


“ควรเร่งก่อสร้างประตูระบายน�้าปากพนังให้เสร็จโดยเร็ว ให้ถือเป็นจุดเริ่มต้นรวมในการแก้ไขปัญหา 
ขาดแคลนน�้าจืดส�าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ปัญหาน�้าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ปัญหาน�้าท่วม 
ท�าความเสียหายแก่พื้นที่ท�ากินของราษฎรในฤดูฝน และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ท�ากิน 

ของราษฎรให้ได้ผล ควรพิจารณาขุดคลองระบายน�้าฉุกเฉิน ต่อจากแม่น�้าปากพนัง  
ที่บริเวณท�านบดินปิดล�าน�้าเดิม พร้อมก่อสร้างประตูระบายน�้าในคลองระบายน�้าเพื่อช่วยส่งน�้า 

ออกจากพื้นที่โครงการลงสู ่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นควรเร่งปรับปรุงขุดลอกและขยายคลองท่าพญา  
พร้อมก่อสร้างประตูระบายน�้าท่าพญา เพื่อช่วยระบายน�้าออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้น” 

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการ 

พัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และคณะที่มาเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ ฯ  
เม่ือวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2536  ณ  พระต�าหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 

ที่มา: หนังสือพระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม 2536 - กันยายน 2537.ส�านักราชเลขาธิการ



“ปากพนัง เมืองแห่งอู่ข้าวอู่น�้า” ถ้าจะกล่าวค�านี้เพื่ออธิบายวิวัฒนาการ 

ของพื้นท่ีบริเวณลุ่มน�้าปากพนังคงไม่ผิดนัก หากแต่ด้วยภัยธรรมชาติและน�้ามือ 

มนุษย์ ท�าให้พื้นที่ที่เคยเป็นอู ่ข้าวอู ่น�้าต้องผ่านทั้งความเจริญรุ่งเรืองและความ 

เสื่อมโทรมมาอย่างมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประสบกับพาย ุ

แฮเรียต จนท�าให้เกิดน�้าท่วมฉับพลันในปี 2505 การอพยพย้ายถิ่นฐานของ 

ประชากรกลุ ่มใหม่ แนวโน้มการปรับเปลี่ยนอาชีพของผู ้คนในพื้นที่ รวมทั้ง 

ความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่แตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดปัญหา 4 น�้า  

3 รส ขึ้นในท่ีสุด คือ ต้องพบกับภาวะน�้าท่วม น�้าแล้ง น�้าเค็ม น�้าเปรี้ยว และรสเค็ม  

รสเปรี้ยว รสจืด จากการขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม กลายเป็นอุปสรรค 

ในการด�าเนินชีวิตของผู ้คนในพื้นที่ดังกล่าว 

การปรบัปรงุและพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงัไม่ใช่เรือ่งง่าย เนือ่งจากจ�าเป็น 

ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที ่

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

ได ้พระราชทานแนวพระราชด�าริ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล ่าว 

มาโดยตลอด นับแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ 

ได้ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันจนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เพื่อสนอง 

พระราชด�าริที่ทรงมีพระราชปณิธานให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

ค� ำ น� ำ



เกิดเป็น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

อันมีประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความส�าเร็จ 

สมดังพระราชประสงค์ จวบจนปัจจุบัน พื้นที่แห่งนี้ได้รับการฟื ้นฟูให้กลับมา 

มีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ผู ้คนกลับมามีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

ไปพร้อมๆ กับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู ่สืบไป

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ 

เพื่อสนองพระราชด�าริ จึงได้รวบรวมค�าบอกเล่าจากประสบการณ์จริง และ 

องค์ความรู ้ ท่ีก ่อเกิดจากการริเริ่ม ด�าเนินการ และการได้รับประโยชน์จาก 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ไว้ในหนังสือ  

“คืนชีวิต ลุ่มน�้าปากพนัง” เล่มนี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 

แก่ผู ้ที่สนใจได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

ส�านักงาน กปร.

กันยายน 2565
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ประวัติ การณ์

ลุ่มน�้ าปากพนัง
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ภาพท้องฟ้าเรื่อเรืองยามรุ่งอรุณ และแสงสีทองสะท้อนผิวน�้าเป็นวงกว้างก่อนอาทิตย์อัสดง  
ณ ประตูระบายน�้ าอุทกวิภาชประสิทธิ ที่บ้านบางปี้  อ�าเภอปากพนัง นับเป็นแรงดึงดูดให้ทั้งคน 
ในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างต้องแวะเวียนมาชมความงามของวิวทิวทัศน์ และวิถีสงบงามของชีวิต 
ริมสายน�้า มิใช่เพียงเพ่ือความรื่นรมย์ แต่ยังเป็นความอิ่มใจที่ได้ย้อนร�าลึกถึงความรักความห่วงใย 
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกร

พ่อผู้พลิกฟื้นผืนดิน ป่าไม้ และสายน�้าบริเวณลุ่มน�้าปากพนังที่ขาดสมดุลมานานจนคนต้องหนีห่างจากบ้านเกิด  
สู ่การเป็นเมืองอู ่ข ้าวอู ่น�้าดังเดิมเหมือนท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว เคยมีพระราชหัตถเลขา 
เมื่อคราวเสด็จประพาสปากพนังเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 เอาไว้ว่า

“วันที่ 8 เวลา 3 โมง ได้ลงเรือมาต ไม่ใช่เพราะน�้าต้ืน  
เพราะเพื่อจะหาความสุขถึงปากพนัง แม่น�้าโตราวสักแม่น�้าเจ้าพระยากรุงเทพฯ...

ถึงโรงสีไฟจีนโก๊หักหงีซึ่งตั้งใหม่ มีความปรารถนาจะให้ไปเปิดโรงสีนั้น  
เมื่อไปถึงจีนหักหงีน้องแลบุตรหลายคน และราษฎรซึ่งอยู่ในคลองริมโรงสีนั้นเปนอันมาก  

ได้ต้อนรับโดยแขงแรง เวลาบ่าย 3 โมงครึ่ง จึงได้ลงเรือกลับมาถึงเรือมหาจักรี

อ�าเภอปากพนังนี้ โดยทราบอยู่แล้วว่าเปนที่ส�าคัญอย่างไร  
แต่เมื่อไปถึงที่ยังรู้สึกว่า ตามที่คาดคะเนนั้นผิดไปมาก...  

ในล�าน�้านั้น มีเรือก�าปั่นแขก ส�าเภาจีนค้าขาย ทอดอยู่กลางน�้าเกือบ 31 ล�า  
แต่เปนเรือตรังกานู 18 ล�า สินค้าไม่มีอื่นเท่าข้าว”

(ทีม่า : “บนัทกึการเดนิทางท่ีปากพนงั”, ศลิปวฒันธรรม สิงหาคม 2548)

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ภาพปากพนังกลับเปลี่ยนแปลงไปราวพลิกฝ่ามือ… 

จากเมืองอู่ข้าวอู่น�้าในสมัยรัชกาลที่ 5 กลับกลายเป็นเมืองที่ผู ้คนยากจนข้นแค้น ท�ามาหากินล�าบากอยู่นานปี  
จนกระทั่งได ้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจากพ่อผู ้ไม ่เคยมองข้ามความทุกข์ของประชาชน ก่อเกิดเป็น 
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่ เป ็นเสมือนหยาดฝนหลั่งลงมาชโลมดวงใจ 
ของทุกชีวิตในลุ ่มน�้าปากพนังให้กลับมาอยู ่ดีกินดี พบความสุข สงบได้อีกครั้ง…
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วันวาน
เมืองแห่งอู่ข้าวอู่น�้า
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ย้อนกลับไปเมื่อ 100 กว่ำปีก่อน อ�ำเภอปำกพนังเคยเปน็ 
เมอืงทำ่ที่เจริญรุ่งเรือง เพรำะอยู่ติดทะเลอ่ำวไทย และมีแม่น�้ำ 
ปำกพนังซึ่ งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมรำชเป็น 
เสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมำกถึง 3 จังหวัด  
13 อ�ำเภอ รวมพ้ืนที่กว้ำงไกลเกือบ 2,000,000 ไร่ ทั้งปำกพนัง  
เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด ร่อนพิบูลย์ จุฬำภรณ์  
พระพรหม พ้ืนที่บำงส่วนของอ�ำเภอลำนสกำ และอ�ำเภอเมือง 
นครศรีธรรมรำช รวมทั้งพ้ืนที่บำงส่วนของอ�ำเภอควนขนุน  
อ�ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง และอ�ำเภอระโนด จังหวัด
สงขลำ

โดยมีอาชีพที่คนในชุมชนริมสายน�้าท�าสืบต่อกันมาอย่าง 

เป็นล�่าเป็นสัน คือ การท�านาซึ่งให้ผลผลิตดี จนท�าให้ปากพนังเป็นเมือง 

ปลูกข้าวได้มากที่สุดในภาคใต้ โดยเฉพาะข้าวพันธุ ์พื้นเมืองอย่าง 

นางพญา ซึ่งขึ้นชื่อจนส่งไปขายไกลถึงมาเลเซีย, สิงคโปร์, อังกฤษ ฯลฯ  

เมื่อประมาณปี 2448 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อ�าเภอเล็กๆ แห่งนี้จะมีโรงสีไฟ 

เรียงรายตามริมแม่น�้ ามากถึง 14 โรง ยังไม ่นับรวมโรงสีด ้วยมืออีกนับ  

10 แห่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆ ด้าน จนเป็นที่รู ้ จัก 

อย่างกว้างขวางและได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งอู ่ข้าวอู ่น�้า
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แต ่แล ้วความมั่ งคั่ ง  สุข 

สมบูรณ์ของผู ้คนก็ต ้องพบความ 

เปลี่ยนแปลงในช่วงหลังสงครามโลก 

ครั้ งที่  2 เ ม่ือรัฐบาลเริ่มผูกขาด 

การค้าข้าวของประเทศในปี 2482  

พร ้อมกับการก� าหนดกฎเกณฑ ์ 

การค ้าอื่นๆ ในขณะท่ีการสัญจร 

ทางน�้ า ก็ค ่ อยๆ  ลดความส� าคัญ 

ล ง เ มื่ อ มี ก า ร ส ร ้ า ง ท า ง ห ล ว ง 

หมายเลข 4 และการขนส ่งทาง 

รถ ไฟสายใต ้  ท� า ให ้ ศู นย ์ กลาง 

การคมนาคมต้องเปลี่ยนจากอ�าเภอ

ปากพนังไปเป็นอ�าเภอทุ่งสง 

จุดพลิกผันความเปลี่ยนแปลง

จะว่าไปการเปลี่ยนแปลงเพียงเท่านี้  คงไม่ถึงขั้นท�าให้ปากพนัง 

คลายมนต์ขลังจากการเป ็นเมืองอู ่ข ้าวอู ่น�้ าแบบพลิกฝ ่ามือ เพราะยังม ี

อีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้คล้ายจะพบจุดจบอย่างหลีกเล่ียง 

ไม ่ได ้ โดยเฉพาะเมื่อครั้งต ้องประสบมหาวาตภัย แฮเรียต พัดเข ้าถล ่ม 

แหลมตะลุมพุก และบริเวณใกล้เคียง เกิดลมกระโชกแรง ทะเลมีคลื่นสูง  

ฝนตกหนัก และน�้าท ่วมฉับพลันเม่ือวันที่  25 ตุลาคม 2505 จนท�าลาย 

บ้านเรือน เรือกสวนไร ่นา กวาดทุกสิ่งทุกอย่างบนแหลมตะลุมพุก และ 

บริเวณใกล้เคียงเกือบหมดสิ้น ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตผู้คนที่ถูกคร่าไปมากกว่า  

900 สูญหายเกิน 100 กับอีกนับ 10,000 คน ต้องไร้ที่อยู ่อาศัย โดยเฉพาะ 

ชาวแหลมตะลุมพุกราว 4,000 คน กลายเป ็นคนไร ้บ ้านในชั่วข ้ามคืน  

พายุใหญ่ในครั้งนั้นจึงกลายเป็นต�านานเล่าขานจากรุ ่นสู ่รุ ่นที่ชาวปากพนัง  

และคนนครศรีธรรมราชยากจะลืมเลือน
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แม้มหาวาตภัยร้ายจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ร่องรอย 

ความสูญเสียยังคงอยู ่ และหยาดน�้าตาของผู ้ประสบภัย 

ยังไม่เหือดแห้ง พ่อผู้มองเห็นทุกข์ของราษฎรไม่ต่างจาก 

ทุกข ์ของพระองค ์  จึงได ้ มีพระบรมราชานุ เคราะห ์

แต่ถึงที่สุด แม้ภัยธรรมชาติจะยิ่งใหญ่ปานใด ก็ดูจะยังไม่สู ้ภัยจากน�้ามือมนุษย์ซึ่งมีส่วนกระหน�่าซ�้าเติมให ้

เมืองอู ่ข ้าวอู ่น�้าอย่างปากพนังถึงคราวต้องล่มสลายลงจริงๆ เพราะเมื่อกาลเวลาผ่านเลย จ�านวนผู ้คนเพิ่มมากขึ้น  

และเกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า มีการบุกรุกแผ้วถางป่าต้นน�้าล�าธารเพื่อท�าสวนยางพารา  

จนภูสูงซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ กลับกลายเป็นเขาหัวโล้น ส่งผลให้ไม่มีป่าไม้ช่วยดูดซับน�้าฝน 

เก็บไว้ในดิน ก่อนจะปล่อยน�้าลงสู่แม่น�้าปากพนัง และล�าน�้าสาขาต่อไป เป็นเหตุให้น�้าในแม่น�้าปากพนัง และล�าคลอง 

ธรรมชาติต่างๆ เหือดแห้งลงเรื่อยๆ ท�าให้ชุมชนขาดแคลนน�้ากิน น�้าใช้ จากเคยมีน�้าจืดใช้ปีละ 9 เดือน ก็ลดเหลือ 

แค่ปีละ 3 เดือน และยังท�าให้เกิดน�้าท่วมใหญ่หลายครั้ง โดยเฉพาะที่รุนแรงมากๆ คือเมื่อปี 2518, 2531 และ 2536

ปัญหาที่ถาโถม
ความขัดแย้งที่ไม่ลงรอย

โปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ตั้งมูลนิธิ 

ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู ้ประสบภัยเมื่ อวันที่  23 สิ งหาคม 2506 พร ้อม 

พระราชทานเงินจ�านวน 3 ล้านบาท และกระจายข่าวให ้

ประชาชนร่วมบริจาคผ่านทางวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต 

อีกทั้งยังมีมิตรจากนานาประเทศทั้ง อังกฤษ, อิตาลี, 

เวียดนาม, สวีเดน และสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือ

ผู ้ประสบภัยอีกด้วย 
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ชุมชนในลุ ่มน�้าปากพนัง 

จึงไม ่ เพียงต ้องเผชิญกับป ัญหา 

ขาดแคลนน�า้จดืในการอปุโภค บรโิภค  

และประกอบอาชีพ หากยังต ้อง 

ประสบภาวะน�้าเค็ม น�้าเปรี้ยวซ�้าเติม  

ส ่งผลเสียต ่อการท�านา ปลูกข ้าว 

โดยเฉพาะในพื้นที่ รอบๆ ป ่ าพรุ  

จากเคยผลิตข้าวได้ประมาณ 20 ถัง 

ต่อไร่ ก็ลดเหลือไร่ละไม่ถึง 10 ถัง  

บ ้ างได ้น ้อยกว ่ านี้  ท� า ให ้ชาวนา 

ทนแบกรับผลผลิตตกต�่ า ไม ่ ไหว 

ต ้องเปล่ียนอาชีพไปท�านากุ ้งแทน  

โดยเฉพาะชาวบ ้านในเขตอ�าเภอ

หัวไทร อ�าเภอเชียรใหญ่ และอ�าเภอ 

ปากพนังซึ่งหันไปเล้ียงกุ ้งกุลาด�า 

อย่างเป็นล�่าเป็นสัน เพราะท�ารายได ้

ดีกว่าการปลูกข้าวในเวลานั้น

อีกทั้งยังท�าให้เกิดปัญหาน�้าเค็ม น�้าเปรี้ยวตามมาอีกด้วย เพราะสภาพพื้นที่ และลักษณะของแม่น�้าปากพนัง 

มีความลาดชันน้อย และมีท้องน�้าต�่ากว่าระดับน�้าทะเลปานกลาง ท�าให้น�้าทะเลสามารถไหลเข้าไปในแม่น�้าได้ไกลเกือบ  

100 กิโลเมตร ส่งผลให้น�้าจืดกลายเป็นน�้าเค็มจนไม่สามารถใช้ดื่มกิน และท�าการเกษตรต่างๆ ได้อีกต่อไป แถมใน 

พื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังยังมี ป่าพรุ มีพื้นท่ีกว้างไกลกว่าแสนไร่ และในชั้นใต้ดินของป่าพรุจะมีสารไพไรท์ ซึ่งถ้าได้ 

สัมผัสอากาศในเวลาน�้าแห้งมากๆ จะท�าให ้เกิดดินเปรี้ยว และหากมีน�้าไหลผ่านจะท�าให ้เกิดปัญหาน�้าเปรี้ยว 

ตามมาทันที

∙ ไฟไหม้ป่าพรุ ∙
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ภ ำ พ ท้ อ ง น ำ เ ขี ย ว ข จ ี
ซึ่งเคยมีพ้ืนที่กว้ำงใหญ่ไพศำล 
มำกกว่ำ 500,000 ไร่ในลุ่มน�้ำ 
ปำกพนังจึงคล้ำยจะกลำยเป็น 
ต�ำนำนใหค้นไดบ้อกกลำ่วเลำ่ขำน  
และทุ่งรวงทองของเมล็ดข้ำว 
ช่วงรอกำรเก็บเกี่ยวก็เหลือเพียง 
ภำพในควำมทรงจ� ำของคน 
ที่เคยทันเห็นควำมเจริญร่วมยุค 
ซึ่ งถูกทดแทนด้วยภำพนำกุ้ง 
ที่ชำวชุมชนเชื่อว่ำจะน�ำพำชีวิต
ที่ดีกว่ำมำให้

แต่ภาพฝันของคนปากพนังและอ�าเภอใกล้เคียงซึ่งหวังจะกลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นดูจะไม่เป็นจริง เพราะเมื่อ 

หันมาท�านากุ ้ งแบบไร ้ระบบการจัดการท่ีดี  ก็ต ้องพบปัญหากุ ้ ง เกิดโรคระบาดจากการเ ล้ียงซ�้ าๆ ในบ ่อเดิม  

และยังถ่ายเทน�้าเสียลงแม่น�้า ล�าคลอง ท�าให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพน�้าชายฝั ่ง และส่งผลให้น�้าเค็มรุกล�้าเข้าไป 

ในนาข้าว เกิดสภาพดินเค็มแพร่กระจาย จนชาวนาไม่สามารถปลูกข้าว และพืชพันธุ ์อื่นๆ ได้

∙ สภาพพื้นท่ีนากุ้งในปี 2541 ∙



รสเค็ม รสเปรี้ยว รสจืด
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~ • ปัญหา 4 น�้า 3 รส • ~

น�้ ำแล้ง น�้ ำ เ ค็ม น�้ ำ เป รี้ยวน�้ ำท่วม
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ด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่พากันรุมเร้า ท�าให้พื้นที่ 

ในลุ ่มน�้ าปากพนังต ้องเผชิญกับปัญหา 4 น�้ า 3 รส 

ในที่สุด คือ ต้องพบกับภาวะน�้าท่วม น�้าแล้ง น�้าเค็ม  

น�้ า เป ร้ียว  และรส เค็ม  รส เปรี้ ย ว  รสจืดมาตลอด 

ปีแล้วปีเล่า จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต และ 

เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลาย เป็นผลให้ระบบนิเวศแหล่งน�้ ำ 
ขำดสมดุล หน้ำฝนน�้ำท่วม หน้ำแล้งน�้ำแห้ง เกิดปัญหำน�้ำเค็มรุก น�้ำจืดขำดแคลน 
น�้ำเปรี้ยวทะลัก น�้ำเสียเข้ำท�ำลำยพ้ืนที่เกษตรและแหล่งชุมชนผู้คนมีควำมขัดแย้ง  
ส่ิงแวดล้อมเปลี่ยนแปลงจนเกินเยียวยำ ลุ่มน�้ำปำกพนัง เหลือแค่ ต�ำนำนควำม
อุดมสมบูรณ์ 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน โดยเฉพาะข ้าว 

ที่เคยเป็นสินค้าส่งออกส�าคัญ ท�ารายได้งดงามก็เหลือ 

เพียงแค่จะปลูกให้พอกินในครอบครัวยังเป็นเรื่องยาก  

เศรษฐกิจฝืดเคืองขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อความยากจนคืบคลาน 

สู ่หมู่บ้านผู้คนจ�านวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาว 

ก็ต้องระเห็จจากบ้านไปหางานท�าที่อ่ืน ปัญหาโจรผู้ร้าย 

เกิดตามมาจนเกินก�าลังชาวบ้านจะรับมือไหว 

ดูเหมือนว ่าภาพปากพนังที่ เคยเป็นดินแดน 

สุขสงบ และเป ็นเมืองอู ่ข ้ าวอู ่น�้ าในอดีตจะห ่างไกล 

จากวิถีชีวิตชุนชนในห้วงเวลานั้นออกไปทุกทีๆ …

ภาวะเช่นนี้ เหมือนเป็นการซ�้าเติมคนท�า 

นาข้าวที่ยากจนอยู ่แล ้วให้เดือดร้อนมากยิ่งขึ้น  

จนกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรง และเกิดปัญหายืดเยื้อ 

ระหว่างคนท�านากุ ้งที่ต ้องใช้น�้าเค็ม และคนท�านาข้าว 

ที่ต้องอาศัยน�้าจืดอย่างยากเกินเยียวยา
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เหมื อนฝน 
ห ล่ังจากฟ้ าชโลมใจ
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อำจเรียกได้ว่ำ... บนผืนแผ่นดินเกือบทุกตำรำงเมตร 
ในดินแดนขวำนทองของประเทศไทย คงไม่มีที่ใดเลยที่กษัตริย์ 
นักพัฒนำอย่ำงในหลวงรัชกำลที่ 9 จะไม่เคยย�่ำรอยพระบำท 
ไปเยี่ยมเยียน ดูแล ทุกข์สุขของประชำชนตลอดระยะเวลำ 
แห่งกำรครองสิริรำชสมบัติยำวนำนถึง 70 ปี

... พ่อผู้เป็นเสมือนร่มเงาไม้ใหญ่ 
ที่ปกแผ่ ห่มคลุม  

ให้ความอบอุ่นแก่ทุกชีวิต ...

ทุกป่าเขา ทุกดงดอย และทุกพื้นที่ที่ยังคงมีความยากไร้ ห่างไกล 

ความเจริญที่ยากจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากทางการ ล้วนอยู่ใน 

สายพระเนตร และอยู่ในพระราชหฤทัยที่ต้องการจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข ์

ของพสกนกิรทกุคนให้เบาบาง จงึไม่มวีนัใดเลยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ 

ที่พระองค์จะไม่ทรงงาน เพื่อสร้างความอยู ่ดีกินดีให้ประชาชนทั่วประเทศ  

โดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด หากอยู่บนผืนแผ่นดินนี้  

ทุกคนคือลูกที่พ่อจะต้องปกป้อง ดูแลเสมอเหมือนกัน



 5,151
โ ค ร ง ก า ร

อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565

สํานักงาน กปร.
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ในทุกๆ ป ี  พระองค ์ท ่านจะเสด็จแปรพระราชฐานไปทรงงาน 

ในพื้นที่ต ่ างๆ ทั่ วทุกภาคของประเทศ ทั้ ง เหนือ อีสาน ใต ้  และกลาง  

ภาคละประมาณ 3 เดือนเป ็นประจ�า เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของพื้นที่  

และความทุกข ์ร ้อนของประชาชนอย่างละเอียด จนก่อเกิดเป็นโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นท่ีต่างๆ

แต่เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ เป็นโครงการใหญ่  

มีขนาดพื้นที่ถึงประมาณ 1,937,500 ไร่ และมีปัญหาที่ต ้องจัดการแก้ไข 

อย่างหลากหลาย ทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และที่ท�ากิน 

ของราษฎรซึ่งมีความขัดแย้งสูงมาก จนหลอมรวมกลายเป็นปัญหา 4 น�้า 3 รส  

จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึงภาคประชาชน 

ที่ต้องผนึกก�าลังเพื่อช่วยพลิกฟื ้นทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น�้า และป่าไม้ 

ให ้กลับมามีสมดุล เพื่อให ้คนในท ้องถิ่นกลับมามีวิถีชี วิตที่มีความสุข 

ดังที่เคยเป็นมา



 5,151
โ ค ร ง ก า ร

อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565

สํานักงาน กปร.
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มรรควิธี 
แห่ งวิทยาศาสตร์

การด�าเนินโครงการในพ้ืนที่ขนาดใหญ่และมีความเห็นที่หลากหลายของคนในพ้ืนที่ลุ่มน�้า 
ที่แตกต่างกัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงใช้มรรควิธีแห่งวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งครอบคลุมทุกด้าน  
วิเคราะห์ถึงเบื้องลึกของปัญหา จนมีบทสรุปออกมาใช้ตอบโจทย์ตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ  
ดังพระราชด�าริและพระราชด�ารัส ที่ได้พระราชทานไว้ ดังนี้
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วันพุธที่ 13 กันยายน 2521

“ให้พัฒนาลุ ่มน�้าคลองชะอวด โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส  
เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง ในเขตอ�าเภอชะอวด  
และป้องกันบรรเทาปัญหาน�้าเค็มในฤดูแล้งและเป็นแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค 

ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส  แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี  
ให้พิจารณาฝายทดน�้าคลองไม้เสียบที่ต�าบลเกาะขันธ์ อ�าเภอชะอวด  

พร้อมระบบส่งน�้า โดยเร่งด่วน เพื่อใช้ประโยชน์ก่อนต่อไป  
เมื่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใสขึ้นแล้วก็ช่วยพัฒนาโครงการชลประทานดังกล่าว ให้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 11 ที่มาเฝ้า ฯ 

รับพระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับโครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ ที่ประทับแรมโรงปูนซีเมนต์ทุ ่งสง ต�าบลที่วัง อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: ส�านักงาน กปร.

พระราชด�ารัส / แนวพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2531

“บริเวณลุ่มน�้าปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วมในฤดูฝน และขาดแคลนน�้าเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง 
ควรพิจารณาด�าเนินการกักเก็บน�้าไว้ในพรุควนเคร็ง เพื่อชะลอปริมาณน�้าท่วมตอนล่าง และกักเก็บน�้าไว ้

ส�าหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง โดยการก่อสร้างอาคารบังคับน�้าที่คลองชะอวด บริเวณบ้านสองห้อง  
สร้างคันป้องกันน�้าออกไปทั้ง 2 ด้าน และผันน�้าจากคลองชะอวดไปลงอ่าวไทยทางด้านตะวันออก  

โดยการพิจารณาขุดคลองเชื่อมต่อขุดลอกคลองเดิม พร้อมกับสร้างอาคารบังคับน�้าตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ให้พิจารณาน�าเอาตัวอย่างของโครงการพัฒนาพรุโต๊ะแดงกับโครงการพัฒนาพรุบาเจาะ  

เพราะทั้ง 2 โครงการนี้ มีบางส่วนที่พัฒนาคล้าย ๆ กับโครงการพัฒนาพรุควนเคร็ง เมื่อโครงการเสร็จ 
จะได้พื้นที่เพาะปลูกตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้นในพื้นที่อ�าเภอชะอวดและอ�าเภอหัวไทร ขณะเดียวกันควรจะได้มีการ 

จัดรูปท่ีดินควบคู่กันไปด้วย โครงการน้ีควรจะท�าให้แล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ.2532 ส�าหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า 
ตอนบนของลุ ่มน�้า ควรจะด�าเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 2 อ่าง เพื่อเป็นต้นทุนเก็บน�้าอีกขั้นหนึ่ง” 

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ และคณะที่มาเฝ้า ฯ  
รับพระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

ที่มา: ส�านักงาน กปร. 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2535

“ควรพิจารณาก่อสร้างประตูระบายน�้าพร้อมอาคารประกอบที่บริเวณปากแม่น�้าปากพนัง  
ห่างจากอ�าเภอปากพนังไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน�้าทะเลมิให้ไหลเข้าแม่น�้าปากพนัง  

และเก็บกักน�้าจืดไว้ในแม่น�้า และตามล�าน�้าต่าง ๆ ส�าหรับราษฎรใช้ท�าการเกษตร และอุปโภคบริโภคตลอดปี  
ส�าหรับในการบรรเทาน�้าท่วม ควรพิจารณาขุดคลองระบายน�้าแยกจากแม่น�้าปากพนังเพิ่มเติม 

ตามความเหมาะสม ซึ่งการด�าเนินงานในเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์กับราษฎรเป็นจ�านวนมาก”

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานเม่ือคร้ังเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรอาคารระบายน�้าเปร้ียวปลายคลองแยกคลองลาน  

ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
ที่มา: ส�านักงาน กปร.
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วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2535 

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนทดน�้าใน แม่น�้าปากพนัง  
เพื่อป้องกันน�้าเค็มบุกรุกและเก็บกักน�้าจืดไว้ให้ราษฎรใช้อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร  

รวมทั้งเป็นแหล่งน�้าดิบส�าหรับท�าการผลิตน�้าประปาของอ�าเภอปากพนัง  
พร้อมทั้งก่อสร้างระบบระบายน�้าเพื่อระบายน�้าออกจากพื้นที่น�้าท่วมให้ลงทะเลโดยเร็วที่สุด” 

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานในโอกาสที่เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่โครงการพัฒนา 

พื้นที่ลุ ่มแม่น�้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส 
ท่ีมา: หนังสือพระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม 2535 - กันยายน 2536.ส�านักราชเลขาธิการ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2535 

“การท�าเขื่อนหรือประตูบังคับน�้า ห่างจากอ�าเภอปากพนังประมาณ 3-5 กิโลเมตรนี้  
จะต้องท�าอาคารบังคับน�้าขนาดใหญ่ 1 ตัวและขนาดเล็ก 2 ตัว รวมทั้งขุดคลองเชื่อมและท�าคลองน�้าแบ่ง 
(เหมือนโครงการ บางนรา) ถ้าท�าแล้ว นากุ ้งจะอยู ่ส่วนนากุ ้ง นาข้าวอยู ่ส่วนนาข้าว และคลองน�้าแบ่งนี้  

เม่ือเวลาน�้าลงมาถึงระดับพอสมควรก็ปิดไว้ใช้น�้าจืด พื้นที่จะได้ประโยชน์ถึงสองแสนไร่ และจะไม่ไปท�าลายนากุ้ง  
การแบ่งอย่างนี้ ผู ้ต้องการน�้ากร่อยและน�้าจืด ผลประโยชน์จะไม่ขัดกัน  

พวกเลี้ยงกุ ้งที่เคยคัดค้านโครงการชลประทานน�้าจืดก็จะหยุด วิธีนี้จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย” 

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ เลขาธิการ กปร. และคณะที่มาเฝ้า ฯ  

รับพระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ณ  พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
ที่มา: ส�านักงาน กปร.
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วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2536

“ควรเร่งก่อสร้างประตูระบายน�้าปากพนังให้เสร็จโดยเร็ว ให้ถือเป็นจุดเริ่มต้นรวมในการแก้ไขปัญหา 
ขาดแคลนน�้าจืดส�าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ปัญหาน�้าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ปัญหาน�้าท่วม 
ท�าความเสียหายแก่พื้นที่ท�ากินของราษฎรในฤดูฝน และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ท�ากิน 

ของราษฎรให้ได้ผล ควรพิจารณาขุดคลองระบายน�้าฉุกเฉิน ต่อจากแม่น�้าปากพนัง  
ที่บริเวณท�านบดินปิดล�าน�้าเดิม พร้อมก่อสร้างประตูระบายน�้าในคลองระบายน�้าเพื่อช่วยส่งน�้าออกจากพื้นที่ 

โครงการลงสู ่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นควรเร่งปรับปรุงขุดลอกและขยายคลองท่าพญา  
พร้อมก่อสร้างประตูระบายน�้าท่าพญา เพื่อช่วยระบายน�้าออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้น” 

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการ 
พัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และคณะที่มาเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานผล 

ความก้าวหน้าของโครงการ ฯ ณ พระต�าหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 
ที่มา: หนังสือพระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม 2536 - กันยายน 2537.ส�านักราชเลขาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2536

“ควรพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างระบบแยกน�้า 3 รส ออกจากกัน  
ได้แก่ การก่อสร้างระบบป้องกันน�้าเปรี้ยวจากพรุที่ท�าให้พื้นที่เพาะปลูกเป็นดินกรด  

ระบบป้องกันน�้าเค็มบุกรุก และระบบส่งน�้าจืดช่วยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภค–บริโภค 
ของราษฎรบ้านเนินธัมมัง ต�าบลแม่เจ้าอยู ่หัว อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานในโอกาสที่เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ 

โครงการพัฒนาลุ ่มน�้าคลองน�้าจืด-คลองแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ต�าบลน�้าบ่อ อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน ี

ที่มา: ส�านักงาน กปร.
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วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2536 

“…ส่วนหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบได้ว่าก�าลังท�าอยู ่ คือโครงการที่ปากพนัง.  
เมื่อ 2-3 ปีนี่ทางราชการ ทั้งทหารและพลเรือน ต้องไปช่วยปากพนัง.  

แม้น�้าบริโภคของอ�าเภอปากพนังนั้น ก็ต้องบรรทุกรถไปให้.  
การบรรทุกน�้าด้วยรถไปให้นี่ ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ  

ก็ย่อมต้องทราบดีว่ามันขาดทุนแค่ไหน.    การสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน�้า 
จะสิ้นเงินเป็นสิบ ๆ ล้าน หรือร้อย ๆ ล้าน แต่ถ้าสร้างแล้ว  

จะสามารถที่จะบริการประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้รถบรรทุก.  
การบรรทุกด้วยรถ จะต้องใช้เงินงบประมาณเป็นร้อย ๆ ล้าน.    ไม่มีใครได้คิด  

เมื่อครั้งที่มีผู ้อพยพเขมรที่เขาอีด่าง ครั้งนั้นต้องบรรทุกน�้ามาจากห้วยชัน  
ใช้รถบรรทุกมาทุกวันหลาย ๆ คันรถ.    ซึ่งค�านวณดูแล้ว  ค่าน�้ามัน ค่าบริการ  
ค่าสึกหรอนั้นเป็นล้าน ๆ บาท จึงได้ขอให้สร้างอ่างเก็บน�้าใกล้ ๆ กับเขาอีด่าง  

แล้วก็ให้ขอทางสหประชาชาติช่วยด้วย.    เขาก็ช่วย.    ลงท้ายสร้าง   
เท่ากับได้น�้าฟรีเลย ไม่ต้องบรรทุก.    ต่อท่อมาแล้วก็อยู ่สบาย  

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากมายเป็นล้าน ๆ บาท.  
เช่นเดียวกัน ที่ภาคใต้ ที่ปากพนัง ท�าโครงการ.  

เดี๋ยวนี้ก�าลังด�าเนินอยู ่ แล้วก็หวังว่าจะเสร็จภายในสามปี. ...”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
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วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2537 

“...ยังมีโครงการที่ภาคใต้ ที่ปากพนัง ที่ต้องท�าความเข้าใจต่อไป.  
ซึ่งโครงการปากพนังนี้ ทางราชการ และทางราชการทหาร ก็ได้ช่วยกันเต็มก�าลัง.  

แต่จะต้องอธิบายอีกมาก เพราะมีคนที่บอกว่า ถ้าท�าโครงการปากพนัง สิ่งแวดล้อมจะเสีย.  
เขาบอกว่าน�้าในคลองชะอวดนั้นเป็นน�้ากร่อย มีประโยชน์ส�าหรับสิ่งแวดล้อม.  

ขอชี้แจง ว่า ไม่จริง.    สมัยก่อนนี้คลองชะอวดเป็นน�้าจืด กลายมาเป็นน�้ากร่อยตอนนี้  
เพราะว่าตื้นเขิน และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป.  

จนกระทั่งท�าให้ประชาชนในอ�าเภอเชียรใหญ่  ซึ่งมีจ�านวนมากต้องอพยพไป.  
ไปพัทลุงบ้าง ไปอ�าเภอทุ่งสง ทุ ่งใหญ่บ้าง ท�าให้เกิดปัญหาอย่างมาก  
เพราะว่าคนเชียรใหญ่เท่ากับไปกินที่เขา แล้วก็เกิดทะเลาะกัน ยุ ่งกัน.  

แล้วก็ไม่มีทางแก้ไข.    ส่วนผู ้ที่เหลือที่เชียรใหญ่นั้น  
ในหน้าแล้งเขาปลูกผัก ก็ยังไม่ได้  เพราะว่าน�้ากร่อย น�้าเค็ม. ...”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
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วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2543

“เมื่อมีการสร้างประตูระบายน�้าปากพนังฯ ช่วงที่น�้าทะเลหนุน  
ผนวกกับน�้าฝนและน�้าจากตอนบน ท�าให้น�้ามีระดับสูง แนวทางแก้ไขจ�าเป็นต้องมีการบริหารน�้า  

สรุปได้คือ ประการแรกเมื่อน�้าทะเลขึ้นให้ผันน�้าไปทางคลองปากพนังฯ  
ประการที่สองปล่อยน�้าจากคลองชะอวดตอนบนผ่านพรุควนเคร็งระบายสู ่คลองธรรมชาติลงทะเลโดยตรง  

และประการที่สามในช่วงน�้าทะเลขึ้นสูงให้ควบคุมการปล่อยน�้าลงในปริมาณที่น้อย  
เมื่อน�้าทะเลลงให้เร่งระบายน�้าจ�านวนมากลงสู ่ทะเล”

แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะที่มาเฝ้า ฯ 

รับพระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ พลับพลาริมทะเลน้อย วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ท่ีมา: หนังสือพระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม 2543 - กันยายน 2544.ส�านักราชเลขาธิการ
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~ • แนวพระราชด�ารใินการแก้ไขปัญหาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงั • ~ 

ปี 2521 ปี 2531 ปี 2535

วันพุธที่ 13 กันยายน 2521
ณ ที่ประทับแรม 

โรงปูนซีเมนต์ทุ่งสง 
ต�าบลที่วัง อ�าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2531 
ณ อาคารชัยพัฒนา 

สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2535
ณ อาคารระบายน�้าเปรี้ยว 
ปลายคลองแยกคลองลาน 
ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2535
ณ โครงการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มแม่น�้าบางนรา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดนราธิวาส

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2535  
ณ พระต�าหนัก 
จิตรลดารโหฐาน  

สวนจิตรลดา  
พระราชวังดุสิต
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ปี 2536 ปี 2537 ปี 2543

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2536  
ณ พระต�าหนัก 

ทักษิณราชนิเวศน์  
อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2536  
ณ โครงการพัฒนาลุ่มน�้า  
คลองน�้าจืด คลองแฆแฆ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ต�าบลน�้าบ่อ อ�าเภอปะนาเระ  

จังหวัดปัตตานี

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2536  
ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดา  
พระราชวังดุสิต

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2537  
ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2543
ณ วังไกลกังวล  
อ�าเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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กุญแจ
ไข ปัญหำ
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. . .  พระองค์ท่ำนเคยเปรียบเทียบไว้ว่ำงำนของเรำ
เหมือนรถพยำบำล หมำยควำมว่ำมีหน้ำที่ปฐมพยำบำลเบื้องต้น  
อย่ำงเวลำมีคนเจ็บหนักก็ต้องเรียกรถพยำบำลมำรับคนป่วย  
ซึ่ งในรถสำมำรถท�ำได้แค่กำรปฐมพยำบำลก่อนน�ำคนป่วย 
ไปเข้ำระบบ คือส่งให้ถึงมือหมอเพ่ือท�ำกำรรักษำต่อ เหมือน 
โครงกำรพระรำชด�ำริที่ มักอยู่ ในที่ทุรกันดำรเพรำะระบบ 
รำชกำรไปไม่ถึง พระองค์ท่ำนก็ไปท�ำเรื่องไว้ก่อน เหมือนไป 
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น เสร็จแล้วค่อยวำงมือให้ระบบรำชกำร 
ท�ำงำนต่อไป ...

เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่ผมรับต�าแหน่ง พระองค์ท่านจะบอกว่า 

       “ระวังนะอย่าไปท�างานซ�้ าซ้อนกับหน่วยงานราชการ”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ  

กปร.(คนแรก) ได้กล่าวถึงวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่  9 ต่อการท�างาน 

ในโครงการพระราชด� าริ ท่ั วประ เทศซึ่ งล ้ วนอยู ่ ในท ้องถิ่ นทุ รกันดาร  

ห่างไกลความเจริญ รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริก็เช่นกัน ที่ทรงมองเห็นปัญหาซึ่งประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลาง 

ความขัดแย้ง และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทั้งดิน น�้า และป่าไม้มาเนิ่นนาน 

แบบไม่รู ้ชะตากรรม หากพระองค์ไม่ทรงให้แนวคิด วางรากฐาน และผลักดัน 

ให้เกิดโครงการดังกล่าวก็ยากที่คนในพื้นที่ในลุ ่มน�้าปากพนังจะกลับมา 

จะลืมตาอ้าปากได้เหมือนปัจจุบัน 
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“ผมจ�ำได้ว่ำวันแรกที่ตำมเสด็จไป  
พระองค์ท่ำนชี้ ให้ดูร่องรอยควำมเจริญ  
ค�ำว่ำอู่ข้ำวอู่น�้ำไม่ได้เป็นกำรพูดเรื่อยเป่ือย  
แต่มีหลักฐำนคือ ผมได้เห็นปล่องโรงสี 
ยำวเหยียดสองข้ำงล�ำน�้ำเลย ซึ่งควำมจริง 
ถำ้มโีรงสีตอ้งมนีำ มขีำ้วใหเ้หน็ แตก่ลบักลำย 
เป็นโรงสีร้ำงหมด เหลือแต่ปล่องไฟแสดง 
ใหเ้หน็ว่ำทีน่ีเ่คยเปน็พ้ืนทีอ่ดุมสมบรูณ ์เคยเปน็ 
อู่ข้ำวอู่น�้ำ แต่ในเวลำนั้นคนนครศรีธรรมรำช 
กลับต้องซื้อข้ำวกินจำกที่อื่น”

ท่านอดีตเลขาฯ ย้อนอดีตที่ท�าให้ลุ ่มน�้าปากพนังเปล่ียนแปลงไปว่า  

เป็นเพราะมีการตัดไม้ท�าลายป่าเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช ่เฉพาะในประเทศไทย  

แต่เป็นปรากฎการณ์เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในพื้นที่อุดมสมสมบูรณ์จะได้รับ 

ผลกระทบเยอะ เพราะมีคนเข้าไปบุกรุกมากทั้งจากคนในพื้นที่ และคนต่างถิ่น 

ที่อพยพเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ต่างจากป่าต้นน�้าในลุ่มน�้าปากพนัง 

ซึ่งถูกถากถางจนกลายเป็นสวนยางพารา และปลูกพืชเชิงเดี่ยว ท�าให้ไม่มีป่า 

คอยกักเก็บน�้า จนเกิดปัญหาขาดแคลนน�้าจืด และเพราะเป็นพื้นที่ติดทะเล  

เม่ือมีน�้าจืดน้อยก็ท�าให้น�้าเค็มรุกเข้าไปในท่ีนาของชาวบ้าน จนหลายคนต้อง 

เปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงกุ ้งกุลาด�าในพื้นที่ที่เคยท�านามาก่อน สุดท้ายกลายเป็น 

ความขัดแย้งระหว่างชาวนากุ ้ง และชาวนาข้าวที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ และ 

นี่คือเหตุผลส�าคัญท�าให้เกิดโครงการพัฒนาลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เมื่อปี 2536
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ดร . สุ เมธ  ตันติ เ วชกุ ล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อดีตเลขาธิการ กปร. คนที่ 1

ธรรมชาติมีชีวิต
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“การลงไปท�างานในพื้นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก  

ต้องรู ้ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ สังคม และผู้คนว่าเขาอยู่กันอย่างไร  

อย่างที่ปากพนังนอกจากมีคนหากินในน�้าจืด น�้าเค็มแล้ว  

ยังมีคนหากินในน�้ากร่อยด้วย คือกลุ่มคนท�าสวนจาก มีรายได ้

จากการเอาลูกจากไปขายเป็นลูกจากใส่น�้าเชื่อม หรือน�าไป 

แปรรูป ถ้ามีแต่น�้าจืด คนท�าสวนจากก็อยู ่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น 

ก่อนจะท�าโครงการ คนใช้ชีวิตท�ามาหากินใน 3 โซนนี้ทะเลาะ 

เบาะแว้งกันทั่ว และความขัดแย้งทางด้านสังคมท�าให้ระบบ 

การผลิตเสียไป อุทกภัยก็เกิดขึ้นเพราะไม่มีการบริหารจัดการ 

ที่ดี จึงทรงให้แนวทาง ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ หลักการส�าคัญ 

ในการแก ้ป ัญหาคือ การท�าโซนนิ่ง พูดง่ายๆ คือท�าให้ 

น�้าจืดไปทาง น�้ากร่อยไปทาง และน�้าทะเลไปอีกทางหนึ่ง 

“พระองค์ท่านทรงมีความเฉียบแหลมในการบริหาร 

จัดการ ทั้งเรื่องทางกายภาพและบริหารระบบทั้งสามส่วนนี้  

คือต้องเวิร ์คทั้งภูมิประเทศ ทั้งคน ทั้งสิ่งก ่อสร้าง รวมถึง 

ต้องปรับอาชีพของคนด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องท�า เพราะ 

ถ้าไม่ท�า สังคมที่นั่นจะมีแต่ความขัดแย้ง”

สิ่งส�าคัญที่สุดในการท�าโครงการเพื่อช่วยลดความ 

ขัดแย้งคือ การแยกพื้นที่น�้าจืด น�้าเค็มออกจากกัน ด้วยการ

ก่อสร้างประตูระบายน�้า ซึ่งในหลวงได้มีพระราชด�าริครั้งส�าคัญ 

แก่คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน ์ 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 สรุปความตอนหนึ่งว่า
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“ควรเร่งก่อสร้างประตูระบายน�้าปากพนังให้เสร็จโดยเร็ว

ให้ถือเป็นจุดเริ่มต้นรวมในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าจืด

ส�าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ปัญหาน�้าทะเลหนุนในฤดูแล้ง

ปัญหาน�้าท่วมท�าความเสียหายแก่พื้นที่ท�ากินของราษฎรในฤดูฝน” 

การก่อสร้างประตูระบายน�้าซึ่งเป็นเสมือนประตูบานแรกที่จะช่วยพลิกฟ้ืนคืนชีวิตที่ผาสุกให้ประชาชนในลุ่มน�้า 
ปากพนังจึงเริ่มต้นข้ึนในปี 2536 ท่ีบ้านบางปี้ ต�าบลหูล่อง อ�าเภอปากพนัง โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก  
ในระหว่างท�างานก็ต้องพบอุปสรรค ปัญหาต่างๆ มากมายทั้งเรื่องการปรับพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง ความไม่เข้าใจ 
ของคนในท้องถิ่นซึ่งมีเข้ามาทั้งในรูปแบบการเขียนจดหมายใส่ชื่อเสียงเรียงนาม การเขียนบัตรสนเท่ห์ ฯลฯ ซึ่งก็เป็น 
บทบาทของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ เพื่อให้โครงการเดินหน้า 
ต่อไปได้
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“ผมจ�าได้ว ่า 5 ปีแรกมีปัญหามากเลย และ 
แน่นอนคือเรื่องผลประโยชน์ของบางคนหายไป เพราะงาน 
ของเราจะเกลี่ยประโยชน์ให้ทุกคน พองานเราไปกระทบ 
กลุ่มที่เสียประโยชน์เขาก็ต่อต้าน อย่างป่าเสม็ดเราอยาก 
สงวน แต่เขาอยากโค่น ก็ต้องปะทะกัน ซึ่งจะว่าไปถือเป็น 
เร่ืองธรรมดา เพราะเขามองแต่ประโยชน์เฉพาะหน้า  
ในขณะที่เรามองประโยชน์ส่วนรวม ก็จะมีความขัดแย้ง 
กันอยู ่ตลอดเวลา

“เมื่อมีการแบ่งแยกน�้าก็เกิดความยุ่งยากตามมา  
เพราะคนมีพื้นที่ท�ากินเหลื่อมๆ กันอยู ่  พอท�าประตู 
ระบายน�้าแล้วต้องมีการปรับอาชีพคนให้สอดคล้องกับ 
โครงสร้าง เพราะจะมีพื้นที่ที่เคยเป็นน�้ากร่อยกลายเป็น 
พื้นที่น�้ าจืด คนตรงนั้นต ้องเปลี่ยนอาชีพ เพราะท�า 
อย่างเดิมต่อไปไม่ได้ เราต้องมีอาชีพอื่นมาทดแทนให้  

เลยต้องมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหน่วยราชการ 
ต่างๆ เข้ามาช่วยกันดูแลเรื่องอาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้าน 
ปรับตัวได้ง่ายขึ้น 

“อีกอย่างหนึ่งคือ สิ่งที่สูญสลายไป พอจะเอา 
กลับคืนมาล�าบากเหมือนกัน อย่างคนปลูกข้าวพอปลูก 
ไม่ได้ เขาอาจย้ายถิ่นฐานไปที่อื่น เราก็ต้องค่อยๆ ปรับ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และให้เขาอยู ่ได้

“เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ย่อมมีปัญหา 

ตามมา เพราะฉะนั้นโครงการแต่ละโครงการโดยมาก 

เราจะเห็นแต่ที่ส�าเร็จแล้ว ซึ่งจริงๆ กว่าจะส�าเร็จได้เลือดตา 

แทบกระเด็นเหมือนกัน” ท่านอดีตเลขา กปร. เล่าย้อนอดีต 

ช่วงเริ่มโครงการด้วยเสียงหัวเราะเบาๆ 

เ ราต้ องอยู่  ต้ องปรั บตั วตาม
ธรรมชาติ ไม่ใช่ให้ธรรมชาติปรับ
เข้าหาเรา และธรรมชำติเป็นพิพิธภัณฑ ์
ที่ มี ชี วิ ต  เพร ำ ะฉะนั้ น คว ำมมี ชี วิ ต 
จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ เรำต้อง 
ตำมให้ทัน และต้องอำศัยประโยชน์ 
จำกมันให้ได้
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“สิ่งที่ประทับใจคือ เม่ือทุกปัญหาทรงทราบถึง 

พระเนตรพระกรรณ จะทรงแนะน�าทางออกให้ และที ่

ประทับใจกว่านั้นคือ บางทีเป็นทางออกง่ายๆ แต่เรา 

ไม่ฉุกคิด เหมือนทรงก�าลังสอนศิลปะการบริหารจัดการ 

ชีวิตโดยใช ้ธรรมชาติ ทรงเคยรับสั่งว ่า เราต้องอยู ่  

ต ้องปรับตัวตามธรรมชาติ  ไม ่ใช ่ให ้ธรรมชาติ 

ปรับเข้าหาเรา และธรรมชาติเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต  

เพราะฉะนั้นความมีชีวิตจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  

เราต้องตามให้ทัน และต้องอาศัยประโยชน์จากมัน 

ให้ได้“

การท�างานในโครงการฯ จึงเน ้นการฟ ื ้นฟู 

ธรรมชาติทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างป ่าไม ้ สายน�้า  

ให ้กลับคืนพร ้อมๆ  กับวิถี ของผู ้ คนที่ จ ะอยู ่ อย ่ า ง 

สอดคล ้ อง  กลมก ลืนกับธรรมชาติ ในท ้ องถิ่ นทั้ ง 

ในด ้านการใช ้ชีวิต และการท�าอาชีพซึ่งจะท�าให ้ เกิด 

การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

แม้กระทั่งเรื่องความคิด ความเชื่อของชาวบ้าน 

ในหลวงก็ไม่ทรงมองข้าม แต่กลับให้ความเคารพ และ 

พยายามปรับเปลี่ยนการท�างานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  

ความคิด ความเช่ือของคนในท้องถิ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์  

เหมือนเรื่องศาลหลวงต้นไทรที่คล้ายจะกลายเป็นต�านาน 

ของผู้ร่วมท�างานในโครงการฯ เพราะขณะกรมชลประทาน 

ต้องปรับพื้นที่ เพื่อท�าการขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง  

ในต�าบลการะเกด อ�าเภอเชียรใหญ่ ก็พบต้นไทรขวาง 

เส้นทางน�้า จึงพยายามจะตัด แต่เพราะไทรต้นนี้เป็นที ่

เคารพ ศรัทธาของคนในท้องถิ่นมานาน ชาวบ้านจึงร้องขอ 

ให้เก็บเอาไว้ ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าไม่ใช่เพราะในหลวงทรงมี 

ความละเอียดอ่อนต่อความรู ้สึกของผู ้คน และเคารพ 

ในความเป็นมนุษย์ที่ต ่างก็มีวัฒนธรรม ความเชื่อของ 

ตนเอง ก็ยากที่ต ้นไทรจะได้อยู ่คู ่ ชุมชนมาจนถึงวันนี้  

อีกทั้งยังมีพระราชด�าริให้จัดสร้างศาลหลวงอย่าง 

สวยงามตรงหน้าต้นไทรใหญ่ให้คนได้กราบไหว้ บูชา  

ซึ่ง ดร.สุเมธได้เล่าเรื่องศาลหลวงต้นไทรอย่างออกรส  

คล้ายจะบอกว่า สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู ่… และ 

เรื่องบางเรื่องแม้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่

~ • ศาลหลวงต้นไทร • ~
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“ตอนเจ้าหน้าที่กรมชลฯ จะท�าการขุดคลอง 
แถวอ�าเภอเชียรใหญ่ ก็ไปเจอต้นไทรใหญ่มากย่ืนเลย 
ริมคลองออกมา เขาพยายามจะตัดเพื่อขุดคลองให้เป็น 
เส้นตรง แต่ปรากฏว่าตัดเท่าไหร่ไม่ส�าเร็จเพราะเจอเรื่อง 
ให้ต้องหยุด อย่างตอนเอารถแทรกเตอร์ไปขุด คนขับ 
รถแทรกเตอร์ตกลงมาชัก พอจะเอาเรือไปลาก เรือก็ดับ  
สรุปคือท�าไม่ได้ 

“หลังจากนั้นชาวบ้านมาบอกว่า มีเทพสถิตอยู ่
ในต้นไทร ขออย่าตัดเลย พระองค์ท่านก็ให้ไปดู พอผม 
ไปเห็น คิดว่าไม่จ�าเป็นต้องตัด เพราะต้นไทรอยู่ริมๆ คลอง  
มีต้นไม้ยื่นออกไปบ้างน่าจะดูสวย ไม่อย่างนั้นจะเป็น 
คลองโล่งๆ แต่ตอนไปดูเจอเรื่องเหลือเชื่อจริงๆ วันนั้น 
เราไปกัน 8 คน มีทั้งเจ้าหน้าที่กรมชลฯ และคนอื่นๆ  
พอไปถึงเราจอดรถไว้บนถนน แล้วเดินลงไปริมแม่น�้า  
เห็นคนมาจากหลายท่ีก�าลังถูต้นไทรกันใหญ่ จากปราจีน  
ระยองก็มี คงจะมาขอเลข (หัวเราะ) แล้วตรงใต้ต้นไทร 

มีฤาษีหนวดยาวนั่งอยู ่ด ้วยตนหนึ่ง และมีกองกระดูก  

เหมือนกระดูกแขน กระดูกขาคนใส่ถาดตั้งอยู่ ฤาษีบอกว่า 

เป็นของคนตายที่เรือมาล่มแถวนั้นเมื่อ 800 ปีมาแล้ว  

เราก็แค่ฟังๆ เพราะเป็นสิ่งมองไม่เห็น

“แต่ที่แปลกคือตอนเดินลงไป ระหว่างจะข้าม 

สะพานแผ่นไม้ที่เจ้าหน้าที่เอามาพาดไว้ชั่วคราว ผมเห็น 

พระภิกษุเดินสวนมา 4 รูป เลยยกมือไหว้ และเบี่ยงตัว 

ให้ท่านเดินขึ้นไปก่อน ท่านหันมายิ้ม ทุกคนก็ไหว้กันหมด  

หลังจากนั้นเราเดินส�ารวจพื้นที่จนใกล ้ เพล ผมเคย 

บวชเรียนมาก ่อนรู ้ว ่า เดี๋ยวเพลพระจะไม ่มีอะไรฉัน  

เพราะแถวนั้นไม่มีคน ไม่มีร้านอาหาร เลยบอกทีมงาน 

ให้เอาข้าวในรถไปถวายพระก่อน ทางทีมงานก็ถามว่า  

“พระที่ไหน” คือไม่มีใครเห็น แต่ที่ไหว้ตามเพราะคิดว่า 

ผมไหว ้ต ้นไทร หรือไหว ้ เจ ้าที่ เจ ้ าทาง สรุปว ่ามีผม 

เห็นพระอยู่คนเดียวตอนกลางวันแสกๆ นี่คือเจอครั้งที่ 1 
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“พอน�าความเรื่องต ้นไทรไปกราบบังคมทูล  
พระองค์ท่านก็รับสั่งว่า นี่เป็นเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อ  
ต้องให้ความเคารพ เมื่อชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้น 
อย่าไปตัด และไม่ได้กระทบกับโครงการเลย เพราะ 
คลองยังขุดได้อยู ่ เพียงแต่เลี่ยง ให้เว้าเสียหน่อย  
และพระองค ์ท ่านก็ให ้ตั้งศาล เราจึงออกแบบอย่าง 
สวยงาม กลายเป็นศาลมูลนิธิชัยพัฒนา และทรงมอบให้ 
ผมไปท�าพิ ธิเป ิด มีพระครูวาม (เทพมุนี) ไปท�าพิธี 
ด้วยตัวเองเลย

“เรื่องแปลกครั้ งที่  2 คือวันท�าพิธีมีฝนตก 
เหมือนฟ้าร่ัว เจ ้าหน้าท่ีก็เตรียมตั้งเต็นท์เพราะต้อง 
เจอฝนตกแน่ๆ และตอนไปถึงยังเห็นทุกคนหลบฝน 
อยู่ในเต็นท์ แต่พอประตูรถเปิดเท่านั้น ฝนหยุดตกทันที  
ทั้งที่ปกติเวลาฝนจะหยุด ต้องค่อยๆ ซา แต่นี่หยุดแบบ 
ปิดก๊อกเลย แล้วแดดก็เริ่มออก เราจึงได้ท�าพิธีตั้งศาล 

ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ แทงทะลุเมฆลงมา เหมือนเป็น 
สัญลักษณ์ของความร่มเย็นจนเสร็จ แต่พอเดินทางกลับ 
มีพายุไล่หลังตามมาส่งเหมือนขามา ในขณะตอนท�าพิธ ี
ฝนหยุดตกเสียเฉยๆ ก็เป็นเรื่องที่ไม ่รู ้จะอธิบายยังไง 
เหมือนกัน”

เรียกได้ว่า บนเส้นทางการท�าโครงการฯ ที่ทุกคน 
ตั้งมั่นว่า จะต้องพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังให้กลับมา 
เป็นอู ่ข้าวอู ่น�้าอีกครั้งนี้ ดูจะมีเรื่องราวให้ได้เรียนรู ้ และ 
ร�าลึกนึกถึงมากมาย โดยเฉพาะความปล้ืมปิติที่ได้เห็น 
ประตูระบายน�้าซึ่งเป ็นเสมือนประตูบานแรกของงาน 
ในโครงการฯ ส�าเร็จเสร็จสิ้น จนสามารถท�าพิธี เป ิด 
อย่างเป ็นทางการเม่ือวันที่  1 ตุลาคม 2542 โดยได ้
พระราชทานนามว่า ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ  
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการแบ่งแยกน�้าจืด 
น�้าเค็มได้ส�าเร็จ
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“เมื่อมีประตูอุทกวิภาชประสิทธิก็ท�าให้เกิดการแบ่งแยกน�้าอย่างชัดเจน คือ ทางเหนือขึ้นไปเป็นน�้าจืด 

มหาศาลเลย ทางใต้ลงมาเป็นน�้ากร่อย ส่วนที่ปลายทะเลเป็นน�้าเค็ม นอกเหนือจากนั้นยังมีล�าน�้าสาขาต่างๆ  

ในแต่ละโซนอีก เวลาทรงงานจะจินตนาการทุกอย่างไว้แล้วว่า ในพื้นที่ขนาดใหญ่นี้จะต้องอยู ่ในความควบคุมทั้งหมด  

พอมีค�าว่าประตู ก็หมายความว่า ต้องมีการเปิดปิด ต้องท�าในเวลา และปริมาณที่เหมาะสม ถ้าปล่อยน�้ามากไป 

หรือน้อยไปจะท�าให้โซนนิ่งเสีย อย่างเช ่น ถ ้าปล่อยน�้าเค็มมากเกินไปจะกระทบโซนน�้ากร ่อย ปลาจะอยู ่ไม ่ได ้  

และไม้โกงกางก็ต้องการส่วนผสมของน�้าจืด น�้าเค็มที่พอเหมาะเช่นกัน
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“การเป ิดป ิดประตูจึงต ้องมีการค�านวณอยู ่ 

ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน�้าในทิศทาง 

ที่ต้องการ พร้อมๆ กับการวางแผนกิจกรรม ส่งเสริม 

เ ร่ืองอาชีพตามไปด้วย ทั้งการปลูกข ้าว ท�าสวนจาก  

การ เลี้ ย งกุ ้ ง  เ ลี้ ย งปลา  ฯลฯ  ท่ี ต ้ อ งแบ ่ ง โ ซนกั น  

พอเซ็ตระบบและจัดการบริหารทรัพยากรให้เรียบร้อย 

จนทุกอย่างลงตัวหมดแล้ว หน่วยงานราชการต่างๆ  

จะเข ้ า ไปรับช ่วงต ่อ เพราะเราซึ่ งท� าหน ้ า ท่ี เหมือน 

รถพยาบาลได้เอาคนไข้มาส่งท่ีโรงพยาบาลแล้ว ก็เป็น 

หน้าที่ของหมอใหญ่ คือหน่วยงานราชการต้องมารับช่วง  

โดยระดมคนลงไปท�างานในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่อง 

การสร้างอาชีพ อย่างโซนน�้าจืดควรส่งเสริมเรื่องข้าว  

เรื่องพืชพันธุ ์ต่างๆ โซนน�้ากร่อยมีเรื่องจาก เรื่องเล้ียง 

ปลากะพง ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับไม้ต่อมีหน้าที ่

ต้องเอาอู ่ข้าวอู ่น�้ากลับมาให้ได้

“ทุกอย่างที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้เป็น 
เครื่องมือ หลังจากนั้นขึ้นอยู ่กับคนใช้แล ้ว ถ ้าคนใช้ 
ถูกต้องจะได้ผลดี แต่ถ้าใช้ไม่เป็น เอาเครื่องมือไปวางไว้ 
เฉยๆ ก็ขึ้นสนิม หรือใช ้ผิดทิศผิดทางก็จะไม ่ ได ้ผล 
ตามเป้าหมายที่วางไว้”

จนมาถึงวันนี้ ภาพความส�าเร็จของโครงการฯ  
เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เหมือนต้นไม้ได ้หยั่งรากลงดิน  
จนผลิดอกออกผลให้ช่ืนชม จากภาพของชาวปากพนัง 
วันนี้ที่ เริ่มมีอาชีพต่างๆ และกลับมาอยู ่ดีกินดีอีกครั้ง  
คนเคยย้ายไปท�างานที่ อ่ืนก็ได ้กลับบ้าน ในขณะท่าน 
อดีตเลขา กปร. ผู ้ที่ ได ้ตามเสด็จ และท�างานสนอง 
พระราชด�าริมายาวนาน ได้ค้นพบสัจธรรมคือการมีชีวิต 
อยู ่ร่วมกับธรรมชาติ ประกอบด้วยดิน น�้า ลม ไฟอย่าง 
เกื้อกูล เพื่อให้ตนเอง ลูกหลาน สังคมไทย และสังคมโลก 
อยู ่ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
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สมพล พันธุ์มณี อดีตเลขำธิกำร กปร. อีกคนหน่ึงที่ได้ตำมเสด็จ  
และท�ำงำนสนองพระรำชด�ำริมำนำนหลำยทศวรรษ ในองค์กรซึ่งท�ำหน้ำที ่
ทั้งอ�ำนวยกำร และประสำนงำนให้หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ฯลฯ  
รับสนองพระรำชด�ำริอย่ำงถูกต้อง ทันกำร โดยริเริ่มให้ เกิดโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริต่ำงๆ มำกมำย รวมถึงโครงกำรพัฒนำพ้ืนที ่
ลุ่มน�้ ำปำกพนังฯ ที่คลุกคลีมำตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จึงได้รับรู้ทั้งควำมห่วงใย  
และควำมตั้งพระทัยของในหลวงรัชกำลที่ 9 ที่ทรงต้องกำรช่วยเหลือประชำชน 
ในลุ่มน�้ำปำกพนัง ไม่ต่ำงจำกคนในพ้ืนที่อื่นๆ ที่ยังมีควำมทุกข์ยำก ล�ำบำก 
ในกำรใช้ชีวิต 

“ในปีหนึ่ง ๆ จะเสด็จแปรพระราชฐานไปทรงงานต่างจังหวัดประมาณ 8 เดือน  

โดยช่วงเมษายนถึงมิถุนายน เสด็จฯ ไปประทับแรมที่วังไกลกังวล ไปทรงงานช่วยเหลือ 

ประชาชนในพื้นท่ีข้างเคียงหลายจังหวัด ท�าให้มีโครงการพระราชด�าริต่าง ๆ ในแถบนั้น 

พอสิงหาคมถึงตุลาคม จะเสด็จฯ ไปประทับที่พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ก็เสด็จฯ  

ไปดูแลความทุกข์ยากของประชาชนในภาคใต้ บางครั้งเสด็จฯ ไปที่หนึ่งจะรับสั่งถึงอีกที่หนึ่ง  

อย ่างไปภาคใต ้ตอนล ่างจะรับสั่งถึงภาคใต ้ตอนบน จากนั้นจะเสด็จฯ ไปประทับแรม 

ที่พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ ช ่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม ตรงนั้นจะมี 

โครงการมากเพราะเป็นพื้นท่ีชนบทมีความยากจน และเคยมีลัทธิคอมมิวนิสต์เผยแพร่ 

มาก ่อน ทรงเห็นว ่าอ�านาจรัฐเข ้าถึงยาก ประชาชนท�ามาหากินล�าบาก ไม ่มีแม ้กระทั่ง 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพอเดือนมกราคมถึงมีนาคมจะเสด็จฯ ไปประทับที่พระต�าหนัก 

ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ก็จะมีโครงการอีกเยอะเช่นกัน เหล่านี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค ์

ท่านทรงเย่ียมราษฎรถึงบ้าน และทรงงาน เพื่อดูแลความทุกข์ยากล�าบากในการใช้ชีวิต  

ก่อนจะแปรเป็นโครงการขึ้นมา

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      



สมพล พันธุ์ มณี
อดีตเลขาธิการ กปร. คนที่ 5

คิด Macro ท�า Micro
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“ความเดือดร ้ อนของประชาชนจากที่ เ ข า 

เขียนฎีกาเข้ามา เราเป็นหน่วยงานท่ีต้องไปตรวจฎีกา 

ร ่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ จะเห็นว่า 

ความเดือดร ้อนส ่วนใหญ่เป ็นเรื่องท�ามาหากินจาก 

สภาพแวดล ้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป สมัยนั้นประมาณ 

ตั้งแต่ก่อนปี 2530 ไปจนถึงปี 2550 ในหลวงเสด็จ 

แปรพระราชฐานไปทรงงานทั่วประเทศ 

“ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา คือทรงเป็นทั้ง 

นักคิด นักวิชาการ และเป ็นนักปฏิบัติ ฉะนั้นสิ่งที่ 

พระราชทานจะมีทั้งหลักคิด หลักวิชาการ และหลัก 

ปฏิบัติ โดยจะทรงคิดก ่อนเลยว ่า ท�าเพื่ออะไร และ 

ทรงมองถึงภาพใหญ่ๆ เชื่อมโยงกัน ยกตัวอย่างเรื่อง 

การเกษตร ทรงมองว่าประสิทธิภาพการผลิตเป็นปัญหา  

แต่ไม่ใช่เรื่องเดียว ก็จะโยงไปถึงการตลาด และทรัพยากร 

ธรรมชาติซึ่ ง เป ็นฐานส�าคัญท�าให ้ เกิดประสิทธิภาพ 

ในการผลิต หลังจากนั้นจะใช้หลักวิชาการ และคิดค้น  

ทดลอง จะเห็นได้ว่า บางอย่างทรงน�าหลักวิชามาเป็น 

เครื่องมือในการตัดสินพระทัย มาประกอบพระราช 

วินิจฉัย บางครั้งใช้ผู้เชี่ยวชาญ บางทีมีหน่วยงาน ถ้าเป็น 

เรื่องน�้าก็มอบให้กรมชลประทานคิดต่อ สุดท้ายไปถึง 

หลักปฏิบัติ จะทรงมองวิธีออกแบบ วิธีปฏิบัติซึ่งต้อง 

ดูทั้งผลลัพธ์ ผลกระทบ ก่อนน�ามาสู ่การประเมินผล  

เพื่อดูความถูกต้อง เหมาะสม โครงการต่างๆ ที่ออกมา 

จึงมักประสบความส�าเร็จ”

ส� านักงาน กปร .  ก ่อตั้ ง ในป ี  2524 สมัย  

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงเป็น 

เส มือนด ่ านหน ้ า ในการท� า ง านสนองพระราชด� า ริ  

โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นโครงการ อดีตเลขาฯ กปร.ท่านนี้  

จึงเป็นอีกผู ้หนึ่งซึ่งมีหน้าที่ตามเสด็จ เพื่อบันทึกข้อมูล 

ในทุกพื้นที่ ก่อนแปรเป็นโครงการในพระราชด�าริต่างๆ  

รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ นับเป็น 

โครงการที่มีความยากในการท�างานไม่น้อย

~ • สํานักงาน กปร. เข้าไปพบปะชาวบ้าน  
และติดตามงานฎีกาในพื้นที่อําเภอทุ่งสง ในปี 2536 • ~
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“เมื่อพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนังเสื่อมโทรมมากแล้ว  

จึงมีรับสั่งว่า ‘เราต้องไปช่วยเขา’ เพราะความเสื่อมโทรม 

ท� าให ้คนเปลี่ ยนอาชีพตามธรรมชาติที่ เกิดขึ้นใหม ่  

ตอนนั้นมีทั้งปัญหาน�้าท่วม น�้าเค็ม และขาดแคลนน�้าจืด  

ถ้าย้อนไปดูจะพบ 3 สาเหตุ คือ 

1. เ กิ ด จ า ก ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ เ อ ง ท้ั ง ว า ต ภั ย  

อุ ทก ภัย เ กิด ข้ึนหลายครั้ ง  ท� า ให ้ สภ าพแวดล ้ อม 

เปลี่ยนแปลง พ้ืนท่ีป่าไม้หายไป ประชาชนก็บุกรุกเข้าไป 

ท�าสวนยางพารา

2. เส่ือมจากประชาชนเพิ่มขึ้น ท�าให้ต้องการ 

ที่ดินท�ากินมาก รวมถึงเรื่องคุณภาพของประชาชนที ่

รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย 

3. เป ็นป ัจจัยเพิ่มความเสื่อมให ้ เร็วขึ้นคือ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนฉบับที่ 5-6 ซึ่งเร่งการส่งออก 
อย่างมาก รวมถึงส่งออกกุ ้ง ท�าให้คนหันมาเล้ียงกุ ้ง 
กันมาก ส่งผลให้พื้นที่ท�ากินเปล่ียนจากนาข้าวไปเป็น 
นากุ้ง เพราะฉะนั้นในช่วงที่มีรับสั่งให้ช่วย ปากพนังมีทั้ง 
ปัญหาขาดแคลนน�้าจืด คนเปลี่ยนอาชีพ ชาวบ้าน 
ทะเลาะกัน และนาข้าวหายไป 

“ในหลวงทรงให้ความส�าคัญกับเรื่องปลูกข้าว 
มาก เคยมีรับสั่ งตอนผมตามเสด็จแถวตากใบ ว ่ า  
ไม่เห็นด้วยที่จะให้ลดเรื่องการปลูกข้าวแล้วปลูก 
อย่างอื่น ให้คนเอาเงินมาซื้อข้าว เพราะเราเป็น 
ประเทศที่ประชาชนกินข้าว ถ้าต้องไปซื้อข้าวจาก 
ประเทศอื่น จะท�าอย่างไร”
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“ตอนท�างานแรกๆ ถือว่าหนักมาก และเป็นเรื่อง 
ยุ่งยาก เพราะโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2 ล้านไร่  
เป ็นการพัฒนาลุ ่มน�้ าทั้ง 13 อ�าเภอ 3 จังหวัด และ 
มีเป้าหมายหลายอย่างซึ่งเป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน  
คือต้องท�าทั้งเรื่องพัฒนาแหล่งน�้า พัฒนาอาชีพ จนถึงดูแล 
เรื่องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน อีกท้ังท่ีนี่ยังมีสภาพทาง 
ภูมิศาสตร์ถึง 3 ลักษณะคือ ตอนบนลาดชันสูง ตอนกลาง 
เป็นที่ลุ ่ม มีป่าพรุหลายแห่ง และตอนล่างสุดเป็นที่ต�่า 
ลงไปถึงชายทะเล ซึ่งพื้นท่ีท้ังสามส่วนนี้มีคนอาศัยอยู ่  
ประกอบอาชีพไม่เหมือนกัน และต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ

“อีกทั้ง ลุ่มน�้าปากพนังมีระบบนิเวศน์ที่มีลักษณะ 
เฉพาะถ่ิน คือเป็นพื้นที่ 4 น�้า 3 รส โดยข้างบนสุดเป็น 
น�้าจืด ต�่าลงมาคือ น�้าเปรี้ยวเพราะมีป่าพรุ พอถึงตอนกลาง 
มีน�้ากร่อย ส่วนล่างสุดเป็นน�้าเค็ม เป็นความซับซ้อน 
ทางกายภาพ  สิ่ ง เหล ่ านี้ ส� าคัญกับการท� า ง านใน 
โครงการฯ และท�าให้การท�างานมีความล�าบากยิ่ง

“อีกหนึ่งอุปสรรคต่อการท�างาน คือ การที่ 
ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู ้ความเข้าใจในรายละเอียด 
โครงการฯ เพราะมีความเข้าใจกันว่า โครงการปากพนัง  
เป็นเพียงโครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นแม่น�้าเพื่อเก็บกัก 
น�้าจืด แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว โครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย 
ส�าคญัในการพัฒนาแบบเบด็เสรจ็ เพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม พัฒนาอาชีพ 
และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน�้า 
ให้ดีขึ้น ซึ่งโครงการฯ ได้ออกแบบไว้เพื่อแก้ไขปัญหา 
หลายด้าน พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานหลักหลายแห่ง  
โดยใช ้ระยะเวลาด�าเนินการต่อเนื่องหลายปี การท�า 
โครงสร ้างพื้นฐานแต ่ละแห ่งอาจจะมีผลกระทบต ่อ 

ความเป็นอยู่ของประชาชนบ้างในระยะแรกๆ การรอคอย 
เวลาก่อสร้างในแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จ เพื่อเชื่อมโยงกัน 
ทั้งระบบ จึงเป็นค�าถามส�าคัญที่ส�านักงาน กปร. ในฐานะ 
ผู ้ประสานงาน ต้องพร้อมที่จะตอบค�าถามและอธิบาย 
รายละ เอี ยดเกี่ ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ  ต ่อ 
ประชาชนได้ พร้อมสร้างความเข้าใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
ของหน ่ วยงานในพื้ นที่ ไ ด ้ ช ่ วยท� าความ เข ้ า ใจกับ 
ประชาชนและสังคม

“ในช่วงเวลานั้น ส�านักงาน กปร. ต้องท�างาน 
อย ่างหนัก เพราะข ้อมูลที่มีอยู ่จ� ากัด ไม ่ เฉพาะแนว 
พระราชด�าริ ที่ต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูล 
มาอธิบายถ่ายทอดได้ถูกต้องมากที่สุด เอกสารจ�าเป็น 
ที่จะต้องศึกษาเพิ่ม อาทิ รายงานการศึกษาความเหมาะสม 
ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าต่างๆ ของภาคใต้ รายงาน 
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง  
เอกสารแผนงานโครงการปากพนัง และแผนงบประมาณ 
ของกรมชลประทาน รวมทั้ง โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริต่าง ๆ  ที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อมาเทียบเคียง 
กับโครงการปากพนัง จะได้จับประเด็นเรื่องการพัฒนา 
ได้ถูกต้อง
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“ที่ส�าคัญคือ ต ้องพยายามท�าให ้ทุกขั้นตอน 
เป็นเรื่องง ่าย และไม่เป ็นวิชาการมาก เพราะต้องน�า 
ส่ิงเหล่านี้ ไปถ่ายทอดให้คนท�างานในพื้นท่ี โดยเฉพาะ 
ประชาชนจ� า เป ็นต ้องรู ้ อย ่ างมาก ผมในฐานะเป ็น 
ผู้ประสานงานจึงต้องไปพบปะ และไปประชุมท่ีปากพนัง 
เป ็นร ้อยครั้ง เพื่อสร ้างความรู ้ความเข ้าใจให้คนทุก 
ภาคส่วน รวมถึงพบประชาชนในพื้นที่ด้วย”

อดีตเลขาฯ ได้บอกเล่าความยุ ่งยากของการ 
ท�างานในพื้นที่ว่า เกิดจาก 3 เรื่องหลักๆ คือการท่ีโครงการฯ  
มีขนาดใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมมาก และ 
ประชาชนบางส่วนต่อต้านเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในการท�าโครงการฯ จึงกังวลเรื่องการเปลี่ยนอาชีพ  
การเสียที่ดินท�ากิน ฯลฯ ส่งผลให้กรมชลประทานท�างาน 
ล�าบาก จึงเป็นหน้าท่ีของส�านักงาน กปร.ท่ีต้องประสาน 
เพื่อให้ทุกฝ่ายท�างานได้ต่อไป 

“ เ ม่ือมีการจัดตั้ งคณะกรรมการอย ่ างเป ็น 
ทางการ ท�าหน้าที่บริหาร อ�านวยการ และรับผิดชอบ 
ดูแลปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 ระดับ 

ระดับแรก คือ  คณะกรรมการใหญ่ โดยมี  
องคมนตรี จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธาน  
มีระดับปลัดกระทรวงจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับ 
การท�าโครงการฯ ทั้งเรื่องน�้า เรื่องพัฒนาอาชีพ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมถึงกองทัพ 

ระดับที่  2 เป ็นคนท�างานในพื้นที่  โดยม ี
ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครฯ เป็นประธาน และผู้ว่าฯ พัทลุง 
กับสงขลา เป ็นรองประธาน มีผู ้แทนจากหน่วยงาน 
ในพื้นที่เป็นกรรมการ เพื่อให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลร่วมกัน  
สาเหตุที่ มีชาวบ้านต่อต้านเพราะเขาไม่รู ้รายละเอียด  
เพราะฉะนั้นหน่วยงานเหล่านี้ต้องรู ้ข ้อมูลอย่างชัดเจน  
จึงต้องจัดประชุมบ่อย ๆ 

ระดับที่ 3 เป็นระดับที่เกี่ยวข้องเฉพาะเร่ือง  
เช ่น  เรื่องก่อสร้างก็ให ้อธิบดีกรมชลประทานเป ็น 
ประธาน แล ้วยั งมีตั วแทนจากกรมประชาสัมพันธ ์
ท�าเรื่องประชาสัมพันธ์ เพื่อไปพูดคุย ท�าความเข้าใจ 
กับชาวบ ้าน นอกจากนี้  ยั งมีหน่วยงานสันตินิมิต 
ของกองทัพภาคที่  4 เป็นทหารที่อยู ่ใกล้ประชาชน 
ไปช่วยด้วย ทุกคนจึงต้องรู ้รายละเอียดการท�าโครงการ 
อย่างดี จะได้น�าไปถ่ายทอดต่อประชาชนได้

“นอกจากตั้งคณะกรรมการต่างๆ แล้ว เรายัง 
ต้องเร ่งท�าคู ่มือโครงการขึ้นมา เหมือนเป็นคัมภีร ์ให้  
เจ้าหน้าที่ต่างๆ ใช้อธิบาย แจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง และราษฎร  
เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องในทุกด้าน ซึ่งมีส่วนช่วย 
ให้ประชาชนยอมรับได้เยอะ และเราท�างานง่ายขึ้น”
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โดยเฉพาะช ่วงเริ่มก ่อสร ้างประตูระบายน�้ า  

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของโครงการฯ ที่ส ่งผลให้เกิดความ 

เปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตชุมชน และนับเป็นช่วงรอยต่อ 

ที่คนท�างานต ้องระดมสรรพก�าลัง เพื่อสร ้างความรู ้  

ความเข ้าใจให้คนในพื้นท่ีมองเห็นภาพอนาคตซึ่งจะ 

น�าพาชีวิตที่ดีกว ่ามาให ้  เพียงอดทนรอคอยให ้การ 

ก่อสร้างประตูแห่งความหวังส�าเร็จเท่านั้น

“ขั้นแรกเราต้องน�าหน่วยท่ีมีความรู้ ไปช่วยเรื่อง 

พัฒนาอาชีพ ให้ชาวบ้านอยู ่ได้ระหว่างโครงการก�าลัง 

ก่อสร้าง มีหลากหลายหน่วยเลย เช่น กรมวิชาการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินท�าเรื่องดิน   

กรมประมงท�าเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว ์น�้ า  ทั้ งน�้ าจืด  

น�้ ากร ่อย แล ้วให ้กรมพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน 

ไปช ่ วยการสร ้ า งรายได ้ เสริม  แล ้ วยั งมีกระทรวง 

ทรัพยากรฯ ช่วยเรื่องการดูแล ฟื้นฟูป่าไม้ และป่าชายเลน  

นอกจากนี้  ยั ง ได ้น� าสถาบันการศึกษามาช ่วยเรื่ อง 

วิชาการ โดยมีวิทยาลัยต ่างๆ ที่อยู ่ร ่วมกับชาวบ ้าน 

มาให้ความรู ้  และมีกระทรวงมหาดไทยดูแลทุกข ์สุข  

เราจึงต้องประชุมกันบ่อยครั้ง 

~ • สํานักงาน กปร. โดยนายสมพล พันธุ์มณี และคณะติดตามผลการดําเนินงาน 
และหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ เมื่อ 4 ตุลาคม 2537 • ~
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“นอกจากนี้  ยังได ้พาคนในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข ้อง  

และคนได้รับผลกระทบไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริที่ประสบความส�าเร็จ ให้เขาเห็นของจริง  

เช่น ไปโครงการพัฒนาลุ่มน�้าบางนราฯ ที่มีความคล้ายคลึง 

กับปากพนัง คอืมีการพฒันาแหล่งน�้า การแก้ปญัหาน�้าท่วม  

ที่ดินท�ากิน และการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวก็เกิดข้ึนที่นั่น  

รวมถึง ไปศูนย์ฯ พิกุลทองฯ เพื่อดูการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว 

จนชาวบ้านสามารถกลับมาปลูกพืชต่างๆ ได้ ซึ่งพื้นที ่

บริ เวณคลองชะอวด-แพรกเมือง สามารถน�าเ ร่ืองนี้ 

ไปปรับใช้ได้เยอะเลย

“ส ่วนคนทางฝั ่งน�้าเค็ม โดยเฉพาะในต�าบล 

หัวไทร แม้จะมีการทิ้งน�้าเสียจากการเลี้ยงกุ้ง แต่เขาไม่ได้ 

เป็นผู้ร้าย เราก็ทิ้งไม่ได้ จึงส่งกรมประมงไปช่วยท�าระบบ 

ชลประทานน�้าเค็ม เพื่อให้เกิดการเลี้ยงกุ้งอย่างมีคุณภาพ  

และช่วยเรือ่งวชิาการ อกีทัง้ยงัพาไปดวูธิเีลีย้งกุง้ในระบบปิด 

ที่ศูนย์ฯ อ่าวคุ ้งกระเบนฯ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ  

โดยมีรับสั่ง ให้พาเขาไปดูตัวอย่างที่ท�าส�าเร็จแล้ว เพื่อสร้าง 

ความมั่นใจ และเมื่อเราท�างานกันอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้าน 

ก็สบายใจขึ้นมาก ท�าให้การท�างานก่อสร้างประตูระบายน�้า 

เดินหน้าต่อไปได้”
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โครงการนี้จะไม่ประสบความส�าเร็จเลย ถ้าบริหารจัดการน�้าไม่ได้  

และในหลวงทรงเห็นความล�าบากของชาวบ้าน จึงมีพระราชด�าริให้แก้ปัญหา 

เป็นจุด ๆ  มาตั้งแต่โครงการนี้ยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลย เช่น ให้ท�าอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส  

และฝายคลองไม้เสียบ ซึ่งนั่นคือพื้นที่ต้นน�้า เพื่อให้ชาวบ้านมีน�้าจืดท�าสวน  

ท�านาได้ก่อน และในที่สุดน�้าจากบริเวณต้นน�้าตรงนั้นจะไหลลงมาเติมที่แม่น�้า  

จนมาออกอ่าวปากพนังท่ีสร้างประตูระบายน�้า จะเห็นได้ว ่าพระองค์ท่าน 

มองภาพกว้างและคิดการณ์ไกล 

เม่ือเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับท่ีพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์  

จะทรงโปรดฯ ให้คณะกรรมการใหญ่เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานแนวทาง  

โดยทรงอธิบายทุกอย่างที่ขีดเขียนไว้บนแผนที่ขนาดใหญ่ ให้ทุกคนเข้าใจ 

และเห็นภาพตั้งแต่ลักษณะภูมิประเทศ ป่าต้นน�้า พื้นที่น�้าจืด น�้าเค็ม ทางน�้าไหล 

เข้า-ออก พื้นที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ ฯลฯ ทรงรับสั่งเรื่องนี้นานนับชั่วโมง  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจอย่างถ่องแท้

คงมิใช่เพียงเพราะพระอัจฉริยภาพเท่านั้น ที่ท�าให้โครงการพัฒนา 

พื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ ประสบความส�าเร็จ หากแต่ยังเป็นเพราะน�้าพระทัย 

ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกรโดยแท้ ที่ท�าให้ลุ ่มน�้าปากพนังมีวันนี้... 

วันที่ทุกคนได้กลับมาชีวิตผาสุกอีกครั้งหนึ่ง
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คงมิใช่เพียงเพรำะพระอัจฉริยภำพเทำ่นั้น 
หรอกที่ ท� ำ ให้ โครงกำร พัฒนำ พ้ืนที่ ลุ่ มน�้ ำ 
ปำกพนังประสบควำมส�ำเร็จ หากแต่ยังเป็น 
เพราะน�้ าพระทัยที่ทรงห่วงใยในพสกนิกร 
โดยแท้ที่ ท� าให้ลุ่ มน�้ าปากพนังมีวันนี้ . . .  
วันที่ทุกคนได้กลับมำมีชีวิตผำสุกอีกครั้งหนึ่ง
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~ • คลองส่งน�้ำชลประทำน ปี 2541 • ~

~ • อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส  ปี 2535 • ~
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~ • คลองส่งน�้ำชลประทำน ปี 2564 และประตูระบำยน�้ำชะอวด-แพรกเมือง • ~

~ • อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส  ปี 2564 • ~
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กฤษฎา  สุทธิ พิศาล
อดีตผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ปี 2536-2541

ฟื้นมิตรภาพด้วยประตู (ระบายน�้า)
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“ผมพยายามท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะการได้ท�างานนี้ถือเป็นมงคลชีวิต” กฤษฎา สุทธิพิศาล  
อดีตผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าปากพนังฯ หรือเรียกขานกันในขณะนั้นว่า นายช่างใหญ่ย้อนภาพการท�างาน 
ที่ยังอยู ่ในความทรงจ�าอย่างแจ่มชัดราวกับเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปไม่นาน

“ตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการอยู่ 2 โครงการ ทั้งโครงการลุ่มน�้าบางนรา และโครงการลุ่มน�้า 
ปากพนัง พอต้องมาดูแลโครงการลุ่มน�้าปากพนังนี้ ผมก็ให้ลูกน้องท�าที่บางนราต่อ ส่วนตัวเอง 
มาเช่าบ้านอยู่ปากพนัง และขลุกอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มโครงการเลย”

กรมชลประทานคือหน่วยงานหลักในการก่อสร้างประตูระบายน�้า ซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นส�าคัญของโครงการฯ  
นายช่างใหญ่จึงท�าหน้าที่เสมือนเป็นมือประสานสิบทิศ คือต้องดูแลทั้งเรื่องการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และอื่นๆ ในทาง 
เทคนิค จะว่าไปก็คงไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงเพราะเรียนจบวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาโดยตรง 

แต่สิ่งที่ดูจะเป็นเรื่องยากคือ การต้องท�างานกับคนในท้องถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องอาชีพ และยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อไปได้ จึงเป็นบทบาทของนายช่างใหญ่ที่ต้อง 
ประสานงานกับหน่วยงานรัฐในพื้นท่ีเกือบทุกภาคส่วน โดยการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการแก่ข้าราชการทั้งส่วนกลาง 
และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท�าโครงการฯ หลายครั้ง ก่อนจะจัดอบรมสัมมนากับกลุ่มผู ้น�าชุมชน ผู้แทนองค์กร 
เอกชน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ให้ทุกคนรับรู ้ความต้องการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ลุ ่มน�้าปากพนัง และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนในท้องถิ่นกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากผู ้น�าชุมชนซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาในลุ ่มน�้าปากพนังเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด

กว่าภาพที่เห็นในวันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต ้องผ่านกาลเวลา และการท�างานอย่างเข้มข้น เพราะในหลวงทรง 
ตั้งพระทัยอยากฟื ้นฟู ดูแลพื้นท่ีและผู ้คนท่ีนี่ ให ้กลับมาอยู ่ดีกินดีอีกครั้ง คณะท� างานทุกคนจึงร ่วมแรงร ่วมใจ 
ท�าหน้าที่เต็มความสามารถ โดยเฉพาะการก่อสร้างประตูระบายน�้าประตูขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ยังมีคนอยู่อาศัยจึงต้องใช้ 
ทั้งศาสตร์ และศิลป์เข้าช่วย กฤษฎา สุทธิพิศาล อดีตวิศวกรโยธาของกรมชลประทาน และเป็นผู ้จัดการโครงการ 
พัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังคนแรก ก็คงไม่ง่ายที่การท�างานจะผ่านไปได้อย่างราบรื่น
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“การท� า โครงการนี้  ผมต ้อง เข ้ า ไปคุยกับ 

ทุกส่วนราชการเลย จึงท�าเอกสารคู่มือที่เขียนรายละเอียด 

ที่ชุมชนจะได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน  

เวลาไปจัดประชุมที่ไหนก็เอาไปแจก รวมทั้งใครต่อใคร 

มาผมแจกหมด เพราะจะมีบางคนเดินเข ้ามาถามว ่า  

ถ้าน�้าจืดมา ต้นจากตายม้ัย เราบอกว่าไม่ตาย เพราะมัน 

ปรับตัวได ้ แต ่อีกคนบอกตาย ก็จะยุ ่ง เพราะฉะนั้น 

ทุกคนที่ ไปร ่ วมพบปะพูดคุยจะได ้รับรู ้ ข ้อ เ ท็จจริ ง 

ทั้งหมดจากเอกสารเล่มนี้”

โดยเฉพาะกับชาวบ้านที่ต้องเสียพื้นที่เพื่อการ 

ก่อสร้างประตูระบายน�้าและท�าแนวคันแบ่งเขตน�้าจืด  

น�้าเค็ม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยลดความขัดแย้งของคนท้องถิ่น 

ในอนาคต ที่นายช่างใหญ่เรียกว่า พื้นท่ีหัวงาน กว่า  

1,500 ไร่ ส่วนหนึ่งเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง และอีกส่วน เป็นพื้นที ่

ริมน�้ ายังมีชุมชนอาศัยอยู ่ประมาณ 200 ครอบครัว  

ที่เหลือเป็นป่าจาก และป่าชายเลนเสื่อมโทรม เกือบจะ 

ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว 

“ผมมองว่า พวกเขาเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม  

เลยไปคุยกับที่ดินจังหวัด ผู ้ว ่าฯ นายอ�าเภอ ว่าต้องให้ 

ค่าชดเชยแก่ราษฎรเหล่านี้ในราคายุติธรรมท่ีสุด โดยใช ้

วิธีเอาราคาประเมินมาบวกกับการค้าขายที่ดินในช่วงนั้น  

ค� านวณเป ็นตัวเลขท่ีต ้องจ ่ าย ออกมาเป ็นราคาสูง 

พอสมควร ซึ่งเขาก็พอใจ และมีไม่น้อยวิ่งมาขายที่เองเลย  

ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ท�าให้โครงการฯ ประสบ 

ความส�าเร็จ

“ผมเคยท�าแต่ประตูระบายน�้าเล็กๆ แต่ที่ได้มา 

ท�าโครงการนีเ้พราะบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

ทรงติดตามงานอย่างใกล้ชิด เพราะที่นั่นมีปัญหา 4 น�้า  

และราษฎรท�านากุ ้งกันมาก แล้วปล่อยน�้าเสียลงนาข้าว  

เราจึงต ้องแก ้ป ัญหาโดยการท�าแนวกั้นแบ ่งน�้ าจืด 

และน�้าเค็ม ด้วยการสร้างถนนเป็นคันแบ่งยาวประมาณ 

กว่า 90 กิโลเมตร แต่เราท�าถนนไม่ถึง 10 กิโลเมตร  

เพราะท�าคันไปต่อกับทางหลวงชนบท เพื่อให้เกิดการ 

ใช ้พื้นที่ใหม่น ้อยที่สุด โดยส่วนน�้าเค็มจะอยู ่ในความ 

รับผิดชอบของกรมประมง ในขณะที่น�้าจืดอยู ่ในความ

รับผิดชอบของกรมชลประทาน”

~ • ไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ 
ที่จะใช้ก่อสร้างประตูระบายน�้า และระบบชลประทาน 

ในปี 2537 • ~
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ส�าราญ    พุ่มบุญฑริก   อดตีหวัหน้าฝ่ายจดัสรรน�า้ 
และปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าท่ีต้องร่วมบูรณาการ 
กับฝ่ายก่อสร้างประตูระบายน�้าแห่งนี้มาแต่ต้น ช่วยเสริมว่า

“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�าริ ต้องการ 
ให ้นาข ้าวกับนากุ ้งอยู ่ด ้วยกันได ้ เลยต ้องมีแนวคัน 
แบ่งแยกน�้าจืดน�้ าเค็ม โดยคันแบ่งทางด ้านริมทะเล 
ให้เป็นพื้นที่น�้าเค็ม เป็นนากุ้ง เลี้ยงปลาน�้าเค็ม ส่วนทาง 
ทิศตะวันตกเป็นน�้าจืดส�าหรับท�านาข้าว ทางโครงการฯ  
จึงใช ้แนวคันแบ่งเป็นทางหลวงชนบท สมัยก่อนเริ่ม 
ตั้งแต่อ�าเภอเมืองนครฯ เกาะริมทะเลไปเรื่อยๆ ผ่าน 
ต�าบลบางจาก ต�าบลแสงวิมาน ต�าบลคลองน้อย ต�าบล 
ปากพนังฝั่งตะวันตก แล้วข้ามไปอีกฝั่ง โดยใช้ศูนย์กลาง 
ของประตูระบายน�้าที่จะสร้างใหม่เป็นแนวแบ่ง ตัดเข้า 
ต�าบลท่าพญาของอ�าเภอปากพนัง ขนาบนาก และผ่าน 
ไปที่อ�าเภอหัวไทร ต�าบลบ้านกลาง แล้วตัดเข้าอ�าเภอ 
ระโนด ไปบรรจบประตูระบายน�้ าปากระวะ จังหวัด 
สงขลา รวมแนวคันแบ่งยาวประมาณ 95 กิโลเมตร  
เป ็นถนนในส ่วนกรมชลประทานมอบหมายภารกิจ 
ให ้กรมทางหลวงชนบทบูรณะถนนเดิมที่ เป ็นทาง 

ราดยางบ้าง ลูกรังบ้าง เป็นคันดินบ้าง ปรับปรุงเป็น 
ทางราดยางทั้งหมดและยกคันขึ้น ปรับให้สูงกว่าน�้าทะเล 
ปานกลาง โดยแนวคันนี้เป็นส่วนของระบบชลประทาน 
ที่จะควบคุมไม ่ ให ้น�้ า เค็มเข ้ าถึงฝ ั ่ งน�้ าจืด และช ่วง 
ฤดูน�้าหลากก็สามารถระบายน�้าได้

“ในช่วงต้องขุดคลองผ่านป่าพรุแล้วพบปัญหา 
พอขุดลึกลงไปเจอน�้าเปรี้ยวกระจายตัวออกมา เพราะ 
มีสารไพไรท์อยู ่ ใต ้ดินต�่ ากว ่าระดับน�้ าทะเลประมาณ  
40 เซ็นต ์  พอความทราบถึ ง ในหลวง ทรงให ้ ใช ้ 
ทฤษฎีแกล ้งดิน  โดย ใช ้ วิ ธี ถ ่ า ยน�้ า  คื อท� า ให ้ น�้ า 
เคล่ือนตัวไปมา ไม ่อยู ่กับที่  และสูบน�้าเติมเข ้าไปให้ 
สูงกว่าระดับน�้าทะเลปานกลาง เพื่อให้เกิดความเจือจาง 
ก็ท�าให้แก้ไขปัญหานี้ได้”

ส่วนการก่อสร้างประตูระบายน�้านับเป็นเรื่อง 
ที่ผู ้จัดการโครงการฯ หรือนายช่างใหญ่ต้องคอยก�ากับ 
ดูแลการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างเป็นพิเศษ  
โดย เฉพา ะ เ รื่ อ งก ารตอก เส า เข็ ม  เพร า ะพื้ นที่ ท� า 
โครงการฯ มีความละเอียดอ่อนเรื่องดินอย่างมาก

แนวคันถนนแบ่งแยกน�้าจืดน�้าเค็ม
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“ก ่อนท� ำถนนเข ้ ำ หัวงำนต ้องปรับปรุ งดิน 

บริเวณฐำนรำกก่อน เพรำะเมื่อตอกเสำเข็มจะมีปัญหำ 

เนื่องจำกดินอ ่อนมำก อย ่ำงตอกเสำวันนี้  วันรุ ่ งขึ้น 

เสำเอนแล้ว เลยต้องปรับปรุงดินโดยเอำซีเมนต์เข้ำช่วย  

และต้องเป็นซีเมนต์แบบป้องกันกำรผุกร่อนจำกน�้ำเค็ม 

ด้วย ผมจึงใช้เสำเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนำดประมำณ  

-8.00 เมตร ระดับน�้ำทะเลปำนกลำง เพื่อรองรับฐำนรำก 

ประตูระบำยน�้ำ และต้องขุดดินให้ได้ระดับ พร้อมป้องกัน 

ไม่ให้น�้ำท่วมบริเวณท่ีจะก่อสร้ำง ในขณะขุดฐำนรำก 

ต ้องขุดดินบนบกในแนวคลองลัดให ้ ลึกลงไปจนถึง 

หัวเสาเ ข็ม เพราะพื้นที่ตรงนี้นอกจากดินอ ่อนแล ้ว  

ยังมีความลาดชัน เสาเข็มจะตั้งได้ไม่มั่นคง จึงต้องขุด 

ให ้ลึกและเทคอนกรีตทับหัวเสาเข็ม ซึ่งต ้องรองรับ 

ด้วยชั้นทรายหนาไม่น้อยกว่า 10 เซ็นต์  และต้องลด 

ระดับน�้าใต้ดินให้ต�่ากว่าความหนาของทรายที่รองรับ 

คอนกรีต ด้วยการท�ารางระบายรอบส่วนที่จะท�างาน  

และชักไปรวมที่บ่อดักน�้า ซึ่งผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็น 

โครงการที่คอนกรีตสมบูรณ์ที่สุด รองจากเขื่อนภูมิพลเลย 



59 

“ในการท�างานผมไม่ต้องคิดอะไรใหม่ เพราะ 

ทรงคิดให้เสร็จหมดแล้ว แค่ท�าตามที่มีแนวพระราชด�าร ิ

คือ จบ ครบ สมบูรณ์ทุกอย่าง เพียงแต่ต้องท�าอย่าง 

จริงใจ จริงจัง และต้องรู้ให้จริงด้วย เพราะทรงติดตามงาน 

ตลอดเวลา และทรงรู ้ลึก รู ้จริง เราจะถวายรายงานมั่วๆ  

ไม่ได ้ ซึ่งเป็นเรื่องดี ท�าให้ผมท�างานละเอียดมากขึ้น  

พอก่อสร้างประตูระบายน�้าอุทกฯ เสร็จแล้ว ผมสบายใจมาก 

ที่ ได ้ท�างานสนองพระราชด�าริ และเป็นที่พอพระทัย”  

อดีตนายช่างใหญ่พูดด้วยความภาคภูมิใจ



60 

แล้ววันที่ 1 กันยายน 2542 ประตูระบายน�้าที่ 

ในหลวงรชักาลที ่9 พระราชทานนามว่า อทุกวภิาชประสทิธ ิ 

ที่มีความหมายถึง ความสามารถแบ่งแยกน�้าจืด น�้าเค็ม 

ได้ส�าเร็จ  มีลักษณะเป็นคอนกรีตบานตรง ขนาดสูง 

9 เมตร กว้าง 20 เมตร จ�านวน 10 บาน ก็ได้เกิดขึ้น 

ที่บ ้านบางปี ้ ต�าบลหูล่อง อ�าเภอปากพนัง และได้ท�า 

หน้าที่ไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542  ในการปิดกั้นไม่ให้ 

น�้าทะเลไหลเข้าไปในแม่น�้าปากพนัง และระบายน�้าหลาก 

ในช ่วงฤดูฝนได ้ถึง 1 ,430 ลูกบาศก์เมตรต ่อวินาที  

โดยอยู ่ห ่างจากตัวอ�าเภอไปทางด ้านเหนือประมาณ  

4  กิโลเมตร และอยู่ทางฝั ่งตะวันตกของแม่น�้าปากพนัง 

เ หนื อ ส ะพ านขอ งกรมท า งหลว งขึ้ น ไ ปปร ะม าณ  

1,300 เมตร เป็นบริเวณที่แม่น�้ามีความกว้าง 200 ถึง 3 

00 เมตร นับว่าอยู ่ในพื้นที่เหมาะสม เพราะอยู ่ห่างจาก 

อ่าวนครศรีธรรมราชเพียง 7 กิโลเมตร ท�าให้สามารถ 

กักเก็บน�้าจืดไว้ในแม่น�้าปากพนังที่มีความยาวมากกว่า  

130 กิ โล เมตร รวมถึ งล� าน�้ าสาขา ได ้ ไม ่น ้ อยกว ่ า  

72 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังเป็นบริเวณที่สามารถ 

ขุดลอกคลองเชื่อมต่อกับทะเล เพื่อระบายน�้าได้อย่าง 

สะดวก รวดเร็วอีกด้วย
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นอกจากมีประตูระบายน�้าเป ็นองค์ประกอบ 
หลักแล้ว ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่ส�าคัญคือ มีคลองลัด 
ป้องกันน�้าทะเลรุกล�้า มีบันไดปลาโจน หรือทาง 
ปลาลอด เพื่อรักษาระบบนิเวศน์วิทยาทางน�้า และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว ์น�้ าในแม่น�้ า 
ปากพนัง ท�าให้ปลาบางชนิดสามารถขึ้นไปวางไข่ตาม 
ธรรมชาติก ่อนเข้าฤดูฝน มีท�านบดินปิดกั้นล�าน�้าเดิม  
เพื่อผันน�้าในแม่น�้าปากพนังให้ไหลผ่านประตูระบายน�้า  
มีประตูเรือสัญจร เพื่อให้เรือเล็กสามารถผ่านเข้าออกได้  
มีอ่างเรือ เพื่อคอยปรับระดับน�้าให้เรือสามารถเข้าออกได้  
และมีอาคารห้องควบคุมซึ่งประกอบด้วยระบบโทรมาตร  
พร้อมด้วยระบบรายงานผล และการประมวลผลแบบ 
จ�าลองทางคณิตศาสตร์ (River Operation Model)  
เพื่อประโยชน์ในการค�านวณสถิติการเก็บข้อมูลน�้าฝน  
และปริมาณน�้าในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งปริมาณน�้าในแม่น�้า 
ปากพนัง เป็นการแจ้งให้ทราบระดับน�้าท่ีเปลี่ยนแปลง  
เพื่อควบคุมการเป ิด-ป ิดประตูระบายน�้ าให ้สามารถ 
ท�างานได ้อย ่ างมีประสิทธิภาพ ป ัจจุบันทั่วทั้ งพื้นที ่
ลุ ่มน�้าปากพนังมีสถานีโทรมาตรลูกข่ายถึง 17 สถานี  
ในการช ่วยให ้ข ้อมูลที่ เป ็นประโยชน ์ทั้ งในด ้านการ 
ระบายน�้าเพื่อป้องกันน�้าท่วม น�้าหลาก ด้านคุณภาพน�้า  
(น�้ า เ ค็ม น�้ า เสีย น�้ า เปรี้ยว) และด ้านการจัดสรรน�้ า 
เพื่อใช ้ในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสามารถคาดการณ ์
สถานการณ์น�้าล่วงหน้าได้ 1 ถึง 2 วันด้วย

หลังจากมีประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ  
เป็นเสมือนกุญแจดอกแรกแล้ว กรมชลประทานยังได้ 

ก ่อสร้างระบบชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ  
เพิ่มเติม ด้วยการขุดลอกและขยายคลองระบายน�้า 
สายเดิมให้เกิดความคล่องตัวขึ้น 2 สาย สายแรกคือ  
คลองบางโด-ท่าพญา คลองบ้านเพิง และคลอง 
บางไทรปก ความยาวรวม 33 กิโลเมตร ส่วนอีกสายคือ  
ขุดลอกขยายคลองระบายน�้าหัวไทรให้กว้างขึ้นเป็น 
30 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 49 กิโลเมตร ก่อสร้างคลอง 
ระบายน�้าเพิ่ม 3 สาย เพื่อช่วยระบายน�้าในฤดูน�้าหลาก 
ที่ มีปริมาณน�้ ามากกว ่ าที่ประตู อุทกวิภาชประสิทธิ 
จะระบายได้ทนั การขดุคลองระบายน�้าฉุกเฉิน มคีวามยาว  
5 กิโลเมตร กว้าง 56 เมตร ลึก 3.50 เมตร คลองหน้าโกฏ ิ 
ยาว 7.5 กิโลเมตร กว้าง 100 เมตร ลึก 3.50 เมตร 
และคลองชะอวด-แพรกเมือง ยาว 26 กิโลเมตร กว้าง  
150 เมตร ลึก 5 เมตร ตลอดจนก่อสร้างประตูระบายน�้า 
ใหม่อีก 6 แห่ง ประกอบด้วย ประตูระบายน�้าฉุกเฉิน  
ประตู ร ะบายน�้ าคลองลัด  ประตู ร ะบายน�้ าท ่ าพญา  
ประตูระบายน�้าคลองหน้าโกฏิ ประตูระบายน�้าคลอง 
ปากพนัง (เสือหึง) และประตูระบายน�้าชะอวด-แพรกเมือง  
โดยมีจุดมุ ่งหมายให้การบริหารจัดการระบายน�้าเกิด 
ประโยชน์สูงสุด
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∙ ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ

มีบานระบายน�้า 10 บาน กว้างช่องละ 20 เมตร  
ระบายน�้าได้ 1,430 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

∙ ประตูระบายน�้าฉุกเฉิน

มีบานระบายน�้า 4 บาน กว้าง 12 เมตร สูง 5.25 เมตร  
ระบายน�้าได้ 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

∙ ประตูระบายน�้าคลองลัด

มีบานระบายน�้า 4 บาน กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร  
ระบายน�้าได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

∙ ประตูระบายน�้าท่าพญา

มีบานระบายน�้า 3 บาน กว้าง 5 เมตร สูง 6 เมตร  
ระบายน�้าได้ 130 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

∙ ประตูระบายน�้าคลองหน้าโกฏิ

มีบานระบายน�้า 5 บาน กว้าง 20 เมตร สูง 9 เมตร  
ระบายน�้าได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

∙ ประตูระบายน�้าคลองปากพนัง (เสือหึง)

มีบานระบายน�้า 3 บาน กว้าง 12 เมตร สูง 7.25 เมตร  
ระบายน�้าได้ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

∙ ประตูระบายน�้าชะอวด-แพรกเมือง

มีบานระบายน�้า 5 บาน กว้าง 12.5 เมตร สูง 7 เมตร  
ระบายน�้าได้ 540 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
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นอกจากนี้ยังมีการก ่อสร ้างปรับปรุงระบบ 
ชลประทานเพิ่มเติม เพื่อส ่งน�้ าให ้แก ่พื้นที่มากกว ่า  
500,000 ไร ่  ด ้วยการปรับปรุงระบบชลประทาน 
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปากพนัง ก่อสร้างระบบ 
ชลประทานท ้ายฝายไม ้ เสียบส ่วนขยาย (จากระบบ 
ชลประทานฝายไม ้ เสี ยบเดิม )  และก ่อสร ้ างระบบ 
ชลประทานท้ายอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส พร้อมทั้งมีการ 
ก่อสร้างคันแบ่งเขตน�้าจืดและน�้าเค็ม ซึ่งอยู ่ห ่างจาก 
ทะเลประมาณ 3-5 กิ โลเมตร เป ็นระยะทาง 91 .5  
กิโลเมตร เพื่อแบ่งเขตการประกอบอาชีพระหว่างพื้นที่ 
น�้าจืด น�้าเค็มให้ชัดเจน จะช่วยให้การบริหารจัดการน�้า 
และทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

∙ อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส 

พร้อมระบบส่งน�้าท้ายอ่าง

∙ ฝายคลองไม้เสียบ

พร้อมระบบส่งน�้าไปยังชุมชน
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สำนต่อ  ต่ อยอด
กำรพัฒนำ



67 

หำกย้อนกลับไปเมื่อ 20 กว่ำปีก่อน คนในต�ำบลหูล่อง  
อ�ำเภอปำกพนังคงคิดไม่ถึงว่ำ บ้ำนเกิดที่เป็นเหมือนแดนสนธยำ 
ซึ่ งไม่มี ใครอยำกสัมผัส แม้แต่คนในท้องถิ่นก็ยังหนีห่ ำง 
จำกบ้ำนไปท�ำมำหำกินที่อื่น จะกลับกลำยเป็นสถำนที่ที่ใครๆ  
ก็ต้องแวะเวียนมำเยือนหำกได้มำจังหวัดนครศรีธรรมรำช เพรำะ 
อยำกเห็นควำมยิง่ใหญ่ของ ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ  
ชมวิวทิวทัศน์ และวิถีสงบงำมของชีวิตริมสำยน�้ำทั้งภำพชำวบ้ำน 
ทอดแหหำปลำอยู่ริมฝ่ัง บ้ำงก็พำยเรือหำกุ้ง หำปูในช่วงย�่ำเย็น 
กลำงล�ำน�้ำที่อำทิตย์ก�ำลังทอแสงสีทองก่อนตะวันลับฟ้ำ ในขณะ 
มีคนอีกจ�ำนวนมำกที่มำเดิน มำวิ่งออกก�ำลังกำยอย่ำงสนุกสนำน  
และยังท�ำให้สุขภำพดีอีกต่ำงหำก 

นี่คือภาพในพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงหวัง 

จะเห็นประชาชนได้อยู ่ในบ้านเกิดอย่างมีความสุขตามวิถีตนอีกครั้ง…
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริเมื่อคราวเสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที ่
ลุม่น�า้ปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช หลายครัง้

เป็นการสานต่อ ต่อยอดการพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิต 
อันเป็นวิถีของคนในพื้นที่หลากลุ่มน�า้ ดังสรุปความตามล�าดับ ดังนี้
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วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 

• การส่งเสริมด้านการเกษตรให้แก่ราษฎร ควรส่งเสริมแบบบูรณาการในทุกด้าน  
เช่น พันธุ ์ข้าว ลานตากข้าว ฉางเก็บข้าว โรงสี และการตลาด เป็นต้น

• เรื่องฉางเก็บข้าว ควรมีรูปแบบที่มีราคาถูกแบบยุ้งฉางในท้องถิ่น 
และควรท�าเป็นรูปแบบรายการสินค้า (Catalogue) เพื่อให้มีหลากหลายรูปแบบ  

หลากหลายราคา และเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น

• ควรส่งเสริมการเรียนรู ้เรื่องการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลให้แก่เกษตรกร

• โรงงานแปรรูปผลผลิตควรสร้างในที่ดินที่ไม่ได้ท�าประโยชน์ โดยไม่ท�าให้เกิดของเสีย 
ต่อชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรก็สามารถน�ามาท�าอะไรได้หลาย ๆ อย่าง

• มีที่นาร้างที่มีต้นกกอยู่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้ น่าจะเอาต้นกกออก 
แล้วพิจารณาปลูกพืชอะไรก็ได้ที่จะเป็นประโยชน์

• ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อาจเจรจากับองค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อจัดรูปที่ดิน 
ให้เหมาะสมพิจารณาท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ลานตากข้าว

• ในการบริหารจัดการโรงสีข้าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะสนับสนุนให้แก่ท้องถิ่นนั้น  
ควรให้ผู ้จัดการโรงสีได้เรียนรู ้จากของจริงเพื่อที่จะได้มีความรู ้ในการบริหารจัดการ 

ทุกขั้นตอนการผลิต และเป็นแบบค่อยเป็น ค่อยไป อาจท�าเป็นต�ารา  
เพื่อจะได้รู ้ว่าจะต้องบริหารงานแบบใด สามารถเป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นมาดูงานได้  

และควรมีรางวัลให้แก่ผู ้ท�าให้งานประสบความส�าเร็จ

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเมื่อคร้ังเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้า 

การด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ที่มา: ส�านักงาน กปร.
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วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ควรจะมีการส่งเสริมให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยเฉพาะเรื่องการปลูกข้าวในพื้นที่ยังมีน้อยอยู ่

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเม่ือครั้งเสด็จ ฯ ไปติดตามผลการด�าเนินงานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก  

หมู ่ที่ 6 ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
ที่มา: ส�านักงาน กปร.

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552

ให้รักษาข้าวพันธุ ์พื้นเมืองเอาไว้

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเม่ือครั้งเสด็จ ฯ ไปติดตามผลการด�าเนินงานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก  

หมู ่ที่ 6 ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
ที่มา: ส�านักงาน กปร.
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วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552

นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงาน 
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรต�าบลแม่เจ้าอยู ่หัว อ�าเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด�าริไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552  

โดยกรมชลประทานได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือโดยการขุดลอก 
คลองธรรมชาติจ�านวน 3 สาย ก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยระบบไฟฟ้า 2 แห่ง  
พร้อมปรับปรุงระบบส่งน�้า ในการนี้ ได้ทรงเห็นชอบกับแผนงานดังกล่าว 

ตามที่กรมชลประทานเสนอ และได้มีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ราษฎรในพื้นที่โครงการปากพนังปลูกข้าวให้มากขึ้น

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเม่ือครั้งเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรงานขยายผลการเกษตรในเขตพื้นที่โครงการชลประทานมูโนะ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลโฆษิต อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ที่มา: ส�านักงาน กปร. 
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วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552

ควรแนะน�าและจัดการกับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร โดยอาจจะจัดหาตลาดรองรับหรือตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน การผลิตสินค้าชุมชนจ�าหน่าย ควรมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเม่ือครั้งเสด็จ ฯ ไปนิคมสร้างตนเองควนขนุน ต�าบลลานข่อย อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

ที่มา: ส�านักงาน กปร. 

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

• กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนหาด ต�าบลขอนหาด อ�าเภอชะอวด  
ซึ่งแปรรูปพริกผลิตเป็นเครื่องแกง ควรติดตามการด�าเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน 

อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิต

• เมล็ดพันธุ ์ข้าวพันธุ ์ดี ควรมีให้แก่เกษตรกรอย่างเพียงพอ ส่วนใหญ่หน่วยงานจะเก็บส�ารองไว้มาก  
พอจะน�าไปให้เกษตรกรเมล็ดพันธุ ์ข้าวจะมีคุณภาพการงอกที่ด�่าแล้ว 

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเมื่อคร้ังเสด็จ ฯ ไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

บ้านยางยวน หมู่ที่ 5 ต�าบลดอนตรอ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่มา: ส�านักงาน กปร. 
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วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

ให้กรมชลประทานพิจารณาด�าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน�้า 
ด้วยไฟฟ้าจากคลองชะอวด – แพรกเมือง ลงคลองธรรมชาติในบริเวณโครงการ  

ทดแทนเครื่องสูบน�้าชั่วคราวที่ติดตั้งอยู ่เดิม  
เพื่อสนับสนุนพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยว 

ตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเม่ือครั้งเสด็จ ฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปร้ียว 

ตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควรโถ๊ะ หมู ่ที่ 10 ต�าบลแหลม อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่มา: ส�านักงาน กปร.   
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วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

• ให้ด�าเนินการขุดแพรกเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่และป้องกันไฟป่า

• ให้ปลูกฝัง สร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ โดยเน้นให้เห็นถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าพรุ

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเมื่อคร้ังเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิจัยการปลูกไม้เสม็ด 

และการน�าไม้เสม็ดมาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร ต�าบลการะเกด อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่มา: ส�านักงาน กปร.
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วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

• ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด�าเนินการช่วยเหลือ  
และแก้ไขปัญหาโรงสีข้าวชุมชนป่าระก�า อ�าเภอปากพนัง

• ให้กรมชลประทาน ส�านักงาน กปร. พิจารณาก่อสร้างระบบกระจายน�้า 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว บ้านอ่าวเคียน ต�าบลชะเมา  

ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

• ให้สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร

• อยากให้ปรับปรุงปุ ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ไม่อยากให้มีปุ ๋ยเคมี

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเมื่อคร้ังเสด็จ ฯ ไปพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวบ้านอ่าวเคียน  

หมู ่ที่ 7 ต�าบลชะเมา อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา: ส�านักงาน กปร. 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

ขอให้ส�านักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการจัดท�า 
ศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน ณ ศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเมื่อคร้ังเสด็จ ฯ ไปศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  

ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
ที่มา: ส�านักงาน กปร. 
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~ • แนวพระราชด�าริ สานต่อ ต่อยอดการพัฒนา • ~ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ปี 2551 ปี 2552

 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552
ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหินจอก  

หมู่ที่ 6 ต�ำบลลิพัง  
อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552
ณ งำนขยำยผลกำรเกษตร 

ในเขตพื้นที่โครงกำรชลประทำนมูโนะ  
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  

ต�ำบลโฆษิต อ�ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
ณ นิคมสร้ำงตนเองควนขนุน  

ต�ำบลลำนข่อย อ�ำเภอป่ำพะยอม  
จังหวัดพัทลุง 
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ปี 2554 ปี 2557 ปี 2563

วันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

บ้านยางยวน  
หมู่ที่ 5 ต�าบลดอนตรอ  
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2554
ณ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎี
แกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ  
หมู่ที่ 10 ต�าบลแหลม  

อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557
ณ โครงการศึกษาวิจัย 

การปลูกไม้เสม็ดและการน�าไม้เสม็ด 
มาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร 

ต�าบลการะเกด อ�าเภอเชียรใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
ณ พื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว 

บ้านอ่าวเคียน  
หมู่ที่ 7 ต�าบลชะเมา  

อ�าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
ณ ศูนย์อ�ำนวยกำร 

บริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
(ศอ.บต.)  

ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมืองยะลำ  
จังหวัดยะลำ
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ในการด�าเนินงานโครงการฯ ได ้มีการจัดตั้ง 
องค์กรโดยเน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีม โดยเมื่อวันที่  
15 มกราคม 2536 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี  
ซึ่งเป็นประธาน กปร. ในขณะนั้น ได้มีค�าสั่ง ที่ 1/2536  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมี นายจุลนภ  
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานกรรมการฯ  
เลขาธิการ กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ หลังจากนั้น 
ยังมีค�าสั่งแต่งตั้ง ปรับปรุงองค์ประกอบเพิ่มเติมเรื่อยมา 
ตามล�าดับ เพื่อให้เหมาะสมสอดรับตามความก้าวหน้า 
ของการด�าเนินงานโครงการฯ 

โ ดยล ่ า สุ ด  กปร .  ไ ด ้ มี ค� า สั่ ง ที่  1 / 2564  
ลงวันที่  27 ตุลาคม 2564 ปรับปรุงค� าสั่ งแต ่งตั้ ง 
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย  
คณะอนุกรรมการ (ส่วนกลาง) 2 คณะ ท�าหน้าที่ จัดท�า 
แผนการพัฒนาด ้ านอาชีพ และพัฒนาสิ่ งแวดล ้อม  
คณะอนุกรรมการ (ส ่วนภูมิภาค) 1 คณะ ท�าหน ้าที ่
จัดท�าแผนปฏิบัติการและประสานการด�าเนินงาน และ

ให้มีศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้า 
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป ็นส�านักงาน 
เลขานกุารโครงการ และฝ่ายเลขานกุารของคณะอนกุรรมการ  
(ส่วนภูมิภาค) ภายใต้การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษา 
จากส�านักงาน กปร.

ในส่วน ศนูย์อ�านวยการและประสานการพฒันา 
พื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ท�าหน้าที่ในการขับเคล่ือนภารกิจส�าคัญ  คือ ด้านฟื้นฟ ู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านการพัฒนาอาชีพ  
เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น เน้นพัฒนาความเข้มแข็ง 
ของชุมชน มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงสร้าง 
พื้นฐานและปัจจัยการผลิตที่ เกินศักยภาพของชุมชน  
โดยมีศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน 
งานในพื้นที่ร่วมกันในรูปแบบ One Stop Service



นายกรัฐมนตรี
ประธานฯ

อธิบดี
กรมชลประทาน

กรรมการและ
เลขานุการฯ

รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
ประธานฯ

ผู้อํานวยการ
กองจัดการคุณภาพนํ้า
กรมควบคุมมลพิษ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการฯ

แม่ทัพภาคที่ 4
ที่ปรึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ประธานฯ

ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ
และประสานการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ 

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
การประสานการ

ดาํเนนิงานโครงการฯ

ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ 

มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานแกนกลาง
ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของโครงการฯ

สํานักงาน กปร. 
ร่วมเป็นอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด

และทําหน้าที่เป็นหน่วย
ประสานงานโครงการฯ

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพ

ในพ้ืนที่โครงการฯ

รองปลัด
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
ประธานฯ

ผู้อํานวยการ
สํานักแผนงาน

และโครงการพิเศษสํานกังาน
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาพ้ืนที่

ลุ่มนํ้าปากพนังฯ
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การบริหารโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน�า้ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ค�าสั่ง กปร. ที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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แยกน�้ ำ
รวมคน
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หลังจำกประตูระบำยน�้ำ อุทกวิภำชประสิทธิ เปิดใช้งำน 
อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ปี 2542 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
อย่ำงเต็มรูปแบบก็เริ่มต้นขึ้น พร้อมๆกับวิถีชีวิตคนปำกพนัง 
ที่ค่อยๆ ฟื้ นจำกควำมอดอยำก ยำกแค้น ท�ำมำหำกินล�ำบำก  
สู่กำรเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีงำนให้ท�ำ มีน�้ำดื่ม น�้ำใช้แบบไม่ขำดแคลน  
คนเคยหนีห่ำงจำกบ้ำนเกิดก็ได้กลับมำอยู่ร่วมกับครอบครัว  
ช่วยกันท�ำงำนสร้ำงอำชีพในพ้ืนที่ตนเองอย่ำงมีควำมสุข สงบ  
เรียบง่ำยตำมวิถีคนชนบทที่ไม่ได้ต้องกำรส่ิงใดมำกไปกว่ำ 
กำรมีปัจจัยส่ีครบถ้วนสมบูรณ์

จำกน้ัน ในวันที่ 7 กรกฎำคม 2555 พิธีเปิด 5 โครงกำร 
ชลประทำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนนำมไว้*  
ซึ่ งมี ประตูระบายน�้ าอุทกวิภาชประสิทธิ เป็นหน่ึงในน้ัน  
ก็เกิดขึ้นพร้อมกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินโดยเรือพระที่นั่งอังสนำ  
ไปยังบริเวณท่ำน�้ำกรมชลประทำน สำมเสน

“แนวทางการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นการ 
พัฒนาเพื่อให้คนได้พัฒนาตนเอง เน้นความพอเพียงในการด�าเนินชีวิต  
สิ่งที่ได้พระราชทานมาตลอด 70 ปี ตั้งแต่ทรงครองราชย์คือเรื่อง ปัจจัยสี่  
เป็นปัจจัยพื้นฐานของคน คือ ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม  
ดังนั้น การแจกถุงพระราชทานมีของกินของใช ้ที่จ�าเป ็น มีหน่วยแพทย ์
พระราชทาน มีการจัดสรรที่ดินท�ากิน และการพัฒนาเกษตรก็เป็นเรื่องอาหาร  
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีข้ึน ไม่ใช่เอาของไปให้  
แต่เป็นการที่เขาต้องไปคิด ท�า และปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตต่อไป” 

* พิธีเปิด 5 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ได้พระราชทานนาม คือ อุโมงค์ผันน�้า 
 ล�าพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประตูระบายน�้าธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม ประตูระบายน�้า 
 อุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และ 
 เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
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ลลิต  ถนอมสิงห์
เลขาธิการ กปร.

คืนชีวิต คน 3 ลุ่มน�้า
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ลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พูดถึงแนวทางการพัฒนาโครงการพระราชด�าริต่างๆ  
ทั่วประเทศ รวมถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ก็อยู่ในหลักการ 
เดียวกันนี้ เมื่อการท�างานด้านส่ิงก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ทางโครงการฯ จะต้องหันมาเน้นเรื่อง 
การพัฒนาอาชีพ เพ่ือเป็นการสานต่อ ต่อยอดการพัฒนา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนและติดตาม 
ผลการด�าเนินงานของโครงการฯ เสมอๆ พร้อมทั้ง มีพระราชด�าริเพ่ือเป็นแนวทางให้คนใช้ชีวิต 
ต่อไปได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยมีแผนการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่อง 
การท�าการเกษตร และอาชีพอื่นๆ เน้นการถ่ายทอดความรู้ และการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
โดยมีองค์กรช่วยดูแลเรื่องการตลาดควบคู่กันไป เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และระบบชลประทานที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2547 ซึ่ งเลขาธิการ กปร. คนปัจจุบัน 
เล่าให้ฟังว่า

“หลังจากท�าประตูระบายน�้าเสร็จไม่นาน ชาวบ้านเริ่มท�านาได้แล้ว และปัญหาที่สองก็เกิดขึ้นคือ พอชาวบ้าน 

กลับมาท�านาได้ มีผลผลิต แต่ไม่มีโรงสีรองรับ ท้ังๆ ที่สมัยก่อนมีโรงสีโบราณ โรงสีไฟเยอะมาก แต่หมดไปก่อนหน้านี ้

นานแล้ว มาถึงตอนนี้ปากพนังเริ่มมีโรงสีมากขึ้น และนี่คือตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่เห็นชัดๆ คือ ปล่องโรงสีไฟ 

จากสมัยก่อนเคยมีเป็นร้อย จนหายไปเป็นศูนย์ และตอนนี้กลับมาเป็นสิบแล้ว” 
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และเพราะพื้นที่ในลุ่มน�้าปากพนังเคยเป็นอู่ข้าว 

อู ่น�้ามาก่อน การท�านา ปลูกข้าว จึงเป็นอาชีพหลักที่ทาง 

โครงการฯ ให้ความส�าคัญ จึงได้ระดมหน่วยงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู ้และช่วยเหลือประชาชนอย่าง 

เต็มก�าลัง และครบทุกด้าน เพราะชุมชนมีน�้าจืดเพียงพอ 

ต่อการด�าเนินชีวิตแล้ว อาทิ การให้เมล็ดข้าวพันธุ ์ดี  

อย่างเช่น ข้าวพันธุ์ชัยนาท และข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต ้

อย่างข้าวเล็บนก ข้าวเฉี้ยง เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ส่งเสริม 

ให้ท�าการเกษตรแบบผสมผสานคือ มีการปลูกพืชผัก  

ผลไม้ควบคู ่ไปด้วย พร้อมทั้งการท�าปศุสัตว์ เลี้ยงปลา  

เป็ด ไก่ วัว แพะ เพื่อใช้บริโภคในครอบครัว และยัง 

ช่วยสร้างรายได้ให้อย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่  และ 

อาชีพเลี้ยงกุ ้งกุลาด�าในเขตน�้าจืด โดยกรมพัฒนาที่ดิน 

ได ้ท� าการปรับพื้น ท่ี ท่ี เคยเป ็นนากุ ้ ง  และนากุ ้ งร ้ าง  

ให้สามารถกลับมาท�าประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการ 

ท� าการ เกษตรผสมผสานในพื้ นที่ เหล ่ านี้ ไ ด ้ อย ่ า ง 

สอดคล้องกลมกลืนกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ชาวบ้าน 

มีอาชีพใหม ่ที่พอเพียงต ่อการใช ้ชีวิตในท ้องถิ่นตน  

แต ่ถ ้ามีคนอยากเลี้ยงกุ ้งเหมือนเดิมก็สามารถท�าได ้  

โดยการปรับปรุงพื้นที่ และใช้วิธีเลี้ยงกุ ้งเป็นระบบปิด 

เพื่อไม ่ให ้กระทบกับอาชีพอื่นๆ ในโซนน�้าจืด โดยจะ 

ได ้ รับการฝ ึกอบรมทางวิชาการ แต ่จะไม ่ ได ้รับการ 

สนับสนุนค่าใช ้จ ่ายจากหน่วยงานภาครัฐเหมือนการ 

ท�านา และการท�าเกษตรผสมผสานอื่นๆ

ส ่วนในโซนน�้ า เค็มก็มีการส ่งเสริมให ้มีการ 

เพาะเลี้ยงกุ ้งในกระชังโดยใช ้ เทคโนโลยีใหม ่ๆ และ 

มีการฟื ้นฟูทรัพยากรสัตว ์น�้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตให ้กับ 

แหล่งน�้าธรรมชาติ โดยการปล่อยพันธุ ์สัตว์น�้านับล้านๆ  

ตัวลงในลุ ่มน�้าปากพนัง เพื่อให้เติบโตตามธรรมชาติ

ต่อไป
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ในเม่ือเรื่องปากท้องเป็นเรื่องส�าคัญ และความสุขของประชาชนก็เป็นเรื่องไม่ควรมองข้าม จึงได้จัดตั้ง 
“ศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” เพื่อให้การท�างาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานที่ต ้องคอยดูแลทั้งเรื่อง 
งานบริหาร งานชลประทานและโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และอาชีพอ่ืนๆ รวมถึง 
งานพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทั้งยังต้องมีหน้าที่แก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค และติดตามผลการด�าเนินโครงการฯ ด้วย โดยเฉพาะหากประชาชนต้องการค�าแนะน�า ช่วยเหลือในเรื่อง 
ต่างๆ ก็สามารถมาขอค�าแนะน�า ปรึกษา และช่วยเหลือจากศูนย์อ�านวยการฯ เหมือนมีพี่เลี้ยงให้พึ่งพิงได้ตลอดเวลา

“การแบ่งพื้นท่ีใช้ประโยชน์ และประกอบอาชีพเป็นเรื่องส�าคัญ จึงทรงวางแผนการท�างานเบ็ดเสร็จ และเป็น 
ขั้นเป็นตอน ซึ่งพอท�าโครงการฯ แล้วชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆ เหมือนที่พระองค์ทรงรับส่ังว่า ‘หลังจาก 
ท�าประตูฯ แล้ว ควรมีศูนย์ให้ความรู้กับประชาชนเหมือนเป็นศูนย์สาขาของพิกุลทอง แต่ต้องเป็นหน่วยงาน
ราชการท�า’ ก็เลยมีศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมาดูแล 
เรื่องอาชีพ เร่ืองความเป็นอยู ่ของคน สรุปคือดูแลการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นที่โครงการปากพนังท�ามาทั้งหมด  
โดยอยู ่บนหลักการว่าต้องเป็นการท�างานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

“เมื่อมีการบริหารจัดการโครงการฯ โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการ เพราะมีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสิบหน่วยงาน  
ก็จะแบ่งเป็นคณะกรรมการจัดท�าแผนเรื่องการก่อสร้างเป็นเรื่องแรก พอก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมีคณะกรรมการ 
บริหารจัดการโครงการฯ ซึ่งเป็นเรื่องของศูนย์สาขาที่จะขยายผลต่อ คือดูแลความเป็นอยู ่ของประชาชนตามแนว 
พระราชด�าริ รวมถึงฟื ้นฟูดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย
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“เมื่อโครงการฯ ส� าเร็จ สภาพสิ่ งแวดล ้อม 
เปลี่ยนแปลงไป ก็ทรงใช้หลักการของศูนย์ศึกษาฯ ที่ว่า  
ดูว ่าชาวบ ้านเขาท�าอะไรอยู ่  และท�าอย ่างไร ก็ให ้ท�า 
เหมือนเดิม แต่ช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ 
ไม่เหมือนเดิมแต่เขาได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ใส ่
เข้าไปก็ใช้ได้ แต่ต้องไม่ไปเปลี่ยนวิธีคิด เช่นเขาปลูก 
ข้าวได้ 40 ถัง จะท�าอย่างไรให้ปลูกได้ 60 ถัง 80 ถัง  
ถ้าท�าอย่างนี้ เขาจะปรับตัวได้ เพราะเราไม่ได ้เปล่ียน 
วิ ธี คิ ด  และ เมื่ อมีน�้ าท ่ าอุดมสมบู รณ ์แล ้ วจะท� านา 
อย่างเดียวคงไม่ใช่ เพราะหลักการของโครงการฯ คือ  
ท�าให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เลยใช้แนวคิดการท�าเกษตร 
ผสมผสานที่ท�ามาตลอด 20-30 ปีแล้ว ที่ศูนย์ฯ พิกุลทอง 
ท�าไว้เยอะ ในทุกสภาพดินเลย มีชนิดพืช วิธีการให้เสร็จ  
น� ามาส ่ง เสริมให ้ชาวบ ้ านที่นี่  เพราะสิ่ ง ท่ี โครงการ 
พระราชด�าริท�าคือ การสร้างปราชญ์ ให้เขามาเรียนรู ้วิธี 
ซึ่งพระองค์ท่านได้ท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว และการ 
จะน้อมน�าตัวอย่างนั้นไปใช้ก็จะต้องปรับใช้ เพราะฉะนั้น 
คนที่น�าแนวคิดนี้ไปปรับใช้และประสบความส�าเร็จ 
เขาจะเป็นปราชญ์ด้วยตัวเขาเอง

 
“พระองค์ท่านทรงรู ้ว ่าชาวบ้านฉลาดพอที่จะ 

เรียนรู ้  น� า ไปปรับใช ้กับวิถีชี วิต  และพัฒนาต ่อได ้  
เพราะฉะนั้ นปราชญ ์ทุกคนที่ เกิดขึ้ นจากโครงการ 
พระราชด�าริเป็นเพราะเขาเข้าใจ และเปลี่ยนความคิด 
บางอย ่าง แต ่สิ่ง ท่ีท�าไม ่ เปลี่ยนคือยังเป ็นเกษตรกร 
เหมื อน เดิ ม  แต ่ เปลี่ ยนวิ ธี คิ ดบางอย ่ า งตามที่ ไ ด ้ 
พระราชทานไว้ และน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง  
เขาจึงประสบความส�าเร็จ
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“นอกจากข้าวแล้วยังมีเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพ- 

แวดล้อม ทางโครงการฯ  กต้็องมองสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั รอบพืน้ที่ 

ซึ่งเป็นบริบทของเขาที่สามารถน�ามาท�าประโยชน์ได้ หรือ 

ชุมชนเคยใช้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านั้นมาก่อน เช่น ต้นจาก  

ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากต้นจากมาตั้งแต่เด็ก และแถวนี้ 

มีป่าจากเยอะ แล้วจะท�ายังไงให้จากมีผลผลิต มีมูลค่า  

มีความทันสมัย เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว คือ 

ท�าให้เป็นอาชีพได้ และเกิดการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ด้วย”

เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางแนวทาง จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริก็ค่อยๆ ส่งผล จนเห็นภาพความส�าเร็จชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตผู ้คน 

ในลุ ่มน�้าปากพนังซึ่งค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แม้กระทั่งเรื่องความขัดแย้งที่เคยมีก็ลดน้อยลง จนหายไป

ในที่สุด

พระองค์ท่ านไม่ ได้ทรงมองแต่ เรื่ อง 
เศรษฐกิจอย่ างเดียว  แต่ทรงมองเรื่ อง 
การอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วย
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“ทุกวันนี้ชีวิตความเป ็นอยู ่ของคนในลุ ่มน�้ า 

ปากพนังดี ข้ึนอย่างเห็นได้ชัด คือเขาสามารถกลับไป 

ใช้ชีวิตในแบบของเขาได้เหมือนที่ เคยเป็นมาในอดีต  

แต่อยู ่บนบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะตอนนี ้

มีถนนหนทาง ไฟฟ้า น�้าประปา น�้าคลองก็สะอาดขึ้น  

มีน�้าจืดที่สามารถท�าการเกษตรได้เหมือนในอดีต ที่ส�าคัญ 

คือมีรูปแบบการท�างาน และมีคนคอยสนับสนุน ให้ความ 

ช่วยเหลือ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้ โดยเฉพาะชาวนาสามารถ 

กลับไปท�านาได้อีกครั้ง ต่างจากก่อนหน้านี้ คือการท�านา 

เกือบเป็นศูนย์เลย เพราะเราเน้นให้ทุกคนพึ่งพาตนเองได้  

และท�าแบบพอเพียงเท่าที่สามารถท�าได้ อย่างบางคน 

มีที่ 30 ไร่ ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�านาทั้ง 30 ไร่ คือให้ท�า 

เท่าที่พอไหว และพอเพียงกับการด�าเนินชีวิต ส่วนที่เหลือ 

จะไปปลูกส้มโอ หรือท�าอะไรก็ตามสะดวก แต่ควรจะมี 

ที่แปลงเล็กๆ ส�าหรับท�าเกษตรผสมผสานตามก�าลัง 

ให้ครอบครัวมีชีวิตอยู ่ได้อย่างยั่งยืนด้วย” 

เลขาธิการ กปร. คนปัจจุบันยังบอกด้วยว่า  

ถึงที่สุดแล้วแนวคิดส�าคัญที่สุดของในหลวงรัชกาลที่ 9  

คือ ทรงต ้องการให ้คนได ้ท� าในสิ่ งที่ เป ็นประโยชน ์ 

ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ซึ่งหมายรวมถึงครอบครัว ชุมชน  

ประเทศ และเป็นการกระท�าที่ก่อให้เกิดความสุขกับชีวิต
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“เรื่องเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด  

ก า ร พั ฒ น า ทุ ก วั น นี้ มั ก ใ ช ้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ป ็ น ตั ว ตั้ ง  

โดยลืมค�าว่าความสุขไป ในขณะท่ีพระองค์ท่านทรง 

คิดว่าจะท�าอย่างไรให้ครอบครัวอบอุ ่น สามารถอยู ่แบบ 

พึ่งพาตนเอง และให้คนอื่นพึ่งพา รวมถึงสามารถพ่ึงพา 

คนอื่นได้ด้วย เราจึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มด้วยกัน  

อย่างที่ปากพนังจะมีกลุ่มท�าอาชีพต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย  

เพราะการรวมกลุ่มคือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และจะน�าไปสู ่

การหาเพื่อนร ่วมทางในโอกาสต่อไป ซึ่งเข ้าหลักคิด 

ที่เรียกว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นเอง ค�าว่า พัฒนาตาม 

แนวพระราชด�าริ คือ การเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

ทิศทางหน่ึง เพราะโลกไม่หยุดนิ่ง เราต้องใช้ชีวิต 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง นี่คือหลักของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงทีท่�าให้คนสามารถอยูใ่นวิถีของการเปลีย่นแปลง 

ได้อย่างมีความสุข”

มาถึงวันนี้ภาพวิถีชี วิตสุขสงบที่ เทือกสวน 

ไร ่นาไม่ได ้มีเพียงข้าว แต่ยังมีพืชผักสวนครัว ผลไม ้

กินได้มากมายหลายอย่างเติบโตในท่ีดินเกือบทุกแปลง  

พร้อมๆ กับภาพรอยยิ้มของผู ้คน ความเป็นครอบครัว  

และการดูแลเอื้ออาทรต่อกันได ้ค ่อยๆ คืนสู ่ ทุกพื้นที ่

ในลุ ่มน�้าปากพนังแล้ว
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“สิ่งที่ปากพนังท�าได้ดีคือเรื่องข้าว และเรื่อง 

เกษตรผสมผสาน มีส้มโอเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งน่า 

ชมเชยศูนย์อ�านวยการฯ ที่มีส่วนช่วยได้มาก เพราะเมื่อ

ชาวบ้านมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น และอยากต่อยอดเรื่อง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือท�าสิ่ ง ท่ีมีอยู ่แล ้วให ้ดีขึ้น  

ก็จะมาขอให้ศูนย์อ�านวยการฯ ส่งผู ้เช่ียวชาญไปช่วยดู  

ช่วยแนะน�าเรื่องต่างๆ จนเกิดการพัฒนาขึ้นมา ซึ่งศูนย์ 

อ�านวยการฯ ไม่ได้อะไรเลยนอกจากได้ท�าหน้าที่ เพราะ 

ประโยชน์ส่วนใหญ่ไปตกกับชาวบ้านหมด และนี่เป็น 

สิ่ งที่ ทรงตั้ งพระ ทัยไว ้อ ยู ่แล ้ว  ท่ีอยากให ้ขยายผล 

การพัฒนาออกไปสู ่ประชาชนในรูปแบบการถ่ายทอด 

ความรู้ เช่น การให้ความรู้ไปท�านา ให้ความรู ้ไปปลูกพืช  

ฯลฯ” เลขาธิการ กปร. พูดถึงก้าวต่อไปของโครงการฯ 

ด้วยน�้าเสียงหนักแน่น

“เพราะฉะนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดตอนนี้คือ การส่งเสริม 

ให้ประชาชนมีความรู ้ให ้มากที่สุด ซึ่งบางครั้งการให้ 

ความรู ้ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพสังคม อย่างช่วง

โควิดท�าให้คนต้องเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีการ เพราะ 

ออกจากบ ้านไม ่ ได ้  หันมาเรียนรู ้ช ่องทางออนไลน ์  

คนขายของก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาทางเฟซบุ ๊ก แม้รูปแบบ 

การท�างานจะเปลี่ยนไปแต่สาระยังคงเดิม 
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“ผมคิดว่าต่อไปเราคงต้องท�าเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู ้ตามแนวพระราชด�าริ ซึ่งไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ 

พอเพียงอย่างเดียว เพราะยังมีแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกเป็นร้อยเรื่องที่ไม่ได้รับการพูดถึง ในขณะเรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิด เป็นหลักปรัชญา แต่ยังมีเรื่องการกระท�าอีกหลายอย่าง คล้ายๆ เรื่อง KM (Knowledge  

Management) ที่เราไม่เคยพูดถึง เลยอยากให้ศูนย์อ�านวยการฯ หรือโครงการพระราชด�าริในพื้นที่ต่างๆ จัดทีมออกไป 

เผยแพร่ความรู ้เรื่องแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ เพราะพอได้แนวคิดแล้ว คนจะน�าไปประยุกต์ต่อได้  

ถ้าจังหวะดีมีหน่วยราชการสนับสนุนงบประมาณก็สามารถน�าความรู ้ไปปฎิบัติได้เลย หรือถ้ามีสิ่งที่ท�าอยู ่แล้วและ 

อยากขยายผล เช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา อย่างที่ศูนย์อ�านวยการฯ ท�าอยู ่ เราก็พร้อมสนับสนุน แต่จะเลือก 

เฉพาะคนตั้งใจท�าจริงๆ อย่างจัดอบรม มีคนเข้าร่วม 20  

แต่เห็นท�าจริง 5 ก็จะให้แค่ 5 เพราะเราต้องการสร้าง 

ตัวอย่างความส�าเร็จ ไม่ได้หวังว่าจะส�าเร็จทั้ง 5 แต่ถือว่า 

มีเปอร์เซ็นต์สูง และเมื่อเขาท�าส�าเร็จก็จะยกฐานะให้เป็น 

ศูนย์เรียนรู ้ในชุมชน ซึ่งเราพร้อมสนับสนุนทุกอย่าง  

ทั้งเรื่องการให้ความรู ้  งบประมาณ ฯลฯ เพื่อให ้เขา 

ได้เผยแพร่ความรู ้ต่อไป”

ทุกวันนี้จึงมีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

เกิดขึ้นในอ�าเภอปากพนัง และบริเวณใกล้เคียงให้พบเห็น 

จ�านวนไม่น้อย ที่พร้อมจะให้คนได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง โดยมีวิทยากรซึ่งก็คือชาวบ้าน 

ในพื้นที่ที่มีใจ ท�างานจริง เกิดผลส�าเร็จ จนเป็นตัวอย่าง 

ให้คนอื่นๆ เดินตามต่อได้ และแน่นอนว่าทุกศูนย์การ 

เรียนรู ้ล้วนมีในหลวงรัชกาลที่ 9 และแนวพระราชด�าร ิ

เป็นแบบอย่างให้เดินตามได้ตลอดชีวิต
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กำรบริหำรจัดกำร
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โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน�้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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ในท่ามกลางความเปน็ไปของโลกยุคปัจจุบันทีม่ีเทคโนโลย ี
ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน และสังคมก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
แม้การพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังจะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด รูปแบบ 
ที่ชัดเจน และดูเหมือนความส�าเร็จได้เกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยมีภาพ 
วิถีชีวิตที่ดีของผู้คนเป็นดัชนีชี้วัด รวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ ์
ใหม่ๆ จากฝีมือชาวบ้าน อย่างข้าวอินทรีย์ ปลากระบอกร้า ฯลฯ  
เปน็ของดีเมืองนครศรีธรรมราช และมีส้มโอทับทิมสยามที่โด่งดัง 
ไกลไปถึงต่างประเทศ ยังไม่นับรวมผลิตภัณฑ์ซึ่งก�าลังอยู่ใน 
ขั้นตอนการพัฒนา อย่างกระวาน กระจูด ฯลฯ ที่ท�าให้ชุมชน
มีความหวัง และภาคภูมิใจกับพืชพันธุ์ในท้องถิ่นตนอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตามคณะท�างานในโครงการฯ และศูนย์อ�านวยการและ 

ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ ก็ยังต ้องท�างานอย่างต่อเนื่อง  

และพยายามถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่องต่างๆ ให้คนในท้องถิ่นต่อไปอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง
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~ • สมพร ภู่ศิริ • ~
ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์อ�ำนวยกำรและประสำนกำรพฒันำ 

พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ปำกพนงัอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

“ผมในฐานะ ศนูย์อ�านวยการและประสานการพัฒนา 

พื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีหน้าที ่

ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าร ิ

มาเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ มีการจัดท�าแผนแม่บท 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้ าปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อบริหารจัดการ 

ปัญหา 4 น�้า 3 รส น�้าท่วม น�้าแล้ง น�้าเค็ม น�้าเปรี้ยว  

และรสจืด รสเค็ม รสเปรี้ยว จ�าเป็นต้องมีการบริหาร 

จัดการน�้ าตั้ งแต ่ต ้นน�้ า  กลางน�้ า  ไปจนถึงปลายน�้ า 

ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ ่มต�่าจนถึงบริเวณอ่าวปากพนัง ให้เกิด 

ความสมดุลกับวิถีชีวิตของคนหลากลุ ่มน�้าแห่งนี้ 

“ผลการด�าเนินงานภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว  

มีการบริหารจัดการที่สามารถอ�านวยการและบูรณาการ 

กับหน ่ วยงานต ่ างๆ  ที่ ปฏิบัติติ ง านในพื้ นที่  โดยมี 

ส�านักงาน กปร. เป ็นพี่ เ ล้ียง เป ็นที่ปรึกษาให้ในทุก 

กิจกรรม โดยใช้ศูนย์บริการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ 

ลุ ่มน�้าปากพนังฯ มีที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์อ�านวยการแห่งนี้  

มีลักษณะเป็น One Stop Service หรือเป็นศูนย์บริการ 

แบบเบ็ดเสร็จในที่ เดียวส� าหรับการขับเคลื่ อนและ 

รวบรวมองค์ความรู ้ด ้านต่างๆ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ  

ด้านฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านการ 

พัฒนาอาชีพ 

ต้องพัฒนาตามภูมิสังคม
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“ด้านการฟื ้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประกอบไปด้วย 3 แผนงาน แผนแรกคือ แผนงานซ่อม 

แผนที่ 2 คือ แผนงานสร้าง และแผนที่ 3 คือ แผนงาน 

การป้องกันรักษา 

∙   แผนงานซ่อม ได ้แก ่ ซ ่อมแซมและฟื ้นฟ ู

สิ่งที่เสื่อมโทรมหรือเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร  

ป่าต้นน�้า ป่าพรุ ป่าชายเลน หรือสิ่งที่ได้ก่อสร้างไว้ เช่น  

คันกั้นพื้นที่ชายฝั่ง ฝายต้นน�้า มีความเสื่อมโทรมไปตาม 

กาลเวลาและการใช้งาน จึงต้องซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟ ู

ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น คันกั้นน�้าเล็กๆ ที่ไว้กั้น 

ในป่าพรุ มีการผุพังเสื่อมสภาพ ก็ด�าเนินการซ่อมแซม 

ให้สามารถใช้งานได้ หรือพื้นที่ป่าชายเลน มีต้นไม้ตรงไหน 

ที่ขาดแหว่งก็ไปปลูกซ่อมเพิ่มเติม 

∙   แผนงานสร้าง เป็นการสร้างความรู ้ ความ

เข้าใจ สร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมป้องกัน 

มลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การบ�าบัด 

น�้าเสีย การก�าจัดขยะมูลฝอย การไม่บุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้า 

และป่าชายเลน ร่วมป้องกันไฟป่าพรุ นอกจากนี้ ยังมี 

การสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมชายฝั่ง เพื่อป้องกัน 

รักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั ่งทะเล 

∙  แผนงานการป้องกันและรักษา อันนี้เป็นเรื่อง 

ของการที่เราจะต้องสร้างเครือข่าย ภาคี หรือสร้าง  

Network เกี่ยวกับการรณรงค์การปลูกป่าต้นน�้าล�าธาร  

หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนให้รักษาสิ่งแวดล้อม  

หรือทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน�้าที่เป็นส่วน 

ส�าคัญในการด�าเนินวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ

ด้ำนกำรฟื้ นฟูธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ฟื้ นฟู บ�ำรุงรักษำ สร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงเครือข่ำย

แผนงานซ่อม แผนงานสร้าง แผนงานป้องกันและรักษา
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“ด้านการพฒันาอาชพี   ต้องพฒันาตามภูมสิงัคม  

คือ แต่ละพื้นที่มีปัจจัยการผลิตที่จะเอื้อต่อการพัฒนาอาชีพ  

และมีคุณภาพชีวิตไม่เหมือนกัน จึงต้องพัฒนาทักษะ 

ของผู้เข้าอบรมแบบไม่มีการบังคับ ต้องให้เขาเกิดความ 

ต้องการและมีความมุ่งม่ันท่ีจะท�าเอง เหมือนดังหลักการ 

ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า ให้ระเบิดจากข้างใน  

ก็จะเป็นความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง รวมทั้ง 

มีตัวอย่างของงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่  

เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก 

วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ผู ้ที่สนใจเข้ามาศึกษา การขยายผล 

องค์ความรู้ที่ประสบความส�าเร็จสู ่ประชาชน มีตัวอย่าง 

ให้ศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ พืชเศรษฐกิจของอ�าเภอปากพนัง  

คือ ส้มโอทับทิมสยาม ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น พันธุ์มดริ้น  

พันธุ์เมล็ดฝ้าย เป็นต้น รวมทั้งมีการสาธิตการปลูกหม่อน  

มะพร้าวน�้าหอม ต้นจาก กระวาน และแห้วจูด การเลี้ยงสัตว์  

ได้แก่ การเลี้ยงแพะ ไก่ไข่ กุ ้งก้ามกราม เลี้ยงปลานิล  

และกบ นอกจากนี้ ยังมีอาชีพอื่นๆ เช ่น การผลิตปุ ๋ย 

มูลไส ้ เดือนและปุ ๋ ยหมัก  การผลิตดินปลูกพืชจาก 

ผักตบชวา การแปรรูปกระจูดเหลือใช้เป็นถ่านอัดแท่ง 

รวมทั้งการผลิตน�้าส้มควันไม้ การเพาะเห็ด การแปรรูป 

อาหาร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจักสานกระจูด  

และการท�าเครื่องใช้จากต้นจาก 

จากแปลงสาธิตบวกกับความรู้จากศูนย์บริการ 

ร ่วม ขั้นต ่อไปก็จะต้องท�าการขยายผลความส�าเร็จนี้ 

ไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 3 จุดใหญ่ๆ คือ พื้นท่ีบูรณาการ 

ตามแนวพระราชด�าริของส�านักงาน กปร. จ�านวน 8 พื้นที่  

ขยายผลไปยังเครือข่ายขยายผลศูนย์เรียนรู ้ตามแนว 

พระราชด�าริของศูนย์อ�านวยการฯ กว่า 10 ศูนย์ และ 

ขยายผลไปยังเครือข่ายขยายผลหมู ่บ ้านน�าร ่อง ทั้งนี้  

ยังอยู ่ภายใต้การควบคุมก�ากับดูแลของส�านักงาน กปร.  

เพื่อให ้การขับเคล่ือนกิจกรรมตามแนวพระราชด�าร ิ

ต่างๆ ขยายผลออกไปอย่างมีประสิทธิผล เป็นตัวอย่าง 

ความส�าเร็จเป ็นเชิงประจักษ ์  ที่ ให ้ผู ้สนใจสามารถ 

ไปศึกษาเรียนรู ้  และประชาชนในพื้นที่ก็สามารถที่จะ 

ขอค�าปรึกษาไปขยายผลในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง 

ต่อไปได้” 

ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ ต้องพัฒนำตำม 
ภูมิสังคม คือ แต่ละพ้ืนที่มีปัจจัยกำรผลิต 
ที่จะเอื้อต่อกำรพัฒนำอำชีพ และมีคุณภำพ 
ชีวิตไม่เหมือนกัน จึงต้องพัฒนำทักษะของ 
ผู้เข้ำอบรมแบบไม่มีกำรบังคับ ต้องให้เขำ 
เกิดควำมต้องกำรและมีควำมมุ่งมั่นที่จะ 
ท�ำ เอง เหมือนดังหลักกำรทรงงำนของ 
ในหลวงรัชกำลที่  9 ที่ว่ำ ให้ระเบิดจาก
ข้างใน
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ปัญญพงษ์ สงพะโยม หัวหน้าฝ่ายขยายผล  

ศูนย ์อ� านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้ า 

ปากพนั งอัน เนื่ องมาจากพระราชด� าริ  เป ็นผู ้ คอย 

สนับสนุน ส่งเสริมเรื่องการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านมาตลอด 

“เมื่อมีการก่อสร้างประตูอุทกวิภาชประสิทธ ิ

แล้ว ท�าให้มีการบริหารจัดการน�้าโดยกรมชลประทาน 

ตามมา ตั้งแต่เรื่องของต้นน�้าก็มีการสร้างอ่างเก็บน�้า  

สร้างระบบบริหารจัดการน�้า ป้องกันน�้าท่วม ป้องกันน�้าแล้ง  

ป้องกันน�้าเค็มรุกล�้า ป้องกันน�้าเปรี้ยว และได้ของแถมมา 

อีกอย่างคือสามารถป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในป่าพร ุ

ได้ทุกปีอีกด้วย 

“เม่ือมีการบริหารจัดการน�้าจนแก้ไขปัญหาสี่น�้า 

สามรสได้แล้ว ก็มีสิ่งที่เห็นเป็นประจักษ์ตามมาคือเรื่อง 

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อยๆ อุดมสมบูรณ์ และ 

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดข้ึน สิ่งเหล่านี้จะเช่ือมโยงมาถึง 

เรื่องการประกอบอาชีพของประชาชน เมื่อมีปัจจัยการผลิต  

มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ การประกอบอาชีพต่างๆ  

ไม่ว่าจะในโซนน�้าจืด น�้าเปรี้ยว น�้ากร่อย รวมทั้งน�้าเค็ม 

คือทะเลก็สามารถพัฒนาอาชีพ ยกระดับตัวเองขึ้นมาได ้

ในทุกอาชีพเลย

~ • ปัญญพงษ์ สงพะโยม • ~
หัวหน้าฝ่ายขยายผล  

ศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนา 
พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นอกจากจะมีผลผลิตที่ดีแล้ว ยังท�าให้ เกิด
ความผาสุกของครอบครัวในพ้ืนที่ลุ่มน�้ าปากพนัง
ทั้ง 13 อ�าเภอ ตามมาด้วย

สร้างนวัตกรรมในครัวเรือน
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“นอกจากจะมีผลผลิตที่ดีแล้ว ยังท�าให้เกิดความผาสุกของครอบครัวในพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังทั้ง 13 อ�าเภอ 

ตามมาด้วย คือลูกหลานที่เคยอพยพไปหางานท�าข้างนอกเพื่อเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้กลับมาประกอบอาชีพร่วมกับ 

พ่อแม่พี่น้องที่บ้านเกิด ท�าให้เกิดความรัก ความสามัคคีในครอบครัว ผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแล ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาต้อง 

ทิ้งลูกหลานไว้กับปู่ ย่า ตา ยาย ส่วนพ่อแม่ออกไปท�างานในกรุงเทพฯ ปัจจุบันคนเหล่านี้กลับมาประกอบอาชีพที่สร้าง 

รายได้ให้ครัวเรือนได้อย่างดี และจากข้อมูลของส�านักงานสถิติการเกษตรที่สุราษฎร์ธานีก็วิเคราะห์มาแล้วว่า คนใน 

พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง มีดัชนีความผาสุกเกือบจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย นี่คือสิ่งช้ีให้เห็นว่า การมีโครงการพัฒนา 

พื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ สามารถแก้ปัญหาได้ถึงรากฐานของปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  

การบริหารจัดการน�้า การพัฒนาฟื้นฟูอาชีพ และการเสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัวให้มีความผาสุก สิ่งเหล่านี้ 

สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในปัจจุบัน”

หัวหน้าฝ่ายขยายผลฯ ยังบอกด้วยว่า “การท�าอาชีพของคนในพื้นที่จะเป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคม 

แต่ละท้องถิ่น อย่างคนอยู่บริเวณป่าต้นน�้าจะประกอบอาชีพปลูกไผ่ ท�าสวนผัก สวนผลไม้ และมีการใช้ประโยชน์จากป่า 

อย่างเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่างตามแนว 

พระราชด�าริ ท�าให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี อีกทั้งยังท�าให้เกิดการหันมา 

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มีการปลูกต้นไม้บางชนิดตามแนวพระราชด�าริ เช่น ปลูกต้นแฝก หรือปลูกต้นกระวาน 

เพื่อป้องกันดินถล่ม และยังสามารถอุปโภคบริโภค น�ามาสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย
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ส่วนอาชีพท่ีอยู่ในโซนน�้าจืดคือ การท�าไร่นาผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกไม้ยืนต้นที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 

ของลุ ่มน�้าปากพนังในตอนนี้ คือ ส้มโอทับทิมสยาม ท�ารายได้ค่อนข้างดี และมีมะพร้าวน�้าหอมที่คุณภาพดีไม่แพ้กัน

ในขณะโซนน�้าเปรี้ยวอยู่ตอนกลางของลุ่มน�้าปากพนัง และเป็นป่าพรุที่มีสภาพชุ่มน�้าตลอดเวลา ประชาชน 

ก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่น�้าเปรี้ยว ดินเปรี้ยวได้ เพราะมีต้นกระจูด เป็นพืชงอกงามได้ดีในป่าพรุ น�ามา 

ท�าเครื่องจักสาน เป ็นเครื่องใช ้ได ้อย ่างหลากหลาย ป ัจจุบันได ้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการใช ้ประโยชน ์

อย่างคุ้มค่า โดยน�าเศษกระจูดมาท�าเชื้อเพลิงอัดแท่ง นอกจากสร้างรายได้เพิ่มแล้ว ยังท�าให้ไม่มีของเหลือเป็นเชื้อเพลิง 

สะสมในป่าพรุได้อีก ขณะเดียวกันสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมาให้ความรู ้ เรื่องการปรับปรุง 

ดินเปรี้ยว จนประชาชนสามารถปลูกข้าวบริโภคในครัวเรือนได้

ส�าหรับโซนน�้ากร่อย เป็นพื้นท่ีราบบริเวณชายฝั่ง ก็มีพืชที่สามารถเกิดและเติบโตในบริเวณนี้ได้ดีคือ ต้นจาก  

นอกจากให้น�้าหวาน ให้อาหารแล้ว ยังช่วยป้องกันลม ป้องกันพายุได้อย่างดี ศูนย์อ�านวยการฯ จึงส่งเสริมให้น�าผลจาก 

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แปรรูปเป็นน�้าหวาน น�้าส้มส�าหรับท�าอาหาร และอื่นๆ อีกหลายอย่างที่สามารถ 

สร้างรายได้จากการท�าไร่จาก และในน�้ากร่อยยังสามารถปลูกข้าวพื้นเมืองที่ทนความเค็มได้ในระดับหนึ่ง อย่างเช่น  

ข้าวกาบด�า ข้าวยาโค ข้าวหอมจันทร์ ข้าวหนวยหนุน สามารถน�ามาแปรรูปเป็นขนมลา ซึ่งก�าลังเป็นขนมมีช่ือเสียง 

ของปากพนัง 
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สุดท้ายคือ โซนน�้าเค็มบริเวณชายฝั ่งทะเล แม้จะเป็นอาชีพที่คนไม่ค่อยได้รับผลกระทบเมื่อมีโครงการฯ  

แต่ประชาชนสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น จากเคยขายแต่อาหารทะเลสด ก็ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการแปรรูป เช่น 

ปลากระบอก แม้จะอยู ่ในโซนน�้ากร่อยได้ด้วย แต่จะจับได้มากในโซนน�้าเค็ม ก็น�ามาท�าปลากระบอกร้าซึ่งก�าลังม ี

ชื่อเสียงและเป็นเมนูแนะน�าของปากพนังเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงปูขาวในพื้นที่ชลประทาน 

น�้าเค็ม เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพของประมงน�้าเค็มให้ดีขึ้น ซึ่งปูขาวจะมีลักษณะคล้ายปูด�าแต่ขนาดใหญ่กว่า  

มีเนื้อแน่น รสชาติอร ่อยกว่า โดยปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู ้การเพาะเลี้ยงปูขาวอยู ่ที่ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

“ถ้าย้อนไปมองตอนเกิดปัญหาในลุ ่มน�้าปากพนัง จะมีช่วงหนึ่งที่ชาวลุ ่มน�้าปากพนังแตกตื่นกับการเลี้ยง 

กุ้งกุลาด�าส่งยุโรป อเมริกา เพราะสร้างรายได้ดี จนท�าให้เกิดการน�ากุ ้งน�้าเค็มไปเลี้ยงในพื้นที่น�้าจืด กลายเป็นปัญหา 

ไปท�าลายการประกอบอาชีพในโซนน�้าจืด พอกุ้งเป็นโรคระบาดก็เลิกรา ทิ้งบ่อกุ้งร้างไว้ทั้งในโซนน�้าจืดและโซนน�้าเค็ม  

ซึ่งบ่อกุ ้งร้างเหล่านี้ได้ถูกน�ามาพัฒนาต่อ โดยในโซนน�้าจืดเราส่งเสริมให้ปลูกต้นจาก ส่วนโซนน�้าเค็มส่งเสริมให้ 

เลี้ยงปลานิล เลี้ยงกุ ้งน�้าจืด และเลี้ยงปูขาว ซึ่งมีรายได้ ต้านทานโรคดีกว่า และมีปัญหาน้อยกว่า ท�าให้สามารถฟื้นฟู 

ธรรมชาติกลับคืนมาได้

“ปัจจุบันสามารถยกระดับรายได้จากท่ีชาวประมงเคยเล้ียงกุ ้งมีรายได้เดือนละประมาณ 7,000 บาท  

และท�าได้ปีละประมาณสี่เดือน ถ้ามาเลี้ยงปูขาวจะมีรายเดือนละ 20,000 บาท และสามารถท�าได้เก้าเดือนต่อปี  

เราพยายามส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาตนเอง ตรงไหนที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ  

หรือการพัฒนาด้านต่างๆ ก็มีศูนย์อ�านวยการฯ ร่วมกับส�านักงาน กปร.ที่คอยให้ความรู ้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ  

แก่ผู ้สนใจพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเอง ก็จะมีการส่งเสริมตลอดทุกปี”
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ส่วนแผนงานในอนาคตที่ศูนย์อ�านวยการฯ ต้องพัฒนาต่อไป คือเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต 

เพื่อช่วยให้การประกอบอาชีพต่างๆ ดีขึ้นตามความเหมาะสมกับสภาพสังคม เพราะปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลน 

แรงงาน จนต้องไปอาศัยแรงงานต่างด้าว อาจท�าให้มีปัญหาการควบคุมเรื่องโรคติดต่อ เรื่องความปลอดภัย และปัญหา 

ทางสังคมอื่นๆ ตามมา ถ้าสามารถใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานคนได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการท�านา  

เครื่องจักรในการปักด�า การเก็บเกี่ยว การเพิ่มฮอร์โมน การให้ปุ๋ยทางใบ ฯลฯ ก็จะท�าให้ช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น

แม้ปากพนังวันนี้จะได้กลับสู ่ความเป็นเมืองอู่ข้าว อู่น�้าที่ประชาชนมีความสุขตามอัตภาพ และกลายเป็นเมือง 

ที่ ใครๆ อยากไปสัมผัส เหมือนที่  กฤษฏา สุทธิพิศาล ผู ้ เป ็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนส�าคัญในการพลิกฟ ื ้นผืนดิน  

และสายน�้าแห่งนี้ ซึ่งยังคงไปเยี่ยมเยียน ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ เป็นระยะๆ มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี  

มิใช ่ เพียงเพื่อไปดูความเจริญเติบโตของโครงการฯ แต ่ เพราะอยากไปรื้อฟ ื ้นความทรงจ�างดงามที่ ได ้ท�างาน 

สนองพระราชด�าริ ซึ่งถือเป็นมงคลชีวิตที่ยากจะลืมเลือน 

“ผมว่าปากพนังวันนี้เจริญมากเลย เป็นเมืองน่าอยู ่ น่าเที่ยว แล้วกังหันลมที่เรียงรายอยู ่สองฟากถนนก็สวย  

จนคิดว่าไม่ต้องไปเท่ียวยุโรปแล้ว เพราะท่ีนี่มีกังหันมากกว่ายุโรปอีก” อดีตนายช่างใหญ่พูดถึงภาพเมืองที่ผูกพัน 

ด้วยแววตาสดใส พร้อมเสียงหัวเราะอารมณ์ดี และยังบอกด้วยว่าพอใจกับความเป็นไปของปากพนังไม่น้อยเลยทีเดียว  

แต่ที่สุดแล้ว แม้ปากพนังจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ทางโครงการฯ ก็ยังต้อง 

พัฒนางานต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในลุ ่มน�้าแห่งนี้ให้ยืนอยู ่ในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง  

และยั่งยืน ส�าคัญท่ีสุดคือ การอยู่แบบเป็นมิตรทั้งต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างไปพร้อมกันด้วย
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ในหล้วงหร่อก๊าว (ร.9)  
ส้าม่ารถพัฒนาดินให๊เป็นดินที่ดี 

ปลูกพืชไหรๆ กะได้เพ 

ในหล้วงหร่อก๊าว (ร.9) ทรงท�าให๊ชาวบ๊าน 
อยู้ได้ด๊วยตนเอ๋ง ที่ส�้ าคัญท�าให๊เราได๊อยู ้
ในบ๊านเกิ้ด ทรงส้อนให๊ทุ้กคนเห้นคุ่ณคา 

ทรัพยาก้รที่อยู้ในท้องถิ้น ให๊น�ามาใช้ประโย้ชน ์

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน�้าป๊ากนังฯ  
เปนโครงการฯ ที่ส�้ าเร๊จหม๋าก เพร่าะท�าให๊คน 

ไม๊ต๊องท�านาอย้างเดียว หั้นมาท�าไหรนา 
ส้วนผส้มด๊าย แหละฉวยให๊คนอยู้ดี๋กิ่นดี๋ขึ้นจริ๋งๆ 

พ้มมักแหล้งกั้บคนในหมู้บ๊านเสม้อหวา  
อย่ารักพระองค์แต่ป้าก  

แต่ต๊องท�ากัน 

~ • รักชาติ ช่วยเกลี้ยง • ~
อดีตผู้ใหญ่บ้านเนินหนองหงส์  

อ�าเภอหัวไทร

~ • ศุภชัย มีปลอด • ~
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
อ�ำเภอปำกพนัง

คืนชี วิ ต  คืนวิถี  คนลุ่ มน�้ ำนั ง

~ • มูฮัมหมัดยูซุฟ บุญผล • ~
นักอนุรักษ์กระวาน 
อ�าเภอร่อนพิบูลย์

~ • ช่วง สิงโหพล • ~
เกษตรกรอินทรีย์ 
อ�ำเภอพระพรหม
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ถ๊าม้ายมีในหล้วงหร่อก๊าว (ร.9)  
ฉ้านแหละคนป๊ากนัง 
ม้ายมีวันนี้แหนนอน

พ้มคิ่ดหวาในหล้วงหร่อก๊าว (ร.9)  
ทรงมีวิส้ัยทัศน์ก๊าวไกลม๋าก เพราะถ๊าไม๊มี

ปร๊ะตูอุทกฯ กั้นน�้าป๊ากนังกั้บเล ชุมชนในพ้ืนที่
ส้ิบส้ามอ�าเภอจะเกิดวิกฤติแหน๋

พ้มรู้เลยหวา แนวทางนี้เหม้าะกั๊บชีวิตตัวเอ๋ง 
การถีเรารู้จักพอเพียง รู้จักแบ่งป๋ัน  

และไม๊ท�าให๊ใครเดื้อดร๊อน  
ท�าให๊เราและเค้ามีความสุ๊ข

พระองค์เคยบ้อกให๊หน้วยงานต๋างๆ  
ช่วยกันรักษ้าป่าพรุควนเคร็งไหวให้ด๊าย  

เพร่าะจ๊ะมีปร้ะโย๊ชน์กั้บคนเคร็ง 
และคนร้อบข๊าง

~ • กวี จันทษี • ~
ชาวนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง  

อ�าเภอปากพนัง

~ • อัมพร สวัสดิ์สุข • ~
เจ้าของสวนส้มโอ  
อ�าเภอปากพนัง

~ • สมพงศ์ เจษฎารมย์ • ~
คนท�าปลากระบอกร้า  

อ�าเภอปากพนัง

~ • สนั่น คงแก้ว • ~
อดีตผู้ใหญ่บ้านไสขนุน  

อ�าเภอชะอวด

“ความในใจเกษตรกรชาวใต้”
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บนภูเขาสูงแห่งหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาหลวงอันยิ่งใหญ่ ยังมีชุมชนเล็กๆ  
กลางหุบเขาคล้ายหมู่บ้านในนิทาน ที่ผู้คนได้สร้างบ้านแปลงเมือง ปลูกพืชผัก  
ท�าสวนผลไม้ มีอยู่มีกินไม่ขัดสนท่ามกลางธรรมชาติของผืนป่า ที่มีทั้งล�าห้วยใส 
สะอาด และล�าคลองหลายสาย ซ่ึงเป็นแหล่งก�าเนิดต้นน�้ าไหลลงสู่คลองเสาธง  
ในเขตอ�าเภอร่อนพิบูลย์ ไปหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในลุ่มน�้ าปากพนังอีกมากมาย 
นับไม่ถ้วน

การเดินทาง
ของกระวาน

จากต้นน�้าสู่ปลายน�้า
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“บ้านเขาวัง” คือหนึ่งในชุมชนที่ใช ้ชีวิตใน 

หุบเขาเล็กๆ บนภูสูงแห่งนี้ร่วมกับเพื่อนพ้องอีก 3 ชุมชน  

คือ บ้านหน้าถ�้า บ้านตก และบ้านหน้าโรงเรียน ซึ่งผู้คน 

ต่างก�าลังมุ่งม่ันท�าสวนสมรม ปลูกไม้ผลไว้หลากหลาย 

ชนิด ทั้งทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ กล้วย มะพร้าว  

ละมุด จ�าปาดะ สะตอ หมาก เนียง เหรียง เป็นอาทิ  

ควบคู ่กับการปลูกพืชผักประเภทมะนาว ผักหวาน  

กระวาน เขลียง ชะพลู พริกไทย ผักชีฝรั่ง พริกขี้หนู 

ไว้บริโภค และสร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน นอกจากนี ้

ป ่าผืนนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า นกนานาชนิด  

โดยเฉพาะชะนี เลียงผา และยังเป ็นแหล่งท�ารังของ 

ผึ้งป่าด้วย...



ผมเ ป็น รุ่นที่ สามของ
ครอบครัวที่มาอยู่ที่นี่
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แต่ดูเหมือนว่าบ้านเขาวัง 

ที่ อ ยู ่ ใ น ต� า บ ล หิ น ต ก  อ� า เ ภ อ 

ร ่อนพิบูลย ์จะมี ลักษณะแตกต่าง 

จากหมู ่บ ้านอ่ืน เพราะเป็นชุมชน 

มุ สลิ มซึ่ ง เคยท� าประมงก ่ อนจะ 

เดินทางขึ้น เขามาท� า ไร ่  ท� าสวน  

และครอบครัวของ มูฮัมหมัดยูซุฟ  

บุญผล หนุ ่มใหญ ่วัย เกือบ 50  

คื อ แกนน� า ที่ ม า ก ่ อ ตั้ ง ห มู ่ บ ้ า น  

และใช้ชีวิตในหุบเขาเล็กๆ แห่งนี้ 

ยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ ตั้งแต่ 

ยังเป็นป่าห่างไกลความเจริญ ไม่มี 

ถนนหนทาง จนกลายเป ็นพื้นที่ 

รถรา เข ้ าถึ ง  เพราะมี โครงการ 

พระราชด� าริ เข ้ ามาท� าถนน และ

สร้างโรงเรียน ตชด.ส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาจนบ้านเขาวังสามารถ 

ติดต ่อกับโลกภายนอกได้สะดวก  

ชุมชนเล็กๆ จึงได้รับการมองเห็น  

แล ะ เป ็ นที่ รู ้ จั ก ของคนต ่ า งถิ่ น 

มากขึ้น

~ • มูฮัมหมัดยูซุฟ บุญผล • ~
หนุ่มนักอนุรักษ์กระวาน  

อ�าเภอร่อนพิบูลย์
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“จริงๆ บรรพบุรุษท�าประมงมาก่อน แต่เจอวาตภัยใหญ่ที่แหลมตะลุมพุก บ้านเรือนพังหมดจนท�ามาหากิน 

ต่อไปไม่ได้ ต้องอพยพมาหาที่ท�ากินใหม่บนภูเขา โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากมาส�ารวจ 

พื้นที่แถวนี้ พบว่าเคยมีคนอยู ่อาศัยมาก่อนเพราะมีต้นมังคุดใหญ่เยอะ แต่ทิ้งร้างไป ครอบครัวผมและญาติพี่น้อง 

สี่ห้าคนเลยมาช่วยกันบุกเบิก จนมีการเชื่อมต่อไปถึงอ�าเภอลานสกา

หนุ่มใหญ่นักอนุรักษ์กระวานย้อนความทรงจ�าในวัยเยาว์ช่วงที่ชุมชนในหุบเขายังอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ ์ 

ไม้นานา แต่เมื่อความเจริญคืบคลานเข้ามาพร้อมจ�านวนคนเพิ่มมากขึ้น และเริ่มมีการส่งเสริมให้ท�าการเกษตร 

เชิงเดี่ยว คนส่วนใหญ่จึงหันมาท�าสวนยางพารา มีการถากถางพืชพันธุ ์ต่างๆ เพื่อปรับพื้นที่ให้โล่งเตียนจะได้สะดวก 

ต่อการดูแล ไม่เว้นแม้แต่ต้นไม้ริมห้วยชายคลองจนไม่เหลือพืชคลุมดิน และยังมีการใช้ปุ ๋ย ใช้ยาฆ่าแมลง กระทั่ง 

ท้ายที่สุดก็เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาเพราะเมื่อไม่มีป่าคอยซับน�้า ล�าห้วยล�าคลองก็แห้งขอดโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง  

ชุมชนจึงขาดน�้ากินน�้าใช ้ แต่เมื่อถึงฤดูฝนน�้ากลับไหลลงเบื้องล่างอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีรากต้นไม้ยึดหน้าดิน  

เกิดปัญหาหน้าดินเลื่อน ดินถล่ม ในขณะแหล่งน�้ามีสารพิษปนเปื้อน จนท�าให้สัตว์น�้าหลายชนิดสูญหาย และยังท�าให้ 

เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชอีกด้วย 

... ไม่ต้องถามถึงต้นกระวานที่อยู ่ในใจของเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง ซึ่งลดลงอย่างน่าใจหาย ...

“สมัยก่อนธรรมชาติที่นี่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มาก  

ยังมีเสืออยู่ เราก็มาท�าไร่ ท�าสวนกัน ตอนผมอายุ 7 ขวบ  

ก�าลังเรียน ป.1 พอถึงช่วงปิดเทอม ผมจะเก็บเมล็ดกระวาน 

ไปขาย ได้กิโลละ 70 บาท เพราะเป็นสินค้าส่งออกที่ทาง 

ยุโรปส่งต่อไปอาหรับ และมีตลาดกลางอยู่ด้วย เลยสร้าง 

แรงบันดาลใจให้อยากปลูกกระวานตั้งแต่ตอนนั้น”
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ในขณะที่ป่าต้นน�้าคลองเสาธงก�าลังถูกท�าลายจากความไม่รู ้ ไม่เข้าใจ และมีบ้างที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนังฯ ก็เข ้ามาถึงดินแดนบนภูสูง ท�าให ้คนในชุมชนเริ่มมีความรู ้  ความเข ้าใจ  

และได้ทบทวนตนเอง จนเกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าต้นน�้าด้วยมือคนในชุมชนเอง 

“พอมีโครงการฯ ทางเจ้าหน้าท่ีก็เข้ามาส�ารวจพื้นที่ และส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในหลายๆ แห่ง  

พร้อมเสนอแนวคิด และให้แนวทางการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ทางกลุ ่มเราได้ไปเรียนรู ้ จึงน�ารูปแบบ 

การท�างานมาปรับใช้กับชุมชน เพราะรู ้แล้วว่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยวท�าให้เกิดปัญหา และทางโครงการฯ ยังชี้ให้เห็นว่า  

เราเดินมาผิดทาง พร้อมแนะแนวทางท่ีควรปรับเปลี่ยนตามวิถีชุมชนว่า ควรรักษาทรัพยากรต้นน�้าเอาไว้ เพราะไม่เพียง 

ท�าให้มีน�้ากิน น�้าใช้ แต่เรายังได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติ และเศรษฐกิจที่ดีไปพร้อมกันด้วย

“เมื่อก่อนพื้นที่ตามริมเขาในอ�าเภอร่อนพิบูลย์ 

มีกระวานเยอะ แต่พอมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว  

เกษตรกรก็ตัดทิ้งหมดเพื่อท�าสวนยาง คงมีหลงเหลือ 

อยู่บ้างในบริเวณที่การปลูกยางเข้าถึงยาก อย่างพื้นที ่

ที่ต ้องขึ้นทางถ�้า เดินขึ้นเขาไปครึ่งกิโลกว่า เลยท�าให  ้

กระวานยังอยู ่ แต่เวลาจะหาบไปขายข้างนอกต้องเดิน 

เป็นครึ่งค่อนวัน ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ม้าในภายหลัง”



113 

“การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวท�าให ้

ได้เงินเยอะจริง แต่พอไม่ใช ่ฤดูชาวบ้านไม่รู ้จะท�ามา 

หากินอะไร ต่างจากสมัยบรรพบุรุษซึ่งเคยท�าสวนสมรม 

เป ็นภาษา ถ่ินของภาคใต ้  แปลว ่ า  รวมผสมผสาน 

ที่มีพืช ผลไม ้กินตลอดทั้ งป ี  ถึงช ่วงฝนตกก็ ได ้ เอา 

เมล็ดกระวานไปขาย 

“เมื่อได้มานั่งทบทวนก็พบว่า พวกเราเคยมีสวน 

ผลไม้ มีสมุนไพร มีวิถีชีวิตแบบคนภูเขา ควรกลับมาท�า 

สวนสมรม และน�าทรัพยากรท่ีมีอยู ่เดิมมาท�าประโยชน์  

เพื่อช ่วยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ทางศูนย์อ�านวยการฯ  

จึงมาส่งเสริมการเลี้ยงไก่เพิ่มเติม เพราะใช้ท�าอาหารได้  

แล ะยั งมี ขี้ ไ ก ่ ไ ว ้ ท� าปุ ๋ ย ใส ่ ต ้ น ไม ้  ร วมทั้ ง ส ่ ง เ สริ ม 

การเลี้ยงผึ้ง การแปรรูปทรัพยากรที่มีอยู ่แล ้วอย ่าง 

กระวาน ฯลฯ ซึ่งในอนาคตจะท�าให้มีน�้าผึ้ง และสมุนไพร 

หลากหลายมากขึ้น

“นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังช่วยประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์อนุรักษ์เขาวังให้หน่วยงานต่างๆ ได้รู ้จักเพื่อจะได้ 

มาช ่วยส ่งเสริมเราอีกทางหนึ่งด ้วย และคอยแนะน�า  

คอยถามความต้องการ ดูแลให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง  

ท�าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเขาวังมาก” 
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ความต้ังใจเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เขามีเต็มร้อย แต่ยังมีส่ิงที่ต้องฝ่าข้ามไป 
ให้ได้คือ เร่ืองการตลาดที่มุ่งหวังจะพา 
กระวานจากหุบเขาเล็กๆ บนป่าต้นน�้ าออกสู่ 
โลกภายนอก ด้วยการแปรรูปกระวานจาก 
เคยขายแต่ลูก กับหน่อให้พ่อค้าคนกลาง 
ที่มารับซื้อถึงบ้านเขาวัง ท�าให้เกษตรกร 
ก�าหนดราคาเองไมไ่ด ้เขาจงึอยากพากระวาน 
ไปให้ถึงมือคนซื้อโดยตรง จึงพยายาม
แปรรูปกระวานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ  
ชากระวาน แกงไตปลาแห้งใส่กระวาน  
น�้ าพริกเผาใส่กระวาน เม็ดกระวานอบแห้ง  
กระวานน�้ าปลาหวาน กระวานดอง ฯลฯ  
ก่อนจะผันตัวเองมาเ ป็นนักการตลาด 
ที่ พร้ อมจะพาผลิตภัณฑ์ เหล่ านี้ ออก สู่ 
โลกกว้างด้วยความตั้งใจ

เมื่อชีวิตเหมือนได้พบแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์  
ยูซุฟจึงได ้หันมาท�างานอนุรักษ์ป ่าต ้นน�้าคลองเสาธง 
ร ่วมกับกลุ ่มเพ่ือน ด ้วยการปลูกต ้นไม ้และกระวาน 
ตามล�าห้วยต่างๆ เพื่อช่วยอุ้มน�้า และชะลอน�้าเวลาฝนตก  
ส ่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู ้ เรื่องการอนุรักษ์ป ่าต ้นน�้า 
ที่ อยู ่ ในวิถี ชี วิต  และส ่ ง เสริมให ้ เกษตรกรแปรรูป 
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู ่กับ 
การรวมกลุ่มท�าไร่กระวานแปลงใหญ่บนพื้นที่กว่า 330 ไร่  
เพื่อพลิกฟื ้นคืนชีวิตให้สมุนไพรดั้งเดิมด้วยความหวัง  
ความฝันอยากให้กระวานเป็นท่ีรู ้จักของคนท่ัวไป เพราะ 
กระวานไม่ได้เป็นเพียงเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชน ์
ต่อสุขภาพ แต่ยังสามารถช่วยป้องกันดินถล่มได้อีกด้วย

“เดิมพื้นท่ีเหล่านี้ใช ้ท�าไร ่ ท�าสวน และปลูก 
กระวานแซมอยู ่แล ้ว เราแค ่ส ่งเสริมให ้ปลูกมากขึ้น  
เพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มรายได้ โดยเทียบสัดส่วนให้เห็น 
เลยว ่ า  ถ ้ าปลูกกระวานในพื้ นที่  5  ไร ่  จ ะขายได ้ 
อาทิตย ์ละ 2,500 บาท ท�าให้เกษตรกรมองเห็นว ่า 
เป็นการอนุรักษ์ที่มีรายได้ดีด้วย

“ผมอยากเห็นกระวานข้ึนเต็มพื้นท่ีร่อนพิบูลย์  
ไปจนถึงจุฬาภรณ์ ชะอวด และลานสกาเลย ตอนนี้ 
ก�าลังประสานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่องการ 
แปรรูปเป็นอาหาร และสกัดกลิ่นกระวานเพื่อท�าน�้าหอม  
ซึ่งตรงนี้ต ้องใช้กระวานเยอะมาก ถ้าท�าได้เกษตรกร 
จะได ้ประโยชน ์จากการปลูก สามารถท�าเป ็น SME  
และจะเป็นโมเดลน�าไปใช้กับสมุนไพรตัวอื่นๆ ได้อีก”
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“เกษตรกรมักมีจุดอ่อนเรื่องการตลาด เพราะ 
ถนัดปลูก ซึ่งเป็นเรื่องอยู ่ในดีเอ็นเออยู ่แล้ว แต่ไม่ค่อย 
ถนัดเรื่องการขาย ที่ผ ่านมาทางการเคยส ่งเสริมให ้ 
คนปลูกเป็นคนขายด้วยก็ล�าบาก เพราะปกติถ ้าเป ็น 
การพัฒนาในรูปแบบบริ ษัทจะแยกฝ ่ ายผลิต และ 
ฝ่ายตลาดออกจากกัน ผมเลยมองว่าการส่งเสริมแบบนี ้
เป็นไปได้ยาก เพราะชาวบ้านมีไร่ มีสวนเยอะแยะ จะให้ 
มาขายคงล�าบาก และไม่ถนัดด้วย

“ผมเองก็มีสวน แต่อยากเป็นนักการตลาด เพราะ 
คิดว่าถึงที่สุดเราต้องค้นหานักการตลาด นักการจัดการ  
และผู ้ผลิตในชุมชนให้ได้ ซึ่งจริงๆ มีอยู ่แล้ว เพราะคน 
มีความแตกต ่าง หลากหลาย เป ็นหน ้าที่ของชุมชน 
ที่ต้องค้นหา ปัญหาการขับเคล่ือนที่ผ่านมา คือเราใช้คน 
ไม่เหมาะกับงาน ท�าให้ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยๆ”

เ ม่ือพบว ่า การตลาดยังเป ็นจุดอ ่อน ยูซุฟ 
จึงอาสาเข้ามาดูแลเรื่องนี้ เพราะไม่เพียงเป็นความสนใจ  
แต่ว ่าอยากจะท�างานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ผูกพันมาแต่ 
เยาว์วัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนบ้านเขาวัง 
ให้ดีข้ึน จึงได้เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิต จากนั้นจึงไปท�างานหาประสบการณ์ 
ด้านงานพัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยวในหลายประเทศ  
ทั้งจีน สิงคโปร ์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และศรีลังกา  
ก่อนจะกลับมาท�างานกับกลุ ่มอนุรักษ์เขาวัง และท�าไร่ 
กระวานในทุกวันนี้
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หลังจากกระวานในชุมชนได้รับการพัฒนา แปรรูปจนเป็นสินค้าหลากหลายแล้ว หนุ่มนักการตลาดของชุมชน 
บ้านเขาวังก็พาสินค้าออกเดินทาง โดยเริ่มตั้งร้านขายผลิตภัณฑ์ในห้างชื่อดังแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช  
แต่มีข้อจ�ากัดเร่ืองพื้นที่ และกฎเกณฑ์ต่างๆ รัดรึงจนเป็นอุปสรรค เขาจึงเบนเข็มมาเปิดร้าน MR.กระวาน อยู่ริมถนนเอเซีย  
ในอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขายทั้งอาหารส�าเร็จรูป ชา กาแฟ และอาหารตามสั่ง มีกระวานเป็นส่วนประกอบ 
หลากหลายเมนู อาทิ ต้มย�าปลากระพงทอดใส่กระวาน แกงกะทิกุ ้งใส่กระวาน ผัดเครื่องแกงเนื้อใส่กระวาน ต้มแซ่บ 
เนื้อใส่กระวาน ฯลฯ ล้วนน่าลิ้มชิมรส และเริ่มมีลูกค้าประจ�าแวะเวียนมาทั้งๆ เพิ่งเปิดได้ไม่นาน

“ผมมองว่า คนท�าการตลาดควรเป็นคนในท้องถิ่น เพราะสามารถบอกเรื่องราวของชุมชนได้จริงๆ จะท�าให้ 
เกิดความย่ังยืน เลยอาสาท�าหน้าที่นี้ และเมื่อคิดว่าจะต้องท�าการสื่อสารเรื่องชุมชนบ้านเขาวัง กับเรื่องกระวานให้ได้  
ผมจึงมาท�าร้านอาหาร และร้านขายของฝากในบริเวณที่อยู ่ใกล้มัสยิดกลาง เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนต้องมา  
และ MR.กระวานเป็นร้านอาหารที่ขายผลิตภัณฑ์จากกระวานแห่งเดียวในนครฯ 

“ผมต้องการพากระวานของเราไปต่างประเทศ อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก  
เพราะความนิยมเครื่องเทศอยู ่แถบนี้ แต่ไม่ได้จะปฏิเสธกลุ ่มอื่น เพียงแต่ต ้องจับกลุ ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน  
อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมพากระวานมาถึงตัวเมืองนครฯ เพราะอยากให้คนได้ไปเห็นภาพชุมชนอนุรักษ์บ้านเขาวัง ถ้าอยู่ที่โน่น 
จะท�าให้การมองเห็นน้อยลงเพราะอยู่ไกลเกิน แต่ร้านนี้จะท�าให้คนรู ้จักกระวาน และเกิดความสนใจชุมชนบ้านเขาวัง 
มากขึ้น จนอาจอยากไปสัมผัสด้วยตาตนเองในโอกาสต่อไป

“ตอนนี้มีงานวิจัยออกมาแล้วว่า กระวานที่เขาวังเป็นกระวานที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วย”
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แม้ร้าน MR. กระวาน จะเพิ่งเปิดได้ไม่นาน แต่นับเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตพันธุ์จากบ้านเขาวังที่ได้เริ่มเดินทาง 
จากต้นน�้าสู ่ปลายน�้า ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชน ซึ่งก�าลังพัฒนาตนเองตามแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
และจะท�าให้ผู ้คนมีชีวิตอยู ่ได้อย่างมั่นคง โดยหนุ ่มนักการตลาดแห่งชุมชนกลางหุบเขาสามารถพูดได้เต็มปากว่า  
เป็นเพราะโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ โดยแท้ที่ท�าให้ชุมชนบ้านเขาวังก้าวมาถึงวันนี้ รวมถึงตัวเขาเองที่มี  
ก�าลังใจอยากจะพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้นต่อไป

“ผมรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตั้งพระทัยมาช่วยคนนครฯ ซึ่งตอนนั้นยากจนมาก แต่ตอนนี้รวยหมดแล้ว  
และผมคิดว่าเป็นโครงการฯ ที่ประสบความส�าเร็จ เพราะสามารถท�าให้คนท�านาอย่างเดียว หันมาท�าไร่นาสวนผสมได้  
และช่วยให้คนอยู ่ดีกินดีขึ้นจริงๆ ชุมชนบ้านเขาวังเองก็ได้ประโยชน์เยอะมาก”

ทุกวันนี้เขายังได้น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตนเอง และชุมชน เพราะเป็นแนวคิดที่ตรงกับหลักการของ 
ศาสนาอิสลาม และสอดคล้องกับคัมภีร ์อัลกุรอ่านซึ่งสอนให้คนอยู่แบบพอเพียงเช่นกัน และเม่ือเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน ชีวิตก็ด�าเนินต่อไปได้อย่างมั่นใจโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ อีกต่อไป
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แม้จะไม่เคยได้พบในหลวงรัชกำลที่  9 ด้วยตำ
ตนเองแม้สักครั้ง แต่ ลุงช่วง สิงโหพล ชำยชรำ
ผิวคล�้ำ ผมสีดอกเลำ วัยใกล้ 80 ปีที่ยังดูแข็งแรง  
กระฉับกระเฉงเกินวัย กลับมีพระองค์เป็นแบบอย่ำง 
ในกำรใช้ชีวิตตลอดมำ และเมื่อต้องเผชิญเหตุ 
เภทภัยใดๆ ไม่ว่ำจะเจอลมฝน หรือพำยุใหญ่ 
เข้ำใกล้ตัว ใกล้บ้ำนเรือน ส่ิงที่ชำยชรำเรียกหำ 
เป็นหลักยึดในยำมยำกกลับไม่ใช่พระเจ้ำ หรือ 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใดๆ หำกแต่ เ ป็นค�ำว่ำ “ในหลวง  
ช่วยด้วย” ซึ่ งจะผุดขึ้ นในใจเสมอเมื่อชีวิตเจอ 
วิกฤติที่ยำกจะตั้งรับ…

ชีวิตใหม่
ตามแนวพระราชด�าริ
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ลุงช ่วง เจ ้ าของศูนย ์ เรียนรู ้ เศรษฐกิจพอ 

เพียงช้างซ้าย แห่งอ�าเภอพระพรหมเล่าเรื่องราวในการ 

เดินตามรอยเท้าพ่อให้ฟังว ่า เริ่มต้นขึ้นหลังเกษียณ 

จากการท�างานราชการ สังกัดหน่วยมาเลเรีย จังหวัด 

นครศรี ธ รรมราช  โดยมีภ าพฝ ั นอยากให ้ อ� า เภอ 

พระพรหมเป็นพื้นท่ีท�าเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะดีต่อสุขภาพ

ของประชาชน 

“ตอนผมใกล ้ เกษียณ ท่านวิชม ทองสงค  ์ 

ซึ่งเป็นผู ้ว ่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในตอนนั้น 

ได้ตั้งโมเดลว่า อยากให้นครฯ เป็นเมืองท�าเกษตรอินทรีย์  

ทั้ งการท� านา  ปลูกผักจะให ้ปลอดสารพิษ ท้ังหมด  

ในหลวงเข้ามาอยู่ในหัวใจ 
ผ ม ตั้ ง แ ต่ เ ร่ิ ม ท� า โ ค ร ง ก า ร
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะผม
ท�าตามพระองค์ทุกอย่าง

~ • ช่วง สิงโหพล • ~
เกษตรกรอนิทรีย์  
อ�าเภอพระพรหม

เพราะเริ่ มห ่วงสุขภาพประชาชนซึ่ ง เป ็นโรคมะเร็ ง  

ความดัน เบาหวานมากขึ้นเรื่อยๆ จากการกินสารพิษสะสม  

เลยอยากท�าให ้อาหารปลอดภัย ตอนนั้นเคยคิดกัน

ขนาดจะให้นครฯ เป็นครัวโลก จึงเกิดการรณรงค์กัน 

ยกใหญ่ โดยให้อ�าเภอพระพรหมที่ท่านอาทิตย์ จุดพุ่ม 

เป็นนายอ�าเภออยู ่น�าร ่อง ก็เกิดการจัดตั้งกลุ ่มขึ้นมา 

ในแต่ละหมู ่บ้าน ของผมชื่อกลุ ่มหัวใจแผ่นดิน เริ่มจาก 

ไม่มีความรู ้เรื่องเกษตรอินทรีย์เลย นายอ�าเภอ ผู ้ว ่าฯ  

ก็พาไปศึกษาดูงาน เรียกว ่าศูนย ์เรียนรู ้ ในโครงการ 

พระราชด�าริของในหลวงผมไปมาหมดทุกภาคแล้ว ทั้งที่ 

ห้วยห้องไคร้ ห้วยทราย เขาหินซ้อน อ่าวคุ ้งกระเบน  

พิกุลทอง ภูพาน สกลนคร ก็เพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้ว”
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หลังจากมีจิตตั้งมั่นที่จะท�าการเกษตรแบบปลอดภัย ลุงช่วงจึงเริ่มท�านาปลูกข้าว ปลูกผัก สมุนไพร ขุดบ่อ 
เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ไก่ วัว ในบริเวณบ้านพื้นท่ี 1 ไร่ และท�านานอกบ้านอีก 9 ไร่ในปี 2548 โดยเดินตามแนวพระราชด�าริ 
อย่างแน่วแน่มาตลอด แต่ช่วงแรกยังท�าได้แค่เกษตรปลอดสารพิษ เพราะการท�าเกษตรอินทรีย์ต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมมากมายทั้งในเรื่องดิน น�้า ฯลฯ ซึ่งแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาฟื ้นฟูยาวนาน

“ผมท�ำกำรเกษตรแบบผสมผสำนมำตั้งแต่แรก  
ทั้งท�ำนำ ปลูกผัก เลี้ยงปลำ เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว  
แต่ยังเป็น GAP (Good Agricultural Practice) เพรำะยัง 
ใช้ปุ ๋ยเคมีอยู่ แต่จะลดพวกสำรพิษต่ำงๆ อย่ำงพวกยำ 
ฆ่ำหญ้ำ ยำฆ่ำแมลงหันมำใช ้สมุนไพรไล ่แมลงอย่ำง 
สะเดำแทน และคิดว่ำปลูกกินเองก่อน พอไปศึกษำดูงำน 
มำกๆ เข ้ำก็เ ร่ิมปรับสูตรเป็นปุ ๋ยอินทรีย ์กึ่งเคมี และ 
ค่อยๆ ลดเคมีลงไปเรื่อยๆ 

“ตอนนั้นยังไม่มีควำมรู ้มำกพอ เพียงแต่คิดว่ำ 
พยำยำมจะท�ำทุกอย่ำงให้ปลอดภัยเท่ำท่ีสำมำรถท�ำได้  
และเพิ่งมำเป็นเกษตรอินทรีย์ 100 % เมื่อ 4 ปีที่ผ่ำนมำ  
โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกกรมพัฒนำท่ีดินมำช่วย 

ขุดสระน�้ำ ท�ำกันชนที่นำ และให้เมล็ดพันธุ์ข้ำว พร้อมเงิน 
ไร่ละ 4,000 บำท พอเป็นนำอินทรีย์แล้วทำงกำรจะมำ 
ตรวจคุณภำพดินในนำทุกป ีว ่ ำ มีสิ่ งแปลกปลอมม้ัย  
ตรวจแหล่งน�้ำที่น�ำมำใช้ว่ำมีโลหะหนัก มีสำรพิษเจือปน 
หรือเปล่ำ เพรำะลักษณะเกษตรอินทรีย์คือ ต้องเป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกดินปลอดสำรพิษทุกชนิด เมื่อดิน
ดีแล้ว พันธุ์ต้องดีด้วย ไม่ว่ำจะเป็นเมล็ด ตำ หรือกิ่งพันธุ์  
และน�้ำก็ต้องปลอดสำรพิษ จะเอำจำกล�ำห้วยล�ำคลอง  
จำกคอกหมู คอกสัตว์มำใช้ไม่ได้ และกำรบริหำรจัดกำร 
ต้องดี ผมเลยขุดสระน�้ำไว้ในที่ทุกแปลงเลย อย่ำงที่ 3 ไร ่
ข้ำงนอกมี 1 บ่อ ในบ้ำนมี 3 บ่อ รวมถึงบ่อที่ได้รำงวัลขนำด  
1 ไร่ สำมำรถใช้งำนในนี้ได้ทั้งหมดเพรำะมีน�้ำผุดจำกใต้ดิน 
ตลอด ส่วนน�้ำกินใช้น�้ำบำดำลในบ่อลึก 20 เมตร” 
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ก่อนหน้านี้แม ้พื้นที่ในอ�าเภอ 

พระพรหมจะไม ่ค ่อยได ้รับผลกระทบ 

จากปัญหาสี่น�้าสามรสมากนัก แต่ลุงช่วง 

ก็ต้องประสบปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ 

ตนเองเช่นกัน เนื่องจากการท�านา ปลูกผัก 

สมัยก ่อน คือการปลูกซ�้ าๆ ไปเรื่อยๆ  

โดยไม่มีการบ�ารุง ท�าให้ดินเสีย เพราะ

ขาดความรู ้ความเข ้าใจ จนกระทั่งได ้ 

ไปเรียนรู ้ศาสตร์พระราชาจากการไปดู

โครงการพระราชด�าริฯ ในพื้นที่ต่างๆ จึง

ท�าให้ลุงช่วงมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

ทุกวันนี้ชีวิตผมดีขึ้นมาก เพราะ 

ไม่ว่าบ้านเมืองจะเจอวิกฤติอะไร  

โควิดจะมากี่ครั้งไม่เดือดร้อนเลย  

เพราะผมมีข้าว ปลา ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ 

กินพร้อมทุกอย่าง
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“...คนโบราณท�ากันไปตามมีตามเกิด โดยไม่รู้ว่า 
พืชแต่ละชนิดปลูกซ�้ากันไม่ได้ อย่างการท�านาพอตัดข้าว 
แล้วจะท�านาต่อเลยไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เช่น  
ปลูกพืชสกุลถั่ว หรือข้าวโพด ก่อนกลับมาท�านาใหม่  
ผมเพิ่งได้ความรู ้จากการไปดูงานโครงการพระราชด�าริ 
ของในหลวงที่ห ้วยทราย ซึ่งเมื่อก ่อนเป็นเขาหัวโล ้น 
เพราะชาวบ ้ านปลูกแต ่สัปปะรด กับมันส� าปะหลัง  
แต่ในหลวงสามารถพัฒนาให้เป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์ได้

“เพราะฉะนั้นหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว  
ผมจะหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุง บ�ารุงดิน และจะซื้อ 
ถั่วเขียวมาหว่าน เพื่อจะได้เมล็ดพันธุ์ และได้ซากต้นถั่วเขียว 
มาเป็นปุ๋ย พอถึงฤดูกาลก็ปลูกข้าวใหม่ ที่แปลงนาใกล้ๆ  
บ้านผมท�าแบบนี้ 3 รอบ คือ ตัดข้าวแล้วปลูกถั่วเขียว  
หรือถ่ัวลิสงต่อประมาณอย่างละ 3 เดือน เก็บถั่วเสร็จ 
ไถกลบ แล้วปลูกข้าวโพดฝักอ่อนอายุสั้นต่อ 50 กว่าวัน  
หลังจากนั้นค่อยกลับมาท�านาอีกทีเพราะถึงฤดูกาลพอดี  
ผมจะท�าแค่นาปี เพื่อให้ดินได้พักฟื ้น ถ้าท�านาสองครั้ง 
ในหนึ่งปีจะไม่ตอบสนองกับปุ ๋ยอินทรีย์เลย ต้องใช้ปุ ๋ย 
เคมีอย่างเดียว...”

เมื่อได้เรียนรู ้ศาสตร์พระราชา และได้ลงมือ  
ลงแรง ท�านา ปลูกต้นไม้ พืชผักมาตลอดหลายปี จนสะสม 
ประสบการณ์จากการท�างานมากข้ึน ลุงช่วง ผู ้มุ ่งมั่น 
ตั้งใจเดินตามรอยเท้าพ่อแบบเต็มร้อยก็กลายเป็นปราชญ ์
ที่ช่วยให้ความรู ้แก่ผู ้คนมากมายหลายด้านทั้งเรื่องการ 
ท�าเกษตร การดูแลดิน น�้า ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุน 

จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกปร.ให้เปิดบ้านเป็นศูนย ์
การเรียนรู้ อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการท�างานมากมาย 
อาทิ รางวัลศูนย์เรียนรู ้แนวพระราชด�าริ ประเภทชุมชน  
ปี 2552 รางวัลเกษตรกรดีเด่นไร่สวนผสม เขตสงขลา  
ป ี  2553 รางวัลชนะเลิศเป ็นผู ้น� า เกษตรกรดี เด ่น  
ประเภทอินทรีย ์ ป ี 2556 รางวัลโครงการแหล่งน�้า 
ในไร ่นานอกเขตชลประทาน ป ี 2556 ฯลฯ รวมถึง 
การเป็นหมอดินที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องปรับปรุงดิน 
ชนิดหาตัวจับยาก โดยเคยได้รับรางวัลเกษตรหมอดิน 
อาสาดีเด่น เมื่อปี 2553 ด้วย
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“ธรรมชาติของที่นี่เป็นดินเปรี้ยว ถ้าขุดลงไป 

ลึกประมาณ 1 เมตร จะพบดินเป็นสีแดงๆ เพราะมีความ 

เป็นกรด คล้ายดินลูกรัง แต่ไม ่ใช ่ ผมก็ใช ้โดโลไมท์  

(ปูนขาว) ปรับดินให้เป็นกลาง ในพื้นที่นาก็เหมือนกัน 

ต้องเจาะดินลงไปส�ารวจว่า ในดินมีธาตุอาหารเท่าไหร่ จะได ้

ใช้ปุ ๋ยถูก อย่างตอนไปดูงานท่ีห้วยทรายเห็นในหลวง 

ใช้หญ้าแฝก ผมก็ไปสมัครเป็นหมอดินท่ีกรมพัฒนาที่ดิน  

แล้วขนหญ้าแฝกมาปลกูซึง่รากจะช่วยระเบดิดนิ พอหญ้าแฝก 

โตกต็ดัคลมุดนิไว้ เพราะต้นทีต่ายจะเป็นปุย๋ แล้วเอาปุย๋หมัก 

มาช่วยบ้าง และทางการให้โดโลไมท์มาปรับปรุงดิน 25 ตัน  

หลังจากลงหญ้าแฝกแล้วก็ใช้โดโลไมท์ท�าหน้าที่ปรับดิน 

ให้เป็นกลาง คือปรับจากดินเปรี้ยวให้กลายเป็นดินจืด 

โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี พอดินดีแล้วก็เริ่มปลูกผัก  

ปลูกมะนาว ฯลฯ ซึ่งได้ผลดีมากๆ”

บ้านของลุงช่วงในทุกวันนี้จึงเป็นเสมือนซูเปอร์- 

มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีทุกอย่างพร้อมมูลแก่การยังชีพ  

ทัง้พชื ผกั ผลไม้ เนือ้สตัว์ จากทีเ่คยคดิว่าจะท�าไว้กนิเองก่อน  

ก็มีเหลือขายจนกลายเป็นอาชีพได้ อีกทั้งยังได้อยู่ในบ้าน 

ที่โอบล้อมด้วยต้นไม้ พืชพันธุ์สีเขียว ตื่นขึ้นมาในๆ ทุกเช้า  

ก่อนอรุณรุ่งลุงจะมีความสุขกับการได้สูดอากาศบริสุทธิ์

ก ่อนเดินไปปล่อยวัวออกจากคอก แวะให้อาหารปลา 

ในกระชัง และไก่ในเล้า มีไก่ด�าภูพานที่ได้รับพระราชทานมา 

รวมอยู่ด้วย จากนั้นจะไปท�างานในทุ่งนา ตกเย็นกลับมา 

ให้อาหารปลา และไก่อีกรอบ ถ้าช่วงไหนไม่ต้องท�านา 

ก็จะง่วนอยู่กับการปลูกพืช ผัก สมุนไพรในสวน หมุนวน 

เป็นวิถีที่อิ่มเต็มด้วยความสุข ความพอใจกับชีวิตเรียบง่าย 

อันสงบงามท่ามกลางธรรมชาติที่ปลอดภัยจากสารเคมี

ทุกชนิด 

“ผมท�าหลายอย่าง แต่อย่างละไม่มาก อย่าง 

เล้ียงปลาดุกก็จะเล้ียงทีละกระชัง แล้วน�ามาแปรรูปเป็น 

ปลาดุกร้าซึ่งดีกว่าขายเป็นปลาสดเยอะ เพราะถ้าขายสด 

จะได้กิโลละ 60 บาท แต่ถ้าแปรรูปเป็นปลาดุกร้าจะได้ 

กิโลละ 300 บาท ปลา 100 กิโล ถ ้าเอามาแปรรูป 

น�้าหนักจะเหลือ 50 กิโล ก็ยังได้ราคามากกว่าขายสด  

รวมถึงข้าวอินทรีย์ซึ่งปลูกในพื้นที่ 10 ไร่จะได้ข้าวปีละ  

5 เกวียน ส่วนใหญ่เป็นข้าวเล็บนกซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง 

ของที่นี่  รวมถึงพืชผักต ่างๆ ขายได ้หมดทั้งที่ตลาด  

และช่องทางออนไลน์
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“ทุกวันนี้ชีวิตผมดีข้ึนมาก เพราะไม่ว่าบ้านเมือง 
จะเจอวิกฤติอะไร โควิดจะมากี่ครั้งไม ่เดือดร ้อนเลย  
เพราะผมมีข้าว ปลา ไข่ไก่ ผัก ผลไม้กินพร้อมทุกอย่าง  
ต่างจากคนท�าเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งถ้าพลาดคือพลาดเลย  
ขาดทุนย่อยยับ และอาจกลายเป็นหนี้สิน ต่างจากผม 
ซึ่งท�าหลายๆอย ่าง ถ ้าอันนี้พลาดยังมีอันอื่นทดแทน  
ชีวิตก็อยู ่ได้สบายดี”

อีกทั้งลุงช ่วงยังไม ่ค ่อยได ้พบอุปสรรคใดๆ  
เพราะมองว่าทุกปัญหาแก้ไขได้ อย่างเช่น ถ้าไม่มีน�้า 
ก็ขุดสระ ดินไม่ดีก็ปรับปรุง พันธุ ์ ไม ่ดีต ้องหาพันธุ ์ดี 
มาปลูก แม้แต่ถั่วฝักยาว มะเขือ ลุงก็เก็บไว้ท�าพันธุ ์เอง 
ไม่ต้องไปซื้อหาจากตลาด

“ที่จริงการท�าอย่างนี้คือการอุดรูรั่ว สิ่งไหนท�าเอง 
ได้โดยไม่ต้องซื้อก็ท�าเอง อย่างเรามีปลา มี ไข่ มีผัก ไม่ต้อง 
ไปซื้อ นอกจากสิ่งของท่ีท�าเองไม่ได้ อย่างเกลือ กะปิ หอม  

กระเทียม ที่จ�าเป็นต้องซื้อ เราก็เอาของของเราไปขาย  
แล้วเอาเงินไปซื้อของเขา เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกัน”

เหล่านี้คือวงจรชีวิต และการท�างานที่หมุนเวียน 
อยู ่ในพื้นที่ และศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงช้างซ้าย 
ที่ลุงเตรียมจะวางมือให้ลูกชาย ซึ่งปัจจุบันท�าหน้าที่ช่วย 
ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้สานต่อเส้นทางที่พ่อ 
ซึ่งเดินตามรอยศาสตร์พระราชามาตลอดชีวิตได้ถากถาง 
เอาไว้จนส�าเร็จ ลงตัวแล้ว

ส่วนลุงช่วง สิงโหพล ก็จะไปท�าหน้าที่วิทยากร 
คอยถ่ายทอดความรู ้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการ 
ท�าเกษตรที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่ตั้งใจไว ้ว ่า  
ชีวิตหลังจากเกษียณจะอุทิศให้กับชาวบ้าน เพื่อสืบสาน 
ปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแบบอย่าง และ 
เป็นทีพ่ึง่ทางใจให้กบัปราชญ์พืน้บ้านแห่งอ�าเภอพระพรหม 
คนนี้เสมอมาช่ัวชีวิต
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หากใครได้ไปเยือนต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนังวันนี้ คงจะได้เห็นภาพสวนส้มโอ 
เรียงรายตามสองฟากฝ่ังถนน หากมองลึกเข้าไปจะเห็นผลกลมๆ สีเขียวห้อยย้อย 
ตามกิ่งก้าน ยังมิพักต้องพูดถึงรสชาติหวาน หอม และสีสันของเนื้อแดงราวทับทิม 
เม็ดงาม ซึ่งได้กลายเป็นของดีเมืองปากพนัง ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลในรสชาติ  
จนร�่ าลือกันว่า ถ้าจะกินส้มโอ “ทับทิมสยาม” อร่อยที่สุดต้องของปากพนังเท่านั้น 

ทับทิมสยาม
ก้าวย่างแห่งความส�าเร็จ
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“ส ้มโอที่นี่อร ่อย เพราะดินดี  ถ ้ าสัง เกตจะเห็นว ่ า 

ในพื้นดินมีเปลือกหอยอยู่ ท�าให้มีแคลเซียมสูง และต้องบอกว่า 

ถ ้าพระองค์ท ่านไม ่มาท�าโครงการพระราชด�าริ ส ้มโอก็ตาย 

เพราะทนน�้าท่วมนานๆ ไม่ไหว เนื่องจากลักษณะพื้นที่ตรงนี ้

เป็นแอ่งกระทะ จึงท�าคลองไส้ไก่เพื่อแก้ปัญหา น�้าเลยไม่ท่วมขัง 

เหมือนเมื่อก่อน” 

อัมพร สวัสดิ์สุข เจ ้ าของไร ่สวัสดิ์ สุ ขผู ้ เป ิดโลก 

ส้มโอทับทิมสยามจนมีชื่อเสียงไกลไปถึงต่างประเทศ พูดถึง 

เคล็ดลับที่ท� า ให ้ผลไม ้ ข้ึน ช่ือของปากพนังอร ่อยกว ่ าที่ อ่ืน 

ด้วยสีหน้าภาคภูมิใจ
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หากย้อนไปในกาลก่อนเธอไม่เคยคิดเลยว่า 

ชีวิตจะมีวันนี้ ได ้ เพราะตั้งแต่เกิดและเติบโตในเมือง 

ปากพนังต้องพบแต่ความล�าบาก ครอบครัวท�านามาแต ่

รุ ่นปู ่ย ่ าตายาย พอถึงรุ ่นพ ่อแม ่กลับท�านาไม ่ ได ้ผล  

มีแต่แย่ลงๆ จนฐานะที่เคยดีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

“การท�านาข้าวแบบคนปากพนังสมัยก่อนคือ 

อาศัยน�้าฝนอย่างเดียว พ่อแม่ และคนบริเวณนี้มีอาชีพ 

ท�านาทั้งหมด พอท�าๆ ไปก็ขาดทุนเพราะเจอทั้งฝนแล้ง  

น�้าเสีย เมื่อก่อนเรียกได้ว ่าปากพนังเป็นเมืองยากจน 

ที่สุดของประเทศไทยเลย”
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*ฉายซื้ม หมายถึง ผักกวางตุ้ง

เด็กหญิงอัมพรในเวลานั้น คิดมาตลอดว ่า  
โตขึ้นจะไม่เป็นชาวนาเด็ดขาด แต่กลับต้องการพัฒนา 
ชุมชน เพราะอยากเห็นบ้านเกิดมีสภาพดีกว่าท่ีเป็นอยู ่  
หลังเรียนจบ ปวช. จึงท�างาน อบต. อยู่หลายปี ขณะก�าลัง 
คิดหาทางใหม่ให้ชีวิต ก็มีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้า 
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เข ้ามาในพื้นที่  
มีการส่งเสริมให้ท�าไร่นาสวนผสม จึงสนใจ เพราะถึงแม้ 
ไม ่คิดจะท�านาตามรอยพ่อแม ่อีกแล ้ว แต ่ยังมีที่ทาง 
นับสิบไร่ให้ทดลองท�าตามแนวทางที่ราชการส่งเสริม 
เหมือนชาวบ้านคนอื่นๆ

“ตอนป ี  2539  มี โ ครงการของ ในหลวง 
รั ชกาลที่  9  ผ ่ านมาทางกรมส ่ ง เสริ มการ เกษตร 
ให้ทดลองท�าไร่นาสวนผสมคนละ 3 ไร่ ดิฉันยังท�างาน 
อบต. อยู่ เลยรับมาให้สมาชิกท�า บางคนบอกว่าไม่อยากท�า  
แต่ดิฉันบอกให้ทดลองท�า ซึ่งดิฉันก็ท�า 3 ไร่ เหมือนกัน  
ทางโครงการฯ บอกให้ปลูกไม้ผล โดยให้พันธุ์ส้มโอทองด ี
รสชาติดีมากมาปลูกไร่ละ 35 ต้น แต่ต้องรอ 3 ปีกว่า 
จะออกผล และให ้ปลูกผักหลายชนิดควบคู ่ ไปด ้วย  
ทั้ งคะน ้ า  ฉายซิ้ม*  ซึ่ งแค ่ เดือนกว ่ าๆ  ก็ตัดขายได ้  
ขนาดฝนตกฟ้าร้องยังไปเก็บผักขาย เพราะกลัวน�้าท่วม 
ผักจะเสีย แล้วเอาเงินตรงนี้มาเลี้ยงไม้ยืนต้นต่อไป
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“พอปี 2540 มีโครงการฯ ต่อ ทีนี้ท�าเต็มพื้นที่เลย  

เพราะหลังจากมีประตูอุทกฯ น�้าไม ่ท ่วมขังเป็นเดือน 

เหมือนเม่ือก่อน อย่างเก่งไม่เกิน 10 วัน ซึ่งไม่มีผลเสีย 

กับส้มโอ จึงปลูกได้ผลดี ย่ิงหลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จ  

คนปากพนังอยู่ดี กินดีข้ึน ทางศูนย์อ�านวยการฯ ก็เข้ามา 

คอยดูแลพวกเราเป็นประจ�า อย่างเวลาฝนตกทางหน่วย 

~ • อัมพร สวัสด์ิสุข • ~
เจ้าของสวนส้มโอ  
อ�าเภอปากพนัง

ราชการจะเอาเครื่องมาสูบน�้าออก เอารถมาท�าคันป้องกัน 

น�้ าท ่ วมให ้  เพราะเราท� าการเกษตร ชาวบ ้ านจึงมี 

รายได ้ดีขึ้นมาก อีกทั้งยังมีกรมวิชาการการเกษตร  

กรมพัฒนาที่ดิน และอีกหลายหน่วยงานคอยเข้ามาดูแล  

ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และดิฉันเป็นคนน�้าไม่เต็มแก้ว  

ทางการแนะน�าอะไร ทดลองท�ามาตลอด 

ดิฉันรู้สึกตื้นตัน และซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณจริงๆ  
เพราะพระองคท์า่นทรงคดิมาตลอด 
ว่าจะท�าอย่างไรให้คนปากพนัง 
อยู่ได้ ตอนแรกที่จะท�าโครงการฯ  
มีคนไม่เข้าใจ ต่อต้านเหมือนกัน  
พอมาถึงวันนี้ทุกคนยอมรับหมด  
โดยเฉพาะ เรื่ อ งการบริ ห าร 
จัดการน�้ าที่พระองค์ ท่านทรง 
ท�าไว้ให้ทุกอย่าง
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“ถ้าจะว่ากันจริงๆ เกษตรกรไม่ได้เก่งเอง แต่เก่งได้ด้วยภาคีพี่เลี้ยง ถ้าเราไม่เปิดใจรับหน่วยงานที่มาช่วย  

ความส�าเร็จจะไม่เกิดข้ึนเลย เราต้องฟัง เพราะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเป็นฝ่ายทฤษฎี ส่วนเรามีหน้าที่ปฏิบัติ  

ถ้าร่วมมือก็ไปกันได้ อย่างถ้าลงต้นไม้แล้วไม่ได้ผลก็ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร เขาจะเอาดินไปวิเคราะห์ว่า 

ต้นไม้ขาดสารอาหารตัวไหน เราก็เติมเข้าไป อย่างถ้าซื้อปุ ๋ยมาใส่ แต่ต้นไม้ไม่เปิดรับก็ไม่ได้ผล ซึ่งถ้ารู ้จะได้ไม่ต้อง 

ไปซื้อให้เสียเงิน เสียเวลา”

เมื่อเริ่มพัฒนาที่ดินเดิมเป็นไร่นาสวนผสมแล้ว  

เธอก็เริ่มเป็นเกษตรกรเต็มตัว เห็นต้นไม้พันธุ ์ดีจะลอง 

น�ามาปลูก เหมือนกับที่ไปเห็นส้มโอผิวเขียวสวยเหมือน 

ก�ามะหยี่จากปัตตานี ยืนต้นออกลูกอยู ่หลังร ้านน�้าชา 

ในชุมชนมุสลิม อ�าเภอแสงวิมาน ลองชิมแล ้วติดใจ  

เลยสั่งต้นพันธุ์มาลองปลูก 25 ต้น แล้วขยายพันธุ์ต่อเอง  

จนพัฒนามาเป็นไร ่สวัสดิ์สุข ปลูกส้มโอทับทิมสยาม 

อย่างเป็นล�่าเป็นสันบนพื้นที่มากกว่า 50 ไร่ในวันนี้ 

“ตอนปลูกแรกๆ โครงการฯ ยังไม่เสร็จ ส้มโอ 

โดนน�้าท่วมตายหมด แต่ดิฉันไม่ท้อ เอาพันธุ์มาปลูกใหม่  

เพราะเมือ่ประตอูทุกฯ สร้างเสรจ็ น�า้ไม่ท่วมขงันานเป็นเดอืน 

อีกแล้ว แถมยังมีน�้าจืดพอเพียง ส้มโอก็รอด แรกๆ ขาย 

ลูกละ 80 บาท แต่ทีหลังราคาดีขึ้นมาก เพราะหน่วยงาน 

การท่องเที่ยวพาไปออกบูธที่เซ็นทรัลพระราม 9 และ 

ขายลูกละ 150 บาท พอมีใครมาชิมก็ซื้อกลับไปทุกคน
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“ต ่อมาครั้ง ท่ีสองไปขายท่ีศูนย ์สิริกิต ์ขึ้นเป ็นลูกละ 300 บาท  
ไปขายคนเดียว แล้วส้มโอก็หนักกว่าจะขนข้ึนรถทัวร์มาได้ พอถึงต้องจ้าง 
เด็กช่วยขน พอตั้งบูธเสร็จ ประธานเปิดงานได้ชิม สั่งให้ลูกน้องมาซื้อหมด  
จนต้องให้ทางบ้านส่งขึ้นรถไฟมาใหม่ ยังไม่พอขายอีก หลังจากนั้นได้ OTOP  
ทีนี้ขายลูกละ 500 บาทเลย

“ดิฉันมักบอกสมาชิกเสมอว่า มาตรฐานสากลส�าคัญที่สุดส�าหรับ 
การท�าผลผลิต และนี่คือเหตุผลที่ท�าให้ส้มโอทับทิมสยามของเราขายดี เวลาไป 
กรุงเทพฯ จะขายได้วันละไม่ต�่ากว่า 40,000-50,000 บาท เคยมีครั้งหนึ่ง 
กรมการพัฒนาชุมชนชวนไปขายท่ีเมืองกวางโจว ประเทศจีน ดิฉันตัดสินใจไป  
และคิดว่าถ้าขายไม่ได้จะไม่ขนกลับ ตั้งราคาไว้ท่ี 188 หยวน* เพราะคนจีนชอบ 
เลข 8 ก็ได้ยินคนที่นั่นพูดว่า เรื่องอะไรจะต้องกิน ส้มโอที่จีน 35 หยวนเอง  
แต่ยังมีคนซื้อ เพราะเคยมากินที่ไทย สุดท้ายขายหมด ถ้าเป็นคนจีนที่เป็น 
ชาวบ้านหน่อยจะไม่ซื้อกิน บอกว่าแพง ดิฉันจึงตอบว่า ที่ต ้องแพงเพราะ 
ส้มโอทับทิมสยามมีท่ีปากพนังแห่งเดียวในประเทศไทย และของดีมีคุณภาพ
ต้องแพงเป็นธรรมดา” 

เธอเล่าเส้นทางการก่อเกิดส้มโอสายพันธุ ์ใหม ่
ที่ฟูมฟักมากับมือด้วยเสียงดังฟังชัด มีเสียงหัวเราะแทรก 
เป็นระยะกับวิธีท�าการตลาดแบบถึงลูกถึงคนของตนเอง

*1 หยวนจีน = 5 บาท



133 

ทุกวันนี้จึงมีไร ่ส ้มโอทับทิมสยามเกิดข้ึนมากมายในอ�าเภอปากพนัง ซึ่งผู ้บุกเบิกเส ้นทางนี้บอกเองว ่า  

ส้มโอทับทิมสยามที่ปากพนังดีหมด แต่จะอร่อยที่สุด ต้องขึ้นอยู่กับการตัดจากต้นในเวลาที่เหมาะสม เมื่อเริ่มมีชื่อเสียง 

ยิ่งต้องควบคุมคุณภาพ เพราะจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้อถึงที่ไร ่ บางคนยอมขายทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงก�าหนดเก็บลูก  

แต่ไม่ใช่ที่ไร่ของเธอ ซึ่งแม้จะให้ราคาดีแค่ไหน ถ้าส้มโอไม่ถึงก�าหนดตัด ก็จะไม่ปล่อยออกจากไร่เด็ดขาด

“เคยมีพ่อค้ามาให้ราคาท่ีไร่ลูกละ 310 บาท  

แต่ดิฉันไม่ขายเพราะส้มโอยังไม่ถึงก�าหนด แต่พอเริ่ม 

ตัดได้ในอีกเดือนถัดมา กลับขายได้แค่ลูกละ 250 บาท  

ดิฉันก็ยอม เพราะอยากได้คุณภาพ และชื่อเสียงมากกว่าเงิน  

บางคนบอกว่าที่ท�าอย่างนี้ได้เพราะมีทุน ซึ่งไม่จริงเลย  

เพราะเริ่มต้นมาจากไม่มีทุนเหมือนกัน แต่เพราะดิฉัน 

ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเอง ไม่อย่างนั้นคงอยู่ไม่ได้จนถึง 

วันนี้

“ตอนนี้ที่ปากพนังมีส ้มโอทับทิมสยามทุก 

หมู่บ้าน รวมทั้งในจังหวัดนครฯ แต่ที่เรายังขายได้ราคาดี 

เพราะให้ความส�าคัญกับเรื่องการรักษาคุณภาพ”
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กว่าส้มโอทับทิมสยามจะกลายเป็นเพชรเม็ดเอกของปากพนังใน 
ทุกวันนี้ จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เพราะได้ผู้หญิงแกร่งเลือดชาวปากพนังแท้ๆ  
ที่เปิดรับค�าแนะน�าจากทุกๆ หน่วยงาน พร้อมลองผิด ลองถูก หมั่นศึกษา 
หาความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพยายามขยายฐานการตลาดในทุกช่องทาง 
ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์อยู ่ตลอดเวลา จึงท�าให้ชีวิตเธอเดินทางมาถึง 
วันที่ไร ่สวัสดิ์สุขได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าริในโครงการ 
พัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้คนได้เข้ามาดูงาน  
และเรียนรู้เรื่องการท�าสวนส้มโอที่เธอภาคภูมิใจ แบบไม่คิดว่าชีวิตจะเดินทาง 
มาถึงวันนี้ได้ และแน่นอนว่าบุคคลส�าคัญที่ท�าให้เธอเหมือนได้พบแสงสว่าง 
ปลายอุโมงค์คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู ้เป็นที่รักยิ่งของคนบนผืนแผ่นดินนี้
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...ถ้าไม่มีพระองค์  
ดิฉันและคนปากพนัง
ไม่มีวันนี้แน่นอน...

แน่นอนว่า สิง่ทีอ่มัพร สขุสวสัดิ ์ผูป้ลกุป้ันส้มโอทบัทมิสยาม 

มานานหลายทศวรรษจะไม่มีวันลืมเลยคือ ... ถ้าไม่มีในหลวง  

คนปากพนังจะไม่มีวันนี้  . . .  วันที่ทุกคนได้อยู ่ เย็นเป็นสุขใน 

สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม จนไม่อยากจากบ้านเกิดไปอยู ่ที่อื่น

อีกต่อไป

“ดิ ฉั น รู ้ สึ กตื้ นตั น  และ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจริงๆ  

เพราะพระองค์ท่านทรงคิดมาตลอด 

ว่าจะท�าอย่างไรให้คนปากพนังอยู่ได้  

ตอนแรกที่จะท�าโครงการฯ มีคน 

ไม่เข้าใจ ต่อต้านเหมือนกัน พอมาถึง 

วันนี้ทุกคนยอมรับหมด โดยเฉพาะ 

เรื่องการบริหารจัดการน�้ าที่ทรง 

ท�าไว้ให้ทุกอย่าง ทั้งท�าคลองไส้ไก ่

ไว้ดึงน�้า ส่งน�้า เวลาน�้าแห้งก็มีคลอง 

ส่งน�้าเข ้ามาโดยศูนย์อ�านวยการฯ  

ไปตั้งเครื่องไว้ที่คลองสุขุม รับน�้าจาก 

คลองฆ้องที่เชียรใหญ่ แล้วดึงน�้า 

เข้าคลองซอยมา จนตอนนี้ท่ีนี่ไม่เคย 

ขาดน�้า ส่วนเวลาน�้าท่วมก็แห้งเร็ว 

ไม่เป็นปัญหา เพราะพอน�า้มา ทางการ 

ก็ชั กน�้ า ออกไปทางคลอง ไส ้ ไก  ่

ลงทะเลหมด ความจริงน�้ าท ่ วม 

เป็นเรื่องปกติของปากพนัง เพราะ 

เราอยู ่ปลายน�้าเต็มๆ ซึ่งก ่อนจะมี 

โครงการฯ น�้าท ่วมขังเป็นเดือนๆ 

แต่ตอนนี้ท่วมแป๊บเดียวไปหมดแล้ว”



136 

ภาพปลากระบอกนับร้อยตัววางตากแดดเรียงรายในโรงเรือนโล่งโปร่ง มีมุ้งลวด 
ปิดมิดชิดในพ้ืนที่บ้านหลังหน่ึง ณ ต�าบลบางวัง อ�าเภอปากพนัง คือขั้นตอนส�าคัญ 
ในการท�าผลิตภัณฑ์ซึ่งก�าลังมีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดที่ว่า 
ถ้าใครมาถึงถิ่นเมืองคอนแล้วไม่ได้ชิมปลากระบอกร้าถือว่ายังมาไม่ถึงเลยทีเดียว 

คนลุ่มน�้า
กับการสืบสานภูมิปัญญา
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สมพงศ์ เจษฎารมย์ ชายหนุ ่มร่างสัดทัด วัยปลาย

สามสิบที่ เกิดและเติบโตในลุ ่มน�้ าปากพนังคือคนรุ ่นใหม ่

ที่ก�าลังสานต่ออาชีพดั้งเดิม ซึ่งเป็นเสมือนภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ชายทะเลอยู ่อย่างขะมักเขม้น เพราะอยากต่อยอด และพัฒนา 

ปลากระบอกร้าที่พ ่อแม่ท�าเป็นอาชีพ เลี้ยงดูเขาจนเรียนจบ 

ปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร ์  มหาวิทยา ลัยรามค� าแหง  

และยังคงท�าจนถึงวันนี้
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แม้ช่วงแรกหนุ่มน้อยซึ่งเพิ่งเป็นบัณฑิตใหม่หมาดจะไม่อยากกลับบ้าน เพราะยังติดค่านิยมเดิมๆ ว่าต้องได ้

ท�างานตามสายเรียน แต่บังเอิญศึกษาจบในปีที่ฟองสบู ่แตก เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ คล้ายเจอภาวะล่มสลาย  

อย่าว ่าแต่คนเรียนจบใหม่ แม้แต่คนมีงานท�าอยู ่แล้ว ยังโดนให้ออกจากงานกันไม่น้อยในปี 2540 และสุดท้าย 

บ้านคือที่พักพิง เขาจึงกลับไปช่วยพ่อแม่ท�างานพลางๆ เพราะถ้าจะว่ากันจริงๆ ปลากระบอกร้าลุงไข่-ป้าออง ในเวลานั้น 

ก็มีชื่อเสียงในปากพนังอยู ่ไม่น้อย
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เวลาท�าปลาจะต้องล้างน�้ า 
หลายครัง้ จงึตอ้งมบีอ่บ�าบดัน�้าเสีย 
เพ่ือไม่ให้รบกวนที่ข้างๆ ซึ่งเป็น 
บ้านชาวบ้าน ผมให้ความส�าคัญ  
และลงทุนกับเรื่องนี้ เยอะมาก  
เพราะอยูใ่นชมุชน ถา้ปลอ่ยน�้าเสีย 
ลงแม่น�้ าล�าคลองก็จะเกิดผล 
กระทบกับตัวเราอีก

~ • สมพงศ์ เจษฎารมย์ • ~
คนท�าปลากระบอกร้า  

อ�าเภอปากพนัง

*น�้าผึ้งจาก หมายถึง น�้าตาลจาก

“เดิมพ่อแม่ผมมีอาชีพท�านา ท�าน�้าผ้ึงจาก* พอช่วงเว้นว่างจากการท�านาก็เอาพวกผักพื้นบ้าน น�้าผึ้งจาก  

ไปตั้งแผงขายในตลาด ขากลับเลยซื้อปลากระบอกสดมาขายที่หมู ่บ ้าน ถ้าเหลือจะแปรรูปเป็นปลากระบอกร้า  

ซึ่ ง เป ็นวิธีถนอมอาหารท่ีคนปากพนังท�ากันมานมนานแล ้ว จนลูกค ้าติดใจมาซื้อกันมาก พ ่อแม ่จึงหันมาท�า 

ปลากระบอกร้าขายอย่างเดียวเลย

“พอแม่ซื้อปลาจากตลาดกลับมาบ้าน ทุกคนต้องช่วยกันท�า รวมถึงผมตอนเด็กๆ สมัยเรียน ป.5-ป.6 กลับจาก 
โรงเรียนต้องช่วยขอดเกล็ดปลา ตากปลา แรกๆ ท�าไม่เป็น นั่งร้องไห้ไปท�าปลาไป อยากเล่นก็อยาก แต่ต้องช่วย 
ที่บ้านท�างานก่อนเลยได้ซึมซับมาตลอด

“แม้แต่ตอนไปเรียนต่อท่ีกรุงเทพฯ ก็ยังต้องกลับมาช่วยที่บ้านทุกช่วงปิดเทอม กระทั่งเรียนจบ น้องสาว 
ขึ้นไปเรียนบ้าง ลุงไข่-ป้าอองก็ยังนั่งท�าปลากันสองคน เขาว่างงานอยู ่จึงกลับมาช่วยโดยไม่ได้คิดจะท�าเป็นอาชีพ  
แต ่พอท�าไปเรื่อยๆ แม่เริ่มตั้งเงินเดือนให้เดือนละเกือบหมื่นบาทพร้อมกับค่อยๆ เพิ่มงานจากขอดเกล็ดปลา  
ตากปลา มาเป็นหมักปลา เก็บปลา ฯลฯ ท�าให้พ่อแม่ไม่เหนื่อยมากแถมยังมีรายได้เพิ่ม เพราะท�าสินค้าขายส่งพ่อค้า 
แม่ค้าได้มากขึ้น
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“ผมกลับมาอยู ่บ ้าน ช่วยพ่อแม่ได้สองสามป ี
ก็แต่งงานและแฟนท�างานขายของอยู่กรุงเทพฯ เลยบอก 
แฟนว่ากลับมาขายของท่ีบ้านดีกว่า เพราะเริ่มเห็นช่องทาง 
แล้วว่า ขนาดผมมาช่วยคนเดียวยังได้ขนาดนี้ ถ้าให้แฟน 
มาช่วยอีกแรงน่าจะได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพอมีความรู้  
ใช้เทคโนโลยีเป็น น่าจะเพิ่มมูลค่าปลากระบอกร้าของเรา 
ได้อีก ผมจึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเคยท�าง่ายๆ แค่ห่อ 
กระดาษหนังสือพิมพ์ใส่ถุงขาย แต่ตอนหลังมีประมง 
จังหวัดมาเห็นในตลาด แนะน�าว่าควรห่อกระดาษขาวจะดู 
สะอาดขึ้น และให้ใส่ผิวมะกรูดเพื่อดับกลิ่นแล้วซีลใส่ถุงซิป 
สีขาว อีกทั้งยังแนะน�าให้รวมตัวกันตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการผลิตสินค้าในด้าน 
ต่างๆ ด้วย”

เมื่อได้รับค�าแนะน�าจากหน่วยงานต่างๆ ท�าให้ 
ชายหนุ ่มมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพดั้งเดิม 
มากขึ้น เขาเริ่มพัฒนาโรงเรือนให ้ได ้มาตรฐานเพื่อ 
รักษาคุณภาพ และความสะอาดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้บริโภค จากเคยตากปลากลางลานโล่งตามแบบพ่อแม่  
ก็พยายามเก็บหอมรอมริบสร ้ างโรงเรือนตากปลา 
ใกล้บ้าน บุมุ ้งลวดกันแมลงอย่างดี ท่ีส�าคัญคือ มีบ่อ 
บ�าบัดน�้าเสีย เพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดกับคนรอบข้าง  
และชุมชนตนเอง

“เวลาท�าปลาจะต้องล้างน�้าหลายครั้ง จึงต้องม ี
บ่อบ�าบัดน�้าเสียเพื่อไม่ให้รบกวนท่ีข้างๆ ซึ่งเป็นบ้าน 
ชาวบ้าน ผมให้ความส�าคัญ และลงทุนกับเรื่องนี้เยอะมาก  
เพราะอยู่ในชุมชน ถ้าปล่อยน�้าเสียลงแม่น�้าล�าคลองก็จะ 

เกิดผลกระทบกับตัวเราอีก เลยพยายามท�าให้เบ็ดเสร็จ 
ตั้งแต่ต ้น ไม่มีน�้าเสีย ไม่มีกลิ่น จะได้ไม ่มีป ัญหากับ 
ชุมชน และเราก็สบายใจ สามารถพูดได ้ เต็มปากว ่า 
ท�างานโดยไม่รบกวนชาวบ้าน เราก็อยู ่กับชุมชนได้

“แล้วผมยังสร้างห้องเก็บปลาโดยค่อยๆ ทยอย 
ซื้อตู ้แช ่ไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นเมื่อก่อนท�าเสร็จต้องรีบส่ง 
ให้หมดวันต่อวัน พอช่วงไม่มีปลาก็ไม่มีของขาย เลยต้อง 
ซื้อตู ้แช่ที่จะช่วยให้เก็บปลาได้นานๆ ตอนแรกยังไม่ม ี
ประสบการณ์ ไปซื้อตู ้แช่ธรรมดา เก็บได้แค่ครึ่งเดือน 
เพราะความเย็นไม่พอ ก็เสียเปล่า เลยต้องไปหาตู ้แบบ 
แช ่ได ้ เป ็นป ีอย ่างที่ ใช ้อยู ่ ในป ัจจุบัน ท�าให ้สามารถ 
สต๊อคปลา และทยอยขายได้ทั้งปี ในขณะเมื่อก่อนขายได้ 
แค่ปีละไม่กี่เดือน เพราะพอช่วงมรสุม ไม่มีปลา จะไม่มี 
ของขายสองสามเดือนเลย ต ่างจากตอนนี้  ซึ่ งพอมี 
ห้องเก็บปลา มีตู ้แช่ ท�าให้มีปลาขายตลอดทั้งปี
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“ผมลองผิดไปเยอะแล้ว ถึงค่อยลองถูก” 

ชายหนุ ่มเล ่าพลางหัวเราะ ขณะพาไปดูห้อง 
เก็บปลาซึ่งมีตู้แช่สูงประมาณเมตรครึ่งตั้งเรียงรายเกือบ 
สิบตู้ และแต่ละตู้จะมีปลั๊กเฉพาะตัว เพื่อช่วยประหยัดไฟ 
ในกรณีที่ใช้ปลาหมดจากตู้แช่ไปแล้ว

เมื่อแก้ปัญหาการยืดอายุวัตถุดิบได้ ก็ส่งผลให ้
ชายหนุ ่มสามารถรับซื้อปลากระบอกจากชาวประมง 
พื้นบ้านได ้คราวละมากๆ ไม ่เพียงสร ้างรายได้ให ้กับ 
คนหากินกับทะเล แต่ตัวเขาเองก็มีความม่ันใจในการ 
ท�างานมากขึ้น จากไม่ค ่อยกล้าขายในตลาดออนไลน์  
เพราะคิดว่ายังท�าปลาได้ไม่เยอะ กลัวสินค้าไม่พอขาย  
และอยากพัฒนาคุณภาพด้วย แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยน 
วิ ธีการ ตอนนี้ท� า ให ้สามารถเป ิดขายทางออนไลน ์
ได้บ้างแล้ว แม้จะยังไม่สามารถรับออร์เดอร์ครั้งละมากๆ  
เพราะปลาที่ซื้อจากชาวประมงมีหลายขนาด ตั้ งแต ่
กิ โลละ 400-1 ,000 บาท ถ ้ าลูกค ้ าสั่ งมากกว ่ านี ้
คงจัดการล� าบาก เขาจึง เน ้นการขายตามก� าลั งคือ  
ผลิตไม่เยอะ แต่มีคุณภาพ และได้ราคาสูง

“ตอนนี้ เราให ้ความส�าคัญกับเรื่องคุณภาพ 
มากที่ สุ ด  อะ ไรที่ ยั ง เป ็ นป ัญหาทางมหาวิทยา ลัย 
วลัยลักษณ์ก็ร่วมกันหาวิธีแก้ไข เพราะการท�างานของเรา 
มีข้อจ�ากัดเยอะ และต้องพึ่งพิงธรรมชาติสูง อย่างเช่น 
การท�าปลาต้องผ่านขั้นตอนการตากแดด พอถึงฤดูฝน 
จะท�าไม่ได้ เคยใช้วิธีอบก็ยังสู ้แดดไม่ได้ เพราะปลาแห้ง 

เกินไป และน�้าหนักลดลงจนขาดทุน เคยลองใช้หลอด 
อินฟราเรดส่องก็ยังท�าได้ในพื้นที่จ�ากัด ส่วนตู ้อบราคา 
สูงมากยังท�าไม่ได้อีก ต้องค่อยๆ หาทางต่อไป”

ในระหว่างเส้นทางการพัฒนาเขาไม่ได้ท�างาน 
อย่างโดดเดี่ยว เพราะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งเกษตรอ�าเภอ  
พาณิชย์จังหวัด รวมถึงศูนย์อ�านวยการฯ ที่เห็นความมุ่งมั่น  
ตั้งใจ จึงเข ้ามาช ่วยในหลายๆ ด้าน ทั้งให ้ค�าแนะน�า  
พาไปดูงานเรื่องการแปรรูป ฯลฯ รวมถึงมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์ที่ ช ่ วยสอนเรื่ องการยืดอายุผลิตภัณฑ ์  
ออกแบบแพคเกจ ท�าป้ายร้าน ให้การอบรมเกี่ยวกับ 
การขายออนไลน์ และช ่วยเรื่องการตลาด โดยพาไป 
ออกบูธตามงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ  
ช ่วยเพิ่มมูลค ่าปลากระบอกร้าได ้มาก ตั้งแต่เขาเริ่ม 
พัฒนางานอย ่างจริงจังในปี 2556 โดยร ่วมท�างาน 
แบบวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง  
ท�าให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้เต็มที่
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“ส ่วนเรื่องวัตถุดิบก็ดีขึ้นมาก เพราะเ ม่ือมี 
ตู ้แช่คุณภาพดี ท�าให้สามารถรับซื้อปลาจากชาวประมง 
พื้นบ้านได้ตลอด ซึ่งปกติเขามีรายได้ไม ่เยอะอยู ่แล้ว  
บางคนหาเช้ากินค�่า เราเลยประกันราคาให้ เพราะอยาก 
ช่วยเหลือคนในชุมชนก่อนจะไปซื้อปลาจากข้างนอก  
กลุ่มของผมรับซื้อปลาจากชาวประมง 6-7 คน ถ้าไม่พอ 
ค่อยไปหาจากตลาดซึ่งราคาจะสูงมาก เลยต้องมีตู ้แช่ 
เยอะๆ เพื่อจะคงราคาได้ทั้งปี”

ก่อนหน้านี้ปลากระบอกร้าของเขาเคยมีช่องทาง 
การขายหลักอยู ่ที่ตลาดร้อยปี กับตลาดสดบางวัง และ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ประมาณ 10-20% แต่หลังเจอ 
วิกฤติ โควิด คนไม ่ออกจากบ ้ านมาจับจ ่ ายใช ้สอย  
นักท่องเที่ยวไม ่เดินตลาด เขาจึงหันมาเพิ่มยอดขาย 
ทางตลาดออนไลน์มากข้ึน ประมาณ 60-70% โดยจะขาย 
ได้เฉลี่ยประมาณ 5-7 กิโลต่อวัน แต่ถ้าเป็นช่วงขายด ี
อย ่ าง เดือนมกราคม เดือนเมษายน และ เทศกาล 
เดือนสิบ ปลายๆ เดือนกันยายน ซึ่งมีคนมาเท่ียวปากพนัง 
เยอะจะได้มากกว่านั้น

มาถึงวันนี้ปลากระบอกร้าปากพนัง ลุงไข่-ป้าออง ในกล่องกระดาษทันสมัยที่ได้รับการออกแบบ และ

สนับสนุนงบประมาณจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้รับการพัฒนา

จนได้มาตรฐานอย. มีความสด สะอาด อร่อย จนมีรางวัลการันตี และเป็นสินค้าโอทอปที่ขายดีจนคนไป

ปากพนังจะพลาดไม่ได้ รวมถึงเส้นทางการท�างานในบ้านเกิดของชายหนุ่มซึ่งเริ่มพบความส�าเร็จในระดับ

ที่น่าพอใจ เพราะเคยได้รางวัลสูงสุดจากการประกวดในงาน OTOP ถึงสองปีซ้อน 

“ผมมองว ่ าการที่ เ ร าสามารถท� า ให ้สินค ้ า 
พื้นบ้านธรรมดาๆ ไปสู่การเป็นสินค้าระดับ 5 ดาว จนเป็น 
ที่รู ้จักของคนทั่วประเทศได้ เวลาไปออกบูธในตัวเมือง  
ผู้ว่าฯ จะเข้ามาดู และสั่งซื้อ ถือเป็นความส�าเร็จระดับหนึ่ง  
แต่ผมยังอยากพัฒนาต่อยอดให้ปลากระบอกร้าเก็บได้ 
ยาวนานกว่าที่เป็นอยู ่ เพราะตอนนี้ถ้าในอุณหภูมิปกติ 
จะเก็บได้แค่ 3-4 วัน ท�าให้มีปัญหาเวลาท�าการตลาด 
ไกลๆ เพราะส่งแบบธรรมดาไม่ได้ ของจะเสีย เลยก�าลัง 
หาหน ่วยงานให ้ช ่วยเรื่องการยืดอายุ  เพื่อให ้อยู ่ ใน 
อุณหภูมิปกติได้สัก 15 วัน ส่วนการแช่ตู ้ เย็นไม่ค ่อย 
มีปัญหา เพราะสามารถอยู่ในช่องฟรีซได้เป็นปีอยู ่แล้ว”

จะว ่าไปการที่ชายหนุ ่มมีความฝ ันอยากพา 
ผลิตภัณฑ์จากบ้านเกิดให้เดินทางไปได้ไกลๆ คงไม่ใช่ 
เรื่องแปลก เพราะเขามั่นใจในคุณภาพปลากระบอกของ 
ปากพนังว่าอร่อยกว่าที่ อ่ืน เนื่องจากเป็นปลาเกิดและ 
เติบโตในอ่าวปากพนังที่อุดสมบูรณ์ ได้กินแพลงตอน  
ตะไคร ่  และน�้ าในแม ่น�้ าซึ่ งไหลจากเทือกเขาหลวงที่ 
พัดพาตะกอน แร่ธาตุต่างๆ มากองไว้ที่ปากอ่าวจนท�าให้ 
เกิดอาหารช้ันดี  อีกทั้ งปลายังได ้อยู ่ ในพื้นที่สามน�้ า  
คืออยู ่ในน�้าเค็มและน�้าจืดมาเจอกันเป็นน�้ากร่อย ท�าให้ 
ปลากระบอกของที่นี่อร่อยกว่าที่อื่น
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“พอเอามาร้ายิ่งขึ้นช่ือเลย ผิดกับฝั ่งอันดามัน 
ปลากระบอกกินทราย เนื้อจึงแข็งกระด้าง ไม่มีความมัน  
รสชาติจืด และราคาถูก ผมเคยซื้อมาท�าร้าแล้วไม่อร่อย 
ปลากระบอกในอ่าวปากพนังเลยมีราคาแพงที่สุด”

ทุกวันนี้  ชายหนุ ่มจึงมีความสุขที่ ได ้สานต่อ 
อาชีพท�าปลากระบอกร้าต ่อจากพ่อแม่ โดยเลือกท�า 
สินค ้าให ้มี คุณภาพ เน ้นการขายแบบพอเพียง และ
พยายามใช ้ชีวิตให ้ เกิดประโยชน ์ทั้ งแก ่ตนเอง และ 
คนรอบข้างเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แน่นอนว่าเขามีแบบอย่าง 
ให้เดินตามในทุกย่างก้าวของชีวิต

“ผมดูทีวี ได้เห็นในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จฯ ไป 
ที่โน ่นที่นี่  เพื่อพัฒนาบ้านเมืองมาตลอด จึงได้ศึกษา 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน�ามาประยุกต์ใช ้ เท ่าที่ 
จะท�าได ้  เราไม ่จ� า เป ็นต ้องท�านา ท� าไร ่อย ่ างเดียว  
แต่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการค้าขาย การท�าปลาได้  
ทั้งในเรื่องการประหยัด ใช้ของเหลือให้เป็นประโยชน์  
อย่างมีดใช้หั่นไม่ได้แล้ว ก็เอามาขอดปลา ไม่ต้องไปซื้อ 
ของใหม่ อย่างนี้เป็นต้น

“ผมรู ้สึกได้เลยว่า แนวทางนี้ เหมาะกับชีวิต 
ตัวเอง การที่เรารู ้จักความพอเพียง รู ้จักการแบ่งปัน  
และไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน ท�าให้มีความสุข ทุกวันนี ้
พอมีก� า ลังเ ล็กๆ น ้อยๆ ก็พยายามช ่วยเหลือชุมชน  
ใครมาขอให้สอนท�าปลาดุกร้าผมสอนหมด สามารถพูด 
ได้เลยว่า มีในหลวงเป็นต้นแบบ เพราะทรงงานตากแดด  
ตากฝน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ทรงเสียสละเยอะมาก 
จริงๆ”

ด้วยการมีต้นแบบเช่นนี้เองที่ท�าให้ชายหนุ ่ม 
แห ่งบ ้ านบางวัง  บอกว ่ าตนเองเป ็นเพียงชาวบ ้ าน 
ตัวเล็กๆ ยังคงท�าหน้าที่สานต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ 
ต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่เกิดและเติบโต 
มาพร้อมกับการช่วยเหลือชุมชนตามก�าลังความสามารถ 
ไปเรื่อยๆ เพราะค้นพบแล้วว่า นี่คือความสุขที่แท้
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ความหวังใหม่
ของชุมชน
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วิถีคนทะเลย่อมต้องใช้ชีวิตอยู่กับหำดทรำย สำยน�้ำสีครำม  
และแน่นอนว่ำกำรยังชีพต้องพ่ึงพิงธรรมชำติในท้องทะเล 
ที่มำกไปด้วยพันธุ์สัตว์น�้ ำนำนำชนิด เหมือนคนส่วนใหญ ่
ในพ้ืนที่ติดชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยของต�ำบลเกำะเพชร อ�ำเภอ 
หัวไทร ซ่ึงท�ำอำชีพประมงกันมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย โดยใช ้
เครื่องมือเรียบง่ำยแบบพ้ืนบ้ำนอย่ำง เรือ อวน แห เบ็ด ฯลฯ  
หำปลำได้พออยู่พอกิน มีควำมสุขสงบตำมอัตภำพมำนำน

เมื่อเวลาผ่านไปทรัพย์สินในทะเลเริ่มลดน้อยลง และเมืองต่างๆ  

ในลุ ่มน�้าปากพนังต้องเจอวิกฤติสี่น�้าสามรส แม้ว่าจะกระทบชีวิตคนน�้าเค็ม 

ไม่มากเท่าคนที่ต้องอาศัยน�้าจืดในการประกอบอาชีพ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธ 

ไม่ได้คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนต่างอาชีพที่ยากจะลงรอย จนหา 

ความสุขสงบเช่นในอดีตไมได้

โดยเฉพาะเมื่อเกิดกระแสเลี้ยงกุ ้งกุลาด�าอย่างไร้ระบบ ไม่เพียง 

ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หากยังได้ท�าลายความสัมพันธ ์

ของชุมชนจนเกิดรอยร้าว ยากแก่การประสาน และถ้าไม่มีประตูระบายน�้า 

อุทกวิภาชประสิทธิมาช่วยแบ่งแยกโซนน�้าจืด น�้าเค็มออกจากกันอย่างชัดเจน  

ก็คงไม ่ มีภาพเมืองหัวไทรอย ่างที่ เห็นในวันนี้  วันที่ชาวบ ้านได ้กลับมา 

ท�าประมงในพื้นที่ตนเองเหมือนเดิม และยังเกิดอาชีพใหม่ๆ จากการส่งเสริม 

ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกรมประมง และศูนย์อ�านวยการฯ ซึ่งจะว่าไป 

ก็เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยแท้
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ชาวบ้านในต�าบลเกาะเพชรวันนี้ จึงได้กลับมาท�าประมง และเพาะเล้ียง 
สัตว์ทะเลอย่างเป็นล�่าเป็นสัน แม้จะยังมีชาวประมงท�านากุ้ง แต่ก็อยู่ในรูปแบบ 
การจัดการที่เป็นระบบ และก่อเกิดอาชีพใหม่ อาทิ การเพาะเล้ียงปูขาวที่ช่วยให้ 
คนในชุมชนอยู่ดีกินดีขึ้น รวมถึงส่งผลให้เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ปูทะเลแปลงใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ที่บ้านเนินหนองหงส์ในทุกวันนี้  
...วันท่ีความขัดแย้งต่างๆ ได้หายไปกับสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง
จนหมดสิ้น...

“พอรู ้ว ่าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ เป็นโครงการของ 
ในหลวง ร.9 ผมพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่าง เพราะรู ้ว่าทรงท�าเพื่อพวกเรา 
ทั้งนั้น เพียงแต่บางคนอาจยังไม่เข้าใจ พอมีเรื่องที่ส่งผลกระทบ และเกิด 
ความเปลี่ยนแปลงมักมองไม่ดีไว้ก่อน แต่ถ้าคิดให้ดีๆ มองให้กว้างๆ ยาวๆ  
จะเห็นว่าสิ่งที่ทรงท�าคือช่วยเหลือเรา แต่คนมักจะมาอ๋อ ตอนเห็นผลส�าเร็จแล้ว  
ซึ่งกว่าโครงการต่างๆ จะส�าเร็จจนเห็นผลก็ต้องใช้เวลานาน

“ตั้งแต่มีประตูอุทกฯ เกิดขึ้น ทุกอย่างดีขึ้นมาก ต่างจากก่อนหน้านี ้
จะมีแต่ภาพคนฝั ่งเราทะเลาะกับคนท�านาข้าว เพราะน�้าเค็มเข้าไปในนาเขา  
เนื่องจากสภาพพื้นที่มีคลองไส้ไก่เยอะ และทะเลมีช่วงน�้าขึ้นน�้าลง แล้วคนท�า 
นากุ ้งอยู ่ต ้นทาง ตอนยังไม่มีประตูอุทกฯ พอน�้าทะเลขึ้นไหลเข้าไปในนา  
เขาก็ไม่พอใจ บอกว่าอย่าเอาน�้าเค็มมาทางนี้ ทั้งๆ ที่ เป ็นเรื่องธรรมชาติ 
ท่ีควบคุมไม่ได้ แล้วยังมีคนไปท�านากุ้งในน�้าจืดอีก ก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งกัน  
แต่หลังจากทรงท�าโครงการนี้ขึ้นมา ท�าให้น�้าเค็มน�้าจืดอยู ่คนละส่วนกัน  
ดูเหมือนเป็นการแก้ป ัญหาระยะยาว ซึ่งผมว่ามาถูกทาง แต่วิสัยคนไทย 
พออะไรไม่ได ้ข ้างเขา อย่างเคยท�านากุ ้งในน�้าจืด พอท�าไม ่ได ้ก็มีป ัญหา 
เพราะยังมีความเห็นแก่ตัว แต่ท้ายที่สุดเม่ือกรมประมงมี พรบ. ออกมาว่า  
การเลี้ยงกุ ้ง เลี้ยงปูต้องแจ้งให้ทราบ ต้องมีทะเบียนกุ ้ง ทะเบียนปลา ฯลฯ  
เลยจ�าเป็นต้องท�า พอมาตอนนี้คนเริ่มเข้าใจ ไม่มีใครพูด ใครบ่น เพราะเห็น 
แล้วว่าสิ่งที่ท�าถูกต้อง
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ทุกวันนี้จึงไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นอีก เพราะทุกคนรู ้หน้าที่ตัวเองว่า จะต้องอยู ่ตรงไหน  

ท�าอย่างไร”

รักชาติ ช่วยเกลี้ยง อดีตผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเนินหนองหงส์ และประธานกลุ ่มผู ้ผลิตปูแปลงใหญ่บ้าน 

เนินหนองหงส์ อ�าเภอหัวไทร ย้อนภาพชุมชนเกาะเพชรในอดีตตามแบบคนอยู ่ในเหตุการณ์ เพราะแม้เขาจะออกไป 

ท�ามาหากินนอกถิ่นฐานระยะหนึ่ง แต่ก็ได้กลับคืนบ้านเกิด และเข้ามารับหน้าที่ผู ้ใหญ่บ้านในช่วงก�าลังมีโครงการ 

พัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ พอดี จึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะอยากเห็นคนในท้องถิ่นมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

พ อ รู้ ว่ า โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า พ้ื น ที่ ลุ่ ม น�้ า 

ปากพนังฯ เป็นโครงการของในหลวง ร.9  

ผมพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่าง เพราะรู้ว่า

ทรงท�าเพ่ือพวกเราทั้งนั้น

~ • รักชาติ ช่วยเกลี้ยง • ~
อดีตผู้ใหญ่บ้านเนินหนองหงส์ 

อ�าเภอหัวไทร
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“เมื่อ 30 ปีที่ผ ่านมา คนเริ่มท�านาไม่ได้แล้ว เพราะขาดแคลนน�้าจืด เมื่อถึงเดือน 12 จะมีน�้าเค็มรุกผ่าน 

ถนนเข้าไปในนา ท�าให้ข้าวตาย บางปีได้ผลผลิตน้อยลง คนจึงหันมาเล้ียงกุ้งกุลาด�ากันมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2532 พอท�าไป 

ก็เจอปัญหาแย่งกันท�า โดยไม่คิดเรื่องอื่นเลย ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ การจัดระบบ คือต่างคนต่างท�า ใครเลี้ยงตรงไหน 

ได้เอาหมด บางคนท�าเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นเช่า พอมีคนที่อื่นเข้ามา ท�าแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา และท�าแบบไม่มี 

บ่อพักน�้า ไม่มีทางน�้าเข้าน�้าออก จนสุดท้ายพังกันหมด เพราะสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และเกิดโรคระบาด จนต้อง 

หยุดเลี้ยงกุ ้งกุลาด�า แต่หลังจากนั้นยังมีคนเอากุ ้งขาวมาเล้ียงต่อ แต่ต ้องใช้ต ้นทุนการผลิตสูงกว่า คือถ้าเล้ียง 

กุ ้งกุลาด�าจะอยู ่ท่ีประมาณไร่ละ 50,000 บาท ส่วนกุ้งขาวประมาณ 100,000-150,000 บาท เพราะฉะนั้นชาวบ้าน 

ที่มีทุน มีเครื่องมืออยู ่แล้วจึงหันมาเลี้ยงกุ ้งขาว ส่วนคนไม่มีทุนต้องปล่อยที่เป็นนากุ ้งร้าง บางคนไปกู้ธนาคารมาท�า 

ก็ขาดทุน เกษตรกรเริ่มมีความเหลื่อมล�้ามากขึ้นเรื่อยๆ”

หลังจากประตูอุทกวิภาชประสิทธิเริ่มเปิดใช้ในปี 2542 ความสุข และสันติก็ค ่อยๆ กลับสู ่ชุมชนเพราะ 

ไม่เพียงท�าให้เกิดการแบ่งแยกโซนน�้าจืด น�้าเค็มอย่างชัดเจน หากยังมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ ส่งเสริม 

ให้ชาวบ้านท�าอาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงช ่วยพัฒนาบ่อกุ ้งร ้างให้เกิดอาชีพใหม่ๆ อาทิ การเลี้ยง 

ปลากะพงขาว รวมถึงการค้นพบปูขาวที่ชาวชุมชนก�าลังนิยมเลี้ยงกันอยู ่ด้วย
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“ช่วงปี 2543 ผมเป็นผู ้ใหญ่บ้านอยู ่ และที่นี่เริ่มมีการแบ่งโซนเป็นคลองน�้าเค็มชัดเจนแล้ว ก็มีเกษตรกร 
ไปหาปลาในคลองธรรมชาติ แล้วเจอปู เขาก็เอาใส่เรือมาปล่อยในบ่อกุ ้งร้าง แรกๆ ให้อยู ่ตามธรรมชาติ ยังไม่ได ้
ให้อาหารเป็นพิเศษ ปูก็โตจนคนเลี้ยงเอามากินในครัวเรือนได้ พอเหลือน�าไปขาย กลายเป็นเกิดรายได้ ทีนี้คนในชุมชน 
สนใจ เริ่มมีคนไปหาปูในคลองมาขายให้คนมีบ่อเอาไปเลี้ยงต่อ ผมเลยคุยกับกรรมการและสมาชิกในหมู ่บ ้านว่า  
ควรท�าเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราว โดยชักชวนภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเพราะจะจัดระบบได้ดีกว่า ถ้าท�ากันเองคงท�าได้ 
ระยะเวลาสั้นๆ และจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาเหมือนตอนท�านากุ ้งอีก”

เม่ือผู ้ใหญ่บ้านไฟแรงเดินสายไปขายไอเดียว่า ในพื้นที่มีการเล้ียงปูขาวที่ช่วยสร้างอาชีพ และรายได้ให้คน 

ในชุมชนกับประมงอ�าเภอและประมงจังหวัด ก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจนเกิดการสร้างกลุ ่มปูทะเลแปลงใหญ ่

ในหมู่บ้านเนินหองหงส์ จนพัฒนากลายเป็นศูนย์การเรียนรู ้อยู ่ในวันนี้ 

“ผมบอกทางกรมประมงว ่ามีชาวบ ้านหลายรายเ ล้ียงปูขาว และยังมีหมู ่บ ้ าน 

ข้างเคียงด้วย ถ้าได้รับการส่งเสริม ทีนี้ไม่ว ่าท่ีปากพนัง ระโนด หรือที่ไหนๆ ที่มีน�้าเค็ม 

สามารถเลี้ยงปูขาวได้ เพราะมีพันธุ ์ในแหล่งน�้าธรรมชาติ แต่พอคนหันมาเล้ียงกันเยอะข้ึน  

ราคาลูกปูขาวที่พวกเรือประมงเอามาขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากตัวละ 10 บาท เป็น 12 บาท  

จนขึ้นไปถึง 25 บาท ผมเลยมองว่าถ้ายังพึ่งธรรมชาติอย่างเดียว อนาคตจะล�าบากเรื่อง 

พันธุ ์ปูอีก เพราะธรรมชาติไม ่ได ้เหมือนกันทุกปี บางปีลูกปูมาเร็ว แต่ถ ้าเป็นเดือน 12  

ฝนตกหนักน�้าเริ่มจืด เขาก็ไม่มา จะมาอีกทีตอนน�้าเริ่มเค็มคือประมาณเดือนกุมภาพันธุ ์- 

มีนาคม แต่ถ้าไม่มาต้องไปสั่งซื้อลูกปูจากตรังที่ปะเหลียน เพราะมีศูนย์เพาะพันธุ ์ ซึ่งก็มี 

ปัญหาเรื่องการขนส่งเพราะเดินทางไกล 2-3 ชั่วโมง เกษตรกรที่เลี้ยงปูจะไม่มีงานท�า 

“ตอนนั้นหน่วยราชการที่นี่ยังไม่ได้ผลิตพันธุ์ปู ผมเลยพยายามติดต่อ คุณกอบศักด์ิ  
เกตุเหมือน ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ ในตอนนั้น มีความช�านาญ 
เรื่องปู เห็นเราท�าเรื่องนี้จริงจัง ทางศูนย์อ�านวยการฯ เลยร่วมมือกับกรมประมงช่วยเรื่อง 
การผลิตก็เกิดการเพาะพันธุ์ปูข้ึน ตอนนี้ถ้าเราไม่มีพันธุ์ปู สามารถไปขอซื้อจากกรมประมงได้  
ในราคาตัวละ 3 บาท ถ ้ากรมฯ ไม ่ผลิต แล ้วให ้ เราพึ่งธรรมชาติอย ่างเดียวก็เสี่ยงว ่า 
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เมื่อเริ่มมีความหวังกับอาชีพใหม่มากขึ้น รักชาติจึงรวมตัวกับเพื่อนๆ  

เกือบ 40 คน ก ่อตั้งกลุ ่มผู ้ผลิตปูทะเลแปลงใหญ่บ ้านเนินหนองหงส ์  

เพื่อช ่วยกันเพาะเลี้ยงปูบนพื้นที่ของแต ่ละคนรวมแล ้วเกือบ 300 ไร ่  

เมื่อได ้ผลผลิตจะน�ามาขายรวมกัน ซึ่งเขาบอกว่า เรื่องการตลาดไม่ต ้อง 

เป็นห่วง เพราะมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อถึงที่แปลงเลยทีเดียว

“การเล้ียงปูนับเป็นอาชีพใหม่ที่ เกิดขึ้นในชุมชน และเป็นอาชีพ 

ท่ียั่งยืน ถ้าวันนี้ไม่มีปูขาวครอบครัวผมล�าบากแน่ เพราะจะไม่มีรายได้เลย  

พอมีการท�าบ่อปู เลี้ยงปูมาขายท�าให้ลืมตาอ้าปากได้ ผมจึงอยากให้ส่วน 

ราชการช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช ้ และการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ ช่วยดูเรื่องแพคเกจจิ้ง รวมถึงเรื่องการตลาด เพราะปูสามารถ 

แปรรูปได้หลายอย่าง และควรท�าอย่างยิ่ง คือถ้าเป็นเนื้อสดจะอยู่ได้แค่ 10 วัน  

และเราไม่มีเครื่องมือ ไม่มีองค์ความรู ้ที่จะพัฒนาต่อยอด เลยอยากให้มี 

วิทยากรมาช่วยให้ความรู้เพิ่มเติม ที่ผ่านมาทางหน่วยงานราชการมีงบประมาณ 

ช่วยในการท�ากิจกรรม และช่วยให้องค์ความรู ้เรื่องการแปรรูป สอนให้ท�า 

ปูนิ่ม หอยจ๊อปู แกงน�้ายาปู และปั้นสิบ คือช่วยแล้วแต่ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย  

เพราะผมคิดว่าน่าจะพัฒนาให้ดี ให้อร่อยกว่านี้ได้อีก เรียกว่ายังออกสู่ตลาด 

ไม่ได้ พอดีมาเจอโควิดเสียก่อน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลยหยุดชะงักไปด้วย”

ถ้าไม ่มีพันธุ ์ปูขาวคนเลี้ยงจะขาด 
รายได ้  และเราเพาะพันธุ ์กันเอง 
ไม่ได้ เพราะทั้งพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์  
เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมาก ต้องม ี
ก า ร ดู แ ล คุ ณ ภ า พ น�้ า  ฯ ล ฯ  ซึ่ ง 
ชาวบ้านไม่มีเงินลงทุนมากขนาดนั้น”
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จะว่าไปวิกฤติโควิดที่ส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก ก็มีส่วนท�าให้ชุมชนคนเกาะเพชรรวมถึงอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ 

ต้องพยายามปรับตัว เช่นเคยเลี้ยงปูขาวอยู่ดีๆ เมื่อตลาดมีปัญหาเรื่องการขนส่ง คนเดินทางข้ามเขตไม่ได้ ท�าให้เขา 

ต้องหันมาท�านากุ ้งสลับบ้าง เพื่อปากท้องและความอยู ่รอด เพราะการเล้ียงปูขาวต้องใช้ระยะเวลานาน 8 เดือน 

กว่าจะสร้างรายได้ ต่างจากการเลี้ยงกุ ้งซึ่งใช้เวลาสั้นกว่า พอช่วยให้ชีวิตผ่านพ้นไปได้แบบไม่สะดุดมากนัก

“เราต้องปรับตัวตามธรรมชาติ บวกกับดูตลาดด้วย ถ้าท�าอาชีพเดียวจะไม่มีรายได้สม�่าเสมอ อย่างตอนเล้ียงกุ้ง 

มีโรคระบาดเยอะ ราคาไม่ดีก็หันมาเลี้ยงปู และเช่นกันอย่างช่วงโควิดเลี้ยงปูแล้วไม่มีแม่ค้ามาซื้อ การขนส่งท�าไม่ได้  

ใช้เวลาเลี้ยงนานด้วย ก็ต้องหยุดมาเลี้ยงกุ ้งไปพลางๆ แต่ถ้าสถานการณ์ปกติสามารถเลี้ยงปูขาวได้ตลอด เพราะ 

ตลาดต้องการมาก และดินในบ่อท่ีนี่ก็เหมาะสมเพราะเป็นดินเหนียว ท�าให้ปูมีเนื้อแน่น และหวาน แม้แต่ปูเปรี้ยว 

ที่ใช้ท�าส้มต�ายังอร่อยกว่าที่อื่น”
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แม้ชีวิตต ้องพบเผชิญกับวิกฤติ ท่ีไม ่คาดคิด  

แต่อดีตผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีท่ีหาอยู่หากินกับทะเลคนนี ้

ก็ยังมีความสุขที่ได้อยู ่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว  

และชุมชนซึ่งมีความเอื้ออาทรต่อกัน อีกทั้งหลังจาก 

มีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ เข้ามาก็ยิ่งท�าให้ 

เขาได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถน�าพื้นท่ีว่างเปล่า 

ที่เคยเป็นบ่อกุ้งร้างกลับมาใช้ประโยชน์ เลี้ยงปู เลี้ยงปลาได้  

นอกจากช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และท�าให้มีรายได ้

ในแต่ละวันแล้ว ยังมีเงินเก็บอีกต่างหาก รวมถึงคนอื่นๆ  

ในชุมชนก็เช่นกัน



154 

“หลายคนมีเงินไปใช ้หนี้กองทุนหมู ่บ ้านที่กู ้ 

ไปซื้อลูกปู ท�าให้เขายิ้มได้ ต่างจากเมื่อก่อนไม่มีอาชีพ  

ไม ่มีรายได ้ เพื่อนบ้านมีงานแต่ง งานบวช ไปไม ่ได ้ 

เพราะไม่มีเงินท�าบุญ แต่ถ้าเลี้ยงปูอย่างน้อยขายตัวหนึ่ง  

300-400 บาท ก็ใส่ซองท�าบุญ 200 ได้ เห็นได้ชัด 

เลยว่าชีวิตคนที่นี่ดีขึ้นมาก และที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะ 

ทรงมองเห็นประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมาก  

ถ้าเราไม่สนองพระราชด�าริ หรือไม่เดินตามพระองค์ท่าน 

ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะฉะนั้นการท�าในสิ่งที่ทรง 

แนะน� า  ผมว ่ า เป ็นเรื่ อง ท่ีดี  และผมมีศรัทธามากๆ  

จะไม่ทอดทิ้งแนวทางของพระองค์เลย”

ถ้าจะว่ากันจริงๆ เขาได้เดินตามแนวทางของ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาตลอดอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต  

และความเป็นอยู ่ เพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน 

ที่นี่ ตั้งแต่รุ ่นปู่ย่าตายาย จนถึงพ่อแม่ซึ่งเป็นไปตามหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียงมาแต่โบราณ เพราะมีการปลูกผัก 

สวนครัวรั้วกินได้กันมานมนาน และท�าทุกอย่างแบบ 

พอประมาณ โดยไม ่เบียดเบียนผู ้ อ่ืนเหมือนกับที่ ไม ่

เบียดเบียนตนเอง จนเขาสามารถพูดด้วยความภาคภูมิใจ 

ว่าก�าลังท�าชุมชนบ้านหนองหงส์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู ้ 

ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่  9 ในพื้นที่น�้าเค็ม 

ที่สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ไปพร้อมๆ กับการท�าอาชีพ 

ประมงด้วยความภาคภูมิใจ 
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“ถ้าเราไม่งอมืองอเท้าก็สามารถท�างานได้ทุกอย่าง บางคนมัวแต่คอยเวลา คอยโน่นนี่นั่น แต่ผมไม่คอย  

ตั้งหน้าเดินตามแนวพระราชด�าริ ซึ่งท�าให้มีขวัญ ก�าลังใจที่ดี และพอท�าแล้วก็ได้ความสบายใจซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ  

การอยู ่บนพื้นฐานที่มีความพอดี และน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ท�าให้จิตใจผมเบาสบายขึ้น เพราะทุกอย่าง 

ในสวนกินได้หมด และเป็นสิ่งท่ีเราท�าเอง กินเอง เหลือก็แบ่งป ัน ถ ้ายังเหลืออีกน�าไปขาย ผมมักพูดกับคน 

ในหมู่บ้านเสมอว่า อย่ารักพระองค์แต่ปาก แต่ต้องท�าด้วย”

ชุมชนบ้านเกาะเพชร แห่งอ�าเภอหัวไทรในวันนี้ จึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งในลุ ่มน�้าปากพนังที่ผู ้คนสามารถเข้าไป 

สัมผัสชีวิตความเป็นอยู ่ และการยังชีพของคนอยู ่ใกล้ชิดทะเลอย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนได้อย่างมั่นคง
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ฝันเป็นจริง
ในพื้นท่ีน�้า 3 รส

เสียงร้อง “แบ๊ะ แบ๊ะ” ของแพะนับสิบตัวในยามรุ่งอรุณ คือสัญญาณบอกให ้
ชายหนุ่มวัย 35 รู้ว่า ถึงเวลาต้องปล่อยแพะออกจากคอก ให้พวกมันได้วิ่งไปเล็มหญ้า 
ในทุ่งกว้าง ก่อนที่ เขาจะแวะตัดหญ้าเ พ่ือเป็นอาหารลูกแพะวัยอ่อนในราง 
อเนกประสงค์ที่ใส่ได้ทั้งหญ้าและกิ่งไม้ จากนั้นจึงค่อยไปช่วยแม่เตรียมอาหาร 
ท�ากับข้าวกินกันในครอบครัว เพราะวัตถุดิบทั้งพืช ผัก ปลามีพร้อมมูล...
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ในบริเวณบ้ำนบนพ้ืนที่นับ 10 ไร่ ในต�ำบลขนำบนำก  
อ�ำเภอปำกพนัง ซึ่งเคยเป็นบ่อกุ้งรกร้ำงมำก่อน จะได้รับ 
กำรพลิกฟื้ นผืนดินจนเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญำหำร 
ต่ำงๆ และยังแปรสภำพเป็นทุ่งเล้ียงสัตว์นำนำชนิด  
ทั้งวัว แพะ ไก่ ฯลฯ ตำมแนวทำงกำรท�ำเกษตรผสมผสำน  
ซึ่งเป็นควำมฝันที่เป็นจริงของชำยหนุ่มซึ่งเคยมีควำม 
อบอุ่นของครอบครัวเป็นควำมทรงจ�ำในวัยเยำว์

“ตอนเด็กๆ ผมได ้อยู ่บ ้าน ได ้อยู ่กับพ่อแม ่ ลุงป ้า  
เป็นความสุขที่สุดแล้ว ใครมีแกงอะไรก็เอามาแบ่ง หรือถ้าใคร 
ได้ปลาตัวโตๆ มาจะแบ่งกันกินทั้งหมู ่บ้าน 
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“เม่ือก่อนที่นี่ยังมีน�้าจืด ย่าจะปลูกผักไว้กินเอง ผมจึงได้กินผัก ผลไม ้

ที่ย่าปลูก อย่างพวกน�้าเต้า ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ เกือบทุกชนิดที่เป็นผักสวนครัว  

และย่าเคยพาผมไปถอนหญ้า ขุดตอไม้ บางคร้ังพาไปเผาถ่าน และยังมี 

ฐานความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาพวกงานจักสาน สามารถท�าเครื่องใช้ในครัวเรือน 

ใช้เอง อย่างที่รองหม้อ และอื่นๆ ย่าท�าเป็นหมด”

ศุภชัย มีปลอด คนหนุ ่มแห่งบ ้านขนาบนากย้อนความทรงจ�า 

ที่ไม่อาจลืมเลือน แม้บ้านที่เคยอยู่ อู่ที่เคยนอนอย่างสุขสบายจะเปลี่ยนแปลงไป 

ตั้งแต่เขายังเรียนไม่จบชั้นมัธยม เพราะฐานะทางบ้านเริ่มสั่นคลอนหลังพ่อแม ่

ประสบภาวะขาดทุนจากการเลี้ยงกุ ้งกุลาด�า จนไม่มีอาชีพ ไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก 

วัยก�าลังกิน ก�าลังนอนทั้ง 7 คน ได้เหมือนเดิม 

ผมค่อยๆ ท�ำไปทีละนิด เหมือน 

ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ หัว 

ทรงตรัสว่ำ ให้เดินทีละก้ำว กินข้ำว 

ทีละค�ำ ท�ำทีละอย่ำง

~ • ศุภชัย มีปลอด • ~
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
อ�าเภอปากพนัง

เมื่อความทุกข์ยาก ความ 

ขาดแคลนเริม่มาเยือน สภาพบ้านแตก 

สาแหรกขาดก็ตามมา เด็กๆ ต้อง 

กระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ตามบ้าน 

ญาติ เพื่อเรียนหนังสือ ในขณะที ่

พ่อแม่กลับต้องท�ามาหากินโดยการ 

ขายมะพร ้าวที่มีอยู ่ ไม ่ถึงร ้อยต้น  

พร ้ อม ๆ  กั บห าปล าต ามคลอง 

ธรรมชาติไปด้วย แต่ก็ไม่พอเพียง 

ต ่อการยังชีพของครอบครัวใหญ่  

และภาพความเปล่ียนแปลงเหล่านี้คือ

สิง่ทีค่นหนุม่รกับ้านเกดิคนนีไ้ม่เคยลมื
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“เม่ือก่อน ที่ตรงนี้เคยเป็นทุ ่งนาทั้งหมด เพราะน�้าเค็มยังมาไม่ถึง เป็นพื้นที่น�้ากร่อยที่ความเค็มอยู ่ในระดับ 

ยังปลูกข้าวพันธุ ์ท้องถิ่นอย่างข้าวยาโคได้ พ่อก็ท�าประมงชายฝั ่ง และท�านาข้าวด้วยปีละครั้ง เม่ือก่อนที่บ้านมีที่นา 

ประมาณ 30-40 ไร ่ มีควายเป็นร ้อยตัว ยังมีทุ ่งเล้ียงสัตว ์ด ้วย แต่หลังจากปี 2535 เริ่มท�านาข้าวไม่ได ้แล ้ว  

เพราะน�้าจืดไม่พอ และบ้านผมเป็นโซนสองน�้า หลังจากมีการขุดคลองหน้าโกฏิ ที่ตรงนี้เริ่มกลายเป็นพื้นที่น�้าเค็ม  

พ่อก็เลิกท�านาข้าว เลิกออกทะเลหันมาท�านากุ ้งอย่างเดียว และความที่เป็นชาวบ้านไม่มีความรู ้เรื่องการจัดการระบบ 

ฟาร์มเหมือนคนเรียนจบสูงๆ หรือเป็นนายทุน ซึ่งระบบการจัดการต้องใช้เงินเยอะ พ่อกับแม่จบแค่ ป.4 เหมือน 

เกษตรกรส่วนใหญ่แถวนี้ พอจะท�าบ่อกุ ้งก็เลี้ยงเลย โดยไม่มีบ่อเก็บน�้า ไม่มีบ่อพักน�้า ท�าแค่เก็บข้ีกุ ้งไม่ให้ออกไป 

ล�าน�้าสาธารณะ แต่ยังถ่ายน�้าทิ้งลงแหล่งน�้าสาธารณะอยู่ดี และทุกคนท�าแบบนี้หมด แม้แต่โรงงานใหญ่ยังปล่อยน�้าเสีย 

ลงแม่น�้า สุดท้ายบริเวณนี้กลายเป็นพื้นท่ีเสื่อมโทรม เพราะทั้งตะกอน สารพิษ สารเคมีต่างๆ ลงไปอยู่ในคลองหมดเลย  

ปลาน�้าจืดอยู ่ไม่ได้ก็ตาย เหลือแต่ปลาน�้ากร่อยที่พอทนได้ จนพ่อต้องเลิกท�านากุ ้ง และปล่อยพื้นที่ให้กลายเป็น 

บ่อกุ้งร้าง ทั้งๆ เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มาก มีข้าว มีปลาชุกชุมทั้งปลาช่อน ปลาหมอ ปลากระดี่ ปลาชะโด  

ขนาดจระเข้ยังมีเลย”
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เด็กหนุ่มวัย 15 ในวันนั้น จึงต้องออกจากบ้าน 
ไปอาศัยอยู ่กับน้า เพื่อเรียน และท�างานควบคู ่ไปด้วย  
พร้อมกับตั้งใจไว้เลยว่า จะต้องกลับมาพลิกฟื้นคืนความ 
อุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินที่เคยเป็นอู่ข้าว อู่น�้าของครอบครัว 
เขาอดทนจนคว้าปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง  
สาขาการเพาะเลี้ยงพันธุ ์สัตว ์น�้ า  คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มาได้ในเวลาเพียงสามปีครึ่ง และตัดสินใจท�างานในฟาร์ม 
กุ้งแห่งหนึ่งที่จังหวัดพังงา 7-8 ปี ขณะเดียวกันก็ปลูกผัก 
หลังบ้านพักไว้กินเองด้วย ไม่เพียงประหยัด แต่วิธีนี ้
ยังช ่วยให้เขาสะสมทุนการท�าเกษตรตามความฝันได ้
เร็วขึ้นด ้วย แน่นอนว่าในระหว่างนั้นเขาจะกลับบ้าน 
เป็นระยะๆ ก่อนจะกลับมาเริ่มสานฝันให้เป ็นจริงได ้
ในปี 2557

“หลังจากพ่อเลิกท�านากุ ้ง ท่ีตรงนี้กลายเป็น 
ที่รกร้าง ท�าอะไรไม่ได้ มีแต่ต้นไม้ท้องถิ่นขึ้นเต็มไปหมด  
แต ่บางอย ่างใช ้กิน ใช ้ เป ็นสมุนไพรได ้ ที่มี เยอะสุด 
คือกระถิน ซึ่ งผมเรียนมาก็รู ้ ว ่ าสามารถเอาพืชในนี ้
มาเป็นอาหารสัตว ์ได ้ แต่ต ้องเลือกประเภทของสัตว ์  
ซึ่งผมเลือกแพะ เพราะกินพืชได้เกือบทุกชนิด อย่าง 
หน้าแล้งใบไม้ร่วงมันกินหญ้าได้ ช่วงน�้าท่วมหญ้าจมน�้า  
มันกินใบไม้ได้ ท�าให้มีอาหารทดแทนให้มันกินได้ทั้งปี 

“ผมเริ่มเอาแพะมาเลี้ยงก่อนในปีแรก ยกคอกไว้ 
กลางสวน เพื่อให ้แพะช ่วยก�าจัดวัชพืชไปทีละล็อค  
เพราะที่ร้างมาสิบกว่าปี เจอต้นไม้โตๆ ก็เลื่อย อันไหน 

ท�ำฟืน เผำถ่ำนได้เก็บอำไว้ ส่วนใบไม้เล็กๆ ใช้ท�ำปุ ๋ย  
ตรงไหนคิดจะปลูกต้นพร้ำว* ก็เอำขี้แพะไปฝังดินไว้เพื่อ 
ให้ย่อยสลำยเป็นปุ ๋ย

“ตอนนั้นโซนนี้ เป ็นน�้ำเค็มหมดแล้ว และยัง 
ไม ่มีน�้ ำจืด ผมต้องหิ้วน�้ ำจำกบ้ำนมำให ้แพะกินทีละ 
สองถัง  เริ่มจำก 5 ตัว  จนกลำยเป ็น 40-50 ตัว  
ตอนเลี้ยงแรกๆ คอยศึกษำพฤติกรรมแบบนอนเฝ้ำเลย  
ผ ่ำนไปสองปีกำรเล้ียงแพะตอบโจทย์ เพรำะไม ่ต ้อง 
เสียเงินซื้ออำหำรสักบำท ส่วนต้นไม้ตอนนั้นปลูกจำก 
ไว้บ้ำงแล้ว กับต้นไม้บำงชนิด แต่ไม่เป็นระบบ เพรำะ 
ยังคิดไม่ออก ว่ำจะไปแนวทำงไหนดี รู ้แต่ว่ำถ้ำจะเลี้ยง 
สัตว ์ต ้องเลี้ยงแบบไม ่ซื้ออำหำรจำกโรงงำน คือถ ้ำ 
ไม่มีเงินในกระเป๋ำก็สำมำรถอยู ่ได้

*ต้นพร้าว หมายถึง มะพร้าว
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“พอปี ท่ีสอง เริ่มตั้งโจทย์ว ่าจะเปลี่ยนพื้นที ่
นากุ้งร้างมาท�าการเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืน เพราะ 
เม่ือก่อนท�าอาชีพเชิงเดี่ยวคือเลี้ยงกุ ้ง ก็พบว่าอยู ่ไม่ได้  
ต ้องท�าแบบผสมผสาน คือมีทั้งสัตว ์ พืช ให้สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้แบบมีการพึ่งพิงกัน โดยเอามูลสัตว์มาเป็น 
ปุ ๋ยใส่ต้นไม้ ส่วนใบไม้ เศษไม้ก็ให้แพะกินได้ รวมถึง 
ปลูกหญ้าเนเปียร์ไว้เป็นอาหารสัตว์ควบคู่ไปด้วย

“การจะปลูกพืช เลี้ยงสัตว ์ต ้องเลือกชนิดที่ 
เหมาะสมกับสภาพพื้ นที่  ผม เคย เลี้ ย ง เป ็ด  เลี้ ย ง 
ไก่แจ้ไทย หมาชาวบ้าน มากัดตายหมด เลยต้องเลือก
เลี้ยงไก่ที่แข็งแรงหน่อย อย่างไก่ป ่า ซึ่งหากินเองได้  
สามารถนอนบนต้นไม้ได้ ตัวผู ้ขายเป็นไก่สวยงาม ตัวที่ 
ขันดีๆ ขายเป็นไก่ส�าหรับแข่งขัน ส่วนตัวเมียเลี้ยงไว้ 

เก็บไข่ขาย ได้ลูกละ 6 บาท เพราะเป็นไข่อินทรีย์ที่กิน 
อาหารตามธรรมชาติ ” เขาเล ่าประสบการณ์ตัวเอง 
อย่างสนุกท่ามกลางสายลมเย็น ขณะนั่งบนแคร่ไม้ในสวน 
ที่มีไก่สีสวยเดินไปมา และส่งเสียงขันให้ได้ยินเป็นระยะ

พื้นที่บ่อกุ้งร้างดั้งเดิมของพ่อแม่ จึงเป็นเสมือน 
ห้องทดลองให้ชายหนุ่มค่อยๆ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ไปเรื่อยๆ เพื่อหาประเภทพืชที่เหมาะสมกับการอยู ่ใน 
น�้ากร่อย และทนแล้งได้ โดยน�ามาทดลองปลูกอย่างละ 
4-5 ต้น ในปีแรกต้นไม้ที่เอามาปลูกตายหมด เพราะดิน 
และน�้ายังเค็ม เขาต้องแก้ป ัญหาด้วยการขุดบ่อเพิ่ม  
พร้อมทั้งใช้บ่อกุ ้งร้างเป็นที่กักเก็บน�้าฝน และท�าประตู 
กั้นไม่ให้มีน�้าเค็มเข้าพื้นที่ จากนั้นจึงค่อยเอากุ ้ง ปู ปลา  
มาปล่อยในบ่อ ส่วนบนขอบบ่อก็ปลูกพืชพันธุ ์ไม้ต่างๆ  
อย ่าง ฝรั่ ง มะพร ้าว กล ้วย พริก ฯลฯ เพื่อให ้ เกิด 
การใช้พื้นที่อย่างคุ ้มค่า
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“ผมค่อยๆ ท�าไปทีละนิด เหมือนที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า ...ให้เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค�า  
ท�าทีละอย่าง...  ผมอยู่บ้านมา 7 ปีแล้ว อยู่ได้สบายมาก  
อย่างตอนเจอโควิดรอบแรก เพื่อนๆ ล�าบาก แต่ผมอยู่ได้  
เพราะมีพืชผักสวนครัว มีปลา บางทียังแบ่งให้คนที ่
ล�าบากกว่าไปกิน รอบสองก็ยังอยู ่ได้ แต่พอรอบสาม 
เงินเก็บเริ่มน้อย เพราะรายได้ส่วนมากได้จากการขาย 
ขี้แพะ เนื้อแพะ ขายส ่งเป ็นตัวรวมแล ้วได ้ประมาณ 
ปีละแสนกว่าบาท พอตลาดมาเลเซียปิดเลยฝืดหน่อย  
แต่ยังมีรายได้จากน�้าตาลจากของเดิมที่ปู ่ปลูกไว้สองไร่  
และเพิ่งปลูกใหม่แซมตามต้นมะพร้าวตอนมาท�าการ 
เกษตรใหม่ๆ ตอนนี้กลายเป็นรายได้หลัก สามารถขายได ้
ปีละสองรอบ รอบละประมาณ 6-7 หมื่นบาท รวมแล้ว 
ก็ได้เป็นแสนบาท จากการขายน�้าตาลจาก ซึ่งยังต้อง 
จ้างชาวบ้านมาช่วย ถ้าจะน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
อื่นๆ คงท�าไม ่ทัน ต้องรอให้มีความพร้อมมากกว่านี้  
ขณะเดียวกันก็ยังมีรายได้จากการขายปู ปลา กุ ้งที่เลี้ยง 
ในบ่อ รวมถึงสัตว์อื่นๆ อีกต่างหาก”

ในทุกๆ วัน เขาจึงยังคงท�างานในสวนที่มาก 
ไปด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด และได้ดูแลเหล่าสรรพสัตว์ 
ทั้งวัว แพะ ไก่ ฯลฯ โดยใช้วิธีรรมชาติ และเน้นการพึ่งพิง 
ตนเองเป็นหลัก ด้วยความเช่ือมั่นในแนวทางที่เดินมา 
อย่างไม่สั่นคลอน เพราะเห็นแล้วว่า ตนเองมีอิสระ และ 
ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆ 

เมื่อถามถึงผู ้ที่ เป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวเดิน  
จนสามารถสร ้างฝ ันให ้ เป ็นจริงได ้อย ่างในทุกวันนี้  
เขาพูดด้วยแววตามุ ่งมั่นว่า “ผมศรัทธาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ ้าอยู ่หัวรัชกาลที่  9 มาก การใช ้ ชีวิตของผม 
เดินตามรอยพระองค์ท่าน โดยยึดหลักความพอเพียง  
พอประมาณ ถ้าไม่ใช้หลักการนี้ ผมจะไม่สามารถเก็บเงิน 
จนมาสานต่อความฝันได้เลย

“ผมประทบัใจการทรงงานและความไม่ถอืพระองค์ 
ของท่าน จึงเชื่อมั่นในแนวทางของพระองค์ท่านมาก 
อย่างเรื่องบันได 9 ขั้น ที่ว่า... ขั้นแรก ท�าให้พอกินก่อน  
2. ให้เก็บไว้ใช้ 3. ท�าให้อยู ่ได้ พออยู่ได้ก็เกิดขั้นที่  
4. คือพอร่มเย็น เหล่านี้เป็นขั้นพื้นฐาน พอมีขั้นนี้แล้ว  
ก็ไปสู ่ ข้ันที่  5-6 คือ ให้แบ่งปัน เช่น เอาไปท�าบุญ  
ให้ทานคนที่ล�าบากกว่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ การให้ 
ความรู ้ ฯลฯ พอให้แล้วก็เริ่มรู ้จักเก็บรักษาซึ่งเป็น 
ขั้นที่ 7. ด้วยการแปรรูป สร้างผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น 
คือ การขายซึ่งเป ็นขั้นที่  8. ก ่อนจะไปสู ่ขึ้นที่  9.  
การสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายผลไปสู ่ 
ผู ้อื่น และชุมชน จนถึงประเทศ
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“พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ทรงท�าให ้ 
ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยตนเอง และได้อยู่ในบ้านเกิด ด้วยการ 
สอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู ่  และน�ามา 
ใช้ประโยชน์เพื่อจะได้ไม่ต้องท้ิงถิ่นฐานไปท�างานที่อื่น  
และสามารถอยู ่บ ้านได้อย่างมีความสุข มีความอบอุ ่น  
อยู ่ดีกินดี  เหมือนท่ีทรงมาท�าโครงการพัฒนาพื้นที ่
ลุ ่มน�้าปากพนังฯ ท�าให้เกิดประตูระบายน�้าที่ช่วยให้เกิด 
การแบ่งแยกน�้าจืด น�้าเค็มชัดเจน แม้เกษตรกรจะต้อง 
ปรับตัวบ้าง แต่เป็นประโยชน์มาก อย่างคนในโซนน�้ากร่อย 
พอไม่เจอปัญหาน�้าเค็ม ก็ท�าให้สามารถปลูกพืช เพาะเลี้ยง 
สัตว์น�้าได้ ส่วนน�้าจืดถือเป็นหน้าท่ีของเราท่ีต้องหาทาง 
เก็บไว ้ใช ้เอง ซึ่งก็ทรงมีแนวทางให้ศึกษา และน�าไป 
ประยุกต์ใช้อยู่แล้ว 

“ที่ส�าคัญพอมีการแบ่งโซนชัดเจนท�าให้คนรู ้ 
บทบาทหน้าที่ตัวเอง ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งเป็น 
เร่ืองส�าคัญมาก และพอชาวบ้านปรับตัวได้ ทุกคนก็อยู่อย่าง 
มีความสุข เพราะมีรายได้ มีอาชีพ มีข้าว มีปลาไว้กิน  
ส่วนที่เหลือก็ขายเป็นรายได้เสริม เก็บเป็นเสบียงไว้ใช้ 
ในช่วงชีวิตที่เจอวิกฤติได้อีก ท�าให้ประชาชนไม่ล�าบาก  
และนี่คือความสุขที่แท้จริง เหมือนกับผมที่มีความสุข 
อยู ่กับพ่อแม่ กับครอบครัวในทุกวันนี้”

ปัจจุบัน ศุภชัย มีปลอด ไม่เพียงเป็นเกษตรกร 
ที่เดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มตัว หากยัง 
เป็นวิทยากรให้ความรู ้ในเรื่องดังกล่าว และเปิดบ้าน 
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานศรีปราชญ์
ฟาร์ม เพื่อเผยแพร่ความรู ้และประสบการณ์ในการ 

ท�าการเกษตรผสมผสานแก ่ผู ้สนใจทั่วไป เพื่อช ่วย 
สืบสานปณิธานของในหลวงรัชกาลที่  9 ด ้วยความ 
เช่ือมั่นว ่า หากใครได ้เดินตามแนวทางของพระองค์  
ย่อมได้พบความความสุขในชีวิตอย่างแน่นอน
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หากพูดถึงต�าบลขนาบนาก อ�าเภอปากพนัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายน�้ าติดทะเลอ่าวไทย  
จะต้องมีพืชชนิดหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือ “จำก” ซึ่งเป็นต้นไม้มากประโยชน์ที่คน 
ในชุมชนปลูกคู่กับข้าวมาแต่โบร�่ าโบราณ ชาวขนาบนากในอดีตจึงมีอาชีพหลัก คือ 
การท�านา และท�าไร่จาก เพราะมีแหล่งน�้ าธรรมชาติอย่างคลองหัวไทร และคลอง 
หน้าโกฏิซึ่งเป็นคลองขุดใหม่เชื่อมต่อชายฝ่ังทะเล ท�าให้ต�าบลขนาบนากกลายเป็น 
พ้ืนท่ี 3 น�้ า คือ น�้ าจืด น�้ าเค็ม และน�้ ากร่อยในบริเวณเดียวกัน การท�าไร่จาก 
ซึ่งชอบน�้ ากร่อยจึงได้ผลดี แต่เม่ือสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงได้น�าพากระแส 
การเลี้ยงกุ้งกุลาด�าอย่างไร้ระบบมาสู่ชุมชน นานวันเข้าก็ท�าให้สภาพแวดล้อม 
เส่ือมโทรม จนส่งผลให้นาข้าวหายไป ส่วนไร่จากเหลือน้อยลงจนน่าใจหาย

พืชพันธุ์พื้นบ้าน
ในโลกยุคใหม่
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กระทั่งเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังในฯ 

ที่ท� า ให ้สายน�้ า  และทรัพยากรธรรมชาติ ได ้ รับการฟ ื ้ นฟู  

พร้อมทั้งเกิดการจัดโซนแบ่งแยกน�้าจืดน�้าเค็ม รวมถึงมีการ 

จัดโซนน�้ากร่อย ซึ่งศูนย์อ�านวยฯ ได้ช่วยกันวางแนวทางป้องกัน 

ไม่ให้น�้าเค็มเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว และไร่จาก ช่วงน�้าเค็มจัด  

พร ้อมทั้ งช ่ วยระบายน�้ า ในฤดูน�้ าหลาก ท� า ให ้ ช าวชุมชน 

โซนน�้ากร ่อยสามารถพลิกฟื ้นผืนดิน และบ่อกุ ้งร ้างกลับมา 

ท� านา ท� า ไร ่จาก รวมถึงท� าอาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ และ 

เมื่อยุคสมัยผ่านไป มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข ้ามา จึงท�าให้เกิด 

การพัฒนาพืชพันธุ ์พื้นบ้านมากขึ้นตามไปด้วย
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กวี จันทษี คือชาวขนาบนากคนหนึ่งซึ่งยังคงสืบสานการท�านา ปลูกข้าวพื้นเมือง และท�าไร่จากตามรอยบรรพบุรุษ 

มาตลอด อาจมีซวนเซบ้างในช ่วงที่ชาวปากพนังโหมเล้ียงกุ ้งกุลาด� า แม ้เขาจะต ้านทานกระแสไม ่ไหวบวกกับ 

น�้าเค็มรุกพื้นที่มาก จนต้องหันมาท�านากุ ้งด ้วย แต่กลับไม่เคยทิ้งการท�าไร ่จาก แม้จะไม่ได ้ผลดีเหมือนในอดีต 

แต่ก็อยากรักษาไว้ เหมือนที่เขาใช้ค�าว ่า “ถูๆ ไถๆ ท�าไป” เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 30 ปี เปรียบไปก็คล้ายสายลม 

หวนคืน ให้เขาได้กลับมาท�านาเต็มรูปแบบ และท�าไร่จากได้อีกครั้ง หลังจากมีโครงการพัฒนาพิ้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ  

เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้ 

“สมัยก ่อนอาชีพคนขนาบนากทั้ งหมดคือ 

ท�านา พอว่างจากช่วงหน้านาจึงมาท�าป่าจาก โดยจะเริ่ม 

ท�านากันตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังจากนั้นเป็นฤดูฝน 

ก็หยุดไปท�าป่าจากช่วงเดือนกันยายน แล้วไปเริ่มต้นใหม่ 

อีกทีช ่วงเดือนมกราคม คนสมัยก ่อนจะท�าจากปีละ 

สองครั้งๆ ละ 1 เดือน ตอนหลัง กลายเป็นท�าป่าจาก 

ตลอดทั้ งป ี  เพราะท� านาไม ่ค ่อยได ้ผลแล ้ว น�้ า เค็ม 

ท่วมพื้นที่หมด

“คนปากพนังในอดีตจึงอพยพที่อยู ่มากที่สุด  

ไปอยู่แถวทุ่งใหญ่ ลานสกา สุราษฎร์ฯ เพราะไม่มีงานท�า  

ไม่มีที่ท�ากิน เขาจะไปหาที่ใหม่ท�ามาหากิน อย่างตอน 

เจอปัญหาน�้ าทะเลหนุนสูงมาจากฝั ่งปากพนังแรกๆ  

คนมองการณ์ไกลบอกเลยว่า ต่อไปน�้าเค็มจะท่วมตลอด 

จนท�ามาหากินไม่ได้ คนต้องอพยพไปอยู ่ที่อื่น อย่างลุง 

ของผมก็ไปอยู ่กระบี่  สมัยนั้นไกลมาก ต ้องเดินไป 

ทุ ่งใหญ่ ทุ ่งสง จูงวัว หาบข้าวสารไปด้วยกว่าจะถึง  

ยิ่งตอนบ่อกุ้งก�าลังรุ ่งเรือง คนนอกพื้นที่ยิ่งเข้ามาเยอะ 
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“จ�าได้ว่า ตอนเรียนจบ ม. 6 ที่นครฯ ผมยังกลับมา 

ช ่วยพ่อแม ่ท�านาอยู ่ เลย ตอนนั้นบริ เวณนี้ เป ็นพื้นที่ 

ท�านาทั้งหมด และยังกันดารมาก จะไปปากพนังต้อง 

นั่งเรือโดยสารอย่างเดียวและต้องไปตอนเช้า เพราะมีเรือ 

วันละรอบ ถ ้าพลาดคือต ้องรออีกวัน ระยะทางจาก 

ขนาบนากไปปากพนังไม่ถึง 20 กิโลฯ แต่นั่งเรือนาน  

4-5 ช่ัวโมง เพิ่งมีถนนเข ้ามาที่ต�าบลขนาบนากเมื่อ 

ปี 2525 นี่เอง

“หลังจากมีถนนก็เริ่มมีการพัฒนามาเรื่อยๆ  

แต่คนยังท�านากันอยู ่ จนเกิดการเล้ียงกุ ้งกุลาด�า พื้นที่ 

ที่ เคยท�านา พื้นที่ป ่ าจากเปล่ียนมาเป ็นบ ่อกุ ้ ง  และ 

หลังจากนั้นเราต้องพึ่งข้าวจากภาคกลางทั้งหมด” 

หลังจากมีประตูอุทกฯ แล้ว ผมคดิ 

เลยว่ าพวกเราต้องกลับมาท� านา  

ปลูกข้าวกินเอง เพราะพ้ืนท่ีของเรา

เป็นโซนน�้ ากร่อยสามารถท�านา หรือ 

จะปลูกพืชอะไรก็ ได้  โดยเฉพาะ 

การท�าป่าจาก

~ • กวี จันทษี • ~
ชาวนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง  

บ้านขนาบนาก
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คงเป็นเรื่องยากส�าหรับคนรักถิ่นฐานบ้านเกิดที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น�้า เป็นแผ่นดินทองของการปลูกข้าว แล้วต้อง 
เห็นคนในชุมชนพึ่งพาข้าวจากท่ีอื่น แต่เพราะฟ้ายังมีตา ความยากล�าบาก และความสิ้นหวังของผู้คนจึงได้รับการมองเห็น  
เหมือนสายฝนหลั่งมาชุบชูใจคนขนาบนาก ผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ ที่ช่วยให้ชายวัยต้น 60 คนนี้  
และชาวชุมชนกลับมาท�านา ปลูกข้าวได้อีกครั้ง

“หลังจากมีประตูอุทกฯ แล ้ว ผมคิดเลยว ่า 
พวกเราต้องกลับมาท�านา ปลูกข้าวกินเอง เพราะพื้นที ่
ของเราเป็นโซนน�้ากร่อยสามารถท�านา หรือจะปลูกพืช 
อะไรก็ได้ โดยเฉพาะการท�าป่าจาก ส่วนข้าวผมเลือก 
สายพันธุ์พื้นเมือง เริ่มจากข้าวยาโคก่อน เพราะขนาบนาก 
ไม่มีระบบชลประทาน อาศัยน�้าฝนอย่างเดียว จึงต้อง 
ใช้ข ้าวพันธุ ์พื้นเมืองเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเรียกได้ว ่า 
ในพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฝั่งตะวันออกทั้งขนาบนาก ป่าแพรก  
ท่าพญา บ้านเพิง เป็นพื้นที่ที่ยังมีสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอยู่  
ตรงอื่นไม่ค่อยมีแล้ว 
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“จริงๆ เมื่อก่อนในลุ ่มน�้าปากพนังมีข้าวพื้นเมืองหลายสายพันธุ ์ แต่ช่วงที่หยุดท�านา ท�าให้ข้าวบางพันธุ ์
หายไปเลย อย่างข้าวสีรักษ์ ข้าวพวงแก้วไม่มีแล้ว เคยมีคนเอาพันธุ ์มาให้ บอกเป็นข้าวสีรักษ์ก็รู ้สึกไม่เหมือนเดิม  
เพราะผมจ�าเอกลักษณ์ได้ คือถ้าเป็นของเดิมเมล็ดจะโต พอหุงเป็นข้าวสวยจะนิ่มกว่าที่เขาเอามาให้ ระยะเวลาในการ 
ปลูกก็สั้นกว่าแค่ 5 เดือน ถ้าเป็นสมัยอดีตจะต้องใช้ประมาณ 7 เดือน ตอนนี้ข้าวที่ปลูกจึงไม่ใช่พันธุ ์พื้นเมืองดั้งเดิม 
เสียทีเดียว แต่เป็นข้าวเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ อย่างข้าวเล็บนก ข้าวสังห์หยด ไว้ใช้บริโภค ข้าวกาบด�า ข้าวยอด 
จ�าปี ใช้ท�าแป้งท�าขนม และเป็นอาหารสัตว์อย่างข้าวไก่ เป็นต้น”

เมื่อเริ่มกลับมาลงแรงหว่านไถ ปลูกข้าวบน 
ที่นากว ่ า  50 ไร ่  อย ่ างมีความหวั ง  แต ่ เมื่ อถึ งฤด ู
เมล็ดข้าวออกรวงรอการเก็บเกี่ยว เขาก็ได้พบปัญหา 
ซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปพร้อมอาชีพท�านาข้าวคือ ไม่มีโรงส ี
ในชุมชน ทั้ งๆ ท่ีในอดีตปากพนังเคยมีมากมายนับ 
ร้อยแห่ง เขาจึงร่วมกับเพื่อนกว่า 10 คน ช่วยกันท�านา 

แปลงรวมประมาณ 100 กว ่าไร ่  และท�าโรงสีชุมชน 
ในบริเวณบ้าน เพื่อช ่วยให ้ชาวบ ้านได ้สีข ้าวกินเอง  
โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
พาไปดูงานที่มูลนิธิข ้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 
ได้รับการสนับสนุนเครื่องสีข้าวจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
นครศรีฯ ในปี 2547
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“พอมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ เข้ามา ท�าให้พวกเราได้ปรับชีวิตใหม่ และมีหน่วยงานต่างๆ  

สนับสนุนเยอะ อย่างเมื่อก่อนท่ีนาจะกลายเป็นท่ีรกร้าง มีหญ้า มีต้นไม้ขึ้นเต็ม กรมพัฒนาที่ดิน และหลายๆ หน่วยงาน 

ก็เอารถขนาดใหญ่มาช่วยปรับพื้นที่ให้เราได้กลับมาท�านา จนท�าให้เกิดโรงสีตามมา ตอนนี้มีทั้งคนในพื้นที่ และบริเวณ 

ใกล้เคียงประมาณ 3 ต�าบล คือปากพนัง เชียรใหญ่ และหัวไทร ในรัศมีประมาณ 70 กิโลเมตร ที่เอาข้าวเปลือกมาสี 

ที่โรงสีชุมชนในขนาบนาก ซึ่งตอนนี้มีที่นี่ที่เดียว เคยมีที่อื่นท�าก็เลิกหมด เพราะค�าว่าโรงสีชุมชนถ้าท�าเพื่อเศรษฐกิจ  

หรือคิดแสวงหารายได้ มันไม่คุ ้ม เพราะรายได้จากการสีข้าววันละไม่เกิน 300 บาท แต่ที่เราท�าเพราะคิดว่าได้ช่วย 

ชุมชน คนจะได้ไม่ต้องหอบข้าวเปลือกออกไปหาโรงสีไกลๆ มีแกลบเหลือไม่ขายแต่ให้ ใครไม่มีข้าวสารมาเอาเลย  

ไม่ต้องซื้อก็ได้ เพราะผมคิดว่าถ้าตัวเองอยู่ได้เพื่อนต้องอยู่ได้ และถ้าเพื่อนอยู่ได้ตัวเองต้องอยู่ได้เช่นกัน

“ตอนนี้คนขนาบนากไม่ต้องซื้อข้าวกินเพราะ 

ปลูกเองเป็นส่วนใหญ่ จะมีคนข่ีรถเอาข้าวมาสีทุกวัน  

เพราะเขาจะสีแค่พอกินเป็นเดือนๆ เราคิดราคาค่าสีข้าว  

10 กิโล 3 บาท แต่ถ้าเอามาสีน้อยกว่านั้นไม่เอาตังค  ์

หลาว* 

“หลังจากมีประตูอุทกฯ ชีวิตภาคการเกษตร 

เปลี่ ยนแปลงไปมาก ท� า ให ้มีอา ชีพหลากหลายขึ้ น  

สมัยก่อนพื้นที่ริมคลอง ริมแม่น�้าปลูกจากได้อย่างเดียว  

แต่ตอนนี้สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้ด้วย เช่น กล้วย  

พริก ฯลฯ และมีส ่วนที่ดีมากๆ เลย คือการระบายน�้า 

ช่วงน�้าท ่วม ไปเร็วมาก ไม ่ท ่วมขังเป ็นเดือนเหมือน 

เมื่อก่อน ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นข้าวพันธุ ์พื้นเมืองจะปลูก 

ไม่ได้ผลเพราะทนน�้าท่วมนานๆ ไม่ไหว

*หลาว หมายถึง อีก
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“ผมคิดว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีวิสัยทัศน ์

ก้าวไกลมาก เพราะถ้าไม่มีประตูอุทกฯ กั้นแม่น�้าปากพนัง  

กับทะเล ชุมชนในพื้นที่  13 อ�าเภอจะเกิดวิกฤติเลย  

อย่างเมื่อก่อนเวลาน�้าเค็มเอ่อล้นจนมาถึงพื้นที่น�้าจืด 

จะท�าอะไรไม่ได้เลย ส่วนพื้นที่น�้าเค็มก็ท�าอะไรไม่ค่อยได้ 

เหมือนกัน ผิดกับตอนนี้ทั้งพื้นที่น�้าเค็ม พื้นที่น�้าจืด ทุกคน 

มีอาชีพ มีรายได้เป็นหลักแหล่ง สามารถพึ่งพาตัวเองได ้

ทุกคน แม้แต่คนไม่มีทรัพยากรในท้องถิ่น ก็ยังมีทรัพยากร 

ในแม่น�้า ล�าคลอง ซึ่งมีหลายร้อยครัวเรือนได้อาศัย ท�าให ้

คนไม่มีพื้นที่ของตัวเองสามารถอยู่ได้ การเปล่ียนแปลง 

เหล่านี้เกิดขึ้นจากมีโครงการฯ นี้ทั้งเพ* 

สมัยก ่อนราวป ี  2518-2519 ผมมี โอกาส 
ได ้รับเสด็จในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
ตอนพระองค์ท่านเสด็จฯ มาที่ต�าบลบางจาก อ�าเภอเมือง  
ก่อนเสด็จฯ ผ่านไปนครฯ สมัยนั้นมีถนนปากพนัง-นครฯ  
แค่สายเดียว หลังจากนั้น ก็ทรงช่วยเหลือที่นี่ คงเป็น 
เพราะทรงเห็นว่า ถ้าปล่อยให้ลุ ่มน�้าปากพนังเป็นเช่นนี้ 
อนาคตลูกหลานปากพนังคงล�าบาก

แต่ ณ วันนี้ คนทั้ง 13 อ�าเภอ 3 จังหวัด มีอาชีพ  
มีรายได ้ จนท�าให ้คนที่อื่นมองว ่าตอนนี้คนในลุ ่มน�้ า 
ปากพนังมีความสุขมากกว่าคนพื้นที่อื่นแล้ว”

*ท้ังเพ หมายถึง ท้ังน้ัน
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นอกจากท�านาแล ้วกวียังท�าไร ่จากมากกว ่า  
40 ไร่ ควบคู่ไปด้วย โดยท�าเอง 5 ไร่ ส่วนที่เหลือแบ่งให้ 
คนในชุมชนช่วยท�า ก่อนจะน�ามาแปรรูปเป็นน�้าตาลปี๊บ  
และน�้าตาลไซรัป ซึ่งผลผลิตจากต้นจากของขนาบนาก 
มากกว่า 80 % จะท�าเป็นน�้าตาลปี๊บเพื่อแปรรูปเป็นเหล้า  
ส่วนอีก 20% เป็นน�้าตาลไซรัป กับน�้าตาลเกร็ด และ 
จะมีคนมารับซื้อถึงที่  โดยตลาดส ่วนใหญ่คือพัทลุง  
กับนราธิวาส 

“เรื่องจากส�าหรับชาวขนาบนากคือ ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่ เป ็นความรู ้จากรุ ่นสู ่รุ ่น สมัยก่อนพื้นที่จาก 
ปากพนังไปถึงสงขลายังไม่ได้ใช้น�้าตาลทรายจากอ้อย  
แต ่จะใช ้น�้ าตาลจาก น�้ าตาลโตนดทั้ งหมด ตอนนี้ มี 
งานวิจัยออกมาแล ้วว ่า น�้ าตาลจากสามารถช ่วยลด 
น�้าตาลในเลือดได้ 

“ผมคิดว่าอาชีพนี้ควรสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ ่น  
ความจริงพื้นที่ ไหนๆ ก็ปลูกจากได ้ แต ่ถ ้าเป ็นพื้นที ่
สามน�้าอย ่างเราจากจะสมบูรณ์มากที่สุด คือถ ้าปลูก 
ในพื้นที่น�้าจืดปลูกได้จริงแต่ความหวานน้อยกว่า ส่วนถ้า 
ปลูกในน�้ า เค็มแม ้ ได ้ความหวานมากกว ่าแต ่น�้ าตาล 
ในต้นจากจะออกน้อย อย่างจากแถวสมุทรสงคราม  
สมุทรสาครไม่มีน�้าตาล หรือถ้าเป็นพื้นที่ที่มีน�้าท่วมตลอด 
จะไม่มีน�้าตาล ถึงมีก็ไม ่ได ้คุณภาพเหมือนที่นี่  เคยมี 
คนจันทบุรีมาเรียนรู ้เรื่องจากที่นี่ และมีคุณยายคนหนึ่ง 
บอกว่า ยายอยู ่มาอายุ 80 กว่าแล้ว ไม ่เคยรู ้ เลยว ่า  
ในต้นจากมีน�้าตาลด้วย ทั้งๆ ที่บ้านยายมีต้นจากเยอะ  
แต่ใช้เฉพาะใบกับลูก ซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมบอก การปลูกจาก 
ในแต่ละพื้นที่จะได้ผลไม่เหมือนกัน”
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เพราะเห็นคุณค่า ความส�าคัญของทรัพยากรท้องถิ่น และสืบสานการท�าอาชีพตามรอยบรรพบุรุษมาอย่างมุ่งมั่น  
บ้านของ กวี จันทษี จึงได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองลุ่มน�้าปากพนัง อยู่ที่หมู่ 1 ต�าบลขนาบนาก  
อ�าเภอปากพนัง ซึ่งเป็นบ้านเกิดที่เขารัก และภาคภูมิใจ โดยในแต่ละปีจะมีหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆ มาดูงาน 
เรื่องการท�านาข้าวพื้นเมืองซึ่งมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว และการท�าไร่จากที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
ปีละหลายพันคน ซึ่งแน่นอนว่า หัวหน้าศูนย์ฯ อย่างเขาพร้อมเปิดรับทุกคน เพราะอยากมีส่วนช่วยต่อยอดความรู ้ 
จากประสบการณ์ที่ตนมีให้คนอื่นได้น�าไปพัฒนาบ้านและสังคมต่อไป

“แม้ทุกวันนี้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตคนอาจเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและ 
กาลเวลา ซึ่งเงินเข้ามามีบทบาทมากกว่าสมัยก่อนที่คนยังพึ่งธรรมชาติสูง เรียกว่าไม่มีเงินสักบาทก็อยู่ได้ ต่างจาก 
ทุกวันนี้อยู่กันไม่ค่อยได้ แต่ส�าหรับที่นี่ยังถือว่าเงินส�าคัญน้อยกว่าที่อื่น อย่างช่วงโควิดเห็นได้ชัดเลยว่า คนปากพนัง 
ได้รับผลกระทบน้อยมาก เพราะเรายังมีข้าวปลาอาหารกิน มีงานท�า 

“คนล�าบากในชนบทคอืคนไม่ท�างาน ส่วนคนอยู่เมอืงล�าบากเพราะไม่มงีานท�า ถ้าคนไม่เกยีจคร้าน อยูช่นบท 
ชีวิตรอดแน่นอน เพราะในพื้นที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เยอะแล้ว โดยเฉพาะที ่
ปากพนัง หลังจากมีการปรับพื้นท่ีเป็นน�้าจืดจะปลูกพืชปลูกผักอะไรท�าได้หมด ในคลอง ในแม่น�้าก็ท�ามาหากินได้เพราะ 
มีปลาเยอะ โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าปากพนังฯ ท�าให้ทุกคนมีอาชีพ มีงานท�า ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่า จะท�าหรือไม่ท�า  
อย่างบ้านผมมีอาชีพเยอะแต่ไม่มีคนท�า” 

เขาเล่าด้วยเสียงหัวเราะเบาๆ ก่อนจะทิ้งท้ายว่า การได้เห็นภาพชีวิตใหม่ในปากพนังวันนี้ท�าให้มีความสุข  
ความพอใจในชีวิต และแน่นอนว่าเขาจะยังคงท�างานสืบสานพืชพันธุ ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง
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สินทรัพย์
ในป่าพรุควนเคร็ง 

ในบริเวณลุ่มน�้ าปากพนังนอกจากจะมีแม่น�้ า ทะเล ภูเขา และป่าไม้แล้ว ยังมีป่า 
ลักษณะพิเศษอย่างป่าพรุขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าแสนไร่ ทางฝ่ังตะวันออก 
บริเวณรอยต่อลุ่มน�้าปากพนังกับลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา และกว้างใหญ่เป็นอันดับสอง 
ของประเทศไทยรองจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส นอกจากท�าหน้าที่กักเก็บ 
คาร์บอน (Carbon sequestration) จากชั้นบรรยากาศไว้ในเนื้อไม้ เป็นแหล่งอาศัย 
ของพืช และสัตว์แล้ว ยังท�าหน้าที่เป็นแนวกันชน ช่วยลดผลกระทบจากพายุฝน 
และอุทกภัยในพ้ืนที่ต�าบลเคร็ง อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย
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ที่ส�าคัญ ป่าพรุควนเคร็งยังมีต้นกระจูดซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นจ�าพวกกก 

อยู ่ในวิถี และเลี้ยงชีวิตคนเคร็งมายาวนาน โดยปัจจุบันการท�าผลิตภัณฑ ์

จากกระจูดได้กลายเป็นรายได้หลักของชุนชนไปแล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ 

เรื่องแปลกถ้าได้ไปเยือนแถบถิ่นบ้านเคร็งแล้วจะได้เห็นเส้นกระจูดฟ่อนใหญ่ๆ  

วางเรียงรายอยู่หน้าบ้านเกือบทุกหลัง บ้างก็วางผึ่งแดดกลางลานโล่ง อีกทั้ง 

ยังได้เห็นทั้งเด็กวัยรุ ่น และคนชรานั่งสานกระจูดเป็นรูปทรงต่างๆ บนแคร่ 

ไม้ไผ่บ้าง ตามพื้นบ้านบ้าง เหมือนเป็นชีวิตประจ�าวันที่ท�าให้เกิดการใช้เวลาว่าง 

อย่างเป็นประโยชน์ สร้างรายได้ และช่วยให้มีสมาธิอีกต่างหาก

...นี่คือภาพวิถีชีวิตคนบ้านเคร็งที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น สุขสงบ

ยิ่งนัก...
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“การท�าอาชีพสานกระจูดท�าให้พวกเราอยู่ได้อย่างดี

“ ตอนนี้ มี คน เ ริ่ มกลั บม า ใช ้ ชี วิ ตต ามรอย 

บรรพบุรุษกันไม ่น ้อย โดยเฉพาะคนไปอยู ่ ท่ีอื่นแล ้ว 

ไม่ราบรื่นก็กลับมา และอยู่ได้จริงๆ เพราะบ้านเรามีต้นทุน 

คือต้นกระจูดในป่าพรุท�าเป็นอาชีพได้ อาหารการกิน 

ก็หาได้จากป่าพรุ แค่เอาเครื่องมือไปวางๆ ไว้ ก็ได้ปลาแล้ว  

ทั้งปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ กินอร่อยด้วย เพราะเป็น 

ปลาเติบโตในธรรมชาติ แล้วยังมีกุ ้ง ตัวต่อ ไข่มดแดง 

เยอะแยะ อย่างหมู ่ 4 หมู ่ 9 และหมู ่ 11 ชาวบ้านมีแค ่

ที่บนเนินคนละ 2-3 ไร่ แต่ข้างล่างเป็นป่าพรุ เขาก็อยู ่

กันได้ และยังมีเงินส่งลูกเรียนอีกต่างหาก

“ยิ่งช่วงโควิด คนไปท�างานต่างจังหวัด หรือเด็ก 

เรียนจบแล้วไม่อยากอยู ่บ้านก็กลับกันมา อย่างน้อยๆ  

ไปเก็บกระจูดในป ่ าพรุ ได ้ วันละ 300–400 บาท 

คือคนที่นี่ไม่รวย แต่อยู ่กันแบบพอกิน พอใช้ก็อยู ่ได้”
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สนั่น คงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านไสขนุน พูดถึงภาพชีวิต 

คนเคร็งในปัจจุบันเริ่มมีความมั่นคงทางอาชีพ เพราะ 

มีทรัพยากรในท้องถิ่นให้เก็บมาท�างานได้ทุกวัน รวมถึง 

ตัวผู ้ใหญ่สนั่นเอง แม้ในวัยหนุ ่มจะเคยพาพวกพ้อง 

ออกจากบ ้านไปท�าโรงงานเย็บเสื้อผ ้ าในกรุง เทพฯ  

นานนับสิบปี แต่ก็พบว่าอยู ่ ท่ีไหนๆ ไม่มีความสุขเท่า 

อยู ่บ้านตนเอง เขาจึงกลับมาท�างานเป็นสมาชิก อบต.  

ก่อนจะได้รับเลอืกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู ่11 และเริม่มคีวามหวงั 

กับการท�างานพัฒนาชุมชนมากขึ้น เมื่อมีหน่วยงานต่างๆ  

เข ้ามาช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ชาวชุมชนได้ท�า 

ข ้าวของเคร่ืองใช ้จากกระจูดเกิดเป ็นรูปแบบใหม่ๆ  

~ • สนั่น คงแก้ว • ~
อดีตผู้ใหญ่บ้านไสขนุน  

อ�าเภอชะอวด

พอเริ่มมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 

ลุ่มน�้ าปากพนังฯ ก็มีหน่วยงานเข้ามา 

ให้ค�าแนะน�า และช่วยเรื่องต่างๆ  

จนท�าให้คนในชุมชนมองเห็นคุณค่า 

ของกระจูดบ้านเรา ซึ่งส่ิงนี้จะเกิดขึ้น 

ไม่ได้เลยถ้าไม่มีในหลวงรัชกาลท่ี 9  

ที่ ทรงเห็นความส� าคัญของป่าพรุ 

ควนเคร็งอย่างใหญ่หลวง

มีความทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย กลายเป็น 

ที่ต้องการของตลาด จนท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เดือนละ 

ไม่ต�่ากว่า 20,000 บาท เกือบทุกครัวเรือน
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“พอเริ่มมีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนังฯ ก็มีหน่วยงานเข้ามาให้ค�าแนะน�า และช่วยเรื่องต่างๆ จนท�าให ้

คนในชุมชนมองเห็นคุณค่าของกระจูดบ้านเรา สิ่งนี้จะเกิดข้ึนไม่ได้เลยถ้าไม่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นความส�าคัญ 

ของป่าพรุควนเคร็งอย่างใหญ่หลวง ทรงให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันรักษาป่าพรุควนเคร็งไว้ให้ได้ เพราะมีประโยชน์ 

กับคนเคร็ง และมีความรู้ มีภูมิปัญญาที่หายาก อีกทั้งยังทรงให้รักษาแหล่งน�้าในป่าพรุไว้ให้ได้ ตรงนี้ผมยังจ�าได้ตลอด  

เพราะเป็นประโยชน์กับชุมชนจริงๆ 

“ชาวบ้านที่นี่กับป่าพรุแยกจากกันไมได้ เพราะ 

เขาหากินกับป ่าพรุมาตั้ งแต ่บรรพบุรุษ จึง เป ็นทั้ ง 

อู ่ข้าวอู ่น�้า สิ่งที่ในหลวงมีพระราชด�ารัสไว้เป็นเรื่องจริง 

ทั้งหมด ทรงมองเห็นอนาคตลูกหลาน จึงได้ท�าโครงการ 

พระราชด�าริขึ้นมา และท่ีนี่ก็เป็นงานส่วนหนึ่งในโครงการฯ 

“ตอนนี้คนเคร็งมีอาชีพอยู่กับป่าพรุเกือบ 100%  

เพราะที่นี่ เป ็นต ้นก�าเนิดของกระจูด รอบๆ หมู ่บ ้าน 

มีเต็มไปหมด คนสมัยโบราณน�ากระจูดมาใช้ประโยชน์ 

เป ็นร ้อยๆ ปีแล ้ว ตอนผมเด็กๆ ท�าได ้อย ่างเดียวคือ  

กระสอบใส ่ เกลือไปขายที่ปากพนัง ลักษณะคล ้ าย 

กระสอบปุ๋ย จากนั้นค่อยสานเป็นเสื่อปูนอน เอาไปขาย 

ที่ตลาดชะอวด ซึ่งต้องนั่งเรือไปเป็นวันๆ เพราะสมัยก่อน 

การเดินทางล�าบากมาก ใครจะมาเคร็งต้องมาทางเรือ  

และน่ากลัวด้วย เพราะมีโรคเท้าช้าง โจรขโมยชุกชุม  

มีการลักเล็กขโมยน้อยเยอะ เพราะคนเข ้ามาล�าบาก  

โจรเลยมากองกันอยู ่ที่นี่ จนมีถนนหนทางเชื่อมต่อกัน 

ได้มากขึ้นจึงค่อยๆ ลดลง ยิ่งพอชาวบ้านเริ่มมีงานท�า 

จากการที่หน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมเรื่อง 

การแปรรูปกระจูด ปัญหาเหล่านี้ก็หมดไป และชีวิตคน 

เปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะทุกคนมีอาชีพ  

มีรายได้ ขนาดครอบครัวมีลูกห้าหกคน ยังส่งลูกเรียน 

จบปริญญาไปสองคนแล้ว เพราะท�ากระจูดนี่แหละ”
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วิถีชีวิตชาวบ้านเคร็งในทุกวันนี้ จึงหาอยู ่หากินกับป่าพรุ โดยทุกๆ เช้าพ่อบ้านจะเข้าป่าไปเก็บกระจูดสด  

ก่อนน�ามาคลุกข้ีโคลน และตากแดดให้แห้งตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ท�าสืบต่อกันมา เพื่อช่วยยืดอายุกระจูดให้มี 

ความเหนียว นุ ่ม อยู ่ได้ยาวนานหลายปี พอเที่ยงทั้งแม่บ้าน และลูกสาวจะนั่งจักสานเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ  

กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง ตะกร้าใส่เสื้อผ้า ตะกร้าใส่ต้นไม้ประดับ ฯลฯ ซึ่งมีทั้งที่ท�าตามออเดอร์ และขายทาง 

ตลาดออนไลน ์ นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันส ่งกระจูดสดใส ่รถบรรทุกไปขายให ้คนสานกระจูดที่ทะเลน ้อย  

จังหวัดพัทลุง อย่างน้อยวันละ 4 คันรถ ซึ่งจะท�ารายได้ให้ถึงเกือบ 40,000 บาทต่อวัน

“ผมเป็นห่วงช่วงหน้าแล้ง เพราะถ้าเกิดไฟไหม้  

ถึงจะมีน�้าจากเฮลิคอปเตอร์ในโครงการพระราชด�าริ  

มีเจ ้าหน้าที่มาช ่วยดับไฟก็เอาไม ่อยู ่  เพราะในป่าพรุ 

มีกระจูดแห้งเป็นเช้ือเพลิงอย่างดี และคลองธรรมชาติ 

ตื้นเขินหมดแล้ว ไม ่มีน�้ ามาช ่วยอีก เราจะไปขุดลอก 

ก็ท�าไม่ได้ ผมคิดว่าถ้าคลองเดิมได้ขุดลอกจะช่วยได้บ้าง  

เพราะเมื่อก่อนคลองเชื่อมโยงกันหมดไปจนถึงทะเลน้อย  

แต่เดี๋ยวนี้วัชพืชเต็มคลอง ไม่ได้ขุดลอกเลย และไม่มี 

น�้ าคลองไหนเข ้ ามาถึงโซนนี้ ได ้  แต ่ โชคดีที่ตั้ งแต ่มี 

โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ ่มน�้าปากพนังฯ ถ้าน�้าเริ่มแห้ง 

เราสามารถขอให้หน่วยงานชลประทานมาช่วยเติมน�้า 

ได้บางส่วน ซึง่ยงัดทีีม่หีน่วยงานให้พึง่พงิ มาดแูล ช่วยเหลอื 

ชุมชนพอสมควร
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“ถ้าท�าให้มีน�้าหล่อเลี้ยงป่าพรุช่วงหน้าแล้งได้จะหมดปัญหา อย่างถ้าปีไหนฝนชุกจะดีหน่อย เพราะท�าให้ 

มีน�้าหล่อเลี้ยงป่าพรุ ช่วยไม่ให้เกิดไฟไหม้ ต่างจากปี 2562 ฝนไม่ค่อยตกป่าพรุเลยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ เริ่มเกิดที ่

ควนขนุนซึ่งปกติกว่าจะมาถึงท่ีนี่ต้องใช้เวลา 4-5 วัน แต่ปีนั้นแค่วันกับคืนหนึ่งก็มาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่เป็นร้อยคนมาช่วย 

สกัดไฟก็เอาไม่อยู ่ ตอนนั้นทั้งองคมนตรี ผู ้ว ่าฯ ทุกหน่วยงานมาช่วยกันหมด แต่กว่าจะจัดการได้ก็เสียหายไปเยอะ  

และการฟื้นตัวของกระจูดต้องใช้เวลาเป็นปี จะเรียกว่าเป็นวัฎจักรก็ได้ที่ 4-5 ปี ต้องมีไฟไหม้ครั้งหนึ่ง เพราะมีเช้ือเพลิง 

สะสมเยอะ ส่วนหนึ่งมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ อย่างบางคนไปหาปลาก็จุดไฟปิ ้งปลา โดยไม่คิดว่า 

จะท�าให้เกิดไฟไหม้ และเราห้ามใครไม่ได้ เพราะทุกคนสามารถเข้าไปในป่าพรุได้หมดทุกด้านทั้ง 3 จังหวัด 90 อ�าเภอ 

ที่ติดต่อกัน 

“การป้องกันจึงเป็นเรื่องต้องให้ความส�าคัญ  

เพราะป่าพรุเลี้ยงคนตั้งสามจังหวัด ทั้งอ�าเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ต�าบล 

เชียรใหญ่ และต�าบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดยเฉพาะคนที่นี่ ซึ่งได้ประโยชน์จากกระจูดในป่าพรุเยอะ  

ตอนนี้เราจึงมีเครือข่ายช่วยกันไฟในหน้าแล้ง มีการจัด 

เวรยามครั้งละ 2-3 คน ลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงาน 

ราชการ รวมถึงก�าลังร่วมกับกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ท�าแปลงกระจูดสาธิตให้ชาวบ้านดูแลรักษาประมาณ  

6 ไร่ เผื่ออนาคตข้างหน้า แปลงนี้จะพ้นจากปัญหาไฟไหม้  

อย่างน้อยๆ ก็มีกระจูดส่วนหนึ่งให้ชุมชนได้ใช้หากเกิด 

ป ัญหาเดิมอีก รวมถึงยังมีกิจกรรมปลูกต ้นไม ้เสริม 

ในป่าพรุ และเรายังบรรจุเรื่องการสานกระจูดซึ่งเป็น 

วัฒนธรรมท้องถิ่นไว ้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 

ในโรงเรียนด้วย”
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แต่จะว่าไปปัญหาไฟไหม้ป่าพรุก็มีส่วนท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึนมาด้วย มิใช่เพียงเพื่อช่วยแก้ปัญหา 

เชื้อเพลิงสะสม แต่กลับกลายเป็นการต่อยอดพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น โดยทางศูนย์อ�านวยการฯ ได้สนับสนุนให้เกิด 

การแปรรูปเศษกระจูดเหลือใช้ที่ชาวบ้านน�าไปทิ้งในป่าพรุจนกลายเป็นเชื้อเพลิงในเวลาที่เกิดไฟไหม้ ให้กลายสภาพ 

เป็นถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ท�าอาหาร โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ ให้ความร้อนนาน และไม่เกิดไฟลุก เหมาะส�าหรับใช้ท�า 

หมูกระทะ แม้จะยังอยู ่ในขั้นเริ่มต้นก็ตาม 

ที่ส� าคัญ ผู ้ ใหญ่บ ้านคนนี้ก�าลังพยายามท�า 

ชุมชนคนเคร็งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะ 

หากไม่ใช่ช ่วงฤดูแล้ง ป่าพรุจะมีต้นทุนที่ดี เนื่องจาก 

มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ ์ปลา พืชพันธุ ์ ไม ้  และ 

ทรัพยากรธรรมชาติให ้ศึกษาเรียนรู ้  รวมถึงวิถี ชีวิต 

คนในท้องถิ่นตั้งแต ่การเก็บกระจูด การสานกระจูด  

การหาสัตว์น�้า และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เลือกชื้อหา  

รวมถึงสามารถล่องเรือชมพืชพันธุ ์อันหลากหลายใน 

ป่าพรุได้อย่างรื่นรมย์ 

“ผมคิดว ่าอนาคตชุมชนน่าจะดี ข้ึนกว ่านี้อีก  

เพราะเรามีต้นทุนที่ดีหลายอย่าง และมีหลายหน่วยงาน 

เข้ามาช่วย อย่างมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีช่วยเรื่องการ 

ท่องเที่ยว ในขณะทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครฯ ช่วยเรื่อง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และท�าการตลาด โดยส่งเสริม 

ให้เด็กวัยรุ ่นมาช่วยเรื่องการขายออนไลน์ ซึ่งพอเจอ 

โควิดเราเลยไม่เดือดร้อน พออยู ่กันได้สบายๆ”

เพราะมีกระจูดเป ็นพืชพันธุ ์หล ่อเลี้ยงชีวิต  

คนเคร็งที่บ้านไสขนุน อ�าเภอชะอวด และชุมชนใกล้เคียง 

จึงรักและหวงแหนป่าพรุในลุ ่มน�้านี้ยิ่งนัก จึงพยายาม 

ช ่วยกันปกปักรักษาเหมือนเป ็นการสืบสานปณิธาน 

พ่อของแผ่นดินที่ทรงมาช่วยพลิกฟื ้นผืนดินในลุ ่มน�้า 

ปากพนัง และสร้างอาชีพ จนทุกคนในชุมชนได้กลับมา 

มีชีวิต และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คล้ายจะเป็นแผ่นดินทอง 

ได้อีกครั้ง
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มนต์ เสน่ห์
ปำกพนัง



183 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

เมื่อโลกหมุนเปลี่ยน และแผ่นดินส่ีน�้ ำสำมรสได้รับ 
กำรดูแลส่ิงแวดล้อมทั้งดิน น�้ำ และป่ำไม้ดีขึ้น ไม่เพียงท�ำให ้
ชุมชนในลุ่มน�้ำปำกพนังมีชีวิตผำสุก หำกยังท�ำให้อ�ำเภอเล็กๆ 
มำกไปด้วยประวั ติศำสตร์อย่ำงปำกพนัง กลำยเป็นเมือง 
ให้คนต่ำงถิ่นและนักท่องเที่ยวต้องมำปักหมุด หากเดินทางมา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ  
จะกลายเป็นไฮไลท์ดึงดูดผู้คนให้มาชมสถาปัตยกรรม 
อันยิ่งใหญ่ รวมถึงเรื่องรำวแบ่งแยกน�้ำจืด น�้ำเค็มออกจำกกัน 
ได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์ และแน่นอนว่ำ เรื่องที่ทุกคนต่ำงบอกกล่ำว 
เล่ำขำนต่อๆ กัน คือพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9  
พ่อของแผ่นดินผู้ทรงร่วมทุกข์กับพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ 
ถึง 7 ทศวรรษ

โดยเฉพาะเมืองปากพนังที่ก�าลังมีมนต์ขลังในขณะนี้

ทุกๆ วัน เราจึงได้เห็นภาพผู้คนทั้งในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว 

ต่างแวะเวียนมาชมวิวทิวทัศน์ วิถีสงบงามของชีวิตริมสายน�้า ณ ประตูระบายน�้า 

อุทกวิภาชประสิทธิ โดยเฉพาะในช่วงอรุณรุ ่งและเย็นย�่ า อันเป็นเวลาที่ 

อาทิตย์สาดแสงสีทองกระจายไปทั่วท้องน�้า ดูงดงามราวภาพฝัน...
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หากมองไปไกลๆ จะเห็นปล่องโรงสีโบราณริมสายน�้า 

ที่ เหลืออยู ่ เพียงไม ่กี่แห ่ง ซึ่ งสร ้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  5  

ชวนให้ร�าลึกถึงอดีตท่ีปากพนังเคยเป็นทั้งอู ่ข ้าวอู ่น�้า และ 

เมืองท่าส�าคัญ มีเรือส�าเภาทั้งจากจีน และฝรั่งเข้ามาค้าข้าว 

กับคนในสยามประ เทศอยู ่ เ นื อ งๆ  จนท� า ให ้ มี โ ร งสี ไฟ 

จ�านวนมาก

  ปล่องโรงสีโบรำณ

โ ด ยมี อ นุ ส รณ ์ สถ านปล ่ อ ง โ ร ง สี  

ตั้งตระหง่านอยู ่ภายในพื้นท่ีศูนย์อ�านวยการฯ  

รวมถึ ง โรงสีอื่ นๆ  ให ้ ได ้กลับไปย ้อนร� าลึก 

ประวัติศาสตร์ท่ีเคยเป็นเมืองค้าข้าวริมสายน�้า 

ที่มากไปด้วยเรื่องราวชีวิตแห่งนี้
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หากมองไปไกลๆ จะเห็นปล่องโรงสี
โบราณริมสายน�้ าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง 
ซึ่งสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ชวนให้ร�าลึก 
ถึงอดีตที่ปากพนังเคยเป็นทั้ งอู่ข้าวอู่น�้ า  
และเมืองท่าส�าคัญ
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ย้อนไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวาง 

ศิลาฤกษ์ในการก่อสร ้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู ่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้า 

ปากพนัง เป็นสถานทีส่�าหรบัใช้จดัแสดงนทิรรศการเพือ่บอกเล่าเรือ่งราวอันเป็น 

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งอดีตเคยรุ ่งเรืองของเมืองอู ่ข้าวอู ่น�้า ก่อนล่มสลาย  

จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด�าริการแก้ไขปัญหา 4 น�้า 3 รส  

ให้ชาวลุ่มน�้าปากพนัง เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

จนเกิดผลส�าเร็จอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

  พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี  เพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีลุ่มน�้ำปำกพนัง
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สถานที่ที่จะพลาดไม่ได้ คือการได้ไปชม พระต�ำหนักประทับแรมปำกพนัง หรือ พระต�ำหนักประทับแรม 
เฉลิมพระเกียรติอ�ำเภอปำกพนัง ที่โดดเด่นด้วยรูปทรงสถาปัตยกรรมตามแบบภาคใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางมวลหมู ่
ดอกไม้เมืองร้อนนานาพันธุ์ โดยเฉพาะต้นราชพฤกษ์ เมื่อถึงฤดูกาลจะออกดอกเหลืองอร่ามทั่วทุกด้านของพระต�าหนัก

  พระต�ำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติ
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นอกจากนี้  พระต� าหนักยังตั้ งอยู ่ภายในพื้นที ่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้ าปากพนังอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ซึ่งเป ็นพระต�าหนักแห่งแรกในประเทศ 
ที่สร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวนครศรีธรรมราช 
และชาวไทยทั่วประเทศ ด้วยความจงรักภักดี พร้อม 
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าพสกนิกร 
ชาวปากพนัง 

ซึ่งโครงการนี้เป็นที่รู้จักในนาม “สร้างบ้านให้พ่อ”  
ส� าหรับ เป ็นพระต� าหนักแปรพระราชฐาน 
เสด็จทรงงาน ณ ลุ ่มน�้ าปากพนัง  โดย 
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้น ้อมเกล้าฯ  
ถวายพระต�าหนักประทับแรมอ�าเภอ 
ปากพนัง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 
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  แหลมตะลุมพุก
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แหลมตะลุมพุก ซึ่งเป็นชายหาดโล่งกว้างยาวกว่า 6 กิโลเมตร  

ทอดตัวคดโค้งเรียวยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลทั้งด้านเหนือ-ใต้ โดยด้านหนึ่ง 

จะรับคลื่นลมทะเลจากฝั่งอ่าวไทย ในขณะอีกด้านรับคลื่นลมจากฝั่งปากอ่าว 

แม่น�้าปากพนัง ซึ่งภาพที่ เห็นวันนี้คือหาดทรายขาวสะอาดเคียงคู ่อยู ่กับ 

ผืนน�้าสีคราม ดูสวยสงบ แต่ใครละจะลืมภาพความทรงจ�าในคืนพายุใหญ่ 

โหมกระหน�่า พัดพาบ้านเรือน ชีวิตผู ้คนจมหายไปกับสายน�้านับพันคน  

แต่เพราะประวัติศาสตร์ท�าให้มีปัจจุบัน การไปเยือนแหลมตะลุมพุก จึงท�าให้ 

ได้ย้อนทบทวนบทเรียนของบ้านเมือง และที่จะลืมไม่ได้คือ พระมหากรุณาธิคุณ 

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อตั้ง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู ้ประสบภัยอย่างทันท่วงที จนคนทั่วโลกสามารถสัมผัสได ้ว ่า ความรัก 

ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรนั้นมิอาจประเมินค่าได้



192 

เป ็นตลาดเล็กๆ ริมฝ ั ่งแม่น�้า ท่ีอยู  ่

คู ่ เ มืองมานานนับร ้อยป ี ป ัจจุบันสามารถ 

เข้าทางถนนริมน�้าได้ โดยมีป้ายไม้เขียนว่า  

“ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง” อยู่ปากทาง 

เข้าสู ่ตลาดด้านใน

  ตลำด 100 ปี เมืองปำกพนัง
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หากใครชอบกิน “ขนมลา” ขนมขึ้นชื่อของปากพนังก็มีให้เลือกซื้อ 

หลายร้าน และถ้ามาช่วงสายๆ หรือบ่ายจะได้เห็นพ่อค้าแม่ค้าน�าปลาสารพัด 

ชนิดใส่กระจาดวางตากแดด เพื่อท�าปลาเค็ม ปลาแห้ง เป็นภาพวิถีชีวิต 

คนทะเลที่น่าสนใจมากทีเดียว อีกทั้งในบริเวณตลาดด้านริมแม่น�้ายังมีท่าเรือ 

ข้ามฟากไปฝั่งตรงข้าม ในอัตราค่าโดยสารคนละ 1 บาทมานานหลายสิบปีแล้ว  

และเม่ือเดินออกสู ่ถนนอีกด้านจะมีร ้านขายอาหารแห้ง ประเภทปลาแห้ง  

ปลาเค็ม กะปิ มันกุ ้ง ฯลฯ ให้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย 
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เมือ่ได้นัง่เรอืชมแม่น�ำ้ปำกพนงั  

ซึ่ ง เ ป ็ น วิ ธี ท่ี เ ร ำ จ ะ ไ ด ้ สั ม ผั ส 

บรรยำกำศเมืองปำกพนังอย ่ ำง 

แท ้จริ ง  เพรำะแม่น�้ ำปำกพนัง 

มีต ้นน�้ ำอ ยู ่บนเ ทือกเขำบรรทัด 

ในต�ำบลวังอ่ำง อ�ำเภอชะอวด จังหวัด 

นครศรีธรรมรำช ก่อนจะไหลผ่ำน 

อ�ำเภอเชียรใหญ่ และคลองสำขำ 

จำกอ�ำเภอหัวไทรมำรวมกันท่ีบ้ำน 

ปำกแพรก จนกลำยเป ็นแม ่น�้ ำ 

ปำกพนังหล่อเลี้ยงชีวิตผู ้คนมำจน 

วันนี้ ซึ่งตลอดเส้นทำงกำรล่องเรือ 

ในแม่น�้ ำ จะท�ำให ้ได ้เห็นท้ังภำพ 

วิ ถี ชี วิ ตผู ้ คน  อ ำคำรบ ้ ำน เรื อน  

เรือประมงจอดเรยีงรำย ภำพชำวบ้ำน 

ในขณะก�ำลังแล่นเรือออกหำปลำ  

บ้ำนเรอืนรมิน�ำ้บำงหลงัยงัมกีระชงัปลำ  

มียออยู่หน้าบ้าน และยังได้เห็นบ้านนก หรือคอนโดนกนางแอ่นตามริมแม่น�้า  

เป็นตึกใหญ่โต มีช ่องเล็กๆ ให้นกซึ่งจะส่งเสียงเจื้อยแจ้วดังไปทั่วเมือง 

ในยามเย็นที่บินกลับรังในคอนโดฯ ถึงแม้วันนี้จ�านวนนกนางแอ่นจะลดน้อยลง  

ท�าให้ธุรกิจผลิตรังนกไม่รุ ่งเรืองเหมือนก่อน แต่ยังถือว่าเป็นแหล่งรายได้  

และสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของปากพนัง นอกจากนี้ยังจะได้เห็นภาพปล่อง 

โรงสีข้าวโบราณตามริมน�้าที่ท�าให้ได ้

ย้อนร�าลึกประวัติศาสตร์ที่เคยเป็น

เมืองค้าข้าวในสายน�้าที่มากไปด้วย

เรื่องราวชีวิตแห่งนี้

  แม่น�้ำปำกพนัง
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ส�ำหรับคนที่สนใจเรื่องกำรท�ำเกษตรกรรมตำมวิถ ี

คนปำกพนัง ก็มีศูนย์เรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง ที่มี 

หลำกหลำยอำชีพให้ได ้ศึกษำดูงำน สร้ำงแรงบันดำลใจ  

น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ แทบทุกต�ำบล ทั้งขนำบนำก คลองน้อย  

หรืออ�ำเภอใกล้เคียง กำรที่ทุกชีวิตล้วนเช่ือม่ันในแนวทำง 

ดังกล่ำวว่ำ สำมำรถน�ำพำชีวิตไปสู ่อนำคตที่ดีได้จริง และ 

กำรที่ปำกพนังกลับมำเป็นเมืองที่คนอยู ่อย ่ำงร ่มเย็นได  ้

อีกครั้ งอย ่ ำงทุกวันนี้  ก็ด ้ วยพระมหำกรุณำธิคุณของ  

ในหลวงรั ชกำลที่  9ที่ พระรำชทำน โครงการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยแท้

เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ได้พระรำชทำนเพื่อประโยชน ์

สุขของอำณำรำษฎร เรำทุกคนควรอนุรักษ์ รักษำ สืบสำน  

และต่อยอดให้บังเกิดควำมยั่งยืนต่อไป
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ขอขอบพระคุณ

นายมูฮัมหมัดยูซุฟ บุญผล
นักอนุรักษ์กระวาน อ�าเภอร่อนพิบูลย์

นายช่วง สิงโหพล
เกษตรกรอินทรีย์ อ�าเภอพระพรหม

นางอัมพร สวัสดิ์สุข
เจ้าของสวนส้มโอ อ�าเภอปากพนัง

นายสมพงศ์ เจษฎารมย์
คนท�าปลากระบอกร้า อ�าเภอปากพนัง

นายรักชาติ ช่วยเกลี้ยง
อดีตผู ้ใหญ่บ้านเนินหนองหงส์ อ�าเภอหัวไทร

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

และ อดีตเลขาธิการ กปร. คนที่ 1

นายสมพล พันธุ ์มณี
อดีตเลขาธิการ กปร. คนที่ 5

นายกฤษฎา สุทธิพิศาล
อดีตผู ้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ กรมชลประทาน

นายสมพร ภู ่ศิริ
ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นายปัญญพงษ์ สงพะโยม
หัวหน้าฝ่ายขยายผล ศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นายส�าราญ พุ่มบุญฑริก
อดีตหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปากพนังล่างฯ

นายศุภชัย มีปลอด
เกษตรกรรุ ่นใหม่ บ้านขนาบนาก 

อ�าเภอปากพนัง

นายกวี จันทษี
ชาวนาข้าวพันธุ ์พื้นเมือง บ้านขนาบนาก 

อ�าเภอปากพนัง

นายสนั่น คงแก้ว
อดีตผู ้ใหญ่บ้านไสขนุน อ�าเภอชะอวด
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คณะที่ ปรึ กษำ

นายลลิต ถนอมสิงห์
เลขาธิการ กปร.

นายปวัตร์ นวะมะรัตน
รองเลขาธิการ กปร.

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง
รองเลขาธิการ กปร.

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
รองเลขาธิการ กปร.

นางสุพร ตรีนรินทร์
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