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คํานํา 
 
 แมน้ําสายบุรีเปนแมน้ําสําคัญสายหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต 
(จชต.) มีความยาว 195 กิโลเมตร ตนน้ําอยูท่ีเทือกเขาสันกาลาคีรี แมน้ํานี้ไหล
จากตนน้ําในจังหวัดนราธิวาส ผานจังหวัดยะลา มาออกสูทะเลที่อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี  พ้ืนท่ีลุมน้ํารวม 3,238 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนท่ีในบางสวนของ 23 
อําเภอของจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) 

ความขัดแยงและความรุนแรงใน จชต. มีสาเหตุหลักจากนโยบาย
ชาตินิยมของรัฐไทย ท่ีไดรับการตอตานจากพลเมืองไทยเชื้อสายมลายู  ซึ่งเปนคน
สวนใหญใน จชต. คนในพ้ืนท่ียอมมีความรักในทองถ่ิน ท่ีมีประวัติศาสตร ภาษา  
วัฒนธรรม และศาสนา ท่ีเปนของตน ความขัดแยงย่ิงทวีความรุนแรง หากมี
ความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมทางดานการเมืองการปกครอง อยางไรก็ดี  
แมปญหาความเส่ือมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติใน จชต. อาจไมถือเปน
ประเด็นความขัดแยงท่ีเปนเรื่องเฉพาะของ จชต. เพราะเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นท่ัวทุก
ภูมิภาค  แตก็มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน  หากจัดการไมดีก็จะ
ยํ้าความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมได 

โครงการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ํา
สายบุรี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research)  ท่ีเปนการวิจัยรวมกันของนักวิจัย 10 คน กับนักวิจัยชุมชุนอีก 51 คน 
ซึ่งเปนคนท่ีอาศัยอยูในลุมน้ําสายบุรี  ท้ังในตอนบนตอนกลาง และตอนลาง ซึ่งแม
จะมีภูมินิเวศวัฒนธรรมตางกัน แตก็มีชีวิตท่ีเชื่อมโยง พ่ึงพา ผานลําน้ําสาย
เดียวกัน  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ซึ่งเปนผูสนับสนุนการวิจัยนี้ 
มีนโยบายที่จะใหมีนักวิจัยชุมชนรวมการศึกษาวิจัยดวย เหตุผลสําคัญนาจะเปน
เพราะนักวิจัยชุมชนคือผูท่ีมีองคความรูของทองถ่ิน ผูท่ีอยูทามกลางการจัดการ
ดวยภูมิปญญาเดิมและดวยวิธีการสมัยใหม อีกท้ังเปนผูไดรับผลโดยตรงจากการ
จัดการท่ีดีหรือไมดีของทองถ่ินหรือของรัฐ  นักวิจัยจากภายนอกอาจมีความรู
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เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย แนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห และการสังเคราะห แต
ไมอาจซึมซับขอมูลท้ังในอดีตและปจจุบัน ท้ังไมมีความผูกพันตออนาคตเทียบเทา
กับนักวิจัยชุมชนได  นักวิจัยภายนอกมาแลวก็ไป อาจนําความรูบางสวนจากใน
พ้ืนท่ีไปเผยแพร  แตนักวิจัยชุมชนคือผูท่ีจะอยูในพ้ืนท่ีตอไป  อาจเปนผูท่ีจะทําให
งานวิจัยมีผลพวงที่เกิดขึ้นจริงและยั่งยืนในพื้นท่ีได ประการสําคัญคือ ในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความขัดแยงและรุนแรงเชนใน จชต. นักวิจัยจากภายนอกมีความยากลําบากอยาง
ย่ิง  และแทบจะเปนไปไมไดเลย ท่ีจะเขาใจ เขาถึงและไดรับขอมูลจากชุมชน  
หากไมไดรับความรวมมือจากนักวิจัยชุมชน อันตรายจากความขัดแยงเปนเรื่อง
จริง  แมคนในพ้ืนท่ีเองก็มีความเส่ียงเชนกัน  ในโอกาสนี้  ขอไวอาลัยแดคุณรอมือ
ลี บือราเฮง  นักวิจัยชุมชนผูลวงลับไปเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 และขอ
แสดงความเสียใจตอครอบครัวของคุณรอมือลี ไว ณ ท่ีนี้ดวย  

 
การวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ําสาย

บุรีแบงออกเปน 3 ระยะ  ระยะท่ีหน่ึง เปนการทําความเขาใจกับภาพรวมของ
ชุมชนและสภาพทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําสายบุรี  ระยะท่ีสอง เปนการศึกษาและ
พัฒนาทางเลือกและศักยภาพองคกรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําสาย
บุรี  ระยะท่ีสาม เปนการศึกษา พัฒนา และขับเคล่ือนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ รายงานฉบับนี้เปนผลจากการวิจัยในระยะท่ีหน่ึง  

ในการวิจัยครั้งนี้  นอกเหนือจากการนําแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการมีสวน
รวมและการจัดการฐานทรัพยากรเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรีและยั่งยืนมาใช
แลว  นักวิจัยนาจะไดนําอีกแนวคิดอีกแนวหน่ึงมาใชดวย ดังจะกลาวโดยสังเขป
ตอไป  

ในการแกไขความขัดแยงใดๆ หากมีความไมสมดุลทางอํานาจ คือคูกรณี
ฝายหนึ่งมีอํานาจมากกวาอีกฝายหน่ึงมาก  อํานาจท่ีกดทับอาจทําใหความขัดแยง
มีลักษณะแฝงตัว  ความขัดแยงแฝงตัวอาจปะทุเปนความรุนแรง หากฝายท่ีดอย
อํานาจเริ่มสะสมความรูสึกโกรธ  เกลียด และสามารถเชิญชวนบุคคลจํานวนมาก
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ใหเห็นดวยหรือรูสึกถึงความไมชอบธรรมของการใชอํานาจ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนฐาน
สนับสนุนการใชความรุนแรงเพื่อเพ่ิมอํานาจของฝายตน  

ความขัดแยงใน จชต. เปนความขัดแยงทางสังคมท่ียืดเย้ือ (protracted 
social conflict)  เมื่อเปล่ียนจากความขัดแยงแฝงตัวเปนความขัดแยงท่ีรุนแรงแลว 
ก็จะเกิด “อัตพลวัต”ของความรุนแรง (violence begets violence)  จนกลาวไดวา
ความรุนแรงทําใหเกิดความขัดแยงยกระดับ (meta-conflict)  ท่ีมีเหตุปจจัยนับ
เนื่องและนานัปการมาหลอเล้ียงความรุนแรง  เหมือนปมดายท่ียุงเหยิงแลว  ความ
พยายามคล่ีคลายอาจกลายเปนการเพ่ิมความยุงเหยิงได  จึงควรยอนกลับไปมอง
วาจุดปะทุของความรุนแรงอยูท่ีความไมสมดุลของอํานาจ  โดยการใชความรุนแรง
เปนวิธีหนึ่งท่ีเชื่อกันวาอาจลดความไมสมดุลดังกลาว เมื่ออํานาจพอจะสมดุล 
หลังจากไดใชเวลาและเผชิญกับโศกนาฏกรรมการสูญเสียแลว  จึงจะมีโอกาสการ
พูดคุยกัน การเจรจา และการรวมมือกันแกไขความขัดแยงในท่ีสุด แตสมมุติฐาน
ของฝายสันติวิธีคือ อํานาจมิไดมาจากปากกระบอกปนอยางเดียว อํานาจท่ีทรง
พลังกวาอาจมาจาก  ความเขาใจ  การเขาถึง และการพัฒนา อํานาจมาจากขอมูล
ขาวสาร  มาจากความชอบธรรม  มาจากการยอมรับของประชาชน ฯลฯ  ดังนั้น  
การแลกเปล่ียนเรียนรู  การเพ่ิมศักยภาพ  การมีสวนรวม การรวมกลุม ฯลฯ  ลวน
เปนวิธีการอันสันติในการเพ่ิมอํานาจแกประชาชน  ซึ่งหวังวาจะนําไปสูความ
สมดุลแหงอํานาจมากขึ้น  และการรวมมือกันแปลงเปล่ียนความขัดแยงในท่ีสุด 

       แตในกรณีความขัดแยงใน จชต. ประชาชนไมควรมองวาเจาหนาท่ี
รัฐคือศัตรู บอยครั้ง  เจาหนาท่ีรัฐมีเจตนาท่ีดี  แตก็มีขอจํากัด  ดวยกฎระเบียบ 
การที่ตองตอบสนองเจานายเปนสําคัญ  ความคุนเคยกับผูมีอํานาจ  (ท้ังทาง
การเมืองและการเงิน) ฯลฯ  ทําใหอาจจะไมเขาใจหรือหางเหินกับประชาชนอยูบาง 
ในการแปลงเปล่ียนความขัดแยงท่ีเนนความรวมมือกันนั้น  หลักสําคัญขอหนึ่งคือ 
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย (inclusiveness)  ซึ่งไดแกประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบ (ท้ังในทางบวกและทางลบ)  ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน และเจาหนาท่ีรัฐ 
เปนตน  การวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ําสาย
บุรีครั้งนี้  ไดคํานึงถึงการแปลงเปล่ียนความขัดแยง  ไมวาจะขัดแยงกันในเรื่อง
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แนวคิดหรือผลพวงการพัฒนา  จึงไดเชิญชวนใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดมารวม
ประชุมเพ่ือรับทราบความกาวหนาของการศึกษาวิจัยโดยตลอด และหวังวา
รายงานการวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการตัดสินใจพัฒนา
ลุมน้ําสายบุรีเปนไปบนพ้ืนฐานแหงขอมูลและเหตุผลมากยิ่งขึ้น 

ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.)  ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยท่ีไดใหทุนสําหรับการวิจัยนี้  การวิจัยระยะท่ีหนึ่งสําเร็จลงได
เพราะผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน และเจาหนาท่ีรัฐท่ีไดชวยสนับสนุน ตลอดจน
นักวิจัยและนักวิจัยชุมชนท่ีกระตือรือรนมารวมงาน  และท่ีสําคัญคือ  ประชาชนทุก
คนท่ีไดสละเวลาใหสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  
ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
โคทม อารียา 

ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พฤศจิกายน 2552 
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บทที่ 1 
กรอบโครงการวิจัย 

 

1.1 ความเปนมา หลักการ และเหตุผล 
 

สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีพ้ืนท่ีปาและฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก 
ดิน น้ํา ปา ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่สมบูรณ มีแมน้ําสายบุรี
และแมน้ําปตตานีท่ีเกิดจากตอนบนบริเวณเทือกเขาบูโด สุไหงปาดี ไหลผานพ้ืนท่ี
ราบในเขตจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และไหลลงสูอาวปตตานี ถึงแมพ้ืนท่ี
ของสามจังหวัดชายแดนใตจะมีเนื้อท่ีไมมากเมื่อเทียบกับลุมน้ําขนาดใหญใน
ภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทย  แตก็มีสายน้ํายอยจํานวนมากท่ีชวยหลอเล้ียงระบบ
นิเวศ  ท้ังพ้ืนท่ีปา ภูเขา พรุ  ปาชายเลน ตลอดจนไรนาสวนของชุมชน  พ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนจึงนับไดวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณมากที่สุดแหงหนึ่งของ
ประเทศ แตปจจุบันทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเริ่มเส่ือมสภาพลง อันเนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทําใหเกิดปรากฎการณหลายอยางท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสภาพชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน ซึ่งเปนการสรางและเพ่ิมเง่ือนไขความขัดแยงขึ้นท้ังใน
ระดับชุมชนและสังคมในวงกวาง ดังเชน  

1) การลักลอบตัดไมในปาทําไมฟน  
2) ธุรกิจไมหลา และไมทําเฟอรนิเจอร สงตลาดตางประเทศ  
3) การเซาะพังของชายฝงจากการสรางเขื่อน การพัฒนาชายฝงท่ี

ไมเขาใจธรรมชาติ  เชนการสรางเขื่อนทรายกั้นปากแมน้ํา 
4) การพังทลายของดินและดินถลมในพ้ืนท่ีสูง 
5) การขุดลอกทางน้ําโดยใชเครื่องจักรกล 
6) การขุดหนาดินขาย 
7) การบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ การเผาปา เผาตอซังขาว 
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8) การดูดทราย ระเบิดหิน โดยสัมปทาน 
9) การใชเครื่องมือประมงแบบทําลายลาง 
10) การลาสัตวปาโดยแรงงานเถื่อนและเจาหนาท่ีตางถ่ิน ฯลฯ 
11) การคาสัตวปาและการรุกรานของพืชตางถ่ิน 
12) การพัฒนาเพ่ือการทองเท่ียวอยางไมย่ังยืน 

กิจกรรมการใชทรัพยากรที่ไมสมดุลย่ังยืนดังกลาว  สงผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของราษฎรทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม และการเมือง
การปกครองเปนอยางมาก แตในความเปนจริงยังไมมีกลไกการแกไขจัดการ
ปญหาและผลกระทบของชาวบานอยางเหมาะสม จึงทําใหปญหาตางๆ พัฒนามา
เปนความขัดแยงและความรุนแรงในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงตั้งแตเริ่มเกิด
เหตุการณรุนแรงในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนตนมา สถานการณ
เปล่ียนแปลงไปในทางรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของอิทธิพล
ทองถ่ินเขามาครอบคลุมการจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเหลานี้โดยที่อํานาจรัฐไมสามารถจัดการปญหาความขัดแยงได 

ปรากฏการณความขัดแยงท่ีเริ่มสอเคาวาจะรุนแรงมากย่ิงขึ้นในปจจุบัน
เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐดานการจัดการทรัพยากรปาและน้ําโดยเฉพาะการสราง
เขื่อน  ประตูกั้นน้ํา  และอางเก็บน้ําขนาดใหญ  ตลอดจนการขยายพื้นท่ีปลูกปาลม
ในพ้ืนท่ีนา  ปาพรุ 

กรณีจัดการทรัพยากรน้ํา มีปญหาในระดับปรากฏการณท่ีเกิดจากการ
สรางเขื่อนและอางเก็บน้ําท่ีไมเหมาะสมและขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยู
หลายพ้ืนท่ี  เชน 

 เ ข่ือนลําพะยา  เปนอ า ง เก็บน้ํ า ท่ี เกิด อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริต้ังแตป 2523 ขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
เสด็จมาเปดทํานบเล็กๆ ในหมูบานลําพญา ท่ีปตตานี จึงเปนโครงการพระราชดําริ  
และกรมชลประทานคิดทําหัวเขื่อนท่ีลําพญา คลุม 7 ตําบล มีการประชาพิจารณ
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เรียบรอยแลว  แตชาวบานถวายฎีกาไมใหสรางเขื่อนเนื่องจากตองอพยพชาวบาน
ไมนอยกวา 70 ครอบครัว 

 การสรางประตูกั้นนํ้าชลประทานพรุแฆแฆ สูบน้ําจากน้ํา
สายบุรีไปเล้ียงท่ีพรุแฆแฆ อ.ปานาเระ ปตตานี  มีประตูสูบน้ําท่ีสายบุรี มีประตูกั้น
น้ําและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําเปนจุดๆ เพ่ือเอาน้ําไปทําสวน ทําใหระบบพรุถูกทําลาย
เพราะการกักเก็บน้ําของพรุเสียไป  น้ําแหงเร็วกวาเดิม  ชาวบานทํานาไมได รัฐจึง
คิดจะสูบน้ําจากแมน้ําสายบุรีมาเติมพรุแฆแฆโดยใชระบบทอ สรางความขัดแยง
ในชุมชนทองถ่ิน ปจจุบันยังเกิดปญหาท่ีบางมะรวด ปากนํ้าจะตื้นเขิน ชาวประมง
เขาออกปากคลองได ลําบาก นอกจากนั้นปาชายเลนรอบๆ ยังถูกทําลาย
เปล่ียนเปนนากุง  ทําใหน้ําเค็มรุกนา  รัฐจึงสรางเข่ือนกั้นทรายเพื่อไมใหทรายปด
ปากอาว  (รัฐมักแกปญหาปากคลองตื้นสองแบบคือ ขุดลอกปากคลอ และทําเขื่อน
กั้นทราย)  แตไมไดปรึกษาประชาชน จึงมักเกิดผลกระทบดานอื่นตามมาเปน
ลูกโซ  

 กรณีประตูกั้นนํ้าบางนารา  ท่ีจังหวัดนราธิวาส หรือ ท่ี
ชาวบานเรียกฝายญี่ปุน  ประตูน้ําแหงนี้สรางมากวาสิบปแลว  ไดเงินสนับสนุน
จากรัฐบาลญี่ปุน แตสงผลกระทบตอการทํานา การประมง การทําสวน เนื่องจาก
การเปล่ียนทิศทางน้ําทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ  ระบบนิเวศน้ําสามน้ํา
กลายเปนระบบนิเวศน้ําเดียว แมน้ํายะกังตอนบนจากเขาชีโปจากนราธิวาสมี
ชุมชนพ่ึงพาลําน้ําเปนจํานวนมากแตการสรางประตูกั้นน้ําบางนรา  ทําใหเกิดผล
กระทบการทํามาหากินของราษฎร อ.เมือง  อ.ตากใบ และ อ.บาเจาะ รัฐบาลเคย
คิดจะเอาน้ําจากแมน้ํายะกังไปลางดินเปร้ียวท่ีพรุบาเจาะแตทําไมได เพราะน้ํา
ตนทุนมีนอย และไมคุมทุน 

 กรณีเข่ือนสายบุรี  เดิมกรมชลประทานออกแบบเขื่อนไว
ต้ังแตป 2535  ไดดําเนินการไปบางสวนแลวคือเวนคืนพ้ืนท่ี จายคาทดแทนแลว
ประมาณ 80 เปอรเซนต  แตเนื่องจากขอมูลยังไมชัดเจน ชาวบานไมทราบวาจะ
ไดประโยชนอะไร  ชาวบานจึงไดประทวงจนมีมติครม.ป พ.ศ. 2540 ใหต้ัง
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กรรมการท่ีเปนกลางมาศึกษาผลกระทบ แตไมได ดําเนินการเพราะกรม
ชลประทานไมสนับสนุนงบประมาณ  มีความพยายามร้ือฟนการกอสรางเข่ือนมา
โดยตลอด จนป พ.ศ. 2540 หนวยงานชลประทานทําการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (อีไอเอ) ขณะท่ีมีการประทวงของสมัชชาคนจน ทําใหครม.มีมติให
ระงับการกอสราง  ปจจุบันชลประทานกําลังสํารวจ สงเจาหนาท่ีสอบถาม
ความเห็นของชาวบานตอการสรางประตูกั้นน้ํา (เดิมเรียกเขื่อน) 

นอกจากนี้  ยังมีประเด็นขัดแยงอื่นๆ อีก  เชน  ประเด็นเรื่องพืชพลังงาน
รุกนาขาว  ขอมูลเบ้ืองตนพบวารัฐกําหนดเปาหมายปลูกปาลมน้ํามันเปนพืช
พลังงานในเขต 3 จังหวัดชายแดนใตประมาณ 3 แสนไร โดยในป 2551 มี
เปาหมาย 1 แสนไร  ในทางปฏิบัติ  การปลูกปาลมขยายไปมากโดยประชาชนไมรู
ขอมูล  พ้ืนท่ีนิคมสหกรณปเหล็งปลูกปาลมเต็มพ้ืนท่ีหมดแลว  ยังขยายตอไปยัง
พ้ืนท่ีพรุบาเจาะ  และนอกพ้ืนท่ีพรุซึ่งกรมพัฒนาท่ีดินชวยหาพ้ืนท่ีและขุดดินยก
รองใหฟรี จึงทําใหการปลูกปาลมมีโอกาสที่จะขยายออกไปอีกมาก โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีนารางท่ี  อําเภอย่ีงอ  ขอบพรุบาเจาะ พ้ืนท่ีปลายพรุแถบอําเภอไมแกน  และ
ขอบพรุลานควายที่อําเภอรามัน  บริเวณตําบลทาธงถึงตําบลวังพญา  พ้ืนท่ีแตละ
หมูบานประมาณ 300 ไร  ตําบลละประมาณ 2,000 ไร  ศอ.บต. มีขอเสนอใหจัด
โซนปลูกปาลม  แตในทางปฏิบัติยังไมมีความกาวหนา 

สําหรับสถานการณขาว  ปรกติชาวบานพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ปลูกขาวไวกิน แตไมพอ ตองซื้อขาวกินเพ่ิมเนื่องจากมีพ้ืนท่ีปลูกขาวมีนอย 
อยางไรก็ดีระยะหลังมีการบุกเบิกพ้ืนท่ีพรุเพ่ือทํานามากขึ้นแตไมคอยไดผล นา
ขาวสวนหนึ่งจึงถูกปลอยท้ิงราง  งานวิจัยเรื่องนาราง อางอิงขอมูลจากทางราชการ
โดยเฉพาะจากสํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี  พบวาในป 2548 จังหวัดปตตานี  
มีพ้ืนท่ีนา 323,786 ไร  เปนพ้ืนท่ีนาราง 61,906 ไร  หรือรอยละ 19.12 ในขณะท่ี
จากการศึกษาของทีมวิจัยผานการสัมภาษณเชิงลึกดังกลาวในหัวขอท่ี 2.3.1  
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2549 กลับพบวาตัวเลขพ้ืนท่ีนารางของทางราชการ
หางไกลจากความเปนจริงมาก  กลาวคือตัวเลขนารางในจังหวัดปตตานีสูงถึงรอย
ละ 40 ของพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด  หรือพ้ืนท่ีนาถูกท้ิงรางถึง 129,514 ไร นาขาว
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ปจจุ บันและนารางในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีแนวโนมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปเปนสวนปาลมน้ํามันเปนจํานวนมากท้ังๆ ท่ีราษฎรท้ังสามจังหวัด
ปลูกขาวไมพอกิน  ความมั่นคงของนาขาวและพืชอาหารจึงเปนประเด็นสําคัญของ
การพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีสามจังหวัดภาคใตดวย 

ประเด็นปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนเหลานี้ 
ในทางปฏิบัติยังไมมีกลไกการจัดการแกไขท่ีเหมาะสม ชาวบานยังไมเขาใจ
ความคิดและนโยบายการพัฒนาของหนวยงาน  จากการสัมภาษณพบวาชาวบาน
ไมอยูในฐานะที่จะคิดเสนอแนะทางออกเพราะปญหาอิทธิพลทองถ่ินและพระราช
กฤษฎีกาเกี่ยวกับความมั่นคง  ทําใหชาวบานไมคอยกลารวมตัวพูดคุย
ปรึกษาหารือและเสนอแนะตอรัฐบาล  แตเมื่อปญหาวิกฤติสงผลกระทบชาวบานก็
จะเดือดรอน  และการเคล่ือนไหวรวมตัวกันคิดแกไขปญหาของชาวบานทําไดยาก 
เพราะสถานการณในพ้ืนท่ีไมคอยปลอดภัย  ย่ิงไปกวานั้น ปญหาดังกลาวยังมีสวน
เกี่ยวโยงกับผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีท่ีคอนขางมีอํานาจมากซ่ึงกลไกรัฐไมสามารถ
จัดการได 

การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุม
น้ําสายบุรีในครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนากลไกกระบวนการคลี่คลายปญหา
ดวยการศึกษาตามหลักวิชาการการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนา
เพ่ือหาทางเลือกในการพัฒนาท่ีหลากหลาย  สอดคลองกับภูมินิเวศวัฒนธรรมและ
ความตองการพัฒนา 
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

โครงการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ํา
สายบุรี มีวัตถุประสงค 4 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลสถานการณการเปล่ียนแปลงของทรัพยากร
ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร องคความรูของทองถ่ิน ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินสถานการณน้ําของลุมน้ําและการจัดการน้ําของทองถ่ิน และคุณคา
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ความหมาะสม เพ่ือใหเขาใจภาพรวมของทรัพยากรและปญหาผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

2) เพ่ือศึกษาทัศนคติของชาวบานตอโครงการจัดการดานทรัพยากรใน
พ้ืนท่ีลุมน้ํา 

3) เพ่ือพัฒนาขอเสนอทางเลือกการจัดการทรัพยากรท้ังในระดับ
ประเด็น  ระดับพ้ืนท่ี  และระดับนโยบาย เพ่ือเปนทางออกในการจัดการทรัพยากร
และการพัฒนาอยางย่ังยืนโดยการมีสวนรวมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน 

4) เพ่ือพัฒนากรณีศึกษาการจัดการปญหาความขัดแยงในการจัดการ
ทรัพยากรระดับชุมชนสําหรับใชในการศึกษาเรียนรูใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตและนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 

ขณะเดียวกัน โครงการฯไดทําการศึกษากรณีศึกษา 5 เรื่อง ไดแก 
ประวัติศาสตรทองถ่ินและพ้ืนท่ีสําคัญ, การวิจัยเชิงสารคดี, ระบบการจัดการน้ํา
แบบรัฐและแบบชาวบาน, กรณีศึกษานาราง และการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นท่ีนา
ราง 

นอกจากนี้  ยังไดมีการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  เพ่ือ
ทําการวิเคราะหภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม  เ พ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินและประเมินผลกระทบจากการใช
ทรัพยากรในเขตลุมน้ําสายบุรี 

อยางไรก็ตาม  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว จึงไดแบงการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ีหน่ึง เนนการศึกษาขอมูล
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทรัพยากร การใชทรัพยากร  และผลกระทบจากการใช
ทรัพยากรในลักษณะตางๆ และการศึกษาวิจัยเจาะลึกในบางประเด็นเพ่ือใหเกิด
ความ เข า ใ จ ในภาพรวม  ปญหาความต อ งกา รของชุ มชนและสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําสายบุรีท่ีถูกตอง รวมท้ังปญหาและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ  โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือน 
ระยะท่ีสอง มุงเนนการนําขอมูลจากการดําเนินงานในระยะที่หนึ่ง มาสูเวทีการ
พูดคุยในระดับชุมชนและทองถ่ินเพ่ือศึกษาวิเคราะหพัฒนาทางเลือกในระดับ
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ชุมชนและทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําสายบุรีอยางสมดุลย่ังยืน
และสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในเขตลุมน้ําสายบุรี และการ
เสริมสรางศักยภาพทีมงานวิจัยในการวิเคราะหสังเคราะหทางเลือกและสรางองค
ความรูในการจัดการทรัพยากรอยางสมดุลย่ังยืนและมีสวนรวมของทุกฝาย ระยะท่ี
สาม เนนการสรางกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
และภาคีพัฒนาในระดับชุมชน ทองถ่ินและในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือ
ผลักดันใหทางเลือกในการจัดการทรัพยากรลุมน้ําสายบุรีท่ีนําเสนอไดรับการ
สนับสนุนท้ังในทางนโยบายและทางปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง และการเสริมสราง
ศักยภาพและความรูความสามารถของทีมงานวิจัยและองคกรชุมชนในการเจรจา
ตอรองจัดการปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธีดวยการพัฒนากระบวนการ
นโยบายสาธารณะ 
 
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ําสาย
บุรี ใชกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 

 

1) ความคิดเชิงองครวมทางศาสนาอิสลาม พุทธ และทฤษฎีขาย
ใยชีวิต 

ในทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนธรรมตะวันออกนั้นมีหลักคิดในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนหลักคิดเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับธรรมชาติอยูดวย  ซึ่งบริบทพ้ืนท่ีศึกษาในลุมน้ําสายบุรีมีความเกี่ยวของ
กับศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ  ดังจะกลาวใหเขาใจพอสังเขปคือ 

ศาสนาอิสลามเห็นวา “ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษยถูกมองวาเปนตัวแทน 
(เคาะลีฟะฮฺ) ของอัลลอฮฺ  ซึ่งไดรับความไววางใจ (อะมานะฮฺ)  ใหใชทรัพยากรใน
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ฐานะผูดูแล” 1  ซึ่งแสดงใหเห็นวามนุษยนั้นมีหนาท่ีในการอนุรักษทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม  และในศาสนาอิสลามก็ยังใหความสําคัญกับความคิดเชิงองครวมท่ีวา 
“ส่ิงมีชีวิตท่ีพระองคทรงสรางนั้นเกี่ยวของและตองพ่ึงพาอาศัยกัน...ท่ีดินมิใชดิน
หรือทุงวางเปลา  แตประกอบดวยดิน มีหญา ทะเลทราย ปาฝน ปาไม โอเอซีส 
(พ้ืนท่ีสีเขียวกลางทะเลทราย) ท่ีอยูอาศัย ภูเขา เนินเขา มนุษยใชไดในฐานะผู
ไดรับความไววางใจของอัลลอฮฺ  โดยตองดูแลรักษาสรรพส่ิง” 2 

ขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนา ใชหลักธรรมหรือธรรมชาติดวยการไม
เบียดเบียน  ใหความเคารพธรรมชาติ  จึงทําใหเกิดพิธีกรรมตางๆ เกี่ยวกับการ
แสดงความเคารพ  เชน การขอขมา การทําขวัญเพ่ือระลึกถึงบุญคุณของธรรมชาติ  
นอกจากนี้ ยังหามการใชสารเคมี เพราะการใชสารเคมีจะทําลายส่ิงแวดลอม  เชน  
สัตว ท่ีอยูในดิน รวมท้ังดิน และสุขภาพของเกษตรกรดวย ดังนั้น การทํา
การเกษตรหรือการกระทําท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติจึงตองคํานึงถึงหลัก
ธรรมชาติซึ่งเปนหลักการดํารงอยูรวมกันของสรรพส่ิง  ซึ่งจะพบไดอยางชัดเจนใน
วิถีของพุทธเกษตรที่ใหความสําคัญตอความหลากหลายในระบบนิเวศที่เปนองค
รวม  และนําปรัชญาแนวพุทธเขามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ใหความสําคัญ
กับธรรมชาติของระบบนิเวศ  ซึ่งหลักพระพุทธศาสนาไดกลาวไวอยางชัดเจน
เกี่ยวกับองครวมของความเปนมนุษย  ท่ีประกอบดวยคน  สังคม ธรรมชาติ ท่ีตาง
ตองพ่ึงพาอาศัยกัน  และตางก็อยูภายใตกฎเกณฑเดียวกันคือ เปนเหตุเปนผลของ
กันและกันท่ีเรียกวา  อิทัปปจจยตา และปฏิจจสมุปบาท  

นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีหลักคิดในเรื่องกฎธรรมชาติซึ่งปรากฏใน
เรื่องนิยาม 5 ไดแก 

1) อุตุนิยาม กฎธรรมชาติในเรื่องของปรากกฏการณธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงมีชีวิต  เชน  ฤดู  ดินฟาอากาศ  

                                                 
1 Akhtaruddin Ahmad, Majid H.A. and Ghazi Al Hachim, อิสลามกับวิกฤติส่ิงแวดลอม, 
บรรจง บินกาซัน (แปล), (แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนยศึกษานโยบายเพือ่การ
พัฒนา (ศศนพ.) คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547) น. 277. 
2 Akhtaruddin เร่ืองเดียวกัน, น. 213, 228. 
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2) พีชนิยาม กฎธรรมชาติในเรื่องส่ิงมีชีวิต การสืบพันธุ พันธุกรรม 
รางกายมนุษย  ชีววิทยา 

3) จิตนิยาม กฎธรรมชาติในเรื่องการทํางานของจิต 
4) กรรมนิยาม กฎธรรมชาติในเรื่องผลของกรรม กฎแหงกรรม 
5) ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติในเรื่องความเปนเหตุเปนผล ซึ่งเปนกฎ

สากล ครอบคลุมความเปนไปท้ังฝายจิตและฝายวัตถุ  
โดยหลักการทางพระพุทธศาสนาแลวใหความสําคัญกับจิตนิยาม กรรม

นิยาม และธรรมนิยาม สวนอุตุนิยามและพีชนิยามนั้นไมนิยมกลาวถึง เนื่องจาก
ไมใชหนทางการดับทุกขหรือหลุดพน 

อยางไรก็ตาม ความคิดในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระ
ธรรมปฏก  ไดขยายความใหเกิดความเขาใจไดดีโดยผานการมองในเรื่องการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนวา  “การพัฒนาท่ีย่ังยืนมีลักษณะท่ีเปนบูรณาการ  คือทําใหเกิดเปน
องครวม  หมายความวา  องคประกอบท้ังหลายท่ีเกี่ยวของจะตองมาประสานกัน
ครบองค  และมีลักษณะอีกอยางหน่ึง  คือ  มีดุลยภาพ  หรือพูดอีกนัยหนึ่ง  คือ 
การทําใหกิจกรรมมนุษยสอดคลองกับเกณฑของธรรมชาติ” 

ดวยหลักคิดทางดานศาสนธรรมตะวันออกในลักษณะดังกลาว ยังพบวามี
นักคิด นักปรัชญาชาวตะวันตกไดหันมาใหความสนใจ และประสานระบบความคิด
ทางวิทยาศาสตรตะวันตกเขากับศาสนธรรมตะวันออกไดอยางโดดเดนดวยการ
นําเสนอทฤษฎีขายใยชีวิต (The Web of Life) 3 

ฟริตจอฟ คาปรา (Fritjof Capra)  ผูมีความรูในวิชาฟสิกสใหมและศาสน
ธรรมตะวันออกเปนอยางดี  ไดเสนอทฤษฎีกระบวนระบบที่ใหความสําคัญกับ
ระบบนิเวศอันสัมพันธเกี่ยวโยงพ่ึงพาอาศัยกันของสรรพส่ิงอยางเปนองครวม  
และมีลักษณะเฉพาะท่ีเปนกระบวนการ  จากนั้นไดพัฒนาเปนทฤษฎี “ขายใยชีวิต” 
ท่ีเชื่อวาชีวิตท้ังหลายมีระบบท่ีเชื่อมโยงเปนขายใย  โดยมีระบบนิเวศเปนระบบ

                                                 
3 ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ, ทฤษฎีขายใยชีวิต (The Web of Life) : การศึกษาชนบทและการ
พัฒนาในระดับกระบวนทัศน, (เอกสารการสอน สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547)  
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ใหญและสําคัญท่ีสุด  และการเขาถึงระบบนิเวศจะทําใหเขาใจระบบชีวิตท้ังหลาย 
เพราะการจัดระบบองคกรของระบบนิเวศ คือ หลักการจัดองคกรของระบบชีวิตทุก
ระบบ  มนุษยในฐานะระบบชีวิตหนึ่งของระบบใหญ จึงตองจัดแบบแผนชีวิต 
ระเบียบสังคมใหสอดคลองกับแบบแผนของระบบนิเวศ  ในทัศนะของคาปรา การ
พูดถึงระบบนิเวศก็คือ  การพูดถึง  “ชุมชน” (Community)  โดยที่ระบบนิเวศนั้นมี
กฎของตนเองดังนี้ 

(1) เปนเครือขาย หมายถึง สมาชิกของระบบหรือชุมชนท้ังหมด  ติดตอ
เชื่อมโยงกัน 

(2) เปนระบบซอน (Nested Systems) หมายถึง มีโครงสรางของระบบ
ซอนระบบท่ีหลากหลายระดับรวมอยูดวยกันอยางเปนบูรณาการ  หรือองครวม
เดียว  เปนระบบยอยอิสระท่ีสัมพันธเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งของระบบที่ใหญกวา
ดวย 

(3) เปนวัฏ  (Cycles)  หมายถึง  การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก  
เกี่ยวของกับการแลกเปล่ียนพลังงาน  และทรัพยากรในวงจรที่ตอเนื่องหมุนเวียน 
วงจรจะผานกันไปมากับวงจรท่ีใหญกวาในระบบ 

(4) เปนระบบเล่ือนไหล  (Flows)  หมายถึง  ระบบชีวิตเปนระบบเปด 
ตองการการหลอเล้ียงอยางตอเนื่องของพลังงานและทรัพยากรเพ่ือความอยูรอด 
พลังงานแสงอาทิตยคือพลังธํารงชีวิตและขับเคล่ือนวงจรของระบบนิเวศทั้งหมด 

(5) การพัฒนา  (Development)  หมายถึง  ชีวิตมีการพัฒนาและการ
เรียนรู  เพ่ือวิวัฒนาการท้ังในระดับปจเจก และระดับวงศ (Species) มีการ
เกี่ยวของสัมพันธกันในการสรางสรรค  และการดัดแปลงกันและกันของหนวยชีวิต
และส่ิงแวดลอมท่ีมีวิวัฒนาการรวมกัน 

(6) สมดุลอยางพลวัต  (Dynamic Balance) ทุกวงจรในระบบนิเวศมี
วงจรปอนกลับ  (Feedback Loops)  ซึ่งทําใหระบบสามารถควบคุมและจัดการกับ
ตนเองได  และรักษาสภาพสมดุลอยางเปนพลวัต  จากการแกวงไหวอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม คาปรา ไดใหความสําคัญของการทําความเขาใจกับแบบ
แผนของการจัดการมากกวาการจดจําขอหรือลําดับของกฎระบบนิเวศหรือกฎ
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ธรรมชาติดังกลาว เพราะเปนการยากที่จะระบุวาเริ่มตนท่ีขอใด จากไหนไปไหน 
เนื่องจากท้ังหมดเปนองครวมเดียวกัน  ดังนั้น การคิดเชิงระบบนี้จึงใหความสําคัญ
กับสัมพันธภาพ ซึ่งเปนส่ิงท่ีชั่งตวงไมได แตทําความเขาใจไดดวยการทําแผนท่ี  
(Mapping)  ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ซึ่งการปรากฏซํ้าๆ ของ
สัมพันธภาพนําไปสูแบบแผน (Pattern) โดยแบบแผนดังกลาวก็สัมพันธอยูกับ
บริบท ส่ิงแวดลอมหรือระบบที่ใหญกวา 

ดังนั้น ดวยระบบความคิด ความเชื่อ ศาสนธรรม ดังกลาว สะทอนใหเห็น
ถึงวิถีการดํารงอยู แบบแผนชีวิตของชุมชน ท่ีมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ
เชื่อมโยงกัน ซึ่งนําไปสูวิธีการของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความย่ังยืนได 

 

2) ภูมิปญญา : สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ในสังคมมนุษยนั้นมีการศึกษาเรียนรูและพยายามจัดระบบความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับธรรมชาติ  มนุษยกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  โดย
เห็นวาจะทําใหเกิดความสมดุลและมีชีวิตท่ีมั่นคงยั่งยืน  ซึ่งรูปแบบในการจัดระบบ
ความสัมพันธมีความแตกตางไปตามส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม แตก็มีลักษณะ
คลายคลึงกันและพอจะเรียนรูรวมกันได  ซึ่งลวนแลวแตใหความสําคัญตอความคิด
เชิงองครวม ดังท่ีคริส แอ็บบอต, พอล โรเจอรส และจอหน สโลโบดา4  ไดกลาวถึง
การแกไขภัยคุกคามโลกที่วา “ปจจัย 4 ประการ คือ ความเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศ, การแยงชิงทรัพยากร, การเบียดขับโลกสวนใหญใหอยูชายขอบ, การ
แผขยายการทหารท่ัวโลก นําไปสูความไมมั่นคง ซึ่งตองรวมมือแกไขภายใตกรอบ
ของการสงเสริมสันติภาพที่เปนปญหาเชิงองครวม” 

การใหความสําคัญกับความคิดเชิงองครวมนั้นไดสะทอนออกมาใหเห็น
ในลักษณะของภูมิปญญาชาวบานท่ีมีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี เปน

                                                 
4 คริส แอ็บบอต, พอล โรเจอรส และจอหน สโลโบดา, เผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับ
ความม่ันคงท่ียั่งยนื, สุนทรีย เกียรติประจักร (แปล), (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 
2550) น. 100. 
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องคประกอบสําคัญ  ดังเชนการศึกษาการจัดการความรูเพ่ือการจัดการปาชุมชนก็
เห็นวา  “ภูมิปญญาเกิดจากความสัมพันธกับคนและธรรมชาติ  และถายทอดจาก
ความเปนจริงท่ีสามารถนําไปปรับใชกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนได”5 
ขณะเดียวกัน  สมศักด์ิ สุขวงศ 6  เห็นวา  “การจัดการทรัพยากรของชุมชนดั้งเดิม
จะมีประเพณี  ความเชื่อเปนกรอบใหญในการกําหนดขอบเขตปาและการใช
ทรัพยากร”  ซึ่งสะทอนใหเห็นวา  “ชุมชนมีความสําคัญตอความอยูรอดของปาและ
ทรัพยากรชีวภาพ”  

นอกจากนี้  ยังมีการศึกษาอื่นๆ  อีกจํานวนมากที่สะทอนให เห็น
ความสําคัญของภูมิปญญาและความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
เชน  สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ7  เห็นวา  “การจัดการปาชุมชน
ท้ัง 4 กรณี  ไดแก  ปกากะญอ, เครือขายอินแปง, เครือขายปาชุมชนท่ีคงนาทาม 
ภาคตะวันตก ,  และการฟนฟูปาธรรมชาติ เ พ่ือสรางแหลงอาหารชุมชนท่ี
หนองบัวลําภู พิสูจนวา  ทุกชุมชนมีศักยภาพในการแสวงหาทางออกท่ีเหมาะสม
ของตนเอง  นอกจากน้ัน ชุมชนยังมีกลุมองคกรท่ีเปนพันธมิตรอีกมากมายที่พรอม
จะสนับสนุนและขยายผลแหงความสําเร็จ” 

นอกจากน้ี ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรนั้นยังเกี่ยวของกับสิทธิ
ชุมชนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรดวย ดังท่ีอานันท กาญจนพันธุ8  ไดให
ขอสรุปไววา  “สิทธิชุมชนทองถ่ินประกอบดวยระบบคุณคาท่ีใหความสําคัญกับ

                                                 
5 วีณา นําเจริญสมบัติ (บรรณาธิการบริหาร), ถักทอความรูจากแผนดินแม, (โครงการติดตาม
และสนับสนุนชุมชนทองถ่ิน : การจัดการความรูและพัฒนาการจัดการปาโดยชุมชน, สนับสนุน
โดยแผนงานสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชนในการจัดการปา, 2548.) น. 8. 
6 สมศักด์ิ สุขวงศ และคณะ, “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการปาและทรัพยากร
ชีวภาพโดยชุมชน: กระบวนการ กลไกการตัดสินใจ และระบบขอมูล,” (ศูนยฝกอบรมวนศาสตร
ชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545) น. 110. 
7 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ, ปาชุมชนของคนรากหญา, (กรุงเทพฯ : บริษัท 
สยามทองกิจ จํากัด, 2547) น. 6. 
8 อานันท กาญจนพันธ, “วัฒนธรรมกับการพัฒนา : มิติของพลังที่สรางสรรค,” (เอกสาร
ประกอบการสัมมนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2538) 
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ความเปนธรรม ความอุดมสมบูรณ  ความยั่งยืนของชุมชนของสังคมและของ
ธรรมชาติ ระบบภูมิปญญา ท่ีใชในการจัดความสัมพันธระหวางชุมชนกับธรรมชาติ
แวดลอม แบบแผนการใชทรัพยากร และระบบอุดมการณอํานาจ ท่ีแสดงถึง
ศักด์ิศรี สิทธิของความเปนมนุษย ศักยภาพของชุมชนในการรักษาความเปนอิสระ 
ความอยูรอดของชุมชน  เมื่อเผชิญกับการครอบงําจากภายนอก” ส่ิงเหลานี้  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเนนรูปแบบการกระจายอํานาจก็ตองใหความสําคัญ
ในเรื่องสิทธิชุมชนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งปยะ กิจถาวร9  
ไดสรุปใหเห็นใจความสําคัญไววา  “องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ จึง
ควรใหความสําคัญกับบทบาทในการจัดการทรัพยากรเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน ความสันติสุข และความสมานฉันทในพ้ืนท่ี ซึ่งในปจจุบันไดถูกแทนท่ี
ดวยบทบาทของรัฐ ทําใหความสามารถของชาวบานของชุมชนในการพ่ึงตนเอง  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุมผูคนในชุมชนลดนอยถอยลง” 

 

 3) ภาคี เครือขาย และการพัฒนาการมีสวนรวม 
ภาคี  เครือขาย เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงท่ีเปนพลังในการขับเคล่ือน 

ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาดวยการสรางบริบทให เกิดการมีสวนรวม  โดยใช
กระบวนการวิจัยท่ีเปนแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขามาชวยได 
เนื่องจากแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งของการ
วิจัยท่ีใหความสําคัญกับการสังเกตการณ การลงมือปฏิบัติ แลวนําไปสูการสรุป
บทเรียน อันเปนลักษณะหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และเมื่อรูแลวก็จะทําใหเกิด
ความเขาใจ นําไปสูทางเลือกแหงการปฏิบัติอันเหมาะสม ขณะเดียวกันก็เปน
กระบวนการสรางภาคี เครือขายการทํางานใหกวางออกไปไดดวย 

สําหรับการพัฒนาชุมชนหรือองคกรชุมชนใหมีความเข็มแข็งนั้น  สมศักด์ิ 
สุขวงศ  ไดสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรชุมชนไววา  “องคกรชุมชนมี 2 ลักษณะ 
                                                 
9 ปยะ กิจถาวร, “สิทธิชุมชนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับทิศทางการกระจาย
อํานาจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต,” การสรางความสมานฉันทและรวมกันฟนฟูทองถ่ินภาคใต, 
(ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2548) น. 154. 
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คือ องคกรท่ีมีอยูแลว และองคกรท่ีจะตองสรางขึ้นใหม สําหรับองคกรท่ีมีอยูแลว
เนนการเสริมสรางศักยภาพของผูนําดวยการเพ่ิมพูนความรู  ประสบการณแนวคิด 
ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากภาครัฐและเอกชน ตลอดท้ังสนับสนุนใหมีผูนํา
ใหม และชวยใหเกิดผูนําหลายประเภท สวนองคกรสรางใหม ตองใหความสําคัญ
กับการใหชาวบานท่ีสนใจมาศึกษาปญหาของชุมชนรวมกัน โดยมีเจาหนาท่ีเปนพ่ี
เล้ียงในการจัดระบบขอมูลใหชาวบานรวมรับรูปญหา และเปดโอกาสใหมีการ
อบรมศึกษาดูงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและนําไปสูการวางแผนแกไขปญหา 
จากนั้นจึงสนับสนุนใหชุมชนรวมปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดไว แลวจึงติดตาม
ประเมินผล สรุปบทเรียน และนําไปสูการวางแผนใหมอีกครั้ง” 10 

 

 4) การพัฒนาฐานขอมูล 
เปนท่ียอมรับกันวาขอมูลเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการตัดสินใจ แต

ขอมูลท่ีนําไปสูการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีการจัดระบบให
สะดวกตอการใชงาน  และมีความทันสมัยอยูเสมอ  และระบบฐานขอมูลนี้ก็จะเปน
ฐานสําคัญในกระบวนการสรางองคความรูใหมท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต  โดยขอมูลท่ี
กลาวถึงนี้ครอบคลุมทุกมิติของชุมชน ไดแก สังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
ทรัพยากร การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ท่ีจะทําใหชุมชนเกิดความรู ความ
เขาใจ  เพ่ือท่ีจะนําไปเปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดระบบความสัมพันธใหมีความ
สมดุลและทําใหชุมชนมีความมั่นคงยั่งยืน 

 

5) นโยบายสาธารณะ 
 นโยบายเปนลักษณะของอํานาจอยางหน่ึงท่ีทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติได 
เพราะนโยบายเปนแนวทาง เปนกรอบการทํางานท่ีผูมีอํานาจจะนําไปใช การ
พัฒนาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นภายใตนโยบายตางๆ ดังนั้น การใชฐานความรู 
และพลังจากภาคีเครือขายเพ่ือผลักดันไปสูนโยบายจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะ

                                                 
10 ดร. สมศักด์ิ สุขวงศ, “รายงานการวจัิยเชิงปฏิบัติการ การจัดการปาและทรัพยากรชีวภาพโดย
ชุมชน: กระบวนการ กลไกการตัดสินใจ และระบบขอมูล,” (ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหง
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545) น. 14.  



 19

ตอบสนองความตองการของทองถ่ินได เชนเดียวกับท่ีประยงค รณรงค11  กลาวไว
วา  “นโยบายจากขางลางเทานั้นแหละท่ีจะทําใหเกิดการแกปญหาไดอยางย่ังยืน” 
เพราะไมวารัฐบาลหรือผูบริหารจะเปล่ียนไปอยางไร แตนโยบายสาธารณะของ
ชุมชนก็ยังอยู  และก็จะทําใหชาวบานสามารถมีความมั่นคงอยูได  แตการจะทําให
เกิดนโยบายสาธารณะหรือนโยบายสําหรับทองถ่ินไดนั้น  ไพบูลย วัฒนศิริธรรม12 
ไดสรุปไววาประกอบดวยปจจัยส่ีประการ คือ ความสามารถในการเรียนรูและ
จัดการพัฒนาตนเองของชุมชน การรวมตัวกันเปนเครือขาย การทํางานรวมกัน
หลายฝายในทองถ่ิน และการมีนโยบายหรือมาตรการจากสวนกลางท่ีเอื้ออํานวย
ตอการเกิดสภาพดังกลาว 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ดวยกรอบแนวคิดดังกลาวซึ่งเปนการใหความสําคัญกับความคิดเชิงองค
รวม โดยอาศัยความรู ภูมิปญญาของชาวบาน การพัฒนาฐานขอมูลจากการ

                                                 
11 ชูวัส ฤกษศิริสุข, นโยบายสาธารณะทองถ่ิน ฉบับชุมชนเขมแข็ง, พิมพคร้ังที่ 2, (กรุงเทพฯ : 
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2548) 
12 ชูวัส ฤกษศิริสุข, เร่ืองเดียวกัน. 

ภาคี เครือขาย 
การมีสวนรวม 

นโยบาย, แผน 

ภูมิปญญา 
ฐานขอมูล 

 การจัดการทรัพยากร 
ลุมนํ้าสายบุรีอยางยั่งยืน 
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ศึกษาวิจัยสถานการณตางๆ และภาคีความรวมมือ เพ่ือนําไปสูนโยบายสาธารณะ
ในการจัดการทรัพยากรลุมน้ําสายบุรีอยางย่ังยืน 
 
1.4 การทบทวนวรรณกรรม 
 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับลุมน้ําสายบุรีมุงกลาวถึงเอกสาร 
บทความ รายงาน และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีประเด็นตางๆ ท่ีควรกลาวถึง 
คือ ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการลุมน้ําสายบุรี การพัฒนาชุมชนเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง แนวทางการพัฒนาและผลจากการพัฒนา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1)  ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการลุมน้ําสายบุรี 
 ความรูความเขาใจเรื่องลุมน้ําสายบุรีนั้นไดมีการศึกษาไวจํานวนมากและ
ตอเนื่อง  แตสวนมากเปนการศึกษาเพ่ือใหเขาใจลักษณะทางกายภาพที่
ดําเนินการโดยหนวยงานรัฐ  เชน กรมชลประทาน13  สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 
1614  ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด15  และสํานักงานจังหวัด16  ไดทําการศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของลุมน้ําสายบุรีไวอยางละเอียด สํานักงานพัฒนาท่ีดิน17  สํานักงาน

                                                 
13 สํานักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน, โครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าสายบุรี, น. 2-
4. (เอกสารอัดสําเนา). 
14 สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 16, “รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าลุมนํ้าสายบุรี ป 
2547,” (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2548) 
15 ครรชิต เบญจมปริญญากูล และสุรศักด์ิ กุลลาย, ชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมง
ในแมนํ้าสายบุรี, อางใน ไมตรี, 2530, (ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี ตําบลบิตูมุดี อําเภอยะ
รัง จังหวัดปตตานี, 2536. 
16 จังหวัดนราธิวาส, “แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
นราธิวาส ปพ.ศ. 2552-2554,” (เอกสารอัดสําเนา) 
17 นาวิก ดาราพงษ และคณะ, แผนการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสายบุรี แมนํ้าบางนรา แมนํ้า
โก-ลก, (กรุงเทพฯ: กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
2544) น. 120. 
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม18 ได ศึกษาคุณภาพของดิน ลักษณะ
ธรณีวิทยาในพื้นท่ีตางๆ ตลอดท้ังลักษณะปาในพื้นท่ีลุมน้ําสายบุรี และยังมี
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา19 และนักวิจัยทองถ่ิน20 ก็ไดศึกษาไวอยาง
นาสนใจเพราะชี้ใหเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบระหวางคนกับ
ธรรมชาติโดยมีขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ21  อยางไรก็ตาม การศึกษาใน
ประเด็นของทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําสายบุรีดังกลาว สวนมากเปนองคความรู
วิทยาศาสตรเชิงเด่ียวท่ีใหความเขาใจเฉพาะเรื่อง ยังขาดองคความรูท่ีนําไปสู
ความเขาใจระบบการจัดการทรัพยากรอยางลึกซึ้งท่ีมีระบบยอยๆ ซอนทับกันอยู 
เพราะเมื่อลุมน้ําเปนระบบนิเวศหนึ่งหรือเปนชุมชนหนึ่งนั้น  ยอมมีหลักการจัดการ
หรือระเบียบแบบแผนท่ีสามารถทําความเขาใจถึงความสัมพันธเชิงระบบได 
เชนเดียวกับชุมชนท่ีมนุษยดํารงอยูก็สามารถทําความเขาใจถึงโครงสราง
ความสัมพันธอยางเปนองครวมได 

ในดานการจัดการทรัพยากรลุมน้ําสายบุรีพบวาไดมีการจัดเวทีสาธารณะ
เพ่ืออภิปรายกันอยูเสมอ และมีขอเสนอแนะมากมาย แตก็ยังไมมีการติดตาม
ประเมินผลกันอยางจริงจังวาไดมีการนําไปปฏิบัติกันมากนอยเพียงไร22 ซึ่ง
                                                 
18 “สถานการณ ประเด็นปญหา และการดําเนินงานที่ผานมา” สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลุมนํ้าภาคใตตอนลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, น. 40-41. 
19 สมพร จันทเดช, “รายงานการประชุมสัมมนา ‘ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี’,” 
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2538) น. 
14-15. 
20 อายิ อาแว, รายงานการประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2538) น. 17. 
21 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, “รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณโครงการการศึกษาเพื่อ
จัดทํามาตรการและแผนการจัดการเพ่ืออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤต 
พื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า ลุ ม นํ้ า ส า ย บุ รี  จ .  ป ต ต า นี , ” ( คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2540) 
22 รายงานการประชมุสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2538)  
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ขอเสนอแนะตางๆ ลวนนารับฟงและนาจะเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดการท่ี
ย่ังยืนได แมบางหนวยงานยังมีแนวความคิดท่ีแตกตางกันอยูบาง แตสวนมากก็ให
ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม  

นอกจากขอเสนอดังกลาวแลวยังมีการจัดการทรัพยากรลุมน้ําสายบุรีท่ี
เกิดขึ้น  โดยมักเปนการจัดการของภาครัฐ เชน การจัดการน้ําของกรมชลประทาน  
การพัฒนาโครงการขุดลอกพรุ โครงการบอเล้ียงปลา23 การจัดการพรุ นา พ้ืนท่ีรก
ราง ปาลม24 การจัดการนาขาว25 การจัดการปา26 อีกสวนหนึ่งเปนการทํางานของ
สถาบันการศึกษา27 และการทํางานของภาคประชาชน28 ซึ่งสงผลใหเกิดเครือขาย
เกษตรกรจํานวนมาก29 และเครือขายการจัดการทรัพยากรท่ีไดมีการทํางาน
                                                 
23 ขอมูลพรุในลุมนํ้าสายบุรี จากการศึกษาขอมูลภาคสนามของแผนกชีววิทยา ภาควิชา
วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
(เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2538) น. 32-55. 
24 ทิพยอักษร มันปาติ,”ปาลมนํ้ามันกับการหายไปของปาพรุ” กรุงเทพธุรกิจ(วันอังคารที่ 11 
กรกฎาคม 2549) 
25 อรจินดา บุรสมบูรณ (ผูรายงาน), “ศอ.บต. เตรียมทุมงบฯ เกือบ 50 ลานบาท ฟนฟูนารางใน
พื้นที่ จ.ชายแดนใต,” สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 
<http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?tb=NEWS&m_newsid=255102290069> 
(เขาถึงขอมูล 8 ตุลาคม 2551) 
26 “รายงานพื้นที่ปาไม” ศูนยปฏิบัติการจังหวัดปตตานี 
<http://poc.pattani.go.th/report.php?report_id=114> (เขาถึงขัอมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2551) 
27 นุกูล รัตนดากุล และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรเชิงสมานฉันทเพื่อการฟนฟูอาชีพ วัฒนธรรมและฐาน
ทรัพยากรทองถ่ินแบบมีสวนรวม, (พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและเครือขายเรียนรูทองถ่ิน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, สนับสนุนโดย 
องคการอ็อกแฟม เกรท บริเทน, 2551) 
28 อายิ อาแว และคณะ, โครงการวิจัย การมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษ พรุลาน
ควาย, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547) 
29 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), โครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของ
เกษตรกรรายยอย, “ภูมินิเวศนลุมนํ้าสายบุรี,” 
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เกี่ยวกับการฟนฟู  อนุรักษและการจัดการปามาอยางตอเนื่อง30 นอกจากนี้ยังมี
องคกรตางๆ เขามาประสานความรวมมือกัน ซึ่งไดมีการระดมสมองจากหลายภาค
สวนของสังคม31 

2)  การพัฒนาชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเอง 
การพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองนั้นมีลักษณะเปนงานวิจัยนํารองท่ี

เนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนากลไกการจัดการในชุมชน ซึ่งปรากฏวาไดมี
งานวิจัยท่ีนาสนใจ คือ การศึกษาถึงแนวทางการฟนฟูวิถีชาวนาในพื้นท่ีนาราง 
ตําบลละหาร  อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส การอนุรักษและสงเสริมศิลปะการทํา
กริชรามัน อําเภอรามัน จังหวัดยะลา32  ท่ีทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของ
สมาชิกกลุมใหรูจักคิดเปน ทํางานเปนระบบ และเกิดกลุมอาชีพตามมาดวย เชน  
กลุมไกกาหลง กลุมนกคุม กลุมแมหมาย กลุมทํากริช และเชื่อมโยงไปยังกลุมอื่นๆ  
เชน กลุมเครือขายฅนยาลอ เปนตน ซึ่งทําใหชาวบานเห็นคุณคาของการวิจัย 

นอกจากนี้ยังมีโครงการผักพ้ืนบานเสริมสรางความมั่นคงของชุมชน 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โครงการใชประโยชนจากปาพรุบานบือแนบูเกะ ตําบล
ตะโละหะลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โครงการจัดการทรัพยากรโดยองคกร
ชุ ม ชน ใน พ้ื น ท่ี ลุ ม น้ํ า ส า ย บุ รี  โ ดยคณะวิ ทย าศาสต ร แ ล ะ เทค โน โ ลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี โครงการหาแนวทางฟนฟูการทํา
นาพรุของชุมชนตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี และโครงการการใช
                                                                                                         
<http://www.sathai.org/aboutus/pilotproj/South/Saiburi.htm> (เขาถึงขอมูล วันที่ 22 ตุลาคม 
2551) 
30 แผนกวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี, “โครงการเสริมสรางความสัมพันธเครือขายปา พรุ-สันทราย-ชายเลน เพื่อการอนุรักษ
และฟนฟูภูมิปญญาการจัดการปาใหเกิดความยั่งยืน,” 2549, น.158. 
31 นุกูล รัตนดากุล และคณะ, “พื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าสายบุรี: ปญหาและทางรอด,” (เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2538) น. 56-65. 
32 ตีพะลี อะตะบู, การอนุรักษและสงเสริมศิลปะการทํากริชรามัน ตําบลตะโละหะลอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544) 
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ประโยชนจากปาชุมชนกาลอ ตําบลกาลอ จังหวัดยะลา เพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับปาและการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการปา รวมท้ัง
ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิทธิชุมชนในการจัดการปา  และศึกษาปญหา สาเหตุ 
และแนวทางการแกไขโดยชุมชน โครงการภูมิปญญาทองถ่ินกับการจัดการปา
ชุมชนกาลอและแนบูเกะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา และโครงการศึกษาแนว
ทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชายเลนยะหริ่ง อําเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปตตานี 

3)  แนวทางการพัฒนาและผลจากการพัฒนา 
การพัฒนาพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีผูทําการศึกษาไวสวน

หนึ่ง  เชน  การศึกษาของรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ33  เกี่ยวกับปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ระหวาง พ.ศ. 2521-2532 พบวาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  รัฐบาล
ไดพยายามปรับตัวโดยการสรางนโยบายและมาตรการเพื่อผอนคลายและแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้น  แตดวยสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีไดทําใหเกิดการเชื่อมตอ
ปมปญหาดานการเมือง ศรษฐกิจ สังคม ท่ีกอใหเกิดปญหาความขัดแยงอยางหย่ัง
รากลึก แมการแกไขของรัฐไดทําใหปญหาคล่ีคลายลงบาง และจากการศึกษาของ
จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ34 สรุปวาการท่ีสถานการณเลวรายในป พ.ศ. 2518  
คล่ีคลายลงในป 2525-2526 นั้น เพราะหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนและสอดคลองกัน ท้ังดานการปราบปรามและสรางความเขาใจท่ี
ถูกตองกับตางประเทศ การปรับปรุงการประชาสัมพันธ การจัดการโครงการ
พัฒนาและเขาถึงประชาชน การสรางความเขาใจอันดีกับผูนําศาสนา การ
ปราบปรามกลุมผูกอการหลักคือ ขจก. จคม. และ ผกค. อยางจริงจังตอเนื่อง และ

                                                 
33 รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ, อางใน นายปริญญา อุดมทรัพย และคณะ, พัฒนาการนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส,  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2545) <http://www.budutani.com/policysbp/report/section4.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 30 
มีนาคม 2552) 
34 จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และคณะ, การปกครองทองที่ตางวัฒนธรรม : สถานการณ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต, 2530. 
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ท่ีสําคัญคือขาราชการมาทํางานรวมกับประชาชนและเสียสละมากขึ้น แตปญหา
สําคัญคือความไมแนนอนในนโยบาย หรือความขัดแยงของผูนําทางราชการ โดย
เหตุผลทางการเมือง 

นอกจากนี้ ปริญญา อุดมทรัพย  และคณะ35  ไดศึกษาพัฒนาการของ
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  ใหขอสรุปวาประชาชน
สวนใหญเห็นวานโยบายรัฐบาลบางเรื่องยังไมประสบผลสําเร็จ  เชน  ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ํา การวางงาน การศึกษาและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
เส่ือม การจัดการศึกษาของรัฐบาล  ไมสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน และขาด
มาตรฐาน  ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ี
ไมมีประสิทธิภาพ และนโยบายรัฐไมตรงกับสภาพทองถ่ิน 

ขณะเดียวกัน  มิ่งสรรพ ขาวสะอาด36  ไดสรุปใหเห็นถึงแนวนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรนํ้าไววาปญหาการจัดการน้ําของประเทศไทยที่ยังแกไขไมได  
เพราะเกิดจากการจัดการท่ีมองภาพในมุมเดียว และเปนการมองมาจากระดับสูง  
ดังนั้น  การแกปญหาของรัฐจึงยังเปนการแกปญหาอุปทานดานเดียว และปลอยให
ปญหาดานอื่นๆ หมักหมมสะสมเปนดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆ กอใหเกิดความ
ขัดแยงท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมจนกลายเปนการเมืองไปในที่สุด เปนท่ีคาดได
วา ปญหาการจัดการทรัพยากรน้ําจะกลายเปนปญหาใหญของไทยในปลาย
ทศวรรษนี้  และมีความเดือดรอน สรางความขัดแยงยิ่งกวาปญหาปาไมและท่ีทํา
กิน  เพราะนํ้าเปนทรัพยากรท่ีทุกคนตองใชรวมกัน 

นอกจากความรูท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจทรัพยากรธรรมชาติ แนว
ทางการพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวแลวนั้น ยังพบวามี

                                                 
35 นายปริญญา อุดมทรัพย และคณะ, พัฒนาการนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส,  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545) 
<http://www.budutani.com/policysbp/report/section4.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 30 มีนาคม 
2552) 
36 ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด, ปญหาการจัดการและความขัดแยงเร่ืองนํ้า, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538) 
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ผูสนใจศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาอีกจํานวนมาก ในท่ีนี้หมายเอาการพัฒนา
อันเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการพัฒนาหรือ
การจัดการทรัพยากรดังกลาวยังไมเปนผลอันพึงปรารถนาเพราะไดเขาไปทําลาย
ระบบนิเวศใหเสียสมดุล  ดังรายงานการศึกษาของราณี หัสสรังสี37 ท่ีสรุปวา  
ความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ฐานทรัพยากร อันไดแก ทะเล ปาชายเลน  ปา
สันทราย แมน้ํา ท่ีราบ ปาพรุ เทือกเขา ประสบปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา ไม
แตกตางจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับสวนอื่นๆ ของประเทศ 

โครงการจัดการแหลงน้ําก็เชนกัน จัดเปนโครงการท่ีมีความสําคัญตอการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรเปนอยางมากน้ันพบวา  ชาวบานไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตป พ.ศ. 2519  ท่ีมีการสรางคันดิน  เพราะการสรางคันดินลอมรอบพรุโตะ
พราน ปจจุบันทําใหตนไมตายและพ้ืนท่ีปาพรุเส่ือมโทรมคิดเปนเนื้อท่ีประมาณ 
2.3 ตารางกิโลเมตร ตนไม สัตวปา สัตวน้ํา ลดนอยลง ทํานาไมไดผล  น้ําทวมทุง
หญาเล้ียงสัตว  เกิดความขัดแยงระหวางชุมชน38 และในป พ.ศ. 2530 ไดมี
โครงการพัฒนาพรุโดยทําคันดินกั้นพรุ  เพ่ือใชเปนแหลงน้ําในการเกษตร แต
ปรากฏวาการทําคันดินกั้นพรุ  ทําใหน้ําท่ีไหลจากพรุไปเล้ียงท่ีนาไดนอยลง39  
และในปพ .ศ. 2534-2535 มีการพัฒนาพรุเปนอางเก็บน้ํา เพ่ือสงเสริมการ

                                                 
37 ราณี หัสสรังสี, การทํางานและการวจัิยเชิงปฏิบัติการ คณะทํางานวาระทางสังคม กรณี 3 
จังหวัดภาคใต ระหวางป 2548-2550, (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
<southwatch.org> (เขาถึงขอมูล วันที่ 5 ตุลาคม 2551) 
38 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานี, “ขอมูลพรุ
ในลุมนํ้าสายบุรี,” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสาย
บุรี (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตานี, 2538) น. 
32-55. 
39 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตานี, เร่ือง
เดียวกัน, 2538. 
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ทองเท่ียว ก็ปรากฏวาการพัฒนาพรุเปนอางเก็บน้ํา ทําใหน้ําลงสูแมน้ําสายบุรี
อยางเดียว แตไมผานพ้ืนท่ีนาของชาวบานอีกเลย40 

สําหรับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ก็มีลักษณะคลายคลึงกัน และมีผลกระทบอยาง
กวางขวางมาก เพราะไมเพียงเกิดปญหาเรื่องน้ํา แตยังสงผลถึงระบบเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคงของชุมชนอีกดวย 

“กอนปพ.ศ. 2519 พรุลานควาย เปนพรุน้ําจืดท่ีอุดมสมบูรณมาก...แต
เมื่อมีโครงการพัฒนาแบบขุดลอก  สรางประตูกั้นน้ํา  สรางคันดิน ถนนรอบพรุ ถม
คลองระบายน้ํา…จึงทําใหระบบนิเวศแปรปรวนขาดความสมดุล กระทบตอวิถีชีวิต
ชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งนําไปสูปญหาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของชุมชนรอบ
พรุ  นอกจากนี้ การทําเกษตรเชิงเด่ียว โรงงานอุตสาหกรรม และชาวบานนอก
พ้ืนท่ีใชประโยชนจากพรุอยางขาดความเขาใจและไรจิตสํานึก และชาวบานกันเอง
ท่ีขาดความเขาใจและจิตสํานึก ซึ่งทําใหสวนดุซงสูญหายแทนท่ีดวยสวนยางพารา 
ลองกอง จึงทําใหชาวบานมองภาพการจัดการพรุของรัฐวาเปนการแสวงหา
ประโยชนเชิงนโยบาย…” 41 

นอกจากนี้ สถานการณซึ่งเปนท่ีสนใจกันอยางมากก็คือ โครงการสราง
เขื่อนของกรมชลประทาน เชน โครงการสรางเขื่อนสายบุรี ท่ีประชาชนซึ่งอยูใน
พ้ืนท่ีของโครงการไดรวมใจลุกขึ้นมาคัดคาน ในกลางปพ.ศ. 2535-253642 เพราะ
เห็นวาโครงการดังกลาวจะกอใหเกิดปญหาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
คือ กระทบตอศาสนสถาน วิถีชีวิตชุมชน พ้ืนท่ีการเกษตร ปาพรุ สัตวหายาก  
สัตวใกลสูญพันธุ และทําใหน้ําทะเลรุกเขามา เปนตน 

                                                 
40 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตานี, เร่ือง
เดียวกัน, 2538. 
41 นุกูล รัตนดากุล, “โครงการวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษพรุลานควาย
,” (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2547) น. 
55-59. 
42 เอกสารประกอบเวทีสานเสวนา งานมหกรรมสันติวิธี คร้ังที่ 3, “ประสบการณการแกไขปญหา
ความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ กรณีลุมนํ้าสายบุรี,” (วันศุกรที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 
13.00-16.30 น. ณ หองเล็กท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา, 2551) 
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สําหรับกรณีเขื่อนลําพะยาก็เชนกันท่ีมีการเรียกรองจากผู ท่ีไดรับ
ผลกระทบเพ่ือหาความชอบธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรนํ้า 
ชายฝง และแร43 ไดใหความเห็นวาเปนการละเมิดสิทธิชุมชน กรมชลประทานทํา
ใหประชาชนสับสนในขอมูล และการพัฒนาดังกลาวก็เปนการสรางความขัดแยงให
เพ่ิมย่ิงขึ้น 

นับไดวาโครงการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นมาเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติได
แฝงฐานคิดเรื่องเศรษฐกิจเปนสําคัญ  กลาวคือ  เปนการพัฒนาเพ่ือมุงสงเสริม
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยคํานึงถึงมิติอ่ืนๆ นอย แนวคิดท่ีมุงพัฒนา
เศรษฐกิจเชนนี้ไดทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางมาก ไมเพียงภาพสะทอนท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดการแหลงน้ําดังกลาวมา  แตยังสะทอนในเรื่องอื่นๆ ท่ีรัฐไดเขา
มาจัดการดวย 

“...เมื่อเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว บทเรียนจากพรุแฆแฆ 
พรุโตะแนแว บึงโตะพราน พรุบึงน้ําใส สะทอนวาการพัฒนาท่ีไมเขาใจธรรมชาติ  
วิถีชีวิตชุมชน กอใหเกิดปญหาท่ีกระทบตอวิถีชีวิตและสิทธิพ้ืนฐานของชุมชน  
เกิดมลพิษ น้ําทวม แหงแลง การเซาะพังของดิน การตื้นเขินของแหลงน้ํา ความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลง พรอมกับการสูญหายของภูมิปญญาทองถ่ิน การ
อพยพ  การเกิดความแตกแยก และความไมมั่นคงทางสังคม นอกจากนี้ การวม
ศูนยอํานาจไมเปนประชาธิปไตย ทําใหชุมชนออนแอ ขาดการมีสวนรวมในการคิด
วางแผน การตัดสินใจ และไมมีอํานาจในการตรวจสอบ การเปนพ้ืนท่ีสาธารณะทํา
ใหกลายเปนแหลงใชเงินของโครงการตางๆ ของรัฐท่ีผูกกับกลุมผลประโยชน
ทองถ่ินและท่ีสําคัญย่ิงก็คือ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีผูกติดตลาด
ตางประเทศก็นําไปสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว” 44 

                                                 
43 “สิทธิชุมชน กรณีโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา,” 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2550, น. 14. (อัดสําเนา) 
44 นุกูล รัตนดากุล และคณะ, “พื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าสายบุรี: ปญหาและทางรอด,” คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2538. 
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โครงการผักพ้ืนบานเสริมสรางความมั่นคงของชุมชนที่ชาวบานได
รวมกันศึกษาวิจัยก็เชนกันท่ีไดสะทอนวา  “การพัฒนาสมัยใหมท่ีมุงสงเสริมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว เชน ยางพารา ไดเขามาคุกคามความมั่นคงของชุมชน  
โดยเฉพาะดานอาหาร  เพราะพบวาพืชผักตามธรรมชาติกวา 130 ชนิด ท่ีไดจาก
การสํารวจในป 2542 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปญญาพ้ืนบาน : กรณีศึกษา
อาหารพ้ืนบานภาคใต  ท่ีศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต  
รวมกับอาสาสมัครชุมชนบานเกะรอ และบานพะปูเงาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  
ไดเริ่มสูญเสีย”45 

นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง
ของมนุษย  หนึ่งในหาคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมาน ฉันท แห ง ช าติ  (กอส . ) 46 ยั งชี้ ชั ด ว า  สิ ทธิ ชุ ม ชน ในกา รจั ดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติถูกจํากัดหรือถูกรุกราน ดวยการผูกขาดในการจัดการ
ทรัพยากรโดยรัฐ ท้ังดานปา ท่ีดิน น้ํา ดวยนโยบายการพัฒนาตางๆ เชน การ
ประกาศเขตอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนท่ี
สาธารณะอยางพรุ พ้ืนท่ีรกราง ท่ีไดมีการจัดสรรใหแกเอกชนซึ่งจากเดิมชุมชนมี
สิทธิใชรวมกัน ตลอดท้ังความไมจริงจังในการดูแลทรัพยากรชายฝงซึ่งเปนแหลง
ทํามาหากินของชาวประมงรายเล็กๆ เปนตน และจากการศึกษาของสํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1647  ก็กลาวชัดวา  ปญหาความเส่ือมโทรมของสภาพนิเวศนั้น
เกิดขึ้นจากความไมเขาใจหรือไมตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศทําใหมี
การทําลายแหลงธรรมชาติ ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงธรรมชาติซึ่งสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศโดยตรง ตลอดท้ังปญหาเรื่องการจัดการและสิทธิในการดูแลแหลง

                                                 
45มะดามิง อารียู, “โครงการผักพ้ืนบานเสริมสรางความม่ันคงของชุมชน ของอําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา,” (กองประสานงานกลางงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน เครือขายลุมนํ้าภาคใต, 2542) 
46 ดร. อัมมาร สยามวาลา, ความขัดแยงระหวางการพัฒนากับสภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต, (กรุงเทพฯ : โนวเลส พลัส, 2550) น. 1-40. 
47 จังหวัดนราธิวาส, แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับ
จังหวัด ปงบประมาณ 2553, (เอกสารอัดสําเนา) น. 55-58. 
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ธรรมชาติ ท่ีปรากฏวามีความซับซอนของกฎหมายทําใหขาดการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ ตลอดท้ังขาดเจาหนาท่ีผูมีความรูความเขาใจในการอนุรักษและมี
จิตสํานึก 

ผลกระทบลักษณะดังกลาวนี้ไดฝงรากปญหาในระดับลึก ซึ่งตองใช
ระยะเวลาในการฟนตัว เพราะเปนปญหาระดับโครงสรางท่ีเขามาส่ันคลอนความ
มั่นคงของชุมชนอยางรุนแรง กอใหเกิดความขัดแยง ไมเพียงระหวางรัฐกับ
ประชาชน แตยังกอใหเกิดความขัดแยงท้ังกับประชาชนดวยกันเอง และกับกลุม
อิทธิพล  กลุมธุรกิจนายทุนตางๆ ดวย “การบุกรุกของวัฒนธรรมและระบบการ
ผลิตสมัยใหมทําใหเกิดความลมสลายของวัฒนธรรมและระบบความเชื่อซึ่งเปนภูมิ
ปญญาในการจัดการทรัพยากรและสังคมใหเกิดความย่ังยืนแตเดิม สังคมสูญเสีย
ความเปนชุมชน ขาดความมั่นใจในตนเอง และเกิดความสับสนในการแสวงหา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมในวิถีชีวิต ภาพที่เปนขอมูลเชิงประจักษก็คือ ความขัดแยง
ระหวางกลไกของรัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ อันเปนผลจากนโยบายการพัฒนา
ท่ีไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งนําไปสูความไมมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในท่ีสุด”48 

นอกจากน้ี  การพัฒนาสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันซึ่งเปนนโยบายหนึ่ง
ท่ีมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนสําคัญนั้นก็ทําใหพบวา  “ปาลมมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศ  อาจทําใหน้ําใตดินลดลง เกิดความแหงแลงในอนาคต และสงผลกระทบตอ
พืชอ่ืนๆ ได และยังรวมไปถึงผลกระทบที่อาจขยายไปสูวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม  
หรือแมกระทั่งผลักดันใหประชาชนซึ่งเปนเกษตรกรรายยอยตองอพยพไปจาก
ชุมชนเดิม  ดังท่ีนิคมสหกรณบาเจาะ ไดดําเนินการจัดสรรพ้ืนท่ีใหชาวบานทํา
การเกษตร  มีการขุดรองระบายน้ําออกจากปาพรุเพ่ือใหน้ําในพรุแหง แลวนําพ้ืน
ท่ีมาจัดสรรใหประชาชนไดใชทําประโยชนทางการเกษตร แตเนื่องจากพ้ืนท่ีดินพรุ  

                                                 
48 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร วิทยาเขตปตตานี, “รายงาน
การศึกษาฉบับสุดทาย โครงการการศึกษาเพื่อจัดทํามาตรการและแผนการจัดการเพ่ืออนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤต พื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าสายบุรี จ. ปตตานี,” (สํานักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม, 2540) 
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มีสภาพเปนดินกรดหรือดินเปรี้ยว ชาวบานไมสามารถรับมือกับคาใชจายในการ
ปรับสภาพดินใหเอ้ือตอการเพาะปลูกไดในระยะยาว ทําใหท่ีดินบริเวณนี้กลายเปน
ท่ีนาราง  และท่ีดินมีการเปล่ียนกรรมสิทธิ์ใหกับบุคคลอื่น อยางไรก็ตาม การปลูก
ปาลมน้ํามันจําเปนตองใชเงินลงทุนสูง  ชาวบานสวนใหญจึงไมสามารถลงทุนได49 

ไมเพียงเทานั้น ในป พ.ศ. 2549 ยังไดมีการศึกษาวิจัยและสะทอนใหเห็น
ความมั่นคงในอดีตท่ีถูกกระทําใหส่ันคลอน  ซึ่งรายงานการวิจัยเรื่อง จากยาลอสู
ยะลาในการเปลี่ยนแปลงรอบทศวรรษ  สะทอนใหเห็นความเปล่ียนแปลงตางๆ
ระหวางคุณคาเกากับคุณคาใหมท่ีขัดแยงกัน  และการวิจัยในเรื่องการเปล่ียนแปลง
ของระบบนิเวศวัฒนธรรมในเขตเชิงเขาบูโด-สันกาลาคีรีลุมน้ําสายบุรีตอนกลาง  ก็
สะทอนชัดวา  ความเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ ท่ีสนับสนุนการปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเด่ียว เชน ยางพารา ลองกอง ท่ีเขาสูเศรษฐกิจระบบตลาด และการ
สูญเสียระบบการจัดการทรัพยสินและทรัพยากรของตนเอง  ไปสูรูปแบบกรรมสิทธิ์
เอกชน  และรัฐครอบครองเสียเอง ซึ่งเปนการเปล่ียนผานจากการพ่ึงพาตนเอง
ไปสูการไรเสถียรภาพในการจัดการตนเองเมื่อกาวเขาสูความทันสมัย50  ส่ิงหนึ่งท่ี
เขามาสนับสนุนการไมเห็นดวยกับกระบวนการพัฒนาแบบทันสมัย ก็คือ  ถอยคํา
ของชาวบานผูหนึ่งท่ีวา  “เงินไมมีความหมาย  ถาเราไมมีอะไรกิน”51 

นอกจากนี้ยังมีชาวบานจํานวนหนึ่งซึ่งมีโอกาสสะทอนความรูสึกนึก
คิดถึงการจัดการทรัพยากรหรือโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีเขามายังพ้ืนท่ีของตน  
และเปนผูไดรับผลกระทบตางๆ อยางรูซึ้งถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นวา 

                                                 
49ทิพยอักษร มันปาติ, “ปาลมนํ้ามันกับการหายไปของปาพรุ,” กรุงเทพธุรกิจ, (วันอังคารที่ 11 
กรกฎาคม 2549) 
50 นิเดาะ ฮิแตแล และคณะ, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง ‘จากยาลอสูยะลา การเปลี่ยนแปลง
ในรอบศตวรรษ’ และ ‘การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวัฒนธรรมในเขตเชิงเขาบูโด-สันกาลาคีรี 
กรณีศึกษาบริเวณบานตะโหนด อําเภอรือเสาะ และอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส’,” 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2549) 
51 มะปอสี มาอีซา, “ลุมนํ้าสายบุรี สายนํ้าท่ีบอกขานตํานานผูคนและวิถีชีวิต,” ออนไลน, 
<southwatch.org> (เขาถึงขอมูล วันที่ 10 มกราคม 2552) 
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“เมื่อรัฐมาถมคันดินลอมพรุ ทํานบเดิมถูกปด แตเปดประตูระบายน้ําลงสู
แมน้ําสายบุรีโดยตรง พรุก็เลยต้ืน สูญเสียนาพรุ นาป ประมาณ 700 ไร การ
ประมงเดิมไดคนละ 4,000 บาท มีคนหาปลา 1,000 คน แตปลานอยลงมาก จน
ตองมีกฎใหจับไดเฉพาะหนาฝน ปลามังกรชอบอยูน้ําสะอาด เงียบๆ  ก็เหลือนอย
มาก เพราะนํ้ามีกล่ินและตื้นเขิน”52 

“พรุบือตอจับปลาไดปละคร้ังเปนรายไดของชุมชน พรุบือตอมีรายได
ประมาณสองหมื่นบาทตอป สวนพรุแฆ มีน้ําตลอดป จับปลาไดตลอดป พรุแฆเปน
แหลงอาหารและทางออกของคนจน ซึ่งทําใหมีคาใชจายนอยมากในการครองชีพ 
แตท่ีกลัวก็คือ ราชการมาพัฒนาโดยชาวบานไมรู เชน โครงการพัฒนาลุมน้ําสาย
บุรีตอนลาง โครงการขุดคลองพรุ  ขุดลอกตนสาคู แลวทําเปนคอนกรีต ทําใหน้ํา
ไหลเร็ว และหนูมาก แตผลผลิตขาวลดลง จากเดิม 200-250 มัด เหลือ 175-200 
มัด”53  

“พรุโตะแนแว...ปจจุบันแหงแลง ปลาไมคอยมี เพราะ 1) โครงการขุด
ลอกพรุในท่ีนา รองน้ําลึกวัวควายกินไมได ปลาไมมี  2) โครงการบอเล้ียงปลา แต
หนาแลงน้ําไหลไปไหน อยูในบอซึ่งลึกมาก ทุเรียนก็ตาย เครื่องสูบน้ําก็ใชไมได
เพราะตล่ิงสูงมาก  เดิมชาวบานสรางประตูระบายน้ําจากประสบการณ ซึ่งรูวาเวลา
ฝนตกน้ําจะไหลไปไหน  ก็จะใชเทคนิคและประสบการณกั้นน้ํา  โดยน้ําไมทวมตน
ขาว  ไดผลไมตองเสียงบ โครงการรัฐใชงบมาก  แตชาวบานไมไดประโยชน” 54 

                                                 
52 มือลี เจะหลง, ชาวบานบึงนํ้าใส ตําบลตะโละหะลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา, รายงานการ
ประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตานี, 2538) 
53 มะดามิง อารียู, ชาวบานเกะรอ ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา, รายงานการ
ประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตานี, 2538) 
54 อาแซ, รายงานการประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตานี, 2538) น. 20-21. 
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“สาเหตุท่ีปาพรุถูกทําลายเพราะปาพรุไมไดเปนปาสงวนมีสภาพเปน
สาธารณะ ปาพรุไมมีประโยชนในสายตาของคนเมือง และหนวยงานรัฐทําอะไรไม
ปรึกษาชาวบาน” 55 

ถอยคําเหลานี้คือภาพสะทอนท่ีมีตอการจัดการทรัพยากรของกลุมคน
ภายนอก ซึ่งขาดความเขาใจในวิถีชีวิตของชุมชน บทเรียนตางๆ เหลานี้ยอมมี
ประโยชน  เกิดคุณคาอยางเอนกอนันตหากไดมีการนํามาไตรตรองสะทอน
ความคิดเพ่ือเปนการสรุปบทเรียนท่ีผานมา และนําไปสูทางเลือกของการพัฒนา ท่ี
เรียกวา การพัฒนาทางเลือก ซึ่งมิใชการพัฒนากระแสหลักอันเกิดขึ้นจาก
หนวยงานราชการเปนแกนนํา  หรือฝายใดฝายหนึ่งดังท่ีผานมา 

รายงานการวิจัยลาสุดอีกเรื่องหนึ่งไดสะทอนใหเห็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาของรัฐก็คือ โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน(มีสวนรวม) หรือ 
โครงการท่ีชาวบานชอบ กรณีบานกือเม็ง ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา56  พบวา มีโครงการพัฒนานับแตป พ.ศ. 2504 จนถึงปจจุบันเปนจํานวน
มากซึ่งสวนใหญเปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และมีโครงการที่ไดสงผลกระทบ
มาจนปจจุ บัน  เชน  โครงการสรางอางเ ก็บน้ํ ารูปตัวยู  (U) ของรพช .  แต
ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาท่ีชาวบานชอบจํานวนมาก ซึ่งอยูภายใตความเห็นชอบ
และสอดคลองกับความตองการของชุมชน สะทอนใหเห็นวา ชาวบานไมไดปฏิเสธ
การพัฒนา  แตไมชอบการพัฒนาท่ีไมไดใหชาวบานเขามามีสวนรวมอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม การศึกษาผลกระทบดังกลาวพบวายังมีมุมมองเพียงดาน
เดียว  เพราะเปนการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐ 
จึงยังขาดองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหรือการจัดการ

                                                 
55 วีรวัธน ธีระประศาสน (กรมปาไม), รายงานการประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุ
ในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตานี, 2538) น. 15. 
56 นุกูล รัตนดากุล และคณะ, โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน(มีสวนรวม) กรณี
บานกือเม็ง ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา , (ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) 
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ของชุมชน  และสวนอื่นๆ  ท่ีไดมีสวนในการเขามาพัฒนา ดังนั้นจําเปนท่ีจะตองมี
การติดตามประเมินผลใหเกิดความรูความเขาใจดังกลาวอยางรอบดาน เพ่ือการ
พัฒนาจะไดเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางแทจริง 

ในทายท่ีสุดแลว ดวยผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางนี้ไดทําให
ชาวบานจํานวนหนึ่งเกิดความตระหนัก ต่ืนตัว รวมกลุมขึ้นเพ่ือเขามากําหนด
ทิศทางในการแกไขปญหา โดยทําความเขาใจไดจากการเกิดกลุมภาคี  เครือขาย 
จํานวนมาก ซึ่งเปนเครือขายท่ีเขามาจัดการทรัพยากร และมีกิจกรรมการทํางาน
กันอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน ดังไดกลาวมาแลวขางตน 
 
1.5 วิธีการศึกษา 
 

               1) วิธีการและกิจกรรมการดําเนินงาน 
               โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ํา
สายบุรีมีความเชื่อมั่นวาความขัดแยงในการใชทรัพยากรลุมน้ําสายบุรีสามารถ
จัดการแกไขไดโดยอาศัยองคความรู  การมีสวนรวมของประชาชน และนโยบายรัฐ
ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของประชาชนเปนสําคัญ งานวิจัยนี้จึงใช
รูปแบบงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory action research) ท่ีเนนการมีสวน
รวมในการศึกษาหาขอมูลขอเท็จจริงทางวิชาการและการใหขอมูลกับชุมชน
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาตามแนวนโยบายภาครัฐ  เชน การสรางเขื่อน การสงเสริม
การปลูกปาลมน้ํามัน ตลอดจนองคความรูและภูมิปญญาของชุมชนลุมน้ําสายบุรีใน
การจัดการทรัพยากร และสรางเวทีสาธารณะทางวิชาการแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาทางเลือกการจัดการทรัพยากร การพัฒนาขอเสนอทางนโยบายและการ
ปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีอยางสันติวิธ ี
 เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โครงการฯ จึงพยายามพัฒนา
โครงสรางการทํางานท่ีมีความเปนไปไดในสถานการณท่ีไมปกติดวยการทําใหเกิด
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีพ้ืนฐานของการสรางความเขาใจในทีมงาน
และสรางความรวมมือกับผูสนับสนุนจากหลายฝายในทุกกระบวนการของการวิจัย 
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และไดทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน ในชวงของการปฏิบัติงาน โดยมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการดําเนินงาน 
ลําดับ กิจกรรม ชวงเวลา หมายเหตุ 

1.  การสรางความเขาใจ
โครงการ 

ส.ค.-17 ธ.ค. 
51 

 

2.  การอบรมการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม 

13-14 ก.ย. 51  

3.  การสรางเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม 

25 ก.ย.-31 
ต.ค. 51 

รวมกันทําระหวางนักวิจัย
จากสถาบันการศึกษาและ
นักวิจัยชุมชน  

4.  การพัฒนา TOR 
กรณีศึกษา 

25 ก.ย.-17 
ธ.ค. 51  

ผูวิจัยบางทานถอนตัว จึง
ตองหาผูวิจัยใหม 

5.  การทบทวน
วรรณกรรม 

ตลอดโครงการ  

6.  การจัดทํา GIS 22 ก.ย. 51-
เม.ย. 52 

กระบวนการจัดซ้ือภาพถาย
ทางอากาศและภาพถาย
ดาวเทียม ไดมาอยางลาชา 

7.  การเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม 

16 ต.ค. 51-
ก.พ. 52 

สถานการณไมปลอดภัย/ถูก
คุกคาม 

8.  การเก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณ 

พ.ย. 51-เม.ย. 
52 

สถานการณไมปลอดภัย 

9.  การเก็บขอมูลดวยการ
สนทนากลุม 

ม.ค.-เม.ย. 52 สถานการณไมปลอดภัย 

10.  การสังเกต ตลอดโครงการ  
11.  การรวบรวมขอมูล 16 ต.ค. 51-

ก.พ. 52 
มีความลาชาตามชวงเวลาท่ี
เกิดสถานการณไม
ปลอดภัย  
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ลําดับ กิจกรรม ชวงเวลา หมายเหตุ 
12.  การจัดระบบขอมูล

และประมวลผล 
16 ต.ค. 51-
เม.ย. 52 

เน่ืองจากขอมูล
แบบสอบถามมีจาํนวนมาก 
เม่ือมีการแกไขปรับเปล่ียน
ลักษณะการวิเคราะหขอมูล 
หลังจากออกแบบฐานขอมูล
เสร็จแลว จึงทําใหตองแกไข
ระบบฐานขอมูล สงผลให
เกิดความลาชา 

13.  การสรุปและวิเคราะห
ขอมูล 

20 ธ.ค. 51, 
13-14 มี.ค. 52, 
6-7 เม.ย. 52 

มีการเปล่ียนหนวยการ
วิเคราะหจากท้ังลุมนํ้าไป
เปนแยกตามภูมินิเวศ
ตอนบน ตอนกลาง 
ตอนลาง จึงตองสรุปและ
วิเคราะหขอมูลใหม 

14.  การเขียน(ราง)
รายงานการวิจัย 

พ.ค. 52  

15.  การนําเสนอ
ผลการวิจัย 

20 พ.ค. 52, 
มิ.ย. 52 

 

16.  การจัดทํารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ 

มิ.ย.-ต.ค. 52  

 
2) การกําหนดพื้นท่ีวิจัยและประชากรตัวอยาง 
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ํา

สายบุรี  มีพ้ืนท่ีวิจัยครอบคลุมฐานทรัพยากรส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 35 ตําบล  ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  คือ ยะลา ปตตานี 
นราธิวาส  ดังนี้ 

2.1) จังหวัดนราธิวาส จํานวน 14 ตําบล ไดแก อําเภอสุคิริน ในเขต
ตําบลสุคิริน, อําเภอศรีสาคร  ในเขตตําบลศรีสาคร ตําบลสากอ, อําเภอบาเจาะ ใน
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เขตตําบลบาเระเหนือ ตําบลบาเระใต ตําบลปะลุกาสาเมาะ ตําบลบาเจาะ  ตําบล
กาเยาะมาตี ตําบลลาโวะสาวอ, อําเภอย่ีงอ, อําเภอรือเสาะ  ในตําบลสาวอ  ตําบล
สุวารี ตําบลสามัคคี ตําบลรือเสาะออก 
 2.2) จังหวัดปตตานี  จํานวน 16 ตําบล ไดแก อําเภอกะพอ ในเขตตําบล
กะรุบี  ตําบลตะโละดือรามัน ตําบลปลองหอย, อําเภอสายบุรี  ในเขตตําบลตะบ้ิง  
ตําบลปะเสยาวอ ตําบลกะลาพอ ตําบลกะดุนง ตําบลละหาร, อําเภอทุงยางแดง  
ในเขตตําบลปากู ตําบลน้ําดํา ตําบลตะโละแมะนา ตําบลพิเทน, อําเภอไมแกน  ใน
เขตตําบลไทรทอง ตําบลตะโละไกรทอง ตําบลไมแกน 
 2.3) จังหวัดยะลา  จํานวน 5 ตําบล อําเภอรามัน ในเขตตําบลทาธง 
ตําบลเกะรอ ตําบลอาซอง ตําบลตะโละหะลอ ตําบลกาลอ 
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ภาพที่ 2 แผนที่ลุมน้ําสายบุรี (แหลงท่ีมา : สํานักชลประทานที่ 17) 
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ท้ังนี้ ระหวางการทํางานของนักวิจัยชุมชนนั้นไดมีสถานการณรุนแรง
เ กิ ด ขึ้ นห ล ายค รั้ ง แ ต ด ว ย โค ร งก า รฯ  มี เ ค รื อ ข า ย อ งค ก ร ชุ ม ชนด า น
ทรัพยากรธรรมชาติเปนทุนเดิม จึงสามารถแกไขปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเปาหมายในการ
เก็บขอมูลเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณได ทําใหการเก็บขอมูลยังคงมีความ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ํา และยังไดขยายพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลออกไปเพ่ือให
ครอบคลุมความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นดวยระบบนิเวศของลุมน้ํา  รวมออกไปเปน 56 
ตําบล  ใน 11 อําเภอ  โดยสามารถแบงพ้ืนท่ีตามลักษณะภูมินิเวศไดดังนี้ 
 พื้นท่ีตอนบน เปนพ้ืนท่ีตนน้ํา พ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขา ลักษณะปาเปน

ปาดิบชื้น มีลําธารหรือสายนํ้ายอยจํานวนมาก และมีขอบตล่ิงสูง ทางทิศใตเขต

เทือกเขาสันกาลาคีรีติดรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย สวนในประเทศไทยอยูในบาง

พ้ืนท่ีของเขตอําเภอศรีสาคร สุคิริน รือเสาะ จะแนะ บาเจาะ ย่ีงอ อําเภอเมือง  

จังหวัดนราธิวาส  บางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอสายบุรี ทุงยางแดง กะพอจังหวัดปตตานี  

และบางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 พื้นท่ีตอนกลาง พ้ืนท่ีตอนกลางเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ํา ประชาชนมัก

ประกอบอาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ เชน ทํานา ประมงน้ําจืด สวนยางพารา 

สวนผลไม เปนตน รวมท้ังเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลโดยตรงทั้งดานบวกและลบจาก

พ้ืนท่ีตอนบน ลักษณะปาเปนปาพรุ  ปาบึงน้ําจืด อยูในบางพื้นท่ีของเขตอําเภอบา

เจาะ ศรีสาคร รือเสาะ ย่ีงอ และอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บางพ้ืนท่ีในเขต

อําเภอทุงยางแดง อําเภอกะพอ สายบุรี ปะนาเระ และอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี  

และบางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอรามัน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 พื้นท่ีตอนลาง  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันนอย อยูในท่ีราบลุมน้ําทวมถึง

หรือพ้ืนท่ีราบลุม พ้ืนท่ีลุมน้ําขัง และพ้ืนท่ีติดแมน้ํา พ้ืนท่ีชายฝงซึ่งเปนพ้ืนท่ี

ระบายน้ํา มีการทับถมของตะกอนแมน้ํา  และไดรับอิทธิพลน้ําขึ้นน้ําลงของน้ําเค็ม 

เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงของระบบอุทกวิทยา 

โดยเฉพาะปริมาณน้ําท่ีถูกระบายมาจากพื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง ลักษณะปา



 40

โดยทั่วไปเปนปาสันทราย ปาชายหาด ปาชายเลน พ้ืนท่ีตอนลางอยูในเขตบางสวน

ของอําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี และบางสวน

ของตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 ท้ังนี้  มีประชากรใหขอมูลรวมท้ังส้ิน จํานวน 1,381 คน โดยสามารถ

แยกประเภทและลักษณะของประชากรตามภูมินิเวศไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ตัวอยางประชากร 

ลักษณะประชากร 
จํานวน (รอยละ) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง 
เพศ ชาย 341 (71.5) 398 (65.2) 156 (53.1) 
 หญิง 135 (28.3) 211 (34.6) 138 (46.9) 
 รวม 477 610 294 
อาย ุ 25 ปข้ึนไป (94) (91.1) (87.8) 
สถานภาพสมรส คู (81.3) (77.5) (80.3) 
ระดับการศึกษาสงูสุด ประถมและมัธยม (60.1) (56.7) (62.3) 
การนับถือศาสนา อิสลาม (85.1) (96.1) (88.4) 

 
3) การสรางความเขาใจและเตรียมความพรอม 
การเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจ เปนการสรางคณะผูวิจัยจาก

กลุมคนหลายฝาย ไดแก นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ผูประสานงาน นักวิจัย
ชุมชน  แกนนําชุมชน โดยผานการคัดเลือกทีมงาน การกําหนดบทบาทหนาท่ี  
และการอบรมเก็บขอมูลภาคสนาม  เพ่ือใหไดคณะผูวิจัยท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีการวิจัย
ดังกลาว  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1) การคัดเลือกทีมงาน 
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ํา

สายบุรี  ไดประชุมปรึกษาหารือระหวางนักวิชาการจากสถาบันศึกษาและแกนนํา
ชาวบาน จากนั้นแกนนําชาวบานไดนําเรื่องไปพูดคุยปรึกษาหารือกัน ทําใหมี
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ชาวบานท่ีสนใจเขารวมทํางานวิจัยในฐานะนักวิจัยชุมชน ในระยะแรก 25 คน 
ตอมาเมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยกวางขวางขึ้น ก็ทําใหมีชาวบานมาสมัคร
เขารวมเปนนักวิจัยชุมชนเพิ่มขึ้นรวมเปนจํานวน 51 คน  

 

 
 

ภาพที่ 3 นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และนักวิจัยชุมชน 
 
3.2) การกําหนดบทบาทหนาท่ี 
กอนท่ีจะเริ่มดําเนินงานในพ้ืนท่ี โครงการฯไดปรับโครงสรางการทํางาน

ใหเหมาะสมโดยมีการประชุมเตรียมความพรอม  เพ่ือทําความเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของแตละฝาย ภายในทีมงานสวนกลาง นักวิชาการในพ้ืนท่ี นักวิจัยชุมชนและ
แกนนําชุมชน โดยไดมีการประชุมหารือชี้แจงเปนระยะ นับตั้งแตกลางเดือน
สิงหาคมถึงปลายเดือนกันยายน รวมท้ังการประสานงานในพื้นท่ี โดยผู
ประสานงานภาคสนาม นักวิชาการ นักวิจัยชุมชน แกนนําชุมชน และผู
ประสานงานการวิจัยโครงการ  การดําเนินงานในระยะเร่ิมตนใชเวลาสองเดือนแรก 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูระหวางกันของทีมงานท้ังสวนกลางและในพ้ืนท่ี  ซึ่งทําใหได
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กรอบการทํางานและโครงสรางการทํางานท่ีจะทําใหขั้นตอนตางๆ สามารถดําเนิน
ตอไปได 

3.3) การอบรมเก็บขอมูลภาคสนาม 
หลังจากไดวางแผนงานและจัดโครงสรางการทํางานท่ีลงตัวแลว ลําดับ

ตอมาคือการพัฒนานักวิจัยชุมชนหรือนักวิจัยชาวบาน เพราะการจะทําใหผูท่ีไม
เคยผานกระบวนการวิจัยและไมคุนเคยกับกระบวนการแสวงหาความรูแบบการ
วิจัยนั้นเปนงานหนึ่งท่ีสําคัญมาก  โครงการฯจึงจําเปนตองสรางความรูความเขาใจ
รวมกันระหวางนักวิชาการและทีมงานสวนกลางในฐานะพี่เล้ียงผูเขาไปสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกันกับนักวิจัยชุมชน ดวยการอบรม “การเก็บขอมูล
ภาคสนาม” 
 

 
 

ภาพที่ 4 การอบรมเก็บขอมูลภาคสนาม วันท่ี 13-14 ก.ย. 2551  
ณ โรงแรมเซาวเทิรนวิว  จ.ปตตานี 
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การอบรมในครั้งนี้เปนการระดมความคิดจากนักวิจัยชุมชน แกนนํา
ชุมชน และทีมนักวิชาการจากสถาบันศึกษา เพ่ือรวมกันอภิปราย โดยการสราง
บรรยากาศการเรียนรูอยางเปนกันเอง ใหผูเขารวมอบรมไดแสดงความคิดเห็น
อยางท่ัวถึง  จากการอบรมการเก็บขอมูลภาคสนามในคร้ังนี้ ไมเพียงทําใหนักวิจัย
ชุมชนและแกนนําชุมชนมีความรูความเขาใจตอโครงการฯ แตยังไดชุดโครงสราง
คําถามท่ีจะทําใหไดขอมูลมาตอบโจทยการวิจัย ท้ังขอมูลดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)  ท่ีทําใหเขาใจสถานการณการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  ขอมูล
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่ ทําใหเขาใจภาพรวมของ
สถานการณลุมน้ําสายบุรี  และขอมูลเจาะลึกท่ีทําใหเขาใจประเด็นในรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร เชน พ้ืนท่ีนาราง การปลูกพืชพลังงาน การจัดการ
แหลงน้ํ า  ประวั ติศาสตรทอง ถ่ินและพ้ืนท่ี สําคัญ  ท่ีจะสะทอนให เห็นการ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งทําใหเห็น
ทิศทางงานวิจัยท่ีจะนําไปสูทางเลือกในการจัดการทรัพยากรลุมน้ําสายบุรี 

 

4) การสรางเคร่ืองมือ 
 จากการสรางความเขาใจเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจดังกลาวนับวาเปน
การสรางฐานคิดสําคัญใหผูรวมงาน แมเปนเพียงการเรียนรูในเชิงทฤษฎี และเปน
การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีอยูหางไกลจากพ้ืนท่ีวิจัย  แตก็เปนฐานคิดสําคัญท่ีจะ
ตอยอดไปสูการดําเนินงานขั้นตอไปในพื้นท่ีได โดยทีมนักวิชาการ ทีมงาน
สวนกลาง  นักวิจัยชุมชน  และแกนนําชุมชน ไดรวมกันพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย
ท่ีมาจากโครงสรางคําถามซึ่งไดจากการฝกอบรมการเก็บขอมูลท่ีผานมา พรอมกับ
การพยายามสรางความเขาใจการดําเนินงานของโครงการฯใหกับผูมีสวนรวมได
รับรูเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
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ภาพที่ 5 การประชุมเตรียมการกอนลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล วันท่ี 10 ต.ค. 2551 
ณ พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและเครือขายเรียนรูทองถ่ิน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การฝกอบรมการเก็บขอมูลภาคสนาม ท่ีจัดขึ้นใน

หมูบาน 2 ครั้ง โดยทีมงานสวนกลางไดเขาไปพักอาศัยอยูในบานของแกนนํา
ชุมชน  และทําใหทีมงานสวนกลางไดมีโอกาสลงไปใกลชิดพ้ืนท่ีภาคสนามเปนครั้ง
แรก และไดสรางความคุนเคยใกลชิดสนิทสนมกับชาวบานผานการแนะนําการ
บริหารรางกาย  ซึ่งส่ิงท่ีไดรับนอกจากความคุนเคยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกลาว
แลว ทุกฝายไดเขามารวมกันอภิปรายเพื่อปรับปรุงเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม
อยางจริงจังเพ่ือใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนท่ีมากขึ้น ซึ่ง
นักวิชาการและทีมงานสวนกลางไดเรียนรูเปนอยางดีวา การสรางเคร่ืองมือหรือ
แบบสอบถามน้ันตองคํานึงถึงความออนไหวในหลายเรื่อง เชน  ความหวาดระแวง 
ความเชื่อทางศาสนา  สถานการณความมั่นคง  ความปลอดภัย  แมกระท่ังภาษาก็
มีความสําคัญตอการพัฒนาเคร่ืองมือดังกลาวและไดถกเถียงอยางกวางขวางเพ่ือ
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หาถอยคําอันเหมาะสมที่เขาใจรวมกันได เพราะเคร่ืองมือท่ีกําลังพัฒนารวมกันนี้ 
คือ ส่ิงท่ีนักวิจัยชุมชนหรือชาวบานผูไมเคยผานกระบวนการวิจัย การเก็บขอมูล 
แบบมีหลักวิชาการตองนําไปใช การใชภาษาจึงไมไดมุงใหนักวิชาการเขาใจ
เทานั้น แตมุงใหนักวิจัยชุมชนรวมถึงชาวบานท่ัวไปสามารถเขาใจไดงายเพ่ือ
สามารถนําเคร่ืองมือดังกลาวไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 

 
 

ภาพที่ 6 การฝกอบรมการเก็บขอมูลภาคสนาม วันท่ี 11 ต.ค. 2551 
                     ณ บานมะยูง ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ  
                     จังหวัดนราธิวาส 
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ภาพที่ 7 การฝกอบรมการเก็บขอมูลภาคสนาม วันท่ี 12 ต.ค. 2551 
ณ บานบือเจาะ ตําบลสาวอ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 
ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามจึงไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาชวงสามเดือนแรก  นอกจากนี้ นักวิจัยชุมชน  
ยังไดรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการเก็บขอมูลภาคสนาม  ซึ่งจะเปนพ้ืนท่ีท่ี
สามารถสะทอนขอมูล  ความรูสึกนึกคิดท่ีเปนตัวแทนของคนลุมน้ําสายบุรีไดอยาง
แทจริง และตองแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยงท้ังภูมินิเวศตอนบน  
ตอนกลาง และตอนลาง ใหกระจายในกลุมประชากรที่หลากหลายท้ังเพศ อายุ 
อาชีพ  อันสัมพันธเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรและเปนพ้ืนท่ีซึ่งมีความปลอดภัย
กับนักวิจัยชุมชนในระดับหนึ่งดวย 
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ภาพที่ 8 นักวิจัยชุมชนรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล 
 

 จากท่ีไดกลาวมาขางตน การดําเนินงานมีลักษณะคอยเปนคอยไป  เพ่ือ
ตองการเนนใหนักวิจัยชุมชนเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง ขณะเดียวกันก็ให
เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางนักวิชาการ ทีมงานสวนกลาง นักวิจัยชุมชน
และแกนนําชุมชน เพราะส่ิงเหลานี้จะนํามาซึ่งการมีสวนรวมอยางแข็งขันตาม
ความคาดหวังของโครงการฯ ท้ังยังทําใหกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการสราง
ภาคี เครือขาย ท่ีจะเชื่อมโยงสัมพันธเปนองคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งอยาง
ย่ังยืน 
 

5) การเก็บขอมูลภาคสนาม 
การเก็บขอมูลภาคสนาม เปนขั้นตอนของการนําเครื่องมือไปใชเพ่ือเก็บ

ขอมูลในแตละภูมินิเวศ โดยอาศัยแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต  
แลวบันทึกลงในแบบสอบถาม และสมุดบันทึก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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5.1) การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 
คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณผูใหขอมูลแตละดาน โดยวัน

พฤหัสบดีท่ี 16  ตุลาคม พ.ศ. 2551 คือ วันแรกท่ีผูประสานงานภาคสนามไดมีการ
แจกจายแบบสอบถามไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีมีนักวิจัยชุมชนทั่วลุมน้ําสายบุรี เพ่ือให
นักวิจัยชุมชนไดทดลองใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลภาคสนาม  ทีมงานสวนกลาง
ในฐานะพ่ีเล้ียงตามโครงสรางการทํางานเปนเพียงผูเฝาดูการทํางานของนักวิจัย
ชุมชนอยูหางๆ  เพ่ือประเมินดูวา ผูท่ีไมเคยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือทางการ
วิจัยมากอนเลยน้ีจะรูสึกเชนไร และสามารถทําไดมากนอยเพียงไร โดยเฉพาะใน
สถานการณท่ีไมปกติ  โดยมีผูประสานงานโครงการภาคสนามเปนผูเฝาติดตาม
การทํางานของนักวิจัยชุมชนอยางใกลชิด เพ่ือจะไดประเมินผลการทํางาน
ภาคสนามของนักวิจัยชุมชนวามีปญหาอุปสรรคอะไรบาง จากนั้นระหวางวันท่ี 27-
30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ไดประชุมติดตามผลการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
ระหวางนักวิจัยชุมชน แกนนําชุมชน และผูประสานงานภาคสนาม ทําใหรับทราบ
ปญหาอุปสรรคในการเก็บขอมูล รวมถึงรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  เพ่ือ
นําไปพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามใหสอดคลองและเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  

 

 
 

ภาพที่ 9 การเก็บขอมูลภาคสนามโดยนักวิจัยชุมชน 
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ภาพที่ 10 การเก็บขอมูลภาคสนามโดยนักวิจัยชุมชน 
 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 มีการประชุมหารือรวมกันระหวางทีมนักวิชาการ 
ฝายประสานงาน ตัวแทนนักวิจัยชุมชนและแกนนําชุมชน เกี่ยวกับขอมูลและ
แบบสอบถาม ซึ่งทีมงานสวนกลางในฐานะพ่ีเล้ียงจะรวมกันประเมินวา การให
นักวิจัยชุมชนไดลองเก็บขอมูลมา 2-3 ชุด ภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห
นั้นมีผลเปนอยางไร 
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ภาพที่ 11 การติดตามผลการเก็บขอมูลภาคสนาม วันท่ี 31 ต.ค. 2551 
ณ พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและเครือขายเรียนรูทองถ่ิน  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี 

 
จากตัวอยางแบบสอบถาม 3 ชุดพบวา การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม

นั้น  ประสบปญหาในบางประการ ไดแก ภาษาและคําท่ีเขาใจยาก เชน คําวา  
หลักวิชาการ ปราชญชาวบาน ทรัพยากร เปนตน ตลอดจนความรูสึกไมสบายใจ
และหวาดระแวงของผูใหขอมูลในเรื่องรายได-รายจาย และการไมเขาใจคําถาม   
ความไมเขาใจนี้  มีความเก่ียวของท้ังถอยคําท่ีใช  และความหมายของประโยคที่
คอนขางยาว  จึงไดมีการปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง สวนปญหาเร่ืองความรูสึก
ไมสบายใจของผูใหขอมูล  ซึ่งเปนขอสันนิษฐานของทีมงานอยูกอนแลววานาจะ
เกิดขึ้น  เมื่อวิเคราะหแลวมีความเห็นรวมกันวา ปญหานี้เปนปญหาดานเทคนิค
ของผูสอบถาม  แมโดยธรรมชาติของผูใหขอมูลจะรูสึกอึดอัดหรือไมเต็มใจ  
หรือไมเคยคิดคํานวณในเรื่องรายได-รายจาย  แตเทคนิคของผูสอบถามนั้นก็มี
ความสําคัญท่ีจะทําใหไดขอมูลสวนนี้มา  จึงไดมีความเห็นรวมกันวา ผูสอบถาม
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จะตองสังเกตพฤติกรรม สถานการณ อารมณ ความรูสึก ของผูใหขอมูลวา มีความ
พรอม หรือมีความยินดี  มีอารมณรวมในการสนทนาหรือไมเพียงไร การสอบถาม
ขอมูล โดยเฉพาะเรื่องรายได-รายจาย ก็อาจจะเก็บไวถามในลําดับสุดทาย หรือ
ในชวงท่ีเกิดความสนิทสนม  มีความเพลิดเพลินกับการสนทนาเปนอยางดีแลว 
และการเก็บขอมูลในเรื่องอื่นๆ ก็ใหพิจารณาในลักษณะเดียวกัน  กระบวนการที่จะ
ทําใหไดขอมูลมานั้นจึงมีพ้ืนฐานสําคัญท่ีการสรางบรรยากาศความเปนกันเอง  
ความรูสึกคุนเคย และความไววางใจระหวางกันกอนเปนประการแรก และหากไม
เปนเชนนี้  ก็อาจทําใหการเก็บขอมูลในครั้งนั้นสงผลเสียตอความสัมพันธระหวาง
กันไดดวย เพราะจะเขาไปสรางเง่ือนไขความยุงยากลําบากใจตอกัน 

5.2) การสัมภาษณเชิงลึก 
การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ผู วิจัยไดทําการสัมภาษณ

ชาวบานตลอดลุมน้ําสายบุรี  ดวยการสนทนาอยางไมเปนทางการ  เปนรายบุคคล
บาง เปนกลุมบาง โดยอาศัยเครือขายการทํางานท่ีผานมาขององคกรชาวบาน
พิทักษลุมน้ําสายบุรี  เพ่ือใหทราบปญหาเชิงลึกของบุคคลและกลุมบุคคล เชน 
กรณีการจัดการท่ีดินทํากิน ประวัติศาสตรการตอสูชีวิต ประวัติศาสตรทองถ่ิน 
ความยากลําบากเปนรายกรณี  สถานการณความไมสงบ ภูมิปญญาชาวบานใน
การจัดการทรัพยากร การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตั้งแตชวงเร่ิมตนโครงการจนใกลส้ินสุดโครงการ โดยใหแกนนําชุมชน
ชักชวนชาวบานท้ังผูท่ีรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาตางๆ และชาวบานผูสนใจ
รวมเรียนรู  มารวมสนทนากันอยางไมเปนทางการ  โดยอาศัยสถานท่ีตางๆ ท่ี
เหมาะสม เชน บานแกนนําชุมชน รานน้ําชา สถานท่ีราชการ ศาลาสาธารณะ  
เปนตน  
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ภาพที่ 12 การสัมภาษณกลุม ณ ศาลาสาธารณะ บานทอนนาอีม  
            ตําบลโคกเคียน อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 
5.3) การสังเกต 
การสังเกต คณะผูวิจัยดําเนินการรวมกับการออกไปสัมภาษณเชิงลึก 

การสนทนากลุมทุกคร้ัง และการสํารวจพ้ืนท่ี โดยผูนําชุมชน แกนนําชุมชน 
นักวิจัยชุมชน และชาวบาน เปนผูนําไปดูสถานท่ีสําคัญตางๆ หลังจากไดพูดคุย
กันแลว นอกจากนั้น คณะผูวิจัยยังมีโอกาสลงพ้ืนท่ีภาคสนามกันเอง เพ่ือสังเกต
สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เพ่ือใหเขาใจสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังพ้ืนท่ีปาตอนบน 
พ้ืนท่ีพรุ ปาชายเลน ปาสันทราย คลองสงน้ํา วิถีชีวิตประจําวัน และการประกอบ
อาชีพตางๆ เชน การหาปลา กรีดยาง คาขาย เปนตน เพ่ือใหเขาใจบริบทของ
สภาพพ้ืนท่ีจริงท่ีจะสามารถนํามาเชื่อมโยงจากคําบอกเลาของชาวบานท่ีไดทําการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม 
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ภาพที่ 13 ลงพ้ืนท่ีดูโครงการสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ บริเวณพรุบาเจาะ 
                   จังหวัดนราธิวาส 

 
6) การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนสืบเนื่องมาจากการรวบรวมขอมูล

ภาคสนาม เพ่ือนํามาจัดระบบขอมูล และทําการประมวลผลขอมูล กอนท่ีจะนํา
ขอมูลมาใชวิเคราะหและสรุปผลทางการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1) การรวบรวมขอมูล 
 ผูประสานงานภาคสนามเปนผูรวบรวมขอมูลจากนักวิจัยชุมชนทุกพ้ืนท่ี
ในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส เพ่ือเก็บรวบรวมมายังสวนกลางใหฝาย
ปอนขอมูลและจัดระบบขอมูลจัดทําเปนฐานขอมูลดวยโปรแกรม SPSS และ 
Microsoft Exel ซึ่งตองใชระยะเวลาในการปอนขอมูลอยางตอเนื่องตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2551-มีนาคม 2552 
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6.2) การจัดระบบขอมูลและการประมวลผลขอมูล 
 ในการจัดระบบขอมูลเพ่ือทําการประมวลผลนั้น ในชวงแรกเปนไปอยาง
ลาชา เพราะไมเพียงเปนการเริ่มตนซึ่งทีมงานยังไมคุนเคยกับโครงสรางฐานขอมูล
แลวยังตองมีการปรับแกโครงสรางฐานขอมูลใหมดวย เมื่อโครงสรางฐานขอมูลมี
ความเสถียรภาพแลว การปอนขอมูลและประมวลผลขอมูลจึงมีความคลองตัวขึ้น 
แตในชวงทายของการจัดระบบขอมูลและการประมวลผลขอมูล คณะผูวิจัยไดมี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการวิเคราะหท่ีแตกตางจากเดิมซึ่งเปนการประมวลผล
รวมท้ังลุมน้ํามาเปนการประมวลผลขอมูลดวยการแยกภูมินิเวศออกเปน 3 ภูมิ
นิเวศ เพ่ือชวยใหสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรในพื้นท่ีลุมน้ําใหเขาใจไดงาย จึงตองปรับระบบขอมูลใหเปนแบบแยก
ภูมินิเวศ ทําใหการจัดระบบขอมูลและประมวลผลขอมูลในชวงทายสุดลาชาออกไป 
โดยเฉพาะขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งมีจํานวนมากน้ันตองเริ่มตนทําการวิเคราะหและ
จัดหมวดหมูใหม ซึ่งทําใหคณะผูวิจัยไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับการ
จัดระบบขอมูลและการประมวลผลขอมูลท่ีขาดความชัดเจน 

6.3) การสรุปและวิเคราะหขอมูล 
 ไดมีการจัดการสรุปและวิเคราะหขอมูลขึ้นหลายครั้งระหวางนักวิชาการ
และทีมงานสวนกลาง เพ่ือหาทิศทางและขอสังเกตจากขอมูลท่ีได กอนท่ีจะมีการ
สรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกับนักวิจัยชุมชนผูเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากทุก
พ้ืนท่ี จํานวน 3 ครั้ง โดยครั้งแรก ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2551 ซึ่งฝายจัดระบบ
ขอมูลและประมวลผลสามารถสรุปขอมูลและประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม
ไดเพียง 23 ชุด จึงยังไมเห็นแนวโนมของขอมูลวาเปนอยางไร แตก็ทําใหทุกคนที่
มารวมประชุมในครั้งนี้ไดเรียนรูถึงกระบวนการจัดระบบขอมูลและประมวลผล
ขอมูล เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูท่ีจะใชในการขับเคล่ือนในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําสายบุรีตอไปได 
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ภาพที่ 14 การสรุปและวิเคราะหขอมูล ครั้งท่ี 1 
 
 เมื่อปญหาในการจัดระบบขอมูลและการประมวลผลขอมูลไดรับการแกไข
เกี่ยวกับโครงสรางฐานขอมูลแลว การสรุปและประมวลผลขอมูลจึงมีความกาวหนา
มากข้ึน แมจะรูสึกถึงความลาชาอยูมาก แตในการประชุมสรุปและวิเคราะหขอมูล
รวมกันกับนักวิจัยชุมชนในครั้งท่ี 2 มีขอมูล 630 ชุด ซึ่งพอที่จะทําใหเห็นทิศทาง
ของขอมูลวาจะเปนอยางไรไดบาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 การสรุปและวิเคราะหขอมูล  
ครั้งท่ี 3 

ภาพที่ 15 การสรุปและวิเคราะหขอมูล 
ครั้งท่ี 2 
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จากนั้น เนื่องจากระยะเวลาการทํางานของโครงการฯใกลจะส้ินสุด แม
ปญหาตางๆ ท่ีผานมาไดรับการแกไขแลว แตการจัดระบบขอมูลและประมวลผล
ขอมูลก็ยังไมสามารถเรงรีบได เพราะตองใชความละเอียดรอบคอบในการปอน
ขอมูล  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีมากถึง 1,381 
ชุด การสรุปและวิเคราะหขอมูล ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2552 จึงเปน
การสรุปและวิเคราะหขอมูลโดยทีมนักวิชาการ ผูประสานงาน ทีมงานสวนกลาง 
และตัวแทนแกนนําชุมชน เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาเขียนรายงานการวิจัย 

 
7) การนําเสนอผลงานวิจัย 
การนําเสนอผลงานวิจัย เริ่มตนดวยการประชุมหารือเพ่ือกําหนดโครง

รางรายงานการวิจัย กอนท่ีจะเขียนยกรางรายงานการวิจัย และนํารางรายงานการ
วิจัยนําเสนอตอสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7.1) การพัฒนาโครงรางงานวิจัย 
 การพัฒนาโครงรางงานวิจัย ไดมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทําโครงราง
รายงานการวิจัย ตลอดท้ังแบงกลุมเพ่ือสรุปขอมูลตามภูมินิเวศ ตลอดระยะเวลา 2 
วัน ซึ่งทําใหไดโครงรางรายงานการวิจัยท่ีจะนําไปยกรางเขียนรายงานการวิจัย
ตอไป  ไดแก กรอบโครงการวิจัย, สถานการณลุมน้ําสายบุรี, ภูมินิเวศลุมน้ําสาย
บุรี, ประวัติศาสตรชุมชน, กรณีตัวอยางผลกระทบจากการจัดการทรัพยากร 
ขณะเดียวกันก็ทําใหไดขอมูลเชิงคุณภาพท่ีมีความสําคัญจากการสนทนากลุม  
เพ่ือนํามาประกอบเสริมขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูแลวดวย 
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ภาพที่ 17 การพัฒนาโครงรางงานวิจัย 
 

  ภาพที่ 18 การเขียนยกรางรายงาน 
                การวิจัย 

 
 7.2) การเขียนยกรางรายงานการวิจัย 
การเขียนยกรางรายงานการวิจัยนั้น คณะผูวิจัยพัฒนาโครงรางมาอยาง

ตอเนื่อง โดยเริ่มเขียนบทท่ี 1-2  มากอนลวงหนาแลวนับแตเริ่มโครงการฯ  ซึ่งใน
สวนของการทบทวนวรรณกรรมนั้น ไดมีการสืบคนเอกสาร วรรณกรรมหรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาโดยตลอดจนถึงชวงสุดทายท่ีรวมกันเขียนบทอื่นๆ ดวยการ
ใชขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และเรียบเรียงเพ่ือนําเสนอตอนักวิจัยชุมชน
กอนท่ีจะนําเสนอตอเวทีสาธารณะ 

7.3) การนําเสนอรายงานการวิจัย 
การนําเสนอผลรายงานการวิจัย โดยจัดขึ้นในพื้นท่ีการวิจัย เพ่ือใหเกิด

การแลกเปล่ียนและใหขอเสนอแนะตอขอมูลทางการวิจัย ซึ่งไดมีผูใหความสนใจ
จํานวนมาก โดยเฉพาะนักวิชาการ ส่ือมวลชน หนวยงานภาครัฐ จึงทําให
โครงการฯ ไดรับขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงเพ่ือจัดทํารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอไป 
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ภาพที่ 19 การนําเสนอรางรายงานการวิจัยตอเวทีสาธารณะ 
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  

 
1.6 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ํา
สายบุรี ใชระยะเวลาดําเนินการภายในสัญญาท้ังส้ิน 6 เดือน แตเนื่องจากมักเกิด
สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี เปนผลใหการดําเนินงานมีความลาชา จึงได
ขยายการทํางานออกไปอีก 3 เดือน รวมระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งส้ิน 9 
เดือน  
 
1.7 องคกรรับผิดชอบ 
       องค ก รห ลัก ในการ ทํ า วิ จั ย  ได แก  ศูนย ศึ กษาและ พัฒนา สันติ วิ ธี 
มหาวิทยาลัยมหิดลพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและเครือขายเรียนรูทองถ่ิน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และ
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เครือขายองคกรชาวบานพิทักษลุมน้ําสายบุรี โดยมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  ใหการสนับสนุนงบประมาณ 
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บทที่ 2 
รูจักลุมน้ําสายบุรี 

 
ลุมน้ําสายบุรีมีลักษณะความสัมพันธกันตลอดลุมน้ํา ภายในลุมน้ํามี

องคประกอบยอยๆ จํานวนมากที่ตางเกี่ยวของเชื่อมโยงหลอเล้ียงใหความเปนลุม
น้ํามีชีวิตอยูได  ลุมน้ําสายบุรีจึงมีลักษณะไมตางจากชุมชนท่ีมีระบบความสัมพันธ
ท่ีตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้น การรูจักลุมน้ําสายบุรีจึงตองทําความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางชีวิตวัฒนธรรมของมนุษยกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ  โดย
กลาวถึงลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ และลักษณะภูมินิเวศวัฒนธรรม ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 20 แผนที่ประเทศไทย ระบุตําแหนงลุมน้ําสายบุรี 
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2.1 กายภาพและชีวภาพ 
 

 1) ลักษณะและขอบเขตพื้นท่ี 
ลุมน้ําสายบุรีเกิดจากภูเขาตางๆ ของเทือกเขาสันกาลาคีรี ไดแก 

เทือกเขาบาตูตาโมง เขาโตะมูเด็ง เขาแคมาแรแต เขาบาเราะมาตอ เขาตีบุ เขา
กาลอ เขาลิจอ เขากูบากูลิง เขาบาเราะมาตอ เขาน้ําคาง และเขาหินมา ซึ่งเปน
พรมแดนระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

ลุมน้ําสายบุรีมลํีาธารสาขาจํานวนมาก อยางนอย 229 สาขา เชน  คลอง
กอตอ คลองกะจูด คลองกะมือตง คลองกาเตาะ คลองกาแน เปนตน กระแสน้ํา
ของลุมน้ําสายบุรีจะไหลจากดานทิศใตลงสูทะเลอาวไทยทางดานทิศเหนือ มีอาณา
เขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง คือ ทิศใตติดตอกับประเทศมาเลเชีย ทิศเหนือติดตอ
กับอาวไทย  ทิศตะวันตกติดกับลุมน้ําปตตานีและทิศตะวันออกติดกับลุมน้ําโก-ลก  
มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 3,238.60 ตร.กม.  มีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร  
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนใน 3 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดนราธิวาส (66.45%)  จังหวัด
ยะลา (15.71%) และจังหวัดปตตานี (17.84%)  ประกอบดวยตําบลตางๆ รวม 35 
ตําบล ใน 23 อําเภอ 434 หมูบาน57 
 

                                                 
57 องคกรชาวบานพิทักษลุมนํ้าสายบุรี, โครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของ
เกษตรกรรมยอยภูมินิเวศลุมนํ้าสายบุรี, (คณะอนุกรรมการโครงการนํารองภูมินิเวศลุมนํ้าสายบุรี
, 2546) 
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ภาพที่ 21 ลักษณะภูมิประเทศลุมน้ําสายบุรีตอนบน เขตอําเภอศรีสาคร 
                    และบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี 
 

 
ภาพที่ 22 ภาพตัดขวางระหวางอําเภอศรีสาครกับบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี 

 
พ้ืนท่ีลุมน้ําตอนบนอยูทางทิศใตเขตเทือกเขาสันกาลาคีรีติดรัฐเปรัค 

ประเทศมาเลเซีย  สวนในประเทศไทย  สวนใหญอยูในเขตอําเภอศรีสาคร  สุคิริน 
รือเสาะ จะแนะ บาเจาะ ย่ีงอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และบางพ้ืนท่ีในเขต
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อําเภอสายบุรี ทุงยางแดง กะพอ จังหวัดปตตานี  บางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

ตอนกลางของลุมน้ําสวนใหญอยูในเขตอําเภอรามัน  อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา บางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอบาเจาะ ศรีสาคร รือเสาะ ย่ีงอ และอําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส บางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอทุงยางแดง กะพอ สายบุรี ปะนาเระ มายอ  
และอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

ตอนลางของลุมน้ํา น้ําไหลลงอาวไทยท่ีตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี 
พ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตของอําเภอสายบุรี อําเภอไมแกน อําเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปตตานี และบางสวนของตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
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ภาพที่ 23 ระวางแผนที่ขอบเขตลุมน้ําสายบุรีและลําน้ําสาขา 
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ภาพที่ 24 ลักษณะภูมิประเทศลุมน้ําสายบุรี 

 
 ลุมน้ําสายบุรี มีพ้ืนท่ีราบลุม และท่ีราบชายฝงทะเล สวนใหญอยูทางทิศ
เหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสูง และภูเขาอยูทางทิศใตและ
ทิศตะวันตกซึ่งเปนแหลงตนน้ําลําธาร  มีท่ีราบตามสองฝงลําน้ํา  ลําน้ําไหลจากทิศ
ใตไปทางทิศเหนือ แลวไหลลงสูอาวไทย 
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 ลักษณะภูมิประเทศของลุมน้ําสาขาแมน้ําสายบุรี สามารถแบงออกได
ดังนี้ 

1) บริเวณที่เปนหาดทรายและสันทราย เกิดจากการกระทําของคล่ืน 
และกระแสน้ําทะเลพัดพาเอาตะกอนทรายมากองทับถมตามริมฝง เกิดเปนสัน
ทรายเตี้ยๆ แผกวาง อาจเกิดเปนสันทรายเดียวหรือหลายสันขนานกันไป 

2) บริเวณท่ีลุมต่ําน้ําขัง พบบริเวณท่ีลุมต่ํา เปนแองยาวอยูระหวางสัน
ทรายเปนท่ีลุมน้ําขังตลอดป เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํากรอยมากอน 
บริเวณเหลานี้ดินมักเปนกรดจัด 

3) บริเวณท่ีราบตะกอนลําน้ํา พบบริเวณท่ีราบเรียบ พ้ืนท่ีสวนใหญเกิด
จากตะกอนลําน้ําถูกพัดพามาทับถมเปนระยะเวลานาน 

4) บริเวณพ้ืนผิวท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน เกิด
จากการท่ีภูเขาถูกน้ํากัดกรอนมาเปนระยะเวลานานจนกระทั่งเปนสภาพพ้ืนท่ีลอน
ลาดหรือลอนชัน 

5) บริเวณท่ีลานตะพักลําน้ํา เปนท่ีราบน้ําทวมถึงมากอน เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนซึ่งน้ําเปนตัวพัดพามาทับถมบริเวณริมแมน้ําและลําหวย  มีการ
กัดเซาะตะกอนลําน้ําออกเปนลานตะพักลําน้ําระดับตางๆ 

6) บริเวณเขาและภูเขา เปนลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความลาดชัน
มากกวา 35 %  มีระดับสูงจากบริเวณรอบๆ ต้ังแต 600 เมตรขึ้นไป เขาและภูเขา
ท่ีสลับซับซอนเหลานี้เปนสวนหนึ่งท่ีแยกมาจากทิวเขาสันกาลาคีรี 

 
2) สภาพดินฟาอากาศ 
- ดิน พ้ืนท่ีตอนบนบริเวณอําเภอสุคิริน จะแนะและศรีสาครเปนดิน

เหนียวปนทรายหรือกรวด หรือดินรวนปนดินเหนียว ความลาดชันโดยทั่วไป 12-
20 %  บางแหงอยูระหวาง 20-35 % และเปนดินบนภูเขาท่ีมีความลาดชันสูง ซึ่ง
เปนสภาพดินปาดงดิบชื้น บางแหงเปนพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากดินโคลนถลม และทําให
ถนนบางแหงมีรอยราว  
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บริเวณอําเภอระแงะและอําเภอรือเสาะ  สวนใหญเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย  บางบริเวณเปนดินเหนียวปนกรวดหรือปนทราย บางแหงเปนดิน
อินทรียวัตถุ  ความลาดชันโดยทั่วไปจะอยูระหวาง 5-12 % โดยมีพ้ืนท่ีบางแหง
เปนภูเขา ซึ่งตอเนื่องไปถึงอําเภอทุงยางแดงและอําเภอมายอ จังหวัดปตตานี แต
ในเขตอําเภอมายอจะพบดินเหนียว ดินเปร้ียวจัดและทรายจัดในบางบริเวณ 

 
- หิน ภูเขาที่เปนตนกําเนิดของแมน้ําสายบุรีนั้นอยูใกลชายแดนไทย-

มาเลเซีย มีหินทราย หินกรวดกลม หินดินดาน และหินแปร เกิดรวมกับหินแกรนิต 
สําหรับหินกรวด (Pebble) ท่ีพบตามลุมน้ํา สวนใหญจะเปนกอนกรวด

กลม เนื่องจากมีการเคล่ือนยายจากแหลงเดิม ซึ่งเปนหินท่ีเกิดจากสายแรเปกมา
ไทท (Pegmatite vein) มีแรควอทซเปนองคประกอบท่ีสําคัญ สวนหินแปรท่ีพบจะ
เปนหินชั้นท่ีถูกแปรสภาพบางสวน (meta-sedimentary rocks) 

หินกรวดและหินแปรท้ัง 2 กลุมนี้ เมื่ออยูท่ีแหลงกําเนิดจะถูกรบกวนโดย
อิทธิพลของสารละลายรอน (Hydrothermal solution) ท่ีแทรกตัวขึ้นมาตามรอย
แตกของชั้นหินถูกแปรสภาพและเกิดการผุพังทางเคมี (Chemical weathering) 
จนแตกหักและถูกพัดพาไปจากแหลงเดิมโดยกระแสน้ํา และเน่ืองจากหิน
องคประกอบสวนหนึ่งของเทือกเขาตอนบนของแมน้ําสายบุรีเปนหินทรายดวยจึงมี
การกัดเซาะและเกิดเปนตะกอนทรายถูกพัดพามาตามกระแสน้ําและมีทราย
ตกตะกอนตามทองน้ําในเขตอําเภอรามัน และอําเภอสายบุรี ซึ่งเปนสวนใกลปาก
แมน้ํา ทองน้ํามีความลาดเทไมมากนัก 

 
- แรธาตุ ในลุมน้ําสายบุรีมีแรดีบุกในเขตตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี 

จังหวัดปตตานี ดินขาวในตําบลซากอ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ
ทองคําในเขตตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส58 ซึ่งในอดีต 

                                                 
58 นาวิก ดาราพงษ และคณะ, แผนการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสายบุรี แมนํ้าบางนรา แมนํ้า
โก-ลก (กรุงเทพฯ: กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
2544) น. 114. 
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นับตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 21 มีบันทึกวาลุมน้ําสายบุรีเปนแหลงอุดมดวยทองคํา 
ซึ่งปจจุบันก็คือ หมูบานโตะโมะ ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
- ภูมิอากาศ  ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําสายบุรี มีภูมิอากาศแบบมรสุมใน

เขตรอน (Tropical monsoon climate) ในฤดูฝนมีลมมรสุมพัดผาน 2 ชวง ไดแก 
ชวงแรกเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพัดพาเอาความชื้นจากทะเลจีนใตและอาวไทย  ทําใหฝนตกชุกอีกในเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคมและในฤดูรอนอยูระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตท่ีเปนลมรอนพัดพามาจากทะเล
จีนใต ทําใหอากาศทั่วไปมีสภาพรอนชื้น 

อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคมเทากันคือ 28.3 องศาเซลเซียส และตํ่าสุดในเดือน
ธันวาคมเทากับ 25.9 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียตลอดป 82 เปอรเซ็นต  โดยมีความชื้นสัมพัทธ
สูงสุดในเดือนพฤศจิกายนเทากับ 87 เปอรเซ็นต และต่ําสุดในเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคมเทากันคือ 80 เปอรเซ็นต 

 
- นํ้าฝน ปริมาณน้ําฝนในรอบปของพ้ืนท่ีลุมน้ํ าสายบุรีโดยเฉล่ีย 

1,848.93 มิลลิเมตร บริเวณท่ีฝนตกมากท่ีสุดไดแก เขตอําเภอสุคิริน 2,426.16 
มิลลิเมตร และบริเวณที่ฝนตกนอยท่ีสุดคือ เขตอําเภอทุงยางแดง 1,411.16 
มิลลิเมตร ชวงท่ีฝนตกมากที่สุด คือ ชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม และชวง
ท่ีฝนตกนอยท่ีสุด คือ ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน 
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ภาพที่ 25 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางจํานวนวันท่ีฝนตกกับปริมาณ 

                 น้าํฝนเฉล่ียรายป จังหวัดปตตานี 
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ภาพที่ 26 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางจํานวนวันท่ีฝนตกกับปริมาณ 

                 น้าํฝนเฉล่ียรายป จังหวัดนราธิวาส 
 
 จากขอมูลจํานวนวันฝนตกและปริมาณนํ้าฝนในแตละปพบวามีทิศทาง
ตรงกันขาม คือ นับตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 แมบางปจํานวนวันฝนตกเพ่ิมขึ้นแต
ก็มีแนวโนมลดลง ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ําฝนแมบางปจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงบาง  
แตก็มีแนวโนมวาปริมาณน้ําฝนจะเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบ
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ระหวางจํานวนวันท่ีฝนตกกับปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายป พบวาแมจํานวนวันฝนตก
มาก ปริมาณน้ําก็อาจมีจํานวนนอย แตปท่ีมีจํานวนวันท่ีฝนตกนอย กลับทําให
ปริมาณน้ําฝนมีจํานวนมาก ซึ่งในอนาคตแสดงใหเห็นแนวโนมวาจํานวนวันฝนตก
จะมีนอยลง เปนทิศทางตรงกันขามกับปริมาณน้ําฝนที่จะมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
แตกตางจากอดีตท่ีมีฝนตกบอยคร้ัง แตฝนก็ไมไดตกหนักมากนัก จึงทําใหปริมาณ
น้ําในแตละคร้ังนอยกวา 

 
- นํ้าทา  จากรายงานระบบขอมูลอุทกวิทยาลุมน้ําสาขาแมน้ําสายบุรีของ

กลุมอุทกวิทยาลุมน้ํากองอนุรักษดินและน้ํา (2543) ลุมน้ําสาขาแมน้ําสายบุรีมี
ปริมาณน้ําทาเฉล่ียตลอดป 4,633.09 ลานลูกบาศกเมตร โดยมีปริมาณน้ําทาสูงสุด
ในเดือนพฤศจิกายนเทากับ 958.24 ลานลูกบาศกเมตร และต่ําสุดในเดือน
กุมภาพันธเทากับ 37.13 ลานลูกบาศกเมตร คุณภาพน้ําโดยรวมจัดอยูในคุณภาพ
น้ําชั้น 259  ท่ีนําไปใชประโยชนไดทุกกิจกรรม 

 

- การระเหยของนํ้า จากขอมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา นราธิวาส  ยะลา  
และปตตานี พบวาปริมาณการระเหยของน้ําในรอบปเทากับ 1,555.54 มิลลิเมตร  
บริวณท่ีมีการระเหยของน้ํามากท่ีสุดคือ เขตลุมน้ําสายบุรีท่ีอยูในเขตจังหวัด
ปตตานี ซึ่งมีอัตราการระเหย 1,722.76 มิลลิเมตรตอป และบริเวณที่มีการระเหย
ของน้ํานอยท่ีสุดอยูในเขตจังหวัดยะลา  ซึ่งมีอัตราระเหย 1,399.46 มิลลิเมตรตอป 

จากขอมูลเชิงเปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนรายป และอัตราการระเหยของ
น้ําในรอบปของลุมน้ําสายบุรี ชี้ใหเห็นวา  โดยทั่วไปปริมาณนํ้าฝนรายปโดยเฉลี่ย
ในเขตลุมน้ําสายบุรี  จะมีคามากกวาอัตราการระเหยของน้ําในรอบป โดยมีบริเวณ
อําเภอสุคิริน จะแนะ และรือเสาะ จะมีผลตางจากการเปรียบเทียบขอมูลมาก คือ 
+906.76 มิลลิเมตร +746.03 มิลลิเมตร และ +569.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกันจะพบวา บริเวณอําเภอทุงยางแดง มายอ และกะพอ จะมีการระเหย

                                                 
59 “สภาพทั่วไปของลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก,” สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 16 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ของน้ําในรอบปมากกวาปริมาณน้ําฝนรายป  โดยมีผลตางเปน -311.00 มิลลิเมตร 
-169.24 มิลลิเมตร และ -94.63 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

 
- ระดับนํ้าใตดิน ขอมูลเกี่ยวกับระดับน้ําใตดินของพ้ืนท่ีตางๆ ในเขตลุม

น้ําสายบุรี ไดจากขอมูลการเจาะบาดาลของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 
สํานักงานสาธารณสุข สํานักงานโยธาธิการ หนวยงานของกรมทรัพยากรธรณี 
และ กรป. กลาง ไดคาเฉล่ียความลึกของระดับน้ําใตดินเทากับ 28.29 เมตร ลึก
ท่ีสุดอยูอําเภอไมแกน คาเฉล่ียความลึกเทากับ 49.53 เมตร และท่ีระดับน้ําอยูต้ืน
ท่ีสุดในเขตอําเภอทุงยางแดง คาเฉล่ียความลึก 16.95 เมตร อยางไรก็ตาม ระดับ
น้ําใตดินท่ีลึกท่ีสุดจะอยู ท่ีบานตะโละ ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ลึก 183 เมตร และระดับน้ําใตดินท่ีต้ืนท่ีสุด อยูท่ีบานโตะพราน ตําบล
ทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ลึก 0.38 เมตร 

ถาจะนําขอมูลทางธรณีวิทยาของแหลมมลายูมาพิจารณาประกอบดวย 
อาจจําแนกแหลงน้ําใตดินของเขตลุมน้ําสายบุรีไดเปน 2 ประเภท คือ 

1) แหลงน้ําใตดินในหินรวน (Ground water in unconsolidated rocks) 
เปนแหลงน้ําใตดินตามที่ดอย หรือหุบเขา หรือท่ีราบระหวางหุบเขา หรือบริเวณท่ี
ราบน้ําทวมถึง สวนใหญจะมีความลึกในระดับ 50 เมตร (ใหน้ําไดในอัตราเฉล่ีย 
25-75 ลบ.ม./ชม.) 

2) น้ําใตดินในหินแข็ง (Ground water in consolidated rocks) เปน
แหลงน้ําใตดินท่ีรองรับดวยหินแข็ง ซึ่งมีท้ังหินตะกอน หินอัคนี และหินแปร 

แหลงน้ําใตดินของเขตลุมน้ําสายบุรี  ในเขตที่ราบชายฝงหรือท่ีราบริมฝง
แมน้ํา หรือบริเวณใกลๆ พรุ จะเปนแหลงน้ําใตดินในหินรวน  สวนบริเวณท่ีอยูไกล
ออกไปจะเปนแหลงน้ําใตดินในหินแข็ง 
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- คุณภาพของนํ้า สําหรับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ํานั้น
ไดมีการสํารวจเมื่อปพ.ศ.253060 พบวา อุณหภูมิของน้ําอยูชวง 24-31 องศา
เซลเซียส ความโปรงแสงอยูในชวง 50-190 ซม. ซึ่งน้ําจะขุนในชวงฤดูฝนและจะใส
ในเวลาปกติ ความเค็มของน้ําประมาณ 5-8 ppt. มีคาความเปนกรดดาง 6.5-7.9 
ซึ่งเปนชวงท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แมน้ําสายบุรีจึงไมคอยมี
ปญหาความเปนกรดดางเพราะบางชวงน้ําไหลผานบริเวณท่ีเปนหิน  

ออกซิเจนละลายน้ํา 5.2-7.3 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมากกวาคามาตรฐาน
คุณภาพน้ําในการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน้ํา บางชวงกระแสน้ําไหลแรงทําให
การแพรกระจายของออกซิเจนในน้ํามีมากขึ้น 

คารบอนไดออกไซดอิสระ มีคา 0-4.6 มิลลิกรัมตอลิตร บางชวงสูงกวาคา
มาตรฐาน แตสวนมากอยูในชวงท่ีส่ิงมีชีวิตสามารถอาศัยอยูได 

คาความดางวัดในรูปคารบอเนต (CO3) 37.30-72.50 ppm. บางชวงต่ํา
กวาคามาตรฐาน  แตสวนมากอยูในชวงท่ีส่ิงมีชีวิตสามารถอาศัยอยูได 

คาความกระดาง วัดในรูปคารบอเนต (CO3) มีคา 16.5-62.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีคาตํ่ากวามาตรฐานของคุณสมบัติน้ําตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 

ขอมูลดังกลาวนี้มีลักษณะคลายคลึงกับในปพ.ศ.254761 และภาพรวมใน
ปพ.ศ.2545-254962 ซึ่งจัดวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี แตหลังจากนั้น ในปพ.ศ.
255063 พบวาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําบริเวณปากแมน้ําสายบุรีมี
แนวโนมสูงขึ้น เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภท 2 และ

                                                 
60 ครรชิต เบญจมปริญญากูล และสุรศักด์ิ กุลลาย, ชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมง
ในแมนํ้าสายบุรี, อางใน ไมตรี, 2530, (ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี ตําบลบิตูมุดี อําเภอยะ
รัง จังหวัดปตตานี, 2536. 
61 สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 16, “รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าลุมนํ้าสายบุรี ป 
2547,” (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2548) 
62 จังหวัดนราธิวาส, แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
นราธิวาส ปพ.ศ. 2552-2554, (เอกสารอัดสําเนา) 
63 จังหวัดนราธิวาส, แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
นราธิวาส ปพ.ศ. 2552-2554, (เอกสารอัดสําเนา) 
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ยังปรากฏวาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไดนอยลงถึงระดับ 3.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่ง
โดยปกติไมควรนอยกวา 6 มิลลิกรัมตอลิตร และคาบีโอดี (BOD) วัดได 1.5 
มิลลิกรัมตอลิตร  ในสวนสถานีเก็บตัวอยางเขตจังหวัดนราธิวาส พบวาในปพ.ศ.
2550  คุณภาพน้ําเส่ือมโทรมลงเชนกัน พบปริมาณออกซิเจนละลายน้ําลดลงเหลือ 
3.8-4.2 มิลลิกรัมตอลิตร และพบโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมดและโคลิฟอรม
แบคทีเรียชนิดฟคอลสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภท 
2 ในบางครั้งก็พบวามีปริมาณสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ประเภท 3 โดยเฉพาะบริเวณจุดเก็บตัวอยาง ณ โรงสูบน้ําแรงต่ํา (การประปารือ
เสาะ) 

จากขอมูลดังกลาวไดมีการสํารวจพบวา บริเวณปากแมน้ําสายบุรีมี
กระชังปลาหนาแนนในบริเวณใกลกับปากแมน้ําสายบุรี  เปนท่ีต้ังของตลาดสดของ
เทศบาลตะลุบัน มีชุมชนหนาแนน เปนจุดเทียบเรือประมง และจากขอมูลสถิติการ
รองเรียนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 พบวา มีการถายเทน้ํามันเคร่ืองลงสูน้ําใน
บริเวณปากแมน้ําสายบุรี ซึ่งเมื่อเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบก็พบวาบริเวณผิวน้ํา
ในชวงปากแมน้ําสายบุรีมีคราบน้ํามันกระจายเปนหยอมๆ แตไมมากนัก 
 

3) ปาและสัตวปา 
3.1) ปาไม ปาท่ีสําคัญในลุมน้ําสายบุรี ไดแก ปาดงดิบ และปาบึง ซึ่ง

ประกอบดวยพันธุไมหลากหลายชนิด จากการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดิน64 พบวา
มีพันธุไมไมตํ่ากวา 655 ชนิด มีพ้ืนท่ีปาประมาณ 816,069 ไร หรือรอยละ 40.74 
ลักษณะปาท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 

1) ปาดงดิบ  สําหรับปาดงดิบบริเวณลุมน้ําสายบุรีนั้นปรากฏอยูอยาง
กระจัดกระจายตลอดท้ังลุมน้ําท่ีมีพ้ืนท่ีภูเขาสูง และเปนแหลงกําเนิดน้ํา สวนมาก

                                                 
64 นาวิก ดาราพงษ และคณะ, แผนการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสายบุรี แมนํ้าบางนรา แมนํ้า
โก-ลก, (กรุงเทพฯ:กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
2544) น. 4. 
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ปรากฏอยูบริเวณอําเภอสุคิริน อําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ อําเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากพ้ืนท่ีมีสภาพเปนเทือกเขาสลับซับซอนตอเนื่องกัน และ
มักมีฝนตกชุกตลอดทั้งป  และดวยความอุดมสมบูรณของปาตนน้ํานี้เองจึงทําใหมี
สายน้ําเล็กนอยจํานวนมากไหลลงสูลุมน้ําสายบุรี กลายเปนแมน้ําขนาดใหญและ
กวางขวางเชื่อมตอไปยังทะเลที่ตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

นอกจากนี้ปาดงดิบหรือปาดิบชื้นจัดเปนปาฝนในเขตรอน บนพ้ืนท่ีท่ีมี
ฝนตกชุกเกือบตลอดป และมีความชุมชื้นในดินคอนขางสูงสม่ําเสมอท้ังป ปาท่ี
ปรากฏในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีลักษณะคลายคลึงกับปาดงดิบ
หรือปาดิบชื้นในเขตเสนศูนยสูตรท่ัวไป เชน อุทยานแหงชาติเขาหลวง  จ.
นครศรีธรรมราช เขตรักษาพันธุสัตวปาเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง และ จ.พัทลุง และ
เขตรักษาพันธุสัตวปาบาลา-ฮาลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส เปนตน65 
 สําหรับปาฮาลา-บาลานั้น เปนปาฝนเขตรอนท่ีอุดมสมบูรณ ต้ังอยู
บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรีท่ีสลับซับซอน ถูกจัดใหเปนปาอนุรักษท่ีมีความอุดม
สมบูรณโดดเดนและมีคาย่ิง ดวยลักษณะของสังคมพืชท่ีแตกตางจากปาดงดิบอื่น
ท่ีพบในประเทศไทย มีความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวปา มีไมมีคาทาง
เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร และพันธุไมท่ีมีดอกสวยงาม มีศักยภาพการพัฒนาเปนไม
ประดับสูงมาก อีกท้ังเปนแหลงรวมพันธุกรรมพืชในวงศหมากและหวาย (Palmae)  
ซึ่งพืชพันธุไมเหลานี้นับวันจะหายากและอาจสูญพันธุไปได ลักษณะโดยท่ัวไป  
เปนเขาสูงชันสลับกับปาท่ีราบ ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 100 เมตรถึง 
1,500 เมตร มีเนื้อท่ีรวมกันท้ังส้ินประมาณ 270,725 ไร66 ครอบคลุมพ้ืนท่ี
อําเภอเบตง อําเภอธารโต อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และอําเภอแวง  อําเภอ
สุคินริน อําเภอจะแนะ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ตามแนวชายแดนไทย-

                                                 
65 “ปาดิบชื้น,” <http://www.swu.ac.th/royal/book2/b2c3t2_1_1.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 9 
ตุลาคม 2551) 
66 เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา, 
<http://www.gosouththai.com/travel/detailtrav.asp?key=58&pageno=1&direct=Next> 
(เขาถึงขอมูล วันที่ 16 ตุลาคม 2551) 
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มาเลเซีย และตอเนื่องกับปาทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เมื่อรวมพ้ืนท่ีเขา
ดวยกันจัดไดวาเปนปาฝนเขตรอนท่ีมีพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดบนคาบสมุทรมาลายา  มีฝน
ตกชุก ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียมากกวา 2,000 มิลลิเมตรตอป เปนแหลงกําเนิดของ
แมน้ํา 3 สาย คือ แมน้ําสุไหงโก-ลก แมน้ําสายบุรี และแมน้ําปตตานี ปจจุบัน 
พ้ืนท่ีปาสวนใหญ ไดประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาบาลา-ฮาลา และอุทยาน
แหงชาติบางลาง67  โดยกอต้ังขึ้นเมื่อป 2545 ภายใตความรวมมือระหวางศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และกรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  โดยมีเปาหมายในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
ด า นชี วท รั พยากรธ ร รมชาติ ท่ี จํ า เ ป น แก ก า ร รั กษาและ ใช ป ร ะ โยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ในพ้ืนท่ีปาดิบชื้น ฮาลา-บาลา68 

คุณสมบัติของปาดงดิบหรือปาดิบชื้นซึ่งเปนสังคมพืชท่ีมีจํานวนชนิด
พันธุพืชมากท่ีสุด ไดแก ไมยืนตนของเรือนยอดชั้นบน สวนใหญจะเปนไมวงศ
ยาง-ตะเคียนเปนไมเดนของปา (Dipterocarpaceae) มีลําตนสูงใหญ ต้ังแต 30 - 
50 เมตร  ถัดลงมาเปนไมตนขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซึ่งสามารถขึ้นอยูใตรมเงา
ของไมใหญได  รวมท้ังตนไมชนิดตางๆ ในวงศหมากหรือปาลม (Palmae) พ้ืนลาง
ของปาจะรกทึบเต็มไปดวยไมพุม พืชลมลุก ระกํา หวาย หลุมพี ตาวหรือลูกชัด ไผ
ตางๆ เถาวัลย สมุนไพรหลากชนิด ตามลําตนไมและกิ่งไมมักจะมีพืชอิงอาศัย 
(epiphyte) จําพวกเฟรนและมอสขึ้นอยูท่ัวไป69  ประโยชนของปาดงดิบหรือปาดิบ
ชื้นเปนแหลงซับน้ํา, ชวยในการอนุรักษดินและน้ํา, ชวยปรับสภาพบรรยากาศใน
ทองถ่ิน, เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปา, เปนแนวปองกันลมพายุ, ชวยลดมลพิษทาง
อากาศและเปนแหลงปจจัยส่ี เปนตน 
                                                 
67 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ (ศช . หรือ ไบโอเทค), 
<http://www.biotec.or.th/halabala/forest.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 9 ตุลาคม 2551) 
68 หนวยปฏิบัติการวิจัยรวมทางธรรมชาติวิทยา, “ปาพรุและปาดิบชื้นฮาลา-บาลา จ.
นราธิวาส”<http://www.biotec.or.th/halabala/history.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 19 ตุลาคม 
2551) 
69 ปาดิบชื้น, <http://www.swu.ac.th/royal/book2/b2c3t2_1_1.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 20 
ตุลาคม 2551) 
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2)  ปาบึงนํ้าจืด ปาบึงน้ําจืดเปนพ้ืนท่ีชุมน้ํา (Wetland) ท่ีชวยรักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติไว เปนแหลงรองรับน้ําฝนปริมาณมหาศาล ชวยลดความ
รุนแรงของภาวะน้ําหลาก เปนแหลงหลบภัย อาศัยหากินของสัตวหลายประเภท  
ท้ังสัตวเล้ือยคลาน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําจําพวกกบ เขียด ปลาน้ําจืดและนกน้ํา
มากมาย พืชในปาบึงน้ําจืดยังชวยดักตะกอนท่ีน้ําพัดพามาเพ่ิมพูนความอุดม
สมบูรณแกผืนดินทุกป70  

สภาพโดยท่ัวไปของปาบึงน้ําจืดจะมีน้ําทวมขังและลดตามชวงเวลา
หนึ่งๆ และเปนปาท่ีมีพืชพันธุไมท่ีมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู  ซึ่งมีอยูท่ัวไปในบริเวณ
ท่ีลุมของประเทศ จะมีปริมาณน้ําฝนสูง เนื่องจากเปนดินชุมน้ํา ตนไมบางชนิดจึง
ตองปรับปรุงระบบรากใหเหมาะสมแกการหายใจ เชน ปลายรากสุดจะเปนปุมโผล
ขึ้นมาเหนือพ้ืนดิน หรือรากอาจโผลขึ้นมาแลวลงดินอีกทีหนึ่ง หรืออาจขึ้นๆ ลงๆ 
เชนนี้ก็ได นอกจากนี้ตนไมบางชนิดจะมีรากหย่ัง  ซึ่งงอกออกจากโคนตนเหนือดิน  
ปรากฏอยูระเกะระกะเพ่ือยึดลําตนใหมั่นคง ตนไมบางชนิดมีพูพอนตามโคน71  
สําหรับปาบึงในประเทศไทยสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท72  

2.1)  ปาบึงน้ําจืด (Fresh Water Swamp Forest) เปนปาท่ีไดรับน้ําจาก
ภูเขาหรือแมน้ําหรือบึงใหญท่ีน้ําเออลนตล่ิงในฤดูน้ําหลาก พ้ืนลางของปาไมมีการ
ทับถมของซากพืชอยางถาวร เนื่องจากถูกพัดพาไปกับกระแสน้ํา 

2.2)  ปาพรุ (Peat Swamp Forest) เปนปาดงดิบประเภทหนึ่งท่ีอยูพ้ืนท่ี
นํ้าแชขัง มีซากพืชและอินทรียวัตถุตางๆ ท่ียังไมสลายตัว ทับถมกันอยูหนาต้ังแต 

                                                 
70 มูลนิธิปาเขตรอน, <http://www.tropicalforest.or.th/p69.htm> (เขาถึงขอมูล วันที่ 9 ตุลาคม 
2551) 
71ปาประเภทไมผลัดใบ เว็บไซตสําหรับพืชที่มีพิษและไมมีพิษ, 
<http://www.geocities.com/pootthirin/Foreststhai/Content5.htm> (เขาถึงขอมูล วันที่ 21 
ตุลาคม 2551) 
72 ขอมูลพรุในลุมนํ้าสายบุรี จากการศึกษาขอมูลภาคสนามของแผนกชีววิทยา ภาควิชา
วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานี 
(เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตานี, 2538) น. 32-55. 
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0.5-5 เมตร หรือมากกวา ปาพรุมักเกิดบนพ้ืนท่ีเปนแองรูปกะทะ ไดรับน้ําจาก
ปริมาณน้ําฝนเปนสวนใหญ  ในชวงฤดูน้ําหลากปริมาณน้ําสวนเกินในพรุมักจะเออ
ลนไหลลงสูทะเลหรือแมน้ําลําคลอง ปาพรุไวตอการเปล่ียนแปลงของสภาวะแล
ดลอม ปาพรุท่ีสมบูรณมีคาความเปนกรด-เปนดาง (pH) ของน้ําประมาณ 4.5-6  
มักพบปาชนิดนี้อยูตามท่ีราบลุมต่ําตอนใน ดินมีลักษณะเปนดินทรายมูลหรือดิน
ทราย ถาเปนดินทรายมูลผิวดินเปนโคลนและเปนหลมลึก ไมท่ีมีคาเชน ไมเสม็ด  
และไมสานทุง ซ่ึงอาจใชเผาถานหรือทําเสาเข็มขนาดเล็กได สวนใหญแลวปาจะมี
ลักษณะเปนปาทึบ ตนไมมีขนาดเล็กและสูงเพียง 10 เมตรไมพ้ืนลางเปนพวก
หญาหลายชนิด บางชนิดสูง 1.50 เมตร73  

นอกจากนี้ปาพรุเปนปาท่ีมีตนไมขนาดใหญนอยชนิดตางๆ ลดหล่ัน
กันลงมาเปนชั้นๆ พืชชั้นลางมีพรรณไมชนิดตางๆ ขึ้นหนาแนน สังคมพืชปาพรุใน
ประเทศไทยที่ยังคงสภาพเปนปาไมใหญผืนเดียวติดตอกัน ปจจุบันเหลืออยูเฉพาะ
ในเขตอําเภอตากใบตอเขตสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  
เทานั้น  และเนื้อท่ีปาผืนนี้กําลังลดลง เนื่องจากการบุกรุกของราษฎรและการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพรุของทางราชการ เพ่ือจุดมุงหมายหลักในการจัดการใชประโยชน
ท่ีดินของพ้ืนท่ีพรุใหไดประโยชนมากท่ีสุด โดยมิไดจํากัดขอบเขตการพัฒนา
เฉพาะพ้ืนท่ีปาพรุท่ีเส่ือมสภาพหรือพ้ืนท่ีพรุเสม็ดเทานั้น  แตไดมีผลกระทบตอปา
พรุด้ังเดิม ไดแก การระบายน้ําจากปาพรุออกสูทะเล เทากับเปนการทําลายดุลย
ภาพระบบนิเวศนของปาพรุโดยส้ินเชิง สงผลกระทบโดยตรงตอการเส่ือมโทรม
ของสภาพปาและสภาวะแวดลอม จนทําใหปาพรุหมดสภาพกลายเปนปาเสม็ดไป
ในท่ีสุด 

ปาพรุเปนแหลงพันธุกรรมของพันธุไมท่ีหายากหลายชนิดในประเทศไทย 
อ า ทิ เ ช น  พั น ธุ ไ ม ว ง ศ ม ะ ม ว ง  ( Anacardiaceae) ไ ด แ ก  ขี้ ห น อ น พ รุ 
(Campnosperma Coriaceum)  รัก (Melanochyia bracteata) พันธุไมวงศลาน 
(Dilleniaceae)  สานติด (Dillenia exceise)  สานน้ํา (D. pulchella) พันธุไมวงศไม

                                                 
73 “ปาประเภทไมผลัดใบ,”<http://www.geocities.com/pootthirin/Foreststhai/Content5.htm>  
(เขาถึงขอมูล วันที่ 22 ตุลาคม 2551) 
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เลือดมา ไดแก เลือดควายใบเล็ก (Gymnacranthera eugeniifolia var. griffithil) 
เลือดควายใบใหญ (Horsfieidia crassifolia)  พันธุไมวงศบอน (Araceae) ไดแก 
ริ้วเงิน (Aglaonema marantifolium)  พันธุไมวงศตีนเปด (Apocynaceae) ไดแก 
ตีนเปดพรุ (Alstonia pneumatophora) ฯลฯ74 

สําหรับบริเวณลุมน้ําสายบุรีนั้นมีระบบพรุคอยรับน้ําจากภูเขาในบริเวณ
ใกลเคียง และจากแมน้ําสายบุรีเปนจํานวนมาก ปาพรุท่ีสําคัญในลุมน้ําสายบุรีมี 6 
พรุ75 คือ 

2.2.1) พรุแฆแฆ ต้ังอยูท่ีบานกะดูนง ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา เดิมพรุแฆแฆเคยเปนสวนหนึ่งของแมน้ําสายบุรี ตอมาเมื่อแมน้ําเปล่ียน
เสนทางเดิมแมน้ําสายบุรีจึงกลายเปนพรุ มีพ้ืนท่ีประมาณ 200 ไร มีน้ําขังตลอดท้ัง
ป ความลึกเฉล่ีย 3 เมตร 

2.2.2) พรุบึงนํ้าใส ต้ังอยูท่ีตําบลตะโละหะลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
พรุบึงน้ําใสมีชื่อเรียกตามภาษาทองถ่ินวา “บือเนบูเกะ” แปลวา นาภูเขา เดิมพรุ
น้ําใสเปนเพียงลําธารน้ําเล็กๆ ท่ีไหลจากภูเขาในเขตอําเภอรือเสาะ ลงมาแมน้ํา
สายบุรี  ตอมาผูใหญบานชื่อนายดอเลาะ พุดารอ มีความคิดท่ีจะขยายที่นาออกไป  
จึงชักชวนลูกบานใหมาชวยกันทําคันดินและประตูระบายน้ํา มีผลทําใหระดับน้ํา
สูงขึ้นเปนพ้ืนท่ีกวางชาวบานมาชวยกันทําประตูน้ําและคูสงน้ําไปยังท่ีนา ทําให
พ้ืนท่ีขยายออกรวมพื้นท่ีประมาณ 700 ไร  พรุบึงน้ําใสยังมีปลามังกรซ่ึงเปนปลา
หายากอาศัยอยูมาก นอกจากนี้ยังเปนแหลงประมงที่สําคัญของชาวบานในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

                                                 
74 ธวัชชัย สันติสุข และ กองกานดา ชยามฤต,“พืชหายากและใกลจะสูญพันธุในประเทศไทยกับ
แหลงที่อยูที่กําลังถูกคุกคาม”  
<http://www.seub.or.th/libraryindex/forest/forest_007.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 22 ตุลาคม 
2551) 
75 “สถานการณ ประเด็นปญหา และการดําเนินงานที่ผานมา” สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลุมนํ้าภาคใตตอนลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, น. 40-41. 
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เดิมพรุบึงน้ําใสมีพ้ืนท่ีทํานาไดเพียงเล็กนอย แตเมื่อชาวบานไดชวยกัน
คิดทําคันกั้นน้ําและประตูระบายน้ํา จึงทําใหสามารถควบคุมระดับน้ําได พ้ืนท่ีทํา
นาจึงขยายเพ่ิมขึ้นเกือบ 300 ไร เมื่อเสร็จจากการทํานาก็จะระบายน้ําออกไป
บางสวนจึงสามารถเล้ียงวัวควายได ตอมามีหนวยงานขุดลอกพ้ืนท่ีเปนท่ีนาของ
ชาวบานไดรับความเสียหายโดยอางวาตองการพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถทํานาได 
เปนแหลงน้ําสําหรับเล้ียงปลา และวัวควาย แตโครงการนั้นไมไดกอใหเกิด
ประโยชนใดๆ แกชาวบานในพ้ืนท่ีเลย นอกจากสรางปญหาเพ่ิมขึ้นอีก คือ รองน้ํา
ท่ีขุดลอกมีความลึกมาก  ทําใหน้ําบริเวณใกลเคียงไหลลงไปอยูในรอง ไมสามารถ
นํามาใชประโยชนใดๆ ไดเลย ชาวบานไมเขาใจวาทําไมกอนท่ีหนวยงานตางๆ จะ
เขามาดําเนินโครงการใดๆ ในพ้ืนท่ีจึงไมบอกกลาวหรือขอความเห็นจากชาวบาน
ในพ้ืนท่ีกอน และเมื่อทําเสร็จทําไมไมมีการติดตามประเมินผลวาเกิดประโยชนกับ
ชาวบานหรือไม 

2.2.3) พรุโตะแนแว ต้ังอยูท่ีตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
เปนระบบนิเวศพรุน้ําจืดท่ีมีความอุดมสมบูรณมาก ต้ังอยูริมฝงตะวันตกของแมน้ํา
สายบุรี เปนพ้ืนท่ีหาอยูหากินท่ีสําคัญของชาวบานในเขต ต.อาซอง อําเภอรามัน 
จ.ยะลา รวมท้ังชาวบานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในละแวกใกลเคียง  ชาวบานถือวาพรุโตะแน
แวเปนเหมือนซุปเปอรมารเกตของคนในชุมชน โดยเฉพาะคนยากจนดอยโอกาสที่
ไมมีท่ีทํากินในหมูบานจะใชพรุโตะแนแวเปนแหลงแสวงหาปจจัย 4 เพ่ือการ
ดํารงชีวิต ทําสวน ทําไร ทํานา เล้ียงวัว เล้ียงควาย และประกอบกิจกรรมทาง
สังคมมาอยางยาวนาน ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันพ้ืนท่ีพรุโตะแนแวจึงมีความสําคัญ
ทางดานนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน ชาวบานสวนใหญท่ีใชประโยชนใน
พ้ืนท่ีพรุ  จะรูจักพ้ืนท่ีหรือระบบนิเวศในพ้ืนท่ีเปนอยางดี มีชื่อเรียกแตละบริเวณวา
อะไร มีอะไรอยูบาง ส่ิงเหลานี้ไมมีอยูในแผนที่ทางภูมิศาสตรแตอยูในความคิดและ
จิตสํานึกของผูคนในทองถ่ิน เปนความรูสึกท่ีผูกพันฝงลึกมายาวนานในเชิง
ประวัติศาสตร  

องคประกอบของพรุโตะแนแวประกอบไปดวย 4 สวนคือ สวนท่ีหนึ่งเปน
แหลงน้ํา สวนท่ีสองเปนปาพรุ สวนท่ีสามเปนทุงหญา ซึ่งท้ัง 3 สวนนี้ในอดีตถือ
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เปนสมบัติสวนรวม และสวนท่ีส่ีเปนนา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ท้ัง 4 สวน
ชาวบานจะใชประโยชนแตกตางกันออกไปตามบทบาทหนาท่ี เชน แหลงน้ํา 
ชาวบานใชประโยชนจากน้ําทําการเกษตร เล้ียงสัตว และประกอบอาชีพประมง
พ้ืนบาน ใชเครื่องมือ เชน ยาลอ (แห) ปุกะ (อวน) ยือกะ (สุม) ตาโอะ (เบ็ด) และ
ตาโก (ยอ) เปนตน ปาพรุยังเปนแหลงไมใชสอย ยาสมุนไพร หาน้ําผึ้งปาและลา
สัตว ทุงหญาใชเล้ียงปศุสัตว ทํากิจกรรมทางสังคมตางๆ และท่ีนาใชปลูกขาว และ
พืชไร เปนตน 
 จากการเดินสํารวจพ้ืนท่ีในบริเวณพรุโตะแนแว และสอบถามจาก
ชาวบานท่ีใชประโยชนอยูในพรุ  พบวามีพ้ืนท่ีสําคัญท่ีมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน บา
โงกูแบบือซา (โคกปลักน้ําใหญ) กูแบบือซา (ปลักน้ําใหญ) บาโงตาเนาะแมเราะ 
(โคกดินแดง) ปนแย (ยาว) ฆือฆง (นากลัว) ปูลายามู (เกาะชมพู) ฆือลองโตะมะ 
(หนองน้ําโตะมะ) ตาลีจือเนาะ (เชือกจือเนาะ) ดาแลกายู (ไมลึก) ทาเนาะ (ทํานบ
กั้นน้ํา) บาโงโตะแนแว (โคกโตะแนแว) ฆือลองสะนอ (หนองน้ําตนประดู) ฆือลอง
พงกือแย (คูน้ําตนหวา) บาโระฆาบุ (พรุฆาบุห) ตะโละจุ (อาวจุ) ตะโละงา (อาวงา)  
กาแลจือเนาะ (ทาเรือตนจือเนาะ) ปยุง (เตามะเฟอง) กูโบรโตะแนแว (สุสาน
โตะแนแว) เปนตน 
 ชาวบานท่ีพ่ึงพาพรุโตะแนแวเกือบทุกคนรูวาท่ีไหนมีอะไร เมื่อไร เชน 
วัวควายตอนเชา ตอนเท่ียง ตอนบาย จะหากินอยูท่ีไหน การตั้งชื่อสถานท่ีในพรุ 
ชาวบานสวนใหญสันนิษฐานเอาวา สังเกตจากส่ิงท่ีเดนของพ้ืนท่ี เชน ตนไม 
ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเฉพาะ ชื่อคนท่ีใชประโยชนในพ้ืนท่ี สุสานของ
บุคคลสําคัญ  สภาพของพื้นท่ีซึ่งมีผลตอจิตใจของคน เปนตน ชาวบานเลาใหฟง
วาเมื่อกอนพรุโตะแนแวอุดมสมบูรณมาก มีสัตวปา นกนานาชนิด ผึ้ง และสัตวน้ํา
ชุกชุมมาก  บริเวณท่ีลุมมีการทํานาพรุ บริเวณท่ีเปนท่ีราบหรือโคกเนินชาวบานจะ
ใชทํานาหวาน นาดํา บริเวณหนอง พรุ ใชทําเปนท่ีประมงหาปลาและสัตวน้ํา  
บริเวณท่ีเปนปาพรุ ปาสาคู ชาวบานใชเปนท่ีหาของปา ลาสัตว หาสมุนไพร ไมใช
สอย บริเวณทุงหญาใชเล้ียงสัตว 
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พ้ืนท่ีบางสวนในพรุโตะแนแว เปนกรรมสิทธิ์ของชาวบาน มีเอกสารสิทธิ์
รับรอง พ้ืนท่ีสวนใหญ ในพรุเปนดินดีอุดมสมบูรณมากเหมาะสําหรับการทํานา
ปลูกขาวและการทําสวนทําไร มีน้ําทวมทุกปตามฤดูกาล น้ําทวมหลากพัดพาเอา
ตะกอนและปุยลงมาทับถมตามธรรมชาติ ชาวบานไมจําเปนตองซื้อปุยมาใส 
ชาวบานจะทํานาในพ้ืนท่ีปเวนปเพ่ือพักดิน แปลงหนึ่งปลูกขาว อีกแปลงหนึ่งพัก 
ใชเล้ียงวัวเล้ียงควาย ปตอไปก็สลับกัน ทําใหดินคงความอุดมสมบูรณไดยาวนาน 
ปหนึ่งชาวบานไดผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 150-200 กันตัง/ไร (1 กันตัง = 4 
ลิตร)76 

2.2.4) พรุลานควายหรือพรุบึงโตะพราน ต้ังอยูในเขตอําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา และอําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี มีพ้ืนท่ีประมาณ 15,000 ไร 
แบงเปนพ้ืนท่ีน้ําขัง หนองบึง 4,000 ไร พ้ืนท่ีนา 5,000 ไร ท่ีเหลือประมาณ 6,000 
ไร เปนทุงหญาเล้ียงสัตวและพ้ืนท่ีใชสอยอื่นๆ รอบพรุประกอบดวยชุมชน 2 
วัฒนธรรม คือ ชุมชนพุทธและชุมชนมุสลิม ซึ่งมีการตั้งถ่ินฐานมาแตเนิ่นนาน มี
การใชทรัพยากรรวมกัน พรุลานควายรับน้ําจืดจากภูเขาท่ีรายรอบและระบายลงสู
แมน้ําสายบุรีทางดานทิศตะวันออกของพรุ เดิมพรุลานควายเปนพ้ืนท่ีท่ีมีตนไม
และพันธุปลาอุดมสมบูรณมาก ชาวบานสามารถหากินในพรุไดตลอดท้ังป สภาพ
พรุมีน้ําขังปละ 3-4 เดือน77 พรุแหงนี้ถือเปนฐานทรัพยากรชวยสรางกําลังการผลิต
ท่ีสําคัญใหกับชุมชนมาตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน เปนแหลงวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

พรุลานควายมีชื่อเรียกแตกตางออกไปตามหมูบาน คนเฒาคนแกเลาให
ฟงวาพรุลานควายในสมัยกอนนั้นอุดมสมบูรณมาก ความอุดมสมบูรณของพรุ
อธิบายไดดวยเรื่องราวเลาขานท่ีชาวบานยังจํากันไดจนถึงทุกวันนี้ กอนป พ.ศ. 
2519  เคยมีชาวบานท่ีถูกกลาวหาวาเปนผูกอการรายแบงแยกดินแดนหลบหนีเขา
ไปซอนตัวอยูในพรุซึ่งในสมัยนั้นรกทึบมาก โดยไมออกมาจากปาไดนานถึง 3 
                                                 
76 สัมภาษณ, อายิ อาแว, ชาวบานบานปากู อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 
77 อายิ อาแว และคณะ, โครงการวิจัย การมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษ พรุลาน
ควาย, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547)  น. 1. 
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เดือน ในพรุมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ในฤดูน้ําหลากประมาณ 3-4 
เดือน พรุจะถูกน้ําทวมกลายเปนทะเลสาบ แตพอถึงฤดูแลงประมาณ 8-9 เดือน 
น้ําในพรุจะแหง บริเวณที่เปนแองลึกน้ําจะขังเปนหยอมๆ สวนท่ีต้ืนก็จะกลายเปน
โคก เปนเนินใหตนไมปาพรุเจริญเติบโต  ซึ่งสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีชาวบานเก็บ
รักษาไวไมทําลาย พ้ืนท่ีพรุบางสวนยังเปนปาท่ีสําคัญ ชาวบานจะประกาศเปน
พ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์ หรือตองหามไมใหมีใครเขาไปรบกวน เชน ปาทุงยางแดงที่บานแล
แวะ พรุชะมาท่ีบานชะมา เปนตน นอกจากนั้นมีการกําหนดมาตรการและขอหาม
ในการใชประโยชนพ้ืนท่ีมาต้ังแตสมัยโบราณ เชน การปดพรุในบางฤดูกาลมีการ
ลาดตระเวนไมใหมีคนจากภายนอกเขาไปวางยาเบื่อและระเบิดปลา เปนตนการ
หาของปา เชน น้ําผึ้งและสมุนไพร จะควบคุมดูแลโดยระบบความเชื่อและจารีต  
ชาวบานจะเชื่อเจาท่ีเจาทาง ไมเก็บหาของปาท้ังหมดแตจะเหลือเอาไวเปนทุนใน
ปาตอไป 
 ชาวบานท่ีพรุลานควาย แบงพรุออกเปน 4 สวน สวนท่ีหนึ่ง คือสวนท่ี
เปนพรุ สวนท่ีสองคือสวนท่ีเปนน้ํา ไดแก หนองบึง สวนท่ีสามคือสวนท่ีเปนทุง
หญา และสวนท่ีส่ีคือสวนท่ีเปนนา ท่ีสวน สวนท่ีหนึ่งถึงสาม ชาวบานถือเปนท่ี
สวนรวม ซึ่งชุมชนมีสิทธิใชรวมกัน สวนท่ีส่ีชาวบานถือเปนสิทธิสวนบุคคล ซึ่ง
ความคิดเกี่ยวกับสิทธิ์ในพ้ืนท่ีพรุในมิติของชาวบานจะแตกตางกับระบบคิดของรัฐ 
ท่ีมองวาพรุคือสมบัติสาธารณะท้ังหมด ซึ่งนําไปสูความขัดแยงในการทํางาน
เนื่องจากความเขาใจไมตรงกัน 

2.2.5) พรุชะมา ต้ังอยูทางดานตะวันออกของบึงโตะพราน ตําบลทาธง 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา พรุชะมาเคยมีปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับ
หนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับโครงการขุดลอกและสูบน้ําออกจากพรุเพ่ือทําอางเก็บ
น้ํา  โดยไดขุดพ้ืนท่ีรุกลํ้าท่ีดินซึ่งเปนของชาวบาน มีการรองเรียนตอผูท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือใหมีการระงับโครงการนี้ แตไมไดรับการแกไขเทาท่ีควร 
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ภาพที่ 27 พรุลานควาย 

 
2.2.6) พรุหนองบัวหลวง ต้ังอยูท่ีหมู 4 ตําบลตะโละหะลอ อําเภอรามัน  

จังหวัดยะลา อยูหางจากพรุบึงน้ําใสไปทางตะวันตกประมาณ 600 เมตร เนื้อท่ี
ประมาณ 60 ไร มีสัตวน้ําหลากหลาย เชน ปลาดุก ปลาชอน ปลาชะโด ปลาหมอ  
ปลาคูโบ และปลามังกร ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียว สัตวปามีเสือปลา คางคาวแม
ไก สวนพืชท่ีพบมาก ไดแก สาคู กูแว หวาหิน กาบู แปรู ชมพูน้ํา เตย หวายดารู  
ปูตะ และจะโนะ เปนตน 

นอกจากพรุหลักๆ ดังกลาวแลว ในแตละพรุก็มีพรุเล็กพรุนอยแตกแขนง
ไปอีกมากมาย และมีชื่อเรียกแตกตางกันไป แตส่ิงเหลานี้ยังไมมีการศึกษาท่ีลงลึก
และยังไมมีการบันทึกไวในแผนที่ทางราชการ และพรุตางๆ ก็ลวนมีเรื่องเลาท่ี
สะทอนใหเห็นถึงสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ไดอยางนาสนใจ 

ประโยชนของพรุตามความเขาใจของนักวิชาการพบวามีอยาง
หลากหลาย เชน พรุเปนครัว เปนแหลงพันธุกรรม เปนแหลงขยายพันธุสัตว เปนท่ี
กักเก็บน้ํา มีของปา สมุนไพร ขอมูลดานสังคมวัฒนธรรม มีไมใชสอย เปนท่ี
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พักผอนหยอนใจ78 นอกจากนี้  ยังเปนท่ีเขาใจกันวา ปาพรุใหประโยชนไมนอยไป
กวาปาชนิดอ่ืน  ท้ังในแงประโยชนทางดานเศรษฐกิจ คือ เนื้อไมใชในการกอสราง
และของปาสําหรับนําไปจําหนาย เชน ผลหลุมพี หวาย และน้ําผึ้งเปนแหลงเก็บกัก
น้ําจืดขนาดใหญสําหรับการเกษตรกรรม และท่ีอยูอาศัยของสัตวปา ตลอดจนปลา
ชนิดตางๆ นอกจากนี้ ปาพรุยังเปนแหลงพันธุกรรมของพันธุไมท่ีหายากและมี
ราคาอีกหลายชนิดในประเทศไทย เชน หวายตะคราทอง หมากแดง หมากงาชาง  
รัศมีเงิน เปนตน79 

ชาวบานในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีมีความเขาใจถึงคุณคาของปาพรุไดอยาง
ลึกซึ้งโดยผานการสังเกตอยางใกลชิดและมีความผูกพันเพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีอาศัยใน
การประกอบอาชีพ ดังคํากลาวของอายิ อาแว นักวิจัยชาวบานวา 

“พรุเปนพ้ืนท่ีรับน้ํา ปองกันน้ําทวม พรุมีพืชชั้นลางอยางหญา กก บัว 
สาหราย ชวยกรองตะกอนดินจากภูเขา พรุเปนตัวหลอเล้ียงแมน้ํา พรุเปนแหลง
อาหาร หาปลา หาผึ้ง ทํารั้วบาน ทํานา ท่ีผมสังเกต ปกติท่ีบึงโตะพราน ปลาจะ
ขึ้นมาวางไข ปละ 3 ครั้ง คือ ชวงเดือนพฤษภาคม ซึ่งฝนตกครั้งแรก เดือน
กันยายนซึ่งฝนตกหนัก และมกราคมถึงกุมภาพันธ”80 
 

3)  ปาสันทราย 
ปาสันทรายในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบเห็นไดท่ัวไปในจังหวัด

ปตตานีและนราธิวาส เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเคยเปนทะเลมากอนแลวเกิดการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ี โดยธรรมชาติเปนอาวน้ําเค็ม เมื่ออาวปดจะเกิดเปนพรุน้ําเค็ม  

                                                 
78 อาจารยสมพร จันทเดช, (นักพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี), “รายงานการประชุมสัมมนา ‘ยุทธศาสตรการ
จัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี’,” (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี, 2538) น. 14-15. 
79 “การจัดการทรัพยากรปาไม,” <http://board.dserver.org/p/papa/00000121.html> (เขาถึง
ขอมูล วันที่ 19 ตุลาคม 2551) 
80 อายิ อาแว, รายงานการประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2538) น. 17. 
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พรุน้ําจืด เกิดการทับถม พ้ืนท่ีพรุต้ืนเขินเกิดเปนพ้ืนท่ีทํานา เปล่ียนเปนทุงหญา
น้ําทวมไมถึง เปนท่ีเล้ียงสัตว พันธุไมนํารองเริ่มขึ้นได แรธาตุมีการสะสมเพ่ิมมาก
ขึ้น เกิดพันธุไมและพันธุสัตวท่ีหลากหลาย แตมีความเฉพาะไมเหมือนกับระบบ
นิเวศแบบอื่นๆ แตท้ังหมดตองผานกระบวนการที่ยาวนานมากในการเปลี่ยนแปลง
แตละขั้น ปจจัยสําคัญในการเกิดปาสันทรายจะขึ้นอยูกับอิทธิพลของน้ําทะเลและ
ปริมาณของกระแสน้ําจืดจากแมน้ําท่ีไหลลงสูทะเล 

 
ภาพที่ 28 ปาสันทราย 
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กรอบที ่1 
ปาสันทรายบานกลาง 

ตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
 

 ปาสันทรายบานกลางมีความอุดมสมบูรณและคงความเปนธรรมชาติ
อยูหลายแหง เปนปาสวนบุคคล มีเอกสารสิทธิ์ แตชาวบานในชุมชนสามารถเขา
ไปใชประโยชนไดในขอบเขตที่เจาของพ้ืนที่ปายอมอนุญาต เชน สามารถเขาไป
หาเห็ด หาไมฟน เล้ียงสัตว เก็บหาของปา หรือลาสัตว ได แตหามตัดไม หาก
ใครตองการตัดไมใชเพ่ือกิจสวนรวม เชน งานบุญ งานศาสนา หรืองาน
สาธารณะอื่นๆ ก็ตองแจงหรือบอกเจาของใหรับทราบกอน และตองใหเจาของ
อนุญาตจึงจะมีสิทธิใชได ที่ชุมชนบานกลางมีปาสันทรายอยูหลายแหง เชน ปา
ฮอลแลนด ปาสราโย เปนตน นอกจากนั้นยังเหลืออยูบางตามอาณาเขตวัดตางๆ  
 ในปาสันทรายจะพบตนไมชนิดเดนๆ เชน ยางนา ตะเคียน หลาว
ชะโอน ตําเสา ชมพูน้ํา หนามเค็ด เปนตน นอกจากนั้นมีกลวยไมและเฟรนอีก
หลายชนิด ชาวบานใชประโยชนจากปา เชน การทํายางชัน ลาสัตว เก็บหาของ
ปา ยอดผัก พืชสมุนไพร เห็ดปา และทําการเกษตรเล็กๆ นอยๆ ในปา ในพ้ืน
ที่ดินทรายมีความอุดมสมบูรณตํ่า เชน การปลูกผักและพืชไร วิถีชีวิตชาวบาน
ในระบบนิเวศแบบนี้เปนแบบพอเพียง เรียบงาย และสมถะจึงจะอยูรอดได ริมปา
สันทรายจะมีพรุและที่ลุม ชาวบานจะใชทํานาปลูกขาว ชาวบานอาวุโสบอกวา
ปาสันทรายชวยรักษาน้ําจืดไวใหนา ใบไมแหงที่รวงลงมาจากตนไมในปา เมื่อ
น้ําฝนตกลงมาก็จะชะพาเปนปุยลงในนา ริมนาชาวบานปลูกตนตาล ทําน้ําตาล
แวนไวขายตามตลาดนัดภายในทองถิ่น 
 นาเสียดายทุกวันนี้ปาสันทรายถูกคนรุนใหมมองวาไมคอยมีคุณคามี
ประโยชน จึงถูกตัดขายใหกับธุรกิจไมวัดหลา เพ่ือเปลี่ยนปาด้ังเดิมใหกลายเปน
สวนยางพารา สวนไมกฤษณาสมัยใหมที่ใหมูลคาราคามากกวา หนาดินก็ถูก
ประมูล และขุดขายกันอยางกวางขวาง เพราะจะไดทั้งเงินและบอปลาที่ไมตอง
จางใหใครมาขุด โดยไมรูวาผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตนั้นจะเปนเชนไร  
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 4) ปาจากปาสาคู 
 ปาจากปาสาคูบานปาเซปูเตะ เปนชุมชนริมพรุลานควายอยูในตําบลปากู 
อําเภอทุงยางแดง จ.ปตตานี มีสัตวและพืชหลากหลายชนิด พืชเดนๆ เชน หญา 
ผักกูด เตยหนาม ธูปฤาษี ชมพูน้ํา ยานลิเภา  ะเดา กกชนิดตางๆ สวนสัตว เชน  
ผึ้ง ตอ ดวงสาคู แมลงชนิดตางๆ ปลิง ปลาดุก ปลาขี้ขม ปลาชะโด เตา  
ตะพาบน้ํา งูเหลือม กระจง ชะมด กระรอก นกนาๆ ชนิดชาวบานสวนใหญมีวิถี
ชีวิตพ่ึงพาพรุ ทํานา หาปลา ตัดยาง เล้ียงสัตว วัว ควาย ในพรุ และมีชาวบาน
ยากจน 11 ครอบครัว ตองอาศัยปาสาคูเปนเปนแหลงอาหารและแหลงประกอบ
อาชีพและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไมสามารถกรีดยาง สวนใหญเย็บตับจาก
ขาย มีหลายครอบครัวนําเปลือกกานใบมาจักสานเปนลวดลายตางๆ ทําเปนฝา
บาน และทําแปงสาคูจากเนื้อในลําตน 

ชาวบานใชตนสาคูอยางสารพัดประโยชน ลูกสาคูใชกินได ใบใชทําตับ
จากใชมุงหลังคา  กานใบสาคูใชจักสานทําฝาบาน  กานใบสาคู(ทางสาคู)  ใชทํา
คันเบ็ดตกปลา  เอามามัดรวมกันทําเปนเรือได  เปลือกจากลําตนสาคูใชทํารั้วบาน 
ทําพ้ืน  ทําฝาบาน  หรือคอกเล้ียงสัตว  เนื่องจากตนสาคูใชทําแปงเปนอาหารสัตว
เล้ียงและทําขนมไดหลายชนิด  แปงสาคูใชทําขนมในเดือนถือศีลอด ชาวบานบอก
วามีคุณคาตอสุขภาพมาก รากสาคูมีสรรพคุณทางยาสมุนไพร หนอนดวงสาคูเปน
แหลงอาหารโปรตีนชั้นเลิศ ปาสาคูชวยชะลอการไหลของน้ํา ยึดตล่ิง ชวยรักษา
และบําบัดน้ําใหมีคุณภาพ ทําใหพ้ืนท่ีบริเวณปาสาคูมีความชุมชื้นตลอดท้ังป  เปน
แหลงพักอาศัยและหลบภัยของสัตวบกสัตวน้ํา รวมท้ังเปนแหลงวางไขและอนุบาล
สัตวน้ําวัยออน เปนตน ชาวบานท่ีเย็บตับสาคูบอกวาปาสาคูท่ีบานปาเซปูเตะเปน
ท่ีพ่ึงของคนจนๆ การจัดการปาสาคูใหย่ังยืนตองมีการใชประโยชนปาสาคูอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ แตตองใชใหพอเหมาะพอดี ปาจะไดไมแนน เปดโอกาสใหตน
ออนสามารถงอกและเจริญเติบโตทดแทนไดทันการใช และไมปดกั้นการไหลของ
ทางน้ําธรรมชาติ  
 การทําแปงสาคูนิยมทํากันในฤดูฝน เลือกตนท่ีออกผล มาตัดขายเปน
ทอน เมตรละ 40-60 บาท 1 ตนตัดไดประมาณ 7-10 ทอน สวนการเย็บตับจากจะ
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ใชใบสาคูประมาณ 80-90 ใบ/1ตับ 1 คนสามารถเย็บไดประมาณ 20-30 ตับ/วัน 
ขายกันประมาณตับละ 10-12 บาท การตัดใบสาคูมีธรรมเนียมวา จะตัดเมื่อตน
สาคูมีอายุประมาณ 5 ป โดยจะตัดเหลือใบไวกับตนประมาณ 3-4 ใบ ปลอยใหใบ
ใหมงอกเพ่ิมประมาณ 5-6 ใบ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห ก็จะตัดใหมไดอีก 
 มีขอวิตกกังวลของชาวบานตอสาคูก็คือ การคุกคามจากโครงการพัฒนา
ท่ีมักใชพ้ืนท่ีปาสาคูเปนท่ีทําโครงการ เชน การทําอางเก็บน้ํา การขุดลอก ทําให
พ้ืนท่ีปาสาคูถูกทําลายจํานวนมาก มีผลกระทบตอความมั่นคงของชีวิตของคนยาก
คนจนจํานวนมาก ท่ีปจจัย 4 ของชีวิตผูกพันอยูกับปาสาคูเปนหลัก 

 

 
ภาพที่ 29 ปาสาคู 

  
5) ปาเลนนํ้าเค็ม หรือปาโกงกาง (Mangrove Forest) เปนกลุมสังคม

พืชท่ีเกิดบนดินเลนชายฝงทะเลและปากแมน้ําท่ีไหลลงสูทะเล ขึ้นอยูในท่ีดินเลน
ริมทะเล และตามปากนํ้าใหญๆ ซึ่งมีน้ําทะเลขึ้นถึง พันธุไมท่ีสําคัญ ไดแก แสม 
โกงกาง ประสัก ตีนเปด หลุมพอทะเล ตะบูน ฯลฯ81 

 
 

                                                 
81ปาบึงหรือปาพรุ (Fresh water swamp forests), 
<http://guru.sanook.com/search/_(Fresh_water_swamp_forests)> (เขาถึงขอมูล วันที่ 16 
ตุลาคม 2551) 
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3.2) สัตวปา 
ลุมน้ําสายบุรีเปนแหลงอาศัยของสัตวนานาชนิด ท้ังสัตวน้ํา นกน้ํา สัตว

ปาหลากหลายชนิด เชน ไกปา กระจง ลิง82 และจากการสํารวจของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี83 
พบวามีพันธุสัตวน้ํา 112 ชนิด โดยแบงเปนปลา 103 ชนิด กุง 5 ชนิด ปู 4 ชนิด  
ไดแก  ปูทะเล  ปูแสนปม  ปูหนุมาน สําหรับปลาน้ําจืดซึ่งมีจํานวนมากนั้น บริเวณ
ตอนบน กระแสน้ําแรง มีปลา 14 ชนิด ชนิดท่ีเดนและชุกชุมมาก คือ ปลาเขยา  
รองลงมาคือ ปลาพลวง ปลาท่ีอยูบริเวณกลางลุมน้ํา กระแสน้ําไหลชา มี 37 ชนิด  
กลุมปลาตะเพียนเปนกลุมท่ีเดนท่ีสุด  รองลงมาเปนกลุมปลาน้ําจืดท่ีพบชุกชุม  
ไดแก กลุมปลากดน้ําจืด ปลาแขยงใบขาว สําหรับบริเวณปากแมน้ําและชายฝง
ทะเล  ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีความเค็มสูง พบปลา 52 ชนิด โดยมีปลากระบอกดําเปน
ชนิดท่ีเดนสุด รองลงมาคือ ปลากดทะเล  

นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมง
ในแมน้ําสายบุรีในปพ.ศ. 2536 พบวา “มีแพลงคตอนพืช 34 ชนิด แพลงคตอน
สัตว 8 ชนิด สัตวหนาดิน 10 ครอบครัว พรรณไมน้ํา 35 ชนิด และมีการทําการ
ประมงตลอดลุมน้ําสายบุรี  โดยสวนใหญทําในชวงท่ีวางจากการทําสวนยางพารา
และสวนผลไม  แตทรัพยากรประมงปจจุบันของลุมน้ําสายบุรีกําลังไดรับผลกระทบ
จากน้ําเสียและสารพิษจากการเกษตร”84 

                                                 
82  อายิ อาแว, “การมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษพรุลานควาย,” 
<http://www.vijai.org/research/project_content.asp?projID=RDG44S0001> (เขาถึงขอมูล 
วันที่ 3 ตุลาคม 2551) 
83 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, “รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณโครงการการศึกษาเพื่อ
จัดทํามาตรการและแผนการจัดการเพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤต 
พื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าสายบุรี จังหวัดปตตานี,” (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2540) 
84 ครรชิต เบญจมปริญญากูล และสุรศักด์ิ กุลลาย, ชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมง
ในแมนํ้าสายบุรี, (ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี, 2536) 
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สําหรับขอมูลอื่นๆนั้นยังพบอีกวา มีพันธุสัตวปาและสัตวอ่ืนอีกจํานวน
มาก ไดแก นกไมตํ่ากวา 232 ชนิด สัตวเล้ียงลูกดวยนมไมตํ่ากวา 118 ชนิด เตา
และตะพาบน้ํา 22 ชนิด งู 33 ชนิด 
 
2.2 อาลัมบูดายอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรม 
 

จากขอมูลการศึกษาท่ีผานมาพบวาการแบงภูมินิเวศมักอางอิงจาก
รายงานของสํานักชลประทานเปนสําคัญ แตการศึกษาในครั้งนี้ใหความสําคัญใน
เรื่องระบบความสัมพันธของชุมชนกับทรัพยากร  จึงไดกําหนดนิยามภูมินิเวศเสีย
ใหมโดยอาศัยท้ังขอมูลทางภูมิศาสตรและสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เรียกลักษณะดังกลาววา ภูมินิเวศวัฒนธรรม ภาษามลายู
เรียกวา อาลัมบูดายอ ซึ่งแบงไดเปนภูมินิเวศตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง 
โดยพิจารณาจากองคประกอบหลายประการ 

อาลัมบูดายอ เปนภาษามลายู อาลัม หมายถึง พ้ืนท่ี แผนดิน ชุมชน 
โลก พ้ืนพิภพ หรือสถานท่ีอยูอาศัยของสรรพส่ิง บูดายอ หมายถึง วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต อาลัมบูดายอ จึงหมายถึง ชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน ทองถ่ิน ท่ีมีระบบ
ความสัมพันธระหวางกันของสรรพส่ิงอยางมีแบบแผน หรือท่ีเรียกวา ภูมินิเวศ
วัฒนธรรม  ซึ่งมีความหมายกวาง ครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท  เชน 
น้ํา ปา ดิน ภูเขา สัตว ภูมิอากาศ แรธาตุ เปนตน สามารถทําความเขาใจไดท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  และยังมีความหมายรวมถึงวิ ถีชี วิตของมนุษยซึ่ งมี
ความสัมพันธท้ังระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับความ
เชื่อเกี่ยวกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท่ีตางพ่ึงพาอาศัยกันดวยการจัดระบบความสัมพันธ 
 ภูมินิเวศวัฒนธรรมในบทนี้จึงเปนการกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมกับระบบนิเวศทางธรรมชาติซึ่งจะแสดงลักษณะแตละภูมินิเวศใหเห็น
อยางชัดเจน 

สําหรับการทําความเขาใจภูมินิเวศวัฒนธรรมของลุมน้ําสายบุรีนั้น 
สามารถพิจารณาไดจากชื่อเรียกขานเกี่ยวกับสถานท่ีตางๆ เชน “สายบุรี” ชาวไทย
เชื้อสายมลายูเรียกวา "ตะลุบัน" (Taluban; Teluban) หรือในภาษามาเลย-
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สันสกฤตเรียกวา "เซลินดุงบายู" (Selindung Bayu) แปลวา ท่ีกําบังลมพายุ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาท่ีกําบังลมพายุนั้นนาจะเปนตําแหนงแหงท่ีสําคัญของการคมนาคม
ขนสงอันเปนพ้ืนท่ีท่ีคนเดินเรือต้ังแตสมัยโบราณใชสําหรับหลบลมพายุทางทะเล 
ขณะเดียวกัน จากขอมูลทางประวัติศาสตรอันยาวนานพบวา ณ สถานท่ีแหงนี้ก็คือ
จุดศูนยกลางของการคมนาคมขนสงทางน้ําหรือเปนเมืองทาสําคัญดวย นอกจากนี้
ยังแสดงใหเห็นวาสายบุรีมีความเกี่ยวพันกับแหลงน้ําอันอุดมสมบูรณ โดยสังเกต
ไดจากชื่อสถานท่ี ชื่อเมืองตางๆ ซึ่งอยูในอาณาจักรของเมืองสายบุรีเดิม  เชน  รา
มัน ตะโหนด ระแงะ บางนรา ตะโละมาเนาะ เปนตน ท่ีศรีศักร วัลลิโภดม และ
คณะ85  ไดทําการศึกษาไวใน เลาขานตํานานใต  ซึ่งแสดงนัยทางกายภาพอันโดด
เดนเกี่ยวของกับแหลงน้ํา และแสดงใหเห็นคุณคาเชิงประวัติศาสตรท่ีควรกลาวถึง 
คือ 

รามัน เปนชื่อท่ีเกี่ยวของกับน้ํา บางก็วามาจากคําวา รามัย แปลวา 
สนุกสนานมากมาย เพราะมีการละเลนท่ีชื่อวา ดีเกฮูลู และ ฮูลู ก็แปลวา ตอนบน  
หรือบานนอก หมายถึง การรองเพลงของคนบานนอกหรือบานแถวๆ ตอนบน 
ชาวบานหลายคนก็วา รามัน มาจาก รือมันหรือเรอมัน หมายถึง ท่ีมีน้ําขังมีบริเวณ
กวางแตต้ืน หรือแหลงน้ําท่ีมีน้ําไหลชาๆ 

เมืองตะโหนด ในอดีตมีการสรางอางเก็บน้ําสําหรับใชในการทํานา และ
มีบานลูโบะ ท่ีมีความหมายวา แองน้ําลึก และนาสนใจวาในอดีตมีการจัดชางกวน
น้ํา เพ่ือใหปลาในแองน้ําเมา ทําใหจับไดงาย 

เมืองระแงะ เปนภาษามลายู เพ้ียนมาจากคําวา ลือแกะห/ลือเกะห/เลอ
แกะห/เลอเกะห หมายถึง บริเวณที่สูงซึ่งตอนบนมีแมน้ําสองสายหรือมากกวาสอง
สาย 

บางนราหรือนราธิวาส เปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ ผูคนเรียก
บริเวณปากน้ํานี้วา กอลอ หรือ กัวลอ ท่ีแปลวา ปากน้ํา 

                                                 
85 ศรีศักร  วัลลิโภดม และคณะ, เลาขานตํานานใต, (ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550) น. 106-133. 
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หมูบานตะโละมาเนาะ ซึ่ง ตะโละ แปลวา อาว หรือแผนดินท่ีเวาเขาไป
ในเชิงเขา สวน มาเนาะ เปนชื่อตนไม หรืออาจจะเปน นก หรือ ไก เปนถ่ินฐานท่ี
อุดมสมบูรณมาก 

บานดุซงญอ เปนพ้ืนท่ีประวัติศาสตรทางการเมืองท่ีชาวบานกลุมหนึ่ง
ถูกเขาใจวาตอตานอํานาจรัฐ เปนกบฏ  ซึ่งเปนท่ีมาของ “กบฏดุซงญอ” กลายเปน
ตํานานเลาขานจนปจจุบัน 

บาลา ฮาลา เปนชื่อชุมชนซึ่งเคยเปนตําบลหนึ่งของอําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา แตในอดีตชาวบานถูกภัยคุกคามท้ังจากภัยผูกอการรายคอมมิวนิสต และภัย
จากการจัดการทรัพยากรปา น้ํา และที่ดิน จนไมสามารถกําหนดวิถีชีวิตของ
ตนเองไดดี และปจจุบันยังตองอาศัยอยูท่ีบานริมถนน และมีชีวิตอยางยากลําบาก 

นอกจากนี้ ยังมีส่ิงท่ีนาสังเกตอีกก็คือ มีชื่อสถานที่จํานวนมากที่มีคําวา 
“ไอร” (Air) ภาษามลายูแปลวา “น้ํา” ซึ่งแสดงนัยความอุดมสมบูรณอันเกี่ยวพันกับ
น้ํา  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ําสายบุรี  ไดแก  บริเวณอําเภอสุคิรินและศรี
สาคร  เชน  ไอรบูโละ, ไอรกลูแป, ไอรสาเมาะ, ไอรจือนะ, ไอรจูโจะ, ไอรกรอส 
เปนตน  และมีคลองตางๆ รวมกันไมตํ่ากวา 229 คลอง  ชื่อดังกลาวแสดงใหเห็น
วา  ลุมน้ําสายบุรีมีความเกี่ยวของกับน้ํา ขณะเดียวกัน ความหมายของชื่อสถานท่ี
ตางๆ ก็ยังนําไปสูความเขาใจประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานที่มีความสัมพันธกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอันเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินชวิีต 

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา โดยทั่วไปแลว ชาวบาน
ลุมน้ําสายบุรีมีความรูความเขาใจความหมายของภูมินิเวศวัฒนธรรมเปนอยางดี
ผานประสบการณการสังเกตมาอยางยาวนานหลายชั่วอายุคน โดยมีหลักการ
จําแนกภูมิประเทศ การจําแนกพ้ืนท่ี การกําหนดชื่อเรียกภูมิประเทศตางๆ อีกท้ังมี
ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของภูมิประเทศเหลานั้นเปนอยางดี 
และมีการจัดการโดยอาศัยระบบความเชื่อประเพณี วัฒนธรรม ผนวกกับหลักการ
ทางศาสนา และผานกลไกทางสังคม  พ้ืนท่ีสําคัญท่ีชุมชนตองใชประโยชนรวมกัน
จะถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีสวนรวมของชุมชน  ภาษามลายูเรียกวา “เฮาะออแฆฆา
มา” ซึ่งทุกคนจะตองใหความเคารพสิทธิในการใชประโยชนของคนในชุมชน ใช
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เทาท่ีจําเปน ไมเบียดเบียนคนอื่น และไมยึดมาเปนสิทธิสวนบุคคล ภูมิประเทศ
สําคัญท่ีจําแนกโดยทองถ่ิน แสดงไวในตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 ภูมิประเทศท่ีจําแนกโดยทองถ่ิน 
ชื่อ คําอธิบายของทองถิ่น 

บาโง บริเวณท่ีเปนโคกเนิน 
บูกิต ภูเขา 
สุไหง แมน้ํา ลําคลอง 
สุไหง มาตี คลองตาย 
บือเจาะ พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําขังนิ่งตลอดท้ังป มักมีบูโละตูแม เสม็ด หวา หวาย 

กะพอ เปนตน 
บาโระ พรุหรือท่ีลุมริมแมน้ํา มักมีหนอง บึง ทุงหญา ปาพรุและนา มีน้ํา

ทวม 3 เดือน แหง 9 เดือน 
ปายอ เปนรองรอยของแมน้ําเดิมท่ีต้ืนเขินแลว เปนพัฒนาการขั้นตอไป

ของคลองตาย มักอยูติดกับพรุใหญ ในชวงน้ําหลากจะมีน้ําไหล
ผานชาๆ แตจะแหงในชวงฤดูแลง ใชทํานาในฤดูฝน เล้ียงสัตว
ในฤดูแลง มักมีปาพรุและตนสาคูอยูตามขอบของพื้นท่ี 

ตะโละ มักอยูใกลกับแมน้ําและเคยเปนสวนหนึ่งของแมน้ํา หลังจาก
แมน้ําเปล่ียนทิศทาง เลยกลายเปนตาโละคลายกับสุไหงมาตี แต
จะส้ันและเล็กกวา น้ําจะไหลเขาในฤดูน้ําหลาก 

กูแบ ปลัก บึง 
ลาฮา มีลักษณะเปนสระอยูกลางพ้ืนท่ี มีน้ํานิ่งคอนขางลึก มักอยูแยก

กับสวนอื่นๆ ลาฮาเปนสวนท่ีลึกของแมน้ําหรือคลอง เมื่อน้ําแหง
ลงสวนลึกของแมน้ําก็กลายเปนลาฮา 

อาโล สวนของแมน้ําท่ีเวาเขาไปในแผนดิน หรืออาจหมายถึงรองน้ํา
แขนงมักพบบริเวณปากแมน้ําดินดอนสามเหล่ียม 

บือแน นา 
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ชื่อ คําอธิบายของทองถิ่น 
จาเราะ ลําธาร บริเวณปาตนน้ํา 
ปาตา เนินทรายริมแมน้ํา 
ตะบ้ิง ตล่ิง 
ลูโบะ บริเวณท่ีลึกของทองแมน้ํา 
ลาโอะ ทะเล 
ตาเซะ อาว 

 

 
ภาพที่ 30 ระบบการจําแนกภูมิประเทศของทองถ่ิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 



 95

จากความรูความเขาใจดังกลาวแสดงใหเห็นวา ชาวบานมีความเขาใจภูมิ
นิเวศวัฒนธรรมอยางลึกซึ้งและสัมพันธเชื่อมโยงกัน เปนความเขาใจเรื่องราวอัน
เกี่ยวของกับชุมชนซึ่งมีความหมายอยางเปนองครวม  ในท่ีนี้หมายถึงชุมชนลุมน้ํา
สายบุรีท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และมี
ความหมายเดียวกับคําวาระบบนิเวศ หรือภูมินิเวศ เพราะฉะนั้นลุมน้ําสายบุรีจึง
เปนชุมชนและเปนระบบนิเวศท่ีมีความสัมพันธกัน ซึ่งทําให เขาใจไดวา 
ทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําสายบุรี ก็คือ ทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชนนั่นเอง 

ภูมินิเวศลุมน้ําสายบุรีสามารถแบงออกได 3 สวน คือ ตอนบน ตอนกลาง 
และตอนลาง จากการสํารวจพบวาลุมน้ําสายบุรีมีคลองสาขาสายสั้นๆ ไหลจาก
แนวสันปนน้ําทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกลงสูแมน้ําสายบุรีท่ีตรงกลาง
พ้ืนท่ีลุมน้ํา คลองสาขาท่ีสําคัญของแมน้ําสายบุรีท่ีมีขนาดใหญจะอยูทางทิศเหนือ
ใกลกับชายฝงทะเล ไดแก คลองไมแกน คลองกอตอ คลองสายบุรี และคลองบีโฆ 
เปนตน 

 
 1) ลุมน้ําสายบุรีตอนบน 

พ้ืนท่ีตอนบนประกอบดวยภูเขาและปาตนน้ํา และพบวาในบริเวณ
ตอนบนนี้มีภูมิทัศนสวยงามและเคยเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางน้ํา  มีท่ีลองแกงท่ีมี
ชื่อเสียง เชน แกงตําบลศรีบรรพต และมีวังปลา ซึ่งเปนลักษณะเดนเฉพาะอยาง
หนึ่งของภูมินิเวศวัฒนธรรมตอนบน 

ลุมน้ําสายบุรีตอนบนเปนสังคมพหุวัฒธรรม มีคนอยู 5 กลุมหลัก คือ คน
เจะเห คนนคร คนอีสาน คนมุสลิม และคนภาคกลาง เดิมมีการอยูรวมกันอยาง
สันติ ไมทะเลาะกัน เปนเพราะความเห็นอกเห็นใจท่ีไดผานความยากลําบากมา
ดวยกัน เชน เดิมท่ีเคยมีการปลูกขาวไร ไดมีการลงแขกโดยมีเพ่ือนท้ังคนพุทธและ
มุสลิมจะชวยกัน หรือคนพุทธจะงดเวนการเล้ียงหมู เมื่อมีพิธีการกวนอาซูรอจะ
ชวยกันกวนแบงกันกิน หรือพบวาเด็กพุทธท่ีบานมะโมงเขาเรียนตาดีกา เปนตน  
ปจจุบันเมื่อเกิดสถานการณความรุนแรงในพื้นท่ีบอยครั้ง จึงทําใหผูคนบางสวน
เกิดความหวาดระแวงระหวางกัน ความสัมพันธเชนเดิมจึงเริ่มหางเหิน 
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กรอบที่ 2 
แกงและวังปลา 

ตําบลศรีบรรพต อําเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 
 

ตําบลศรีบรรพต อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสเปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่
ปาตนน้ําของแมน้ําสายบุรี อุดมไปดวยแกงและวังปลา กอนเกิดเหตุการณความ
รุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ตําบลศรีบรรพตเคยเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ 
นักทองเที่ยวนิยมมาลองแกงกันเปนจํานวนมาก ชาวบานซึ่งเปนพรานปลาเลาใหฟง
วา บริเวณตําบลศรีบรรพตแมน้ําอุดมสมบูรณมาก พ้ืนที่บริเวณริมแมน้ํามีปา
ธรรมชาติที่สมบูรณหนาแนนมาก แตหลังจากการซุมยิงคายทหารพรานประมาณป 
พ.ศ. 2549 ทางทหารไดเอารถแทรกเตอรมาไถและถางจนโลง ตอมาชาวบานก็เอา
ตนยางมาปลูกแทน  

แมน้ํามีแกงหลายแกง ตรงกลางมีแกงใหญชาวบานเรียกแกง พูโล 
เนื่องจากประมาณ 10 ปมาแลวมีศพลอยมาติดอยูที่แกง ชาวบานสันนิฐานวาเปน
ศพโจรพูโลและชวยกันฝงเอาไวบนแกงนี้ เลยเรียกแกงนี้วาแกงพูโลนับต้ังแตนั้นมา 
นอกจากแกงพูโลแลวยังมีแกงอื่นๆ อีกเชน แกงหมาตุ แกงซําตาเที่ยง เปนตน สวน
บริเวณที่ลึกชาวบานเรียกวา “วัง” บริเวณแมน้ําแถวศรีบรรพต มีวังจํานวนมาก เชน 
วังสะเปาะ วังไฮรแด วังซําตาเที่ยง วังลองแกง วังตาออง วังปาเงาะ วังสามชั้น 
พรานปลาในหมูบานจะหาปลาตามวังเหลานี้ ปลาจะมีมากตามวังที่มีน้ําใสๆ ลึก 
โดยเฉพาะในฤดูแลงปลาที่ชาวบานนิยมจับจากวังปลาไดแก ปลากือเลาะ ปลาบึก 
ปลาชอน เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปลากือเลาะ ซึ่งเปนปลาประจําถิ่นที่มีราคาดี 
ประมาณ 300-400 บาท/กิโลกรัม ชาวบานใชวิธีหาปลาโดยการใชฉมวก เบ็ดราว 
โดยใชลูกยางพารา ผลมะเด่ือเปนเหยื่อ  
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ในชวงการเร่ิมสรางชุมชนประมาณป พ.ศ.2505 นั้น ชาวบานปลูก
ยางพาราและไมผล เชน ทุเรียนหมอนทอง มังคุด เงาะ ลองกอง หมาก กลวยนาง
ยา กลวยน้ําวา กลวยหอม กลวยนางพญา กลวยไข เปนตน รวมท้ังปลูกขาวไร
เพ่ือเปดพ้ืนท่ีและผลิตขาวเพ่ือกิน แตการปลูกขาวไรนั้นลดจํานวนลงมากหลังจาก 
4-5 ปแรก ปจจุบันพบวามีพ้ืนท่ีท่ีสืบทอดการปลูกขาวไรเหลืออยูเพียงแหงเดียว 
เมื่อประมาณป พ.ศ.2542 ไดมีโครงการพระราชดําริใหปลูกขาวไรแบบนา
ขั้นบันไดบนพ้ืนท่ีหลายรอยไร  มีระบบสงน้ําและประปา โรงสี โดยกําหนดทํานาป
ละ 2 ครั้ง รับสมัครสมาชิกท่ีสนใจจะทํานา โดยจัดสรรใหแตละคนมีขนาดนา
ประมาณ 5 ไร เมื่อมีคนมากเกินจํานวนพ้ืนท่ีจะมีการใหลงชื่อแลวจัดสรรให
ตามลําดับ 

นอกจากนี้ การหาของปา เชน ละไม สะตอ หวาย หลุมพี ก็มีอยูมาก 
โดยจะนําไปขายสดและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน ลูกหลุมพีดอง เปนตน เดิม
การคาขายโดยเฉพาะไมผลชนิดตางๆ จะเปนการตกลงดวยวาจา และมักจะซื้อ
แบบเหมาทั้งสวนและจายมัดจํากอนครึ่งหนึ่ง  แลวคอยจายจนครบหมดเมื่อเก็บ
ผลผลิตได แตเมื่อเกิดเหตุการณรุนแรงตั้งแตปพ.ศ. 2547 เปนตนมา กลุมพอคา
คนกลางท่ีเคยเขามาในพ้ืนท่ีมีจํานวนลดลงมาก 
  

2) ลุมน้ําสายบุรีตอนกลาง 
ลักษณะโดดเดนของภูมินิเวศตอนกลางของลุมน้ําสายบุรีเปนพ้ืนท่ีลุมน้ํา

ขัง ประกอบดวยระบบพรุและบึงน้ําจืดจํานวนมาก ทําหนาท่ีรองรับน้ําในชวงฤดู
ฝน สํารองไวหลอเล้ียงการเกษตรในฤดูแลง พ้ืนท่ีประกอบดวยสวนยางพารา สวน
ผลไม และนาขาว ซึ่งโดยท่ัวไปภาคใตมีลักษณะภูมิประเทศท่ีสําคัญคือ มีแนว
เทือกเขาเปนแกนกลางอยูตอนกลาง แคบ ยาว และมีพ้ืนท่ีราบนอย ทําใหแมน้ํา
ภาคใตมีสายน้ําส้ันๆ กระจายอยูท่ัวไป  และเวลาท่ีไหลอยูบนแผนดินคอนขางนอย
กวาแมน้ําในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย  ทําใหบทบาทของพรุในภาคใตท่ีมีตอลุม
น้ําสําคัญเปนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับพรุในลุมน้ําสายยาวๆ บริเวณพ้ืนท่ี
ตอนลางในเขต สามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา และ
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นราธิวาส มีพรุน้ําจืดท่ีสําคัญ เชน พรุโตะแดง พรุบาเจาะ ในเขตจังหวัดนราธิวาส  
พรุลานควายหรือพรุบึงโตะพรานซึ่งอยูในพ้ืนท่ีตอนกลางของลุมน้ําสายบุรี อยูใน
เขตจังหวัดยะลา และในเขตจังหวัดปตตานี  

สภาพพ้ืนท่ีตอนกลางประกอบดวยพ้ืนท่ีราบบริ เวณหุบเขาบูโด 
(เทือกเขาสันกาลาคีรี) พ้ืนท่ีพรุ ซึ่งรองรับน้ําจากภูเขา และ พ้ืนท่ีท่ีติดกับแมน้ํา 
ทําใหการใชทรัพยากรมีความหลากหลาย ตามลักษณะภูมินิเวศ 

วิถีชีวิตทามกลางความหลากหลายของระบบนิเวศพรุ  ทําใหมีภูมิปญญา
ท่ีเกี่ยวของหลากหลาย ภูมิปญญาท่ีสําคัญ ไดแก การจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุ ซึ่ง
ชาวบานมีแนวคิดในเรื่องการจัดการน้ํา  โดยดูแลปาซึ่งเปนแหลงตนน้ํา (ปาตนน้ํา) 
และแหลงซับน้ํา (ปาพรุ/ปาสาคู)  สวนการสรางระบบคูคลอง ชาวบานสรางขึ้นเพ่ือ
การสงน้ําไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีไมมีแหลงน้ําไหลผาน โดยเฉพาะนาขาว ซึ่งมีลักษณะ
สําคัญคือ เปนคูสงน้ํามีขนาดเล็ก ความลึกไมสูงกวาพ้ืนท่ีรับน้ํา  สามารถสงน้ําไป
ยังทุกพ้ืนท่ีไดท่ัวถึง  และใชระบบประตูกั้นน้ําท่ีไมถาวร  ท่ีสามารถรื้อได การสราง
ประตูน้ํามักสรางในบริเวณ “ปาเกะ”  คือ พ้ืนท่ีลําน้ําสาขา ไมสรางในลําน้ําสาย
หลัก ชาวบานมีความคิดวา พรุคือแหลงรับน้ํา และระบายน้ําลงสูแมน้ํา ทะเล ทีละ
นอย ดังนั้นคลองระบายที่สรางขึ้นไมใชส่ิงจําเปนท่ีตองมีในพ้ืนท่ีพรุ 

ในดานการทํามาหากินของระบบนิเวศตอนกลางนั้นพบวามีความ
หลากหลาย พ้ืนท่ีราบท่ีติดกับหุบเขา ใชปลูกขาวไร (ขาวในที่ดอน)  โดยใชพันธุ
ขาวเบา อายุส้ัน และทําสวนผลไมผสมผสาน (ดูซงเขา) เชน การทําไร ทําสวน
ผลไมผสมผสาน (ดูซงพรุ) บริเวณที่เปนปาริมพรุ ทํานาในพ้ืนท่ีลุมน้ําขัง ตาม
ฤดูกาล ทําการประมงในพื้นท่ีน้ําขังตลอดป และการหาของปา ไดแก สัตวปา  และ
ผักตามธรรมชาติ 

ในอดีต การทําไรในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีตอนกลาง เปนไปในลักษณะของ
การทําไรหมุนเวียน เริ่มตนจากการแผวถางปา เพ่ือปลูกขาวไรในระยะแรก เมื่อได
ผลผลิตก็ยายท่ีแผวถางตอไป สวนในพ้ืนท่ีเดิมจะปลูกออย และไมผล  ซึ่งเกิดจาก
ท้ิงเมล็ดพันธุท่ีเหลือจากการบริโภค ไมไดเกิดจากการปลูกผลไมตามแนวปฏิบัติ
ในปจจุบัน ดังนั้นการเปล่ียนแปลงการใชพ้ืนท่ีปลูกพืชตามลําดับ  ไดแก ขาว ออย 
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และไมผล ท้ังนี้จุดประสงคหลักก็เพ่ือการบริโภค และการแลกเปล่ียน ผลผลิตท่ี
สําคัญจึงไดแก ขาว น้ําตาล และผลไม เพ่ือแลกเปล่ียนกับเกลือและบูดู จาก
ตอนลางของสายน้ํา สวนพ้ืนท่ีราบน้ําทวมถึง ชาวบานริมน้ําประกอบอาชีพสวน
ผลไมผสมผสาน (ดูซง) 

ปจจุบัน การใชทรัพยากรในทุกสวนไดเปล่ียนไป จากที่ทรัพยากรมี
ปริมาณลดลง ท้ังปริมาณและคุณภาพ เชน ปาไม สภาพเส่ือมโทรม พ้ืนท่ีพรุ
บางสวน เปล่ียนแปลงไปเปนทุงหญา อางเก็บน้ํา  ซึ่งชุมชนใชประโยชนไดนอย  
ดูซง ท่ียังคงความเปนด้ังเดิมไดแก ดูซงเขา ท่ีบานกาลอ และ บานมะยูง 

ในอดีต ภูมินิเวศวัฒนธรรมตอนกลางเคยติดตอสัมพันธกับประเทศตางๆ 
มาอยางยาวนาน มีหลักฐานโบราณคดีจํานวนมาก ปจจุบันถูกเก็บไวท่ีพิพิธภัณฑ
ชุมชนบานกือเม็ง ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เชน พายไมขนาดยักษ  
หมอโบราณ ถวยชามกระเบื้องเคลือบ และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตแถบ
ลุมน้ําสายบุรีตอนกลาง 
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กรอบที่ 3 
พิพิธภัณฑชุมชนบานกือเม็ง 

 
 ชุมชนลุมน้ําสายบุรีมีประวัติศาสตร มีตํานานการต้ังถิ่นฐาน การสราง
บานแปงเมือง การทํามาคาขาย และความสัมพันธกับประเทศตางๆ มาอยาง
ยาวนาน มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญปรากฏอยูตามสถานทีต่างๆตลอดทั้ง
ลุมน้ําสายบุรี ในแมน้ําบรเิวณบานกือเม็ง ตําบลอาซอง อําเภอรามนั จังหวัดยะลา 
มีการคนพบพายไมขนาดยักษ ยาวประมาณ 5 เมตร ขวดเหลาโบราณลักษณะ
ส่ีเหล่ียม ถวยชามกระเบื้องเคลือบ หมอไห ตลอดจนเศษวัสดุอืน่ๆที่แสดงถึงการ
ใชแมน้ําเปนเสนทางติดตอคาขาย แลกเปลี่ยนสินคาในอดีตระหวางคนในทองถิ่น
กับชาวตางประเทศ 
 ชาวบานกือเม็งไดเก็บรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในคนเฒา
คนแก ในแมน้ํา และในสถานที่สําคัญตางๆ มาเก็บไว และจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑ
ชุมชนบานกือเม็ง เพ่ือใชเปนโจทยสืบคน เรียนรู และเขาใจเรื่องราวของทองถิ่น
ใหมากยิ่งข้ึน ใหเปนที่ภาคภูมิใจของคนรุนหลัง 
 ปจจุ บัน พิพิธภัณฑชุมชนบานกือเม็งมี วัตถุและเอกสารทั้งดาน
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน การประดิษฐและแกะสลัก มีเยาวชนในทองถิ่น
ที่สนใจเขามามีสวนรวมจํานวนหนึ่ง โดยมีนายสมาน โดซอมิ เปนผูดูแล
พิพิธภัณฑ 
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ภาพที่ 31 พิพิธภัณฑชุมชนบานกือเม็ง นายสมาน โดซอมิ ผูดูแล 
 
นอกจากนี้ยังพบวาลุมน้ําสายบุรีตอนกลางยังมีลักษณะประชากรท่ีโดด

เดน เชน หากพูดถึงคนอําเภอทุงยางแดง  มักจะมีคนกลาววา คนทุงยางแดง  คน
บานตะโละแมะนา คนบานปากู คนบานน้ําดํา เปนคนยากจน  ไมคอยเขากับ
สังคม ไมชอบการพัฒนา เพราะมีภูเขาลอมรอบ แตถาเทียบกับตําบลปูยุด เขาวา
คนปูยุดคือคนพัฒนา (ออแกฮีแล)  อะไรเขามารับไดหมด  แตคนทุงยางแดงจะรับ
ไมไดกับความสมัยใหม  นอกจากนี้ยังมีคนกลาววา  คนน้ําดํามีนิสัยพูดกันเจ็บๆ 
พูดแรงๆ ใชคําหยาบ แตไมทะเลาะกัน ขนาดถามีใครที่พูดแรงๆ ดังๆ ดุๆ หยาบๆ 
เขาจะบอกวาพูดแบบคนน้ําดํา หรือท่ีชาวบานใชคําภาษามลายูทองถ่ินวา “แกจะปู
ซอออรังนะแก” อยางไรก็ตาม คนในลุมน้ําตอนกลางมักจะไมขาดคนดังหรือคนมี
ชื่อเสียง เชน คนดังในแถบน้ําดํา ปาเซปูเตะ คนท่ีมีบทบาทยามท่ีหมูบานมีปญหา  
เชน เมื่อมีการขโมยวัว เขาจะมีวิธีสืบหาจนพบ โดยจะเรียกคนจากบานปาเซปูเตะ  
น้ําดํา ปากู และพ้ืนท่ีใกลเคียงมาคุยเพ่ือซักถาม ถาคนกลุมนี้ไมรูเรื่อง แสดงวาคน
นอกทํา คนท่ีนี่สืบเกงมาก แมคนในพ้ืนท่ีขโมย คนในก็ตองรู ท่ีสําคัญชาวบานจะ
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เคารพและเช่ือฟงผูนํา เพราะผูนําในอดีตนั้นเปนคนดี เสียสละ มีไหวพริบปฏิภาณ
ดี จึงเปนท่ีเคารพยําเกรงของชาวบาน 

จากการสนทนากลุม ชาวบานใหความเห็นวา คนดังสมัยนี้ เรียกวาคนดัง
ไมไดแลว เพราะคนสมัยกอนชาวบานยอมรับนับถือดวยมีความสามารถแกปญหา
ได แตปจจุบันนั้น คนดังคือคนท่ีมาจากการเลือกต้ัง  

นอกจากนี้ ในอําเภอทุงยางแดงยังมีของดีท่ีมักกลาวถึงกัน คือ น้ําบูดูท่ี
เรียกวา บูดูดาฆะ เพราะพื้นท่ีนี้มีปลามาก มีการทําบูดูท่ีเรียกวา “บูดูปลาฆอ” ซึ่ง
เปนคําท่ีคนภายนอกเรียก แตคนน้ําดําเรียกวา “บูดูดาฆะ” สวนท่ีสายบุรีเรียกวา 
“บูดูฮีเล”  เปนบูดูท่ีเก็บไวนานจนกล่ินหมด บางคนกินไมได  เนื่องจากไมไดเก็บ
ไวนาน  บูดูตองผานการปรุงดวยไฟ โดยนําไปใสในกะลาจะทําใหมีกล่ินหอมมาก
ขึ้น ในปจจุบันยังมีผูอาวุโสในหมูบานทําดวยวิธีนี้อยูบาง เพราะมีปลานอย  
สวนมากปลาสดถูกซื้อขายเพ่ือการบริโภคหมด 

 
3) ลุมน้ําสายบุรีตอนลาง 
ลุมน้ําสายบุรีตอนลาง เปนท่ีราบลุมและปาชายเลน แมน้ําสายบุรีจะไหล

ลงอาวไทยตอนลางท่ีอาวตะลุบัน อําเภอสายบุรี สภาพน้ําเปนน้ํากรอย  มีปาชาย
เลนและพ้ืนท่ีพรุ  ซึ่งทําใหมีชุมชนลักษณะเฉพาะ เชน ชุมชนปาชายหาดท่ีมีระบบ
ชีวิตท้ังพืชพันธุ สัตวปา มนุษย ท่ีตองปรับตัวใหอยูรอด ชุมชนปาสันทราย ปาสาคู 
ปาจาก เปนตน ซึ่งลวนแตมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรท่ีแตกตางกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 ปาสามเหล่ียม ปาชายหาด บานบางเกา ตําบลบางเกา  
                        อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

กรอบที ่4 
ปาชายหาดรูปทรงสามเหลี่ยม 

บานบางเกา ตําบลบางเกา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
 
 ภูมิประเทศชายฝงระหวางจังหวัดปตตานีถึงจังหวัดนราธิวาส มีภูมิ
ทัศนที่ประกอบดวยทรัพยากรและบานเรือนที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มีรูปพรรณ
สัณฐานของปาชายหาดเปนรูปทรงโครงสราง 3 เหล่ียม ลักษณะตางๆกัน โดยหัน
ดานมุมแหลมสูกระแสลมที่พัดมาจากทะเล ในบริเวณนี้ชาวบานตองเอาใบ
มะพราวก้ันทําเปนที่กําบังลมและตองสรางบานทรงต่ําเพ่ือปองกันกระแสลมแรง 
 พืชตนไมในปาสามเหล่ียมชายหาดดานที่หันหนาสูทะเลจะมีใบเล็กกวา
ตนไมที่อยูดานในชวยดูดซับพลังงานและละอองน้ําเค็มจากทะเล ชวยลดความ
รุนแรงของคลื่นลม ทําใหระบบนิเวศชายฝงโดยรวมมีความมั่นคงมากข้ึน พืชพันธุ 
ตนไม สัตวปา รวมทั้งมนุษยในระบบนิเวศที่กันดารนี้ตองปรับตัวใหอยูรอด
ทามกลางความจํากัด 
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ในอดีตคนในพื้นท่ีตอนลางลุมน้ําสายบุรีมีอาชีพหลักคือ ทํานา หาปลา 
ดวยการเริ่มเขาไปสรางกระทอมในพ้ืนท่ีทํานาเพ่ือเฝานา จากนั้นจึงสรางบานและ
สวน และมีการปลูกพืชสวน เชน ทุเรียน มังคุด สะตอ เปนตน และปลอยใหมีการ
เจริญเติบโตตามธรรมชาติกลายเปนสวนดูซง 

ปจจุบัน อาชีพท่ีสรางรายไดมีฐานมาจากแมน้ํา เชน ตําบลตะบ้ิง อําเภอ
สายบุรี ชาวบานหากินในแมน้ํา มีเครื่องมือหลายชนิด แตตองใชเงินทุน เชน 
กระชัง กรณีปลาใหญ เชน ปลากะพง ปลาลาแป ตูโว กาแว ใชโชเล็งหรือสิดิง 
(แรว) เจอมาลา ดักปลาเล็กๆ ในอดีตทําดวยไมไผ ปจจุบันมักทําดวยเหล็กเพราะ
ทนกวา แตบางพ้ืนท่ียังคงทําดวยไมไผ กุง ใชบูบู ซึ่งมีลักษณะคลายเจอมาลาแต
ยาวกวา  

ทรัพยากรในลุมน้ํานับวายังคงมีความสมบูรณและเปนแหลงทํามาหากิน
ท่ีสําคัญของชาวบาน มีวังปลาธรรมชาติ ท่ีเรียก “ตือโละแบซง” มีชื่อเจาของท่ีดิน 
มีเอกสารสิทธิ์ แตชาวบานก็สามารถเขาไปหากินได เพราะเจาของไมหวงหาม 

ดังนั้นจึงพบวาชาวบานยังคงพ่ึงพาทรัพยากรจากธรรมชาติจํานวนมาก 
เพราะการจับสัตวน้ําจากแมน้ําสายบุรียังคงเปนอาชีพหลักท่ีสําคัญ และยังคง
หลงเหลือวิถีด้ังเดิม ท้ังภูมิปญญา และเคร่ืองมือการจับปลาใหเห็นอยู เชน ท่ีตําบล
มะยูง ชาวบานไปหาปลาโดยใชเบ็ด หากุง หอย เพ่ือเปนอาหารและลดรายจาย  
สวนท่ีเหลือนํามาขาย ท่ีตําบลตะบ้ิง  ชาวบานใชสิดิงซึ่งมีลักษณะคลายเบ็ด ใชจับ
ปลาตัวใหญ 5-7 กิโลกรัม จากการสํารวจพ้ืนท่ีเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2552 
พบวา มีชาวบานตกเบ็ดไดปลาบึก 8 กิโลกรัม ชาวบานบอกวาเพ่ิงพบวามีปลาบึก
อาศัยอยูสัก 3 ปท่ีแลว ปลาบึกท่ีไดอยูใกลกระชังเล้ียงปลากะพง 
 เมื่อชุมชนมีขนาดใหญขึ้นและทรัพยากรธรรมชาติลดลง ปลาในแมน้ํา
ตามธรรมชาติลดลงไปอยางมาก ชาวบานมีการปรับเปล่ียน โดยการเล้ียงปลาใน
กระชังเพ่ือเปนอาชีพเสริม เชน ตําบลตะบ้ิง มีชาวบานเล้ียงปลาในกระชังจํานวน
มาก สวนใหญเล้ียงปลาทับทิม และปลากดเหลือง รวมประมาณ 500 กระชัง เริ่ม
จากบริเวณสะพานลาบอถึงสะพานสายบุรีในตลาด ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  
โดยเล้ียงท้ัง 2 ขางคลอง ใน 1 ป มีการเล้ียง 2 ครั้ง ในปพ.ศ.2550 พอท่ีจะได
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กําไรบาง  แตปพ.ศ. 2551 และปนี้ (พ.ศ.2552)  มีปลาตายจํานวนมาก บางคน
เล้ียงไดประมาณ 1 เดือน ปลาตายทั้งกระชัง สันนิษฐานวาเกิดจากสายน้ําตางๆ ท่ี
ไหลลงสูแมน้ําสายบุรีซึ่งมีคุณภาพน้ําท่ีแตกตางกัน เชน น้ําเปรี้ยวจากพรุ  
สารเคมีจากการเกษตร น้ําขุนเมื่อน้ําตอนบนไหลมาเมื่อฝนตกหนัก  และมาเร็วจน
มีการเปล่ียนคุณภาพน้ําอยางกระทันหัน จนปลาปรับตัวไมทัน 

ความสัมพันธของชุมชนและทรัพยากรในลุมน้ําสายบุรี ท้ังตอนบน
ตอนกลางและตอนลางมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางแนนแฟนมาชานาน
พอท่ีจะทําใหเห็นภาพความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความผูกพัน
ระหวางผู คนกับลุมน้ํ า  และทําให เห็นภาพประวั ติศาสตร อันสัมพันธกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินชีวิต 

ภาพที่ 33 กระชังเล้ียงปลา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
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บทที่ 3 
การเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ 

 
 การเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ เปนองคประกอบทางสังคมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง รศินทร เกรย และพรทิพย ศรีวัชรินทร86 ได
ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเปนไทยพุทธและ
ไทยมุสลิมในภาคใตของประเทศไทย พ.ศ. 2523-2543 พบวา การเปล่ียนแปลง
ดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชาวไทยพุทธและมุสลิมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน แตมีความแตกตางสองประการ คือ การ
เปล่ียนแปลงดานอัตราเพ่ิมประชากร และการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งมีสาเหตุ
ปจจัยมาจากความแตกตางทางดานศาสนา ชาติพันธุ อัตลักษณทางวัฒนธรรม 
และการเมือง ดังนั้น การเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ จึงมีความสําคัญ
ท่ีจะตองทําความเขาใจ เพราะเรื่องราวตางๆ เหลานี้มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากระบบการเมืองการปกครอง สังคม และ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปยอมทําใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีการ
เปล่ียนแปลงพรอมกันไปดวย เพราะตางก็อยูในระบบชุมชนเดียวกัน 

ดังนั้น การกลาวถึงสถานการณโดยทั่วไปของลุมน้ําสายบุรีซึ่งคาบเกี่ยว
พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส นั้น จึงมุงแสดงใหเห็นภาพรวมและ
ความสัมพันธกันท้ังระบบ เปนการปูพ้ืนฐานใหเขาใจสถานการณการเปล่ียนแปลง
ตางๆ ท้ังดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งเปนระบบความสัมพันธระหวางมนุษย  ธรรมชาติ  และส่ิงเหนือธรรมชาติ ท้ังใน
อดีตและปจจุบัน ดังจะกลาวตอไปนี้ 
 
 
                                                 
86

 สมาคมนักประชากรไทย, การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2547, (กรุงเทพฯ : 
สมาคมนักประชากรไทย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547) 
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3.1 การเมืองการปกครอง 
 

 สามจังหวัดชายแดนภาคใต โบราณเรียกวา อาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งใน
อดีตเปนดินแดนท่ีรุงเรืองมาก โดยเฉพาะเมืองท่ีชื่อวาสายบุรีมีการติดตอคาขาย
กับตางประเทศมาอยางยาวนาน จากการศึกษาของอิสมาอีล เบญจสมิทธิ์87 สรุป
ไววา มีพอคาชาวจีน อินเดีย โปรตุเกส ฮอลันดา และฝรั่งเศส มาขุดทอง ซึ่ง
ปจจุบันก็คือ บานโตะโมะ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และไดมีการคนพบถวย
ชาม กระเบ้ืองเคลือบ ไห ไมพายเรือขนาดใหญ ขวดเหลาจากอัมสเตอรดัม เปน
ตน  และท่ีสําคัญพบวา ในอดีตบริเวณปากแมน้ําสายบุรีนั้นเปนท่ีพักของชาง
จํานวนมากท่ีใชเปนพาหนะในการขนสงสินคา 

จากน้ันราวคริสตศตวรรษที่ 15 เมื่อเจาเมืองลังกาสุกะเปล่ียนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม และไดพบพ้ืนท่ีแหงใหมท่ีชายหาดแหงหนึ่ง (ภาษามลายู “ปตานี” 
แปลวา “ชายหาดนี้”) อุดมสมบูรณนาจะตั้งเปนเมืองใหม ผนวกกับการนับถือ
ศาสนาใหมของเจาเมืองคืออิสลาม จึงทําใหเกิดยุคของ “ปตานีดารุสลาม” อันเปน
จุดเริ่มตนของมลายูมุสลิม ซึ่งมีลักษณะการปกครองแบบ Kerajaan88 หมายถึง 
ราชาคือการดํารงอยูของชุมชน  ซึ่งมีนัยสําคัญท่ีวาหากขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปแลว ก็
จะทําใหเกิดความไมมั่นคงในชีวิต เพราะประชาชนไมรูจะอยูไปเพื่อใครหากไมมี
ราชา (ในขณะนั้นก็คือสุลตาน) ขณะเดียวกัน ราชาก็จะอยูไมไดหากขาดประชาชน
ผูสนับสนุนพระองค จึงไมใชเรื่องประหลาดใดๆ ท่ีในยุคตอไปนั้น เมื่อระบบการ
ปกครองดังกลาวถูกทําลายลงจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีนาจะทําใหระบบชีวิตท่ีมีความ
มั่นคงอยางยาวนานเกิดความระส่ําระสาย มีการกบฏแข็งขอทางการเมืองอยาง
ตอเนื่องเรื่อยมาจนปจจุบันซึ่งมีผลสะเทือนไปสูความสัมพันธดานอื่นๆ ดวย 
อยางไรก็ตาม ในสมัยนี้ลุมน้ําสายบุรีก็ยังคงมีความสําคัญมาก และถูกขนานนาม
วาเปนแมน้ําทองคํา 
                                                 
87 อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์, “ประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ินและพื้นที่สําคัญของลุมนํ้าสายบุรี,” 
(กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552) 
88 ชุลีพร วิรุณหะ, ความรู 3 จังหวัดภาคใต ผานมุมมองประวัติศาสตร, (สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548) น. 14. 
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ครั้นเมื่อเริ่มตนสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2352 (รัชกาลท่ี 1-พ.ศ. 2475) 
สยามประเทศไดเปล่ียนแปลงความเปนศูนยกลางของรัฐปตตานี  โดยแบงปตตานี
ออกเปน 7 เมือง ไดแก ปตตานี หนองจิก สายบุรี รามัน ยะลา ระแงะ และยะหริ่ง 
มีการแตงตั้งเจาเมืองใหปกครองโดยทางกรุงเทพฯ จึงทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางบรรดาเจาเมืองและเครือญาติ ตลอดท้ังผูคนทองถ่ิน จนกระท่ังสมัยรัชกาล
ท่ี 5 ซึ่งมีความคิดเรื่องรัฐชาติเพ่ือปองกันจากลัทธิลาอาณานิคมตะวันตก แตก็ให
ความสําคัญในความแตกตางทางดานชาติพันธุและศาสนา 

สําหรับเมืองสายบุรีนั้นเดิมอยูท่ีหาดบางสาย บานตะโละลาเวง ตําบล
ดอนทราย อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี กอนท่ีจะยายมาอยูท่ีตําบลตะลุบัน 
อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  เนื่องจากปากน้ําสายบุรีเดิมตื้นเขิน และไมสะดวก
ในการคมนาคม จากการบันทึกจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเสด็จประพาสแหลมมลายู89 แสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีหาดบางสายนั้นมีผูคน
ประกอบอาชีพหลายอยางและมีภูมิประเทศเปนแหลงน้ํา กลาวคือ เปนหาดทราย
สลับกัน ชายหาดท้ังสองขางทางเปนหมูบานตนสน ตอจากนั้นเปนสวนมะพราว  
ตนตาล มีลําน้ํากวางใหญ มีลําคลอง ตอนกลางมีทรายมูลเปนเกาะ มีไรนา ไรออย 
มีตึกจีน มีเรือคาขายจอดอยูหลายลํา มีรานขายผาและของตางๆ จากนั้นเมื่อ
เปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 จึงไดยุบเมือง
สายบุรีเปนอําเภอตะลุบันขึ้นกับจังหวัดปตตานี และไดเปล่ียนชื่อเปนอําเภอสาย
บุรีจนปจจุบัน 

ชวงการเปล่ียนแปลงการปกครองระหวาง พ.ศ.2475-251090 นี้ จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายที่เนนชาตินิยมซึ่งทําใหเกิดปญหาทางชนชาติและ
ศาสนา จึงเกิดการตอตานของชาวปตตานี และรัฐบาลตอๆ มาก็พยายามตอกย้ํา
ความเปนเอกลักษณแหงความเปนวัฒนธรรมชาติไทยซึ่งแตกตางจากพ้ืนฐานท่ีมี

                                                 
89 อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์, “กรณีศึกษา : ประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ินและพื้นที่สําคัญของลุมนํ้า
สายบุรี,” (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552) น. 10. 
90 ชุลีพร วิรุณหะ, ความรู 3 จังหวัดภาคใต ผานมุมมองประวัติศาสตร, (สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548) 
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มาแตเดิมของคนมุสลิมท่ีเคยอยูรวมกันกับความเปนพหุลักษณทางวัฒนธรรม
ต้ังแตสมัยปตานีดารุสลามทามกลางความรุงเรืองทางการคาและความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ จึงทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิดของรัฐบาล
สวนกลางกับชาวมลายูมุสลิม และทําใหเกิดเรื่องการแบงแยกดินแดน ขณะท่ีคน
มุสลิมตองการความเปนอิสระในการดํารงชีวิตอันเปนวัฒนธรรมเฉพาะ จนเกิด
เหตุการณสําคัญท่ีแสดงถึงการตอตานอํานาจรัฐ ขบวนการตอตาน เกิดผูนําการ
ตอตาน เชน ตวนกูมาหยิดดิน (ลูกของตวนกูอับดุลกอดีร สุลตานองคสุดทายของ
เมืองปตตานี), หะยีสุหลง, เหตุการณท่ีดุซงญอ เปนตน 

ในปจจุบันนับวาไดมีความสัมพันธอยางสลับซับซอนยิ่งกวายุคใดๆ จน
ทําใหการกอการหรือสถานการณรุนแรงตางๆ ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2547 นับตั้งแตเหตุการณปลนปน เหตุการณท่ีกรือเซะ 
เหตุการณสลายม็อบท่ีตากใบ ซึ่งเปนความทรงจําอันเศราหมองอีกชวงเวลาหน่ึง 
ตอมาเหตุการณรุนแรงตางๆ กลายเปนเรื่องอันเปราะบางท่ีใครๆ ก็สามารถ
เชื่อมโยงไปหาไดแมเหตุการณดังกลาวอาจจะเปนเรื่องความขัดแยงสวนตัว 
ผลประโยชน การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม จนกลายเปนสงครามยุค
ขอมูลขาวสารหรือเปนศึกแยงชิงมวลชน ซึ่งพอจะเขาใจกันไดดีระดับหนึ่งดัง
ปรากฏตามส่ือตางๆ ในปจจุบันท่ีมีการนําเสนอภาพอันแสดงถึงความนากลัว 
โหดราย และนาประหวั่นพรั่นพรึง โดยท่ีหลายเหตุการณยังไมสามารถอธิบายได
กระจางชัด 

หากนับตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา สถานการณความรุนแรงของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งรอนระอุขึ้นนี้หากพิจารณาในเชิงจิตวิทยาแลวพบวา 
การแพรกระจายของขอมูลขาวสารทางส่ือทุกประเภท  มีสวนเขามาทําใหวิถีชีวิต
ของผูคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยูทามกลางความหวาดระแวง ขณะท่ี
หนวยงานตางๆ ยังคงปฏิบัติภารกิจตามสายงานของตน แตก็ขาดความมั่นคงใน
การใชชีวิต ความจริงความลวงปะปนกันจนยากที่จะแยกแยะถูกผิด กลายเปน
สงครามจิตวิทยาและศึกแยงชิงมวลชนระหวางภาครัฐและฝายกอการ ท้ังท่ีเปน
การกอการจริงๆ และเหตุ อันเศราสลดอ่ืนๆ ท่ี เปนเรื่องความขัดแยงทาง
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ผลประโยชน อิทธิพลทองถ่ิน การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และท่ีสําคัญ 
สถานการณรุนแรงตางๆ ทําใหสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาสูภาวะการ
ขาดความมั่นคงดานความปลอดภัยอยางรุนแรง ไมเพียงเทานั้นยังปรากฏวาสังคม
สามจังหวัดชายแดนภาคใตหลายพ้ืนท่ีก็ยังขาดความมั่นคงในการเขาถึงหรือใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและเกิดการขัดแยงแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณเปนระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษเขามาผสมรวมอยูดวย และคง
ไมแปลกถาหากเหตุการณตางๆ จะถูกเชื่อมโยงไปเปนเรื่องขบวนการกอความไม
สงบหรือการแบงแยกดินแดน ซึ่งสถานการณท้ังหมดนี้ก็คือภาวการณท่ีแสดงให
เห็นถึงการขาดความมั่นคงของชีวิตมนุษยผูกําลังอยูในทามกลางความเส่ียง  

จากปรากฏการณดังกลาวไดมีการศึกษาวิจัยจํานวนมากเพ่ือสรางองค
ความรูท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหา เชน การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใตของรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ91 การศึกษาของ
ปริญญา อุดมทรัพยและคณะ (2545)92 การศึกษาทางรัฐศาสตรท่ีวิเคราะห
สถานการณชายแดนใตของศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี การศึกษาเรื่อง ความรุนแรง
กับการจัดการ "ความจริง" : ปตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ ของชัยวัฒน สถา

                                                 
91 รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ, อางใน นายปริญญา อุดมทรัพย และคณะ, พัฒนาการนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส,  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2545) <http://www.budutani.com/policysbp/report/section4.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 30 
มีนาคม 2552) 
92 รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ, อางใน นายปริญญา อุดมทรัพย และคณะ, เร่ืองเดียวกัน. 
<http://www.budutani.com/policysbp/report/section4.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 30 มีนาคม 
2552) 
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อานันท93 การศึกษาเรื่อง มลายูมุสลิมภายใตนโยบายการพัฒนาของไทย ของปยะ 

กิจถาวร94 เปนตน 
นอกจากการศึกษาวิจัยในชวงระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีหนวยงาน

ตางๆท่ีเขามาดําเนินการเปนจํานวนมาก สําหรับการจัดการปญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพบวา ในปพ.ศ. 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม95  ไดพยายามแกไขปญหาดวยการสรางงานและสรางอาชีพท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน เชน โครงการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลุมน้ําภาคใตตอนลาง 5 ลุมน้ํา (ลุมน้ํา
สายบุรี / โกลก / ปตตานี / บางพระ / เทพา), โครงการนํารองการพัฒนาการมี
สวนรวมเพ่ือการจัดการอุทยานแหงชาติอยางย่ังยืนในพื้นท่ีชายแดนภาคใต, 
โครงการสงเสริมการพัฒนาวัดและมัสยิดเปนศูนยตัวอยางส่ิงแวดลอมชุมชน, 
โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมเสม็ดและพันธุไมปาพรุแบบครบ
วงจร, โครงการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลและทําความสะอาดบานปลา 
โครงการกองทุนสงเคราะหสวนยาง โครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน 
โครงการเล้ียงปลากระชัง เปนตน 

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตางๆ แมมีลักษณะแยกสวนอยูมาก แตทุก
ภาคสวนก็ไดหันมาใหความสําคัญเรื่องการมีสวนรวมอันเปนแนวทางที่จะตอง
ไดรับการพัฒนาตอไป  ดวยหลักการดังกลาวก็นาจะเปนสัญลักษณแหง
ความกาวหนาวาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะเปนแนวทางท่ี
สอดคลองภายใตกระบวนการสันติวิธี  ซึ่งลําดับตอไปจะไดอรรถาธิบายเกี่ยวกับ

                                                 
93 ชัยวัฒน สถาอานันท, ความรุนแรงกับการจัดการ "ความจริง" : ปตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ, 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549) 
94 ปยะ กิจถาวร, “มลายูมุสลิมภายใตนโยบายการพัฒนาของไทย,” 
<http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document95126.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 20 
มิถุนายน 2552) 
95 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี, <http://www.ryt9.com/s/cabt/155304> (เขาถึงขอมูล วันที่ 29 
มีนาคม 2552) 



 112 

สถานการณการเปล่ียนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจซึ่งไดเกิดขึ้นในบริบทของ
สถานการณการเมืองการปกครอง 

 
3.2 สภาพสังคม 
 

การศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของลุมน้ําสายบุรี
ในอดีตไดทําการศึกษาไวแลวในงานวิจัยเรื่องประวัติศาสตรทองถ่ินและพ้ืนท่ี
สําคัญ  ซึ่งปรากฏในรายงานของอิสมาอีล เบญจสมิทธิ์96 สวนสภาพสังคม
วัฒนธรรมในปจจุบันเปนการทําการศึกษาจากประชากรตัวอยางท่ีจะทําความ
เขาใจลักษณะการเปล่ียนแปลงตามภูมินิเวศท่ีเปนระบบความสัมพันธท้ังภายใน
ภูมิเวศและระหวางภูมินิเวศอยางสัมพันธเชื่อมโยงกัน  

สภาพสังคมวัฒนธรรมเปนคํากวางๆ ท่ีตองการแสดงใหเห็นถึงการ
เกิดขึ้นของคุณลักษณะหนึ่งอยางมีเอกลักษณ  ภายใตการสรางสรรคของชุมชน 
สภาพสังคมวัฒนธรรมเปนองคประกอบหน่ึงของภูมินิเวศวัฒนธรรมที่เนนใหเห็น
เบ้ืองหลังการเกิดขึ้นของชุมชน  และกิจกรรมความสัมพันธ  ซึ่งจะสะทอนระบบคิด
ของสังคมนั้นๆ วาเกิดขึ้น ดํารงอยู และมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร ซึ่งหาก
พิจารณาในภาพรวมแลว  ชุมชนสามารถดํารงอยูไดดวยปจจัยหลายปจจัยรวมกัน
ท่ีเปนระบบความสัมพันธตางๆ  ดังนั้น การกลาวถึงสภาพสังคมวัฒนธรรม จึงมี
เนื้อหาท่ีสําคัญ 5 เรื่อง คือ การสรางชุมชน โครงสรางทางสังคม ประเพณี ความ
เชื่อ การจัดการปญหา ผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถ่ิน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1) บีนอมาซารากัต : การสรางชุมชน 
การสรางชุมชน ภาษาทองถ่ินเรียกวา บีนอมาซารากัต หมายถึง การ

เกิดขึ้นของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  โดยมีประวัติศาสตรความเปนมาท่ีเกี่ยวของกับวิถี

                                                 
96 อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์, “ประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ินและพื้นที่สําคัญของลุมนํ้าสายบุรี,” 
โครงการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมนํ้าสายบุรี, (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552) 
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ชีวิตของประชากร ครอบครัว การตั้งถ่ินฐาน การใชทรัพยากร การไปมาหาสู ดัง
จักแสดงใหเห็นตอไปนี้ 

 

1.1) ประชากรและครอบครัว 
จากขอมูลของสํานักกลางทะเบียนราษฎรพบวาลุมน้ําสายบุรีมีประชากร

อาศัยอยูประมาณ 401,592 คน จํานวน 70,664 หลังคาเรือน ประชากรรอยละ 
47.05 อาศัยอยูในจังหวัดนราธิวาส รอยละ 30.31 อาศัยอยูในจังหวัดปตตานี และ
รอยละ 22.64 อาศัยอยูในจังหวัดยะลา 

ความหนาแนนของประชากรลุมน้ําสายบุรี ประชากรคอนขางเบาบาง 
ประมาณ 115 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนบาน 22 หลังตอตารางกิโลเมตร 
จํานวนประชากรเฉล่ียตอหลังคาเรือนประมาณ 5 คน ท้ังนี้มีการเปล่ียนแปลงของ
จํานวนประชากรจากป 2537-2542 อัตราเพ่ิมสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 2.38 ตอป97 

ลักษณะประชากรในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
โดยเฉพาะบริเวณภูมินิเวศตอนตอนกลาง มีผูนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 96 
ในขณะท่ีภูมินิเวศตอนบนและตอนลางมีการนับถือศาสนาอื่นๆ เชน ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต มากกวา ประมาณรอยละ 10-15 ลักษณะกลุมประชากรในภูมินิเวศ
ตอนบนเปนสังคมพหุวัฒนธรรม อาจเปนเพราะมีนิคมสรางตนเอง จึงทําใหปรากฏ
ผูคนจากภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมภาคอีสานและภาคกลางซึ่งสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต  สําหรับคนท่ีนับถือศาสนาคริสตนั้นไดเขามากอน
แลวตั้งแตยุคการทําเหมืองทอง ลักษณะดังกลาวจึงทําใหมีความหลากหลายของ
ประชากรที่เขามาอาศัย สวนภูมินิเวศตอนลาง นอกจากประชากรจะมีอาชีพท่ี
เกี่ยวของกับฐานทรัพยากรธรรมชาติแลวยังเกี่ยวของกับการแลกเปล่ียนคาขาย  มี
ชุมชนชาวจีน และมีลักษณะความเปนเมือง จึงมีกลุมประชากรที่หลากหลายมาก
ขึ้น นอกจากนี้ กลุมประชากรตัวอยางท่ีใหขอมูลมีระดับการศึกษาสูงสุดชั้น
ประถมศึกษา รอยละ 56 และมัธยมศึกษา รอยละ 62 ซึ่งโดยภาพรวมแลว
                                                 
97 นาวิก ดาราพงษ และคณะ, แผนการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสายบุรี แมนํ้าบางนรา แมนํ้า
โก-ลก (กรุงเทพฯ: กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
2544) น. 120. 



 114 

ประชากรทั้งสามภูมินิเวศมีพ้ืนฐานทางการศึกษาในระดับดังกลาวประมาณรอยละ 
59 และนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 90 
 

ตารางที่ 4 ขอมูลพ้ืนฐานตัวอยางประชากร 

ลักษณะประชากร 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมท้ัง
ลุมน้ํา 

การศึกษาสูงสุด ประถมและมัธยม 60.1 56.7 62.3 59.7 
ศาสนา อิสลาม 85.1 96.1 88.4 89.87 

 

ครอบครัว 
ลักษณะครอบครัวของประชากรลุมน้ําสายบุรีโดยเฉล่ียรอยละ 98.73 

เปนครอบครัวเด่ียว และรอยละ 61.97 มีสมาชิกอยูอาศัยดวยกันประมาณ 4-6 คน
ตอครัวเรือน ซึ่งสวนมากเปนประชากรที่อาศัยอยูในภูมิลําเนาเดิม การโยกยาย
ของประชากรไปอยูท่ีอ่ืนเกิดจากสาเหตุของการแตงงานและการประกอบอาชีพ 
โดยอาจจะโยกยายครอบครัวไปยังตางอําเภอ ในจังหวัดเดียวกัน หรือ ตางจังหวัด 
แตสวนใหญจะอยูในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและจังหวัดสงขลา สําหรับผูท่ี
ยายไปอยูในตางประเทศก็มีอยูบาง เชน ประเทศมาเลเซีย 
 

ตารางที่ 5 สมาชิกในครอบครัวและภูมิลําเนา 
สมาชิกในครอบครัวและการยายถ่ิน รอยละ 
  ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมท้ังลุมนํ้า 

สมาชิกใน อยูบานหลังเดียวกนั 99.2 99 98 98.73 
ครอบครัว อยูบานหลังเดียวกนั 

(สมาชิก 4-6 คน) 
61.5 63.9 60.5 61.97 

 กรณีไมไดอยูบานเดียวกัน 
 อยูจังหวัดเดียวกัน 21.6 23.3 22.1 22.33 
 อยูตางจังหวัด 18.7 16.1 15.3 16.7 
 อยูตางประเทศ 3.6 5.6 4.8 4.67 
ภูมิลําเนา สวนใหญอยูในภูมิลําเนาเดิม 
 ยายมาจากที่อื่น สาเหตุการยายคือ ทํามาหากิน/แตงงาน 
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นอกจากนี้ จากการสํารวจประชากรตัวอยางพบวา ประชากรสวนใหญ
สามารถพูดและเขียน/อานภาษามลายูไดดีกวาภาษาไทย และมีประชากรจํานวน
หนึ่งสามารถพูด และอาน-เขียนภาษาอาหรับได รวมท้ังสามภูมินิเวศรอยละ 7.16 

 
ตารางที่ 6 การใชภาษา 

 
1.2) การสรางชุมชนของภูมินิเวศตอนบน 
พ้ืนท่ีตอนบนลุมน้ําสายบุรีนั้นเปนท่ีร่ําลือกันมาอยางยาวนานวา หมูบาน

โตะโมะ ซึ่งอยูในเขตตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในปจจุบัน คือ
เหมืองทอง และลุมน้ําสายบุรีก็ไดรับสมญาวาเปนแมน้ําทองคําก็ดวยความอุดม
สมบูรณของทองจากที่แหงนี้ ปจจุบันยังคงปรากฏวามีชาวบานท่ีวางจากอาชีพ
หลักจะมาหารายไดเสริมจากการรอนทองในลําธารท่ีไหลผานเปนสายธารยาวใน
เขตตําบลภูเขาทอง  

ในอดีตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นักสํารวจทองชาวฝรั่งเศสก็เคยไดเขา
มาสูพ้ืนท่ีแหงนี้ กลุมคนที่เขามาทําเหมืองทองที่ยังคงมีเชื้อสายสืบทอดจนปจจุบัน  
เชน ตระกูลของนายกอบต. ซึ่งมีตนตระกูลมาจากมาเลเซีย ชาวบานเลาใหฟงวา  
ในการทําเหมืองทองนั้นใชชางในการขนสงทอง มีลูกจางชาวฮินดูจากมาเลเซีย  
แตปจจุบันพบวาชุมชนโตะโมะ ซึ่งภาษามลายูแปลวา “โลภ” กลาวคือ เปนดินแดน
ท่ีมาแลว จะทําใหคนนั้นอยากมาอีก เพราะอยากไดทอง ภาพของความโลภอัน
เปนความหมายที่ตองการบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มาเหลานี้ไดเลือนหายไป 

ภาษาท่ีใช 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมท้ังลุมน้ํา 
ภาษาที ่ มลายูถ่ิน 86.4 93.9 90.1 90.13 
สามารถพูดได ภาษาไทย 84.9 84.6 85.4 84.97 
 อาหรับ 5.7 7.0 8.8 7.16 
ภาษาที่อาน ภาษาไทย 84.7 84.1 88.4 85.73 
หรือเขียนได มลายูถ่ิน 70.4 83.4 76.2 76.67 
 อาหรับ 16.6 18.2 16.7 17.16 
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แตก็ยังปรากฏหลักฐานเกาแก เชน บานฝรั่ง เสาไฟฟา ปาชาฝรั่ง ซึ่งเปนกลุมคน
ท่ีทําธุรกิจทอง 

 

 

ภาพที่ 34 การรอนทอง ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ในชวงป พ.ศ. 2500 ชาวบานเลาวา เมื่อมีการใหสัมปทานปาไมบนเขต

ภูเขา คนดุซงญอ ตันหยงมัส และผูคนจากอําเภอแวง ก็ไดเขามารับจางตัดไมใน
พ้ืนท่ีใหแกบริษัททําไมโกลก ซึ่งปจจุบันก็คือตนตระกูลของหมอโอภาส ณ สงขลา 

ในป พ.ศ. 2505  เมื่อไดมีการเปดนิคมสรางตนเองอําเภอสุคิริน โดยกรม
ประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศรับสมัครผูคนจากภาคอีสาน 
เชน สุรินทร มหาสารคาม ยโสธร  ภาคกลาง เชน นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา 
ราชบุรี ปราจีนบุรี ภาคใต สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร โดยทําการ
ประกาศท่ีศาลากลางของแตละจังหวัด จากนั้นผูคนจึงไดเดินทางมารวมตัวกันและ
คางท่ีแฟลตดินแดงกอนจะมาขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลําโพงเพื่อเดินทางมายังสถานี
รถไฟสุไหงโก-ลก และขึ้นรถ 6 ลอไปยังท่ีทําการนิคมสรางตนเอง และดวยมือ
เปลาของผูอพยพยายถ่ินเหลานี้  ทางราชการยังไมไดเตรียมการสาธารณูปโภคให
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แตอยางใด  เมื่อมาถึงแลวก็ใหผูคนพักคางกันอยูบริเวณท่ีทําการนิคมฯ กอนเปน
เวลา 3 เดือน และการสรางบานแปงเมืองก็เริ่มเกิดขึ้น ณ บัดนั้น 

ผูท่ียายถ่ินมานี้ไดรับพ้ืนท่ีจัดสรรครอบครัวละ 18 ไร  โดยแบงเปนสวนท่ี
อยูอาศัย 2 ไร  และท่ีทํากิน 16 ไร  เมื่อเริ่มเปดเปนนิคมฯ พ้ืนท่ีจัดสรรนั้นมีแตไม
ขนาดเล็ก  มีการเปดหนาดินใหโลงดวยการเผา กอนลงไมผล และมีการเปดพ้ืนท่ี
ใหมเพ่ือปลูกขาวไร ประมาณ 2-3 ป กอนเปล่ียนเปนพ้ืนท่ีสวนภายหลัง เริ่มแรก
นิคมฯชวยดูแลใหชาวบานปลูกปาลมน้ํามัน แตชุมชนไมยอม เพราะกินไมได จึง
ไดมีการหาพันธุไมเศรษฐกิจท่ีตองการมาปลูก เชน ยางพารา ทุเรียน ขนุน กลวย 
สับปะรด รวมทั้งนิคมฯ ไดใหความชวยเหลือเรื่องความเปนอยู ขาวปลาอาหาร 
เชน ขาวสาร น้ําตาล เปนตน ในปจจุบันพบวามีชาวบานรุนบุกเบิกท่ีนิคมสุคิริน
เพียงคนเดียว คือ นางบุญเรือน แดงวิไล98 ชื่อมุสลิม คือ ฮัจญะฮฺชะรีฟะฮฺ บินติ 
อับดุลลอฮฺ อายุ 63 ป ผูบุกเบิกนิคมสรางตนเองอําเภอสุคิริน ซึ่งไดอดทนตอสูชีวิต
มาอยางยาวนาน มาอยูท่ีนิคมสรางตนเองอําเภอสุคิริน พ.ศ. 2511 เดิมเปนคน
อําเภอแปดริ้ว  จังหวัดฉะเชงิเทรา  เปนครอบครัวสุดทายท่ียังเหลืออยู หลังจากได
หยารางกับสามีท่ีนับถือศาสนาพุทธแลว นางบุญเรือนก็ไดแตงงานกับชาวมุสลิม
หมูบานน้ําตก และนับถือศาสนาอิสลามจนปจจุบัน 

                                                 
98

 สัมภาษณ นางบุญเรือน  แดงวิไล, 26 หมูที่ 5 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส, 
(วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552) 
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กรอบที่ 5 

นางบุญเรอืน แดงวิไล : หญิงแกรงแหงลุมนํ้าสายบุรตีอนบน 
 

ผูคนมาจากที่ไหนๆก็ไมรู ไมเคยรูจักกันมากอนเลยประมาณรอยกวาคน 
ไปพักกันที่แฟลตดินแดง กรมประชาสงเคราะหก็นัดกันใหมาข้ึนรถไฟที่หัวลําโพง 
แลวจึงไดเริ่มรูจักกันในรถไฟ กอนที่จะมาลงที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก แลวก็มี
สมาชิกของนิคมไปรับดวยรถของกรมประชาสัมพันธ ตอนมาถึงนั้นพ้ืนที่เปนปา 
ทางนิคมฯเขาก็จัดสรรพ้ืนที่ใหแลว แตก็ยังเขาไปอยูไมได เพราะเปนปารก ชวง
เขาไปอยูแรกๆทํากระทอมเล็กๆอยูกันกอน หุงหาอาหารในปาแถวนิคมฯประมาณ 
2-3 เดือน ทางนิคมฯก็ใหผูชายเขาไปถางปา ประมาณ 3 เดือนถึงจะสามารถสราง
บานไดเสร็จ 

ความรู สึกตอนนั้นรู สึกกลัว กลัวคอมมิวนิสต ไปถามครูใหญวา 
คอมมิวนิสตเปนแบบไหน นึกวามีเขามีอะไร ครูใหญก็บอกวาเปนคนแบบเรานี่
แหละ สัตวปาก็กลัว มีกวาง วัว เกง ควายปา กระทิง ชาง มีทุกอยาง เห็นชางเปน
ฝูงๆ มาเหยียบย่ําตนกลวย แฟนเกาเขาทําฟนเผาถาน เขาพูดเลนๆ วาจะเอา
ลูกชางมาลากซุง ตกกลางคืนฝูงชางมาเหยียบสวนเสียหายหมดเลย คนปา เงาะ
ซาไกก็มี เขาอยูในปา ออกมาขุดหัวมัน นานๆ ครั้งเขาก็มาหา มาขอยาเสน พูด
ภาษามลายู  

ตอนนี้พวกซาไกหายไปหลายปแลว หายไปเลย ตัวเมาะเองตอนนี้ไมคิด
กลับบานแลว อยูนี่ เรื่อยๆ ต้ังแตอยูมา หลักทรัพยมีเพียง สวนเงาะ ผลไม 
ยางพารา ประมาณ 10 ไร ทุเรียน ลองกอง ก็มี แตไมมาก พอกินพอใช เปนชุด
แรกท่ีมาบุกเบิก ตอนนั้นยังไมมีถนน มากับแฟน ลูกก็มา สาเหตุที่ตัดสินใจมาที่นี่
ทั้งๆ ที่ไมรูจัก ตอนจะมา ตัดสินใจวาเราคนจน ไมมีอะไรเลยท่ีบาน ไปตายเอา
ดาบหนาเถอะ ไมมีที่นา แฟนคนแรกมาพรอมกัน เปนพุทธก็เลิกกัน เขาไปอยูสตูล 
แลวเมาะก็แตงงานใหมกับคนมุสลิม เขาก็เสียชีวิตแลว เมาะมีลูกชาย 2 คน เปน
ของแฟนเกา แฟนใหมไมไดลูก ตอนอยูฉะเชิงเทรา ลําบากมาก มาอยูที่ใหมคิดวา
นาจะดีกวาเดิม ไมกลัวแมตองมาอยูไกลคอนประเทศ และตองมาอยูในปา เพราะคิดวา
จะมาทํามาหากิน จะมาสรางชีวิตใหม อยูโนนก็รับจางเขากิน กอนจะมาก็ฝนถึงชีวิต
ใหม แลวมาเจอปา สัตวปา แตก็ไมรูสึกผิดหวัง ทุกวันนี้คิดวาคุม  (ตอ) 
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นางบุญเรอืน แดงวิไล : หญิงแกรงแหงลุมนํ้าสายบุรตีอนบน (ตอ) 
 

ตอนแรกคิดจินตนาการถึงที่ใหม ก็คิดวา จะมีแมน้ํา ทะเล ปา คิดวามี
ทะเล เมื่อกอนสมัครจะไปสตูล เขามี 3 ที่ใหเลือก มีสตูล ยะลาที่กาหลง และ
นราธิวาส ตอนแรกจะลงสตูลเพราะคิดวามีทะเล จะหาปลางาย แตก็เลือก
นราธิวาส แตกอนเขาไมไดระบุวาเปนอําเภอสุคิริน แตกอนเปนก่ิงอําเภอ คน
หมูบานเดียวกันในแปดริ้วไมมีมาดวยกัน ที่มาดวยกันทั้งตูรถไฟก็มาอยูที่นี่กัน
หมด แตตอนนี้ไมเหลือใครแลว เขากลับกันไปหมดแลว ทิ้งฉันคนเดียว เขาอยู
ไมได ฉันเคยหนีไปครั้งหนึ่ง ตอนนั้นยังไมไดแตงงานกับแฟนมุสลิม ตามเพ่ือนไป 
เพราะอยูคนเดียว ในซอยนี้มีอยูบานเดียว เพราะเขาไปกันหมด ไมมีใครเลย ไป
อยูที่ชลบุรีประมาณ 2 เดือน ไปอยูวัด ก็นึกวาลําบากเหลือเกิน ลูกก็ไปดวย ไป
ทํางานที่โรงงานสําปะหลัง ก็เลยตัดสินใจจะกลับมาอยูที่นี่ แลวผูปกครองเขาบอก
วาคนท่ีออกไปแลว เขาจะตัดสิทธิ เมาะก็เลยไปรองไหกับผูปกครองขอมาอยูใหม 
แกก็มาสงเลย สิทธิก็ยังอยู บานนี้ยังไมสราง ยังเปนกระทอม ก็มาอยูใหม มาอยู
ครอบครัวเดียว มีพ่ีเทพดวย เปนคนนครปฐม อยูกัน 3 คนแมลูกแลวก็แฟน และ
อีกบานหนึ่งคือบานพ่ีเทพ ตอนนั้นยังไมเลิกกับแฟนเกา เลิกกับแฟนตอนลูกคน
เล็กอายุ 3 ขวบ ตอนเลิกยังไมอยากกลับ จะทํามาหากิน เริ่มปลูกยางพารา ความ
มุงมั่นตอนนั้นก็อยากทํามาหากิน แมก็ชวนกลับ แมก็ไปๆ มาๆ มาเยี่ยมลูกเยี่ยม
หลาน 

ทั้งๆที่นากลัว เพราะเปนปา มีคอมมิวนิสต แรงจูงใจสูงสุดที่มาอยูที่นี่ ก็
คือ อยากใหลูกมีอนาคต อยากมีกินมีใช มุงหนามาแลว อยากจะทํา อยากจะรวย 
อยากกลับบานไมอยากใหมีใครดูถูก สําหรับเรื่องสัตวปา คอมมิวนิสต เปนเรื่อง
รอง เคยยายลูกไปอยูที่วัดสุคิรินใหไปเปนเณร เพราะกลัวคอมมิวนิสตจะเอาลูกไป 
เพราะเขาเคยมาเอาลูกของชาวบานที่นี่ วัยหนุมๆ เขา(คอมมิวนิสต)มาชักชวนไป 
ไมใชมาอุมไป แตมาปลุกระดมเด็กหนุมๆ เด็กๆก็ชอบ เพราะมีการเปดเพลง 
เตนรํากันตอนเย็นๆ ถาเราไมเอาไปเสียกอน เขาก็อาจจะเอาไป เปนหวงลูก (ตอ) 
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นางบุญเรอืน แดงวิไล : หญิงแกรงแหงลุมนํ้าสายบุรตีอนบน (ตอ) 
 

ตอนที่มานั้นการถางปาก็ใชมือ มีดพรา ถาเปนตนไมใหญ ฉันก็โคนเอง 
มีเล่ือยมือที่มีดาม ตนไมใหญมากโอบไมได เผาถานเล้ียงชีวิตมา กระสอบปาน
กระสอบละ 7 บาท ที่นี่มีไมเยอะ มีพวกนิคมมารับไป เขารับที่เรา 7-8 บาท ฉัน
เดินไปนิคม 16 กิโล ตอนตี 4 ถึงที่นั่นก็สวางพอดี เพ่ือไปเอาขาวสาร ไปกับแฟน
บางกับคนอื่นบาง เขาใหขาวสารประมาณ 10 กิโล  กิโลละ 5 บาท ลําบากมาก 
ตองไปเบิกเล่ือย เบิกขวาน ตองจายเงินเขา และก็ติดหนี้จนถึงทุกวันนี้ ใชเงินของ
เขา บิลของเขา เงินของเขา เขาเก็บใบเสร็จไว ตอนนี้ก็ยังติดหนี้ของนิคมฯอยูเปน
เงินแสนกวาบาท ฉันก็บอกตรงๆ ก็ทํามาหากินแบบนี้แหละ ไมมีใบเสร็จอะไร บาง
ทีเราซื้อเทานี้ แตเขาไปใสเทานี้ ระบบคอรรัปช่ันมีต้ังแตตอนน้ันแลว ต้ังแตยุค
โบราณแลว  

พอแตงงานกับแฟนใหม ก็เปล่ียนมารับอิสลาม ลูกๆทั้ง 3 คน ก็เปล่ียน
ดวย พอใหมเขาดี ชวยเล้ียงลูกต้ังแตยังเล็ก สงเสียใหเรียน เขาทํามาหากินเกง ใจ
ดี ความฝนจากวันที่ข้ึนรถไฟจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังไมเปนจริง มันสบายใจอยู แตยัง
ติดหนี้ ถาไมมีหนี้ ก็สบายแลว มีที่ดิน ที่อยูอาศัยตามที่ฝนแลว แตกังวลวาเปนหนี้ 
มีดอกเบ้ียดวย เงินตนประมาณ 70,000 บาท ต้ังแตพ.ศ.2511 นั่นแหละ ดอกเบ้ีย
ก็เทาตัว 70,000  บาท ก็เคยจายไปบาง ใบเสร็จเขาก็ใหบาง แตบางทีมันนาน ก็
หายไปบาง บางครั้งจาย 500 แตเขาตัดเหลือ 300 บาง ทางนิคมฯเขาเลนแบบนั้น
แหละ เขาเปนขาราชการ คนโนนเขาคนนี้ออก วนเวียนแบบนี้ ไมรูใครรับผิดชอบ  

จากป พ.ศ. 2511 ถึง ป พ.ศ. 2552 ส่ิงที่ประทับใจที่สุดก็คือ ฉันไดไป
เมกกะแลว สบายใจแลว ชีวิตนี้สบายใจแลว ฉันเก็บเงิน ผูวาก็ชวย 6,000 บาท 
ทําดอกไมไปถวายพระราชินีได 10,000 บาท กรมประชาสงเคราะหใหบาง ก็ได
ครบ 150,000 บาท เพ่ิงกลับมาจากเมกกะได 2-3 เดือน นี่คือส่ิงที่ใฝฝนสูงสุดแลว 
ส่ิงที่ติดคางก็นั่นแหละเรื่องหนี้ เงินคาง มีลูก 5 คน คนเล็กถูกยิงในปายาง เมื่อป 
2548” 
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นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานของรุนบุกเบิก เชน บานท่ีสรางตั้งแตเริ่ม
กอต้ังนิคมฯ ตอมาประมาณป พ.ศ. 2520 เกิดปญหาโจรจีนคอมมิวนิสตในพ้ืนท่ี 
โดยปรากฏท่ีอยูของกลุมโจรบริเวณหมูบานจุฬาภรณ กลุมคนรุนบุกเบิกซึ่งขาย
สิทธิ์ในท่ีดินแลวยายออกไป โดยผูท่ีมาซื้อตอคือคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามจาก
พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนั้นยังมีการบุกเบิกปาเพ่ือทําสวนยาง
และสวนผลไม เชน บานกาเตาะ บานน้ําหอม บานดูซงญอ เปนตน 

จากการสรางบานแปงเมืองของกลุมคนตอนบนลุมน้ําสายบุรีท่ีมาจาก
หลายถ่ินฐานทําใหสังคมของชุมชนตอนบนลุมน้ําสายบุรีเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
ซึ่งสามารถแยกกลุมคนไดอยางนอย 5 ประเภท คือ คนเจะเห คนนคร 
(นครศรีธรรมราช) คนอีสาน คนมุสลิม และคนภาคกลาง 

 

1.3) การสรางชุมชนของภูมินิเวศตอนกลาง 
ชาวบานสวนใหญของพ้ืนท่ีตอนกลางลุมน้ําสายบุรี เริ่มตั้งถ่ินฐานใน

บริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีสองกลุม กลุมแรกเปน
ชุมชนท่ีต้ังหลักปกฐานบริเวณติดกับแมน้ํา พรุ ทุงนา เพ่ือจะทํามาหากิน เล้ียงชีพ  
ชุมชนเกาแกริมแมน้ําไดแก บานทาเรือ บานรือเสาะ บานละแด บานบาลอ  
บานกือเม็ง เมืองท่ีเกาแกในลุมน้ําตอนกลางไดแก เมืองโกตาบารู  

ชุมชนริมแมน้ําในอดีตใชเสนทางการเดินเรือ โดยใชเรือค้ําถอเพ่ือติดตอ
ระหวางกันตลอดสายน้ํา และยังเปนเสนทางคาขาย ซึ่งเริ่มจากการแลกเปล่ียน
สินคา ตอมาก็เปล่ียนเปนการซื้อขาย จากคําพูดท่ีวา “เอาเกลือและบูดูมาแลกขาว” 
โดยชุมชนปลายสายน้ําไดน้ําเอาเกลือ บูดู และเคร่ืองอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ บรรทุก
ในเรือ และแวะพัก แลกเปล่ียนสินคา  ในบริเวณนี้ตอมาพัฒนาขึ้นเปนทาเรือ  ซึ่งมี
ตลอดลํานํ้าสายบุรี เมืองทาท่ีปรากฏอยูไดแก บานทาเรือ บานรือเสาะ บานดือแย 
บานบือเจาะ บานจือแร บานฮูยงปาเซ บานกอรี บานกาแลดือปู บานบาโระ  บาน
ยาแม บานสะแอ บานรามัญ เปนตน 

สําหรับพ้ืนท่ีอําเภอทุงยางแดงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของภูมินิเวศตอนกลางนั้น 
ชาวบานมักเลือกต้ังถ่ินฐานรอบๆ พรุลานควาย เพราะตองพ่ึงพาพรุเปนแหลงหา
กินและดํารงชีวิต  เนื่องจากในอดีตลักษณะชุมชนคอนขางแยกจากชุมชนอื่น  การ
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ติดตอระหวางชุมชนตองใชชางหรือเกวียน ซึ่งไมสะดวกเหมือนปจจุบัน ชุมชน
จําเปนตองมีแหลงทรัพยากรสําหรับพ่ึงพาตนเอง โดยเฉพาะตองมีแหลงน้ําสําหรับ
หลอเล้ียงภายในชุมชนเปนหลัก และการเลือกพ้ืนท่ีสําหรับการตั้งสุเหราจะ
พิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีมีผูมีความรูจะเปนโตะอิหมามได และปรากฏวาในอดีตนั้นหา
คนท่ีพอจะมีความรูเปนโตะอิหมามยาก หากหมูบานไหนพอจะมีคนมีความรู มี
ผูนํา พ่ึงไดก็ใชพ้ืนท่ีนั้นเปนสถานท่ีในการตั้งสุเหรา 

กลุมท่ีสองเปนชุมชนท่ียึดพ้ืนท่ีบริเวณติดกับภูเขาในการทํามาหากิน
ไดแก บานโตนด บานสะวารี เปนตน ซึ่งความเกาแกของชุมชนเห็นไดจากการมี
รองรอยของวังเกา สุสาน หรือ มีส่ิงของเครื่องใชในอดีตปรากฏใหเห็น และไดรับ
การบอกเลาตอๆ กันมา 

ชุมชนติดภูเขานั้นมักใชชางเปนพาหนะ โดยเดินขามภูเขา และใช “บือ
แต”99 เปนอุปกรณลากจูง ขนสงสินคาท่ีเปนผลผลิตจากปา ไดแก เครื่องเทศ 
น้ําผึ้ง กระวาน และผลไมตางๆ นอกจากเสนทางการคาขายและชองทางติดตอกับ
ชุมชนใกลเคียงแลวยังเปนเสนทางติดตอระหวางชุมชนในประเทศมาเลเซีย รัฐเค
ดาห และกลันตัน ซึ่งทําใหมคีวามสัมพันธสืบเนื่องตอมาท้ังการมีเครือญาติ การไป
มาหาสู และการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนไปในลักษณะท่ีชุมชนในมาเลเซียขามมายัง
ชุมชนในเมืองไทยมากกวา 

 ปจจุบัน ชุมชนเหลานี้ยังคงความเปนอัตลักษณ เชน การใชภาษาพูด
เดียวกัน ในขณะที่ระยะตอมาเมื่อมีถนนเกิดขึ้น การต้ังถ่ินฐานก็เปล่ียนแปลงไป 
โดยเคล่ือนยายจากบริเวณริมแมน้ํามาสูบริเวณท่ีใชถนนเปนเสนทางการคมนาคม
หลัก 
 

1.4) การสรางชุมชนของภูมินิเวศตอนลาง 
 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนพ้ืนท่ีตอนลางลุมน้ําสายบุรี ไดแก  อําเภอปานา
เระ อําเภอพิเทน อําเภอสายบุรี อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี และตําบลโคก

                                                 
99 บือแต หมายถึง อุปกรณลากจูง ลักษณะเปนไมยาวกลมสองอัน วางอยูทั้งสองขางของชาง 
เพื่อใหชางลาก 
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เคียน จังหวัดนราธิวาส ชาวบานมีการเลือกต้ังถ่ินฐานตามลักษณะภูมินิเวศ และ
ทรัพยากรท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะยึดพ้ืนท่ีรอบๆ 
แมน้ํา ขณะเดียวกัน แตละพ้ืนท่ีก็มีการเลือกต้ังถ่ินฐานท่ีมีความเฉพาะแตกตางกัน
ไป ในอดีตมักเลือกการตั้งถ่ินฐานจากแมน้ํา พรุ ทุงหญา ภูเขา เปนหลัก เพราะ
ชาวบานตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ เชน ชาวบานอําเภอปานาเระ เริ่มตั้งถ่ิน
ฐานบริเวณที่ลุมริมชายฝงเพ่ือประกอบอาชีพทํานา และประมง ซึ่งสามารถ
พิจารณาการตั้งถ่ินฐานจากความหมายของชื่อสถานท่ีไดเปนอยางดี กลาวคือ  
อําเภอปะนาเระ เดิมเปนชื่อหมูบาน เรียกวา “ปาเฆะ” เวลาจะไปซื้อปลาก็ไปซื้อท่ี
ปาเฆะ ตอมากลายเปนปะนาเระ และหมูบานท่ีเรียกวาบานกลาง และบานนอกนั้น
มาจากท่ีมาของการมีไมไผปลูกอยูเปนแนว หมูบานท่ีอยูนอกเขตแนวไมไผ เรียก
บานนอก บานกลางอยูในเขตไมไผ เลยเรียกบานกลาง และคาดวาในอดีตมีชุมชน
ไทยพุทธอาศัยอยูในพ้ืนท่ีบานกลาง เนื่องจากมีวัดโบราณตั้งอยู แตปจจุบันชาว
พุทธไดยายออกไปอยูรอบนอก 

สําหรับชาวบานอําเภอสายบุรี ชาวบานมะยูง ตําบลปะลุกาสาเมาะ จะ
สรางบานท่ีภูเขา ปลูกทุเรียนบานบนภูเขา ทําไรหมุนเวียนบนเขา มีการปลูกขาว 
และปลูกผลไม หลังจากเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ ก็ปลอยใหทุเรียน สะตอ มังคุด เติบโต
กลายเปนสวนดูซง สวนการเล้ียงสัตว เชน วัว มีการจัดการท่ีนาสนใจ คือ ชวงเก็บ
เกี่ยว จะนําสัตวขึ้นไปเล้ียงบนภูเขาบูโด พอตอนเย็นก็เอาวัวลงมาเล้ียงแบบปลอย 
เมื่อส้ินฤดูเก็บเกี่ยว ก็จะนําวัวลงมาเล้ียงแถบทุงนา 

ในอดีตนั้นพบวาบริเวณสายบุรีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีชื่อเสียงมากในเรื่องการปลูก
หมาก พลู ชาวบานจะนําไปขายท่ีอําเภอสายบุรี หมากและพลูนอกจากเก็บกินแลว  
ยังใชประกอบพิธีกรรมดวย เชน การแตงงาน การทําขวัญ การสุนัต ดังนั้น ทุก
บานจึงมักปลูกตนหมาก พลู  

ตอมาเมื่อมีการสนับสนุนใหปลูกยางพารา จึงทําใหวิถีการเกษตรของ
ชาวบานเริ่มเปล่ียนไป มีการโคนสะตอ ทุเรียน มังคุด ปราชญชาวบานผูหนึ่งเลา
วา ยางพาราเขาไปในพ้ืนท่ีเมื่อประมาณป พ.ศ. 2500 มีการขายตนยางพาราตน
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ละ 1 บาท ท่ีวัดปลักปลา ชาวบานก็ไปซื้อมาปลูกเอง (กือเตาะมาแซ) หรือ
บางสวนก็ไดรับความชวยเหลือจากองคการสงเคราะหสวนยาง (กือเตาะกาเจ็ง) 

นอกจากนี้ บานบีเด อําเภอพิเทน ชาวบานบอกวา ปจจุบันชาวบานมี
ความสุขมาก ท่ีสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงสงเจาหนาท่ีเขามาเยียม
เยียนทุกป และใหมีการทําบอปลา ขุดลอกจากคลองเดิมในหมูบานปลอยพันธุสัตว
น้ําพระราชทานเพ่ิมเติมทุกป เชน ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาตะเพียนหางแดง  
มีการเปดใหหาปลาในสระ โดยจาย 100 บาท เพ่ือนําไปซื้อของขวัญมาใหรางวัล 
คนท่ีจับปลาไดมากที่สุด ปลาใหญท่ีสุด ท่ีเหลือเก็บไวบํารุง มีคนขางนอกมาดวย 
รวม 200-300 คน นอกจากนี้ยังมีบริเวณพ้ืนท่ีตําบลทําโรงทอผา ใหชาวบานทอผา 
ฝกทอผา มีอาจารยมาสอนในโครงการพระราชดําริ 
 ถึงแมวาความสัมพันธของชุมชนจะไมเหมือนในอดีตท่ีชาวบานมีการ
ชวยเหลือและพ่ึงพากันและกันอยางโดดเดน เนื่องจากชุมชนเริ่มขยาย แตก็ยังมี
การชวยเหลือกันในวงเล็ก ยังคงมีประเพณีตางๆ และศาสนาที่เปนตัวเชื่อม
ความสัมพันธของคนในชุมชน  เชน ประเพณีขาวใหม ซากาตขาว เปนตน นายรอ
เซะ เจะแมง ชาวบาน ตําบลบานกลาง อําเภอปานาเระ จังหวัดปตตานี ไดเลาถึง
การเปล่ียนแปลงที่มองเห็นจากในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับปจจุบันวา สมัยกอน
หากมีการลงเรือใบ เวลาขึ้นฝง เราพรรคพวก มาลาก 30-40 คน ชวยกันเก็บเรือ 
แตกตางกับปจจุบัน เมื่อมีการตอเรือใหม ตางคนตางทํา หรือแมแตการทํานาใน
อดีต ชาวบานไถนาดวยวัว ใครมีผืนนาอยูใกลเคียงกันไมวาเปนไทยพุทธหรือ
มุสลิม จะไดมีการถามไถเรื่องราว และชวยเหลือกัน แตปจจุบัน ไถนาอยูใกลเคียง
กัน 2 ชั่วโมง ไมมีโอกาสคุยกันเลย เมื่อกอนชาวบานมีการชวยเหลือกัน เชน การ
ซอมสะพานยาว ท่ีเชื่อมระหวางบานนอกและบานกลาง โดยทุกปชาวบานจะ
ชวยกันซอมแซมโดยไมจําเปนตองพ่ึงพางบประมาณของสวนกลาง 

นอกจากน้ีระบบการปกครองที่เปล่ียนไป เชน การมีองคการบริหารสวน
ตําบล หรือการเลือกผูนําโดยวิธีการเลือกต้ัง ไมไดชวยประสานคนในชุมชนใหมี
ความสามัคคี กลับเปนการเพ่ิมความแตกแยกของคน เพราะเปนการเลนพวก และ
เห็นแกประโยชนของพวกพอง เกิดความแตกแยกของคน ดังท่ีอายิ อาแว ปราชญ
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ชาวบานกลาววา ศาสนา เครือญาติ ธุรกิจยังพอไหว การเมืองแยมาก พ่ึงไมได 
แตกแยกมาก เลือกตัวชวย อบต. ผูชวยผูใหญบาน มีการแบงพรรคแบงพวกตลอด 
เครือญาติก็ยังแตกแยก แตมีส่ิงท่ีทําใหชาวบานผูกพันกันอยู คือ ระบบศาสนา แม
มีมัสยิด 2 แหง ก็ไมใชปญหา ท่ีตองแยกออกจากกัน ไมถึงตองเขนฆากัน จะ
แยกกันเฉพาะตอนปฏิบัติกิจศาสนา วิถีปฏิบัติก็อยูรวมกัน ศาสนาหลอหลอมให
เราพยายามอดทน และขอดูอาเพ่ือดํารงชีวิตอยูได 
 

2) โครงสรางทางสังคม 
จากจํานวนประชากรของลุมน้ําสายบุรีท้ังหมดท่ีทําใหเกิดชุมชน เกิดการ

รวมกลุมและมีความสัมพันธกันเปนชุมชนลุมน้ําท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลาย ไดแก  
ไทย มลายู มุสลิม พุทธ คริสต จีน ลาว ทําใหเกิดระบบความสัมพันธทางสังคมขึ้น 
3 ลักษณะ ไดแก ผูนําทางสังคม โครงสรางความสัมพันธของผูนํา และกิจกรรม
ทางสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.1) ผูนําทางสังคม 
จากการสํารวจดวยแบบสอบถามพบวา ผูมีตําแหนงทางสังคมสามารถ

แบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก ผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ มี 3 
ประเภท คือ (1) ผูนําศาสนาและจิตวิญญาณ ไดแก โตะครู โตะอิหมาม คอเต็บ 
เจะฆู อุสตะส เปนตน (2) ผูนําฝายปกครอง เชน กํานัน ผูใหญบาน (3) ผูนําฝาย
บริหาร เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กรรมการโรงเรียน กรรมการ
หมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และตําแหนงท่ีไมเปนทางการแตชาวบาน
ยกยองขึ้นมาเอง เปนผูนําธรรมชาติ ไดแก บอมอกําปง โตะบีแด ปราชญชาวบาน 
เปนตน 

โดยภาพรวมของลุมน้ําสายบุรีแลวพบวา  ชุมชนลุมน้ําสายบุรีมีผูนําท้ังท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งจัดเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม การ
ตัดสินใจตางๆของชุมชน ในดานตางๆ ดังนี้ 
 - โตะครู เปนครูสอนศาสนาโดยเฉพาะท่ีผานการเรียนทางศาสนาอยาง
เปนทางการ ซึ่งโตะครูแตละคนนั้นเปนผูมีความสามารถและมีความถนัดเฉพาะ
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ดาน เชน ดานการปฏิบัติ ดานภาษา เปรียบเสมือนหมอที่มีความชํานาญเฉพาะ
ทาง 
 - เจะฆู รองจากโตะครู เปนครูนอย เปนผูรูแตเปนความรูระดับหนึ่ง คนท่ี
เปนเจะครูจะตองผานการพิจารณาจากโตะครูแลว เชน ครูสอนโรงเรียนตาดีกา 
เรียกวา เจะครู  
 - อุสตะซ เปนภาษามลายู ถาเปนคนสอนในมหาวิทยาลัยเรียกวา อุส
ตะส แตถาสอนในโรงเรียนธรรมดาเรียกวา เจะครู (เปนเรื่องของภาษาที่ใชเพ่ือให
เกิดความสุภาพ) อุสตะหมีวุฒิการศึกษาสูงกวาเจะครู แตนอยกวาโตะครู 
 - อุสตะซะห มีคุณสมบัติทุกประการเหมือนอุสตะส  
 - โตะอิหมาม ทําหนาท่ีดูแลเฉพาะหมูบาน โดยใหคําปรึกษาและสอน
ศาสนา 
 -  คอเต็บ เปนรองผูชวยหมูบานคนท่ี 1 เปนคนอานคฏตะบะหรือสาร 
เฉพาะการละหมาดวันศุกร ตามสถานการณท่ีเกิดขึ้นในหมูบานเพ่ือวิเคราะห
สถานการณท่ีเกิดขึ้น อาจจะอานคฏตะบะที่มีอยูแลวหรือแตงขึ้นมาใหมเพ่ือใชใน
การพูดวันศุกร ใหชาวบานรับทราบตอสถานการณท่ีเกิดขึ้น เชน เรื่องยาเสพติด 
เปนตน 
 - บิลาล เปนผูชวยคนท่ี 2 ทําหนาท่ีนับคนใหครบ 40 ในการละหมาดวัน
ศุกรและเปนคนประสานงานใหคนมาละหมาดและทําหนาท่ีอาซาน ประกาศเวลา
ละหมาด 
 - เมาะตุยง เปนหมอดู 

- บอมอกําปง หมอพ้ืนบาน เปนผูขอพรจากอัลเลาะห เปนตัวแทนในการ
ส่ือสารกับอัลเลาะห 

 

 2.2) โครงสรางความสัมพันธของผูนําทางสังคม 
ดวยลักษณะเฉพาะของสังคมทองถ่ินใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่ง

ประชากรสวนใหญเปนมุสลิม  มีระบบการจัดการความสัมพันธภายในชุมชนเชิง
อํานาจผานโครงสรางหนาท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะซึ่งเปนอัตลักษณของทองถ่ินมา
ต้ังแตด้ังเดิม  โดยมีความสัมพันธของผูนํากลุมตางๆ 4 กลุม หรือ 4 เสาหลัก ดังนี้ 
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ภาพที่ 35 โครงสรางความสัมพันธของผูนําทางสังคม 
        

ในการแสดงความสัมพันธต า งๆ  นั้ นพบว า  ผู นํ าก ลุ มต างๆ  มี
ความสัมพันธกันโดยการแบงหนาท่ีและบทบาทของแตละสวนอยางชัดเจน โดย
ผานการมีสวนรวมของประชาคมในหมูบาน 
 ในอดีตกอนท่ีรัฐจะเขามาเกี่ยวของมากเหมือนในปจจุบัน โครงสราง 4 
กลุมจะถูกคัดเลือกจากชุมชนดวยกระบวนการคัดสรรกล่ันกรองภายในชุมชนเอง 
ซึ่งประกอบดวยผูอาวุโสท่ีมีบารมี มากประสบการณ และเปนท่ีเคารพนับถือของ
ชาวบาน รวมท้ังเขาใจและรูจักเครือขายอํานาจภายในทองถ่ินเปนอยางดี  ซึ่งคนท่ี
ถูกคัดสรรมาเปนผูนําจะตองเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เปนท่ียอมรับของชาวบาน
อยางแทจริง มีบารมีจากความดี มีสภาวะผูนํา มีใจอาสา และกลาหาญ สวนใหญ
ตองผานการเรียนรูทางดานศาสนามากอน 
 สมัยกอนการบริหารจัดการหมูบาน การตรวจสอบติดตาม  การแกปญหา
ความขัดแยง รวมท้ังการตัดสินใจใดๆ ก็ตามเปนภารกิจของ 4 เสาหลัก 
กระบวนการพิจารณา และการตัดสินใจ ชุมชนจะใชวิธีการปรึกษาหารือระหวาง
ผูนําทางศาสนา ผูนําปกครอง ผูนําธรรมชาติ และผูนําบริหาร รวมท้ังชาวบานภาค

สภาซูรอ 

ผูนําทางศาสนา 
1. โตะครู 
2. โตะอิหมาม 
3. คอเต็บ 
4. บิลาล 
5. อุสตะห/อุส
ตะหซะห 
6. เจะฆู 
7. ดะวะ/มาสตุรา 

ผูนําการ
ปกครอง 

1. ผูใหญบาน 
2. กํานนั 

ผูนําธรรมชาติ 
1. ปราชญชาวบาน 
2. โตะบีแด 
3. บอมอกําปง 
4. ผูอาวุโส 
 

ผูบริหาร 
1. อบต. 
2. กรรมการโรงเรียน 
3. กรรมการหมูบาน 
4. กรรมการมัสยิด 
5. อสม. 
6. ประธานกลุม (อืน่ ๆ) 
7. อื่น ๆ  



 128 

สวนตางๆ (สภาซูรอ) โดยกระบวนการการมีสวนรวม และใชมติหรือความเห็นจาก
ท่ีประชุมในการแกปญหา โดยวิธีการน้ีอะไรก็ตามที่จะเขามาในหมูบานจะตอง
ไดรับการตรวจสอบ พิจารณา และการติดตามจากกลไกและกระบวนการนี้ทุกครั้ง  
เพ่ือปองกันผลท่ีจะกระทบกับความมั่นคงของชุมชนในหมูบาน มีขอสังเกตวาแต
เดิมความสัมพันธระหวาง 4 เสาหลักมีความแนนแฟน กลมเกลียว และเปน
เอกภาพมาก ผูนําของแตละภาคสวนจะใหความเคารพนับถือใหเกียรติ ให
ความสําคัญซึ่งกันและกันมาก โดยเฉพาะผูนําทางศาสนาและจิตวิญญาณ ผูนํา
ทางความคิดและปฏิบัติหรือผูนําธรรมชาติ จะเปนท่ียอมรับคอนขางสูง 
 เมื่อรัฐเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและจัดการหมูบานมากข้ึน ดวย
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณและกฎหมาย ทําใหอํานาจในชุมชนถูก
จํากัดบทบาทลง การจัดการภายในโดยกลไกทางสังคม 4 เสาหลักออนแอลง 
ความกลมเกลียวและเอกภาพกําลังเปล่ียนแปลงไปสูความหางเหิน แตกแยกและ
ขัดแยง ความเชื่อถือศรัทธา ความนับถือ เกียรติ และศักด์ิศรีของชาวบานตอผูนํา
ทางศาสนา และผูนําธรรมชาติลดนอยลงไปดวย ผูนําปกครองและผูนําบริหารถูก
แยกออกหางจากผูนําศาสนาและผูนําธรรมชาติ และคอยๆ หางไกลไปจาก
ชาวบาน เกิดชองวางของความไมเขาใจมากขึ้นทุกที ขยายไปสูความขัดแยง 
ระบบการจัดการภายในของชุมชน และโครงสรางท่ีชวยสรางความมั่นคงรมเย็น
ใหกับหมูบานมาชานานกําลังจะหมดบทบาทลงไป  
 

2.3) กิจกรรมทางสังคม 
ความสัมพันธทางสังคมยังสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนจากกิจกรรมตางๆ

ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ท้ังท่ีเกิดขึ้นอยางเปนทางการและไมเปนทางการ กิจกรรมตางๆ
เหลานี้ทําใหเขาใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดีวาแตละชวงเวลานั้น
ชาวบานทําอะไร ท่ีไหน มีรูปแบบหรือวิธีการจัดระบบความสัมพันธตางๆ อยางไร  
โดยพิจารณาไดจากกิจกรรมเวลาวาง เรื่องท่ีพูดคุย กิจกรรมดานประเพณี
วัฒนธรรม และสถานท่ีทํากิจกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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2.3.1) กิจกรรมเวลาวาง 
ประชากรสวนใหญใชเวลาวางในการทํากิจกรรมตางๆ โดยมีลําดับ

ความชอบในแตละกิจกรรมท่ีตางกัน โดยกิจกรรมท่ีทําในเวลาวาง 5 อันดับแรก มี
ลักษณะคลายคลึงกันทุกภูมินิเวศ ไดแก อานอัลกุรอาน (31-36%) พูดคุยกัน (24-
32 %) ดูโทรทัศน (18-22%) นอนพักผอน (16-18%) อานหนังสือ (13-14%) สวน
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีพบไดท่ัวไป เชน การเล้ียงนกเขา นกกรงหัวจุก การเลนกีฬา และ
ไปเที่ยว 
 
ตารางที่ 7 กิจกรรมเวลาวาง 

กิจกรรม 
ลําดับ(รอยละ) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
อานอัลกุรอาน 1(31.9) 1(36.4) 1(36.1) 34.8 

พูดคุย 2(24.7) 2(25.4) 1(32.7) 27.6 

ดูโทรทัศน 2(21.2) 2(18.4) 2(22.4) 20.67 

อานหนังสือ 2(14.3) 2(14.6) 2(13.9) 14.27 

นอน 3(16.1) 3(16.2) 3(18.4) 16.9 

ปลูกไมดอกไมประดับ 5(5.7) 5(5.7) 3 และ 4 (5.1) 5.5 

เที่ยว 5(6.5) 6(7.4) 5(10.2) 8.03 

เล้ียงนกเขา 2,7,9(1.7) 5(3.1) 7(2.4) 2.4 

เล้ียงนกกรงหัวจกุ 2(5.5) 2(4.6) 2(4.8) 4.97 

เลนกีฬา 5(4.2) 6(4.9) 3(4.1) 4.4 

 
2.3.2)  เรื่องท่ีพูดคุย 
เรื่องท่ีพูดคุยท่ีไดรับความสําคัญในลําดับตนๆ ไดแก การทํามาหากิน 

(48-53 %) ขาวสารประจําวัน ชีวิตครอบครัว สถานการณความไมสงบ นอกนั้น
เปนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา การเมือง กีฬา และเร่ืองอื่นๆ สวนเรื่องราว
เกี่ยวกับทรัพยากรไดรับการพูดคุยในลําดับหลังๆ 
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ตารางที่ 8 เรื่องท่ีพูดคุยกัน 

เรื่องที่พูดคุย 
ความสําคัญลําดับที่ (รอยละ) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
ทํามาหากิน 1(53) 1(48) 1(52.4) 51.13 

ปญหาในหมูบาน 3(14.5) 3(18.7) 3(18.4) 17.2 

ขาวประจําวัน 2(15.1) 2(16.9) 2(17.7) 16.57 

ชีวิตครอบครัว 2(15.1) 2(14.6) 2(16.0) 15.23 

สถานการณไมสงบ 3(15.7) 3(12.5) 2(17.3) 15.17 

ศาสนา 4(8.6) 4(9.8) 2(9.2) 9.2 

การศึกษา 7(8.6) 3(11.3) 3(9.5) 9.8 

การเมือง 3(10.9) 4(8.5) 3(6.5) 8.63 

กีฬา 10(7.8) 10(11.3) 10(8.8) 9.3 

ทรัพยากร 9(6.3) 9(7) 9(8.5) 7.27 

อื่นๆ (บันเทิง ยาเสพติด) 11(1.0) 11(1.8) 3(1.0) 1.27 

 
 2.3.3)  กิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณี 

กิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ในชุมชนเปนกิจกรรมหลักท่ีมี
ความสําคัญและสะทอนใหเห็นถึงความเขมแข็ง-ออนแอดานจิตวิญญาณของคนใน
ชุมชนไดเปนอยางดี จากขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและการสังเกตพบวา 
กิจกรรมทางดานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลุมน้ําสายบุรีนั้นยังมีความ
แข็งแกรง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับศาสนาซึ่งสะทอนใหเห็นคานิยมดานศาสน
ธรรมท่ีชาวบานใหความสําคัญเปนอยางมาก ในท่ีนี้สามารถจําแนกกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมประเพณีไดเปน 2 ประเภท คือ กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา และกิจกรรม
เกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม  

1) กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา 
 เนื่องจากประชากรในลุมน้ําสายบุรีสวนมากนับถือศาสนาอิสลาม 
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจึงมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ความใสใจตอศาสนธรรมของชาวบานไดเปนอยางดี  กิจกรรมทางศาสนาท่ีสําคัญ 
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เชน ฮารีรายออีดีลฟตรี, ฮารีรายออัฏฮาร, วันเมาลิด, วันอาซูรอ, รอแน, ซอดะ
เกาะฮฺ, อิสรอฮมิฮรอซ, ซากาต เปนตน  ไดรับการปฏิบัติอยูระหวางรอยละ 35-90 
ขณะที่กิจกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ  ซึ่งแมมีประชากรนอยกวา  แตก็พบวา
ชาวพุทธยังคงใหความสําคัญกับศาสนกิจเชนกัน และจากการสังเกตพบวา ชาว
พุทธใหความสนใจในการทําบุญตักบาตรในชวงเชาอยางสม่ําเสมอแมสถานการณ
ความไมสงบยังคงปรากฏใหเห็นโดยท่ัวไป  แตก็มีบางครั้ง ชวงเวลาที่มีเหตุการณ
ความไมสงบและมีการเชื่อมโยงไปสูความขัดแยงทางศาสนา จะพบวาพระไมกลา
ออกมาบิณฑบาต แตก็นาสังเกตวา  พุทธศาสนิกชนก็ยังคงใหความใสใจตอการ
ทําบุญตักบาตร  โดยจะนําอาหารหวานคาวมาใหทหารท่ีขับรถมารับแทนไปถวาย
พระท่ีวัด 
 
ตารางที่ 9 กิจกรรมดานศาสนา 

ที ่ กิจกรรม 
เปอรเซ็นต 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
1. ฮารีรายออีดีลฟตร ี 79.7 91.8 84.4 85.3 
2. ฮารีรายออัฏฮาร 77.1 89.7 86.4 84.4 
3. วันอาซูรอ 72.1 81.1 74.1 75.76 
4. วันเมาลิด 73.2 79.7 72.1 75 
5. รายอแน 68.1 79.8 73.1 73.67 
6. ซอดะเกาะฮ ฺ 63.7 73.1 59.5 65.43 
7. อิสรอฮมิฮรอซ 45.5 54.9 45.6 48.67 
8. ซากาต 37.9 41.6 35 38.17 
9. วันสารทเดือนสิบ 11.3 5.1 8.5 8.3 
10. อุปสมบท 10.5 3.1 6.8 6.8 
11. วันชักพระ 6.7 3.9 7.1 5.9 
12. อื่นๆ (ทําบุญตักบาตร) 9.6 3 2.7 5.1 
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หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติม100 

                                                 
100

 รายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา 
(1) ฮารีรายออีดีลฟตรี เปนวันตรุษของเดือนรอมฏอน หลังจากเดือนรอมฏอนในวันที่ 1 

ของเดือนซาวาล ในวันน้ีจะประกอบพิธีละหมาด เยี่ยมเยือนญาติพี่นอง คนเจ็บไขไดปวย หรือ
เรียกวา รายอปอซอก็ได สําหรับการบริจาคทานน้ันจะทํากอนวันฮารีรายอ 7 วัน และเตรียม
อาหารไวสําหรับคนที่มาเยี่ยมเยือน 

(2) ฮารีรายออัฏฮาร เปนพิธีกรรมทางศาสนาเปนขอบัญญัติขอที่ 5 เกี่ยวกับฮัจญ ซ่ึงเปน
การรวมประชาชาติมุสลิม พิธีกรรมน้ีจะกระทําหลังวันฮารีรายออีดีลฟตรี 100 วัน 

(3) วันเมาลิด เปนวันประสูติของศาสดานบีมูฮัมหมัด 
(4) วันอาซูรอ ตรงกับวันที่ 10 เดือน 1 ในวันน้ีจะมีพิธีกรรมปอซอสุนัต ศาสดาองคที่ 3 

เปนคนชักชวนใหคนที่นับถือศาสนาอิสลามมาสรางเรือบนภูเขา โดยบอกวานํ้าจะทวมโลก แต
ไมมีใครเชื่อ แมแตภรรยาและลูกของตนเอง วันน้ีจึงเปนวันรําลึกถึงวันนํ้าทวมโลกโดยการกวน
ขาวทิพย เน่ืองจากวันน้ีเปนการนําอาหารที่เหลือมากวนรวมกัน เพื่อเก็บไวรับประทาน 

(5) รายอแน เปนวันบวชหลังจากวันปอซออีก 6 วัน มีวัตถุประสงคเพื่อการปรับตัว 
หลังจากการถือศีลอดมา 30 วัน 

(6) ซอดะเกาะฮฺ คือ การใหทาน ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําไดตลอดเวลา ใหไดทั้งคนรวยและคนจน 
การใหคนจนก็เพื่อใหเขามีอาหาร ขาวของไวใชยังชีพ แตใหคนรวยเพื่อเปนการเตือนสติคนรวย
ใหระลึกถึงคนที่ยากจนอยูเสมอ 

(7) อิสรอฮมิฮรอซ เปนวันที่มีการเดินทางในกลางคืนจากเมกะไปมัสยิดโบติน และ
สวรรค เพื่อรับคําส่ังในการละหมาด 5 เวลา ซ่ึงวันน้ีจะเปนการเลาประวัติของการละหมาดคร้ัง
แรก ในมัสยิดหรือสุเหรา 

(8) ซากาต คือ การบริจาคทาน เปนการจายภาษีในรูปแบบของอิสลาม โดยการบริจาค
เปนเงิน ส่ิงของ สัตวเลี้ยง พืชผล และขาว 

(9) วันสารทเดือนสิบ เปนพิธีกรรมของไทยพุทธ เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไป
แลว และอุทิศผลบุญใหแกเจากรรมนายเวร จะกระทํา 2 คร้ัง คือ รับ และ สง ซ่ึงคร้ังสงจะทํา
หลังจากวันรับ 15 วัน พิธีกรรมน้ีมุสลิมไมไดเขารวม 

(10)  มะโยง คือ การละเลนคลายลิเกปา มิใชการละเลนเพื่อความบันเทิง แตเปน
การละเลนเชิงพิธีกรรม ใชรักษาโรคภัยไขเจ็บ 
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2) กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
กิจกรรมเก่ียวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันตั้งแตเกิดจนตาย 

และยังเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นความสัมพันธของ
ชุมชนในการรวมกิจกรรมตางๆ เชน การแตงงาน การตาย การเขาสุนัต การเกิด 
การกินขาวใหม101 จากการสํารวจดวยแบบสอบถามพบวาทุกภูมินิเวศยังคงให
ความสนใจมากตอการเขารวมกิจกรรม ตลอดท้ังกิจกรรมทางการศึกษา เชน การ
เรียนปอเนาะ เรียนอัลกุรอาน ก็ยังอยูในเกณฑสูง สวนพิธีลาซัง102 ซึ่งเปน
ประเพณีของชาวพุทธท่ีมีเปอรเซ็นตนอยเปนเพราะจํานวนประชากรในชุมชนและ
จํานวนประชากรตัวอยางท่ีนอยดวย แตก็พบวา ในภูมินิเวศตอนลางมีเปอรเซ็นต
การเขารวมกิจกรรมมากท่ีสุด (6.8%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
(11)  กอกี้ คือ การละเลนเชิงพิธีกรรมอีกแบบหน่ึง มีลักษณะคลายลิเกปา และมี

วัตถุประสงคเพื่อใชรักษาโรคที่เกิดจากการทําคุณไสย เปนการสืบทอดส่ิงที่เคยทํามาต้ังแต
บรรพบุรุษ จะกระทําสืบทอดกันมา 1 ป/คร้ัง เพื่อขอพรจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ หรือเพื่อการบนบาน 

(12)  สุนัต คือ การขลิบอวัยวะเพศ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติที่ปฏิบัติตามทานนบีมูฮัมหมัด ที่ทาน
เคยปฏิบัติมาแลว 
101

 กินขาวใหม (มาแกนาซิบางู) จะทําหลังเสร็จส้ินฤดูเก็บเกี่ยวขาว แตละชุมชนที่มีการปฏิบัติ
ไมเหมือนกัน 
102

 พิธีลาซัง เปนพิธีกินขาวใหมของชาวพุทธ วันขอบคุณแมโพสพ วันฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 



 134 

ตารางที่ 10 กิจกรรมดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

ท่ี กิจกรรม 
เปอรเซ็นต 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมท้ังลุมน้ํา 
1. แตงงาน 91.8 93.6 90.1 91.83 
2. การตาย 90.1 89.7 85.4 88.4 
3. เขาสุนัต 69.2 84.9 74.1 76.07 
4. การเกิด 47 55.4 44.6 49 
5. การกินขาวใหม 40.5 59.7 49 49.73 
6. เขาเรียนปอเนาะ 29.6 29.5 33 30.7 
 7. เขาเรียนอัลกุรอาน 24.3 30.7 29.3 28.1 
8. สภาซูรอ 21.6 24.8 27.2 24.53 
9. พิธีลาซัง 1.9 3.8 6.8 4.17 
10. อื่นๆ 4.8 1.6 1.7 2.7 

 
 นอกจากนี้ จากการสนทนากลุมตามภูมิเวศทําใหไดขอมูลท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญโดดเดน ดังนี้ 
 

วัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญโดดเดนของภูมินิเวศตอนบน 
 ภูมินิเวศตอนบนของลุมน้ําสายบุรีมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีนาสนใจ
ควรกลาวถึงหลายอยาง เชน พิธีกรรมเกี่ยวกับขาว โดยการปลูกขาวไรด้ังเดิมจะมี
พิธีกรรมขอขมาเจาท่ี  เมื่อถึงฤดูการเกี่ยวขาว จะมีการรับขวัญขาวใหมโดย
เจาของนาจะเดินเขาไปในนาเงียบๆ แลวเกี่ยวขาวใหมมา 1 รวง ขนาดกําเทาฝา
มือ คอยๆหอดวยผา เมื่อเดินทางกลับจะเดินชาๆ ไมพูดคุย ระมัดระวังตัวไมใหลม 
แลวนํามาวางในยุงขาว 

นอกจากนี้  พ้ืนท่ีตอนบนลุมน้ําสายบุรียังมีศาลเจาแมโตะโมะซึ่งเปน
พ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์ของคนจีน ซึ่งเดิมเปนเหมืองทองในเขตอําเภอโตะโมะ มีพิธีไหวเจา
แมโตะโมะในเดือนตุลาคมของทุกป ขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีตอนบนยังมีชุมชนชาว
อีสานที่บานโนนสมบูรณ บานมะโมง ตําบลภูเขาทอง ซึ่งมีประเพณีบุญบ้ังไฟ จึง
ทําใหทุกเดือนส่ีหรือเดือนพฤษภาคม  ชุมชนชาวอีสานโดยรอบจะจัดการแหบ้ังไฟ
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รวมงานหมูบานละ 1 อัน ในงานมหรสพจะมีการแสดงหลายอยาง เชน การแขงขัน
ชกมวย หนัง หมอลํา เปนตน 
  

วัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเดนของภูมินิเวศตอนกลาง 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเดนของภูมินิเวศตอนกลาง แสดงใหเห็นถึง

ความรักสามัคคีของชุมชนไดเปนอยางดี เชน วัฒนธรรมการแบงปนและการ
แลกเปล่ียน ซึ่งเปนวัฒนธรรมหนึ่งท่ีควรกลาวถึง เชน การแลกเปล่ียนอาหาร การ
ใหไมผลระหวางชุมชนและภายในชุมชน  โดยเมื่อมีการสรางท่ีพักหรือกระทอมใน
พ้ืนท่ีทํากิน เจาของท่ีพักก็จะสํารองอาหารแหง เชน ขาวสาร หรือผลไม ไวเพ่ือ
รับรองผูผานเสนทางดังกลาวใหไดแวะพักและบริโภค วัฒนธรรมดังกลาวยังคง
เหลืออยูในปจจุบันในบางพ้ืนท่ี เชน บานทาธง บานสุวารี  ยกเวนการแลกเปล่ียน
อาหาร ไดเปล่ียนเปนการซื้อขายแทน 

นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมการลงแขก  ซึ่งสวนใหญปรากฏในกลุมอาชีพ
ทํานา เชน การปกดํา ไถ หวาน และเก็บเกี่ยว เปนตน วัฒนธรรมการสรางท่ีอยู
อาศัย ซึ่งในอดีตประมาณ 40 ปท่ีแลว จะใชวัสดุจากทองถ่ินท้ังหมด ไดแก ไมไผ 
หวาย ใบสาคู และใบจาก สําหรับทําหลังคา 

สําหรับการจัดการทรัพยากรนั้นพบวา ชุมชนลุมน้ําสายบุรีตอนกลางมี
วัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรท่ีนาสนใจ กลาวคือ ในอดีตเนื่องจากกรรมสิทธิ์
ของที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์ท่ีระบุผูถือครอง สิทธิการถือครองเกิดจากการจับจอง
เพ่ือประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีดังกลาว การถือครองจะเกิดขึ้นในลักษณะกลุม 
เพ่ือท่ีจะชวยกันดูแลทรัพยากรและความปลอดภัยในชีวิตรวมกัน  เชน การแบง
พ้ืนท่ีท่ีเรียกวา  “พรุ 7” หมายถึง พ้ืนท่ีพรุดังกลาวถูกแผวถางจัดการในระยะ
เริ่มตน 7 คน และถือครองในขนาดพื้นท่ีเทากัน และสรางแนวรั้วกั้นในลักษณะ
ลอมคอก เพ่ือกันศัตรูท้ังสัตวและอ่ืนๆ พรอมกับสรางท่ีพักในพ้ืนท่ีแตละสวนท่ีถือ
ครอง ตอมากรรมสิทธิ์ไดตกทอดมาตามยุคสมัย กรรมสิทธิ์ในการใชพ้ืนท่ีพรุจึงมี 2 
ลักษณะ คือ กรรมสิทธิ์ท่ีเปนสวนรวม ซึ่งเปนพ้ืนท่ีพรุท่ีใชประกอบอาชีพรวมกัน 
เชน พ้ืนท่ีเล้ียงสัตว การประมง สวนกรรมสิทธิ์ท่ีเปนปจเจก ไดแก พ้ืนท่ีสําหรับทํา
นา  



 136 

วัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเดนของภูมินิเวศตอนลาง 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเดนของภูมินิเวศตอนลาง มีหลายพ้ืนท่ีท่ีควร

กลาวถึง ดังนี้  
ตําบลตะบ้ิง อําเภอสายบุรี มีพิธีกรรมหลังการเก็บเกี่ยวขาว มีการทําบุญ 

ดูอาขอพรใหพระเจารักษา  โดยมีการทําขนมจีนเพ่ือเล้ียงคนในชุมชนหลังการเก็บ
เกี่ยวชวงเดือนเมษายน โดยทุกคนจะมีสวนรวมในการทําแปงขนมจีนซึ่งใชขาว
จากนา เริ่มจากการนวดขาวดวยเทา เพ่ือใหเมล็ดขาวหลุดจากรวง ใชสากท่ีทํา
จากไมตําเสา ตําขาวเพ่ือเปล่ียนจากขาวเปลือกเปนขาวสาร จากน้ันจึงนํามาบด
เปนแปงสําหรับทําเสนขนมจีน สวนน้ําแกงใชปลาในพ้ืนท่ี ปลาหลักๆ ท่ีหา ไดแก 
ปลาชอน (กูแว) ปลาดุก (กือลี) ปลาหมอ (ปูยู) ปจจุ บันยังมีพิธีนี้อยูบาง 
นอกจากนี้ยังมีการชวยเหลือกันเปนหมูบานในงานตางๆ เรียกวา “ปาเมาะ” 
ปจจุบันยังพบวามีประเพณีนี้อยู แตมีวงแคบลง 

ตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ มีกิจกรรมท่ีชาวบานไดทํารวมกัน
หลากหลาย เชน การทําขนมหมอแกง การไปสอนความรูใหแกเด็กในโรงเรียน
ประถม การชวยเหลือกันเกี่ยวขาว ดํานา วันเมาลิด วันอาซูรอ เปนตน 

อําเภอสายบุรีมีความเชื่อเกี่ยวกับศิลปะการแสดงตางๆ ไดแก มะโยง ตือรี 
ซึ่งบางครอบครัวมีการบนบานไวหากมีคนไมสบายและรักษาไมหาย  ก็บนบานให
มีการเลนหนังตะลุง และตือรี เปนตน ปจจุบันส่ิงเหลานี้หายไปเยอะ เนื่องจาก
ความไมปลอดภัย เลนมโนราห ฮูลู หนังตะลุง และยังมีการลมฟาง ซึ่งเปน
ประเพณีหลังเสร็จจากเก็บเกี่ยว คนวางเลยคิดเรื่องฉลอง มีมหรสพจัดในนาขาว 
ดํานา 3 ป เลนมโนราหสักครั้ง 

นอกจากนี้ยังพบวาพ้ืนท่ีตอนลางลุมน้ําสายบุรี มีวัฒนธรรมประเพณีอ่ืนๆ  
ท่ีนาสนใจอีก เชน ปาตาตีขาว (ลาซงั) ชนวัว ชนไก ซากาตขาว เปนตน 
 

2.3.4)  สถานท่ีทํากิจกรรมทางสังคม 
ชาวบานมีสถานท่ีปฏิบัติกิจกรรมตางกัน เชน หากชุมชนมีปญหาเกิดขึ้น 

โดยภาพรวมแลวของทุกภูมินิเวศจะพูดคุยกันท่ีบานมากท่ีสุด (70-75%) รองลงมา
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คือ รานน้ําชา (42-50%) ท่ีมัสยิด (41-47%) และศาลาหนาบาน (23-32%) สวนท่ี
อ่ืนๆ มีการใชพูดคุยกันบางเชนตามไรนา และรานอาหาร แตไมมากนัก 

นอกจากน้ี การพูดคุยเรื่องราวตางๆ นั้น ชาวบานเลาใหฟงวา เรื่อง
ตางกันก็จะใชสถานท่ีตางกันดวย เชน เรื่องความขัดแยงในชุมชนหรือเรื่องท่ีเปน
ประเด็นของสวนรวม  จะอาศัยมัสยิดในการพบปะพูดคุยหรือตัดสินใจรวมกัน เรื่อง
ความขัดแยงกับหนวยงานของรัฐ  มักเปนการคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
(คุยเฉยๆ) จะใชสถานท่ีรานน้ําชา แตถากรณีท่ีจะตองไปพบเจาหนาท่ีทางราชการ 
หรือการประชุมและตัดสินใจอยางเปนทางการ จะใชอาคารเอนกประสงคหรือ
สถานท่ีประชุมอยางเปนทางการของชุมชน สําหรับเรื่องการทํามาหากินหรือ
การเกษตร จะคุยกันบริเวณสถานท่ีท่ีทํางาน เชน ท่ีเรือกสวนไรนา หรือสถานท่ีท่ี
เกิดปญหา ซึ่งเปนการพูดคุยอยางไมเปนทางการหรือไมไดนัดหมายกันมากอน 
หรือเปนการพูดคุยกันโดยบังเอิญ 

 
ตารางที่ 11 สถานท่ีในการทํากิจกรรม 

 สถานท่ี 
จํานวน: เปอรเซ็นต 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมทั้งลุมนํ้า 
ท่ีบาน 71.7 71.5 75.2 72.8 
รานน้ําชา 50.3 49.3 42.2 47.27 
มัสยิด 41.9 47.4 41.8 43.7 
ศาลาหนาบาน 32.3 23.9 30.3 28.83 
ไร/นา 5.5 6.6 5.1 5.73 
รานอาหาร 11.9 9.3 8.5 9.9 
อ่ืนๆ 12.2 10 8.2 10.13 
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3) สถานท่ีสําคัญ และความเชื่อ 
สถานท่ีสําคัญและความเชื่อมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน บางสถานท่ีแฝง

ความเชื่อ เรื่องเลาบางอยางเอาไว และตางอิงอาศัยกันและกันในการดํารงอยูเพ่ือ
ส่ือความหมายบางประการ ดังจะแสดงใหเห็นตอไปนี้ 

 

3.1) สถานท่ีสําคัญ 
ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของชุมชนพบวา สวน

ใหญเปนสถานท่ีทางศาสนา  ไดแก มัสยิด กูโบร พ้ืนท่ีวากัฟฮฺ วัด โรงเรียนตาดีกา 
สวนสถานที่อ่ืนๆ ก็ยังคงใหความสําคัญ เชน ศาลาเอนกประสงค สนามกีฬา และ
อ่ืนๆ เชน สุเหรา สํานักสงฆ เมรุ  ซึ่งสถานท่ีสําคัญตางๆ เหลานี้เปนท่ีรวมของ
กลุมคนหรือชุมชนในการทํากิจกรรมทางสังคม  จัดเปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสะทอนให
เห็นถึงความเขมแข็งและออนแอของชุมชนดวย 
 
ตารางที่ 12 สถานท่ีสําคัญ 

สถานท่ีสําคัญของหมูบาน 
เปอรเซ็นต 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
มัสยิด 82.60 94.10 89.10 88.60 

กูโบร 75.70 85.70 79.90 80.43 

พ้ืนที่วากัฟฮฺ 31.90 38.70 36.40 35.67 

โรงเรียนปอเนาะ 20.50 28.90 25.50 24.97 

วัด โรงเรียนตาดีกา ศาลา
เอนกประสงค สนามกีฬา 

12.80 4.80 10.20 9.27 

อื่นๆ (สุเหรา สํานักสงฆ เมรุ) 12.40 8.00 4.80 8.40 

  
จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามพบวา สวนใหญทุกภูมินิเวศถือวา

มัสยิดเปนสถานท่ีสําคัญของหมูบานมากท่ีสุด (82-94 %) รองลงมา คือ กูโบร (75-
85 %) พ้ืนท่ีวากัฟฮฺ (31-38 %) โรงเรียนปอเนาะ (20-29 %) วัด โรงเรียนตาดีกา 
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ศาลาเอนกประสงค สนามกีฬา (4-12 %) และอื่นๆ ไดแก สุเหรา สํานักสงฆ เมรุ 
(8-12 %) ซึ่งสถานท่ีตางๆเหลานี้มีรายละเอียดท่ีสําคัญท่ีควรกลาวถึงคือ 
 1) มัสยิด มีไวสําหรับทําการละหมาด โดยเฉพาะละหมาดวันศุกร 
กิจกรรมท่ีหามทําในมัสยิด คือ การแสดงมหรสพหรือการบันเทิงตางๆ 
 2) สุเหรา ใชเปนสถานท่ีละหมาดท่ัวๆไป ยกเวนการละหมาดวันศุกร 
และใชเปนสถานท่ีประชุม ทํากิจกรรมตางๆ ผูหญิงและเด็กๆ สามารถเขาไปได 
รวมถึงคนตางศาสนาดวย 
 3) กูโบร เปนสุสานของชาวมุสลิม ซึ่งญาติพ่ีนองของผูลวงลับจะไป
เคารพศพ และมีกิจกรรมในการพัฒนา ทําความสะอาดสถานท่ี 
 4) วากัฟฮฺ  เปนพ้ืนท่ีท่ีบรจิาคใหวัด โรงเรียน ปอเนาะ เพ่ือใชในกิจกรรม
สวนรวม แตเปนการกลาวมอบใหอัลเลาะห โดยแบงเปนสองลักษณะคือ  
 - วากัฟฮฺเฉพาะ มี วัตถุประสงค ท่ี ต้ังไวชัดเจนและจะตองทําตาม
วัตถุประสงคเทานั้น เชน วากัฟฮฺมัสยิด เปนตน 
 - วากัฟฮฺสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือสวนรวม ใชทําอะไรก็ได ท่ีมี
ผลประโยชนตอสวนรวม  
 5) ปอเนาะ เปนโรงเรียนสอนศาสนา แบงเปน 2 ลักษณะคือ 
 - ปอเนาะนอก เปนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน โดยจะทําการสอนเรื่อง
ศาสนาและสอนวิชาสามัญเขาดวยกัน 
 -  ปอเนาะใน หรือปอเนาะดั้งเดิม เปนการสอนศาสนาแบบดั้งเดิม สอน
เรื่องศาสนาอยางเดียว 
 ปอเนาะจะใชสําหรับจัดงานเมาลิด กิจกรรมทางศาสนา เชน อนาซีด 
อานคัมภีรอัลกุรอาน และใชบรรยายธรรมตามหลักศาสนาอิสลามใหกับคนชรา  
 6) ตาดีกา เปนโรงเรียนสอนศาสนาขั้นพ้ืนฐานสําหรับเด็กเล็ก (กอนเขา
ประถม 6) อยูภายใตการดูแลของมัสยิด สถานท่ีของโรงเรียนตาดีกาจะใช
ประโยชนคอนขางมาก มีลักษณะคลายศาลาเอนกประสงค ใชประชุม จัดกิจกรรม
ของหมูบาน 
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3.2) ความเชื่อ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษามีประชากรตัวอยางสวนมากนับถือศาสนาอิสลาม 

การสอบถามเรื่องความเชื่อจึงหมายถึงความเชื่อท่ีไมไดมีการบัญญัติไวในศาสนา
อิสลาม  เพ่ือตองการใหเขาใจวานอกจากความเชื่อสูงสุดในอัลเลาะหหรือใน
ศาสนาแลว ชาวบานมีความเชื่ออ่ืนอะไรอีกบาง ซึ่งจากแบบสอบถามทําใหพบวา 
ประชากรทุกภูมินิเวศสวนใหญมีความเชื่อในบอมอกําปงหรือหมอพ้ืนบานมาก
ท่ีสุด (60.11 %) และไมมีความเชื่อ (30.6 %) รองลงมา ความหมายของการไมมี
ความเชื่อนี้ตองเขาใจวา เปนคําตอบตามหลักการศาสนาอิสลาม เพราะหากมุสลิม
ใดเชื่อส่ิงอื่นนอกจากอัลเลาะหยอมทําใหผูนั้นเปนบาปตามบัญญัติทางศาสนา
อิสลามซึ่งเรียกวา “ซีริก” สวนความเชื่อตามวัฒนธรรมประเพณีอ่ืนๆ (7.32 %) 
ไดแก เมาะนูยง มะโยง ตือรี ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว มโนราห หนังตะลุง ไหวเจาท่ี 
หมอไสยศาสตร พิธีลาซัง และไมเชื่อแตไมลบหลู 
 
ตารางที่ 13 ความเชื่อโดยท่ัวไป 

ความเชื่อ 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
บอมอกําปง (หมอพ้ืนบาน) 57.64 63.92 58.77 60.11 
ไมมีความเช่ือ 31.12 25.15 35.53 30.6 
ความเช่ืออื่นๆ 8.65 8.04 5.28 7.32 

- เมาะนูยง 0.58 2.47 1.32 1.45 
- มะโยง 0.86 2.47 0.00 1.11 
- ตือรี 1.15 0.62 0.00 0.59 
- ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 1.73 0.62 1.32 1.22 
- มโนราหและหนัง
ตะลุง 

1.15 0.21 0.00 0.45 

- ไหวเจาที่ 0.58 0.41 0.00 0.33 
- หมอไสยศาสตร 0.29 0.00 1.32 0.53 
- ไมเชื่อ แตไมลบหลู 1.73 1.24 0.44 1.13 
- พิธีลาซัง 0.58 0.00 0.88 0.48 
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ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ/และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในธรรมชาติอีก เกี่ยวกับ
แมน้ํา ตนไม ทองฟา และอ่ืนๆ ไดแก เจาท่ี เจาปาเจาเขา, ผีบรรพบุรุษ, ภูเขา, 
มโนราห, วิญญาณ, สถานท่ี, สัตว เชื่อวาธรรมชาติมีวิญญาณ/เจาของ/ส่ิงศักด์ิสิทธิ์
เฝาดูแล 
 
ตารางที่ 14 ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในธรรมชาติ 
ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ รอยละ 

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิในธรรมชาต ิ ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 

มี 41.7 46.6 34.4 40.90 
ธรรมชาติมีวิญญาณ/เจาของ/
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์เฝาดูแล 

21.12 10.54 11.39  14.35 

แมน้ํา 9.4 7.2 7.8 8.13 
ตนไม 10.7 7.9 11.2 9.93 
ทองฟา 4.2 3.8 3.4 3.80 
อื่นๆ  4.8 6.2 6.8 5.93 

 
ชาวบานท่ีคณะผูวิจัยสัมภาษณไดบอกเลาเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับ

วิญญาณหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในธรรมชาติ  ซึ่งจะขอยกตัวอยางมาพอสังเขป ดังนี้ 
 

1) ธรรมชาติมีวิญญาณ/เจาของ/ส่ิงศักด์ิสิทธิ์เฝาดูแล ความเชื่อใน
ลักษณะนี้เปนการกลาวถึงอยางกวางๆ เกี่ยวกับธรรมชาติวามีวิญญาณ มีเจาของ  

หรือมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์เฝาดูแล ขณะเดียวกันยังมีเรื่องเลา ถอยคําอธิบายท่ี
ปรากฏอยูในความเชื่อเกี่ยวกับแมน้ํา ตนไม ทองฟา และความเชื่ออ่ืนๆ ดวย  ซึ่ง
แทท่ีจริงก็เปนการแสดงนัยในทางเดียวกัน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

- โลกนี้มีส่ิงศักด์ิสิทธิ์จริงและดวงวิญญาณจริง ควรเชื่อถือสืบทอดกัน
ตอไป 

- หลายปกอน คณะทหารบินสํารวจแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มี
อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตก คนหาศพไมพบ  เจาหนาท่ีจึงบนบานเจาปาใหหาศพ
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เจอ แตเมื่อเจอศพกลับไมแกบน ทําใหเกิดอาเพศปรากฏเปนชางงาดํามาเดิน
วนเวียนท่ีลานบิน เจาหนาท่ีตกใจจึงใชปนยิงหลายนัด ชางก็เดินจากไป เจาหนาท่ี
จึงไดแกบนจัดมหรสพตางๆ 

- เคยเขาปามีพรรคพวกพูดไมถูกกาลเทศะ เกิดอาเพศ มีชางและเสียง
สัตว ลมพายุ หลังจากจุดธูปเทียนขอขมา เสียงตางๆ ก็หายไป 

- กรณีท่ีภูเขา มีน้ําตก "ลาตอ" เชน บางคนท่ีไปอาบน้ําท่ีนั่นจะมีอาการ
ไมสบาย 

- วิญญาณและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ อัลเลาะหไดสรางขึ้นมา มันจะอยูท่ีใดก็ได ทุก
อยางมีมาลัยกัด (เทพ) คุมครองอยู ใครทําดีทําชั่วตอส่ิงนั้น มาลัยกัด จะบันทึกไว
เพ่ือไปพิจารณาในโลกหนา 

- ความเชื่อในเรื่องของวิญญาณที่เฝาภูเขา ถาใครลบหลูหรือดูหมิ่นหรือ
ถูกลืม จะทําใหคนเหลานั้นจะมีพฤติกรรมท่ีแปลกเหมือนถูกผีเขาและบางคนอาจ
ถึงตายก็มี 

- บานเรือนมีผีเจาท่ี เทวดาอารักษอยูในบาน คอยปกปองคุมครองเจา
บานใหอยูเย็นเปนสุข 

 

2) แมน้ํา 
- ผูเฒาเลาใหฟงวาในลุมแมน้ําสายบุรีมีผีพรายอยู มักจะคราชีวิตของ

มนุษยในแตละปประมาณ 1-2 คน 
- ความเชื่อเกี่ยวกับแมน้ํา ทุกแมน้ํามีตํานานมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เชน แมน้ํา

สายบุรี คนแกเลาวา มีจระเขบรรพบุรุษคอยปกปองจระเขท่ีไมดีไมใหเขามาในเขต
ท่ีลูกหลานของตนอาศัยอยู มีผีพราย 

- การท่ีเราถายอุจจาระลงในน้ํา พระแมคงคาจะลงโทษเรา และผิดหลัก
ของศาสนา 

- มีนางพรายในแมน้ํา ถามีการทําในเรื่องผิดตอธรรมชาติ เชน น้ํา ลํา
คลอง จะถูกลงโทษในทางรายๆ เพราะมส่ิีงศักด์ิสิทธิ์อยูเฝา 
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3) ตนไม 
-  ตนไมใหญ เชน ตนไทร คนแกเลาวามักจะมีเทวดามาสถิตยอยูในตน

ไทรเพ่ือปกปองรักษาปา ถาหากมีคนคิดจะโคน บางรายจะเกิดอาเพศ บางคนจะ
เจ็บไข 

- การท่ีจะตัดตนไมใหญตองขอเจาท่ีเพ่ือใหตัดไมไดสําเร็จ แตถาไมทํา
พิธีขอ จะทําใหคนตัดเจ็บไขหนักถึงตายได 
  

4) ทองฟา 
- ทองฟาเปนส่ิงท่ีชาวบานนับถือ นั่นคือวาไมมีทองฟา ไมมีมนุษย ไมมี

แมน้ําลําคลอง 
- ตนไมท่ีตายถูกฟาผาจะมีมารราย (ไชตอน) มาสถิตยอยู เพราะถูก

ฟาผาจึงไปไหนมาไหนไมได คอยหลอกหลอนผูคน เมื่อไปทํามิดีมิรายในบริเวณ
นั้น จึงตองมีหมอมาชวยปดรังควานไชตอนตัวนั้น 

- บนทองฟามีเทวดา  นางฟา  พระอินทร  พระพุทธเจา  และส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ตางๆ   
 

5) ไมควรพูดหรือทําส่ิงไมเปนมงคลหรือลบหลู 
- การหลงทางในปา เพราะพูดจาไมเหมาะสม 
- ตามปาเขาจะมีผูดูแล เวลาเราเขาไปแลวคิดไมดีไมราย จะทําใหเราเจ็บ

ไขไดปวย ถาหากวาเราลบหลู 
- เวลาเขาปาตองปฏิบัติตามกฎและขอหามตางๆ ท่ีเคยปฏิบัติกันมา ถา

ไมปฏิบัติตามจะหลงทาง 
- เวลาขึ้นบนภูเขาหรือเขาปาหามพูดถึงสัตวดุราย เชน เสือ ชาง 

 

          6) ผีบรรพบุรุษ 
- แผนดินศักด์ิสิทธิ์ ตองคิดดีทําดีตอบแทน ถาทําไมดีจะมีภัย ทุกปจะมี

การทําบุญใหคนด้ังเดิมท่ีมาบุกเบิกพ้ืนท่ี 
- เชื่อท่ีฝนวาปูยาตายายท่ีตายไปแลวจะมาขออาหาร  จึงทําอาหารไป

เซนไหวท่ีหนารูปของเขา 
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7) ความเชื่อเชิงสัญลักษณตามคําบอกเลา 
- ผึ้งทํารังต่ําจะมีน้ําทวมไมมาก หากทํารังสูงน้ําทวมใหญ 
- มดดํา ถามีการยกโขยงเขาบานก็จะเชื่อวาจะเขาชวงหนาฝน น้ําทวม 
- บูเวาะฮฺซากา คนแกบอกวาเวลาลูกซากาสุก คือ เวลาน้ําทวม (หนา

ฝน) 
 

8) โชคลาง 
- คนโบราณเชื่อวา ถาแสงอาทิตยกําลังตกดินในเวลาใกลค่ําเปนสีแดงจัด 

มักจะมีคนโดนฆาในหมูบาน ถาเมฆบนทองฟาเปนครีบเหมือนปลาจะไดปลามาก 
ถาเสือโครงคํารามแสดงวาจะเริ่มฤดูหนาว 

- เคยไปขอหวยที่ตนไมใหญ แลวถูกหวยเลขทายสามตัว 
- ฝนวาไดไปจับปลา ถาจับปลาไดมาก สวนใหญทุกครั้งจะไดเงินมามาก, 

ทุกครั้งท่ีภรรยาจะต้ังครรภ ฝนวาจะไดเพชรเม็ดงาม สวนใหญจะไดลูกผูหญิง (ทุก
ครั้งท่ีฝนและเปนจริงทุกครั้ง) 

- ถาฝนวาไฟไหมบาน มักจะมีปญหาทางจิตใจหรือทางกายตามมาใน
ภายหลัง 

- ฟาผาลงที่บานของใคร ถาไมหาหมอมาทําพิธีกรรมปดเปา คนในบาน
คนใดคนหนึ่งจะเจ็บปวย 
 

4) ปญหาและการจัดการปญหา 
4.1) ปญหาในชุมชน 
ปญหาท่ีไดจากกลุมประชากรตัวอยางท้ังสามภูมินิเวศพบวายาเสพติด

เปนปญหาสําคัญมากท่ีสุด (78.9-85.6%) รองลงมาไดแก ปญหาสถานการณความ
รุนแรง ปญหาความยากจน น้ําทวม และการทะเลาะวิวาท เมื่อเกิดปญหาก็จะ
ปรึกษาและขอความชวยเหลือจากญาติพ่ีนองในลําดับแรก และปรึกษาผูใหญบาน 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตามลําดับ 

สําหรับปญหายาเสพติดซึ่งเปนปญหาท่ีพบมากและอยูในระดับท่ีนาเปน
หวงนั้นจากการเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุมพบวาปญหายาเสพติดมีพัฒนาการ
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มาอยางยาวนาน กลาวคือ ในระยะแรกประมาณ 60 ป ยาเสพติดท่ีนิยมกันมาก
ไดแก ฝน กระทอม น้ําตาลเมา (ตาลโตนด) ตอมาจึงมีเหลาเขามาในชวงเริ่มมี
สถานบันเทิง หองอาหาร คาราโอเกะ และงานประจําป (งานกาชาด) สวนยามา 
มาจากคนขับรถสิบลอ หรือคนท่ีทํางานหนักท่ีเพ่ิมเวลาการทํางาน คนอีสานเขามา
ทํางานแถวภาคใตไดแนะนําใหกินยานี้เพ่ือใหทํางานได ตอมาไดเปล่ียนสภาพเปน
ยาบา เนื่องจากเปล่ียนรูปแบบจากการกินมาเปนการสูบ เสพ และกัญชา เฮโรอีนก็
เริ่มเขามา 
 สวนยาแกไอผสมน้ําโคกพบมากในหมูเยาวชน และพัฒนามาเปน 4x100 
และ 7x100 ในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย ใบกระทอม ยาแกไอ โคก ยากันยุง ฯลฯ 
เปนตน 
 
ตารางที่ 15 ปญหาในชุมชน 

 
4.2) บทบาทในการแกไขปญหา 
บทบาทในการแกไขปญหาเปนคําถามปลายเปดท่ีตอบไดอยางอิสระ 

ประชากรตัวอยางมีบทบาทอยางหลากหลาย แตเปนไปในลักษณะคลายคลึงกันท้ัง
สามภูมินิเวศ โดยภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 443 คน มี

ปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
ยาเสพติด 82.4 85.6 78.9 82.3 
สถานการณไมสงบ 69.2 69.7 63.6 67.5 
ยากจน 64.6 71.6 71.4 69.6 
นํ้าทวม 39.2 45.7 40.5 41.8 
ทะเลาะวิวาท 35.2 35.2 32.3 34.23 
อื่นๆ (ทรัพยากรถูกทําลาย 
วางงาน การศึกษา ขยะ ความไม
เปนธรรม ขโมย ปญหาครอบครัว  
นํ้าทวม สุขภาพ ที่ทํากินไมพอ) 

6.3 4.8 1.7 4.27 

ขอความชวยเหลือจาก 1. ญาติพี่นอง 2. ผูใหญบาน 3. อบต.  
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คําตอบ 561 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 564 คน มี
คําตอบ 905 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 267 คน มี
คําตอบ 325 คําตอบ โดยแบงเปน 11 กลุมคําตอบ ไดแก ยาเสพติด ยากจน 
ท่ัวไป น้ําทวม การกอความไมสงบ ทะเลาะ การศึกษา ครอบครัว ทรัพยากร ไมมี
บทบาท ตอบไมตรงคําถาม ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ประชากรตัวอยางมีบทบาทใน
การแกไขปญหาหลายอยางรวมกัน จึงทําใหจํานวนคําตอบมีมากกวาจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

บทบาทสมาชิกของชุมชนท่ีไดมีสวนชวยแกไขปญหาในอัตราที่สูง ไดแก 
ปญหายาเสพติด (36.36-50.39 %) ปญหาความยากจน (11.27-21.54%) และ
เรื่องท่ัวไป (10.15-19.96 %) นอกน้ันมีสวนแกไขนอย เชน ปญหาน้ําทวม 
สถานการณไมสงบ การทะเลาะวิวาท และ ปญหาทรัพยากรถูกทําลาย 

 
ตารางที่ 16 บทบาทในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

 ปญหา 
  

รอยละ 
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ทั้งลุมนํ้า 

ยาเสพติด 36.36 50.39 37.54 41.43 
ยากจน 18.18 11.27 21.54 17.00 
ทั่วไป 19.96 16.57 10.15 15.56 
น้ําทวม 7.66 4.64 8.00 6.77 
การกอความไมสงบ 5.35 2.43 4.31 4.03 
ทะเลาะ 4.10 1.66 5.85 3.87 
การศึกษา 1.43 1.10 0.92 1.15 
ครอบครัว 0.89 0.66 0.00 0.52 
ทรัพยากร 0.18 1.33 0.62 0.71 
ไมมีบทบาท 5.70 9.72 10.77 8.73 
ตอบไมตรงคําถาม 0.18 0.22 0.31 0.24 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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5) ผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ผูเชี่ยวชาญหมายถึงผูท่ีมีความถนัดอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
สามารถท่ีจะทําไดอยางคลองแคลว  บางครั้งผูเชี่ยวชาญก็มีคุณลักษณะของภูมิ
ปญญา  คือ  ไมเพียงมีทักษะชํานาญในการกระทําของตน  แตเมื่อผานการส่ังสม
ท้ังทักษะท้ังความคิดในระดับหนึ่งก็สามารถยกระดับความรูใหเกิดความเขาใจเปน
ภูมิปญญาท่ีเกิดความเชื่อมโยงกับระบบชุมชนหรือทองถ่ินไดอยางสอดคลอง
เหมาะสมกลายเปนเอกลักษณประจําถ่ินของตนที่เรียกวา  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนความหมายอันเกี่ยวของกับแผนดินหรือโลก ณ 
ชุมชนหรือทองถ่ินอันเปนพ้ืนท่ีเฉพาะแหงหนึ่ง  ซึ่งความหมายดังกลาวนี้ยัง
สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะนามธรรม อันเปนปรัชญา เปน
โลกทัศน  หรือทัศนะในการมองโลก  เปนระบบคุณคาท่ีใหความหมายเกี่ยวกับ
ชีวิต  ลักษณะดังกลาวเกี่ยวของกับระบบความสัมพันธของสรรพสิ่งในโลกที่
รวมถึงมิติทางจิตวิญญาณดวย  สวนอีกลักษณะหนึ่งคือ  ลักษณะรูปธรรม  ซึ่งเปน
ส่ิงสะทอนออกของลักษณะนามธรรมดังกลาวเพ่ือใหเห็นเปนรูปลักษณท่ีสัมผัสได 
เชน ส่ิงประดิษฐ อาชีพ ศิลปกรรม  เปนตน  ภูมิปญญาทองถ่ินจึงมีความสําคัญ
มาก  เพราะเกี่ยวของกับการจัดระบบความสัมพันธของชุมชนวาจะทําอยางไรจึง
จะมีชีวิตอยูไดอยางสอดคลองทามกลางความหลากหลายในชุมชน 
 จากการพบปะพูดคุยกับชาวบานท้ังสามภูมินิเวศและการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยตางๆ ทําใหเขาใจวา ในยุคปจจุบันนั้น  ชาวบานไดผานการเรียนรูมามาก 
ไดพบเห็นและเกิดการเรียนรูเปนการลองผิดลองถูก  ไดเรียนรูท้ังจากชุมชนของ
ตนและจากชุมชนอื่น  จึงทําใหเกิดเครือขายท่ีสงเสริมกระบวนการเรียนรูระหวาง
กัน และจากประสบการณชีวิตท่ีสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน  

สําหรับการจัดการทรัพยากรนั้น  ชาวบานลุมน้ําสายบุรีมองการจัดการ
น้ํา ดิน พืชและสัตว เปนองครวม  มีความสัมพันธเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ทุก
อยางกระทบถึงกันหมด ปราชญทองถ่ินบอกวา “สมบนภูเขา ปลาในแมน้ํา เกลือ
ในทะเล สุดทายก็อยูในหมอแกงเดียวกัน” เมื่อปาหรือตนไมถูกทําลายแมน้ําก็



 148 

เหือดแหง  แผนดินแมจะมีแรธาตุอุดมสมบูรณก็จะแหงแลง เพาะปลูกหรือทําอะไร
ไมได คนและสัตวก็จะเดือดรอน 
 คนเล้ียงควายในพรุ  เห็นความสัมพันธระหวางอาชีพการเล้ียงควายกับ
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศพรุ  แครอยเทาท่ีเกิดจากการเดินของควายก็
เกี่ยวโยงไดเกือบทุกเรื่อง  รอยเทาควายชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวของดินทําใหดินแนน 
ชวยใหดินกักเก็บความชื้นไดเพ่ิมขึ้น  เปนพ้ืนท่ีวางไขและหลบภัยของนกนางแอน
ทุง กลายเปนท่ีอยูของกบเขียดและสัตวเล็กๆ อีกหลายชนิด  ซึ่งเปนประโยชนตอ
นกกระยางและสัตวอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธอยูในหวงโซอาหารได เปนตน โดยทัศนะการ
มองแบบนี้  การจัดการน้ําของชาวบานจึงมีไดหลายอยาง หลายวิธี เชน การสราง
บานยกพ้ืนสูงในพ้ืนท่ีน้ําทวม  การเลือกทําเลสรางบาน  หมูบาน การปลูกพืชริม
แมน้ําท่ีเหมาะสม  การทําสวนดูซง  หรือระบบไรนาสวนผสม  การทําวังปลา  การ
ทําหลุมโจร (บอดักปลาริมแมน้ําหรือ ในพรุ)  การปลูกปาชุมชน  การอนุรักษปา
จาก ปาสาคู  การทําฝายทํานบจัดการน้ําในไรนาโดยระบบกลไกทางสังคม  การ
ขุดลอกแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําโดยใชวิถีชาวบาน เชน การลงแขก การใช
ระบบความเชื่อประเพณี วัฒนธรรม และหลักศาสนา การอนุรักษพ้ืนท่ีสําคัญ การ
ใชเครื่องมือแบบพ้ืนบาน  การเล้ียงสัตวโดยใชชนิดและปริมาณที่เหมาะสม การทํา
เขื่อนชีวภาพ เชน การเล้ียงหอยแมลงภูเปนแนวกั้นกระแสน้ําชายฝง ไมปดกั้น
ความสัมพันธระหวางแมน้ํากับพรุกับแหลงน้ําสาขา การแตงและเลานิทานสอนใจ 
การปลูกพืชหมุนเวียน การทําเกษตรแบบขั้นบันได การทําประปาภูเขา การปลูก
พืชคลุมดิน การใสปุยหนาแลง ภูมิปญญาการหาทําเลและวิธีการของบอน้ําต้ืน ภูมิ
ปญญาการใชดัชนีทางชีวภาพบอกการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ฤดูกาล และ
ทรพัยากร การทําอางเก็บน้ําขนาดเล็ก การทําเกษตรธรรมชาติ การทําเกษตรสลับ
ป เปนตน  

อยางไรก็ตาม จากขอมูลแบบสอบถามทําใหพบวา ลุมน้ําสายบุรีมีผูรูใน
เรื่องตางๆ จํานวนมาก เชน ผูนําทางความคิดสูงสุด รอยละ 37.83 หมอสมุนไพร 
รอยละ 28.4 การเกษตร รอยละ 17.37 การหาของปา รอยละ 15.53 การจัดการ
น้ํา รอยละ 4.9 การจัดการดิน รอยละ 3.03 ซึ่งผูรู เหลานี้ เปนกลุมคนท่ีผาน
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ประสบการณชีวิตอยางยาวนานและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในพ้ืนท่ี 
ขณะเดียวกันความรูความเชี่ยวชาญหรือความถนัดของแตละคนนั้นก็มีความ
เกี่ยวของอยางใกลชิดกับภูมิปญญาทองถ่ินดังกลาวมาขางตน โดยมีรายละเอียดท่ี
ควรกลาวถึงดังนี้ 
 
ตารางที่ 17 ผูเชี่ยวชาญในชุมชน 

ผูรูในชุมชน 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
มี 79.5 70.5 52 67.33 

ผูนําทางความคิด 41.1 42.1 30.3 37.83 

หมอสมุนไพร 32.1 33.4 19.7 28.4 

การเกษตร 23.5 16.7 11.9 17.37 

หาของปา 26.2 17 3.4 15.53 

จัดการน้ํา 7.8 4.9 2 4.9 

จัดการดิน 5.5 1.6 2 3.03 

 
5.1) ผูนําทางความคิด: ปราชญทองถ่ินผูเขาใจระบบชีวิต 
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีเกือบทุกพ้ืนท่ีจะมีคนท่ีเปนปราชญชาวบานหรือ

ปราชญทองถ่ินกระจายอยูตามภูมินิเวศตางๆ บางคนเปนผูนําศาสนา ผูนําทองถ่ิน 
ผูนําทางความคิด และบางคนเปนชาวบานธรรมดา ไมมีตําแหนงอยางเปนทางการ 
แตชุมชนใหความเคารพ นับถือ และเชื่อฟง  

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีตอนบนมีปราชญชาวบานผู เปนท้ังผูนําทาง
ความคิด  เปนผูเชี่ยวชาญในการเกษตรธรรมชาติ  เปนผูเครงครัดในศาสนา  
ไดแก นายดือราแม ดาราแม ซึ่งมีโลกทัศนเชื่อมโยงระหวางธรรมชาติกับศาสน
ธรรมอยางบรรสานกลมกลืน 
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นอกจากนี้ยังมีคนอื่นๆ อีกท่ีโดดเดน เชน นายตวนพา ตวนสุหลง อดีต

กลุมคอมมิวนิสต ผูเขาใจวิถีชีวิตท่ีสัมพันธกับปา และนายอาสมัน อาหามะ ผูมี

กรอบที่ 6 
ดือราแม  ดาราแม : ผูนําวิถีธรรมชาต ิ

 
“เตาอยูที่ตีน เห็นนกบินมา ว่ิงไปควานก สุดทายก็เสียทั้งนกเสียทั้งเตา” 

 
ถอยคํ า ดังกล าวคือการเปรียบเปรยให เ ห็นภาพ  โดยการนํ า

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น หรือส่ิงใกลตัว มาผูกรอยใหเกิดความรูความ
เขาใจอันลึกซึ้งในเรื่องของสถานการณปญหาในชีวิตประจําวันวา ทรัพยสินซึ่งอยู
ใกลตัวเราและงายตอการไดมา (เตา) เพียงแตไปหว่ันไหวตามกระแสสังคม (นก
บินมา) ที่มักจะใหความหวังอันสวยหรู การเดินตามกระแสสังคมก็อาจหมายถึง
การสูญเสียทุกส่ิง และตองจมอยูกับความไมมีอะไรเปนหลักประกันใหกับชีวิต 

นายดือราแม ดาราแม ปราชญทองถิ่นแหงบานมะยูง ตําบลปะลุกาสา
เมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีอาชีพเปนเกษตรกร ทํานา ทําสวนยาง 
โดยวิถีธรรมชาติ เฝาสังเกต เรียนรูธรรมชาติดวยตนเอง ทําใหคนพบวา
การเกษตรนั้นควรปลอยใหธรรมชาติชวยเหลือกันเอง ดวยการปลูกพืชหลาย
ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน ธรรมชาติจะจัดการชวยเหลือกัน โดยไมจําเปนตองใช
ปุยเคมี สารกําจัดวัชพืช ซึ่งนอกจากจะลดตนทุนแลว ชีวิตเกษตรกรก็ปลอดภัย 
ผูอื่นก็ปลอดภัย เกษตรกรมีรายได ลดคาใชจายในครอบครัว 

นายดือราแม ดาราแม ไดรับตําแหนงทางสังคมและไดรับเชิดชูเกียรติ
อยางกวางขวาง เชน ศิลปาจารยเกียรติยศมหาวิชชาลัยชุมชนปกษใต สาขา
เกษตรย่ังยืน, คณะกรรมการระดับชาติ โครงการนํารองเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนของเกษตรกรรายยอย, คณะกรรมการโครงการนํารองภูมินิเวศลุมน้ําสาย
บุรี, หนึ่งในผูริเริ่มกอต้ังเครือขายลุมน้ําสายบุรี เปนตน 
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หัวใจอนุรักษปา โดยมีผลงานท่ีโดดเดน เชน การอนุรักษปาชุมชนบานกาลอ เปน
ตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืน ท่ี ลุ มน้ํ าสายบุรีตอนกลาง  นับว า เปน พ้ืน ท่ีของปราชญและ

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีศูนยกลางอยูท่ีเมืองรามันซึ่งเปนเมืองเกาใน 7  หัวเมือง  ใน

กรอบที ่7 
ผูนําทางความคิด 

 
นายตวนพา  ตวนสุหลง บานน้ําตก ต.น้ําตก อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

อายุประมาณ 65 ป อดีตเคยเขาไปมีสวนรวมกับกลุมคอมมิวนิสยประเทศไทยทํา
การเคล่ือนไหว แตภายหลังกลับใจเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย ประสบการณที่อยู
ในปา ทําใหเขามีความรูเรื่องปาไมเขตรอน มีทักษะการอยูใหรอดในปา รูจัก
ตนไม รูจักกการเก็บพืชปามาทํายาสมุนไพรรักษาโรคตางๆ และรูจักการใช
ประโยชนจากพืชและสัตว เขาใจระบบนิเวศปาเปนอยางดี 

ตวนพา เปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี มีบุคคลิกความเปนผูนํา มีวินัย 
สนใจการใชภูมิปญญาในการจัดการชุมชน มีประชาธิปไตย มีศิลปะในการใชคน 
และเขาใจกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 

 
นายอาสมัน  อาหามะ บานกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา อายุ

ประมาณ 40 ป นายอาสมัน เปนคนอยากรูอยากเห็น มีความรูเก่ียวกับภูมิ
ปญญาทองถิน่ เชน ตนไม สัตวปา สนใจงานอนุรักษและไดเขารวมกิจกรรม
อนุรักษปาชุมชนบานกาลอมาโดยตลอด ทํางานปามานาน รูจักปา ตนไม สัตว 
และน้ําเปนอยางดี มีอารมณศิลปน มีจิตใจอาสา และไดอบรมส่ังสอนลูกใหสืบ
ทอดงานอนรุักษ สงเสริมลูกใหเขียนบทความสงเขาประกวดที่ตางๆ จนไดรับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว และยังเปนคนผลักดันใหปากาลอไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว
ประเภทชุมชน และรวมกับ RECOFTC ทํางานเก่ียวกับปาที่ปากาลอ 

ปจจุบันนายอาสมันไดพยายามเก็บรวบรวมภมูิปญญาทองถิน่ ถามคน
เฒาคนแก เก็บโนนผสมนี ่จนแตงหนังสือได 1 เลม 
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อดีต มีครูเปาะสู วาแมดีสา ผูเปนนักคิด นักพัฒนา นักการศึกษา และนักตอสูเพ่ือ
ความเปนธรรมใหแกชุมชนภาคใต 

ในปจจุบันมีปราชญทองถ่ิน ผูนําทางความคิด จํานวนมาก ท่ียกระดับ
ความเชี่ยวชาญของตนใหเปนภูมิปญญาท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
แนวทางรวมแกไขปญหา มีระบบความคิดท่ีสามารถเชื่อมโยงปรากฏการณทาง
สังคมไดอยางแหลมคม เชน นายอายิ อาแว, นายกอเซ็ง อาบูชิ, นายมะดามิง อารี
ยู เปนตน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ 8 
ปราชญทองถิ่นแหงลุมนํ้าสายบุรตีอนกลาง 

 

นายอายิ อาแว ปราชญแหงบานปากู ตําบลปากู อําเภอทุงยางแดง 
จังหวัดปตตานี กลาววา “พรุของชาวบานประกอบดวย 4 สวน สวนที่ 1 คือ สวน
ที่เปนน้ํา สวนที่ 2 คือ พ้ืนที่ปา และสวนที่ 3 คือ ทุงหญา ทั้งสามสวนนี้ชาวบาน
ถือวาเปนสมบัติสวนรวมที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการใชและดูแลรักษา สวนที่ 4 
คือ นาขาว ชาวบานถือวาเปนสมบัติสวนบุคคล ถาเปรียบแมน้ําเปนรถ พรุก็
เปรียบเสมือนลอ ปจจุบันนี้ลอถูกปรับแตงโดยใครก็ไมรูที่ไมเขาใจ จนลอเสียหาย
รถก็ว่ิงไมได ถามวา ใครคือผูตองรับผิดชอบ?” 

 

นายกอเซ็ง  อาบูซิ ปราชญแหงบานจารังตาดง ตําบลทาธง อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา กลาววา “ระบบนิเวศของพรุ ก็เหมือนกับมนุษย คือ มันมีหัว มี
แขน มีขา มีปาก มีทวารหนัก มันตองกินและตองขับถายแตตอนนี้เราไปปดปาก 
และปดทวารหนักของพรุ จนมันมีอาการผิดปกติและกําลังจะตาย” 

 

นายมะดามิง  อารียู ปราชญแหงบานเกะรอ ตําบลเกะรอ อําเภอรา
มัน จังหวัดปตตานี กลาววา “ผลไมบนภูเขา ปลาในแมน้ํา เกลือในทะเล สุดทาย
แลวทั้งหมดก็จะอยูในกระทะรอนใบเดียวกัน” 
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การสะทอนความคิดของปราชญทองถ่ินเหลานี้ไดแสดงใหเห็นนัยอัน
ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิต เปนโลกทัศนของผูผานประสบการณการเรียนรูเรื่องราวของ
โลกมาอยางยาวนาน จึงทําใหเกิดปญญาหย่ังรูและเขาใจปรากฏการณตางๆ เปน
อยางดี บางถอยคํามีการเปรียบเปรยราวถอยคําของกวี ท่ีพยายามปลุก
สัญชาตญาณฝายดีใหเกิดขึ้นแกทองถ่ินและมวลมนุษย เชน นายอายิ อาแว เคย
เปรียบเปรยเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการประชุมครั้งหนึ่ง
เพ่ือนําเสนอความรูความเขาใจของตนเอง  โดยหวังวาผูอ่ืนจะเขาใจความหมาย
อันถองแทของวิถีชีวิตชาวบานวา 

 
“มุมมองชาวบานกับชลประทานก็ตางกัน หากเปรียบแมน้ําเหมือนเปด 

ชาวบานเล้ียงเปดไวกินไข แตชลประทานเล้ียงเปดไวขาย ตรงนี้ ชาวบานใช
ประโยชนตามแมน้ํา แตชลประทานเขาจะบังคับน้ําไปใชประโยชน เพราะฉะนั้น 
ชลประทานเห็นวาน้ําทวมคือปญหา แตชาวบานเห็นวา น้ําทวมเปนปรากฏการณ
และใหประโยชนกับชาวบาน แตคนในเมือง คนท่ีไมไดอยูในพ้ืนท่ี เห็นวาน้ําทวม
ไปมาลําบาก ชาวบานก็วาน้ําทวมสักพักหนึ่งแลว ตอไปก็จะชวยชีวิต ตนไมพืช
พันธุจะสมบูรณเพราะน้ําทวม ฉะนั้นมุมมองตรงนี้เห็นดวยกับชลประทานวาตอง
พูดใหชาวบานเขาใจจริงๆ ไมง้ันอยาเพ่ิงสราง...” 

 
นอกจากนี้ยังพบวา ลุมน้ําสายบุรีตอนลางซึ่งเปนพ้ืนท่ีติดตอกับปาสัน

ทราย ปาชายเลน ทะเล ก็มีปราชญทองถ่ินท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทองถ่ิน
ของตนเปนอยางดี  เชน  กํานันลายิ สาแม  ผูเฝามองชีวิตผานสายตาท่ีหย่ังรูและ
เขาใจปญหาของสังคมไดอยางสัมพันธเชื่อมโยงอยางเปนองครวม  
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การสะทอนของปราชญทองถ่ินยังมีอีกจํานวนมากท่ีเปนภูมิปญญา ซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงโลกทัศนหรือทัศนะในการมองโลกตอปรากฏการณทางสังคม ท่ีทํา
ใหเขาใจในเบ้ืองตนไดวา ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรของลุมน้ําสาย
บุรีนั้นมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับหลักการทางศาสนาอิสลามท่ีใหความสําคัญ
กับการรูจักคุณคา การไมเบียดเบียนธรรมชาติ ไมเบียดเบียนมนุษย เพราะเมื่อ
พระเจาสรางสรรพส่ิง และมอบความไววางใจแกมนุษยใหใชทรัพยากรอยางรู
คุณคา ไมสุรุยสุราย ไมริดรอนสิทธิ์ผูอ่ืน และตองจายซะกาต (การบริจาค) เพราะ

กรอบที ่9 
ลายิ สาแม : ปราชญแหงลุมนํ้าสายบรุีตอนลาง 

 
นายลายิ สาแม ปราชญทองถิน่บานดาโตะ ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะ

หริ่ง จังหวัดปตตานี เคยกลาวถึงทรัพยากรทะเลวา 
“อาวปตตานีเปนสมบัติสาธารณะ เปนพ้ืนที่สวนรวม เปนทีท่ํามาหากิน

ของคนยากคนจน คนไมมีที่ดิน เปนที่ทํานาของชาวประมงทีย่ากจน เปนเฮาะ
ออแฆฆามา มันควรจะเปนทีซ่ึ่งไมควรจับจองเปนเจาของ” 

กํานันลายิ สาแม ผูเปนทีเ่คารพรกัของชาวบานนั้น ยังใหสติเตือนใจไม
เพียงผูคนในทองถิ่น แตยังแสดงความหวงใยตอมนุษย และปลุกความเช่ือมัน่
ศรัทธาตอชีวิตใหเพ่ือนมนุษยอดทนตอสู และรูจักความม่ังคั่งยัง่ยืนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการรูจักการจัดระบบความสัมพันธโดยไมเบียดเบียน
มนุษย ไมเบียดเบียนธรรมชาติ และมีศาสนธรรมประจําใจ 

“มนุษยเราควรมีชีวิตแบบนก ต่ืนแตเชา บินไปหากิน ตอนเย็นก็บิน
กลับมา ทองอิ่มแลวก็บินกลับมา นกมันไมเคยสะสมอะไร ไมฝากธนาคาร ไมมี
กระเปา มีแตทองอยางเดียว เขาไมไดหวงกังวลอนาคต เพราะมีความเชื่อวา มี
เหลือพอ แลวมนุษยยิ่งใหญกวานก กลับหวงอนาคตวาไมมีอะไรจะกิน เราก็เลย
ไปสะสม เพราะกลัววาจะอด ก็เลยไปเบียดเบียนคนอื่น จึงเดือดรอนจนทุกวันนี้ 
มนุษยที่ศรัทธาพระเจา เช่ือวาพระเจามีจริง ตองอยูดวยศรัทธา เช่ือวาพระเจาไม
ทอดทิ้ง ไมใหอด” 
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ในท่ีสุดแลวสรรพส่ิงลวนตองกลับคืนสูธรรมชาติ และส่ิงนั้นก็คือพระเจา อัลเลาะห
องคเดียว การมีความรูความเขาใจหลักการศาสนาอยางถูกตองลึกซึ้งก็สามารถทํา
ใหเกิดปญญาท่ีจะนําไปแกไขปญหาอยางสันติไดไมยาก 

อยางไรก็ตาม การกลาวถึงผูรูและภูมิปญญาในท่ีน้ีเปนการยกตัวอยาง
เ พ่ื อ ใ ห เ ข า ใ จ แ ต พ อ สั ง เ ข ป  ก า ร ศึ กษ า เ รื่ อ ง ภู มิ ป ญญ า ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติยังมีเรื่องราวอันละเอียดลึกซึ้งท่ีตองทําการศึกษาอยางจริงจัง
กันตอไป 
 

5.2)  การรักษาโรคดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ในเรื่องการรักษาโรคนั้นพบวา ชาวบานมีผูรูในการดูแลรักษาชาวบาน
ดวยกันเองยามเจ็บปวย  สวนใหญเปนผูอาวุโสในหมูบาน  เนื่องจากในอดีตการ
สาธารณสุขและการพยาบาลยังไมท่ัวถึง  ชาวบานใชภูมิปญญา  ความรูในชุมชน
ดูแลรักษากันเองกอน  ปจจุบันถึงแมการสาธารณสุขจะเจริญมากขึ้น  แตก็ยัง
พบวามีชาวบานสวนหนึ่งท่ียังคงพ่ึงพาภูมิปญญาพ้ืนบานเหลานี้อยู เชน 

อําเภอทุงยางแดง  มีหมอตําแยที่มีชื่อเสียงเรียกวา โตะบิแดและโตะมูเด็ง 
โดยโตะบิแด  เปนหมอตําแยรักษาผูปวยท่ีเปนผูหญิง (ทําสุนัตผูหญิง นวดเสน
และทําคลอด) โตะมูเด็ง เปนหมอตําแยรักษาผูปวยท่ีเปนผูชาย (ทําสุนัตผูชาย) 
ท้ังโตะบิแดและโตมูเด็ง มีการสืบทอดโดยจิตวิญญาณ หรือท่ีเรียกวา “อางิง” มีการ
สืบทอดจากรุนกอน เชน กรณีท่ีมีแมเปนโตะบิแด ลูกอาจไมไดต้ังใจเปนโตะบิแด 
แตเมื่อมีคนมาขอใหชวยทําคลอดให ก็อดไมไดท่ีจะไปชวยทําคลอด และกลายเปน
โตะบิแดในท่ีสุด  เพราะมีคนมาใหรักษาตลอด  ซึ่งในอดีตโตะบิแดเปนท่ีพ่ึงของคน
ในชุมชนไดเปนอยางมาก ถึงแมปจจุบันจะมีระบบการพยาบาลและสาธารณสุขท่ี
ทันสมัย  และชาวบานนิยมคลอดลูกท่ีโรงพยาบาล แตก็ยังมีการพ่ึงพาโตะบิแดอยู 
เชน การนวดเสนเพ่ือเตรียมตัวสําหรับแมกอนคลอด เปนการจัดทาเด็กใหอยูในทา
ท่ีเหมาะสมและคลอดงาย นอกจากนี้ การนวดเสนยังมีผลชวยใหน้ํานมไหลไดดีขึ้น
ดวย (นีมะเฮาะ)  

อําเภอทุงยางแดงมีโตะบิแดท่ีมีชื่อเสียง 2 คน คนแรกช่ือ มะเงาะ อายุ
ประมาณ 60 ป อยูท่ีตําบลปากู อําเภอทุงยางแดง โดยมะเงาะสามารถชวยจัดทา
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เด็กกอนคลอดใหอยูในทาท่ีเหมาะสม คนท่ีสองชื่อ เมาะนะ อายุประมาณ 60 ป 
อยูท่ีตําบลน้ําดํา อําเภอทุงยางแดง คอนขางมีชื่อเสียง สามารถนวดยกมดลูกท่ีลด
ตํ่าใหขึ้นมาได เวลาตรวจคนตั้งทองก็ไมเคยจับทองคนทองเลย 
 สําหรับโตะมูเด็ง ท่ีตําบลปากู มีอยูเพียงคนเดียวในอําเภอทุงยางแดง 
และพ้ืนท่ีใกลเคียง มีอีกหนึ่งคน ชื่อ แบมะ (มูเด็ง) อายุประมาณ 60 ป ปจจุบันไป
ทํางานท่ีประเทศมาเลเซีย เคยมีชาวบานในหมูบานไปหาโตะมูเด็งท่ีอ่ืนมาเพ่ือให
ทําพิธีสุนัตใหลูกชาย แตพอทําแลวเลือดออกไมหยุด จึงโทรไปหาแบมะประเทศ
มาเลเซีย เพียงแคบอกวา เด็กลูกใคร ชื่ออะไร เลือดหยุดไหลทันที ชาวบานได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมหัศจรรยท่ีเกิดขึ้นวา นาจะเปนเรื่องของเขตการ
ดูแล คลายๆ ลํ้าเขต จึงทําใหเลือดไหลไมหยุด ปจจุบันเวลามีคนมาหาแก แกไม
สะดวกท่ีจะทําให ก็อนุญาตใหคนอื่นทําแทน อยางนี้ไมเปนไร 

นอกจากน้ี ยังพบอีกวา วิธีการรักษาแบบพ้ืนบานเกี่ยวกับการหามเลือด
นั้น  ชาวบานมีความเชื่อเกี่ยวกับผีและวิญญาณราย  แตก็มีวิธีการปองกันผีเหลานี้ 
เชน เรื่องการหามเลือด ใหเอาหนาม (ตนไม) กับสับปะรดไปไวใตถุนบาน เวลามี
การคลอด เพ่ือไมใหผีมา จะไดปลอดภัย ไมเสียเลือด เพราะจะไดไมมีผีมากิน
เลือด 

นอกจากนี้ ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีตอนลางยังมีหมอรักษาโรคอ่ืนๆอีก เชน 
ผูอาวุโส ชื่อ อาเยาะมุ (อายุมากกวา 80 ป) อยูท่ี ตําบลตะบ้ิง อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี สามารถรักษาโรคมะเร็งได และยังมีหมอบานท่ีมีชื่อเสียง เชน 
วามะ สามารถรักษาโรคอีสุกอีใส รักษาสมุนไพร และแชโอะ เปนหมอผี หมอดูของ
หาย หมอและผูมีความสามารถดังกลาวเหลานี้ ในปจจุบันยังมีคนมารักษาอยูเปน
ประจํา 

 

5.3)  วังปลา 
วังปลา เปนภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรของบานกือเม็ง ตําบลอา

ซอง อําเภอรามัน และบานจารังตาดง ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  เปน
ชุมชนริมน้ําสายบุรี ชาวบานเลาวาแตเดิมแมน้ํามีความอุดมสมบูรณมาก มีวังปลา
อยูหลายแหงในแมน้ําสายบุรีบริเวณบานกือเม็งมีวัง (ลูโบะ) เชน ลูโบะแยะ ลู
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โบะสโตร ลูโบะปยุง สวนท่ีบานจารังตาดง เชน ลูโบะตาดง ลูโบะซอเล็ง ลูโบะมือ
บา ลูโบะตอเยาะ ลูโบะกือราฆี ลูโบะกาแม ลูโบะซือแปรง เปนตน ในอดีต 
ชาวบานท่ีอยูริมแมน้ําจะชวยกันดูแล มีกฎกติกาหามปรามการทําประมงที่ผิด
กฎหมาย ไมมีจริยธรรม แตละวังจะมีเรื่องราวเลาขานเก่ียวกับจระเข และมีขอหาม
ตางๆ 
 ชาวบานจะทําประมงในวังโดยใชเครื่องมือประเภทอวน (ปูกะ) แห 
(ยาลอ) เบ็ดราว (ฆาวา) ในฤดูแลง ฉมวก (ยาแป) เบ็ด (ไง) และบูบู เปนตน เกือบ
ทุกครอบครัวในหมูบานมีสวนเกี่ยวของกับการทําประมงในแมน้ํา ประมาณ 8-9 
เดือน/ป สัตวน้ําท่ีจับไดสวนใหญไดแกปลาตะเพียน ปลากือแฆ ปลาซะบามา 
ปลากือเลาะ อุแดกาเลาะ และปลาน้ําจืดท่ัวไป เปนตน 
 ตอมามีชาวบานจากนอกพ้ืนท่ีเขามาหาปลาและจับสัตวน้ําในวังตางๆ มี
การทําประมงผิดกฎหมายโดยใชยาเบ่ือ ซ็อตดวยไฟฟา ใชระเบิด และไมยอม
เคารพกติกาขอหามของชุมชน ทําใหสัตวน้ําในวังหรือลูโบะลดจํานวนลง และมี
ผลกระทบตออาชีพและความมั่นคงดานอาหารของชาวบาน จึงเกิดการรวมตัวกัน
เปนกลุมอนุรักษ ทําการฟนฟูภูมิปญญาวังปลาขึ้นมาใหมใน 2 หมูบาน โดยมี
กิจกรรมเล้ียง/ปลอยปลาทองถ่ิน อนุรักษพันธุไมชายน้ํา สรางกลุมเฝาระวัง และ
กําหนดกฎกติกาการใชประโยชนวังปลา เปนตน และมีการขยายเครือขายวังปลา
ไปยังชุมชนริมน้ําอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 
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ภาพที่ 36 วังปลา บานกือเม็ง ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
5.4) ภูมิปญญาเกี่ยวกับตนจาก 

 แมน้ําสายบุรีบริเวณใกลปากแมน้ําเปนระบบนิเวศน้ํากรอย ริมฝงมีปา
จากข้ึนอยูอยางหนาแนน ชาวบานในทองถ่ินมีภูมิปญญาเกี่ยวกับตนจาก รูจัก
คุณคาและการใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน ยอดออนจากตนจากใชทําใบจาก
แหงมวนกับยาเสนสูบแทนบุหรี่  ใบแกใชทําตับจากมุงหลังคาบาน ผลจากใช
รับประทานเปนอาหาร น้ําจากงวงจากใชทําน้ําสมจากและน้ําตาลจาก  และใชทํา
ยารักษาตาอักเสบได ท่ีสําคัญย่ิงก็คือ ปาจากเปนแหลงอาศัยและหลบภัยของสัตว
ปาและสัตวน้ําหลากหลายชนิด เชน ปูดํา ปูแสม นาก นกน้ํา ปลา กุง ฯลฯ ซึ่งมี
คุณคาทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีชายฝง รวมท้ังชวยยึดตล่ิงใหมีความ
มั่นคง  ชาวบานท่ีประกอบอาชีพทําการประมงที่บานกาแลรายอ (บานทาพระยา) 
ตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี  จะชวยกันดูแลรักษาปาจากเอาไว
และเลือกบริเวณท่ีมีจากมากเปนทําเลสําหรับเปนทาจอดเทียบเรือ ชาวบานเลาให
ฟงวาปาจากชวยยึดตล่ิงไมใหพัง  ปาจากทําใหแมน้ําลึกอยูไดนานโดยไมตองขุด
ลอก และมีสัตวน้ําใหจับไดตลอดท้ังป  ชาวบานท่ีนี่อยูรอดไดแมจะไมรวยเพราะ
ปาจากเปนทุนทรัพยากรของทองถ่ิน 
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ภาพที่ 37 ปาจาก อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

 
5.5) การปองกันตล่ิงพังและการกัดเซาะชายฝง 

 ตล่ิงพังและการกัดเซาะชายฝงเปนความเปล่ียนแปลงของชุมชนลุมน้ําท่ี
นากังวลอีกประการหนึ่ง จากการสังเกตของชาวบานท่ีอาศัยอยูริมแมน้ํามาอยาง
ยาวนาน พบวาแมน้ําสายบุรีมีการเปล่ียนแปลงมาอยางตอเนื่อง แมน้ํามีแนวโนม
กวางขึ้นกวาเดิม  มีความตื้นเขินมากขึ้น รูปรางของแมน้ําเปล่ียนไปจากเดิม 
รวมท้ังคุณภาพและปริมาณของน้ําต้ังแตตนน้ําจนถึงบริเวณปากน้ําและบริเวณ
ชายฝง  แมวาการเปล่ียนแปลงจะเปนปรากฏการณปกติตามธรรมชาติ แตอัตรา
การเปล่ียนแปลงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วมากในชวง 30 ปมานี้เอง และหาก
ยอนไปในอดีตอันไกลโพนก็ยังพบวา การเปล่ียนศูนยกลางการปกครอง หรือการ
เปล่ียนเมืองใหมของเจาเมืองก็มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของแมน้ํา เชน การ
ยายเมืองสายบุรีเดิมซึ่งอยูเขตอําเภอไมแกน ไปอยูท่ีเมืองตะลุบัน เนื่องจากปาก
แมน้ําต้ืนเขิน เปนตน 
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ภาพที่ 38 การกัดเซาะชายฝง 
  

ชาวบานท่ีสังเกตปรากฏการณของแมน้ําเลาใหฟงวา ตล่ิงของแมน้ํามี
การกัดเซาะเพ่ิมมากขึ้น ถาลองเรือตามแมน้ําจะพบเห็นรองรอยอยู ท่ัวไป 
เรือกสวนไรนาของชาวบานริมตล่ิงเสียหายจํานวนมากและมีความเส่ียงเพ่ิมขึ้น 
บางพ้ืนท่ีซึ่งมีการเซาะพังมาก  ทางราชการจะเอากอนหินมาท้ิงยึดเอาไวดวยตา
ขายเพ่ือปองกันและชะลอการเซาะพัง  ชายฝงบริเวณปากแมน้ําจะมีแนวเขื่อนหิน
กั้นทรายปองกันปากแมน้ําต้ืนเขิน แตตามแนวชายหาดจะสังเกตพบเขื่อนหินสราง
เรียงเปนระยะๆ ต้ังฉากกับแนวชายฝงเพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝง  การ
กอสรางโครงสรางเหลานี้รัฐตองใชงบประมาณมาก 
 ชาวบานไมรูวาสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหเกิดปญหา  แตมีขอสังเกตวาใน
แมน้ํามีการดูดทรายมาก  บริเวณชายน้ําริมตล่ิงมีการบุกรุกทําลายปาและตนไม
ริมน้ําตามธรรมชาติ  เพ่ือปลูกยางพาราและทําการเกษตรเชิงเดี่ยว หรืออาจเปน
เพราะน้ําอาจจะไหลแรงขึ้นเนื่องจากปาไมนอยลง เปนตน นอกจากนั้นมีชาวบาน
บางคนคิดวาอาจมีสาเหตุมาจากการพัฒนา เชน การสรางทํานบ คันดิน หรือประตู
กั้นน้ํา  เกิดการกักเก็บตะกอนทําใหความสัมพันธระหวางพรุ  แหลงน้ําสาขากับ
แมน้ําสูญเสียสมดุลของปริมาณตะกอน แมน้ํามีตะกอนไมพอท่ีจะไปซอมแซมตล่ิง
ตามธรรมชาติ สวนในพรุและแหลงน้ําสาขามีตะกอนมากเกินไปจนเกิดการต้ืนเขิน 
ทําใหความจุในการกักเก็บน้ํานอยลงมีความเส่ียงในการเกิดน้ําทวมมากขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ชาวบานท่ีอยูริมแมน้ําก็รูจักเรียนรู และมีวิธีการจัดการ
แกไขปญหา ดวยการปลูกตนไมเปนแนวปาธรรมชาติ เพ่ือกันตล่ิงพัง นอกจากนี้ 
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ชาวบานยังตองรูจักเลือกทําเลสรางบาน  และการทําทาเทียบเรือดวย เพ่ือลด
ความเส่ียงตอการเกิดผลกระทบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ 10 
ชาวบานปลูกตนไมปองกันตล่ิงพัง 

 
 ชาวบานที่อาศัยอยูริมแมน้ําสายบุรี มีบทเรียนและประสบการณ
เก่ียวกับแมน้ําสายบุรีมาอยางยาวนาน และไดเรียนรูวา ปญหาหรือความขัดแยง
ระหวางคนกับแมน้ําที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องก็คือความไมมั่นคงของตลิ่งและ
ชายฝง ซึ่งมีผลกระทบตอชาวบานที่ตองพ่ึงพาแมน้ํา ชาวบานริมแมน้ําสายบุรีได
พัฒนาภูมิปญญางายๆ ในการรักษาความมั่นคงของตลิ่ง ไมตองลงทุนมาก ดวย
การสรางแนวปองกันทางชีวภาพ ซึ่งทําใหไดประโยชนดานอื่นดวย นั่นก็คือการ
เลือกปลูกตนไมที่เหมาะสมบริเวณริมตล่ิง ชวยยึดดินเอาไวใหมีความมั่นคง
เพ่ิมข้ึน 
 ถาลองเรือไปตามแมน้ํานอกจากจะเห็นแนวปาธรรมชาติ สวนผลไม 
สวนยางพาราแลว เราจะพบเห็นตนไมหลายชนิดที่ชาวบานปลูกและดูแลรักษา
เอาไวเปนตัวชวยทางชีวภาพเพ่ือปองกันการกัดเซาะของแมน้ํา เชน พาฮงยือลี
มอ (ฉําฉา) ฆือแลแงบือซา (ชุมเห็ดเทศ) ใชเปนยาสมุนไพรไดดวย ยือลีตี (โพธิ์
ทะเลและปอทะเล) ซาโฆ (สาคู) ใชประโยชนไดสารพัด บูโละ (ไผ) มี 2 ชนิดที่
นิยมปลูก คือ บูโละโอ (ไผหนาม) ใชจักสาน กับบูโละมีเยาะ (ไผไมมีหนาม) นิยม
ทํารั้ว พาฆอ (มะเด่ือ) ผลสุกปลาชอบกินมาก กือบียอ (จาก) ใชสารพัดประโยชน 
กลาดี (บอน) ชวยดักตะกอน ปากู (ผักกูด) เปนอาหารยอดนิยม ตมหรือลวกกิน
กับน้ําพริก เปนตน บางชนิดงอกเองตามธรรมชาติ ชาวบานรักษาเอาไว 
 นอกจากการเลือกปลูกตนไมทองถิ่นที่เหมาะสมแลว แมแตการเลือก
ทําเลสรางบาน การทําทาเทียบเรือ ก็ตองดูวาอยูบริเวณใดของแมน้ํา กระแสน้ํามี
ทิศทางใด แรงเร็วแคไหน ลึกเทาไร มีแนวปองกันตามธรรมชาติหรือไม เพ่ือลด
ความเส่ียงตอการเกิดผลกระทบในอนาคตใหมากที่สุด 
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5.6) ภูมิปญญาการจัดการน้ํา  
บานน้ําตก ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีภูมิปญญาการ

จัดการน้ําท่ีเกิดขึ้นจากชาวบาน ดวยการทําประปาภูเขา ชาวบานน้ําตกเปนคนมา
จากที่ตางๆ ต้ังหลักแหลงตามนโยบายเปดนิคมในยุคแรกๆ เมื่อมาถึงไดมีการบุก
ปา หักรางถางพง กอรางสรางสวนรวมกันอยางยากลําบาก เกิดสวนผลไม เปน
ชุมชนในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา  มีสายน้ําลําธารท่ียังมีความเปนธรรมชาติ ชาวบานเกาแก
เลาใหฟงวา ตอนเปดนิคมนั้น น้ําทาสมบูรณกวาปจจุบันมาก จึงเกิดความเปนหวง
วา ในอนาคตน้ําอาจลดลงและแหงหายไปจากลําธารถาปาไมถูกบุกรุกทําลายไป
มากกวานี้ 
 บานน้ําตกมีชาวบาน 8 ครอบครัวรวมกลุมกันทําประปาภูเขาโดยการทํา
ทอพลาสติกสงน้ําจากลําธารบนภูเขาลงมาที่หมูบานขางลาง ใชวิธีการงายๆ คือ 
ขั้นแรกชวยไปสํารวจทําเลที่จะกั้นเปนทํานบกักน้ําโดยใชกอนหินและวัสดุใน
ทองถ่ิน เสร็จแลวก็ตอทอสงน้ําลงไปในถังขนาด 200 ลิตร (ถังน้ํามัน) ซึ่งมีตาขาย
บุไวท่ีปากถังเพ่ือกรองเศษตะกอนและใบไม จากน้ันน้ําท่ีผานการกรองแลวก็ถูก
สงไปเก็บไวท่ีถังเก็บน้ํา กอนท่ีจะกระจายผานทอไปใชตามครัวเรือนตางๆ  
 ชาวบานเลาใหฟงวา ไดแบบและแนวคิดมาจากชาวบานคนหนึ่ง 
เมื่อกอนชาวบานใชไมไผทําเปนทอสงน้ําจึงดัดแปลงมาใชเปนทอพลาสติกแทน
เพ่ือใหอายุการใชงานนานขึ้น  ชาวบานมีการลงเงินและลงแรงชวยกันทํา โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากอบต.บานน้ําตกประมาณสองหมื่น
บาท เวลามีปญหาขัดของชาวบานในกลุมก็จะชวยกันซอมแซม งายและสะดวก ไม
ตองทําเรื่องอะไรใหยุงยาก สามารถดูแลและจัดการกันเองและชวยกันมาหลายป
แลว ไมคอยมีปญหาอะไร  มีความรูสึกเปนเจาของและภาคภูมิใจ ชาวบานบอกวา
จะตองรักษาปาตนน้ําเอาไวเพ่ือไมใหน้ําในลําธารนี้แหงหมดไป 
 น้ําจากประปาภูเขาท่ีชาวบานนํามาใชขยายประโยชนหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพและประหยัด เชน ใชอุปโภค บริโภคในบาน น้ําสวนหนึ่งระบายลงใน
บอเล้ียงปลาริมบาน หลังจากนั้นก็ระบายตอลงไปเล้ียงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขางบาน 
กอนปลอยลงไปในแหลงระบายน้ําตามธรรมชาติ 
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5.7) ปาชุมชนกาลอ 
 กาลอเปนชุมชนมุสลิมด้ังเดิมแหงแรกของอําเภอรามัน ต้ังถ่ินฐานมานาน
ราว 300 ป มีปาเปนของชุมชนดั้งเดิม โดยชุมชนจัดการแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบให
ตระกูลตางๆในชุมชนดูแล รักษา และใชประโยชน ตามกฎระเบียบ ขอหามและ
ความเชื่อตาง ๆ ผานคําส่ังสอนของผูอาวุโสในชมุชน มีปายางเกาแก สวนลองกอง 
สวนดูซง และปาไผ เปนตน มีปาดงดิบเขาท่ีสมบูรณ มีคลองธรรมชาติหลายสาย
ไหลลงคลองบาตูฮาตะ ซึ่งชุมชนอาศัยเปนแหลงน้ําใชสอย ปาชุมชนกาลอจึงมีคา
และสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนเปนอยางยิ่ง 

เมื่อปพ.ศ. 2468 คนในชุมชนไดสิทธิการถือครองที่ดินและเริ่มมีการทํา
สวนยางพาราแบบดั้งเดิม โดยนําพันธุยางมาจากอําเภอเบตง จังหวัดยะลา และมี
การเก็บของปาประเภทหวาย และกํายาน สงไปขายที่จังหวัดปตตานี จากน้ันเมื่อป
พ.ศ. 2498 คนในชุมชนไดรับเอกสารสิทธิ (ใบ สค.1 และนส.3) และมีการประกาศ
พ้ืนท่ีปาสงวนทับพ้ืนท่ี สค.1 ของชาวบาน จากนั้นอีกเพียงไมกี่ป ในปพ.ศ. 2505 
นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไดเปดโอกาสใหคน
จากนิคมฯ เขาถางปาและจับจองท่ีทํากินในเขตปาเทือกเขากาลอ ทําใหพ้ืนท่ีปา
ดานทิศใตของตําบลกาลอหมดไป ตอมารัฐไดสงเสริมการทําสวนยางของกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง ทําใหมีการบุกเบิกพ้ืนท่ีปาเพ่ือทําสวนยางเพ่ิมขึ้น  
รวมท้ังมีการลักลอบตัดไมขายโดยใชชางลาก ในปพ.ศ. 2511 ไดมีประกาศ
สัมปทานปาบริเวณเทือกเขากาลอและพ้ืนท่ีใกลเคียง จนกระท่ังปพ.ศ. 2521 
บริษัทยะลาทําไมไดเขาไปตัดไมบริเวณปาตนน้ําของเทือกเขากาลอ 

จากเหตุการณดังกลาวทําใหคนในชุมชนรวมตัวกันคัดคานจนบริษัทตอง
ถอนตัวออกไป  และชาวบานตําบลกาลอไดมีการต้ังกลุมอนุรักษและมีขอตกลงท่ี
จะรวมกันดูแล รักษาปา และเริ่มมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือดูแลปาชุมชนรวมกัน โดยใน
ปพ.ศ. 2536 ไดมีการสํารวจปารวมกับทีมสํารวจของผศ.นิธิ ฤทธิพรพันธุ จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพ่ือสํารวจหาขอมูลในการจัดการปาของชุมชน โดย
ไดมีการเดินดูสภาพปา ทําแนวเขตปาชุมชน และคุยกับแกนนําของนิคมเรื่องแนว
เขตและปกเขตปาชุมชนกับท่ีทํากินของชาวบาน โดยองคกรชุมชนรวมกับศูนย
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อบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (RECOFTC) และโครงการ
จัดการทรัพยากรโดยองคกรชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําภาคใต  โครงการวิจัยพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และโครงการอนุรักษและฟนฟูลุม
น้ําสายบุรี จัดทําแผนการจัดการปาชุมชนกาลอ โดยการมีสวนรวมของชุมชน บน
พ้ืนฐานองคความรู การใชประโยชน ความเชื่อ และการดูแลปาของชุมชนที่มีอยู
ด้ังเดิม ทําใหมีคณะกรรมการที่มีบทบาทหนาท่ีชัดเจน และมีการวางแผนสํารวจปา
อยางสม่ําเสมอ ออกขอบังคับการรักษาน้ํา สัตวปา และปาไม มีการจัดเวทีนําเสนอ
แผนการจัดการและกฎระเบียบปากาลอกับทางอําเภอและกรมปาไม และมีการ
ประชาสัมพันธเรื่องปาชุมชนกับชาวบานกาลอและชุมชนใกลเคียง 

ปจจุบันชาวบานในชุมชนยังคงมีการใชประโยชน ดูแล และรักษาปา และ
ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชน นอกจากนี้  ผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตทําใหการเดินปาเพ่ือดูแลปาของ
ชุมชนลดลง 
 

6)  เครือขายชุมชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในดานการจัดการเครือขายนี้เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อมีนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษามีโครงการสงเสริมความสัมพันธเครือขายปา-พรุ-สันทราย-ชาย
เลน  เพ่ือการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาการจัดการปาใหเกิดความย่ังยืน103 ซึ่ง
เขาไปสรางความเขมแข็งใหองคกรชาวบาน  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูบน
พ้ืนฐานการสรางความเขาใจภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีบทบาท
เชื่อมโยงประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ดวยการจัดการเครือขาย
ผานกิจกรรมและเวทีเรียนรู  ซึ่งทําใหไดภาพรวมของการดําเนินงานท่ีสามารถตอ
ยอดงานเครือขายใหเติบโตตอไปได  เกิดการจัดการทรัพยากรทองถ่ินท่ีเปน
เครื่องมือการแกปญหาความขัดแยงภายในชุมชน ระหวางวัฒนธรรม และทําให

                                                 
103 แผนกวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี, “โครงการเสริมสรางความสัมพันธเครือขายปา พรุ-สันทราย-ชายเลน เพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาการจัดการปาใหเกิดความยั่งยืน,” 2549, น.158. 
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คนพบรวมกันวา  ความมั่นคงของฐานทรัพยากร ความมั่นคงทางอาหาร คือความ
มั่นคงของทองถ่ิน  การทํางานของนักวิชาการนี้แสดงใหเห็นวาเปนการทํางานท่ีมี
ความสัมพันธกับภาคประชาชนอยางใกลชิด 
 นอกจากนี้ โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรเชิงสมานฉันทเพ่ือการฟนฟูอาชีพ วัฒนธรรมและฐานทรัพยากร
ทองถ่ินแบบมีสวนรวม104  ซึ่งดําเนินการภายใตเครือขายนักวิชาการจากสถาบัน
ตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและเครือขายเรียนรูทองถ่ิน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเขาไปเสริมสราง
ความแข็งแกรงของภาคประชาชนไดอยางดี ซึ่งทําใหเกิดกิจกรรมตอเนื่องเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะการทํางานแบบเครือขายภาคประชาชน 
ไมเพียงกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี แตยังเชื่อมโยงไปสูกลุมอ่ืนๆเชน 
เครือขายอาวปตตานี เครือขายพรุลานควาย เครือขายปาเขตรอน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และเครือขายองคกรชาวบานพิทักษลุมน้ําสายบุรี อันกอใหเกิด
กิจกรรมพัฒนาเพ่ือคนหาทางเลือก เชน เขื่อนชีวภาพ, วังปลา, พิพิธภัณฑชุมชน, 
ปุยชีวภาพ, ผักปลอดสารพิษ, พืชทองถ่ินในชุมชน, พัฒนาเสนทางธรรมชาติ, 
กลุมเล้ียงนกกระทา, กลุมเพาะเห็ดนางฟา, กองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง, 
ฟนฟูบอดักปลาธรรมชาติ (หลุมโจร), พัฒนางานจักสานทองถ่ิน, พัฒนากลุมดูแล
ผูปวยวัยชราและเด็กกําพรา, ฟนฟูนาราง และพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ํา, กองทุน
เล้ียงวัว, การพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและเยาวชน, การแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญากับการจัดการทรัพยากร, การศึกษาดูงานการ
จัดการทรัพยากรทองถ่ิน, การถอดบทเรียนและองคความรู 

                                                 
104 นุกูล รัตนดากุล และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรเชิงสมานฉันทเพื่อการฟนฟูอาชีพ วัฒนธรรมและฐาน
ทรัพยากรทองถ่ินแบบมีสวนรวม, (พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและเครือขายเรียนรูทองถ่ิน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, สนับสนุนโดย 
องคการอ็อกแฟม เกรท บริเทน, 2551) 
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ผลจากการสรางองคความรู ทําใหเกิดความตระหนักตอความสําคัญของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบานจึงมีความคิดริเริ่มจัดทําขึ้นกันเองภายในชุมชน 
โดยมีหนวยงานอื่นๆเขามาสนับสนุน แตประชาชนจะเปนผูริเริ่มดําเนินการเอง ซึ่ง
เทาท่ีผานมาพบวาชาวบานไดมีการจัดการทรัพยากร ปา น้ํา พรุ ท่ีดิน เปนตน 
โดยอาศัยท้ังระบบความเชื่อ  การกําหนดกฎเกณฑของชุมชน การสรางเครือขาย 
การศึกษาวิจัยทองถ่ิน เปนตน  และยังมีการจัดการโดยรวมกันกําหนดกฎเกณฑ
ตางๆ ดวย ขณะเดียวกันชาวบานแกไขปญหาจากการไดเฝาสังเกตปรากฏการณ 
เขาใจแลวจึงแกไข จึงเปนท่ีมาของภูมิปญญาชาวบาน “ประมาณ 100 ป บึงน้ําใส
เปนทางน้ําเล็กๆ จากภูเขา ไหลลงสูแมน้ําสายบุรี ชาวบานทํานาริมฝงประมาณ
100 ไร ตอมาตองการทําเพ่ิมขึ้น จึงทําทํานบปดกั้นทางน้ํา เพ่ือใหระดับน้ําสูงขึ้น 
แลวทําทางระบายน้ําสูนา”105 

อยางไรก็ตาม การคิดทําขึ้นเองของชาวบานก็มิไดปฏิเสธคนนอกท่ีจะเขา
มาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะจากผลงานการวิจัยท่ีพรุลานควายสะทอนให
เขาใจไดวา“เสียงเรียกรองของชาวบานก็คือ การขอเขาไปมีสวนรวมและใชสิทธิ์
ของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ชาวบานเครือขายพรุจึงพยายามสรางเครือขาย 
สรางความเขาใจ สรางงาน กิจกรรมตางๆ ใหเกิดบารมี ศรัทธา เปนท่ียอมรับใน
ทุกระดับ เกิดเปนสภาพรุท่ีมีอํานาจในการตอรองผลักดันเชิงนโยบายทุกระดับได
ในอนาคตอันใกล…” 106  ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนาสนใจท่ีเปนงานวิจัยของ

                                                 
105 มือลี เจะหลง, ชาวบานบึงนํ้าใส ตําบลตะโละหะลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา, รายงานการ
ประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี,” (คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตานี, 2538) 
106 นุกูล รัตนดากุล, “โครงการวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษพรุลานควาย
,” (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2547) น. 
55-59. 
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ชาวบานเปนแกนนําในการทํางาน เชน อายิ อาแว และคณะ107  เรื่องการมีสวน

รวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษพรุลานควาย, อาแว ตีเยาะ และคณะ108  
เรื่องการศึกษาวิจัยถึงแนวทางฟนฟูการทํานาในพื้นท่ีพรุปายอ  ของกลุมคน
ชาวบานตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

 
นอกจากน้ียังพบวาไดเกิดเครือขายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร

อยางกวางขวาง โดยทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน และกลุมนักวิชาการ
ตางๆ โดยมีเครือขายเกษตรกรท้ังส้ิน 200 ครัวเรือน  ในพ้ืนท่ีสามจังหวัด คือ 
ยะลา ปตตานี นราธิวาส ประกอบดวย 19 กลุม หรือ 200 ครัวเรือน ดังนี้109 
 
ตารางที่ 18 เครือขายเกษตรกรจังหวัดยะลา 

ลําดับ ช่ือกลุม / ชุมชน 
จํานวน

(ครัวเรือน) 
1.  กลุมอนุรักษพรุแฆ  บานกะดูนง ตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน 20 

2.  กลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ตําบลกาลอ อําเภอรามัน 14 

3.  กลุมอนุรักษพรุบึงนํ้าใส  ตําบลตะโละหะลอ  อําเภอรามัน 10 

4.  กลุมออมทรัพยสหพัฒนาบานพะปูเงาะ ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน 18 

5.  กลุมออมทรัพยสหพัฒนาบานปาแตรายอ ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน 10 

6.  กลุมเกษตรกรรมทางเลือกบานกือเม็ง-สะโต ตําบลอาซอง อําเภอรามัน 9 

                                                 
107 อายิ อาแว และคณะ, โครงการวิจัย การมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษ พรุลาน
ควาย, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547) 
108 อาแว ตีเยาะ และคณะ, “แนวทางฟนฟูการทํานาในพื้นที่พรุปายอ,” 
<http://www.budutani.com/payo/index.html> (เขาถึงขอมูล วันที่ 15 ตุลาคม 2551) 
109

 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), โครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของ
เกษตรกรรายยอย, “ภูมินิเวศนลุมนํ้าสายบุรี,” 
<http://www.sathai.org/aboutus/pilotproj/South/Saiburi.htm> (เขาถึงขอมูล วันที่ 22 ตุลาคม 
2551) 
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ลําดับ ช่ือกลุม / ชุมชน 
จํานวน

(ครัวเรือน) 
7.  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานเกะรอ ตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน 12 

8.  กลุมอนุรักษพรุลานควายบานปาบอน  ตําบลทาธง  อําเภอรามัน 

 25 9.  กลุมอนุรักษพรุลานควายบานทาธง  ตําบลทาธง  อําเภอรามัน 

10.  กลุมอนุรักษพรุลานควายบานสาเมาะ  ตําบลทาธง  อําเภอรามัน 
 รวม 118 

 
ตารางที่ 19 เครือขายเกษตรกรจังหวัดปตตานี 

ลําดับ ช่ือกลุม / ชุมชน 
จํานวน 

(ครัวเรือน) 
1. กลุมเกษตรกรรมทางเลือกบานตะบ้ิง ตําบลตะบ้ิง อําเภอสายบุรี 8 
2. กลุมเกษตรกรรมทางเลือกบานตะโละดือรามัน อําเภอกะพอ 13 
3. กลุมอนุรักษพรุลานควาย บานปากู ตําบลปาก ู อําเภอทุงยางแดง 

18 4. กลุมอนุรักษพรุลานควาย บานนํ้าดํา ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุงยาง
แดง 

 รวม 39 

   
ตารางที่ 20 เครือขายเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 

ลําดับ ช่ือกลุม / ชุมชน 
จํานวน 

(ครัวเรือน) 
1. กลุมอนุรักษปาชุมชนบานนํ้าตก  ตําบลสุคิริน  อําเภอสุคิริน 12 
2. กลุมเกษตรกรรมทางเลือกบานไอรจูโจะ  ตําบลศรีสาคร อําเภอศรี

สาคร 
15 

3. กลุมเกษตรกรรมทางเลือกบานจําปากอ-มะยูง อําเภอบาเจาะ 16 
 รวม 43 

 
 นอกจากเครือขายดานการเกษตรทางเลือกดังกลาวแลว  ยังปรากฏวาได
เกิดเครือขายการจัดการทรัพยากร ท่ีทํางานเกี่ยวกับการฟนฟู อนุรักษและการ
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จัดการปามาอยางตอเนื่อง  ซึ่งโครงการการศึกษาวิจัยพ้ืนท่ีชุมน้ํา และพิพิธภัณฑ
ประวัติธรรมชาติและเครือขายเรียนรูทองถ่ิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  ไดเขาไปสรางกระบวนการเรียนรู 
สรุปบทเรียนรวมกันอีก 17 เครือขาย ไดแก110 
 - บานทากําชํา ตําบลทากําชํา และ บานบางตาวา ตําบลบางตาวา 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 
 - บานจะรังตาดง ตําบลทาธง และบานกือเม็ง ตําบลอาซอง อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ในเครือขายองคกรชาวบานพิทักษลุมน้ําสายบุรี 
 - บานแลแวะ ตําบลตะโละแมะนา และ บานปาเซปูเตะ ตําบลปากู 
อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี ในเครือขายอนุรักษพรุลานควาย 
 - โรงเรียนทาขามวิทยาคม อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
 - โรงเรียนบานกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
 - โรงเรียนบานมะนังกาหยี อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 - โรงเรียนปอเนาะมิฟตาซุลอัตฟาลียะห ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปตตานี 
 - องคการบริหารสวนตําบลทาขาม กับ องคการบริหารสวนตําบลบาน
กลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
 - องคการบริหารสวนตําบลปยามุมัง อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี 
 - บานยาวกับบานยามูเฉลิม ตําบลราตาปนยัง อําเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปตตานี 
 - บานเทียรยา ตําบลตาแกะ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี 
 - บานแหลม ตําบลหนองแรด อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี 
 - วัดโพธาราม อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
 - วัดปยาราม อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี 

                                                 
110 แผนกวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี, “โครงการเสริมสรางความสัมพันธเครือขายปา พรุ-สันทราย-ชายเลน เพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาการจัดการปาใหเกิดความยั่งยืน,” 2549, น.158. 
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 - โครงการวิจัยพ้ืนท่ีชุมน้ําและพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและการเรียนรู
ทองถ่ิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขต
ปตตานี 
 - ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร วิทยาเขตปตตานี 
 - กลุมแมคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดปตตานี 
 ดวยการทํางานอยางตอเนื่องของภาคี เครือขายดังกลาวเหลานี้ ยอมมี
ความเปนไปไดท่ีวา ประชาชนซึ่งปรากฏอยูในเครือขายตางๆอันครอบคลุมลุมน้ํา
สายบุรีนั้นพรอมท่ีจะเขาสูขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเขามาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีสวนรวม และมีความสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนไดไมยาก 
 
3.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 

 สภาพเศรษฐกิจเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะแสดงใหเขาใจวา  ชาวบานใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี  มีชีวิตความเปนอยูอยางไร  อยูไดดวยการประกอบอาชีพอะไร
เปนหลัก และมีอาชีพใดหนุนเสริมหลอเล้ียงครอบครัว  โดยพยายามพิจารณาหา
ความสัมพันธกันระหวางรายได รายจาย หนี้สิน ปจจัยการผลิต เปนตัวอธิบาย
สถานะทางเศรษฐกิจ  ตลอดท้ังชี้ใหเห็นวา สภาพเศรษฐกิจดังกลาวมีปญหา
อุปสรรคอะไร  ดังนั้น การทําความเขาใจสภาพเศรษฐกิจจึงมีเรื่องท่ีควรกลาวถึง 8 
ประการ ไดแก อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได รายจาย หนี้สิน การถือครองที่ดิน 
แหลงอุตสาหกรรม และปญหาดานเศรษฐกิจในชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1) การถือครองท่ีดิน 
 เนื่องจากชุมชนลุมน้ําสายบุรีสวนใหญเปนชุมชนเกษตร ชาวบานมีวิถี
ชีวิตอยูกับธรรมชาติเปนหลัก ท่ีดินจึงเปนปจจัยการผลิตและการดํารงชีพ เปนพ้ืน
ท่ีต้ังของบาน เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตรและเปนพ้ืนท่ีประกอบกิจกรรมสาธารณะ 
เปนทรัพยสิน เปนตน ผูมีท่ีดินจึงหมายถึงผูมีอํานาจ มีสิทธิในการจัดการท่ีดินใน
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ฐานะทรัพยสินภายในอาณาบริเวณของตน ซึ่งแตกตางจากผูไรท่ีดิน การศึกษา
ขอมูลการถือครองที่ดินของประชากรตัวอยางลุมน้ําสายบุรีในครั้งนี้จึงตองการ
สํารวจเพื่อใหพอเขาใจลักษณะการถือครองที่ ดินเบ้ืองตนวาเปนอยางไร 
โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรม ท่ี ดินนับวาเปนปจจัยพ้ืนฐานอยางหนึ่ง ท่ีมี
ความสําคัญย่ิง ดังแสดงใหเห็นตามรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 21 การถือครองที่ดิน 

 
 ขอมูลแบบสอบถามพบวาประชากรตัวอยางมีท่ีดินเปนของตนเองรอยละ 
81-90 ซึ่งเปนตัวเลขคอนขางสูง แสดงใหเห็นวาประชากรลุมน้ําสายบุรีสวนใหญมี
ท่ีดินทํากินเปนของตนเอง อยางไรก็ดี การศึกษาขอมูลเอกสารสิทธิ์ถือครองท่ีดิน 
ท้ังในสวนการทํากินและอยูอาศัย พบวามีเอกสารสิทธิ์ท่ีทํากินรอยละ 43-70  และ
เอกสารสิทธิ์ท่ีอยูอาศัย รอยละ 48-71 ซึ่งเปนตัวเลขที่ตํ่ากวาตัวเลขการถือครอง
ท่ีดินจริง  แสดงวายังมีประชากรที่มีท่ีดินแตไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินอีกจํานวน
หนึ่ง และงานวิจัยยังพบอีกวา  ประชากรสวนมากพ่ึงจะไดรับเอกสารสิทธิ์ถือครอง
ท่ีดินระหวางปพ.ศ. 2540-ปจจุบัน ซึ่งเปนไปไดวาสาเหตุของการไดรับเอกสาร
สิทธิ์เพ่ิมมากขึ้นนับตั้งแตปพ.ศ. 2540 เนื่องจากมีโครงการจัดสรรท่ีดินทํากินและมี
การแจกเอกสารสิทธิ์ใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง สวนประชากรอีกจํานวนหนึ่ง

ท่ีดิน 
รอยละของประชากรถือครองท่ีดิน 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
มีที่ดินของตนเอง 90.10 87.2 81.60 86.3 
ไมมีที่ดินของตนเอง 9.40 12.3 18.4 13.36 
ที่ดินเชา 0.6 1.5 1.6 1.23 
ที่ดินของผูอื่นใหทํากิน 5.5 5.4 3 4.63 
ที่ดินที่ยังไมไดแบงมรดก 13.5 16.1 12.1 13.9 
มีเอกสารสิทธิ์ที่ทํากิน  43.6 70.7 49 54.43 
มีเอกสารสิทธิ์ที่อยูอาศัย  48.4 71.3 52.4 57.37 
มีที่ดินสาธารณะในหมูบาน  14.7 23.3 8.2 15.4 
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พบวา มีการเชาท่ีดิน รอยละ 1.23 การทํากินบนที่ดินของผูอ่ืน รอยละ 4.63 และ
ยังไมมีท่ีดินทํากิน รอยละ 13.36  
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2541-ปจจุบัน 19.92 30.82 9.86 20.2

รวมผูมีเอกสารสิทธ์ิ 28.3 46.72 13.95 29.66

ตอนบน ตอนกลาง ตอนปลาย ท้ังลุมน้ํา

 
ภาพที่ 40 ผูมีเอกสารสิทธิ์ท่ีอยูอาศัย 

 
 อยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลเพ่ิมเติมจากการสนทนากลุมทําใหเขาใจได
ชัดเจนขึ้นวา ผูไมมีท่ีดิน หมายถึง  บุคคลที่ไมมีกรรมสิทธิ์ท่ีดินเปนของตนเอง 
กลาวคือ ไมไดเปนเจาของท่ีดิน หรือไมมีสมบัติ เพราะที่ดินสวนใหญเปนของพอ
แม ซึ่งยังไมไดแบงมรดก และไมไดหมายความวาผูคนเหลานี้ไมมีท่ีดิน ดังนั้น 
กลุมคนดังกลาวสวนมากแลวเปนผูมีท่ีดิน เพียงแตไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์
เทานั้น  สําหรับขั้นตอนในการแบงมรดกจะมีเวลาในการแบง 2 ชวงคือ 
 1) แบงตอนที่มีชีวิต คือ เจาตัวหรือเจาของมรดกเปนคนแบงดวยตนเอง
ใหแกญาติพ่ีนอง ลูกหลาน 
 2) แบงตอนตาย จะแบงตามหลักศาสนา โดยมีกฎเกณฑในการแบงวา
ใครจะเปนคนรับ และสามารถรับมรดกไดเทาไร โดยโตะอิหมามจะเปนคนจัดการ
ใหอยางยุติธรรม 
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- ท่ีดินสาธารณะ 
ท่ีดินสาธารณะหมายถึงท่ีดินท่ีชาวบานใชประโยชนรวมกัน จากการเก็บ

ขอมูลเบ้ืองตนดวยแบบสอบถามพบวา ในภูมินิเวศตอนบนใชปารวมกันในการทํา
มาหากิน รอยละ 14.7 ภูมินิเวศตอนกลางมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชทํากินรวมกัน รอย
ละ 23.3 ไดแก ปา พรุ และแหลงน้ํา ในชวงท่ีรองรับน้ํา ชาวบานจะหาปลา และ
เมื่อน้ําลด สภาพพรุเปล่ียนไปเปนพ้ืนท่ีทุงหญา ชาวบานจะใชพ้ืนท่ีสําหรับเล้ียง
สัตว ในขณะท่ีภูมินิเวศตอนลางจะมีพ้ืนท่ีทํากินรวมกันนอยท่ีสุด คือ รอยละ 8.2 
 
ตารางที่ 22 ท่ีดินสาธารณะ 
ท่ีดินสาธารณะท่ีทํากิน

รวมกัน 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมท้ังลุมน้ํา 
มี 14.7 23.3 8.2 15.4 
ไมมี 84.5 75.4 90.5 83.47 

 
นอกจากนี้ จากการสนทนากลุมทําใหพบวา ท่ีดินสาธารณะหรือท่ีดินท่ีใช

รวมกันนั้น หมายถึง สถานที่รวมสัตวในหมูบานของแตละหมูบาน สถานท่ีรวม
สัตวนั้นจะใชเมื่อเกิดเหตุการณน้ําทวม ชาวบานจะนําสัตวเล้ียงของตนมารวมกัน
ในสถานท่ีนี้  ซึ่งพ้ืนท่ีดังกลาวรัฐเปนผูจัดสรรให  แตในปจจุบัน ชาวบานไมคอยได
ใชรวมกัน  และไดกลายเปนสถานที่ปลูกบานเรือนและแบงเปนพ้ืนท่ีทํากินสวน
บุคคล  พ้ืนท่ีท่ีใชรวมกันจริงๆ มีเพียงพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว นอกจากนี้ ยังมีหวย หนอง 
คลองบึง ท่ีใชน้ํารวมกัน เพ่ือนําน้ําไปใชสําหรับพืชสวนไรนา 

อยางไรก็ตาม ขอมูลจากแบบสอบพบวา ท่ีดินสาธารณะท่ีทํากินรวมกัน
นั้นมีจํานวนมากพอสมควร  แตผูใหขอมูลในแบบสอบถามสวนมากไมไดระบุ
ประเภทท่ีดิน (72.23 %) วามีอะไรบาง จึงทําใหยังไมสามารถแยกใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน ประเด็นเรื่องท่ีดินสาธารณะท่ีใชประโยชนรวมกันซึ่งมีความสําคัญตอระบบ
ความสัมพันธท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม จึงนาท่ีจะทําการศึกษาเจาะลึก
เพ่ิมเติมตอไป 
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ตารางที่ 23 ประเภทท่ีดินสาธารณะท่ีทํากินรวมกัน 
ที่ดินสาธารณะ ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมท้ังลุมน้ํา 

ปา 3.6 2.2 3.4 3.07 
พ้ืนที่เกษตร 2.4 2.6 - 1.67 
พรุ (ลูโบะ) 0.6 3.9 0.3 1.6 
แหลงน้ํา (คลอง สระน้ํา) 1 1.8 - 0.93 
ที่ดินนิคม 0.2 - - 0.07 
ทุงหญาเล้ียงสัตว - 0.7 - 0.23 
ไมระบุ 74.2 64.9 77.6 72.23 

 
2) เศรษฐกิจครัวเรือน 
ขอมูลเศรษฐกิจในครัวเรือน เปนขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม จํานวน 

1,381 ชุด และการสนทนากลุม ประกอบขอมูลดานอาชีพหลัก อาชีพรอง รายได 
รายจาย หนี้สินท่ีจะแสดงใหเห็นความสัมพันธของปจจัยดังกลาว และรายละเอียด
ปลีกยอยท่ีสําคญั เพ่ือใหเขาใจสภาพทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ดังนี้ 

 
1.1) อาชีพหลัก 
อาชีพหลักของประชากรในพื้นท่ีลุมน้ําสายบุรีแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมผูมีเงินเดือนประจําจากหนวยงานรัฐ/เอกชน 2) กลุมผูมีรายไดจากการคา
ขาย/รับจางท่ัวไป และ 3) กลุมอาชีพท่ีเกี่ยวของกับฐานทรัพยากร อยางไรก็ตาม 
กลาวไดวา  ทุกอาชีพไมวามีอัตราผูประกอบอาชีพมากนอยตางกันเพียงไร ลวน
แตมีความสําคัญสําหรับชาวบานท้ังส้ิน  เพราะหมายถึงอาชีพหลักท่ีทําใหชาวบาน
อยางนอยหน่ึงครอบครัวสามารถดํารงชีพอยูได 
 
 
 
 
 



 176 

ตารางที่ 24 อาชีพหลักแบงตามประเภทกลุมรายได 

อาชีพหลัก 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
กลุมรายไดประจาํจากเงินเดือน     

ลูกจางของรัฐ 11.30 8.90 14.30 11.50 
รับราชการ 7.80 10.70 6.10 8.20 
พนักงานเอกชน 3.60 3.90 2.40 3.30 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.40 0.30 0.00 0.23 
กลุมสรางรายไดเองจากธุรกิจ     

คาขาย 12.20 11.80 15.00 13.00 
รับจางทั่วไป 15.30 13.80 29.90 19.67 

กลุมรายไดอิสระจากทรัพยากร     
สวนยางพารา 54.30 41.30 21.40 39.00 
ทํานา 11.50 17.40 13.60 14.17 
สวนผลไมผสมผสาน 20.30 10.30 5.40 12.00 
เลี้ยงสัตว 9.60 11.80 11.90         11.10 
รับจางกรีดยาง 9.60 12.30 3.10 8.33 
สวนผลไม 7.10 5.60 1.00 4.57 
ประมงนํ้าจืด 1.70 2.10 2.00 1.93 
ประมงชายฝง 0.00 0.00 5.40 1.80 
สวนปาลม 1.30 20  0.70 1.33 

กลุมอ่ืนๆ     
นักเรียน นักศึกษา 3.10 4.10 2.40 3.20 
อื่นๆ 12.60 13.60 15.60 13.93 
ไมไดทํางาน 0.80 1.60 1.00 3.40 

 
จากตารางขางตนเปนท่ีนาสังเกตวา ภูมินิเวศตอนบนมีผูประกอบอาชีพ

ทําสวนยางพาราในอัตราสูงสุดถึงรอยละ 54.3 รองลงมาไดแก การทําสวนผลไม
ผสมผสาน (20.3 %) และรับจางท่ัวไป (15.3 %) ซึ่งเปนไปไดวาสภาพภูมินิเวศลุม
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น้ําสายบุรีตอนบนมีลักษณะเปนปาเขา จึงมีการทําสวนยางพาราและทําสวนผลไม
มากกวาอาชีพอื่น 

 
ภูมินิเวศตอนกลางมีผูประกอบอาชีพทําสวนยางพาราในอัตราสูงสุดรอย

ละ 41.3 รองลงมาไดแก การทํานา (17.4 %) และรับจางท่ัวไป (13.8 %) ซึ่งนา
สังเกตวาภูมินิเวศตอนกลางนี้ การทํานาเคยเปนอาชีพด้ังเดิม ปรากฏใหเห็นมาก
ท่ีสุดกวาทุกภูมินิเวศ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะภูมินิเวศของตอนกลางที่เปนพรุ 
และท่ีราบลุม แตปจจุบันพ้ืนท่ีนาและพรุจํานวนมากเปล่ียนไปเปนสวนยาง
ยางพาราจนทําใหอาชีพสวนยางพารามีมากท่ีสุด สวนอาชีพรับจางท่ัวไปก็เปน
อาชีพท่ีมีความสําคัญในระดับตนๆ  

 
สําหรับภูมินิเวศตอนลาง แมอาชีพหลักมีลักษณะใกลเคียงกับภูมินิเวศ

ตอนบนและตอนกลาง คือ การทําสวนยางพาราและรับจางท่ัวไป แตนาสังเกตวา 
อาชีพรับจางท่ัวไปมีอัตราสูงสุด รอยละ 29.9 ขณะที่การทําสวนยางพารามีเพียง
รอยละ 21.4 รองลงมาไดแกอาชีพคาขาย (15 %) และอาชีพลูกจางของรัฐ (14.3 
%) อยางมีนัยสําคัญท่ีควรอภิปราย เพราะแมจะมีลักษณะอัตราสูงสุดในลักษณะท่ี
คลายคลึงกับภูมินิเวศตอนบนและตอนกลาง แตก็แสดงนัยสําคัญท่ีวา สภาพภูมิ
นิเวศตอนลางท่ีมีความเปนเมืองมากกวานั้นทําใหการประกอบอาชีพของชาวบาน
มีอัตราสวนการประกอบอาชีพท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัด  เพราะภูมินิเวศตอนลาง
ท่ีตางออกไปดวยลักษณะความเปนเมืองแบบทันสมัยมากกวาแลว ภูมินิเวศ
ตอนลางยังมีชุมชนชาวจีนซึ่งอพยพเขามาอยูภายหลังมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ภูมินิเวศ
ตอนลางจึงนิยมการประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป ลูกจางของรัฐ รวมทั้งอาชีพ
คาขาย  ตามคุณลักษณะท่ัวไปของชาวไทยเชื้อสายจีน  
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อยางไรก็ตาม อาชีพหลักลําดับตนๆ นั้น การทําสวนยางพาราจัดเปน
อาชีพท่ีมีอัตราสูงสุดในชุมชนลุมน้ําสายบุรีถึงรอยละ 39 รองลงมาไดแก อาชีพ
รับจางท่ัวไป รอยละ 19.67 การทํานา รอยละ 14.17 คาขาย รอยละ 13 ลูกจางรัฐ 
รอยละ 11.5 และเล้ียงสัตว 11.10 ซึ่งท้ังหมดเปนอาชีพของประชาชนสวนใหญใน
ลุมน้ําสายบุรี 

 

อาชีพหลัก 7 ลําดับแรก
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สวนยางพารา 54.30 41.30 21.40 39.00

รับจางทั่วไป 15.30 13.80 29.90 19.67

ทํานา 11.50 17.40 13.60 14.17

คาขาย 12.20 11.80 15.00 13.00

สวนผลไมผสมผสาน 20.30 10.30 5.40 12.00

ลูกจางของรัฐ 11.30 8.90 14.30 11.50

เล้ียงสัตว 9.60 11.80 11.90 11.10

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ทั้งลุมนํ้า

 

ภาพที่ 41 อาชีพหลัก 7 ลําดับแรก 
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นอกจากน้ี อาชีพหลักอ่ืนๆ ก็พบวามีความสําคัญตอชาวบานเชนกัน ดัง
ตารางขอมูล และภาพที่แสดงไวแลว  
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รับราชการ 7.8 10.7 6.1 8.2

ลูกจางของรัฐ 11.3 8.9 14.3 11.5

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.4 0.3 0 0.23

พน้ักงานเอกชน 3.6 3.9 2.4 3.3

คาขาย 12.2 11.8 15 13

รับจางทั่วไป 15.3 13.8 29.9 19.67

ทํานา 11.5 17.4 13.6 14.17

สวนยางพารา 54.3 41.3 21.4 39

สวนผลไม 7.1 5.6 1 4.57

สวนผลไมผสมผสาน 20.3 10.3 5.4 12

สวนปาลม 1.3 2 0.7 1.33

ประมงนํ้าจืด 1.7 2.1 2 1.93

ประมงชายฝง 0 0 5.4 1.8

เล้ียงสัตว 9.6 11.8 11.9 11.1

นักเรียน นักศึกษา 3.1 4.1 2.4 3.2

รับจางกรีดยาง 9.6 12.3 3.1 8.33

อื่น ๆ 12.6 13.6 15.6 13.93

ไมไดทํางาน 0.8 1.6 1 1.13

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ทั้งลุมนํ้า

 

ภาพที่ 42 อาชีพหลักแยกตามภูมินิเวศ 
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1.2) อาชีพรอง 
 ประชากรลุมน้ําสายบุรี ท้ังสามภูมินิ เวศมีอาชีพรองที่หลากหลาย 
สวนมากนิยมเล้ียงสัตว สวนอาชีพรองประเภทอื่นๆ มีลักษณะคลายคลึงกับอาชีพ
หลัก  โดยมีการทําสวนผลไมผสมผสาน  สวนยางพารา  ทํานา  และรับจางท่ัวไป 
ในอัตราสวนมากนอยลดหล่ันกัน ดังแผนภาพอาชีพรอง 5 อันดับแรก 
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เล้ียงสัตว 21.2 27.9 27.9 25.67

สวนผลไมผสมผสาน 20.5 27.4 9.5 19.13

สวนยางพารา 15.5 23.1 16 18.2

ทํานา 13.2 24.4 16 17.87

รับจางท่ัวไป 15.9 16.7 17.7 16.77

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา

 
ภาพที่ 43 อาชีพรอง 5 อันดับแรก 

 
สําหรับอาชีพรองประเภทอื่นๆ นั้นมีหลากหลายคลายคลึงกับอาชีพหลัก

ท่ีมีอยางกระจัดกระจายซึ่งเปนอาชีพท่ีเขามาเสริมรายไดหลักของครอบครัว  แม
จะมีลักษณะเปนอาชีพรองแตก็มีความสําคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีแสดงใหเห็น
ถึงการตอสูด้ินรนของชาวบานเพ่ือหารายไดเขามาหลอเล้ียงครอบครัวใหอยูรอด 
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รับราชการ 1.7 0.8 0.3 0.93

ลูกจางของรัฐ 3.6 0.3 0.7 1.53

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.6 0.2 1 0.6

พนักงานเอกชน 0.2 0.8 1.4 0.8

คาขาย 9 9.8 7.8 8.87

รับจางท่ัวไป 15.9 16.7 17.7 16.77

ทํานา 13.2 24.4 16 17.87

สวนยางพารา 15.5 23.1 16 18.2

สวนผลไม 4.4 7.5 2 4.63

สวนผลไมผสมผสาน 20.5 27.4 9.5 19.13

สวนปาลม 1 2.1 5.4 2.83

ประมงน้ําจืด 2.9 6.6 4.4 4.63

ประมงชายฝง 0 0.5 1.7 0.73

เลี้ยงสัตว 21.2 27.9 27.9 25.67

นักเรียน นักศึกษา 1.9 1.5 1.4 1.6

รับจางกรีดยาง 5.2 7 3.4 5.2

อ่ืน ๆ 13.6 11.5 9.5 11.53

ไมไดทํางาน 5.7 5.9 12.9 8.17

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา

 
ภาพที่ 44 อาชีพรอง 
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 นอกจากนี้ จากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสังเกต การสนทนากลุม 
และการสัมภาษณเชิงลึกอยางไมเปนทางการ พบวาชาวบานใหขอมูลอยาง
กระตือรือรนและรูสึกสนุกสนานกับการบอกเลาเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับการทํามา
หากิน ซึ่งทําใหไดขอมูลรายละเอียดท่ีนาสนใจดังนี้ 
 - การคาขาย  อาชีพการคาขาย คนจากตอนลางมักขึ้นไปทําการคาขาย
กับคนตอนบนลุมน้ํา โดยนําสินคา เชน จานชาม น้ําบูดู เกลือ ขนมหวาน เครื่อง
อุปโภค บริโภค เปนตน และเมื่อคาขายเสร็จก็จะซื้อผลไม เชน เงาะ ทุเรียน 
ลองกอง จากตอนบนมาขายตอนลาง 
 - รับจางท่ัวไป  ชาวบานบริเวณตอนลางแถบอําเภอปะนาเระ อําเภอ
สายบุรี อําเภอยะหริ่ง อําเภอยะรัง อําเภอทุงยางแดง อําเภอมายอ จะรับจางขับ
สามลอ ทํานา กรีดยาง ออกทะเล รับจางออกเรือประมง ซื้อสัตวน้ํา รับจางทํา
ประมงในหมูบาน  และเปนลูกจางโรงงานอาหารในปตตานี สวนท่ีไปทํางานท่ีเค
ดาห ประเทศมาเลเซียนั้น ชาวบานมักไปรับจางในรานอาหาร เชน แมครัว เด็ก
เสิรฟ และเจาของรานอาหารตมยํากุง 
 - สวนผลไม  การทําสวนผลไมมีอยูแทบทุกพ้ืนท่ีท้ังตอนบน ตอนกลาง 
ตอนลาง โดยอยูแถวบริเวณที่ราบเชิงเขา เชน ศรีสาคร รามัน สุคิริน รือเสาะ และ
มักปลูกผสมผสาน ไมมีพ้ืนท่ีใดท่ีเปนสวนผลไมเชิงเดี่ยว เชน ลองกอง ทุเรียนหรือ
เงาะอยางเดียว แตสวนผลไมเชิงเดี่ยวนั้นจะปรากฏในพื้นท่ียะลา เชน สวนสม 

- ทํานา พ้ืนท่ีการทํานาที่ใหญท่ีสุด คือ บริเวณตอนกลางจนถึงตอนลาง
ของลุมน้ําสายบุรี ไดแก รือเสาะ รามัน มายอ สายบุรี กะพอ ยะหริ่ง ยะรัง 
โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะทํานาป แตบางพ้ืนท่ีจะทํานาถึง
สองครั้งตอป แตหลังจากมีโครงการพัฒนาเขามานับตั้งแตพ.ศ. 2525 เชน การขุด
สระนํ้ารูปตัวยู (U) ก็ทําใหปาพรุหายไปแทบจะทุกหมูบานในอําเภอรามัน หลังจาก
นั้นเมื่อมีระบบชลประทานที่ไมเหมาะสมเขามาและสงผลกระทบก็ทําใหการทํานา
ป นาปรังหายไป จนกลายเปนนารางจํานวนมาก 

- การปลูกปาลมนํ้ามัน กอนมีนโยบายปพ.ศ. 2535 มีการปลูกปาลม
น้ํามันไมมากนัก ซึ่งในชวงนั้นจะมีการทําแปลงทดลองเพื่อปลูกปาลมบริเวณพ้ืนท่ี
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อําเภอธารโต ตอมาไดทําการสงเสริมใหแกชาวบาน และไดมีการปลูกเพ่ิมมากขึ้น
ท่ีนิคมสหกรณบาเจาะ ซึ่งชาวบานไดรับการเชิญชวนหรือโฆษณาจากภาครัฐให
ประชาชนในพื้นท่ีหันมาปลูกปาลมน้ํามันตั้งแตชวงป พ.ศ.2547-2552 โดยสงเสริม
ใหปลูกในพื้นท่ีนารางและพ้ืนท่ีพรุ มีเปาหมายภายในปพ.ศ.2553 จํานวน 
100,000 ไร แตปจจุบันปลูกไดประมาณ 35,000-40,000 ไร ภาครัฐจึงไดมีการ
สงเสริมอยางเรงดวนเพื่อสราผลผลิตตอบสนองโรงงานปาลมน้ํามันท่ีสรางเสร็จ
แลว 

- ประมงนํ้าจืด  การทําประมงน้ําจืดมีใหเห็นตลอดลําน้ําสายบุรี แตท่ี
เดนชัดคือชวงบริเวณตอนกลางถึงตอนลาง เพราะบริเวณนี้จะมีปาพรุ และคลอง
เปนจํานวนมาก ต้ังแตรือเสาะ รามัน ทุงยางแดง กะพอ ไมแกน สายบุรี มี
ผลิตภัณฑท่ีจําหนายเปน ปลาสม ปลาแหง ซึ่งลุมน้ําสายบุรีมีปลาชนิดพิเศษ
มากกวา 50 ชนิด เชน ปลามังกร ปลากือเลาะ ปลากือซอ ปลากือแร เปนตน แต
สําหรับปลากือเลาะนั้นเปนปลาที่อรอยท่ีสุด อาศัยอยูบริเวณโขดหิน เปนปลาที่
อาศัยอยูตลอดลําน้ํา ปจจุบันปลาชนิดน้ีหายาก เพราะนอกจากเปนอาหารแลว ยัง
จัดวาเปนปลาสวยงามดวย ปลาเศรษฐกิจของลุมน้ําสายบุรี ไดแก ปลาตะเพียน 
ปลาลาเมาะ ปลาตูกอ เปนปลาท่ีจับไดเยอะและราคาไมแพง สวนปลาท่ีมีราคา
แพง ไดแก ปลาชอน ปลาดุกอุย ปลากดเหลือง ปลาเหลานี้มีราคาในพ้ืนท่ี 
ประมาณกิโลกรัมละ 120 บาท แตถาขายในทองตลาดอาจมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 
180-400 บาท สวนปลาชะโดมีราคากิโลกรัมละ 70 บาทซ่ึงไมแพงมากนักเมื่อ
เทียบกับปลาชนิดอ่ืน 

บริเวณท่ีมีปลาเยอะ เชน พรุลานควาย พรุน้ําดํา เปนตน การทําประมง
น้ําจืดมีกฎเกณฑหรือขอตกลงรวมกันในชวงหนาแลง และฤดูวางไข แตในปจจุบัน
นั้นควบคุมไดยาก เนื่องจากมีคนนอกพ้ืนท่ีเขามาจับปลาในพ้ืนท่ีดวย เชน ชาว
พมา คนไทยจากภาคอีสาน เครื่องมือท่ีใชในการจับปลา ไดแก อวน แห ไซ แตไซ
บอดอนั้นเปนไซท่ีไดรับความนิยมมากเนื่องจากไซดังกลาวไมตองใสอาหาร เพียง
แคนําไปวางไวเฉยๆ ก็สามารถจับปลาที่วายไปมาได คุณสมบัติพิเศษของไซชนิด
นี้ คือ จะไมสามารถจับปลาท่ีวางไข หรือ ต้ังทองได เนื่องจากไซนี้จะจับไดเฉพาะ
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ปลาท่ีวายไปมา หรือเคล่ือนไหวในลําน้ําเทานั้น แตสําหรับปลาท่ีต้ังทองจะไม
เคล่ือนไหว จนกวาจะคลอด จึงทําใหปลอดภัยตอปลาเหลานี้ 
 นอกจากนี้ บริเวณลุมน้ําสายบุรีตอนลางยังมีการเล้ียงปลากระชังกันเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ําสายบุรี ไดแก พ้ืนท่ีบริเวณบานกาแลรา
ยอ, บานบางตาหยาด, บานปาตาตีมอ, บานลูกาปายะ บานปะเสยะวอ, บานโอโบ 
บริเวณตลาดตะลุบัน รวมถึงพ้ืนท่ีสวนใหญในคลองปะเสยะวอ เปนบริเวณท่ีมีการ
เพาะเล้ียงปลาในกระชังหนาแนนเปนจํานวนมากสืบเนื่องมานานหลายปแลว ปลา
ท่ีชาวบานนิยมเลี้ยงสวนใหญเปนปลากระพงขาวและปลาทับทิม ผลการสํารวจ
การเล้ียงปลาในกระชังบริเวณปากแมน้ําสายบุรีเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2552 โดย
การนั่งเรือนับกระชัง ไดผลการสํารวจดังนี้ 
 
ตารางที่ 25 การสํารวจการเล้ียงปลาในกระชังบริเวณปากแมน้ําสายบุรี 

หมูบานริมแมน้ําสายบุรี จํานวนกระชัง ชนิดปลา 
1. กาแลรายอ 15 กระพง 
2. บางตาหยาด 100 กระพง 
3. ปาตาตีมอ 850 กระพง 
4. ลูกาบายะ 120 ปลาทับทิม 20 

ปลากระพง 100 
5. ปะเสยาวอ 600 ปลาทับทิม 100 

ปลากระพง 600 
6. โอโบ 240 ปลากระพง 
7. ตลาดตะลุบัน 650 ปลากระพง 
8. ดือแป 5 ปลากระพง 
9. เกาะกลาง 10 ปลากระพง 

  
จากการสอบถามคุณสมพร แซหงาน บานเลขท่ี 9/1 ตําบลตะลุบัน 

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เกษตรกรผูประกอบอาชีพเล้ียงปลาในกระชังบริเวณ
ปากแมน้ําสายบุรีมาอยางยาวนาน ไดใหขอมูลวา อาชีพการเล้ียงปลาในกระชัง
บริเวณนี้เปนท่ีนาสนใจของกลุมผูเล้ียงปลา เพราะคุณภาพน้ําคอนขางดี มีความ
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เส่ียงนอยกวาท่ีอ่ืน อยางไรก็ตาม การเล้ียงปลาในกระชังตองลงทุนสูง เชน คาทํา
กระชัง ลูกปลา แรงงาน อาหารปลาและเหย่ือ นอกจากนั้น ตองเส่ียงกับการตาย
ของปลาที่เล้ียงและราคาของปลาที่ไมแนนอน เปนตน  
 สําหรับคาใชจายตางๆ สามารถคํานวณได ดังนี้ 

1.  การทํากระชังขนาด 5x5 เมตร ตองลงทุนโครงเหล็ก 7 ชุดๆ ละ 
1,500 บาท ทําได 2 กระชัง  

2.  ใชกอนโฟม 11 กอนๆ ละ 350 บาท ทําได 2 กระชัง  
3.  ใชอวนกระชัง อีก 1 กอนๆ ละ 5,000 บาท ทําได 2 กระชัง  
4.  ใชอวนกั้นรอบนอกกระชัง อีก 1 กอนๆ ละ 10,000 บาท   
5.  เสาไมสําหรับยึดกระชัง อีก 4 ตน รวมกันประมาณ 1,000 บาท 

กระชังใชไดประมาณ 5 ป  
6.  คาลูกปลากระพง ขึ้นอยูกับขนาด ถาปลา 5 นิ้ว ราคาประมาณตัวละ 

12 บาท  จะปลอยเล้ียงประมาณ 2,000 ตัว/กระชัง ปลาขนาด 8-9 นิ้ว ราคา
ประมาณตัวละ 25 บาท  ปลอยเล้ียงประมาณ 1,200 ตัว/กระชัง สวนใหญนิยม
เล้ียงขนาด 8-9 นิ้ว ซึ่งจะใชเวลาเล้ียงประมาณ 1 ป 2 เดือน จะไดปลา ขนาด 2-3 
กิโลกรัม/ตัว  

7.  ลงทุนคาอาหารปลา ประมาณ 150,000 บาท/กระชัง เทาท่ีผานมา
โดยเฉพาะปท่ีแลวเหลือปลาประมาณ 100-200 ตัว/กระชัง มีปลาเปนโรคตายมาก 
ปลากระพงท่ีมีขนาดไมเกิน 3 กิโลกรัม/ตัว ขายสงตลาดกิโลกรัมละประมาณ 110 
บาท 

8.  จางคาแรง 2 คนๆละ 200 บาท/วัน ดูแล 20 กระชัง 
 ถาเล้ียงปลาทับทิม จะเล้ียงประมาณ 3,000 ตัว/กระชัง เมื่อปท่ีแลวเหลือ
รอดประมาณ 400-500 ตัว/กระชัง หรือประมาณ 200 กิโลกรัม/กระชัง ใชเวลา
เล้ียงประมาณ 4 เดือน ใหอาหารสําเร็จรูปของบริษัท Peace Feed ราคากระสอบ
ละ 445 บาท (ประมาณ 20 กิโลกรัม/กระสอบ) 4 เดือนตองใชประมาณ 75 
กระสอบ/กระชัง 
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 สรุปประมาณรายจายในการลงทุนและรายรับ/กระชัง ในการเล้ียงปลา
กระพงและปลาทับทิม บริเวณปากแมน้ําสายบุรี จากการสํารวจเมื่อวันท่ี 22 
มีนาคม 2552 
 
ตารางที่ 26 รายจายในการลงทุนเล้ียงปลากระชัง 

รายการ จํานวนท่ีใช ราคา/หนวย ราคา/กระชัง 
(บาท) 

1. โครงเหล็กขนาด 5x5 เมตร 7 ชุด /2 กระชัง 1,500 บาท/ชุด 5,250 

2. กอนโฟม 11 กอน/2 กระชัง 350 บาท/กอน 1,925 

3. อวนทํากระชัง 1 กอน/2 กระชัง 5,000 บาท/กอน 2,500 

4. อวนกั้นรอบกระชัง 1 กอน /2 กระชัง 1,000 บาท/กอน 500 

5. เสาไมยึดกระชัง 4 ตน 250 บาท/ตน 1,000  

6.     คาลูกปลา 
-      ลูกปลากระพงขนาด 9 น้ิว 
-      ลูกปลาทับทมิขนาด 3 น้ิว 

 
1,200 ตัว 
3,000 ตัว 

 
25 บาท/ตัว 
3 บาท/ตัว 

 
30,000 
9,000 

7.     คาจางแรงงาน 
-      ปลากระพง ใชเวลาเลี้ยง 420 วัน 
-       ปลาทับทิมใชเวลาเลี้ยง 120 วัน 

1 คน 200 บาท/คน/วัน 
10 กระชัง 

 
8,400 
2,400 

8.     คาอาหารปลา 
-      ปลากระพงใชปลาเหยื่อ 
-      ปลาทับทิมใชอาหารสําเร็จรูป  
       ราคา   445 บาท/กระสอบ 75 
       กระสอบๆ ละ 20 กิโลกรัม 

   
150,000 
33,375 

- รวมรายจายลงทนุเลี้ยงปลากระพง/กระชัง 208,575 
- รวมรายจายลงทนุปลาทับทิม/กระชัง 235,950 
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ตารางที่ 27 รายรับในการลงทุนเล้ียงปลากระชัง 

  
ปญหาของการเล้ียงปลาในกระชังคือปญหาปลาตายมากเปนพัน แต

เหลือเปนรอย ไมทราบสาเหตุวาเปนเพราะอะไรแน สวนใหญสันนิษฐานวามี
สาเหตุมาจากน้ําเสียและการเล้ียงท่ีหนาแนนมากเกินไป 
 

- การเล้ียงสัตว 
การเล้ียงสัตวท่ีพบมาก ไดแก วัว ควาย รอยละ 42-51 และพบมากท่ีสุด

ในภูมินิเวศตอนกลาง ตอนลาง ในปจจุบันนิยมเล้ียงวัว ควาย เพ่ือขาย และ
รองลงมาก็เพ่ือบริโภค เชนเดียวกับการเล้ียงแพะ แกะ ในขณะท่ีการเล้ียงเปด ไก 
จะเล้ียงเพ่ือบริโภค นอกจากนี้ การเล้ียงสุกรยังคงมีอยูในชุมชนท่ีไมใชมุสลิม 
 
ตารางที่ 28 การเล้ียงสัตว 

สัตวเลี้ยง 
ลําดับท่ี (รอยละ) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมท้ังลุมน้ํา 
วัว/ควาย 42.3 51.5 44.2 46 

ขาย 1 (30.6) 1 (35.1) 1 (32.0) 32.57 
กิน  2 (16.8) 2 (18.4) 2 (18.0) 17.73 

พิธีกรรม 3 (9.9) 3 (17.9) 3 (14.3) 14.03 
ใชงาน 4 (7.1) 4 (11.3) 4 (9.9) 9.43 

แพะ/แกะ 27.7 31.8 32 30.5 
ขาย 1(15.7) 1(15.1) 1(18.7) 16.5 
กิน  2 (9.6) 1(13.3) 2 (14.6) 12.5 

รายการ ขนาดปลา
โดยประมาณ 

ราคา/หนวย ปลารอดชีวิต ราคา/กระชัง
(บาท) 

1. ปลากระพง 3 กก./ตัว 110 บาท/กก. 200 ตัว/กระชัง 66,000 
2. ปลาทับทิม 1 กก./ตัว 50 บาท/กก. 400 ตัว/กระชัง 20,000 
- รายไดจากปลากระพง/กระชัง 66,000 
- รายไดจากปลาทบัทิม/กระชัง 20,000 
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สัตวเลี้ยง 
ลําดับท่ี (รอยละ) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวมท้ังลุมน้ํา 
พิธีกรรม 3 (8.6) 3 (16.4) 3 (13.6) 12.87 

เปด/ไก 68.3 78 78.2 74.83 
กิน  1(50.5) 1(59.8) 1(52.0) 54.1 
ขาย 2 (31.9) 2 (38.0) 2 (40.1) 36.67 

พิธีกรรม 3 (22.6) 3 (29.2) 2 (32.0) 27.93 
สุกร 1.5 1 1 1.17 

ขาย 1(0.8) 1(0.7) 1(0.7) 0.73 
กิน  1,2(0.4) 1,2(0.3) 2(0.3) 0.33 

พิธีกรรม 2(0.4) 1,2,3(0.2) 0 0.2 

 
นอกจากนี้ การสนทนากลุมทําใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับขอมูลจาก

แบบสอบถามและไดรายละเอียดเพ่ิมเติมวา นอกจากการเล้ียงสัตวท่ีมีมากในภูมิ
นิเวศตอนกลาง ตอนลาง สัตวท่ีนิยมเล้ียงสวนมากคือ วัว ควาย สวนตอนบนนั้น
จะนิยมเล้ียงแพะแกะแลว  บริเวณพ้ืนท่ีตอนกลางซึ่งมีลักษณะเปนพรุ ทุงหญา
กวาง จึงเหมาะแกการเล้ียงสัตว  สัตวสวนใหญท่ีเล้ียงเปนสัตวพ้ืนเมือง การเล้ียง
สัตวนั้นจะเล้ียงเปนฤดู เชน ฤดูปลอยสัตว จะกระทําเมื่อส้ินฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งฤดูนี้
เจาของสวนจะตองดูแลสวนไมใหสัตวเขาไปทําลายพืชผล สมัยกอนนั้นจะเล้ียง
สัตวดวยการเดินตามหลัง แตปจจุบันเมื่อปลอยสัตวแลวก็ไมตองไปดูแล สามารถ
อยูกับบานได เพราะเมื่อถึงฤดูปลอยสัตว เจาของสวนจะตองเปนผูดูแลสวนเอง ไม
วาจะเปนรั้วกัน หรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชในการปองกันสัตวไมใหมาทําลาย หรือ กัด
กินของในสวน  ซึ่งในบางพื้นท่ีจะมีการประกาศชวงฤดูนี้ใหสมาชิกในหมูบาน
ไดรับทราบ  เพ่ือเปนการแจงเตือนแกสมาชิกทุกคนวา ถึงฤดูปลอยสัตว  หรือฤดู
หวานกลาแลว 
 การเล้ียงสัตวมีจุดประสงคหลายอยาง เชน เล้ียงเพื่อบริโภค ขาย 
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือใชงาน และยังพบวามีการใชควายลากส่ิงของ
ดวย ควายลากส่ิงของนั้นมีขนาดใหญกวาควายปกติท่ีใชสําหรับลากไมเถ่ือน 
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สําหรับสัตวท่ีนําไปใชในพิธีกรรมจะตองพิจารณาวา จะนําไปใชในพิธีกรรมอะไร 
เพ่ือดูความเหมาะสมของงาน งานเล็กๆ ใชแพะ แกะ เชน กรณีท่ีมีเด็กเกิดใหม ถา
เปนผูชายใหใชแพะ 2 ตัว ถาเปนผูหญิงใชแพะ 1 ตัว แลวแบงออกเปน 7 สวน
ตามหลักการทางศาสนา โดยแบงใหคนจน ซึ่งเรียกวา อาแกเกาะ การบริจาค
อาหารสุก หรือเนื้อสุกนั้นจะเปนการบริจาคท่ีไดบุญกวาการบริจาคเนื้อสด 
 นอกจากนี้ สัตวท่ีจะนําไปใชในพิธีกรรมมี 2 ลักษณะ คือ (1) สัตว 4 เทา 
ไดแก วัว ควาย แพะ แกะ สัตวเหลานี้จะใชในทุกพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม เชน 
วันฮารีรายออีดีลฟตรี อิสรอฮมิฮรอซ ฯลฯ (2) สัตวปก ไดแก เปด ไก สัตว
ประเภทนี้ใชเฉพาะพิธีทํากิน หรือใชในการประกอบอาหารทั่วไป เพราะบาง
พิธีกรรมไมสามารถใชประกอบพิธีกรรมได เชน งานกุรบาน เปนตน 

ลักษณะของสัตวท่ีจะนํามาใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้น สัตว
จะตองมีความสงา  ไมมีตําหนิ มีอายุครบตอการประกอบพิธีกรรม  และสัตวท่ีใช
ในพิธีกรรมนั้น คนนับถือศาสนาอื่นไมสามารถรับประทานได 
 
 - อาชีพอ่ืนๆ  

นอกจากอาชีพหลักดังกลาวขางตนแลว ประชากรในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี
ยังมีอาชีพอื่นๆอีกท่ีมีความสําคัญกับกลุมคนอีกสวนหนึ่ง ไดแก อาชีพถางปา 
รับจางในโรงงาน เชน บริเวณตอนกลางมีการรับจางในโรงงานไมยางพารา 
ตอนลางรับจางเกี่ยวกับอาหารทะเลหรือการประมง สําหรับภูมินิเวศตอนบนมี
รับจางกรีดยางอยางแพรหลายโดยมีอัตราคาจาง ดังนี้ 
 อัตราคาจาง 1:1 อัตรานี้นายจางและลูกจางจะไดสวนแบง 50% เทาๆ 
กัน แตสวนนั้นเปนของนายจางซึ่งส่ิงท่ีลูกจางจะตองทําคือ ถางปา ใสปุย ดูแลสวน 
รวมถึงคาปุยดวย ซึ่งลูกจางและนายจางจะทําการตกลงกันวาจะใหคาจางโดยการ
แบงกันคนละคร่ึง โดยนายจางทําหนาท่ีในการรับเงินและออกคําส่ังเทานั้น 
นอกจากนี้ ขี้ยาง นายจางจะยกใหแกลูกจางดวย พ้ืนท่ีท่ีมีการจางในลักษณะนี้
ไดแก นาทวี  
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 อัตราคาจาง 1:3 อัตรานี้ นายจางจะเปนคนซื้อปุย นายจางจะเปนคนดูแล
ทุกอยาง ลูกจางจะเปนคนออกแรง ใสปุย ถางปา คาใชจายภายในสวนยางจะตก
เปนของนายจาง ซึ่งพ้ืนท่ีท่ีมีการจางงานลักษณะนี้อยูแถวตอนกลางของลุมแมน้ํา
สายบุรีขึ้นไป 
 อัตราคาจาง 1:4 อัตรานี้ลูกจางทําหนาท่ีกรีดยางอยางเดียว สวนภาระ
ดานคาใชจายหรืออ่ืนๆ นั้น นายจางจะเปนผูรับภาระท้ังหมด ไมวาจะเปนคาถาง
ปา คาใสปุย หรือคาดูแล เฝาสวน เปนตน 
 

1.3) รายได 
การศึกษาขอมูลรายไดและรายจายของประชากรลุมน้ําสายบุรี กระทําได

ยากมาก แมจะมีการทดลองใชและปรับปรุงแบบสอบถามหลายครั้ง แตเมื่อมี
เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีก็จะเกิดความหวาดระแวงและโยงมาถึงการพูดคุย
สอบถามขอมูลของนักวิจัยทองถ่ินไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การใหขอมูลรายรับ 
รายจายท่ีเปนตัวเงิน อยางไรก็ดี ทีมงานวิจัยพยายามใชวิธีการสอบถามทางออม
หลาย ๆ คําถามเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับรายได รายจายของประชากรในลุมน้ําสาย
บุรีท่ีจะไดเสนอตอไปโดยสังเขป 

รายไดรวมจากอาชีพหลักและอาชีพรองพบวาประชากรท้ังสามภูมินิเวศ
มีรายไดสูงสุดจากการทําสวนยางพารา รองลงมาไดแกการทําสวนผลไม
ผสมผสาน การทํานาและการเล้ียงสัตว สวนการคาขายและรับจางท่ัวไปจะเปน
รายไดสวนใหญของประชาชนในภูมินิเวศตอนลาง  ประชากรสวนใหญ รอยละ 55-
65 มีรายไดตอครัวเรือน ตํ่ากวา 100,000 บาทตอป 
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ภาพที่ 45 ชวงรายไดในรอบป 
 
1.4) รายจาย 
รายจายของประชากรสวนใหญใชเปนคาอาหาร รอยละ 36-42 รองลงมา

คือคาการศึกษาของบุตรและรายจายเกี่ยวกับหนี้สิน สําหรับคาใชจายดานอาหาร
นั้น พ้ืนท่ีตอนลางมีคาสูงสุด คิดเปนรอยละ 42 ของคาใชจายท้ังหมด ซึ่งสอดคลอง
กับวิถีชีวิตท่ีมีความเปนเมืองมากกวาภูมินิเวศอื่น ขณะท่ีภูมินิเวศตอนบนและ
ตอนกลาง  สภาพนิเวศประกอบดวยปาเขาและพรุอันเปนแหลงอาหารสําคัญ 
ประชากรจึงสามารถพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติไดมากกวา  ทําใหคาใชจายเรื่อง
อาหารมีคาใกลเคียงกัน คือ รอยละ 35 และ 37 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การท่ี
คาใชจายดานอาหารมีอัตราสูงกวาคาใชจายอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวา วิถีชีวิตของ
ชาวบานกําลังผูกติดอยูกับระบบคิดบริโภคนิยมอยูมาก  จึงมีลักษณะของผูซื้อ
สินคามาบริโภค  มิไดผลิตขึ้นเองหรือแสวงหาจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมตองใช
เงิน  

 

เปอรเซ็นตของประชากรในแตละชวงรายไดในรอบป
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การลงทุน  12  14  11 12.36

คาอาหาร  35  37  42 37.79

คาสาธารณูปโภค  9  10  8 8.73

คาการศึกษา  18  17  18 17.81

คาทําบุญ  2  2  3 2.43

คาอบายมุข  1  1  1 1.03

คาหน้ีสิน  17  14  11 13.78

คาภาษีสังคม  3  2  2 2.4

รายจายอื่น ๆ  3  3  4 3.66

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ทั้งลุมนํ้า

 
ภาพที่ 46 รายจายของประชากรตอป 

 
1.5) หน้ีสิน 

 แหลงหนี้สินสวนมากไดแก ธกส. ธนาคารพาณิชย กองทุนหมูบาน 
กองทุนสงเคราะหสวนยาง กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา สหกรณตางๆ นอกนั้น
ไดแก กองทุนอิสลาม สัจจะหมูบาน เพ่ือน ญาติพ่ีนอง กองทุนอปป. หนี้นอกระบบ 
กลุมแมบาน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคหลากหลาย เชน การลงทุนประกอบอาชีพ 
การศึกษา ผอนสินคา เชน โทรศัพท เครื่องคอมพิวเตอร รถมอเตอรไซค รถยนต 
จํานองบาน เลนแชร เปนตน และมีเง่ือนไขการชําระแตกตางกันไป เชน ชําระเปน
รายเดือน โดยมต้ัีงแต 1-6 เดือน และชําระแบบรายป 
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การมีหนี้สินของประชากรตัวอยางนั้นพบวา  ประชากรลุมน้ําสายบุรี
ตอนบนมีหนี้สินมากท่ีสุด รอยละ 56.8 ขณะท่ีตอนกลางและตอนลางมีหนี้สินรอย
ละ 41 และ 32.3 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม จัดไดวาประชากรตัวอยางตางก็มีภาระ
หนี้สินจํานวนมาก 
 

เปอรเซ็นตหน้ีสนิรวม

 41

32.3

56.8

ตนน้ํา

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

 
ภาพที่ 47 หนี้สินรวม 

 
สําหรับหนี้สินท่ีเกิดขึ้น สวนมากมียอดหนี้สินอยูระหวาง 10,000-50,000 

บาท ยอดหนี้สินรองลงมาอยูในชวง 100,000-500,000 บาท และ 50,000-
100,000 บาท ตามลําดับ สวนผูท่ีมีหนี้สินตั้งแตหนึ่งลานขึ้นไปมีอยูไมมากนัก ดัง
แสดงใหเห็นตามแผนภาพขางลางนี้ 
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100-1,000  0.20  0.40  -   0.2

1,001-10,000  5.70  3.10  10.00 6.27

10,001-50,000  24.50  16.70  35.00 25.4

50,001-100,000  9.70  8.20  17.00 11.63

100,001-500,000  11.00  7.50  20.00 12.83

500,001-1,000,000  2.40  1.60  3.00 2.33

มากกวา 1,000,000  0.60  0.60  1.00 0.73

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมนํ้า

 

ภาพที่ 48 ยอดหนี้สิน 
 
 3) เศรษฐกิจชุมชน 

สภาพเศรษฐกิจชุมชนของลุมน้ําสายบุรี เปนเศรษฐกิจของเกษตรกรราย
ยอย สวนมากเปนสวนยางพารา สวนผลไม การเล้ียงวัว ควาย  ซึ่งเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับเศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจชุมชนจึงเปนเศรษฐกิจท่ีอาศัยฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความแตกตางกันบางในแตละภูมินิเวศ กลาวคือ ภูมิ
นิเวศตอนบนมีลักษณะเปนปาเขา จึงมีการทําสวนยางพาราและทําสวนผลไม
มากกวาอาชีพอ่ืน ลําดับรองลงมา ไดแก รับจาง คาขาย ทํานา เชนเดียวกับภูมิ
นิเวศตอนกลางที่สวนมากเปนการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ซึ่งเดิมทีการทํา
นาเคยเปนอาชีพหลักตามลักษณะภูมินิเวศของตอนกลางที่เปนพรุ และท่ีราบลุม
หรือพ้ืนท่ีรองรับน้ํา  แตปจจุบันพ้ืนท่ีนาและพรุจํานวนมากเปล่ียนไปเปนสวน
ยางพาราจนมีอัตราสูงสุด แตท้ังนี้ ในภูมินิเวศตอนกลางก็มีการทํานาสูงสุด สวน
อาชีพรับจางท่ัวไปก็เปนอาชีพท่ีมีความสําคัญในระดับตนๆ นอกนั้นไดแกอาชีพ 
คาขาย และสวนผลไมผสมผสาน สวนภูมินิเวศตอนลาง  แมลักษณะเศรษฐกิจจะมี
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ความคลายคลึงกับภูมินิเวศตอนบนและตอนกลาง คือ การทําสวนยางพาราและ
รับจางท่ัวไป แตการรับจางท่ัวไปมีอัตราสูงสุด ภายใตภูมินิเวศที่มีความเปนเมือง
มากกวา ทําใหการประกอบอาชีพของชาวบานแตกตางอยางเห็นไดชัด 
ขณะเดียวกันภูมินิเวศตอนลางยังมีกลุมคนเชื้อสายจีนมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซึ่งนิยม
การคาขาย ตามคุณลักษณะท่ัวไปของชาวจีน รวมท้ังเปนลูกจางของรัฐดวย 
อยางไรก็ตาม อาชีพหลักลําดับตนๆของลุมน้ําสายบุรีนั้น ก็คือ การทําสวน
ยางพารา รองลงมาไดแก รับจางท่ัวไป การทํานา คาขาย สวนผลไมผสมผสาน 
ลูกจางรัฐ ท่ีหลอมรวมกันเปนเศรษฐกิจชุมชนลุมน้ําสายบุรี สวนอาชีพเสริมท่ีพบ
เห็นไดท่ัวไปคือ การเล้ียงปศุสัตว เชน วัว ควาย แพะ แกะ ท้ังเพ่ือขาย บริโภค 
และประกอบพิธีกรรม 

อยางไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจชุมชนดังกลาวอยูภายใตสถานการณ
ความไมปกติทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ซึ่งเกิดความขัดแยงอยางกวางขวาง 
ไดทําใหเปนปญหาตอการประกอบอาชีพหรือระบบเศรษฐกิจชุมชน ในท่ีนี้สามารถ
แบงปญหาออกเปน 3 ลักษณะ คือ ปญหาดานปจจัยเกี่ยวกับฐานทรัพยากรเพ่ือ
การประกอบอาชีพ ปญหาสังคม และปญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถามปลายปดท่ีใหเลือกตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ ซึ่งประชากรตัวอยาง
หนึ่งคนมักประสบปญหาหลายอยางรวมกัน ดังนี้  
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แหลงน้ําไมพอ 23.3 25.1 19.4 22.6

น้ําทวม 43.8 55.7 54.4 51.3

ดินเสื่อมคุณภาพ 21 26.6 22.1 23.23

พ้ืนท่ีทํากินไมพอ 40.9 48.5 40.8 43.4

ตนน้ําเปลี่ยนแปลง 27.7 22.8 12.9 21.13

รายจายมากกวา 68.8 71.3 68 69.37

สถานการณความไมสงบ 62.5 68.4 60.2 63.7

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา

 
ภาพที่ 49 ฐานทรัพยากรเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 
ปญหาดานปจจยัเกี่ยวกับฐานทรัพยากรเพ่ือการประกอบอาชีพ พบวา

ปญหาเรื่องน้ําเปนปญหาหลัก ประกอบดวยปญหาแหลงน้ําไมพอ (22.6 %) น้ํา
ทวม (51.3 %) ตนน้ําถูกเปล่ียนแปลงสภาพ (21.13 %) ซึ่งปญหาเกี่ยวกับน้ํานั้นมี
นัยสําคัญท่ีจะอรรถาธิบายตอไปขางหนาในเรื่องทัศนคติวา ชาวบานมีความคิด
อยางไรเกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพราะทัศนคติดังกลาวนี้มีความสําคัญท่ีจะนําไป
พิจารณากอนท่ีจะมีการจัดการแกไขปญหาใหสอดคลองกับความตองการและตาม
ความจําเปน เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยง  
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น้ําทวม 43.8 55.7 54.4 51.3

พ้ืนท่ีทํากินไมพอ 40.9 48.5 40.8 43.4

ดินเสื่อมคุณภาพ 21 26.6 22.1 23.23

แหลงน้ําไมพอ 23.3 25.1 19.4 22.6

ตนน้ําเปลี่ยนแปลง 27.7 22.8 12.9 21.13

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา

 

ภาพที่ 50 ประเด็นหลักดานทรัพยากรธรมชาติ 
 

ขณะเดียวกัน ปญหาดินเส่ือมคุณภาพ พ้ืนท่ีทํากินไมพอ ก็เปนปญหา
หลักอีกดวย เพราะพบวาดินเส่ือมคุณภาพถึงรอยละ 23.33 และพ้ืนท่ีทํากินไม
เพียงพอถึงรอยละ 43.4 ปญหาท้ังสองประการนี้ยอมเกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพในสังคมเกษตรกรรมเชนชุมชนลุมน้ําสายบุรีอยางตองพิจารณาหาแนว
ทางแกไขแบบเรงดวน ขอสรุปนี้มีความเชื่อมโยงกับผลการศึกษากรณีการปลูก
ปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีนาราง111  และกรณีศึกษานารางตําบลบานกลาง112 ท่ีสะทอน
ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพดินเส่ือมโทรมลงอยางชัดเจน 

ปญหาสังคมไดแก ความไมมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจาก
สถานการณความไมสงบ  นับวาเปนสถานการณท่ีสงผลกระทบหลายดาน ระบบ

                                                 
111 อาคม โสวณา, การปลูกปาลมนํ้ามันในพื้นที่นาราง, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2552) 
112 บัณฑิกา จารุมา, กรณีศึกษาเร่ืองนาราง ตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี, 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552) 
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เศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวมก็สงผลกระทบอยางมิอาจ
ประเมินความสูญเสียได เพราะสถานการณความไมสงบไดเกิดขึ้นมาหลาย
ทศวรรษ ภาครัฐไดสูญเสียงบประมาณหลายแสนลานบาท ประชาชนสูญเสีย
รายไดอีกจํานวนมหาศาล ย่ิงในปจจุบันก็พบวาสถานการณความไมสงบยังคงเปน
ปญหาหลักท่ีสงผลกระทบตอโครงสรางทางสังคมอยางกวางขวางและยากตอการ
แกไข ประชากรตัวอยางมีจํานวนถึงรอย 63.7 มีความกังวล และเห็นวา
สถานการณความไมสงบเปนปญหาสําคัญตอการประกอบอาชีพ 

สําหรับปญหาเศรษฐกิจไดแก รายจายมากกวารายรับ ท่ีประชากร
ตัวอยางเห็นวาเปนปญหาสูงสุดถึงรอยละ 69.37 สะทอนใหเห็นวารายจายของ
ประชากรในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีอยูในระดับสูงอยางนากังวล ไมวารายจายท่ีเกิดขึ้น
จะหมายถึงส่ิงใดก็ตาม แตในดานเศรษฐกิจ ทําใหเขาใจภาพของการประกอบ
อาชีพไดวา สภาพเศรษฐกิจชุมชนกําลังสูญเสียดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม อยางไรก็ตาม  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังอยูในระดับการสํารวจขอมูล
เบ้ืองตนจึงยังขาดขอมูลเชิงลึกท่ีหนักแนนอยูมากเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเสียดุลย
ภาพทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญมากนอยเพียงไร แตอยางนอย การสํารวจ
ขอมูลเบ้ืองตนดังกลาวก็ทําใหเกิดคําถามการวิจัยท่ีควรจะไดรับการศึกษาขอมูล
เชิงลึกกันตอไปเพ่ือพิสูจนความเที่ยงตรงและความจริงหลายประการ 

นอกจากนี้ ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรียังพบวา  มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
4 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมตอเนื่องจากยางพารา 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีสราง
รายไดใหแกครัวเรือนและเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจาก
ประชากรจํานวนไมนอยมีอาชีพหลักในโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้ 
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ตารางที่ 29 สถานประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําสายบุรี 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จํานวน

(โรงงาน) 
เงินทุน(บาท) 

คนงาน
(คน) 

กําลัง
เคร่ืองจักร 
(แรงมา) 

อุตสาหกรรมยางพารา 28 320,500,533 1161 13,269.91 
อุตสาหกรรมตอเน่ือง
จากยางพารา 

27 425,087,500 1484 16,638.16 

อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

2 30,055,000 19 1,095.50 

อุตสาหกรรมอื่นๆ 68 299,289698 804 11,171.06 
รวม 125 1,074,932,731 3468 42,174.63 

ท่ีมา : สํานักอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา 
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บทที่ 4 
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุมน้ําสายบุรี 

 
สถานการณการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีลุมน้ําสายบุรี เปนการอธิบาย

สถานการณการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร องคความรูทองถ่ิน การประเมินสถานการณน้ําและการจัดการน้ําของ
ทองถ่ิน และคุณคาความเหมาะสม เพ่ือใหเขาใจภาพรวมของทรัพยากรและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ ภายใตหัวขอหลัก 2 
ประการ  คือ  การเปล่ียนแปลงฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังจะอรรถาธิบายตอไปนี้ 
 
4.1 ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงฐานทรัพยากรธรรมชาติจะครอบคลุมเนื้อหา
การกระจายทรัพยากรในพ้ืนท่ีลุมน้ํา และการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ตัวเมืองหรือ
ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน พ้ืนท่ีใชสอย
เบ็ดเตล็ด ทุงหญา ปาละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุด บอลูกรัง บอทราย หาด
ทราย พ้ืนท่ีถม เปนตน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1) การกระจายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
พ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ําเปนเขตแดนจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดยะลา  

ซึ่งเปนสันปนน้ํา ท่ีใหน้ําทาลงแมน้ําสายบุรี พ้ืนท่ีแบงตามลุมน้ําโดยจุดบนสุดคือ 
เขตแดนมาเลเซีย ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ลุมน้ําตอนบน
สวนใหญเปนลําหวยส้ันๆ พ้ืนท่ีตอนบนและตอนกลางสวนมากปลูกยางพารา  และ
ยังขยายพ้ืนท่ีไปยังแถบเทือกเขาสันกาลาคีรี และเทือกเขาบูโด  

พ้ืนท่ีโดยมากของลุมน้ําสายบุรีเปนพ้ืนท่ีตอนบนและตอนกลาง ตอนลาง
เปนพ้ืนท่ีชายฝง  บริเวณอําเภอสายบุรี  อําเภอไมแกน  ในดานความสัมพันธทาง
ลุมน้ํากับตอนบนยังมีนอย เพราะยังไมมีระบบชลประทานที่เชื่อมตอทางตรง แต 
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ในอนาคตจะมีโครงการชลประทานสองแหงท่ีจะกอสราง คือ บริเวณอําเภอรามัน
และอําเภอกะพอ ซึ่งเปนจุดกอสราง มีลักษณะเปนส่ิงกอสรางกั้นแมน้ํา เรียกวา
ประตูระบายน้ํา 

สภาพลุมน้ําสายบุรีในปจจุบัน เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีฝนตกมาก ปริมาณน้ํา
จึงยังเหลือพอท่ีจะใชสนับสนุนอาชีพเกษตร  จึงไมจําเปนตองอาศัยระบบ
ชลประทานขนาดใหญ แตจากการศึกษาขอมูลจากสํานักชลประทานพบวา จังหวัด
ยะลา ปตตานี มีระบบชลประทานจํานวนมาก ในอนาคตสํานักชลประทานยังมี
แผนที่จะพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะบริเวณลุมน้ําสายบุรีตอนลาง 

อุทกวิทยาของลุมน้ํา ตัวน้ําในลุมน้ําถือวาสนับสนุนการเกษตรไดโดย
ธรรมชาติ เพราะนํ้าฝนเปล่ียนเปนน้ําทาประมาณ 80 เปอรเซ็นต ส่ิงท่ีนาเปนหวง
คือพ้ืนท่ีปาไมท่ีถูกบุกรุกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปาตนน้ําลดนอยลง 

ขอมูลท่ีนาสนใจอีกอยางหนึ่งคือ ตลอดลุมน้ําจะมีสันทราย และมีตะกอน
เยอะขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ตอนบนอาจจะมีนอย แตบริเวณตอนกลาง 
อําเภอรือเสาะ รามัน มีมาก โดยเฉพาะเมื่อน้ําหลากมาแรงจะมีตะกอนเยอะมาก 
ตล่ิงก็จะพัง 
 
 2) การใชประโยชนท่ีดิน113 
 การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินหรือการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีลุมน้ํา
สายบุรีในชวง 20 ปท่ีผานมา คือ นับตั้งแตปพ.ศ. 2530-2550 สามารถจําแนกการ
ใชประโยชนท่ีดินออกเปน 5 ประเภท ไดแก ตัวเมืองหรือท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีเกษตร 
พ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปนการใช
ท่ีดินลุมน้ําสายบุรี และการใชท่ีดินรายจังหวัด ดังนี้ 
 

                                                 
113

 อาคม โสวณา. “รายงานการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหลงนํ้าลุมนํ้าสายบุรี,” 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุม
นํ้าสายบุรี. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. 
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 2.1) การใชท่ีดินลุมน้ําสายบุรี 
 การใชท่ีดินลุมน้ําสายบุรีระหวางปพ.ศ. 2530-2550 มีรายละเอียดท่ีควร
กลาวถึง ดังนี้ 

1) ตัวเมืองหรือท่ีอยูอาศัย ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนซึ่งใช สําหรับปลูก
ส่ิงกอสราง ท่ีอยูอาศัย ในปพ.ศ. 2530 มีการใชท่ีดิน 532.22 ตารางกิโลเมตร 
(16.28 %) และเพ่ิมขึ้น 18.52 ตารางกิโลเมตร (0.58 %) ในปพ.ศ. 2540 สวนใน
ปพ.ศ. 2550 มีพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นอีก 21.02 ตารางกิโลเมตร (0.65 %) ทําใหชวง 20 ป
ท่ีผานมามีการใชพ้ืนท่ีสําหรับตัวเมืองหรือท่ีอยูอาศัย รวม 39.54 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 24,712 ไร (1.23 %) 

2) พ้ืนท่ีเกษตร ไดแก พ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับเกษตรกรรม เชน เกษตร
ผสมผสาน ไมยืนตน นาขาว ทุงหญาเล้ียงสัตว สถานท่ีเพาะเลี้ยง เปนตน ในป
พ.ศ. 2530 มีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 1,813.79 ตารางกิโลเมตร (56.44 %) 
และเพ่ิมขึ้น 22.82 ตารางกิโลเมตร (0.71 %) ในปพ.ศ. 2540 สวนในปพ.ศ. 2550   
มีพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นอีก 50.64 ตารางกิโลเมตร (1.57 %)  ทําใหชวง 20 ปท่ีผานมามี
การใชพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตรเพิ่มขึ้นรวม 73.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 45,912.50 
ไร (2.28 %) 

3) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา ไดแก พ้ืนท่ีแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําท่ีมีการ
สรางขึ้นดวยระบบชลประทานตางๆ เชน คลอง แมน้ํา เขื่อน ฝาย ประตูกั้นน้ํา
เปนตน ในปพ.ศ. 2530 มีการใชพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 14.69 ตารางกิโลเมตร (0.46 %) 
และเพ่ิมขึ้น 3.11 ตารางกิโลเมตร (0.09 %) ในปพ.ศ. 2540 สวนในปพ.ศ. 2550 
มีพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นอีก 9.06 ตารางกิโลเมตร (0.29 %) ทําใหชวง 20 ปท่ีผานมามีการ
ใชพ้ืนท่ีสําหรับแหลงน้ํา รวม 12.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,606.25 ไร (0.38 %) 

4) พ้ืนท่ีปาไม ไดแก พ้ืนท่ีปา ตนไม ท่ีไมใชพ้ืนท่ีใชประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ เชน ปาดิบชื้น ปาเลน ปาพรุ เปนตน พ้ืนท่ีปามีการเปล่ียนแปลงมาก
คือในปพ.ศ. 2530-2540 ไดลดลงอยางรวดเร็ว มีพ้ืนท่ีท่ีกลายเปนยางพารา
จํานวนมาก จุดท่ีเปล่ียนมากคือบนภูเขา อําเภอสุคิริน เทือกเขาบูโด สวนอําเภอ
ศรีสาคร อําเภอรือเสาะที่สูงชันพอจะมีปาอยูบาง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปน
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นิคมฯปาไมแทบไมเหลือ ปาท่ีเหลืออยูในอําเภอกะพอมีเพียงเล็กนอย แตบริเวณ
สวนกลางแทบจะไมเหลือเลย สวนท่ีลงมาตอนลางเหลือปาเฉพาะสันเขาเพียง
เล็กนอยเทานั้น สําหรับพ้ืนท่ีอําเภอรามันแทบจะไมมีปา ซึ่งขณะนี้พืชเชิงเด่ียวได
ขยายตัวขึ้นไปบนภูเขา ซึ่งในชวงยี่สิบปหลังนั้นนับวาไดมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว จากการศึกษาขอมูลพบวา ในปพ.ศ. 2530 มีพ้ืนท่ีปา 821.95 ตาราง
กิโลเมตร (25.58 %) และลดลง 60.92 ตารางกิโลเมตร (1.9 %) ในปพ.ศ. 2540 
สวนในปพ.ศ. 2550 ลดลงอีก 79.36 ตารางกิโลเมตร (2.47 %) ทําใหชวง 20 ปท่ี
ผานมามีพ้ืนท่ีปาลดลง รวม 140.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 87,668.75 ไร (4.37 
%) 

นอกจากน้ี กอนพ.ศ.2530 ปาพรุไดมีการเปลี่ยนแปลงและหายไปมาก 
จากน้ันในปพ.ศ.2540 ก็ย่ิงสูญหายมากขึ้นอีก โดยเฉพาะในชวงสิบปหลังท่ีปาพรุ
ไดเปล่ียนไปเปนสวนยางพารา ปาลมน้ํามัน สวนพ้ืนท่ีนาซึ่งสวนใหญอยูในพ้ืนท่ี
ตอนกลางและตอนลาง ต้ังแตอําเภอรามันลงมาจะมีพ้ืนท่ีนาจํานวนมาก สวน
ตอนบน มีเพียงเล็กนอย โดยปรากฏนารางท่ีอําเภอบาเจาะจํานวนมาก สาเหตุ
ของนารางสวนหนึ่งเพราะระบบชลประทานท่ีทําใหไมสามารถทํานาได ในอดีตนั้น
พอนารางสักระยะหนึ่งชาวบานจะปลูกยางพารา แตปจจุบันหันมาปลูกปาลม
น้ํามัน สาเหตุท่ีนารางเพ่ิมขึ้นเพราะระบบชลประทาน เนื่องจากกอนปลูกปาลม
น้ํามัน ภาครัฐไดมีการระบายน้ําออกจากพรุ  เมื่อฝนตกและมีน้ําขังในพรุ ก็จะตอง
รีบระบายน้ําออก เพราะไมเชนนั้นปาลมน้ํามันจะตาย ซึ่งทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ
ระบบชลประทานที่จะไปหลอเล้ียงนาขาว ชาวบานจึงเลิกทํานา และทําใหนาราง 
แมสวนหนึ่งเพราะชาวบานไมอยากทํา แตสวนหนึ่งก็เพราะระบบชลประทานทํา
ใหพ้ืนท่ีทํานามีปญหา ไมมีน้ําหลอเล้ียงนา  ปจจุบันชาวบานไดหันมาปลูกปาลม
นํ้ามันจํานวนมากโดยการสนับสนุนของนิคมสหกรณบาเจาะ 

5) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก พ้ืนท่ีใชสอยเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญา ปาละเมาะ 
พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุด บอลูกรัง บอทราย หาดทราย พ้ืนท่ีถม เปนตน ในป
พ.ศ. 2530 มีการใชพ้ืนท่ี 40.11 ตารางกิโลเมตร (1.25 %) และเพ่ิมขึ้นอีก 16.47 
ตารางกิโลเมตร (0.51 %) ในปพ.ศ. 2540 สวนในปพ.ศ. 2550 มีการใชนอยลง
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จากเดิม -1.36 ตารางกิโลเมตร (-0.04 %) ทําใหชวง 20 ปท่ีผานมามีพ้ืนท่ีใชสอย
อ่ืนๆเพ่ิมขึ้น รวม 15.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,443.75 ไร (0.47 %) 
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อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากท่ีดินนับตั้งแตปพ.ศ. 2530-2550 โดย
ภาพรวมพบวา การใชพ้ืนท่ีทุกประเภท ไดแก พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีตัวเมืองท่ีอยู
อาศัย พ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ้ืนท่ีปา และการใชพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีปริมาณเพ่ิมขึ้น รวมทั้งส้ิน 
280.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 175,343.75 ไร (8.73 %) แตในทางตรงกันขาม เมื่อ
มีการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีตางๆเพ่ิมมากขึ้น จึงสงผลใหพ้ืนท่ีปาไมมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในอนาคตหากมีนโยบายสงเสริมการใช
พ้ืนท่ีเชนท่ีผานมาแตขาดนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีปาหรือการอนุรักษพ้ืนท่ีปาไมอยางมี
ประสิทธิภาพยอมสงผลใหพ้ืนท่ีปาไมลดลงอยางแนนอน 
 

-150
-130
-110
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90

2540 พ้ืนที่ (ตร.กม.) 18.52 22.82 -60.92 3.11 16.47

2550 พ้ืนที่ (ตร.กม.) 21.02 50.64 -79.35 9.06 -1.36

รวมพ้ืนที่ (ตร.กม.) 39.54 73.46 -140.27 12.17 15.11

ชุมชน พ้ืนที่เกษตร ปาไม แหลงนํ้า เบ็ดเตล็ด

 

ภาพที่ 51 การเพ่ิมขึ้นของการใชประโยชนท่ีดิน115

                                                 
115

 อาคม โสวณา. (อางแลว). 
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2.2) การใชประโยชนท่ีดินรายจังหวัด 
การใชประโยชนท่ีดินรายจังหวัดของสามจังหวัดชายแดนภาคใตในป

พ.ศ. 2550 พบวามีทิศทางเดียวกับการใชประโยชนท่ีดินลุมน้ําสายบุรีดังท่ีกลาวมา
ขางตน โดยจังหวัดยะลามีพ้ืนท่ีใชประโยชนรวมท้ังส้ิน 2,825,674 ไร มีการใช
ประโยชนท่ีดินหลายประเภท สวนมากใชเพ่ือการเกษตร 1,670,648 ไร (59.12 %) 
โดยใชสําหรับปลูกไมยืนตน 1,440,704 ไร (50.98 %)  ซึ่งสวนมากเปนยางพารา 
(50.73 %) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังเปนไมผล จํานวน 143,650 ไร (5.08 
%) และนาขาว จํานวน 86,294 ไร (3.06 %) สวนพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับชุมชนและส่ิง
ปลูกสราง จํานวน 76,760 ไร (2.72 %) สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย (1.92 %) นอกนั้น
เปนตัวเมืองยานการคา สถานท่ีราชการ สนามบิน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม เปน
ตน สวนพ้ืนท่ีอ่ืนๆมีจํานวนนอย ไดแก ทุงหญาเล้ียงสัตว สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว
นํ้า พ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เปนตน สําหรับพ้ืนท่ีปาไมนั้นยังมีปริมาณ
มากกวาจังหวัดอ่ืนๆ คือ จํานวน 1,012,360 ไร (35.83 %) 
 
ตารางที่ 31 การใชประโยชนท่ีดิน จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส พ.ศ. 2550 

แหลงท่ีมา : http://osl101.ldd.go.th 
 

จังหวัดปตตานีมีพ้ืนท่ีใชประโยชนรวมท้ังส้ิน 1,212,722 ไร มีการใช
ประโยชนท่ีดินหลายประเภท สวนมากใชเพ่ือการเกษตร 950,108 ไร (78.36 %) 
โดยใชสําหรับปลูกไมยืนตน 383,618 ไร (31.64 %) ซึ่งสวนมากเปนยางพารา 

ประเภทการใชที่ดิน 
ยะลา  ปตตานี  นราธิวาส  
ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  76,760  2.72 75,698  6.23 108,908  3.89 
พื้นท่ีเกษตร 1,670,648 59.12 950,108  78.36 1,731,125  61.89 
ปาไม 1,012,360 35.83 99,580 8.21 854,254  30.54 

แหลงน้ํา 41,166  1.46 27,548  2.26  23,370  0.84 
เบ็ดเตล็ด 22,529 0.80 59,788  4.94  79,487  2.84 

รวม 2,825,674 100 1,212,722  100 2,797,144  100  
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จํานวน 371,311 ไร (30.62 %) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกจากนี้ ไดแก นาขาว 
จํานวน 345,185 ไร (28.47 %) ไมผล จํานวน 196,823 ไร (16.23 %) และเปน
พ้ืนท่ีปาไม จํานวน 99,580 ไร (8.21 %) พ้ืนท่ีใชสําหรับชุมชนและส่ิงปลูกสราง 
จํานวน 75,698 ไร (6.23 %) ซึ่งสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย 57,370 ไร (4.73 %) 
พ้ืนท่ีเหลืออ่ืน ๆ ไดแก พ้ืนท่ีแหลงน้ํา จํานวน 27,548 ไร (2.26 %) พ้ืนท่ี
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา จํานวน 24,482 ไร (2.02 %) และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด จํานวน 
59,788 ไร (4.94 %) 
 

จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนท่ีใชประโยชนรวมทั้งส้ิน 2,797,144 ไร มีการใช
ประโยชนท่ีดินหลายประเภท สวนมากใชเพ่ือการเกษตร 1,731,125 ไร (61.89 %) 
โดยใชสําหรับปลูกไมยืนตน 1,382,170 ไร (49.41 %) ซึ่งสวนมากเปนยางพารา 
จํานวน 1,356,613 ไร (48.5 %) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกจากนี้ ไดแก ไมผล จํานวน 
171,583 ไร (6.13 %) นาขาว จํานวน 169,558 ไร (6.06 %) นอกนั้นเปนพ้ืนท่ีปา
ไม จํานวน 854,254 ไร (30.54 %) พ้ืนท่ีใชสําหรับชุมชนและส่ิงปลูกสราง จํานวน 
108,908 ไร (3.89 %) ซึ่งสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย 83,883 ไร (3 %) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 
จํานวน 23,370 ไร (0.84 %) และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด จํานวน 79,487 ไร (2.84 %) 
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นราธิวาส

ยะลา 2.72 59.12 35.82 1.46 0.8

ปตตานี 6.23 78.36 8.21 2.26 4.94

นราธิวาส 3.89 61.89 30.54 0.84 0.62

พ้ืนท่ีชุมชนและ
สิ่งปลูกสราง

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด

 

ภาพที่ 55 การใชประโยชนพ้ืนท่ีดินจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส 
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 จากขอมูลดังกลาวมาขางตนจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การใชประโยชน
ท่ีดินของทั้งสามจังหวัดมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ สวนมากเปนการใชพ้ืนท่ีเพ่ือ
เกษตรกรรม ซึ่งอยูระหวาง 59-78 % ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีปาไม ซึ่งพบวาพ้ืนท่ีจังหวัด
ยะลายังคงมีปาไมมากท่ีสุด (35.82 %) รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส (30.54 %) 
สวนจังหวัดปตตานีเหลือปาไมจํานวนนอยมาก (8.21 %) สวนพ้ืนท่ีนอกนั้นเปน
การใชประโยชนสําหรับส่ิงกอสราง พ้ืนท่ีแหลงน้ํา และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญา 
ปาละเมาะ เหมืองเกา บอขุดเกา บอทราย บอลูกรัง บอดิน หาดทราย พ้ืนท่ีลุม 
พ้ืนท่ีถม เปนตน 
 
4.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ความสมบูรณและความหลากหลายของทรัพยากรทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพท่ีกลาวมาแลว ทําใหเกิดความรูความเขาใจไดชัดเจนวา ทรัพยากรมี
ความสําคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชากรลุมน้ําสายบุรีเปนอยางมาก 
ขณะเดียวกัน การจัดการทรัพยากรซ่ึงหมายรวมถึงการคุมครองรักษา การใช
ประโยชน และการฟนฟูพัฒนา ก็มีความสําคัญอยางมากเชนกัน เพราะหากขาด
การจัดการท่ีเหมาะสม ไมมีความยั่งยืน ความสําคัญหรือคุณคาท่ีมีในทรัพยากรก็
ยอมเส่ือมสลาย ชุมชนจะอยูไดอยางไรหากปราศจากทรัพยากรท่ีตองพ่ึงพิงเหลานี้ 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองหามาตรการการจัดการ
ทรัพยากรใหมีความย่ังยืน แตเทาท่ีผานมาพบวาไดมีมาตรการตางๆมากมาย แต
ก็ยังไมสามารถสรางความสมานฉันทได จึงมักเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนผูอยู
ในพ้ืนท่ีฐานทรัพยากรกับผูท่ีเขามาจัดการทรัพยากรอยูเสมอ  ส่ิงเหลานี้เปนเพราะ
เหตุใด แมจะไดมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่ออภิปรายประเด็นดังกลาวอยูหลายครั้ง 
และมีขอเสนอแนะมากมาย แตก็ยังไมมีการติดตามประเมินผลกันอยางจริงจังวา
ไดมีการนําไปปฏิบัติกันมากนอยเพียงไร ขอเสนอแนะตางๆเหลานี้ลวนแตนารับ
ฟงและนาจะเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดการท่ีย่ังยืนได แมบางหนวยงานจะยัง
มีแนวความคิดท่ีแตกตางกันอยูบาง แตสวนมากก็ใหความสําคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 
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อยางไรก็ตาม สถานการณการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติลุม

น้ําสายบุรีก็มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยสามารถแบงชวงเวลาของการ
เปล่ียนแปลงออกเปน 3 ยุค คือ ยุคการเปล่ียนแปลงสูความทันสมัย ยุคกระแส
ส่ิงแวดลอม และยุคการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้ 
 

1) ยุคการเปลี่ยนแปลงสูความทันสมัย (กอน พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 
2519) 

ประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณเปนอันมาก 
โดยเฉพาะปาไม และพบวาไดมีการคาไมกันในแถบเอเซียมานานแลว โดย
นับตั้งแตปพ.ศ. 2425 ก็เริ่มมีการติดตอกับพอคาไมชาวยุโรป ดวยการใหสัมปทาน
ปาไมจากเจาผูครองนคร แตก็มีปญหาหลายประการในการจัดการปาไมท่ีไม
ถูกตองตามหลักวิชาการ สงผลใหปาไมเส่ือมโทรมอยางตอเนื่อง จึงไดมีการ
ผลักดันเพ่ือตราพระราชบัญญัติคุมครองปาสงวน พุทธศักราช 2481 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2503 และพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พุทธศักราช2504 เปนตน116 

สําหรับประเทศไทยกอนท่ีจะกาวสูความทันสมัยประมาณสองศตวรรษ
นั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะแบบจารีตประเพณีท่ีใหความสําคัญ
กับสิทธิรวมมากกวาสิทธิสวนบุคคล แมโดยจารีตประเพณีแลวพระมหากษัตริย
เปนเจาของครองแผนดินแตผูเดียวก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลว ราษฎรก็สามารถ
เขาไปจับจองและใชประโยชนไดคอนขางอิสระ และใหการรับรองสิทธิแกราษฎรใน
รูปแบบตาง ๆ แตหลังจากระบบเศรษฐกิจตลาดท่ีใหความสําคัญกับการถือครอง
ท่ีดินแบบลายลักษณและอิทธิพลของลัทธิลาอาณานิคมขยายตัว ประเทศไทยจึง
ตองเรงปรับเปล่ียนระบบกรรมสิทธิ์เหนือท่ีดินและทรัพยากรตาง ๆ ตามประเทศ
ตะวันตก จึงทําใหระบบกรรมสิทธิ์ตามประเพณีถูกมองขาม อันเปนจุดเริ่มตน
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 สมศักด์ิ สุขวงศ. การจัดการปาชุมชน : เพื่อคนและเพื่อปา. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550. 
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ปญหาความขัดแยงดานการจัดการทรัพยากรในสังคมไทยที่ดําเนินสืบเนื่องมาจน
ปจจุบัน117 

การจัดการทรัพยากรยุคจารีตสูความทันสมัย นับตั้งแตกอนพ.ศ. 2504 
ถึง พ.ศ. 2519 มีเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีจํานวนมาก 
เหตุการณท่ีเดนๆ มีอยู 3 ประการ ไดแก การจัดการทรัพยากรชวงเรงรัดพัฒนา
ประเทศ และการประกาศปาสงวนแหงชาติ กรณีศึกษาการจัดการพรุลานควาย ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

1.1) การจัดการทรัพยากรชวงเรงรัดพัฒนาประเทศ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) เปนตนมา ภาครัฐพยายามนําประเทศไปสู
ความทันสมัย การพัฒนาตางๆก็มีสวนเริ่มเขาไปส่ันคลอนความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปดใหมีการสัมปทานปาไม การ
สรางสาธารณูปโภค เชน ถนน เขื่อน ฝาย เพ่ือสนับสนุนการเกษตรสมัยใหม ซึ่ง
ดําเนินตอเนื่องเรื่อยมาจนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) กอนท่ีจะเริ่ม 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 ในปตอมา ท่ีเนนการปฏิรูปท่ีดิน สงผลใหพ้ืนท่ีการเกษตร
เชิงพาณิชยเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

ในชวงแรกของกระบวนการทําใหทันสมัยของประเทศไทยนั้น การให
สัมปทานปาไม เปนตัวอยางรูปแบบการจัดการทรัพยากรประเภทหนึ่งท่ีปาไมถูก
มองวาเปนสินคาท่ีมีมูลคาเชิงเศรษฐกิจ เปนการเนนย้ําแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งทําใหนายทุนคาไมเขาไปตัดไม
จํานวนมหาศาล ต้ังแตปพ.ศ. 2504 กอนท่ีจะยกเลิกการใหสัมปทานปาในป พ.ศ. 
2532 ขณะเดียวกัน ชวงระยะเวลานี้ก็ไดมีการสงเสริมการปลูกพืชพาณิชยท่ัว
ประเทศ ไดมีการจัดต้ังกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง โดยตราพระราชบัญญัติ
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 อนุสรณ อุณโณ. ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรสวนรวมในสังคมไทย เกษตรกรรมยั่งยืนใน
บริบทระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานมหกรรม
เกษตรกรรมยั่งยืน, 2547) 
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ขึ้นในปพ.ศ. 2503 การสนับสนุนใหปลูกยางพาราก็ทําใหเกษตรกรไดเขาไป
บุกเบิกพ้ืนท่ีปาจํานวนมาก 

จากน้ันในปพ.ศ. 2507118 รัฐบาลก็ไดมีการเปดนิคมสรางตนเองขึ้นใน
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเริ่มใน 3 จังหวัดคือ นราธิวาส สตูล และยะลา ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรไดมีนโยบายสงเคราะหราษฎรที่เดือดรอน 
และยากจน ไมมีท่ีดินอยูอาศัย จนถึงป พ.ศ. 2516 มีสมาชิกนิคมสรางตนเอง
รวมท้ัง 3 จังหวัด จํานวน 9,964 ครอบครัว รวม 50,807 คน ท่ีดิน 181,440 ไร119 
การเปดนิคมสรางตนเองไดนํานานาปญหาเขามาดวย ปญหาหนึ่งก็คือ การท่ีผูเขา
มาอยูตองทําการบุกเบิกพ้ืนท่ีทํากิน ก็ยอมสงผลทําใหพ้ืนท่ีปาและทรัพยากรลดลง
โดยยังไมมีมาตรการควบคุมหรือดูแลท่ีชัดเจน 

ชวงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1-3 กลาวได
วารัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาทุกดานเพ่ือนําประเทศไปสูความทันสมัย ท่ีดินได
ถูกจัดสรรจํานวนมาก มีการตัดถนน กอสรางเขื่อนขนาดใหญ จัดทํานิคมสราง
ตนเอง สงเสริมการปลูกพืชพาณิชย เชน ออย ขาวโพด ปอ มันสําปะหลัง 
ยางพารา โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงระยะเวลาของการปราบปรามคอมมิวนิสต ท่ีไดมี
การตัดถนนเขาไปยังชุมชนชนบทและในเขตปาบางพ้ืนท่ีเพ่ือเหตุผลทางความ
มั่นคง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปมาก ในชวงระหวางปพ.ศ. 2616-
2519 นอกจากการตื่นตัวทางการเมืองแลว สังคมก็ยังใหความสนใจตอกระแส
ส่ิงแวดลอมดวย เกิดคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กฎหมายเก่ียวกับการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชน กฎหมายปาไม กฎหมายท่ีดิน แตก็ทําให
พบวา ไดมีการประกาศพ้ืนท่ีปาคุมครองและปาสงวนท่ีทําใหไปทับพ้ืนท่ีทํากินและ
ท่ีอยูอาศัยของราษฎรจํานวนมาก (ชูศักด์ิ วิทยาภัค, 2543: 136) 
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 ศุภฤกษ สมศิริชาติ. รายงาน 10 ป สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย “วิกฤตการณ 
ปตตานี”, (มีนาคม พ.ศ. 2519) น. 128-131. 
119 อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์. “กรณีศึกษา : ประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ินและพื้นที่สําคัญของลุมนํ้า
สายบุรี,” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการลุมนํ้าสายบุรี. (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552) 
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อยางไรก็ตาม ดวยแนวทางการพัฒนาของชวงเวลานี้ ทําใหสามารถ

เชื่อมโยงไปสูเรื่องเลาเกี่ยวกับปรากฏการณน้ําแดงหรือสึนามิแหงลุมน้ําสายบุรี ท่ี
ชาวบานผูอาวุโสมักบอกเลาแกคนรุนหลังใหไดรับรู ซึ่งสามารถที่จะสันนิษฐานได
วาเกิดจากธรรมชาติเสียสมดุลอันเปนผลสืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาตางๆ ท่ี
ภาครัฐพยายามนําประเทศสูความทันสมัย ดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การทําเหมืองแร โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดไมทําลายปาท่ีเกิดขึ้น
จากการใหสัมปทานปาไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 56 ปรากฏการณน้ําแดง (สึนามิแมน้ําสายบุรี) 
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กรอบที่ 11 
ปรากฏการณนํ้าแดง (สึนามิแมนํ้าสายบรุ)ี 

 
 กอเซ็ง  อาบูซิ ชาวบานจะรังตาดง ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เลาเหตุการณประหลาดที่เกิดข้ึนในแมน้ําสายบุรี เมื่อป พ.ศ. 2509 เรื่อง
ปรากฏการณน้ําแดง ซึ่งกลายเปนตํานานเลาขานตลอดลําน้ําสายบุรีมาจนทุก
วันนี้ ตอนเกิดเหตุการณเปนชวงฤดูฝนที่มีน้ําหลาก ประมาณเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ชาวบานหลายคนไดยินเสียงดังมาจากภูเขา หลังจากนั้นระดับน้ําใน
แมน้ําสายบุรีเริ่มลดระดับลงจนผิดปกติ จนเห็นทองคลอง ชาวบานรูสึกประหลาด
ใจกับปรากฏการณนี้แตไมไดเฉลียวใจ มีชาวบานนําสัตวเล้ียง วัว ควาย แพะ
แกะ ลงไปเล้ียงและผูกไวริมแมน้ําตามปกติ 2-3 วันตอมาชาวบานทั้งหมูบานได
ยินเสียงน้ําไหลบา ทันใดนั้นก็มีน้ําสีแดงขุนคลักไหลทะลักลงมาอยางรวดเร็ว 
รุนแรง มีทอนซุงขนาดใหญ ตนยางพารา เศษตนไม สัตวเล้ียง ขยะและเศษ
ส่ิงของที่ถูกพัดพังทลายติดมาเปนจํานวนมาก กระแสน้ําพัดเอาบานเรือนที่อยูริม
แมน้ําพังทลายไปหลายสิบหลัง สัตวเล้ียงนับพันถูกน้ําพัดพาไปจนเกือบหมด 
เฉพาะหมูบานกือเม็งหมูบานเดียวนายวาเละ สาระมุติ บอกวาวัวควายสูญ
หายไป 224 ตัว ชาวบานหลายสิบครอบครัวส้ินเนื้อประดาตัว ตองกางเต็นท
อาศัยอยูบนถนนเกือบเดือน กวาจะซอมแซมหรือสรางบานชั่วคราวข้ึนมาใหม
จากเศษไมสังกะสีที่น้ําพัดพาเอามาทิ้งไวได บางคนเดินตามหาสัตวเล้ียงที่ถูกน้ํา
พัดพาไปติดอยูตามก่ิงไม งามไมริมแมน้ํา ชาวบานเลาวา กุง หอย ปู ปลาลดลง
หายไปจากแมน้ําจํานวนมาก ซากสัตวตาย ซุง และเศษไมถูกน้ําพัดพาไปทับถม
บริเวณชายหาดปากแมน้ําสายบุรีจนเหม็นคลุงไปทั่ว ชาวบานไมกลากินปลาไป
หลายเดือน การเกิดสึนามิทางชายฝงทะเลอันดามันก็เกิดปรากฏการณคลายกัน 
คือน้ําทะเลจะลดระดับลงอยางผิดปกติ กอนเกิดคล่ืนยักษ ชาวบานบางคนเลย
เรียกปรากฏการณนี้วาเปนสึนามิแมน้ํา (ตอ) 
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1.2) การจัดการปาสงวนแหงชาติ120 
ในดานการจัดการปาไมก็เชนกนั ภาครัฐไดมีแนวความคิดในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมแบบระบบราชการดวยการประกาศปาสงวนแหงชาติ ต้ังแตปพ.ศ. 
2500-2520 พบวา บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีไดมีการประกาศปาสงวนแหงชาติ 
จํานวน 10 ปา มีเนื้อท่ี 79,103 ไร มีการจัดการปาในรูปแบบสัมปทานปาไมและ
การอนุญาตใหราษฎรรายยอยไดใชสอยไมในปา ดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 32  การกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ 

ช่ือปาไม เนื้อท่ี (ไร) ครอบคลุมทองท่ี ปท่ีประกาศ 
ปาบาโงจะลาฆ ี 625 ยะรัง 2516 
ปาชายเลนยะหร่ิง 6,212 อ.ยะหร่ิง 2509 
ปาชายเลนหนองจิก 12,187 อ.หนองจิก 2510 
ปาสายโฮ 4,159 อ.หนองจิก 2515 
ปาเขายีโดะ 20,019 สายบุรี ,มายอ, ทุงยางแดง 2516 
ปาบูเกะกุง 609 มายอ, ทุงยางแดง 2517 

                                                 
120 “รายงานพื้นที่ปาไม” ศูนยปฏิบัติการจังหวัดปตตานี 
<http://poc.pattani.go.th/report.php?report_id=114> (เขาถึงขัอมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2551) 

กรอบที่ 11 
ปรากฏการณนํ้าแดง (สึนามิแมนํ้าสายบรุ)ี (ตอ) 

 
 ชาวบานมีขอสังเกตวากอนเกิดเหตุการณนี้มีการบุกเบิกทําสัมปทาน
ปาไม ทําเหมืองแร เปดนิคมสรางตนเอง และทําสวนยางสงเคราะหกันอยาง
กวางขวางบริเวณปาตนน้ํา เปนไปไดวาทําใหเกิดภูเขาถลมลงมาปดแมน้ําในบาง
พ้ืนที่ทางตนน้ํากลายเปนเข่ือนดินก้ันน้ํา ทําใหระดับน้ําในแมน้ําลดลงอยาง
รวดเร็ว ตอมาเมื่อน้ําบริเวณเหนือเข่ือนดินถลมมีปริมาณมากข้ึนจนเข่ือนตานไม
ไหวก็เลยทะลักพังทลายลงมา เกิดเปนปรากฏการณน้ําแดงหรือสึนามิแมน้ํา
ดังกลาว 
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ช่ือปาไม เนื้อท่ี (ไร) ครอบคลุมทองท่ี ปท่ีประกาศ 

ปาเขาตูม 1,850 ยะรัง 2516 
ปาเทือกเขาเปาะยานิ 7,848 ยะรัง, มายอ 2516 
ปาบูเกะตางอ 1,219 ยะรัง, มายอ, ทุงยางแดง 2516 
ปาเขาใหญ 24,375 โคกโพธิ ์ 2509 

 
1.3) กรณีศึกษาการจัดการพรุลานควาย 

 นอกจากการจัดการทรัพยากรดังกลาวมาขางตนแลว ยังพบวาในชวง
ระยะเวลานี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีนาสนใจท่ีพรุ
ลานควายซึ่งเปนพรุน้ําจืดท่ีสําคัญของภาคใตตอนลาง เปนฐานทรัพยากรท่ี
เอื้อเฟอปจจัยทุกอยางใหกับชุมชน ชาวบานเมื่อกอนเชื่อวา ถารักษาและใช
ประโยชนจากพรุอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักศาสนา จารีตและประเพณีอัน
ดีงามแลว ทรัพยากรในพรุสามารถใชเล้ียงลูกหลานไดอยางยั่งยืนไมมีวันหมด 
 นายกอเซ็ง อาบูซิ ชาวบานบานจารังตาดง ตําบลทาธง อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา เลาใหฟงวาสมัยท่ีตนเปนเด็ก มีชาวบานและคนจากขางนอก เขามา
ใชประโยชนจากพรุลานควายเปนจํานวนมาก มีการระเบิด และวางยาเบื่อ ปลา
ตายเหม็นคลุงไปหมด จนชาวบานทนไมได แตไมรูจะทําอยางไร เพราะทุกคนมี
ความเชื่อวาพรุเปนสมบัติสวนรวมท่ีใครจะใชก็ได จนกระท่ังประมาณป พ.ศ. 2518 
ไดมีครูเปาะสู มาแวดิซา ผูท่ีชาวบานเคารพและศรัทธา ไดเดินสายพูดคุยกับ
ชาวบานใหรวมมือกันจัดการพรุ และไดประกาศมาตรการรวมกันในการดูแล
จัดการพรุ โดยกําหนดมาตรการ 7 วัน/4 ป คือจะเปดใหคนภายนอกใช 7 วัน และ
ปดไมใหใช 4 ป ชาวบานทุกชุมชนรอบพรุลานควายไดถือปฏิบัติกันอยางเครงครัด 
ท้ังไทยพุทธและมุสลิม โดยแตละชุมชนจะมีแผนปฏิบัติงานในการจัดการเปนของ
ตนเองอยางอิสระ บนพ้ืนฐานของการอนุรักษพรุรวมกัน ในชวงเปดพรุ 7 วัน จะมี
การขายบัตรตามประเภทเครื่องมือ เชน แห 70 บาท ยอ 25 บาท สุม 30 บาท 
ซอน 20 บาท 
 สําหรับเครื่องมือประเภท กัด อวน จะหามไมใหใช เพราะถือเปน
เครื่องมือทําลาย เงินท่ีไดจากการเปดพรุ แตละหมูบานจัดการกันเองตามอิสระ ซึ่ง
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สวนใหญจะนําเขาเปนกองทุนของหมูบาน นําไปใชประโยชนสาธารณะ เชน ซอม
ถนน สรางมัสยิด เปนตน 
 กอเซ็ง เลาตอไปวา การเกิดการมีสวนรวมในมาตรการอนุรักษพรุในคร้ัง
นี้เกิดจากความศรัทธาตอครูเปาะสู เนื่องจากครูเปาะสูเปนคนดี มีเมตตา กรุณา มี
ความเอื้ออาทรตอคนยากคนจน เปนคนท่ีมีความรูมีความเขาใจพรุ ครูเปาะสูมีคติ
วา “ฉลาดใหคนไดพ่ึง โงใหคนไดสอน” เปนคนท่ีรักตนไมมาก พยายามสอนคน
ไมใหตัดตนไม โดยเฉพาะตนไมใหญใหเก็บไวใหลูกหลาน เปนคนที่ชอบชวยเหลือ
คน เปนนักประสานทุกทิศทาง และเพราะเปนความท่ีชาวบานเคารพศรัทธานับถือ
มากนี่เองจึงทําใหมีภัยถึงตัว ทําใหอํานาจรัฐสงสัย จนในที่สุดครูเปาะสูก็ถูก
กลาวหาวาเปนโจรแบงแยกดินแดน จึงตองหนีเขาปา และถูกจับขังคุกหลายครั้ง
ดวยกัน ครูเปาะสูเสียชีวิตในป พ.ศ. 2533 มาตรการการจัดการพรุก็ถูกลืมเลือนไป
ตามกาลเวลา 
 

 
ภาพที่ 57 พรุลานควาย 
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพรุ 

 พรุลานควาย มีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 หมูบานท่ีอยูรอบพ้ืนท่ีพรุลาน
ควายซึ่งเปนเขตรอยตอระหวางอําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี และอําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมูบาน 14 หมูบาน โดยหมูบานท่ีอยูในเขต
อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี ไดแก บานน้ําดํา หมูท่ี 2, 3 บานชะมา หมูท่ี 3 
ตําบลน้ําดํา, บานเขาดิน ม.3 บานปากู ม.5 บานปาเซปูเตะ ม.2 ตําบลปากู, บาน
ตะโละแมะนา บานแลแวะ ตําบลตะโละแมะนา ในเขตอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ไดแก บานทาธง ม.1 บานโตะพราน ม.1 บานปาบอน ม.4 บานสาเมาะ ม.4 ตําบล
ทาธง, บานตะลาแน ม.3 บานวังพญา ม.2 บานตะโละงาแบ ม.2 ตําบลวังพญา 

ชุมชนเหลานี้ไดใชประโยชนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และเมื่อไดรับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ชุมชนท่ีอยูรอบพรุลานควายใน 14 หมูบาน 
ตางก็รับผลกระทบเชนกัน การหาทางออกเพ่ือชวยปองกันแกไขปญหาพรุลาน
ควายจึงตองรับความรวมมือจากชุมชนทั้ง 14 หมูบาน เพ่ือสรางความมั่นคง
ทางดานชีวิตและความมั่นคงทางดานอาหารของชุมชนใหกลับคืนมาอีกครั้ง 
 

ภัยคุกคามพรุลานควาย 
โดยวิถีของชุมชนแตเดิมเปนวัฒนธรรมภูมิปญญาท่ีเอื้ออาทรตอพรุ เปน

การใชพรุบนพ้ืนฐานของความเคารพนับถือตอกัน ชุมชนกับพรุท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน
อยางซับซอนกลมกลืน ความเส่ือมโทรมของพรุลานควายเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อมี
การพัฒนาแบบขุดลอก สรางคัน กั้น ถม ซึ่งทําใหความสัมพันธของแมน้ํากับระบบ
พรุถูกแยกสวนออกจากกัน เสนทางน้ําถูกเปล่ียนทิศทาง สงผลกระทบตอ
องคประกอบท่ีเปนฐานของระบบนิเวศซึ่งเปนทุนกําหนดการผลิตของระบบ การ
เกิดน้ําทวมถาวร  ปาเส่ือมโทรม พ้ืนท่ีทุงหญาลดลง พรุต้ืนเขิน การระบาดของพืช
น้ําอยางรวดเร็ว และการลดลงทั้งชนิดและปริมาณของสัตวน้ํา สัตวปา สงผล
กระทบตอวิถีของชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งนําไปสูปญหาเศรษฐกิจและสังคม และ
ความมั่นคงของชุมชนรอบพรุ  
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ผลการวิเคราะหปญหาและสาเหตุความเส่ือมโทรมของพรุลานควายจาก

การมีสวนรวมของชุมชนรอบพรุ มีความเห็นตรงกันวาเกิดจากการสรางประตูกั้น
น้ํา การสรางคันถนนรอบพรุ การถมคลองระบายน้ําจากพรุลงสูแมน้ําเปนสาเหตุ
สําคัญ รองลงมาคือการทําเกษตรเชิงเด่ียว โรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดยะลา 
และชาวบานจากนอกพ้ืนท่ีท่ีเขามาใชประโยชนจากพรุอยางขาดความเขาใจ และ
ไมมีจิตสํานึก ชาวบานหลายคนมีความเห็นวาสาเหตุสําคัญอยูท่ีชุมชนเองซึ่งมี
ความเขาใจและจิตสํานึกเกี่ยวกับพรุไดหายไปจากความคิดหมดแลวตัวอยางท่ีเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การเลือนหายไปของสวนดูซงท่ีถูกแทนท่ีดวยสวนยาง 
สวนลองกองที่เปนพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวปลูกแลกเงิน การลดลงของควายที่ถูก
แทนท่ีดวยรถไถเดินตาม การหายไปของนาพรุและวิถีชีวิตด้ังเดิมของพรุลาน
ควาย ทุกวันนี้จึงมีความภาคภูมิใจของในอดีตแตเพียงในความคิดของชาวบาน
เทานั้น ความจริงของปจจุบันมีแตรองรอยของการพัฒนาในลักษณะของอนุสาวรีย
ทางวิศวกรรมเตม็พรุไปหมด เชน เขื่อน ประตูน้ํา ถนน คลองสงน้ํา อางเก็บน้ํา นา
ราง สนามฟุตบอล ฯลฯ ซึ่งไมตอบวัตถุประสงคของการสรางตามท่ีบอกใน
โครงการ และไมเกิดประโยชนตามท่ีชาวบานตองการ มิหนําซ้ํายังกอใหเกิด
ผลกระทบตอวิถีชีวิต อาชีพ และการสรางความแตกแยกขัดแยงกับชุมชนในวง
กวาง 

“การจัดการพรุของรัฐเปนการแสวงหาผลประโยชนเชิงนโยบาย ใชพรุซึ่ง
เปนท่ีสาธารณะเปนแหลงฟอกเงิน ชาวบานเปรียบเทียบวาโครงการท่ีเขามา
ดําเนินการในพรุแตละโครงการเหมือนไก แพะ และชาง เดินเขามาในพรุ ซึ่งเปน
พ้ืนท่ีเฉอะแฉะ เมื่อไกเดินมาก็เกิดรอยเทาไก เมื่อแพะเดินมารอยเทาแพะก็กลบ
รอยเทาไก และเมื่อโครงการใหญซึ่งเปรียบเสมือนชางตามมาอีกก็ลบรอยเทาแพะ
และไกหมด สุดทายก็คือตรวจสอบอะไรไมได ชาวบานก็ตองรับกับผลกระทบไป
ตามยถากรรม”121 

 
 

                                                 
121 ชาวบานพรุลานควาย (ผูไมประสงคออกนาม) 
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ความพยายามในการแกปญหาพรุลานควาย : สภาพรุ 
ปญหาพรุลานควายเปนปญหาท่ีเกี่ยวกับชีวิตและโครงสรางเหมือนกับท่ี

ชาวบานบอกวา ปญหาพรุเปนปญหาท่ีมีสาเหตุมาจากการพัฒนาตั้งแตสมัยผูใหญ
ลีตีกลองประชุม ชาวบานถูกลางสมองจนควายวัว และพรุ หายไปจากความคิด 
และกลายเปนเหยื่อของกระแสบริโภคนิยมและใชเงินทุนอยางขาดความเขาใจ 
ชาวบานท่ีมีความหวงใยอนาคตของพรุท่ีรวมกันคิดเพ่ือหาทางออกสําหรับปญหา
โดยเสนอกรอบคิดวา การแกปญหาพรุลานควายตองแกท่ีความคิดของคน ตองรื้อ
ความคิดของคน ตองตามหาความคิด วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งเปนทุน
ทางสังคมและมีคุณคาตอความมั่นคงของชุมชนกลับคืนมาใหได เมื่อไดแนวคิด
เบ้ืองตนแลว ชาวบานไดรวมกลุมกันคิดตอไปวาจะใชวิธีการอยางไร ก็ไดกลยุทธ
วาควรเดินคุยเรื่องควายไปตามหมูบานรอบพรุเพ่ือสรางกลุมเครือขาย และได
เรียนรูหมูบานกับพรุไปพรอมๆกัน การคุยเรื่องควายสามารถเชื่อมโยงไปกับเรื่อง
อาชีพ ปญหาของพรุ และความเขาใจเกี่ยวกับพรุ รวมไปถึงความตองการของ
ชุมชนและทิศทางการพัฒนาฟนฟูพรุในอนาคตดวย ความคิดเรื่องการเดินตามหา
ควายกลายเปนโครงการควายหายเดินตามหาควาย ไดรับการสนับสนุนจาก
ชาวบานหลายหมูบาน จนในที่สุดพัฒนาเปนโครงการวิจัยทองถ่ิน เรื่องการมีสวน
รวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษพรุลานควาย เพ่ือคนหาองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับพรุลานควาย รวมท้ังปญหาสาเหตุของพรุ ความตองการ
ของชุมชนในแตละพ้ืนท่ี ตลอดจนการสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย
ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันโดยใชโจทยท่ีเกี่ยวโยงกับพรุ ผลการดําเนิน
โครงการทําใหเกิดเครือขายพรุลานควายที่ประกอบไปดวยตัวแทนจากหมูบาน
อยางนอย 14 หมูบาน ซึ่งมีความคาดหวังกันวาจะพัฒนาไปสูการเกิดสภาพรุอยาง
เปนรูปธรรม ท่ีมีบทบาทในการสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดการพรุใหเกิดความย่ังยืนอยางแทจรงิ 

ผลจากการทํางานรวมกันของเครือขายพรุลานควายกับนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โรงเรียน
ทุงยางแดงวิทยาคม เปนตน ทําใหไดฐานขอมูลดานทรัพยากรชีวภาพ ภูมิประเทศ 
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ภูมิปญญาทองถ่ิน ประวัติพ้ืนท่ีและชุมชน และองคความรูดานตางๆ  รวมท้ังโจทย
ท่ีนาสนใจ ซึ่งสามารถพัฒนาไปเปนงานและโครงการสําคัญไดตอไปในอนาคต ไม
วาจะเปนโครงการดานการพัฒนาอาชีพจากฐานทรัพยากรและภูมิปญญา และงาน
ฟนฟูพรุทําใหเกิดทุนและความรูเพ่ิมขึ้น การเดินตามหาความคิดเกี่ยวกับควายท่ี
หายไป อยางนอยทําใหชาวบานท่ีบานแลแวะ ตําบลตะโละแมะนา อ.ทุงยางแดง 
จ.ปตตานี หันมาสนใจทําปุยชีวภาพจากผักตบชวาเพื่อแกปญหาวัชพืชน้ําในพรุ ท่ี
บานปาเซปูเตะ ตําบลปากู อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี คิดทําปาสาคูชุมชน ชุมชน
บานกือเม็ง ตําบลอาซอง และบานจารังตาดง ตําบลทาธง อ.รามัน จ.ยะลา ทําวัง
ปลาในแมน้ําสายบุรี และอีกหลายหมูบานในเครือขายไดรวมกันทํากองทุนควาย
เปนผลจากงานวิจัยชวยสรางจิตสํานึกมาตั้งแตตน ความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นตอ
ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในพรุลานควายคือ ความเขาใจที่มองเห็นวาพรุคือประเทศ
ไทย เราสามารถเรียนรูประเทศไทยจากพรุ และทิศทางการฟนฟูและจัดการพรุให
เกิดความมั่นคงยั่งยืนไดก็คือขอเสนอของชาวบานในทิศทางของภาคใต เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2545 ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีท่ีวา “การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ก็คือการหยุดพัฒนาท่ีไมย่ังยืน” 

การพัฒนาและการจัดการพรุท่ีผานมา มีขอสรุปชัดเจนแลววา เกิดความ
เสียหายกับชาวบานมากกวาไดประโยชน ท่ีผานมาชาวบานไมเคยไดเขาไปมีสวน
รวมอยางจริงจังและหนวยงานของรัฐไมเคยจริงใจ ชาวบานจะขาดความเขาใจและ
ตกเปนเหยื่อของความไมเขาใจมาโดยตลอด เสียงเรียกรอง ณ เวลานี้ คือการขอ
เขาไปมีสวนรวมและการใชกลยุทธเพ่ือเขาไปครอบครองโดยสิทธิชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญ แตพรุและท่ีสาธารณะสวนใหญจะถูกครอบครองโดยกลุมท่ีสามารถ
เขาถึงทรัพยากร กลายเปนเนื้อในปากเสือ การยึดสิทธิของชุมชนคืนมาจึงเปน
เรื่องท่ียุงยาก ลําบาก ชาวบานเครือขายพรุลานควายสรางเครือขาย สรางความ
เขาใจ สรางงานและกิจกรรมตางๆ ใหเกิดบารมีและศรัทธาเปนท่ียอมรับ ในทุก
ระดับบนฐานของความเคารพนับถือ ไวใจซึ่งกันและกัน เกิดเปนสภาพรุซึ่งมี
อํานาจในการตอรองและผลักดันเชิงนโยบายไดในอนาคตอันใกล 
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อยางไรก็ตาม ชาวบานยังยืนยันวาทุกวันนี้พรุลานควายก็ยังเปนแหลงฟอก

เงินโครงการและเก็บผลประโยชนเชิงนโยบาย การมีสวนรวมของชุมชนยังไมเกิด 
การบูรณาการของภาคสวนยังเปนงานท่ียังวัดใจกันอยู พรุลานควายยังมีภัย
คุกคามมีความเปนไปไดวาปญหาความมั่นคงของภาคใตตอนลางและของประเทศ
ไทยมีคําตอบอยูท่ีพรุ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 58 กิจกรรมชาวบานในพรุลานควาย 
 

2) ยุคกระแสส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2539) 
นับจากชวงปพ.ศ. 2520 เปนตนมา พบวาภาครัฐไดมีการเรงพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานจํานวนมาก โดยเฉพาะโครงการท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) ท่ีให
ความสําคัญกับการปฏิรูปท่ีดิน แหลงน้ํา และปาไม เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ชาติ 
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ขณะเดียวกันก็เริ่มมีกระแสอนุรักษส่ิงแวดลอม มีขาวการทําลายปาไมท่ี

ผิดกฎหมาย ขาวภัยพิบัติภาคใตท่ีแผนดินถลมในป พ.ศ. 2531 การเกิดอุทกภัย
ครั้งใหญท่ีจังหวัดชุมพร ในปพ.ศ.2532  ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนจํานวนมหาศาล  จึงทําใหสังคมเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจาก
การเขาไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติ อันสงผลตอระบบนิเวศวัฒนธรรม กระแส
ขาวท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเหลานี้ไดผลักดันใหเกิดขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
รัฐบาลยกเลิกการใหสัมปทานปาในปพ.ศ. 2532 มีพรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. 2535 เปนตน และมีการคัดคานโครงการพัฒนาตางๆ เชน การคัดคานการ
สรางเขื่อนน้ําโจนในปพ.ศ. 2525 และพ.ศ. 2529 การคัดคานการสรางเขื่อนแกง
เสือเตน ในปพ.ศ. 2532  และพ.ศ. 2538  การคัดคานเขื่อนสายบุรี ในปพ.ศ. 
2535-2536 เหตุการณเหลานี้มีสวนในการกระตุน สรางสํานึกและกระแสการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดเปนอยางดี มีการจัดต้ังกลุม องคกรดานอนุรักษขึ้น 
ท้ังระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ แตขณะเดียวกันโครงการพัฒนา
ตางๆ  ของภาครัฐก็ยังคงดําเนินตอไปตามแผนนโยบายการพัฒนาในแตละยุค
สมัยดวยการสรางวาทกรรมการพัฒนาใหมๆ การพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคลองและไมสอดคลองกับระบบนิเวศก็ยังคงเกิดขึ้น ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.1) การจัดการน้ํา 
 การจัดการน้ําในสวนนี้เปนการจัดการน้ําของภาครัฐ ประกอบดวย
โครงการที่ดําเนินการเสร็จส้ินแลว ประกอบดวยการทําประตูกั้นน้ํา การสูบน้ํา อาง
เก็บน้ํา โรงไฟฟา และโครงการชลประทานขนาดเล็ก แตบางโครงการก็ไมสามารถ
เริ่มได เชน โครงการสรางเขื่อนสายบุรี เพราะชุมชนไมใหการยอมรับ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
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1) ประตูกั้นน้ําบางนารา หรือฝายญี่ปุน122 
การดําเนินงานในระยะแรก กรมชลประทานไดขุดคลองน้ําแบงและ

กอสรางประตูระบายน้ําท่ีปากคลอง เพ่ือระบายน้ําจากแมน้ําบางนรา จังหวัด
นราธิวาส ออกสูอาวไทย โดยเริ่มงานกอสรางเมื่อ พ.ศ. 2524 แลวเสร็จใน พ.ศ. 
2526  และ ในป พ.ศ. 2531 ไดเริ่มสรางประตูกั้นน้ําระยะท่ี 1 มีงานกอสรางประตู
กั้นน้ําบางนราตอนบนและประตูกั้นน้ําบางนราตอนลาง แลวเสร็จในป พ.ศ. 2533 
เพ่ือเก็บกักน้ําจืดและปองกันน้ําเค็มมิใหไหลเขาไปในแมน้ําบางนรา โดยรัฐบาล
แหงประเทศญี่ปุนใหความชวยเหลือในการกอสรางอาคารท้ังสอง เปนเงินรวม
ท้ังส้ินประมาณ 812 ลานบาท เพ่ือมอบใหประชาชนและรัฐบาลแหงประเทศไทย 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2530 สวนการดําเนินงานในระยะที่ 2 กรมชลประทานจะทําการกอสรางระบบ
ชลประทานและระบบระบายน้ําในเขตพ้ืนท่ีโครงการประมาณ 108,000 ไร ซึ่งใน
ปจจุบันมีงานบางสวนไดกอสรางไปบางแลว และวางแผนดําเนินการใหแลวเสร็จ
ท้ังโครงการในปงบประมาณ 2555 

 
2)  โครงการเขื่อนสายบุรี 
โครงการเขื่อนสายบุรี หรือโครงการพัฒนาลุมน้ําสายบุรีตอนลาง  เริ่มกอ

ตัวขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2521 โดยสํานักงานพลังงานแหงชาติไดทําการศึกษาในเบ้ืองตน 
จากนั้นในป พ.ศ. 2522  ไดวาจางใหบริษัท เทสโก จํากัด ศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ  ซึ่งไดมีการเสนอใหสรางเขื่อนหินท้ิงท่ีบานไอรบือแยง  ตําบลสะกอ 
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  แตเนื่องจากเปนโครงการใหญและจะทําใหมี
พ้ืนท่ีถูกน้ําทวมมากจึงตองทําการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ในปพ.ศ. 2524 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไดบรรจุใหโครงการสายบุรีไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 และมอบหมายใหการไฟฟาฝายผลิต เปนผูดําเนินการ ตอมาในป พ.ศ. 

                                                 
122 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, “โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าบางนรา
,” (อัดสําเนา). 
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2526 การไฟฟาฝายผลิตไดพิจารณาเห็นวาโครงการดังกลาวจะสรางผลกระทบ
มาก จึงยายตําแหนงท่ีต้ังเขื่อนไปท่ีบานไอรบือแต อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
แตเนื่องจากเปนโครงการใหญและมีความซับซอน จึงพยายามหาแหลงชวยเหลือ
จากตางประเทศ 

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัด
ยะลาและจังหวัดปตตานี  ในปพ.ศ. 2528 ทรงดําริใหกรมชลประทานพิจารณา
สรางเขื่อนทดน้ํา เพ่ืออํานวยประโยชนในดานการเกษตรกรรมและเพื่ออุปโภค
บริโภค 

จากนั้นระหวางปพ.ศ.  2531-2532 กรมชลประทานไดสงเจาหนาท่ีเขา
ไปทําการรังวัดท่ีดินและปกหลักเขตในที่ดินของชาวบานโดยไมไดชี้แจงให
ชาวบานทราบ ชาวบานไดสอบถามไปยังอําเภอ แตทางอําเภอปฏิเสธไมทราบ
เรื่อง ตอมาเริ่มมีการเวนคืนท่ีดิน ในขั้นแรกมีการตอรองโดยเพ่ิมอัตราคาชดเชย 
แตชาวบานไมยินยอม จึงเปล่ียนวิธีการใหมโดยการดึงผูมีอิทธิพลในทองถ่ินมา
เปนเครื่องมือตอรอง และอางวาเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หาก
ชาวบานไมยินยอมจะสงฟองศาล ชาวบานบางสวนจึงยินยอมใหเวนคืนท่ีดิน 

การคัดคานเขื่อนสายบุรีเกิดขึ้นดวยความตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตอวิถีชีวิตของชาวบานจึงไดมีการรวมตัวกันของกลุม องคกร ตางๆ 
จํานวนมาก ไดแก เครือขายองคกรชาวบานพิทักษลุมน้ําสายบุรี กลุมสอนศาสนา 
ศูนยประสานงานยุวมุสลิมจังหวัดปตตานี ผูนําธรรมชาติปาเระเหนือ กลุมครู
โรงเรียน สภานักศึกษา  ศูนยศึกษาผลกระทบโครงการพัฒนาลุมแมน้ําสายบุรี
ตอนลาง  เปนตน  เพ่ือแสดงความไมเห็นดวยกับโครงการสรางเขื่อนสายบุรี โดย
ทําหนังสือรองเรียนตอประธานสภาจังหวัดปตตานี 

จากน้ัน อาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกัน
สนับสนุนชาวบานในการคัดคานเขื่อนสายบุรี  และทําหนังสือถึงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  จังหวัดปตตานี  ถึงความเดือดรอนท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งทําใหศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ส่ังการใหจังหวัดยะลาพิจารณากําหนดมาตรการใน
การแกไขและปองกันปญหาความขัดแยง  ขณะท่ีนักวิชาการ นักศึกษา และ
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องคกรตางๆ รวมกันเรียกรองใหมีการทบทวนและศึกษาผลกระทบจากโครงการ
โดยละเอียด 

จากนั้นชาวบานจึงชุมนุมประทวงหนาศาลากลางจังหวัดยะลา  และทําให
ไดขอตกลงรวมกัน คือ ใหมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือศึกษาผลกระทบ และ
ระหวางการศึกษาใหกรมชลประทานยุติการดําเนินการในพ้ืนท่ีโดยเด็ดขาด แตก็
พบวาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2539 เปนตนมา กรมชลประทานไดมีการเคล่ือนไหว
ตอไป และแกนนําชาวบานบางคนถูกขมขูในพ้ืนท่ี ซึ่งทําใหแกนนําชาวบานยื่น
หนังสือตอศอ.บต. ขอใหตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกรมชลประทาน ซึ่งขัดตอ
ขอตกลงรวมกันในวันท่ี 7 มกราคม 2536 

ตอมาในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2539 แกนนําชาวบานจึงไดประสานงาน
กับประธานสภาจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ประธานสภาท้ังสามจังหวัดจึง
ทําหนังสือตอศอ.บต. ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2539 เพ่ือขอใหยกเลิกโครงการพัฒนา
ลุมน้ําสายบุรีตอนลาง ขณะเดียวกันชาวบานและผูนําทองถ่ินก็ไดรวมกันลงนาม
หนังสือคัดคานโครงการสรางเขื่อนสายบุรีดวย 
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 กรอบที ่12 

การกอตั้งองคกรชาวบานพทิกัษลุมนํ้าสายบุร ี
 

เมื่อพ.ศ. 2535 แมน้ําสายบุรี ซึ่งเปนเสมือนเสนเลือดในชุมชน 
รับทราบขาววาจะมีโครงการสรางเข่ือนสายบุรีดวยความกลัววาชุมชนจะพัง
พินาศ ชาวบานสายบุรีที่ใจตรงกันชวยกระจายขาวเตือนชุมชนถึงอันตรายของ
โครงการ โครงการนี้จะทําใหชาวสายบุรี ซึ่งไดรับการปกปองมาเน่ินนานจาก
ความหางไกลและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ เริ่มตระหนักวา พวกเขาไม
อาจดําเนินชีวิตอยูในโลกใบเล็ก ๆ ของตนไดอีกตอไปแลว จึงรวมกันกอต้ัง
องคกรพิทักษลุมน้ําสายบุรี และเริ่มแสวงหาความชวยเหลือภายนอกจากแวดวง
วิชาการและกลุมทํางานดานส่ิงแวดลอม ใน พ.ศ. 2540 ชาวบานสายบุรีรอนแรม
จากหมูบานของตนไปเขารวมกับสมัชชาคนจนในการปกหลักประทวงคร้ัง
ประวัติศาสตร 99 วัน หนาทําเนียบรัฐบาลพรอม ๆ กับชาวบานจากทั่วทุก
สารทิศที่เดือดรอนจากโครงการของรัฐ การชุมนุมทําใหไดเรียนรูกลยุทธตาง ๆ 
ในการตอสู ไดเรียนรูการเจรจา 

รัฐบาลของพลเอกชวลิต ประกาศหยุดโครงการสรางเข่ือนสายบุรี 
ชาวบานจึงกลับบานดวยชัยชนะ  

ประวัติศาสตรภาคใตนั้นเต็มไปดวยการตอสูของคนทองถิ่นกับการ
ควบคุมของอํานาจรัฐสวนกลาง บอยครั้งที่ตองถึงเลือดตกยางออก ชัยชนะใน
กรณีเข่ือนสายบุรีจึงนับเปนชัยชนะครั้งประวัติศาสตร เพราะเปนชัยชนะของ
ชาวบานที่ไดมาดวยสันติวิธี พวกเขากลับบานดวยพลังความเช่ือมั่นไมเพียงแต
ในเรื่องสันติวิธี แตในภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ทํานุบํารุงธรรมชาติและวิถีชีวิต
อยางพอเพียงดวย  

ส่ิงสําคัญที่พวกเขาไดเรียนรูจากการเปนสวนหนึ่งในขบวนการ
ประชาชนก็คือ การทําเกษตรธรรมชาติและการอยูอยางพอเพียงไมใชเรื่องของ
คนลาสมัย แตเปนส่ิงที่ทั่วโลกไดตระหนักแลวเปนวิถีทางที่จะกอบกูโลกใหรอด
จากความเส่ือมทรามของสภาพแวดลอมได ความเช่ือมั่นนี้ทําใหองคกรชาวบาน
พิทักษลุมน้ําสายบุรีเริ่มฟนฟูวิธีการทําสวนปายางในชุมชน โดยเจริญรอยตาม
วิธีการทําสวนโบราณดูซง (ตอ) 
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กรอบที ่12 
การกอตั้งองคกรชาวบานพทิกัษลุมนํ้าสายบุร ี(ตอ) 

 
มะปอสี มาอีซา หนุมใหญวัย 37 ป เปนหนึ่งในสมาชิกองคกรฯ สองป

กอน เริ่มปลูกไมผล ผักสวนครัวและสมุนไพรหลายชนิดบนที่ดินสวนยางขนาด
สองไร โดยมีกฎเกณฑงาย ๆ คือ ปลูกทุกอยางที่ครอบครัวตองกินตองใช จะได
ไมตองไปซื้อหามา เขาบอกวาตอนนี้เขามีความสุขที่สุด แมวาสวนยางเขาดูรก 
รุงรัง แตกตางกันสวนของเพ่ือนบานที่ตนยางเขาแถวเปนระเบียบ บนพ้ืนดิน
เตียนโลง แตไดน้ํายางพอ ๆ กัน แถมมะปอสียังไมตองใชเงินซื้ออาหารจาก
ตลาดดวย 

ระหวางที่กลุมอนุรักษสายบุรีกําลังขยายการทําสวนปายางแบบสวน
ดูซงในปาตนน้ําของสายบุรีก็พบขาวรายวา ชาวบานหลายหมูบานกําลัง
เดือดรอนอยางหนักจากการท่ีกรมปาไมประกาศพ้ืนที่อุทยานแหงชาติสุไหง-ปาดี
ทับชุมชนและที่ทํากินของชาวบาน ทําใหชาวบานกลายเปนผูผิดกฎหมายและ
อาจถูกขับไลไดทุกเมื่อ 

แตเพราะการทํางานของกลุมสภาผูนําชุมชนไดเสนอตอรัฐบาลวา
หมูบานชุมชนมุสลิมภาคใตควรไดรับอนุญาตใหอยูกับปาและทําสวนดุซงตอไป 
แตกรรมสิทธิ์ในที่ดินควรโอนใหเปนของชุมชนเพ่ือเปนหลักประกันวาจะไมมีการ
เปล่ียนมือ 

“วิถีชีวิตของเราในจังหวัดชายแดนภาคใตเรียบงายและพอเพียง 
ปญหาจะหมดไป ถาชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเราเองได” ดือราแม 
ดาราแม ใหคําอธิบาย 

(แหลงขอมูล : http://www.southwatch.org/special_report.php?id=4.) 
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3)  โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาลุมนํ้าสายบุรี123 
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาลุมน้ําสายบุรี มีพ้ืนท่ีโครงการ 15,000 ไร และ

พ้ืนท่ีสงน้ํา 10,650 ไร สามารถจําแนกตามชื่อสถานี ดังนี้ 
 
ตารางที่ 33 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาลุมน้ําสายบุรี  

ชื่อสถานี แหลงนํ้า
จาก 

พื้นที่
โครงการ 

(ไร) 

พื้นที่
สงนํ้า 
(ไร) 

กอสราง
เม่ือ 

สงนํ้า
ไดเม่ือ 

บานปาโวะ ตําบลมะนังคาลํา 
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

แมน้ําสายบุรี 3,400 1,750 2524 2526 

บานหุแตมาแจ ตําบลกะดูนง 
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

แมน้ําสายบุรี 2,500 2,500 2525 2529 

บานกัมปงบารู ตําบลกะรูบี 
อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 

แมน้ําสายบุรี 1,000 1,000 2535  

บานแซะโมะ ตําบลตะบิ้ง 
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

แมน้ําสายบุรี 1,500 1,500 2537 2540 

บานสะโต ตําบลอาซอง อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา 

แมน้ําสายบุรี 2,700 1,010 2525 2529 

บานละแอ ตําบลกาลอ อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา 

แมน้ําสายบุรี 2,500 1,490 2525 2529 

บานกัมปงบูเกะ ตําบลตะโละ
หะลอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 

แมน้ําสายบุรี 700 700 2535  

บานปูเราะ ตําบลทาสาป 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

แมน้ํา
ปตตานี 

700 700 2535  

 
 
 

 

                                                 
123 นาวิก ดาราพงษ และคณะ, “แผนการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสายบุรี แมนํ้าบางนรา แมนํ้า
โก-ลก,” กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2544. น. 96. 
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4)  ประตูกั้นนํ้าชลประทานพรุแฆแฆ124  
ประตูกั้นน้ําชลประทานพรุแฆแฆ เปนโครงการสูบน้ําจากแมน้ําสายบุรี

ไปเล้ียงท่ีพรุแฆแฆ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี มีประตูสูบน้ําท่ีสายบุรี ซึ่งในป 
พ.ศ.2536 กรมชลประทานเริ่มดําเนินการกอสรางคลองระบายน้ําและเก็บกักน้ํา 
ในพรุแฆแฆสายตะวันออกไปเชื่อมกับคลองแฆแฆ ความยาว 14.7 กม. และขุด
ลอกคลองแฆแฆ กอสรางคันคลอง กอสรางอาคารบังคับน้ําปลายคลองแฆแฆ 
สถานีสูบน้ําและทอผันน้ําจากแมน้ําสายบุรี กอสรางระบบสงน้ํา ลักษณะเปนคันคู
น้ําจํานวน 27 แปลง สงน้ําโดยการสูบน้ําจากคลองแฆแฆ รวมพ้ืนท่ี 5,512 ไร 

การตอสูเพ่ือชีวิตชุมชนท่ีพรุแฆแฆ สืบเนื่องจากการสรางประตูกั้นน้ํา
ชลประทานพรุแฆแฆ  ซึ่งเปนการผันน้ําชลประทานโดยการขุดคลองสรางแนววาง
ทอผันน้ําจากแมน้ําสายบุรีท่ีตําบลตะบิ้ง อําเภอสายบุรี ไปพรุแฆแฆ อําเภอปะนา
เระ จังหวัดปตตานี ซึ่งชาวบานตําบลตะบ้ิง อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เลาให
ฟงวา ประมาณป พ.ศ. 2539  ไดมีเจาหนาท่ีของชลประทานกับผูใหญบานมาบอก
และพูดคุยขอรองใหชาวบานเจาของท่ีดินในเขตโครงการเซ็นชื่อยินยอมขายที่ดิน
ในราคาประเมินประมาณ 70,000 บาท/ไร กอนหนานั้นชาวบานไมมีใครรูวาจะมี
โครงการของชลประทานในพ้ืนท่ี ไมมีการประชุมหรือการพูดคุยทําความเขาใจกับ
ชาวบานเลย ชาวบานสับสน ไมเขาใจ และมีความวิตกกังวลมาก  เกรงวาโครงการ
จะสรางผลกระทบตอการทํามาหากินและวิถีชีวิตของชาวบาน ชาวบานเจาของ
ท่ีดินสวนใหญจึงไมยอมขาย  ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบาน ผูนํา และ
กลุมท่ีไดรับผลประโยชนจากชลประทานภายในหมูบาน  ชาวบานสันนิษฐานวา
ชลประทานคงเขามาประสาน พูดคุยตกลงกับผูนําในหมูบานโดยไมบอกชาวบาน
ในหมูบาน  แลวสืบหาเจาของท่ีดินในแนววางทอแลวเขาไปเจรจาโดยตรงเพื่อซื้อ
ท่ีดินเชิงบังคับ 

                                                 
124 ศูนยศึกษาการพฒันาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 
<http://www.ldd.go.th/web_study_center/pikulthong/1i/index02989.asp> (เขาถึงขอมูล วันที่ 
22 พฤศจิกายน 2551) 
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ตอมาชาวบานจึงไดรูวาโครงการนี้คือโครงการชลประทานเพื่อสรางทอ

ผันน้ําจากแมน้ําสายบุรีไปท่ีพรุแฆแฆ ตําบลน้ําบอ อําเภอปะนาเระ จังหวัด
ปตตานี ตามโครงการจะตองสรางโรงสูบน้ําบริเวณบานโตะทองกับบานลาคอ 
ตําบลตะบ้ิง แตมีการคัดคานจากชาวบาน ชลประทานเลยยายสถานท่ีสรางโรงสูบ
น้ํามาอยูบริเวณเชิงสะพานขามแมน้ําสายบุรีในเขตบานลาคอ และมีแนววางทอสง
น้ําผานบานกูแบบาเดาะ บานตะบ้ิง ตําบลตะบ้ิง ถึงบานบาเลาะ ตําบลปะเสยาวอ 
น้ําจากทอก็จะสงลงคลองท่ีบานแฆแฆ ตําบลน้ําบอ อําเภอปะนาเระ ซึ่งเปนพรุ 
แลวสงตอพ้ืนท่ีทํานาในโครงการพระราชดําริฯ ชาวบานเลาใหฟงตอไปวา ขนาด
ของทอสงน้ํามีเสนผาศูนยกลางไมตํ่ากวา 4 เมตร ขนาดขี่รถมอเตอรไซดว่ิงเลนใน
ทอได ทอทําจากวัสดุมีคุณสมบัติคลายยาง 
 หลังจากท่ีชาวบานไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการดังกลาวแลวจึงไดมีการ
เรียกประชุมชาวบาน 3 หมูบานท่ีเกี่ยวของคือ บานตะบ้ิง บานกูแบบาเดาะ และ
บานลาคอ  เพ่ือรับทราบความเห็นรวมกัน ไดขอสรุปวาจะไมยอมขายท่ีดินใหกับ
โครงการฯ เนื่องจากแนววางทอผานพ้ืนท่ีทํานาและสวนของชาวบาน ชาวบานมี
ขอเสนอใหชลประทานหลีกเล่ียงไปใชเสนทางอื่นท่ีไมผานพ้ืนท่ีนาและสวนของ
ชาวบาน  แตชลประทานไมยอมอางวาเสนทางนี้เปนเสนทางวางทอท่ีประหยัด
งบประมาณกอสรางมากท่ีสุด  และจะเปนประโยชนกับชาวบาน ชาวบานสามารถ
นําน้ําไปใชประโยชนในสวน ในนาไดอยางสะดวกสบายตลอดทั้งป 
 หลังจากท่ีชาวบานไดทําการคัดคาน มีชาวบานท่ีเปนแกนนําและเปน
เจาของท่ีดินหลายคนถูกขมขู คุกคามจากผูมีอิทธิพลท่ีไดรับผลประโยชนจาก
โครงการ จนชาวบานเจาของท่ีดินหลายคนตองเซ็นยินยอมในที่สุด ยกเวนนายหา
มุ แชเมาะ (ปจจุบันอายุ 81 ป) คนเดียวเทานั้นท่ีไมยอมเซ็นตชื่อ ตองหนีการ
คุกคามไปอยูท่ี อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนเวลาหลายเดือน ลูกหลานและเครือ
ญาติตองมาขอรองใหทางอาจารยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ท่ีนายหามุ แชเมาะนับถือไปชวยนํากลับมาอยูบาน อยางไรก็ตาม นายหา
มุ ก็ยังไมยอมกลับไปท่ีตะบ้ิง ขออยูท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี เพราะเกรงจะถูกรังควาญและถูกบังคับใหเซ็นตชื่อ  จนในที่สุดไดมีการ
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เปดเวทีเจรจาระหวางชลประทานกับชาวบานท่ีไมเห็นดวย โดยมีอาจารยประพันธ 
วิเศษรัฐกรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทํา
หนาท่ีเปนคนกลาง เพ่ือหาทางออกตามแนวสันติวิธี ผลสรุปของการเจรจาก็คือ
ทางชลประทานตองเปล่ียนเสนทางของทอสงน้ําใหเล่ียงท่ีดินท่ีชาวบานทํา
ประโยชนไปใชเสนทางใหม ซึ่งชาวบานไมขัดของ เพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแยง ใน
ท่ีสุดชลประทานก็สามารถวางทอสงน้ําไดโดยไมตองผานท่ีนาและท่ีสวนของ
ชาวบาน ซึ่งเมื่อกอนเคยบอกวาไมได 

ภาพที่ 59  นายหามุ แชเมาะ 

 
นายหามุ แชเมาะ ยอมกลับบานหลังจากท่ีทางชลประทานสัญญาวาจะ

เปล่ียนเสนทางทอสงน้ํา และไมตองเซ็นตชื่อยินยอมขายท่ีดิน นายหามุ จึง
กลายเปนคนที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ และเปนศักด์ิศรีของชุมชนมาจนถึง
ทุกวันนี้ 
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 โรงสูบน้ําและทอสงน้ําของชลประทานในปจจุบันกลายเปนอนุสาวรียไป
แลว เพราะใชงานไมไดมา 2-3 ปแลว กลายเปนโรงสูบน้ําราง ไมมีคนดูแลรักษา 
ชาวบานสังเกตพบวาเวลาสูบน้ําใชมอเตอรขนาดใหญ 4 ตัว ดูดน้ําแรงมาก อาจ
ติดเอาสัตวน้ําเขาไปดวย และอาจทําใหตล่ิงพัง  เทาท่ีผานมาชาวบานไมไดรับ
ประโยชนตามท่ีชลประทานบอก เพราะ 1 ปไดใชเพียง 2 ชั่วโมง คือ ตอนที่มีการ
ตรวจเยี่ยมโครงการเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 60 โครงการชลประทานผันน้ํา ตําบลตะบ้ิง อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
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 ชาวบานบอกวาชลประทานกําลังสรางโรงสูบน้ําใหมอีก 1 แหงในบริเวณ
ใกลเคียงกัน ชาวบานสันนิษฐานวาอาจนําไปใชในโครงการฮาลาล บริเวณบานกํา
ปงอาตะ ตําบลปะเสยาวอ อําเภอสายบุรี แตยังไมแลวเสร็จ ไมมีการดําเนินงานตอ 
ชาวบานไมทราบสาเหตุวาเปนเพราะอะไร และเปนความกังวลของชาวบานท่ี
ตําบลตะบ้ิงอีกวาระหนึ่ง 
 

5)  โครงการชลประทานขนาดเล็ก 
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี  มีโครงการจัดการและพัฒนาแหลงน้ําของรัฐเปน

จํานวนมาก  โดยสวนใหญจะเปนโครงการชลประทานขนาดเล็กซึ่งดําเนินการเสร็จ
แลวระหวางป พ.ศ. 2521-2539 รวม 114 โครงการ อยูในเขตจังหวัดนราธิวาส 53 
โครงการ ยะลา 21 โครงการ และจังหวัดปตตานี 40 โครงการ 
 ลักษณะโครงการสวนใหญเปนการทําฝาย การขุดลอกแหลงน้ํา หนอง 
คลอง บึง การสรางสระและอางเก็บน้ํา ระบบสงน้ํา และคลองชลประทาน การทํา
คันกั้นน้ํา ทางระบายน้ํา คันดินปองกันน้ําเค็ม เปนตน โดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดหาน้ําเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค การทําประปา อุตสาหกรรม และการ
ทองเที่ยว แยกงานออกเปนโครงการตางๆ เชน โครงการขุดลอกหนองน้ําและ
คลองธรรมชาติ โครงการตามพระราชดําริ โครงการศูนยบริการการเกษตร
เคล่ือนท่ี โครงการหมูบานปองกันตนเองตามแนวชายแดน โครงการชลประทาน
ขนาดเล็กและโครงการกอสรางแหลงน้ํา ซึ่งมีหลายโครงการที่ชาวบานไดรับ
ประโยชนและมีหลายโครงการท่ีสรางผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบานในพ้ืนท่ี 
โดยชาวบานตองการใหผูรับผิดชอบเขาไปชวยแกไข ดวยการปรึกษาหารือจัดทํา
แผนและรวมปฏิบัติงานรวมกับชาวบาน  สําหรับปจจุบันนั้น ทางกรมชลประทาน
ไดถายโอนหนาท่ีใหแกอบต. แลว 
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ตารางที่ 34 จํานวนโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ีดําเนินการเสร็จแลวในเขต
พ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี ระหวางปพ.ศ.2521-2539 
 

แหลงขอมูล : สํานักชลประทานท่ี 17 กรมชลประทาน,  
                 โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี 

 
 
 
 
 

จังหวัด 

โครงการ 

 
รวม 

พระราช
ดําริ 

ขุดลอก
หนองน้ํา
และคลอง
ธรรมชาติ 

ศูนยบริการ
เกษตร
เคลื่อนท่ี 

หมูบาน
ปองกัน

ตนเองตาม
แนว

ชายแดน 

ชลประทาน
ขนาดเล็ก/
การกอสราง
แหลงน้ํา 

ปตตานี 10 4 7 - 19 40 
ยะลา 1 8 6 - 6 21 
นราธิวาส 33 - - 4 16 53 
รวม 44 12 13 4 41 114 
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ภาพที่ 61 โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี  

                         ระหวางปพ.ศ. 2521-2539 
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6) อางเก็บนํ้า รพช. และประตูนํ้าชลประทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 62  อางเก็บน้ํา รพช. พรุโตะแนแว ตําบลอาซอง อําเภอรามัน 
                       จังหวัดยะลา 
 

กอนปพ.ศ. 2536 มีโครงการจากหนวยงานรัฐลงมาในพรุโตะแนแว เปน
โครงการขุดลอกหนองน้ําลําคลองธรรมชาติ ชื่อโครงการขุดลอกบึงโตะแนแว 
ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สรางใหราษฎรใชประโยชนรวมกัน  ชาวบานจําไดวาเปนสมัยนายอําเภอ
รามันชื่อนายอุทัย (จํานามสกุลไมได)  นอกจากนั้นยังมีโครงการขุดลอกหนองน้ํา
บึงโตะแนแวของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กระทรวงมหาดไทย ได
สรางอางเก็บน้ํารูปตัวยู (U) ขนาดความจุ 72,000 ลูกบาศกเมตร ในบริเวณ
ใกลเคียงกัน  ตอนท่ีโครงการเขามาชาวบานไมเขาใจและไมเคยรูเรื่องมากอนวา
โครงการมีความเปนมาอยางไร  เวลานั้นชาวบานมีความสับสนวิตกกังวลกันมาก   
มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันวาจะทําอยางไรดี ชาวบานมีความไมพอใจผูใหญบาน   
ท่ีไมไดปรึกษาหารือกับชาวบานใหดีกอนท่ีจะรับโครงการเขามา ชาวบานบางสวน
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เห็นวา ท้ัง 2 โครงการเปนโครงการที่ ไมมีประโยชนกับชาวบาน แต เปน
ผลประโยชนของเจาของโครงการรวมกับผูเกี่ยวของ ไมโปรงใส ชาวบานไมไดเขา
ไปมีสวนรวม  ตอนนั้นชาวบานกือเม็งไดรวมตัวกันประทวงโครงการที่มัสยิดตะ
โละสดาร  และตองการใหผูใหญบานลาออกจากตําแหนง  นายอําเภอรามันสง
ปลัดอําเภอมาไกลเกล่ีย มีการใชผูมีอิทธิพลในทองถ่ินนอกพ้ืนท่ีเขามาคุกคามและ
กดดันชาวบานใหยุติเรื่องราว ใหโครงการดําเนินตอไปได  ชาวบานเลาวามี
ชาวบานเดือดรอนมาก  เพราะพ้ืนท่ีบริเวณที่ใชทําโครงการคือ บริเวณบาโงกู
แบบือซา  เปนพ้ืนท่ีท่ีชาวบานจํานวนมากใชทํานาหวานปลูกขาวเปนประจําทุกป  
ชาวบานหลายคนที่สูญเสียพ้ืนท่ีทํานาไมไดรับแมแตคาเวนคืนท่ีดิน  มีบางคน
เทานั้นท่ีไดรับบางแตไมคุมกัน เทาท่ีจําไดชาวบานท่ีทํานาอยูในพ้ืนท่ีบริเวณบาโง
กูแบบือซา บางคนยังมีชีวิตอยู  บางคนเสียชีวิตแลว เชน แชโมะ (จํานามสกุล
ไมได) อยู หมู 2 ตําบลอาซอง, ดือราแม ยามาซิ, สการียา มาแจ, วาเละ สาระมุติ, 
มาหะมะ แมะแล, มะดาโอะ แมแล, อาแว ซีเซ็ง, นาแว สะเตะ (เปาะอิง), เจะโซะ 
(จํานามสกุลไมได เสียชีวิตแลว), ยูโซะ สะดีแม, เมาะแย (จํานามสกุลไมได), เมาะ
เยาะ (จํานามสกุลไมได) วามะ ปะดอรอสะ, สือนะ สะดีแม, เจะแซ เจะเยาะ, รอ
เซะ แมมอง เปนตน สวนชาวบานท่ีทําประมงหาปลาในพ้ืนท่ีเทาท่ีจําได เชน ดอ
เลาะ จิเซ็ง, อาลียะ ชิเยาะ, ตอเยะ เปาะมะแอ, เตาะดอ มาเละ, ดอเลาะ ซาเดาะ, 
มะแอ ซิเยาะ, เปาะวอ กีเยาะ เปนตน 
 หลังจากโครงการสรางเสร็จไมนาน ชาวบานเริ่มสังเกตเห็นผลกระทบ
จากโครงการ เชน น้ําในพรุเริ่มแหง เพราะน้ําสวนใหญจะระบายลงไปในอางเก็บ
น้ําซึ่งเปนท่ีตํ่า  ปศุสัตวตองสูญเสียพ้ืนท่ีและเสนทางหากินเดิม สัตวเล้ียงและ
เจาของตองเปล่ียนเสนทางหากินใหม ชาวบานเลาวามีวัวควายลงไปกินน้ําในพ้ืนท่ี
โครงการ  แลวขึ้นไมไดตกไปตายเกือบทุกป เทาท่ีจําไดไมตํ่ากวา 10 ตัวแลว 
เนื่องจากบอน้ําของรพช. และรองน้ําของชลประทานมีความลึกและชันมาก สัตวลง
ไปกินน้ําแลวขึ้นมาลําบาก  ชาวบานบางสวนท่ีสูญเสียท่ีทํากินและนักฉวยโอกาส
บางคนเริ่มมีการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันเนื่องจากทํา
นาแบบเดิมไมไดแลว  ชาวบานเกิดความขัดแยงกันมากขึ้น สัตวปา สัตวน้ําลด
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นอยถอยลงมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความสัมพันธของชาวบานทุกคนที่ชีวิตตอง
พ่ึงพาอาศัยพรุ  ชาวบานมีความตองการใหมีการฟนฟูพรุโตะแนแวใหมีความเปน
ธรรมชาติมากขึ้น  ลดความกดดันจากภัยคุกคามตางๆ และปลอดจากโครงการ
พัฒนาท่ีชุมชนไมไดมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 63 อางเก็บน้ํารูปตัวยู (U) ของ รพช. 
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7) การจัดการนํ้า: โรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ีบานไฮรกาเปาะ  
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
โรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ีบานไฮรกาเปาะ เปนโครงการตามพระราชดําริ 

ดําเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ต้ังอยูท่ีบานไฮรกาเปาะ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เปนบริเวณพ้ืนท่ีปาตนน้ํา
ท่ียังเปนปาธรรมชาติอุดมสมบูรณ ทําใหมีน้ําไหลผานลําธารไฮรกาเปาะตลอดท้ังป  
แตเดิมพ้ืนท่ีของบริเวณนี้เคยเปนโรงไฟฟาของบริษัทตางประเทศที่รับสัมปทานทํา
เหมืองทอง  เมื่อการทําเหมืองทองยุติลง  โรงไฟฟาก็ถูกท้ิงรางเอาไว มีหลักฐาน
คือเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีถูกท้ิงไวในพ้ืนท่ี ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เสด็จเย่ียมพ้ืนท่ีจึงมีพระราชดําริใหฟนฟูปรับปรุงใหเปนโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
ขนาดเล็ก  เพ่ือประโยชนกับ 2 หมูบาน คือบานโตะโมะ กับ บานไฮรกาเปาะ  ซึ่ง
ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดเขามาดําเนินการทําเปน
โรงไฟฟาพลังงานน้ํามีกําลังประมาณ 200 กิโลวัตต ปจจุบันยังมีไฟฟาเหลือใช 
เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ซึ่งรับผิดชอบดูแลโรงไฟฟาให
ความเห็นวา แมปจจุบันจะมีไฟฟาเหลือใชแตมีแนวโนมการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นและมี
ตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยคอนขางสูง  แตถามองในระยะยาวและคุณคาทาง
สังคมก็จะคุมคาและไดกําไร การรักษาไฟฟาเอาไวตองรักษาน้ํา การรักษานํ้าไวก็
ตองดูแลรักษาปาใหสมบูรณจึงจะเกิดความย่ังยืน 
 

 
ภาพที่ 64 โรงไฟฟาพลังงานน้ํา บานไฮรกาเปาะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 
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2.2) การประกาศปาสงวนแหงชาติ125 
ในชวงระยะเวลา 8 ป ลุมน้ําสายบุรีมีปาสงวนแหงชาติเพ่ิมขึ้นอีก 5 แหง 

มีเนื้อท่ีรวมท้ังหมด 12,989 ไร ซึ่งหากรวมกับยุคท่ีผานมา ก็จะทําใหลุมน้ําสายบุรี
มีปาสงวนแหงชาติ 15 แหง มีเนื้อท่ี 328,669 ไร หรือรอยละ 16.41 ของพ้ืนท่ีลุม
น้ํา และมีการอนุญาตใหทําไมปาบกในรูปสัมปทานทําไมจนถึงป 2532 ก็ตองยุติลง
อันเนื่องมาจากนโยบายปดปา แตยังคงอนุญาตใหทําไมปาชายเลนในรูปแบบ
สัมปทานไดตอไปจนถึงราวป 2544-2545 ก็ไมมีการตอการอนุญาตอีก 
 
ตารางที่ 35 การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ิมเติม 

ชื่อปาไม เน้ือที่ (ไร) ครอบคลุมทองที ่ ปที่ประกาศ 
ปาชายเลนยะหริง่ แปลงที่ 2 1,250 อ.ยะหริ่ง 2527 
ปาชายเลนยะหริง่ แปลงที่ 3 375 อ.ยะหริ่ง 2536 
ปาไมแกน 4,020 อ.ไมแกน 2530 
ปาดอนนา 4,844 อ.หนองจิก 2530 
ปากะรุบี 2,500 อ.กะพอ  2523 

 
นอกจากน้ียังพบวา ในชวงยุคสมัยนี้ไดมีองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของเขามา

มีสวนในการแสวงหาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชน องคกรพัฒนา
เอกชน นักวิชาการสวนกลางและภูมิภาค นักศึกษา ชาวบานจากชุมชนพรุลุมน้ํา
สายบุรี ผูส่ือขาวสวนกลางและภูมิภาค หรือการประสานความรวมมือกันอยางนอย 
3 ภาคสวน ไดแก รัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งพบวา การรวมมือกันอยาง
หลากหลายนั้นยังไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน ซึ่งหากยอนกลับไปในปพ.ศ. 

                                                 
125 “รายงานพื้นที่ปาไม” ศูนยปฏิบัติการจังหวัดปตตานี 
<http://poc.pattani.go.th/report.php?report_id=114> (เขาถึงขอมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2551) 
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2538 พบวา สืบเนื่องจากโครงการศึกษาพ้ืนท่ีชุมน้ําลุมน้ําสายบุรี126 ไดมีการ
ระดมสมองจากหลายภาคสวนของสังคม และทําใหไดขอสรุปเปนยุทธศาสตรและ
แผนการจัดการ 6 ประการ คือ (1) ใหมีการศึกษาสํารวจและประเมินคุณคาระบบ
พรุในเขตลุมน้ําท้ังหมด เพ่ือสรางความเขาใจและนําสูแผนการจัดการที่เหมาะสม 
โดยใหชาวบานมีสวนรวม (2) ใหมีการทบทวนตรวจสอบโครงการทั้งหมดอยาง
รอบคอบ โดยองคกรกลางซึ่งอาจประกอบดวยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
องคกรชาวบาน สํานักงานส่ิงแวดลอม เปนตน โดยใหชาวบานมีสวนรวม (3) 
กระจายอํานาจและสิทธิใหกับชุมชนในการจัดการพรุ และสนับสนุนสรางองคกร
ชาวบานในทองถ่ินใหมีความเขมแข็งเพ่ิมขึ้น (4) ใหออกกฎหมายรองรับพรุเปนปา
ชุมชนเพ่ือคุมครองสิทธิชุมชนในพ้ืนท่ีสาธารณะ (5) นโยบายหรือแนวทางการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมภายในพื้นท่ีควรเพ่ิมความเปนธรรมชาติ ความ
หลากหลาย การพ่ึงพาตนเอง ความมั่นคงทางสังคมและระบบนิเวศ (6) ควรตั้ง
หนวยงานหรือคณะกรรมการรวมขึ้นมาดูแลจัดการพรุโดยเฉพาะ ท้ังในระดับ
ทองถ่ินและระดับประเทศ  แตขอสรุปดังกลาวก็ยังไมเห็นรูปธรรมในการจัดการ 
และไมมีการติดตามประเมินผล อยางไรก็ตาม การใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมก็ทําใหเห็นแนวทางการทํางาน แนวทางการพัฒนาตอไปในอนาคตวา ทุกภาค
สวนจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมเปนสําคัญ 

 
3) ยุคการมีสวนรวมของประชาชน (พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2550) 
ยุคการมีสวนรวมของประชาชน เปนยุคสมัยท่ีภูมิปญญาชาวบานไดรับ

การยอมรับมากขึ้น มีขบวนการภาคประชาชน เกิดเครือขายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในการจัดการ
ทรัพยากร ท่ีนักวิชาการพยายามแสดงใหเห็นถึงองคความรูสําคัญในการใชเพ่ือ
ดูแลและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แตขณะเดียวกัน นโยบายการพัฒนาตางๆ ก็

                                                 
126 นุกูล รัตนดากุล และคณะ, “พื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าสายบุรี: ปญหาและทางรอด,” (เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการจัดการปาพรุในลุมนํ้าสายบุรี”, คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2538) น. 56-65. 
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ยังคงเกิดขึ้นทามกลางความคิดเห็นท่ีแตกตาง และปรากฏวายังมีการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดท้ังมีอิทธิพลทองถ่ินเขามา
เกี่ยวของ ซึ่งทําใหขบวนการภาคประชาชนไมสามารถทําหนาท่ีปกปองทรัพยากร
ตางๆ ไดอยางปกติ โดยสามารถทําความเขาใจผานโครงการพัฒนาตางๆ เชน 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพัฒนาลุมน้ําสายบุรี โครงการสรางอาง
เก็บน้ําลําพะยา การพัฒนาคลองไสไก การขุดลอกคูคลอง การสรางถนน การ
จัดการพ้ืนท่ีการเกษตร การจัดการปา และการใชทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ได 
เชน การคาสัตวปา ธุรกิจไมวัดหลา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 3.1) โครงการชลประทานขนาดเล็ก  

โครงการชลประทานขนาดเล็กหรือโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
สายบุรีไดดําเนินการตอเนื่องจากยุคการต่ืนตัวดานส่ิงแวดลอม ซึ่งในปพ.ศ. 2540-
2550 ไดมีโครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 77 โครงการ อยูในเขตจังหวัด
นราธิวาส 35 โครงการ ยะลา 14 โครงการ และจังหวัดปตตานี 28 โครงการ 
ลักษณะของงานมีลักษณะเชนเดียวกับยุคท่ีผานมา คือ เปนการทําฝาย การขุด
ลอกแหลงน้ํา หนอง คลอง บึง การสรางสระและอางเก็บน้ํา ระบบสงน้ํา และคลอง
ชลประทาน การทําคันกั้นน้ํา ทางระบายน้ํา คันดินปองกันน้ําเค็ม เปนตน มี
วัตถุประสงคในการจัดหานํ้าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค การทําประปา 
อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว โดยแยกงานออกเปนโครงการตางๆ เชน 
โครงการขุดลอกหนองนํ้าและคลองธรรมชาติ โครงการตามพระราชดําริ โครงการ
ศูนยบริการการเกษตรเคล่ือนท่ี โครงการหมูบานปองกันตนเองตามแนวชายแดน 
โครงการชลประทานขนาดเล็กหรือโครงการกอสรางแหลงน้ํา โดยปจจุบัน ทาง
กรมชลประทานไดถายโอนหนาท่ีใหแกอบต. แลว 
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ตารางที่ 36 จํานวนโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ีดําเนินการเสร็จแลวในเขต 
                พ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีของจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหวางป 
                พ.ศ. 2540-2550 

จังหวัด 

โครงการ 

 
รวม 

พระราช
ดําริ 

ขุดลอกหนอง
น้ํา/คลอง
ธรรมชาติ 

ศูนยบริการ
เกษตร
เคลื่อนที ่

หมูบาน
ปองกันตนเอง
ตามแนว
ชายแดน 

ชลประทาน
ขนาดเล็ก/
การกอสราง
แหลงน้ํา 

ปตตานี 3 4 - - 21 28 
ยะลา 2 11 - - 1 14 
นราธิวาส 24 - - 8 3 35 
รวม 29 15 - 8 25 77 

แหลงขอมูล : สํานักชลประทานท่ี 17 กรมชลประทาน  
 

3.2) โครงการพัฒนาลุมน้ําสายบุรี 
โครงการพัฒนาลุมน้ําสายบุรีตอนลางและพรุบาเจาะ-ไมแกน หรือ

โครงการเขื่อนสายบุรีเดิม127 มีพ้ืนท่ีดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ใต ประกอบดวยจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จํานวน 84 
ตําบล ลักษณะการดําเนินงานเปนโครงการประตูระบายน้ําและทดน้ํา ทําหนาท่ีทด
น้ําเขาสูคลองสงน้ําสายใหญ ฝงขวา เขาสูคลองซอยและคลองแยกซอยไปยังพ้ืนท่ี
เพาะปลูก พรอมอาคารประกอบ งบประมาณโดยรวมประมาณ 3,000 ลานบาท 
โดยใชระยะเวลากอสราง 8 ป (พ.ศ. 2553 -2560) ท่ีต้ังโครงการอยูท่ีบานกะดูนง 
ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

สถานภาพในปจจุบันนั้นไดผานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมแลวเมื่อเมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งไดออกแบบรายละเอียดเสร็จแลวใน

                                                 
127

 “โครงการพัฒนาลุมนํ้าสายบุรีตอนลางและพรุบาเจาะไมแกน จ.ยะลา/ปตตานี/นราธิวาส,” 
<http://kromchol.rid.go.th/lproject/con_project/preparation%20project/13saiburi/saiburi.ht
ml> (เขาถึงขอมูลวันที่ 8 ตุลาคม 2551) 
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เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 และไดมีการจัดหาที่ดิน ปกหลักเขตและจายเงิน
ทดแทนแลวเฉพาะพ้ืนท่ีหัวงานโครงการ โดยคาดหวังวาจะเกิดประโยชนหลาย
ประการคือ สามารถสงน้ําใหกับพ้ืนท่ีชลประทานโครงการสายบุรีตอนลาง 39,530 
ไร และพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันโครงการพรุบาเจาะ-ไมแกน 20,000 ไร สามารถ
ปองกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีโครงการทั้งสอง สามารถปองกันไฟไหมพรุ
ในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานพรุบาเจาะ-ไมแกน สามารถปองกันการรุกตัวของ
น้ําเค็มในเขตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาลุมน้ําสายบุรีตอนลาง และสามารถลดปญหาดิน
เปรี้ยวและน้ําเปรี้ยวในพ้ืนท่ีโครงการท้ังสอง ตลอดท้ังเพ่ิมผลผลิตจากการเลี้ยง
ปลานํ้าจืดในเขตโครงการสายบุรี และการเล้ียงปลาในกระชังของโครงการพรุบา
เจาะ-ไมแกน โดยมีโครงการยอย 2 โครงการ คือ 
 

1) โครงการพัฒนาลุมน้ําสายบุรีตอนลาง ประกอบดวย 
1.1) ประตูระบายน้ํา คสล. ขนาดชองบานระบาย 12.50 X 6.00 ม. 

จํานวน 8 ชอง 
1.2) ประตูระบายน้ําปากคลองสงน้ําฝงขวา ขนาด 6.00 x 3.50 ม. 

จํานวน 1 ชอง สงน้ําผานทอระบายน้ํา ขนาด 2-2.85 x 3.00 ม. สามารถระบายน้ํา
ได 13.00 ลบ.ม./วินาที 

1.3) ทางระบายน้ําฉุกเฉิน ขนาดความยาวสันทางระบายน้ําลน 650 
ม. สามารถระบายน้ําได 400 ลบ.ม./วินาที 

1.4) ทํานบดินปดกั้นลําน้ําเดิม ชนิด Homogeneous type ความยาว 
220 ม. สูง 17.00 ม. 

1.5) ระบบสงน้ําและระบายน้ํา สําหรับพ้ืนท่ีชลประทาน 39,530 ไร 
ประกอบดวยคลองดาดคอนกรีต 25 สาย ความยาวรวมประมาณ 140.00 กม. 
คลองระบายน้ํา 13 สาย ความยาวรวมประมาณ 42 กม. 

1.6) คันกั้นน้ําเค็ม จํานวน 7 สาย ความยาวรวม 1.50 กม.  
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2) โครงการพรุบาเจาะ-ไมแกน มีองคประกอบดังนี้ 

2.1) ระบบสงน้ําใหกับพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน ประมาณ 20,000 ไร 
ประกอบดวย คลองสงน้ําดาดคอนกรีตยาว 5 กิโลเมตร และปรับปรุงคลองเดิมเพ่ือ
ผันน้ําจากแมน้ํายะกัง ยาว 4.40 กิโลเมตร 

2.2) ระบบสงน้ําและระบบระบายน้ําเพ่ือปองกันน้ําทวมและไฟไหมพรุ 
ประกอบดวยงานขุดลอกคลองระบายน้ําเดิม และขุดคลองใหมสายที่ 4 ยาว
ประมาณ 13.30 กิโลเมตร 

2.3) คลองระบายน้ําเปร้ียวลงสูทะเลปองกันไมใหมีการระบายน้ําลง
คลองสายบุรีในชวงฤดูฝน ยาวประมาณ 5.30 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3.3)  อางเก็บน้ําลําพะยา 
 

ภาพที่ 65 โครงการพัฒนาลุมน้ําสายบุรีตอนลาง โครงการชลประทาน 
             พรุบาเจาะ-ไมแกน 
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3.3)  อางเก็บน้ําลําพะยา 
กรมชลประทานไดมีโครงการอางเก็บน้ําลําพะยา (พ.ศ. 2546-2547) 128 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพื้นท่ีหลายประการ 
ไดแก มีน้ําชวยชาวสวนชาวนาได 8,100 ไร, เปนสถานท่ีทองเท่ียวพักผอนหยอน
ใจ, เปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืด, ชวยบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 

อยางไรก็ตาม พบวาชาวบานไดย่ืนหนังสือรองเรียนคณะกรรมการ
สมานฉันท เพ่ือใหตรวจสอบโครงการสรางเขื่อนลําพะยา ท่ีจะสงผลกระทบตอสวน
ยางพารา สวนทุเรียน ลองกอง และไมยืนตนท่ีเปนมรดกของชาวบานหลาย
หมูบานในตําบลลําพะยา จังหวัดยะลา ขณะท่ีคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากร
น้ํา ชายฝง และแร129 ไดใหความเห็นเกี่ยวกับกรณีเขื่อนลําพะยาวา 

1) การดําเนินการดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิชุมชน เนื่องจากชุมชนอยู
รวมกันอยางสงบสุข 

2) การทําประชาพิจารณของกรมชลประทาน บอกแตเพียงประโยชนท่ี
ไดรับจากการสรางเขื่อน โดยไมชี้แจงผลกระทบและการสูญเสียท่ีดิน 

3) การดําเนินโครงการกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยา กรมชลประทานอาง
เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําใหเกิดความสับสนตอประชาชนท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีน้ําทวม ไมกลาแสดงความคิดเห็นและคัดคาน 

4) ปจจุบันสภาพการใชท่ีมีลักษณะการทําเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งอาศัยน้ํา
จากธรรมชาติก็เพียงพอ ไมมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

5) สถานการณสามจังหวัดภาคใตอยู ในภาวะวิกฤติ ดังนั้น กรม
ชลประทานไมควรเพ่ิมความขัดแยงใดๆ ย่ิงขึ้นอีก 
 
 

                                                 
128 “สิทธิชุมชน กรณีโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าลําพะยา อําเภอเมือง จังหวดัยะลา,” 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2550. น. 14. (อัดสําเนา). 
129 “สิทธิชุมชน กรณีโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าลําพะยา อําเภอเมือง จังหวดัยะลา,” 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2550, น. 14. (อัดสําเนา) 
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3.4) คลองไสไก 

 คลองไสไกเปนคลองระบายน้ําจากลําน้ําสายหลักไปในไรนา สวนใหญ
สรางดวยคอนกรีตและสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐ 

ในอดีตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง ตําบลทาขาม และตําบลอ่ืนๆ ในเขตอําเภอ
ปะนาเระ จังหวัดปตตานี ซึ่งอยูกับระบบนิเวศพรุและปาสันทราย  เคยเปนพ้ืนท่ีทํา
นาท่ีมีความอุดมสมบูรณมาก พ้ืนท่ีใชทํานาหนาฝนและรับน้ําหลากท่ีนําตะกอนมา
จากภูเขามะรวดและภูเขาทาน้ํา พ้ืนท่ีทํานาบริเวณนี้เคยมีพันธุขาวทองถ่ินไมตํ่า
กวา 17 สายพันธุ เชน จอนุง ซือรีบู บาโงะ เมาะโนะ เปนตน ซึ่งชาวบานใชปลูก
ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศมาตั้งแตโบราณ และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทา
อุดมสมบูรณ ตัวชี้วัดท่ีเปนหลักฐานสําคัญก็คือเรือยาวท่ีใชแขงขันตามประเพณี
ของทุกปจะมีอยูทุกวัดและมีคําบอกเลาของคนเฒาคนแก แตในปจจุบันเรือเหลานี้
ถูกเก็บไวเปนวัตถุโบราณไมไดใชอีกตอไป เพราะงานประเพณีการแขงเรือยาว
ระหวางชุมชนตางๆ สูญหายไปหลายสิบปแลว สายนํ้าลําธารท่ีเคยมีน้ําทาอุดม
สมบูรณ ปจจุบันมีน้ํานอยลงและตื้นเขิน นาขาวท่ีเคยใหผลผลิตพอกินเหลือขาย
บัดนี้กลายเปนนารางจํานวนมาก 
 ชาวบานหลายคนตั้งขอสังเกตวาสาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุมาจาก
โครงการชลประทานที่เขามาเปล่ียนแปลงระบบการจัดการน้ําภายในพ้ืนท่ีโดย
ชุมชนในทองถ่ินไมไดเขามามีสวนรวม ขาดการปรึกษาหารือกับชาวบานภายใน
พ้ืนท่ี เมื่อเกิดผลกระทบตามมาชาวบานปรับตัวไมทันตอการเปล่ียนแปลง ระบบ
การจัดการน้ําใหมซึ่งชาวบานไมคุนเคยไดเขาไปทําลายกลไกทางสังคมด้ังเดิมจน
พังทลายและสูญเสียระบบการพ่ึงพาตนเองไปโดยส้ินเชิง 
 กรณีคลองไสไกท่ีบานทุง ตําบลทาขาม อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
เปนตัวอยางหนึ่งในหลายๆ ตัวอยาง ชาวบานท่ีบานทุงเรียกรองใหชลประทาน
ชวยทําคลองไสไกสงน้ําเขาพ้ืนท่ีนา ทางชลประทานสงเจาหนาท่ีลงมาทําใหตามท่ี
ชาวบานรองขอแตไมไดมีการพูดคุยปรึกษาหารือกับชาวบาน หลังจากทําโครงการ
เสร็จถึงฤดูทํานา ปรากฏวาน้ําทวมขังนา ระบายออกไมทันเนื่องจากติดคันคลอง
ไสไก ชองระบายนํ้าเล็กเกินไปและมีจํานวนนอย ชาวบานตองระดมกันออกมาขุด
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คันคลองไสไกเพ่ือเปดชองใหน้ําระบายออกไป ท้ังๆ ท่ีรูวาผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้
ถาชลประทานไดเปดเวทีพูดคุยปรึกษาหารือกันกอนจัดทําโครงการโดยให
ชาวบานมีสวนรวมในการทําแผนมาตั้งแตตนปญหานี้ก็คงไมเกิด 
 

 

ภาพที่ 66 คลองไสไก 
 
 3.5) การขุดลอกคูคลอง 
 นอกจากการจัดการน้ําท่ีหนวยงานชลประทานเปนผูดูแลจัดสรรเปนหลัก
แลว ในชวงเวลาของยุคนี้ก็พบวา การจัดการน้ําหรือแกไขปญหาโดยการขุดลอกคู
คลองธรรมชาติตางๆ ก็มีอยูมาก ซึ่งประชาชนไดเขามามีสวนรวมในระดับหนึ่ง แต
ก็มีประชาชนอีกสวนหน่ึงเห็นวาไมสอดคลองกับความตองการ และเกิดผลกระทบ
อยางกวางขวาง 
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ภาพที่ 67 การขุดลอกคลองลูตง ตําบลน้ําดํา อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตาน ี

 
คลองลูตงเปนคลองเล็กๆ มีตนน้ําจากภูเขาพิเทนในตําบลพิเทน อําเภอ

ทุงยางแดง ไหลผานตําบลปากูและตําบลน้ําดํา ลงสูตําบลน้ําดําบริเวณวังลูโบะบู
ตาในพรุน้ําดํา ตําบลน้ําดํา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพรุลานควายในเขตอําเภอทุงยาง
แดง จังหวัดปตตานี 
 คลองลูตงไมเคยขาดน้ําแมในฤดูแลง สายน้ําจะมีการขาดบางบางตอน
ของลําน้ํา คลองมีความลึกประมาณ 3-4 เมตร กวาง แคบ สลับกันไป บางชวงอาจ
กวางถึง 30-40 เมตร บางชวงแคบประมาณ 5-10 เมตร ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร 
มีลักษณะคดเคี้ยว ริมคลองมีปาและไมยืนตนท่ีมีคุณประโยชนตอวิถีชีวิตของ
ชาวบาน เชน สาคู มะเด่ือ จิก หวา ไผ เปนตน นอกจากใชน้ําในคลองเพ่ือ
การเกษตร ทําไร ทําสวน ทํานา เล้ียงสัตวแลว ชาวบานสวนใหญยังใชเปนแหลง
ทําประมงน้ําจืด โดยชาวบานใชเครื่องมือประมงพ้ืนบาน เชน งวย (เบ็ด) บูบู (ไซ) 
ปูกะ (อวน) ปาโก (ยอ) แห (ยาลอ) เปนตน ปลาท่ีจับไดในคลองเปนปลาท่ี
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สามารถพบไดในแมน้ําสายบุรีและในพรุลานควาย ชาวบานเลาใหฟงวา ไมนานมา
นี้เคยมีชาวบานจับปลาบึกไดหนักถึง 17 กิโลกรัม มีปลาหลายชนิดใชคลองลูตง
เปนแหลงวางไขและหลบภัยตามฤดูกาล ชาวบานจาก ตําบลพิเทน ตําบลปากู 
และตําบลน้ําดํา เมื่อถึงฤดูแลงของทุกปจะลงไปกวนน้ําหาปลากันเปนจํานวนมาก 
เฉพาะชาวบานจากบานน้ําดําเพียงบานเดียวมีมากกวา 20 คนท่ีหาปลาในคลองลู
ตงในฤดูแลง ชวงระยะเวลาประมาณ 1 เดือน/ป เปนประจํา ไดปลาประมาณ 2-10 
กิโลกรัม/คน/วัน 
 ประมาณป พ.ศ. 2540 -2541 มีหนวยราชการจากอําเภอทุงยางแดง 
โดยการประสานงานกับผูนําทองถ่ินในหมูบาน จัดทําโครงการขุดลอกคลองลูตง 
เพ่ือแกปญหานํ้าทวม ซึ่งชาวบานไมไดมีสวนรวม ชาวบานสวนใหญไมเห็นดวย
กับโครงการนี้เนื่องจากเห็นวาไมไดประโยชน เพราะนํ้าทวมเปนปรากฏการณปกติ
ของพ้ืนท่ี แตท่ีน้ําทวมผิดปกติเปนเพราะสาเหตุอ่ืน เชน การทําถนนสูง และการ
สรางโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆท่ีไมเขาใจธรรมชาติของสภาพพื้นท่ี น้ําทวมไมไดเกิด
จากคลองลูตง ชาวบานเลาวาการขุดลอกคลองตามแบบราชการจะใชเครื่องจักร
ขนาดใหญขุดลอกทําลายปาและตนไมตางๆ  รวมท้ังตนสาคูท่ีอยูริมคลอง รวมทั้ง
ขอบที่นา ท่ีสวนก็เสียหาย  นอกจากนั้น การขุดลอกคลอง ผูรับเหมาก็จะใชเกณฑ
ความสะดวกเปนหลัก มักจะขุดใหลึก ใหตรง ใหเรียบ ใหเตียน เพ่ือใหไดปริมาตร
ตามขอตกลงในโครงการ ซึ่งทําใหไดคลองท่ีไมสอดคลองกับธรรมชาติ ผลท่ี
กระทบตามมาคือสัตวน้ําในคลองลดลง และมีสัตวหลายชนิดสูญหายไปเพราะ
ตนไมท่ีเปนแหลงอาหาร แหลงหลบภัย แหลงผสมพันธุ วางไขและเล้ียงดูตัวออน
ถูกทําลาย ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานในลําดับตอมา ชาวบาน
มีบทเรียนจากโครงการในลักษณะนี้มาหลายคร้ังแลว ตางมีความเห็นรวมกันวา
เปนโครงการที่ไมโปรงใส ขาดการปรึกษาหารือกับชาวบานในทองถ่ิน มีนักแอบ
แฝงผลประโยชน ชาวบานน้ําดํา และตําบลปากู อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 
จึงไดรวมตัวกันประทวง ในท่ีสุดสามารถยุติโครงการนี้ไดสําเร็จ 
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 3.6) การสรางถนน 
 โครงการกอสรางถนน เปนโครงการที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ เชน การตัดถนนรอบพรุ จนกลายเปนคันดินปดกั้นทางระบายน้ํา 
โดยเฉพาะถนนสายปตตานี-สายบุรี ท่ีไดสรางผลกระทบอยางกวางขวาง  

สําหรับท่ีบานโตะกีเยาะ ตําบลปากู อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี ก็
เดือนรอนเพราะน้ําทวมหมูบานเหมือนกัน ชาวบานไดชวยกันออกมาขุดถนน เพ่ือ
เปดทางใหน้ําไหลผานโดยสะดวก แกปญหาน้ําทวมหมูบาน ชาวบานเชื่อกันวาน้ํา
ทวมเพราะถนนปดกั้นทางเดินของน้ําตามธรรมชาติ และมีชองทางระบายน้ําไม
เพียงพอ  
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โครงการสรางถนนสายปตตานี-สายบุร ี
 

สมัยกอน ตําบลปากู อําเภอทุงยางแดง ในฤดูฝน น้ําหลากทวมเปน
ประจําทุกป ตอมากรมทางหลวงมีโครงการสรางถนนลาดยาง สายปตตานี-สาย
บุรี พอถึงฤดูน้ําหลาก น้ําปาจากภูเขาพิเทนไหลปาลงมาทวมบานเรือนชาวบาน
เดือดรอนไปทั่ว 
 ชาวบานปากูปรึกษาหารือกัน และตัดสินใจสงผูใหญบานเปนตัวแทน
ไปเจรจากับกรมทางหลวง แขวงปตตานี แตไมไดผล เพราะเจาหนาที่กรมทาง
หลวงมาสํารวจพบวาไมไดทวมถนน จึงไมใชความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
เมื่อพ่ึงพาผูใหญบานไมได ชาวบานก็ไปขอความชวยเหลือจากทหารที่ต้ังคายอยู
ที่บานปาแดปาลัส ตําบลปากู อําเภอทุงยางแดง ใหไปชวยเจรจากับกรมทาง
หลวงใหมเพ่ือหาหนทางแกปญหาน้ําทวมพ้ืนที่ แตก็ไมไดผลเชนเดียวกัน 
ชาวบานรอคอยการแกปญหามาหลายป จนในที่สุดก็ไดขอสรุปวา เมื่อไมมี
หนวยงานของรัฐมาชวยเราก็ตองชวยตัวเอง โดยการลักลอบขุดถนนเพ่ือเปดทาง
ระบายน้ํา กรมทางหลวงมาเห็นคิดวาถนนขาดเพราะน้ําทวมก็ทําการซอมแซม
ใหมเอาดินมาถมและลาดยางใหมทุกป วิธีการน้ีก็ไมไดผลอีก (ตอ) 
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3.7)  การจัดการพ้ืนท่ีการเกษตร 
การจัดการพ้ืนท่ีใชประโยชน ไดแก พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีรกราง ซึ่ง

พบวาในชวงป 2540-2550 ไดมีโครงการสงเสริมดานการเกษตรที่สําคัญ เพ่ือสราง
อาชีพใหกับประชาชนดวยการรื้อฟนหรือปรับปรุงพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา 
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โครงการสรางถนนสายปตตานี-สายบุร ี(ตอ) 
 

วันเกิดเหตุการณฝนตกหนักตอนเชา พอถึงชวงบายทําใหน้ําที่ไหลลง
มาจากภูเขาพิเทนลงไปที่พรุลานควายผานบานปากูไหลแรงมาก ชาวบานวิตก
กังวลมากพากันไปดูน้ําที่ลนผานถนน คอยจนกระทั่งน้ําทวมบานเรือนสูง
ประมาณ 2 เมตร มีชาวบาน 3 คนตัดสินใจขนชะแลง พล่ัวขุดถนนและจอบขุด
ถนนที่ลาดยางมะตอยซึ่งแข็งมากกลายเปนรองน้ําเล็ก ๆ ใหน้ําไหลผานสะดวก 
และในท่ีสุดน้ําก็เซาะถนนจนเปนชองใหญ  ปลัดอาวุโสถามชาวบานวาเมื่อขุด
แลวจะทําอะไรตอไป  ชาวบานจึงรวมกับเจาหนาที่กรมทางหลวง ไดรวมกันทํา
คํารองเรียนและแผนขอสะพานขนาด 6 เมตร 1 สะพาน ผานนายวันนอร มะทา 
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพ้ืนที่ โดยเลาเหตุการณและขอเท็จจริงใหฟง
จนเปนที่เขาใจ ปรากฏวาโครงการไดรับการอนุมัติอยางรวดเร็วโดยใชเวลาไมถึง 
1 เดือน ชาวบานขอไปเพียง 1 สะพาน ขนาด 6 เมตร แตไดมาถึง 2 สะพาน 
ขนาด 9 เมตร ชาวบานยืนยันตองการเพียงสะพานเดียวเทานั้น อีกสะพานหนึ่ง
ไมจําเปนเพราะน้ําไมไดไหลผานจึงไมควรสรางใหเปลืองงบประมาณของแผนดิน 
หลังจากสรางสะพานเรียบรอย การไหลของน้ําก็เปนไปตามธรรมชาติ ไมเกิด
ปญหาน้ําทวมหนักและนานผิดปกติอีกเลย  
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- การสงเสริมปาลมนํ้ามัน 
โครงการสงเสริมปลูกปาลมน้ํามันซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเปนวาระสําคัญ

แหงชาติในการสงเสริมใหนํามาผลิตเปนแหลงพลังงานทดแทน “ไบโอดีเซล” เพ่ือ
ลดภาระการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงจากตางประเทศ ดังนั้น กระทรวงพลังงานได
กําหนดเปาหมายในการใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามัน ดีเซล ในป พ.ศ. 2555 วันละ 
8.5 ลานลิตร หรือ 3,100 ลานลิตรตอป โดยมีการสงเสริมใหขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม
ตามแผนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันปพ.ศ. 2549 – 2552 เพ่ิมขึ้นเปน 6 
ลานไร โดยเปนพ้ืนท่ีปลูกใหม 4 ลานไร 130 

สําหรับพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต และบริเวณลุมน้ําสายบุรี ก็
พบวาไดมีโครงการใหการสนับสนุนการปลูกพืชพลังงานปาลมอยางตอเนื่อง 
เฉพาะเขตพื้นท่ีนิคมสหกรณบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2547-2551)131 ก็มี
การสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นท่ีพรุบางสวนของ 13  ตําบล 4  อําเภอ 2 
จังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส ในทองท่ีตําบลโคกเคียน และตําบลลําภู อําเภอ
เมือง, ตําบลบาเจาะ, ตําบลบาเระใต, ตําบลบาเระเหนือ, ตําบลปะลุกาสาเมาะ และ
ตําบลลุโบะสาวอ อําเภอบาเจาะ, ตําบลย่ีงอ, ตําบลลุโบะบือซา, ตําบลตะปาเยาะ 
และตําบลละหาร อําเภอย่ีงอ และจังหวัดปตตานี ในทองท่ีตําบลไทรทอง และ
ตําบลดอนทราย อําเภอไมแกน ท่ีคางจากโครงการเดิม โดยมี เปาหมาย 
35,000  ไร และมีเกษตรกรสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ จํานวน  1,750  ราย และจะ
สงเสริมการปลูกในพื้นท่ีใหมเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง ท่ีจะเขามาปอนผลผลิตสูนิคม
สหกรณบาเจาะซึ่งเปนโรงงานขนาดใหญท่ีสุดของจังหวัดนราธิวาส สามารถรองรับ
การผลิตไดถึง 45 พันทลายตอชั่วโมง  

ในปจจุบันตามนโยบายของภาครัฐกําลังขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส ตอจากโครงการเดิม
                                                 
130 ทิพยอักษร มันปาติ, “ปาลมนํ้ามันกับการหายไปของปาพรุ,” กรุงเทพธุรกิจ (วันอังคารที่ 11 
กรกฎาคม 2549) 
131

 กรมสงเสริมสหกรณ, “โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันในเขตนิคมสหกรณ,” 
<http://www.geocities.com/Plancpd/index1.htm> (เขาถึงขอมูล วันที่ 9 ตุลาคม 2551) 
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เพ่ือใหไดพ้ืนท่ี 100,000 ไร ภายในปพ.ศ. 2553 โดยใชพ้ืนท่ีพรุ นาราง พ้ืนท่ีรก
รางตางๆ โดยดําเนินการสนับสนุนรวมกันหลายหนวยงาน ไดแก นิคมสหกรณบา
เจาะ นิคมสหกรณปเหล็ง และหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
- การจัดการนาขาว 
การจัดการนาขาวนั้น ปรากฏวาไดมีโครงการสงเสริมจํานวนมาก เชน 

โครงการปรับปรุงและฟนฟูนารางเพื่อปลูกขาวปลอดสารพิษ ขาวอินทรีย132 ซึ่ง
ศอ.บต. และกระทรวงเกษตรสหกรณ ไดกําหนดเปาหมายที่จะดําเนินการตาม
โครงการการสงเสริมอาชีพ ชวยเหลือ และยกระดับความเปนอยูของพ่ีนอง
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแตละ
พ้ืนท่ี จํานวนท้ังส้ิน 29,195 ไร โดยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 3,200 ไร จังหวัด
ยะลา 8,495 ไร และจังหวัดปตตานี 17,500 ไร ใชงบประมาณรวม 48,806,600 
บาท โดยเปนงบประมาณของ ศอ.บต. จํานวน 23,583,600 บาท และงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 25,223,000 บาท แบงการดําเนินงาน
ออกเปน 8 โครงการยอย คือ 

1) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีนารางเพ่ือผลิตขาวจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ี
เปาหมาย 3,000 ไร งบประมาณ 10,300,000 บาท 

2) โครงการจัดทําแปลงสาธิตการฟนฟูนารางเพ่ือปลูกขาวกึ่งอินทรียตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีเปาหมาย 200 ไร งบประมาณ 
2,000,000 บาท 

3) โครงการฟนฟูพ้ืนท่ีนารางเพ่ือปลูกขาว จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีเปาหมาย 
2,000 ไร งบประมาณ 3,240,000 บาท 

                                                 
132อรจินดา บุรสมบูรณ (ผูรายงาน), “ศอ.บต. เตรียมทุมงบฯ เกือบ 50 ลานบาท ฟนฟูนารางใน
พื้นที่ จ.ชายแดนใต,” สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 
<http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?tb=NEWS&m_newsid=255102290069> 
(เขาถึงขอมูล 8 ตุลาคม 2551) 
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4) โครงการสงเสริมอาชีพแกเกษตรกรในพื้นท่ีนาราง จังหวัดยะลา พ้ืนท่ี

เปาหมาย 6,495 ไร งบประมาณ 2,400,000 บาท 
5) โครงการฟนฟูนารางเพ่ือผลิตขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

ปตตานี พ้ืนท่ีเปาหมาย 5,000 ไร งบประมาณ 21,183,600 บาท 
6) โครงการฟนฟูนารางเปนนาขาวแบบยั่งยืน จังหวัดปตตานี พ้ืนท่ี

เปาหมาย 10,000 ไร งบประมาณ 1,683,000 บาท 
7) โครงการพัฒนาการผลิตขาวปลอดสารพิษและขาวอินทรียของกลุม

เกษตรกรจังหวัดปตตานี พ้ืนท่ีเปาหมาย 2,000 ไร งบประมาณ 6,000,000 บาท 
8) โครงการฟนฟูนารางเพ่ือผลิตขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม

เกษตรกรจังหวัดปตตานี พ้ืนท่ีเปาหมาย 500 ไร งบประมาณ 2,000,000 บาท 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการศึกษาแนวทางการฟนฟูการทํานาในพ้ืนท่ีพรุปา

ยอของชุมชนตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี133 พ้ืนท่ี 5 หมูบานท่ีติด
กับพรุปายอ ไดแก หมูท่ี 2 บานกูแว, หมูท่ี 3 บานปายอใน, หมูท่ี 4 บานกะดุนง, 
หมูท่ี 7 บานบือแนปาแด และหมูท่ี 8 บานปายอนอก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
การเรียนรูรวมกันระหวางคนในชุมชนกับพรุ และการทํานาในพ้ืนท่ีพรุ เพ่ือศึกษา
ขอมูลการทํานาในพ้ืนท่ีพรุของชุมชนท้ังดานกายภาพและภูมิปญญา สาเหตุ/
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสภาพความเปล่ียนแปลงของปาพรุจากอดีตถึงปจจุบัน 
เพ่ือศึกษาทางเลือกการฟนฟูการทํานาในพื้นท่ีพรุปายอของคนในตําบลกะดุนง 
และเพ่ือสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนในการรักษาฟนฟูพรุปายอ 
 

3.8) การกําหนดเขตปาอนุรักษ 
เขตปาไมบริเวณลุมน้ําสายบุรีมีเนื้อท่ีประมาณ 816,069 ไร หรือ รอยละ 

40.74 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ซึ่งมีการจัดการทรัพยากรปาตามนโยบายของรัฐ ดังนี้ 

                                                 
133 “แนวทางการฟนฟูการทํานาในพื้นที่พรุปายอของชุมชนตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี,” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถ่ิน, 
<http://www.vijai.org/research/project_content.asp?projID=PDG46S0011> (เขาถึงขอมูล
วันที่ 8 ตุลาคม 2551) 
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- อุทยานแหงชาติ 
มีอุทยานแหงชาติเพียงแหงเดียว คือ อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี 

ประกาศเมื่อวันท่ี 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2542 มีเนื้อท่ีประมาณ 213,125 ไร ซึ่งอยู
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี 106,370 ไร หรือ รอยละ 5.31 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ครอบคลุม
พ้ืนท่ีบางสวนของ อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี มีเนื้อท่ี 8,607 ไร134 อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา อําเภอบาเจาะ อําเภอเจาะไอรอง อําเภอระแงะ อําเภอรือเสาะ 
อําเภอยี่งอ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอการประกอบอาชีพและเกิดความขัดแยงอยางกวางขวาง จน
กลายเปนกรณีศึกษาการจัดการปญหาความขัดแยงท่ีนาศึกษาอีกกรณีหนึ่ง 

 
 

                                                 
134 “รายงานพื้นที่ปาไม” ศูนยปฏิบัติการจังหวัดปตตานี 
<http://poc.pattani.go.th/report.php?report_id=114> (เขาถึงขัอมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2551)  
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กรอบที ่14 
การแกปญหาความขัดแยงอทุยานทับที่เชิงบูรณาการ:  

กรณีเทือกเขาบโูด-สุไหงปาดี 
 

หลังจากประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาเทือกเขารือ
เสาะ ปายี่งอ ปาบาเจาะ ปากะรุบี ปาจะกวะ ปาบูเกะตาแว ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
อําเภอบาเจาะ รือเสาะ ยี่งอ เจาะไอรอง สุไหงปาดีและอําเภอสุคีริน จังหวัด
นราธิวาส อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ใหเปนอุทยาน
แหงชาติ เมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2542 หรือที่พูดกันโดยทั่วไปวา 
“อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี” มีพ้ืนที่โดยประมาณ 96,216 ไร ซึ่งการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาเปนการประกาศทับที่ดินทํากินชาวบาน ซึ่งไดมีการสํารวจการ
ถือครองที่ดินของชาวบาน เมื่อป 2547 (ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและ
ปาไม) ดังนี้ 

จังหวัด ครัวเรือน การถือครองท่ีดิน เฉล่ียพื้นท่ีถือครอง 
(ไร/ครัวเรือน) ไร งาน ตารางวา 

ปตตาน ี 216 2,570 2 24 11.90 
ยะลา 272 4,608 - - 16.94 
นราธิวาส 6,497 89,038 1 43 13.70 
รวม 6,985 96,216 3 67 14.18 

 

ปรากฏวาจํานวนชาวบานผูเดือดรอนจากการประกาศเขตอุทยานฯ 
จํานวน 6,985 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ 96,216 ไร 3 งาน 67 ตารางวา มี
ลักษณะการใชประโยชนคือ 1) การทําสวนผลไม ยางพารา ในพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติบูโด-สุไหงปาดี มีหลักฐานภาพถายดาวเทียมยืนยันไดไมนอยกวา 25 ป
ข้ึนไป การท่ีชาวบานสามารถใชประโยชนในพ้ืนที่เหลานี้มาอยางยาวนาน แสดง
ถึงความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่และการใชประโยชนดานการเกษตรที่มีความ
หลากหลาย เชน การทําสวนดูซง เปนตน 2) การบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกสวน
ผลไม สวนยางพารามีนอยเพราะมีการใชประโยชนเต็มพ้ืนที่มานานแลว รวมทั้ง
สภาพภูมิประเทศทําใหไมสามารถขยายไดมากกวานี้แลว 3) การทําสวนผลไม
ผสมผสาน สามารถรักษาความอุดมสมบูรณของดินและสิ่งแวดลอมไดไมนอยกวา
การรักษาพันธุไมเดิมของปา (ตอ) 
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กรอบที ่14 
การแกปญหาความขัดแยงอทุยานทับที่เชิงบูรณาการ:  

กรณีเทือกเขาบโูด-สุไหงปาดี (ตอ) 
 

วิธีการแกปญหาในอดีต 
หลังจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยาน เมื่อวันที่ 8 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2542 สมัยนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรี มีการขยาย
เขตอุทยานเพ่ิมเติมครอบคลุมพ้ืนที่ปาสงวนตามประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ
เดิม ทําใหเกิดผลกระทบและสรางความวิตกกังวลตอประชาชนที่ครอบครองพ้ืนที่
ทํากินในพื้นที่ดังกลาว ประชาชนในบริเวณเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมพิทักษเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดีซึ่งต้ังกลุมมาตั้งแตเมื่อป พ.ศ.2537) 
รวมกับเครือขายปาชุมชนภาคใตและเครือขายชาวบานพิทักษลุมน้ําสายบุรีที่
ประสบปญหาเดียวกัน ไดรวมประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งในพ้ืนที่ตางๆ เชน 
ที่อําเภอแวงและยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เปนตน เพ่ือ
รวบรวมขอมูลผลกระทบในแตละพ้ืนที่ และในที่สุดทางเครือขายไดมีการจัดทํา
หนังสือรองเรียนสวนราชการที่เก่ียวของใหพิสูจนสิทธิ์โดยใหชาวบานในพ้ืนที่มี
สวนรวมดวย 

ประมาณป พ.ศ. 2543 เจาหนาที่ของอุทยานฯ ไดส่ังหามและตรวจจับ
ชาวบานที่เขาไปตัดตนไม เชน ยางพาราในสวนของชาวบานที่อุทยานฯประกาศ
เขตทับที่ ทําใหการสงเคราะหสวนยางพารามีปญหา ความขัดแยงระหวาง
เจาหนาที่อุทยานและชาวบานเริ่มรุนแรงมากขึ้น 

ป พ.ศ.2543-44 สมัยนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีชวยวาการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด ที่ประกอบดวยตัวแทนของสวนราชการที่เก่ียวของ นักวิชาการและ
ตัวแทนของชาวบาน มีการประชุมรวมกันหลายครั้งเพ่ือวางแผนสํารวจและจัดทํา
แนวเขต แตไมมีการสนับสนุนดานงบประมาณจากทางราชการ ทําใหการ
ดําเนินงานไมมีความกาวหนา และในป พ.ศ.2545 นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ 
พนจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการเกษตรและสหกรณ การดําเนินงานของ
คณะกรรมการดังกลาวก็ไดยุติบทบาทลงและไมมีการดําเนินการตอ (ตอ) 
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กรอบที ่14 
การแกปญหาความขัดแยงอทุยานทับที่เชิงบูรณาการ: กรณเีทือกเขาบโูด-สุ

ไหงปาดี (ตอ) 
 

ปญหาความขัดแยงระหวางอุทยานฯกับชาวบานจึงยังไมมีขอยุติและคา
ราคาซังตอมา หลังการเกิดสถานการณรุนแรงข้ึนในจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต 
ทางคณะกรรมการอิสระเพ่ือการสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ไดรวมประชุมกับ
องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ขัดแยงเพ่ือผอนคลายปญหาดังกลาว มีขอเสนอ
ถึงนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ทําใหเกิดมติคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 ผอนผันใหตัดไมยางพาราเกาในสวนเดิม เพ่ือทําสวนยางพารา
สงเคราะหตามที่ตองการได แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติยังมีปญหาเนื่องจาก
เจาหนาที่อุทยานฯไมกลาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอางวาขัดแยงกับ
กฎหมาย 

ประมาณป พ.ศ. 2548-49 นายดาราแม ดือราแม (เปาะจิ) แกนนําของ
เครือขายฯ ไดนําเสนอปญหาและประสานกับทางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการ พอช.) และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาอุทยานฯทับที่ ทางพอช.ไดเขามาชวยพัฒนา
โครงการเชิงบูรณาการ โดยมีการประสานงานและจัดต้ังภาคสวนตางๆที่เก่ียวของ
เขามาทํางานรวมกับชาวบาน และชวยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
โดยถือเปนโครงการนํารองเพ่ือเปนตนแบบของการแกปญหาตอไป มีการทํางาน
ในรูปของคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนชาวบานจากพ้ืนที่ตางๆ ผูใหญบาน 
กํานัน นายกอบต. สปก.จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด ที่ดิน
อําเภอ อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี หัวหนาสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัด สกย.จังหวัด ปาไมเขตปตตานี มีผูวาราชการจังหวัดลงนาม
แตงต้ัง 

วิธีการแกปญหากรณีอุทยานทับที่ทํากินเทือกเขาบูโด 
เกิดกระบวนการ 3 ประสาน (ภาคประชาชน หนวยงานทองถิ่นและทีม

ไอที) ดังนี้ (ตอ) 
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- ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
ลุมน้ําสายบุรีมีปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก ปาไมแกน อําเภอไม

แกน จํานวน 4,934 ไร ปาเทือกเขายีโดะ อําเภอมายอ, อําเภอทุงยางแดง จํานวน 
5,685 ไร, ปาบูเกะกุง มายอ จํานวน 656 ไร, ปากะรุบี อําเภอกะพอ จํานวน 
3,200 ไร 
 
ตารางที่ 37  การประกาศเขตพ้ืนท่ีปาไม ในเขตลุมน้ําสายบุรี 

ประเภทปา ช่ือปาไม เนื้อท่ี (ไร) ครอบคลุมทองท่ี 
อุทยานแหงชาต ิ อุทยานแหงชาติบูโด-สุ

ไหงปาดี 
8,607 กะพอ 

ปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

ปาไมแกน 4,934 ไมแกน 
ปาเทือกเขายีโดะ 5,685 มายอ,ทุงยางแดง 
ปาบูเกะกุง 656 มายอ 
ปากะรุบี 3,200 กะพอ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาฮาลา-บาลา 270,725  

กรอบที ่14 
การแกปญหาความขัดแยงอทุยานทับที่เชิงบูรณาการ: กรณเีทือกเขาบโูด-สุ

ไหงปาดี (ตอ) 
 

1. ทีมยุทธศาสตรบูโด-สุไหงปาดี มีแกนนําผูสูงอายุประมาณ 7 คนทํา
หนาที่วางแผนขับเคล่ือนงานที่เดินรวมกับหนวยงานในทองถิ่น โดยมีนายอําเภอ
บาเจาะ ปลัดอําเภอ ปลัดอาวุโส สภาผูนําหมูบาน 75 คน จาก 15 หมูบานๆ ละ 5 
คน รวมเปน “คณะทํางานแกไขปญหาที่ดินบูโด-สุไหงปาดี” 

2. ทีมเทคนิคใชช่ือวา “แกงเทวดา” ประมาณ 20 คน เรียนรู
กระบวนการทําแผนที่ทํามือขนาด 1:4,000 การลงสํารวจขอมูลรายหมูบาน การ
ทําเวทีประชาคม การทําแผนที่ GIS โดยใชโปรแกรม MAP WINDOWS และ 
ARCVIEW GIS และการทําแผนงานโครงการ 
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แหลงท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กลุมปฏิบัติภารกิจใน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) จังหวัดปตตานี 

 

- เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา มีเนื้อท่ีประมาณ 270,725 ไร ซึ่งมี

พ้ืนท่ีอยูในลุมน้ําสายบุรีประมาณ 94,283 ไร หรือรอยละ 4.71 ของพื้นท่ีลุมน้ํา
สาขา 

 

 - วนอุทยาน 
 มีวนอุทยานปราสาทนางผมหอม อยูทางตอนบนของพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของ ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี มีเนื้อ
ท่ี 2,500 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
 

3.9) การคาสัตวปา 
บริเวณพ้ืนท่ีปาตนน้ําเขตเทือกเขาสันกาลาคีรี อําเภอศรีสาคร จังหวัด

นราธิวาส โดยเฉพาะปาฮาลา บาลา เปนพ้ืนท่ีท่ียังมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
พืชพันธุและสัตวปายังมีความอุดมสมบูรณ ชาวบานท่ีไอรจูโจะ อําเภอศรีสาคร 
เคยเห็นฝูงชางปามากกวา 10 เชือก ลงมาเหยียบย่ําพ้ืนท่ีทําไรและทําลายขนํา 
ชาวบ านเคยจับกวางหลงปา เข ามาในหมูบ าน  และมีนายพรานยิ ง เ สือ
ลายพาดกลอนท่ีเขามาขโมยกินวัวชาวบานเมื่อไมนานมาน้ี ทุกวันนี้ชาวบาน
เดือดรอนมากกับหมูปาท่ีเขามาทําลายพืชผลของชาวบานเพ่ิมมากขึ้น 

ชาวบานท่ีตําบลศรีบรรพต อําเภอศรีสาคร เลาใหฟงวาท่ี อําเภอศรีสาคร 
มีการลาสัตวปากันมาก มีพรานลาสัตวจากนิคมควนกาหลงถูกฆาตัดคอ 2 ศพ 
ขณะลาสัตวในปา แตพรานลาสัตวก็ยังไมกลัว มีการลาสัตวกันเปนปกติเนื่องจากมี
แรงจูงใจสูง มีสัตวปาหลายชนิดท่ีถูกลา เชน ล่ิน กระจง หมูปา กวาง เมน ลิง นก 
ตะกวด แย เปนตน สัตวท่ีพรานลาสัตวนิยมลากันมากคือ ล่ิน เพราะลางายได
ราคาสูงมาก ขายสงตลาดศรีสาครราคาประมาณ 1,000 – 2,000 บาท/กิโลกรัม 
โดยมีคนกลางมารับซื้อสงตอตลาดกรุงเทพฯ ชาวบานท่ีนิคมควนกาหลงประกอบ
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อาชีพเปนพรานลาสัตวกันเปนจํานวนมากเพราะไดเงินดี มีการรวมกันลาสัตวเปน
กลุมๆ โดยมีสุนัขลาสัตวท่ีรับการฝกฝนมาอยางดีเปนผูชวย สุนัขลาสัตวท่ีมี
คุณภาพราคาซื้อขายกันตัวละตั้งแต 30,000-100,000 บาท แตก็คุมคาเพราะการ
ลาสัตวแตละคร้ังจะมีรายไดใหเจาของตกราวๆ 50,000-60,000 บาท/ครั้ง พรานผู
ลาสัตวรูวาการลาสัตวผิดกฎหมาย มีเจาหนาท่ีออกตรวจจับแตนักลารูทางหนีทีไล
และชํานาญปาดีกวาจึงยอมกลาเส่ียงเพราะรายไดสูงเปนแรงจูงใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68 สัตวปาท่ีถูกลักลอบลาเพ่ือการคา 
 

3.10) ธุรกิจไมวัดหลา 
ชาวบานในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีกลาววา ทุกวันนี้เยาวชนในทองถ่ินไมรูจัก

ตนหวา ตนพลา ตนกําชํา ตนสะทอน ตนมะเดื่อ และตนไมทองถ่ินอื่นๆ อีกแลว 
เพราะวาตนไมเหลาน้ีสวนใหญจะอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะซ่ึงเส่ียงตอการถูกทําลาย
จากภัยคุกคามและไมมีอํานาจกฎหมายที่เขมแข็งชวยคุมครอง หรือแมวาตนไม
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เหลานี้จะอยูในพ้ืนท่ีซึ่งมีเจาของก็ใชวาจะปลอดภัย เพราะพืชทองถ่ินเหลานี้แมมี
คุณคาทางสังคมและนิเวศ แตมีคุณคาทางเศรษฐกิจนอย คนสวนใหญจะไมเขาใจ
และไมเห็นความสําคัญมากนัก 
 เมื่อกอนธุรกิจไมวัดหลาเปนธุรกิจไมยางพาราเปนหลัก แตปจจุบันความ
ตองการเพ่ือทําเปนเชื้อเพลิง ทําเฟอรนิเจอรและวัตถุประสงคอ่ืนๆ มีมากข้ึนอยาง
รวดเร็ว ลําพังไมยางพาราอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ธุรกิจไมวัดหลาจึงขยายความ
ตองการไปสูไมชนิดอ่ืนๆ ในทองถ่ินแบบไมเลือกและนับวันจะรุนแรงมากขึ้น จาก
การพูดคุยกับชาวบานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจไมวัดหลา ท่ีบานแลแวะ ตําบลตะโละ
แมะนา อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี พบวาหากบรรทุกดวยรถกระบะตอน
เดียว จะตองตัดตนไมขนาดใหญประมาณ 3-4 ตน แตถาตนเทาเสาไฟฟาขนาด
เล็กตองตัดตนไมประมาณ 8-10 ตน ราคาซื้อขายตนไมจะขึ้นอยูกับขนาดและการ
ตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขาย (เจาของสวน) ราคาประมาณ 500-700 บาท/ตน 
สวนราคาขายสงหนาโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับชนิดของไม เชน ไมยางพารา 
ราคากิโลกรัมละ 1.30 บาท สวนไมชนิดอ่ืนๆ ราคา 50-70 สตางค/กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 69 ธุรกิจไมวัดหลา 
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แมวาธุรกิจไมวัดหลาจะสรางงาน สรางอาชีพในทองถ่ินไดสวนหนึ่ง แต

หากมีการขยายตัวมากเกินไป ไมมีการควบคุมและการจัดการท่ีเหมาะสมก็จะเกิด
ผลกระทบดานลบกับทองถ่ินอยางแนนอน 
 
สรุป 

กลาวโดยสรุป การศึกษาขอมูลสถานการณการเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรลุมน้ําสายบุรีและการจัดการทรัพยากรลุมน้ําสายบุรี ทําใหเกิดความรู
ความเขาใจวา ในกระบวนการจัดการลุมน้ําสายบุรีนั้นไดมีผูเขามาเก่ียวของหลาย
ฝาย สวนมากแลวแตละฝายยังทํางานแบบแยกสวน และมองปญหาแบบเชิงเด่ียว 
จึงยังมองไมเห็นการทํางานอยางบูรณาการ แมแตละฝายมักกลาวถึงการบูรณา
การการทํางานของตนก็ตาม ไดแก ภาครัฐ เชน ทหาร ตํารวจ มหาดไทย ศอ.บต. 
ก็หันมาเนนงานพัฒนา หนวยงานอื่นๆ เชน เกษตร การศึกษา สาธารณสุข ก็ให
ความสําคัญกับวิถีชีวิตความเปนอยูในฐานะพลเมืองของชาติ แตก็ยังขาดการ
ทํางานท่ี เขาใจ เขาถึง แลวพัฒนา อยางแทจริง จึงทําใหเกิดเสียงสะทอนไมเห็น
ดวยจากประชาชนในฐานะพลเมืองของชาติอยูเสมอ 

สําหรับภาคประชาชน เชน เครือขายองคกรชาวบานพิทักษลุมน้ําสายบุรี 
เครือขายพรุลานควาย และอีกหลาย ๆ กลุมเครือขายท่ีทํางานอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอม ก็ทํางานอยางอิสระ บางกรณีมีการตอบโตขัดแยง
อยางชัดเจนกับรัฐ เพ่ือแสดงจุดยืนถึงความรูความเขาใจอันถูกตองในฐานะผูไดรับ
ผลกระทบ และเพ่ือไมใหเกิดความเขาใจวาเปนสัญลักษณคูตรงขามกับฝายกอ
ความไมสงบ ซึ่งเปนลักษณะการตอสูของภาคประชาชนที่ตองรักษาความ
ปลอดภัยใหแกตนเองดวยการแสดงอิสรภาวะจากความเปนฝายรัฐ ขณะเดียวกัน 
พบว าภาคประชาชนมัก ทํางานร วมกับสถา บันการ ศึกษา  โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ท่ีเปนตัวผลักดันสําคัญในการ
สรางกลไกการทํางานภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง อยางไรก็ตาม จาก
สถานการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรุนแรง ก็ทําใหการเขาถึง
ขอมูลเชิงลึกไดยากลําบาก บางปรากฏการณมีองคความรู ความเขาใจท่ีคลุมเครือ
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และขาดพลังในการอธิบาย จึงเปนงานหนักท่ีตองทํางานตอไป ขณะเดียวกันภาค
ประชาสังคมหรือองคกรพัฒนาเอกชนตางก็หวาดหว่ันท่ีจะทํางานเชิงลึกและ
ตอเนื่อง จึงยังมองไมเห็นภาพการพัฒนาที่ชัดเจนมากนัก เพราะมีขอบเขตจํากัด
เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมั่นใจในความปลอดภัยเทานั้น 

ในดานผูนําซึ่งเปนกลไกและเปนสัญลักษณหนึ่งของฝายรัฐ โดยเฉพาะ
ผูนําทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ไดแก อบจ. กํานัน เทศบาล อบต. ผูใหญบาน ก็
มีความคลุมเครือวา จะอยูฝายประชาชนดวยหรือไม เพราะบอยครั้งไดสรางความ
ขัดแยงขึ้นภายในทองถ่ินของตนในฐานะผูสมรูรวมคิดอันเชื่อมโยงผลประโยชนท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตางๆ 

นอกจากนี้ ภาคส่ือมวลชนก็ยังมีสวนในการกระจายขอมูลขาวสารซึ่ง
บางครั้งไมอาจพิสูจนขอเท็จจริงตางๆใหเขาใจท่ัวถึงกันได และไดสงผลเชิง
จิตวิทยาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการเกิดภาพความรุนแรง นาหวาดกลัว เกิด
อคติอยางกวางขวาง ก็ย่ิงซ้ําเติมสถานการณใหเลวรายมากขึ้นโดยเฉพาะในเชิง
จิตวิทยาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยางมิอาจประเมินคา
ความสูญเสียได 
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บทที่ 5 

ทัศนคติของประชาชนลุมน้ําสายบุรี 
 
 ในสวนของทัศนคติท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
และการสนทนากลุมกับชาวบานในแตละภูมินิเวศ ท่ีสะทอนใหเห็นระดับทัศนคติ
หรือความเห็นดวย และความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา 2 สวน ไดแก ความรู
ความเขาใจตอประเด็นปญหา และทัศนคติของประชาชนตอแนวนโยบายการ
พัฒนาท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมิติตางๆ 
 

5.1 ความรูความเขาใจตอประเด็นปญหา 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนมีประเด็นท่ีทําการ
สอบถาม 3 เรื่อง ไดแก ความยากจน น้ําทวม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ผลการศึกษาไดจากการรวบรวมคําตอบของคําถามปลายเปดและปลาย
ปด ในสวนท่ีเปนคําถามปลายเปด จะนําคําตอบมาจัดกลุม และคํานวณรอยละของ
กลุมคําตอบท้ังหมด รอยละจึงเปนของจํานวนคําตอบ มิใชรอยละของผูตอบ
คําถาม ซึ่งทําใหสังเกตไดวา จํานวนคําตอบสวนมากจะมีปริมาณมากกวาผูตอบ
คําถาม เนื่องจากผูตอบคนหนึ่งๆมักจะมองเร่ืองราวตางๆ หลายลักษณะ จึงมักจะ
ตอบคําถามนั้นๆ ในหลายกลุมคําตอบ ย่ิงมีจํานวนคําตอบมากก็ย่ิงแสดงใหเห็นวา
ประชากรตัวอยางมีการมองประเด็นปญหาท่ีหลากหลายอันเนื่องมาจากลักษณะ
ปญหาท่ีซับซอนเชื่อมโยงกับปจจัยตางๆ มากมายจนไมอาจสรุปความเห็นจาก
ปจจัยหนึ่งปจจัยใดได ทําใหคําตอบของผูนั้นสามารถจัดกลุมคําตอบออกไดหลาย
กลุม ดังจักอรรถาธิบายตอไปนี ้

 

1) ความยากจน 
ความยากจน เปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งท่ีมักนํามาเปนเหตุผลของ

งานพัฒนาทั่วโลก เพ่ือสรางโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีจะแกไขความยากจน 
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ขณะเดียวกันก็มีประเด็นคําถามอยูเสมอวา ความยากจนนั้นมีลักษณะเปนอยางไร 
ความรูสึกของกลุมคนที่ถูกกลาวถึงวาจนนั้น แทท่ีจริงแลวพวกเขามีความรูสึกและ
เขาใจเรื่องราวเหลานี้อยางไร คําอธิบายตอไปนี้จะทําใหเขาใจไดในเบ้ืองตนวา 
ประชากรตัวอยางในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยากจน
อยางไรบาง 

1.1) คําอธิบายเรื่องความยากจน 
ความเขาใจเกี่ยวกับความยากจนของประชากรตัวอยางมีอยาง

หลากหลาย แตเปนไปในลักษณะคลายคลึงกันท้ังสามภูมินิเวศ โดยแบงคําตอบ
ออกเปน 19 กลุมคําตอบ ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 454 คน 
มีคําตอบ 611 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 584 คน 
มีคําตอบ 805 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 284 คน มี
คําตอบ 394 คําตอบ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ประชากรตัวอยางมีคําอธิบายเรื่องความ
ยากจนอยางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันหลายประการ จึงทําใหจํานวนคําตอบมี
มากกวาจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

คําอธิบายเรื่องความยากจนของประชากรตัวอยางสวนมาก รอยละ 
16.89-26.65  เขาใจวา ความยากจนหมายถึง การไมมีงานทํา การมีงานทําแตไม
มั่นคง การมีรายไดนอย การหาเชากินค่ํา การมีปญหาเกี่ยวกับการเงิน และความ
ไมเพียงพอกับความตองการ  สวนอันดับรองลงมาเปนคําอธิบายวา ความยากจน 
คือ ความไมขยัน ไมประหยัด ไรความคิด คิดเปนรอยละ 3.30-7.69 ซึ่งสามารถ
สรุปไดวา ประชากรตัวอยางสวนใหญมีมิติในเรื่องความจนท่ีสัมพันธกับ 2 ปจจัย 
คือ งาน และ เงิน เปนหลัก ซึ่งนาสังเกตวา ประชากรตัวอยางไมไดกลาวถึง
ความสัมพันธกับฐานทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีมีความสัมพันธระหวางชีวิต
และอาชีพ ท้ังนี้แสดงใหเห็นไดวา  กระแสการพัฒนาที่มุงเศรษฐกิจเปนหลัก อาจ
ทําใหคนสวนใหญท่ีไมไดใชชีวิตอยูกับฐานทรัพยากรเห็นความสําคัญของเงินเปน
ประการแรกของการดําเนินชีวิต  เพราะตองซื้อของกินของใชทุกอยาง  เมื่อขาด
เงินหรือมีเงินรายไดไมพอซื้อส่ิงของท่ีจําเปนแกการครองชีพจึงเปนความยากจน 
สวนคนที่ทํามาหากินอยูกับฐานทรัพยากรท่ีสมบูรณ มีอยูมีกิน มีรายไดพอเล้ียง
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ครอบครัวได แมจะไมมีเงินเดือนหรือรายไดเปนเงินประจํา  แตก็ไมไดคิดวาเปน
คนจน 
 

ตารางที่ 38 คําอธิบายความยากจน 

 กลุมคําตอบ 
ทัศนคติ (รอยละ) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง 
1. ไมมีงานทํา งานไมม่ันคง 22.59 19.50 17.51 
2. มีปญหาเกี่ยวกับการเงิน 21.12 22.73 20.56 
3. รายไดนอย หาเชากินค่ํา 18.66 18.88 26.65 
4. ไมเพียงพอกับความตองการ 12.93 16.89 20.05 
5. ไมขยัน ไมประหยัด ไรความคิด 7.69 7.08 3.30 
6. ขาดความรู 2.95 3.48 0.51 
7. ไมมีทุกส่ิงทุกอยาง 2.95 2.11 2.03 
8. สินคาราคาแพง ผลผลิตราคาตกต่ํา 2.78 0.87 1.52 
9. ลําบาก กลุมใจ 2.13 2.11 3.81 
10. ครอบครัวมีบุตรมาก 2.13 2.11 0.76 
11. ขาดโอกาส 1.31 0.87 1.52 
12. ไมสามารถมีการศึกษาท่ีดี 0.98 0.99 0.51 
13. ปญหาสังคม 0.49 0.25 0.51 
14. เลนการพนัน อบายมุข 0.33 0.25 0.25 
15. พอกินพอใช 0.82 0.62 0.00 
16. ไมมีนํ้าใจ 0.16 0.25 0.00 
17. ไมปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกตอง 0.00 0.75 0.00 
18. บททดสอบของมนุษย 0.00 0.00 0.51 
19. เปนไปตามหลักศาสนา 0.00 0.25 0.00 
 รวม 100.00 100.00 100.00 

 
นอกจากนี้ ประชากรตัวอยางยังมีคําอธิบายเกี่ยวกับความยากจนอีก

หลายลักษณะอยางแตกตางกัน คิดเปนรอยละ 0.00-3.48 โดยสวนมากเห็นวา 
ความยากจน คือ การขาดความรู ไมมีทุกส่ิงทุกอยาง สินคาราคาแพง ผลผลิต



 

 

271
ตกตํ่า ลําบาก กลุมใจ ครอบครัวมีบุตรมาก นอกนั้นเปนเรื่องของการขาดโอกาส 
ไมสามารถมีการศึกษาท่ีดี ปญหาสังคม เลนการพนัน อบายมุข พอกินพอใช ไมมี
น้ําใจ ไมปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีถูกตอง เปนบททดสอบของมนุษย และเปนไป
ตามหลักศาสนา 

 
 1.2) จนหรือไมจน 

สําหรับความเขาใจเรื่องจนหรือไมจนนั้น ประชากรตัวอยางตอบไดอยาง
ตรงไปตรงมา จึงทําใหจํานวนผูตอบแบบสอบถามเทากับจํานวนคําตอบท่ีได ซึ่ง
ภูมินิเวศตอนบนมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 452 คน ภูมินิเวศตอนกลาง มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 577 คน ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 287 คน โดยแบงคําตอบได 3 กลุมคําตอบ คือ จน ไมจน และปานกลาง 
โดยท้ังสามภูมินิเวศเห็นวา ฐานะของครอบครัวอยูในระดับท่ีไมจน คิดเปนรอยละ 
36.25 ฐานะปานกลาง รอยละ 33.72 และรูสึกวาจน รอยละ 28.90 แตนาสังเกตวา
เฉพาะภูมินิเวศตอนลาง ประชากรตัวอยางรูสึกวาครอบครัวของตนเองจนและปาน
กลาง ซึ่งเปนความรูสึกท่ีตรงกันขามกับภูมินิเวศตอนบนและตอนกลางที่เห็นวา
ครอบครัวของตนไมจนและปานกลาง  
 

ตารางที่ 39 ในปจจุบัน ทานจนหรือไม เพราะอะไร  

กลุมคําตอบ 
ทัศนคติ (รอยละ) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
ไมจน 37.39 44.89 26.48 36.25 
ฐานะปานกลาง 35.62 27.21 38.32 33.72 
จน 25.00 26.86 34.84 28.90 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ความรูสึกท่ีไมจนนั้น ประชากรตัวอยางมีคําอธิบายท่ีคลายคลึงกัน ดังนี้ 
1) แตละบานมีครบทุกอยาง เชน โทรทัศน ตูเย็น โทรศัพท และท่ี

สําคัญคือ อยางนอยมีจักรยานยนต อยางนอย 1 คันขึ้นไป 
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2) ความยากจนในความคิดเปนสภาพที่ไมมีจะกิน คือ หาเชากินค่ํา 
3) เพราะวาพยายามทํางานใหไดเงินไดใชจายครบถวน เมื่อตัวเรา

สบายปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ เราตองขยันทํางาน และรูวาในแตละวันใชจาย
หมดไปเทาไร สามารถควบคุมคาใชจายได ไมใชจายเกินความสามารถของตนเอง 
ไมเปนหนี้ 

4) ท่ีอยูก็ไมไดเชา มีท่ีดินทํากิน และไมไดติดหนี้ ยังไดดํารงชีวิตอยู
อยางมีความสุข เพราะใชอยางพอเพียง แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

5) มีคนท่ีจนกวาเราหลายเทา เรายังสามารถดิ้นรนหาเงินเล้ียงชีพได 
6) มีเงินเก็บและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดดี 
7) ทุกอยางมีวิธีแกไขและยังอยูรอดมาจนถึงทุกวันนี้ 
8) ไมจน แตไมถึงกับรวย พอมีพอใช 
9) พอมีพอกิน มีรถใช สงลูกเรียนได แตไมไดรวย 
10) หากดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามจะไมมีคนจน เพราะคนจน

จะไดรับการชวยเหลือจากการบริจาคทานตามหลักศาสนาอิสลาม 
11) มีมือมีเทามีมันสมองครบถวน ทํางานได ใชความคิด ความขยัน 

ขจัดความจน 
12) อยูในชนบทปลูกขาวกินเอง ปลูกผัก มีสวนมะพราว มีสวนผลไม ใช

จายไมมาก 
 
ความรูสึกวาตนเองมีฐานะปานกลางนั้นก็มีลักษณะคําอธิบายท่ีคลายคลึง

กันดังนี้ 
1) ใชชีวิตอยางพอเพียง 
2) พอมีกินมีใช ไมมีเงินมากพอท่ีจะซื้อของราคาแพง 
3) ฐานะปานกลาง ไมจนไมรวย เพราะมีท่ีอยูเปนของตัวเอง มีงานทํา 

มีสวนยาง 
4) พออยูพอกิน เหลือเก็บไวเพ่ือเวลาเจ็บปวย มีท่ีทํางาน สวนยาง ทํา

นา ก็อยูได 
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5) พอมีพอกิน เพราะมีอาชีพคาขาย แตไมรวย เพราะยังมีหนี้และเงิน

ไวลงทุน 
6) ดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
7) พอกินพอใช เนื่องจากลูกไดทํางานเปนของตัวเองหมดแลว 
 
สําหรับความรูสึกวาจน ประชากรตัวอยางมีคําอธิบายท่ีคลายคลึงกัน 
ดังนี้ 
1) รายไดนอย มีอาชีพไมมั่นคง ตองทํางานทุกวัน ถาวันไหนหยุดงาน

ก็ไมมีกิน 
2) คาครองชีพสูง รายจายมากกวารายรับ ขาวของแพงไปหมด เงินไม

เหลือเก็บ 
3) ไมสามารถใชของฟุมเฟอย ส่ิงท่ีตองการจะได ยังไมไดดังหวัง 
4) ขาดปจจัยส่ี เชน ส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีอยูอาศัย 
5) ตองทํางานทุกวันเพ่ือจะใหเพียงพอกับคาใชจายและสงเสียลูกเรียน 

ไมสามารถหยุดพักผอนได 
6) จน เพราะลูก 3 คนกําลังเรียนหนังสือ 
7) จน เพราะอยูกันหลายคน และพิการ 3 คน ทํางานไมได 
8) หาเชากินค่ํา อดบาง ลูกหยุดเรียนบาง เพราะไมมีเงินสงเรียน 
9) ไมมีเรือประมง ตองออกเรือของเถาแก พอไดปลามาตองแบงกับเถา

แก 
10) ไมมีทรัพยสิน และมีหนี้สิน 

 
จากคําอธิบายเกี่ยวกับฐานะดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ประชากร

ตัวอยางมีความรูสึกวาตนเองไมจน-ปานกลาง เนื่องจากมีกินมีใช แมบางรายมี
หน้ีสินแตก็อยูในระดับท่ีสามารถควบคุมได ขณะท่ีผูท่ีรูสึกวาตนเองจน-ปานกลาง 
ใหเหตุผลวาเพราะมีกินมีใชไมเพียงพอ มีอาชีพไมมั่นคง ทําใหมีรายจายมากกวา
รายรับ  
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อยางไรก็ตาม การทําความเขาใจเกี่ยวกับความยากจนนาท่ีจะ

ทําการศึกษาขอมูลเชิงลึกตอไปวาเพราะเหตุใดภูมินิเวศตอนลางซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
การพัฒนาทางธุรกิจการคามากกวาพ้ืนท่ีอ่ืนจึงรู สึกวาตนเองจน-ปานกลาง 
มากกวาภูมินิเวศตอนบนและตอนกลางที่เห็นวาไมจน-ปานกลาง 
 

1.3) การจดัการความยากจน 
การจัดการความยากจนของประชากรตัวอยางมีวิธีการอยางหลากหลาย 

แตเปนไปในลักษณะคลายคลึงกันท้ังสามภูมินิเวศ โดยแบงคําตอบออกเปน 14 
กลุมคําตอบ ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 453 คน มีคําตอบ 
780 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 572 คน มีคําตอบ 
997 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 278 คน มีคําตอบ 
405 คําตอบ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ประชากรตัวอยางมีวิธีการจัดการความยากจน
อยางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันหลายประการ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ มีวิธีจัดการ
ความยากจนหลายวิธีตอประชากรตัวอยางหนึ่งคน จึงทําใหจํานวนคําตอบมี
มากกวาจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

การจัดการความยากจนของประชากรตัวอยางสวนมากอยูระหวางรอยละ 
3.91-34.81 ท่ีจัดการความยากจนดวยการขยันทํางาน ความประหยัด อยูอยาง
พอเพียง ทําอาชีพเสริม สวนวิธีการอื่นๆมีเปนสวนนอย เชน การเก็บออม ไมเลือก
งาน และลดคาใชจาย สวนวิธีการอ่ืนๆนั้นคิดเปนรอยละ 0.00-2.22 ไดแก การ
วางแผน ไมทําอะไร ขอความชวยเหลือจากรัฐ กูเงิน ทํางานตางถ่ิน และขอพรจาก
พระเจา 
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ตารางที่ 40 การจัดการความยากจน 

 
อยางไรก็ตาม การขยันทํางานและประหยัด จัดเปนวิธีการจัดการความ

ยากจนท่ีทุกภูมินิเวศใหความสําคัญมากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.56-34.81 หรือ
โดยเฉล่ียรอยละ 30.86 สวนการอยูอยางพอเพียง และทําอาชีพเสริมนั้น ภูมินิเวศ
ตอนบนและตอนกลาง ใหความสําคัญอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 9.87-16.15 
ขณะท่ีภูมินิเวศตอนลางใหความสําคัญกับการทําอาชีพเสริมเปนอันดับรองลงมา 
คิดเปนรอยละ 13.83 แตใหความสําคัญกับการอยูอยางพอเพียงเปนอันดับท่ีสาม 
คิดเปนรอยละ 9.63 สวนการจัดการความยากจนดวยวิธีการอื่นๆมีการให
ความสําคัญในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทําใหเปนท่ีนาสังเกตวา ภูมินิเวศตอนลางมักมี
ทิศทางแตกตางจากภูมินิเวศตอนบนและตอนกลางในการใหความสําคัญกับปจจัย
แรกๆ ในบางประการอยูเสมอ ซึ่งนาจะทําการศึกษาตอไปวาเปนเพราะเหตุใด 

 

ที่ 
กลุมคําตอบ 

รอยละ 
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 

1. ขยันทํางาน 28.08 29.69 34.81 30.86 
2. ประหยัด 22.56 20.96 20.74 21.42 
3. อยูอยางพอเพยีง 16.15 14.14 9.63 13.31 
4. ทําอาชีพเสริม 9.87 11.03 13.83 11.58 
5. เก็บออม 9.74 6.72 5.43 7.30 
6. ไมเลือกงาน 5.00 7.42 3.70 5.37 
7. ลดคาใชจาย 4.23 3.91 3.70 3.95 
8. วางแผน 1.28 1.50 2.22 1.67 
9. ขอความชวยเหลือจากรัฐ 2.05 1.40 0.99 1.48 
10. ไมทําอะไร 0.26 0.30 2.22 0.93 
11. ขอพรจากพระเจา 0.64 1.10 0.00 0.58 
12. กูเงิน 0.00 0.10 0.49 0.20 
13. ทํางานตางถ่ิน 0.00 0.60 0.00 0.20 
 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2) นํ้าทวม  
น้ําทวมจัดเปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นอยางกวางขวางในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาย

บุรี  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตอนกลางที่เชื่อมตอกับพ้ืนท่ีตอนลาง  ซึ่งตองเผชิญกับ
ปรากฏการณน้ําทวมทุกป  มากบางนอยบาง  ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนท่ีตกในแต
ละชวงเวลา  และเง่ือนไขทางกายภาพและการบริหารจัดการท่ีปรากฏอยูในแตละ
พ้ืนท่ี การเก็บขอมูลเกี่ยวกับน้ําทวมจึงมิไดเก็บสถิติน้ําทวมหรือผลกระทบจน
กอใหเกิดความเสียหายจากน้ําทวม  แตเปนการสรางความเขาใจในเบ้ืองตนวา น้ํา
ทวมท่ีชาวบานเขาใจน้ันมีลักษณะเปนอยางไร  และสภาพน้ําทวมดังกลาว
กอใหเกิดปญหาหรือไมอยางไร  ดังขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามตอไปนี้ 

 

2.1) คําอธิบายน้ําทวม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้ําทวมซึ่งเกิดขึ้นในทุกภูมินิเวศอยางกระจัด

กระจาย ประชากรตัวอยางมีความรูความเขาใจเรื่องน้ําทวมหลากหลายลักษณะแต
เปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังสามภูมินิเวศ โดยแบงคําตอบออกเปน 8 กลุม ภูมิ
นิเวศลุมน้ําตอนบนมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 467 คน มีคําตอบ 492 คําตอบ 
ภูมินิเวศลุมน้ําตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 586 คน มีคําตอบ 559 
คําตอบ สําหรับภูมินิเวศลุมน้ําตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 287 คน มี
คําตอบ 559 คําตอบ  

ประชากรตัวอยางสวนใหญอธิบายใหเขาใจวา น้ําทวมคือน้ําท่ีมีปริมาณ
มาก (43.70-52.05 %) นอกจากนั้นอธิบายวา น้ําทวมเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ (17.35-20.57 %) เปนปญหา (15.74-17.03 %) เปนการทําลาย
ธรรมชาติ (9.66-12.80 %) 4) ทางระบายน้ําไมสะดวก (2.52-4.47 %) 6) ไมเปน
ปญหา (1.26-3.46 %) 7) แกไขปญหาผิดพลาด (0.89-1.89 %) 
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ตารางที่ 41 ความเขาใจเรื่องน้ําทวม 

กลุมคําตอบ 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง 
1. นํ้ามีปริมาณมาก 43.70 47.23 52.05 
2. ปรากฏการณธรรมชาติ 18.09 20.57 17.35 
3. เปนปญหา 15.85 15.74 17.03 
4. ทําลายธรรมชาติ 12.80 9.66 7.57 
5. ทางระบายนํ้าไมสะดวก 4.47 3.76 2.52 
7. แกไขผิดพลาด 1.63 0.89 1.89 
6. ไมเปนปญหา 3.46 1.97 1.26 
8. ตอบไมตรงคําถาม 0.00 0.18 0.32 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
สรุปคํานิยามนํ้าทวม 
จากกลุมคําตอบท้ังหมดดังกลาว ประชากรตัวอยางไดมีคําอธิบายอยาง

หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปใหเขาใจไดดังนี้ 
 - ปริมาณน้ํามาก หมายถึง น้ําท่ีไหลลงมาทําใหปริมาณนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งโดยปกติในชุมชนจะมีน้ําขังจํานวนมากที่เกิดจากน้ําฝน ซึ่งถาน้ําขังอยูในพ้ืนท่ี
อยูแลว ถึงแมวาจะมีปริมาณมากก็ไมไดเรียกวาน้ําทวม แตเรียกวาน้ําขัง แตน้ํา
ทวม หมายถึง น้ําฝนหรือน้ําปาไหลลงมา อาจมารวมกับน้ําขังหรือไมก็ได แตทํา
ใหเกิดปรมิาณน้ําในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น เรียกวา น้ําทวม 
 - นํ้าทวมเปนปรากฏการณธรรมชาติ หมายถึง ในแตละปนั้นจะมี
ฤดูกาลตางๆ เชน ฤดูแลง ฤดูฝน และเมื่อฝนตกลงมาหรือเกิดน้ําทวม จึงทําให
เขาใจวาเปนเรื่องปกติ น้ําทวมก็เปนปรากฏการณท่ีไมไดคาดการณไว และเกิดขึ้น
เปนประจําทุกป 

- เปนปญหา หมายถึง การท่ีน้ําทวมเปนอุปสรรคในการเดินทาง การ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากนํ้าทวมถนน ทําใหน้ําทวมพืชสวนไรนา
เสียหาย เกิดผลกระทบเปนวงจรที่เกิดจากการทําลายธรรมชาติ 



 

 

278
 - ทําลายธรรมชาติ หมายถึง เปนคําอธิบายปรากฏการณ น้ําทวมท่ี
เชื่อมโยงกับการทําลายธรรมชาติ ซึ่งสวนมากอธิบายวามีสาเหตุมาจากการตัดไม
ทําลายปาเพ่ือคาขายและใชพ้ืนท่ีทํากิน บางคนก็กลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดน้ํา
ทวมอันเนื่องมาจากการตัดตนไมทําลายปาวา “เมื่อมีการตัดไมทําลายปามากๆ ก็
ไมมีตนไมท่ีจะชวยในการซึมซับน้ํา ทําใหน้ําไหลลงไปในหมูบานอยางรวดเร็วก็จะ
ทําใหเกิดน้ําทวม” บางคนก็กลาววา “ปาไมเปรียบเสมือนเขื่อนและเปนตัวชะลอน้ํา 
ถาไมมีตนไม น้ําก็จะไหลเร็วขึ้น เพราะไมมีอะไรชวยขวางกั้น จึงทําใหเกิดน้ําทวม
ไดงาย” นอกจากนี้ ยังอธิบายวาการทําลายธรรมชาตินั้นยังเกิดจากการสรางถนน 
มนุษยเห็นแก ตัว ซึ่งสงผลใหธรรมชาติแปรปรวนไมแนนอน สภาวะโลก
เปล่ียนแปลง ทําใหดินพังทลาย ระบบนิเวศขาดสมดุล ส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุท่ีมา
ของน้ําทวม 
 - ทางระบายนํ้าไมสะดวก หมายถึง การท่ีมีส่ิงกีดขวาง เชน ถนนไป
ขวางกั้นทางไหลของน้ํา ทําใหน้ําไมสามารถไหลผานไปได จึงทําใหเกิดน้ําทวม 
บางหมูบานชาวบานมีความจําเปนตองทําการขุดถนนบางสวนออกเพ่ือเปน
ชองทางในการระบายน้ํา 
 - ไมมีปญหา หมายถึง เมื่อเวลาเกิดน้ําทวม ประชากรตัวอยางสวนหนึ่ง
มองเห็นวาเปนเรื่องธรรมชาติและจะตองเตรียมตัวไวใหทันตอสถานการณท่ี
เกิดขึ้น โดยหาวิธีปองกัน เพราะตางก็รูวาในแตละปปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้น หรือ
เรียกวา โลกก็จะตองมีการอาบนํ้า เพ่ือพัดพาส่ิงสกปรกออกไปบาง เหมือนกับคน
ท่ีตองอาบน้ํา 

- แกไขผิดพลาด หมายถึง การแกไขไมตรงสาเหตุของปญหา เชน ไม
ตรงความตองการของชาวบาน การพัฒนาท่ีเกิดส่ิงกีดขวางทางนํ้า เชน การขุดคู
ยกรองปลูกยางพารา ปลูกปาลมน้ํามัน การทําฝาย ทํานบ ประตูระบายน้ํา ประตู
กั้นน้ํา ขุดลอก การถมดินยกระดับถนนท่ีไมเหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมินิเวศ 
ซึ่งสงผลใหเกิดน้ําทวม 
 คําอธิบายเกี่ยวกับน้ําทวมดังกลาว สะทอนใหเห็นวาประชากรตัวอยางมี
ความรูความเขาใจนํ้าทวมท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันหลายดาน เพราะจากจํานวน
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คําตอบท่ีมีมากกวาผูใหคําตอบแสดงใหเห็นวา คนๆ หนึ่งมีการมองเร่ืองน้ําทวม
อยางเชื่อมโยงหลายลักษณะ เชน น้ําทวมคือน้ํามีปริมาณมาก ขณะเดียวกันน้ํา
ทวมก็คือปรากฏการณธรรมชาติ กอใหเกิดปญหา การทําลายธรรมชาติ การท่ีทาง
ระบายน้ําไมสะดวก ไมเปนปญหา และเปนเรื่องของการแกไขปญหาท่ีผิดพลาด 
 

2.2) น้ําทวมกอใหเกิดปญหาหรือไม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้ําทวมเปนปญหาหรือไมนั้น ประชากร

ตัวอยางมีความเห็นอยางหลากหลายเชนกัน และเปนไปในลักษณะเดียวกันท้ัง
สามภูมินิเวศ โดยแบงคําตอบออกเปน 2 กลุมใหญ คือ เปนปญหา และไมเปน
ปญหา กรณีท่ีเปนปญหาน้ัน เปนการกลาวถึงปญหารวมๆ รอยละ 9.79-10.88 
และมีลักษณะปญหา 9 ประการ (1.46-20.08 %) ไดแก คมนาคม ผลผลิต 
เดือดรอน อาชีพ โรคภัย ปจจัยส่ี สัตวเล้ียง ทรัพยากร ท่ีดิน ขณะท่ีไมเปนปญหา
โดยกลาวถึงอยางรวมๆ รอยละ 2.93-4.05 และสามารถแยกลักษณะความไมเปน
ปญหาได 2 ลักษณะ คือ เกิดประโยชน และเปนธรรมชาติ รอยละ 0.30-1.10 

ท้ังนี้ สามารถจัดกลุมคําตอบดังกลาวท้ังหมดได 13 กลุม โดยภูมินิเวศ
ตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 455 คน มีคําตอบ 766 คําตอบ ภูมินิเวศ
ตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 578 คน มีคําตอบ 1,002 คําตอบ ภูมิ
นิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 286 คน มีคําตอบ 478 คําตอบ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวา ปญหาท่ีเกี่ยวกับน้ําทวมนั้นมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยาง
หลากหลาย โดยประชากรตัวอยางสวนใหญอธิบายวา น้ําทวมกอใหเกิดปญหา 
และสามารถเรียงจากมากไปหานอยได โดยเฉพาะปญหาในลําดับท่ี 1-4 คือ 
ปญหาดานการคมนาคม ผลผลิต สรางความเดือดรอนโดยทั่วไป และอาชีพ ลําดับ
ตอจากนี้อาจมีการสลับตําแหนงบาง  แตมีลักษณะความมากนอยท่ีคลายคลึงกัน 
คือ การประกอบอาชีพไมเปนไปตามปกติ เกิดโรคภัย มีปญหาดานปจจัยส่ีไม
พอเพียง สัตวเล้ียงลําบาก ทรัพยากรสูญเสีย และท่ีดินเสียหาย 

ในขณะท่ีการแสดงความคิดเห็นวาน้ําทวมไมเปนปญหานั้นมีจํานวนนอย  
โดยกลาววา น้ําทวมจะกอใหเกิดประโยชนและเปนเรื่องธรรมชาติ กลาวคือ น้ํา
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ทวมเกิดขึ้นตามฤดูกาลของธรรมชาติ เกิดขึ้นไมนาน เปนประโยชนตอบางอาชีพ 
เพราะน้ําทวมตามธรรมชาติจะนําปุยอินทรียมากระจายในพ้ืนท่ีลุม และเปนแหลง
รวมของสัตวน้ําหลายชนิด ทําใหเกิดอาชีพการประมงในชวงน้ําทวมและหลังน้ํา
ทวม 
 

ตารางที่ 42 น้ําทวมเปนปญหา และ ไมเปนปญหา 

กลุมคําตอบ 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง 
1. เปนปญหา 9.79 10.78 10.88 

- คมนาคม 15.54 18.16 20.08 
- ผลผลิต 13.84 16.57 15.69 
- เดือดรอน 12.14 10.98 9.00 
- อาชีพ 10.44 11.08 11.72 
- โรคภัย 10.70 4.89 11.30 
- ปจจัยส่ี 9.53 6.29 7.32 
- สัตวเลี้ยง 4.57 6.79 4.81 
- ทรัพยากร 4.57 6.79 4.81 
- ที่ดิน 3.52 2.50 1.46 

2. ไมเปนปญหา 4.05 3.79 2.93 
- เกิดประโยชน 0.78 1.10 0.00 
- เปนธรรมชาติ  0.52 0.30 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

2.3) การแกไขปญหาน้ําทวม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ําทวม ประชากรตัวอยางมี

ความเห็นอยางหลากหลายมาก แตเปนไปในลักษณะคลายคลึงกันท้ังสามภูมินิเวศ 
ซึ่งสามารถแบงคําตอบออกได 13 กลุมคําตอบ โดยภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 473 คน มีคําตอบ 540 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 592 คน มีคําตอบ 650 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 281 คน มีคําตอบ 310 คําตอบ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา 
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ประชากรตัวอยางคิดถึงวิธีการแกไขสภาพน้ําทวมอยางมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กันหลายประการ จึงทําใหจํานวนคําตอบมีมากกวาจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

สําหรับการแกไขปญหาน้ําทวมนั้น  ประชากรตัวอยางสวนมากให
ความสําคัญกับการดูแลรักษาธรรมชาติ การปลูกตนไม และการทําระบบปองกัน 
ปลอยตามธรรมชาติ/ไมตองแกไข และการเตรียมความพรอม ท้ังนี้ การทําระบบ
ปองกันถือวาเปนวิธีการท่ีประชากรตัวอยางใหความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งการ
ทําระบบปองกันสามารถกระทําไดในรูปแบบของการดูแลรักษาธรรมชาติ เชน การ
ปลูกตนไม ไมตัดไมทําลายปา  รักษาสมดุลของธรรมชาติ ใหมีโครงการอนุรักษปา
ไม สรางจิตสํานึกใหรูจักคุณคาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ รักษาตนน้ําลํา
ธาร ยับย้ังการบุกรุกปา ไมท้ิงขยะลงในคูคลอง สงเสริมคนรุนหลังรักษาปา เปน
ตน 

การสรางระบบปองกันอื่นๆ ก็มีความสําคัญ เชน การลอกคูคลองท่ีมีอยู
แลวใหน้ําไหลลงสูแมน้ําสายบุรีไดสะดวก ชวยบอกชาวบานไมใหท้ิงขยะในคูน้ํา 
ท้ิงขยะใหเปนท่ีเปนทาง ขุดถนนท่ีขวางทางนํ้าแลวทําทอส่ีเหล่ียมในจุดท่ีทวมขัง
เพ่ือระบายน้ําใหเร็วขึ้น การปลูกปา ปลูกไมทดแทนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเปนเขื่อน
ธรรมชาติ ปลูกหญาแฝก เก็บกิ่งไมในคูน้ําใกลบาน กั้นกระสอบทราย รวมมือกับ
หนวยงานรัฐเพ่ือสรางฝายกั้นน้ําและเตรียมการปองกันน้ําทวมตั้งแตเนิ่นๆ สราง
ระบบชลประทานที่มีคุณภาพ  ขุดรองระบายน้ําเพ่ือใหน้ําไหลลงในทอโดยเร็ว เปน
ตน 

ความคิดเห็นตอวิธีการแกไขปญหาน้ําทวมขางตนแสดงใหเห็นวา
ประชากรตัวอยางท้ังสามภูมินิเวศใหความสําคัญกับวิธีการแกไขสภาพน้ําทวมโดย
การทําระบบปองกันดังกลาวเปนอยางมากรวมถึงรอยละ 46.61 ถึง 53.87 

สําหรับการปลอยหรือไมตองแกไข หมายถึง ประชากรตัวอยางเห็นวา 
สภาพน้ําทวมเปนการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การปลอยหรือไมตองแกไข เปนความ
เชื่อท่ีเห็นวาธรรมชาติจะกลับคืนสูสภาวะปกติเองโดยไมตองเขาไปแกไข เพราะ
มนุษยไมสามารถเขาไปแกไขธรรมชาติได ทําไดแตการเตรียมความพรอมท่ีจะ
รับมือเพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย การแกไขโดยวิธีเขาไปจัดการธรรมชาติจึงไม
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ถูกตอง เพราะมนุษยไมสามารถหามฝนได สรรพส่ิงเกิดขึ้นดวยอัลเลาะห และเปน
ปรากฏการณธรรมชาติ 

การเตรียมความพรอม หมายถึง การเตรียมตัวรับมือกับสภาพน้ําทวมท่ี
กําลังจะมาถึง  ซึ่งกอนท่ีจะเกิดน้ําทวมหรือใกลจะถึงฤดูกาลน้ําทวมนั้น ประชากร
ตัวอยางมีวิธีการแกไขสภาพน้ําทวมดวยการเตรียมความพรอมกันหลายประการ 
เชน เตรียมเสบียง เตรียมเก็บของไวท่ีสูง เตรียมนําสัตวเล้ียงไปไวใหพนพ้ืนท่ีน้ํา
ทวม ประหยัดใหมากข้ึนเมื่อเขาใกลฤดูฝน ยกบานใหสูงกวาระดับน้ําทวม ทําทาง
ระบายน้ําไวลวงหนา  ทําความสะอาดคูคลองระบายน้ํา หลีกเล่ียงการใหปุยกอน
ฤดูน้ําทวม เตรียมของไวใชตอนฤดูฝน เตรียมความพรอมเมื่อทางราชการแจงขาว
น้ําทวม เตรียมกระสอบทราย เตรียมไมเพ่ือทําสะพาน เตรียมเรือทองแบนใช
สัญจรไปมา เตรียมเวชภัณฑตางๆ เตือนชาวบานใหพรอม เอากระสอบทรายมา
ตานบริเวณท่ีน้ําเคยทวม กําจัดขยะ ปลูกปา เปนตน 
 

ตารางที่ 43 การแกไขปญหาน้ําทวม 

กลุมคําตอบ 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง 
รักษาธรรมชาต/ิปลกูปา 30.74 22.15 22.26 
ทําระบบปองกัน 22.78 24.46 31.61 
ปลอย/ไมตองแกไข 18.52 19.69 23.55 
เตรียมพรอม 11.67 16.77 6.13 
ชวยเหลือกัน 3.52 0.92 0.97 
ขอความชวยเหลือ 2.59 2.77 3.23 
ขอเสนอแนะ 3.89 2.15 3.23 
ระวัง สังเกต 1.67 1.38 0.32 
ดูแลตัวเอง 0.93 1.54 3.23 
ใหความรู 0.93 0.15 0.32 
แกไขไมได 0.93 3.38 1.29 
ปลูกพืชใหม  0.37 0.00 0.32 
ไมมีสวนรวม 0.19 0.15 0.65 

รวม 100.00 100.00 100.00 



 

 

283
นอกจากนี้ ยังใหความเห็นตอการแกไขปญหาน้ําทวมดวยวิธีอ่ืนๆ ไดแก 

การขอความชวยเหลือ การระวัง สังเกต ดูแลตัวเอง ใหความรู ปลูกพืชใหม
ทดแทนพืชท่ีตายไป คิดเปนรอยละ 0.00 ถึง 3.52 และมีประชากรตัวอยางจํานวน
นอยท่ีเห็นวาปญหาน้ําทวมแกไขไมได และไมมีสวนรวมในการแกไข คิดเปนรอย
ละ 0.15 ถึง 3.38 

 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวบรวม

จากการตอบคําถามท้ังท่ีเปนคําถามปลายปดและปลายเปด โดยมีคําถาม 6 ขอ 
ดังนี้  

3.1) ทานเขาใจคําวา ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน (ฮารือตอกือตายอ
แอตือปะแต) ในชุมชนของทานอยางไร (คําถามปลายเปด) 

3.2) ทานมีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ /และส่ิงศักด์ิ สิทธิ์ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติในเรื่องอะไรบาง (คําถามปลายปด ใหตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

3.3) เทาท่ีพบเห็น ใครเปนผูจัดการทรัพยากรสวนรวมในชุมชน (คําถาม
ปลายปด ใหตอบไดมากกวา 1 ขอ) และแยกตอบในแตละชนิดทรัพยากรซึ่ง ไดแก 
ปา ท่ีดิน พรุ น้ํา สัตวปา  

3.4) ทานมีการดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
อยางไร (เปนคําถามปลายเปดท่ีไมไดกําหนดคําตอบ) 

3.5) ทานตองการเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เชน ปา 
น้ํา ดิน ภูเขา พรุ นา พ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสําคัญ (วากัฟฮฺ) สัตวตางๆ เปน
อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

3.6) ทานปรารถนาที่จะใหผูใดจัดการทรัพยากรซึ่งเปนสาธารณะของ
ชาติ เชน ปา น้ํา ดิน ภูเขา พรุ นา พ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสําคัญ (วากัฟฮฺ) สัตว
ตางๆ เปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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3.1) ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น  

 ครั้งแรกท่ีไดมีการสัมภาษณ ประชากรตัวอยางและผูสัมภาษณมีขอ
ถกเถียงเกี่ยวกับคําวาทรัพยากรธรรมชาติ และมีความเขาใจแตกตางกัน บางคน
ขาดความเขาใจท่ีชัดเจนวา ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินท่ีถามนั้นคือส่ิงใด จึงได
ทําการเทียบเคียงดวยภาษามลายูวา “ฮารือตอกือตายอแอตือปะแต” ซึ่งทําให
ชาวบานท้ังผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมีความเขาใจตรงกัน 

ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของประชากรตัวอยาง
มีอยางหลากหลาย และเปนไปในลักษณะคลายคลึงกันท้ังสามภูมินิเวศ โดยแบง
คําตอบออกเปน 9 กลุมคําตอบ ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
449 คน มีคําตอบ 458 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
578 คน มีคําตอบ 622 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
280 คน มีคําตอบ 313 คําตอบ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ประชากรตัวอยางมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ระหวางกลุมคําตอบ จึงทําใหจํานวนคําตอบมีมากกวาจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

คําอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของประชากรตัวอยาง
สวนมากอยูระหวางรอยละ 36.46 ถึง 47.28 เขาใจวา ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ิน ไดแก ส่ิงท่ีมีอยูตามธรรมชาติ และท่ีทํามาหากินหรือใชประโยชนรวมกัน 
โดยส่ิงท่ีมีอยูตามธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูรอบตัวเรา เชน ปาไม แมน้ํา ท่ีดิน 
พรุ ทุง หญา ส่ิงของที่เกิดขึ้นเอง รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินดวย ขณะท่ีส่ิงท่ีเปนท่ี
ทํามาหากินหรือใชประโยชนรวมกัน หมายถึง ทรัพยสินท่ีมีอยูในหมูบาน พ้ืนท่ีทํา
มาหากิน พ้ืนท่ีใชประโยชนรวมกัน ทุนในการดําเนินชีวิตและการทํางาน  

คําอธิบายในลําดับรองๆลงมา ไดแก ทรัพยากรท่ีตองชวยกันอนุรักษและ
ดูแลไว ส่ิงท่ีอัลเลาะหใหพ่ึงพาอาศัย เปนความอุดมสมบูรณ ความสมดุลในการ
ดํารงชีวิต เฉล่ียรอยละ 2.69-4.94 สวนความเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินหมายถึง ส่ิงท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ และทรัพยสินราชการ มีจํานวนนอย
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.07 ถึง 1.45  
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ตารางที่ 44 ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
ท่ี คําตอบ ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
1. ส่ิงที่มีอยูตามธรรมชาติ 40.17 43.57 47.28 43.67 
2. ที่ทํามาหากินหรือใช

ประโยชนรวมกัน 
36.46 38.26 37.38 37.37 

3. ทรัพยากรที่ตองชวยกัน
อนุรักษและดูแลไว 

6.33 2.41 6.07 4.94 

4. ส่ิงที่อัลเลาะหใหพึง่พา
อาศัย 

5.68 5.63 2.56 
4.62 

5. เปนความอุดมสมบูรณ 3.71 3.22 2.88 3.27 
6. ความสมดุลในการ

ดํารงชีวิต 
4.37 2.09 1.60 

2.69 
7. สืบทอดจากบรรพบุรุษ 1.31 2.09 0.96 1.45 
8. ทรัพยสินราชการ 0.22 0.00 0.00 0.07 
 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 ความคิดเห็นตอความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัด
กลุมคําตอบพบวา ประชากรตัวอยางมองทรัพยากรธรรมชาติใน 2 ลักษณะ คือ 
เปนแหลงท่ีมาจากธรรมชาติและมาจากอัลเลาะห และเปนแหลงทํากินหรือใช
ประโยชนรวมกัน ซึ่งมีนัยบอกถึงความเปนเจาของ 

จากกลุมคําตอบท้ัง 2 ลักษณะ ทําใหมองเห็นวาแทท่ีจริงประชากร
ตัวอยางเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีตอการดํารงชีวิต ทําใหเขามี
อยูมีกินมีชีวิตแบบพอเพียงและไมยากจน ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา การทํางานรวมกับ
ประชาชนจะตองพิจารณาใหรอบคอบมากข้ึน เนื่องจากการสรางความเขาใจอยาง
ถูกตองนั้นตองอาศัยเวลาในการรับรูและเรียนรูกับประชาชนใหมาก มิฉะนั้นแมจะ
อางถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ แตก็เปนกระบวนการ
มีสวนรวมท่ียังขาดความเขาใจอยางแทจริง สุดทายผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะตกอยูกับ
ทองถ่ินซึ่งกลายเปนปญหา และจะอยูในวังวงของปญหาอยางไมจบส้ิน ดังนั้น การ
ท่ีประชากรตัวอยางใหความสําคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินวามี
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ความสัมพันธตอการดํารงชีวิต จึงสามารถท่ีจะสรุปไดวา ความยากจนไมเพียงแต 
การขาดเงิน ขาดงาน เทานั้น แตยังขาดฐานทรัพยากรหรือการเขาถึงฐาน
ทรัพยากรไดอยางเทาเทียมดวย 
 

3.2) ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับธรรมชาติ 
ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับธรรมชาติ พบวา

เนื่องจากประชากรตัวอยางสวนใหญ รอยละ 40.90 มีความเชื่อในอัลเลาะหเปน
หลักซึ่งเปนไปตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม จึงทําใหปรากฏความเชื่อใน
เรื่องอื่นนอกจากอัลเลาะหมีจํานวนนอย โดยสวนใหญเชื่อวามีวิญญาณหรือส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับตนไม แมน้ํา เปนอันดับแรกๆ คิดเปนรอยละ 8.80 ถึง 9.27 
สวนความเชื่อเกี่ยวกับทองฟา อยูในลําดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 3.80 สวน
ความเชื่อในเรื่องอื่น ๆ ไดแก ท่ีนา ภูเขา สัตวปา เจาท่ี ผี รอยละ 5.93 
 

ตารางที่ 45 ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ 
รอยละ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ท้ังลุมน้ํา 
ไมมีความเชื่อ 58.3 53.1 65.0 58.80 
มีความเชื่อ 41.7 46.6 34.4 40.90 
ตนไม 10.7 7.9 7.8 8.80 
แมนํ้า 9.4 7.2 11.2 9.27 
ทองฟา 4.2 3.8 3.4 3.80 
อื่นๆ (ที่นา ภูเขา สัตวปา เจาท่ี ผี) 4.8 6.2 6.8 5.93 

 
ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับความเชื่อดานวิญญาณ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ใน

ธรรมชาตินี้ ปรากฏผูเลือกตอบแบบสอบถามจํานวนมากถึงรอยละ 58.80 วาไม
เชื่อเกี่ยวกับวิญญาณหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในธรรมชาติ ซึ่งเปนไปตามหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลาม ท่ีหามเชื่อส่ิงอื่นใดนอกจากอัลเลาะห สวนผูท่ีมีความเชื่อก็มีอัตรา
สูง รอยละ 40.90 แตยังไมไดระบุวาเชื่อในส่ิงใด ผูท่ีตอบแบบสอบถามโดยระบุวา
เชื่อเรื่องอะไรบางนั้นมีเพียงจํานวนนอยดังกลาวแลวขางตน ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตวา 
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ประเด็นเรื่องความเชื่อนี้ก็เปนเรื่องละเอียดออนท่ีตองใชเวลาและใชความพยายาม
ในการทําความเขาใจ 
 

3.3) ผูจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ปา ท่ีดิน พรุ แหลงน้ํา สัตวปา  
 ผูจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เปนคําถามปลายปด เพ่ือใหทราบ
วาในแตละภูมินิเวศ ประชากรตัวอยางรูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
สวนรวมวาท่ีผานมามีใครเปนผูจัดการทรัพยากร โดยแยกถามถึงทรัพยากร 5 
ประเภท ไดแก ปา ท่ีดิน พรุ แหลงน้ํา สัตวปา โดยมีคําถามวา “เทาท่ีพบเห็น ใคร
เปนผูจัดการทรัพยากรสวนรวมในชุมชน” ซึ่งทําใหไดขอมูลท่ีทําใหเขาใจ
สถานการณการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนไดอยางดี 

การจัดการทรัพยากรสวนรวมในชุมชนเปนลักษณะหนึ่งท่ีบุคคล กลุม
บุคคล หรือ องคกร ซึ่งเปนผูมีบทบาทหรือมีอํานาจเขามาดูแล อนุรักษ จัดสรร 
ควบคุมทรัพยากรอันเปนสาธารณะสมบัติ โดยส่ิงท่ีประชากรตัวอยางมักพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน คือ การปลอยไปตามธรรมชาติของทรัพยากรปา (61.9-63.9 %) 
พรุ (28.1-48 %) แหลงน้ํา (61.4-64.5 %) สัตวปา (60-78.2 %) มีเฉพาะ
ทรัพยากรดินของภูมินิเวศตอนบนและตอนกลาง (55.7-61 %) ภูมินิเวศตอนบน
ของทรัพยากรปา (68.3 %) และแหลงน้ํา (52.8 %) ท่ีรัฐเปนผูจัดการสูงสุด โดยมี
การปลอยไปตามธรรมชาติรองลงมาซ่ึงอยูในระดับท่ีใกลเคียงกันและเปนลักษณะ
การจัดการหรือการดูแลรักษาอยางหนึ่งท่ีสําคัญ ขณะท่ีนาสังเกตวาทรัพยากรดิน
ในภูมินิเวศตอนลางมีลักษณะของตางคนตางทํามากท่ีสุด รอยละ 50.2 และการ
ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ รอยละ 40.1 เปนลําดับรองลงมา สวนองคกร
ชาวบาน นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และอื่นๆ เชน ชาวบานท่ัวไป กลุม
อนุรักษ นักศึกษา ซึ่งเปนอีกกลุมคนหนึ่งท่ีเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรในสัดสวนมากนอยตามลําดับ 

นาสังเกตวา องคกรชาวบานเปนกลุมบุคคลหนึ่งท่ีมีบทบาทไมนอยใน
การเขามาดูแลทรัพยากร ซึ่งอยูในสัดสวนรอยละ 14.7-40.9 จัดอยูในลําดับท่ี 3 
ปรากฏการณดังกลาวยอมมีนัยสําคัญตอความสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการ
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ทรัพยากรในอนาคตอยางแนนอน ไมวาจะเกิดการตอสู ตอรอง ขัดแยง แยงชิง 
หรือประสานความรวมมือในลักษณะใด 
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ท้ังนี้ การจัดการทรัพยากรลุมน้ําสายบุรีโดยภาพรวม ประชากรตัวอยาง
เห็นวา มักเปนการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 54.6 ขณะท่ีตัว
บุคคลหรือตัวองคกรในนามของภาครัฐไดเขามามีบทบาทสูงสุด คิดเปนรอยละ 
42.03 การดูแลของชาวบานแบบตางคนตางทํา รอยละ 34.82 การเขามาดูแลของ
องคกรชาวบาน รอยละ 30.19 การเขามามีบทบาทของนักวิชาการ รอยละ 8.36 
บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน รอยละ 1.93 และกลุมอื่นๆ 2.67 ซึ่งเปนกลุมท่ี
กระจัดกระจายหลายกลุมดังกลาวมาแลว 

อยางไรก็ตาม กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรยังคง
มองเห็นไมชัดเจน ซึ่งคงตองมีการเรียนรูและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมให
เกิดขึ้นอยางแทจริง โดยสรางพ้ืนท่ีใหเกิดการมีสวนรวมของภาครัฐ ประชาชน 
องคกรชาวบาน นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และกลุมอื่นๆ บนพ้ืนฐานของ
ความสมานฉันท ท่ีเขามารวมคิด รวมแกไข รวมหาทางออกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสอดคลองความตองการและความสมดุลของระบบนิเวศ 
 

3.4) การดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
การดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เปนคําถาม

ปลายเปดท่ีใหประชากรตัวอยางตอบอยางอิสระ โดยมีคําถามวา “ทานดูแลและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินดวยวิธีการอยางไร” ซึ่งทําใหไดคําตอบ
จํานวนมาก โดยแยกคําตอบออกเปน 2 ประเภท คือ การดูแลในอดีต-ปจจุบัน และ
การใชประโยชนในอดีต-ปจจุบัน เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 5 
ประเภท ไดแก ปา ท่ีดิน พรุ แหลงน้ํา สัตวปา ซึ่งจําแนกกลุมคําตอบไดต้ังแต 3-
10 กลุมคําตอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  3.4.1) การดูแลและใชประโยชนปาในอดีต-ปจจุบัน 
  การดูแลและใชประโยชนจากปาในอดีต ภูมินิเวศตอนบน มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 469 คน มีคําตอบ 603 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 566 คน มีคําตอบ 756 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 292 คน มีคําตอบ 446 คําตอบ สวนการดูแลและใช
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ประโยชนจากปาในปจจุบัน ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 469 
คน มีคําตอบ 819 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 566 
คน มีคําตอบ 957 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 292 
คน มีคําตอบ 474 คําตอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยางมองวิธีการดูแล
รักษาและใชประโยชนปาหลายอยางแบบเชื่อมโยงกัน จึงทําใหจํานวนคําตอบท่ีได
มากกวาจํานวนผูตอบแบบสอบถาม โดยสามารถแบงคําตอบท้ังหมดได 12 กลุม
คําตอบ ประกอบดวยการดูแล 3 กลุมคําตอบ ไดแก ปลอยไปตามธรรมชาติ ไม
ทําลายปาและอนุรักษ ควบคุมการใชเขตปา และการใชประโยชน 9 กลุมคําตอบ 
ไดแก เปนท่ีอยูอาศัย ทํามาหากิน แหลงอาหาร กอสราง แหลงอาศัยของสัตวปา 
สรางถนนและไฟฟา ปาสงวน แหลงทองเท่ียว ไมไดใชประโยชน 

การดูแลปาในอดีต ประชากรตัวอยางทุกภูมินิเวศเห็นวาการ
ดูแลทรัพยากรปามักเปนการปลอยไปตามธรรมชาติ การปลอยไปตามธรรมชาติ
คือรูปแบบหน่ึงของการดูแลหรืออนุรักษ ซึ่งรูปแบบดังกลาวมีความสอดคลองกับ
ระบบนิเวศในอดีต โดยประชากรตัวอยางมีคําอธิบายอยางหลากหลาย เชน เพราะ
ไมมีธุรกิจตัดไมขาย เพราะปาอุดมสมบูรณ เพราะไมมีใครถือครอง เพราะสวนมี
ลักษณะเปนปาท่ีเรียกวาปายาง สวนดุซง เพราะชาวบานมักตัดตนไมเฉพาะที่ใช
และจําเปน ขณะเดียวกัน การปลอยไปตามธรรมชาติก็กอประโยชนหลายประการ 
เชน มีของปา สัตวปา พืชผัก ยาสมุนไพร ไมสําหรับกอสราง เปนตน 

นอกจากนี้ การไมทําลายปาและการอนุรักษปาก็เปนวิธีการ
หนึ่งท่ีประชากรตัวอยางใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับการปลอยไปตาม
ธรรมชาติ การไมทําลายปาหรือตัดไมเทาท่ีใช เทาท่ีจําเปน เปนลักษณะหนึ่งของ
การทําปายางและสวนดุซง ดังนั้นจึงเห็นไดวา ในอดีต วิธีดูแลปาของชาวบานจึงมี
ความสอดคลองกับรูปแบบของการประกอบอาชีพท่ีเนนใหมีความเปนธรรมชาติ 
ใหระบบธรรมชาติจัดการตัวเอง ขณะเดียวกัน การควบคุมการใชเขตปา ก็เปนอีก
วิธีหนึ่งท่ีประชากรตัวอยางไดนํามาประกอบเขาดวยกันในเรื่องวิธีการดูแลรักษา
ปาในอดีต ซึ่งแทท่ีจริงการควบคุมก็เปนลักษณะหนึ่งของการอนุรักษ ซึ่งมีคําบอก
เลาวา ชาวบานจะเชื่อฟงผูอาวุโสท่ีตนเคารพซึ่งไดปฏิบัติไวเปนแบบอยาง วาส่ิงใด
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ควรทําไมควรทํา จึงทําใหพ้ืนท่ีปามีการบุกรุกนอย หากมีการจับจองท่ีดินซึ่งเปน
ปาก็จะปลอยใหอยูอยางรกราง ไมมีการตัดทําลาย หากจะมีการใชสอยเพ่ือสรางท่ี
อยูอาศัยจะตัดเฉพาะไมท่ีโตอายุมาก จะไมตัดไมในชวงตนไมผลิใบ เพราะ
เนื้อออน หากนํามาแปรรูปไมจะอยูไมคงทน มอดจะกิน และบางเรื่องเลาจะ
กลาวถึงปาวาเปนพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์ ใครตัดไมทําลายปาจะถูกลงโทษใหเปนไปในทาง
รายๆ ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของการอนุรักษหรือการควบคุมการใชในเขตปา
ดังกลาว 
 

การดูแลปาในอดีต
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ปลอยตามธรรมชาติ 10.61 8.33 10.99

ไมทําลายปาและอนุรักษ 5.31 2.51 1.12

ควบคุมการใชเขตปา 2.32 0.66 0.00

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 71 การดูแลปาในอดีต 

 



 

 

293 

การดูแลปาในปจจุบัน

0
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รัฐและประชาชนรวมมือ 5.37 9.38 1.48

ปลอยตามธรรมชาติ 4.76 8.32 2.95

รัฐออกนโยบาย 4.03 7.04 0.00

ปลูกปาทดแทน 1.71 2.99 1.05

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 72 การดูแลปาในปจจุบัน 

 
  สวนการดูแลปาในปจจุบัน มีความเห็นวาควรท่ีจะเปนการดูแล
โดยหนวยงานรัฐรวมมือกับประชาชนมากกวาวิธีการเดิมท่ีเปนการปลอยไปตาม
ธรรมชาติ เนื่องจากในปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติไดถูกทําลายลางผลาญ ทําให
ปริมาณลดลงอยางมาก และภาครัฐไดเขามาจัดการทรัพยากรทุกประเภทโดยผาน
นโยบายหรือกฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความจําเปนมากท่ีจะทํา
ใหการพัฒนามีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน วิธีการอีกอยางหน่ึงท่ี
เปนการดูแลรักษาในภาวการณปจจุบันก็คือ การปลูกปาทดแทน ซึ่งพบเห็นได
ท่ัวไปในทุกภูมินิเวศ แมยังมีปริมาณนอยและในขอบเขตจํากัดก็ตาม การปลูกปา
ทดแทนก็สะทอนใหเห็นเชนกันวา ในปจจุบัน ทรัพยากรปาไมกําลังอยูใน
สถานการณนากังวล 
  สําหรับการใชประโยชนปาในอดีต พบวามักใชประโยชนปาโดย
การตัดไมมาสรางท่ีอยูอาศัย ขณะเดียวกันปาก็เปนท่ีทํามาหากิน หรือประกอบ
อาชีพ เพราะเปนแหลงสรางรายไดและอาหาร เชน ปามีพืชผักตามธรรมชาติ
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จํานวนมาก มีฟน ไม ยาสมุนไพร สัตว และปายังใชเพ่ือการเพาะปลูก ทําปา
ยางพารา ทําสวนดุซง เปนตน ซึ่งมีเรื่องเลาขานเกี่ยวกับปายาง สวนดุซง อันเปน
ภูมิปญญาทองถ่ินของพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีกําลังเลือนหายไป เพราะ
ในอดีต ปายาง สวนดุซง คือลักษณะของการปลูกพืชท่ีสอดคลองกับภูมินิเวศท่ี
เปนปา การมีปายางและสวนดุซงในอดีตจึงสะทอนใหเห็นวา ชาวบานให
ความสําคัญกับการรักษาระบบปาใหมีลักษณะเปนธรรมชาติ 
 

การใชประโยชนปาในอดีต
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เปนที่อยูอาศัย 10.28 16.67 17.26

ทํามาหากิน 12.11 11.65 16.37

เปนแหลงอาหาร ยาสมุนไพร 5.97 8.73 17.04

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 73 การใชประโยชนปาในอดีต 
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การใชประโยชนปาในปจจุบัน
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ทํามาหากิน 40.54 42.62 50.41

กอสราง 9.28 10.24 10.13

แหลงอาศัยของสัตวปา 0.12 0.10 0.42

สรางถนน ไฟฟา 0.24 2.72 1.69

ปาสงวน 0.73 0.63 0.21

ใชเปนแหลงทองเที่ยว พักผอน 0.00 0.42 0.21

ไมไดใชประโยชน 0.24 0.73 0.00

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 74 การใชประโยชนปาในปจจุบัน 

 
สวนการใชประโยชนปาในปจจุบันพบวา ปายังคงเปนท่ีทํามา

หากิน แตมีลักษณะท่ีแตกตางกับอดีต เพราะนอกจากการเขาไปหาอาหารในปาซึ่ง
มีจํานวนนอยแลว ปาไมใชแหลงสําคัญในการเขาไปนําไมมาใชสรางท่ีอยูอาศัย 
และการทํามาหากนิในที่นี้มักเปนการบุกเบิกปาโดยการตัดไมเพ่ือขายแลวนําพ้ืนท่ี
นั้นมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน สวนยางสงเคราะห สวนลองกอง สวนผลไม
ผสมผสาน ตลอดท้ังนับตั้งแตปพ.ศ. 2547 เปนตนมา ปาหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
ปาพรุ และปาเส่ือมโทรมทั้งหลายกําลังถูกบุกเบิกและถูกจัดสรรเพ่ือใหชาวบาน
ปลูกปาลมน้ํามัน นอกจากนี้ ประชากรตัวอยางยังเห็นวาการทํามาหากินยัง
เกี่ยวของกับการลาสัตว คาไม ขายฟน ทําไร จับจองใหรัฐออกเอกสิทธิ์ในอนาคต  
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ดังนั้น การทํามาหากินดังกลาวขางตนจึงแตกตางจากการทํามาหากินในอดีตเปน
อยางมาก เพราะปจจุบันการทํามาหากินมุงเพ่ือการคาขายเปนสําคัญ สวน
ประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากปานอกจากนี้ ยังมีการตัดไมเพ่ือสรางบาน และประชากร
ตัวอยางยังพอคิดถึงไดวา ปายังคงเปนแหลงอาศัยของสัตวปา แตก็เปนการ
มองเห็นท่ีนอยมาก เพียงรอยละ 0.12-0.42 ซึ่งสะทอนใหเขาใจไดระดับหนึ่งวา 
การคิดถึงปาในปจจุบันนั้น เปนการมองในเชิงเศรษฐกิจ มิไดมองวาเปนท่ีอยูอาศัย
ของสัตวปา ภาพของการทํามาหากินในปาจึงปรากฏชัดในเชิงเศรษฐกิจมากกวา
การใชประโยชนในลักษณะอื่นๆ 

 

  3.4.2) การดูแลและใชประโยชนท่ีดินในอดีต-ปจจุบัน 
  การดูแลและใชประโยชนท่ีดินในอดีต ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 469 คน มีคําตอบ 590 ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 583 คน มีคําตอบ 777 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 293 คน มีคําตอบ 344คําตอบ สวนการดูแลและใช
ประโยชนจากท่ีดินในปจจุบัน ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 469 
คน มีคําตอบ 625 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 583 
คน มีคํา 769 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 293 คน มี
คําตอบ 327 คําตอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยางมองวิธีการดูแลรักษา
และใชประโยชนท่ีดินหลายอยางเชื่อมโยงกัน จึงทําใหจํานวนคําตอบท่ีไดมากกวา
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม โดยสามารถแบงคําตอบออกไดเปน 6 กลุมคําตอบ 
ประกอบดวยการดูแล มี 3 กลุมคําตอบ ไดแก ไมไดดูแล แบบอินทรีย อาศัย
เทคโนโลยี และการใชประโยชน มี 3 กลุมคําตอบ ไดแก ทํามาหากิน สรางท่ีอยู
อาศัย สาธารณูปโภค 

การดูแลท่ีดินในอดีต ทุกภูมินิเวศเห็นวาเปนการปลอยตาม
ธรรมชาติ เพราะในอดีตประมาณ 25 ปที่ผานมา ปายังอุดมสมบูรณ เต็มไปดวย
สัตวปาและพันธุพืชนานาชนิด เปนแหลงใชประโยชนของชุมชน ดินมีความรวน
ซุย ปลูกไมโดยไมใชปุย ไมตองบํารุงดิน มีสัตวในดินมาก ตนไมท่ีปลูกจึงไดรับ
ผลดี จึงไมมีการดูแลหรือปลอยไปตามธรรมชาติ ขณะเดียวกัน การทํามาหากิน
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ของคนในอดีตมุงผลิตเพ่ือบริโภคในแตละป ไมไดมุงเพ่ือการคามากนัก การ
ทํางานหรือทํานาจึงไมเนนเพ่ือปอนตลาดมวลชน จึงทําใหดินไมเส่ือมคุณภาพ ซึ่ง
การไมดูแลหรือปลอยใหรกราง ก็ทําใหเกิดประโยชนไดโดยเขาไปเก็บพืชผักตาม
ธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ประชากรจํานวนมากก็มีการดูแลดวยวิธีการธรรมชาติ คือ 
ระบบอินทรียซึ่งสัมพันธสอดคลองกับลักษณะการไมดูแลดังกลาว 

อยางไรก็ตาม มีพ้ืนท่ีจํานวนไมนอยท่ีขาดการดูแลและถูกท้ิง
ราง โดยการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติในลักษณะตามยถากรรม สวนมากเปน
พ้ืนท่ีดินเส่ือมคุณภาพ พ้ืนท่ีนาเดิมซึ่งระบบชลประทานเริ่มมีปญหา เพราะขาดน้ํา 
กลายเปนผืนนาราง มองไมเห็นประโยชนและไมสามารถจัดการปญหาดังกลาวได
ดี จึงปลอยใหกลายเปนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา ขณะเดียวกัน ยังมีประชาชนสวน
หนึ่งท่ีไมดูแล เพราะเห็นวาตนเองขาดความรูและไมมีเจาหนาท่ีเขามาใหความรู
เกี่ยวกับการดูแลรักษาดิน ซึ่งแทท่ีจริงสาเหตุปจจัยดังกลาวนาจะมีนัยสัมพันธกับ
พ้ืนท่ีนารางอยางสําคัญ ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวไดเกิดขึ้นมาไมนอยกวา 20 ปแลว 
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการจัดการทรัพยากรท่ีดินไดสะสมปญหามาอยางยาวนานที่รอ
คอยการแกไข 

การดูแลที่ดินในอดีตและปจจุบัน

0
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15
20

ปลอยตามธรรมชาติ 18.21 15.57 18.02 1.28 1.3 2.39

อินทรีย 8.59 11.2 3.49 9.28 5.07 3.41

เทคโนโลยี 4.47 1.16 1.16 15.04 17.95 12.02

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

อดีต ปจจุบัน

 
ภาพที่ 75 การดูแลท่ีดินในอดีตและปจจุบัน 



 

 

298 

สวนการดูแลท่ีดินในปจจุบันพบวามีลักษณะตรงกันขามกันอยางส้ินเชิง 
จากอดีตท่ีเดิมเปนการปลอยตามธรรมชาติเพราะดินมีความอุดมสมบูรณอยูแลวจึง
ไมจําเปนตองบํารุงรักษานัก แตปจจุบัน การดูแลท่ีดินมักอาศัยเทคโนยีตางๆ 
โดยเฉพาะปุยเคมีจํานวนมาก ซึ่งทําใหประชากรสวนหนึ่งท่ีเกิดความรูความเขาใจ
ตอปญหาดินเส่ือม และตนทุนท่ีสูงไดหันมาดูแลรักษาดินดวยการฟนฟูดินแบบ
อินทรีย เชน ใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ เศษใบไม การปลูกพืชหมุนเวียน การ
ปลูกหญาแฝกรักษาหนาดิน ปลูกพืชคลุมดิน เปนตน สวนการไมไดดูแลหรือปลอย
ไปตามธรรมชาติอยางอดีตนั้นเริ่มมีจํานวนนอย ปจจุบันเปนการไมดูแลท่ีปลอย
ปละละเลยเพราะมองเห็นวาไมคุมคากับการดูแลรักษา เพราะดินเส่ือมคุณภาพ
มาก กลายเปนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาสืบเนื่องมาเปนระยะเวลาอันยาวนานดังกลาว
มาขางตน สาเหตุปจจัยเหลานี้ก็นาจะมีนัยสัมพันธกันระหวางการใชเทคโนโลยีกับ
การนําไปสูการไมดูแล ท่ีนาจะทําการศึกษาใหชัดเจนไดตอไป 

สําหรับการใชประโยชนท่ีดินในอดีต มักใชเปนแหลงทํามาหา
กินเปนหลัก คิดเปนรอยละ 49.14-63.37 และใชเปนท่ีอยูอาศัยเพียงรอยละ 2.96-
4.64 สวนท่ีใชสําหรับสาธารณูปโภค คิดเปนรอยละ 0.13-1.2 แสดงใหเห็นวา 
ท่ีดินมีความสําคัญกับชาวบานเปนอยางมาก เพราะดินคือปจจัยสําคัญตอการ
ประกอบอาชีพในสังคมเกษตรกรรม ประกอบดวยการเพาะปลูก เล้ียงสัตว ท้ังท่ี
เปนท่ีทํากินรวมกันและเอกสิทธิ์สวนบุคคล 
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การใชประโยชนที่ดินในอดีต
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ทํามาหากิน 49.14 56.11 63.37

สรางที่อยู 4.64 2.96 4.07

ทําถนน สาธารณูปโภค 1.2 0.13 1.16

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 76 การใชประโยชนท่ีดินในอดีต 

 

การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน
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ทํามาหากิน 46.88 55.01 56.28

สรางที่อยู 7.04 8.32 15.6

ทําถนน สาธารณูปโภค 3.84 2.73 6.12

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 77 การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน 
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สวนการใชประโยชนท่ีดินในปจจุบันพบวา ท่ีดินยังคงเปนท่ีทํา
มาหากินหลัก แตลักษณะการใชท่ีดินแตกตางกันออกไป เนื่องจากการเกษตรใน
ปจจุบันเปนการเกษตรเชิงพาณิชยท่ีมุงผลิตเพ่ือขาย การใชท่ีดินจึงเกี่ยวของกับ
ระบบการผลิตเพ่ือการคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพดินดังกลาวมาขางตน สวนการใช
ประโยชนลําดับรองลงมาไดแกเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีการใชท่ีดิน
เพ่ือสาธารณูปโภคก็เพ่ิมขึ้นเชนกัน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวนาจะมีลักษณะ
คลายคลึงกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีเมื่อการพัฒนาแบบทันสมัยเขามาก็ทําใหระบบความคิด 
ระบบการผลิตเปล่ียนแปลงไปตามกระบวนการแบบทันสมัย  

 
  3.4.3) การดูแลและใชประโยชนพรุในอดีต-ปจจุบัน 

การดูแลและใชประโยชนพรุในอดีต ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 253 คน มีคําตอบ 351 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 475 คน มีคําตอบ 697 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 174 คน มีคําตอบ 228 คําตอบ สวนการดูแลและใช
ประโยชนจากท่ีดินในปจจุบัน ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 253 
คน มีคําตอบ 322 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 475 
คน มีคําตอบ 580 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 174 
คน มีคําตอบ 242 คําตอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาวิธีการดูแลรักษาและใชประโยชนพรุ
หลายอยางมีความเชื่อมโยงกัน จึงทําใหจํานวนคําตอบท่ีไดมากกวาจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม โดยสามารถแบงคําตอบออกไดเปน 12 กลุมคําตอบ ประกอบดวย
การดูแล มี 3 กลุมคําตอบ ไดแก ปลอยตามธรรมชาติ กําหนดกฎเกณฑ เจาของ
พ้ืนท่ีดูแล และการใชประโยชน มี 9 กลุมคําตอบ ไดแก การพัฒนา การเพาะปลูก 
การประมงน้ําจืด เล้ียงสัตว ท่ีอยูอาศัย นากุง หาของปา แหลงพักผอน และเก็บกัก
น้ํา  

การดูแลพรุในอดีต-ปจจุบัน ทุกภูมินิเวศเห็นวาการดูแลพรุควร
ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ เนื่องจากชาวบานท่ีมีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับพรุเขาใจ
เปนอยางดีวา การปลอยไปตามธรรมชาติจะทําใหปลานานาชนิดมาอาศัย บาง
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พ้ืนท่ีจะมีตนไมตนหญาขึ้นรก เปนท่ีชื่นชอบของสัตวน้ํา และเมื่อถึงฤดูแลงก็จะ
สามารถจับปลาหรือสัตวน้ําอ่ืนๆ ไดจํานวนมาก บางคนมีบอดักปลาหรือหลุมโจร 
ซึ่งมีลักษณะเปนหนองน้ําขนาดเล็ก จัดเปนภูมิปญญาอยางหนึ่งของชาวบานท่ีอยู
ในพรุ เมื่อถึงชวงเวลาท่ีน้ําลดจนถึงระดับท่ีมีน้ําเหลืออยูเฉพาะในบอหรือในหนอง 
ปลาสวนหนึ่งท่ีหนีตามน้ําไมทันหรือคุนเคยกับการอยูในบอหรือหนองแหงนั้นก็จะ
ยังคงอยู ทําใหชาวบานสามารถจับสัตวน้ําไดจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีสัตว
ประเภทอื่นๆอีก เชน กุง หอย นก นานาชนิดท่ีชอบอยูในพ้ืนท่ีพรุท่ีมีความเปน
ธรรมชาติในลักษณะปาพรุ ขณะเดียวกัน ในพรุเมื่อถึงฤดูแลง ก็จะมีหญาขึ้นเปนท่ี
ชื่นชอบของวัว ควาย ดังนั้น การปลอยไปตามธรรมชาติจึงเปนการดูแลทรัพยากร
พรุของชาวบานในอดีต โดยไมตองเสียงบประมาณแตอยางใดก็สามารถที่จะ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและอุดมสมบูรณ 
 นอกจากนี้ ประชากรสวนหนึ่งยังเห็นวาวิธีการดูแลพรุควรมีกฎเกณฑ
การใชประโยชนในพรุ และมีการดูแลของเจาของพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการควบคุมและ
สอดสองดูแลไมใหมีการใชประโยชนจากพรุแบบทําลาย เชน ใชยาเบื่อปลา ขโมย
ปลาในกระชังของคนอื่น ตัดไมเกินความจําเปน 
 

การดูแลพรุในอดีตและปจจุบัน
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ปลอยตามธรรมชาติ 15.67 15.49 12.72 8.97 5.34 4.96

กําหนดกฎเกณฑ 1.99 0.72 0.44 1.03 1.9 1.24

เจาของพ้ืนที่ดูแล 0.28 0 0.88 0.34 0.69 0.41

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

อดีต ปจจุบัน

 
ภาพที่ 78 การดูแลพรุในอดีตและปจจุบัน 
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อยางไรก็ตาม จากการสังเกตจะเห็นไดอยางชัดเจนวา ใน
ปจจุบัน สภาพพรุขาดความหลากหลายทางชีวภาพเชนอดีต บางพ้ืนท่ีมีน้ําขัง
ระดับสูงตลอดท้ังป จนพ้ืนท่ีท่ีเคยโผลเปนเนินดินใหเห็นยามน้ําลดก็ไมเคยปรากฏ
ใหเห็นเปนระยะเวลานานหลายทศวรรษ จนทําใหระบบพรุขาดความสมดุล แม
วิธีการดูแลพรุของประชากรตัวอยางจะใหความสําคัญกับการปลอยไปตาม
ธรรมชาติ แตก็จะเห็นสัดสวนจากอดีต-ปจจุบันไดวามีแนวโนมลดลงตอเนื่องอยาง
เห็นไดชัด จึงเปนไปไดท่ีวา การดูแลพรุแบบปลอยตามธรรมชาติจะคอยๆเลือน
หาย ซึ่งมีความสัมพันธกับการใชประโยชนพรุในยุคปจจุบันอยางมีนัยสําคัญมาก
ดังจะกลาวตอไปขางหนา 

สําหรับการใชประโยชนพรุในอดีตนั้น สวนมากมักเปนการใช
ประโยชนทางการประมงนํ้าจืด รอยละ 23.36-30.26 การเพาะปลูก รอยละ 12.54-
26.69 การเล้ียงสัตว รอยละ 9.04-13.96 หาของปา รอยละ 4.27-7.89 สวนใช
ประโยชนสําหรับกักเก็บน้ํา สถานท่ีพักผอน และท่ีอยูอาศัย มีเพียงรอยละ 0.00-
0.57  
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การใชประโยชนพรุในอดีต
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35.00

เพาะปลูก 12.54 26.69 10.96

ประมงนํ้าจืด 23.36 25.68 30.26

เล้ียงสัตว 13.96 9.04 10.96

หาของปา 4.27 5.31 7.89

เก็บนํ้า 0.57 0.57 0.44

สนามเด็กเลน พักผอน 0.00 0.43 0.00

ที่อยูอาศัย 0.00 0.00 0.44

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 79 การใชประโยชนพรุในอดีต 
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การใชประโยชนพรุในปจจุบัน
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การพัฒนา 16.46 27.76 17.77 20.66

ประมงนํ้าจืด 14.6 14.14 16.53 15.09

การเกษตร 11.49 12.76 6.20 10.15

เล้ียงสัตว 8.93 5.86 6.61 7.13

ที่อยูอาศัย 8.07 2.76 9.50 6.78

นากุง 0.00 0.00 6.61 2.20

หาของปา 0.31 0.69 5.37 2.12

พักผอน 1.24 0.52 0.00 0.59

เก็บกักนํ้า 0.31 0.52 0.00 0.28

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ทั้งลุมนํ้า

 
ภาพที่ 80 การใชประโยชนพรุในปจจุบัน 
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สวนการใชประโยชนพรุในปจจุบัน มีความเห็นวา มีการใช
ประโยชนจากพรุมากขึ้น ซึ่งนอกจากการใชประโยชนเหมือนในอดีต เชน การ
ประมงน้ําจืด การเกษตร เล้ียงสัตว ท่ีอยูอาศัย หาของปา กักเก็บน้ํา ดังกลาวแลว 
ยังมีการใชประโยชนท่ีเกิดขึ้นสูงสุดทุกภูมินิเวศและนาสังเกตเปนอยางยิ่งก็คือ พรุ
กลายเปนพ้ืนท่ีใชประโยชนของโครงการพัฒนาตางๆ กลาวคือ พรุกลายเปนพ้ืนท่ี
พัฒนาของรัฐ ซึ่งเขามาแทนท่ีรูปแบบการดูแลในอดีตท่ีเปนการดูแลแบบปลอยไป
ตามธรรมชาติดังกลาวมาแลว  โดยรัฐมักมีโครงการพัฒนาตางๆ เชน การขุดสระ 
ขุดทางน้ํา ทําคันดินกั้นน้ํา ทําสะพาน ทําถนน ขุดลอก เปนตน ซึ่งลวนแลวแตเขา
ไปแทนท่ีวิธีการดูแลรักษาแบบตามธรรมชาติดังกลาว จึงสงผลใหการดูแลแบบ
ชาวบานท่ีเปนแบบธรรมชาติลดลงอยางตอเนื่อง และแทนที่ดวยการดูแลจัดการ
แบบสมัยใหม ผานโครงการพัฒนาแบบทันสมัย  โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ปรับแปลงตามแผนการพัฒนาท่ีกําลังทยอยเขามาอยางตอเนื่อง จึงสงผลกระทบ
ตอพรุอยางกวางขวาง จนพรุบางพรุมีสภาพเส่ือมโทรมมาก เชน พรุบาเจาะ พรุ
โตะแนแว พรุลานควาย  ซึ่งในอดีตเปนแหลงทํามาหากินสําคัญของชาวบาน แต
เมื่อไดมีการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาจํานวนมาก ทรัพยากรภายในพรุจึง
ลดลงและเสื่อมโทรม ประชากรตัวอยางมีทัศนคติอยางหลากหลายเก่ียวกับการใช
ประโยชนพรุของโครงการพัฒนาตางๆ เชน การขุดลอกทําใหน้ําแหง การทําถนน 
ทําใหขวางทางนํ้า ทํานาไมได กลายเปนนาราง การมีประตูกั้น มีคันดินกักน้ํา ทํา
ใหตนไมตาย บอดักปลาไมมีเนื่องจากการทับถมของดิน การขุดคูยกรองเพ่ือปลูก
ปาลมน้ํามันและยางพารา  ทําใหดินแหง ระบบนิเวศเสียสมดุล ทําใหปลา วัว 
ควายลดนอย การขุดลอกคูคลอง ทําสระน้ํา ทําใหปาถูกทําลาย การขุดบอเล้ียง
ปลากลายเปนประโยชนสวนตัว เปนตน เหลานี้คือท่ีมาการใชประโยชนของการ
พัฒนา  นอกจากนี้ ในภูมินิเวศตอนลางเริ่มมีการทํานากุงในพ้ืนท่ีพรุ รอยละ 6.61 
มากกวาการทําการเกษตรซึ่งเปนอาชีพด้ังเดิมท่ีมีเพียงรอยละ 6.20 จึงเปน
ปรากฏการณท่ีควรนํามาคิดทบทวนถึงแนวทางการพัฒนาใหเกิดประโยชนอยาง
ย่ังยืนกันตอไป 
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  3.4.4) การดูแลและใชประโยชนแหลงน้ําในอดีต-ปจจุบัน 
การดูแลและใชประโยชนแหลงน้ําในอดีต ภูมินิเวศตอนบน มี

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 492 คน มีคําตอบ 681 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 575 คน มีคําตอบ 785 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 174 คน มีคําตอบ 228 คําตอบ สวนการดูแลและใช
ประโยชนจากแหลงน้ําในปจจุบัน ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
493 คน มีคําตอบ 615 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
575 คน มีคําตอบ 700 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
272 คน มีคําตอบ 344 คําตอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยางมองวิธีการ
ดูแลรักษาและใชประโยชนแหลงน้ําหลายอยางเชื่อมโยงกัน จึงทําใหจํานวน
คําตอบท่ีไดมากกวาจํานวนผูตอบแบบสอบถาม โดยสามารถแบงคําตอบออกได
เปน 10 กลุมคําตอบ ประกอบดวยการดูแล 3 กลุมคําตอบ ไดแก ปลอยตาม
ธรรมชาติ ภูมิปญญาชาวบาน ใชน้ําอยางประหยัด และการใชประโยชน 7 กลุม
คําตอบ ไดแก ชลประทาน การเกษตร แหลงอาหาร/การประมง การบริโภค การ
เดินทาง แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา ความบันเทิง 

การดูแลแหลงน้ําในอดีต ประชากรตัวอยางทุกภูมินิเวศเห็นวา
การดูแลแหลงน้ํามักเปนการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติมากท่ีสุด ขณะเดียวกัน
ก็มีการอนุรักษดวยภูมิปญญาชาวบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวบานซึ่งมีความ
ผูกพันกับแหลงน้ําลําธารจะถือวาแหลงน้ําเปนส่ิงสําคัญตอการดําเนินชีวิต 
เนื่องจากใชประกอบอาชีพ อุปโภคบริโภค จึงมีการปลูกจิตสํานึกจากผูสูงอายุวา
ใหใชน้ําอยางประหยัด ไมใหท้ิงขยะหรือของเนาเสียลงแมน้ํา ซึ่งเปนความ
รับผิดชอบของทุกคนท่ีใชประโยชนรวมกัน ชาวบานจึงใหความสําคัญกับการสราง
จิตสํานึกท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ผูสูงอายุในอดีตจึงหามไมใหตัดไมทําลายปา
โดยเฉพาะปาตนน้ํา หามตัดตนไมบริเวณริมลําธารสายน้ําไหล หากเปนแหลงน้ําท่ี
ไหลลงผานท่ีนา ทุกคนจะชวยกันดูแล ไมใหต้ืนเขินหรือมีวัชพืชปกคลุม และจะขุด
ลอกตามพ้ืนท่ีของตนเองอยางสม่ําเสมอ ทําใหสายน้ําไหลอยูตลอดเวลา ลําคลอง
ในหมูบานก็มีสัตวน้ําอาศัย และสามารถขยายพันธุไดอยางตอเนื่อง ภูมิปญญา
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ชาวบานในการดูแลทรัพยากรน้ําจึงมีลักษณะเชื่อมโยงกันเหมือนเครือญาติ เชน 
ภูมินิเวศตอนบน มีการทําเหมืองแร และเคยมีการปลอยสารเคมีลงสูน้ํา ชาวบาน
จึงไดทําการปดเหมืองเพื่อปองกันไมใหมีสารเคมีไหลลงสูแมน้ํา เพราะจะสงผล
กระทบมิใชตอพ้ืนท่ีตนน้ําแตจะกระทบตอภูมินิเวศโดยรวมดวย นอกจากนี้ 
ชาวบานภูมินิเวศตอนบนที่มีจิตสํานึกสวนหน่ึงจะไมตัดไมบริเวณริมลําธารหรือ
สายน้ํา โดยพยายามรักษาปาบางสวนเพ่ือปองกันไมใหน้ําแหงเร็วและรักษา
บรรดาสัตวน้ําตาง ๆ ชาวบานภูมินิเวศตอนกลาง เชน บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอรามัน 
ภูมินิเวศตอนลาง เชน อําเภอปะนาเระ อําเภอไมแกน อําเภอสายบุรี ท่ีอาศัย
บริเวณริมตล่ิงและมีประสบการณตล่ิงพัง จะเขาใจวาตนไมสามารถรักษาการกัด
เซาะของกระแสน้ําได จึงเก็บตนไมเหลานั้นไวเพ่ือปองกันตล่ิงพัง และยังมีการ
ปลูกพืชหรือตนไมปองกันการกัดเซาะตล่ิง เชน ตนไผ ตนจาก ตนสาคู และปลอย
ไวใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา ตลอดท้ังมีการชวยกันดูแลปรับปรุงตนสาคูดวย
การตัดแตงกิ่งใบที่ตายออก เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก สําหรับชาวบานในพ้ืนท่ีทํานา 
เมื่อถึงฤดูการทํานา จะมีการจัดการดวยภูมิปญญาชาวบานเพ่ือใหน้ําเขาท่ีนาอยาง
ท่ัวถึง โดยไมมีผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม จึงทําใหน้ําไหลตลอดป 
สําหรับใชอุปโภคและบริโภค 

อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมแลว ประชากรตัวอยางเห็นวา การ
ดูแลแหลงน้ําในอดีตมักเปนการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติในสัดสวนสูงสุด 
ผนวกกับการอนุรักษดวยการใชภูมิปญญาชาวบานดังกลาวมา 
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การดูแลแหลงนํ้าในอดีต
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ปลอยตามธรรมชาติ 14.54 15.80 15.37 15.23

ภูมิปญญาชาวบาน 14.54 8.92 5.12 9.52

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ทั้งลุมนํ้า

 
ภาพที่ 81 การดูแลแหลงน้ําในอดีต 

 

การดูแลแหลงนํ้าในปจจุบัน
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ไมไดรับการดูแล 10.24 9.57 1.16 6.99

การอนุรักษ 6.99 4.43 4.65 5.36

ปลอยตามธรรมชาติ 3.25 3.71 6.69 4.55

รัฐ 5.69 3.71 1.16 3.52

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ทั้งลุมนํ้า

 
ภาพที่ 82 การดูแลแหลงน้ําในปจจุบัน 
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สําหรับการดูแลแหลงน้ําในปจจุบัน มีความเห็นสรุปไดวา แหลง
น้ําไมไดรับการดูแลในลักษณะปลอยปละละเลย เห็นแกตัว และทําลายส่ิงแวดลอม 
เชน ปลอยสารเคมีจากการเกษตร การรุกลํ้าแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การดูดทราย 
การท้ิงขยะ การปลอยน้ําเสียจากโรงงาน การจับปลาแบบทําลายลางดวยยาเบื่อ 
การใชไฟฟาช็อต โดยมุงใหไดปริมาณมากเพ่ือคาขาย สงผลใหน้ําสกปรก มีสีขุน 
และทําใหน้ําบางพ้ืนท่ีต้ืนเขิน มีการถมดินสรางบานใหสูง จึงทําใหน้ําทวมขังใน
พ้ืนท่ีท่ีตํ่ากวา นอกจากนี้ การปลอยปละละเลยหรือไมดูแลยังสงผลใหแหลงน้ํา
เปล่ียนทิศทางเนื่องจากมีการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับสภาพนิเวศ จึงทําใหระบบ
น้ํามีความแปรปรวน สงผลตอพืชสวนไรนาของชาวบาน 

ขณะเดียวกัน การดูแลดวยขบวนการอนุรักษก็ยังคงมีอยู แตก็
อยูในระดับท่ีรองลงมา ซึ่งเปนระดับท่ีนากังวล การดูแลดวยการอนุรักษทรัพยากร
แหลงน้ํามักเปนเรื่องการฟนฟู รณรงค สรางจิตสํานึกในการรักษาธรรมชาติ ไมใช
สารเคมี โดยเฉพาะบริเวณใกลแหลงน้ํา ไมท้ิงขยะ สรางความสกปรกในแหลงน้ํา 
ไมตัดตนไมริมตล่ิง สวนการปลอยไปตามธรรมชาติน้ัน ในปจจุบัน มีลักษณะของ
การไมสนใจตอคุณภาพน้ําท่ีเกิดขึ้น เพราะชาวบานมีน้ําประปาใช การท่ีไมไดใช
ประโยชนจากแมน้ําจึงไมสนใจเรื่องคุณภาพน้ําวาจะใชด่ืมไดหรือไม  จึงสงผลใหมี
การปลอยปละละเลยในเรื่องการดูแลความสะอาดในแมน้ําลําคลอง การใชน้ําใน
แมน้ําจึงใชเพียงการอุปโภค ซึ่งคุณภาพน้ํายังอยูในระดับท่ีใชเพ่ือการเกษตรได 
อยางไรก็ตาม การปลอยปละละเลยแบบขาดจิตสํานึกในปจจุบันนั้นนับวาอยูใน
ระดับท่ีนากังวล 

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวา การดูแลรักษาแหลงน้ําควรให
ภาครัฐเขามีสวนรวมในการดูแลรักษาในฐานะผูสนับสนุน โดยสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวม เพราะในปจจุบันพบวาการพัฒนาตางๆที่ดําเนินการไปแลวไดสราง
ปญหาใหแกชาวบานหลายประการ เชน การทําประตูน้ําแตไมไดผล เพราะสถานท่ี
ท่ีต้ังของตัวประตูน้ําไมเหมาะสม การขุดลอกคลองท่ีไมเหมาะสม ทําใหพ้ืนท่ีท่ีมีน้ํา
กลับแหง การขุดลอกทําชลประทานและน้ําประปา แตน้ําประปาก็ไมไดใช
ประโยชน การสรางทํานบ ทําใหการทํานาชวงแรก ๆ ดีขึ้น  แตเมื่อน้ําทวม  น้ําก็
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จะทวมท่ีนาของชาวบาน  พอหลังจากน้ําทวมพ้ืนท่ีก็แหงแลง การสรางประตูน้ํา 
แรก ๆ ก็ดี  น้ําพอใช  ตอมามีการขุดลอกคูน้ําหลายสาย ทําใหน้ําไมพอ การสราง
ทํานบจากภาครัฐไมไดประชาพิจารณ ทําใหสถานท่ีสรางมีชาวบานบางคนไมเห็น
ดวย จึงเกิดความขัดแยง การทําชลประทานบางแหง เมื่อไดขุดลําธารใหกวางขึ้น 
พอถึงฤดูแลงน้ําก็แหง การสรางทํานบคอนกรีต ตอมาชํารุดไมมีหนวยงานใดเขา
มาซอมแซม ทําใหน้ําไมเขานา ตองอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ตัวอยางในพ้ืนท่ีบาน
ดาโตะ ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี มีปญหาทํานบกั้นน้ําท่ี
ชลประทานสราง ถูกน้ํากัดเซาะจนขาดไมสามารถกักเก็บน้ําได ทําใหไมมีน้ํา
เพียงพอในการทํานา ทางชลประทานเสนอจะซอมทํานบ แตตองขุดลอกคลองให
กวางและทําถนนเลียบคลอง ซึ่งตองเสียพ้ืนท่ีมาก ชาวบานจึงคัดคานไมใหทํา 

อยางไรก็ตาม การดูแลแหลงน้ําในปจจุบันยังอยูในสถานการณ
ท่ีนาเปนหวง เพราะมีการปลอยปละละเลยมากที่สุด ขณะท่ีการปลอยไปตาม
ธรรมชาติในปจจุบันก็มีลักษณะการปลอยปละละเลยดวย ขณะท่ีการดูแลของรัฐก็
กลับสรางปญหาและเกิดความขัดแยงในพื้นท่ี สวนการอนุรักษก็อยูในสภาพท่ียัง
ทําไดไมกวางขวางมากนัก การอนุรักษฟนฟูจึงยังคงเปนงานหนักเพ่ือท่ีจะรักษา
ระบบนิเวศลุมน้ําสายบุรีใหมีความสมดุลย่ังยืน 

สําหรับการใชประโยชนแหลงน้ําในอดีต ประชากรตัวอยางเห็น
วามักเปนการใชประโยชนเพ่ือการเกษตร การอุปโภค แหลงอาหาร และการ
ประมง คิดเปนรอยละ 16.74-43.17 และมีการใชแหลงน้ําเพ่ือการบริโภค รอยละ 
6.37-8.66 นอกนั้นแหลงน้ําเปนประโยชนสําหรับการชลประทาน การเดินทาง 
และแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา ซึ่งแทท่ีจริงแลวการใชประโยชนในแตละดานลวน
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันท้ังส้ิน โดยสามารถสรุปไดวาในอดีต แหลงน้ําคือวิถี
ชีวิตของชาวบาน 
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การใชประโยชนแหลงนํ้าในอดีต

0

10

20

30

40

50

ชลประทาน 3.38 3.82 1.22

การเกษตร การอุปโภค 18.06 20.51 20.24

แหลงอาหาร/การประมง 16.74 23.95 43.17

บริโภค 8.66 6.37 7.32

การเดินทาง 0.29 0 0.98

ที่อยูของสัตวนํ้า 4.11 3.82 2.2

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
 

ภาพที่ 83 การใชประโยชนแหลงน้ําในอดีต 
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การใชประโยชนแหลงนํ้าในปจจุบัน
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ระบบชลประทาน 15.77 19.57 18.6

การเกษตร การอุปโภค 11.71 10.43 12.5

แหลงอาหาร การประมง 6.18 11.00 28.78

การบริโภค 4.88 1.57 1.74

แหลงที่อยูของสัตวนํ้า 0.81 0.14 1.45

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 84 การใชประโยชนแหลงน้ําในปจจุบัน 

 
 ในปจจุบัน การใชประโยชนจากแหลงน้ํานอกจากมีลักษณะคลายคลึงกับ
อดีตแลว การนําแหลงน้ํามาจัดการระบบชลประทานมีแนวโนมสูงขึ้น รอยละ 
15.77-19.58 ซึ่งเปนการจัดการทรัพยากรน้ําของภาครัฐ ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของระบบน้ํา เวลาน้ํามากจะทําใหน้ําทวมเขาสูท่ีนาของชาวบาน แต
ชวงหนาแลงไมมีน้ําในการเพาะปลูก ซึ่งสวนมากเปนการทําฝายกั้นน้ํา ขุดลอกคู
คลอง ประตูระบายน้ํา สระเก็บน้ํา ขุดรองระบายน้ํา ซึ่งไดเขามาทําลายปาไม 
แหลงเพาะพันธุสัตว พ้ืนท่ีบางแหงแหงแลง สัตวตางๆลดนอยและหมดไป น้ําไม
พอทําการเกษตร บางพ้ืนท่ีมีการขุดคลองใหลึกกวาเดิม ทําใหท่ีดินท่ีอยูใกลแหลง
น้ําขาดความชุมชื้นและไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําได เพราะนํ้าอยูลึก 
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การขุดทางระบายน้ําใหกวางขึ้นเพ่ือระบายน้ําเปรี้ยวลงคลอง สงผลใหปลาในลํา
คลองตาย 
 การบริโภคน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเริ่มลดนอยลง พ้ืนท่ีบึง พรุ แมน้ํา 
ใชสําหรับการหาปลา เพราะปจจุบันฤดูแลงน้ํามีนอย แมน้ําเส่ือมคุณภาพไม
สามารถใชสําหรับการบริโภคได จึงมีการทําน้ําประปาหมูบาน และขุดบอ เพ่ือการ
บริโภคอุปโภค 
 
  3.4.5) การดูแลและใชประโยชนสัตวปาในอดีต-ปจจุบัน 

การดูแลและใชประโยชนสัตวปาในอดีต ภูมินิเวศตอนบน มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 466 คน มีคําตอบ 630 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 591คน มีคําตอบ 762 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 277 คน มีคําตอบ 404 คําตอบ สวนการดูแลและใช
ประโยชนสัตวปาในปจจุบัน ภูมินิเวศตอนบน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 466 
คน มีคําตอบ 832 คําตอบ ภูมินิเวศตอนกลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 591 
คน มีคําตอบ 1,153 คําตอบ ภูมินิเวศตอนลาง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 277 
คน มีคําตอบ 504 คําตอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวา วิธีการดูแลและใชประโยชนสัตวปา
หลายอยางมีความเชื่อมโยงกัน จึงทําใหจํานวนคําตอบท่ีไดมากกวาจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม โดยสามารถแบงคําตอบออกไดเปน 8 กลุมคําตอบ ประกอบดวย
การดูแล 4 กลุมคําตอบ ไดแก ปลอยตามธรรมชาติ กําหนดกฎเกณฑ ไมมี
มาตรการเขมงวด ไมตัดไมทําลายปา และการใชประโยชน 4 กลุมคําตอบ ไดแก 
อาหาร ขาย ความเพลิดเพลินและใชแรงงาน  

การดูแลสัตวปาในอดีต ประชากรตัวอยางทุกภูมินิเวศเห็นวา
การดูแลสัตวปามักเปนการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติมากที่สุด และมีการ
กําหนดกฎเกณฑเพ่ือการอนุรักษโดยชาวบานท่ีอาศัยหลักการศาสนา ความเชื่อ 
เชน กําหนดการลาเปนฤดูกาล กําหนดพ้ืนท่ีหวงหาม จับเฉพาะท่ีตองการ มีการ
เซนไหวเจาท่ี ขณะเดียวกันกฎเกณฑตางๆไมไดเปนไปอยางเครงครัดมากนัก จึง
ไมมีมาตรการที่เขมงวด เพราะคนในพ้ืนท่ีมีนอย แตมีพ้ืนท่ีปามาก 



 

 

314 

การดูแลสัตวปาในอดีต
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ปลอยตามธรรมชาติ 23.17 13.78 17.33

กําหนดกฎเกณฑ 7.14 8.53 1.98

ไมมีมาตรการเขมงวด 4.29 4.07 0.50

ไมตัดไมทําลายปา 1.9 2.36 2.97

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 85 การดูแลสัตวปาในอดีต 

 

การดูแลสัตวปาในปจจุบัน
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กําหนดกฎเกณฑ 11.06 6.42 3.57

ปลอยตามธรรมชาติ 3.85 2.69 9.52

ไมมีมาตรการเขมงวด 2.28 1.56 0.00

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 86 การดูแลสัตวปาในปจจุบัน 
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สวนการดูแลสัตวปาในปจจุบัน ประชากรตัวอยางทุกภูมินิเวศมี
ลักษณะการดูแลท่ีแตกตางจากอดีต เพราะมีลักษณะของการกําหนดกฎเกณฑ
มากกวาการปลอยไปตามธรรมชาติ ขณะเดียวกัน มาตรการตางๆก็ไมไดมีความ
ควบคุมอยางเขมงวดนัก อยางไรก็ตาม ลักษณะการดูแลในปจจุบันน้ันจึงเปนการ
ปลอยปละละเลยเสียมากกวา ซึ่งจัดเปนสถานการณท่ีนากังวลอีกประการหนึ่ง 
เพราะทําใหสัตวปามีจํานวนนอยลง ปาท่ีเคยเปนท่ีอยูอาศัยก็ถูกถางปาเพ่ือปลูก
พืชตางๆ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน สวนผลไม และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ตางๆ เปนตน 

สําหรับการใชประโยชนสัตวปาในอดีต ประชากรตัวอยางทุก
ภูมินิเวศมักใชเปนอาหารมากที่สุด รอยละ 23.88-31.19 ขณะท่ีมีการจับสัตวปา
เพ่ือขายในลําดับรองลงมา รอยละ 6.30-15.35 แตก็ถือไดวาเริ่มมีการคาสัตวปาใน
ปริมาณมากแลว การใชประโยชนดานอื่นๆ มีเพียงเล็กนอย ไดแก ความ
เพลิดเพลินและใชแรงงาน สวนในปจจุบันนั้น การใชประโยชนสัตวปามีความ
แตกตางจากอดีต เพราะปจจุบันมักนําไปคาขาย ขณะท่ีการบริโภคเปนลําดับ
รองลงมา นอกจากนั้นเปนการนําไปใชประโยชนเพ่ือความเพลิดเพลินและใช
แรงงาน แตมีอัตราท่ีลดนอยลงกวาในอดีต 
 

การใชประโยชนสัตวปาในอดีต
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อาหาร 29.05 23.88 31.19

ขาย 10.32 6.30 15.35

ความเพลิดเพลิน 3.80 2.10 8.91

ใชแรงงาน 3.33 2.89 0.50

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 87 การใชประโยชนสัตวปาในอดีต 
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การใชประโยชนสัตวปาในปจจุบัน
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ขาย 21.27 18.56 14.68

อาหาร 5.05 4.08 6.55

ความเพลิดเพลิน 0.36 1.73 2.38

ใชแรงงาน 1.20 0.43 0.00

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 88 การใชประโยชนสัตวปาในปจจุบัน 

 
3.5) ส่ิงท่ีชาวบานตองการเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 

(วิสัยทัศน) 
ชาวบานมี วิ สัยทัศนหรือภาพฝน  ความตองการ  ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน เชน ปา น้ํา ดิน ภูเขา พรุ นา พ้ืนท่ีสาธารณะ 
พ้ืนท่ีสําคัญ (วากัฟฮฺ) สัตวตางๆ เปนคําถามแบบปลายปดและใหเลือกไดมากกวา 
1 คําตอบ โดยมีคําตอบ 7 ประการ ไดแก  
 1) ใหชุมชนดูแลรักษาและใชประโยชน ดวยกฎระเบียบของชุมชนท่ี
ทําใหมีความมั่นคงยั่งยืน 
 2) ใหหนวยงานภายนอก เชน รัฐ เอกชน เขามาเปนเพียง
ผูสนับสนุน 
 3) ใหนําหลักความเชื่อท่ีชุมชนยึดถือและสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของชาวบาน 
 4) จัดการทรัพยากรใหสอดคลองกับภูมิปญญาชาวบาน  
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 5) นําความรู วิชาการสมัยใหมมาประยุกตรวมกับภูมิปญญา
ชาวบาน เพ่ือการพัฒนาท่ีมั่นคงยั่งยืน 
 6) สนับสนุนใหภาครัฐเขามาเปนผูนําในการพัฒนา และเปน
ผูจัดการแทนประชาชน 
 7) อ่ืนๆ (ระบุ) 
 จากการเลือกคําตอบของประชากรตัวอยางแสดงใหเห็นวา ท้ังสามภูมิ
นิเวศมีความตองการเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินโดยชุมชนดูแล
รักษาดวยการผสมผสานวิชาการสมัยใหมกับภูมิปญญาชาวบาน หรือการใชภูมิ
ปญญา หลักความเชื่อท่ีชุมชนยึดถือท่ีเปนไปตามคําสอน ขณะเดียวกัน ประชากร
ตัวอยางไมตองการใหภาครัฐหรือหนวยงานภายนอกเขามาเปนผูนําการพัฒนาแต
ตองการใหเปนผูสนับสนุนมากกวา ซึ่งในปจจุบันรัฐเองไดพยายามใหชุมชนเขามา
มีสวนรวม แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติมากนัก จึงตองสรางการเขามามีสวนรวม
ของชุมชนอยางท่ัวถึงแทจริงตอไป 
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วิสัยทัศนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
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1. ชุมชนดูแล 74.60 76.20 69.00

2. วิชาการสมัยใหม+ภูมิปญญา

ชาวบาน 

71.50 73.00 58.20

3. ภูมิปญญาชาวบาน 66.50 72.60 75.90

4. หลักความเชื่อของชุมชน 57.20 62.60 59.50

5. หนวยงานภายนอกสนับสนุน 52.40 56.10 45.90

6. ภาครัฐเปนผูนําในการพัฒนา 19.90 19.30 18.40

7. อื่น ๆ 2.50 3.00 1.00

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 89 วิสัยทัศนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 

 
 นอกจากนี้ ประชากรตัวอยางยังมีความคิด ความฝนท่ีจะเห็นการจัดการ
ทรัพยากรในลักษณะอื่นๆ อีก เชน ใหผูรูทางศาสนาเขามาดูแล ใหผูนําทองถ่ิน
ชวยดูแล ใหความรูแกชาวบาน ใหมีโครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร เปนตน และ
จากการเก็บขอมูลเชิงลึกดวยการสนทนากลุม ชาวบานไดรวมกันวาดภาพฝน
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหไดภาพฝนของชาวบานท้ังสามภูมิ
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ภูมินิเวศตอนลาง 

ภูมินิเวศตอนบน 

ภูมินิเวศตอนกลาง 

นิเวศที่หลากหลายสีสัน ซึ่งชาวบานตางรวมกันเขียนภาพฝนกันอยางมี
จินตนาการ ดังภาพประกอบตอไปนี้ 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 90-95 ภาพฝนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําสายบุรี 
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3.6) ผูท่ีชาวบานตองการใหจัดการทรัพยากรสาธารณะของชาติ 
 ผูท่ีประชากรตัวอยางตองการใหจัดการทรัพยากรสาธารณะของชาติ เชน 
ปา น้ํา ดิน ภูเขา พรุ นา พ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสําคัญ (วากัฟฮฺ) สัตวตางๆ เปน
คําถามปลายปดท่ีมีคําตอบใหเลือก 6 ประการ ไดแก ใหหนวยงานราชการเปน
ผูจัดการดูแล ใหชุมชนจัดการรวมกับหนวยงานของรัฐ ใหองคการปกครอง
สวนทองถ่ินดูแล (อบต., เทศบาล, อบจ.) ใหองคกรชุมชนดูแล  ใหรัฐ ทองถ่ิน และ
ชุมชน รวมกันดูแล และอ่ืนๆ (ระบุ) โดยสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

ผูที่ชาวบานตองการใหจัดการทรัพยากรสาธารณะของชาติ
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1. รัฐ ทองถิ่น และชุมชน 73.4 76.7 70.1

2.ชุมชนกับรัฐ 63.1 66.7 55.1

3.องคกรชุมชน 45.5 54.1 51.7

4. อปท. 37.9 45.2 33.3

5. รัฐ 15.1 14.8 13.9

6. อ่ืน ๆ 3.4 2.3 1.4

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง

 
ภาพที่ 96 ผูท่ีชาวบานตองการใหจัดการทรัพยากรสาธารณะของชาติ 
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 จากคําตอบของประชากรตัวอยางพบวา ท้ังสามภูมินิเวศมีความตองการ
ใหรัฐ ทองถ่ิน และชุมชน รวมกันดูแลและจัดการทรัพยากรซึ่งเปนสาธารณะสมบัติ
ของชาติมากท่ีสุด (70.1-76.7 %) เมื่อเปรียบเทียบกับการใหองคกรชุมชนเปน
ผูจัดการโดยลําพัง ซึ่งเปนการยืนยันวาถามีทางเลือกอ่ืนท่ีมากกวาชุมชนดูแลเพียง
ลําพัง ชุมชนก็จะเลือกใหมีการจัดการโดยการมีสวนรวมของหลายๆฝาย ในทาง
กลับกัน ประชากรตัวอยางไมตองการใหหนวยงานราชการเปนผูจัดการดูแล 
นอกจากนี้ ยังมีความตองการในการจัดการทรัพยากรลักษณะอื่นๆดวย (1.4-3.4 
%) เชน สรางสํานึกรักทองถ่ิน จัดต้ังสภาชุมชน ใหผูนําเปนผูดูแล เปนตน 
 
5.2 ทัศนคตขิองประชาชนตอแนวนโยบายการพัฒนา 

การศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนตอแนวนโยบายการพัฒนา เพ่ือทํา
ใหเขาใจวา ประชาชนคิดอยางไรตอแนวนโยบายการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับชีวิตใน 
4 เรื่องตอไปนี้  

1) ชีวิตความเปนอยู 
2) การจัดการทรัพยากรท่ัวไป 
3) การจัดการแหลงน้ําในลุมน้ําสายบุรี 
4) พืชอาหารและพืชพลังงาน 
ผลการศึกษาในประเด็นเหลานี้มีความสําคัญตอการทําความเขาใจกับ

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลุมน้ํา และนําไปสูการพัฒนาทิศทางการจัดการลุม
น้ําสายบุรี การศึกษาทัศนคติของประชาชนตอแนวนโยบายการพัฒนา สามารถจัด
กลุมระดับความเห็นเปน 3 กลุม คือ 1) มาก ถึง มากท่ีสุด 2) ปานกลาง 3) นอยถึง
นอยท่ีสุด ใน 4 เรื่องดังกลาวขางตน 
 

1) ชีวิตความเปนอยู 
ทัศนคติเกี่ยวกับความเปนอยูของประชาชนในปจจุบัน เชน ท่ีอยูอาศัย 

การทํามาหากิน การคมนาคม ความปลอดภัย เปนตน  
1.1) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย มาก ถึง มากท่ีสุด 
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ประชาชนมีทัศนคติตอแนวนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวของกับชีวิตความ
เปนอยู ในระดับท่ีมาก ถึงมากท่ีสุด ท้ังดานบวกและลบ โดยท้ังสามภูมินิเวศมี
ความเห็นสอดคลองกัน คือ ดานบวก ประชากรตัวอยางเห็นวา (1) การปฏิบัติ
ศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรมเปนไปอยางสม่ําเสมอ (2) ความสัมพันธของคน
ภายในชุมชน และ (3) การศึกษาท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน    จะชวยให
เยาวชนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
(4) การท่ีคนในชุมชนไดออกมาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากภายนอก   จะมีสวน
ชวยทําใหชุมชนมีความรูและสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคม
ไดอยางเทาทัน (5) การพัฒนาของรัฐดานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ (ถนน, ไฟฟา, 
ประปา, โทรศัพท เปนตน) มีสวนสําคัญตอการพัฒนาในชุมชน 

จากคําตอบท้ังหมดขางตนหมายความวาในชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนไดเปนไปดังท่ีกลาวขางตนคอนขางมาก หรือเห็นดวยมากท่ีจะใหมี
การศึกษาท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน   เพราะจะชวยใหเยาวชนเกิดความ
ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน และเห็นดวยมาก
ท่ีคนในชุมชนไดออกมาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากภายนอก   เพราะจะชวยทํา
ใหชุมชนมีความรูและสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยาง
เทาทัน 

สวนในดานลบ ประชาชนเห็นดวยมากวาคนในชุมชนเห็นแกตัวมากขึ้น 
ขาดความรับผิดชอบตอสังคม และการพัฒนาที่มุงความเจริญทางเศรษฐกิจทําให
ชุมชนออนแอ 
 สําหรับส่ิงท่ีท้ังสามภูมินิเวศมีความคิดเห็นตางกัน คือ ความกังวลตอ
สถานการณความไมสงบ ภูมินิเวศตอนบนและตอนกลางมีมากกวาในภูมินิเวศ
ตอนลาง สวนความสะดวกสบายในการใชชีวิต เชน การรับรูขอมูลขาวสาร การ
คมนาคม ภูมินิเวศตอนลางมีมากกวาภูมินิเวศอ่ืนๆ ซึ่งอยูใกลตัวเมือง เปนภูมิ
นิเวศที่ราบชายฝง จึงสะดวกในการติดตอท้ังทางบก และทางน้ํา  
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1.2) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย ปานกลาง  
เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยระดับปานกลาง ไดแก  (1) ชีวิต

ความเปนอยูโดยรวมอยูในสภาพที่ดี ทํามาหากินไดอยางปกติสุข ไมมีความกังวล  
(2) ความสัมพันธของคนระหวางชุมชนใกลเคียงและสังคมภายนอก (3) ชุมชนรวม
รับรูและแกปญหา ปรึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ (4) คนรุนใหมไดเรียนรูและใช
ภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถ่ินในการดํารงวิถีชีวิต (5) วัฒนธรรมที่หลากหลายใน
ชุมชนนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนได 

การท่ีประชากรตัวอยางมีทัศนคติตอเรื่องดังกลาวในระดับปานกลาง 
แสดงใหเห็นวาเรื่องดังกลาวมีความเปนไปไดระดับปานกลาง และประชากร
ตัวอยางก็อาจขาดความมั่นใจตอเรื่องราวดังกลาว เชน วัฒนธรรมที่หลากหลายใน
ชุมชนนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนได เปนตน 

 
1.3) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย นอย ถึง นอยท่ีสุด 
เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยระดับนอย ถึง นอยท่ีสุด ไดแก 

(1) ความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับดานทรัพยากร (ท่ีดิน, ปาไม, แหลง
น้ํา, การเกษตร) ไดแก สท. สจ. สส. ศอ.บต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (2) ความสัมพันธระหวางชุมชนกับหนวยงานวิชาการ เชน   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัย
ชุมชน คําตอบเหลานี้ สะทอนใหเห็นวาประชากรตัวอยางสวนใหญมีความสัมพันธ
นอยกับหนวยงานดานทรัพยากรตางๆ  

 
2) การจัดการทรัพยากรโดยทั่วไป 
2.1) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย มาก ถึง มากท่ีสุด 
ประชากรตัวอยางมีทัศนคติตอแนวนโยบายการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดการทรัพยากรโดยท่ัวไป ในระดับท่ีมาก ถึงมากท่ีสุด ไดแก (1) การจัดการ
ทรัพยากรท่ีตองตอบสนองความตองการของชุมชนได (2) การนําหลักการศาสนา 
ระบบความเชื่อ ภูมิปญญา ความรูทางวิชาการสมัยใหมมาใชในการจัดการ
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ทรัพยากรอยางผสมผสาน (3) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการ
ทรัพยากร เปนแนวทางที่ไมทําใหเกิดความขัดแยง (4) การจัดการควรเปนไป
อยางเปนองครวมโดยคํานึงผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมกันของคน และฐานทรัพยากร
ดิน น้ํา ปา เปนตน (5) การจัดทําพ้ืนท่ีชุมชน เชน ปาชุมชน จะทําใหเกิดความ
ย่ังยืน เนื่องจากชุมชนสามารถกําหนดวิถีชีวิตของตนเองได (6) การชี้แจงและทํา
ความเขาใจใหเห็นถึงความโปรงใสในการพัฒนาหรือการจัดการทรัพยากร ทําให
ชุมชนยอมรับ  

2.2) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย ปานกลาง 
 เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยระดับปานกลาง ไดแก  (1) การ
คํานึงถึงความเปนไปไดทางวิชาการมากกวาความตองการของชุมชน (2) รัฐมี
ความรูนาเชื่อถือและใชเปนแนวทางเพราะปญหาในชุมชนใหญเกินจัดการได (3) 
ความรูสมัยใหมชวยเขามาจัดการชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 

3) การจัดการแหลงน้ําในลุมน้ําสายบุรี 
3.1) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย มาก ถึง มากท่ีสุด 
เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยมากถึงมากท่ีสุด ไดแก (1) ปา

คือเขื่อนธรรมชาติ ชวยปองกันน้ําทวมและลดปญหาฝนแลง (2) การมีพรุและ
แมน้ําเชื่อมตอกันตามธรรมชาติทําใหการทํามาหากินดีขึ้น (3) วิธีการจัดการลุมนํ้า
แบบชาวบาน เชน ดุซง ฝายน้ําลน กอใหเกิดประโยชน (4) การจัดการปาท่ีชุมชน
ดูแลและใชประโยชนรวมกันมีประโยชนตอการจัดการลุมน้ํา สวนในทางตรงขาม 
ประชากรตัวอยางก็มีความเห็นดวยมากวา (1) การขุดทรายและขุดลอกแมน้ํา ทํา
ใหแมน้ําต้ืนเขิน สัตวน้ําลดลง และ (2) การตัดไมในพ้ืนท่ีสาธารณะ สงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิต 

 
3.2) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย ปานกลาง 
เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยระดับปานกลาง ไดแก (1) การ

พัฒนาตองดําเนินตามทิศทางหลักหรือแผนพัฒนาของประเทศ (2) รัฐดําเนินการ
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พัฒนาท่ีสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยางแทจริง (3) การจัดการแหลงน้ํา
ของรัฐท่ีผานมาทําใหน้ําทวม ชาวบานไดรับความเดือดรอน ขณะเดียวกันก็แกไข
ปญหาน้ําทวมได (4) การจัดการแหลงน้ําแบบทันสมัย (เชน ฝาย/ทํานบ คอนกรีต, 
คูคลองสงน้ํา คอนกรีต) ไมไดทําลายทรัพยากรธรรมชาติ แตทําใหทรัพยากรมี
ความอุดมสมบูรณ สงเสริมเศรษฐกิจท้ังระดับชุมชนและระดับประเทศใหดีขึ้น การ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก มีความมั่นคงในการทํามาหา
กิน 

 
3.3) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย นอย ถึง นอยท่ีสุด 
เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยระดับนอย ถึง นอยท่ีสุด ไดแก 

(1) การดําเนินโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนเปนอันดับแรก 
(2) การจัดการโครงการขุดลอก ขุดคลอง ถม กั้น ทําประตูน้ํา จะทําใหวิถีชีวิต
ชาวบานดีขึ้น และสามารถชวยแกไขสถานการณความไมสงบได 
 

4) พืชอาหารและพืชพลังงาน 
         พืชอาหาร 

1) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวย มาก ถึง มากท่ีสุด 
เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยระดับมาก ถึง มากท่ีสุด ไดแก 

(1) การปลูกพืชอาหารคือการพ่ึงตนเองและความมั่นคงทางอาหาร (2) การลดลง
ของพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหาร เกิดจากการขาดแคลนแหลงน้ํา ทุน และการขาดแคลน
แรงงาน รวมท้ังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารการกิน 3) การ
ปลอยพ้ืนท่ีใหเปนนารางเส่ียงตอการสูญเสียท่ีนาใหกับนายทุน 4) รัฐควรมีบทบาท
สงเสริมฟนฟูนารางใหกลับมาทํานาไดอีกครั้ง   

พืชพลังงาน  
เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยระดับมาก ถึง มากที่สุดไดแก 

(1) การปลูกพืชพลังงานกอใหเกิดผลกระทบในพ้ืนท่ีนา (2) ควรปลูกพืชพลังงาน
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แบบผสมผสานเพื่อลดความเส่ียงตอความมั่นคงในชีวิต (3) ควรกําหนดเขตพ้ืนท่ี
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชพลังงาน 

      2) ระดับทัศนคติหรือความเห็นดวยระดับปานกลาง 
เรื่องท่ีประชากรตัวอยางมีความเห็นดวยระดับปานกลาง  ไดแก (1) การ

ปลูกปาลมน้ํามันทําใหชาวบานมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   (2) การปลูกพืช
พลังงานควรปลูกในพ้ืนท่ีนาหรือนาราง และขยายพื้นท่ีอยางตอเนื่อง (3) การ
สงเสริมใหปลูกพืชพลังงานทําใหเกิดความขัดแยงภายในชุมชน (4) สนับสนุนใหมี
การปลูกพืชพลังงานเพ่ือลดการนําเขา เพ่ิมการสงออก 

ในสวนของความคิดเห็นท่ีตางกันท้ังสามภูมินิเวศ คือ รายไดเปน
แรงจูงใจหลักใหเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน ประชาชนในพื้นท่ีตอนบนและตอนลาง
มีความเห็นดวยระดับมาก สวนในพ้ืนท่ีตอนกลาง เห็นดวยปานกลาง  สําหรับการ
มีความรูความเขาใจตอพืชพลังงานเปนอยางดี ประชากรตัวอยางภูมินิเวศตอนลาง
เห็นดวยระดับปานกลาง ในขณะพ้ืนท่ีตอนบนและตอนกลางเห็นดวยระดับนอย  
 
สรุป 
 

ทัศนคติหรือความเห็นดวย เปนการบอกถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ปรากฏการณตางๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีควรนําไปตัดสินใจในการพัฒนาแนวทางเพื่อ
การจัดการลุมน้ําสายบุรี ท่ีจะตองคํานึงถึงความรู สึกนึกคิดของประชาชน 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีประชาชนยังไมมั่นใจ และเห็นดวยนอย กลาวคือ 

1) เรื่องชีวิตความเปนอยู ชุมชนยังมีความสัมพันธกับองคกรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสถาบันวิชาการนอย และไมมั่นใจวา (1) ชีวิตความ
เปนอยูโดยรวมอยูในสภาพที่ดี ทํามาหากินไดอยางปกติสุข ไมมีความกังวล (2) 
ความสัมพันธของคนระหวางชุมชนใกลเคียงและสังคมภายนอก เปนอยางไร (3) 
ชุมชนรวมรับรูและแกปญหา ปรึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของไดมากนอยแคไหน 
(4) คนรุนใหมไดเรียนรูและใชภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถ่ินในวิถีชีวิตจริงหรือไม 
และ (5) วัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชนนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดจริงหรือ   
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ทัศนคติของประชากรตัวอยางเหลานี้ หมายความวา ท่ีผานมาการสราง
กระบวนมีสวนรวมของประชาชนยังไมเกิดขึ้นจริงตามท่ีทุกฝายตองการ และ
ชุมชนเองก็ไมแนใจในการเรียนรูของคนรุนใหม และไมเชื่อมั่นแมแตภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมของตนเองวาจะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนได ซึ่งนําไปสูคําถามการ
พัฒนาหลายประการ คือ การพัฒนาทําใหชุมชนหมดความเชื่อมั่นในตัวตน ชุมชน
มีการเปล่ียนแปลงจนไมเห็นตัวตน หรือชุมชนอยากเปล่ียนตัวเองจริงๆ  ส่ิงเหลานี้
ยังขาดคําอธิบายที่ชัดเจน ดังนั้น เพ่ือใหชุมชนไดตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเอง
ไดอยางอิสระ จึงควรใหมีการทบทวนประเดน็ปญหาตางๆรวมกัน 
 2) การจัดการทรัพยากรโดยทั่วไป ประชากรตัวอยางไมมั่นใจวา ภาครัฐ
มีความรูท่ีนาเชื่อถือควรใชเปนแนวทางในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรได และ
ความรูสมัยใหมจะชวยเขามาจัดการชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

 3) การจัดการแหลงน้ําในลุมน้ําสายบุรี ประชากรตัวอยางไมแนใจวาท่ี
ผานมา (1) รัฐไดดําเนินการพัฒนาท่ีสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยาง
แทจริง  (2) การจัดการแหลงน้ําของรัฐท่ีผานมา มีท้ังทําใหน้ําทวม ชาวบานไดรับ
ความเดือดรอน และแกไขปญหาน้ําทวมได (3) การจัดการแหลงน้ําแบบทันสมัย 
( เ ช น  ฝาย / ทํ านบ  คอนกรี ต ,  คู คลองส งน้ํ า  คอนกรี ต )  ไม ไ ด ทํ า ล าย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ  และสงเสริมเศรษฐกิจ
ท้ังระดับชุมชน และระดับประเทศใหดีขึ้น  การประกอบอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความสะดวก มีความมั่นคงในการทํามาหากิน แตส่ิงท่ีมั่นใจก็คือ การพัฒนา
ไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชน เปนอันดับแรก และ (2) การจัดการโครงการขุด
ลอก ขุดคลอง ถม กั้น ทําประตูน้ํา ไมไดทําใหวิถีชีวิตชาวบานดีขึ้น และไม
สามารถชวยแกไขสถานการณความไมสงบได 

4) พืชอาหารและพืชพลังงาน โดยเฉพาะในเรื่องของพืชพลังงาน 
ประชากรตัวอยางไมมั่นใจวา การปลูกปาลมน้ํามันทําใหชาวบานมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และควรปลูกในพ้ืนท่ีนาหรือนาราง และควรจะขยายพื้นท่ีอยางตอเนื่อง
ออกไป นอกจากนี้ การสงเสริมใหปลูกปาลมน้ํามันทําใหเกิดความขัดแยงภายใน
ชุมชนหรือไม และควรสนับสนุนใหมีการปลูกเพ่ือลดการนําเขา เพ่ิมการสงออกดี
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หรือไม และส่ิงสําคัญก็คือ ประชากรตัวอยางเห็นวาความรูความเขาใจของ
ประชาชนในเรื่องปาลมน้ํามันยังมีนอย 

ทัศนคติดังกลาวมาขางตนนาจะเปนส่ิงสะทอนใหเกิดความรูความเขาใจ
แกผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี เพ่ือใหการพัฒนานั้นเปนการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยครั้งนี้
เปนเพียงการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือใหเขาใจสถานการณโดยทั่วไป การพัฒนา
พ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีจึงควรใหมีการศึกษาถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมใหละเอียด
ลึกซึ้งตอไปกอนท่ีจะทําการพัฒนา 
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บทที่ 6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ําสาย

บุรีเปนความพยายามของชาวบานท่ีอาสาเขามารวมงานในฐานะนักวิจัยชุมชน 
เพ่ือทบทวนตนเองและแสวงหาความรูตอประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําสายบุรีท่ีจะใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน จึงไดรวมกันเขา
มาอาสาทํางานเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการเปล่ียนแปลง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ องคความรู และทัศนคติของประชาชนตอนโยบาย
การพัฒนาตางๆ เพ่ือนําองคความรูท่ีไดไปพัฒนาขอเสนอทางเลือกการจัดการ
ทรัพยากร ท่ีจะเปนทางออกในการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดย
การมีสวนรวมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนไดอยางสันติวิธี ซึ่งทําใหได
ผลการวิจัยโดยสรุปดังนี้ 
 
6.1 การเมืองการปกครอง  
 

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสายบุรี ไดผานการทบทวน
ประวัติศาสตรต้ังแตสมัยอาณาจักรลังกาสุกะท่ีรุงเรืองมาก เนื่องจากเปนเมืองท่ีมี
การติดตอคาขายกับตางประเทศมานาน ราวคริสศตวรรษที่ 15 เจาเมืองลังกาสุกะ
เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลามและไดมาต้ังเมืองใหมท่ีปตานี จึงเกิดยุค “ปตานีดารุ
สลาม” จนเขาสูยุคกรุงรัตนโกสินทรท่ีสวนกลางเริ่มมีการแตงตั้งเจาเมือง ในชวง
นั้นปากแมน้ําสายบุรีต้ืนเขินไมสะดวกในการคมนาคมจึงยายเมืองสายบุรีมาท่ี
ตําบลตะลุบัน และในชวงเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เมืองสายบุรี
ถูกยุบเปนอําเภอตะลุบันขึ้นกับจังหวัดปตตานี และไดเปล่ียนชื่อเปนอําเภอสายบุรี
จังหวัดปตตานีจวบจนปจจุบัน 

การเปล่ียนแปลงการปกครองนับตั้งแตพ.ศ.2475 รัฐไทยมีนโยบายเนน
ชาตินิยม ยํ้าเอกลักษณแหงความเปนวัฒนธรรมไทยที่แตกตางจากพื้นฐานเดิม
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ของชาวมุสลิม ทําใหเกิดปญหาทางชนชาติและศาสนา เกิดการตอตานของชาว
ปตตานีจนเกิดเปนประเด็นแบงแยกดินแดน แตประเด็นนี้ก็คอยๆ จางไป 
จนกระท่ังในป พ.ศ. 2547 ความขัดแยงก็แฝงปจจัยอื่นๆเขามาอยางมากมาย เชน 
ความขัดแยงสวนตัว ผลประโยชน การเมือง อิทธิพลทองถ่ิน ซึ่งทําใหเกิด
เหตุการณรุนแรงขึ้นบอยคร้ัง ชาวบานขาดความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน  
ขณะเดียวกันชาวบานก็ขาดการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอัน
เนื่องมาจากปญหาความไมปลอดภัยและปญหาขัดแยงทางกฎหมาย 

  
6.2 สภาพสังคม 
 

ลุมน้ําสายบุรีมีจํานวนประชากร 401,592 คน ประชากรรอยละ 47.05 
อาศัยอยูในจังหวัดนราธิวาส รอยละ 30.31 อาศัยอยูในจังหวัดปตตานี และรอยละ 
22.64 อาศัยอยูในจังหวัดยะลา ความหนาแนนของประชากรลุมน้ําสายบุรีคอนขาง
เบาบาง ประมาณ 115 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนบาน 22 หลังตอตาราง
กิโลเมตร จํานวนประชากรเฉล่ียตอหลังคาเรือนประมาณ 5 คน ประชากรสวน
ใหญรอยละ 96 นับถือศาสนาอิสลาม และสวนใหญสามารถพูดภาษามลายูถ่ินได
ดีกวาภาษาไทย และรอยละ 7 สามารถพูดและเขียนภาษาอาหรับได  ลักษณะ
ครอบครัวท่ัวไปสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว อยูในภูมิลําเนาเดิม มีการอพยพ
โยกยายจากแตงงานและประกอบอาชีพ  บางสวนอพยพไปทํางานในประเทศ
มาเลเซีย 

สภาพสังคมลุมน้ําสายบุรี ไดทําการศึกษาขอมูลท้ังหมด 6 เรื่อง ไดแก 
การตั้งถ่ินฐาน โครงสรางทางสังคม สถานท่ีสําคัญ ความเชื่อ บทบาทในการแกไข
ปญหา ภูมิปญญาทองถ่ิน  
เครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

ด า น ก า ร ต้ั ง ถ่ิ น ฐ า น ชุ ม ช นดั้ ง เ ดิ ม  ทุ ก ภู มิ นิ เ ว ศ มั ก ใ ก ล ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีตองอาศัยพ่ึงพา  แตก็มีความแตกตางกันบางตามลักษณะ
ภูมินิเวศ คือ ภูมินิเวศตอนบน  ในยุคแรกไดมีการเขามาทําเหมืองทองท่ีบาน
โตะโมะ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  และเขามาทําไมในเขตสัมปทานปาไม 
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และการอพยพของคนแถบอีสาน ภาคกลางเขามาอยูในนิคมสรางตนเองอําเภอสุ
คิริน ภูมินิเวศตอนกลาง มีกลุมคนสองกลุม กลุมแรกเปนชุมชนที่อยูริมแมน้ํา พรุ 
ทุงนา เพ่ือทํามาหากิน เล้ียงชีพ กลุมท่ีสองเปนชุมชนท่ียึดพ้ืนท่ีบริเวณติดกับภูเขา
ในการทํามาหากิน สวนภูมินิเวศตอนลาง มีการเลือกต้ังถ่ินฐานรอบๆ แมน้ํา พรุ 
ทุงหญา ภูเขา เปนหลัก ตอมาเมื่อมีกระบวนการทําใหทันสมัยเกิดขึ้น ทําใหวิถี
ชีวิตชาวบานเริ่มเปล่ียนไป มีการยายบานเรือนใหม เพราะบางพ้ืนท่ีน้ําทวม มีการ
โคนสะตอ ทุเรียน มังคุด แลวปลูกพืชเชิงเด่ียวจํานวน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ยางพาราและปาลมน้ํามัน 

ดานโครงสรางทางสังคมนั้นพบวา ชุมชนลุมน้ําสายบุรีมีผูนําท้ังท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ ของชุมชน เชน โตะครู 
เจะฆู อุสตะส โตะอิหมาม เปนตน อันเปนท่ีเคารพนับถือของชาวบาน เมื่อรัฐเขา
มาพัฒนามากขึ้นทําใหอํานาจในชุมชนลดบทบาทลง กลไกภายในออนแอลง ผูนํา
ศาสนาและผูนําธรรมชาติคอยๆ หางไกลไปจากชาวบาน กอใหเกิดความขัดแยง 
และโครงสรางเดิมกําลังมีบทบาทนอยลง นอกจากนี้ ความสัมพันธทางสังคมยัง
เห็นไดจากกิจกรรมในชุมชน เชน กิจกรรมเวลาวาง กิจกรรมดานประเพณี
วัฒนธรรม กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ซึ่งไดสะทอนใหเห็นอยางสําคัญวา 
ชาวบานใหความสําคัญกับกิจกรรมทางศาสนาเปนอยางมาก และปรากฏสถานที่
สําคัญทางความเชื่อ จํานวนมาก เชน มัสยิด กูโบร พ้ืนท่ีวากัฟฮฺ วัด โรงเรียนตาดี
กา สุเหรา สํานักสงฆ เมรุ เปนตน สถานท่ีสําคัญตางๆ เหลานี้เปนท่ีรวมของกลุม
คนหรือชุมชนในการทํากิจกรรมทางสังคม สวนใหญเนื่องจากมีประชาชนนับถือ
อิสลาม ทุกภูมินิเวศถือวามัสยิดเปนสถานท่ีสําคัญของหมูบานมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ กูโบร พ้ืนท่ีวากัฟฮฺ โรงเรียนปอเนาะ วัด โรงเรียนตาดีกา ศาลาเอนกประสงค 
สนามกีฬา และอ่ืนๆ ไดแก สุเหรา สํานักสงฆ เมรุ  

สําหรับความเชื่อของประชาชนในลุมน้ําสายบุรีนั้น เนื่องจากประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม นอกจากความยึดมั่นในอัลเลาะหเพียงองคเดียว
แลว ประชากรทุกภูมินิเวศสวนใหญมีความเชื่อในบอมอกําปงหรือหมอพ้ืนบาน
มากท่ีสุด นอกจากนั้น ไดแก เมาะนูยง มะโยง ตือรี ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว มโนราห 
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หนังตะลุง ไหวเจาท่ี หมอไสยศาสตร พิธีลาซัง เปนตน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ
เกี่ยวกับวิญญาณ/และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในธรรมชาติอีกจํานวนมากท่ีเกี่ยวกับแมน้ํา 
ตนไม ทองฟา และอ่ืนๆ ไดแก เจาท่ี เจาปาเจาเขา, ผีบรรพบุรุษ, ภูเขา, มโนราห, 
วิญญาณ, สถานท่ี, สัตว เปนตน ขณะที่โดยภาพรวมแลวเห็นวาธรรมชาติมี
วิญญาณ/เจาของ/ส่ิงศักด์ิสิทธิ์เฝาดูแล 

อยางไรก็ตาม ในทางสังคมน้ัน หากพิจารณากันในระดับปจเจก 
ประชาชนก็มีบทบาทในการแกไขปญหาในชุมชนหลายประการ โดยเฉพาะการ
แกไขปญหายาเสพติด ปญหาความยากจน และเรื่องท่ัวไป สวนปญหาท่ีมีบทบาท
ในการแกไขนอย ไดแก ปญหานํ้าทวม สถานการณไมสงบ การทะเลาะวิวาท และ 
ปญหาทรัพยากรถูกทําลาย และนาสังเกตวาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต
นั้น ปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีสรางความกังวลมากกวาปญหาอ่ืนๆ อยางเห็น
ไดชัด และยังเปนจุดเริ่มตนท่ีนําไปสูอีกหลายๆ ปญหาพรอมกันไปดวย 

ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังสามภูมินิเวศ มีการจัดการน้ํา ดิน พืช และ
สัตว มีความสัมพันธเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน โดยมีปราชญทองถ่ินในทุกภูมิ
นิเวศที่เขาใจระบบชีวิตอยางเปนองครวม และมีความรูความเขาใจดานศาสนธรรม
อยางลึกซึ้ง ผานประสบการณการตอสูชีวิตและไดรับการถายทอดมาจากบรรพ
บุรุษมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งทําใหเขาใจไดวา ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรของลุมน้ําสายบุรีนั้นมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับหลักการทางศาสนา
อิสลามท่ีใหความสําคัญกับการรูจักคุณคา การไมเบียดเบียนธรรมชาติ ไม
เบียดเบียนมนุษย การมีความรูความเขาใจหลักการศาสนาอยางถูกตองลึกซึ้งก็
สามารถทําใหเกิดปญญาท่ีจะนําไปแกไขปญหาอยางสันติไดไมยาก เชน การ
รักษาโรค วังปลา ภูมิปญญาเกี่ยวกับตนจาก การปองกันตล่ิงพังและการกัดเซาะ
ชายฝง การจัดการน้ํา การดูแลปา  

ขณะเดียวกัน ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีก็ปรากฏเครือขายการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก ไดแก เครือขายปา-พรุ-สันทราย-ชายเลน 
เครือขายอาวปตตานี เครือขายพรุลานควาย เครือขายปาเขตรอนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต และเครือขายองคกรชาวบานพิทักษลุมน้ําสายบุรี และจากการ
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ทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน และกลุมนักวิชาการตางๆ ทําใหเกิดเครือขาย
เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามจังหวัด คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส อีก 19 กลุม เชน กลุม
อนุรักษพรุแฆ กลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ กลุมอนุรักษพรุบึงน้ําใส กลุมอนุรักษ
พรุลานควาย กลุมเกษตรกรรมทางเลือก กลุมอนุรักษปาชุมชนบานน้ําตก กลุม
เกษตรกรรมทางเลือก เปนตน และยังปรากฏเครือขายการจัดการทรัพยากร อีก 
17 เครือขาย เชน ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เครือขายบาน
จะรังตาดง บานทากําชํา โรงเรียนบานกลาง โรงเรียนบานมะนังกาหยี บานเทียร
ยา บานแหลม วัดโพธาราม กลุมแมคาผักปลอดสารพิษ เปนตน 
 
6.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชนลุมน้ําสายบุรีเปนเศรษฐกิจของเกษตรกรราย
ยอย สวนมากเปนสวนยางพารา สวนผลไม การเล้ียงวัว ควาย ซึ่งเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับเศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจชุมชนจึงเปนเศรษฐกิจท่ีอาศัยฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยภูมินิเวศตอนบนมีลักษณะเปนปาเขา จึงมีการทําสวน
ยางพาราและทําสวนผลไมมากกวาอาชีพอื่น ลําดับรองลงมา ไดแก รับจาง คาขาย 
ทํานา เชนเดียวกับภูมินิเวศตอนกลางที่สวนมากเปนการประกอบอาชีพทําสวน
ยางพารา ซึ่งเดิมทีการทํานาเคยเปนอาชีพหลักตามลักษณะภูมินิเวศของ
ตอนกลางที่เปนพรุ และท่ีราบลุมหรือพ้ืนท่ีรองรับน้ํา แตปจจุบันพ้ืนท่ีนาและพรุ
จํานวนมากเปล่ียนไปเปนสวนยางพาราจนมีอัตราสูงสุด แตท้ังนี้ ในภูมินิเวศ
ตอนกลางก็มีการทํานาสูงสุดกวาทุกภูมินิเวศ สวนอาชีพรับจางท่ัวไปก็เปนอาชีพท่ี
มีความสําคัญในระดับตนๆ นอกนั้นไดแก อาชีพคาขาย และสวนผลไมผสมผสาน 
สวนภูมินิเวศตอนลาง แมลักษณะเศรษฐกิจจะมีความคลายคลึงกับภูมินิเวศ
ตอนบนและตอนกลาง คือ การทําสวนยางพาราและรับจางท่ัวไป แตการรับจาง
ท่ัวไปมีอัตราสูงสุด 

อยางไรก็ตาม อาชีพหลักลําดับตนๆ ของลุมน้ําสายบุรี ก็คือ การทําสวน
ยางพารา รองลงมาไดแก รับจางท่ัวไป การทํานา คาขาย สวนผลไมผสมผสาน 
ลูกจางรัฐ ท่ีหลอมรวมกันเปนเศรษฐกิจชุมชนลุมน้ําสายบุรี สวนอาชีพเสริมท่ีพบ
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เห็นไดท่ัวไปคือ การเล้ียงปศุสัตว เชน วัว ควาย แพะ แกะ ท้ังเพ่ือขาย บริโภค 
และประกอบพิธีกรรม 

ท้ังนี้ สภาพเศรษฐกิจชุมชนดังกลาวอยูภายใตสถานการณความไมปกติ
ทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ซึ่งเกิดความขัดแยงอยางกวางขวาง ไดทําใหเปน
ปญหาตอการประกอบอาชีพหรือระบบเศรษฐกิจชุมชนอยางหลีกเล่ียงไมได 
 
6.4 สถานการณและการเปลี่ยนแปลงฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

พ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ําสายบุรีเปนเขตแดนจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัด
ยะลา ซึ่งเปนสันปนน้ําท่ีใหน้ําทาลงแมน้ําสายบุรี ลุมน้ําตอนบนสวนใหญเปนลํา
หวย พ้ืนท่ีสวนมากเปนพ้ืนท่ีตอนบนและตอนกลาง ตอนลางเปนพ้ืนท่ีชายฝง และ
เน่ืองจากลุมน้ําสายบุรีมีปริมาณน้ําฝนมาก มีปริมาณน้ําเพียงพอท่ีจะสนับสนุน
อาชีพการเกษตร จึงไมจําเปนตองอาศัยระบบชลประทานขนาดใหญ อยางไรก็
ตาม  กรมชลประทานก็ยังคงมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบชลประทานอีกมาก  
โดยเฉพาะประตูระบายน้ําบริเวณอําเภอรามันและอําเภอกะพอ 

ใ นป พ .ศ .  2530-2550 สถานกา รณ แ ล ะก า ร เป ล่ี ยนแปลงฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติมีการใชประโยชนจากท่ีดินเพ่ิมขึ้นทุกประเภท ไดแก พ้ืนท่ี
การเกษตร พ้ืนท่ีตัวเมืองท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ้ืนท่ีปา และการใชพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ซึ่งสงผลใหพ้ืนท่ีปาลดลง 140.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 87,668.75 ไร (4.37 %) 
และยังคงถูกบุกรุกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปาตนน้ําเริ่มลดนอยลงอยางนากังวล 
นอกจากนี้ ตลอดลุมน้ําจะมีสันทราย และมีตะกอนจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณ
ตอนกลาง และเมื่อน้ําหลากมาแรงจะมีตะกอนเยอะมาก และตล่ิงพัง 
 สถานการณการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี 
แบงออกเปน 3 ยุค ดังนี้ 

1) ยุคการเปล่ียนแปลงสูความทันสมัย (สมัยรัชการท่ี 5 ถึง พ.ศ.2519) 
ซึ่งเปนชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1-3 ไดมีการใช
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนามาก ในยุคนี้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให
ความสําคัญกับสิทธิทํากินของชุมชนและบุคคลมากกวาการใหกรรมสิทธิ์  
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ประชาชนสามารถเขาไปจับจองท่ีดินปาไมและใชประโยชนปาและทรัพยากรได
คอนขางอิสระ แตหลังจากระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีเขามาเปนกระแสหลักการ
พัฒนา จึงทําใหระบบสิทธิ์ตามวัฒนธรรมประเพณีถูกมองขาม เปนจุดเริ่มตน
ปญหาความขัดแยงดานการจัดการทรัพยากรท่ีดําเนินสืบเนื่องมาจนปจจุบัน ซึ่งมี
ลักษณะของการจัดการทรัพยากรแบบเรงรัดพัฒนา ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับตางๆสงผลใหพ้ืนท่ีการเกษตรเชิงพาณิชยเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
มีการใหสัมปทานปาไม ท่ีดินไดถูกจัดสรรจํานวนมาก มีการตัดถนน กอสรางเขื่อน
ขนาดใหญ จัดทํานิคมสรางตนเอง สงเสริมการปลูกพืชพาณิชย ขณะเดียวกัน 
สังคมก็เริ่มใหความสนใจตอกระแสส่ิงแวดลอมดวย เกิดคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การประกาศพื้นท่ี
ปาคุมครองและปาสงวนท่ีทําใหไปทับพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยของราษฎรจํานวน
มาก  

2) ยุคกระแสส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2539) เปนยุคท่ี
ผลกระทบจากการทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติเริ่มสงผลกระทบตอสังคม
อยางกวางขวาง ยุคนี้ภาครัฐไดเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานจํานวนมาก โดยเฉพาะ
โครงการที่เกี่ยวของกับการเกษตร ท่ีใหความสําคัญกับการปฏิรูปท่ีดิน แหลงน้ํา 
และปาไม เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชาติ ขณะเดียวกันก็มีกระแสอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นอยางกวางขวาง แตก็ปรากฏวายังคงเกิดโครงการพัฒนาท่ี
สงผลกระทบตอระบบนิเวศอยางกวางขวางเชนกัน เชนประตูกั้นน้ําบางนาราหรือ
ฝายญี่ปุน  โครงการเขื่อนสายบุรี โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาลุมน้ําสายบุรี ประตูกั้น
น้ําชลประทานพรุแฆแฆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการสรางอางเก็บน้ํา 
รพช. และประตูน้ําชลประทาน การจัดการน้ํา : โรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ีบานไฮรกา
เปาะ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และการประกาศพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

3) ยุคการมีสวนรวมของประชาชน (พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2550) เปนยุค
สมัยท่ีขบวนการภาคประชาชน และภูมิปญญาชาวบานไดรับการยอมรับมากขึ้น 
เกิดเครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาชาวบานในการจัดการทรัพยากร ท่ีนักวิชาการพยายามแสดงใหเห็นถึงองค
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ความรูสําคัญในการใชเพ่ือดูแลและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แตขณะเดียวกัน 
นโยบายการพัฒนาตางๆ ก็ยังคงเกิดขึ้นทามกลางความคิดเห็นท่ีแตกตาง และ
ปรากฏวายังมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดท้ังมี
อิทธิพลทองถ่ินเขามาเกี่ยวของ ซึ่งทําใหขบวนการภาคประชาชนไมสามารถทํา
หนาท่ีปกปองทรัพยากรตางๆ ไดอยางปกติ โดยสามารถทําความเขาใจผาน
โครงการพัฒนาตางๆ เชน โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพัฒนาลุมน้ํา
สายบุรี โครงการสรางอางเก็บน้ําลําพะยา การพัฒนาคลองไสไก การขุดลอกคู
คลอง การสรางถนน การจัดการพื้นท่ีการเกษตร การจัดการปา และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ได เชน การคาสัตวปา ธุรกิจไมวัดหลา 
 
6.5 ทัศนคตขิองประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนา 
 

1) การดูแลและใชประโยชนทรัพยากรในอดีต-ปจจุบัน : ปา ท่ีดิน พรุ 
แหลงน้ํา สัตวปา 

ส่ิงท่ีชาวบานตองการเห็นการดูแลหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินนั้น ทุกภูมินิเวศมีความตองการเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินโดยชุมชนดูแลรักษาดวยการผสมผสานวิชาการสมัยใหมกับภูมิปญญา
ชาวบาน หรือการใชภูมิปญญาโดยไมตองการใหภาครัฐหรือหนวยงานภายนอก
เขามาเปนผูนําการพัฒนาแตตองการใหเปนผูสนับสนุนมากกวา และมีความ
ตองการใหรัฐ ทองถ่ิน และชุมชนรวมกันดูแลและจัดการทรัพยากรซ่ึงเปน
สาธารณะสมบัติของชาติมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใหชุมชนเปนผูจดัการ
โดยลําพัง ซึ่งเปนการยืนยันวาหากมีทางเลือกอ่ืนท่ีมากกวาชุมชนดูแลเพียงลําพัง 
ชุมชนก็จะเลือกใหมีการจัดการโดยการมีสวนรวมของหลายๆฝาย นอกจากนี้ ยังมี
ความตองการในการจัดการทรัพยากรลักษณะอื่นๆดวย เชน สรางสํานึกรักทองถ่ิน 
จัดต้ังสภาชุมชน ใหผูนําเปนผูดูแล เปนตน ซึ่งในปจจุบันรัฐเองไดพยายามให
ชุมชนเขามามีสวนรวม แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติมากนัก   
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ในดานการดูแลทรัพยากรในอดีตนั้นพบวา มักเปนการดูแลดวยการ
ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินและการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยอาศัยหลักการศาสนา ความเชื่อ เพ่ือใหเกิดการใชสอยใน
ชุมชนอยางสํานึกถึงคุณคา เพราะจะทําใหปาขึ้นปกคลุม ดิน พรุ มีความอุดม
สมบูรณ แหลงน้ําสะอาด สัตวปาสามารถอาศัยไดอยางปกติ ทําใหเกิดความสมดุล
ทางระบบนิเวศ แตในปจจุบัน การดูแลไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา 
โดยเฉพาะปุยเคมี วิชาการสมัยใหมท่ีเนนการควบคุมและเอาชนะธรรมชาติ เชน 
การขุด ทําถนน การกั้นคันดิน การคา การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งเปนการดูแลท่ีเนน
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจมากกวาการมุงใหเกิดความสมดุลอยางเปนธรรมชาติท่ี
เปนการบํารุงรักษา สวนการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติอยางในปจจุบัน
สวนมากเปนการปลอยใหเปนไปตามยถากรรม เพราะเห็นวาไมสามารถเขาไป
จัดการใหดีขึ้นได การดูแลในปจจุบันจึงเปนการปลอยปละละเลย และขาดจิตสํานึก
เพ่ิมมากขึ้น สงผลใหทรัพยากรเส่ือมโทรมเปนอยางมาก 

ในดานการใชประโยชนในอดีตและปจจุบันก็มีลักษณะท่ีแตกตางกัน คือ 
ในอดีต การใชประโยชนทรัพยากรมักเนนท่ีการนํามาบริโภคหรือใชสอยภายใน
ครอบครัวและชุมชน แตปจจุบันเนนการใชประโยชนท่ีมากขึ้นภายใตระบบ
เศรษฐกิจตลาดท่ีมีอิทธิพลตอชาวบานอยางกวางขวาง จึงทําใหวิถีชีวิตประจําวัน
ตองแสวงหาเงินเปนสําคัญ ดังนั้น การใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆจึงมุงเนน
ใหไดเงินตรามาเปนอันดับแรก เชน การใชประโยชนปาในอดีต มุงหาอาหารแบบ
พอเพียง แตปจจุบันมุงหามาเพ่ือคาขาย การใชประโยชนดินในอดีต มักเปนการ
ทํามาหากินและเปนท่ีอยูอาศัย สวนปจจุบันการใชประโยชนดังกลาวมีอัตราเพ่ิม
สูงขึ้น ซึ่งสงผลใหทรัพยากรเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิง การใช
ประโยชนจากพรุท่ีอดีตเคยเปนแหลงทํามาหากิน เชน การประมง เพาะปลูก เล้ียง
สัตว หาของปา แตปจจุบัน พรุกลายเปนพ้ืนท่ีใชประโยชนของโครงการพัฒนา
ตางๆในสัดสวนสูงสุด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนท่ีแสวงหาผลประโยชนจาก
เจาของโครงการพัฒนาตางๆ เชน การขุดสระ ขุดทางน้ํา ทําคันดินกั้นน้ํา ทํา
สะพาน ทําถนน ขุดลอก เปนตน สงผลใหการดูแลของชาวบานท่ีเปนแบบ
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ธรรมชาติลดลงอยางตอเนื่อง และแทนท่ีดวยการดูแลจัดการแบบสมัยใหม ผาน
โครงการพัฒนาแบบทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับแปลงตาม
แผนการพัฒนาท่ีกําลังทยอยเขามาอยางตอเนื่อง จึงกระทบตอพรุอยางกวางขวาง
และมีสภาพเส่ือมโทรมมาก สําหรับการใชประโยชนแหลงน้ําในอดีต มักเปนการใช
ประโยชนเพ่ือการเกษตร การอุปโภค แหลงน้ําคือวิถีชีวิตของชาวบาน สวนใน
ปจจุบัน นอกจากมีลักษณะคลายคลึงกับอดีตแลว การจัดการระบบชลประทาน
แบบทันสมัยหรือของรัฐมีสูงขึ้นมาก ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบน้ําอยาง
รวดเร็ว ไมสามารถบริโภคน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติได พ้ืนท่ีบึง พรุ แมน้ํา ใช
สําหรับการหาปลาเทานั้น เพราะนํ้าเส่ือมคุณภาพเกินไปท่ีจะนํามาบริโภค จึงมี
การทําน้ําประปาหมูบาน และขุดบอ เพ่ือการบริโภคอุปโภค การใชประโยชนสัตว
ปาในอดีตก็เชนกัน มักใชเปนอาหารมากท่ีสุด และจับสัตวปาเพ่ือขายในลําดับ
รองลงมา การใชประโยชนดานอื่นๆ มีเพียงเล็กนอย สวนปจจุบันมักนําไปคาขาย 
ขณะท่ีการบริโภคเปนลําดับรองลงมา  

อยางไรก็ตาม การดูแลและใชประโยชนทรัพยากรในทองถ่ิน สามารถ
สรุปไดวา ในเรื่องการดูแลนั้น ในอดีตทุกภูมินิเวศมองเห็นวามักปลอยใหเปนไป
ตามธรรมชาติ แตในปจจุบันมักเปนการอาศัยเทคโนโลยีโดยภาครัฐเขามาดูแลซึ่ง
สงผลกระทบตอระบบนิเวศอยางกวางขวาง มีลักษณะเปนการพัฒนาท่ีทําให
คุณภาพทรัพยากรมีความเส่ือมโทรมลง ซึ่งประชากรตัวอยางเห็นพองกันวา การ
ดูแลและจัดการทรัพยากรธรมชาตินั้นรัฐกับชุมชนควรรวมดําเนินการดวยกัน 
หรือไมก็ใหชุมชนดําเนินการเอง ดวยแนวทางการอนุรักษและฟนฟู เพ่ือให
ธรรมชาติคงอยูตลอดไป 

 
2) ทัศนคติของประชาชนตอแนวนโยบายการพัฒนา 
- เรื่องชีวิตความเปนอยู ท่ีผานมาการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนยังไมเกิดขึ้นจริงตามท่ีทุกฝายตองการ และชุมชนเองก็ไมแนใจในการ
เรียนรูของคนรุนใหม และไมเชื่อมั่นแมแตภูมิปญญาและวัฒนธรรมของตนเองวา
จะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนได ซึ่งนําไปสูคําถามการพัฒนาหลายประการ คือ การ
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พัฒนาทําใหชุมชนหมดความเชื่อมั่นในตัวตน ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงจนไมเห็น
ตัวตน หรือชุมชนอยากเปล่ียนตัวเองจริงๆ  ส่ิงเหลานี้ยังขาดคําอธิบายท่ีชัดเจน 
ดังนั้น เพ่ือใหชุมชนไดตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเองไดอยางอิสระ จึงควรใหมี
การทบทวนประเด็นปญหาตางๆ รวมกัน 
 - การจัดการทรัพยากรโดยทั่วไป ประชากรตัวอยางไมมั่นใจวา ภาครัฐมี
ความรูท่ีนาเชื่อถือควรใชเปนแนวทางในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรได และ
ความรูสมัยใหมจะชวยเขามาจัดการชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

 - การจัดการแหลงน้ําในลุมน้ําสายบุรี ประชากรตัวอยางไมแนใจวาท่ีผาน
มา (1) รัฐไดดําเนินการพัฒนาสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยางแทจริง  
(2) การจัดการแหลงน้ําของรัฐท่ีผานมา มีท้ังทําใหน้ําทวม ชาวบานไดรับความ
เดือดรอน และแกไขปญหานํ้าทวมได (3) การจัดการแหลงน้ําแบบทันสมัย ไมได
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ  และสงเสริม
เศรษฐกิจท้ังระดับชุมชน และระดับประเทศใหดีขึ้น  การประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสะดวก มีความมั่นคงในการทํามาหากิน แตส่ิงท่ีมั่นใจก็
คือ การพัฒนาไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชน เปนอันดับแรก และ (2) การ
จัดการโครงการขุดลอก ขุดคลอง ถม กั้น ทําประตูน้ํา ไมไดทําใหวิถีชีวิตชาวบาน
ดีขึ้น และไมสามารถชวยแกไขสถานการณความไมสงบได 

- พืชอาหารและพืชพลังงาน โดยเฉพาะในเรื่องของพืชพลังงาน 
ประชากรตัวอยางไมมั่นใจวา การปลูกปาลมน้ํามันทําใหชาวบานมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และควรปลูกในพ้ืนท่ีนาหรือนาราง และควรจะขยายพื้นท่ีอยางตอเนื่อง
ออกไป นอกจากนี้ การสงเสริมใหปลูกปาลมน้ํามันทําใหเกิดความขัดแยงภายใน
ชุมชนหรือไม และควรสนับสนุนใหมีการปลูกเพ่ือลดการนําเขา เพ่ิมการสงออกดี
หรือไม และส่ิงสําคัญก็คือ ประชากรตัวอยางเห็นวาความรูความเขาใจของ
ประชาชนในเรื่องปาลมน้ํามันนั้นยังมีนอย 

ทัศนคติดังกลาวมาขางตนนาจะเปนส่ิงสะทอนใหเกิดความรูความเขาใจ
แกผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี เพ่ือใหการพัฒนานั้นเปนการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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เปนเพียงการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือใหเขาใจสถานการณโดยทั่วไป การพัฒนา
พ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีจึงควรใหมีการศึกษาถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมใหละเอียด
ลึกซึ้งตอไปกอนท่ีจะทําการพัฒนา 
 
6.6 ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 

 จากการประมวลผลการศึกษาเพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาและ
กระบวนการพัฒนาความรวมมือของภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรลุมน้ํา
สายบุรี มีสาระสําคัญเบ้ืองตนพอสรุปไดดังนี้ 

1) การลักตัดฟนทําลายตนไม ปจจุบันยงมีการลักลอบตัดไมในพ้ืนท่ี
สาธารณะ เพ่ือนําไปทําการคาอยางครบวงจร เชน ไมใหญใชกอสราง ทํา
เฟอรนิเจอร ทําไมลัง ไมลังบรรจุปลา ไมเล็กทําฟนหรือปอนโรงไฟฟาชีวมวล   
การลักลอบตัดไมไดขยายตัวออกไปมากจากทีทํ่าในท่ีสาธารณะ บริเวณริมทาง ริม
คูคลอง ขยายออกมาถึงท่ีสวนบุคคล   จึงควรจะตองทบทวนมาตรการปองกันการ
กระทําดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) การอางโครงการปลูกปา มีการอางโครงการปลูกปาเพ่ือตัดปาและ
ปลูกตนไมแถบปาพรุทากําซํา อําเภอหนองจิก ปาไมเสม็ด อําเภอไมแกน ต้ังแต
หลังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรถึงพรุบาเจาะ และยังมีการจับจองท่ีปา
เพ่ือการเก็งกําไรซื้อขายท่ีดิน เพราะมีการจําแนกปาเปนพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม  จึงตอง
ทบทวนหลักเกณฑการกําหนดปาเส่ือมโทรมและวิธีการปลูกปาเสียใหมให
เหมาะสมกับระบบนิเวศเพ่ือไมใหเสียปาธรรมชาติเดิมไป 

3) การลาสัตวปา  มีการขยายตัวออกไปมาก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแถบ
ควรกาหลงซึ่งเปนพ้ืนท่ีนิคม จากการลาสัตวขายเปนตัวซึ่งเปนจํานวนไมมากนัก 
มาเปนการลาแลวชําแหละเนื้อไปขาย เปนธุรกิจเถ่ือนขนาดใหญเชื่อมโยงกับตลาด
คาสัตวปาท่ีกรุงเทพและประเทศในแถบอินโดจีน จึงควรทําการปองกันและ
ปราบปรามอยางเด็ดขาด 
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4) แผนดินถลมในพื้นท่ีปาตนนํ้า มีการเกิดแผนดินถลม (landslide) 
มากและบอยครั้งขึ้น โดยเฉพาะในแถบสุคิริน ศรีสาคร และขยายไปเกือบทุกพ้ืนท่ี
ท่ีมีการขยายการปลูกตนยางพาราขึ้นไปบนพ้ืนท่ีภูเขาซึงเปนปาตนน้ําลําธารท่ีมี
ฝนตกมาก จึงควรทบทวนและวางแผนการใชท่ีดินบนพ้ืนท่ีตนน้ําภูเขาสูงใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับระบบนิเวศ 

5) การขุดลอกคลอง การขุดลอกคลองแทบทุกแหงขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินและของหนวยงานราชการ ต้ังแตอําเภอศรีสาครลงมาถึง
ปากนํ้าสายบุรี ไดขุดดินลงไปจนลึกมาก ทําใหเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศ 
ทําลายความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี และวิถีการทํามาหากินของชาวบาน และ
ชาวบานใชประโยชนจากนํ้าในคลองชลประทานไดยาก เปนเหตุใหนาลมหลายป 
เพราะไมมีน้ําทํานา  จึงเสนอใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบมีการปรึกษาหารือ
กับประชาชนอยางใกลชิด เพ่ือปรับวิธีการขุดลอกคลองท่ีไมทําลายธรรมชาติ และ
ชาวบานในทองถ่ินจะไดมีสวนรวมทําดวย เปนการชวยจางแรงงานชาวบานอีก
ทางหนึ่ง 

6) การพัฒนาระบบชลประทานในเขตลุมนํ้าสายบุรี ปจจุบันมี
โครงการชลประทานขนาดเล็กประมาณ 300 แหงท่ีทําไปแลวแตยังไมมีการ
ประเมินผลอยางจริงจังวาไดประโยชนคุมคาหรือไม มีการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแคไหน  เพราะมีสวนทําใหชาวบานมีทัศนคติท่ีไมดี
ตอโครงการพัฒนาแหลงน้ําของรัฐ ดังนั้นกอนท่ีจะทําโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ขึ้นมาใหมควรจะไดทําการประเมินผลโครงการเดิมเสียกอนเพ่ือนําความคิดเห็นมา
ปรับปรุงโครงการใหมๆ ใหดีขึ้น 

7) นาราง  ชาวบานอยากใหมีการสงเสริมการฟนฟูนารางอยางจริงจัง 
มีชาวบานท่ีอยากทํานาเยอะแตมีเง่ือนไขปจจัยหลายประการที่เปนปญหาอุปสรรค
ทําใหกลับไปทํานาไมได  จึงควรมีการศึกษาวิจัยวิเคราะหเพ่ือหาทางแกไขปญหา
และการฟนฟูนารางอยางเหมาะสมเชนการลดตนทุน การปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหเกิด
แรงจูงใจใหกลับมาทํานากันใหม  
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8) ผืนนาท่ีมีบิ้งหรือระบบจายนํ้าในนาแตถูกนําพื้นท่ีไปปลูก
ปาลม ทําใหรูปแบบการจัดการระบายน้ําแบบด้ังเดิมในพื้นท่ีทําไมได   อีกท้ังการ
ทําคลองชลประทานระบายน้ําสูงกวาผืนนา ยังทําใหระบบการไหลของน้ําตาม
ธรรมชาติถูกทําลาย ชาวนาที่ทํานาไมไดเพราะระบบน้ําถูกทําลายมีมากในพ้ืนท่ี
เปนแถบยาวกวา 30 กิโลเมตรของพื้นท่ีลุมน้ําสายบุรีตอนลาง แถบอําเภอยะรัง 
ตําบลเมาะมารี ถึงเขตอําเภอปะนาเระ ควรจะตองทบทวนและหาทางปรับปรุง
แกไขโดยดวน 

9) การสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะริมตลิ่ง  ในปจจุบันทําระบบ
กางปลา ทําพนังกั้นและเปนแกนกางปลาย่ืนออกไป ทําใหเกิดการกัดเซาะในท่ี
อ่ืนๆ ควรหาทางปรับปรุงแกไขดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหาในแตละ
พ้ืนท่ี 

10) การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น เกือบทุกแหงทํางาน
ผานสายงานอําเภอ แมรัฐมีเจตนาดีอยากใหประชาชนมีสวนรวมในการประชาคม 
แตท่ีทําประชาคมจริงๆ มีไมมาก ประชาชนยังไมมีสวนรวมอยางแทจริง และขาด
การตรวจสอบติดตามผลงานอยางตอเนื่อง  ทําใหโครงการพัฒนาสวนหนึ่งมีความ
ไมโปรงใส เกิดผลกระทบกับประชาชนหลายกลุม จึงควรจะตองสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงในงานพัฒนาทุกขึ้นตอน 

11)  การคุกคามแกนนําชาวบาน  ชาวบานสวนหนึ่งรวมท้ังนักวิจัย
ชาวบานอยากเสนอความคิดเห็นอยางเปนอิสระ แตเมื่อไดเสนอความคิดเห็น
ออกไป กลับถูกขมขูคุกคามจากผูมีอิทธิพลในทองท่ี และผูท่ีคาดวาจะไดรับ
ผลประโยชนจากการทําโครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐ   จึงควรมีฝายวิชาการเขา
มารวมรับรูรับฟงความเห็นรวมกับฝายรัฐและประชาชนดวย รวมท้ังควรมี
มาตรการคุมครองความปลอดภัยใหกับประชาชนที่ตองการแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระดวย 

12) การแกปญหายาเสพติด ยังมีปญหายาเสพติดมากในชุมชน สงผล
กระทบมากกวาปญหาอ่ืนๆ ท้ังมวล การแกปญหาในปจจุบันยังไมคืบหนา ควร
ดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง 
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13) การศึกษา ไมตอบสนองการประกอบอาชีพในชุมชน คนแกเฒาไม
อยากสงลูกหลานไปเรียนเพราะกลัวลูกหลานเรียนจบแลวไมกลับไปประกอบ
อาชีพในพื้นท่ี ควรจัดระบบการศึกษาใหสอดคลองกับการประกอบอาชีพและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูอยางกวางขวาง 

14) ความขัดแยงในทองถิ่น หนวยงานของรัฐบางแหงใชวิธีแกปญหา
ความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยวิธีการผลักดัน
โครงการโดยใชนักการเมืองในทองถ่ินเปนฐาน เชน สมาชิกสภาจังหวัด ทําให
ประชาชนมีความขัดแยงกับนักการเมืองในทองถ่ิน ควรใชวิธีการมีสวนรวมแบบ
ประชาคม 

15) ประชาชนมีทัศนคติลบตอเจาหนาท่ีรัฐในเรื่องการพัฒนาหลาย
ประการ ประชาชนจึงไมมั่นใจในวิธีการจัดการทรัพยากรวาจะเขามาพัฒนาหรือ
แกไขปญหาของประชาชนได จึงควรมีการพบปะพูดคุย จัดเวทีสรางความเขาใจ
รวมกันอยางตอเนื่อง 

16) ประชาชนขาดความมั่นใจในภูมิปญญาทองถิ่น เพราะคิดวา
ความรูท่ีส่ังสมมาต้ังแตบรรพบุรุษอาจจะไมชวยแกไขปญหาหรือจัดการทรัพยากร
ได จึงควรใหมีการศึกษาคนควา รื้อฟนทําความเขาใจเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินให
ลึกซึ้ง ตลอดท้ังใหการศึกษา สรางความเช่ือมั่นในภูมิปญญา และมีการนําไป
ปฏิบัติจริง เพ่ือเปนตนแบบการใชความรูทองถ่ินตอการพัฒนา 

ขอคนพบทั้ง 16 ประเด็นขางตน มีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนและความคงอยูอยางสมดุลย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี จึงควรท่ีทุกฝายจะตองรวมกันหาทางแกไขดวย
การนําขอมูลความรูไปทําความเขาใจกับประชาชนในวงกวาง สรางกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรูและความรวมมือจากทุกฝายเพ่ือคล่ีคลายปญหาและแปลง
เปล่ียนความขัดแยงท่ีรุนแรงใหเปนการพัฒนาอยางสรางสรรคท้ังในดานนโยบาย
และดานปฏิบัติอยางมีพลังตอไป 
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6.7 ขอเสนอในการทําวิจยัตอไป 
 

จากผลการวิจัยดังกลาว ทําใหชาวบานซึ่งเปนนักวิจัยชุมชนและ
นักวิชาการไดเห็นขอมูลและประโยชนจากขอมูลงานวิจัย รวมทั้งขอจํากัดท่ีทําให
ไมสามารถศึกษาขอมูลเจาะลึกในบางประเด็นท่ีสําคัญได จึงไดรวมกันเสนอแนะให
มีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมดังรายละเอียดขางลางนี้ รวมท้ังการนําขอมูลและความรู
จากงานวิจัยระยะท่ี 1 ไปสูการรับรูในวงกวางในการแกปญหาของชุมชนตอไปใน
การวิจัยระยะท่ี 2 ดังตอไปนี้ 

1) การสืบคนความรูและภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

2) การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสรางเครื่องมือติดตามชี้วัดความอุดม
สมบูรณของระบบนิเวศลุมน้ําสายบุรี ท้ังตัวชี้วัดดานกายภาพและชีวภาพ 

3) คนหาภูมิปญญาการจัดการน้ําเพ่ิมเติมจากท่ีไดศึกษาในระยะแรก 
4) ศึกษาประเมินคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจในการใชทรัพยากรใน

พ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 
5) การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน โดยเฉพาะบางชุมชนท่ีสําคัญเพ่ิมขึ้น 
6) ศึกษารูปแบบการวางแผนการใชท่ีดินพ้ืนท่ีตนน้ําลําธารท่ีเปนภูเขาสูง 
7) ศึกษารูปแบบการจัดการปาและทรัพยากรชุมชนรวมกับหนวยงาน

ของรัฐ 
8) การสรางนักวิจัยทองถ่ินเพ่ิมขึ้นท้ังในระดับเยาวชน และระดับ

ประชาชนทั่วไป 
9) การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่ือสารของลุมน้ําสายบุรี 
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ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี, <http://www.ryt9.com/s/cabt/155304> (เขาถึงขอมูล 
วันท่ี 29 มีนาคม 2552) 

“แนวทางการพ้ืนฟูการทํานาในพ้ืนท่ีพรุปายอ,” 
<http://www.budutani.com/payo/report/04.html (เขาถึงขอมูลวันท่ี 2 
ตุลาคม 2551) 

ปาดิบชื้น, <http://www.swu.ac.th/royal/book2/b2c3t2_1_1.html> (เขาถึงขอมูล 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2551) 

ปาบึงหรือปาพรุ (Fresh water swamp forests), 
<http://guru.sanook.com/search/_(Fresh_water_swamp_forests)> 
(เขาถึงขอมูล วันท่ี 16 ตุลาคม 2551) 

ปาประเภทไมผลัดใบ เว็บไซตสําหรับพืชท่ีมีพิษและไมมีพิษ, 
<http://www.geocities.com/pootthirin/Foreststhai/Content5.htm> 
(เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 ตุลาคม 2551) 

ปยะ กิจถาวร, “มลายูมุสลิมภายใตนโยบายการพัฒนาของไทย,” 
<http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document95126.html> 
(เขาถึงขอมูล วันท่ี 20 มิถุนายน 2552) 

ปริญญา อุดมทรัพย และคณะ, พัฒนาการนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดปตตานี 
ยะลา นราธิวาส, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2545) <http://www.budutani.com/policysbp/report/section4.html> 
(เขาถึงขอมูล วันท่ี 30 มีนาคม 2552) 

“พรุลานควาย,” <http://www.southwatch.org/special_report.php?id=6> (เขาถึง
ขอมูลวันท่ี 2 ตุลาคม 2551) 
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มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), โครงการนํารองเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม
ย่ังยืนของเกษตรกรรายยอย, “ภูมินิเวศนลุมน้ําสายบุรี,” 
<http://www.sathai.org/aboutus/pilotproj/South/Saiburi.htm> (เขาถึง
ขอมูล วันท่ี 22 ตุลาคม 2551) 

มูลนิธิปาเขตรอน, <http://www.tropicalforest.or.th/p69.htm> (เขาถึงขอมูล วันท่ี 
9 ตุลาคม 2551) 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. 
<http://www.seub.or.th/libraryindex/forest/forest_007.html> (เขาถึง
ขอมูล วันท่ี 22 ตุลาคม 2551) 

มะปอสี มาอีซา, “ลุมน้ําสายบุรี สายน้ําท่ีบอกขานตํานานผูคนและวิถีชีวิต,” 
<southwatch.org> (เขาถึงขอมูล วันท่ี 10 มกราคม 2552) 

รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ. “พัฒนาการนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับจังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส,” กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. 
<http://www.budutani.com/policysbp/report/section4.html> (เขาถึง
ขอมูล วันท่ี 30 มีนาคม 2552) 

ราณี หัสสรังสี, การทํางานและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คณะทํางานวาระทางสังคม 
กรณี 3 จังหวัดภาคใต ระหวางป 2548-2550, (สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) <southwatch.org> (เขาถึงขอมูล วันท่ี 5 
ตุลาคม 2551) 

“รายงานพ้ืนท่ีปาไม” ศูนยปฏิบัติการจังหวัดปตตานี 
<http://poc.pattani.go.th/report.php?report_id=114> (เขาถึงขัอมูล
วันท่ี 21 ตุลาคม 2551) 

“ลุ ม น้ํ า ส า ย บุ รี , ”   <http://www.southwatch.org/special_report.php?id=4 > 
(เขาถึงขอมูลวันท่ี 2 ตุลาคม 2551)  

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช . หรือ ไบโอเทค), 
<http://www.biotec.or.th/halabala/forest.html> (เขาถึงขอมูล วันท่ี 9 
ตุลาคม 2551) 
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ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 
<http://www.ldd.go.th/web_study_center/pikulthong/1i/index02989.a
sp> (เขาถึงขอมูล วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2551) 

“สวนดุซง,” <http://www.southwatch.org/special_report.php?id=3> (เขาถึง
ขอมูลวันท่ี 2 ตุลาคม 2551)  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
<http://www.vijai.org/research/project_content.asp?projID=PDG46S
0011> (เขาถึงขอมูลวันท่ี 8 ตุลาคม 2551) 

อรจินดา บุรสมบูรณ (ผูรายงาน), “ศอ.บต. เตรียมทุมงบฯ เกือบ 50 ลานบาท 
ฟนฟูนารางในพ้ืนท่ี จ.ชายแดนใต,” สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 
<http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?tb=NEWS&m_newsid=
255102290069> (เขาถึงขอมูล 8 ตุลาคม 2551) 

หนวยปฏิบัติการวิจัยรวมทางธรรมชาติวิทยา, “ปาพรุและปาดิบชื้นฮาลา-บาลา จ.
นราธิวาส” <http://www.biotec.or.th/halabala/history.html> (เขาถึง
ขอมูล วันท่ี 19 ตุลาคม 2551) 

อาแว ตีเยาะ และคณะ, “แนวทางฟนฟูการทํานาในพื้นท่ีพรุปายอ,” 
<http://www.budutani.com/payo/index.html> (เขาถึงขอมูล วันท่ี 15 
ตุลาคม 2551) 

อายิ อาแว, “การมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษพรุลานควาย,” 
<http://www.vijai.org/research/project_content.asp?projID=RDG44S
0001> (เขาถึงขอมูล วันท่ี 3 ตุลาคม 2551) 

“อิสลามกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม,” 
<http://www.yiu.ac.th/yiu/index.php?option=com_content&task=view
&id=66> (เขาถึงขอมูลวันท่ี 2 ตุลาคม 2551) 
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เอกสารประกอบเวทีสานเสวนา งานมหกรรมสันติวิธี ครั้งท่ี 3, “ประสบการณการ
แกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ กรณีลุมน้ําสายบุรี,” 
(วันศุกรท่ี 29 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองเล็กท่ี 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา, 2551) 
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พื้นท่ีลุมนํ้าสายบุรีของสํานักชลประทานท่ี 17 
 

 พ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรีแบงตามขอบเขตการศึกษาของกรมชลประทาน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี  3 จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวยจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส จํานวน 84 ตําบล ดังนี้ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นราธิวาส อําเภอสุคิริน สุคิริน,  รมไทร, เกียร, มาโมง, ภูเขาทอง 
 ศรีสาคร ศรีสาคร, สากอ, เชิงคีรี, ตะมะยูง, ซากอ, กาหลง, ศรี

บรรพต 
 อําเภอบาเจาะ บาเระเหนือ, บาเระใต, ปะลุกาสาเมาะ, บาเจาะ, กา

เยาะมาตี, ลาโบะสาวอ 
 ยี่งอ ตะปอเยาะ, ลุโบะบายะ, จอเบาะ 
 รือเสาะ สาวอ, สุวารี, สามัคคี, รือเสาะออก, เรียง, ลาโละ, 

บาตง, โคกสะตอ 
 เมืองนราธิวาส โคกเคียน 
 ระแงะ มะรือโบตก, เฉลิม, กาลิซา 
 จะแนะ ดุซงญอ, จะแนะ, ชางเผือก 
 สุไหงปาดี สากอ 
 แวง เอราวัณ, แวง, แมดง, โละจูด 
ปตตานี กะพอ กะลุบี, ตะโละดือรามัน, ปลองหอย 
 สายบุรี บางเกา, แปน, ทุงคลา, บือเระ, ตะลุบัน, ตะบ้ิง, 

เตราะบอน, ละหาร, มะนังดาลํา, กะดุนุง, กะลาพอ, 
ละหาร, กะดุนง 

 ทุงยางแดง ปากู, นํ้าดํา, ตะโละแมะนา, พิเทน 
 ไมแกน ไทรทอง, ตะโละไกรทอง, ไมแกน, ดอนทราย 
 มายอ ลางา, ลุโบะยิไร 
 ยะรัง เขาตูม 
ยะลา รามัน ทาธง, เกะรอ, โกตาบารู, ไมแกน, วังพญา, จะกวะ, 

กอตอตือระ, กายูบอเกาะ, ตะโละหะลอ, บาโงย, กาลู
ปง, บาลอ, ยะตะ, บือมัง, กาลอ, เนินงาม, อาซอง 

 เมืองยะลา สะเตงนอก 
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ภูมินิเวศลุมนํ้าสายบุรีตามการศึกษาของโครงการวิจัยฯลุมนํ้าสายบุรี 
 

ภูมินิเวศตอนบน (จํานวน 144 หมูบาน) 

ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1. บานตอแล กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 
2. บานบือแนบารู กาลูปง รามัน ยะลา 
3. บานตาโละ ยะดะ รามัน ยะลา 
4. บานตะโละเลาะ บือมัง รามัน ยะลา 
5. บานบือมัง บือมัง รามัน ยะลา 
6. บานมาแอยาโตะ บือมัง รามัน ยะลา 
7. บานแบหอ กาลอ รามัน ยะลา 
8. บานเกาะเตาะ กาลอ รามัน ยะลา 
9. บานทํานบ (ทาเนาะ) กาลอ รามัน ยะลา 
10. บานตะโละมีแย กาลอ รามัน ยะลา 
11. บานเตราะปลิง ทุงคลา สายบุรี ปตตานี 
12. บานเจาะโบ แปน สายบุรี ปตตานี 
13. บานจะเฆ แปน สายบุรี ปตตานี 
14. บานจะเฆตก แปน สายบุรี ปตตานี 
15. บานแปน แปน สายบุรี ปตตานี 
16. บานชองหมู แปน สายบุรี ปตตานี 
17. บานขาลิง พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี 
18. บานบือจะ พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี 
19. บานบาแฆะ พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี 
20. บานโตะชูด พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี 
21. บานพิเทน พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี 
22. บานปามะพราว พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี 
23. บานเจาะกะพอใน กะรุบี กะพอ ปตตานี 
24. บานบาโง กะรุบี กะพอ ปตตานี 
25. บานโลท ู ปลองหอย กะพอ ปตตานี 
26. บานวังพลา ปลองหอย กะพอ ปตตานี 
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ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
27. บานตะโละดือรามัน ตะโละดือรามัน กะพอ ปตตานี 
28. บานตะโละบาโระ ปลองหอย กะพอ ปตตานี 
29. ปาเซปูเตะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 
30. ดาระ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 
31. บือแรง ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
32. ลาโละ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
33. ไอรปูโละ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
34. ไทยสุข ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
35. มะนังปนยัง(ปูโป) สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
36. สามัคคี(มะนังบันยัง) สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
37. สโลว รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
38. ละหาร สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
39. โตะแนปา สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
40. ยาเบาะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
41. เจาะกือเย็ง สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
42. จือแร สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 
43. สาวอฮีเล สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 
44. ปูโปะ(ปลายนา) รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 
45. ลาเมาะนอก รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 
46. ละเมาะใน รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 
47. บือเล็งใต สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 
48. ตาเปาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 
49. บน สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 
50. ธรรมเจริญ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 
51. ธารน้ําทิพย โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 
52. บูเกะ บาตง รือเสาะ นราธิวาส 
53. กูโบร สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 
54. ไอรสาเมาะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 
55. บาโงปูโละ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 
56. บือเจาะบอฮอ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 
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ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
57. บีโละ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 
58. กลูบี ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 
59. ไอรเจ๊ียะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 
60. ไอรกากอ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 
61. ลุโบะบาตู ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 
62. ไอรแยง ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
63. ปาแน ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
64. ไอกาแซ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
65. ไอรจูโจะ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
66. สกูปา ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
67. ไอรบือแก ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
68. กําปงบารู ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
69. กะดี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 
70. ลาเวง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 
71. ดาฮง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 
72. กาหลง กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 
73. ปาไผ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 
74. สายบน กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 
75. ประชานิมิตร กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 
76. ไอรตุย ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 
77. ละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 
78. ตืองอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 
79. ไอรกือเด ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 
80. ไอรกือเนาะ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 
81. ไอรตืองอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
82. กม.17 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
83. สอวอนอก สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
84. กม.3 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
85. นํ้าตก สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
86. ลีนานนท สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
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87. สันติ สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
88. ราษฎรผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
89. ราษฎรประสาน สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
90. รักธรรม สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
91. ซอยปราจีน สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
92. นอมเกลา สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
93. จุฬาภรณพัฒนา สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
94. เกียร เกียร สุคิริน นราธิวาส 
95. ไอรยามู เกียร สุคิริน นราธิวาส 
96. นํ้าใส เกียร สุคิริน นราธิวาส 
97. ทรงคีรี เกียร สุคิริน นราธิวาส 
98. สายบริษัท เกียร สุคิริน นราธิวาส 
99. กะลูบี มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
100. ยาเดะ มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
101. สายปารี มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
102. ไอตีมุง มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
103. ไอจือเราะ มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
104. ไอบือรง มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
105. สอวอใน มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
106. ราษฎรพัฒนา มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
107. สามซอย มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
108. ไอปาโจ ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
109. ภูเขาทอง ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
110. โตะโมะ ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
111. ไอกาเปาะ ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
112. โนนสมบูรณ ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
113. ชุมทอง ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
114. ตนทุเรียน ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
115. วังนํ้าเย็น ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
116. ปาลูกายาอิง รมไทร สุคิริน นราธิวาส 
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117. ไอดีแย รมไทร สุคิริน นราธิวาส 
118. ไผงาม รมไทร สุคิริน นราธิวาส 
119. ราษฎรสามัคคี สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
120. สายเอก มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
121. ไอรมือเซ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 
122. กาแย ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 
123. กาเตาะ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 
124. นํ้าหอม ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 
125. ไอปราดะ ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส 
126. กูมุง ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส 
127. ไอซือเระ ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส 
128. ไอบือแต ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส 
129. ไอโซ ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส 
130. กาเยาะมาต ี กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส 
131. ตะโละตา(กาบุ) ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
132. เชิงเขา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
133. แปะบุญ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
134. กาบุ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
135. มาแฮ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
136. ยะลูตง กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส 
137. มะยูง ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
138. บือแนบีแย ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
139. ปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
140. บาต ู ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
141. ปะลุกาแปเราะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
142. กือดายือริง ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
143. ซะมูแว ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
144. กูยิ ตาปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 
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ภูมินิเวศตอนกลาง (จํานวน 242 หมูบาน) 

ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1. บานนิบงบารู (ปรามะ) สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 
2. รามัน กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 
3. บานรามัน ( กาบู ) กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 
4. บานพงยือเระ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 
5. บานกาลูปง กาลูปง รามัน ยะลา 
6. บานบาลูกา กาลูปง รามัน ยะลา 
7. บานบาตะตี้งี กาตอตือระ รามัน ยะลา 
8. บานโกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา 
9. บานมะดือลง โกตาบารู รามัน ยะลา 
10. บานจาลงฮิเล โกตาบารู รามัน ยะลา 
11. บานแยะ อาซอง รามัน ยะลา 
12. บานเจาะลีมัส อาซอง รามัน ยะลา 
13. บานกูเกะลาโมะ อาซอง รามัน ยะลา 
14. บานปาแตรายอ เกะรอ รามัน ยะลา 
15. บานพรุ ทาธง รามัน ยะลา 
16. บานสาเมาะ ทาธง รามัน ยะลา 
17. บานจะกวะ จะกวะ รามัน ยะลา 
18. บานกําปงบือแน จะกวะ รามัน ยะลา 
19. บานปลาสะนอ จะกวะ รามัน ยะลา 
20. บานไมแกน เนินงาม รามัน ยะลา 
21. บานตูกู ยะดะ รามัน ยะลา 
22. บานอูแป ยะดะ รามัน ยะลา 
23. บานตีบุ (ตูกู ) ยะดะ รามัน ยะลา 
24. บานปาลูกาปาลัส บาลอ รามัน ยะลา 
25. บานตะโละเกี๊ยะ บือมัง รามัน ยะลา 
26. บานปงตา บือมัง รามัน ยะลา 
27. บานเก๊ียะ บือมัง รามัน ยะลา 
28. บานกะสะแม (ปากาลาแม) วังพญา รามัน ยะลา 
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29. บานอูเปาะ วังพญา รามัน ยะลา 
30. บานบือเล็ง ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 
31. บานบีติง เนินงาม รามัน ยะลา 
32. บานพอเม็ง กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 
33. บานมาอาสนิแล กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 
34. บานตลาดลาง กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 
35. บานเลสุ กาลูปง รามัน ยะลา 
36. บานอาตะคูวอ กาตอตือระ รามัน ยะลา 
37. บานจือแร กาตอตือระ รามัน ยะลา 
38. บานกะตือแบ กาตอตือระ รามัน ยะลา 
39. บานบูเกะราแง อาซอง รามัน ยะลา 
40. บานตาเนาะปูโยะ เกะรอ รามัน ยะลา 
41. บานพะปูเงาะ เกะรอ รามัน ยะลา 
42. บานปูลามง เกะรอ รามัน ยะลา 
43. บานโตะพราน ทาธง รามัน ยะลา 
44. บานเกาะ ทาธง รามัน ยะลา 
45. บานลิเซ็ง จะกวะ รามัน ยะลา 
46. บานกือแล เนินงาม รามัน ยะลา 
47. บานบาลอ บาลอ รามัน ยะลา 
48. บานสุเปะบือแน บาลอ รามัน ยะลา 
49. บานปุลัย บาลอ รามัน ยะลา 
50. บานกอตอตือระ กาตอตือระ รามัน ยะลา 
51. บานกําปงปูเกะ โกตาบารู รามัน ยะลา 
52. บานกือเม็ง อาซอง รามัน ยะลา 
53. บานสะโต อาซอง รามัน ยะลา 
54. บานเกะรอ เกะรอ รามัน ยะลา 
55. บานแอแกง เกะรอ รามัน ยะลา 
56. บานอูแตบาโงย เกะรอ รามัน ยะลา 
57. บานจารังตาดง ทาธง รามัน ยะลา 
58. บานบือดอง เนินงาม รามัน ยะลา 
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59. บานตาโงง เนินงาม รามัน ยะลา 
60. บานลูโบะลาบี บาโงย รามัน ยะลา 
61. บานปาโละ บาโงย รามัน ยะลา 
62. บานบาโงย บาโงย รามัน ยะลา 
63. บานยะตะ ยะดะ รามัน ยะลา 
64. บานปาโฮะ บาลอ รามัน ยะลา 
65. บานบือแนบากอ บาลอ รามัน ยะลา 
66. บานละแอ บาลอ รามัน ยะลา 
67. บานโตะปาเกะ วังพญา รามัน ยะลา 
68. บานตาลาแน วังพญา รามัน ยะลา 
69. บานปูเกะจือฆา (ตาโงง) วังพญา รามัน ยะลา 
70. บานบือแนกูจิ ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 
71. บานบือแนบูเกะ ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 
72. บานบึงนํ้าใส ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 
73. บานยือโระ บาโงย รามัน ยะลา 
74. บานตะโละหะลอ ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 
75. บานปาลัส (โตะแน) ควน ปะนาเระ ปตตานี 
76. บานจาเราะบองอ เขาตูม ยะรัง ปตตานี 
77. บานตาแบะ ลางา มายอ ปตตานี 
78. บานปาลัส ลางา มายอ ปตตานี 
79. บานจูโนง ลางา มายอ ปตตานี 
80. บานเปาะชี ลางา มายอ ปตตานี 
81. บานเจาะบาแน ลุโบะยิไร มายอ ปตตานี 
82. สายบุรี นาประดู สายบุรี ปตตานี 
83. บานเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 
84. บานกะลูแป เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 
85. บานฮูแตกอแล เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 
86. บานหัวนา (ทุงคลา) ทุงคลา สายบุรี ปตตานี 
87. บานปะลุกาตือแร ทุงคลา สายบุรี ปตตานี 
88. บานนาหวา ทุงคลา สายบุรี ปตตานี 
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89. บานบือเระ บือเระ สายบุรี ปตตานี 
90. บานกอตอ บือเระ สายบุรี ปตตานี 
91. บานบาโงยือริง บือเระ สายบุรี ปตตานี 
92. บานทุงนอย ละหาร สายบุรี ปตตานี 
93. บานลาลอ ละหาร สายบุรี ปตตานี 
94. บานเขา ละหาร สายบุรี ปตตานี 
95. บานชองแมว ละหาร สายบุรี ปตตานี 
96. บานพอเหมาะ ทุงคลา สายบุรี ปตตานี 
97. บานดาน แปน สายบุรี ปตตานี 
98. บานเตราะแกน แปน สายบุรี ปตตานี 
99. บานละหาร แปน สายบุรี ปตตานี 
100. บานฮูแตมาแจ กะดุนง สายบุรี ปตตานี 
101. บานกูแว กะดุนง สายบุรี ปตตานี 
102. บานปายอ กะดุนง สายบุรี ปตตานี 
103. บานกะดุนง กะดุนง สายบุรี ปตตานี 
104. บานโตะบาลา กะดุนง สายบุรี ปตตานี 
105. บานละอาร กะดุนง สายบุรี ปตตานี 
106. บานบือแนบาแด กะดุนง สายบุรี ปตตานี 
107. บานปายอนอก กะดุนง สายบุรี ปตตานี 
108. บานตะบ้ิง นาประดู สายบุรี ปตตานี 
109. บานกูแบบาเดาะ นาประดู สายบุรี ปตตานี 
110. บานเจาะกือแย นาประดู สายบุรี ปตตานี 
111. บานแซะโมะ นาประดู สายบุรี ปตตานี 
112. บานลานชาง (สะนงกาเยาะ) นาประดู สายบุรี ปตตานี 
113. บานมะนังดาลํา (ปละโละ) มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี 
114. บานกาแระ มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี 
115. บานกือบง มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี 
116. บานปามวง (ปาโอะ) มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี 
117. บานกาหงษ มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี 
118. บานจลาโก มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี 
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119. บานละหาร ละหาร สายบุรี ปตตานี 
120. บานปาแดปาลัส ปาก ู ทุงยางแดง  ปตตานี 
121. บานปากู ปาก ู ทุงยางแดง  ปตตานี 
122. บานจะมือฆา ปาก ู ทุงยางแดง  ปตตานี 
123. บานปาแซปูเตะ ปาก ู ทุงยางแดง  ปตตานี 
124. บานเขาดิน ปาก ู ทุงยางแดง  ปตตานี 
125. บานมะนังยง ปาก ู ทุงยางแดง  ปตตานี 
126. บานตะโละโตะโน ปาก ู ทุงยางแดง  ปตตานี 
127. บานลูกไมไผ ตะโละแมะนา ทุงยางแดง  ปตตานี 
128. บานตะโละแมะนา ตะโละแมะนา ทุงยางแดง  ปตตานี 
129. บานแลแวะ ตะโละแมะนา ทุงยางแดง  ปตตานี 
130. ทุงยางแดง ตะโละแมะนา ทุงยางแดง  ปตตานี 
131. บานตือเบาะ (ตะแบก) พิเทน ทุงยางแดง  ปตตานี 
132. บานตะโละนิบง ตะโละแมะนา ทุงยางแดง  ปตตานี 
133. บานบาลูกาลูวะ นํ้าดํา ทุงยางแดง  ปตตานี 
134. บานบือราแง นํ้าดํา ทุงยางแดง  ปตตานี 
135. บานชะเมา นํ้าดํา ทุงยางแดง  ปตตานี 
136. บานมะกอ ปลองหอย กะพอ   ปตตานี 
137. บานมะแนดาแล ปลองหอย กะพอ   ปตตานี 
138. บานบาโงสาเมาะ ปลองหอย กะพอ   ปตตานี 
139. บานกาหย ี ตะโละดือรามัน กะพอ   ปตตานี 
140. บานกําปงบารู กะรุบี กะพอ   ปตตานี 
141. กะพอ กะรุบี กะพอ  ปตตานี 
142. บานเจาะกะพอ กะรุบี กะพอ  ปตตานี 
143. บานบาลูกา กะรุบี กะพอ  ปตตานี 
144. บานปาแดกือมูติง กะรุบี กะพอ  ปตตานี 
145. บานอุแตบือราแง ตะโละดือรามัน กะพอ  ปตตานี 
146. บานบาโงยือแบ็ง กะรุบี กะพอ   ปตตานี 
147. บานคอลอกาปะ กะรุบี กะพอ  ปตตานี 
148. บานมอแซง ปลองหอย กะพอ  ปตตานี 
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ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
149. บานมือลอ ปลองหอย กะพอ  ปตตานี 
150. บานบือแนดาแล ปลองหอย กะพอ  ปตตานี 
151. บานบือแต ตะโละดือรามัน กะพอ  ปตตานี 
152. บานบีติง ตะโละดือรามัน กะพอ   ปตตานี 
153. บานคอลอกาล ี ตะโละดือรามัน กะพอ  ปตตานี 
154. บานโตะแน ตะโละดือรามัน กะพอ  ปตตานี 
155. บานคอกวัว (ปลองหอย) ปลองหอย กะพอ  ปตตานี 
156. บานตะโละโตะและ ตะโละดือรามัน กะพอ  ปตตานี 
157. บานกอลี ตะโละดือรามัน กะพอ  ปตตานี 
158. บลูกาสะนอ ตาปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 
159. ตะปอเยาะ(ตะโละมีญอ ) ตาปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 
160. บูกิตจือแร รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
161. ลอ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 
162. อีนอ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
163. กูยิ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
164. ลูโบะปูโละ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
165. บาโงกือเตะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
166. สาวอ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 
167. บือเจาะ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 
168. กาโดะ รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 
169. ตายา สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 
170. ยือลาแป สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 
171. ปอเนาะ(ตาเปาะ) สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 
172. ทาเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
173. ยะบะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
174. รือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
175. ยาแลเบาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
176. บากง รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
177. นาโอน รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
178. ปราล ี รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
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ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
179. ตะแม็ง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 
180. สันติสุข บาตง รือเสาะ นราธิวาส 
181. บลูกาฮีเล บาตง รือเสาะ นราธิวาส 
182. สะแนะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 
183. สุเปะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 
184. ซือเลาะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 
185. ตือโละ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 
186. กําปงบารู เรียง รือเสาะ นราธิวาส 
187. บลูกา สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 
188. มือและห สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 
189. ดือแย สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 
190. ตะโหนด สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 
191. บาโงปะแต โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 
192. ไอรกลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 
193. ไอรจือนะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 
194. ตะบิงรูโตะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 
195. บูลกาฮีเลตะวันออก บาตง รือเสาะ นราธิวาส 
196. นาดา รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
197. บาตง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 
198. บลูกาฮูลู บาตง รือเสาะ นราธิวาส 
199. ตันหยง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 
200. กําปงปแซ(บูเกะนากอ) ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
201. บริจะ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
202. บาลูกา(ตลาดรือเสาะ) รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 
203. บานสวนพลู (กําปงซีเระ) โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 
204. ซากอ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 
205. ตะโละ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 
206. ตะมะยูง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 
207. คลองหงษ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 
208. จือแรง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 
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ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
209. คอลอกาเว ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
210. อีนอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
211. ตามุง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 
212. ตอหลัง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 
213. บือแนนากอ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 
214. บูเกะสูดอ บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส 
215. จําปากอ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 
216. ยามูแรแน(บือราแง) บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 
217. ตะโละมาเนาะ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 
218. ประปา บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
219. บือเระ บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส 
220. คลอแระ บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส 
221. ตันหยง บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส 
222. ชูโว บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส 
223. ฮูแตแยลอ บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส 
224. ฮาตาบือเระ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 
225. ยือลอ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 
226. ลุโบะสาวอ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 
227. กะทุง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 
228. บือราแง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 
229. สุไหงบาตู ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 
230. บาเจาะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
231. ดูกู บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
232. สะแต บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
233. เปาเบาะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
234. บือเจาะ 2 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
235. อีโยะ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 
236. ดาโตะ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 
237. บากง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 
238. จําปากอ กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส 
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ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
239. สมปอย กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส 
240. บลูกา กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส 
241. ดูกูสุเหลา บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 

242. ทอนฮิเล โคกเคียน 
เมือง
นราธิวาส 

นราธิวาส 
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ภูมินิเวศตอนลาง (จํานวน 48 หมูบาน) 

ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1. บานควนกลาง ควน ปะนาเระ ปตตานี 
2. บานพิกุล ควน ปะนาเระ ปตตานี 
3. บานใต ควน ปะนาเระ ปตตานี 
4. บานดาน ควน ปะนาเระ ปตตานี 
5. บานบออิฐ บานกลาง ปะนาเระ ปตตานี 
6. บานแฆแฆ บานนํ้าบอ ปะนาเระ ปตตานี 
7. บานเคียน พอม่ิง ปะนาเระ ปตตานี 
8. บานนาจาก พอม่ิง ปะนาเระ ปตตานี 
9. บานพอม่ิง พอม่ิง ปะนาเระ ปตตานี 
10. บานใหม พอม่ิง ปะนาเระ ปตตานี 
11. บานบางหมู บานนํ้าบอ ปะนาเระ ปตตานี 
12. บานนํ้าบอ บานนํ้าบอ ปะนาเระ ปตตานี 
13. บานทาสู บานนํ้าบอ ปะนาเระ ปตตานี 
14. บานสือดัง เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 
15. บานชะเมาสามตน เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 
16. บานบาโงมูลง เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 
17. บานกะลาพอออก เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 
18. บานกะลาพอตก เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 
19. บานบางเกาใต บางเกา สายบุรี ปตตานี 
20. บานปาทุง บางเกา สายบุรี ปตตานี 
21. บานสะบือแร บือเระ สายบุรี ปตตานี 
22. บานปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 
23. บานบน ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 
24. บานปะเสยะวอ ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 
25. บานทุงเค็จ ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 
26. บานบาเลาะ ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 
27. บานจากอง ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 
28. บานลุม ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 
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ลําดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

29. ไมแกน ไทรทอง ไมแกน ปตตานี 
30. บานโคกนิบง ไทรทอง ไมแกน ปตตานี 
31. บานสารวัน ไทรทอง ไมแกน ปตตานี 
32. บานกูวิง ไทรทอง ไมแกน ปตตานี 
33. บานปลักแตน ไทรทอง ไมแกน ปตตานี 
34. บานทาชาง ไทรทอง ไมแกน ปตตานี 
35. บานไมแกน ไมแกน ไมแกน ปตตานี 
36. บานปาเส ไมแกน ไมแกน ปตตานี 
37. บานใหญ ไมแกน ไมแกน ปตตานี 
38. บานกระจูด ไมแกน ไมแกน ปตตานี 
39. บานรังมดแดง ดอนทราย ไมแกน ปตตานี 
40. บานปาไหม ดอนทราย ไมแกน ปตตานี 
41. บานละเวง ดอนทราย ไมแกน ปตตานี 
42. บานดอนทราย ดอนทราย ไมแกน ปตตานี 
43. บานดินเสมอ ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี 
44. บานทะเล ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี 
45. บานตะโละไกรทอง ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี 
46. บานบิลยา ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี 
47. ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 
48. ทอน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 
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