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ทุนท้องถิ่น
	 ตำ�บลเชิงแส	อำ�เภอกระแสสินธุ์	จังหวัดสงขล�	เป็นชุมชนที่อยู่ริม
ส�ยน้ำ�	กอ่ร�่งสร�้งชมุชนม�ดว้ยก�รพ่ึงพ�อ�ศยัซึง่กนัและกนั	มพีระภกิษสุงฆ ์
ที่มีจริย�วัตรงดง�มหล�ยรูป	 เป็นผู้นำ�ท�งจิตวิญญ�ณ	 เป็นแบบอย่�งสร้�ง
แรงบันด�ลใจให้คนที่นี่ทำ�ประโยชน์แก่ท้องถิ่น	มีศูนย์กล�งอยู่ที่วัด	3	แห่ง	
ประกอบด้วย	วัดเอก	วัดกล�ง	และวัดหัวนอน	
	 วดัเอกมชีือ่เสียงหลวงพ่อเดมิพระพุทธรูปบ�งม�รวชิยั	เปน็ศนูยก์ล�ง 
ก�รเรยีนรูพ้ทุธศ�สน�	วดักล�งเปน็ขมุคว�มรูท้�งสมนุไพร	ขณะทีวั่ดหวันอน	
เจ้�อ�ว�สปัจจุบัน	ยังคอยขจัดโรคภัยช�วบ้�นโดยวิถีก�รแพทย์แผนโบร�ณ	
	 คนเชิงแส	 อ�ศัยอยู่ที่ร�บลุ่มริมทะเลส�บสงขล�	 บ้�นเรือนอยู่ริม
คลองคว�ยอ่�ง	 และคลองสำ�คอแดงและคลองส�ยย่อยๆ	 จึงมีอ�ชีพที่ 
ผูกติดอยู่กับก�รจับสัตว์น้ำ�	ทำ�น�	เลี้ยงสัตว์	เผ�ถ่�น	ขึ้นต�ล	รับจ้�ง	และ
ค้�ข�ย

ยุคอาหารหน้าบ้านเปื้อนสารพิษ
	 ก�รจัดเก็บข้อมูลด้�นก�รเกษตรท่ีทำ�กันม�แต่ดั้งเดิม	 พบว่�ตำ�บล 
เชงิแสเปน็พ้ืนที	่อูข่�้ว-อูน่้ำ�	“ในน้ำ�มปีล�	ในน�มข้ี�ว”	เปน็อยูอ่ย�่งพอเพยีง	
เอื้ออ�ทร	ดูแลซึ่งกันและกัน	
	 ก�รทำ�ก�รเกษตรแบบเดิม	 ใช้แรงง�นคนและสัตว์	 ปุ๋ยจ�กมูลวัว	
มูลคว�ย	ทำ�น�ปีละ	1	ครั้ง	ด้วยพันธุ์ข้�วพื้นบ้�น	ภูมิปัญญ�จ�กบรรพบุรุษ	
อ�ศัยแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติและฝนต�มฤดูก�ล	 ผลผลิตเก็บไว้บริโภคเองใน 
ครวัเรือน	ห�กเหลือกนิเอือ้เฟือ้เผือ่แผเ่พือ่นบ�้น	หรอืนำ�ไปช่วยเหลอืในง�น 
บุญต่�งๆ	
	 เหล่�นี้	ก็เป็นพียงคว�มทรงจำ�ที่คนรุ่นเก่�ๆ	เล่�ข�นจนเมื่อเกิดก�ร
ตืน่รูข้ึน้อกีครัง้	ช�วบ�้นจงึคดิกลบัม�รือ้ฟืน้พฒัน�ตำ�บลเชงิแส	ต�มวิสยัทศัน	์
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	 เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า	 พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	(เชิงอนุรักษ์)
	 สร้างชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว	ยึดเหนี่ยวความสามัคคี

	 วิสัยทัศน์ดังกล่�ว	 ส่วนหนึ่งคือก�รหวนคืนคว�มสมบูรณ์ในอดีต	
สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 และวิธีก�รผลิตจ�กเกษตรเคมี 
ในยุคใหม่	ให้เป็นเกษตรอินทรีย์แบบดั้งเดิม	
	 ส�เหตุสำ�คญัท่ีทำ�ใหเ้กษตรกรหนัม�ใชเ้คมใีนก�รผลติอย�่งกว�้งขว�ง 
อัษฎา บษุบงค ์ผูน้ำ�ภ�คประช�สงัคมของอำ�เภอกระแสสนิธุ	์เล�่ว�่	ประม�ณ
ปี	 2523	 ช่วงที่เข�รับหน้�ท่ีเป็นอ�ส�พัฒน�ชุมชน	 และมีบทบ�ทสำ�รวจ 
ต�มแบบ	จปฐ.	พบว่�รัฐมีนโยบ�ย	ส่งเสริมให้ช�วน�หันม�ใช้ปุ๋ยเคมีในก�ร
ทำ�น�	และปลูกผัก	โดยมีเกษตรอำ�เภอสนับสนุนงบประม�ณและจัดห�ปุ๋ย
เคมีให้เกษตรกร	
	 “จ�กเดิมที่ใช้ปุ๋ยมูลวัว	 มูลคว�ย	 จึงเปลี่ยนม�ใช้ปุ๋ยเคมีเต็มพื้นที่
ประม�ณป	ี2529	จ�กนัน้	ส�รเคมีถกูนำ�ม�ใชเ้พ่ิมขึน้เรือ่ยๆ	ผ�่นก�รโฆษณ�
ประช�สัมพันธ์ต�มช่องท�งต่�งๆ”	
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	 ส�รเคมีมีก�รสะสมลงในน้ำ�และในดิน	ทำ�ให้สภ�พแวดล้อมเปลี่ยน
ไป	ปล�น้ำ�จืดในแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติลดน้อยลง	บ�งชนิดสูญพันธุ์	
	 กระทัง่ป	ี2550	กองทุนสนบัสนนุก�รวิจัย	(สกว.)	เข�้ม�ดำ�เนนิง�น 
ต�มโครงก�รต้นกล้�อ�ชีพ	มีกิจกรรมให้ช�วบ้�นทำ�บัญชีครัวเรือน	แล้วนำ� 
ขอ้มูลทีไ่ดจ้�กก�รทำ�บญัชมี�วิเคร�ะห	์ทำ�ใหช้�วบ�้นเริม่เหน็ปญัห�ของตนเอง 
และเอ�ม�พูดคุยกัน
	 พวกเข�ตระหนกัถงึปญัห�ในครวัเรอืน	เกษตรกรส�รเคม	ีทีม่รี�ยจ่�ย 
ม�กกว�่ร�ยได	้แถมยงัมหีนีส้นิจ�กก�รทำ�น�	เพร�ะตอ้งกูเ้งนิม�ซ้ือปุย๋	และ
เมล็ดพันธุ์
	 ตวัอย�่งผลวิเคร�ะหข์อ้มลูก�รทำ�บญัชรีบั-จ�่ย	ในครวัเรอืนประจำ�วนั
ของเกษตรกรหมู่ที่	2	ตำ�บลเชิงแส	จำ�นวน	87	ครัวเรือน	พบว่�	ส�เหตุก�ร
เป็นหนี้เกิดจ�กก�รทำ�น�	เพร�ะก�รใช้ปุ๋ยเคมีที่มีร�ค�แพง	ใช้ย�ฆ่�ปู-หอย	
ศัตรูของต้นข้�ว	
	 ไมเ่พยีงเท�่นัน้ขอ้มูลดงักล่�วยงัระบวุ่�	ค�่ใช้จ�่ยท�งด้�นอ�ห�รของ
เกษตรกรสงูม�ก	เพร�ะตอ้งซือ้อ�ห�รทุกอย�่งจ�กตล�ดม�บรโิภคในครวัเรอืน 
ทั้งที่พวกเข�เป็นผู้ผลิตอ�ห�ร	
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	 “แม้แต่ปล�ที่ห�ได้ในท้องน�	 ต้องหันไปซ้ือจ�กช�วประมงในอ่�ว
ไทย	และทะเลส�บ	เนื่องจ�กก�รทำ�น�ใช้ปุ๋ยเคมี	และส�รเคมีต่�งๆ	ทำ�ล�ย 
ปล�น้ำ�จืด	พืช	ผักน้ำ�	 ในน�ข้�ว	และแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติจนแทบสูญพันธุ์”	
อัษฎ�เล่�
	 นโยบ�ยรัฐที่สนับสนุนเกษตรกรทำ�น�เพื่อหวังร�ยได้	 เปล่ียนก�ร 
ทำ�น�จ�กปีละ	 1	 ครั้งม�เป็นปีละ	 2-3	 ครั้ง	 ยิ่งต้องใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและ 
ย�ฆ่�แมลงในอัตร�เพ่ิม	 ส่งผลหน้�ดินเสีย	 ต้องใช้ปุ๋ยในปริม�ณที่ม�กขึ้น	
แต่ผลิตผลเท่�เดิม	 ต้นทุนก�รผลิตจึงเพิ่มขึ้นอีก	 ขณะที่ในท�งก�รตล�ด
เกษตรกรไม่ส�ม�รถกำ�หนดร�ค�สินค้�ของตัวเอง	
	 ก�รเกษตรแบบใช้ส�รเคมี	 ยังก่อให้เกิดส�รพิษปนเปื้อนตกค้�งอยู่ 
ในผืนดิน	 แหล่งน้ำ�	 เข้�สู่ระบบอ�ห�รของชุมชน	 ส่งผลสุขภ�พประช�ชน
แย่ลง	
	 อัษฎ�เล่�ว่�	 วิถีชีวิต	 สังคมเชิงแสเปลี่ยนไปโดยสะท้อนผ่�น	
พฤติกรรมของคน	จ�กสังคมที่เอื้ออ�ทรช่วยเหลือพึ่งพ�อ�ศัย	กล�ยม�เป็น
สงัคมทีอ่ยูแ่บบตวัใครตวัมนั	ดว้ยเงือ่นไขใหมท่ีต่�่งตอ้งด้ินรนห�เล้ียงชพีและ
แก้ปัญห�หนี้สิน
	 “ที่ผ่�นม�ดูเหมือนว่�ภ�ครัฐหันม�รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 
แต่อกีโฉมหน�้หนึง่ยงัสนบัสนนุบรษัิทท่ีผลิตปุย๋เคมเีข�้สูท่อ้งตล�ด	ผ�่นกลไก 
รัฐอย่�งกำ�นนั	บ�้นผูใ้หญใ่นก�รจดัจำ�หน�่ยเปน็วถิทีีพ่ึง่ส�รเคมใีนก�รผลติ”	
เข�เล่�	
	 เพื่อพัฒน�ต่อเนื่องจ�ก	 สวก.	 จึงริเริ่มม�ในก�รฟื้นฟู	 รักษ�ระบบ
นเิวศต�มธรรมช�ต	ิและเยยีวย�ระบบสงัคมชมุชนเชงิแส	สภ�องคก์รชมุชน
ตำ�บลเชิงแสจึงได้จัดทำ�โครงก�ร	 “อนุรักษ์วงจรอ�ห�ร	 ในน้ำ�มีปล�-ในน� 
มีข้�ว-ในเล้�มีไก่พื้นเมือง”	
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ปลาหายไปไหน?
	 ใต้ร่มไม้ใหญ่กล�งวัดกล�งเต็มไปด้วยผู้คนกว่�ร้อยชีวิต	มีทั้ง	พระ	
ช�วบ้�น	ผู้นำ�ชุมชน	ผู้สูงอ�ยุ	เด็กนักเรียน	และครู	
 วิรัตน์ หาแก้ว	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสม�ร่วม	 เวที 
พูดคุยปรึกษ�ห�รือ	 ก�รอนุรักษ์พื้นที่ผลิตอ�ห�รของคนตำ�บลเชิงแส	 เป็น
ครั้งที่สอง	หลังจ�กได้มีก�รประชุมแกนนำ�ชุมชนไปก่อนหน้�นี้แล้วครั้งหนึ่ง	
 พระมหามานพ ปภสัสโร	เจ�้อ�ว�สวดัเชงิแสกล�ง	สนบัสนนุกจิกรรม 
นี้เป็นอย่�งดี	 ทั้งสถ�นท่ีประชุม	 และร่วมเปิดพื้นที่คลองข้�งวัดเป็นเขต
อภัยท�น	 เป็นบ้�นให้ปล�และสัตว์น้ำ�ได้ฟักตัว	 ก่อนออกเติบโตต�มแหล่ง
น้ำ�ใหญ่โดยเฉพ�ะทะเลส�บสงขล�	
	 ผูม้�รว่มกจิกรรมไดโ้อก�ส	กลบัม�นัง่ทบทวนกตกิ�ต�่งๆ	ในเรือ่งก�ร 
ดูแลแหล่งอนุบ�ลปล�ต�มจุดต่�งๆ	ที่เคยมีทั้งคลองเชิงแสข้�งวัด	ในพรุบัว	
พรุฉิมพลี	แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเต็มที่	
	 “ถ้�เร�ทำ�แต่คนนอกเข�ไม่ทำ�ต�มกติก�	 แล้วเร�จะควบคุมตรงนี้
ได้ไหม?”	ป้าเฉี้ยง ศรีแสง…บ่นขึ้นดังๆ	และว่�	กติก�เช่นนี้เคยมีม�ก่อน	
ตั้งแต่ปี	2540	แล้ว	ตอนนั้นสภ�ตำ�บลเชิงแสขึ้นป้�ยห้�มจับปล�	แต่ก็ยัง 
มีคนลักลอบจับ	 และไม่น�นม�นี้ยังเคยเกิดเหตุคนต่�งถิ่นเข้�ม�ทำ�ทีลงไป 
เก็บบัว	 แต่ช�วบ้�นเห็นว่�ตรงนั้นมีปล�ลอยขึ้นม�	 น่�จะเกิดจ�กก�รใช้ 
ย�เบื่อติดช�ยพกลงน้ำ�ไปด้วย	
	 “เข�คดิว�่ไมม่ใีครรู	้แตก่ม็คีนรูแ้ละลงไปตกัเตอืนแลว้”	ป�้เฉีย้งกล�่ว 
และมองว�่	น่ันเปน็ส�เหตสุำ�คญัประก�รหนึง่ท่ีทำ�ใหป้ล�ลดปรมิ�ณลงอย�่ง
รวดเรว็	นอกจ�กก�รใชส้�รเคมใีนก�รผลติ	ก�รใชเ้ครือ่งตดัข�้ว	หรอืส�เหตุ
ที่มีก�รเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งฝูงลงแปลงน�ข้�ว
	 “นอกจ�กกนิข�้วแลว้เปด็ยงักนิปล�น้ำ�แห้งในน�จนไมเ่หลอื	ลกูคลกั
แทบไม่มีให้เห็นแล้ว	เหลือแต่ปล�หัวโม่ง”	
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	 ขณะทีผู่ร้ว่มเวทีพูดคยุ	ตัง้ขอ้สงัเกตว่�ปจัจยัอืน่ทีท่ำ�ใหป้ล�ลดจำ�นวน
ลงม�กยังม�จ�กก�รที่มีฝูงนกน้ำ�หล�ยชนิดอพยพลงม�ห�กินในเขตท้องทุ่ง
ของอำ�เภอกระแสสนิธุม์�กขึน้	นกป�กห�่ง	นกกระย�ง	นกพรกิ	นกข�เทยีน	
ฯลฯ	ล้วนกินปล�เป็นอ�ห�ร
	 หล�ยเรื่องเป็นข้อกังวลที่ทุกคนคิด	 แต่ยังไม่ได้คำ�ตอบ	 อย่�งน้อย
แสดงให้เห็นว่�คนเชิงแสเริ่มตระหนักรู้ถึงปัญห�ของตัวเอง	 ต้องก�รจะ 
ให้ปล�	สัตว์น้ำ�	ฟื้นกลับคืนม�	เบื้องต้นชวนกันเฝ้�ระวัง	ดูแลพื้นที่แหล่ง
เพ�ะพันธุ์ปล�อย่�งจริงจัง	 เพร�ะโอก�สท่ีปล�จะกลับม�เป็นอ�ห�รชุมชน
ยังคงมีอยู่	
	 อีกว�ระหนึ่ง…จังหวะดอกบัวสีข�ว	 สีชมพูแดงเรื่อๆ	 น้อยใหญ่ 
บ�นรับแสงสีทองของพระอ�ทิตย์ย�มบ่�ย	 จูดหนูร�ยรอบด้วยท้องทุ่งที่มี
สุมทุมพุ่มไม้เล็กๆ	 ช�วบ้�นเรียก	 พรุบัว	 ข้�มถนนไม่ถึงกิโลเมตรส�ยน้ำ�
ไหลเชื่อมกับพรุฉิมพลี	 พรุสองแห่งเป็นสองแหล่งอ�ห�รสำ�คัญคนอำ�เภอ
กระแสสินธุ์	
	 วันที่ฟ้�สดใส	น้องป๋อ	ด.ช.ธนวัตณ์ สุขภิรมย์ นักเรียนชั้นประถม 
ปทีี	่5	โรงเรยีนชมุชนวัดเชงิแสกบัเพ่ือนๆ	จ�กโรงเรยีนร�ษฎรบ์ำ�รงุ	โรงเรยีน
กระแสสินธุ์วิทย�	 และโรงเรียนกิตติคุณประม�ณ	 25	 คนม�ร่วมกิจกรรม 
ปั่นจักรย�นสำ�รวจทรัพย�กรของท้องถิ่น	

7



	 กิจกรรมในวันนั้นเด็กๆ	แวะลงไปดูจุดที่อยู่อ�ศัยสัตว์ที่พรุบัว	ที่พรุ
ฉิมพลีพวกเข�สนใจก�รว�งไซ	 ว�งกัด	 และก�รใช้กัดดักปล�	 เส้นท�งก�ร
ปั่นจักรย�นยังไปวัดเอก	วัดเชิงแสใต้	วัดกล�ง	เพื่อดูจุดก�รอนุรักษ์สัตว์น้ำ� 
และก�รว�งกติก�ชุมชนที่จะไม่จับสัตว์น้ำ�	 ซึ่งเด็กๆ	 คุ้นเคยกับสิ่งเหล่�นี้ 
เป็นอย่�งดีเพร�ะเคยร่วมเขียนกติก�กับคนในตำ�บลม�กับมือ
	 “ใครรู้จักปล�พื้นเมืองไอ้ไหรมั่ง”	มีก�รตั้งคำ�ถ�ม
	 “ปล�หวัโมง่คบั	ปล�ชอ่นคบั	พอ่ผมเคยออกไปว�งกดั”	เด็กคนหนึง่ 
ตอบออกม�ด้วยประสบก�รณ์อย่�งมั่นใจ	 จ�กนั้นมีก�รเล่�สู่กันฟังในกลุ่ม	
โดยผูใ้หญข่องชมุชนท่ีตัง้คำ�ถ�ม	ชว่ยเล�่ใหเ้ดก็รุน่ใหม	่ฟงัว�่วธีิจบัปล�แบบ
โบร�ณ	บ�งอย่�งห�ยไปแล้ว	เช่น
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	 -	หลุมวิ่ง	 เป็นก�รทำ�หลุมพร�งเอ�ดินเลนไว้ป�กหลุม	 ขุดลึกลง 
	 		 ไปประม�ณท่อนแขน	หรือทำ�ด้วยโอ่ง	มีก�รทำ�ป�กโอ่งให้เมือกๆ 
	 		 เพื่อล่อให้ปล�เข้�ไปอยู่	
	 -	คุบยอที่ใช้สำ�หรับยกยอ	
	 -	ซอน	เครื่องมือส�นด้วยไม้ไผ่	มีลักษณะย�วๆ	ป�กกว้�งเหมือน 
	 		 ลูกบวบ
	 “เครื่องมือจับปล�แบบโบร�ณที่ยังหลงเหลือในท้องถิ่น	 ก็มีเพียง 
สุ่มจับปล�	และลันที่ใช้ดักปล�ไหล”	ผู้ใหญ่ใจดีเล่�ให้ลูกหล�นฟัง	จ�กนั้น	
พ�ช่วยกันดูว่�สัตว์น้ำ�แต่ละชนิดอ�ศัยอยู่บริเวณไหน	ห�กินอย่�งไร	 เด็กๆ
ได้รู้ว่�	 สำ�หรับแหล่งน้ำ�ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์และขย�ยพันธุ์ปล�ในตำ�บล
เชิงแส	มี	3	ลักษณะ	คือ	
	 -	แหล่งน้ำ�ต�มธรรมช�ติ	มีลำ�คลองเชิงแส	พรุฉิมพลี,	พรุบัว	
	 -	แหล่งน้ำ�บริเวณวัดเอก	วัดเชิงแสใต้	และวัดเชิงแสกล�ง	
	 -	แหล่งน้ำ�ส่วนบุคคล	 ลักษณะ	 บ่อเลี้ยงปล�	 กระชัง	 ร่องสวน	 
	 		 จำ�นวน	46	บ่อ	
	 ก�รศึกษ�พบว่�	ตำ�บลเชิงแสมีปล�พันธุ์พื้นเมืองอยู่	13	ชนิด	คือ
ปล�ชอ่น,	ปล�ชะโด,	ปล�ดกุน�,	ปล�หมอ,	ปล�ฉล�ด,	ปล�กระดี,่	ปล�ตรบั, 
ปล�ห�งแดง,	ปล�ขี้ขม,	ปล�ไหล,	ปล�ลูกข�ว,	ปล�แขยง,	ปล�กด	
	 ปล�ที่เกือบจะสูญพันธุ์คือ	ปล�เนื้ออ่อน	ส่วนปล�ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
คือ	ปล�หลด	ปล�ทิง	ปล�พุงหิน	และปล�ขี้ตัง	
	 พันธุ์ปล�ต่�งถิ่น	 ที่นิยมนำ�เข้�ม�เลี้ยงในพื้นที่มีปล�นิล,	 ปล�จ�ระ
เม็ดน้ำ�จืด,	ปล�สว�ยและปล�ดุกอุย	ข้อมูลเหล่�นี้กำ�ลังถูกรวบรวมจัดเก็บ	
และวิเคร�ะห์	นำ�เสนอในรูปแบบเอกส�ร	
	 “ม�ทำ�กิจกรรมนี้ทำ�ให้ตัวเองรู้เรื่องสัตว์น้ำ�ม�กขึ้น	 จ�กปกติที่ไม่
เคยเห็น	เพร�ะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแบบนี้”	น้องเป้	เด็กคนหนึ่งที่เข้�ร่วม
กิจกรรม	บอกเล่�ถึงสิ่งที่เรียนรู้ในวันนั้น	
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กระบวนการสร้างกติกาชุมชน
	 “สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้�นเชิงแสทุกท่�น	ทุกวันนี้พันธุ์ปล�น้ำ�จืด 
ต�มลำ�คลอง	 พรุ	 ทะเลส�บในบ้�นเร�ห�ยไปม�กแล้ว	 และถ้�พวกเร�ไม่ 
ช่วยกันอนุรักษ์ก็น่�ว่�จะห�ยไปหมดแน่	ลูกๆ	หล�นๆ	ของพวกเร�คงไม่มี
ปล�กิน	ถ้�คนรุ่นเร�ไม่ช่วยกันรักษ�ไว้	วันนี้โอก�สดีแล้วคับเร�ลองม�ช่วย
กันคิดคนละข้อสองข้อว่�เร�อีทำ�พรื่อกันได้มั่งเพื่อที่จะอนุรักษ์ปล�ไว้ให้ 
ลกูหล�นของเร�ไดม้กีนิในวันข�้งหน�้	เชญิครับเชญิ	ม�รว่มกนัออกคว�มคิด 
เพื่อชุมชนของเร�”	
 อษัฎา บษุบงค	์พดูผ�่นเครือ่งขย�ยเสยีงจ�กรถแหเ่ชิญชวนช�วบ�้น 
ม�ร่วมกันเขียนกติก�ชุมชนเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ปล�พื้นเมือง	 ข้�งรถกระบะ 
คันนั้นมีป้�ยไวนิลสองด้�น	 เนื้อห�เป็นคว�มเห็นก�รอนุรักษ์พันธุ์ปล�น้ำ�จืด 
กว่�	100	ข้อคว�ม	คำ�ว่�	“เศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นข้อคว�มจ�ก	อาวุธ 
วิเชียรฉาย	น�ยอำ�เภอกระแสสินธุ์
	 ก�รเปิดรับข้อเสนอจ�กคนเชิงแส	 มีหน่วยง�นต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 
ช�วบ้�นและกลุ่มเด็ก	 เย�วชนออกม�แสดงคว�มเห็นจำ�นวน	 200	 กว่� 
คว�มเห็น	 เม่ือนำ�ม�คัดกรองรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กคนทั้งตำ�บลในรูปแบบ
ของเวทีประช�พิจ�รณ์	 ร่�งกติก�แนวท�งก�รอนุรักษ์และขย�ยพันธ์ุปล� 
น้ำ�จดื	เพ่ือประก�ศใชต้�มคว�มพรอ้มของชมุชน	เมือ่วันที	่5	มกร�คม	2557	
ส�ม�รถรับรองกติก�	4	ข้อ	คือ	
	 1)	ห้�มจับปล�ในเขตอนุรักษ์และขย�ยพันธุ์ปล�	
	 2)	ห้�มบุคคลภ�ยนอกเขต	อำ�เภอกระแสสินธุ์เข้�ม�จับปล�	
	 3)	ห้�มใช้อุปกรณ์ไฟฟ้�ช็อต	และว�งย�ในก�รจับปล�	
	 4)	ผู้ใดฝ่�ฝืนปรับเป็นเงิน	 5,000	 บ�ท	 โดยนำ�เงินค่�ปรับส่งเข้� 
	 		 	 กองทุนพัฒน�ตำ�บล
	 “คว�มร่วมมือในกติก�เหล่�นี้ยังต้องรอเวล�ก�รพิสูจน์จ�กคนใน
ชุมชนว่�จะแก้ข้อกังข�ที่ผ่�นๆ	 ม�ได้หรือไม่”	 น้�แจ้ง	 ไชยส�ลี	 ผู้มีอ�ชีพ
ห�ปล�ในท้องทุ่งท้�ท�ย	
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	 “ถ้�ห้�มในพวกเร�ได้แล้ว	 แต่เร�ห้�มคนนอกไม่ได้จะทำ�อย่�งไร”	
น่ันก็ว่�กันไป	 ขณะกติก�อีกโฉมหน้�หนึ่ง	 เกี่ยวกับก�รเกษตรเพื่ออ�ห�ร 
ซึ่งอัษฎ�	 บุษบงค์	 เล่�ว่�พื้นที่ตำ�บลเชิงแสมีลำ�คลองไหลผ่�นกล�งชุมชน 
ทำ�น�ได้ปีละ	3	ครั้ง	โดยข้�วที่ปลูกมี	4	ชนิด	
	 ข้�วพันธุ์เศรษฐกิจ	(กข)	เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเกือบ	100%
	 -	ข�้วหอมกหุล�บแดง	เปน็ข�้วจ�กบรษิทัเอกชน เกษตรกรรบัเมลด็ 
	 		 พันธุ์ปลูกฟรี	 แต่ต้องซื้อปุ๋ยและข�ยข้�วให้บริษัท	ปลูกในช่วงทำ� 
	 		 น�ปรัง	โดยบริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรปีละ	10-15	ร�ย	
	 -	ข�้วหอมมะลิ	ในอดตีปลูกกนัเกอืบทุกครวัเรอืน	เพร�ะไดผ้ลผลติด ี
	 		 มีคุณภ�พสูง	 แต่ปัญห�ดินเสื่อมคุณภ�พ	 บวกกับปัญห�อื่นๆ 
	 		 ทำ�ให้เหลือพื้นที่ปลูกเพียง	 หมู่ที่	 2	 ประม�ณ	 10	 ร�ย	 และ 
	 		 หมู่ที่	3	และ	4	ไม่กี่ร�ย	โดยพันธุ์ข้�วชนิดนี้ชุมชนเก็บเมล็ดพันธุ์ 
	 		 เองได้
	 -	ข้�วหอมนิล	 เน้นก�รปลูกเพื่อก�รบริโภคเองในครัวเรือน	 ซึ่งมี 
	 		 อยู่ไม่กี่ร�ย
	 จ�กปัญห�จ�กคว�มเสื่อมของดินช่วงที่ผ่�นม�	 เกษตรกรที่เชิงแส 
มีคว�มพย�ย�มในก�รรักษ�คุณภ�พดินและน้ำ�	ด้วยก�รทำ�น�อินทรีย์	แต่ก็
ยังประสบปัญห�ปุ๋ยอินทรีย์ไม่พอใช้	 เนื่องจ�กเกษตรกรผู้ปลูกป�ล์มน้ำ�มัน
เข้�ม�แย่งซื้อ	จึงมองกันว่�	ห�กต้องก�รจะเพิ่มพื้นที่ก�รทำ�น�อินทรีย์	ต้อง
ฟื้นฟูโรงง�นผลิตปุ๋ยในอำ�เภอให้ส�ม�รถผลิตเพียงพอกับคว�มต้องก�ร
	 “ส่วนปัญห�ข�ดแคลนพันธุ์ข้�วพื้นเมือง	 ม�จ�กข�ดองค์คว�มรู้ 
ในก�รเก็บรกัษ�ข�ดคว�มใสใ่จ	ทำ�ใหต้อ้งซือ้เมลด็พนัธุข์้�วแตล่ะปไีมต่่ำ�กว่�
ล้�นบ�ท”	
	 อษัฎ�จงึมองว่�	สิง่ท่ีเปน็ไปไดม้�กท่ีสดุสำ�หรบัก�รสง่เสรมิก�รทำ�น�
อินทรีย์ต้องเริ่มจ�กคว�มสมัครใจของเกษตรกร	 เพื่อให้คนเกิดคว�มสนใจ 
หนัม�ปลูกข�้วอนิทรยีต์อ้งมกี�รใชม้�ตรก�รสร�้งแรงจูงใจ	อ�จใชช้อ่งท�งก�ร
เป็นสม�ชิกกองทุนชุมชน	 ให้คว�มช่วยเหลือสนับสนุนต่�งๆ	 แก่สม�ชิก 
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ทีอ่�ส�ทำ�น�อนิทรยี	์และลด
ก�รชว่ยเหลอืสำ�หรบัสม�ชกิ
ที่ไม่ให้คว�มร่วมมือ 
	 		นอกจ�กข�้ว	อีกด้�นหนึง่ 
ช�วเชงิแสเคยสร�้งขอ้ตกลง 
ร่วมเกี่ยวกับก�รปลูกพืชผัก 
สวนผสม	 นำ�เข้�เป็นแผน
ของตำ�บล	 โดยแต่ละบ้�น
ต้องปลูกผักอย่�งน้อย	ครัว
เรือนละ	 3	 ชนิด	 ปัจจุบัน
มีก�รปลูกผักเกือบทุกครัว
เรือน	 แต่ปัญห�ของพื้นที่ 
ม�จ�กคว�มสมดุลของน้ำ�	

คือฤดูแล้งน้ำ�ข�ดแคลนม�ก	ส่วนฤดูฝนพบปัญห�น้ำ�ท่วมขัง
 วชิยั ชยัเชือ้	ใชพ้ื้นท่ี	5	ไรป่ลกู	มะระ	มะเขอื	พรกิ	มะน�ว	ฟกัทอง	
กล้วย	 ผักสวนครัวยังมีบ่อเลี้ยงปล�	 และเล้�หมู	 โดยผักมีแม่ค้�ม�รับซื้อ
ถึงบ้�น	สร้�งร�ยได้วันละประม�ณ	900	บ�ท	ทำ�นำ�ร่องให้สม�ชิกเห็นว่�	
นอกจ�กกินในครอบครัวแล้ว	สร้�งร�ยได้ได้ด้วย	ปลอดภัยต่อสุขภ�พ	
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	 “ตอนนี้มีเพ่ือนสม�ชิกท่ีเริ่มทำ�แบบเดียวกันนี้แล้วเข�เห็นเร�ทำ�ได้	
เข�มั่นใจ	 และมีกำ�ลังพอก็เชื่อว่�เข�เองก็ทำ�ได้”	 วิชัยเล่�	 ก�รขย�ยผล 
ถึงเพื่อนบ้�น	มีก�รแบ่งปันทั้งผลผลิต	ต้นกล้�	และประสบก�รณ์	
	 นอกจ�กพืชผัก	ในปี	2556	พบข้อมูลว่�	คนเชิงแส	373	ครัวเรือน
เลี้ยงไก่พื้นเมืองถึง	58,990	ตัว	ทั้งเอ�ไว้บริโภคเองและจำ�หน่�ย	ใช้เวล�
เลีย้ง	8	เดอืน	จะไดไ้กน่้ำ�หนกั	2	กโิลกรมั	ไกเ่ปน็กโิลกกรมัละ	70-75	บ�ท 
เมื่อชำ�แหละว�งข�ยในตล�ดร�ค�จะสูงถึงกิโลกรัมละ	120	บ�ท	
	 “คนทีน่ีเ่ข�ไมก่นิไข	่เพร�ะตอ้งก�รใหแ้มไ่กฟ่กัใหเ้ปน็ตวั	รอกนิเนือ้”	 
สุรีรัตน์	 ชัยเชื้อเล่�	 แกงคั่วไก่ใส่หยวก	 เป็นอ�ห�รพื้นเมืองขึ้นชื่อของที่นี่ 
เพื่อนบ้�นต่�งถิ่น	 ม�เยี่ยมบ้�นก็จะเชือดไก่ให้กิน	 ถือว่�เป็นก�รต้อนรับ 
ไก่จึงหม�ยถึงคว�มสัมพันธ์ของผู้คนด้วย
	 เพื่อให้ข้อเสนอของชุมชนเกี่ยวกับก�รเกษตรเพื่อผลิตอ�ห�ร	 เป็น
จริง	สมกฤษณ์ มีปิด	ปลัดเทศบ�ลตำ�บลเชิงแส	อำ�เภอกระแสสินธุ์	เล่�ว่� 
ได้ร่วมกับกำ�นัน	 ผู้ใหญ่บ้�น	 ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่	 คณะทำ�ง�นโครงก�ร 
บูรณ�ก�รอ�ห�ร	 และทีมพ่ีเล้ียงจ�ก	 สจรส.ม.อ.	 เคยนำ�ประเด็นต่�งๆ 
ม�แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ไดเ้ปน็ขอ้เสนอใหเ้ชงิแสเปน็พืน้ทีคุ่ม้ครองพเิศษ 
ด้�นก�รอนุรักษ์ก�รเกษตรของตำ�บลเชิงแส	ซึ่งครอบคลุมฐ�นอ�ห�รทั้งพืช	
และสัตว์
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	 1.	ให้จังหวัดสงขล�ออกกฎระเบียบประก�ศให้พื้นที่อำ�เภอกระแส-
สินธุ์	เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์	ร�ยละเอียดต�มแผนที่แนบท้�ยร่�งข้อเสนอ	
	 2.	ให้สำ�นักง�นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขล�	 เทศบ�ลตำ�บล
เชิงแส	 เกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลเชิงแสร่วมกันจัดตั้งธน�ค�รเมล็ดพันธุ์	 เพื่อ
ทำ�หน�้ทีผ่ลิตเมล็ดพนัธุข์�้วพืน้เมอืง	รวมรวมขอ้มลูพนัธ์ุข�้วและก�รพฒัน�
พันธุ์ข้�วที่มีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลส�บสงขล�
	 3.	ให้สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอกระแสสินธุ์	ผู้นำ�องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ผู้นำ�ชุมชน	ส่งเสริมให้เกษตรกรทำ�น�ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทำ�น�ปีเน้น
ให้เป็นชนิดปุ๋ยชีวภ�พ	100%  
	 4.	ใหส้ำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอกระแสสนิธุ	์รว่มกบัพฒัน�ชมุชนอำ�เภอ	
องคค์ว�มรูก้�รทำ�เกษตรอนิทรยี	์แมค้นในชมุชนพอจะมคีว�มรู	้แตย่งัตอ้งก�ร
องค์คว�มรู้ใหม่ๆ	เช่น	ก�รใช้ปุ๋ย	เทคนิคก�รทำ�น�แบบใหม่ๆ	ก�รตรวจสอบ
คุณภ�พดิน	ก�รกำ�จัดศัตรูพืชแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น 
	 5.	ให้เทศบ�ลตำ�บลเชิงแส	 ผู้นำ�ชุมชนมีม�ตรก�รส่งเสริมให้ทุก 
ครัวเรือนปลูกผักอินทรีย์ไว้กินเอง 
	 6.	ใหจ้งัหวดัประก�ศใหแ้หล่งน้ำ�ต�มธรรมช�ต	ิซึง่เปน็พืน้ทีส่�ธ�รณะ	
อนัประกอบดว้ย	ป�่พรุ	ป�่ช�ยเลน	เปน็เขตคุม้ครองพนัธ์ุปล�น้ำ�จดืพืน้เมอืง	
โดยกำ�หนดช่วงห้�มจับปล�ในฤดูว�งไข่	 และอ�จห้�มบุคคลภ�ยนอกเข้�ม�
จบัปล�ในพืน้ทีคุ้่มครอง	และใหก้รมประมงสนบัสนนุพนัธ์ุปล�น้ำ�จืดม�ปลอ่ย
เพิ่มเติมในแหล่งน้ำ�ต�มธรรมช�ติ
	 เกี่ยวกับเรื่องนี้	น�ยทิว�	สังขบุญญ�	น�ยกเทศมนตรีตำ�บลเชิงแส 
ร่วมกับน�ยโกวิทย์	 ทะลิทอง	 กำ�นันและผู้ใหญ่บ้�นทุกหมู่	 มีก�รพูดคุย 
ถึงข้อตกลงในก�รอนุรักษ์ต่�งๆ	 ของชุมชนม�อย่�งต่อเนื่องในเวทีประชุม
ประจำ�เดอืนของตำ�บลและระดบัอำ�เภอ	ทำ�ใหท้�งผูน้ำ�กลบัม�ฟงัคว�มคดิเหน็ 
ลูกบ้�นเพื่อร่วมกันเฝ้�ระวังพื้นที่คุ้มครองฯ	ข้�งต้น	
	 “มีก�รประส�นพูดคุยกับผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	เจ้�อ�ว�ส	เพื่อให้มี
ก�รพูดคุยทำ�คว�มเข้�ใจกับชุมชนเรื่องนี้บ่อยๆ	จ�กนี้เร�จะทำ�ป้�ย	ห้�มจับ
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ปล�	ใหม้เีบอรโ์ทรของตำ�รวจ	ผูใ้หญบ่�้น	น�ยกเทศบ�ล	ตดิไวด้ว้ย	ห�กใคร
พบเห็นให้โทรห�คนเหล่�นี้ได้ทันที	 เพื่อป้องปร�มไม่ให้คนที่จับสัตว์น้ำ�แบบ
ทำ�ล�ยล้�งเข้�ม�ในพื้นที่อีก”	 สมกฤษณ์	 ขย�ยคว�มต่อว่�แม้กระบวนก�ร
ท�งกฎหม�ย	 กำ�หนดแนวเขตอนุรักษ์ที่ชัดเจน	 แต่ท�งปฏิบัติยังมีขั้นตอน
อีกม�กม�ย	แต่ก็ไม่ย�กห�กชุมชนร่วมมือ

เป้าหมายหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
	 สุรีรัตน์	 ชัยเชื้อ	 คณะทำ�ง�น	 โครงก�รบูรณ�ก�รอ�ห�รฯ	 เล่�ว่� 
เพียงหนึ่งปีของโครงก�รอ�จตอบโจทย์นี้ได้ไม่หมด	 ขณะที่ต้นทุนเดิมที่มี 
ก�รทำ�อยู่ไม่น้อยแล้ว	 จะทำ�อย่�งไรโดยใช้เงื่อนไขของโครงก�รนี้ทำ�ง�นให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
	 ผลก�รทำ�ง�นเชิงรูปธรรม	มีก�รรับสมัครแกนนำ�ช�วน�ที่จะเข้�ร่วม
แล้วจำ�นวน	 100	 คน	 และกำ�ลังออกแบบก�รพัฒน�ศักยภ�พให้พวกเข�
ส�ม�รถผลิตข้�วอินทรีย์ในพื้นที่	1,000	ไร่แบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	น�ข้�ว 
อินทรีย์พันธุ์ข้�วตล�ด	 และน�ข้�วอินทรีย์พันธุ์ข้�วพื้นเมือง	 โดยกำ�หนด
กติก�ในก�รทำ�น�ข้�วอินทรีย์	 พร้อมว�งแผนก�รผลิตน�ข้�วอินทรีย์ 
ร่วมกัน
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	 “เร�กำ�ลังจะมีโครงก�รนำ�ร่อง	 สนับสนุนก�รปลูกข้�วอินทรีย์ของ
แกนนำ�	 เชื่อมโยงตล�ดผลผลิตข้�วอินทรีย์กับอุทย�นอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ	
โดยพ�ไปศึกษ�ดูง�นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่�ยอุทย�นอ�ห�ร
เพื่อสุขภ�พในหล�ยๆ	ที่	ไม่ว่�จะเป็นที่บ�งแก้ว	จังหวัดพัทลุง	หรือที่อื่นๆ”	
สุรีรัตน	์กล่�วและว�่ทีท่ำ�ควบคูก่นัจะมกี�รเริม่จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูม้�สู ่
ก�รเก็บรวบรวมพันธุ์ข้�วอินทรีย์	 จัดตั้งคณะทำ�ง�นรับผิดชอบ	 จัดห�พื้นที่ 
ที่เหม�ะสมสำ�หรับจัดตั้งเป็นธน�ค�รเมล็ดพันธุ์	 และอบรมให้คว�มรู้ในก�ร
จัดเก็บระยะย�ว
	 เธอยอมรับโจทย์ย�กน่�จะอยู่ที่โรงง�นปุ๋ยอินทรีย์	 ที่ยังไม่เห็นว่� 
จะขยับ	 นอกจ�กคนเชิงแสต้องเข้�ไปเป็นกลไกผลักดันจริงจัง	 ซึ่งนอกจ�ก
องค์คว�มรู้แล้ว	 ยังอ�ศัยงบประม�ณและกำ�ลังคน	 ซึ่งท�งเลือกที่ง่�ยกว่� 
สรุรีตันเ์องเริม่ทำ�แลว้คอื	ก�รเลีย้งหมใูนแปลงเกษตร	มลูของหมนูำ�ม�ทำ�ปุย๋ 
					ใช้เองในแปลงผัก	ค�ดหวังจะแปลงของเธอเป็นแหล่งเรียนรู้
									ของชุมชนขย�ยผลโรงเรียน	เป็นหลักสูตรท้องถิ่น
																ให้ลูกหล�นปฏิบัติก�รจริง	•


