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โครงงาน 

“การศึกึษาแหล่ง่ทรพัยากร  วิิถีีท ำากิน แล่ะการทดแทนแหล่ง่ไฟฟา้ดว้ิยพล่งังานโซล่ารเ์ซล่ล่ใ์นพ้ �นที�เกาะ 

กรณีีศึกึษาเกาะยาวิ จังัหวิดัพงังา” 
ส่ว่ินหนึ�งของโครงการ 

“การส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ยพล่งังานชุมุชุนในพ้�นที�เกาะเพ้�อการพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น” 

ได้รับการส่นับส่นุนงบประมาณีจัากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่ำานักงานคณีะกรรมการกำากับกิจัการพล่ังงาน พ.ศึ. 2562





คำำ�นำำ�
      
 หนงัส่้อ “เกาะส่ะอาด ยิ�งส่ะอาด ดว้ิยพล่งังานส่ะอาด” นี �เป็นผล่ผล่ติของโครงงาน “การศึกึษาแหล่ง่ทรพัยากร  วิิถีีท ำากิน แล่ะ

การทดแทนแหล่ง่ไฟฟา้ดว้ิยพล่งังานโซล่ารเ์ซล่ล่ใ์นพ้ �นที�เกาะ กรณีีศึกึษาเกาะยาวิ จังัหวิดัพงังา”ซึ�งจัดัทำาโดยนกัเรยีนระดบัชุั�นมธัยมศึกึษา

ปีที� 6   ภาคการศึกึษา 1/2562  ถีงึ  2/2563

 โครงงาน “การศึกึษาแหล่ง่ทรพัยากร  วิิถีีท ำากิน แล่ะการทดแทนแหล่ง่ไฟฟา้ดว้ิยพล่งังานโซล่ารเ์ซล่ล่ใ์นพ้ �นที�เกาะ กรณีีศึกึษา

เกาะยาวิ จังัหวิดัพงังา” นี �ยงัเป็นส่ว่ินหนึ�งในการจัดัทำาส่้�อเพ้�อเผยแพรโ่ครงการ “การส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ยพล่งังาน

ชุมุชุนในพ้�นที�เกาะเพ้�อการพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น” ซึ�งไดร้บัการส่นบัส่นนุงบประมาณีจัากกองทนุพฒันาไฟฟา้ ส่ ำานกังานคณีะกรรมการ

กำากบักิจัการพล่งังาน พ.ศึ. 2562

 จัากการศึกึษา เกาะยาวิจังัหวิดัพงังานั�นอดุมส่มบรูณีไ์ปดว้ิยทรพัยากรธรรมชุาตทีิ�ยงัมีควิาม “ส่ะอาด”  ไมว่ิา่จัะเป็นทอ้งทะเล่

 ส่ตัวิท์ะเล่  ป่าชุายเล่น แหล่ง่นำ�า ทอ้งนาแล่ะส่วินเกษตร  จันชุาวิบา้นส่ามารถีใชุเ้ป็นแหล่ง่ทำากินเล่ี �ยงชีุพส่้บเน้�องมาหล่ายชุั�วิอายคุน ซึ�ง

ควิาม “ส่ะอาด” นั�นมีควิามหมายลุ่ม่ล่กึ อาจัหมายถีงึควิามมีมาก หล่ากหล่ายแล่ะส่มบรูณี ์รวิมทั�งองคป์ระกอบที�เกี�ยวิขอ้งนั�นล่ว้ินเก้ �อ

หนนุจันุเจ้ัอกนั ไมข่าดชุว่ิงแล่ะไมเ่ส่้�อมโทรม จันส่ามารถีส่รา้งผล่ผล่ติอนัส่มบรูณีแ์ก่มนษุยผ์ูพ้ึ�งพิงทรพัยากรนั�นอีกตอ่หนึ�ง

แมปั้จัจับุนัการกินอยู่ของคนบนเกาะจัะเปล่ี�ยนแปล่งไป หล่งัจัากที�กิน อยู่ ใชุ ้ทรพัยากรอย่างมากมายก่ายกองไปก่อนหนา้นี � ชุาวิบา้น

เกาะยาวิตระหนกัวิา่พวิกเขาตอ้งรว่ิมกนัวิิเคราะหปั์ญหา วิางเปา้หมาย แล่ะออกแบบเพ้�อส่รา้งส่รรคว์ิิธีการที�จัะทำาใหเ้กาะยาวินั�นเป็น

“เกาะแหง่ควิามส่ขุ”  ในควิามหมายที�วิา่เกาะยาวิยงัคงธรรมชุาติแล่ะทรพัยากรเขา ป่า นา เล่ ที�ส่มบรูณีร์วิมทั�งพ้ �นที�ทางวิฒันธรรมไวิไ้ด ้ 

อีกทั�งยงัเป็นเกาะที�มีวิิถีีเกษตรที�ปล่อดภยั ผูค้นมีหล่กัยดึทางศึาส่นาแล่ะมีจัรยิธรรม ชุมุชุนมีควิามส่ามคัคี แล่ะยงัคงส่รา้งรายไดไ้ด้

 เม้�อชุาวิบา้นปรบัตวัิตามยคุส่มยั อาชีุพธรุกิจัการทอ่งเที�ยวิเป็นอาชีุพหนึ�งที�เกิดในยคุหล่งั  ซึ�งผา่นการคดิในแงก่ารบรหิารจัดัการ

มาอยา่งรอบดา้น อีกทั�งการทอ่งเที�ยวิยงัถีกูใชุเ้ป็นเคร้�องม้อในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชุาตเิชุน่การอนรุกัษน์กเง้อก ป่าชุายเล่น เป็นตน้

 หรอ้การดแูล่ส่ภาพแวิดล่อ้มใหส้่ะอาดเชุน่การจัดัการขยะที�มีระบบแล่ะระเบียบ หรอ้การทำาส่วินผส่มผส่านที�ปล่อดส่ารเคมี ทั�งหมดนี�เพ้�อ

เป็นการเส่รมิส่รา้งภาพล่กัษณี ์เพิ�มมลู่คา่แล่ะรกัษาคณุีคา่ “ส่ะอาด” ใหแ้ก่เกาะยาวิยิ�งขึ �น

 เร้�องของพล่งังานส่ะอาดเป็นอีกเร้�องหนึ�งที�ชุาวิบา้นใหค้วิามส่ำาคญัแล่ะเริ�มหาควิามรูด้ว้ิยตนเอง ซึ�งพล่งังานโซล่ารเ์ซล่ล่ก์ำาล่งั

อยูใ่นควิามส่นใจัของชุาวิบา้น ดงันั�นแนวิคิดการส่ง่เส่รมิการใชุพ้ล่งังานส่ะอาดบนพ้�นที�เกาะโดยคณีะทำางานค้ออาศึรมศึิล่ป์ถีกูนำาเส่นอ

เขา้มาในจังัหวิะที�ชุาวิบา้นเกาะยาวิกำาล่งัตอ้งการองคค์วิามรูเ้ร้�องพล่งังานส่ะอาดอยูพ่อดีนั�น การตอบรบัจังึเป็นไปโดยงา่ย ปรากฏการณี์

ที�ชุมุชุนไดข้บัเคล่้�อนเร้�องนี �รว่ิมไปกบัรฐั ภาคประชุาชุนหรอ้เครอ้ขา่ยภายนอกจังึเกิดขึ �น อนัเป็นตวัิอยา่งที�ดีแก่ผูค้นในเกาะขา้งเคียงแล่ะ

ส่งัคมในวิงกวิา้ง   ซึ�งเร้�องราวิของเกาะยาวิแล่ะภาพรวิมในการดำาเนินโครงการบนพ้�นที�เกาะยาวิไดถ้ีกูเขียนบนัทกึไวิใ้นหนงัส่้อเล่ม่นี �แล่ว้ิ

 จังึหวิงัเป็นอยา่งยิ�งวิา่หนงัส่้อ ‘’เกาะส่ะอาด ยิ�งส่ะอาด ดว้ิยพล่งังานส่ะอาด’’ เล่ม่นี � จัะเป็นประโยชุนแ์ล่ะใหค้วิามรูแ้ก่ผูอ้า่น

แล่ะผูที้�ส่นใจัไมม่ากก็นอ้ย แล่ะหากมีขอ้ผิดพล่าดประการใด ผูจ้ัดัทำาขอนอ้มรบัแล่ะขออภยัมา ณี ที�นี �

         คณีะผูจ้ัดัทำา

                                                                                                                                                 พฤศึจัิกายน 2563
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1

เก�ะสะอ�ด
เกาะยาวน�อยและเกาะยาวใหญ่่ 

สองเกาะใหญ่่ท้ี่�สะอาดกลางอันดามัน



2

ร้�จัักเกาะยาว
 เกาะยาวิตั�งอยูท่างใตข้องอา่วิพงังา หา่งจัากตวัิเม้อง

ประมาณี 42 กิโล่เมตร แล่ะมีพ้ �นที�ประมาณี 141,067 ตาราง

กิโล่เมตร  เกาะยาวิเป็นหมูเ่กาะประกอบดว้ิย 44 เกาะ แล่ะมี

เกาะที�ใหญ่ที�ส่ดุอยูส่่องเกาะค้อเกาะยาวินอ้ยแล่ะเกาะยาวิ

ใหญ่ซึ�งรายล่อ้มดว้ิยเกาะที�เหล่้อในล่ะแวิกนั�นแล่ะเรยีงราย

กนัเหม้อนแนวิตน้ไมใ้นป่า ชุาวิบา้นจังึเรยีกวิา่ “ป่าเกาะ” ซึ�ง

ค้อแนวิเกาะหินปนู อนัเกิดจัากการพงัทล่ายล่งตามธรรมชุาติ

ของชุั�นหินปนูที�มีอายมุากกวิา่ 250 ล่า้นปี เม้�อกาล่เวิล่าผา่น

ไปนำ�าทะเล่ส่งูขึ �นจังึทำาใหเ้กิดเกาะที�ส่วิยงามกล่างทะเล่

อนัดามนั



3

คำว�มเป็นำม�
ข้อง
เก�ะย�ว

 ชุาวิเกาะยาวิไดอ้พยพมาจัากชุายฝัั่� งเม้องตรงั 

เม้องส่ตลู่ แล่ะเม้องอ้�นๆ ดา้นตะวินัตกของประเทศึไทย 

ตั�งแตต่น้รตันโกส่นิทรป์ระมาณีปี พ.ศึ. 2328  เม้�อพมา่

ยกทพัมาตีหวัิเม้องภาคใตร้วิมทั�งหวัิเม้องชุายฝัั่� งตะวินั

ตกของประเทศึไทย เวิล่านั�นมีทหารจัากเม้องตรงั 2 คน 

พบวิา่เกาะส่องเกาะค้อเกาะยาวินอ้ยแล่ะเกาะยาวิใหญ่ 

มีทำาเล่ที�เหมาะส่มส่ำาหรบัการหล่บภยัไดดี้ แล่ะจัากนั�น

จังึตั�งหล่กัแหล่ง่ทำากินตอ่มา

 ก่อนปี พ.ศึ. 2446  เกาะยาวินอ้ยแล่ะเกาะยาวิ

ใหญ่แบง่เขตการปกครองเป็น 2 ตำาบล่ ค้อตำาบล่

เกาะยาวินอ้ยแล่ะตำาบล่เกาะยาวิใหญ่  ขึ �นกบัอำาเภอ

เม้องพงังา มีนายบา้น (กำานนั) เป็นผูป้กครองดแูล่

ราษฎร มีเพียงทำาเนียบเล่ก็ๆ เป็นที�ท ำางาน แล่ะมีเจัา้

หนา้ที�อ ำาเภอเก็บภาษีเป็นครั�งคราวิ การเดนิทางในส่มยั

นั�นยงัใชุเ้รอ้แจัวิหรอ้เรอ้ใบ แล่ะตอ้งใชุเ้วิล่าในการเดิน

ทางหล่ายชุั�วิโมงหรอ้อาจัตอ้งใชุเ้วิล่าหล่ายวินัหากเป็น

ชุว่ิงฤดมูรส่มุ 

 จันราวิปี พ.ศึ. 2446 ทางราชุการไดย้กฐานะ

เกาะยาวิขึ �นเป็นกิ�งอำาเภอเรยีกวิา่ “กิ�งอำาเภอเกาะยาวิ” 

รวิมระยะเวิล่าที�เกาะยาวิอยูใ่นฐานะกิ�งอำาเภอ 45 ปี  

ปัจัจับุนักระทรวิงมหาดไทยไดย้กฐานะเกาะยาวิขึ �นเป็น

อำาเภอเกาะยาวิประกอบดว้ิย  3  ตำาบล่ค้อตำาบล่

เกาะยาวินอ้ย เกาะยาวิใหญ่แล่ะตำาบล่พรุใน

 คนเกาะยาวิมีตน้ทนุชีุวิิตจัาก

ทรพัยากรธรรมชุาติที�ส่มบรูณี ์ส่ภาพทางภมิูศึาส่ตรที์�

เป็นเกาะค้อจัดุแข็งของคนที�นี� ชุาวิบา้นส่ามารถีทำา

อาชีุพไดห้ล่ากหล่ายเชุน่การทำาประมง โดยที�คน

เกาะยาวินอ้ยจัะทำาประมงชุายฝัั่� งส่ว่ินคนเกาะยาวิใหญ่

จัะมีการทำาประมงนำ�าล่กึเพิ�มเขา้มาดว้ิย  อีกทั�งการที�

เกาะมีที�ราบกวิา้งส่ามารถีรองรบัแหล่ง่นำ�าจ้ัดจัากตน้นำ�า

บนเขาแล่ะนำ�าฝั่นผา่นล่ำาธารแล่ะคล่องนำ�าจ้ัดหล่ายส่าย

ที�ชุว่ิยนำานำ�าเขา้สู่ที่�นา ทำาใหชุ้าวิบา้นส่ามารถีปล่กูขา้วิ

กินได ้ทกุวินันี �มีการทำานานอ้ยล่งแล่ะมีการ

เกษตรในรูปแบบอ้�นเขา้มาแทนที�ซึ�งส่ว่ินมากเป็นการ

ปล่กูพ้ชุเศึรษฐกิจั โดยในอดีตจัะเป็นการปล่กูมะพรา้วิ 

มะมว่ิงหิมพานต ์ แตปั่จัจับุนัเป็นการปล่กูยางพาราเส่ีย

เป็นส่ว่ินมาก ส่ำาหรบัการปล่กูผล่ไมมี้พบประปราย

ทั�วิไป ซึ�งเป็นการปล่กูไวิกิ้นกนัในครวัิเรอ้น

 ชุาวิบา้นเกาะยาวิผา่นชุว่ิงเวิล่าของการทำากิน

ในล่กัษณีะตกัตวิงจัากแหล่ง่ทรพัยากรที�มี เหตกุารณี์

ภยัส่นึามิเป็นเหตกุารณีห์นึ�งที�ส่อนใหชุ้าวิบา้นเห็นควิาม

ส่ำาคญัของทรพัยากร ครั�งนั�นชุาวิบา้นตระหนกัวิา่นอก

จัากตำาแหนง่ของเกาะที�เป็นแนวิกำาบงัคล่้�นล่มที�ดีแล่ว้ิ 

ป่าชุายเล่นยงัเป็นแนวิปอ้งกนัแนวิคล่้�นส่นึามิที�ดียิ�งขึ �น 

ชุาวิบา้นจังึกล่บัมาใหค้วิามส่ำาคญัแก่แหล่ง่ทรพัยากร

ทั�งทะเล่ ป่า  นำ�า แมก้ระทั�งนกเง้อกซึ�งเป็นดชัุนีชีุ �วิดั

ควิามอดุมส่มบรูณีข์องเกาะไดดี้ในปัจัจับุนั  จัดุแข็งอีก

อยา่งหนึ�งของเกาะยาวิจังึอยูที่�ผูค้นที�รว่ิมคดิรว่ิมทำา ทั�ง

ชุว่ิยกนัดแูล่รกัษาทรพัยากรที�เป็นตน้ทนุของตน มีขอ้

ตกล่งในการทำาประมง การทำาธนาคารปมูา้ การปล่กูป่า

ชุายเล่น ตล่อดจันการพฒันาการทอ่งเที�ยวิเชิุงชุมุชุนที�

ถีกูใชุเ้ป็นเคร้�องม้อในการส่รา้งส่านควิามรว่ิมม้อแล่ะ

ควิามเขม้แข็งของชุมุชุน  รวิมทั�งดแูล่รกัษาทรพัยากร 

ใหอ้ดุมส่มบรูณี ์เพ้�อที�ชุาวิบา้นจัะยงัส่ามารถีพึ�งพาได้

ตอ่ไป 
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 คนเกาะยาวินบัถ้ีอศึาส่นาอิส่ล่ามถีงึ 99%  จัน

ปัจัจับุนัชุาวิบา้นก็ยงัคงรกัษาวิฒันธรรมของชุาวิมสุ่ล่มิ

ดั�งเดมิส่้บตอ่มา แล่ะปรากฏใหเ้หน็ในหล่ายดา้น เชุน่เร้�อง

ของการแตง่กาย การล่ะหมาดที�ตอ้งปฏิบตัิทกุวินั  ชุาวิ

บา้นมีขอ้ปฏิบตัทิางศึาส่นาอีกหล่ายอยา่งแล่ะเครง่ครดัใน

เร้�องของควิามส่ะอาด เดก็แล่ะเยาวิชุนจัะไดร้บัการส่ง่

เส่รมิใหเ้ขา้ใจัในหล่กัคำาส่อนแล่ะวิตัรปฏิบตัทิางศึาส่นา

ผา่นการเรยีนในโรงเรยีนส่อนจัรยิธรรมในวินัเส่าร-์อาทิตย์

 นอกจัากนี�ที�เกาะยาวิจัะมีเทศึกาล่เเล่ะประเพณีีที�

เกี�ยวิเน้�องกบัศึาส่นาอิส่ล่ามซึ�งปฎิบตัิส่้บตอ่มาเชุน่ เด้อน

รอมฎอน อนัเป็นเด้อนที�ชุาวิมสุ่ล่มิจัะตอ้งถ้ีอศีึล่อดเป็น

เวิล่า 1 เด้อน การถ้ีอศีึล่อดนี�ค้อ การงดการด้�ม กิน เเล่ะ

การทำาส่ิ�งที�ไมดี่ตั�งเเตพ่ระอาทิตยข์ึ �นจันพระอาทิตยต์กดนิ  

จัากนั�นจัะเป็นวินัฮารรีายอ ซึ�งเป็นวินัเฉล่มิฉล่องหล่งั

เด้อนรอมฎอน เป็นตน้  

 พ้ �นฐานโดยทั�วิไปของศึาส่นาอิส่ล่ามส่อนใหชุ้าวิ

มสุ่ล่มิมีควิามรบัผิดชุอบตอ่หนา้ที�แล่ะมีควิามอดทน  ที� 

ชุมุชุนเกาะยาวิผูค้นจัะอยูร่ว่ิมกนัอยา่งมีระบบระเบียบ 

ผูน้ ำามีวิสิ่ยัทศัึนแ์ล่ะมีวิธีิพดูคยุทำางานกนั รวิมไปถีงึ

ส่ามารถีรว่ิมม้อกนัเเกปั้ญหาเเล่ะรบัม้อกบัควิาม

เปล่ี�ยนเเปล่งดว้ิยการบรหิารจัดัการที�ดี 

ผ้�คำนำ
และศ�สนำ�
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เก�ะย�วนำ�อย
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เก�ะย�วใหญ�
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 เป็นเกาะในอา่วิพงังา มีพ้ �นที�ประมาณี 46.4 

ตารางกิโล่เมตร แล่ะมีฐานะเป็นตำาบล่เกาะยาวินอ้ย

ประกอบดว้ิย 7 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมู ่1 บา้นทา่คา่ย

 หมู ่2 บา้นใหญ่ หมู ่3บา้นนำ�าจ้ัด  หมู ่4 บา้นทา่เขา 

หมู ่5 บา้นรมิทะเล่ หมู ่6 บา้นแหล่มยาง แล่ะหมู ่7 

บา้นอนัเปา้  โดยทิศึเหน้อแล่ะทิศึตะวินัออกตดิ

นา่นนำ�าจังัหวิดักระบี� ทิศึตะวินัตกตดินา่นนำ�าภเูก็ต

แล่ะทิศึใตต้ดิทะเล่อนัดามนั เกาะยาวินอ้ยเป็นเกาะ

ที�มีควิามเป็นธรรมชุาต ิมีหาดทรายส่วิยงามหล่าย

แหง่ 

 เกาะยาวิใหญ่แบ่งเป็น 2 ตำาบล่ ค้อตำาบล่

เกาะยาวิใหญ่ประกอบดว้ิย 4 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ 

หมู ่1 บา้นคล่องเหีย หมู ่2 บา้นชุอ่งหล่าด 

หมู ่3 บา้นยา่หมี  แล่ะหมู ่4 บา้นคล่องบอน

 แล่ะตำาบล่พรุในประกอบดว้ิย 7 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ 

หมู่ 1 บา้นโล่ะโป๊ะ หมู่ 2 บา้นพรุใน หมู่ 3 บา้นอ่าวิ

กะพอ้  หมู ่4 บา้นทา่เรอ้ หมู ่5 บา้นคล่องดนิเหนียวิ 

หมู ่6 บา้นออก แล่ะหมู ่7 บา้นโล่ะปาเหรด   

                                                 

 โดยทิศึเหน้อตดิทะเล่พงังาบรเิวิณีชุอ่งหล่าด 

ทิศึตะวินัตกแล่ะตะวินัออกตดิทะเล่อา่วิพงังา 

ส่ว่ินทิศึใตค้้อตำาบล่พรุใน 

 ทั�งเกาะยาวินอ้ยแล่ะเกาะยาวิใหญ่มีล่กัษณีะ

ภมิูประเทศึที�คล่า้ยกนั ค้อมีภเูขาทอดยาวิตล่อดแนวิ

เหน้อใต ้มีที�ราบชุายฝัั่� งรอบเกาะแล่ะล่อ้มรอบดว้ิย

ทะเล่ แล่ะล่กึเขา้มาดา้นในจัะมีที�ราบแล่ะ

ที�ราบเชิุงเขา

เก�ะย�วนำ�อย

เก�ะย�วใหญ�

 ฤดกูาล่ในภาคใตมี้ 2 ฤดกูาล่ค้อ ฤดรูอ้นซึ�งเป็น

ชุว่ิงที�จัะไดร้บัล่มจัากทะเล่ตล่อดทั�งวินั แล่ะฤดฝูั่นซึ�งมี

ฝั่นตกชุกุในชุว่ิงเวิล่าที�เหล่้อของปี เพราะไดร้บัทั�งล่ม

มรส่มุตะวินัตกเฉียงใตจ้ัากมหาส่มทุรอินเดียแล่ะล่ม

มรส่มุตะวินัออกเฉียงเหน้อจัากประเทศึจีัน ล่กัษณีะทาง

ภมิูศึาส่ตรข์องเกาะยาวิส่ง่ผล่ตอ่ล่กัษณีะทำากินของผูค้น

ซึ�งหากถีามถีงึอาชีุพของคนที�เกาะยาวิ ส่ว่ินมากในหนึ�ง

ครวัิเรอ้นจัะประกอบอาชีุพถีงึส่ามอยา่งดว้ิยกนัค้อทั�ง

ประมง ทำานา แล่ะส่วินยาง 

 ในส่ายตาของคนเกาะยาวิจัะมองเหน็วิา่ 

เกาะยาวินอ้ยเป็นศึนูยก์ล่างทางราชุการ มีควิามเป็น

เม้องแล่ะการพฒันาทางการทอ่งเที�ยวิมากกวิา่เกาะยาวิ

ใหญ่ เน้�องจัากมีโรงแรมตดิระดบัโล่กอยูที่�นั�น อีกทั�งยงัมี

รสี่อรท์อีกหล่ายระดบั ขณีะที�เกาะยาวิใหญ่ดมีู

บรรยากาศึที�เงียบส่งบ แล่ะมีวิิถีีของการดำารงอยู่

ทา่มกล่างธรรมชุาตไิดอ้ยา่งชุดัเจัน ส่ว่ินในส่ายตาของคน

ภายนอกเห็นวิา่เกาะยาวิทั�งส่องเกาะนั�น ยงัคงมีควิาม

ส่มบรูณีข์องทรพัยากรทางธรรมชุาต ิมีการทำากินที�พึ�งพา

ทรพัยากรนั�นอยูม่ากแล่ะชุดัเจัน อีกทั�งผูค้นทั�งส่องเกาะ

ล่ว้ินมีวิสิ่ยัทศัึน ์ทนัส่มยั แล่ะมีการบรหิารจัดัการที�เขม้

แข็งที�ยงัคงรกัษาดแูล่แหล่ง่ทรพัยากรแล่ะวิิถีีชีุวิิตของตน

อยา่งเหมาะส่มแล่ะในล่กัษณีะที�ยั�งย้น

เก�ะย�วเป็นำยังไง
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 โดยชุว่ิงนั�นพระอาทิตยจ์ัะโคจัรเป็นแนวิ

ตรงเดียวิกนั โดยพระอาทิตยแ์ล่ะพระจันัทรจ์ัะ

อยูใ่นฝัั่� งเดียวิกนั ทำาใหใ้นวินันั�นระดบันำ�าขึ �น

-นำ�าล่งจัะตา่งกนัมาก หรอ้ที�เรยีกวิา่ “นำ�าขึ �น

ส่งูส่ดุ-นำ�าล่งตำ�าส่ดุ”  ทำาใหเ้กิดกระแส่นำ�าเชีุ�ยวิ  

แล่ะมกัมีแพล่งกต์อนมากบักระแส่นำ�า เป็นชุว่ิง

เวิล่าที�ส่ตัวิท์ะเล่ออกมาหากิน รวิมถีงึเป็นชุว่ิง

เวิล่าที�ดีที�ชุาวิประมงจัะออกเรอ้จับัส่ตัวิท์ะเล่

ดว้ิย

 ในชุว่ิงที�เรยีกวิา่ “นำ�าเกิด” จัะตรงกบั

ชุว่ิงวินัขา้งขี �นหรอ้ขา้งแรม 12-13-14-15-1-2-

3-4-5  คำ�า  ซึ�งที�เกาะยาวินอ้ย ในชุว่ิง 3 คำ�า นำ�า

จัะเชีุ�ยวิมากที�ส่ดุ 

 ส่ ำาหรบัชุว่ิง “นำ�าตาย” ตรงกบัชุว่ิงวินัขึ �น

หรอ้แรม 6-7-8-9-10-11 คำ�า  พระอาทิตยแ์ล่ะ

พระจันัทรจ์ัะโคจัรตั�งอยูใ่นมมุ 90 องศึา โดยมี

โล่กอยูต่รงมมุฉาก ทำาใหเ้กิดการหกัล่า้งแรงกนั 

วินันั�นระดบันำ�าขึ �นนำ�าล่งจัะไมต่า่งกนัมาก  นำ�าจัะ

คอ่นขา้งนิ�ง ไมเ่ชีุ�ยวิมาก เป็นชุว่ิงเวิล่าที�ส่ตัวิ์

ทะเล่เชุน่ กุง้ ป ูจัะล่อกคราบ ชุาวิประมงที�

เกาะยาวินอ้ยจัะออกทะเล่กนัคกึคกัเหม้อนกนั

 ที�เกาะยาวิจัะทำาประมงกนั 2  แบบค้อ

การทำาประมงจับัแล่ะประมงเล่ี �ยงแล่ะชุาวิบา้น

เกาะยาวินอ้ยหมู ่6 จัะทำาประมงกนัมากที�ส่ดุ 

 เกาะยาวินอ้ยล่อ้มรอบดว้ิยทศัึนียภาพ

ทางทะเล่ที�ส่วิยงาม แล่ะทะเล่ก็ยงัมีควิาม

ส่ะอาด รวิมทั�งมีควิามส่มบรูณีใ์นทรพัยากรทาง

ทะเล่ ที�มีส่ตัวิท์ะเล่ทั�ง กุง้ ป ูปล่าแล่ะหอย

หล่ากหล่ายชุนิด โดยพ้�นที�นี �ตั�งอยูบ่รเิวิณีส่าม

นา่นนำ�าของจังัหวิดัภเูก็ต กระบี� แล่ะพงังา จังึอยู่

ในเขตอบัล่ม อาชีุพส่ว่ินมากของคนบน

เกาะยาวินอ้ยค้อการทำาประมงพ้ �นบา้น จัรงิๆ 

ตอ้งกล่า่วิวิา่การทำาประมงเป็นภมิูรูแ้ล่ะควิาม

ชุำานาญของคนแถีบนี�มาอยา่งเนิ�นนาน 

 เร้�องราวินา่ส่นใจัเร้�องหนึ�งที�ถีกูเล่า่ขาน

กนัตอ่มา แล่ะแมชุ้าวิประมงหล่ายคนก็ยงัคง

ทำาไดอ้ยู ่ค้อการทำาประมงดว้ิยการฟังเส่ียง 

เพียงแคเ่อาหแูนบทอ้งเรอ้ก็ส่ามารถีฟังเสี่ยง

กระทบกนัของปะการงั ทำาใหรู้ว้ิา่ปะการงัอยู่

ตรงบรเิวิณีไหน หรอ้ถีา้หากอยากใหแ้มน่ยำาขึ �น

ก็ใหน้ ำาไมค้ ำ�าเรอ้หยอ่นล่งในนำ�าแล่ะแนบหฟัูงกบั

ไม ้แนน่อนวิา่ส่ิ�งนี �ใชุว่ิา่ใครจัะทำาไดง้า่ยๆ ตอ้ง

เป็นคนที�มีควิามรูค้วิามชุำานาญแล่ะใชุเ้วิล่า

ฝึั่กฝั่นกนัมานาน

 การทำาประมงพ้ �นบา้นพึ�งพาตารางนำ�า

ตามธรรมชุาต ิแล่ะชุาวิบา้นส่ะส่มภมิูรูนี้ �โดย

อาศึยัการส่งัเกตล่กัษณีะของธรรมชุาต ิ

 นำ�าขึ �นนำ�าล่งเป็นปรากฏการณีท์าง

ธรรมชุาติที�มีควิามส่ำาคญัแล่ะส่มัพนัธก์บัขา้ง

ขึ �นขา้งแรม มีบางชุว่ิงจัะเรยีกวิา่ชุว่ิง “นำ�าเกิด” 

หรอ้ที�ชุาวิบา้น เกาะยาวินอ้ยเรยีกวิา่ “นำ�าใหญ่” 

แล่ะที�ชุาวิบา้นบนเกาะยาวิใหญ่เรยีกวิา่ “นำ�าก่อ”
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ประมงจัับั
  ในการทำาประมงจับัชุาวิบา้นเกาะยาวินอ้ยมกั

จัะจับัป ูกุง้ แล่ะปล่า โดยมากนำามาทำากินในครวัิเรอ้น 

แปรรูปแล่ะนำามาขายหารายได ้ชุาวิบา้นที�นี�ไมท่ ำาประมง

นำ�าล่กึหรอ้ประมงพาณิีชุย์

  การทำาประมงจับัตอ้งมีอปุกรณีใ์นการจับัปล่า 

รวิมทั�งชุาวิประมงตอ้งมีควิามรูใ้นการออกเรอ้เพ้�อไปจับั

ปล่าในทะเล่ ชุาวิบา้นมีภมิูปัญญาในการใชุเ้คร้�องม้อ

ประมงในการจับัส่ตัวิท์ะเล่ตา่งพนัธุแ์ล่ะตา่งพ้ �นที�

  ส่ว่ินใหญ่การทำาประมงจับัที�เกาะยาวินอ้ย จัะ

เป็นประมงอวินกุง้แล่ะอวินป ูชุาวิประมงจัะล่อ่งเรอ้ออก

ทะเล่ในตอนกล่างค้นไมไ่กล่จัากชุายฝัั่� งนกั เพ้�อวิางอวิน

แล่ะออกไปเก็บอวินในตอนเชุา้ของวินัถีดัไป ซึ�งอวิน

แตล่่ะชุนิดจัะมีขนาดตาอวินที�แตกตา่งกนัออกไปตาม

ขนาดของพนัธุส์่ตัวิที์�ตอ้งการจัะจับั 

 ส่ ำาหรบัประมงที�เกาะยาวิใหญ่จัะมีทั�งประมงพ้ �น

บา้นแล่ะประมงนำ�าล่กึ
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ประมงอวนำกุ�ง
 ชุาวิประมงที�เกาะยาวินอ้ยส่ามารถีจับักุง้ไดเ้ก้อบ

ทั�งปี ทะเล่แถีบนั�นมีล่มพดัส่วินกระแส่นำ�า มีกระแส่นำ�าไหล่

ตล่อดเวิล่าที�ไมเ่ชีุ�ยวิเกินไปแล่ะไมนิ่�งเกินไป รวิมทั�งอาหาร

ของกุง้จัะฟุง้ขึ �นมาแล่ะมีมาก จังึพบกุง้ไดม้ากในทะเล่

บรเิวิณีนี� 

 ชุาวิประมงมกัใชุอ้วิน 3 ชุั�นในการจับักุง้ หนึ�งผ้นมี

ควิามกวิา้ง 80 – 100 เซนติเมตร แล่ะยาวิ 40 เมตรตอ่ผ้น 

รวิมทั�งมีตาอวินขนาด 3 นิ �วิ อวินจัะขนาบดว้ิยอวินตาถีี�  2 

เซนตเิมตร แล่ะที�ตาอวินมีขนาดเล่ก็นั�นเพราะกุง้มีขนาด

เล่ก็ อีกทั�งกุง้ดีดตวัิได ้หากกุง้ดีดหล่ดุจัากอวินหล่กั ก็จัะมา

ตดิกบัอวินที�มีตาถีี�กวิา่

 การวิางอวินกุง้ ปกติจัะวิางชุว่ิงนำ�าใหญ่ วิางทั�ง

กล่างวินักล่างค้น ขึ �นอยูก่บัชุนิด ตอนกล่างวินัส่ว่ินมากจัะ

เป็นกุง้แชุบ๊วิย กล่างค้นจัะเป็นกุง้โอคกั(ภาษาถิี�นกุง้คกคกั) 

อวินปจูัะวิางชุว่ิงนำ�าตายแล่ะวิางตอนกล่างค้น จัำานวินอวิน

ตอ่ 1 ล่ ำา ไมเ่กิน 25 ตวัิ 

 ส่ว่ินใหญ่กุง้จัะอาศึยัอยูใ่กล่บ้รเิวิณีชุายฝัั่� งที�เป็น

หาดโคล่น ชุาวิประมงจัะวิางอวินแถีวิหมูเ่กาะไมไ่ปนำ�าล่กึ

มาก นอกจัากนี�ชุาวิประมงจัะมีวิธีิการวิางอวินขวิางนำ�าเป็น

แนวิยาวิ แล่ะจัะปล่อ่ยอวินไปตามนำ�าเพ้�อใหไ้ปปะทะกบัตวัิ

กุง้จันกุง้ตดิอวิน ดงันั�นเม้�อตอ้งอาศึยักระแส่นำ�า จังึมกันิยม

วิางอวินกุง้ในชุว่ิงนำ�าใหญ่ซึ�งตรงกบัชุว่ิง 12 คำ�า – 5 คำ�า 

เพราะจัะเป็นชุว่ิงที�น ำ�าขึ �นส่งูมากแล่ะนำ�าล่งตำ�ามาก นำ�าจังึ

ไหล่เชีุ�ยวิ 

 ชุาวิบา้นนิยมทำาอวินกุง้ในชุว่ิงฤดฝูั่นดว้ิย 

เน้�องจัากเม้�อฝั่นตก ฝั่นจัะชุะล่า้งหนา้ดนิล่งทะเล่แล่ะมี

กระแส่นำ�าไหล่แรงส่ง่ผล่ใหมี้แพล่งกต์อนจัำานวินมากที�เป็น

อาหารของกุง้ กุง้จังึมีจัำานวินมากเชุน่กนั 

 กุง้ที�ชุาวิบา้นเกาะยาวินอ้ยจับัไดม้ากค้อ กุง้แชุบ๊วิย

แล่ะกุง้โอคกั นอกจัากนี�เวิล่าที�ชุาวิบา้นยกอวินกุง้นั�นก็มกั

จัะไดส้่ตัวิท์ะเล่อ้�นมาดว้ิยเชุน่ ปล่าเก๋า ปล่าทราย ปล่ากระ

เบน แล่ะแมงดาทะเล่ เป็นตน้ ขอ้เสี่ยของอวินกุง้ค้อราคา

แพงกวิา่อวินปแูล่ะตอ้งเปล่ี�ยนบอ่ยเพราะไมค่อ่ยคงทน

 ควิามแตกตา่งของกุง้ทั�งส่องชุนิดนี�อยูที่�ขนาดตวัิ 

ผิวิเปล่้อกแล่ะสี่ตวัิ โดยที�กุง้โอคกันั�นจัะมีขนาดตวัิที�คอ่น

ขา้งใหญ่กวิา่กุง้แชุบ๊วิย ส่ว่ินกุง้แชุบ๊วิยจัะมีผิวิเปล่้อกที�

เรยีบแล่ะสี่ตวัิที�ใส่กวิา่กุง้โอคกั

 ในดา้นราคากุง้แชุบ๊วิยจัะมีราคาที�คอ่นขา้งแพง

แล่ะเป็นที�นิยมมากกวิา่กุง้โอคกั เน้�องจัากกุง้แชุบ๊วิยนั�นมี

รส่ส่มัผสั่ที�นุม่แล่ะกล่มกล่อ่มกวิา่ จังึทำาใหชุ้าวิบา้นมกัจัะ

เก็บกุง้โอคกัไวิร้บัประทานเอง แล่ะนำากุง้แชุบ๊วิยไปขายตาม

ทอ้งตล่าด

ป็ระมงจัับ
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 เกาะยาวินอ้ยจับัปล่าเสี่ยดหรอ้

ปล่าตาหล่งัไดม้าก เม้�อจับัไดแ้ล่ว้ิชุาวิบา้น

มกันำาปล่าเส่ียดมาหมกัเกล่้อแล่ะตาก

แดดทำาปล่าเคม็ เป็นการเพิ�มมลู่คา่ใหก้บั

ส่นิคา้ชุมุชุน

 ปล่าเส่ียดเคม็กล่ายเป็นของฝั่าก 

ของเกาะยาวินอ้ยที�นิยมรบัประทานกนั

มาก ชุาวิประมงจัะขายปล่ากิโล่กรมัล่ะ 

70 บาท  แตถ่ีา้ขายเป็นปล่าเคม็จัะ

ส่ามารถีขายทำาราคาได ้ 200 บาท/

กิโล่กรมัแล่ะปล่าเคม็ที�นี�จัะถีกูส่ง่ไปขายที�

ภเูก็ต พงังา แล่ะกระบี� 

                          

 เม้�อชุาวิบา้นจับัปล่าไดแ้ล่ว้ิ จัะนำา

มาล่า้งแล่ะผา่เป็นส่องซีกเอาเคร้�องในไส่้

พงุออก พอกเกล่อ้ทั�งนอกแล่ะในล่ำาตวัิให้

ทั�วิ แล่ว้ินำาไปหมกัไวิใ้นภาชุนะปิด 1  ค้น 

จัากนั�นนำาไปตากแหง้เป็นเวิล่า 2 วินั โดย

จัะไมใ่ชุส้่ารเคมีในกระบวินการผล่ติเล่ย 

 บางครั�งในการทำาปล่าเคม็ก็

ส่ามารถีใชุป้ล่าล่ิ �นหมาแทนได ้ปล่าล่ิ �น

หมาเป็นปล่าซีกเดียวิ ส่ามารถีพบไดท้ั�งนำ�า

จ้ัดแล่ะนำ�าเคม็ มีล่ ำาตวัิยาวิเป็นรูปไขแ่ล่ะ

แบน ตาส่องขา้งเล่ก็อยูฝั่ั่� งเดียวิกนัไม่

เหม้อนปล่าทั�วิไป ชุาวิบา้นนิยมนำาปล่าล่ิ �น

หมาไปทอดหรอ้ตากแหง้เป็นปล่าเคม็

ปล�เส่ยด

ประมงอวนำปล�    

 ชุาวิบา้นที�เกาะยาวินอ้ย

แหง่นี �หากินกบัควิามอดุมส่มบรูณี์

ของอาหารทะเล่เร้�อยมา นอกจัาก

กุง้แล่ะปอูนัเป็นส่ตัวิท์ะเล่ที�พบได้

มาก ปล่ายงัเป็นทรพัยากรทะเล่ที�

ส่ ำาคญั ที�นี�พบพนัธุป์ล่าหล่าก

หล่าย ชุาวิประมงจังึมีวิธีิจับัส่ตัวิ์

ทะเล่ที�หล่ากหล่ายเชุน่กนั

ป็ระมงจัับ
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 ปล�ทร�ย อวินจับัปล่าทรายมีขนาด

ควิามกวิา้ง 60 – 70 เซนติเมตร ยาวิ 

50 เมตรตอ่ผ้น แล่ะมีขนาดตาอวินอยู่

ที� 2.5 – 3 เซนติเมตร 

 ชุาวิประมงมกัจัะออกเรอ้ไป

วิางอวินปล่าทรายชุว่ิงตี 4 – 5 แล่ะ

กล่บัมาชุว่ิงใกล่เ้ที�ยงหรอ้อาจัเล่ยไปถีงึ

บา่ย ปล่าทรายส่ว่ินใหญ่พบมาก

บรเิวิณีชุายฝัั่� งที�เป็นทรายแล่ะเล่น การ

วิางอวินจัะวิางตามนำ�าแล่ะใชุว้ิธีิกระทุง้

นำ�าหรอ้ใชุเ้รอ้ไล่ป่ล่าเขา้อวิน  แล่ะปล่า

ทรายจับัไดม้ากในชุว่ิงฤดฝูั่น

ปล�กะตัก
 ปล่ากะตกัเป็นปล่าที�มีขนาด

เล่ก็ จังึทำาใหต้อ้งจับัดว้ิยอวินจับัปล่า

กะตกัโดยเฉพาะ ไมส่่ามารถีใชุเ้คร้�อง

ม้อจับัปล่าอยา่งอ้�นแทนได ้ปล่ากะตกั

อยูร่วิมกนัเป็นฝั่งูแล่ะส่ามารถีจับัไดท้ั�ง

ปี ชุาวิประมงจัะออกเรอ้ไปจับัปล่า

กะตกัในบรเิวิณีนำ�าล่กึ เน้�องจัากขนาด

ตาของอวินปล่ามีขนาดที�เล่ก็กวิา่อวิน

จับัปล่าตามปกติมาก ซึ�งหากจับัปล่าที�

บรเิวิณีนำ�าต้ �น จัะพล่อยจับัไดส้่ตัวิช์ุนิด

อ้�นๆ ติดอวินมาดว้ิย ซึ�งจัะส่ง่ผล่ตอ่

ระบบนิเวิศึของทะเล่ 

 ปล่ากะตกัอาศึยัอยูบ่รเิวิณีนำ�า

นิ�งหรอ้โขดหิน ชุว่ิงเวิล่าที�เหมาะตอ่

การจับัจังึเป็นชุว่ิงนำ�าตาย แล่ะในชุว่ิง

มรส่มุก็จัะไมค่อ่ยมีปล่ากะตกัชุกุชุมุ

มากนกั 

 เรอ้ที�ใชุจ้ับัปล่ากะตกัจัะเป็น

เรอ้อวินล่อ้มขนาดใหญ่ที�มกัจัะออก

เรอ้ในตอนเชุา้ เน้�องจัากมีระเบียบที�

ตกล่งกนัไวิว้ิา่หา้มจับัปล่ากะตกัใน

เวิล่ากล่างค้น เพราะการจับัปล่าใน

ตอนกล่างค้นจัะตอ้งใชุไ้ฟล่อ่จังึมีผล่

กระทบตอ่ส่ตัวิน์ ำ�าชุนิดอ้�นๆ แล่ะ

ปะการงั  ถีงึแมว้ิา่ตน้ทนุของการออก

เรอ้ในเวิล่ากล่างค้นจัะนอ้ยกวิา่การ

ออกเรอ้ตอนกล่างวินัอยูม่าก เพราะใชุ้

เรอ้ขนาดเล่ก็กวิา่แล่ะใชุค้นนอ้ยกวิา่ 

รวิมทั�งไมต่อ้งมีอปุกรณีเ์ส่รมิอ้�น

เหม้อนกบัเรอ้ประมงอวินล่อ้มกล่างวินั  

แตห่ากฝ่ั่าฝ้ั่นก็จัะถีกูปรบัเงินจัำานวิน

มากเชุน่กนั 

 นอกจัากนี�เรอ้อวินปล่ากะตกั

จัะตอ้งหา่งจัากฝัั่� ง 1.5 ไมล่ท์ะเล่ แล่ะ

ในการออกไปจับัปล่าในแตล่่ะครั�งชุาวิ

ประมงจัะตอ้งจับัปล่าใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 

3 ตนั ไมเ่ชุน่นั�นจัะขาดทนุ 

 จัดุส่ำาคญัของเรอ้จับัปล่า

กะตกักล่างวินัค้อจัะมีหมอ้ตม้อยูที่�

ทา้ยเรอ้ เพ้�อตม้ปล่ากบันำ�าเกล่้อก่อนที�

จัะนำาไปอบแหง้ที�บนฝัั่� ง 
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ประมงอวนำและลอบัป้      
 ชุาวิบา้นเกาะยาวินอ้ยเรยีกเคร้�องม้อจับัส่ตัวิ์

ทะเล่วิา่ “อวิน” เก้อบทั�งหมด ที�เป็นอวินจัรงิๆ ส่ ำาหรบั

จับัปทู ำาจัากตาขา่ยขนาดควิามกวิา้ง 60 เซนตเิมตร 

ยาวิ 30–40 เมตร แล่ะมีขนาดตา 4 เซนตเิมตร ส่ว่ิน

ใหญ่เป็นตาขา่ยพล่าส่ตกิหรอ้เชุ้อกที�มีควิามหนา เพราะ

จัะมีควิามแข็งแรงทนแรงหนีบของปไูด ้ปมูา้เป็นปทีู�พบ

มากที�เกาะยาวินอ้ยแหง่นี � พวิกมนัมกัจัะตดิอวินของ

ชุาวิประมงอยูบ่อ่ยๆ   

 ชุาวิบา้นจัะออกเรอ้กูอ้วินกนัตั�งแตเ่ชุา้ม้ดยาวิ

ไปจันถีงึชุว่ิงแปดโมงเชุา้ หล่งัจัากกูอ้วินเส่รจ็ัก็จัะนำา

อวินไปวิางตอ่ ในแตล่่ะวินัจัำานวินปทีู�ตดิอวินมาจัะไม่

เทา่กนั หากเป็นชุว่ิงนำ�าตายที�นำ�านิ�งกวิา่จัะจับัปไูดดี้ 

เพราะนำ�าไมแ่รงจันทำาใหอ้วินพนักนั ส่ ำาหรบัพ้ �นที�วิาง

อวินปจูัะจัดจัำากนัมาวิา่ตรงที�ใดมีปมูาก 

 ในชุว่ิงที�มีปแูล่ะส่ตัวิท์ะเล่ตา่งๆ มากที�ส่ดุค้อ

ชุว่ิงฤดฝูั่นเพราะเป็นชุว่ิงที�พวิกมนัจัะเขา้มาวิางไขใ่น

บรเิวิณีนี� แล่ะกระแส่นำ�าที�พดัพาแพล่งกต์อนมาดว้ิย

ทำาใหส้่ตัวิท์ะเล่ตา่งๆ ตามเขา้มากินแพล่งกต์อน

 จัรงิ ๆ การจับัปทีู�นี�มีดว้ิยกนั 2 วิิธี ค้อการจับั

แบบใชุอ้วินแล่ะการจับัดว้ิยล่อบหรอ้ไซ ล่อบปหูนึ�งชุดุ

จัะผกูล่อบไวิ ้25 ล่กูดว้ิยเชุ้อก ล่กัษณีะของล่อบเหม้อน

กรงตาขา่ยแล่ว้ิมีชุอ่งดา้นหนึ�งเพ้�อใหป้เูดินเขา้ไปกิน

เหย้�อ เม้�อปเูขา้ไปในล่อบแล่ว้ิจัะไมส่่ามารถียอ้นออกมา

ได ้การใชุล้่อบปตูอ้งมีเหย้�อล่อ่ โดยตอ้งหมกัเกล่้อไวิ้

ก่อนเพ้�อทำาใหเ้หย้�อมีควิามส่ดนานขึ �น 

 ชุาวิบา้นยงันิยมวิางล่อบปใูกล่เ้กาะรงันก ซึ�ง

เป็นแหล่ง่รงันกที�ส่ ำาคญั ที�นี�ถีกูส่มัปทานเพ้�อทำารงันกจังึ

กล่ายเป็นที�หวิงหา้มส่ำาหรบับคุคล่อ้�นที�จัะเขา้ไปถีงึพ้ �นที� 

แล่ะหากส่งัเกตใหดี้จัะพบวิา่มีการตดิธงแดงเป็นระยะ 

ซึ�งเป็นส่ญัล่กัษณีแ์จัง้ใหท้ราบวิา่หา้มผูใ้ดล่ว่ิงล่ำ�าเขา้มา

ทำาประมงในบรเิวิณีนั�นโดยเดด็ขาด อยา่งไรก็ตามทะเล่

รอบเกาะเป็นพ้ �นที�ที�ที�มีควิามอดุมส่มบรูณีส์่งูจันมีปู

อาศึยัอยูม่าก ดว้ิยเหตนีุ �จังึทำาใหท้ะเล่รอบเกาะรงันก

เป็นที�หมายปองของชุาวิประมง การจับัปจูัะทำาที� 20 

เมตรหา่งจัากเกาะรงันกแล่ะเรอ้ประมงตอ้งตดิธงใหรู้ว้ิา่

เป็นเรอ้ประมง

 การวิางแล่ะกูล้่อบจัะเป็นชุว่ิงเวิล่าเดียวิกนักบั

การใชุอ้วิน ซึ�งการใชุล้่อบนี�จัะกูง้า่ยกวิา่อวินเพราะไม่

คอ่ยมีเศึษกิ�งไม ้ปะการงั ขยะมาตดิ แตใ่นเร้�องของ

ตน้ทนุ ล่อบจัะมีตน้ทนุที�ส่งูกวิา่อวิน

 ส่ำาหรบัราคาขายปมูา้ขึ �นกบัขนาด ที�นี�แบง่ออก

เป็นส่ามขนาด โดยขนาดใหญ่ส่ดุจัะขายกนัที�ประมาณี

กิโล่กรมัล่ะ 350 บาท ปมูา้ไขแ่ก่ที�พรอ้มจัะขยายพนัธุ ์

ทางเกาะจัะมีขอ้ตกล่งใหน้ำาแมป่ไูขไ่ปปล่อ่ยไวิใ้นกระชุงั

กล่างทะเล่เพ้�อขยายพนัธุต์อ่ไป

 

ป็ระมงจัับ
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ประมงลอบัปล�
 ที�เกาะยาวินอ้ยชุาวิประมง

มีอปุกรณีจ์ับัปล่าที�เรยีกวิา่ “ล่อบ“ 

หรอ้ “ไซ“  ทำาจัากไม ้หวิาย แล่ะ

ล่วิด ป๊ะ “เหรด บำารุง” เล่า่วิา่โดย

ปกตแิล่ว้ิการนำาเรอ้ออกไปวิางล่อบ

ปล่านั�นจัะไปกนัตั�งแตเ่ชุา้ตรู ่(

ประมาณีตี 4-5) แล่ะกล่บัตอน

ประมาณีบา่ยส่อง ซึ�งตอ้งใชุเ้รอ้ส่อง

ล่ำาแล่ะมีคนออกเรอ้ไปพรอ้มกนั 6-7 

คน ซึ�งแตล่่ะคนก็จัะมีล่อบของตวัิ

เอง 1-2 ล่กู การวิางล่อบจัะวิางไกล่

จัากชุายฝัั่� งออกไปประมาณีครึ�ง

กิโล่เมตรตรงบรเิวิณีที�มีหินเพ้�อจัะได้

นำาล่อบไปผกูยดึไวิไ้ด ้แตก็่ตอ้งระวิงั

ไมใ่หก้ระทบปะการงับรเิวิณีนั�น โดย

แตล่่ะคนจัะดำานำ�าล่กึล่งไป 10-15 

เมตร เพ้�อที�จัะไปวิางล่อบใตน้ำ�าแล่ะ

จัะคอยกล่บัมาตรวิจัส่อบล่อบทกุ 

15 วินั เพ้�อดวูิา่มีปล่าเขา้ล่อบหรอ้

ยงั ป๊ะเคยวิางล่อบแล่ะไดป้ล่ามาก

ที�ส่ดุถีงึ 200 กวิา่กิโล่กรมัตอ่ล่กู

 การวิางล่อบเพ้�อจับัปล่า

ส่ามารถีทำาไดต้ล่อดทั�งปี แตชุ่ว่ิง

เวิล่าที�ดีที�ส่ดุค้อในชุว่ิงนำ�านิ�งหรอ้

นำ�าตาย ซึ�งปล่าที�จับัไดส้่ว่ินใหญ่จัะ

เป็นปล่ามงแล่ะจัะไดป้ล่าเก๋ารอง

ล่งมา

 ป๊ะเหรดบอกวิา่โดยปกติจัะ

นำาส่ตัวิท์ะเล่ที�จับัไดไ้ปขายที�ตล่าด

เองไมผ่า่นพอ่คา้คนกล่าง แล่ะจัะ

ขายปล่าในทกุ ๆ  15 วินัตามรอบวินั

ที�กูล้่อบ คนในเกาะจัะรูดี้วิา่วินั

ไหนที�ป๊ะจัะขายปล่า บางทีก็จัะมา

ตดิตอ่ขอซ้ �อก่อนออกเรอ้

 ที�เกาะยาวิใหญ่มีการทำา

ประมงแบบนี�เชุน่กนั แมใ้นปัจัจับุนั

เทคโนโล่ยีในการทำาประมงจัะ

พฒันาไปมากเชุน่ เทคโนโล่ยีโซนาร์

ที�ส่ามารถีชุว่ิยใหชุ้าวิประมงรูท้กุ

อยา่งเกี�ยวิกบัใตท้อ้งทะเล่ไดเ้พียง

แคด่ทูกุอยา่งจัากหนา้จัอเล่ก็ๆ ไมว่ิา่

จัะเป็นการตามฝั่งูปล่าหรอ้หา

ตำาแหนง่โขดหินที�เป็นอปุส่รรคใน

การแล่น่เรอ้ 

 อยา่งไรก็ตามภมิูปัญญาใน

การทำาประมงที�ส่้บทอดผา่นการใชุ้

อปุกรณีพ้์�นบา้นนี� ส่ะทอ้นควิามรูที้�มี

อยูใ่นตวัิชุาวิบา้นในเร้�องของ

ธรรมชุาติทั�งทะเล่ คล่้�น ล่ม แล่ะ

นิส่ยัของส่ตัวิท์ะเล่ไมแ่พเ้ทคโนโล่ยี

เชุน่กนั

ป็ระมงจัับ
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 กลุ่ม่ของคณุีปราโมทย ์

  ที�เกาะยาวิใหญ่จัะชุว่ิยกนัทำาล่อบขึ �น

ตล่อดทั�งปีเพ้�อการจับัปล่าตวัิใหญ่ ซึ�ง

มกัจัะเป็นปล่ามง (ปล่าโฉมงาม) ปล่า

เก๋า แล่ะปล่าส่ล่ดิทะเล่ โดยปล่าตวัิ

ใหญ่เหล่า่นี �มีนำ�าหนกัถีงึ 10 กิโล่กรมั 

ราคาอยูที่�กิโล่กรมัล่ะประมาณี 220 

บาท ชุาวิประมงจัะนำาไปขายตอ่ที�

ภเูก็ตเพราะมีหอ้งแชุเ่ยน็ขนาดใหญ่ที�

ส่ามารถีรกัษาควิามส่ดของปล่าได ้

 การส่รา้งล่อบหรอ้ไซปล่าจัะ

ตอ้งใชุค้นจัำานวินมาก เพราะล่อบมี

ขนาดใหญ่ถีงึ 7  ศึอก (ประมาณี 2 

เมตรกวิา่) อีกทั�งยงัตอ้งทำาล่อบเก็บไวิ้

จั ำานวินมากเพ้�อส่ำารองไวิ ้เน้�องจัาก

ล่อบล่กูหนึ�งจัะมีอายกุารใชุง้าน

ประมาณี 3-4 เด้อน  การชุว่ิยกนัทำา

หล่ายคนจังึคุม้แรงมากกวิา่ โดยตวัิ

โครงของล่อบจัะทำาจัากไมเ้น้ �อแข็งเชุน่ 

ไมส้่กัป่าที�มีเน้ �อเหนียวิ หรอ้ไมเ้คี�ยมที�

มีรส่ขมตวัิเพรยีงจัะไมชุ่อบ ส่ว่ินไม้

แตว้ิจัะมียาง ที�ตอ้งเป็นพนัธ์ไุมเ้หล่า่นี �

เพราะเป็นไมที้�มีเน้ �อทนทานแล่ะมี

คณุีส่มบตัิที�ทนตอ่การกดัเซาะของนำ�า

ทะเล่ ฝั่นแล่ะตวัิเพรยีง จังึเหมาะแก่

การเป็นโครงของล่อบเพราะตอ้งมี

ควิามทนทานแข็งแรง  โดยไมเ้หล่า่นี �

หาไดจ้ัากป่าภายในชุมุชุนแล่ะส่วิน

ยางพารา 

 เราไดข้อ้มลู่เพิ�มเตมิในเร้�อง

ของการทำาล่อบวิา่ โครงไมจ้ัะยดึตดิ

กนัดว้ิยตะปแูล่ะมีตาขา่ยขนาดตา

ประมาณี 3 นิ �วิครึ�งขงึดา้นบนแล่ะ

ดา้นล่า่งของล่อบโดยรอบ ส่ว่ินที�เหล่้อ

ดา้นขา้งจัะใชุล้่วิดที�ดดัดว้ิยม้อแทน

ตาขา่ย เน้�องจัากเป็นบรเิวิณีที�ปล่าจัะ

วิา่ยกระแทกเพ้�อหนีออกจัากล่อบ  

การใชุล้่วิดจัะชุว่ิยเพิ�มควิามแข็งแรง  

 การทำาล่อบแตล่่ะล่กูดว้ิยม้อ

แล่ะแรงคนนี�ใชุเ้วิล่าทำานานถีงึ 1 

ส่ปัดาห ์แล่ะมีตน้ทนุของอปุกรณีแ์ล่ะ

คา่แรงรวิมแล่ว้ิประมาณี 8,000 บาท/

ล่กู ซึ�งชุาวิบา้นจัะไมข่ายล่อบเพราะ

เป็นการทำาขึ �นมาเพ้�อใชุเ้ป็นเคร้�องม้อ

ทำากิน แล่ะครึ�งหนึ�งของชุาวิประมง

ตำาบล่พรุในทำาล่อบใชุก้นัเองเป็นส่ว่ิน

มาก 

 การใชุล้่อบจับัปล่า ชุาวิ

ประมงจัะตอ้งชุว่ิยกนัประมาณี 5-7 

คนเพ้�อขนล่อบขึ �นไปบนเรอ้แล่ะเดนิ

เรอ้เพ้�อวิางล่อบ ชุาวิประมงเกาะยาวิ

ใหญ่นั�นจัะทำาประมงนำ�าล่กึกวิา่ที�

เกาะยาวินอ้ย  การวิางล่อบอาจัหา่ง

ออกไปจัากฝัั่� งประมาณี 60–100 

เมตร หล่งัจัากนั�นชุาวิประมงจัะใชุ้

เคร้�องม้อชุว่ิยหยอ่นล่อบล่งไปในทะเล่

ที�ล่กึ  80 เมตร  แล่ะตอ้งวิางล่อบไวิใ้ต้

ทะเล่อยา่งนอ้ย  7 วินัเพ้�อรอปล่าเขา้

ล่อบ ส่ว่ินมากการวิางล่อบจัะทำาใน

ชุว่ิงนำ�าตายเพราะนำ�าจัะนิ�ง งา่ยตอ่การ

ที�ปล่าจัะเขา้ล่อบ 

 เม้�อล่อบถีกูวิางทิ �งไวิใ้นทะเล่ 

นำ�าจัะทำาใหเ้น้ �อไมมี้แพล่งกต์อนมา

เกาะ เพราะไมจ้ัะมีรส่เปรี �ยวิขึ �น ซึ�ง

เรยีกวิา่ “กล่ิ�นส่ม้” จัากนั�นพวิกปล่า

ตวัิเล่ก็จัะมากินแพล่งกต์อนซึ�ง

เป็นการล่อ่ปล่าตวัิใหญ่ใหเ้ขา้ล่อบ

เพราะปล่าใหญ่จัะมากินปล่าตวัิเล่ก็

อีกทอดหนึ�ง ล่อบนั�นจัะมีชุอ่งใหป้ล่า

ตวัิใหญ่ส่ามารถีวิา่ยเขา้มาไดแ้ตจ่ัะไม่

ส่ามารถีวิา่ยกล่บัออกมาได ้

 ทั�งหมดนี�ท ำาใหเ้หน็วิา่ การ

ประกอบอาชีุพประมงบนเกาะยาวิมิ

เพียงเป็นอาชีุพที�นำารายไดม้าเล่ี �ยงดู

ชีุวิิตของผูค้นบนเกาะ แตย่งัส่ะทอ้น

ใหเ้หน็ส่ภาพแวิดล่อ้มของทะเล่อนั

ส่มบรูณีที์�ยงัคงมีปล่าแล่ะส่ตัวิน์ ำ�า

มากมาย ส่ิ�งส่ ำาคญัค้อยงัทำาใหเ้หน็ถีงึ

ควิามส่มัพนัธข์องคนในชุมุชุนที�ยงัมี

ควิามรว่ิมม้อรว่ิมใจัแล่ะพึ�งพาอาศึยั

กนั

การที่ำาลอบป็ลา
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เจัตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศึ์ (ปัณีณี์)
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 มีกฎหมายหา้มทำาโป๊ะนำ�าต้ �นในทะเล่ที�นี� แต่

ส่ามารถีทำาประมงเล่ี �ยงซึ�งหมายถีงึการเล่ี �ยงส่ตัวิท์ะเล่ใน

กระชุงัได ้ซึ�งจัำาเป็นตอ้งขออนญุาตจัากกรมประมงแล่ะ

กรมเจัา้ทา่เสี่ยก่อน

 การเล่ี �ยงปล่าในกระชุงันั�นจัะทำากนัมากทางใต้

แล่ะทางตะวินัตกของเกาะยาวินอ้ยเพราะมีแนวิเกาะ

ล่อ้มโอบอยู ่ที�ทั�งชุว่ิยปอ้งกนัคล่้�นล่มแล่ะทำาใหน้ำ�า

บรเิวิณีนั�นไหล่เวีิยนอยูใ่นอา่วิ เป็นเหตใุหมี้อาหารเชุน่

แพล่งกต์อนส่ำาหรบัส่ตัวิท์ะเล่ในบรเิวิณีนั�น ชุาวิบา้นจัะ

ไมท่ ำาประมงดา้นตะวินัออกของเกาะเพราะมีเกาะนอ้ย 

คล่้�นจัะแรงแล่ะจัะมีหอยมาเกาะกระชุงัมาก โดยทั�วิไป

กระชุงัจัะมีขนาด 4 x 4 เมตร แล่ะมีขนาดตากระชุงั

ประมาณี 1-1.5 นิ �วิ ที�เกาะยาวินอ้ยพบการเล่ี �ยง

กระชุงัปล่าตรงหมู ่5 บา้นแหล่มไทร ส่ว่ินที�เกาะยาวิ

ใหญ่จัะพบทางใตข้องเกาะ ส่ตัวิท์ะเล่ที�ชุาวิบา้นนิยม

เล่ี �ยงกนัในกระชุงัค้อ กุง้มงักร ปล่ากะพง แล่ะปล่าเก๋า 

ซึ�งกระชุงัของคณุีเกษม นิล่ส่มทุร หรอ้ “ บงัหนีด” ที�

เกาะยาวินอ้ย  มีกุง้มงักรเจ็ัดส่ี เป็นส่ตัวิเ์ศึรษฐกิจัที�ส่ง่

ขายเป็นหล่กัแล่ะรองล่งมาค้อ พวิกปล่าส่วิยงาม ส่ว่ิน

ฉล่ามหน ูฉล่ามเส่้อ ปล่านกแกว้ิ ปล่าหชูุา้ง ปล่าเทวิดา 

ปักเปา้เมน่แล่ะปล่าอ้�นๆ ที�ตดิมากบัอวิน แมแ้ตป่ล่าที�

บาดเจ็ับแตย่งัมีชีุวิิต ชุาวิบา้นจัะนำามาเล่ี �ยงในกระชุงั

เพ้�อการเรยีนรูต้อ่ไป

 ปล่ากะพงขาวิเป็นปล่าเศึรษฐกิจัที�ชุาวิประมง

นิยมเล่ี �ยงมากที�ส่ดุ ซึ�งปล่ากะพงนี�ส่ามารถีมีขนาดตวัิโต

ไดม้ากที�ส่ดุ 20-30 กิโล่กรมั โดยทั�วิไปชุาวิบา้นจัะซ้ �อล่กู

พนัธุข์นาด 3-4 นิ �วิมาจัากกรมประมงแล่ะจัะนำามาเล่ี �ยง

จันไดน้ำ�าหนกัประมาณี  6-7 ขีดถีงึ 1 กิโล่กรมั ซึ�งใชุเ้วิล่า

ประมาณี 2 เด้อนครึ�ง จัากนั�นจังึนำาไปขายใหก้บัรา้น

อาหารในราคา 350 บาทตอ่กิโล่กรมั (นิยมมากที�ส่ดุใน

รา้นอาหารเพราะเป็นขนาดพอดีจัาน) ถีา้ปล่ามีขนาด 

3-5 กิโล่กรมัจัะนำามาแล่ชิุ่ �นขายกิโล่กรมัล่ะ 150-170 

บาท  

  นอกจัากนี�ยงัมีอีกส่ว่ินหนึ�งที�เล่ี �ยงเพ้�อขยาย

พนัธุก์ล่บัสู่ธ่รรมชุาต ิซึ�งจัะตอ้งเล่ี �ยงประมาณี 3 ปีจันได้

ขนาด 8 -10 กิโล่กรมั 

 ชุาวิบา้นมกันิยมเล่ี �ยงปล่าเก๋าควิบคูไ่ปดว้ิย ซึ�ง

จัะจับัล่กูพนัธุม์าจัากทะเล่รอบๆ เกาะยาวิ จัรงิๆ แล่ว้ิ

ปล่าเก๋ามีอยู ่20 กวิา่ส่ายพนัธุ ์แตส่่ว่ินใหญ่ชุาวิบา้นจัะ

เล่ี �ยงปล่าเก๋าหยก ปล่าเก๋าแดงแล่ะปล่าเก๋าดำา โดยจัะ

เล่ี �ยงประมาณี 7-8 เด้อนจันไดค้วิามยาวิ 8-9 นิ �วิ แล่ะมี

นำ�าหนกั 8 ขีดถีงึ 1 กิโล่กรมั ซึ�งจัะขายไดกิ้โล่กรมัล่ะ 280 

บาท

ปล�กะพึ่งข้�ว

 ชุาวิบา้นจัะซ้ �อพนัธุป์ล่าชุอ่นทะเล่มาจัาก

ศึนูยเ์พาะพนัธุส์่ตัวิท์ะเล่ กรมประมงตั�งเเตต่อนที�ปล่า

ยงัมีขนาดเล่ก็ประมาณี  7-8 นิ �วิ ในราคา 50 -70 

บาทตอ่ตวัิ แล่ว้ินำามาเล่ี �ยงตอ่ในกระชุงั โดยชุาวิบา้น

จัะเล่ี �ยงปล่าจันโตแล่ว้ินำามาขายอยูที่� 150 -200 บาท

ตอ่กิโล่กรมั ถ้ีอเป็นพนัธุป์ล่าที�ส่ ำาคญัตอ่การทำาอาชีุพ

ประมงของคนเกาะยาวินอ้ย เพราะเป็นส่ตัวิเ์ศึรษฐกิจั

ที�เล่ี �ยงส่ง่ขายไดเ้ป็นหล่กั ซึ�งจัะมีพอ่คา้คนกล่างรบัซ้ �อ

แล่ว้ิเอาไปขายที�จังัหวิดัภเูก็ต

 ปล�ชุ�อนำทะเล
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 แมจ้ัะมีตน้ทนุที�ส่งูแตร่ายไดที้�มาจัากกุง้มงักรก็ส่งู

เชุน่กนั ชุาวิบา้นจัะรบัซ้ �อกุง้มงักรเจ็ัดส่ีมาจัากพอ่คา้ชุาวิ

เคนยา่ กุง้มงักรส่ายพนัธุจ์ัากเคนยา่นี �จัะส่ามารถีเติบโต 

แข็งแรงแล่ะขยายพนัธุไ์ดเ้รว็ิ เม้�อนำ�าหนกัถีงึ 3 ขีดก็ส่ามารถี

วิางไขไ่ดแ้ล่ว้ิ แตกุ่ง้มงักรที�เล่ี �ยงกนัทั�วิไปนั�นตอ้งใชุเ้วิล่า

5-7 เด้อนในการรอใหโ้ตเตม็วิยัจันส่ามารถีออกไขไ่ด ้โดยจัะ

ปล่อ่ยใหกุ้ง้ส่ล่ดัไขอ่อกสู่ธ่รรมชุาตเิพราะโอกาส่รอดในการ

การเพาะพนัธุผ์า่นการเพาะเลี่ �ยงทำาไดน้อ้ยมาก

 โดยทั�วิไปในหนึ�งกระชุงัจัะเล่ี �ยงกุง้ได ้30-40 ตวัิ มี

การใหอ้าหารกุง้ดว้ิยปล่าขนาดเล่ก็เชุน่ ปล่าขา้งเหล่้อง แล่ะ

ในทกุ 15 วินั จัะใหเ้พรยีงหอย หอยกระพง หรอ้ปล่าซาดีน 

เพ้�อชุว่ิยเพิ�มแคล่เซียมใหก้บักุง้ ซึ�งจัะเจัรญิเตบิโตดว้ิยการ

ล่อกคราบ แล่ะเม้�อเล่ี �ยงได ้8-9 เด้อนขึ �นไปก็จัะส่ามารถีนำา

ไปขายได ้

กุ�งมังกรเจั็ดส่

 ทะเลแถบเกาะยาวเป็็นแหล่งอาศััยของสััตวท์ะเลหลากหลายพันัธ์ุ์ ์

ชาวบา้นเกาะยาวตั�งใจใช้กระชังบางส่ัวนเป็็นแหล่งเล้�ยงสััตวท์ะเลตา่งๆ  ทั�งท้�หาดูู

ไดูท้ั�วไป็ หาดูไูดูย้ากรวมทั�งเป็็นแหล่งอน์บาลสััตวท์ะเลท้�บาดูเจบ็และลูกสััตวใ์ห้

แขง็แรงก่อนป็ล่อยกลับคืนืสู่ัทอ้งทะเล

กระชุังเพึ่่�อก�รเรียนำร้�
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 ปล่าฉล่ามเส่้อดาวิเป็นปล่าที�มีครบีหางยาวิมาก 

มีส่ว่ินหวัิมนกล่มส่ั�นทู ่พ้ �นล่ำาตวัิส่ีเหล่้องส่ล่บัล่ายจัดุส่ีด ำา

คล่า้ยล่ายของเส่อ้ดาวิยกเวิน้ส่ว่ินหวัิแล่ะหาง เม้�อยงัเล่ก็

ล่ายบนล่ำาตวัิจัะเป็นส่ีนำ�าตาล่ดำาคาดขาวิคล่า้ยล่ายของ

มา้ล่าย บนล่ำาตวัิมีส่นัเป็นเหล่ี�ยมดา้นล่ะส่องส่นั ผิวิหนงั

หยาบเป็นเม็ด เป็นปล่าที�ไมมี่ฟันแหล่มคมเหม้อนปล่า

ฉล่ามชุนิดอ้�น จัะชุอบนอนนิ�งบนเนินทราย แล่ะตาจัะมอง

ไมเ่หน็ในตอนกล่างวินั 

 คนส่ว่ินมากจัะมองวิา่ฉล่ามเป็นส่ตัวิด์รุา้ยไมเ่ป็น

มิตรตอ่ผูค้น แต ่“บงัหนีด” เจัา้ของกระชุงัไดเ้ล่ี �ยงฉล่ามนี�

ไวิด้ว้ิยควิามผกูพนั การเล่ี �ยงปล่าฉล่ามเส่้อดาวิไวินี้ �ตอ้ง

ขออนญุาตจัากกรมเจัา้ทา่ดว้ิย โดยไดข้ออนญุาตเล่ี �ยงไวิ้

เพ้�อการศึกึษา อยา่งไรก็ตามเม้�อฉล่ามเส่อ้ดาวิโตขึ �น 

ก็จัะตอ้งปล่อ่ยกล่บัสู่ท่ะเล่ตอ่ไป

 ฉล่ามเส่อ้ดาวินี�ตดิอวินจับัปล่ามา  บงัหนีดจังึ

ปล่อ่ยมนัล่งกระชุงัแล่ะใหอ้าหารมนัทกุวินั วินัล่ะหนึ�งครั�ง 

อาหารที�ใหค้้อปล่าขนาดเล่ก็ตา่งๆ เชุน่ ปล่าขา้งเหล่้อง 

ปล่าหางเหล่อ้ง ปล่าดาบ แล่ะปล่าทราย เป็นตน้ 

ฉล�มเสือด�ว กุง้เม้�อโตเตม็ที�จัะมีนำ�าหนกั 1-3.5  กิโล่กรมั 

ขายไดใ้นราคา 2,600บาท/กิโล่กรมั ซึ�งจัะขายใหก้บั

พอ่คา้คนกล่างตอ่ไป 

 การเล่ี �ยงกุง้มงักรเจ็ัดส่ีนี �นั�น นอกจัากจัะ

ตน้ทนุส่งูแล่ว้ิยงัตอ้งมีควิามรูใ้นการเล่ี �ยงดว้ิย รวิมถีงึ

ตอ้งแบกรบัควิามเส่ี�ยงจัากโรคตา่งๆ ที�ควิบคมุไดย้าก

จัากนำ�าทะเล่ แตไ่มน่า่เชุ้�อวิา่ชุาวิบา้นจัะบรรเทา

ปัญหาไดด้ว้ิยภมิูปัญญาทอ้งถิี�นนั�นค้อ ชุาวิบา้นจัะ

ส่งัเกตจัากส่ิ�งที�ไมส่่ามารถีเคล่้�อนที�ไดใ้นทะเล่เชุน่ 

ปะการงั เม้�อปะการงัรอบเกาะ เริ�มมีโคล่นถีกูซดัมา

ส่ะส่มทบัถีม ชุาวิบา้นก็จัะรูแ้ล่ว้ิวิา่นำ�าในทะเล่เริ�มที�

จัะเส่ียหรอ้ไมดี่ ซึ�งจัะส่ง่ผล่กระทบตอ่ปล่าแล่ะกุง้ใน

กระชุงั ในชุว่ิงแรกชุาวิบา้นจัะตอ้งใหอ้าหารแก่กุง้ไม่

ขาดชุว่ิง เพ้�อใหกุ้ง้แข็งแรง มีภมิูคุม้กนัไมอ่อ่นแอล่ง 

ส่ามารถีทนทานตอ่นำ�าเสี่ยไดใ้นระยะหนึ�ง แตห่าก

ระยะเวิล่าของนำ�าเส่ียเริ�มยาวินานถีงึ 5 วินั ชุาวิบา้น

จัะนำาใบโกงกางหรอ้ใบไมข้องพ้ชุรมิฝัั่� งมาโรยล่งไป

ในกระชุงั ใบไมเ้หล่า่นี �จัะส่ามารถีชุว่ิยบรรเทาผล่เสี่ย

จัากนำ�าเส่ียไดใ้นเบ้ �องตน้ เน้�องจัากส่ารในใบไมที้�มีรส่

แล่ะกล่ิ�นเปรี �ยวิจัะส่ามารถีล่ดส่ิ�งส่กปรกเชุน่ เม้อก

ที�มาเกาะตวัิปล่าได ้แตถ่ีา้นำ�ายงัเส่ียตอ่เน้�อง ชุาวิบา้น

จัะนำายาเหล่้องหรอ้เบตาดีนมาล่ะล่ายกบันำ�าใน

อตัราส่ว่ิน 40 ล่ติรตอ่เบตาดีน 1 ขวิด แล่ะจับัปล่า

หรอ้กุง้มาแชุล่่งในนำ�ายานั�นเพ้�อฆ่า่เชุ้ �อโรคหรอ้ส่ิ�ง

ส่กปรกบนตวัิกุง้

 นอกจัากเร้�องนำ�าเส่ียแล่ว้ิ ในชุว่ิงฤดหูนาวิ

กระแส่นำ�าจัะไหล่ชุา้ล่ง เพราะนำ�ามีอณุีหภมิูที�เยน็ล่ง

จังึหนกัขึ �น ชุว่ิงที�อณุีหภมิูนำ�าเปล่ี�ยนนี � หากกุง้ไมแ่ข็ง

แรงแล่ว้ิปรบัตวัิไมท่นัก็จัะตาย แตแ่มว้ิา่กุง้จัะตายก็

ยงัส่ามารถีขายได ้โดยราคากุง้จัะตกล่งเหล่้อ 800 

บาทตอ่กิโล่กรมั
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 ฉล่ามหนมีูล่กัษณีะที�พิเศึษ เพราะฉล่าม

หนเูพศึเมียจัะมีอวิยัวิะเพศึที�เหม้อนของเพศึผู ้แล่ะ

ฉล่ามหนเูพศึผูก็้จัะมีอวิยัวิะเหม้อนของเพศึเมีย 

ฉล่ามหนเูป็นส่ตัวิที์�แพรพ่นัธุไ์ดเ้รว็ิโดยออกล่กูเป็น

ไข ่ซึ�งมนัมีขายอยูท่ั�วิไปในทอ้งถิี�น 

 ส่ตัวิป์ระเภทฉล่ามเป็นส่ตัวิที์�ส่ ำาคญัตอ่

ระบบนิเวิศึ เพราะมนัส่รา้งส่มดลุ่ใหก้บัส่ตัวิท์ะเล่

เน้�องจัากฉล่ามจัะกินปล่าที�เชุ้�องชุา้หรอ้ป่วิย (ไมว่ิา่

จัะเป็นปล่ากินพ้ชุหรอ้เน้ �อ) ฉล่ามทำาใหป้ล่ากินพ้ชุ

มีจัำานวินที�พอเหมาะ ทำาใหส้่าหรา่ยที�ปกคล่มุพ้ �นที�

ไมเ่ส่ียหายมากจันเกินไป ฉล่ามยงัส่ามารถีที�จัะ

ควิบคมุพฤตกิรรมของส่ตัวิน์กัล่า่รองๆ  ล่งมาได ้

ทำาใหร้ะบบนิเวิศึในทะเล่คงควิามส่มดลุ่ไวิ้

สัตว์อื�นำๆ 
 นอกจัากนี�ที�กระชุงัยงัมีหอยแมล่งภูซ่ึ�งจัะ

เตบิโตชุา้กวิา่ที�อ้�น เพราะอยูใ่นนำ�าเคม็ ซึ�งถีา้เป็น

นำ�ากรอ่ยหอยแมล่งภูจ่ัะเตบิโตไดดี้กวิา่

 ในกระชุงัยงัเล่ี �ยงส่ตัวิท์ะเล่อ้�นไวิด้ว้ิย เชุน่

ปล่าปักเปา้ซึ�งกินไมไ่ด ้เพราะมีแตน่ำ�าไมมี่เน้ �อ แม้

ไมมี่พิษ แล่ะบางตวัิหนามจัะแหล่มมาก ปล่าหชูุา้ง 

ปล่าไหล่มอเรย ์เป็นตน้

ฉล�มหนำ้
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เจัตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศึ์ (ปัณีณ์ี)
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เกษตรสะอ�ด
ด�วยนำำ��สะอ�ด
และดินำสะอ�ด

 ภมิูประเทศึของเกาะยาวิจัะมีแนวิเขาวิางตวัิ

เหน้อใต ้ถีดัมาเป็นที�ราบเชิุงเขาแล่ะที�ราบ ซึ�งเอ้ �ออำานวิย

ตอ่การทำาการเกษตรทั�งทำานาแล่ะทำาส่วิน

 ที�บา้นนำ�าจ้ัด หมู ่4  เกาะยาวินอ้ย มีที�ราบกวิา้ง

ขวิางแล่ะมีแหล่ง่นำ�าจ้ัดมากที�ส่ดุบนเกาะยาวินอ้ย ที�นั�น

มีคล่องนำ�าจ้ัดไหล่จัากเขาโดยรอบเรยีกรวิมๆ วิา่เขาควิน

จักุ จังึเหมาะแก่การทำานาแปล่งใหญ่

 ล่งุมงคล่ กล่า้ส่มทุร เล่า่วิา่ชุาวิบา้นส่รา้งฝั่ายไวิ้

กวิา่ 7 ฝั่าย เพ้�อกกันำ�าไวิใ้ชุย้ามที�ตอ้งการใชุน้ ำ�า นอกจัาก

นี�ยงัมีอา่งเก็บนำ�าดนิขดุขนาด 5 ไรที่�หมู ่7 หรอ้บา้นอนั

เปา้ซึ�งอยูใ่กล่เ้คียงกนั โดยส่รา้งในบรเิวิณีที�มีตานำ�าแล่ะ

อีกส่ว่ินไดน้ำ�ามาจัากนำ�าฝั่น  นำ�าจัากอา่งเก็บนำ�านี �จัะถีกู

ส่บูขึ �นแทงกน์ำ�าที�อยูส่่งูแล่ะจัา่ยนำ�าออกไปเป็นประปา

หมูบ่า้น แล่ะถีกูนำามาใชุใ้นครวัิเรอ้น แล่ะในการเกษตร

อยา่งเชุน่การปล่กูขา้วิแล่ะปล่กูพ้ชุผกัส่วินครวัิ 

 ขณีะที�เกาะยาวิใหญ่จัะทำานาเป็นหยอ่มๆ  ใน

พ้ �นที�ที�อยูใ่กล่ส้่ายนำ�าที�ไหล่เร้�อยเล่าะซอกเขาสู่พ้่ �นราบ 

แล่ะในส่ว่ินของพ้ �นที�ราบส่งูชุาวิบา้นของทั�งส่องเกาะจัะ

ประกอบอาชีุพปล่กูส่วินยางกนัในส่ดัส่ว่ินที�ไมน่อ้ยไป

กวิา่การทำานา
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เกษตรสะอ�ด
ด�วยนำำ��สะอ�ด
และดินำสะอ�ด

 เกาะยาวิค้อเกาะกล่างทะเล่ขนาดใหญ่ แล่ะมี

เกาะยาวินอ้ยเป็นเกาะเดียวิที�มีนาผ้นใหญ่ผ้นส่ดุทา้ย

กล่างทะเล่อนัดามนั ในอดีตมีนาขา้วิผ้นใหญ่พ้ �นที�กวิา่ 

2,000 ไรอ่ยูก่ล่างเกาะ ปัจัจับุนัแหล่้ออยูป่ระมาณี 

700-800  ไร ่การปล่กูขา้วิเป็นการทำากินของคนที�นี�มากวิา่

รอ้ยปี แล่ะชุาวิบา้นจัะทำานาปีพึ�งนำ�าฝั่นเป็นส่ว่ินใหญ่ 

ระยะเวิล่าตั�งแตเ่ริ�มปล่กูจันเก็บเกี�ยวิอยูที่� 5 เด้อน ซึ�งจัำาได้

งา่ยๆ วิา่ ‘‘ปล่กูวินัแม ่เกี�ยวิวินัพอ่’’  หรอ้ในชุว่ิงกล่างเด้อน

ส่งิหาคมถีงึตน้เด้อนธนัวิาคม 

 นอกจัากนี�ที�นี�ยงัมีการทำานา 3 แบบค้อ นาดำา นา

หวิา่น แล่ะนาโยน ในอดีตที�เกาะยาวินอ้ยจัะทำานาดำา ซึ�ง

เป็นการทำานาที�ตอ้งเพาะกล่า้ก่อน แล่ว้ิจังึนำาตน้กล่า้ไปปัก

ดำา ส่ ำาหรบันาหวิา่นถีงึแมจ้ัะเป็นวิิธีปล่กูขา้วิที�งา่ยที�ส่ดุ

แล่ะรวิดเรว็ิที�ส่ดุดว้ิยการหวิา่นเมล่ด็ขา้วิล่งในนา แตก่าร

ดแูล่ขา้วิในภายหล่งัจัะทำาไดย้าก แมข้า้วิจัะไดร้บัแส่งมาก 

แตก็่พล่อยทำาใหห้ญา้แล่ะวิชัุพ้ชุขึ �นงา่ยแล่ะเรว็ิดว้ิย ซึ�งมี

ผล่ตอ่การที�ขา้วิโดนแยง่ส่ารอาหาร อีกทั�งยงัรกแล่ะไม่

ส่วิยงาม ชุาวิบา้นจังึไมค่อ่ยนิยมทำานาหวิา่นกนั แตใ่น

ขณีะเดียวิกนัก็ไมค่อ่ยมีใครทำานาดำาแล่ว้ิอีกเชุน่กนัเพราะ

ยุง่ยากแล่ะใชุเ้วิล่านาน 

 ปัจัจับุนัชุาวิบา้นที�นี�หนัไปทำานาโยนค้อการโยน

กล่า้ขา้วิที�เพาะไวิก่้อนล่งนาเป็นแถีวิๆ เป็นรูปแบบที�งา่ยที�

จัะใหผ้ล่เหม้อนการทำานาดำา แตชุ่ว่ิยแกปั้ญหาของนา

หวิา่นได ้เพราะนาโยนเป็นนานำ�าขงัทำาใหห้ญา้แล่ะวิชัุพ้ชุ

ขึ �นไมง่า่ยนกั  

 พนัธ์ขุา้วิที�นิยมปล่กูกนัที�นี�ในวินันี �ค้อขา้วิหอม

มะล่ ิ105 แล่ะขา้วิหอมปทมุ ตอ่มามีการปล่กูขา้วิ

ไรซเ์บอรร์ี�เพิ�มขึ �นดว้ิย  ซึ�งพนัธุข์า้วิที�นิยมปล่กูกนัมากที�ส่ดุ

บนเกาะค้อพนัธุข์า้วิอยธุยา ซึ�งถีกูนำามาโดยชุาวิอยธุยาที�

เขา้มาอาศึยัอยูที่�นี� ขา้วิอยธุยาเป็นขา้วิที�ปล่กูงา่ย อรอ่ย 

แล่ะไดผ้ล่ผล่ติเรว็ิ อีกทั�งยงัส่ามารถีเก็บเกี�ยวิไดเ้รว็ิกวิา่

ขา้วิพนัธุอ้์�น ทำาใหข้า้วิพนัธุอ้์�นตกเป็นเปา้หมายของ

นกเเล่ะศึตัรูขา้วิ

นำ�ข้��ว
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หนำำ�นำ�ทอนำ
 ค ำาวิา่ “ขนำา” หรอ้ “หนำา” ในภาคใตเ้ป็นคำา

เรยีกที�พกัทำานาในทอ้งนาของภาคใต ้ส่ิ�งเดียวิกนักบัที�

เรยีกวิา่ “เถีียง ในอีส่าน ที�เกาะยาวินอ้ยจัะพบส่ถีานที�

หนึ�งเรยีกวิา่ “หนำานาทอน” คำาวิา่ “นาทอน” ค้อคำาเรยีก

พ้ �นที�นาขา้วิในบรเิวิณีตามมมุ ตามขอบเวิิ �งตา่งๆของ

พ้ �นที� ท ำาใหไ้มไ่ดผ้้นนาเป็นแนวิยาวิ ซึ�งหากผ้นนาตดิตอ่

กนัเป็นแนวิตรงยาวิไปไกล่ๆ จัะเรยีกวิา่ “นายาวิ” 

ทั�งหมดนี�เป็นคำาทอ้งถิี�นเรยีกกนัมาแตโ่บราณี

 การทำานาขา้วิที�เกาะยาวินอ้ย แตเ่ดมิเริ�มจัาก

การปล่กูเพ้�อใชุกิ้นแล่ะขายกนัในชุมุชุน แตใ่นปัจัจับุนัมี

การปรบัตวัิในการทำากิน เม้�อมีกระแส่ทอ่งเที�ยวิเขา้มา

มาก นาขา้วิหล่ายแปล่งก็ทำาหนา้ที�เพิ�มขึ �นค้อกล่ายเป็น

แหล่ง่ทอ่งเที�ยวิไปดว้ิย 

 “หนำานาทอน” ค้อชุ้�อส่ถีานที�ที�ชุาวินายงัคง

ปล่กูขา้วิ ซึ�งดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวิจัำานวินมากก่อนหนา้นี � 

จังึมีการปรบัตวัิปล่กูพนัธุข์า้วิอ้�นเพิ�มขึ �นมาเชุน่พนัธุ์

ไรซเ์บอรี� เพ้�อเป็นส่นิคา้แก่นกัทอ่งเที�ยวิผูร้กัส่ขุภาพ 

แล่ะชุว่ิยเพิ�มส่ีส่นัใหผ้้นนา อีกทั�งยงัปล่กูที�พกัเพิ�มรอบ

นาส่ำาหรบันกัทอ่งเที�ยวิ ชุมุชุนจังึมีรายไดเ้พิ�มขึ �นอีกทาง 

แล่ะผล่ผล่ติขา้วิก็ยงัคงส่ามารถีใชุบ้รโิภคแล่ะขายได้

เหม้อนเดมิ

  มะ “ส่นีุ เรงิส่มทุร” เป็นเจัา้ของพ้ �นที�นาขา้วิ 

“หนำานาทอน” กวิา่ 20 ไร ่ ซึ�งเป็นทั�งที�ดนิส่ว่ินตวัิแล่ะที�

นาเชุา่ พนัธุข์า้วิที�มะเล่้อกปล่กูมีอยู ่5 พนัธุ ์ ไดแ้ก่ ขา้วิ 

กข.21, ขา้วิหอมมะล่ ิ105, ขา้วิ กข 43, ไรซเ์บอรร์ี�สี่

เขียวิแล่ะดำาหนองคาย ซึ�งใหผ้ล่ผล่ติใน 1 ปีรวิมกนั

ประมาณี 100 ตนั  ส่ ำาหรบัมะจัะชุอบปล่กูขา้วิไรซเ์บอร์

รี�มากที�ส่ดุ เน้�องจัากขา้วิไรซเ์บอรร์ี�ราคาดี ปล่กูไมย่าก

แล่ะยงัใหผ้ล่ผล่ติอยา่งรวิดเรว็ิภายใน 120 วินั

 เม้�อจัะขายขา้วิมะตอ้งจัา้งรถีมาเกี�ยวิขา้วิ แล่ะ

นำาขา้วิที�ไดม้าตากไวิเ้ป็นเวิล่า 1 วินั เเล่ะจัากนั�นจังึนำา

ขา้วิไปส่ีก่อนนำาไปขาย ซึ�งบนเกาะยาวินอ้ยมีโรงส่ีขา้วิ

ทั�งหมดส่ามโรง เป็นโรงส่ีของเกาะ 1 แหง่ แล่ะโรงส่ีส่ว่ิน

ตวัิ 2 แหง่ ซึ�งหนึ�งในส่ามโรงนี �ก็มีโรงส่ีที�เป็นของมะดว้ิย 

 เม้�อจัะขายขา้วิมะจัะเเบง่ขา้วิขายเป็นกระ

ส่อบๆล่ะ 30 กิโล่กรมั มกัขายใหก้บัโรงเเรมที�มาซ้ �อขา้วิ

ครั�งล่ะมากๆ เเล่ะมีอีกส่ว่ินที�มะจัะเเบง่ขายเป็นถีงุๆ ล่ะ 

1 กิโล่กรมั เพ้�อขายใหเ้เก่นกัทอ่งเที�ยวิบนเกาะที�หนำานา

ทอน โดยมีราคาขายตอ่กิโล่กรมัดงันี � ขา้วิกข. 21 ราคา 

กิโล่กรมัล่ะ 40 บาท, ขา้วิหอมมะล่ ิ105 ราคา กิโล่กรมั

ล่ะ 50 บาท, ขา้วิ กข 43 ราคากิโล่กรมัล่ะ 50 บาท, 

ขา้วิไรซเ์บอรร์ี�ส่ีเขียวิ ราคากิโล่กรมัล่ะ 70 บาท แล่ะขา้วิ

ไรซเ์บอรร์ี�ด ำาหนองคายราคากิโล่กรมัล่ะ 80บาท 

 ที�หนำานาทอนนี�นอกจัากจัะเป็นพ้ �นที�ปล่กูขา้วิ

แล่ว้ิ ผ้นนาที�ล่ดหล่ั�นดว้ิยส่ีของรวิงขา้วิที�ตา่งส่ีกนัตาม

พนัธุท์ ำาใหผ้้นนานี�มีควิามส่วิยงามเป็นจัดุทอ่งเที�ยวิที�

ส่ ำาคญัอีกแหง่หนึ�ง แล่ะมะยงัไดแ้บง่พ้ �นที�ใชุส้่อยออก

เป็นส่ว่ินๆ เพ้�อใหเ้กิดควิามคุม้คา่แล่ะเกิดประโยชุน์

ส่งูส่ดุ ส่ว่ินหนึ�งมะแบง่เป็นพ้ �นที�ส่วินปล่กูผกัเชุน่พรกิ 

ถีั�วิฝัั่กยาวิ ผกักาดขาวิ แตงโม แล่ะเพาะตน้กล่า้ พ้ �นที�

อีกส่ว่ินเป็นบงึขนาดกล่างส่ำาหรบัเก็บนำ�าฝั่น มะจัะใชุน้ำ�า

ในบงึนี �ส่ล่บักบันำ�าจัากคล่องนำ�าจ้ัดโดยขึ �นอยูก่บั

ส่ถีานการณีฟ์า้ฝั่น  ถีา้ปีใดมีนำ�าฝั่นมาก ผล่ผล่ติขา้วิก็

จัะไดม้ากไปดว้ิย แตห่ากนำ�าฝั่นนอ้ยก็ตอ้งเเยง่กนัส่บูนำ�า 

ซึ�งที�นาของมะนั�นอยูป่ล่ายนำ�ามกัมีนำ�าไมพ่อปล่กูขา้วิ จัำา

ตอ้งปล่อ่ยใหข้า้วิเเหง้ไป
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 บงัส่มพล่ เรงิส่มทุร เล่า่วิา่ แผน่ดนิเกาะยาวิ

นอ้ยจัะมีนำ�าทะเล่หนนุขึ �นตามวิฏัจักัรของฤดกูาล่ แม้

การปล่กูขา้วิตอ้งการนำ�าจ้ัด แตป่รากฏการณีด์งักล่า่วิ

กล่บัชุว่ิยใหข้า้วิที�ปล่กูบนเกาะยาวินอ้ยมีรส่ชุาติดี

เพราะนำ�าทะเล่ไดฝ้ั่ากแรธ่าตไุวิก้บัผ้นดนิแล่ะส่ายนำ�า 

ส่ว่ินควิามเคม็นั�นเม้�อถีงึฤดฝูั่น นำ�าฝั่นจัะชุว่ิยชุะล่า้ง

ควิามเคม็ไป ขา้วิรส่ชุาติดีนี �กล่ายเป็นจัดุขายที�มีชุ้�อ

ใหก้บัเกาะยาวินอ้ย

  นอกจัากนี�การปล่กูขา้วิจัะดำาเนินอยูบ่นหล่กั

การเกษตรอินทรยี ์ที�เเกปั้ญหางตา่งๆดว้ิยวิิธีการไร้

หรอ้ปล่อดส่ารเคมีเชุน่ การทำานำ�าหมกัที�หมกัจัาก

หอยเชุอรี�ซึ�งเป็นศึตัรูพ้ชุ ที�นอกจัากจัะเป็นการกำาจัดั

ศึตัรูพ้ชุไปในตวัิแล่ว้ิยงัไดน้ ำ�าหมกัมาใชุป้ระโยชุนใ์น

การบำารุงดแูล่ขา้วิดว้ิย  หรอ้การที�นำาปล่าเล่ก็ที�จับัได้

จัากการทำาประมงมาหมกัแล่ะฉีดเพ้�อปรบัส่ภาพดนิ  

การทำาเกษตรอินทรยีนี์ �ท ำาใหข้า้วิแล่ะผล่ผล่ติเกษตร

อ้�นบนเกาะไดชุ้้�อวิา่ “ส่ะอาด“ จันเป็นที�ตอ้งการของ

ตล่าดยิ�งขึ �น

ข้��วท่�เก�ะย�วนำ�อย
อร�อยและสะอ�ด
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สวนำย�ง 
 ในอดีตชุาวิบา้นจัะทำาส่วินปล่กูตน้ไม ้อยา่งไมผ้ล่

แล่ะไมใ้ชุส้่อยแล่ว้ิกินใชุใ้นครวัิเรอ้น ระยะหล่งัคนเริ�มหนัไป

ปล่กูยางพาราพ้ชุเศึรษฐกิจัที�ใหร้าคาแล่ะใชุน้ำ�านอ้ยกวิา่การ

ปล่กูขา้วิ อีกทั�งยงัย้นตน้ใหผ้ล่ผล่ตินำ�ายางไปไดอี้กนาน พ้ �นที�

ส่วินผล่ไมเ้ชุน่ส่วินมะพรา้วิ ส่วินมะมว่ิงหิมพานตแ์ล่ะไมผ้ล่

อ้�น รวิมทั�งทอ้งนาส่ว่ินหนึ�งจังึถีกูแปล่งไปเป็นส่วินยางพารา

 จัากการส่อบถีาม องคก์ารบรหิารส่ว่ินตำาบล่ไตรวิฒิุ 

ระวิงัชุา เกาะยาวินอ้ยไดใ้หข้อ้มลู่วิา่ชุาวิบา้นส่ว่ินใหญ่จัะ

ปล่กูยางพนัธุ ์PRM 600 ที�มีล่กัษณีะเดน่ค้อ ใบมีรูปรา่งปอ้ม 

ปล่ายใบมีส่ีเขียวิอมเหล่้อง เน้�องจัากเป็นพนัธุที์�ใหน้ ำ�ายาง

มาก แตก็่มีขอ้เส่ียค้อเป็นโรคใบรว่ิงไดง้า่ย โดยทั�วิไปการ

ปล่กูตน้ยางพารา ชุาวิบา้นจัะเริ�มกรดียางไดต้อ้งใชุเ้วิล่ารอ

ใหต้น้ยางเตบิโตจันมีอายปุระมาณี 6-7 ปี ชุาวิบา้นจัะกรดี

ยางแค ่3 เด้อนเฉพาะในชุว่ิงฤดแูล่ง้ เพราะวิา่ถีา้กรดียาง

ตอนชุว่ิงที�ฝั่นตก จัะทำาใหน้ำ�าฝั่นปะปนกบันำ�ายางที�กรดีไวิ ้

ทำาใหน้ำ�ายางเส่ียแล่ะขายไมไ่ด ้ส่ ำาหรบันำ�ายางที�เอาไปขายก็

จัะอยูใ่นรูปของขี �ยาง 

 วิิธีกรดียางของชุาวิบา้นค้อ ชุาวิบา้นจัะกรดีเน้ �อไม้

ของตน้ยางที�ระดบัควิามส่งูประมาณีเหน้อศีึรษะ รอใหน้ำ�า

ยางไหล่ออกมาใส่ภ่าชุนะที�รองนำ�ายางเอาไวิ ้ส่ว่ินวิิธีทำาขี �ยาง 

จัะทิ �งนำ�ายางที�กรดีไดไ้วิ ้24 ชุั�วิโมงจันนำ�ายางแหง้ ยางที�แหง้

อยูก่น้กะล่าก็ค้อ ขี �ยางนั�นเอง ชุาวิบา้นก็จัะขายขี �ยางให้

พอ่คา้คนกล่าง ส่ว่ินพอ่คา้คนกล่างก็จัะนำาไปขายตอ่ให้

โรงงาน โดยในราคาปัจัจับุนัค้อ 17 บาทตอ่กิโล่กรมั เม้�อส่วิน

ยางมีอายถุีงึ 30 ปี ชุาวิบา้นก็จัะโคน่ตน้ยางทั�งส่วิน เพราะ

เม้�อโคน่พรอ้มกนั ปล่กูพรอ้มกนัจัะทำาใหต้น้ยางมีอายเุทา่กนั 

ส่ ำาหรบัไมย้างที�ชุาวิบา้นตดัไดก็้จัะขายแล่ะไปทำาเป็น

เฟอรนิ์เจัอร์

 ที�เกาะยาวิใหญ่ทำาส่วินยางกนัมากเชุน่กนั แล่ะดู

เหม้อนจัะมีพ้ �นที�ส่วินยางมากกวิา่เกาะยาวินอ้ยดว้ิยซำ�า  

เน้�องจัากพ้�นที�ท ำานาบนเกาะยาวิใหญ่นั�นมกัเป็นผ้นนาขนาด

เล่ก็ ยางพาราจังึถ้ีอเป็นพ้ชุเศึรษฐกิจัที�ส่ ำาคญัของอำาเภอ

เกาะยาวิใหญ่แล่ะมีการใชุพ้้ �นที�ปล่กูมากที�ส่ดุคดิเป็นรอ้ยล่ะ 

54.19 ของพ้ �นที�ทั�งหมด รวิมทั�งที�เกาะยาวิใหญ่ยงัเหมาะส่ม

ตอ่การปล่กูยางพาราเพราะมีปรมิาณีนำ�าฝั่นที�เพียงพอ คนใน

ชุมุชุนบนเกาะจังึมีอาชีุพเกี�ยวิกบัการแปรรูปยางพารา
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 เริ�มตั�งแตก่ารกรดียางเพ้�อใหไ้ดน้ ำ�ายาง โดย

การกรดียางจัะตอ้งดสู่ภาพอากาศึดว้ิย ถีา้หากฝั่นไม่

ตกชุาวิบา้นก็จัะกรดียาง นำ�ายางที�กรดีไดจ้ัากตน้ยาง

นั�นจัะมีเปอรเ์ซน็ควิามเขม้ขน้ไมเ่ทา่กนั  โดยปกตแิล่ว้ิ

ตน้ยางที�มีอายนุอ้ยจัะมีควิามเขม้ขน้ของนำ�ายางอยูที่� 

40 เปอรเ์ซน็ต ์แตถ่ีา้เป็นตน้ยางที�มีอายมุากแล่ว้ิใน

การเปิดหนา้เน้ �อไมเ้พ้�อกรดียางครั�งแรกควิามเขม้ขน้

ของนำ�ายางจัะมีมากกวิา่ แล่ะในการกรดีครั�งตอ่ๆ ไป

จัะไดป้รมิาณีนำ�ายางเพิ�มขึ �นแตค่วิามเขม้ขน้จัะนอ้ย

ล่งตามล่ำาดบัเป็น 50 40 แล่ะ 30 เปอรเ์ซน็ต ์เม้�อได้

นำ�ายางมาแล่ว้ิ ชุาวิบา้นที�เป็นเจัา้ของส่วินยางจัะขาย

ตอ่ใหก้บัชุาวิบา้นที�ท ำาการแปรรูปยางพารา 

 ชุาวิบา้นจัะรบัซ้ �อนำ�ายางดบิจัากชุาวิส่วินยาง

ในราคา  23 บาทตอ่กิโล่กรมั แล่ะจัะนำานำ�ายางดบิมา

แปรรูปเป็นแผน่ยางพารา โดยจัะนำานำ�ายางดบิมา

ผส่มกบันำ�าแล่ะส่ว่ินผส่มอ้�นล่งในถีงั หล่งัจัากนั�นจัะ

เอาล่งถีาดพิมพแ์ล่ะปล่อ่ยใหแ้หง้จันยางจับัตวัิเป็นรูป  

ขั�นตอนตอ่มาจัะตอ้งตบยางออกจัากแมพิ่มพ ์จัากนั�น

จัะนำายางที�ขึ �นรูปแล่ว้ิมาเขา้เคร้�องรดีซึ�งจัะไดแ้ผน่

ยาง ซึ�งแผน่ยางหนึ�งแผน่จัะหนกัประมาณี 1.2-1.3 

กิโล่กรมั 

 แล่ว้ิจังึนำามาตากบนไมแ้ขวินที�ท ำาจัากกิ�งไม้

ซึ�งหาไดท้ั�วิไปในป่า แผน่ยางจัะถีกูตากเป็นแถีวิยาวิ

ในโรงไมส้่ ำาหรบัตากยาง ถีา้เป็นชุว่ิงที�แดดดีจัะตาก

อยา่งนอ้ย 1 ส่ปัดาห ์ถีา้เป็นชุว่ิงที�แดดไมแ่รงจัะตอ้ง

ตากนานถีงึ 2 ส่ปัดาห ์ จันเม้�อแผน่ยางแหง้แล่ว้ิก็

พรอ้มที�จัะถีกูขายตอ่ใหก้บัพอ่คา้คนกล่างที�มาจัาก

ภเูก็ตแล่ะกระบี� เพ้�อนำาไปขายตอ่ใหก้บัโรงงานอีกที

หนึ�ง โดยราคาแผน่ยางจัะอยูที่� 60 บาทตอ่กิโล่กรมั 

ก�รแปรร้ปย�งพึ่�ร�
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สวนำมะพึ่ร��ว
 ส่วินมะพรา้วิบนเกาะยาวินอ้ยครอบคล่มุพ้ �นที� 526 

ไรบ่นเกาะ

 คณุีล่งุอสุ่นั บวัิทองแล่ะมะจันัทรย์า บวัิทอง ทำาส่วิน

มะพรา้วิมาถีงึ 20 ปี ส่วินนี�มีขนาด 2 ไร ่แล่ะมีมะพรา้วิ 60 

ตน้ ส่วินมะพรา้วิของมะจัะปล่กูมะพรา้วิ 2 พนัธุ ์ค้อมะพรา้วิ

นำ�าหอมซึ�งนำาพนัธุม์าจัากจังัหวิดัส่รุาษฎรธ์านีแล่ะมะพรา้วิ

นำ�าหวิานจัากจังัหวิดัชุมุพร ซึ�งควิามแตกตา่งของมะพรา้วิ 2 

พนัธุนี์ �ค้อ นำ�าของมะพรา้วินำ�าหอมจัะมีรส่ชุาติที�หวิานแล่ะมี

เน้ �อที�นิ�มมนัเหมาะกบัการด้�ม 

 มะพรา้วิ 1 ตน้ส่ามารถีใหผ้ล่ผล่ติตอ่เน้�อง 30 ปี 

มะพรา้วิจัะใชุเ้วิล่าหา้ปีในการเตบิโตแล่ะในปีที�หกมะพรา้วิ

จัะเริ�มใหล้่กู เม้�อเขา้ปีที�เจ็ัดก็เริ�มเปิดส่วินใหน้กัทอ่งเที�ยวิเขา้

ชุมส่วินแล่ะด้�มนำ�ามะพรา้วิส่ดๆ ได้

 วิิธีการเก็บล่กูมะพรา้วินั�นไมใ่ชุว่ิา่อยู่ๆ  จัะส่อยล่งมา

ไดเ้ล่ย แตว่ิา่ตอ้งมีวิธีิดคู้อ ตน้มะพรา้วินั�นมีหล่ายทะล่ายใน

หนึ�งตน้ ชุาวิส่วินตอ้งดกูารวินงอกของใบมะพรา้วิ ค้อใหเ้ริ�ม

ที�ใบมะพรา้วิที�งอกอยูต่ ำ�าส่ดุของตน้ หากใบตอ่ไปที�ขึ �นถีดั

จัากใบนี�งอกวินไปทางขวิา ใหเ้ก็บทะล่ายที�งอกวินถีดัไปทาง

ดา้นขวิา แล่ะทำากล่บักนัหากวิา่ใบมะพรา้วิงอกไปทางซา้ย 

โดยที�มะพรา้วิจัะงอกผล่เป็นทะล่ายระหวิา่งโคนใบส่องใบ

แล่ะวินไปตามการวินงอกของใบ ชุาวิส่วินจัะเก็บมะพรา้วิ

ทะล่ายล่า่งก่อน โดยดวูิา่หากผล่มะพรา้วิทะล่ายบนมีขนาด

ราวิเส่น้ผา่ศึนูยก์ล่างประมาณี 5 นิ �วิก็จัะส่ามารถีส่อยล่กู

มะพรา้วิทะล่ายล่า่งได ้

 ในแตล่่ะวินัส่วินมะพรา้วิของมะจันัทรย์าจัะมีนกั

ทอ่งเที�ยวิทั�งชุาวิไทยแล่ะชุาวิตา่งชุาตมิาแวิะเยี�ยมชุมส่วิน

มะพรา้วิ พรอ้มกบัชุว่ิยอดุหนนุซ้ �อมะพรา้วิหรอ้นำ�ามะพรา้วิ

นำ�าหวิานกล่บัไปในราคาล่กูล่ะ 30 บาท ซึ�งถ้ีอเป็นราคาที�ถีกู

มาก หากเทียบกบัราคามะพรา้วิที�ขายตามโรงแรมหรอ้

รสี่อรท์บนเกาะ มะพรา้วิทำาใหม้ะมีรายไดห้ล่ายทางค้อ จัาก

พอ่คา้ที�มาซ้ �อผล่ส่ด ล่กูคา้ที�เป็นนกัทอ่งเที�ยวิเเล่ะโรงเเรม

หรอ้รสี่อรท์บนเกาะ บางวินัส่วินนี�ขายมะพรา้วิไดถ้ีงึ 100 ล่กู

เล่ยทีเดียวิ



33

 ในปัจัจับุนัที�เกาะยาวิมีผูค้นหนักล่บัมาทำาส่วิน

ผส่มผส่านมากขึ �นซึ�งแตเ่ดมิผูค้นบนเกาะก็ใชุชีุ้วิิตอยูบ่น

รากฐานทำากินแบบนั�นมาก่อน จันเม้�อมีการทำาการเกษตรที�

มุง่เนน้ไปกบัการส่รา้งรายไดม้ากขึ �น ส่วินยางพาราจังึเขา้

มาแทนที� มาในระยะหล่งัเม้�อแนวิคดิเศึรษฐกิจัพอเพียง

แพรห่ล่าย ชุาวิบา้นในทอ้งถิี�นหา่งไกล่รวิมทั�งผูค้นบน

เกาะยาวิก็ไดเ้รยีนรูไ้ปดว้ิย แล่ะเริ�มมองวิา่เป็นทางเล่อ้ก

หนึ�งของชีุวิิต ยิ�งเม้�อมีส่ถีานการณีที์�ท ำาใหยิ้�งตอ้งพึ�งตนเอง

มากขึ �นเชุน่ ส่ถีานการณีโ์รคระบาดโควิิด 19 ส่ถีาน

ประกอบการธรุกิจัตา่งๆ ปิดตวัิล่ง บางคนตกงาน บางคน

เหน็ชุอ่งทางใหมใ่นการทำาอาชีุพ หล่ายคนจังึกล่บัมาทำากิน

บนพ้�นที�ของตน

  คณุีทวิิชุ อปุมา หรอ้ที�รูจ้ักักนัในชุ้�อ “บงัหนีด” เป็น

เจัา้ของส่วินผส่มผส่านบนพ้�นที�กวิา่ 18 ไร ่บงัเล่า่วิา่จัะทำา

งานที�รสี่อรท์ในวินัหยดุเส่าร-์อาทิตย ์แล่ะบงัจัะไดใ้ชุเ้วิล่า

อยูก่บัส่วินในวินัที�เหล่้อของส่ปัดาห ์ที�ส่วินของบงัมีพ้ชุ

หล่ายชุนิดเชุน่ ไผต่ง ซึ�งบงัเรยีนรูว้ิา่ส่ามารถีเป็นพ้ชุ

เศึรษฐกิจัได ้ไผต่ง 1ล่ำาส่ามารถีตดัได ้3 ทอ่น แล่ะหากนำา

ไปขาย เชุน่ขายใหโ้รงเเรมซึ�งจัะรบัซ้ �อในราคา 500 บาทตอ่

ทอ่น เทา่กบัวิา่ 1 ล่ ำา ส่ามารถีส่รา้งรายได ้1,500 บาท 

 นอกจัากนี�ที�ส่วินของบงัยงัมียางพารา มะพรา้วินำ�า

หอม มะพรา้วิกะทิที�ส่ามารถีนำามาทำาแกงได้

                                                                                     

                                                                 

 นอกจัากการปล่กูพ้ชุหล่ายพนัธุแ์ล่ว้ิ บงัยงัไดเ้ล่ี �ยง

ผึ �งโพรงหรอ้เรยีกกนัวิา่ผึ �งป่า แล่ะเม้�อไดผ้ล่ผล่ติมาก็เนน้

แจักจัา่ยแบง่ปัน ไมเ่นน้ขายทำากำาไร 

 ที�ส่วินของบงัยงัเล่ี �ยงแพะดว้ิย เม้�อแรกเริ�มเล่ี �ยง

แพะบา้นแตผ่ล่ตอบรบัไมค่อ่ยดี จังึเปล่ี�ยนไปเล่ี �ยงแพะส่าย

พนัธุบ์อรที์�น ำาเขา้มาจัากพงังา แล่ว้ิใหม้าผส่มพนัธุก์บัแพะ

บา้นจันไดส้่ายเล่้อดบอรม์า 75%  ทำาใหแ้พะมีควิามแข็ง

แรงขึ �น

 ส่วินผส่มผส่านนี�เป็นควิามมั�นคงของชีุวิิตบงัในวิยั

เกษียณี ส่ามารถีทำาใหบ้งัเก็บแล่ะขายผล่ผล่ติไดท้กุฤดกูาล่ 

การทำาส่วินผส่มผส่านตอ้งใชุค้วิามรูม้าก ทั�งควิามรูเ้ดมิ

แล่ะควิามรูที้�ตอ้งหาเพิ�มเตมิเชุน่ การหาควิามรูเ้พ้�อ

ทำาควิามเขา้ใจัในเร้�องของพ้ชุวิา่ชุอบดิน นำ�า ควิามชุ้�นแบบ

ใด ส่มยันี �การเขา้ถีงึแหล่ง่ควิามรูท้ ำาไดไ้มย่ากเพียงแคใ่ชุ ้

Google เพ้�อคน้หาเวิบ็ไซตห์รอ้  Youtube  ซึ�งบงัจัะศึกึษา

แล่ะนำามาประยกุตใ์หเ้หมาะกบัส่วินของตนเอง นอกจัากนี�

ส่วินของบงัยงักล่ายเป็นธรุกิจัของครอบครวัิ เชุน่พอ่ของบงั

ยงัมาชุว่ิยดเูเล่ดา้นปศึสุ่ตัวิ ์แล่ะคอยใหอ้าหารส่ตัวิใ์นทกุ

วินั

 จัากนี�บงัหนีดมีแนวิคดิที�จัะส่รา้งที�พกัราคาถีกู เพ้�อ

เป็นส่ว่ินหนึ�งของการทอ่งเที�ยวิชุมุชุนที�มีแนวิคดิเชิุงอนรุกัษ์

ทั�งธรรมชุาติแล่ะวิฒันธรรม  ซึ�งจัะเนน้ฐานล่กูคา้ที�รกั

ธรรมชุาต ิชุอบการมาพกัผอ่นแบบส่งบๆ อีกทั�งบงัยงัได้

ศึกึษาเร้�องพล่งังานล่มแล่ะโซล่าเซล่ล่อี์กดว้ิย

สวนำผสมผส�นำ
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ก�รท�องเท่�ยวชุุมชุนำท้ี่�งดงาม
 และ ผู้้�คนที่้�เข�มแข็งพื่่�งพื่าตนเอง
ภาพจัาก  Six Sense ยาวิน้อย
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ก�รท�องเท่�ยวชุุมชุนำที่้�งดงาม
 และ ผู้้�คนที่้�เข�มแข็งพื่่�งพื่าตนเอง

 แรกเริ�มเดมิทีอาชีุพของชุาวิบา้นเกาะยาวิ

ไมใ่ชุก่ารทอ่งเที�ยวิ การทำากินที�ท ำากนัมาอยา่งยาวินาน

ของชุาวิบา้นค้อการเกษตรไดแ้ก่การทำานา ทำาส่วินแล่ะ

การออกเรอ้ประมง จันระยะหล่งัชุาวิบา้นมีควิามเขา้ใจั

ในเร้�องของแนวิโนม้ที�ทรพัยากรจัะล่ดล่งทั�งทาง

ปรมิาณีแล่ะคณุีภาพซึ�งส่ง่ผล่ตอ่ควิามมั�นคงในการทำา

กิน จังึมองหาลู่ท่างอ้�นที�จัะเป็นชุอ่งทางของรายได้

เส่รมิแล่ะใชุเ้ป็นเคร้�องม้อในการดแูล่รกัษาธรรมชุาติ

เพ้�อคงควิามส่มบรูณีใ์หย้าวินานออกไป

  ชุาวิบา้นไดร้วิมกลุ่ม่ขึ �นแล่ะวิิเคราะห์

ส่ถีานการณีชี์ุวิิตของตนเอง  ชุาวิส่วินยางพาราเห็น

วิา่การกรดียางจัะใชุเ้วิล่าในชุว่ิงกล่างค้น ดงันั�นขาวิ

บา้นมีเวิล่าที�จัะทำาอาชีุพอ้�นในเวิล่าที�เหล่อ้ ชุาวิประมง

มองวิา่การออกเรอ้มกัจัะทำากนัในตอนเชุา้ม้ด ชุว่ิง

กล่างวินัแล่ะชุว่ิงบา่ยของพวิกเขาจังึยงัวิา่งพอเพียง

ส่ำาหรบัการทำากิจักรรมอ้�น 

 ชุาวิบา้นจังึจับักลุ่ม่กนัจันเป็นกลุ่ม่อาชีุพ มีทั�ง

การทำาขนมแล่ะอาหารแปรรูปตา่งๆ แล่ะส่ง่ขายไปยงั

จังัหวิดัอ้�น  ทำามาจันไดป้ระมาณี 9 ปี ก็เกิดเหตกุารณี ์

ส่นึามิที�ส่รา้งควิามเส่ียหายขึ �น ซึ�งมีเรอ้ประมงกวิา่ 20 

ล่ำาตอ้งเส่ียหายไปแล่ะโรงอบขนมก็เชุน่กนั ขา้วิของ

แล่ะคร้�องอบขนมเส่ียหายมากจันไมส่่ามารถีฟ้�นตวัิขึ �น

มาไดใ้นชุว่ิงนั�น อยา่งไรก็ตามในควิามโชุครา้ยยงัคงมี

โชุคดี ภายหล่งันั�นไดมี้หนว่ิยงานแล่ะมลู่นิธิหล่ายแหง่

ส่ง่อาส่าส่มคัรเขา้มาชุว่ิยเหล่อ้แล่ะใหค้วิามรูใ้นเร้�อง

ของการฟ้�นฟธูรรมชุาติ การบรหิารแล่ะส่ง่เส่รมิการ

ทอ่งเที�ยวิเพ้�อส่รา้งรายไดใ้หก้บัชุมุชุน

  ชุาวิบา้นไดห้ารอ้กนัวิา่เกาะยาวิควิรเป็นการ

ทอ่งเที�ยวิแนวิใด แล่ะเริ�มดำาเนินการโดยทำางานรว่ิมกบั

รสี่อรท์ในพ้ �นที�ค้อฮอล่เิดยร์สี่อรท์ รสี่อรท์แหง่แรกบน

เกาะยาวินอ้ยที�ถีกูส่รา้งขึ �นราวิปีพ.ศึ.2535 โดยชุาวิ

บา้นจัะจัดัหาแขกในการเขา้พกัใหร้สี่อรท์แล่ะไดร้บัคา่

นายหนา้ประมาณี 100-200 บาท เป็นราคาที�พอใจักนั

ในทั�งส่องฝ่ั่าย 

 ชุาวิบา้นไดจ้ัดุประกายควิามคิดสู่ลู่่ท่างอ้�น

ชุาวิบา้นบางส่ว่ินไดต้ดัส่นิใจัล่งทนุคนล่ะหนึ�งแส่นบาท 

ส่รา้งบงักะโล่ส่ี�หล่งัแล่ะรา้นอาหาร โดยคำานงึถีงึการ

ส่รา้งบนพ้�นที�ที�ไมท่บัซอ้นป่า ไมท่ ำาล่ายทะเล่แล่ะ

แหล่ง่นำ�าเพ้�อรกัษาธรรมชุาตใิหส้่วิยงามอนัเป็นเส่นห่์

ของเกาะยาวิเส่มอมา

    นกัทอ่งเที�ยวิชุาวิตา่งชุาตเิดนิทางมาสู่่

เกาะยาวิเพิ�มขึ �น ชุาวิบา้นเริ�มเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพ้�อ

การส่้�อส่ารที�ดีขึ �น  มีการเพิ�มโปรแกรมการทอ่งเที�ยวินั�ง

เรอ้ไปถีงึทั�งฝัั่� งกระบี�แล่ะภเูก็ตจันไดร้บัการตอบรบัแล่ะ 

เกิดการบอกเล่า่ปากตอ่ปาก 

     เม้�อนกัทอ่งเที�ยวิรูจ้ักัเกาะยาวิมากขึ �น  ธรุกิจั

การทอ่งเที�ยวิเองก็ขยายตวัิขึ �นเชุน่กนั การทอ่งเที�ยวิ

กล่ายเป็นอีกชุอ่งทางหนึ�งของรายไดที้�ดวูิา่จัะชุว่ิยให้

ชีุวิิตมั�นคงขึ �น จังึมีการทดล่องทำาโฮมส่เตย ์Bay View 

ขึ �น ซึ�งเป็นโฮมส่เตยแ์หง่แรกบนเกาะยาวินอ้ยแล่ะถ้ีอ

เป็นตน้แบบของการบรหิารจัดัการโฮมส่เตยโ์ดยชุมุชุน
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 หล่ายครวัิเรอ้นที�เกาะยาวินอ้ยนิยมเปิดบา้น

เป็นโฮมส่เตย ์แล่ะยงัมีโปรแกรมพานกัทอ่งเที�ยวิไป

ทำากิจักรรม one day trip รอบเกาะ โดยส่ว่ินใหญ่

แล่ว้ิ นกัทอ่งเที�ยวิจัะนิยมมาพกัที�เกาะยาวินอ้ย แล่ะ

ไปเที�ยวิดำานำ�าที�เกาะอ้�นๆ กวิา่ 40 เกาะ ธรุกิจั

โฮมส่เตยใ์นล่กัษณีะนี�ส่ามารถีส่รา้งรายไดเ้ส่รมิให้

กบัชุมุชุน 

 ส่ ำาหรบัผูที้�มาพกันอกจัากจัะไดพ้กัผอ่นแล่ะ

ทอ่งเที�ยวิแล่ว้ิยงัไดค้วิามรูด้า้นวิฒันธรรมแล่ะวิิถีีชีุวิิต

ไปในตวัิ อีกทั�งในทกุบา้นจัะมีส่มดุบนัทกึควิามทรง

จัำาที�ผูเ้ป็นเจัา้ของบา้นจัะมอบใหก้บัผูม้าเย้อนได้

เขียนควิามรูส้่กึเอาไวิ ้แล่ะดว้ิยควิามเป็นกนัเองของ

คนที�นี� ท ำาใหน้กัทอ่งเที�ยวิบางรายอาศึยัอยูที่�นี�นาน 

2-3 เด้อน นกัทอ่งเที�ยวิของเกาะยาวินอ้ยส่ว่ินใหญ่

เป็นนกัทอ่งเที�ยวิชุาวิไทย รองล่งมาเป็นชุาวิเยอรมนั

แล่ะชุาวิองักฤษ

 ปัจัจับุนัมีการรวิมกลุ่ม่ที�มีชุ้�อวิา่ “ชุมรมการ

ทอ่งเที�ยวิเชิุงอนรุกัษ ์โดยชุมุชุนเกาะยาวินอ้ย” ซึ�ง

กลุ่ม่นี �ถ้ีอเป็นศึนูยก์ล่างการบรหิาร จัดัการ ระบบ

โฮมส่เตยต์า่งๆ จันไดร้บัรางวิลั่มากมาย

 บนเกาะยาวินอ้ยยงัมีแหล่ง่ทอ่งเที�ยวิ 

unseen อยา่งตน้ส่มพง หรอ้ตน้ส่ะพงุยกัษ ์ตั�งอยูใ่น

เขตอทุยานแหง่ชุาติอา่วิพงังา บนเกาะยาวินอ้ย มี

ขนาดใหญ่กวิา่ 30 คนโอบ แล่ะมีควิามส่งูราวิ 50 

เมตร คาดวิา่เป็นตน้ส่มพงที�มีขนาดใหญ่ที�ส่ดุใน

ประเทศึไทย แล่ะมีอายมุากกวิา่ 500 ปีมาแล่ว้ิ พ้ �นที�

ป่าตรงนี �เป็นป่าที�ชุาวิบา้นชุว่ิยกนัอนรุกัษเ์อาไวิ ้

                                                                

 ส่นัหล่งัมงักรอยูที่�เกาะพล่อง เป็นส่นัดอน

ทรายที�จัะโผล่ข่ึ �นมาเวิล่านำ�าล่ด มีควิามยาวิประมาณี

 2 กิโล่เมตร โดยจัะตอ้งกะเวิล่ามาชุว่ิงที�น ำ�าล่ดจังึจัะ

ไดภ้าพที�ส่วิยงาม ยิ�งมาตอนชุว่ิงเยน็ก็จัะไดเ้หน็ภาพ

พระอาทิตยต์กดนิไปพรอ้มๆ กบัส่นัดอนที�โผล่ข่ึ �นมา

จัากนำ�า โดยส่นัดอนนี�เราส่ามารถีเดนิล่งไปได ้แตไ่ม่

แนะนำาใหเ้ล่น่นำ�าเพราะมีเปล่้อกหอยมาก ส่ถีานที�นี �

แมเ้พิ�งจัะไดร้บัควิามนิยมไมน่านนกั แตค่วิาม

ส่วิยงามของส่นัหล่งัมงักรก็ควิรคา่แก่การเดนิทางไป

ชุ้�นชุมแล่ะส่มัผสั่ส่กัครั�ง โดยชุว่ิงเวิล่าที�เหมาะกบัการ

เดนิทางไปชุมนั�นขึ �นกบัเวิล่านำ�าล่ง ซึ�งตอ้งหาขอ้มลู่

จัากทอ้งถิี�นเอง

  ส่ ำาหรบัส่ถีานที�ทอ่งเที�ยวิอนัเป็นจัดุขายของ

เกาะยาวิใหญ่ก็คงหนีไมพ่น้ “แหล่มหาด”  หรอ้อีกชุ้�อ

หนึ�งที�ไดร้บัการขนานนามวิา่มลั่ดีฟส่เ์กาะยาวิ แหล่ม

หาดค้อส่ว่ินของแหล่มขนาดเล่ก็ที�อยูร่ะหวิา่ง

เกาะยาวิใหญ่แล่ะเกาะยาวินอ้ย ควิามโดดเดน่ค้อ

ส่นัทรายที�ยาวิกวิา่ 1 กิโล่เมตรทอดโคง้ล่งไปในทะเล่ 

แล่ะจัะผดุขึ �นในชุว่ิงเวิล่า 3-5 โมงเยน็ของทกุวินั

เน้�องจัากเป็นชุว่ิงเวิล่าที�นำ�ากำาล่งัล่ง 

 แหล่มหาดนั�นมีเมด็ทรายขาวิล่ะเอียด แล่ะ

นำ�าทะเล่ใส่ส่ะอาด ส่ถีานที�แหง่นี �ยงัเคยเป็นหนึ�งใน

พ้ �นที�ถ่ีายทำาภาพยนตรเ์ร้�อง The Mechanic Resur-

rection 2 อีกดว้ิย

 นอกจัากนั�นก็ยงัมีอา่วิตกิดู หาดคล่องส่น 

หาดโล่ะปาเหรด หาดโล่ะจัาก แล่ะแหล่มนกออก ซึ�ง

ค้อแหล่ง่ทอ่งเที�ยวิทางธรรมชุาติที�ส่วิยงาม

โฮมสเตย์
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ต�นำไม�ยักษ์
https://www.surferholiday.com/post/treehouse-villas-koh-yao
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สันำหลังมังกร
https://pantip.com/topic/34942253
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 หากเรามองหาโรงแรมประเภทที�มีแนวิคดิ

ทำางานเพ้�อเก้ �อกลู่ธรรมชุาตแิล่ะทอ้งถิี�น โรงแรม Six 

Sense อาจัเป็นที�แหง่แรกที�เรานกึถีงึ ไมว่ิา่เราจัะส่นใจั

เขา้พกัหรอ้ไม ่โรงแรม Six Sense มีควิามโดดเดน่ใน

หล่ายดา้น ไมว่ิา่จัะเป็นดา้นดีไซนที์�ท ำาใหแ้ขกรูส้่กึเป็น

ส่ว่ินหนึ�งกบัธรรมชุาตแิล่ะควิามเป็นมิตรกบัชุมุชุน 

 โรงแรม Six Sense ถ้ีอกำาเนิดขึ �นโดยเศึรษฐีส่ามี

ภรรยาคูห่นึ�งที�มีหวัิใจัรกัโล่กแล่ะอยากเป็นส่ว่ินหนึ�งที�

ท ำาใหโ้ล่กส่ะอาดแล่ะยั�งย้นขึ �น ดว้ิยควิามที�ทั�งคูมี่

อิส่รภาพทางการเงินส่งู ทำาใหท้ั�งคูมี่โครงงานที�ท ำาเพ้�อ

ธรรมชุาตแิล่ะส่ิ�งแวิดล่อ้มที�ส่ดุขั�วิมากมาย โรงแรม Six 

Sense ดำาเนินการบนหล่กั Sustainability (ควิามยั�งย้น) 

ค้อไมว่ิา่โรงแรม Six Sense จัะอยูที่�ใดบนโล่ก ยอ่มมี

ส่ว่ินในการชุว่ิยส่นบัส่นนุทอ้งถิี�นเร้�องควิามยั�งย้นไดอ้ยา่ง

ดีเยี�ยม

                                                                

 ส่ ำาหรบัเกาะยาวินอ้ยในส่ายตาของ Six 

Senseนั�น มีธรรมชุาตแิล่ะส่ิ�งแวิดล่อ้มที�ส่งบแล่ะส่ะอาด  

โรงแรมมุง่เนน้ที�จัะเป็นส่ว่ินหนึ�งที�จัะรกัษาธรรมชุาตขิอง

เกาะใหค้งส่ภาพเดมิมากที�ส่ดุ แมแ้ตอ่าณีาบรเิวิณีของ

โรงแรมเองก็จัะเล่ี�ยงการตดัแล่ะเคล่้�อนยา้ยตน้ไมห้รอ้

พ้ชุพนัธุเ์ดมิของพ้ �นที� 

 ดา้นส่ิ�งแวิดล่อ้ม โรงแรมพยายามล่ดการใชุ้

พล่าส่ตกิเชุน่ การตั�งระเบียบใหบ้คุคล่ากรกวิา่ 300 คน 

หนัมาใชุถ้ีงุผา้แทนการใชุถ้ีงุพล่าส่ตกิ หรอ้เวิล่าส่ั�ง

วิตัถีดุบิแล่ะส่นิคา้จัากภายนอกก็จัะพยายามล่ดการใชุ้

บรรจัภุณัีฑ์ที์�ใชุแ้ล่ว้ิทิ �ง เปา้หมายหล่กัของโรงแรม Six 

Sense ค้อ Reduce  (ล่ดการใชุบ้รรจัภุณัีฑ์ที์�ยอ่ยส่ล่าย

ยาก) Refuse (ปฏิเส่ธบรรจัภุณัีฑ์ย์อ่ยส่ล่ายยากแล่ะใชุ้

แล่ว้ิทิ �ง) แล่ะ Reuse  (ใชุบ้รรจัภุณัีฑ์ป์ระเภทที�ส่ามารถี

นำากล่บัมาใชุซ้ ำ�าได)้ 

SIX SENSE
ผ้�ประกอบัก�รคำนำนำอกถิิ่�นำ

ภาพจัาก  Six Sense ยาวิน้อย
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 กระทั�งเร้�องของนำ�าด้�ม โรงแรมเหน็วิา่การที�มีนกัทอ่งเที�ยวิจัำานวิน

มากเดนิทางมาถีงึที�นี� หากบรกิารนำ�าด้�มใหแ้ขก 1 คนแล่ะใชุน้ำ�า 1 ขวิด  ถีา้มี

แขก 100 คน เทา่กบัมีขยะพล่าส่ตกิเพิ�มขึ �นวินัล่ะ 100 ขวิด ทางโรงแรมจังึ

ตดัส่นิใจัที�จัะผล่ตินำ�าด้�มเองเพ้�อบรกิารแก่แขกแทนที�จัะซ้ �อนำ�าด้�มที�บรรจัใุส่่

ขวิด อีกทั�งโรงแรมยงัรณีรงคใ์หเ้ดก็แล่ะผูค้นบนเกาะยาวินอ้ยพกพา

บรรจัภุณัีฑ์ส์่ ำาหรบัใส่น่ ำ�าด้�มใหติ้ดเป็นนิส่ยั ซึ�งก็จัะชุว่ิยล่ดขยะพล่าส่ติกไปได้

มาก แล่ะในธรุกิจัทอ่งเที�ยวิเองการที�เกาะยาวิเป็นที�รูจ้ักัในระดบัโล่กแล่ะ

ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวิตา่งชุาตมิาสู่เ่กาะยาวิเป็นจัำานวินมากในแตล่่ะปี  ทาง

โรงแรมเหน็วิา่แตเ่ดมิ Manager หรอ้ตำาแหนง่บางตำาแหนง่จัำาเป็นจัะตอ้งใชุ้

ควิามรูท้างดา้นภาษาองักฤษอยูม่าก การที�ใหค้นกรุงเทพฯ หรอ้คนนอกพ้�นที�

มาทำางานในตำาแหนง่นั�น จัะทำาใหไ้มเ่กิดควิามส่มัพนัธก์บัคนทอ้งถิี�นได้

เทา่กบัคนทอ้งถิี�นบนเกาะเป็นผูด้แูล่เอง โรงแรมจังึส่นบัส่นนุครูส่อนภาษา

องักฤษใหแ้ก่โรงเรยีน 4 แหง่บนเกาะยาวิ เพราะเดก็ควิรไดเ้รยีนรูภ้าษาแล่ะ

กล่า้ที�จัะใชุภ้าษาองักฤษ ในอนาคตเดก็เหล่า่นี �ควิรไดอ้ยูใ่นถิี�นของตนแล่ะ

เป็นกลุ่ม่คนที�พฒันาเกาะยาวิดว้ิยตนเอง 

 โปรแกรมการทอ่งเที�ยวิของโรงแรมเนน้กิจักรรม Sustainabiliyตา่งๆ 

เพ้�อเป็นการส่นบัส่นนุชุมุชุน แล่ะยงัคงวิิถีีทำากินแล่ะวิฒันธรรมเดิมเอาไวิ ้

เชุน่ โรงแรมจัะส่นบัส่นนุใหน้กัทอ่งเที�ยวิใชุเ้รอ้หางยาวิของชุาวิบา้นในการ

เดนิทางแทนการใชุ ้Speed Boat โปรแกรมศึกึษาวิิถีีส่วินยางที�อนญุาตให้

นกัทอ่งเที�ยวิล่งส่วินยางในตอนเชุา้ม้ดแล่ะทดล่องกรดียาง โปรแกรม 

workshop การทำาผา้บาตกิ เป็นตน้

ภาพจัาก  Six Sense ยาวิน้อย
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บุษกร นุชุจัรีพร (พล่อย)
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ผลิตภััณ์ฑ์์ท�องถิ่ิ�นำ
คำว�มง�มข้องเก�ะสะอ�ด
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ผลิตภััณ์ฑ์์ท�องถิ่ิ�นำ
คำว�มง�มข้องเก�ะสะอ�ด

ปล�จั้�งจั��งอบัแห�ง
    ปล่ากะตกัหรอ้บางทีเรยีกวิา่ “ปล่าจิั �งจัา้ง“  ชุาวิบา้น

นิยมเขียนวิา่ “ฉิ �งฉา้ง“ ซึ�งถีงึแมจ้ัะผิดหล่กัภาษาไทยแตก็่

นิยมเขียนเชุน่นี �อยา่งแพรห่ล่าย ซึ�งหากพบคำานี �ที�ใดควิาม

หมายก็ค้อปล่ากะตกันั�นเอง

  การทำาปล่าจิั �งจัา้งอบแหง้ เริ�มที�ชุาวิประมงเกาะยาวิ

ใหญ่ออกเรอ้หาปล่ากะตกั เม้�อไดป้ล่าจัะตกัปล่าขึ �นดว้ิย

ภาชุนะที�มีล่กัษณีะคล่า้ยกระจัาด มาตม้กบันำ�าทะเล่ที�เตา

หล่งัเรอ้เพ้�อคงควิามส่ดใหมข่องเน้ �อปล่า โดยเชุ้ �อเพล่งิที�ใชุ้

ตม้จัะใชุน้ ำ�ามนัโซล่า่เพราะส่ามารถีเปล่ี�ยนถ่ีายไดง้า่ยกวิา่ 

แตต่อ้งนำาเขา้จัากที�อ้�นซึ�งมีราคาคอ่นขา้งส่งู

 หล่งัจัากที�นำาปล่าขึ �นฝัั่� ง ปล่าจัะถีกูนำาไปอบแหง้โดย

จัะตอ้งเส่ียคา่อบ 20 บาทตอ่กิโล่กรมั เน้�องจัากชุาวิบา้น

แตล่่ะคนไมมี่เตาอบของตวัิเอง เตาอบบนเกาะยาวิใหญ่จัะมี

เจัา้ของทั�งที�เป็นนายทนุจัากนอกพ้�นที�แล่ะเตาอบของชุาวิ

บา้นเอง เตาอบของชุาวิบา้นจัะเป็นหอ้งขนาดใหญ่ที�มีทอ่ส่ง่

ควิามรอ้นจัากการเผาฟ้นจัากเตาเผานอกหอ้ง แล่ะควิาม

รอ้นจัะถีกูส่ง่เขา้มาตามทอ่ขนาดใหญ่ในหอ้ง ดา้นหล่งัของ

ทอ่จัะมีพดัล่มขนาดใหญ่พดักระจัายควิามรอ้นในหอ้งอยา่ง

ทั�วิถีงึ เพ้�ออบปล่าที�วิางตากอยูบ่นชุั�น ซึ�งการอบจัะใชุเ้วิล่า

ราวิ 1 ค้น แตถ่ีา้มีปล่านอ้ย อบไมกี่�ชุั�วิโมงก็จัะแหง้หมด

 ขั�นตอนตอ่มาจัะเป็นการคดัแยกปล่าที�อบแหง้แล่ว้ิ 

โดยจัะแยกปล่าชุนิดอ้�นที�ปะปนมาเชุน่ ปล่าแปน้ แล่ะส่ตัวิ์

นำ�าชุนิดอ้�นเชุน่ หอยเมน่ รวิมถีงึแยกหวัิปล่าแล่ะเศึษเน้ �อที�ไม่

ส่วิยออกไปดว้ิย
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 ขนาดของปล่าจัะถีกูแยกเป็นปล่าขนาด

ใหญ่แล่ะขนาดเล่ก็ โดยราคาขายของปล่าขนาด

เล่ก็จัะส่งูกวิา่ค้ออยูที่� 180 บาทขึ �นไปตอ่กิโล่กรมั 

ส่ว่ินขนาดใหญ่จัะอยูที่� 150 บาทตอ่กิโล่กรมั  แม้

เศึษหวัิปล่าเองก็ส่ามารถีนำาไปขายทำาเป็นอาหาร

ส่ตัวิไ์ดอี้กในราคากิโล่กรมัล่ะ 10 บาท รวิมทั�ง

ปล่าแปน้ที�ปะปนมาก็ส่ามารถีขายไดใ้นราคา

กิโล่กรมัล่ะ 30 บาท   ปล่าที�ถีกูคดัแล่ว้ิจัะถีกูส่ง่

ไปขายใหก้บัแมค่า้คนกล่าง บางส่ว่ินก็จัะถีกูส่ง่

ไปขายที�มาเล่เซียเพ้�อนำาไปแปรรูปเป็นผล่ติภณัีฑ์์

อ้�นๆ อีกเชุน่ ปล่าแหง้ปรุงรส่ นำ�าพรกิปล่า”ฉิ�งฉา้ง”

 ชุมุชุนเกาะยาวินอ้ยมีการทำาปล่ากะตกั

ตากแหง้มานานหล่ายปีเเล่ว้ิเชุน่กนั ซึ�งคณุีปา้

 “มนฑ์า ยานิยม “  เล่า่วิา่ปล่ากะตกัตากแหง้จัะ

เริ�มจัากการที�ชุาวิประมงตากปล่าแหง้บนเรอ้

ประมง เพราะหากรอใหถ้ีงึฝัั่� งก่อนคอ่ยทำาแหง้ 

ปล่าจัะเนา่เส่ียก่อน  ซึ�งในปัจัจับุนัผล่ติภณัีฑ์์

ปล่ากระตกัตากแหง้กล่ายเป็นส่นิคา้ OTOP ที�โดง่

ดงัของเกาะยาวินอ้ย ส่ว่ินมากนกัทอ่งเที�ยวิคนไทย

จัะนิยมซ้ �อกล่บัไปเป็นของฝั่ากกนั ซึ�งจัะขายใน

ราคา 160บาท/กิโล่กรมั 

 ปัจัจับุนัคณุีปา้มณีฑ์ายงัไดท้ดล่องทำา

คุก้กี �ปล่ากะตกัดว้ิย หรอ้เรยีกวิา่คกุกี �ปล่า            

“ฉิ �งฉา้ง “  ซึ�งมีวิธีิทำาดงันี � 

 นำาเน้ �อปล่าที�ฉีกเอากระดกูออกมาล่า้งนำ�า

ใหส้่ะอาด 3–4 นำ�า แล่ว้ิจังึนำาเน้ �อปล่าไปคล่กุเคล่า้

กบัแปง้คกุกี � จัากนั�นอบคกุกี �ปล่าใหก้รอบ ซึ�งจัะ

ขายในราคา 35บาท / กล่อ่ง (ประมาณี 5 ชิุ �น) 

 เหน็ไดว้ิา่ปล่ากะตกัตวัิเล่ก็ๆ นี �ก็มีประโยชุนเ์เล่ะ

ส่รา้งรายไดใ้หก้บัชุาวิบา้นไดเ้หม้อนกนั 
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 นำ�าผึ �งป่าเป็นผล่ผล่ติจัากป่า ในอดีตชุาวิบา้นเก็บนำ�า

ผึ �งป่า บา้งเพ้�อการเขา้ยาหรอ้บา้งเพ้�อนำามาใหร้ส่หวิาน  

ปัจัจับุนัการเก็บนำ�าผึ �งป่าเป็นอาชีุพที�ท ำากำาไรไดดี้ 

 ที�บา้นยา่หมี เกาะยาวิใหญ่ มีผูมี้ประส่บการณีเ์ก็บ

นำ�าผึ �งป่ามากวิา่ 10 ปีนั�นค้อ บงัอารดี หาญเเข็ง เม้�อในบาง

ฤดกูาล่อาชีุพหล่กัอยา่งการทำาประมงหรอ้เกษตรอาจัได้

ผล่ผล่ติไมม่ากพอ  การเก็บนำ�าผึ �งป่าถ้ีอเป็นอาชีุพเส่รมิที�ดี 

การเก็บนำ�าผึ �งป่าจัะส่ามารถีเก็บไดต้ั�งเเตเ่ด้อนกมุภาพนัธถ์ีงึ

เด้อนกนัยายน ซึ�งเป็นชุว่ิงที�นางพญาผึ �งใหผ้ึ �งตวัิออ่น การที�

จัะรูไ้ดว้ิา่รงัผึ �งอยูต่รงที�ใดตอ้งส่งัเกตแล่ะมองหาผึ �งป่า (ผึ �ง

หล่วิง)  แล่ะตามผึ �งไปจันถีงึรงัของมนั

 โดยปกติบงัอารดีจัะเก็บนำ�าผึ �งป่าปล่ายเด้อน

กนัยายน ซึ�งเป็นชุว่ิงที�รงัผึ �งจัะอยูต่ ำ�า ส่งัเกตไดจ้ัากล่กัษณีะ

ของรงัที�มีรูปทรงคล่า้ยขอบกระดง้ การเก็บรงัผึ �งจัะเก็บแต่

ส่ว่ินที�มีนำ�าผึ �ง จัะไมเ่อารงัที�มีตวัิออ่น ซึ�ง 2 ส่ว่ินนี �จัะอยูต่ดิ

กนัในรงัเดียวิกนั แตผ่ึ �งจัะไมว่ิางไขใ่นส่ว่ินของรงัที�เอาไวิเ้ก็บ

นำ�าผึ �ง การแยกแยะวิา่รงัส่ว่ินใดเอาไวิเ้ก็บตวัิออ่น แล่ะส่ว่ิน

ใดเอาไวิเ้ก็บนำ�าผึ �ง จัะส่ามารถีส่งัเกตไดจ้ัากขนาดของรงั 

โดยรงัที�มีนำ�าผึ �งจัะมีขนาดอวิบใหญ่แตร่งัที�มีตวัิออ่นจัะมี

ขนาดเล่ก็กวิา่

 การเก็บนำ�าผึ �งป่าใชุเ้วิล่านานพอส่มควิร โดยทั�วิไป

จัะใชุเ้วิล่า 1 วินัเตม็ ตอ่การเก็บ 1 รงั เริ�มจัากการรมควินัผึ �ง

โดยจัดุไฟใส่ค่ดมะพรา้วิ (เปล่อ้กมะพรา้วิ) ควินัจัะไล่ใ่ห้

นางพญาผึ �งออกจัากรงั จัากนั�นก็จัะปีนขึ �นไปบนตน้ไมเ้พ้�อ

ตดัรงัใส่ถ่ีงัแล่ว้ิหิ �วิกล่บัล่งมา  ขั�นตอนเหล่า่นี �จั ำาเป็นตอ้ง

อาศึยัประส่บการณีเ์พราะตอ้งหาวิธีิทำาใหต้วัิเองขึ �นล่งตน้ไม้

ไดส้่ะดวิก

 หล่งัจัากเก็บเกี�ยวิรงัผึ �งล่งมาเเล่ว้ิ จัะบีบนำ�าผึ �งออก

ดว้ิยม้อแล่ะใชุผ้า้กรองเพ้�อเเยกนำ�าผึ �งแล่ะกากรงัออกจัากกนั 

เพราะกากรงัจัะไมค่อ่ยมีประโยชุนน์อกจัากนำาไปทำาเทียนไข

ได ้ส่ว่ินมากจัะถีกูนำาไปทิ �ง

 นำ�าผึ �งที�ไดจ้ัะถีกูนำาไปบรรจัใุส่ข่วิดเเกว้ิ เเล่ะขาย

ภายในชุมุชุนในราคา 500 บาทตอ่ขวิด  ซึ�งโดยปกติผูค้นที�

ซ้ �อนำ�าผึ �งป่าก็ค้อคนบนเกาะแล่ะคนที�จังัหวิดัภเูก็ต 

 อนัตรายจัากการเก็บนำ�าผึ �งป่า ก็ค้อการโดนผึ �งตอ่ย 

บางคนแมโ้ดนผึ �งหล่วิงตอ่ยเพียงครั�งเดียวิ หากแพก็้เส่ียชีุวิิต

ได ้เเตส่่ ำาหรบัคนเก็บนำ�าผึ �งที�มีประส่บการณีม์านาน จัะมีภมิู

แล่ะเริ�มเคยชิุนตอ่การถีกูผึ �งตอ่ย ที�แมจ้ัะรูส้่กึเจ็ับแตก็่ไมเ่ป็น

อนัตราย

นำำ��ผ้�งป่�
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 บงัส่มพงษ ์อสุ่าหก์าร เกาะยาวิใหญ่มีอาชีุพเป็น

เกษตรกรชุาวิส่วินแล่ะเป็นผูก่้อตั�ง “กลุ่ม่จักัส่านเส่้�อใบเตย”  

โดยไดมี้การรวิมชุาวิบา้นแล่ะนำาภมิูปัญญาเดมิเร้�องการ

จักัส่านมาพฒันาใหเ้ป็นส่นิคา้จักัส่านเพ้�อการขายในธรุกิจั

การทอ่งเที�ยวิ  ถ้ีอเป็นการเพิ�มมลู่คา่ใหก้บัทรพัยากรที�มีอยู่

ในทอ้งถิี�น ที�เคยเป็นเพียงเคร้�องใชุไ้มส้่อยในครวัิเรอ้นของ

คนบนเกาะ

 เตยเป็นพ้ชุที�ที�พบไดบ้นเกาะ มีหล่ายพนัธุ ์เตยบา้น

พบไดบ้รเิวิณีนาขา้วิ เตยป่าจัะขึ �นมากแถีวิล่ำาหว้ิยล่ำาคล่อง  

เตยหนขูึ �นในป่าส่วิน แล่ะส่ดุทา้ยค้อ เตยปาหนนัมกัจัะขึ �น

อยูบ่รเิวิณีชุายหาด ซึ�งเตยแตล่่ะชุนิดก็จัะมีล่กัษณีะใน

การนำามาใชุง้านที�ตา่งกนั รวิมทั�งมีอายใุนการใชุง้านที�ตา่ง

กนัไปดว้ิย

 เตยที�นิยมนำามาทำางานจักัส่านมากที�ส่ดุค้อ เตย

ปาหนนั เพราะมีใบที�เหนียวินุม่ เส่น้ใยเตยจัะมีควิามขาวิทำา

จักัส่านไดส้่วิย ไมข่าดงา่ย แล่ะมีอายกุารใชุง้านอยูไ่ด้

มากกวิา่ 20 ปี

จัักส�นำเตย
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 การทำาจักัส่านเตย เริ�มจัาก

เม้�อตดัใบเตยมาแล่ว้ิ ใหใ้ชุมี้ดเฉ้อน

ตรงเส่น้กล่างใบเตยเพ้�อเอาส่ว่ินกา้น

ออก จัากนั�นนำาใบเตยไปล่นไฟเพ้�อ

ไล่น่ ำ�าแล่ะควิามชุ้�น ตอ่มาจังึใชุ ้

“ยา่หงาด” อปุกรณีที์�มีล่กัษณีะเป็น

ดา้มไมที้�ส่ว่ินปล่ายมีเหล่ก็แหล่ม กรดี

ใบเตยใหเ้ป็นเส่น้ยาวิ แล่ะใชุต้วัิดา้ม 

“ยา่หงาด” ซึ�งทำาจัากไมไ้ผน่วิดเส่น้ใบ

เตยดว้ิยการรูดไปเร้�อยๆ จันเตยนิ�ม 

หรอ้หากมีจัำานวินมากจัะใชุว้ิิธีการตำา

ใบใหนิ้�มแทนก็ได ้

 จัากนั�นนำาใบเตยไปแชุน่ำ�า

ส่ะอาด 2 ค้น เพ้�อล่า้งส่ีเขียวิออกจัาก

ใบแล่ว้ิจังึนำาไปตากแดด ถีา้แดดแรง

จัะใชุเ้วิล่าเพียง 1 วินัในการตากแดด 

แล่ะจัะไดสี้่ของเส่น้เตยเป็นส่ีขาวิส่วิย 

แตถ่ีา้แดดออ่นจัะใชุเ้วิล่าตากนาน

กวิา่ แล่ะอาจัทำาใหส้่ีของเส่น้เตยมีส่ี

ออกเป็นส่ีเหล่อ้งได ้ หล่งัจัากนั�นจังึ

นำาเส่น้เตยไปยอ้มส่ีดว้ิยการนำาไปจัุม่

นำ�าก่อน แล่ว้ิคอ่ยเอาล่งไปแชุใ่นนำ�าสี่ที�

ตม้แล่ว้ิประมาณี 10 นาที จังึนำาขึ �นไป

ตากแดดอีกครั�ง

 เม้�อเส่น้เตยแหง้แล่ว้ิใหน้วิด

เส่น้ใบเตยอีกครั�งเพ้�อใหนิ้�มขึ �นอีก จังึ

จัะส่ามารถีนำาไปจักัส่านเป็น

ผล่ติภณัีฑ์ต์า่งๆ ไดเ้ชุน่ กระปกุขนาด

เล่ก็ซึ�งนำาไปใส่เ่ส่ี �ยนหมาก  “กอแปะ”

ส่ำาหรบัใส่บ่หุรี�  “กระจัง” ซึ�งเป็นขวิดมี

ฐานเป็นส่ี�เหล่ี�ยม มีคอขวิดส่ำาหรบัใส่่

ขา้วิเมา่หรอ้ขา้วิส่าร  ส่นิคา้ส่มยัใหม่

เชุน่แฟม้ส่ี�เหล่ี�ยมหล่ายขนาด ส่ำาหรบั

ใส่เ่อกส่ารแล่ะหนงัส่้อ   กระเป๋าทรง

ส่ี�เหล่ี�ยมมีหหิู �วิ  กำาไล่จักัส่าน พวิง

กญุแจั  ฯล่ฯ

 ซึ�งการส่านเตยนั�นจัะขึ �นอยู่

กบัส่ภาพอากาศึดว้ิย เพราะหากส่าน

เตยในวินัที�อากาศึรอ้นมากเกินไปจัะ

ทำาใหเ้ส่น้เตยแข็ง เม้�อส่านเส่รจ็ัจัะ

เกิดชุอ่งไฟทำาใหง้านออกมาไมส่่วิย 

 แล่ะผล่ติภณัีฑ์ที์�มีควิาม

ส่ำาคญัที�ส่ดุค้อเส่้�อเตย เน้�องจัากเป็น

วิฒันธรรมเดมิของทอ้งถิี�น โดยที�ชุาวิ

มสุ่ล่มิมีควิามเชุ้�อวิา่จัำาเป็นตอ้งมีเส่้�อ

ตดิบา้นไวิ ้ส่ ำาหรบัรองรา่งผูที้�ใกล่เ้ส่ีย

ชีุวิิต แล่ะรองพ้ �นเวิล่าล่ะหมาดหรอ้ปู

นอน   
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 เม้�อปีพ.ศึ. 2545 มีการรวิมกลุ่ม่แมบ่า้นเพ้�อทำา

ผา้บาตกิ มะซาปียะห ์ยโูซะเล่า่วิา่ ในชุว่ิงแรกมีการ

ล่งเงิน 13 คน คนล่ะ 300 บาทเพ้�อนำามาซ้ �ออปุกรณีท์ำา

ขนมอบแล่ะส่ง่ออกไปขายอาทิตยล์่ะ 2 วินั แล่ะแบง่

รายไดม้าล่งทนุใหม ่การทำาขนมอบเริ�มมีชุ้�อเส่ียงขา้ม

เกาะ แตข่นมอบนั�นเก็บไดไ้มน่านเพราะไมใ่ส่ส่่ารกนับดู 

จังึอยากทำาอะไรเพิ�มเตมิที�ใชุเ้ป็นของฝั่ากได ้จังึมีการ

ตกล่งกนัใหมว่ิา่จัะทำาผา้บาตกิ ซึ�งจัดทะเบียนเป็น

วิิส่าหกิจัชุมุชุนในปี พ.ศึ.2547 แล่ะที�ส่ดุก็ไดร้บัรางวิลั่

ระดบัจังัหวิดัของกรมอตุส่าหกรรม

   ผา้บาตกิตา่งจัากผา้ปาเต๊ะ ตรงที�ผา้ปาเต๊ะจัะ

เป็นล่ายแส่ตมป์ล่งบนผา้ อินโดนีเซียทำากนัมาก แล่ะถ้ีอ

เป็นตน้แบบของผา้บาตกิซึ�งเป็นการวิาดล่ายดว้ิยสี่

บาตกิล่งบนผา้ 

 กลุ่ม่แมบ่า้นทำาผา้บาตกิอยูที่�หมู ่4 เกาะยาวิ

นอ้ย มีการทำาผา้บาตกิแล่ะส่อนทำาผา้บาตกิใหก้บันกั

ทอ่งเที�ยวิ ที�นี�มีคนงานอยู ่10 คน ไมมี่เงินเด้อน มีราย

ไดเ้ทา่ไหรก็่เเบง่ใหเ้ทา่กนั ปกตเิเล่ว้ิในวินัหนึ�งกลุ่ม่แม่

บา้นจัะทำาผา้บาตกิไดม้ากที�ส่ดุ 6 ผ้น วิสั่ดแุล่ะอปุกรณี์

ที�น ำามาทำาผา้บาตกิจัะซ้ �อมาจัากภเูก็ต ส่ว่ินส่ีซ้ �อมาจัาก

กระบี� ส่ีที�ใชุเ้ป็นส่ียอ้มผา้ประเภทยอ้มเยน็ โดยมากจัะ

อยูใ่นกลุ่ม่ส่ีรเีเอคทีฟเพราะไมยุ่ง่ยากในการทำา ตน้ทนุ

ในการทำาผา้บาตกินี �ประมาณี 400 บาทตอ่ผ้น ผา้ผ้น

หนึ�งจัะยาวิประมาณี 2 เมตร x 1.5 เมตร เม้�อขายจัะตก

ราคาประมาณี 1,000 บาทตอ่ผ้น ซึ�งปกตติอนหนา้ 

high season จัะส่รา้งรายไดค้นล่ะประมาณี 13,000 

บาทตอ่เด้อน เเล่ะ low season จัะไดป้ระมาณี 3,000 

บาทตอ่เด้อน โดยชุว่ิงที�มีล่กูคา้นอ้ยชุาวิบา้นจัะทำาผา้

บาตกิเก็บไวิก่้อน รอจันชุว่ิงที�มีล่กูคา้มากขึ �นก็จัะนำา

ออกมาขาย

 วิิธีการทำาผา้บาตกิ เริ�มที�การเตรยีมเฟรมซึ�งมี

ล่กัษณีะเป็นกรอบไมส้่ี�เหล่ี�ยม แล่ว้ิขงึผา้ไปบนเฟรม 

จัากนั�นตม้เทียนใหร้อ้นแล่ว้ิทากรอบเฟรม รา่งภาพดว้ิย

ดนิส่อ วิาดล่ายบนผา้โดยใชุเ้ทียนดว้ิย “จันัติ �ง” หรอ้

ดนิส่อเขียนเทียนแล่ว้ิคอ่ยล่งส่ีบาตกิทีหล่งั 

ผ��บั�ติก
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มัดย�อม
บั�ติก
 เป็นส่ิ�งที�เพิ�งเกิดขึ �นใหมไ่มน่านมานี� มดั

ยอ้มบาตกิใชุส้่ีมดัยอ้มเป็นส่ีธรรมชุาต ิซึ�งชุาวิ

บา้นส่ามารถีหาไดบ้นเกาะเชุน่ ใบหกูวิางที�นำามา

ตม้จันเป็นส่ียอ้มที�ใหส้่ีเหล่้อง ใบมงัคดุจัะใหส้่ี

มว่ิง เปล่อ้กเงาะแล่ะเปล่้อกแส่มใหส้่ีนำ�าตาล่ แล่ะ

โคล่นใหสี้่เทา 

 อปุกรณีก์ารมดัยอ้มค้อ ไมไ้อตมิ ไม้

เสี่ยบล่กูชิุ �น ไมไ่ผ ่เชุ้อกฟาง แล่ะหนงัยาง สี่มดั

ยอ้มจัะใชุใ้บไม ้10 กิโล่กรมั เทนำ�าใหท้ว่ิมพอดี  

แล่ะตม้ประมาณี 3 ชุั�วิโมง ทิ �งใหเ้ยน็จังึกรองใบ

ออก ก็จัะไดสี้่มดัยอ้มผา้ 

 ขั�นตอนการยอ้มผา้ เริ�มจัากการนำาผา้มา

ตม้นำ�ารองพ้ �นก่อนซึ�งค้อนำ�าตม้ใบมะมว่ิงหรอ้ใบ

มะขามส่กั 2-3 ชุั�วิโมง แล่ว้ินำาไปตม้ตอ่ในหมอ้สี่

ยอ้ม จัากนั�นนำาผา้มาแชุน่ำ�าปนูแดงเพ้�อเพิ�มควิาม

เขม้ของส่ีก่อนที�จัะนำาไปตาก

 ผล่ติภณัีฑ์ผ์า้มดัยอ้มของเกาะยาวิไดร้บั

เคร้�องหมายมาตรฐานส่ำาหรบัผล่ติภณัีฑ์ช์ุมุชุน   

(มผชุ.) เพ้�อการรบัรองคณุีภาพผล่ติภณัีฑ์์
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เจัตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศึ์ (ปัณีณ์ี)
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ร�วมอนำุรักษ์ด้แล
ทรัพึ่ย�กรให�สะอ�ด
และสมบั้รณ์์
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 ประเทศึไทยมีนกเง้อกทั�งหมด 13 ชุนิด  ซึ�งมีนิส่ยั

เดน่ค้อเป็นนกผวัิเดียวิเมียเดียวิ นกเง้อกเพียงชุนิดเดียวิที�

พบที�เกาะยาวินอ้ยค้อนกเเก๊กหรอ้นกเเกง (Oriental Pied 

Hornbill) ซึ�งจัดัเป็นนกเง้อกที�มีขนาดเล่ก็ที�ส่ดุ 

 บงัฮอน ศึรสี่มทุร คนเกาะยาวินอ้ยใหข้อ้มลู่วิา่

ตามธรรมชุาตแิล่ว้ินกเง้อกจัะออกไขค่รั�งล่ะ 1-3 ฟอง 

ระหวิา่งที�แมน่กอยูภ่ายในโพรงก็จัะผล่ดัขนปีกแล่ะขนหาง 

ชุว่ิงนี �ถีา้พอ่นกหายไปไมม่าปอ้นอาหาร แมน่กแล่ะล่กูนก

ก็จัะอดตายอยูภ่ายในรงั หรอ้หากพอ่นกตาย แมน่กก็จัะ

ไมห่าคูใ่หม ่แล่ะตรอมใจัตายตามคูเ่ก่าของตนไป

. .จัากการส่ำารวิจั พบวิา่เกาะยาวินอ้ยมีนกเง้อก

อาศึยัอยูป่ระมาณี 300 คูก่ระจัายทั�วิเกาะ โดยคณุีภราดร

บตุรล่ะครเล่า่วิา่เกาะยาวิเป็นพ้ �นที�เดียวิในแถีบทะเล่

อนัดามนัที�ยงัมีนกเง้อกอยู ่ขณีะเดียวิกนัก็มีภยัคกุคามที�

อาจัทำาใหน้กเง้อกส่ญูพนัธุไ์ดเ้ชุน่ การก่อส่รา้งตา่งๆ ใน

พ้ �นที�เกาะยาวิ ที�ท ำาใหน้กเง้อกถีกูรุกรานจัากการตดัโคน่

ตน้ไมใ้หญ่อนัเป็นที�ท ำารงัของนก มีการล่กัล่อบจับัล่กูนก

ไปขายคูล่่ะ 4,000 บาท ซึ�งล่กูนกจัะถีกูส่ง่ไปที� จั.กระบี�

แล่ะนำาไปขายตอ่ที� จั.นครศึรธีรรมราชุ เเล่ะยงัมีการฆ่า่นก

เพ้�อเอาโหนกไปเป็นเคร้�องประดบัหรอ้นำาไปทำาเป็นยาอายุ

วิฒันะ ทั�งหมดนี�ท ำาใหจ้ั ำานวินของนกเเก๊กล่ดล่งอยา่ง

รวิดเรว็ิ จังึทำาใหค้ณุีภราดรหนัมาทำางานเชิุงอนรุกัษเ์พ้�อ

คุม้ครองนกเง้อก 

 โดยมีวิธีิการแกปั้ญหาการล่กัล่อบจับัล่กูนกดว้ิย

การขออาส่าส่มคัรอส่ม. (อาส่าส่มคัรส่าธารณีส่ขุประจัำา

หมูบ่า้น) แล่ะใหอ้ส่ม. 1 คน ดแูล่นกในล่ะแวิกครอบคล่มุ 

10 หล่งัคาเรอ้น ซึ�งอส่ม. เหล่า่นี �จัะชุว่ิยส่อดส่อ่งวิา่ใคร

ขโมยล่กูนก เม้�อรูว้ิา่เป็นใครก็จัะเขา้ไปตกัเต้อนแล่ะถีา้

หากไมท่ ำาตามก็จัะแจัง้ควิามในล่ำาดบัตอ่ไป ส่าเหตทีุ�

ท ำาใหน้กเง้อกอาศึยัอยูบ่นเกาะนี� เป็นเพราะวิา่เกาะยาวิ

นอ้ยมีผล่ไมห้ล่ากหล่ายชุนิดเชุน่ ล่กูมะเด้�อ  ล่กูไทร 

เป็นตน้  ซึ�งมีมากพอตอ่จัำานวินประชุากรของนกเง้อก แต่

วิา่จัะขาดแคล่นในส่ถีานที�ที�เหมาะส่มแก่การผส่มพนัธุ์

เพราะนกเง้อกใชุร้งัใครรงัมนัในการผส่มพนัธุ ์ซึ�งมกัเป็น

โพรงรงับนตน้ไมธ้รรมชุาติ

 

จังึเป็นเหตใุหค้ณุีภราดรเเล่ะชุาวิบา้นรวิมตวัิกนัแล่ะก่อตั�ง

เป็นกลุ่ม่ ”ชุมุชุนคนรกันกเง้อกเกาะยาวินอ้ย” ขึ �นมา มี

วิตัถีปุระส่งคที์�จัะอนรุกัษเ์เล่ะส่รา้งที�อาศึยัหรอ้โพรงรงั

เทียมขนาดกวิา้งครึ�งเมตร ยาวิครึ�งเมตรแล่ะส่งูหนึ�งเมตร

ใหก้บันกเง้อกเพ้�อใหน้กอาศึยัอยูไ่ดอ้ยา่งปล่อดภยั โดย

ชุาวิบา้นบนเกาะไดร้ว่ิมม้อกบัหาวิิทยาล่ยัมหิดล่ในการทำา

โครงการนี �ดว้ิย 

 การจัะตดิตั�งโพรงเทียมไดจ้ัะตอ้งส่งัเกตวิา่มีนก

เง้อกวินเวีิยนอยูบ่รเิวิณีนั�นหรอ้ไม ่ เพราะถีา้หากวิางโพรง

ทิ �งไวิน้านเกินไปผึ �งจัะเขา้มาทำารงั ทำาใหน้กเง้อกบนิไปหา

โพรงที�อ้�น แล่ะยงัตอ้งคำานงึถีงึการเล่้อกใชุอ้ปุกรณี ์ในการ

ประกอบโพรงเทียม ซึ�งเดมิเคยใชุอ้ปุกรณีที์�เป็นไมส้่ด แต่

เม้�อแหง้จัะมีชุอ่งวิา่งระหวิา่งไม ้จังึเปล่ี�ยนวิสั่ดมุาใชุเ้ป็น

ไมเ้ชุอรา่แทน อายขุองโพรงเทียมจัะอยูไ่ด ้3-4  ปี ขอ้ควิร

คำานงึในการส่รา้งโพรงเทียมค้อจัะตอ้งกวิา้งพอเพ้�อใหล้่กู

นกกางปีกเพ้�อเตรยีมหดับนิได ้โดยธรรมชุาตเิม้�อถีงึชุว่ิง

ตน้เด้อนกมุภาพนัธ ์นกเง้อกตวัิผูจ้ัะเป็นตวัิที�เล่้อกโพรง  

 เม้�อแมน่กมาอาศึยัอยูโ่พรงแล่ว้ิ แมน่กจัะบนิเขา้

ออกโพรงรงั เพ้�อทำาควิามส่ะอาดภายในรงัแล่ว้ิจังึเริ�ม

ปิดปากโพรงดว้ิยดนิ เปล่อ้กไม ้เศึษอาหาร แล่ะมลู่ตนเอง 

จันเหล่อ้เพียงชุอ่งแคบๆ พอใหพ้อ่นกย้�นปากส่ง่อาหารให้

ได ้เม้�อตวัิเมียเขา้ไปในโพรงจัะทำาการผล่ดัขนออกจัน

เหล่้อแคข่นที�คล่มุตวัิบางๆ เพ้�อเป็นการล่ดอณุีหภมิูล่ง แม่

นกจัะขงัตวัิอยูภ่ายในโพรงรงัแล่ะออกไข ่กกไข ่จันล่กูนก

ฟักเป็นตวัิ กระทั�งเจัรญิเตบิโตพอที�จัะออกมาสู่โ่ล่ก

ภายนอก 

 ในชุว่ิงตน้เด้อนพฤษภาคม แมน่กก็จัะเจัาะปาก

โพรงที�ปิดไวิแ้ล่ะพาล่กูออกจัากโพรงเพ้�อพาล่กูของมนัเขา้

ป่าไปเพ้�อส่อนบนิ จันถีงึเด้อนกนัยายน ก็จัะพาล่กูนก

เง้อกออกจัากป่า เพ้�อเตรยีมตวัิจับัคูใ่นชุว่ิงเด้อนตลุ่าคม

ถีงึเด้อนพฤศึจิักายน ถีา้หากนกเง้อกคูใ่ดที�เคยมีรงัเก่าก็

จัะบนิมาเฝั่า้รงัเก่ากนัอยูเ่น้องๆ แล่ะการบนิมาวินเวีิยน

ใกล่้ๆ  โพรงเป็นการแส่ดงใหน้กตวัิอ้�นเหน็ถีงึอาณีาเขต

ของตน วิิธีการส่งัเกตวิา่นกเง้อกวิา่เป็นเพศึใด ใหส้่งัเกตที�

ส่ีด ำาตรงจัะงอยปาก ถีา้หากเป็นตวัิผูจ้ัะมีส่ีด ำาแคขี่ดเดียวิ 

แตถ่ีา้หากเป็นตวัิเมียจัะมีสี่ดำาเป็นป้�น

นำกเงือก
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 ป่าชุายเล่นมีคณุีคา่ทางธรรมชุาติ ทำาหนา้ที�ในการ

ดกัตะกอนแล่ะส่ะส่มแรธ่าตจุัากที�ราบ เป็นแหล่ง่อนบุาล่

ส่ตัวิน์ ำ�าที�ดีเพราะป่าชุายเล่นมีตน้โกงกางใบเล่ก็แล่ะตน้

โกงกางใบใหญ่เป็นพนัธุพ้์ชุเดน่ ซึ�งมีระบบรากที�แผอ่อก

เส่ม้อนเป็นหล่งัคาธรรมชุาติที�ชุว่ิยบดบงัแส่งอาทิตยใ์หแ้ก่

ส่ตัวิเ์ล่ก็ๆเชุน่ตวัิออ่นของส่ตัวิห์รอ้หอย ป่าชุายเล่นยงัให้

อากาศึที�บรสิ่ทุธิ� รวิมทั�งชุว่ิยล่ดการกระทบของคล่้�นแล่ะ

บรรเทาการกดัเซาะชุายฝัั่� งไดอี้กดว้ิย

 ป่าชุายเล่นที�เกาะยาวิเป็นเเหล่ง่เรยีนรูร้ะบบ

นิเวิศึนข์องชุาวิบา้นในชุมุชุนแล่ะนกัทอ่งเที�ยวิ รวิมทั�ง

ส่ะทอ้นควิามส่ามคัคีของคนในชุมุชุนบนเกาะไดเ้ป็นอยา่ง

ดี ในทกุวินัส่ำาคญันกัเรยีน คณุีครูเเล่ะผูค้นในชุมุชุนจัะมา

รวิมตวัิกนัเพ้�อรว่ิมกนัปล่กูไมชุ้ายเล่น ซึ�งทำาเชุน่นี �มาตั�งเเต่

ปี พ.ศึ. 2550 

 ในการปล่กูป่าแตล่่ะครั�งจัะปล่กูตน้ไมป้ระมาณี 

500 ตน้  จันปัจัจับุนันี �เกาะยาวินอ้ยมีป่าชุายเล่นขยาย

พ้�นที�ไปเก้อบ 10 ไร ่ป่าชุายเล่นที�เกาะยาวินอ้ยประกอบไป

ดว้ิยพนัธุไ์มห้ล่กัทั�งหมด 4 ชุนิดค้อ ตน้โกงกาง ตน้เเส่ม ตน้

ถีั�วิขาวิ เเล่ะตน้ปี โดยชุาวิบา้นจัะนำาพนัธุพ้์ชุเหล่า่นี �มาจัาก

ศึนูยเ์พาะพนัธุไ์มที้�จังัหวิดัพงังา                                   

 บงัเหิม ปราชุญช์ุาวิบา้น อยูที่�เกาะยาวิใหญ่ เล่า่

วิา่ป่าชุายเล่นนั�นเป็นแหล่ง่วิตัถีดิุบอาหารของชุาวิบา้น

เพราะเป็นที�จับัส่ตัวิน์ ำ�าอยา่ง กุง้ ปล่า หอย ซึ�งส่ามารถีนำา

ไปปรุงรบัประทานไดห้ล่ายเมน ูชุาวิบา้นยงัส่ามารถีหา

ส่มนุไพรจัากพนัธุพ้์ชุที�หล่ากหล่ายในป่าแล่ะใชุกิ้นเป็นยา

ได ้ นอกจัากนี�บางครั�งก็ใชุไ้มจ้ัากป่าชุายเล่นในการทำา

เฟอรนิ์เจัอรใ์นครวัิเรอ้นหรอ้เป็นโครงส่รา้งบา้นไดอี้กดว้ิย  

 เป็นเวิล่าถีงึ 35  ปี ตั�งแตที่�ชุาวิบา้นไดเ้ริ�มคดิเร้�อง

ของการอนรุกัษป่์าชุายเล่นขึ �น โดยแตเ่ดมิพ้ �นที�ป่าชุายเล่น

บนเกาะยาวิใหญ่นั�นมีอยูถ่ีงึ 2,800 กวิา่ไรแ่ล่ะมีควิามอดุม

ส่มบรูณีเ์ป็นอยา่งมาก แตว่ิา่เม้�อมีนายทนุจัากฝัั่� งภเูก็ต 

เเล่ะพงังาเขา้มาส่มัปทานป่าแล่ะทำาใหป่้ามีควิาม

เส่้�อมโทรมล่ง ชุาวิบา้นจังึรว่ิมกนัฟ้�นฟเูเล่ะอนรุกัษป่์าชุาย

เล่น  เกิดขอ้ตกล่งหา้มคนภายนอกเกาะยาวิตดัไมโ้กงกาง

ภายในป่าโกงกางแล่ะหากตอ้งตดัจัะตอ้งจัา่ยเงินเป็น

จัำานวิน 500 บาทตอ่ตน้ 

 เกาะยาวิใหญ่นั�นมีการปล่กูป่าชุายเล่นเชุน่

เดียวิกนักบัเกาะยาวินอ้ย

ป่�ชุ�ยเลนำ

ธนำ�คำ�รป้ม��
 ชุาวิบา้นรูจ้ักัธรรมชุาตขิองเกาะเป็นอยา่งดี อยา่ง

ที�รูว้ิา่ปมูา้ส่ามารถีวิางไขไ่ดต้ล่อดทั�งปี แตจ่ัะวิางไขไ่ดม้าก

ที�ส่ดุชุว่ิงเด้อนส่งิหาคม เพราะเป็นชุว่ิงฤดฝูั่นที�มีอาหาร

อยา่งแพล่งกต์อนอดุมส่มบรูณี ์

 ปมูา้เพศึผูมี้กระดองส่ีฟา้ออ่น มีจัดุขาวิประทั�งบน

กระดอง กา้ม มีจับัปิ�ง (เปล่้อกที�อยูบ่รเิวิณีชุว่ิงทอ้ง) เป็น

ทรงส่ามเหล่ี�ยมเรยีวิส่งู ในขณีะที�ปมูา้เพศึเมียกระดองจัะมี

ส่ีนำ�าตาล่ออ่น ไมมี่จัดุขาวิบนกระดอง จับัปิ�งเป็นทรง

ส่ามเหล่ี�ยมฐานกวิา้ง เม้�อผส่มพนัธุแ์ล่ว้ิไขจ่ัะออกมากอง

บรเิวิณีจับัปิ�ง เรยีกวิา่ไขน่อกกระดอง

 ไขน่อกกระดองป ูในชุว่ิงแรกจัะมีส่ีเหล่้องแล่ะ

คอ่ยๆ เปล่ี�ยนเป็นส่ีด ำา กล่ายเป็นไขที่�พรอ้มจัะส่ล่ดัออก

แล่ะฟักเป็นตวัิ                                                                

 ที�เกาะยาวินอ้ยมีการทำาธนาคารปมูา้เพ้�อการเพิ�ม

จัำานวินปกูล่บัสู่ท่ะเล่ เปิดโอกาส่ใหแ้มป่ไูดว้ิางไขแ่ล่ะล่กูปู

ไดเ้ตบิโต

 เน้�องจัากมกัมีปมูา้ไขต่ดิอวินของชุาวิบา้นมา ซึ�ง

หากนำาไปขาย ปก็ูจัะไมไ่ดข้ยายพนัธุ ์ชุาวิประมงจังึเหน็วิา่

ในอนาคตปอูาจัจัะล่ดจัำานวินล่ง จังึไดจ้ัดัตั�งธนาคารปขูึ �น 

ซึ�งจัะทำาการแล่กอวินหนึ�งผ้นตอ่การบรจิัาคปมูา้ไข ่40 ตวัิ

แล่ะเม้�อปมูา้ส่ล่ดัไขอ่อกแล่ว้ิก็จัะนำาไปขายเพ้�อหาทนุมา

ซ้ �ออวินไวิแ้ล่กปมูา้ไขก่บัชุาวิบา้นตอ่ไป
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ก�รจััดก�รข้ยะ
เพึ่่�อแผ�นำดินำและทะเล
ท่�สะอ�ด

 เดมิทีการจัดัการขยะในชุมุชุนค้อการนำาขยะไป

ทิ �งในที�วิา่งหล่งัที�วิา่การอำาเภอ ซึ�งเป็นที�ที�จัดัไวิใ้หทิ้ �ง

ขยะโดยเฉพาะ แตเ่ม้�อเวิล่าผา่นไปแล่ะมีนกัทอ่งเที�ยวิ

เขา้มาที�เกาะมากขึ �น ขยะก็เพิ�มมากขึ �นจันเริ�มส่ง่กล่ิ�น

เหมน็ ส่รา้งควิามเด้อดรอ้นใหก้บัคนบรเิวิณีนั�น รวิมถีงึ

แขกที�เขา้มาตดิตอ่ที�วิา่การอำาเภออีกดว้ิย บงัหยาด 

หรอ้นายประพนัธ ์เบน็อา้หมาด  ซึ�งเป็นผูใ้หญ่บา้นใน

ตอนนั�นรูส้่กึวิา่ตอ้งจัดัการกบัขยะเหล่า่นี � จังึจัดัประชุมุ

เพ้�อหาทางออกแล่ะปัญหาที�พบก็ค้อ เกาะไมมี่ที�ทิ �งขยะ

แล่ะไมมี่การจัดัการที�ถีกูตอ้ง 

 ในตอนแรกที�เริ�มแกปั้ญหาชุาวิบา้นยงัไมมี่

ควิามรูม้ากพอ จังึใชุว้ิธีิการนำาดนิไปถีมเพ้�อดบักล่ิ�น แต่

เม้�อฝั่นตกจันนำ�ากดัเซาะหนา้ดนิ  ขยะก็กล่บัมาส่ง่กล่ิ�น

เหม้อนเดมิ จังึตดัส่นิใจัศึกึษาวิธีิการจัดัการขยะที�ภเูก็ต  

เพราะที�ภเูก็ตเคยประส่บปัญหาเดียวิกนั แตว่ิธีิการ

จัดัการขยะที�ภเูก็ตตอ้งใชุง้บประมาณีแล่ะพ้�นที�มาก ซึ�ง

เป็นวิิธีที�ไมส่่ามารถีนำามาปรบัใชุก้บัที�เกาะยาวินอ้ยได ้

ตอ่มาจังึมีการไปดกูารจัดัการขยะที� จั.ส่รุาษฎรธ์านี ซึ�ง

จัดัการขยะดว้ิยการเผาแบบไรค้วินั จังึตดัส่นิใจัใชุว้ิิธี

การนี � แตมี่ปัญหาตรงที�ไมมี่ใครอยากใหโ้รงงานขยะไป

ตั�งอยูใ่กล่ก้บัพ้ �นที�ของตนเอง

 บงัหยาดคดิวิา่ ถีา้ยงัเป็นเชุน่นี �ตอ่ไปปัญหา

ขยะจัะแกไ้ขไมไ่ด ้แล่ะนี�เป็นเร้�องของส่ว่ินรวิมจัะตอ้งมี

ใครส่กัคนที�เส่ียส่ล่ะเพ้�อแกปั้ญหานี�  บงัหยาดจังึเส่ีย

ส่ล่ะพ้�นที�หมูบ่า้นทา่เขาซึ�งเป็นหมูบ่า้นที�บงัอาศึยัอยูม่า

เป็นพ้ �นที�ในการจัดัการขยะของเกาะยาวินอ้ย  หล่งัจัาก

นั�นจังึตดิตั�งเตาเผาขยะขึ �นในปี พ.ศึ. 2556 

บนพ้�นที�โรงงานแยกขยะ ซึ�งปัจัจับุนัมีพ้ �นที�ทั�งหมด 6 ไร ่
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เก็บัข้ยะทะเล
 ที�เกาะยาวินอ้ยผูค้นในชุมุชุนมีควิามตระหนกั

ถีงึปัญหาขยะ  คนในชุมุชุนมีควิามใส่ใ่จัแล่ะใหค้วิาม

ส่ำาคญักบัการทิ �งขยะแล่ะการจัดัการขยะ ไมเ่พียงแต่

ขยะบกแตย่งัรวิมถีงึขยะที�พดัมากบันำ�าทะเล่ดว้ิย อนั

เน้�องดว้ิยเป็นเกาะระหวิา่ง 3 จังัหวิดัใหญ่ ค้อภเูก็ต 

พงังา แล่ะกระบี� ทำาใหมี้ขยะที�พดัมากบัทะเล่ไมน่อ้ย  

โดยเฉพาะในชุว่ิงมรส่มุจัะมีขยะถีกูพดัเขา้มามากเป็น

พิเศึษ แมค้นในชุมุชุนจัะไมไ่ดทิ้ �งขยะเหล่า่นี �ก็ตามแต่

ผูค้นในชุมุชุนก็พรอ้มใจัที�จัะชุว่ิยกนัเก็บขยะแล่ะรกัษา

ควิามส่ะอาด โดยชุาวิบา้นมีการรวิมตวัิกนัในทกุวินั

ที�15 ของเด้อน  ซึ�งจัดัใหเ้ป็นวินั Big Cleaning Day 

เพ้�อชุว่ิยกนัเก็บขยะในทะเล่รวิมถีงึขยะที�อยูบ่นหาด

ดว้ิย โดยเริ�มทำามาตั�งแตปี่  พ.ศึ. 2555 จันถีงึปัจัจับุนั 

 ส่ ำาหรบัการจัดัการขยะที�เกาะยาวินอ้ยแหง่นี � 

ชุาวิบา้นในชุมุชุนไดใ้ชุห้ล่กัคดิ” ใชุน้อ้ย ใชุซ้ ำ�า นำากล่บั

มาใชุใ้หม ่หรอ้ “ Reduce Reuse Recycle ” แล่ะ

ดำาเนินการคดัแยกวิสั่ดเุเบบงา่ยๆ โดยเเบง่ออกเป็น 2 

ประเภท ค้อพล่าส่ตกิขุน่เชุน่ขวิดนำ�ายาปรบัผา้นุม่ ขวิด

นำ�ามนัเคร้�อง เป็นตน้ เเล่ะพล่าส่ตกิใส่หรอ้ PET ซึ�ง

พล่าส่ตกิใส่เหล่า่นี � ชุาวิบา้นจัะนำาไปรไีซเคิล่เป็นเส่น้ใย

โพล่เิอส่เตอรแ์ล่ว้ินำากล่บัมาทำาเป็น “เส่้ �อมหาส่มทุร” ที�

ผล่ติมาจัากเส่น้ใยพล่าส่ตกิ อยา่งไรก็ตามยงัคงมีขยะ

พล่าส่ตกิขุน่บางประเภทที�มีขนาดเล่ก็เชุน่ ฝั่าขวิดนำ�า 

หล่อดพล่าส่ตกิที�ยงัคงเล่ด็รอดออกไปสู่ท่ะเล่เเล่ะ

มหาส่มทุรไดง้า่ย 

คำัดแยกข้ยะ
พึ่ล�สติก
 เริ�มที�รถีเก็บขยะขององคก์ารบรหิารส่ว่ินตำาบล่ 

จัะมาเก็บขยะที�ชุาวิบา้นนำามาวิางไวิที้�หนา้บา้นของตน

ในตอนเยน็เพ้�อนำาไปรวิมกนัที�โรงงานแยกขยะ แล่ะขยะ

เหล่า่นี �จัะขึ �นสู่ส่่ายพานคดัแยกแล่ะไหล่ไปตาม

ส่ายพานโดยจัะมีคนในโรงงานคอยชุว่ิยกนัแยกขยะ

แตล่่ะชิุ �นดว้ิยม้อของตนเอง โดยในปัจัจับุนัปรมิาณีขยะ

ตอ่วินัอยูที่� 3-4 ตนั แตถ่ีา้เป็นชุว่ิงทอ่งเที�ยวิปรมิาณีขยะ

ตอ่วินัจัะอยูที่� 6-8 ตนั ขยะที�ถีกูคดัแยกบนส่ายพาน 

หากเป็นขยะที�ส่ามารถีนำาไปขายตอ่ไดเ้ชุน่ กระป๋อง

แล่ะขวิดพล่าส่ติกจัะถีกูนำาไปขายตอ่ ส่ว่ินขยะที�เหล่้อ

จัะถีกูนำาไปทำาใหแ้หง้โดยจัะใชุเ้คร้�องกวินขยะ ซึ�งเป็น

เคร้�องจักัรขนาดใหญ่ที�จัะหมนุกวิน 4,000-5,000 ครั�ง 

แล่ะทำาใหข้ยะเหล่า่นี �กล่ายเป็นขยะแหง้ 

เผ�ข้ยะ
 ขยะแหง้จัะถีกูนำาไปที�เตาเผา  ซึ�งจัะมีเตาเผา

ธรรมดาแล่ะเตาไอนำ�า โดยเตาเผาขยะทั�วิไปจัะมีควินั

มากกวิา่ ซึ�งในการเผาชุว่ิงแรกจัะใส่เ่ชุ้ �อเพล่งิเขา้ไปเพ้�อ

ใหไ้ฟล่กุเตม็ที� หล่งัจัากนั�นจัะใส่ข่ยะเขา้ไป แล่ะขยะ

เหล่า่นั�นจัะเป็นเชุ้ �อเพล่งิส่ำาหรบัการเผาในชุว่ิงตอ่ไป 

 ส่ว่ินเคร้�องเผาแบบไอนำ�า จัะมีควิามตา่งตรงที�มี

แทงกน์ำ�าเด้อดประกอบอยู ่เม้�อควินัล่อยออกจัากเตา

เผา ควินัเหล่า่นั�นจัะถีกูส่ง่ตรงมาที�แทงกน์ำ�า นำ�าจัะจับั

ควินัไวิชุ้ว่ิยล่ดการปล่อ่ยควินัเส่ียไปยงัส่ภาพแวิดล่อ้ม 

จัากนั�นขยะที�เผาแล่ว้ิจัะถีกูนำาไปเป็นปุ๋ ยที�มีล่กัษณีะ

เป็นผงคล่า้ยทรายสี่นำ�าตาล่ แล่ะจัะนำาไปใหชุ้าวิบา้นอดั

เมด็อีกทีเพ้�อนำาไปใชุป้ระโยชุนใ์นการทำาการเกษตร 
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 แนวิคิดเร้�องพล่งังานส่ะอาดนั�นเป็นอีกหนึ�ง

ยทุธศึาส่ตรภ์ายใตโ้ครงการ “พงังาแหง่ควิามส่ขุ“ ซึ�งทาง

หอการคา้จังัหวิดัพงังาแล่ะเครอ้ขา่ยไดด้ ำาเนินการอยูก่่อน

แล่ว้ิ  โดยมีส่ำานกังานกองทนุส่นบัส่นนุการส่รา้งเส่รมิส่ขุ

ภาพ(ส่ส่ส่.) ส่นบัส่นนุหอการคา้จังัหวิดัพงังาในเร้�องงบ

ประมาณีแล่ะองคค์วิามรู ้ โดยจังัหวิดัพงังามีแนวิคดิที�จัะ

เดนิตาม      

“กระบี� Go Green“  ที�พยายามขบัเคล่้�อน 3 แนวิทาง ค้อ 

Green Tourism  หรอ้การทอ่งเที�ยวิที�รกัษาส่ิ�งแวิดล่อ้ม 

Green Energy การอนรุกัษพ์ล่งังานโดยมีการวิางแผนไป

สู่ก่ารใชุพ้ล่งังานหมนุเวีิยน 100%  แล่ะ Green Food 

เพ้�อส่รา้งแหล่ง่อาหารปล่อดภยัใหก้บัคนในพ้�นที� 

 แล่ะในการขบัเคล่้�อนนี �ไดมี้ส่ถีาบนัการศึกึษามา

รว่ิมศึกึษาวิิจัยัควิบคูไ่ปดว้ิยเชุน่ มหาวิิทยาล่ยัวิล่ยัล่กัษณี ์

มหาวิิทยาล่ยัศึิล่ปากรแล่ะส่ถีาบนัอาศึรมศึิล่ป์ที�รว่ิม

ศึกึษาตั�งแตก่ารวิางแผนกำาหนดโซนนิ�งการพฒันาจังัหวิดั

พงังา ศึกึษาการใชุป้ระโยชุนที์�ดนิที�เป็นจัรงิในปัจัจับุนั 

โดยดวูิา่รูปแบบการพฒันาอยา่งไรจัะเป็นประโยชุนก์บัคน

พงังามากที�ส่ดุ  รวิมทั�งมีการส่รา้งตน้แบบการพฒันาที�

เหมาะส่มเพ้�อการนำารอ่งดงัเชุน่ตน้แบบของพล่งังาน

ส่ะอาด

 ทั�งนี �จัากการศึกึษาเหน็วิา่เกาะยาวิเหมาะเป็น

พ้ �นที�ส่ ำาหรบัการทำางานส่ง่เส่รมิดา้นพล่งังานส่ะอาดบน

พ้�นที�เกาะ เพราะเกาะยาวิมีล่กัษณีะพิเศึษที�ท ำาใหก้ารขบั

เคล่้�อนพล่งังานส่ะอาดมีควิามคุม้คา่แล่ะคุม้ทนุที�จัะ

ดำาเนินการกล่า่วิค้อ การที�เกาะยาวิมีควิามส่มบรูณีท์าง

ธรรมชุาต ิยงัคงพ้ �นที�ทางวิฒันธรรมแล่ะทรพัยากรเขา ป่า 

นา เล่  อีกทั�งยงัเป็นเกาะที�มีวิิถีีเกษตรปล่อดภยัเป็นส่ว่ิน

มาก ประกอบกบัการเดินทางที�ส่ะดวิกไดด้งึดดูคน

ภายนอกแล่ะนกัทอ่งเที�ยวิมาสู่เ่กาะอยา่งตอ่เน้�องในชุว่ิง

เวิล่าที�ผา่นมา แมใ้นเร้�องของผูค้นที�มีหล่กัยดึทางศึาส่นา 

ทำาใหค้นเกาะยาวิเป็นคนที�มีควิามรกัแล่ะเสี่ยส่ล่ะตอ่

ครอบครวัิแล่ะทอ้งถิี�น ทั�งเป็นชุมุชุนที�เขม้แข็งแล่ะพรอ้ม

เป็นมิตรกบัผูอ้้�น 

 ซึ�งควิามส่วิยงาม ควิามส่ะอาด  แล่ะมีคณุีคา่ของ

เกาะยาวิทั�งหมดนี�ถ้ีอเป็นปัจัจัยัที�เอ้ �อตอ่การเกิดผล่ที�

งอกเงยในเร้�องพล่งังานส่ะอาดผา่นการดำาเนินการของ
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โครงการไดไ้มย่าก

 ขณีะเดียวิกนัฝ่ั่ายชุาวิบา้นก็มีมมุมองที�มองหา

แนวิทางการพฒันาพ้�นที�ของตนเองใหเ้ป็น “เกาะแหง่

ควิามส่ขุ” เชุน่กนั   ซึ�งกำานนับญัญตั ิศึรสี่มทุร กำานนั

แหง่ตำาบล่เกาะยาวินอ้ย แล่ะ “จ๊ัะเราะห”์ วิวิิา อปุมา 

รองนายกองคก์ารบรหิารส่ว่ินตำาบล่เกาะยาวินอ้ยไดใ้ห้

ค ำาอธิบายตอ่วิสิ่ยัทศัึน ์“เกาะแหง่ควิามส่ขุ ” วิา่ค้อ การ

ที�เกาะมีทรพัยากรที�ส่มบรูณีแ์ล่ะส่ะอาด มีการดำาเนิน

บรหิารจัดัการในเร้�องตา่งๆ บนเกาะอยา่งเป็นระบบเชุน่ 

การจัดัการธรุกิจัการทอ่งเที�ยวิ การจัดัการขยะ ผูค้นบน

เกาะพึ�งพาตนเองไดท้ั�งเร้�องเศึรษฐกิจั มีรายได ้ แล่ะมี

ควิามรกัส่ามคัคีกนั  ส่ ำาหรบัแนวิคดิเร้�องพล่งังาน

ส่ะอาดเชุน่ โซล่า่รเ์ซล่ล่น์า่จัะชุว่ิยเส่รมิมมุการล่ด

ตน้ทนุการผล่ติ ล่ดรายจัา่ย แล่ะเพิ�มมลู่คา่ใหแ้ก่ธรุกิจั

การทอ่งเที�ยวิแล่ะส่นิคา้บนเกาะไดเ้ป็นอยา่งดี

 กำานนัเล่า่วิา่เดมิส่ถีานการณีบ์นเกาะยาวิก่อน

เหตกุารณีภ์ยัพิบตัิส่นึามิ ผูค้นก็ทะเล่าะเบาะแวิง้ใน

การแยง่ชิุงที�ท ำากินกนัอยูม่าก หล่งัเหตกุารณีส์่นึามิ แม้

เกาะยาวิทั�งเกาะยาวินอ้ยแล่ะเกาะยาวิใหญ่จัะไดร้บั

ควิามเสี่ยหายนอ้ยเม้�อเทียบกบัที�อ้�น ซึ�งส่ว่ินหนึ�งก็

เพราะเกาะยาวิอยูใ่นทำาเล่ที�ตั�งที�ก ำาบงัตอ่คล่้�นล่ม แล่ะ

ยงัมีแนวิป่าชุายเล่นที�ชุว่ิยบรรเทาควิามแรงของคล่้�นได ้

อยา่งไรก็ตามหล่ายครวัิเรอ้นก็ตอ้งส่ญูเส่ียเรอ้ส่ ำาหรบั

ทำากินไปหล่ายล่ำา  จังึเหน็วิา่แหล่ง่ทรพัยากรนอกจัาก

จัะเป็นแหล่ง่ทำากินแล่ะอาชีุพแล่ว้ิ ยงัเป็นปราการ

ปอ้งกนัภยัพิบตัไิดดี้ แนวิคดิในการทำากินอยา่งที�ยงั

ส่ามารถีอนรุกัษแ์หล่ง่ทรพัยากรตา่งๆ ไวิไ้ดด้ว้ิยจังึเป็น

ปัจัจัยัส่ำาคญัส่ำาหรบัการทำาใหเ้กิด “เกาะแหง่ควิามส่ขุ ” 

ในวิิส่ยัทศัึนข์องกำานนั รวิมถีงึเร้�องของการศึกึษาที�ชุว่ิย

ส่รา้งคนใหเ้ป็นคนดีแล่ะคนที�พึ�งพาตนเองดว้ิย

 ชุาวิบา้นจังึไดท้ ำา SWOT Analysis จันระบุ

ปัญหาแล่ะแนวิทางแกไ้ขปัญหาขึ �นมาหล่ายดา้นเชุน่ 

ดา้นส่ิ�งแวิดล่อ้มที�กำาหนดใหล้่ดการใชุอ้วินล่ากแล่ะ

อวินรุน  การหา้มประมงพาณิีชุยเ์ขา้ใกล่ชุ้ายฝัั่� ง  แล่ะ

ตอ้งอยูห่า่งจัากชุายฝัั่� ง 3,000 เมตร ขึ �นไป   การรวิม

กลุ่ม่เพ้�อดแูล่อนรุกัษน์กเง้อก อนรุกัษป์ะการงั   การ

ส่นบัส่นนุการใชุเ้คร้�องม้อประมงที�ไมท่ ำาล่ายส่ตัวิท์ะเล่

แล่ะแหล่ง่นิเวิศึ  การใหเ้งินส่นบัส่นนุเคร้�องม้อประมง  

การใหค้วิามรูเ้กี�ยวิกบัการทำาประมง  รวิมทั�งดา้นการ

ศึกึษาที�ส่นบัส่นนุการเรยีนรูเ้ร้�องศึาส่นาโดยการเปิด

โรงเรยีนปอเนาะ ศึนูยจ์ัรยิธรรมตำาบล่ แล่ะมสั่ยิด  เพ้�อ

การเล่า่เรยีนหล่กัธรรมทางศึาส่นาแล่ะจัรยิธรรมของ

เดก็แล่ะเยาวิชุนมสุ่ล่มิบนเกาะ

 เกาะส่ะอาดอยา่งเกาะยาวินอ้ยแล่ะเกาะยาวิ

ใหญ่ใหค้วิามส่ำาคญัตอ่การพฒันาแล่ะการอนรุกัษใ์น

ดา้นตา่งๆ ทั�งเร้�องของการทำากินซึ�งมกัพึ�งพิงแหล่ง่

ทรพัยากรที�มีอยู ่มีแหล่ง่ทำากินที�ท ำาใหผู้ค้นมีรายได ้ดงั

นั�นแหล่ง่ทรพัยากรแล่ะส่ภาพแวิดล่อ้มจังึควิรส่มบรูณี์

แล่ะส่ะอาด อีกทั�งผูค้นควิรตอ้งมีหล่กัคดิ ใชุชีุ้วิิตอยา่ง

เป็นส่มาชิุกที�ดีของส่งัคมแล่ะพึ�งพาตนเองได้

 ในวินันี �เกาะยาวิก็ไดฟ้้�นตวัิขึ �นจัากภยั

ธรรมชุาตแิล่ะภยัภายในใจัของผูค้นสู่ก่ารพฒันาที�นำา

ควิาม “ยั�งย้น”  มาสู่ท่อ้งถิี�นของตน ชุาวิบา้นส่ว่ินหนึ�งมี

การมองโล่กที�กวิา้งไกล่ เริ�มมองหาแล่ะยอมรบัทั�ง

ควิามรูแ้ล่ะเทคโนโล่ยีที�วิิเคราะหแ์ล่ว้ิวิา่นา่จัะนำาควิาม

ส่ะอาดมาสู่เ่กาะยาวิไดท้ั�งดา้นอาหารการกินเชุน่ การ

ทดล่องทำาเกษตรผส่มผส่าน ซึ�งเป็นการทำากินที�ปรบัตวัิ

แล่ว้ิใหท้นัโล่กยคุใหมบ่นฐานทนุที�เขม้แข็งของตนเอง 

รวิมทั�งเทคโนโล่ยีโซล่ารเ์ซล่ล่ซ์ึ�งค้อส่ว่ินหนึ�งของการ

พฒันาเกาะยาวิสู่ก่ารเป็น “เกาะพล่งังานส่ะอาด”  อนั

เป็นส่ว่ินหนึ�งในการดำาเนินการบรหิารจัดัการเกาะยาวิ

ใหเ้ป็น “เกาะแหง่ควิามส่ขุ” ตามวิิส่ยัทศัึนข์องผูค้นแหง่

เกาะยาวิ
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 พล่งังานแล่ะเชุ้ �อเพล่งิตา่งๆ บนเกาะยาวินั�นพบวิา่มีราคาส่งูเชุน่ 

ในการเดนิทางของนกัทอ่งเที�ยวิเเล่ะชุาวิบา้นบนเกาะเเหง่นี �ตอ้งใชุน้ ำ�ามนั

เบนซนิ 91 ส่ำาหรบัยานยนตซ์ึ�งตอ้งถีกูล่ำาเล่ียงมาจัากฝัั่� ง  ราคาของนำ�ามนั

จังึส่งูขึ �นตามคา่ขนส่ง่ที�ผา่นการขนส่ง่มาทั�งทางเรอ้เเล่ะทางรถี  นำ�ามนัหนึ�ง

ล่ติรมีราคาประมาณี 46 บาทซึ�งส่งูกวิา่ราคาตล่าดอยูพ่อส่มควิร

. เชุน่เดียวิกบัคา่ไฟฟา้บนเกาะที�มีราคาส่งูเชุน่กนั เน้�องจัากวิา่

ไฟฟา้ที�ใชุก้นับนเกาะยาวิถีกูจัำาหนา่ยผา่นส่ายเคเบลิ่ที�อยูใ่ตท้ะเล่ โดยส่าย

เคเบลิ่จัะเดนิส่ายมาจัากอา่วิปอ จังัหวิดัภเูก็ต แล่ว้ิมาขึ �นบกที�เกาะยาวิ

ใหญ่ แล่ะเชุ้�อมตอ่ใตน้ำ�ามายงัส่ะพานหวัิแหล่มไทร เกาะยาวินอ้ย คา่ไฟฟา้

ที�นี�จังึมีราคาเพิ�มขึ �นตามมา  พรอ้มกบัควิามล่ำาบากในการจัำาหนา่ยกระแส่

ไฟ โดยหนึ�งหนว่ิยไฟฟา้จัะมีราคาตกประมาณี 5 บาท  ทั�งนี �ยงัใหก้ระแส่

ไฟฟา้ที�ไมเ่ส่ถีียร กระชุาก กระตกุ แล่ะดบัอยูบ่อ่ยๆ ซึ�งส่ง่ผล่ใหอ้ปุกรณี์

ไฟฟา้เส่ียหายไปก็มาก

 ไฟฟา้มีควิามจัำาเป็นส่ำาหรบัการใชุชีุ้วิิตของคนเกาะยาวิอยูม่าก  

ในอดีตชุาวิบา้นใชุไ้ฟจัากเคร้�องปั� นไฟของชุมุชุน ซึ�งจัะจัา่ยไฟฟา้เป็นชุว่ิง

เวิล่า แล่ะไมส่่ามารถีใชุก้บัเคร้�องใชุไ้ฟฟา้บางประเภทไดเ้ชุน่ โทรทศัึน ์ตู้

เยน็ ซึ�งหากชุาวิบา้นตอ้งการเก็บรกัษาอาหารใหส้่ด ไมเ่นา่เส่ียก็ตอ้งเก็บ

อาหารไวิใ้นกล่อ่งโฟมแล่ะใส่น่ำ�าแข็งไวิ ้จันเม้�อมีไฟฟา้ใชุซ้ึ�งถีกูจัำาหนา่ยมา

จัากภเูก็ต ก็ยงัคงเกิดปัญหาควิามไมเ่ส่ถีียรของไฟฟา้ดงัที�กล่า่วิไป

โซล่ารเ์ซล่ล่จ์ังึเขา้มาอยูใ่นควิามส่นใจัของชุาวิบา้นระดบัผูน้ ำาแล่ะชุาวิบา้น

บางกลุ่ม่มาพกัใหญ่  ชุาวิบา้นไดพ้ยายามหาควิามรูเ้องจัากอินเตอรเ์น็ต  

แล่ว้ิซ้ �อแผงโซล่ารเ์ซล่ล่ข์นาดเล่ก็ มาใชุใ้นเรอ้ประมงเพ้�อใชุก้บัเคร้�องส่บูนำ�า

เพ้�อส่บูนำ�าออกจัากเรอ้  บา้งก็ใชุเ้พ้�อใหแ้ส่งส่วิา่งกบักระชุงัปล่า  บา้งก็ใชุ้

เป็นไฟทาง หรอ้ไฟในหอ้งนำ�า  

 เบ้ �องตน้ชุาวิบา้นคดิวิา่การติดตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่ค์งตอ้งใชุต้น้ทนุใน

การซ้ �อหาอปุกรณีแ์ล่ะตดิตั�งส่งู หากนำาไปใชุเ้พ้�ออำานวิยควิามส่ะดวิกใน

ครวัิเรอ้นหรอ้ในกิจัการทำามาหากินในส่เกล่ที�ใหญ่ ก็คงไมส่่ามารถีที�จัะ

ล่งทนุหรอ้จัดัหามาไดง้า่ยนกั

ไฟฟ้�บันำเก�ะย�ว
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โครงการ
ต�นำแบับัพึ่ลังง�นำสะอ�ด
ร�วมกันำคำิด ร�วมกันำทำ�
 ในมมุของชุาวิบา้นเกาะยาวิเหน็วิา่ “โครงการส่ง่

เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ยพล่งังานชุมุชุนใน

พ้�นที�เกาะเพ้�อการพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น” ซึ�งไดร้บัการ

ส่นบัส่นนุงบประมาณีจัากกองทนุพฒันาไฟฟา้ ส่ ำานกังาน

คณีะกรรมการกำากบักิจัการพล่งังาน พ.ศึ. 2562

ที�รเิริ�มแนวิคดิการส่ง่เส่รมิการใชุพ้ล่งังานส่ะอาดบนพ้�นที�

เกาะไดถ้ีกูนำาเส่นอเขา้มาในจังัหวิะที�ชุาวิบา้นเกาะยาวิกำาล่งั

ตอ้งการองคค์วิามรูเ้ร้�องพล่งังานส่ะอาดอยูพ่อดี

 ควิามเคล่้�อนไหวิครั�งนี �เทา่กบัวิา่ชุาวิบา้นไดข้บั

เคล่้�อนเร้�องนี �รว่ิมไปกบัรฐั ภาคประชุาชุนหรอ้เครอ้ขา่ย

ภายนอกถ้ีอเป็น Movement ทางส่งัคมที�นา่จับัตามอง ชุาวิ

บา้นไดใ้ชุพ้้ �นที�ของตนเป็นฐานในการทำางาน ในมมุของ

องคก์รอยา่งส่ถีาบนัอาศึรมศึิล่ป์ การล่งพ้ �นที�เพ้�อทำาการ

ส่ำารวิจั ทำาควิามเขา้ใจัพ้ �นที�แล่ะผูค้นเป็นภารกิจัแรกที�ตอ้งเรง่

ดำาเนินการ 

 ถีดัจัากนั�นจังึไดด้ ำาเนินการในส่ว่ินที�ส่ ำาคญัมาก นั�น

ค้อการส่รา้งการเรยีนรูห้รอ้การทำางานรว่ิมกนัของส่ถีาบนั

แล่ะชุมุชุน  ซึ�งเริ�มที�การรว่ิมคดิออกแบบ “การมีส่ว่ินรว่ิม”  

ทั�งนี �เป็นควิามส่ำาคญัอยา่งยิ�งที�การเรยีนรูน้ั�นตอ้งเขา้ถีงึ

คณุีคา่ของเร้�องพล่งังานส่ะอาด  ซึ�งชุาวิบา้นจัำาเป็นตอ้ง  

“รูต้วัิ” วิา่ตนเองใหค้วิามหมายกบัเร้�องนี �อยา่งไร แล่ะเป็นผูมี้

ส่ว่ินรว่ิมในการออกแบบหรอ้กำาหนดเกณีฑ์ต์า่งๆ ดว้ิย

ตนเอง

 ขั�นตน้เม้�อแรกแนะนำาโครงการ ชุาวิบา้นตั�งประเดน็

คำาถีามเบ้ �องตน้ตอ่การใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่ใ์นชุมุชุนดงันี �

• การใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่ ์จัำาเป็นตอ้งแจัง้การไฟฟา้หรอ้ไม่

• ส่ามารถีตดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่เ์ขา้กบัระบบไฟฟา้ในบา้น

ปกตไิดห้รอ้ไม่

• โซล่ารเ์ซล่ล่ส์่ามารถีชุว่ิยในกรณีีไฟฟา้ดบัหรอ้ไฟฟา้

ตกไดห้รอ้ไม่

• การประยกุตใ์ชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่ส์่ามารถีใชุก้บัอะไรได้

บา้ง

• งบประมาณีคา่ใชุจ้ัา่ยในการตดิตั�งเป็นอยา่งไร

• ตดิตั�งแล่ว้ิคุม้คา่หรอ้ไม ่เทียบกบัการใชุไ้ฟจัากการ

ไฟฟา้ฯ แล่ว้ิอะไรคุม้กวิา่กนั
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  ชุาวิบา้นทำางานรว่ิมกบัส่ถีาบนัอาศึรมศึิล่ป์

ตั�งแตก่ารรว่ิมคดิออกแบบการมีส่ว่ินรว่ิม ซึ�งมีทั�งผูน้ ำา

ชุมุชุนแล่ะชุาวิบา้นที�ส่นใจัเร้�องพล่งังานส่ะอาดมา

ทำางานแล่ะส่รา้งควิามเขา้ใจัรว่ิมกนั  ตอ่เน้�องจัากนั�นมี

การส่้�อส่ารเน้ �อหาเกี�ยวิกบัพ้ �นที�เกาะพล่งังานส่ะอาดแล่ะ

องคค์วิามรูเ้กี�ยวิกบัพล่งังานส่ะอาดในส่้�อประเภทตา่งๆ  

อีกทั�งยงัมีการเขา้รบัการอบรมควิามรูเ้กี�ยวิกบัโซล่าร์

เซล่ล่ ์ แล่ะการรว่ิมออกแบบเกณีฑ์ก์ารคดัเล่้อกพ้ �นที�

ตน้แบบในชุมุชุน เพ้�อที�ส่ดุแล่ว้ิชุาวิบา้นเองจัะไดค้ ำาตอบ

ส่ำาหรบัคำาถีามที�ถีามไวิ้

 ในควิามพยายามของส่ถีาบนัอาศึรมศึิล่ป์ ได้

ด ำาเนินการการประชุมุหารอ้ การส่้�อส่ารประส่านงาน 

แล่ะการจัดั Workshop มาเป็นระยะผา่นขั�นตอนแล่ะ

กระบวินการมีส่ว่ินรว่ิม ทั�งนี �เพ้�อใหชุ้มุชุนเกิดควิามรู ้

ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัเปา้หมายของโครงการ  มีควิามรูใ้น

เร้�องของไฟฟา้ทางเล่อ้กใหม ่การติดตั�งแล่ะการบำารุง

รกัษาระบบโซล่ารเ์ซล่ล่ ์รวิมทั�งส่รา้งควิามส่มัพนัธแ์ล่ะ

ควิามเชุ้�อถ้ีอระหวิา่งทีมงานกบัชุาวิบา้น  

 

 จัากนั�นมีกระบวินการรบัฟังควิามคดิเหน็ของ

ชุาวิบา้นที�เกี�ยวิกบัพล่งังานทางเล่อ้กอยา่งโซล่า่เซล่ล่ ์ 

จัากนั�นจังึรว่ิมกนัวิิเคราะหปั์ญหา ศึกัยภาพของพ้�นที� 

แล่ะออกแบบแผนการทำางานใหส้่อดคล่อ้งกบับรบิทแล่ะ

ส่ถีานการณีใ์นพ้�นที� 

 

 นอกจัากนี�ยงัมีกระบวินการเก็บขอ้มลู่เพ้�อใหเ้หน็

การใชุพ้ล่งังานในแตล่่ะครวัิเรอ้น เพ้�อทำาแผนที�พล่งังาน

(Energy Map) โดยตวัิแทนอาส่าส่มคัรส่าธารณีส่ขุ  แล่ะ

ดว้ิยการดำาเนินการรว่ิมกนัทั�งหมดนี�ท ำาใหเ้หน็ถีงึระดบั

ควิามส่นใจัในการตดิตั�งเเล่ะเล่้อกใชุพ้ล่งังานโซล่ารเ์ซล่ล่์

ของชุมุชุนซึ�งแบง่ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม่ ค้อ

 กลุ่ม่ที� 1 ใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่อ์ยูแ่ล่ว้ิ แล่ะส่นใจัใน

โครงการมีอยู ่6.7%  เพราะเห็นถีงึประโยชุนที์�ชุว่ิย

ส่ง่เส่รมิภาพล่กัษณีเ์ร้�องพล่งังานทดแทนแล่ะการทอ่ง

เที�ยวิเชิุงอนรุกัษแ์ก่เกาะได้

 กลุ่ม่ที� 2 ไมเ่คยใชุโ้ซล่า่เซล่ล่เ์พราะขาดควิามรู ้

แล่ะกงัวิล่เร้�องควิามคุม้คา่ตอ่การล่งทนุ แตมี่ควิามส่นใจั

ในเร้�องของโซล่ารเ์ซล่ล่มี์อยู ่16.7% 

 กลุ่ม่ที� 3 ไมเ่คยใชุแ้ล่ะไมส่่นใจัมีอยู ่76.6%

 แนวิคิดของโครงการเกาะพล่งังานส่ะอาด ไดร้บั

การตอบรบัจัากชุาวิบา้นส่ว่ินหนึ�งแล่ะมีขอ้เส่นอแนะจัาก

ชุาวิบา้นวิา่ตอ้งการใหผู้ป้ระกอบการเชุน่ โรงแรม รา้น

อาหาร โรงเรยีน เขา้รว่ิมโครงการ ใหมี้การส่นบัส่นนุการ

ตดิตั�ง

 โซล่ารเ์ซล่ล่ใ์นครวัิเรอ้นซึ�งชุาวิบา้นยงัมีควิาม

กงัวิล่ในเร้�องคา่ใชุจ้ัา่ยของโซล่ารเ์ซล่ล่อ์ยู ่รวิมทั�งอยาก

ใหมี้การทดล่องตดิตั�งในบรเิวิณีพ้�นที�บนเกาะที�ไฟฟา้ยงั

เขา้ไมถ่ีงึ



66

ตอบชัุมชัน
เรื�องโซล�ร์เซลล์

 ชุาวิบา้นมีควิามส่งส่ยัในเบ้ �องตน้เกี�ยวิกบัโซล่าร์

เซล่ล่ ์ที�เม้�อจัดัหมวิดหมูข่องคำาถีามแล่ว้ิพบวิา่จัะมีคำาถีาม

อยู ่2 กลุ่ม่ค ำาถีามค้อ เร้�องเชิุงเทคนิคในการตดิตั�งแล่ะการ

ใชุป้ระโยชุน ์กบัเร้�องของควิามคุม้ทนุแล่ะคุม้คา่ ซึ�งอาจั

ตอบดว้ิยหล่กัการกวิา้งๆในเบ้ �องตน้ผา่นเร้�องของระบบใน

การตดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่ไ์ด้

 เน้�องจัากการใชุพ้ล่งังานไฟฟา้จัากโซล่ารเ์ซล่ล่มี์

ตวัิเล่้อกส่ำาหรบัผูใ้ชุง้านไดห้ล่ายทาง ขึ �นอยูก่บัชุนิดของ

อปุกรณีแ์ล่ะควิามตอ้งการใชุง้านของผูใ้ชุ ้เชุน่ในกรณีีที�ผู้

ใชุง้านตอ้งการใชุไ้ฟฟา้จัากพล่งังานแส่งอาทิตยเ์พียง

อยา่งเดียวิ จังึจัะเล่้อกใชุร้ะบบ Off Grid ซึ�งใชุไ้ฟฟา้ 

100% จัากโซล่ารเ์ซล่ล่ ์ส่ว่ินในกรณีีของผูใ้ชุง้านที�ตอ้งการ

ใชุพ้ล่งังานไฟฟา้จัากรฐับาล่ดว้ิยจัะตอ้งตดิตั�งดว้ิยระบบ 

On Grid เป็นตน้

ระบับัติดตั�งแผงโซล��ร์เซลล์

 ในระบบ On Grid จัะมีการแปล่งไฟฟา้กระแส่ตรง

ที�ไดม้าจัากแผงโซล่า่รเ์ซล่ล่ใ์หเ้ป็นกระแส่ส่ล่บั แล่ะใชุ้

เป็นกระแส่ไฟที�คูข่นานกบักระแส่ไฟฟา้ที�ไดม้าจัากการ

ไฟฟา้ส่ว่ินภมิูภาค โดยระบบนั�นจัะเล่้อกใชุไ้ฟฟา้จัาก 

โซล่า่เซล่ล่ก่์อนแล่ะถีา้หากการผล่ติไฟฟา้นั�นไมพ่อ ก็จัะนำา

ไฟฟา้จัากการไฟฟา้ฯ เขา้มาเส่รมิเพ้�อใหเ้พียงพอตอ่การใชุ้

งาน ซึ�งขอ้ดีของการใชุร้ะบบนี�นั�นค้อควิามเส่ถีียรของ

กระแส่ไฟฟา้แล่ะควิามแนน่อนในการค้นทนุเน้�องจัากผูใ้ชุ้

งานนั�นไมต่อ้งจัา่ยคา่ไฟบางส่ว่ิน  ทั�งยงัส่ามารถีขายไฟฟา้

ที�ผล่ติเกินใหแ้ก่การไฟฟา้ฯ ไดอี้กดว้ิย จัากการศึกึษาพบ

วิา่มีควิามแนน่อนที�จัะส่ามารถีค้นทนุไดภ้ายใน 7-10 ปี 

ระบับั ON GRID

อ้างอิงจัากผังระบบ On Gridจััดทำาโดยส่ถีาบันอาศึรมศึิล่ป์



67

 ระบบ Off  Grid นั�นเป็นระบบที�ไมเ่ชุ้�อมโยงกบั

การผล่ติกระแส่ไฟฟา้จัากการไฟฟา้ฯ ถ้ีอเป็นระบบที�พึ�ง

ตนเอง 100% ซึ�งเหมาะกบัพ้ �นที�ที�การเดนิส่ายไฟเป็นไป

ไดย้ากแล่ะมีราคาส่งูอยา่งเชุน่พ้ �นที�ที�เป็นเกาะอยา่ง

เกาะยาวิ  ระบบนี�จั ำาเป็นตอ้งติดตั�งแผงโซล่า่รเ์ซล่ล่ ์รวิม

ทั�งแบตเตอรร์ี�ในการเก็บพล่งังานที�ผล่ติได ้เพ้�อนำากระแส่

ไฟมาใชุใ้นเวิล่ากล่างค้น โดยเป็นระบบที�ผล่ติกระแส่

ไฟฟา้จัากโซล่ารเ์ซล่ล่ผ์า่นเคร้�องควิบคมุการชุารจ์ั (Solar 

Change Controller) ไปสู่แ่บตเตอรี� อยา่งไรก็ตาม

แบตเตอรี�มกัมีอายกุารใชุง้านตำ�า ซึ�งอยูที่�ประมาณี 3-5 ปี

แล่ว้ิก็ตอ้งเปล่ี�ยนใหม ่  ทำาใหก้ารค้นทนุของระบบนี�เป็น

ไปไดชุ้า้กวิา่ระบบ On Gird มาก ขอ้ดีค้อเม้�อไฟฟา้หล่วิง

ดบั ไฟในบา้นจัะไมด่บัไปดว้ิยเน้�องจัากเป็นระบบที�อิส่ระ

จัากการไฟฟา้ฯ  แล่ะเน้�องจัากระบบ Off Grid  ไมใ่ชุ้

ไฟฟา้ที�จั ำาหนา่ยจัากรฐั การส่ำารองไฟฟา้จังึถ้ีอเป็นเร้�อง

ส่ำาคญั  ซึ�งขึ �นอยูก่บัปรมิาณีการใชุไ้ฟฟา้ในแตล่่ะบา้น 

เชุน่ในเวิล่า 1 วินั ส่ามารถีผล่ติไฟฟา้ไดม้าก แตว่ิา่วินัตอ่

ไปอาจัฝั่นตกแล่ะผล่ติไฟฟา้ไมไ่ด ้ผูใ้ชุง้านจังึตอ้งคำานงึ

ถีงึปรมิาณีการใชุไ้ฟฟา้ในแตล่่ะวินัอยา่งแมน่ยำาแล่ะการ

ส่ำารองไฟฟา้อยา่งมีประส่ทิธิภาพ

ระบับั OFF GRID

 นอกจัากนี�ระบบ On Grid ไมจ่ั ำาเป็นตอ้งใชุ้

แบตเตอรี� ซึ�งยงัส่ามารถีใชุพ้ล่งังานไฟฟา้ไดอ้ยา่งตอ่

เน้�อง แตจ่ัะไมส่่ามารถีใชุไ้ฟฟา้ฯ ที�ผล่ติจัากโซล่ารเ์ซล่ล่์

ไดใ้นตอนกล่างค้น แล่ะหากไฟฟา้จัากการไฟฟา้ฯ นั�นดบั

ก็จัะทำาใหไ้ฟในระบบนั�นดบัไปดว้ิย ซึ�งหมายควิามวิา่จัะ

ไมส่่ามารถีใชุไ้ฟฟา้จัากแผงโซล่ารเ์ซล่ล่ไ์ด ้แมแ้ผงจัะยงั

ผล่ติไฟฟา้ไดอ้ยู ่ทั�งนี �เพราะเป็นระบบที�เชุ้�อมตอ่กบัส่าย

ไฟที�มาจัากการไฟฟา้ฯ รวิมทั�งอาจัมีชุว่ิงเวิล่าที�ไฟฟา้ที�

ผล่ติขึ �นไดจ้ัากแผงโซล่ารเ์ซล่ล่ไ์มถ่ีกูนำาไปใชุป้ระโยชุน ์

เน้�องจัากไมมี่กิจักรรมที�จัะตอ้งใชุไ้ฟฟา้เชุน่ ชุว่ิงการปิด

อาคารในวินัหยดุ  นอกจัากนี�ระบบนี�ยงัมีควิามจัำาเป็นที�

ตอ้งเดนิส่ายไฟเขา้มาในพ้�นที�ก่อน  แล่ะจัำาเป็นตอ้งแจัง้

ขออนญุาตเชุ้�อมตอ่โครงขา่ยไฟฟา้จัากการไฟฟา้ฯ รวิม

ทั�งยงัตอ้งเปล่ี�ยนมิเตอรเ์ป็นแบบดิจิัตอล่หากครวัิเรอ้น 

รา้นคา้หรอ้ชุมุชุนตอ้งการล่ดปรมิาณีการใชุไ้ฟในเวิล่า

กล่างวินั การใชุไ้ฟฟา้ในระบบ On Grid  ถ้ีอเป็นตวัิเล่้อก

ที�ดี

อ้างอิงจัากผังระบบ Off Grid จััดทำาโดยส่ถีาบันอาศึรมศึิล่ป์
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 ระบบ Hybrid นั�นเป็นการผส่มผส่าน ระหวิา่งระบบ

ของ Off Grid แล่ะ On Grid เขา้ดว้ิยกนั โดยจัะเพิ�ม

แบตเตอรี�ในการเก็บพล่งังานที�ผล่ติเกิน  แล่ะนำามาใชุใ้น

เวิล่าที�โซล่า่เซล่ล่น์ั�นไมส่่ามารถีผล่ติไฟฟา้ได ้แล่ะเม้�อไฟฟา้

ไมพ่อนั�นก็ยงัส่ามารถีใชุไ้ฟฟา้จัากรฐับาล่แทนได ้ค้อ

ส่ามารถีนำาแหล่ง่พล่งังานอ้�นเชุน่ พล่งังานล่ม เคร้�องปั� นไฟ 

เป็นตน้ มารว่ิมจัา่ยพล่งังานไดด้ว้ิย  รวิมทั�งหากมีไฟฟา้เหล่้อ

ก็ส่ามารถีนำาไปชุารจ์ัในแบตเตอรี�ไดอี้กเชุน่กนั

 โดยระบบทั�งหมดจัะถีกูควิบคมุดว้ิย Hybrid 

Inverter ซึ�งมีราคาส่งู ทำาใหก้ารตดิตั�งระบบนี�ใชุต้น้ทนุที�ส่งู

มาก  ซึ�งระบบ Hybrid นี �จัะเหมาะส่มในกรณีีที�ตอ้งการ

ไฟฟา้ส่ำารองเพ้�อใหมี้ไฟฟา้ใชุเ้ม้�อเกิดไฟตกหรอ้ไฟดบั รวิม

ทั�งหากมีควิามตอ้งการใชุไ้ฟในเวิล่ากล่างค้น ตวัิอยา่งของ

ประโยชุนใ์นระบบแบบนี� เชุน่ในกรณีีที�โรงแรมที�เกาะยาวิ

ส่ามารถีส่รา้งควิามพงึพอใจัใหก้บัล่กูคา้ได ้เม้�อโรงแรม

ส่ามารถีแกปั้ญหาไฟดบัแล่ะไฟตกที�มกัเกิดขึ �นเป็นประจัำา

ก่อนหนา้การตดิตั�งระบบ รวิมทั�งทำาใหไ้มเ่กิดควิามเส่ียหาย

ตอ่อปุกรณีไ์ฟฟา้ในปัญหาเดียวิกนั

 ดงันั�นก่อนการตดัส่นิใจัวิา่จัะตดิตั�งระบบใด จังึควิร

ตอ้งประเมินหรอ้กำาหนดเปา้หมายใหชุ้ดัเจันเชุน่ หาก

ตอ้งการประหยดัคา่ใชุจ้ัา่ยเร้�องพล่งังาน ก็ส่ามารถีทำาได้

ตั�งแตก่ารปรบัพฤตกิรรมการใชุไ้ฟฟา้เพ้�อใหล้่ดปรมิาณี

การใชุล้่งจัากการใชุใ้นปัจัจับุนั การคำานงึถีงึบรบิทอ้�นเชุน่ 

ตอ้งการใชุไ้ฟฟา้แตว่ิา่เป็นพ้ �นที�ที�หา่งไกล่จัากส่ายไฟหล่กั  

หรอ้ตอ้งการระบบส่ำารองเพ้�อปอ้งกนัไฟตกหรอ้ไฟดบั จัาก

นั�นจังึเล่้อกใชุร้ะบบที�เหมาะส่มเพ้�อใหเ้กิดควิามคุม้คา่ตอ่

การใชุพ้ล่งังานใหม้ากที�ส่ดุ

ระบับั HYBRID

อ้างอิงจัากผังระบบ Hybird จััดทำาโดยส่ถีาบันอาศึรมศึิล่ป์
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บุษกร นุชุจัรีพร (พล่อย)
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ก�รออกแบับัอ�คำ�ร
แบับัยั�งยืนำ

 หากพิจัารณีาในแงข่องควิามคุม้คา่ในการล่งทนุ

แล่ะจัดุคุม้ทนุในการตดิตั�งระบบแผงโซล่ารเ์ซล่ล่ด์ว้ิยระบบ 

On Grid, Off Grid,  หรอ้  Hybrid อยา่งใดอยา่งหนึ�ง  ใน

เบ้ �องตน้ก็ยงัคงมีตน้ทนุที�ส่งูอยู ่การล่ดควิามตอ้งการการใชุ้

พล่งังานไฟฟา้จัะชุว่ิยใหง้บประมาณีในการตดิตั�งระบบแผง

โซล่า่รเ์ซล่ล่ล์่ดล่ง เน้�องจัากใชุแ้ผงโซล่ารเ์ซล่ล่น์อ้ยล่งได้

แนวิทางหนึ�งที�น ำาเส่นอโดยส่ถีาบนัอาศึรมศึลิ่ป์ตอ่ชุมุชุน ค้อ

การออกแบบอาคารส่ถีาปัตยกรรมแบบยั�งย้น ซึ�งมีหล่ายรูป

แบบ 

  ส่ ำาหรบัการออกแบบอาคารที�เกาะยาวิเพ้�อล่ดการ

ใชุพ้ล่งังานเป็นการผส่มผส่านระหวิา่ง Passive Design  

แล่ะ  Active Design 

ภาพจัาก ส่ถีาบันอาศึรมศึิล่ป์
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 Passive Design  ค้อการออกแบบที�ค ำานงึถีงึ

ส่ภาพแวิดล่อ้มแล่ะส่ภาพอากาศึเพ้�อการระบาย

อากาศึที�ดีแล่ะส่ง่ผล่ตอ่การล่ดอณุีหภมิูภายในอาคาร

จันทำาใหผู้อ้ยูอ่าศึยัมีควิามส่บายมากที�ส่ดุ ทั�งนี �ส่ง่ผล่

ใหค้วิามตอ้งการในการใชุไ้ฟแล่ะการล่ดการใชุเ้คร้�อง

ไฟฟา้เชุน่ พดัล่มหรอ้เคร้�องปรบัอากาศึมีควิามเป็นไป

ไดยิ้�งขึ �น 

 การออกแบบอาคารแบบ Passive Design 

มกัคำานงึถีงึทิศึทางล่มแล่ะแส่งแดด ซึ�งมกัเกี�ยวิขอ้งกบั 

ล่กัษณีะทางภมิูศึาส่ตรใ์นพ้ �นที�เชุน่  รม่ไมจ้ัากพ้ชุพนัธุ ์

เนินดนิแล่ะแหล่ง่นำ�า  เนินเขาใกล่ต้วัิอาคาร เป็นตน้

นอกจัากนี�การวิางตวัิอาคาร ควิรวิางดา้นแคบเพ้�อรบั

แส่งตะวินั เพ้�อใหมี้พ้ �นที�ในการรบัแส่งอาทิตยน์อ้ยที�ส่ดุ 

ล่ดการใชุก้ระจักแล่ะไมค่วิรมีชุอ่งแส่งขนาดใหญ่บน

หล่งัคา อีกทั�งตวัิอาคารควิรมีควิามโปรง่โล่ง่ มีหนา้ตา่ง

หรอ้ชุอ่งล่มจัำานวินมาก แล่ะส่ามารถีระบายอากาศึได้

ดีเพ้�อใหค้วิามรอ้นไมถ่ีกูกกัเก็บอยูใ่นตวัิอาคาร  

ตวัิอยา่งของ Passive Design ที�เหน็ไดชุ้ดั ค้อ

บา้นทรงไทยที�ยกใตถ้ีนุส่งูใหเ้หล่้อพ้ �นที�โปรง่ดา้นล่า่ง 

มีหนา้ตา่งรอบบา้น แล่ะมีหล่งัคาส่งูเพ้�อใหอ้ากาศึรอ้น

ล่อยตวัิส่งูขึ �น 

 ในเกาะยาวินอ้ยเองมีพ้ �นที�ตวัิอยา่งที�ทดล่อง

ใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่ค์วิบคูไ่ปกบัการออกแบบอาคารเชิุง 

Passive Design  2  แหง่ ไดแ้ก่ อาคารศึนูย ์DSI 

โรงเรยีนเกาะยาวิวิิทยา ซึ�งเป็นศึนูยก์ารเรยีนรูข้อง

ชุมุชุนตำาบล่เกาะยาวินอ้ยที�ด ำาเนินงานภายใตแ้นวิคดิ 

Zero Energy  แล่ะ รา้นกาแฟ “ศึาล่าคาเฟ่” ทั�งส่อง

แหง่นี �เป็นการนำารอ่งใหผู้ค้นบนเกาะไดม้องเหน็ถีงึ

ประโยชุนแ์ล่ะตวัิอยา่งของการออกแบบโครงส่รา้ง

อาคารอยา่งยั�งย้น

PASSIVE DESIGN

อา้งอิง: รายงานควิามกา้วิหนา้ครั�งที�2 โครงการส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ยพล่งังานชุมุชุนในพ้นที�เกาะเพ้�อการ

พึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น (Clean Energy, Green Island), ส่ว่ินที� 5องคค์วิามรูที้�ไดจ้ัากการดำาเนินงาน 
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 Active Designค้อ การออกแบบอาคารที�นำาเทคโนโล่ยีทนัส่มยัเขา้

มาชุว่ิยเชุน่ การใชุเ้คร้�องใชุไ้ฟฟา้ตา่งๆ เพ้�อการส่รา้งควิามเยน็แล่ะระบาย

ควิามรอ้นใหก้บัตวัิอาคาร เชุน่ พดัล่ม เคร้�องปรบัอากาศึ เป็นตน้ ตวัิอยา่งที�

เกาะยาวิ ค้อการใชุแ้ผงโซล่ารเ์ซล่ล่เ์พ้�อผล่ติไฟฟา้ใชุเ้องในอาคารมาชุดเชุย

พล่งังานอ้�นในชุว่ิงกล่างวินั ซึ�งไมจ่ั ำาเป็นตอ้งตดิแบตเตอรี�เพ้�อส่ ำารองไฟฟา้

ACTIVE DESIGN

ภาพจัาก ส่ถีาบันอาศึรมศึิล่ป์
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เจัตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศึ์ (ปัณีณ์ี)
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พึ่่�นำท่�ต�นำแบับั
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  กระบวินการคดัเล่้อกพ้ �นที�ตน้แบบไดถ้ีกู

ดำาเนินการมาตั�งแตร่ะยะแรกของโครงการ โดยมีการ

พฒันาเกณีฑ์ก์ารคดัเล่้อกพ้ �นที�ตน้แบบรว่ิมกบัชุมุชุน 

แล่ะมีการนำาเส่นอพ้�นที�ที�ควิรพฒันาเป็นพ้ �นที�ตน้แบบ

ซึ�งมีเง้�อนไขวิา่จัะตอ้งเป็นพ้ �นที�ที�มีผูร้บัผิดชุอบแล่ะ

พรอ้มเรยีนรูร้ว่ิมกบัโครงการ เอ้ �อโอกาส่ใหเ้กิดการ

ส่รา้งเครอ้ขา่ยของการเรยีนรู ้ รวิมทั�งมีกิจักรรมใน

พ้�นที�ที�ไมก่ระทบตอ่ส่ิ�งแวิดล่อ้ม ส่งัคมแล่ะ

วิฒันธรรม

 จัากนั�นชุมุชุนไดเ้ส่นอการใชุพ้้ �นที� 3  พ้ �นที�ที�

นา่จัะพฒันาตอ่เป็นพ้ �นที�ตน้แบบพล่งังานส่ะอาด

ไดแ้ก่ พ้ �นที�ส่าธารณีะที�ทกุคนเขา้มาใชุง้านไดซ้ึ�งค้อ 

ทา่เรอ้มาเนาะ มสั่ยิดกล่าง แล่ะโรงเรยีนยาวินอ้ย อนั

เป็นพ้ �นที�ที�นา่จัะส่ง่ผล่ตอ่ควิามส่นใจัของผูค้นไดง้า่ย

เพราะเป็นที�เขา้ถีงึของคนจัำานวินมาก

   พ้ �นที�ส่าธารณีะในระดบัหมูบ่า้นไดแ้ก่ กลุ่ม่ 

OTOP นาโต๊ะแหนะแหนะ แล่ะศึาล่าหมูบ่า้น ซึ�งเป็น

พ้ �นที�เพ้�อการเรยีนรูห้รอ้ส่ง่เส่รมิอาชีุพ รวิมทั�งพ้ �นที�

ส่ว่ินบคุคล่ที�ตอ้งมีมตเิหน็ชุอบจัากชุมุชุน แล่ะมี

แผนการการใชุง้านหรอ้ประโยชุนจ์ัากพ้ �นที�เพ้�อนำา

เส่นอชุมุชุนดว้ิย 

   การส่รา้งพ้ �นที�ตน้แบบมีจัดุประส่งคเ์พ้�อ

เป็นตน้แบบการออกแบบดว้ิยการใชุ ้Passive 

Design ตามบรบิทของพ้ �นที�ภาคใต ้เป็นการ

ออกแบบอาคารพล่งังานแส่งอาทิตยที์�ใชุป้ระโยชุน์

จัากส่ภาพอากาศึที�อาศึยัการนำา การพา แล่ะ

การแผร่งัสี่ควิามรอ้น เพ้�อใหต้วัิอาคารมีอณุีหภมิูพอ

เหมาะในการทำางานหรอ้อยูอ่าศึยัอยา่งเปิดรบัส่ภาพ

อากาศึทอ้งถิี�น ดงันั�นการออกแบบอาคารไมค่วิรซบั

ซอ้นแล่ะผส่มผส่านไปกบั Active Design ที�เป็นการ

ใชุร้ะบบอปุกรณีโ์ซล่ารเ์ซล่ล่ท์ ำาหนา้ที�เปล่ี�ยนพล่งังาน

แส่งอาทิตยที์�ไดไ้ปเป็นกระแส่ไฟฟา้กระแส่ตรง จัาก

นั�นส่ง่ตอ่ให ้Inverter แปล่งใหเ้ป็นกระแส่ส่ล่บัเพ้�อนำา

ไปใชุก้บัเคร้�องไฟฟา้

 ชุมุชุนไดร้ว่ิมคดิในการคดัเล่้อกพ้ �นที�ตน้แบบ 

แล่ะเพ้�อใหน้ำารอ่งเป็นตน้แบบใน 2 แบบค้อ การ

ออกแบบเพ้�อใชุป้ระโยชุนส์่งูส่ดุในพ้ �นที�ที�มีอยู ่เพ้�อแก้

ปัญหาเร้�องควิามรอ้น แล่ะคา่ใชุจ้ัา่ยดา้นพล่งังานซึ�ง

ชุมุชุนไดเ้ล่อ้ก “ศึาล่าคาเฟ่” เป็นตน้แบบ  

 แล่ะการออกแบบพ้�นที�ใหมเ่พ้�อใหเ้ป็นพ้ �นที�ที�

ส่ามารถีผล่ติไฟฟา้ไดเ้องจัากส่ภาพบรบิทที�เป็นอยู่

บนพ้ �นที�ที�มีควิามพรอ้มซึ�งชุมุชุนไดเ้ล่อ้ก “ศึนูย ์DSI 

ชุมุชุน“ เป็นตน้แบบ  
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พึ่่�นำท่�นำำ�ร�อง

  “ศึาล่าคาเฟ่“ เป็นพ้ �นที�ตน้แบบในการตดิตั�ง

โซล่ารเ์ซล่ล่บ์นเกาะยาวินอ้ยอยูที่�บา้นทา่เขา ม.5  

เกาะยาวินอ้ย ซึ�งเปิดดำาเนินการมาประมาณี 6  ปีแล่ว้ิ 

ผูเ้ป็นเจัา้ของพ้ �นที�ค้อ นายประพนัธ ์เบน็อา้หมาด (ผู้

ใหญ่หยา) อดีตผูใ้หญ่บา้นบา้นทา่เขา ผูก่้อตั�งเครอ้ขา่ย

โฮมเส่ตยบ์า้นทา่เขาที�เริ�มดำาเนินการมากวิา่ 20 ปี  

 ศึาล่าคาเฟ่เป็นทั�งรา้นอาหาร มีล่อ็บบี �ส่ ำาหรบั

ตอ้นรบันกัทอ่งเที�ยวิทั�งไทยแล่ะตา่งชุาต ิส่ว่ินที�เป็นรา้น

คา้มีพ้ �นที�ประมาณี 26 ตารางเมตร  แล่ะภายในรา้นมี

เคร้�องปรบัอากาศึ 1 เคร้�อง รวิมทั�งเตาอบ ตูเ้ยน็ เคร้�อง

ชุงกาแฟ เคร้�องทำาบงิซ ูดว้ิยจัำานวินเคร้�องใชุไ้ฟฟา้

จัำานวินมากแล่ะยงัตอ้งเปิดรา้นแล่ะใชุง้านเคร้�องไฟฟา้

เหล่า่นี �ทั�งวินั ทำาใหต้อ้งใชุไ้ฟมากแล่ะมีคา่ไฟส่งูตก

เด้อนล่ะ  8,000-10,000 บาท บงัหยาจังึคดิวิา่การตดิ

โซล่ารเ์ซล่ล่จ์ัะส่ามารถีชุว่ิยล่ดคา่ใชุจ้ัา่ยในเร้�องของคา่

ไฟฟา้นี �ได ้ 

 บงัหยาส่นใจัเร้�องการตดิระบบแผงโซล่ารเ์ซล่ล่์

มาก่อน เพราะมีหนว่ิยงานพล่งังานจังัหวิดัมาใหค้วิามรู ้

เร้�องโซล่ารเ์ซล่ล่ก่์อนหนา้นี � แล่ะเม้�อองคก์ารบรหิาร

ส่ว่ินตำาบล่ชุวินบงัหยาใหเ้ขา้รว่ิมรบัฟังแนวิคิดของ

ส่ถีาบนัอาศึรมศึิล่ป์ 

บงัหยาจังึเขา้รว่ิมประชุมุแล่กเปล่ี�ยน แล่ะส่ง่ผล่ให้

บงัหยาส่มคัรใจัที�จัะเป็นพ้ �นที�ตน้แบบในการใชุ้

โซล่ารเ์ซล่ล่ ์ซึ�งบงัหยายงัไดเ้ส่นอตนในการออกทนุเอง

ดว้ิย 

 ศึาล่าคาเฟ่ไดร้บัการออกแบบเพ้�อใชุป้ระโยชุน์

ส่งูส่ดุในพ้ �นที�ที�มีอยู ่เพ้�อแกปั้ญหาเร้�องควิามรอ้นแล่ะ

คา่ใชุจ้ัา่ยดา้นพล่งังาน แล่ะจัากการประเมินของทีม

ชุา่งดว้ิยขนาดพ้�นที�แล่ะจัำานวินเคร้�องใชุไ้ฟฟา้ของ

ศึาล่าคาเฟ่ ทำาใหต้อ้งตดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่ ์7 กิโล่วิตัต ์ซึ�ง

ตอ้งใชุง้บประมาณีในการติดตั�งอยูที่�ส่องแส่นส่ี�หม้�น

บาท แล่ะจัากการคำานวิณีพบวิา่การติดตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่์

นี �จัะส่ามารถีล่ดคา่ไฟฟา้ไดเ้ด้อนล่ะ 3,000 - 4,000  

บาท ซึ�งบงัหยาคดิวิา่เป็นการล่งทนุที�คุม้คา่ทั�งดา้นที�

เป็นพล่งังานส่ะอาดแล่ว้ิยงัส่ามารถีล่ดคา่ใชุจ้ัา่ยไดอี้ก

ดว้ิย รวิมทั�งชุว่ิยแกปั้ญหาไฟตกแล่ะดบับอ่ยจันทำาให้

บางวินัไมมี่ไฟฟา้ใชุเ้ก้อบทั�งวินั ซึ�งเป็นควิามล่ำาบาก

ส่ำาหรบัการทำาธรุกิจัรา้นอาหารที�ตอ้งตอ้นรบันกัทอ่ง

“ ศ�ล�คำ�เฟ่  เก�ะย�วนำ�อย”
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เที�ยวิทั�งวินัอยา่งศึาล่าคาเฟ่นี � 

 ส่ ำาหรบัแนวิคดิในการออกแบบเพ้�อแกไ้ขปัญหา

เร้�องควิามรอ้นในครวัิแล่ะหอ้งนั�งเล่น่ ซึ�งเดมิหอ้งครวัิ

มีหนา้ตา่งบานเดียวิแล่ะอยูด่า้นหล่งัรา้นทำาใหอ้ากาศึ

รอ้นอบอา้วิ ล่มไมผ่า่น แมค่รวัิจังึรอ้นมาก รวิมทั�งกล่ิ�น

อาหารยงัไมถ่่ีายเทอีกดว้ิย จัากการศึกึษาของส่ถีาบนั

อาศึรมศึิล่ป์พบวิา่ อาคารส่ะส่มควิามรอ้นที�ไดร้บัมาจัาก

ทางหล่งัคาแล่ะส่ง่ผา่นมาที�อาคาร รวิมทั�งดา้นหนา้ของ

อาคารอยูต่รงตำาแหนง่รบัแส่งแล่ะส่ะส่มควิามรอ้นไวิ้

เก้อบตล่อดวินั การระบายอากาศึก็มีนอ้ยแล่ะการไหล่

เวีิยนของอากาศึไมดี่เพราะมีชุอ่งเปิดนอ้ย นอกจัากนี�ยงั

มีการส่ะส่มควิามรอ้นมาจัากการปรุงอาหารแล่ะการใชุ้

เคร้�องไฟฟา้ตา่งๆอีกดว้ิย

 ดงันั�น ในหล่กัการของการออกแบบแบบ 

Passive Design จังึออกแบบพ้�นที�ครวัิใหเ้ป็นครวัิเปิด 

แล่ะเพิ�มชุอ่งล่มดว้ิยการใชุผ้นงัครวัิเป็นระแนงในส่ว่ิน

ทางทิศึเหน้อแล่ะทิศึตะวินัตก ตดิตั�งระบบฝั่า้ที�มีชุอ่งล่ม

แล่ะตดิฉนวินกนัควิามรอ้นเหน้อฝั่า้รวิมไปถีงึหอ้งนั�งเล่น่

เพ้�อล่ดควิามรอ้นจัากหล่งัคา ส่ำาหรบัดา้นหนา้อาคารมี

การตดิกนัส่าดเพ้�อการบงัแดดเขา้สู่ต่วัิอาคาร ซึ�งทำาให้

ตอนนี�หอ้งครวัิมีอณุีหภมิูไมส่่งูเทา่แตก่่อนทำาใหไ้มต่อ้ง

เปิดเคร้�องปรบัอากาศึ เป็นวิธีิทำาใหล้่ดการใชุไ้ฟล่งไดแ้ล่ะ

ประหยดัคา่ใชุจ้ัา่ยควิบคูไ่ปกบัการตดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่ ์

 ในส่ว่ินของการตดิตั�งระบบผล่ติไฟฟา้จัากแส่ง

อาทิตยจ์ัะติดตั�งบนหล่งัคาในดา้นทิศึตะวินัออก ซึ�งรบั

พล่งังานแส่งอาทิตยไ์ดค้อ่นขา้งดีแล่ะเป็นระบบ  On 

Grid ที�มีการใชุแ้ผน่โซล่า่รแ์บบโมโนประมาณี 22 แผน่  

ใหพ้ล่งังานแส่งอาทิตยไ์ด ้7  กิโล่วิตัต ์ ส่ามารถีล่ดคา่ใชุ้

จัา่ยเฉล่ี�ยเด้อนล่ะ 6,000 บาท  แล่ะจัะค้นทนุไดภ้ายใน 

5.2 ปี

 อยา่งไรก็ตาม เน้�องจัากส่ถีานการณีก์ารแพร่

ระบาดของโรค Covid 19  ทำาใหไ้มมี่นกัทอ่งเที�ยวิเดนิ

ทางมาเที�ยวิที�เกาะยาวินอ้ยมาก บงัหยาจังึตอ้งเล่้�อนการ

ตดิตั�งระบบแผงโซล่ารเ์ซล่ล่อ์อกไปก่อน โดยตอ้งรอให้

ปัญหานี�ผอ่นคล่ายล่งจันนกัทอ่งเที�ยวิกล่บัมาเที�ยวิที�

เกาะไดม้ากขึ �น เพ้�อที�วิา่บงัหยาจัะมีเงินหมนุเวีิยนเพียง

พอส่ำาหรบัการตดิตั�งระบบตอ่ไป

บัังหย�



78

ผังอ�คำ�ร ศ�ล�คำ�เฟ่ 

14 เมตร

9เมตร

อา้งอิงจัากรายงานควิามกา้วิหนา้ครั�งที�2 โครงการส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ย

พล่งังานชุมุชุนในพ้�นที�เกาะเพ้�อการพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น (Clean Energy, Green Island)
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อา้งอิงจัากรายงานควิามกา้วิหนา้ครั�งที�2 โครงการส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ย

พล่งังานชุมุชุนในพ้�นที�เกาะเพ้�อการพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น (Clean Energy, Green Island)

ก�รออกแบับัอ�คำ�รท่�ผสมผส�นำหลักก�ร
Passive Design และ Active Design

ฉนวนกัันความร้อน
ฉนวนกัันความร้อน

ช่่องลม

รอกัารติดแผง
โซล่าร์เซลล์
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 อาคารศึนูย ์DSI อยูที่� ม.1 เกาะยาวินอ้ย 

เจัา้ของพ้ �นที�ค้อโรงเรยีนเกาะยาวิวิิทยา อยูห่า่งจัาก

ทา่เรอ้มาเนาะประมาณี 200 เมตร มีพ้ �นที�ใชุส้่อยของ

อาคารเดมิประมาณี 50 ตารางเมตร ภายในอาคารติด

ตั�งระบบโทรทศัึนว์ิงจัรปิด CCTV ของตำาบล่ แล่ะส่ว่ิน

มากจัะไมเ่ปิดใหค้นภายนอกเขา้มาใชุอ้าคาร โดย

โรงเรยีนมีแผนจัะก่อส่รา้งอาคารหล่งัใหมด่า้นขา้ง

ขนาดพ้�นที� 36 ตารางเมตรแล่ะมีงบประมาณีตั�งตน้

จัากโรงเรยีนอยูที่� 300,000 บาท ทั�งนี �ทางทีมงาน

ส่ถีาบนัอาศึรมศึิล่ป์ไดเ้ขา้มาชุว่ิยในเร้�องของคา่ใชุจ้ัา่ย

ครึ�งหนึ�ง รวิมทั�งส่นบัส่นนุอปุกรณีท์ั�งหมดที�ใชุใ้นการ

ก่อส่รา้ง ซึ�งทางโรงเรยีนมีควิามตอ้งการในการปรบั

อาคารศึนูย ์DSI ใหเ้ป็นศึนูยว์ิฒันธรรม เพ้�อจัดัแส่ดง

วิตัถีทีุ�ทางโรงเรยีนไดเ้ก็บส่ะส่มไวิที้�หอ้งวิฒันธรรมเพ้�อ

การเรยีนรูว้ิิถีีวิฒันธรรมของเกาะ  

 ในศึนูยว์ิฒันธรรมจัะมีการนำาเส่นอแผนที�

ชุมุชุนเพ้�อแส่ดงจัดุทอ่งเที�ยวิของชุมุชุน รวิมทั�งมี

แผนการใชุง้านเป็นศึนูยบ์รกิารนกัทอ่งเที�ยวิ พ้ �นที�การ

แส่ดงทางวิฒันธรรม รวิมทั�งควิามเป็นพ้ �นที�ตน้แบบ

ดา้นโซล่ารเ์ซล่ล่ใ์นพ้ �นที�เกาะ เพ้�อแส่ดงใหเ้หน็ถีงึการ

เป็นเกาะที�ใชุพ้ล่งังานทางเล่้อก  

 แนวิคิดในการออกแบบศึนูย ์DSI อยูภ่ายใต้

แนวิคิด Zero Energy  เพ้�อล่ดภาระใหก้บัโรงเรยีนใน

การจัา่ยคา่ไฟ แล่ะเป็นอาคารตน้แบบที�จัะชุว่ิยในการ

ส่รา้งภาพล่กัษณีใ์หก้บัเกาะยาวินอ้ยในฐานะเกาะ

พล่งังานส่ะอาด ซึ�งครูวิิทยา ดำาส่มทุรเล่า่วิา่ ทาง

โรงเรยีนตอ้งการใหศ้ึนูยว์ิฒันธรรมเป็นแหล่ง่เรยีนรู ้ซึ�ง

แตเ่ดมิไมไ่ดต้ั�งใจัที�จัะใชุโ้ซล่า่รเ์ซล่ล่ใ์นตวัิอาคาร จัน

เม้�อไดร้บัทราบถีงึโครงการจังึมีควิามตอ้งการใชุโ้ซล่า่ร ์

เซล่ล่เ์พ้�อล่ดคา่ใชุจ้ัา่ยดา้นไฟฟา้ภายในอาคาร        

โดยโซล่า่รเ์ซล่ล่จ์ัะถีกูเชุ้�อมตอ่กบัไฟแล่ะพดัล่มที�ใชุ้

ภายในอาคาร ซึ�งแปล่วิา่อาคารหล่งันี �จัะไมใ่ชุพ้ล่งังาน

ไฟฟา้จัากแหล่ง่อ้�นเล่ย นอกจัากพล่งังานจัากแส่ง

อาทิตยเ์พียงอยา่งเดียวิ

 ชุาวิบา้นไดท้ดล่องประเมินการใชุไ้ฟฟา้ของ

อาคารตามชุว่ิงเวิล่าพบวิา่ในชุว่ิงกล่างวินัตั�งแตเ่วิล่า 

8.00 – 16.00 น. พบวิา่ปรมิาณีการใชุไ้ฟฟา้เม้�ออาคาร

ตดิเคร้�องปรบัอากาศึอยูที่� 750 กิโล่วิตัต/์ เด้อน  แล่ะ

หากไมต่ดิเคร้�องปรบัอากาศึจัะใชุไ้ฟอยูที่�  225  

กิโล่วิตัต ์/ เด้อน  ซึ�งจัากขอ้มลู่นี �มีผล่ตอ่การออกแบบ

แล่ะตดัส่นิใจัเล่อ้กแบบอาคาร

 ซึ�งเม้�อพิจัารณีาการใชุป้ระโยชุนข์องตวัิอาคาร

ในฐานะศึนูยว์ิฒันธรรมแล่ะงบประมาณี จังึรว่ิมกนั

ตดัส่นิใจัที�จัะไมต่ดิเคร้�องปรบัอากาศึ แล่ะตดิแผง

โซล่า่รเ์ซล่ล่ ์5 กิโล่วิตัตส์่ ำาหรบัการใชุง้าน

 ศึนูยว์ิฒันธรรม โรงเรยีนเกาะยาวิวิิทยา 

เป็นการออกแบบพ้�นที�ใหมเ่พ้�อใหเ้ป็นพ้ �นที�ที�ส่ามารถี

ผล่ติไฟฟา้ไดเ้องจัากส่ภาพบรบิทที�เป็นอยู ่ ทาง

โครงการไดน้ำาเส่นอแนวิทางเล่้อกในการออกแบบ

อาคารไวิ ้3  แบบ ซึ�งชุมุขนไดเ้ล่้อกอาคารแบบที�ดทูนั

ส่มยัแล่ะเหมาะส่มตอ่การใชุง้าน ส่ง่เส่รมิภาพล่กัษณี์

ของเกาะในฐานะเกาะพล่งังานส่ะอาดได ้                                                                                                                

 ศ้นำย์วัฒนำธรรม เก�ะย�วนำ�อย
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ผังอ�คำ�รศ้นำย์วัฒนำธรรม เก�ะย�วนำ�อย

อ้างอิงจากัผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำาโดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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ก�รออกแบับัอ�คำ�รท่�ผสมผส�นำหลักก�ร
Passive Design และ Active Design

อ้างอิงจากัผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำาโดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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 หล่งัจัากที�ชุาวิบา้นเขา้รว่ิม

กระบวินการในการคดัเล่้อกพ้ �นที�

ตน้แบบ จังึเกิดกลุ่ม่ชุาวิบา้นผูส้่นใจั

ในโครงการพล่งัส่ะอาดนี�ดว้ิยกนัส่อง

กลุ่ม่ไดแ้ก่ กลุ่ม่ที�ส่นใจัอยากพฒันา

ทกัษะเพ้�อนำาไปใชุง้านตดิตั�งไดด้ว้ิย

ตนเอง แล่ะกลุ่ม่ที�ส่นใจัอยากใชุง้าน

แล่ะตอ้งการทราบคา่ใชุจ้ัา่ยแล่ะ

ควิามคุม้คา่ในการล่งทนุ  

 อีกทั�งอ ำาเภอเกาะยาวิเป็น

พ้ �นที�ที�มีควิามส่มบรูณีท์างทรพัยากร 

วิิถีีทำากินจังึเป็นวิิถีีที�พึ�งพิง

ทรพัยากรธรรมชุาติในพ้ �นที�ทั�งการ

ประมงแล่ะการเกษตร แล่ะถีงึแมใ้น

ส่มยัหล่งัชุาวิบา้นไดป้รบัตวัิทาง

อาชีุพ โดยใหค้วิามส่ำาคญัในเร้�องของ

การทอ่งเที�ยวิแตก็่ยงัคงเป็นการทอ่ง

เที�ยวิเชิุงอนรุกัษที์�เนน้การใชุก้ารทอ่ง

เที�ยวิเป็นเคร้�องม้อเพ้�อการอนรุกัษ์

ธรรมชุาตไิวิ ้จันนำาไปสู่เ่ครอ้ขา่ยการ

ทอ่งเที�ยวิชุมุชุนขึ �น

 ซึ�งฐานทางทรพัยากรแล่ะ

อาชีุพดงักล่า่วิ ไดท้ ำาใหเ้กิดการขบั

เคล่้�อนพ้ �นที�ตน้แบบดา้นการเกษตร

ของโครงการขึ �นดว้ิย เน้�องวิา่เป็นตน้

แบบของการทำากินในล่กัษณีะที�

พึ�งพาตนเองไดส้่ว่ินหนึ�ง อีกส่ว่ินหนึ�ง

ยงัคงดำาเนินการอยูบ่นฐานทรพัยากร

ที�มีอยูข่องชุมุชุน  การส่รา้งพ้ �นที�

ตน้แบบโซล่ารเ์ซล่ล่บ์นพ้ �นที�ดา้น

การเกษตร จัะเป็นพ้ �นที�เพ้�อการเรยีน

รูใ้นการตดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่เ์พ้�อการ

งานจัรงิทางดา้นเกษตร เจัา้ของพ้ �นที�

ล่งม้อปฏิบติัไปบนอาชีุพของตนได ้

แล่ะเป็นตวัิอยา่งส่ำาหรบัชุมุชุนเพ้�อ

การขยายผล่ดา้นพล่งังานส่ะอาดใน

อนาคต  

 ควิามเป็นพ้ �นที�ตน้แบบดา้น

การเกษตรมิไดเ้ป็นไปเพ้�อใหมี้

ตน้แบบเพ้�อการเรยีนรูแ้ตเ่พียงอยา่ง

เดียวิ หรอ้เพ้�อส่รา้งอาชีุพใหแ้ก่

เกษตรกรหรอ้เพ้�อเป็นส่ว่ินหนึ�งของ

ควิามเป็นเกาะส่ะอาดแตเ่พียงเทา่นั�น 

การพึ�งพาตนเองไดท้ั�งทางพล่งังาน

แล่ะอาหารนี � ยอ่มชุว่ิยล่ดเส่น้ทาง

กวิา่ที�อาหารจัะเดนิทางจัากแหล่ง่

ผล่ติมาสู่ผู่บ้รโิภค นั�นหมายถีงึการ

ล่ดการใชุท้รพัยากร ล่ดการใชุ้

พล่งังาน ล่ดมล่ภาวิะแล่ะ Carbon 

Footprint ล่ดขยะ ฯล่ฯ แล่ะนี�ค้อส่ิ�งที�

เรยีกวิา่  “เกาะยาวิโมเดล่”

 ผูที้�มีควิามส่นใจัส่มคัรเขา้

เป็นพ้ �นที�ตน้แบบดา้นเกษตรของ

โครงการฯ มีจัำานวิน 4 ราย เป็น

เกษตรกรอายนุอ้ยที�มีควิามส่นใจัเขา้

รว่ิมเรยีนรูแ้ล่ะตอ้งการที�จัะพฒันา

พ้�นที�ของตนเองในดา้นการเกษตรที�

พึ�งพาตนเอง  รวิมทั�งเป็นพ้ �นที�

ตน้แบบดา้นพล่งังานส่ะอาดดว้ิย    

กลุ่ม่เกษตรกรเหล่า่นี �ยงัไดร้บัการ

อบรมแล่ะวิางตวัิใหเ้ป็นทีมชุา่ง

โซล่า่รเ์ซล่ล่ใ์นพ้ �นที�ค้อ เป็นผูที้�มี

ควิามรูเ้ร้�องการตดิตั�งแล่ะซอ่มแซม

ระบบแผงโซล่ารเ์ซล่ล่แ์ล่ะถ้ีอเป็น

ส่ว่ินหนึ�งของกลุ่ม่เครอ้ขา่ยชุา่งชุมุชุน 

Doing Kho Yao

 พ้ �นที�ตน้แบบทั�ง 4  แล่ะราย

ชุ้�อเกษตรกร ไดแ้ก่

พ้ �นที�ที� 1 คณุีจัเร เรอ้งส่วุิรรณี (บงั

หมาด) ตำาบล่เกาะยาวินอ้ย

พ้ �นที�ที� 2 คณุีส่มพงษ ์อสุ่าหก์าร

 (บงัส่มพงษ)์ (ตำาบล่เกาะยาวิใหญ่)

พ้ �นที�ที� 3 คณุีจัรสั่พงษ ์ถิี�นเกาะยาวิ

 (ตำาบล่เกาะยาวิใหญ่)

พ้ �นที�ที� 4  คณุีพงษด์นยั นาวีิวิอ่ง 

(ตำาบล่พรุใน )

ต�นำแบับัพึ่่�นำท่�เกษตร
เมื�อเร้�มท่�ตนำเอง
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เจัตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศึ์ (ปัณีณี์)
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 แนวิคิดการออกแบบพ้�นที�ตน้แบบดา้น

การเกษตรของโครงการ เริ�มที�การพฒันาระบบนำ�า

เพ้�อล่ดแรงงาน ล่ดงานแล่ะล่ดคา่ไฟในบา้น รวิมทั�ง

นำาแนวิทางของ Passive Design  มาใชุใ้นการ

ออกแบบแล่ะจัดัระบบนิเวิศึส่วินดว้ิยวิิธีธรรมชุาต ิ

อีกทั�งเป็น Passive Farm ที�ใชุธ้รรมชุาตเิป็นหล่กั

ซึ�งเหมาะเป็นส่ถีานที�เรยีนรูใ้นเร้�องดงักล่า่วิดว้ิย 

นอกจัากนี�ยงัไดน้ ำาเทคโนโล่ยี Smart Farm มาชุว่ิย

ในการบรหิารจัดัการเร้�องของการเพาะปล่กูแล่ะ

ดแูล่พ้ชุพนัธุ์

 นอกจัากนี�ในเบ้ �องตน้ก่อนการออกแบบ

พ้�นที�ตน้แบบนั�น ยงัตอ้งมีการวิิเคราะหศ์ึกัยภาพ

ของพ้ �นที� แล่ะล่กัษณีะเฉพาะในการทำาการเกษตร

ในพ้�นที� 

ยุทธศ�สตร์
 “พึ่่�นำท่�เกษตร”
 ต�นำแบับั
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  พ้ �นที�ตน้แบบ  Smart Farmer รกั ผกั ฟารม์ 

เกาะยาวินอ้ย มีบงัจัเร เรงิส่มทุร เป็นเจัา้ของพ้ �นที� ใน

การวิิเคราะหศ์ึกัยภาพของพ้ �นที�ซึ�งมีทั�งหมด 4  ประการ

ค้อการวิิเคราะหค์วิามพรอ้มแล่ะ Impact ของงาน  

ควิามพรอ้มของพ้ �นที�เพ้�อการเขา้ชุมงาน แล่ะควิาม

พรอ้มของคนแล่ะเครอ้ขา่ยเพ้�อการถ่ีายทอดองคค์วิาม

รู ้ซึ�งประเมินวิา่มีศึกัยภาพในระดบัมาก แตส่่ ำาหรบั

ควิามพรอ้มแล่ะควิามเหมาะส่มในการตดิตั�งระบบอยู่

ในระดบัปานกล่าง

 พ้ �นที�ตน้แบบ  Smart Farmer รกั ผกั ฟารม์ 

เกาะยาวินอ้ย เป็นพ้ �นที�เรยีนรูเ้กษตรอินทรยีแ์หง่

เกาะยาวินอ้ย  บงัจัเรไดต้ดัส่นิใจันำาโซล่า่รเ์ซล่ล่ม์าใชุ้

ภายในส่วิน ระบบแผงโซล่าเซล่ล่ที์�บงัใชุส้่ามารถีผล่ติ

ไฟฟา้ได ้345 วิตัต ์ แผงมีขนาด 1 x 2.5 เมตร ซึ�งตอ้ง

ใชุท้ั�งส่ิ �นจัำานวิน 3 แผน่ แล่ะใชุร้ะบบ Off Grid ในการ

ตดิตั�งระบบ ที�จัะส่ง่พล่งังานไปยงัเบรกเกอรแ์ล่ะไปยงั

ชุารจ์ัเจัอร ์จัากนั�นพล่งังานจัะถีกูเก็บไวิใ้นแบตเตอรี�ใน

ที�ส่ดุ

 ส่ ำาหรบัการใชุร้ะบบโซล่ารเ์ซล่ล่ใ์นการทำาการ

เกษตรนั�น  บงัจัเรนำามาใชุก้บัปั�มนำ�าเเล่ะเคร้�องพน่นำ�า 

โดยแปล่งผกั 1 แปล่ง จัะใชุห้วัิพน่นำ�า 8  หวัิ ซึ�งใน

อนาคตบงัจัเรจัะเพิ�มขยายแปล่งผกัอีก ทั�งระบบพน่นำ�า

แล่ะระบบปั�มนำ�านั�นจัะตอ่ตรงกบัแผงโซล่า่รเ์ซล่ล่์

วิสั่ดทุั�งหมดที�ตอ้งใชุบ้งัจัเรจัะส่ั�งมาจัากนอกเกาะ

เพราะในปัจัจับุนันี �แมอ้ยูใ่นส่วินก็ส่ามารถีโทรส่ั�งของที�

ตอ้งการผา่นโทรศึพัทม้์อถ้ีอได ้  รวิมทั�งยงัส่ามารถี

ควิบคมุการรดนำ�าไดท้กุที�ดว้ิย เม้�อจัะรดนำ�าบงัจัเรจัะใชุ้

เคร้�องวิดัควิามชุ้�นในดนิเพ้�อที�จัะรูถ้ีงึคา่ควิามชุ้�นในดนิ

วิา่มากนอ้ยเพียงใดแล่ะควิรจัะรดนำ�าผกัตอนไหน ซึ�ง

ระบบทั�งหมดนี�บงัจัเรล่งทนุไปในราคา 50,000 บาท 

 ในส่วินของบงัจัเรจัะมีการแเบง่พ้ �นที�ใชุส้่อยอยู่

หล่ายส่ว่ิน ค้อมีทั�งพ้ �นที�ปล่กูผกั ปล่กูผล่ไม ้มีเล่า้ไก่

เพ้�อเล่ี �ยงไก่ พ้ �นที�เพ้�อขายผล่ผล่ติแล่ะที�อยูอ่าศึยั

ผกัส่ว่ินใหญ่ในส่วินนี�จัะปล่กูตามควิามนิยมของตล่าด 

(ในตอนนี�บงัจัเรปล่กูผกักาดขาวิ ผกับุง้ เเล่ะผกั

กวิางตุง้) แล่ะเนน้ขายใหชุ้าวิบา้นบนเกาะ ในชุว่ิงหนา้

แล่ง้ซึ�งตรงราวิเด้อนกมุภาพนัธแ์ล่ะเมษายนจัะปล่กูผกั

ไดดี้ที�ส่ดุ เน้�องจัากเป็นฤดแูล่ง้ซึ�งจัะมีศึตัรูพ้ชุนอ้ย 

 บงัจัเรมีควิามส่นใจัในเร้�องของพล่งังานทาง

เล่อ้กมานานแล่ว้ิ เน้�องจัากส่นใจัในเร้�องของควิามที�

เป็นพล่งังานส่ะอาดที�ดีตอ่ส่ภาพแวิดล่อ้มของโล่ก รวิม

ไปถีงึการล่ดคา่ใชุจ้ัา่ยในเร้�องพล่งังาน บงัจังึไดเ้ขา้รว่ิม

โครงการฯ เรยีนรูใ้นเร้�องของโซล่า่เซล่ล่ม์ากขึ �น แล่ะจัน

มั�นใจัที�จัะนำาโซล่ล่า่เซล่ล่ม์าใชุใ้นการทำาเกษตรบน

พ้�นที�ของตนเอง อีกทั�งบงัจัเรยงัป็นส่มาชิุกของกลุ่ม่ 

Doing Kho Yao ดว้ิย

 แมใ้นปัจัจับุนัการใชุร้ะบบโซล่ารเ์ซล่ล่ใ์นพ้ �นที�

เกษตรของบงัจัเรจัะยงัไมคุ่ม้ทนุ แตบ่งัจัเรเชุ้�อวิา่ใน

อนาคตจัะคุม้ทนุแนน่อน บงัจัเรยงัมีแผนการที�จัะ

พฒันาพ้�นที�เพิ�มเตมิโดยจัะขดุบอ่นำ�าเพ้�อเล่ี �ยงปล่านำ�า

จ้ัด แล่ะทำาใหเ้กิดควิามครบถีว้ินในเร้�องขององคค์วิามรู ้

ที�เกี�ยวิขอ้งกนั เพ้�อใหเ้ป็นส่ถีานที�ที�ผูค้นส่ามารถีมา

เยี�ยมชุมแล่ะเรยีนรูว้ิิถีีการเกษตรที�ปล่อดภยัของบงัได ้

รวิมทั�งยงัเป็นตวัิอยา่งของการใชุพ้ล่งังานส่ะอาดใน

การทำางานจัรงิแล่ะเกิดผล่จัรงิอนัจัะเป็นประโยชุนต์อ่

ทั�งตนเองแล่ะส่งัคม 

พื่่�นท้ี่�ต�นแบบ  
รัก ผัก ฟ�ร์ม เก�ะย�วนำ�อย
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พื่่�นที่้�ต�นแบบ  
รัก ผัก ฟ�ร์ม เก�ะย�วนำ�อย
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บัังจัเร
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   ผังพึ่่�นำท่�ต�นำแบับั รัก ผัก ฟ�ร์ม 

อ้างอิงจากัผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำาโดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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 บงัส่มพงษ ์อตุส่า่หก์าร หรอ้ป๊ะเหรดเป็น

เจัา้ของพ้ �นที�ตน้แบบบา้นส่วินฟารม์ ป๊ะเหรดเป็น

ปราชุญช์ุมุชุนที�ท ำาการเกษตรโดยยดึหล่กัเศึรษฐกิจัพอ

เพียงของในหล่วิงรชัุกาล่ที� 9  แล่ะตั�งใจัทำาการเกษตร

เพ้�อขายใหชุ้าวิบา้นไดบ้รโิภคในราคาที�ถีกูกวิา่ทอ้ง

ตล่าด ในการวิิเคราะหศ์ึกัยภาพของพ้�นที�ซึ�งมีทั�งหมด 4  

ประการ ค้อการวิิเคราะหค์วิามพรอ้มแล่ะ Impact ของ

งาน  ควิามพรอ้มของพ้ �นที�เพ้�อการเขา้ชุมงาน ควิาม

พรอ้มของคนแล่ะเครอ้ขา่ยเพ้�อการถ่ีายทอดองคค์วิามรู ้

รวิมทั�งควิามพรอ้มแล่ะเหมาะส่มในการตดิตั�งระบบ 

ประเมินไดว้ิา่มีศึกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก

 บา้นส่วินฟารม์ เป็นศึนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรจัาก

ปราชุญช์ุมุชุนมีขนาดพ้�นที� 2 ไร ่เป็นการทำาส่วินผส่ม

ผส่านที�จัะปล่กูพ้ชุตามฤดกูาล่ การตดิตั�งระบบโซล่าร์

เซล่ล่ใ์นส่วินของป๊ะเหรดใชุร้ะบบ Hybrid ซึ�งเป็นระบบที�

เก็บพล่งังานไฟฟา้ไวิใ้นแบตเตอรี�  แล่ะใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่์

ทั�งหมด 3 แผงชุนิดpoly ขนาด 345 วิตัตโ์ดยจัะแปล่ง

พล่งังานแส่งอาทิตยเ์ป็นไฟฟา้ผา่น Inverter Hybrid 

ขนาด 1600 วิตัต ์24 โวิล่ต ์ที�ใชุส้่ ำาหรบัในครวัิเรอ้นแล่ะ

เม้�อพล่งังานหมดระบบจัะตดักล่บัไปใชุไ้ฟฟา้หล่วิงใน

ชุว่ิงเวิล่าประมาณี 4 ทุม่จันถีงึชุว่ิงเชุา้ม้ด ซึ�งทำาให้

ป๊ะเหรดส่ามารถีประหยดัคา่ไฟไปไดเ้ก้อบ 300 บาทตอ่

เด้อน 

     อีกทั�งป๊ะยงัส่ามารถีเพิ�มรายไดด้ว้ิยการเปิด

บรกิารเคร้�องซกัผา้หยอดเหรยีญที�ใชุพ้ล่งังานจัากโซล่า่ร ์

เซล่ล่ใ์นราคา 30 บาทตอ่ครั�ง จัากเม้�อก่อนที�เปิดบรกิาร

ในราคา 50 บาทเพราะใชุไ้ฟฟา้หล่วิง ซึ�งทำาใหร้ะยะหล่งั

นี �มีล่กูคา้เขา้มาใชุบ้รกิารเคร้�องซกัผา้เพิ�มขึ �น แตเ่ม้�อไม่

ตอ้งเส่ียคา่ไฟในชุว่ิงนี � คา่บรกิารเคร้�องซกัผา้หยอด

เหรยีญจังึกล่ายเป็นรายไดที้�เพิ�มขึ �นของป๊ะอีกทางหนึ�ง

  นอกจัากจัะประหยดัคา่ไฟแล่ะชุว่ิยเส่รมิส่รา้ง

รายไดแ้ล่ว้ิ ป๊ะเหรดยงันำาไฟฟา้จัากระบบโซล่ารเ์ซล่ล่ไ์ป

ใชุก้บัเคร้�องส่บูนำ�าเพ้�อรดนำ�าผกัในส่วิน โดยพล่งังาน

ไฟฟา้จัากโซล่ารเ์ซล่ล่จ์ัะทำาใหปั้�มนำ�าทำางาน ส่ามารถีส่บู

นำ�าจัากบอ่พกันำ�าใตด้นิขึ �นไปเก็บไวิบ้นแทง็กน์ ำ�าขนาด 1 

คิวิ เพ้�อปล่อ่ยนำ�าไปตามทอ่ส่ปรงิเกอรแ์ล่ะนำ�าหยดที�เดนิ

ส่ายเอาไวิท้ั�วิแปล่ง 

 การรดนำ�าส่วินผกัดว้ิยระบบนี�เป็นการประหยดั

เวิล่าที�ท ำาใหป๊้ะเหรดส่ามารถีเอาเวิล่าไปทำาประโยชุน์

หรอ้ทำางานอ้�นไดอี้กมาก  ก่อนนี�เม้�อป๊ะเหรดตอ้งรดนำ�า

ตน้ไมใ้นส่วินทั�งหมดจัะตอ้งใชุเ้วิล่าหล่ายชุั�วิโมง  อีกทั�ง

ตามปกติป๊ะเหรดตอ้งใชุน้ ำ�าในการรดนำ�าประมาณี 3,000 

ล่ติรตอ่ครั�ง แล่ะในหนึ�งวินัจัำาเป็นตอ้งรดนำ�า 2 ครั�งค้อ 

ชุว่ิงเชุา้ประมาณี 9 โมง แล่ะจัะรดอีกรอบตอนประมาณี

บา่ย 3 โมงซึ�งเป็นชุว่ิงเวิล่ากล่างวินัที�ส่ามารถีใชุไ้ฟฟา้

จัากพล่งังานจัากแส่งอาทิตยไ์ดเ้ล่ย

พื่่�นที่้�ต�นแบบ บั��นำสวนำฟ�ร์ม
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 ส่วินของป๊ะเหรดเป็นส่วินผส่มผส่านที�ประกอบ

ไปดว้ิยพ้ชุผกัส่วินครวัิเชุน่ พรกิ กะเพรา ตะไคร ้ขา่แดง 

ที�เป็นวิตัถีดุบิในการทำานำ�าพรกิซึ�งขายกิโล่กรมัล่ะ 40 

บาท ใบเหล่ียงเอาไปทำาแกงหรอ้ขายขีดล่ะ 10 บาท 

กล่ว้ิยนำ�าวิา้ที�เอาไปทำากล่ว้ิยฉาบ อีกทั�งยงัมีถีั�วิพ ู

ถีั�วิฝัั่กยาวิ แตงกวิา ผกัเหนียง ส่บัปะรด ขนนุ แล่ะใน

บรเิวิณีดา้นหล่งัของส่วินยงัมีแปล่งผกัเชุน่ ขา้วิโพด มนั 

ถีั�วิล่สิ่ง เป็นตน้ นอกจัากนี�ยงัมีการเล่ี �ยงผึ �งเพ้�อเก็บนำ�าผึ �ง

ไปขาย รวิมถีงึปล่กูตน้ไมใ้หญ่อยา่งพวิกตน้ไผ ่ตน้ส่กัไวิ้

ทา้ยส่วินเพ้�อเป็นรั�วิปอ้งกนัการใชุส้่ารเคมีจัากพ้�นที�

รอบๆ ทำาใหผ้กัของป๊ะเหรดเป็นผกัปล่อดส่ารพิษที�มีไวิ้

ส่ ำาหรบัการบรโิภคอยา่งเหล่้อเฟ้อทั�งปี จันส่ามารถีนำาไป

ขายใหค้นในหมูบ่า้นได ้ยิ�งในชุว่ิงการแพรร่ะบาดของ

โรค Covid 19 ที�ท ำาใหชุ้าวิบา้นตอ้งกกัตวัิอยูใ่นหมูบ่า้น 

ป๊ะเหรดมีไอเดียขายผกัในส่้�อออนไล่นอ์ยา่ง facebook 

แล่ะline ทำาใหป๊้ะเหรดส่ามารถีส่รา้งรายไดใ้นชุว่ิง 

Covid 19 ได้

 

 บา้นส่วินฟารม์ซึ�งเป็นพ้ �นที�ตน้แบบของป๊ะเหรด

นี�ยงัส่ามารถีเป็นตน้แบบหรอ้ตวัิอยา่งใหก้บัผูค้นใน

ชุมุชุนในเร้�องของระบบโซล่ารเ์ซล่ล่ ์ หรอ้หากเม้�อเวิล่า

ไฟดบับา้นป๊ะเหรดก็จัะยงัมีไฟฟา้ใชุ ้ชุาวิบา้นที�จั ำาเป็น

ตอ้งใชุไ้ฟก็ส่ามารถีมาพึ�งพาไฟบา้นป๊ะเหรดได ้ซึ�งทำาให้

ไดมิ้ตรภาพ  ป๊ะเหรดจังึมองวิา่การตดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่์

ครั�งนี �คุม้คา่ที�ส่ดุ

  นอกจัากป๊ะเหรดจัะมีควิามส่นใจัทางดา้น

พล่งังานส่ะอาด ป๊ะเหรดยงัเรยีนรูจ้ันเกิดควิามเขา้ใจั

แล่ะส่ามารถีตดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่ไ์ดด้ว้ิยจัากการที�ป๊ะเหรด

เขา้รว่ิมกลุ่ม่ Doing Koh Yoa ในชุ่วิงการทำา workshop 

ของส่ถีาบนัอาศึรมศึิล่ป์  รวิมทั�งเป็นส่มาชิุกของกลุ่ม่ 

Smart Farmer  ส่วินของบงัส่มพงษห์รอ้ป๊ะเหรดในวินันี �

จังึไดก้ล่ายเป็นศึนูยก์ารเรยีนรูด้า้นพล่งังานแล่ะ

การเกษตรของเกาะยาวินอ้ย อีกทั�งยงัเป็นแหล่ง่ทอ่ง

เที�ยวิแล่ะแหล่ง่จัำาหนา่ยผล่ติภณัีฑ์ช์ุมุชุนจัำาพวิกเตย

ทะเล่ซึ�งเป็นที�รูจ้ักักนัดี 
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บัังสมพึ่งษ์
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ภาพจัาก ส่ถีาบันอาศึรมศึิล่ป์

ภาพจัาก ส่ถีาบันอาศึรมศิึล่ป์
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ผังพึ่่�นำท่�ต�นำแบับั บั��นำสวนำฟ�ร์ม

อ้างอิงจากัผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำาโดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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เจัตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศึ์ (ปัณีณ์ี)
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 พ้ �นที�ตน้แบบของนายจัรญัพงษ ์ถิี�นเกาะยาวิหรอ้ 

“บงัยพั” เป็นพ้ �นที�เรยีนรูเ้กษตรกรรมแบบ Smart Farmer 

ของครอบครวัิ  ในการวิิเคราะหศ์ึกัยภาพของพ้�นที� ซึ�งมี

ทั�งหมด 4  ประการ ค้อการวิิเคราะหค์วิามพรอ้ม แล่ะ 

Impact ของงาน  ควิามพรอ้มของคนแล่ะเครอ้ขา่ยเพ้�อการ

ถ่ีายทอดองคค์วิามรู ้แล่ะควิามพรอ้มแล่ะเหมาะส่มในการ

ตดิตั�งระบบ ประเมินไดว้ิา่มีศึกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก แต่

ควิามพรอ้มของพ้ �นที�เพ้�อการเขา้ชุมงานนั�นอยูใ่นระดบั

ปานกล่าง

 บงัยพัเขา้รว่ิมโครงการฯ เพ้�อจัะก่อส่รา้งอาคาร

ออฟฟิศึที�มีจัดุประส่งคใ์นการใหบ้รกิารชุมุชุน อีกทั�งเพ้�อ

เป็นตน้แบบควิามรูข้องการใชุพ้ล่งังานส่ะอาดรว่ิมกบัการ

ออกแบบส่ิ�งปล่กูส่รา้งอยา่งยั�งย้น (Sustainable Architec-

ture) เน้�องจัากควิามตอ้งการใชุพ้ล่งังานแส่งอาทิตยเ์ป็น

แหล่ง่พล่งังานหล่กัของอาคาร บงัยพัจังึเล่้อกติดตั�งแผง

โซล่าเซล่ล่ท์ั�งหมด 4 แผง ( แผงล่ะ 345 Watt ) จัากเดิมที�

ตอ้งจัา่ยคา่ไฟมากกวิา่ 600 บาทตอ่เด้อน ทำาใหบ้งัยพัไมมี่

คา่ไฟตอ้งจัา่ยในแตล่่ะเด้อน บงัยพัใชุก้ารตดิตั�งระบบการ

ใชุง้านโซล่า่เซล่ล่แ์บบ Hybrid  ซึ�งในพ้ �นที�ตน้แบบนี� มี

อากาศึรอ้นหรอ้อณุีหภมิูส่งูในเวิล่าเที�ยง การใชุพ้ล่งังาน

แส่งอาทิตยผ์า่นระบบไฮบรดิทำาใหส้่ามารถีกกัเก็บพล่งังาน

แล่ะใชุใ้นเวิล่าเดียวิกนัได ้ จังึเป็นเหตใุหก้ารใชุไ้ฟฟา้ใน

พ้ �นที�ตน้แบบแหง่นี �มีควิามเส่ถีียรแล่ะการแกปั้ญหาไฟตก

ไดดี้ที�ส่ดุ  

 นอกจัากการเล่อ้กใชุแ้หล่ง่พล่งังานแส่งอาทิตย์

เพ้�อการผล่ติไฟฟา้แล่ว้ิ  การประหยดัการใชุพ้ล่งังานดว้ิย

การออกแบบอาคารออฟฟิศึตน้แบบ Passive  Design  ซึ�ง

ค้อการออกแบบอาคารส่ถีาปัตยกรรมที�ค ำานงึส่ภาพ

ธรรมชุาตแิล่ะส่ิ�งแวิดล่อ้มเชุน่ การออกแบบบา้นใหอ้ยูใ่น

ทิศึทางแส่งที�เหมาะส่ม รวิมไปถีงึการเปิดชุอ่งล่มใหล้่ม

ส่ามารถีเขา้ผา่นบา้นได ้ทำาใหส้่ามารถีระบายควิามรอ้นใน

บา้นไดดี้ โดยไมต่อ้งพึ�งเคร้�องปรบัอากาศึ 

 ในกรณีีของพ้ �นที�ตน้แบบแหง่นี �ตั�งอยูร่มิถีนนแล่ะ

อยูบ่นเนินเขาหา่งจัากทะเล่ไมเ่กิน 400 เมตร ทำาใหมี้ล่ม

ผา่นในเวิล่าเชุา้จันไปถีงึเวิล่าเที�ยง การออกแบบอาคารให้

มีล่กัษณีะโปรง่แล่ะระบายควิามรอ้นไดดี้จัะทำาใหไ้มต่อ้งใชุ้

เคร้�องปรบัอากาศึซึ�งส่ามารถีประหยดัไฟฟา้ไดอี้กดว้ิย 

 ในครั�งนั�นการออกแบบยงัตอ้งมีการปรบัเปล่ี�ยน

โครงส่รา้งบางส่ว่ิน เน้�องดว้ิยพ้ �นที�ตน้แบบแหง่นี �มีอณุีหภมิู

ระหวิา่งวินัที�ส่งู การใชุเ้หล่ก็เป็นคานแล่ะโครงส่รา้งทำาให้

อณุีหภมิูยิ�งส่งู การใชุไ้มใ้นพ้ �นที�ที�มีคณุีล่กัษณีะใกล่เ้คียง

ส่ามารถีทดแทนได ้โดยวิสั่ดทีุ�น ำามาทดแทนโครงส่รา้ง

เหล่ก็ค้อไมก้นัเกล่า ซึ�งเป็นไมที้�ส่ามารถีหาไดใ้นพ้ �นที�แล่ะ

ไมต่อ้งซ้ �อ รวิมไปถีงึไมก้นัเกล่ามีคณุีส่มบติัที�ปล่วิกแล่ะ

มอดไมกิ่น ทั�งยงัมีควิามแข็งแรง ส่ามารถีรบันำ�าหนกัไดม้าก 

ไมเ่กิดการบดิตวัิของคาน

 นอกจัากนี� ยงัมีการปรบัเปล่ี�ยนแบบของอาคาร

บางอยา่งใหเ้หมาะส่มกบัพ้ �นที�มากขึ �น เชุน่เปล่ี�ยนจัาก

พื่่�นที่้�ต�นแบบ 
พึ่่�นำท่�เกษตรในำบั��นำ เก�ะย�วใหญ� 
ถิ่ิ�นำเก�ะย�วโซล��ร์แอนำด์ฟ�ร์ม
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อาคารที�มีการยกพ้�นใหก้ล่ายเป็นอาคารตดิพ้ �นเพ้�อการ

ประหยดัตน้ทนุในการก่อส่รา้ง

 บงัยพัยงัยงัใชุป้ระโยชุนจ์ัากโซล่ารเ์ซล่ล่ก์บัปั�ม

นำ�าแบบชุกัรอกขนาดเล่ก็หรอ้ที�เรยีกวิา่ “ โซล่ารปั์�ม“ โดย

ปั�มนำ�านี �อยูที่�หมูบ่า้นยา่หมี  ปัจัจับุนับงัยพัใชุปั้�มนี �ในการ

ส่บูนำ�ามาใชุใ้นบา้น โดยตั�งใจัวิา่ในอนาคตจัะทำาส่วิน

ผล่ไมบ้นส่ว่ินเนินแล่ะตดิตั�งปั�มนำ�าบนนั�นดว้ิย ในส่ว่ิน

พ้ �นที�ดา้นล่า่งจัะทำาส่วินผกัเพ้�อเพิ�มผล่ผล่ติแล่ะเพิ�มราย

ไดใ้หค้รอบครวัิ

 บงัยพัติดแผงโซล่ารเ์ซล่ล่ที์�มี 1 แผงเหน้อปั�มนำ�า 

เม้�อแผงโซล่ารเ์ซล่ล่ร์บัแส่งอาทิตยจ์ัะส่ง่พล่งังานไปที�

มอเตอรส์่ ำาเรจ็ัรูปที�มีขนาด 150 Watt แล่ะเชุ้�อมตอ่

มอเตอรจ์ักัรยานไฟฟา้  เม้�อมอเตอรส์่ ำาเรจ็ัรูปทำางานเชุ้�อม

ส่องมอเตอรจ์ัะทำาใหร้อบแล่ะแรงบดิของมอเตอรเ์พิ�มขึ �น 

โดยใน 1 ชุั�วิโมงจัะส่ามารถีดดูนำ�าจัากบอ่ได ้1.000  ล่ติร  

หล่งัจัากนั�นนำ�าที�ดดูขึ �นมาจัากบอ่จัะถีกูล่ำาเล่ียงไปตามทอ่

เพ้�อไปเก็บไวิที้�แทงคส์่ ำาหรบัการใชุส้่อยในครวัิเรอ้น แล่ะ 

 เหตผุล่ที�บงัยพัเล่อ้กตดิตั�งปั�มโซล่ารบ์นที�ส่งู

เพราะนำ�าส่ามารถีไหล่ไดดี้จัากที�ส่งูล่งที�ต ำ�าแล่ะเวิล่าปล่อ่ย

นำ�าจัากแทงคจ์ัะมีแรงดนัที�ส่งู ทำาใหน้ำ�าที�ปล่อ่ยไหล่มี

ควิามตอ่เน้�องแล่ะงา่ยตอ่การใชุง้าน 

 ในเร้�องของการใชุปั้�มนำ�าในการรดนำ�า เดมิบงัมกั

ใชุเ้วิล่าในการรดนำ�า 2 ชุั�วิโมง แล่ะใน 1 วินับงัตอ้งรดนำ�า

ตน้ไม ้2 ครั�ง ซึ�งเทา่กบัวิา่ 1 วินัจัะเส่ียเวิล่าอยา่งนอ้ย 4 

ชุั�วิโมง ซึ�งบงัยพัมองวิา่ส่ามารถีล่ดเวิล่าส่ว่ินนั�นไดด้ว้ิย

การใชุปั้�มนำ�ามาชุว่ิย 

 ส่ ำาหรบับงัยพัการเล่้อกใชุพ้ล่งังานจัากโซล่าร์

เซล่ล่เ์ป็นการล่ดคา่ไฟอยูแ่ล่ว้ิ เล่ยไมไ่ดใ้หค้วิามส่ำาคญัใน

ประเดน็เร้�องของการล่ดคา่ใชุจ้ัา่ย แตจ่ัะใหค้วิามส่ำาคญั

ในเร้�องของเวิล่า ทั�งเวิล่าในการทำางานแล่ะเวิล่าที�เส่ียไป 

กำาไรจัากการใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่จ์ังึค้อการประหยดัเวิล่าใน

การทำาส่ิ�งหนึ�งแล่ะเพ้�อใหมี้เวิล่าไปทำาอีกส่ิ�งหนึ�งนั�นเอง

ภาพจัาก ส่ถีาบันอาศึรมศิึล่ป์
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บัังยัพึ่
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แผ่นโซลาร์เซลล์
ช่นิดpoly ขนาด 345 วัตต์

กัล่องควบคุมพร้อม
โวลลุ่มปรับความเร็วรอบ

มอเตอร์ปั๊มน้ำา
ขนาด24โวลต์ 300วัตต์

ผังระบับัปั๊มนำ�ำ�ท่�ใชุ�พึ่ลังง�นำโซล�ร์เซลล์
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 เจัา้ของพ้ �นที�โคกหนองนาโมเดล่ในพ้�นที�เกาะ

ตำาบล่พรุในนี� มีเจัา้ของชุ้�อคณุีพงษด์นยั นาวีิวิอ่ง หรอ้ 

“บงัเดวิิด” ในการวิิเคราะหศ์ึกัยภาพของพ้�นที� ซึ�งมี

ทั�งหมด 4  ประการ ค้อการวิิเคราะหค์วิามพรอ้มแล่ะ 

Impact ของงาน  ควิามพรอ้มของคนแล่ะเครอ้ขา่ยเพ้�อ

การถ่ีายทอดองคค์วิามรู ้แล่ะรวิมทั�งศึกัยภาพอยูใ่นระดบั

มาก แตค่วิามพรอ้มของพ้ �นที�เพ้�อการเขา้ชุมงานนั�นอยู่

ระดบัปานกล่าง

  พ้ �นที�โคกหนองนาโมเดล่ในพ้�นที�เกาะ ตำาบล่พรุ

ใน  เป็นพ้ �นที�ที�มีไมด้ั�งเดมิแล่ะบงัเดวิิดไดท้ ำาส่วินผส่ม

ผส่านแทรกเขา้ไป บงัเดวิิดมีควิามส่นใจัในเร้�องการทำา

เกษตรตล่อดมาแล่ะไดเ้ขา้รว่ิมกลุ่ม่ Young Smart 

Farmer ซึ�งเป็นกลุ่ม่ที�มีแนวิทางในการรวิมกลุ่ม่เกษตรกร

เพ้�อทำาการเกษตรผส่มผส่านเพ้�อใหเ้กิดควิามยั�งย้น  

บงัเดวิิดถ้ีอเป็นส่มาชิุกกลุ่ม่รุน่ที� 2

 บงัเดวิิดยงัเขา้อบรมอยูบ่อ่ยๆ ในหล่ายโปรแกรม

การอบรม ตอ่มารุน่พี�ในโครงการ Smart Farmer ได้

แนะนำาใหเ้ขา้รว่ิมโครงการกส่กิรรมธรรมชุาต ิซึ�งทำาใหไ้ด้

รูจ้ักักบัการจัดัการพ้ �นที�อยา่งโคกหนองนาโมเดล่ จัากนั�น

ในปีพ.ศึ. 2562 เม้�อทางส่ถีาบนัอาศึรมศึิล่ป์ล่งพ้ �นที�ที�

เกาะยาวิ บงัเดวิิดเองก็ไดเ้ขา้รว่ิมโครงการพล่งังาน

ส่ะอาดโซล่ารเ์ซล่ล่ ์แล่ะรว่ิมเป็นส่มาชิุกของกลุ่ม่ Doing 

Kho Yao ซึ�งกลุ่ม่นี �จัะรวิบรวิมส่มาชิุกที�มีควิามรูเ้กี�ยวิกบั

โซล่ารเ์ซล่ล่เ์อาไวิ ้จันส่ามารถีซอ่มแซม ตดิตั�ง บำารุงรกัษา 

โซล่ารเ์ซล่ล่ไ์ดด้ว้ิยตนเอง

 บงัเดวิิดไดน้ำาควิามรูเ้หล่า่นี �ประยกุตใ์ชุก้บัพ้ �นที�

เกษตรของตนเอง  แล่ะนำาหล่กัการจัดัส่รรพ้ �นที�ตามหล่กั

โคกหนองนาโมเดล่ ซึ�งมีการปล่กูพ้ชุผส่มผส่านแล่ะฟ้�น

ดนิใหมี้ควิามอดุมส่มบรูณี ์โดยการปล่กูตน้กล่ว้ิยเพ้�อให้

ดนิมีควิามชุุม่ชุ้ �นแล่ะเม้�อตน้กล่ว้ิยตายไปก็จัะกล่ายเป็น

ปุ๋ ยใหต้น้ไมต้น้อ้�น นอกจัากนี�ยงัมีการใส่น่ำ�าหมกัชีุวิภาพ

รว่ิมดว้ิยเพ้�อเพิ�มควิามอดุมส่มบรูณีใ์หก้บัดนิโดยใชุส้่ว่ิน

ประกอบจัากธรรมชุาตเิก้อบ 100 เปอรเ์ซน็ตน์ั�นค้อ การ

ใชุเ้ศึษอาหารแล่ะซากตน้กล่ว้ิย 3 กิโล่กรมั จัลุ่นิทรยี ์1 

ล่ติร กากนำ�าตาล่ 1 ล่ติรแล่ะนำ�าส่ะอาด 10 ล่ติร แล่ว้ิหมกั

ทิ �งไวิป้ระมาณี 1 อาทิตย ์  จัากนั�นจังึนำาไปใชุบ้ ำารุงดนิได้

 เม้�อดนิมีส่ภาพที�ดีขึ �นแล่ว้ิจังึเริ�มมีการแบง่โซน

พ้�นที�ส่ ำาหรบัการปล่กูพ้ชุ  โดยบงัเดวิิดจัะเนน้ปล่กูพ้ชุ

จัำาพวิกทเุรยีน ส่ปัปะรด มนัส่ำาปะหล่งั กล่ว้ิย แล่ะ

มะพรา้วิไวิบ้นพ้ �นที�ฝัั่� งหนึ�งของคล่อง ส่ว่ินอีกฝัั่� งหนึ�งจัะมี

พื่่�นท้ี่�ต�นแบบ พึ่่�นำท่�โคำกหนำองนำ�โมเดลในำ
พึ่่�นำท่�เก�ะ ตำ�บัลพึ่รุในำ
ศ้นำย์เรียนำร้�เกษตรพึ่อเพึ่ียงพึ่รุในำ
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การปล่กูตน้กล่ว้ิยเพ้�อเก็บควิามชุ้�นแล่ะเป็นอินทรยีวิตัถีุ

ใหแ้ก่ดนิเพ้�อเตรยีมดนิไวิส้่ ำาหรบัการทำานาขา้วิในครั�งถีดั

ไป เล่ยขึ �นไปเนินดนิมีบอ่นำ�าจ้ัดแล่ะโรงหมกัปุ๋ ยอินทรยี ์

ซึ�งในอนาคตจัะมีการส่รา้งโรงถ่ีานแล่ะมีการเล่ี �ยงไก่แบบ

ปล่อ่ยใหห้ากินเองตามธรรมชุาติ

 พ้ �นที�ของบงัเดวิิดตรงที�มีล่ ำาคล่องไหล่ผา่น ปีที�

แล่ว้ิบงัเดวิิดไดข้ดุขยายคล่องพรุในเดมิซึ�งเป็นคล่อง

ธรรมชุาตเิพ้�อนำานำ�ามาใชุใ้นการเกษตร แล่ะในคล่องนั�น

ไดมี้การเล่ี �ยงปล่าไวิถ้ีงึส่ามชุนิดค้อ ปล่านิล่ ปล่า

ตะเพียน แล่ะปล่าส่ลุ่ตา่น  ในส่ว่ินตล่ิ�งเลี่ยบคล่อง

บงัเดวิิดไดเ้ตรยีมไวิส้่ ำาหรบัการทำาแปล่งเพ้�อปล่กูพ้ชุผกั

ส่วินครวัิ แล่ะยงัมีการเตรยีมพ้ �นที�ส่ว่ินที�เหล่้อของส่วิน

ส่ำาหรบัการรอปล่กูไมห้า้ระดบัเม้�อดนิมีควิามส่มบรูณีข์ึ �น

แล่ะพรอ้มตอ่การปล่กู ซึ�งไมห้า้ระดบันั�นไดแ้ก่ ไมโ้ตเรว็ิ 

ไมโ้ตชุา้ ไมใ้ชุส้่อย ไมเ้รี�ยดนิ แล่ะไมห้วัิใตด้นิ 

             บงัเดวิิดไดต้ดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่บ์นหล่งัคาของ

ส่ะพานขา้มคล่อง เพ้�อนำาพล่งังานที�ไดจ้ัากโซล่ารเ์ซล่ล่์

นั�นไปใชุก้บัเคร้�องส่บูนำ�า โดยเคร้�องส่บูนำ�าจัะส่บูนำ�าจัาก

ล่ำาคล่องขึ �นมาเก็บไวิที้�แทง็กน์ ำ�า เม้�อถีงึเวิล่าใชุน้ำ�าในส่วิน 

นำ�าจัะถีกูส่ง่ไปยงัทอ่หล่กัแล่ะกระจัายไปตามส่ว่ินตา่งๆ 

ของส่วินเพ้�อทำาการดนำ�าพ้ชุในส่วิน

             เหตผุล่หล่กัที�ท ำาใหบ้งัเดวิิดเขา้รว่ิมการเป็นพ้ �นที�

ตน้แบบในดา้นเกษตรอินทรยี ์เพราะมุง่หวิงัใหก้ารทำา

เกษตรบนเกาะยาวิใหญ่มีควิามยั�งย้นทั�งทางดา้นแหล่ง่

ทรพัยากรแล่ะพล่งังานที�ส่ะอาด แล่ะใหพ้้ �นที�แหง่นี �กล่าย

เป็นศึนูยก์ารเรยีนรูข้องชุมุชุนตอ่ไป
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บัังเดว้คำ
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ผังพึ่่�นำท่�ต�นำแบับั โคำกหนำองนำ�โมเดล
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อ้างอิงจากัผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำาโดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง



110

 โครงการฯ นี �จัะส่ิ �นส่ดุล่งในเด้อนธนัวิาคม 

พ.ศึ. 2563 คนเกาะยาวิจัำาเป็นตอ้งส่านตอ่เร้�องการ

พฒันาพล่งังานส่ะอาดขึ �นในพ้ �นที�ดว้ิยตนเอง แล่ะ

หากตอ้งการใหก้ารพึ�งพาตนเองดา้นพล่งังานมั�นคง

ยิ�งขึ �น ในอนาคตควิรมีกลุ่ม่คนที�มีควิามรู ้ควิาม

เขา้ใจั รวิมทั�งทกัษะในการประกอบตดิตั�งแล่ะซอ่ม

บำารุงโซล่ารเ์ซล่ล่ไ์ด ้ซึ�งจัะทำาใหค้รวัิเรอ้นแล่ะผู้

ประกอบการที�ตอ้งการจัะตดิตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่์

ส่ามารถีดำาเนินการไดส้่ะดวิกแล่ะงา่ยยิ�งขึ �น รวิมทั�ง

มีควิามมั�นใจัในการใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่ม์ากขึ �น ส่ง่ผล่

ใหก้ารตดิตั�งจัรงิเพ้�อการใชุง้านแล่ะเกิดตวัิอยา่ง

ของการใชุง้านจัรงิมากขึ �นดว้ิย 

 ยิ�งหากมีการส่รา้งส่านเครอ้ขา่ยของ

กลุ่ม่คนที�มีการรบัรูแ้ล่ะมมุมองที�เหม้อนกนั มีควิาม

ส่นใจัหรอ้ผล่ประโยชุนร์ว่ิมกนั มีส่ว่ินรว่ิมเส่รมิส่รา้ง

แล่ะเก้ �อหนนุกนั รวิมทั�งยินดีตอ่การแล่กเปล่ี�ยน

เรยีนรู ้การขยายแนวิทางพึ�งพาตนเองดา้นพล่งังาน

ของคนเกาะยาวิเอง รวิมทั�งการขยายพ้�นที�การใชุ้

พล่งังานส่ะอาดหรอ้พล่งังานทดแทนนี�จัาก

เกาะยาวินอ้ยสู่เ่กาะอ้�นๆ โดยรอบนา่จัะมีหนทางที�

เป็นไปไดยิ้�งขึ �น

 นอกจัากนี� หากมีการเก็บขอ้มลู่การบรโิภค

พล่งังาน (Energy Map) เป็นฐานขอ้มลู่ไวิด้ว้ิยก็จัะ

เป็นประโยชุนม์าก ชุมุชุนจัะส่ามารถีใชุแ้ผนที�

พล่งังานนี�เพ้�อส่นบัส่นนุการตดัส่นิใจัในการ

วิางแผนพล่งังานชุมุชุน เพราะทำาใหท้ราบถีงึ

ศึกัยภาพในการผล่ติแล่ะควิามตอ้งการใชุพ้ล่งังาน

ในชุมุชุนได้

มองอนำ�คำต
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 เม้�อเกาะยาวิไดร้บัการพิจัารณีาวิา่มีควิาม

เหมาะส่มแล่ะคุม้ประโยชุนต์อ่การพฒันาพล่งังาน

ส่ะอาด เน้�องจัากเกาะยาวิมีพ้ �นที�เป็นเกาะแล่ะ    

โซล่ารเ์ซล่ล่เ์องก็มีควิามเหมาะส่มในการใชุง้านบน

พ้�นที�เกาะ นอกจัากนี�โซล่ารเ์ซล่ล่ย์งัเอ้ �อใหเ้กิดการ

พึ�งพาตนเองทางพล่งังานได ้ทั�งยงัชุว่ิยล่ดคา่ใชุ้

จัา่ยดา้นพล่งังาน ยิ�งในปัจัจับุนัเม้�อส่งัคมใหค้วิาม

ส่ำาคญัตอ่ทางเล่้อกที�จัะส่ามารถีรว่ิมกนัดแูล่โล่กให้

ส่ะอาดไดน้ั�น การใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่ยิ์�งชุว่ิยเส่รมิ

ภาพล่กัษณีใ์หแ้ก่เกาะยาวิดา้นการอนรุกัษไ์ดอ้ยูไ่ม่

นอ้ย

 อยา่งไรก็ตามการที�ผูค้นเกาะยาวิจัะ

ส่ามารถีพึ�งพาตนเองดา้นพล่งังานได ้จัำาเป็นที�

เกาะยาวิจัะตอ้งมีบคุคล่ที�มีควิามรูเ้กี�ยวิกบัโซล่าร์

เซล่ล่ ์รวิมทั�งทีมชุา่งในพ้ �นที�ที�ส่ามารถีตดิตั�งบำารุง

รกัษาแล่ะซอ่มแซมระบบได ้จังึมีการรวิมกลุ่ม่ทีม

ชุา่งขึ �นมา แล่ะจัากการดำาเนินโครงการตอ่เน้�องมา

ส่กัระยะหนึ�งไดเ้กิดกลุ่ม่ Doing Koh Yao หรอ้กลุ่ม่

ชุา่งขึ �น ดงันั�นการส่รา้งเครอ้ขา่ยชุา่งชุมุชุนเหล่า่นี �

นอกจัากจัะทำาใหไ้ดก้ลุ่ม่คนที�มีควิามรูแ้ล่ะทกัษะ

ในการประกอบซอ่มแซมโซล่ารเ์ซล่ล่เ์ป็นแล่ว้ิ ยงั

ชุว่ิยล่ดตน้ทนุในแงค่า่แรง แล่ะส่ะดวิกในการบำารุง

รกัษาในระยะยาวิ นอกจัากนี�ส่มาชิุกในทีมชุา่งนี �ยงั

เป็นตน้แบบในเร้�องของการนำาโซล่ารเ์ซล่ล่ไ์ปใชุใ้ห้

เกิดประโยชุนจ์ัรงิ ทำาใหเ้กิดการใชุโ้ซล่ารเ์ซล่ล่ ์ 

กวิา้งขวิางยิ�งขึ �นบนพ้�นที�เกาะยาวิ ในปัจัจับุนัเครอ้

ขา่ยชุา่งชุมุชุนซึ�งทำางานรว่ิมกบักลุ่ม่ Doing Koh 

Yao ไดจ้ัดทะเบียนเป็นกลุ่ม่วิิส่าหกิจัชุมุชุนอยา่ง

เป็นทางการแล่ว้ิ ถ้ีอเป็นเครอ้ขา่ยที�เกิดขึ �นภายใน

พ้�นที�เกาะ

 การเชุ้�อมโยงภาคีเครอ้ขา่ยตา่งๆ ดว้ิยการ

ใหเ้ครอ้ขา่ยแตล่่ะภาคส่ว่ินมารว่ิมเรยีนรูแ้ล่ะขบั

เคล่้�อนดา้นการพฒันาพล่งังานส่ะอาดในชุมุชุนบน

พ้�นที�เกาะ ทำาใหก้ารพฒันาแล่ะแนวิคดิเร้�อง

พล่งังานส่ะอาดกวิา้งขวิางขึ �นทั�งในปัจัจับุนั แล่ะถีงึ

แมจ้ัะส่ิ �นส่ดุการดำาเนินการของโครงการแล่ว้ิ 

ภาคีเครอ้ขา่ยภาคประชุาชุนนอกจัากทีมชุา่งดงัที�

กล่า่วิมาแล่ว้ิ ยงัมีกลุ่ม่เครอ้ขา่ยโฮมส่เตย ์กลุ่ม่

นกัเรยีนแล่ะเยาวิชุน  ผูป้ระกอบการบนพ้�นที�เกาะ 

กลุ่ม่เกษตรกรแล่ะประมง ซึ�งเป็นกลุ่ม่ที�จัะได้

ประโยชุนจ์ัากการติดตั�งโซล่ารเ์ซล่ล่ ์โดยเฉพาะ

กลุ่ม่เยาวิชุนยงัจัะไดเ้รยีนรูผ้า่นการทดล่องทำาจัรงิ

อนัเป็นการชุว่ิยส่รา้งจิัตส่ำานกึดา้นพล่งังานแก่คน

รุน่ใหมด่ว้ิย 

 นอกจัากนี�ยงัมีภาคีนอกเกาะเชุน่ กลุ่ม่นกั

วิิชุาการดา้นพล่งังาน ดา้นส่ถีาปัตยกรรม 

ส่้�อมวิล่ชุน ตวัิแทนจัากเกาะอ้�น ภาคประชุาส่งัคม

นอกเกาะไดแ้ก่ เครอ้ขา่ยพงังาแหง่ควิามส่ขุ แล่ะ

เครอ้ขา่ยอนัดามนัโกกรนี

   

ภั�คำ่เคำรือข้��ย
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ENERGY MAP   (แผนำท่�พึ่ลังง�นำ)
 ในการทำาแผนที�พล่งังาน โดยการนำาของผูชุ้ว่ิย

ศึาส่ตราจัารยด์ร.อสุ่าห ์บญุบำารุง ที�ปรกึษาโครงการ ได้

เปิดรบัส่มคัรตวัิแทนชุมุชุนที�ส่นใจัรว่ิมเก็บขอ้มลู่จัาก

แบบส่อบถีาม เพ้�อศึกึษาการใชุพ้ล่งังานรายครวัิเรอ้น  

ในการทำาแผนที�พล่งังานนี�กลุ่ม่อาส่าส่มคัรส่าธารณีส่ขุ

ประจัำาหมูบ่า้น (อส่ม.) ซึ�งมีศึกัยภาพในการเขา้ถีงึครวัิ

เรอ้นเป็นอาส่าส่มคัรดำาเนินการส่ำารวิจัให ้โดยเริ�ม

ดำาเนินการที�ต ำาบล่เกาะยาวินอ้ยเป็นตำาบล่แรก

 ในการดำาเนินการส่ำารวิจัจัะมีการทำางาน 2 แผน

งานค้อ การส่ำารวิจัแล่ะศึกึษารูปแบบการผล่ติแล่ะใชุ ั

พล่งังานที�เหมาะส่มในพ้�นที�ต ำาบล่เกาะยาวินอ้ย แล่ะ

การจัดัทำาแผนที�พล่งังานหมูบ่า้น เพ้�อจัดัทำาแผนการ

บรหิารจัดัการอยา่งเหมาะส่มตามศึกัยภาพของพ้�นที�

แล่ะส่อดคล่อ้งกบัควิามตอ้งการของชุมุชุน

 ผล่การดำาเนินการตามแผนงานนั�น ทำาใหท้ราบ

ถีงึส่ถีานการณีก์ารบรโิภคพล่งังานในปัจัจับุนัวิา่ 

เกาะยาวินอ้ยมีการบรโิภคพล่งังานทั�งการใชุไ้ฟฟา้ การ

ใชุเ้ชุ้ �อเพล่งิตา่งๆ รวิมทั�งการใชุพ้ล่งังานทดแทนอยูแ่ล่ว้ิ

ไดแ้ก่ ระบบผล่ติไฟฟา้ดว้ิยเซล่ล่แ์ส่งอาทิตยที์�ใชุใ้นรา้น

กาแฟ แล่ะส่ถีานีผล่ตินำ�ามนัเชุ้ �อเพล่งิจัากขยะซึ�ง

ปัจัจับุนัไมมี่การใชุง้าน  นอกจัากนี�ยงัมีการนำาเขา้นำ�ามนั

เชุ้ �อเพล่งิมาจัากนอกพ้�นที�อีกดว้ิย

 ส่ำาหรบัการใชุไ้ฟฟา้ของเกาะยาวินอ้ย มีการใชุ้

ไฟฟา้ผา่นระบบจัำาหนา่ยไฟของการไฟฟา้ส่ว่ินภมิูภาค

โดยเดนิส่ายส่ง่ผา่นอำาเภอถีล่าง จังัหวิดัภเูก็ต แล่ะเดนิ

ส่ายส่ง่เคเบลิ่ใตน้ำ�าไปยงัตำาบล่เกาะยาวิใหญ่ แล่ะไปยงั

ตำาบล่เกาะยาวินอ้ย โดยที�พบวิา่การใชุไ้ฟฟา้ในครวัิ

เรอ้นเป็นการใชุไ้ฟฟา้ที�จัา่ยมาจัากการไฟฟา้ส่ว่ิน

ภมิูภาค 99 % ของครวัิเรอ้นทั�งหมด แล่ะครวัิเรอ้นมีคา่

ใชุจ้ัา่ยเฉล่ี�ยประมาณี 989 บาทตอ่เด้อน อยา่งไรก็ตาม

ครวัิเรอ้นถ้ีอเป็นหนว่ิยที�ใชุไ้ฟฟา้นอ้ยที�ส่ดุในตำาบล่

เกาะยาวินอ้ย  แล่ะรา้นคา้ (กล่างวินั)ค้อกลุ่ม่ที�ใชุ้

พล่งังานไฟฟา้มากที�ส่ดุ

 นอกจัากนี�หากพิจัารณีาการใชุไ้ฟฟา้ในการ

ประกอบอาชีุพก็มกัเป็นเคร้�องใชุไ้ฟฟา้ตา่งๆ แล่ะ

อปุกรณีเ์คร้�องม้อทางการเกษตรที�ใชุม้อเตอรไ์ฟฟา้เชุน่ 

เคร้�องส่บูนำ�า แล่ะที�ต ำาบล่เกาะยาวินอ้ยนี�ยงัมีการบรโิภค

พล่งังานประเภทอ้�นอีกดว้ิย เชุน่ในดา้นการประกอบ

อาหารซึ�งจัะใชุก๊้าซหงุตม้แล่ะถ่ีาน ดา้นการคมนาคม

ขนส่ง่จัะใชุน้ำ�ามนัเบนซนิแล่ะแก๊ส่โซฮอล่ เป็นตน้

 แผนที�ที�ปรากฏ 2  ภาพนี�ค้อ Energy Map 

หรอ้แผนที�พล่งังานซึ�งแส่ดงการบรโิภคพล่งังานรวิม

ของเกาะยาวินอ้ยแล่ะเกาะยาวิใหญ่ (เฉพาะตำาบล่

เกาะยาวิใหญ่) จัดุที�ปรากฏบนแผนที�ค้อกลุ่ม่ครวัิ

เรอ้น แล่ะในแผนที�แส่ดงใหเ้หน็ถีงึพ้ �นที�หรอ้บรเิวิณีที�มี

การรวิมกลุ่ม่ของครวัิเรอ้นอยา่งหนาแนน่ซึ�งส่ะทอ้นถีงึ

การบรโิภคพล่งังานที�ส่งูกวิา่พ้ �นที�อ้�น เราส่ามารถีใชุ้

ประโยชุนจ์ัากแผนที�นี �ไดเ้พ้�อการวิางแผนการส่รา้งแหล่ง่

จัา่ยหรอ้ผล่ติพล่งังานเชุน่โรงไฟฟา้ขนาดเล่ก็ หรอ้ศึนูย์

ตดิตั�งระบบแผงโซล่ารเ์ซล่ล่ส์่ ำาหรบัชุมุชุนในพ้�นที�ที�มี

ควิามตอ้งการไดอ้ยา่งแมน่ยำา ไมเ่ส่ียเปล่า่ แผนที�

พล่งังานถ้ีอเป็นเคร้�องม้อส่ำาคญัในการวิางแผนการ

บรหิารจัดัการพล่งังานในอนาคตของเกาะยาวิ

แผนที�พล่งังานอา้งอิง :รายงานควิามกา้วิหนา้ครั�งที�4 โครงการส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้

ขา่ยพล่งังานชุมุชุนในพ้�นที�เกาะเพ้�อการพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น (Clean Energy, Green Island)
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10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 100

100 - 150

>150

เกาะยาวใหญ่ 0 1 2 3 40.5
Kilometers

1:20,000

แผนที�พล่งังานอา้งอิง :รายงานควิามกา้วิหนา้ครั�งที�4 

โครงการส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ย

พล่งังานชุมุชุนในพ้�นที�เกาะเพ้�อการพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น 

(Clean Energy, Green Island)
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98.57

98.57

98.59

98.59

98.61

98.61

98.63

98.63

98.65

98.65

7.8
8

7.8
8

7.9
2

7.9
2

7.9
5

7.9
5

7.9
8

7.9
8

8.0
2

8.0
2

แผนที่การบริโภคพลังงานรวม ตำบลพรุใน
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

µ

สัญลักษณ์
ตำแหน่งครัวเรือนตำบลพรุใน

ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี

0 - 0.25

0.25 - 0.5

0.5 - 1

1 - 1.5

1.5 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 100

100 - 150

>150

พรุใน

0 1 2 3 40.5
Kilometers

1:24,000

แผนที�พล่งังานอา้งอิง :รายงานควิามกา้วิหนา้ครั�งที�4 

โครงการส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ย

พล่งังานชุมุชุนในพ้�นที�เกาะเพ้�อการพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น 

(Clean Energy, Green Island)
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ทิ�งท��ย
 “เกาะส่ะอาด” เกาะยาวิแหง่นี �กา้วิสู่ค่วิามเป็น 

“เกาะพล่งังานส่ะอาด” ไปแล่ว้ิ ดว้ิยวิิส่ยัทศัึนข์องผูค้น

เกาะยาวิที�ตอ้งการรกัษาดแูล่แหล่ง่ทรพัยากร ส่ภาพ

แวิดล่อ้ม แล่ะวิิถีีทางวิฒันธรรมใหย้ั�งย้นแล่ะดว้ิยการ

ดำาเนินการชุว่ิยเหล่้อประส่านงานของผูน้ ำากบัภาคีในส่ว่ิน

ตา่งๆ   

 ที�เกาะนี �ผูค้นมีควิามจัรงิจังั หาควิามรูแ้ล่ะกล่า้

ทดล่อง แล่ะรว่ิมม้อในการพฒันาเกาะของตนอยา่งมี

ระบบ จัากการพดูคยุกบัชุาวิบา้นมีเร้�องที�นา่คดิอยูว่ิา่การ

พฒันาพล่งังานส่ะอาดนี�ตอ้งใชุง้บประมาณี การส่รา้ง

ควิามรูแ้ล่ะการส่รา้งเครอ้ขา่ยยงัเป็นไปไดง้า่ยกวิา่การหา

งบประมาณีเพ้�อใชุใ้นการติดตั�งแล่ะดแูล่บำารุงระบบ มี

กรณีีที�ชุาวิบา้นตอ้งพกัควิามคดิในการดำาเนินการตดิตั�ง

ระบบโซล่ารเ์ซล่ล่อ์นัเน้�องจัากส่ถีานการณีโ์รคระบาด 

Covid 19  ที�ส่ง่ผล่ใหไ้มมี่นกัทอ่งเที�ยวิเขา้มาในพ้�นที�จังึ

ไมมี่เงินทนุในการนำามาหมนุเวีิยนตดิตั�งระบบ อยา่งไร

ก็ตามในส่ถีานการณีเ์ดียวิกนันี �ท ำาใหเ้หน็วิา่ชุาวิบา้น

เกาะยาวิไมเ่ด้อดรอ้นเร้�องอาหารการกินเพราะผล่ติเองได ้

ส่ว่ินเร้�องของพล่งังานก็แค ่“ไมใ่ชุ”้ 

 ตอ่เม้�อส่ถีานการณีก์ล่บัสู่ภ่าวิะปกต ิชุาวิบา้นยงั

คงผล่ติอาหาร แล่ะผล่ติส่นิคา้ไดเ้หม้อนเดมิ แตว่ิา่หากจัะ

ใหพ้ึ�งพาตนเองเร้�องพล่งังาน หรอ้ผล่ติพล่งังานไฟฟา้ใชุเ้อง 

ตอ้งใชุเ้งินทนุดงันั�นเป็นไปไดห้รอ้ไม ่ที�รฐับาล่หรอ้หนว่ิย

งานตา่งๆ จัะเหน็ควิามส่ำาคญัตอ่การส่นบัส่นนุใหชุ้มุชุน

เขา้ถีงึแหล่ง่ทนุไดง้า่ย หรอ้นโยบายส่นบัส่นนุในดา้นอ้�นที�

ล่ดภาระดา้นนี�ล่งบา้งเพ้�อใหก้ารใชุพ้ล่งังานส่ะอาดนั�นเป็น

ไปอยา่งทั�วิถีงึในทอ้งถิี�นที�หา่งไกล่ 
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ข้อข้อบัคำุณ์

คณุีส่มพล่ เรงิส่มทุร

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องนา

คณุีส่นีุ เรงิส่มทุร

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องนา

คณุีทวิิซ อปุมา (บงัหนีด)

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องเกษตร

คณุีเกษม นิล่ส่มทุร

ผุูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องประมง

คณุีดสุ่ติ ทองเกิด

วิิส่าหกิจัชุมุชุนทอ่งเที�ยวิ

เกาะยาวิใหญ่

คณุีจันัทรย์า บวัิทอง

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องเกษตร

คุณีวิิวิา อุปมา (จั๊ะเราะห์)

รองนายกอบต.

ตำาบล่เกาะยาวิน้อย

คุณีบัญญัติ ศึรีส่มุทร

กำานันตำาบล่เกาะยาวิน้อย

คณุีปราโมทย ์จิัตนาวีิ

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องประมง

คณุีวินิดา คล่อ่งส่มทุร

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องอาหาร

คณุีส่รอ้ยส่ดุา ใจัดี

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องปศึสุ่ตัวิ์

คณุีกล่มชุาต ิส่ิ�งของ

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องปศึสุ่ตัวิ์
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คณุีประพนัธ ์เบน็อา้หมดั 

พ้ �นที�ตน้แบบ

คณุีพงษด์นยั นาวีิวิอ่ง

พ้ �นที�ตน้แบบ

  คณุีซาปียะห ์ยโูซะ

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องผา้บาตกิ

คณุีจัเร เรงิส่มทุร

พ้ �นที�ตน้แบบ 

คณุีบญุบก ทนัยภุกัดิ�

ผูอ้ ำานวิยการกองส่าธารณีส่ขุ

แล่ะส่ิ�งแวิดล่อ้ม

คณุีวิิทยา ดำาส่มทุร

ครูโรงเรยีนเกาะยาวิวิิทยา

คณุีจัรสั่พงษ ์ถิี�นเกาะยาวิ 

พ้ �นที�ตน้แบบ

คณุีส่มพงษ ์อสุ่าหก์าร

พ้ �นที�ตน้แบบ

คณุีศึริส่ทิธิ� ชุล่หตัถี์

 ผูใ้หค้วิามรูุเ้ร้�อง

การจัดัการขยะ

คณุีภราดร บตุรล่ะคร

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องนกเง้อก

คณุีบรรจัง ศึรสี่มทุร 

ผูใ้หค้วิามรูเ้ร้�องนกเง้อก

รวมถิ่้งบุัคำคำล
ท่�ม่ร�ยชุื�อต�อไปนำ่�:
คุณมงคล กัล้าสมุทร
อบต. ไตรวุฒิ ระวังช่า
คุณมณฑล ยานิยม
คุณอารีด หาญแข็ง
คุณพิมพ์ใจ ดวงเนตร
(ผู้จัดกัารฝ่ายพ้ฒนาอย่าง
ยั่งยืน  Six Sense)



121

คณุีจันัทรสั่ม ์จันัทรทิพรกัษ์

ส่ถีาปนิกชุมุชุนแล่ะ

การมีส่ว่ินรว่ิม

คณุี อภิรดี อานมณีี

ส่ถีาปนิกผูอ้อกแบบพ้�นที�ตวัิอยา่ง

โครงการฯ กกพ. เกาะยาวิ จั.พงังา

อาจัารย์ธนา อุทัยภัตรากูร

ผู้ถีอดบทเรียนโครงการ
นายประยงค ์โพธิ�ศึรปีระเส่รฐิ 

ผูจ้ัดัการโครงการ

คณุีวิรศิึรา ไกรระวีิ

ผูชุ้ว่ิยผูจ้ัดัการโครงการ

อาจัารย์ธิป ศึรีส่กุล่ไชุยรัก

นักวิิชุาการอิส่ระ

ข้อข้อบัคำุณ์

ครูเปรมปรตี ิหาญทนงค์

ครูที�ปรกึษา
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นาย ปิยภทัร ตั�งย้นยง

บรรณีาธิการ

นางส่าวิ ปานชีุวิา มาเล่ศึฤทยั

บรรณีาธิการ

นางส่าวิ ปาล่ติา พรรณีพนูศึกัดิ�

บรรณีาธิการ

นางส่าวิ พทัธีรา เจีัยมส่นิกลุ่

กราฟฟิก

นางส่าวิ กลุ่กานต ์รงัษีวิงศึ์

บรรณีาธิการ

นางส่าวิ เจัตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศึ์ 

ศึิล่ปกรรม

นางส่าวิ บุษกร นุชุจัรีพร

ศึิล่ปกรรม

นาย พีรวิัส่ จัันทร์คำา

ชุ่างภาพ

นาย ธัชุพล่ เมธียนต์พิริยะ

       ชุ่างภาพแล่ะlayout

นางส่าวิ นชัุชุา ศึิริมหาโชุคส่กุล่

ข้อมูล่แล่ะกราฟฟิก
นางส่าวิ ศึศึล่ักษณี์ ทรงประไพ

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

 นางส่าวิ ศึศึมน ทรงประไพ

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

คำณ์ะผ้�จััดทำ�
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นาย กอไผ่ นนทเปารยะ

ชุ่างภาพแล่ะlayout

นาย ธัชุชุัย เมธียนต์พิริยะ

ชุ่างภาพแล่ะlayout

นาย เศึรษฐ์ส่ิริ หวิาดเปีย

ข้อมูล่แล่ะชุ่างภาพ

นาย ธรณีภัทร ล่ัคนาศึิโรรัตน์

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

นาย อินธีร์ โง้วิตระกลู่

ข้อมูล่แล่ะlayout
นาย พศึวิีร์ จัันทร์คำา

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

นาย ปราชุญ์ คูห์ศึรีวิินิจั

ข้อมูล่แล่ะชุ่างภาพ

นาย ธนภัทร โกมล่โรจันาภรณี์

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

นางส่าวิ ยมล่ภัทร ขจัิตวิิชุยานุกูล่

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

นาย ส่ิทธา บุรกาญจันานนท์

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

นางส่าวิ ชุัญญา ประดับพิทยกลุ่

ข้อมูล่แล่ะกราฟฟิก

นาย ธงไท โพธิ�นทีไท

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม
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 “ในควิามคดิของพวิกเรา เกาะส่ะอาดแหง่นี �  ไมใ่ชุเ่พียงแคส่่ะอาดทางกายภาพ พ้ �นที� แล่ะแหล่ง่
ทรพัยากร ที�ผา่นจิัตส่ำานกึที�ค ำานงึถีงึควิามมั�นคงแล่ะยั�งย้นของทรพัยากรที�เป็นตน้ทนุของชีุวิิต เกาะส่ะอาดยงั
ส่ะอาดในกระบวินการคดิของผูค้น การจัดัระบบระเบียบในการอยูร่ว่ิมกนัแล่ะทำางานเก้ �อกลู่กนั ทั�งระหวิา่งคนกบั
ธรรมชุาต ิทั�งคนกบัการทำากิน ทั�งคนกบัคน 
 คนบนเกาะส่ามารถีทำาใหเ้กิดควิามเติบโตทั�งในดา้นตน้ทนุทางธรรมชุาติส่ิ�งแวิดล่อ้มแล่ะการพฒันา ไม่
วิา่จัะเป็นการพฒันาการทอ่งเที�ยวิ การพฒันาผล่ติภณัีฑ์ ์หรอ้การพฒันาดา้นพล่งังาน ชุาวิบา้นบางกลุ่ม่ล่งม้อทำา
ก่อน เพ้�อนำาคนหมูม่ากใหล้่กุขึ �นมาทำาดว้ิย การล่งม้อทำาแล่ะแส่ดงใหชุ้าวิบา้นคนอ้�นเหน็วิา่ประโยชุนข์องส่ิ�งที�
ก ำาล่งัทำาตอ่ไปนี�เป็นอยา่งไร  ก็คงตอ้งการคนส่กักลุ่ม่ที�จัะล่กุขึ �นมาทำาใหเ้หน็ การรว่ิมม้อกนัทำางานดว้ิยควิาม
ส่ามคัคีแล่ะทดล่องเร้�องใหม่ๆ  ดว้ิยควิามกล่า้หาญของผูค้นบนเกาะยาวิเป็นควิามนา่ชุ้�นชุมแล่ะควิรเหน็เป็นแบบ
อยา่งในการพึ�งพาตนเองแล่ะรกัษโ์ล่กไปพรอ้มๆ กนั 
 เร้�องการผล่ติพล่งังานส่ะอาดใชุเ้องเป็นควิามทนัส่มยัที�คนเกาะยาวิเริ�มมองหากนัแล่ว้ิ 
ส่งัคมตรงอ้�นก็ไมค่วิรล่า้หล่งัไปกวิา่นี �  ตอ้งขอบคณุีหนว่ิยงาน องคก์รตา่งๆที�เขา้มาทำางานรว่ิมกบัชุาวิบา้น แล่ะ
การใหท้นุแล่ะงบประมาณีบางส่ว่ินจัากภาครฐัในการส่นบัส่นนุการดำาเนินการโครงการนี � เราไดเ้หน็การทำางานที�
หล่ายฝ่ั่ายมาพบกนัแล่ะชุว่ิยเหล่้อแล่กเปล่ี�ยนควิามรูแ้ล่ะควิามคดิเหน็ตอ่กนั แล่ะเร้�องที�ท ำาก็มีเปา้หมายที�ดีตอ่
ส่งัคม”

นาย เจัษฎ์ พึ่งชุาญชุัยกุล่

ข้อมูล่

นางส่าวิ อรณีัฐ คงบัวิ

ข้อมลู่แล่ะภาคส่นาม

นาย ศึรุจั เป็นซอ

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

นางส่าวิ ธัญกร บุญเจัริญ

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม

นาย ภีมกณีิศึ รักษ์พันธุ์

ข้อมูล่แล่ะชุ่างภาพ

นางส่าวิ ภัคจัิรา ปะรักกะโม

ข้อมูล่

นางส่าวิ ณีฤดี เบญจัพัฒนมงคล่

ข้อมูล่แล่ะภาคส่นาม





 “ องคป์ระกอบของโล่โก ้เนน้จัดุเดน่ที�ดวิงอาทิตยแ์ล่ะทะเล่ เพ้�อส่้�อถีงึควิามเป็นพล่งังานแส่ง

อาทิตยแ์ล่ะควิามเป็นเกาะ โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยเป็นทรพัยากรธรรมชุาติที�ส่มบรูณี ์แล่ะมีส่ญัล่กัษณี์

ประกอบดว้ิยดวิงอาทิตยส์่ีส่ม้ นำ�าทะเล่แล่ะภเูขา นกเง้อก ตน้มะพรา้วิ แล่ะบา้นชุาวิประมง

ควิามหมายของโล่โก ้ส่้�อถีงึชุมุชุนบนเกาะที�มีควิามอดุมส่มบรูณีท์างทรพัยากรธรรมชุาติแล่ะมีพล่งังานจัาก

แส่งอาทิตยเ์ป็นพล่งังานเบ้ �องหล่งัควิามอดุมส่มบรูณี ์มีที�มาจัากการใหเ้หน็ถีงึดวิงอาทิตยท์ะเล่ ตน้ไม ้แล่ะ

ส่ตัวิใ์นพ้ �นที�เกาะ เพ้�อใหเ้หน็วิา่ธรรมชุาตแิล่ะทรพัยากรที�ส่มบรูณีน์ำามาซึ�งการมีพล่งังานที�ทกุคนส่ามารถี

เขา้ถีงึได”้

คดัจัาก: รายงานควิามกา้วิหนา้ครั�งที�2 โครงการส่ง่เส่รมิการมีส่ว่ินรว่ิมแล่ะพฒันาเครอ้ขา่ยพล่งังานชุมุชุนในพ้�นที�เกาะเพ้�อ

การพึ�งพาตนเองอยา่งยั�งย้น (Clean Energy, Green Island), ส่ว่ินที� 4 Website Facebook แล่ะส้่�อในโครงการ 
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