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โครงงาน

“การศึึกษาแหล่่งทรััพยากร วิิถีีทำ�กิ
ำ ิน และการทดแทนแหล่่งไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานโซลาร์์เซลล์์ในพื้้น� ที่่�เกาะ
กรณีีศึกึ ษาเกาะยาว จัังหวััดพัังงา”
ส่่วนหนึ่่�งของโครงการ
“การส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่ายพลัังงานชุุมชนในพื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน”
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

คำำ�นำำ�
						
หนัังสืือ “เกาะสะอาด ยิ่่�งสะอาด ด้้วยพลัังงานสะอาด” นี้้�เป็็ นผลผลิิตของโครงงาน “การศึึกษาแหล่่งทรััพยากร วิิถีีทำ�กิ
ำ ิน และ
การทดแทนแหล่่งไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานโซลาร์์เซลล์์ในพื้้น� ที่่�เกาะ กรณีีศึกึ ษาเกาะยาว จัังหวััดพัังงา”ซึ่่ง� จััดทำำ�โดยนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีี ที่่� 6 ภาคการศึึกษา 1/2562 ถึึง 2/2563
โครงงาน “การศึึกษาแหล่่งทรััพยากร วิิถีีทำ�กิ
ำ ิน และการทดแทนแหล่่งไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานโซลาร์์เซลล์์ในพื้้น� ที่่�เกาะ กรณีีศึกึ ษา
เกาะยาว จัังหวััดพัังงา” นี้้�ยังั เป็็ นส่่วนหนึ่่�งในการจััดทำำ�สื่่�อเพื่่�อเผยแพร่่โครงการ “การส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่ายพลัังงาน
ชุุมชนในพื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน” ซึ่่ง� ได้้รับั การสนัับสนุุนงบประมาณจากกองทุุนพััฒนาไฟฟ้้า สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กับั กิิจการพลัังงาน พ.ศ. 2562
	จากการศึึกษา เกาะยาวจัังหวััดพัังงานั้้�นอุุดมสมบููรณ์์ไปด้้วยทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ยังั มีีความ “สะอาด” ไม่่ว่า่ จะเป็็ นท้้องทะเล
สััตว์์ทะเล ป่่ าชายเลน แหล่่งน้ำำ�� ท้้องนาและสวนเกษตร จนชาวบ้้านสามารถใช้้เป็็ นแหล่่งทำำ�กิินเลี้้�ยงชีีพสืืบเนื่่�องมาหลายชั่่�วอายุุคน ซึ่่ง�
ความ “สะอาด” นั้้�นมีีความหมายลุ่่�มลึึก อาจหมายถึึงความมีีมาก หลากหลายและสมบููรณ์์ รวมทั้้�งองค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นล้้วนเกื้้อ�
หนุุนจุุนเจืือกััน ไม่่ขาดช่่วงและไม่่เสื่่�อมโทรม จนสามารถสร้้างผลผลิิตอัันสมบููรณ์์แก่่มนุุษย์์ผู้้�พึ่่ง� พิิงทรััพยากรนั้้�นอีีกต่่อหนึ่่�ง
แม้้ปััจจุบัุ นั การกิินอยู่่�ของคนบนเกาะจะเปลี่่�ยนแปลงไป หลัังจากที่่�กิิน อยู่่� ใช้้ ทรััพยากรอย่่างมากมายก่่ายกองไปก่่อนหน้้านี้้� ชาวบ้้าน
เกาะยาวตระหนัักว่่าพวกเขาต้้องร่่วมกัันวิิเคราะห์์ปััญหา วางเป้้าหมาย และออกแบบเพื่่�อสร้้างสรรค์์วิิธีีการที่่�จะทำำ�ให้้เกาะยาวนั้้�นเป็็ น
“เกาะแห่่งความสุุข” ในความหมายที่่�ว่า่ เกาะยาวยัังคงธรรมชาติิและทรััพยากรเขา ป่่ า นา เล ที่่�สมบููรณ์์รวมทั้้�งพื้้น� ที่่�ทางวััฒนธรรมไว้้ได้้
อีีกทั้้�งยัังเป็็ นเกาะที่่�มีีวิิถีีเกษตรที่่�ปลอดภััย ผู้้�คนมีีหลัักยึึดทางศาสนาและมีีจริยิ ธรรม ชุุมชนมีีความสามััคคีี และยัังคงสร้้างรายได้้ได้้
เมื่่�อชาวบ้้านปรัับตััวตามยุุคสมััย อาชีีพธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวเป็็ นอาชีีพหนึ่่�งที่่�เกิิดในยุุคหลััง ซึ่่ง� ผ่่านการคิิดในแง่่การบริิหารจััดการ
มาอย่่างรอบด้้าน อีีกทั้้�งการท่่องเที่่�ยวยัังถููกใช้้เป็็ นเครื่่อ� งมืือในการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิเช่่นการอนุุรักั ษ์์นกเงืือก ป่่ าชายเลน เป็็ นต้้น
หรืือการดููแลสภาพแวดล้้อมให้้สะอาดเช่่นการจััดการขยะที่่�มีีระบบและระเบีียบ หรืือการทำำ�สวนผสมผสานที่่�ปลอดสารเคมีี ทั้้�งหมดนี้้�เพื่่�อ
เป็็ นการเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ เพิ่่�มมููลค่า่ และรัักษาคุุณค่า่ “สะอาด” ให้้แก่่เกาะยาวยิ่่�งขึ้้�น
เรื่่อ� งของพลัังงานสะอาดเป็็ นอีีกเรื่่อ� งหนึ่่�งที่่�ชาวบ้้านให้้ความสำำ�คัญ
ั และเริ่่ม� หาความรู้้�ด้้วยตนเอง ซึ่่ง� พลัังงานโซลาร์์เซลล์์กำ�ลั
ำ งั
อยู่่�ในความสนใจของชาวบ้้าน ดัังนั้้�นแนวคิิดการส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานสะอาดบนพื้้น� ที่่�เกาะโดยคณะทำำ�งานคืืออาศรมศิิลป์์ถููกนำำ�เสนอ
เข้้ามาในจัังหวะที่่�ชาวบ้้านเกาะยาวกำำ�ลังั ต้้องการองค์์ความรู้้�เรื่่อ� งพลัังงานสะอาดอยู่่�พอดีีนั้้น� การตอบรัับจึึงเป็็ นไปโดยง่่าย ปรากฏการณ์์
ที่่�ชุมุ ชนได้้ขับั เคลื่่�อนเรื่่อ� งนี้้�ร่ว่ มไปกัับรััฐ ภาคประชาชนหรืือเครืือข่่ายภายนอกจึึงเกิิดขึ้้�น อัันเป็็ นตััวอย่่างที่่�ดีีแก่่ผู้้�คนในเกาะข้้างเคีียงและ
สัังคมในวงกว้้าง ซึ่่ง� เรื่่อ� งราวของเกาะยาวและภาพรวมในการดำำ�เนิินโครงการบนพื้้น� ที่่�เกาะยาวได้้ถูกู เขีียนบัันทึึกไว้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้�แล้้ว
	จึึงหวัังเป็็ นอย่่างยิ่่�งว่่าหนัังสืือ ‘’เกาะสะอาด ยิ่่�งสะอาด ด้้วยพลัังงานสะอาด’’ เล่่มนี้้� จะเป็็ นประโยชน์์และให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�อ่า่ น
และผู้้�ที่่�สนใจไม่่มากก็็น้อ้ ย และหากมีีข้อ้ ผิิดพลาดประการใด ผู้้�จัดั ทำำ�ขอน้้อมรัับและขออภััยมา ณ ที่่�นี้้ �
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เกาะสะอาด

เกาะยาวน้้อยและเกาะยาวใหญ่่
สองเกาะใหญ่่ที่่�สะอาดกลางอัันดามััน

1

รู้้�จัักเกาะยาว
เกาะยาวตั้้�งอยู่่�ทางใต้้ของอ่่าวพัังงา ห่่างจากตััวเมืือง
ประมาณ 42 กิิโลเมตร และมีีพื้้น� ที่่�ประมาณ 141,067 ตาราง
กิิโลเมตร เกาะยาวเป็็ นหมู่่�เกาะประกอบด้้วย 44 เกาะ และมีี
เกาะที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ อยู่่�สองเกาะคืือเกาะยาวน้้อยและเกาะยาว
ใหญ่่ซึ่่ง� รายล้้อมด้้วยเกาะที่่�เหลืือในละแวกนั้้�นและเรีียงราย
กัันเหมืือนแนวต้้นไม้้ในป่่ า ชาวบ้้านจึึงเรีียกว่่า “ป่่ าเกาะ” ซึ่่ง�
คืือแนวเกาะหิินปููน อัันเกิิดจากการพัังทลายลงตามธรรมชาติิ
ของชั้้�นหิินปููนที่่�มีีอายุุมากกว่่า 250 ล้้านปีี เมื่่�อกาลเวลาผ่่าน
ไปน้ำำ�� ทะเลสููงขึ้้�นจึึงทำำ�ให้้เกิิดเกาะที่่�สวยงามกลางทะเล
อัันดามััน
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ความเป็็นมา
ของ
เกาะยาว
	ชาวเกาะยาวได้้อพยพมาจากชายฝั่่�งเมืืองตรััง
เมืืองสตููล และเมืืองอื่่�นๆ ด้้านตะวัันตกของประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ต้น้ รััตนโกสิินทร์์ประมาณปีี พ.ศ. 2328 เมื่่�อพม่่า
ยกทััพมาตีีหัวั เมืืองภาคใต้้รวมทั้้�งหััวเมืืองชายฝั่่�งตะวััน
ตกของประเทศไทย เวลานั้้�นมีีทหารจากเมืืองตรััง 2 คน
พบว่่าเกาะสองเกาะคืือเกาะยาวน้้อยและเกาะยาวใหญ่่
มีีทำ�ำ เลที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการหลบภััยได้้ดีี และจากนั้้�น
จึึงตั้้�งหลัักแหล่่งทำำ�กิินต่่อมา
	ก่่อนปีี พ.ศ. 2446 เกาะยาวน้้อยและเกาะยาว
ใหญ่่แบ่่งเขตการปกครองเป็็ น 2 ตำำ�บล คืือตำำ�บล
เกาะยาวน้้อยและตำำ�บลเกาะยาวใหญ่่ ขึ้้�นกัับอำำ�เภอ
เมืืองพัังงา มีีนายบ้้าน (กำำ�นันั ) เป็็ นผู้้�ปกครองดููแล
ราษฎร มีีเพีียงทำำ�เนีียบเล็็กๆ เป็็ นที่่�ทำ�ำ งาน และมีีเจ้้า
หน้้าที่่�อำ�ำ เภอเก็็บภาษีี เป็็ นครั้้ง� คราว การเดิินทางในสมััย
นั้้�นยัังใช้้เรืือแจวหรืือเรืือใบ และต้้องใช้้เวลาในการเดิิน
ทางหลายชั่่�วโมงหรืืออาจต้้องใช้้เวลาหลายวัันหากเป็็ น
ช่่วงฤดููมรสุุม
	จนราวปีี พ.ศ. 2446 ทางราชการได้้ยกฐานะ
เกาะยาวขึ้้�นเป็็ นกิ่่�งอำำ�เภอเรีียกว่่า “กิ่่�งอำำ�เภอเกาะยาว”
รวมระยะเวลาที่่�เกาะยาวอยู่่�ในฐานะกิ่่�งอำำ�เภอ 45 ปีี
ปัั จจุบัุ นั กระทรวงมหาดไทยได้้ยกฐานะเกาะยาวขึ้้�นเป็็ น
อำำ�เภอเกาะยาวประกอบด้้วย 3 ตำำ�บลคืือตำำ�บล
เกาะยาวน้้อย เกาะยาวใหญ่่และตำำ�บลพรุุใน
คนเกาะยาวมีีต้น้ ทุุนชีีวิิตจาก
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�สมบููรณ์์ สภาพทางภููมิิศาสตร์์ที่่�
เป็็ นเกาะคืือจุุดแข็็งของคนที่่�นี่่� ชาวบ้้านสามารถทำำ�
อาชีีพได้้หลากหลายเช่่นการทำำ�ประมง โดยที่่�คน
เกาะยาวน้้อยจะทำำ�ประมงชายฝั่่�งส่่วนคนเกาะยาวใหญ่่

จะมีีการทำำ�ประมงน้ำำ�ลึ
� กึ เพิ่่�มเข้้ามาด้้วย อีีกทั้้�งการที่่�
เกาะมีีที่่�ราบกว้้างสามารถรองรัับแหล่่งน้ำำ�จืื
� ดจากต้้นน้ำำ��
บนเขาและน้ำำ�ฝ
� นผ่่านลำำ�ธารและคลองน้ำำ�จืื
� ดหลายสาย
ที่่�ช่ว่ ยนำำ�น้ำ��ำ เข้้าสู่่�ที่่�นา ทำำ�ให้้ชาวบ้้านสามารถปลููกข้้าว
กิินได้้ ทุุกวัันนี้้�มีีการทำำ�นาน้้อยลงและมีีการ
เกษตรในรููปแบบอื่่�นเข้้ามาแทนที่่�ซึ่่ง� ส่่วนมากเป็็ นการ
ปลููกพืืชเศรษฐกิิจ โดยในอดีีตจะเป็็ นการปลููกมะพร้้าว
มะม่่วงหิิมพานต์์ แต่่ปััจจุบัุ นั เป็็ นการปลููกยางพาราเสีีย
เป็็ นส่่วนมาก สำำ�หรัับการปลููกผลไม้้มีีพบประปราย
ทั่่�วไป ซึ่่ง� เป็็ นการปลููกไว้้กิินกัันในครััวเรืือน
	ชาวบ้้านเกาะยาวผ่่านช่่วงเวลาของการทำำ�กิิน
ในลัักษณะตัักตวงจากแหล่่งทรััพยากรที่่�มีี เหตุุการณ์์
ภััยสึึนามิิเป็็ นเหตุุการณ์์หนึ่่�งที่่�สอนให้้ชาวบ้้านเห็็นความ
สำำ�คัญ
ั ของทรััพยากร ครั้้ง� นั้้�นชาวบ้้านตระหนัักว่่านอก
จากตำำ�แหน่่งของเกาะที่่�เป็็ นแนวกำำ�บังั คลื่่�นลมที่่�ดีีแล้้ว
ป่่ าชายเลนยัังเป็็ นแนวป้้องกัันแนวคลื่่�นสึึนามิิที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น
ชาวบ้้านจึึงกลัับมาให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่แหล่่งทรััพยากร
ทั้้�งทะเล ป่่ า น้ำำ�� แม้้กระทั่่�งนกเงืือกซึ่่ง� เป็็ นดััชนีีชี้้วั� ดั
ความอุุดมสมบููรณ์์ของเกาะได้้ดีีในปัั จจุบัุ นั จุุดแข็็งอีีก
อย่่างหนึ่่�งของเกาะยาวจึึงอยู่่�ที่่�ผู้้�คนที่่�ร่ว่ มคิิดร่่วมทำำ� ทั้้�ง
ช่่วยกัันดููแลรัักษาทรััพยากรที่่�เป็็ นต้้นทุุนของตน มีีข้อ้
ตกลงในการทำำ�ประมง การทำำ�ธนาคารปููม้า้ การปลููกป่่ า
ชายเลน ตลอดจนการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวเชิิงชุุมชนที่่�
ถููกใช้้เป็็ นเครื่่อ� งมืือในการสร้้างสานความร่่วมมืือและ
ความเข้้มแข็็งของชุุมชน รวมทั้้�งดููแลรัักษาทรััพยากร
ให้้อุดุ มสมบููรณ์์ เพื่่�อที่่�ชาวบ้้านจะยัังสามารถพึ่่�งพาได้้
ต่่อไป
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ผู้้�คน
และศาสนา
คนเกาะยาวนัับถืือศาสนาอิิสลามถึึง 99% จน
ปัั จจุบัุ นั ชาวบ้้านก็็ยังั คงรัักษาวััฒนธรรมของชาวมุุสลิมิ
ดั้้�งเดิิมสืืบต่่อมา และปรากฏให้้เห็็นในหลายด้้าน เช่่นเรื่่อ� ง
ของการแต่่งกาย การละหมาดที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ิทุกุ วััน ชาว
บ้้านมีีข้อ้ ปฏิิบัติั ทิ างศาสนาอีีกหลายอย่่างและเคร่่งครััดใน
เรื่่อ� งของความสะอาด เด็็กและเยาวชนจะได้้รับั การส่่ง
เสริิมให้้เข้้าใจในหลัักคำำ�สอนและวััตรปฏิิบัติั ทิ างศาสนา
ผ่่านการเรีียนในโรงเรีียนสอนจริิยธรรมในวัันเสาร์์-อาทิิตย์์
นอกจากนี้้�ที่่�เกาะยาวจะมีีเทศกาลเเละประเพณีีที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับศาสนาอิิสลามซึ่่ง� ปฎิิบัติั ิสืืบต่่อมาเช่่น เดืือน
รอมฎอน อัันเป็็ นเดืือนที่่�ชาวมุุสลิมิ จะต้้องถืือศีีลอดเป็็ น
เวลา 1 เดืือน การถืือศีีลอดนี้้�คืือ การงดการดื่่�ม กิิน เเละ
การทำำ�สิ่่�งที่่�ไม่่ดีีตั้้ง� เเต่่พระอาทิิตย์์ขึ้้น� จนพระอาทิิตย์์ตกดิิน
จากนั้้�นจะเป็็ นวัันฮารีีรายอ ซึ่่ง� เป็็ นวัันเฉลิิมฉลองหลััง
เดืือนรอมฎอน เป็็ นต้้น
	พื้้น� ฐานโดยทั่่�วไปของศาสนาอิิสลามสอนให้้ชาว
มุุสลิมิ มีีความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�และมีีความอดทน ที่่�
ชุุมชนเกาะยาวผู้้�คนจะอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีระบบระเบีียบ
ผู้้�นำำ�มีีวิสัิ ยั ทััศน์แ์ ละมีีวิธีิ ีพูดู คุุยทำำ�งานกััน รวมไปถึึง
สามารถร่่วมมืือกัันเเก้้ปััญหาเเละรัับมืือกัับความ
เปลี่่�ยนเเปลงด้้วยการบริิหารจััดการที่่�ดีี
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เกาะยาวน้้อย
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เกาะยาวใหญ่่
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เกาะยาวน้้อย
เป็็ นเกาะในอ่่าวพัังงา มีีพื้้น� ที่่�ประมาณ 46.4
ตารางกิิโลเมตร และมีีฐานะเป็็ นตำำ�บลเกาะยาวน้้อย
ประกอบด้้วย 7 หมู่่�บ้้าน ได้้แก่่ หมู่่� 1 บ้้านท่่าค่่าย
หมู่่� 2 บ้้านใหญ่่ หมู่่� 3บ้้านน้ำำ�จืื
� ด หมู่่� 4 บ้้านท่่าเขา
หมู่่� 5 บ้้านริิมทะเล หมู่่� 6 บ้้านแหลมยาง และหมู่่� 7

บ้้านอัันเป้้า โดยทิิศเหนืือและทิิศตะวัันออกติิด
น่่านน้ำำ�� จัังหวััดกระบี่่� ทิิศตะวัันตกติิดน่่านน้ำำ�ภู
� เู ก็็ต
และทิิศใต้้ติดิ ทะเลอัันดามััน เกาะยาวน้้อยเป็็ นเกาะ
ที่่�มีีความเป็็ นธรรมชาติิ มีีหาดทรายสวยงามหลาย
แห่่ง

เกาะยาวใหญ่่
เกาะยาวใหญ่่ แบ่่งเป็็ น 2 ตำำ�บล คืือตำำ�บล
เกาะยาวใหญ่่ประกอบด้้วย 4 หมู่่�บ้้าน ได้้แก่่
หมู่่� 1 บ้้านคลองเหีีย หมู่่� 2 บ้้านช่่องหลาด
หมู่่� 3 บ้้านย่่าหมีี และหมู่่� 4 บ้้านคลองบอน
และตำำ�บลพรุุในประกอบด้้วย 7 หมู่่�บ้้าน ได้้แก่่
หมู่่� 1 บ้้านโละโป๊๊ะ หมู่่� 2 บ้้านพรุุใน หมู่่� 3 บ้้านอ่่าว
กะพ้้อ หมู่่� 4 บ้้านท่่าเรืือ หมู่่� 5 บ้้านคลองดิินเหนีียว
หมู่่� 6 บ้้านออก และหมู่่� 7 บ้้านโละปาเหรด

โดยทิิศเหนืือติิดทะเลพัังงาบริิเวณช่่องหลาด
ทิิศตะวัันตกและตะวัันออกติิดทะเลอ่่าวพัังงา
ส่่วนทิิศใต้้คืือตำำ�บลพรุุใน
	ทั้้�งเกาะยาวน้้อยและเกาะยาวใหญ่่มีลัี กั ษณะ
ภููมิิประเทศที่่�คล้้ายกััน คืือมีีภูเู ขาทอดยาวตลอดแนว
เหนืือใต้้ มีีที่่�ราบชายฝั่่� งรอบเกาะและล้้อมรอบด้้วย
ทะเล และลึึกเข้้ามาด้้านในจะมีีที่่�ราบและ
ที่่�ราบเชิิงเขา

เกาะยาวเป็็นยัังไง
ฤดููกาลในภาคใต้้มีี 2 ฤดููกาลคืือ ฤดููร้อ้ นซึ่่ง� เป็็ น
ช่่วงที่่�จะได้้รับั ลมจากทะเลตลอดทั้้�งวััน และฤดููฝนซึ่่ง� มีี
ฝนตกชุุกในช่่วงเวลาที่่�เหลืือของปีี เพราะได้้รับั ทั้้�งลม
มรสุุมตะวัันตกเฉีียงใต้้จากมหาสมุุทรอิินเดีียและลม
มรสุุมตะวัันออกเฉีียงเหนืือจากประเทศจีีน ลัักษณะทาง
ภููมิิศาสตร์์ของเกาะยาวส่่งผลต่่อลัักษณะทำำ�กิินของผู้้�คน
ซึ่่ง� หากถามถึึงอาชีีพของคนที่่�เกาะยาว ส่่วนมากในหนึ่่�ง
ครััวเรืือนจะประกอบอาชีีพถึึงสามอย่่างด้้วยกัันคืือทั้้�ง
ประมง ทำำ�นา และสวนยาง
ในสายตาของคนเกาะยาวจะมองเห็็นว่่า
เกาะยาวน้้อยเป็็ นศููนย์์กลางทางราชการ มีีความเป็็ น
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เมืืองและการพััฒนาทางการท่่องเที่่�ยวมากกว่่าเกาะยาว
ใหญ่่ เนื่่�องจากมีีโรงแรมติิดระดัับโลกอยู่่�ที่่�นั่่�น อีีกทั้้�งยัังมีี
รีีสอร์์ทอีีกหลายระดัับ ขณะที่่�เกาะยาวใหญ่่ดูมีู ี
บรรยากาศที่่�เงีียบสงบ และมีีวิิถีีของการดำำ�รงอยู่่�
ท่่ามกลางธรรมชาติิได้้อย่่างชััดเจน ส่่วนในสายตาของคน
ภายนอกเห็็นว่่าเกาะยาวทั้้�งสองเกาะนั้้�น ยัังคงมีีความ
สมบููรณ์์ของทรััพยากรทางธรรมชาติิ มีีการทำำ�กิินที่่�พึ่่ง� พา
ทรััพยากรนั้้�นอยู่่�มากและชััดเจน อีีกทั้้�งผู้้�คนทั้้�งสองเกาะ
ล้้วนมีีวิสัิ ยั ทััศน์ ์ ทัันสมััย และมีีการบริิหารจััดการที่่�เข้้ม
แข็็งที่่�ยังั คงรัักษาดููแลแหล่่งทรััพยากรและวิิถีีชีีวิิตของตน
อย่่างเหมาะสมและในลัักษณะที่่�ยั่่�งยืืน

เจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ์ (ปัณณ์)

9

10

เกาะยาวน้้อยล้้อมรอบด้้วยทััศนีียภาพ
ทางทะเลที่่�สวยงาม และทะเลก็็ยังั มีีความ
สะอาด รวมทั้้�งมีีความสมบููรณ์์ในทรััพยากรทาง
ทะเล ที่่�มีีสัตั ว์์ทะเลทั้้�ง กุ้้�ง ปูู ปลาและหอย
หลากหลายชนิิด โดยพื้้น� ที่่�นี้้ตั้้� ง� อยู่่�บริิเวณสาม
น่่านน้ำำ�� ของจัังหวััดภููเก็็ต กระบี่่� และพัังงา จึึงอยู่่�
ในเขตอัับลม อาชีีพส่่วนมากของคนบน
เกาะยาวน้้อยคืือการทำำ�ประมงพื้้น� บ้้าน จริิงๆ
ต้้องกล่่าวว่่าการทำำ�ประมงเป็็ นภููมิิรู้้�และความ
ชำำ�นาญของคนแถบนี้้�มาอย่่างเนิ่่�นนาน
เรื่่อ� งราวน่่าสนใจเรื่่อ� งหนึ่่�งที่่�ถูกู เล่่าขาน
กัันต่่อมา และแม้้ชาวประมงหลายคนก็็ยังั คง
ทำำ�ได้้อยู่่� คืือการทำำ�ประมงด้้วยการฟัั งเสีียง
เพีียงแค่่เอาหููแนบท้้องเรืือก็็สามารถฟัั งเสีียง
กระทบกัันของปะการััง ทำำ�ให้้รู้้�ว่า่ ปะการัังอยู่่�
ตรงบริิเวณไหน หรืือถ้้าหากอยากให้้แม่่นยำำ�ขึ้้น�
ก็็ให้้นำ�ำ ไม้้ค้ำ��ำ เรืือหย่่อนลงในน้ำำ�� และแนบหููฟัังกัับ
ไม้้ แน่่นอนว่่าสิ่่�งนี้้�ใช่่ว่า่ ใครจะทำำ�ได้้ง่า่ ยๆ ต้้อง
เป็็ นคนที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญและใช้้เวลา
ฝึึ กฝนกัันมานาน
การทำำ�ประมงพื้้น� บ้้านพึ่่�งพาตารางน้ำำ��
ตามธรรมชาติิ และชาวบ้้านสะสมภููมิิรู้้�นี้้โ� ดย
อาศััยการสัังเกตลัักษณะของธรรมชาติิ
	น้ำำ�ขึ้้
� น� น้ำำ�ล
� งเป็็ นปรากฏการณ์์ทาง
ธรรมชาติิที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั และสััมพัันธ์์กับั ข้้าง
ขึ้้�นข้้างแรม มีีบางช่่วงจะเรีียกว่่าช่่วง “น้ำำ�� เกิิด”
หรืือที่่�ชาวบ้้าน เกาะยาวน้้อยเรีียกว่่า “น้ำำ�� ใหญ่่”
และที่่�ชาวบ้้านบนเกาะยาวใหญ่่เรีียกว่่า “น้ำำ�ก่
� ่อ”

โดยช่่วงนั้้�นพระอาทิิตย์์จะโคจรเป็็ นแนว
ตรงเดีียวกััน โดยพระอาทิิตย์์และพระจัันทร์์จะ
อยู่่�ในฝั่่�งเดีียวกััน ทำำ�ให้้ในวัันนั้้�นระดัับน้ำำ�ขึ้้
� น�
-น้ำำ�ล
� งจะต่่างกัันมาก หรืือที่่�เรีียกว่่า “น้ำำ�ขึ้้
� น�
สููงสุุด-น้ำำ�ล
� งต่ำำ��สุดุ ” ทำำ�ให้้เกิิดกระแสน้ำำ�� เชี่่�ยว
และมัักมีีแพลงก์์ตอนมากัับกระแสน้ำำ�� เป็็ นช่่วง
เวลาที่่�สัตั ว์์ทะเลออกมาหากิิน รวมถึึงเป็็ นช่่วง
เวลาที่่�ดีีที่่�ชาวประมงจะออกเรืือจัับสััตว์์ทะเล
ด้้วย
ในช่่วงที่่�เรีียกว่่า “น้ำำ�� เกิิด” จะตรงกัับ
ช่่วงวัันข้้างขี้้�นหรืือข้้างแรม 12-13-14-15-1-23-4-5 ค่ำำ�� ซึ่่ง� ที่่�เกาะยาวน้้อย ในช่่วง 3 ค่ำำ�� น้ำำ��
จะเชี่่�ยวมากที่่�สุดุ
	สำำ�หรัับช่่วง “น้ำำ�� ตาย” ตรงกัับช่่วงวัันขึ้้�น
หรืือแรม 6-7-8-9-10-11 ค่ำำ�� พระอาทิิตย์์และ
พระจัันทร์์จะโคจรตั้้�งอยู่่�ในมุุม 90 องศา โดยมีี
โลกอยู่่�ตรงมุุมฉาก ทำำ�ให้้เกิิดการหัักล้้างแรงกััน
วัันนั้้�นระดัับน้ำำ�ขึ้้
� น� น้ำำ�ล
� งจะไม่่ต่า่ งกัันมาก น้ำำ�จ
� ะ
ค่่อนข้้างนิ่่�ง ไม่่เชี่่�ยวมาก เป็็ นช่่วงเวลาที่่�สัตั ว์์
ทะเลเช่่น กุ้้�ง ปูู จะลอกคราบ ชาวประมงที่่�
เกาะยาวน้้อยจะออกทะเลกัันคึึกคัักเหมืือนกััน
	ที่่�เกาะยาวจะทำำ�ประมงกััน 2 แบบคืือ
การทำำ�ประมงจัับและประมงเลี้้�ยงและชาวบ้้าน
เกาะยาวน้้อยหมู่่� 6 จะทำำ�ประมงกัันมากที่่�สุดุ
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ประมงจัับ
ในการทำำ�ประมงจัับชาวบ้้านเกาะยาวน้้อยมััก
จะจัับปูู กุ้้�ง และปลา โดยมากนำำ�มาทำำ�กิินในครััวเรืือน
แปรรููปและนำำ�มาขายหารายได้้ ชาวบ้้านที่่�นี่่�ไม่่ทำ�ำ ประมง
น้ำำ�ลึ
� กึ หรืือประมงพาณิิชย์ ์
การทำำ�ประมงจัับต้้องมีีอุปุ กรณ์์ในการจัับปลา
รวมทั้้�งชาวประมงต้้องมีีความรู้้�ในการออกเรืือเพื่่�อไปจัับ
ปลาในทะเล ชาวบ้้านมีีภูมิู ิปััญญาในการใช้้เครื่่อ� งมืือ
ประมงในการจัับสััตว์์ทะเลต่่างพัันธุ์์�และต่่างพื้้น� ที่่�
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ส่่วนใหญ่่การทำำ�ประมงจัับที่่�เกาะยาวน้้อย จะ
เป็็ นประมงอวนกุ้้�งและอวนปูู ชาวประมงจะล่่องเรืือออก
ทะเลในตอนกลางคืืนไม่่ไกลจากชายฝั่่�งนััก เพื่่�อวางอวน
และออกไปเก็็บอวนในตอนเช้้าของวัันถััดไป ซึ่่ง� อวน
แต่่ละชนิิดจะมีีขนาดตาอวนที่่�แตกต่่างกัันออกไปตาม
ขนาดของพัันธุ์์�สััตว์์ที่่�ต้อ้ งการจะจัับ
	สำำ�หรัับประมงที่่�เกาะยาวใหญ่่จะมีีทั้้ง� ประมงพื้้น�
บ้้านและประมงน้ำำ�ลึ
� กึ

ประมงจับ

ประมงอวนกุ้้�ง
	ชาวประมงที่่�เกาะยาวน้้อยสามารถจัับกุ้้�งได้้เกืือบ
ทั้้�งปีี ทะเลแถบนั้้�นมีีลมพััดสวนกระแสน้ำำ�� มีีกระแสน้ำำ�� ไหล
ตลอดเวลาที่่�ไม่่เชี่่�ยวเกิินไปและไม่่นิ่่�งเกิินไป รวมทั้้�งอาหาร
ของกุ้้�งจะฟุ้้�งขึ้้�นมาและมีีมาก จึึงพบกุ้้�งได้้มากในทะเล
บริิเวณนี้้�
	ชาวประมงมัักใช้้อวน 3 ชั้้�นในการจัับกุ้้�ง หนึ่่�งผืืนมีี
ความกว้้าง 80 – 100 เซนติิเมตร และยาว 40 เมตรต่่อผืืน
รวมทั้้�งมีีตาอวนขนาด 3 นิ้้�ว อวนจะขนาบด้้วยอวนตาถี่่� 2
เซนติิเมตร และที่่�ตาอวนมีีขนาดเล็็กนั้้�นเพราะกุ้้�งมีีขนาด
เล็็ก อีีกทั้้�งกุ้้�งดีีดตััวได้้ หากกุ้้�งดีีดหลุุดจากอวนหลััก ก็็จะมา
ติิดกัับอวนที่่�มีีตาถี่่�กว่่า
การวางอวนกุ้้�ง ปกติิจะวางช่่วงน้ำำ�� ใหญ่่ วางทั้้�ง
กลางวัันกลางคืืน ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิด ตอนกลางวัันส่่วนมากจะ
เป็็ นกุ้้�งแชบ๊๊วย กลางคืืนจะเป็็ นกุ้้�งโอคััก(ภาษาถิ่่�นกุ้้�งคกคััก)
อวนปููจะวางช่่วงน้ำำ�� ตายและวางตอนกลางคืืน จำำ�นวนอวน
ต่่อ 1 ลำำ� ไม่่เกิิน 25 ตััว
ส่่วนใหญ่่กุ้้�งจะอาศััยอยู่่�ใกล้้บริิเวณชายฝั่่�งที่่�เป็็ น
หาดโคลน ชาวประมงจะวางอวนแถวหมู่่�เกาะไม่่ไปน้ำำ�ลึ
� กึ
มาก นอกจากนี้้�ชาวประมงจะมีีวิธีิ ีการวางอวนขวางน้ำำ�� เป็็ น
แนวยาว และจะปล่่อยอวนไปตามน้ำำ�� เพื่่�อให้้ไปปะทะกัับตััว
กุ้้�งจนกุ้้�งติิดอวน ดัังนั้้�นเมื่่�อต้้องอาศััยกระแสน้ำำ�� จึึงมัักนิิยม

วางอวนกุ้้�งในช่่วงน้ำำ�� ใหญ่่ซึ่่ง� ตรงกัับช่่วง 12 ค่ำำ�� – 5 ค่ำำ��
เพราะจะเป็็ นช่่วงที่่�น้ำ�ขึ้้
�ำ น� สููงมากและน้ำำ�ล
� งต่ำำ��มาก น้ำำ�จึ
� งึ
ไหลเชี่่�ยว
	ชาวบ้้านนิิยมทำำ�อวนกุ้้�งในช่่วงฤดููฝนด้้วย
เนื่่�องจากเมื่่�อฝนตก ฝนจะชะล้้างหน้้าดิินลงทะเลและมีี
กระแสน้ำำ�� ไหลแรงส่่งผลให้้มีีแพลงก์์ตอนจำำ�นวนมากที่่�เป็็ น
อาหารของกุ้้�ง กุ้้�งจึึงมีีจำ�ำ นวนมากเช่่นกััน
	กุ้้�งที่่�ชาวบ้้านเกาะยาวน้้อยจัับได้้มากคืือ กุ้้�งแชบ๊๊วย
และกุ้้�งโอคััก นอกจากนี้้�เวลาที่่�ชาวบ้้านยกอวนกุ้้�งนั้้�นก็็มักั
จะได้้สัตั ว์์ทะเลอื่่�นมาด้้วยเช่่น ปลาเก๋๋า ปลาทราย ปลากระ
เบน และแมงดาทะเล เป็็ นต้้น ข้้อเสีียของอวนกุ้้�งคืือราคา
แพงกว่่าอวนปููและต้้องเปลี่่�ยนบ่่อยเพราะไม่่ค่อ่ ยคงทน
ความแตกต่่างของกุ้้�งทั้้�งสองชนิิดนี้้�อยู่่�ที่่�ขนาดตััว
ผิิวเปลืือกและสีีตัวั โดยที่่�กุ้้�งโอคัักนั้้�นจะมีีขนาดตััวที่่�ค่อ่ น
ข้้างใหญ่่กว่่ากุ้้�งแชบ๊๊วย ส่่วนกุ้้�งแชบ๊๊วยจะมีีผิิวเปลืือกที่่�
เรีียบและสีีตัวที่่
ั �ใสกว่่ากุ้้�งโอคััก
ในด้้านราคากุ้้�งแชบ๊๊วยจะมีีราคาที่่�ค่อ่ นข้้างแพง
และเป็็ นที่่�นิิยมมากกว่่ากุ้้�งโอคััก เนื่่�องจากกุ้้�งแชบ๊๊วยนั้้�นมีี
รสสััมผััสที่่�นุ่่�มและกลมกล่่อมกว่่า จึึงทำำ�ให้้ชาวบ้้านมัักจะ
เก็็บกุ้้�งโอคัักไว้้รับั ประทานเอง และนำำ�กุ้้�งแชบ๊๊วยไปขายตาม
ท้้องตลาด
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ประมงจับ

ประมงอวนปลา
	ชาวบ้้านที่่�เกาะยาวน้้อย
แห่่งนี้้�หากิินกัับความอุุดมสมบููรณ์์
ของอาหารทะเลเรื่่อ� ยมา นอกจาก
กุ้้�งและปููอันั เป็็ นสััตว์์ทะเลที่่�พบได้้
มาก ปลายัังเป็็ นทรััพยากรทะเลที่่�
สำำ�คัญ
ั ที่่�นี่่�พบพัันธุ์์�ปลาหลาก
หลาย ชาวประมงจึึงมีีวิธีิ ีจับั สััตว์์
ทะเลที่่�หลากหลายเช่่นกััน
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ปลาเสีียด
เกาะยาวน้้อยจัับปลาเสีียดหรืือ
ปลาตาหลัังได้้มาก เมื่่�อจัับได้้แล้้วชาวบ้้าน
มัักนำำ�ปลาเสีียดมาหมัักเกลืือและตาก
แดดทำำ�ปลาเค็็ม เป็็ นการเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้กับั
สิินค้้าชุุมชน
ปลาเสีียดเค็็มกลายเป็็ นของฝาก
ของเกาะยาวน้้อยที่่�นิิยมรัับประทานกััน
มาก ชาวประมงจะขายปลากิิโลกรััมละ
70 บาท แต่่ถ้า้ ขายเป็็ นปลาเค็็มจะ
สามารถขายทำำ�ราคาได้้ 200 บาท/
กิิโลกรััมและปลาเค็็มที่่�นี่่�จะถููกส่่งไปขายที่่�
ภููเก็็ต พัังงา และกระบี่่�
		

เมื่่�อชาวบ้้านจัับปลาได้้แล้้ว จะนำำ�
มาล้้างและผ่่าเป็็ นสองซีีกเอาเครื่่อ� งในไส้้
พุุงออก พอกเกลืือทั้้�งนอกและในลำำ�ตัวั ให้้
ทั่่�ว แล้้วนำ�ำ ไปหมัักไว้้ในภาชนะปิิ ด 1 คืืน
จากนั้้�นนำำ�ไปตากแห้้งเป็็ นเวลา 2 วััน โดย
จะไม่่ใช้้สารเคมีีในกระบวนการผลิิตเลย
บางครั้้ง� ในการทำำ�ปลาเค็็มก็็
สามารถใช้้ปลาลิ้้�นหมาแทนได้้ ปลาลิ้้�น
หมาเป็็ นปลาซีีกเดีียว สามารถพบได้้ทั้้ง� น้ำำ��
จืืดและน้ำำ�� เค็็ม มีีลำ�ตั
ำ วั ยาวเป็็ นรููปไข่่และ
แบน ตาสองข้้างเล็็กอยู่่�ฝั่� ่งเดีียวกัันไม่่
เหมืือนปลาทั่่�วไป ชาวบ้้านนิิยมนำำ�ปลาลิ้้�น
หมาไปทอดหรืือตากแห้้งเป็็ นปลาเค็็ม

ปลาทราย

อวนจัับปลาทรายมีีขนาด
ความกว้้าง 60 – 70 เซนติิเมตร ยาว
50 เมตรต่่อผืืน และมีีขนาดตาอวนอยู่่�
ที่่� 2.5 – 3 เซนติิเมตร
	ชาวประมงมัักจะออกเรืือไป
วางอวนปลาทรายช่่วงตีี 4 – 5 และ
กลัับมาช่่วงใกล้้เที่่�ยงหรืืออาจเลยไปถึึง
บ่่าย ปลาทรายส่่วนใหญ่่พบมาก
บริิเวณชายฝั่่�งที่่�เป็็ นทรายและเลน การ
วางอวนจะวางตามน้ำำ�� และใช้้วิธีิ ีกระทุ้้�ง
น้ำำ�� หรืือใช้้เรืือไล่่ปลาเข้้าอวน และปลา
ทรายจัับได้้มากในช่่วงฤดููฝน

ปลากะตััก

ปลากะตัักเป็็ นปลาที่่�มีีขนาด
เล็็ก จึึงทำำ�ให้้ต้อ้ งจัับด้้วยอวนจัับปลา
กะตัักโดยเฉพาะ ไม่่สามารถใช้้เครื่่อ� ง
มืือจัับปลาอย่่างอื่่�นแทนได้้ ปลากะตััก
อยู่่�รวมกัันเป็็ นฝููงและสามารถจัับได้้ทั้้ง�
ปีี ชาวประมงจะออกเรืือไปจัับปลา
กะตัักในบริิเวณน้ำำ�ลึ
� กึ เนื่่�องจากขนาด
ตาของอวนปลามีีขนาดที่่�เล็็กกว่่าอวน
จัับปลาตามปกติิมาก ซึ่่ง� หากจัับปลาที่่�

บริิเวณน้ำำ�ตื้
� ้น� จะพลอยจัับได้้สัตั ว์์ชนิิด
อื่่�นๆ ติิดอวนมาด้้วย ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อ
ระบบนิิเวศของทะเล
ปลากะตัักอาศััยอยู่่�บริิเวณน้ำำ��
นิ่่�งหรืือโขดหิิน ช่่วงเวลาที่่�เหมาะต่่อ
การจัับจึึงเป็็ นช่่วงน้ำำ�� ตาย และในช่่วง
มรสุุมก็็จะไม่่ค่อ่ ยมีีปลากะตัักชุุกชุุม
มากนััก
เรืือที่่�ใช้้จับั ปลากะตัักจะเป็็ น
เรืืออวนล้้อมขนาดใหญ่่ที่่�มักั จะออก
เรืือในตอนเช้้า เนื่่�องจากมีีระเบีียบที่่�
ตกลงกัันไว้้ว่า่ ห้้ามจัับปลากะตัักใน
เวลากลางคืืน เพราะการจัับปลาใน
ตอนกลางคืืนจะต้้องใช้้ไฟล่่อจึึงมีีผล
กระทบต่่อสััตว์์น้ำ�ชนิ
�ำ ิดอื่่�นๆ และ
ปะการััง ถึึงแม้้ว่า่ ต้้นทุุนของการออก
เรืือในเวลากลางคืืนจะน้้อยกว่่าการ
ออกเรืือตอนกลางวัันอยู่่�มาก เพราะใช้้
เรืือขนาดเล็็กกว่่าและใช้้คนน้้อยกว่่า
รวมทั้้�งไม่่ต้อ้ งมีีอุปุ กรณ์์เสริิมอื่่�น
เหมืือนกัับเรืือประมงอวนล้้อมกลางวััน
แต่่หากฝ่่ าฝืืนก็็จะถููกปรัับเงิินจำำ�นวน
มากเช่่นกััน
นอกจากนี้้�เรืืออวนปลากะตััก
จะต้้องห่่างจากฝั่่�ง 1.5 ไมล์์ทะเล และ
ในการออกไปจัับปลาในแต่่ละครั้้ง� ชาว
ประมงจะต้้องจัับปลาให้้ได้้อย่่างน้้อย

3 ตััน ไม่่เช่่นนั้้�นจะขาดทุุน
	จุุดสำำ�คัญ
ั ของเรืือจัับปลา
กะตัักกลางวัันคืือจะมีีหม้้อต้้มอยู่่�ที่่�
ท้้ายเรืือ เพื่่�อต้้มปลากัับน้ำำ�� เกลืือก่่อนที่่�
จะนำำ�ไปอบแห้้งที่่�บนฝั่่�ง
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ประมงอวนและลอบปูู
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	ชาวบ้้านเกาะยาวน้้อยเรีียกเครื่่อ� งมืือจัับสััตว์์
ทะเลว่่า “อวน” เกืือบทั้้�งหมด ที่่�เป็็ นอวนจริิงๆ สำำ�หรัับ
จัับปููทำ�จ
ำ ากตาข่่ายขนาดความกว้้าง 60 เซนติิเมตร
ยาว 30–40 เมตร และมีีขนาดตา 4 เซนติิเมตร ส่่วน
ใหญ่่เป็็ นตาข่่ายพลาสติิกหรืือเชืือกที่่�มีีความหนา เพราะ
จะมีีความแข็็งแรงทนแรงหนีีบของปููได้้ ปููม้า้ เป็็ นปููที่่�พบ
มากที่่�เกาะยาวน้้อยแห่่งนี้้� พวกมัันมัักจะติิดอวนของ
ชาวประมงอยู่่�บ่่อยๆ 		
	ชาวบ้้านจะออกเรืือกู้้�อวนกัันตั้้�งแต่่เช้้ามืืดยาว
ไปจนถึึงช่่วงแปดโมงเช้้า หลัังจากกู้้�อวนเสร็็จก็็จะนำำ�
อวนไปวางต่่อ ในแต่่ละวัันจำำ�นวนปููที่่�ติดิ อวนมาจะไม่่
เท่่ากััน หากเป็็ นช่่วงน้ำำ�� ตายที่่�น้ำ�นิ่่
�ำ �งกว่่าจะจัับปููได้้ดีี
เพราะน้ำำ�� ไม่่แรงจนทำำ�ให้้อวนพัันกััน สำำ�หรัับพื้้น� ที่่�วาง
อวนปููจะจดจำำ�กันั มาว่่าตรงที่่�ใดมีีปูมู าก
ในช่่วงที่่�มีีปูแู ละสััตว์์ทะเลต่่างๆ มากที่่�สุดุ คืือ
ช่่วงฤดููฝนเพราะเป็็ นช่่วงที่่�พวกมัันจะเข้้ามาวางไข่่ใน
บริิเวณนี้้� และกระแสน้ำำ�ที่่
� �พัดั พาแพลงก์์ตอนมาด้้วย
ทำำ�ให้้สัตั ว์์ทะเลต่่างๆ ตามเข้้ามากิินแพลงก์์ตอน
	จริิง ๆ การจัับปููที่่�นี่่�มีีด้ว้ ยกััน 2 วิิธีี คืือการจัับ
แบบใช้้อวนและการจัับด้้วยลอบหรืือไซ ลอบปููหนึ่่�งชุุด
จะผููกลอบไว้้ 25 ลููกด้้วยเชืือก ลัักษณะของลอบเหมืือน
กรงตาข่่ายแล้้วมีีช่อ่ งด้้านหนึ่่�งเพื่่�อให้้ปูเู ดิินเข้้าไปกิิน
เหยื่่�อ เมื่่�อปููเข้้าไปในลอบแล้้วจะไม่่สามารถย้้อนออกมา

ได้้ การใช้้ลอบปููต้อ้ งมีีเหยื่่�อล่่อ โดยต้้องหมัักเกลืือไว้้
ก่่อนเพื่่�อทำำ�ให้้เหยื่่�อมีีความสดนานขึ้้�น
	ชาวบ้้านยัังนิิยมวางลอบปููใกล้้เกาะรัังนก ซึ่่ง�
เป็็ นแหล่่งรัังนกที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�นี่่�ถูกู สััมปทานเพื่่�อทำำ�รังั นกจึึง
กลายเป็็ นที่่�หวงห้้ามสำำ�หรัับบุุคคลอื่่�นที่่�จะเข้้าไปถึึงพื้้น� ที่่�
และหากสัังเกตให้้ดีีจะพบว่่ามีีการติิดธงแดงเป็็ นระยะ
ซึ่่ง� เป็็ นสััญลัักษณ์์แจ้้งให้้ทราบว่่าห้้ามผู้้�ใดล่่วงล้ำำ�� เข้้ามา
ทำำ�ประมงในบริิเวณนั้้�นโดยเด็็ดขาด อย่่างไรก็็ตามทะเล
รอบเกาะเป็็ นพื้้น� ที่่�ที่่�ที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์สูงู จนมีีปูู
อาศััยอยู่่�มาก ด้้วยเหตุุนี้้จึ� งึ ทำำ�ให้้ทะเลรอบเกาะรัังนก
เป็็ นที่่�หมายปองของชาวประมง การจัับปููจะทำำ�ที่่� 20
เมตรห่่างจากเกาะรัังนกและเรืือประมงต้้องติิดธงให้้รู้้�ว่า่
เป็็ นเรืือประมง
การวางและกู้้�ลอบจะเป็็ นช่่วงเวลาเดีียวกัันกัับ
การใช้้อวน ซึ่่ง� การใช้้ลอบนี้้�จะกู้้�ง่่ายกว่่าอวนเพราะไม่่
ค่่อยมีีเศษกิ่่�งไม้้ ปะการััง ขยะมาติิด แต่่ในเรื่่อ� งของ
ต้้นทุุน ลอบจะมีีต้น้ ทุุนที่่�สูงู กว่่าอวน
	สำำ�หรัับราคาขายปููม้า้ ขึ้้�นกัับขนาด ที่่�นี่่�แบ่่งออก
เป็็ นสามขนาด โดยขนาดใหญ่่สุดุ จะขายกัันที่่�ประมาณ
กิิโลกรััมละ 350 บาท ปููม้า้ ไข่่แก่่ที่่�พร้้อมจะขยายพัันธุ์์�
ทางเกาะจะมีีข้อ้ ตกลงให้้นำ�ำ แม่่ปูไู ข่่ไปปล่่อยไว้้ในกระชััง
กลางทะเลเพื่่�อขยายพัันธุ์์�ต่่อไป

ประมงจัับ

ประมงลอบปลา
	ที่่�เกาะยาวน้้อยชาวประมง
มีีอุปุ กรณ์์จับั ปลาที่่�เรีียกว่่า “ลอบ“
หรืือ “ไซ“ ทำำ�จากไม้้ หวาย และ
ลวด ป๊๊ะ “เหรด บำำ�รุุง” เล่่าว่่าโดย
ปกติิแล้้วการนำำ�เรืือออกไปวางลอบ
ปลานั้้�นจะไปกัันตั้้�งแต่่เช้้าตรู่่� (
ประมาณตีี 4-5) และกลัับตอน
ประมาณบ่่ายสอง ซึ่่ง� ต้้องใช้้เรืือสอง
ลำำ�และมีีคนออกเรืือไปพร้้อมกััน 6-7
คน ซึ่่ง� แต่่ละคนก็็จะมีีลอบของตััว
เอง 1-2 ลููก การวางลอบจะวางไกล
จากชายฝั่่�งออกไปประมาณครึ่่ง�
กิิโลเมตรตรงบริิเวณที่่�มีีหิินเพื่่�อจะได้้
นำำ�ลอบไปผููกยึึดไว้้ได้้ แต่่ก็็ต้อ้ งระวััง
ไม่่ให้้กระทบปะการัังบริิเวณนั้้�น โดย
แต่่ละคนจะดำำ�น้ำ�ลึ
�ำ กึ ลงไป 10-15
เมตร เพื่่�อที่่�จะไปวางลอบใต้้น้ำ��ำ และ

จะคอยกลัับมาตรวจสอบลอบทุุก
15 วััน เพื่่�อดููว่า่ มีีปลาเข้้าลอบหรืือ
ยััง ป๊๊ะเคยวางลอบและได้้ปลามาก
ที่่�สุดุ ถึึง 200 กว่่ากิิโลกรััมต่่อลููก
การวางลอบเพื่่�อจัับปลา
สามารถทำำ�ได้้ตลอดทั้้�งปีี แต่่ช่ว่ ง
เวลาที่่�ดีีที่่�สุดุ คืือในช่่วงน้ำำ�นิ่่
� �งหรืือ
น้ำำ�� ตาย ซึ่่ง� ปลาที่่�จับั ได้้ส่ว่ นใหญ่่จะ
เป็็ นปลามงและจะได้้ปลาเก๋๋ารอง
ลงมา
	ป๊๊ ะเหรดบอกว่่าโดยปกติิจะ
นำำ�สัตั ว์์ทะเลที่่�จับั ได้้ไปขายที่่�ตลาด
เองไม่่ผ่า่ นพ่่อค้้าคนกลาง และจะ
ขายปลาในทุุก ๆ 15 วัันตามรอบวััน
ที่่�กู้้�ลอบ คนในเกาะจะรู้้�ดีีว่า่ วััน
ไหนที่่�ป๊๊ะจะขายปลา บางทีีก็็จะมา
ติิดต่่อขอซื้้อ� ก่่อนออกเรืือ

	ที่่�เกาะยาวใหญ่่มีีการทำำ�
ประมงแบบนี้้�เช่่นกััน แม้้ในปัั จจุบัุ นั
เทคโนโลยีีในการทำำ�ประมงจะ
พััฒนาไปมากเช่่น เทคโนโลยีีโซนาร์์
ที่่�สามารถช่่วยให้้ชาวประมงรู้้�ทุุก
อย่่างเกี่่�ยวกัับใต้้ท้อ้ งทะเลได้้เพีียง
แค่่ดูทุู กุ อย่่างจากหน้้าจอเล็็กๆ ไม่่ว่า่
จะเป็็ นการตามฝููงปลาหรืือหา
ตำำ�แหน่่งโขดหิินที่่�เป็็ นอุุปสรรคใน
การแล่่นเรืือ
อย่่างไรก็็ตามภููมิิปััญญาใน
การทำำ�ประมงที่่�สืืบทอดผ่่านการใช้้
อุุปกรณ์์พื้้น� บ้้านนี้้� สะท้้อนความรู้้�ที่่�มีี
อยู่่�ในตััวชาวบ้้านในเรื่่อ� งของ
ธรรมชาติิทั้้ง� ทะเล คลื่่�น ลม และ
นิิสัยั ของสััตว์์ทะเลไม่่แพ้้เทคโนโลยีี
เช่่นกััน
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กลุ่่�มของคุุณปราโมทย์์
ที่่�เกาะยาวใหญ่่จะช่่วยกัันทำำ�ลอบขึ้้�น
ตลอดทั้้�งปีี เพื่่�อการจัับปลาตััวใหญ่่ ซึ่่ง�
มัักจะเป็็ นปลามง (ปลาโฉมงาม) ปลา
เก๋๋า และปลาสลิิดทะเล โดยปลาตััว
ใหญ่่เหล่่านี้้�มีีน้ำ��ำ หนัักถึึง 10 กิิโลกรััม
ราคาอยู่่�ที่่�กิิโลกรััมละประมาณ 220
บาท ชาวประมงจะนำำ�ไปขายต่่อที่่�
ภููเก็็ตเพราะมีีห้อ้ งแช่่เย็็นขนาดใหญ่่ที่่�
สามารถรัักษาความสดของปลาได้้
การสร้้างลอบหรืือไซปลาจะ
ต้้องใช้้คนจำำ�นวนมาก เพราะลอบมีี
ขนาดใหญ่่ถึงึ 7 ศอก (ประมาณ 2
เมตรกว่่า) อีีกทั้้�งยัังต้้องทำำ�ลอบเก็็บไว้้
จำำ�นวนมากเพื่่�อสำำ�รองไว้้ เนื่่�องจาก
ลอบลููกหนึ่่�งจะมีีอายุุการใช้้งาน
ประมาณ 3-4 เดืือน การช่่วยกัันทำำ�
หลายคนจึึงคุ้้�มแรงมากกว่่า โดยตััว
โครงของลอบจะทำำ�จากไม้้เนื้้อ� แข็็งเช่่น
ไม้้สักั ป่่ าที่่�มีีเนื้้อ� เหนีียว หรืือไม้้เคี่่�ยมที่่�
มีีรสขมตััวเพรีียงจะไม่่ชอบ ส่่วนไม้้
แต้้วจะมีียาง ที่่�ต้อ้ งเป็็ นพัันธ์ุุ�ไม้้เหล่่านี้้�
เพราะเป็็ นไม้้ที่่�มีีเนื้้อ� ทนทานและมีี
คุุณสมบััติิที่่�ทนต่่อการกััดเซาะของน้ำำ��
ทะเล ฝนและตััวเพรีียง จึึงเหมาะแก่่
การเป็็ นโครงของลอบเพราะต้้องมีี
ความทนทานแข็็งแรง โดยไม้้เหล่่านี้้�
หาได้้จากป่่ าภายในชุุมชนและสวน
ยางพารา
เราได้้ข้อ้ มููลเพิ่่�มเติิมในเรื่่อ� ง
ของการทำำ�ลอบว่่า โครงไม้้จะยึึดติิด
กัันด้้วยตะปููและมีีตาข่่ายขนาดตา
ประมาณ 3 นิ้้�วครึ่่ง� ขึึงด้้านบนและ
ด้้านล่่างของลอบโดยรอบ ส่่วนที่่�เหลืือ
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ด้้านข้้างจะใช้้ลวดที่่�ดัดั ด้้วยมืือแทน
ตาข่่าย เนื่่�องจากเป็็ นบริิเวณที่่�ปลาจะ
ว่่ายกระแทกเพื่่�อหนีีออกจากลอบ
การใช้้ลวดจะช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแรง
การทำำ�ลอบแต่่ละลููกด้้วยมืือ
และแรงคนนี้้�ใช้้เวลาทำำ�นานถึึง 1
สััปดาห์์ และมีีต้น้ ทุุนของอุุปกรณ์์และ
ค่่าแรงรวมแล้้วประมาณ 8,000 บาท/
ลููก ซึ่่ง� ชาวบ้้านจะไม่่ขายลอบเพราะ
เป็็ นการทำำ�ขึ้้น� มาเพื่่�อใช้้เป็็ นเครื่่อ� งมืือ
ทำำ�กิิน และครึ่่ง� หนึ่่�งของชาวประมง
ตำำ�บลพรุุในทำำ�ลอบใช้้กันั เองเป็็ นส่่วน
มาก
การใช้้ลอบจัับปลา ชาว
ประมงจะต้้องช่่วยกัันประมาณ 5-7
คนเพื่่�อขนลอบขึ้้�นไปบนเรืือและเดิิน
เรืือเพื่่�อวางลอบ ชาวประมงเกาะยาว
ใหญ่่นั้้น� จะทำำ�ประมงน้ำำ�ลึ
� กึ กว่่าที่่�
เกาะยาวน้้อย การวางลอบอาจห่่าง
ออกไปจากฝั่่�งประมาณ 60–100
เมตร หลัังจากนั้้�นชาวประมงจะใช้้
เครื่่อ� งมืือช่่วยหย่่อนลอบลงไปในทะเล
ที่่�ลึกึ 80 เมตร และต้้องวางลอบไว้้ใต้้
ทะเลอย่่างน้้อย 7 วัันเพื่่�อรอปลาเข้้า
ลอบ ส่่วนมากการวางลอบจะทำำ�ใน
ช่่วงน้ำำ�� ตายเพราะน้ำำ�จ
� ะนิ่่�ง ง่่ายต่่อการ
ที่่�ปลาจะเข้้าลอบ
เมื่่�อลอบถููกวางทิ้้�งไว้้ในทะเล
น้ำำ�จ
� ะทำำ�ให้้เนื้้อ� ไม้้มีีแพลงก์์ตอนมา
เกาะ เพราะไม้้จะมีีรสเปรี้้�ยวขึ้้�น ซึ่่ง�
เรีียกว่่า “กลิ่่�นส้้ม” จากนั้้�นพวกปลา
ตััวเล็็กจะมากิินแพลงก์์ตอนซึ่่ง�
เป็็ นการล่่อปลาตััวใหญ่่ให้้เข้้าลอบ
เพราะปลาใหญ่่จะมากิินปลาตััวเล็็ก

อีีกทอดหนึ่่�ง ลอบนั้้�นจะมีีช่อ่ งให้้ปลา
ตััวใหญ่่สามารถว่่ายเข้้ามาได้้แต่่จะไม่่
สามารถว่่ายกลัับออกมาได้้
	ทั้้�งหมดนี้้�ทำ�ำ ให้้เห็็นว่่า การ
ประกอบอาชีีพประมงบนเกาะยาวมิิ
เพีียงเป็็ นอาชีีพที่่�นำ�ำ รายได้้มาเลี้้�ยงดูู
ชีีวิิตของผู้้�คนบนเกาะ แต่่ยังั สะท้้อน
ให้้เห็็นสภาพแวดล้้อมของทะเลอััน
สมบููรณ์์ที่่�ยังั คงมีีปลาและสััตว์์น้ำ��ำ
มากมาย สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือยัังทำำ�ให้้เห็็นถึึง
ความสััมพัันธ์์ของคนในชุุมชนที่่�ยังั มีี
ความร่่วมมืือร่่วมใจและพึ่่�งพาอาศััย
กััน

การทำำ�ลอบปลา

เจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ์ (ปัณณ์)
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ประมงเลี้้�ยง
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	มีีกฎหมายห้้ามทำำ�โป๊๊ะน้ำำ�ตื้
� ้น� ในทะเลที่่�นี่่� แต่่
สามารถทำำ�ประมงเลี้้�ยงซึ่่ง� หมายถึึงการเลี้้�ยงสััตว์์ทะเลใน
กระชัังได้้ ซึ่่ง� จำำ�เป็็ นต้้องขออนุุญาตจากกรมประมงและ
กรมเจ้้าท่่าเสีียก่่อน
การเลี้้�ยงปลาในกระชัังนั้้�นจะทำำ�กันั มากทางใต้้
และทางตะวัันตกของเกาะยาวน้้อยเพราะมีีแนวเกาะ
ล้้อมโอบอยู่่� ที่่�ทั้้ง� ช่่วยป้้องกัันคลื่่�นลมและทำำ�ให้้น้ำ��ำ
บริิเวณนั้้�นไหลเวีียนอยู่่�ในอ่่าว เป็็ นเหตุุให้้มีีอาหารเช่่น
แพลงก์์ตอนสำำ�หรัับสััตว์์ทะเลในบริิเวณนั้้�น ชาวบ้้านจะ
ไม่่ทำ�ำ ประมงด้้านตะวัันออกของเกาะเพราะมีีเกาะน้้อย
คลื่่�นจะแรงและจะมีีหอยมาเกาะกระชัังมาก โดยทั่่�วไป
กระชัังจะมีีขนาด 4 x 4 เมตร และมีีขนาดตากระชััง
ประมาณ 1-1.5 นิ้้�ว ที่่�เกาะยาวน้้อยพบการเลี้้�ยง
กระชัังปลาตรงหมู่่� 5 บ้้านแหลมไทร ส่่วนที่่�เกาะยาว
ใหญ่่จะพบทางใต้้ของเกาะ สััตว์์ทะเลที่่�ชาวบ้้านนิิยม
เลี้้�ยงกัันในกระชัังคืือ กุ้้�งมัังกร ปลากะพง และปลาเก๋๋า
ซึ่่ง� กระชัังของคุุณเกษม นิิลสมุทุ ร หรืือ “ บัังหนีีด” ที่่�
เกาะยาวน้้อย มีีกุ้้�งมัังกรเจ็็ดสีี เป็็ นสััตว์์เศรษฐกิิจที่่�ส่ง่
ขายเป็็ นหลัักและรองลงมาคืือ พวกปลาสวยงาม ส่่วน
ฉลามหนูู ฉลามเสืือ ปลานกแก้้ว ปลาหููช้า้ ง ปลาเทวดา
ปัั กเป้้าเม่่นและปลาอื่่�นๆ ที่่�ติดิ มากัับอวน แม้้แต่่ปลาที่่�
บาดเจ็็บแต่่ยังั มีีชีีวิิต ชาวบ้้านจะนำำ�มาเลี้้�ยงในกระชััง
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ต่่อไป

ปลากะพงขาว
ปลากะพงขาวเป็็ นปลาเศรษฐกิิจที่่�ชาวประมง
นิิยมเลี้้�ยงมากที่่�สุดุ ซึ่่ง� ปลากะพงนี้้�สามารถมีีขนาดตััวโต
ได้้มากที่่�สุดุ 20-30 กิิโลกรััม โดยทั่่�วไปชาวบ้้านจะซื้้อ� ลููก
พัันธุ์์�ขนาด 3-4 นิ้้�วมาจากกรมประมงและจะนำำ�มาเลี้้�ยง
จนได้้น้ำ��ำ หนัักประมาณ 6-7 ขีีดถึึง 1 กิิโลกรััม ซึ่่ง� ใช้้เวลา
ประมาณ 2 เดืือนครึ่่ง� จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปขายให้้กับั ร้้าน
อาหารในราคา 350 บาทต่่อกิิโลกรััม (นิิยมมากที่่�สุดุ ใน
ร้้านอาหารเพราะเป็็ นขนาดพอดีีจาน) ถ้้าปลามีีขนาด
3-5 กิิโลกรััมจะนำำ�มาแล่่ชิ้้น� ขายกิิโลกรััมละ 150-170
บาท
นอกจากนี้้�ยังั มีีอีีกส่่วนหนึ่่�งที่่�เลี้้�ยงเพื่่�อขยาย
พัันธุ์์�กลัับสู่่�ธรรมชาติิ ซึ่่ง� จะต้้องเลี้้�ยงประมาณ 3 ปีี จนได้้
ขนาด 8 -10 กิิโลกรััม
	ชาวบ้้านมัักนิิยมเลี้้�ยงปลาเก๋๋าควบคู่่�ไปด้้วย ซึ่่ง�
จะจัับลููกพัันธุ์์�มาจากทะเลรอบๆ เกาะยาว จริิงๆ แล้้ว
ปลาเก๋๋ามีีอยู่่� 20 กว่่าสายพัันธุ์์� แต่่ส่ว่ นใหญ่่ชาวบ้้านจะ
เลี้้�ยงปลาเก๋๋าหยก ปลาเก๋๋าแดงและปลาเก๋๋าดำำ� โดยจะ
เลี้้�ยงประมาณ 7-8 เดืือนจนได้้ความยาว 8-9 นิ้้�ว และมีี
น้ำำ�� หนััก 8 ขีีดถึึง 1 กิิโลกรััม ซึ่่ง� จะขายได้้กิิโลกรััมละ 280
บาท

ปลาช่่อนทะเล
	ชาวบ้้านจะซื้้อ� พัันธุ์์�ปลาช่่อนทะเลมาจาก
ศููนย์์เพาะพัันธุ์์�สััตว์์ทะเล กรมประมงตั้้�งเเต่่ตอนที่่�ปลา
ยัังมีีขนาดเล็็กประมาณ 7-8 นิ้้�ว ในราคา 50 -70
บาทต่่อตััว แล้้วนำ�ำ มาเลี้้�ยงต่่อในกระชััง โดยชาวบ้้าน
จะเลี้้�ยงปลาจนโตแล้้วนำ�ำ มาขายอยู่่�ที่่� 150 -200 บาท
ต่่อกิิโลกรััม ถืือเป็็ นพัันธุ์์�ปลาที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อการทำำ�อาชีีพ
ประมงของคนเกาะยาวน้้อย เพราะเป็็ นสััตว์์เศรษฐกิิจ
ที่่�เลี้้�ยงส่่งขายได้้เป็็ นหลััก ซึ่่ง� จะมีีพ่อ่ ค้้าคนกลางรัับซื้้อ�
แล้้วเอาไปขายที่่�จังั หวััดภููเก็็ต
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กระชัังเพื่่�อการเรีียนรู้้�
ทะเลแถบเกาะยาวเป็็ นแหล่่งอาศััยของสััตว์์ทะเลหลากหลายพัันธุ์์ �
ชาวบ้้านเกาะยาวตั้้ง� ใจใช้้กระชัังบางส่่วนเป็็ นแหล่่งเลี้้ย� งสััตว์์ทะเลต่่างๆ ทั้้ง� ที่่ห� าดูู
ได้้ทั่่�วไป หาดููได้้ยากรวมทั้้ง� เป็็ นแหล่่งอนุุบาลสััตว์์ทะเลที่่บ� าดเจ็็บและลููกสััตว์์ให้้
แข็็งแรงก่่อนปล่่อยกลัับคืืนสู่่�ท้้องทะเล

กุ้้�งมัังกรเจ็็ดสีี
22

แม้้จะมีีต้น้ ทุุนที่่�สูงู แต่่รายได้้ที่่�มาจากกุ้้�งมัังกรก็็สูงู
เช่่นกััน ชาวบ้้านจะรัับซื้้อ� กุ้้�งมัังกรเจ็็ดสีีมาจากพ่่อค้้าชาว
เคนย่่า กุ้้�งมัังกรสายพัันธุ์์�จากเคนย่่านี้้�จะสามารถเติิบโต
แข็็งแรงและขยายพัันธุ์์�ได้้เร็็ว เมื่่�อน้ำำ�� หนัักถึึง 3 ขีีดก็็สามารถ
วางไข่่ได้้แล้้ว แต่่กุ้้�งมัังกรที่่�เลี้้�ยงกัันทั่่�วไปนั้้�นต้้องใช้้เวลา
5-7 เดืือนในการรอให้้โตเต็็มวััยจนสามารถออกไข่่ได้้ โดยจะ
ปล่่อยให้้กุ้้�งสลััดไข่่ออกสู่่�ธรรมชาติิเพราะโอกาสรอดในการ
การเพาะพัันธุ์์�ผ่่านการเพาะเลี้้�ยงทำำ�ได้้น้อ้ ยมาก
โดยทั่่�วไปในหนึ่่�งกระชัังจะเลี้้�ยงกุ้้�งได้้ 30-40 ตััว มีี
การให้้อาหารกุ้้�งด้้วยปลาขนาดเล็็กเช่่น ปลาข้้างเหลืือง และ
ในทุุก 15 วััน จะให้้เพรีียงหอย หอยกระพง หรืือปลาซาดีีน
เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มแคลเซีียมให้้กับั กุ้้�ง ซึ่่ง� จะเจริิญเติิบโตด้้วยการ
ลอกคราบ และเมื่่�อเลี้้�ยงได้้ 8-9 เดืือนขึ้้�นไปก็็จะสามารถนำำ�
ไปขายได้้

	กุ้้�งเมื่่�อโตเต็็มที่่�จะมีีน้ำ��ำ หนััก 1-3.5 กิิโลกรััม
ขายได้้ในราคา 2,600บาท/กิิโลกรััม ซึ่่ง� จะขายให้้กับั
พ่่อค้้าคนกลางต่่อไป
การเลี้้�ยงกุ้้�งมัังกรเจ็็ดสีีนี้้นั้้� น� นอกจากจะ
ต้้นทุุนสููงแล้้วยังั ต้้องมีีความรู้้�ในการเลี้้�ยงด้้วย รวมถึึง
ต้้องแบกรัับความเสี่่�ยงจากโรคต่่างๆ ที่่�ควบคุุมได้้ยาก
จากน้ำำ�� ทะเล แต่่ไม่่น่า่ เชื่่�อว่่าชาวบ้้านจะบรรเทา
ปัั ญหาได้้ด้ว้ ยภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นนั่่�นคืือ ชาวบ้้านจะ
สัังเกตจากสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถเคลื่่�อนที่่�ได้้ในทะเลเช่่น
ปะการััง เมื่่�อปะการัังรอบเกาะ เริ่่ม� มีีโคลนถููกซััดมา
สะสมทัับถม ชาวบ้้านก็็จะรู้้�แล้้วว่า่ น้ำำ�� ในทะเลเริ่่ม� ที่่�
จะเสีียหรืือไม่่ดีี ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อปลาและกุ้้�งใน
กระชััง ในช่่วงแรกชาวบ้้านจะต้้องให้้อาหารแก่่กุ้้�งไม่่
ขาดช่่วง เพื่่�อให้้กุ้้�งแข็็งแรง มีีภูมิู ิคุ้้�มกัันไม่่อ่อ่ นแอลง
สามารถทนทานต่่อน้ำำ�� เสีียได้้ในระยะหนึ่่�ง แต่่หาก
ระยะเวลาของน้ำำ�� เสีียเริ่่ม� ยาวนานถึึง 5 วััน ชาวบ้้าน
จะนำำ�ใบโกงกางหรืือใบไม้้ของพืืชริิมฝั่่�งมาโรยลงไป
ในกระชััง ใบไม้้เหล่่านี้้�จะสามารถช่่วยบรรเทาผลเสีีย
จากน้ำำ�� เสีียได้้ในเบื้้อ� งต้้น เนื่่�องจากสารในใบไม้้ที่่�มีีรส
และกลิ่่�นเปรี้้�ยวจะสามารถลดสิ่่�งสกปรกเช่่น เมืือก
ที่่�มาเกาะตััวปลาได้้ แต่่ถ้า้ น้ำำ�ยั
� งั เสีียต่่อเนื่่�อง ชาวบ้้าน
จะนำำ�ยาเหลืืองหรืือเบตาดีีนมาละลายกัับน้ำำ�� ใน
อััตราส่่วน 40 ลิิตรต่่อเบตาดีีน 1 ขวด และจัับปลา
หรืือกุ้้�งมาแช่่ลงในน้ำำ�� ยานั้้�นเพื่่�อฆ่่าเชื้้อ� โรคหรืือสิ่่�ง
สกปรกบนตััวกุ้้�ง
นอกจากเรื่่อ� งน้ำำ�� เสีียแล้้ว ในช่่วงฤดููหนาว
กระแสน้ำำ�จ
� ะไหลช้้าลง เพราะน้ำำ�มี
� ีอุณ
ุ หภููมิิที่่�เย็็นลง
จึึงหนัักขึ้้�น ช่่วงที่่�อุณ
ุ หภููมิิน้ำ��ำ เปลี่่�ยนนี้้� หากกุ้้�งไม่่แข็็ง
แรงแล้้วปรัับตััวไม่่ทันั ก็็จะตาย แต่่แม้้ว่า่ กุ้้�งจะตายก็็
ยัังสามารถขายได้้ โดยราคากุุ้ง� จะตกลงเหลืือ 800
บาทต่่อกิิโลกรััม

ฉลามเสืือดาว
ปลาฉลามเสืือดาวเป็็ นปลาที่่�มีีครีีบหางยาวมาก
มีีส่ว่ นหััวมนกลมสั้้�นทู่่� พื้้น� ลำำ�ตัวสี
ั ีเหลืืองสลัับลายจุุดสีีดำ�ำ
คล้้ายลายของเสืือดาวยกเว้้นส่่วนหััวและหาง เมื่่�อยัังเล็็ก
ลายบนลำำ�ตัวจ
ั ะเป็็ นสีีน้ำ��ำ ตาลดำำ�คาดขาวคล้้ายลายของ
ม้้าลาย บนลำำ�ตัวมี
ั ีสันั เป็็ นเหลี่่�ยมด้้านละสองสััน ผิิวหนััง
หยาบเป็็ นเม็็ด เป็็ นปลาที่่�ไม่่มีีฟัันแหลมคมเหมืือนปลา
ฉลามชนิิดอื่่�น จะชอบนอนนิ่่�งบนเนิินทราย และตาจะมอง
ไม่่เห็็นในตอนกลางวััน
คนส่่วนมากจะมองว่่าฉลามเป็็ นสััตว์์ดุรุ้ า้ ยไม่่เป็็ น
มิิตรต่่อผู้้�คน แต่่ “บัังหนีีด” เจ้้าของกระชัังได้้เลี้้�ยงฉลามนี้้�
ไว้้ด้ว้ ยความผููกพััน การเลี้้�ยงปลาฉลามเสืือดาวไว้้นี้้ต้� อ้ ง
ขออนุุญาตจากกรมเจ้้าท่่าด้้วย โดยได้้ขออนุุญาตเลี้้�ยงไว้้
เพื่่�อการศึึกษา อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อฉลามเสืือดาวโตขึ้้�น
ก็็จะต้้องปล่่อยกลัับสู่่�ทะเลต่่อไป
ฉลามเสืือดาวนี้้�ติดิ อวนจัับปลามา บัังหนีีดจึึง
ปล่่อยมัันลงกระชัังและให้้อาหารมัันทุุกวััน วัันละหนึ่่�งครั้้ง�
อาหารที่่�ให้้คืือปลาขนาดเล็็กต่่างๆ เช่่น ปลาข้้างเหลืือง
ปลาหางเหลืือง ปลาดาบ และปลาทราย เป็็ นต้้น
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ฉลามหนูู
ฉลามหนููมีีลักั ษณะที่่�พิิเศษ เพราะฉลาม
หนููเพศเมีียจะมีีอวััยวะเพศที่่�เหมืือนของเพศผู้้� และ
ฉลามหนููเพศผู้้�ก็็จะมีีอวััยวะเหมืือนของเพศเมีีย
ฉลามหนููเป็็ นสััตว์์ที่่�แพร่่พันั ธุ์์�ได้้เร็็วโดยออกลููกเป็็ น
ไข่่ ซึ่่ง� มัันมีีขายอยู่่�ทั่่�วไปในท้้องถิ่่�น
	สััตว์์ประเภทฉลามเป็็ นสััตว์์ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อ
ระบบนิิเวศ เพราะมัันสร้้างสมดุุลให้้กับั สััตว์์ทะเล
เนื่่�องจากฉลามจะกิินปลาที่่�เชื่่�องช้้าหรืือป่่ วย (ไม่่ว่า่
จะเป็็ นปลากิินพืืชหรืือเนื้้อ� ) ฉลามทำำ�ให้้ปลากิินพืืช
มีีจำ�ำ นวนที่่�พอเหมาะ ทำำ�ให้้สาหร่่ายที่่�ปกคลุุมพื้้น� ที่่�
ไม่่เสีียหายมากจนเกิินไป ฉลามยัังสามารถที่่�จะ
ควบคุุมพฤติิกรรมของสััตว์์นักั ล่่ารองๆ ลงมาได้้
ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศในทะเลคงความสมดุุลไว้้

สััตว์์อื่่�นๆ
นอกจากนี้้�ที่่�กระชัังยัังมีีหอยแมลงภู่่�ซึ่่ง� จะ
เติิบโตช้้ากว่่าที่่�อื่่�น เพราะอยู่่�ในน้ำำ�� เค็็ม ซึ่่ง� ถ้้าเป็็ น
น้ำำ�� กร่่อยหอยแมลงภู่่�จะเติิบโตได้้ดีีกว่่า
ในกระชัังยัังเลี้้�ยงสััตว์์ทะเลอื่่�นไว้้ด้ว้ ย เช่่น
ปลาปัั กเป้้าซึ่่ง� กิินไม่่ได้้ เพราะมีีแต่่น้ำ��ำ ไม่่มีีเนื้้อ� แม้้
ไม่่มีีพิิษ และบางตััวหนามจะแหลมมาก ปลาหููช้า้ ง
ปลาไหลมอเรย์์ เป็็ นต้้น
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เจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ์ (ปัณณ์)
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เกษตรสะอาด
ด้้วยน้ำำ��สะอาด
และดิินสะอาด

	ภููมิิประเทศของเกาะยาวจะมีีแนวเขาวางตััว
เหนืือใต้้ ถััดมาเป็็ นที่่�ราบเชิิงเขาและที่่�ราบ ซึ่่ง� เอื้้อ� อำำ�นวย
ต่่อการทำำ�การเกษตรทั้้�งทำำ�นาและทำำ�สวน
	ที่่�บ้า้ นน้ำำ�จืื
� ด หมู่่� 4 เกาะยาวน้้อย มีีที่่�ราบกว้้าง
ขวางและมีีแหล่่งน้ำำ�จืื
� ดมากที่่�สุดุ บนเกาะยาวน้้อย ที่่�นั่่�น
มีีคลองน้ำำ�จืื
� ดไหลจากเขาโดยรอบเรีียกรวมๆ ว่่าเขาควน
จุุก จึึงเหมาะแก่่การทำำ�นาแปลงใหญ่่
	ลุุงมงคล กล้้าสมุุทร เล่่าว่่าชาวบ้้านสร้้างฝายไว้้
กว่่า 7 ฝาย เพื่่�อกัักน้ำำ�� ไว้้ใช้้ยามที่่�ต้อ้ งการใช้้น้ำ��ำ นอกจาก
นี้้�ยังั มีีอ่า่ งเก็็บน้ำำ�ดิ
� นิ ขุุดขนาด 5 ไร่่ที่่�หมู่่� 7 หรืือบ้้านอััน
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เป้้าซึ่่ง� อยู่่�ใกล้้เคีียงกััน โดยสร้้างในบริิเวณที่่�มีีตาน้ำำ�� และ
อีีกส่่วนได้้น้ำ��ำ มาจากน้ำำ�ฝ
� น น้ำำ�จ
� ากอ่่างเก็็บน้ำำ�นี้้
� จ� ะถููก
สููบขึ้้�นแทงก์์น้ำ�ที่่
�ำ �อยู่่�สููงและจ่่ายน้ำำ�� ออกไปเป็็ นประปา
หมู่่�บ้้าน และถููกนำำ�มาใช้้ในครััวเรืือน และในการเกษตร
อย่่างเช่่นการปลููกข้้าวและปลููกพืืชผัักสวนครััว
ขณะที่่�เกาะยาวใหญ่่จะทำำ�นาเป็็ นหย่่อมๆ ใน
พื้้น� ที่่�ที่่�อยู่่�ใกล้้สายน้ำำ�ที่่
� �ไหลเรื่่อ� ยเลาะซอกเขาสู่่�พื้้น� ราบ
และในส่่วนของพื้้น� ที่่�ราบสููงชาวบ้้านของทั้้�งสองเกาะจะ
ประกอบอาชีีพปลููกสวนยางกัันในสััดส่่วนที่่�ไม่่น้อ้ ยไป
กว่่าการทำำ�นา

นาข้้าว
เกาะยาวคืือเกาะกลางทะเลขนาดใหญ่่ และมีี
เกาะยาวน้้อยเป็็ นเกาะเดีียวที่่�มีีนาผืืนใหญ่่ผืืนสุุดท้้าย
กลางทะเลอัันดามััน ในอดีีตมีีนาข้้าวผืืนใหญ่่พื้้น� ที่่�กว่่า
2,000 ไร่่อยู่่�กลางเกาะ ปัั จจุบัุ นั แหลืืออยู่่�ประมาณ
700-800 ไร่่ การปลููกข้้าวเป็็ นการทำำ�กิินของคนที่่�นี่่�มากว่่า
ร้้อยปีี และชาวบ้้านจะทำำ�นาปีี พึ่่ง� น้ำำ�ฝ
� นเป็็ นส่่วนใหญ่่
ระยะเวลาตั้้�งแต่่เริ่่ม� ปลููกจนเก็็บเกี่่�ยวอยู่่�ที่่� 5 เดืือน ซึ่่ง� จำำ�ได้้
ง่่ายๆ ว่่า ‘‘ปลููกวัันแม่่ เกี่่�ยววัันพ่่อ’’ หรืือในช่่วงกลางเดืือน
สิิงหาคมถึึงต้้นเดืือนธัันวาคม
นอกจากนี้้�ที่่�นี่่�ยังั มีีการทำำ�นา 3 แบบคืือ นาดำำ� นา
หว่่าน และนาโยน ในอดีีตที่่�เกาะยาวน้้อยจะทำำ�นาดำำ� ซึ่่ง�
เป็็ นการทำำ�นาที่่�ต้อ้ งเพาะกล้้าก่่อน แล้้วจึงึ นำำ�ต้น้ กล้้าไปปัั ก
ดำำ� สำำ�หรัับนาหว่่านถึึงแม้้จะเป็็ นวิิธีีปลููกข้้าวที่่�ง่า่ ยที่่�สุดุ
และรวดเร็็วที่่�สุดุ ด้้วยการหว่่านเมล็็ดข้้าวลงในนา แต่่การ
ดููแลข้้าวในภายหลัังจะทำำ�ได้้ยาก แม้้ข้า้ วจะได้้รับั แสงมาก
แต่่ก็็พลอยทำำ�ให้้หญ้้าและวััชพืืชขึ้้น� ง่่ายและเร็็วด้ว้ ย ซึ่่ง� มีี
ผลต่่อการที่่�ข้า้ วโดนแย่่งสารอาหาร อีีกทั้้�งยัังรกและไม่่

สวยงาม ชาวบ้้านจึึงไม่่ค่อ่ ยนิิยมทำำ�นาหว่่านกััน แต่่ใน
ขณะเดีียวกัันก็็ไม่่ค่อ่ ยมีีใครทำำ�นาดำำ�แล้้วอีีกเช่่นกัันเพราะ
ยุ่่�งยากและใช้้เวลานาน
	ปัั จจุบัุ นั ชาวบ้้านที่่�นี่่�หันั ไปทำำ�นาโยนคืือการโยน
กล้้าข้้าวที่่�เพาะไว้้ก่่อนลงนาเป็็ นแถวๆ เป็็ นรููปแบบที่่�ง่า่ ยที่่�
จะให้้ผลเหมืือนการทำำ�นาดำำ� แต่่ช่ว่ ยแก้้ปััญหาของนา
หว่่านได้้ เพราะนาโยนเป็็ นนาน้ำำ�ขั
� งั ทำำ�ให้้หญ้้าและวััชพืืช
ขึ้้�นไม่่ง่า่ ยนััก
	พัันธ์ุุ�ข้้าวที่่�นิิยมปลููกกัันที่่�นี่่�ในวัันนี้้�คืือข้้าวหอม
มะลิิ 105 และข้้าวหอมปทุุม ต่่อมามีีการปลููกข้้าว
ไรซ์์เบอร์์รี่่เ� พิ่่�มขึ้้�นด้้วย ซึ่่ง� พัันธุ์์�ข้้าวที่่�นิิยมปลููกกัันมากที่่�สุดุ
บนเกาะคืือพัันธุ์์�ข้้าวอยุุธยา ซึ่่ง� ถููกนำำ�มาโดยชาวอยุุธยาที่่�
เข้้ามาอาศััยอยู่่�ที่่�นี่่� ข้้าวอยุุธยาเป็็ นข้้าวที่่�ปลููกง่่าย อร่่อย
และได้้ผลผลิิตเร็็ว อีีกทั้้�งยัังสามารถเก็็บเกี่่�ยวได้้เร็็วกว่่า
ข้้าวพัันธุ์์�อื่่�น ทำำ�ให้้ข้า้ วพัันธุ์์�อื่่�นตกเป็็ นเป้้าหมายของ
นกเเละศััตรููข้า้ ว
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หนำำ�นาทอน
	คำำ�ว่า่ “ขนำำ�” หรืือ “หนำำ�” ในภาคใต้้เป็็ นคำำ�
เรีียกที่่�พักั ทำำ�นาในท้้องนาของภาคใต้้ สิ่่�งเดีียวกัันกัับที่่�
เรีียกว่่า “เถีียง ในอีีสาน ที่่�เกาะยาวน้้อยจะพบสถานที่่�
หนึ่่�งเรีียกว่่า “หนำำ�นาทอน” คำำ�ว่า่ “นาทอน” คืือคำำ�เรีียก
พื้้น� ที่่�นาข้้าวในบริิเวณตามมุุม ตามขอบเวิ้้�งต่่างๆของ
พื้้น� ที่่� ทำำ�ให้้ไม่่ได้้ผืืนนาเป็็ นแนวยาว ซึ่่ง� หากผืืนนาติิดต่่อ
กัันเป็็ นแนวตรงยาวไปไกลๆ จะเรีียกว่่า “นายาว”
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็ นคำำ�ท้อ้ งถิ่่�นเรีียกกัันมาแต่่โบราณ
การทำำ�นาข้้าวที่่�เกาะยาวน้้อย แต่่เดิิมเริ่่ม� จาก
การปลููกเพื่่�อใช้้กิินและขายกัันในชุุมชน แต่่ในปัั จจุบัุ นั มีี
การปรัับตััวในการทำำ�กิิน เมื่่�อมีีกระแสท่่องเที่่�ยวเข้้ามา
มาก นาข้้าวหลายแปลงก็็ทำ�ำ หน้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นคืือกลายเป็็ น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวไปด้้วย
“หนำำ�นาทอน” คืือชื่่�อสถานที่่�ที่่�ชาวนายัังคง
ปลููกข้้าว ซึ่่ง� ดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวจำำ�นวนมากก่่อนหน้้านี้้�
จึึงมีีการปรัับตััวปลููกพัันธุ์์�ข้้าวอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�นมาเช่่นพัันธุ์์�
ไรซ์์เบอรี่่� เพื่่�อเป็็ นสิินค้้าแก่่นักั ท่่องเที่่�ยวผู้้�รัักสุุขภาพ
และช่่วยเพิ่่�มสีีสันั ให้้ผืืนนา อีีกทั้้�งยัังปลููกที่่�พักั เพิ่่�มรอบ
นาสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว ชุุมชนจึึงมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นอีีกทาง
และผลผลิิตข้้าวก็็ยังั คงสามารถใช้้บริิโภคและขายได้้
เหมืือนเดิิม
มะ “สุุนีี เริิงสมุุทร” เป็็ นเจ้้าของพื้้น� ที่่�นาข้้าว
“หนำำ�นาทอน” กว่่า 20 ไร่่ ซึ่่ง� เป็็ นทั้้�งที่่�ดินิ ส่่วนตััวและที่่�
นาเช่่า พัันธุ์์�ข้้าวที่่�มะเลืือกปลููกมีีอยู่่� 5 พัันธุ์์� ได้้แก่่ ข้้าว
กข.21, ข้้าวหอมมะลิิ 105, ข้้าว กข 43, ไรซ์์เบอร์์รี่่สี� ี
เขีียวและดำำ�หนองคาย ซึ่่ง� ให้้ผลผลิิตใน 1 ปีี รวมกััน
ประมาณ 100 ตััน สำำ�หรัับมะจะชอบปลููกข้้าวไรซ์์เบอร์์
รี่่ม� ากที่่�สุดุ เนื่่�องจากข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่ร� าคาดีี ปลููกไม่่ยาก
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และยัังให้้ผลผลิิตอย่่างรวดเร็็วภายใน 120 วััน
เมื่่�อจะขายข้้าวมะต้้องจ้้างรถมาเกี่่�ยวข้้าว และ
นำำ�ข้า้ วที่่�ได้้มาตากไว้้เป็็ นเวลา 1 วััน เเละจากนั้้�นจึึงนำำ�
ข้้าวไปสีีก่่อนนำำ�ไปขาย ซึ่่ง� บนเกาะยาวน้้อยมีีโรงสีีข้า้ ว
ทั้้�งหมดสามโรง เป็็ นโรงสีีของเกาะ 1 แห่่ง และโรงสีีส่ว่ น
ตััว 2 แห่่ง ซึ่่ง� หนึ่่�งในสามโรงนี้้�ก็็มีีโรงสีีที่่�เป็็ นของมะด้้วย
เมื่่�อจะขายข้้าวมะจะเเบ่่งข้้าวขายเป็็ นกระ
สอบๆละ 30 กิิโลกรััม มัักขายให้้กับั โรงเเรมที่่�มาซื้้อ� ข้้าว
ครั้้ง� ละมากๆ เเละมีีอีีกส่่วนที่่�มะจะเเบ่่งขายเป็็ นถุุงๆ ละ
1 กิิโลกรััม เพื่่�อขายให้้เเก่่นักั ท่่องเที่่�ยวบนเกาะที่่�หนำำ�นา
ทอน โดยมีีราคาขายต่่อกิิโลกรััมดัังนี้้� ข้้าวกข. 21 ราคา
กิิโลกรััมละ 40 บาท, ข้้าวหอมมะลิิ 105 ราคา กิิโลกรััม
ละ 50 บาท, ข้้าว กข 43 ราคากิิโลกรััมละ 50 บาท,
ข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่สี� ีเขีียว ราคากิิโลกรััมละ 70 บาท และข้้าว
ไรซ์์เบอร์์รี่่ดำ� �ำ หนองคายราคากิิโลกรััมละ 80บาท
	ที่่�หนำำ�นาทอนนี้้�นอกจากจะเป็็ นพื้้น� ที่่�ปลููกข้้าว
แล้้ว ผืืนนาที่่�ลดหลั่่�นด้้วยสีีของรวงข้้าวที่่�ต่า่ งสีีกันั ตาม
พัันธุ์์�ทำำ�ให้้ผืืนนานี้้�มีีความสวยงามเป็็ นจุุดท่่องเที่่�ยวที่่�
สำำ�คัญ
ั อีีกแห่่งหนึ่่�ง และมะยัังได้้แบ่่งพื้้น� ที่่�ใช้้สอยออก
เป็็ นส่่วนๆ เพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์
สููงสุุด ส่่วนหนึ่่�งมะแบ่่งเป็็ นพื้้น� ที่่�สวนปลููกผัักเช่่นพริิก
ถั่่�วฝัักยาว ผัักกาดขาว แตงโม และเพาะต้้นกล้้า พื้้น� ที่่�
อีีกส่่วนเป็็ นบึึงขนาดกลางสำำ�หรัับเก็็บน้ำำ�ฝ
� น มะจะใช้้น้ำ��ำ
ในบึึงนี้้�สลับั กัับน้ำำ�จ
� ากคลองน้ำำ�จืื
� ดโดยขึ้้�นอยู่่�กัับ
สถานการณ์์ฟ้า้ ฝน ถ้้าปีี ใดมีีน้ำ�ฝ
�ำ นมาก ผลผลิิตข้้าวก็็
จะได้้มากไปด้้วย แต่่หากน้ำำ�ฝ
� นน้้อยก็็ต้อ้ งเเย่่งกัันสููบน้ำำ��
ซึ่่ง� ที่่�นาของมะนั้้�นอยู่่�ปลายน้ำำ�มั
� กั มีีน้ำ��ำ ไม่่พอปลููกข้้าว จำำ�
ต้้องปล่่อยให้้ข้า้ วเเห้้งไป

ข้้าวที่่�เกาะยาวน้้อย
อร่่อยและสะอาด
	บัังสมพล เริิงสมุุทร เล่่าว่่า แผ่่นดิินเกาะยาว
น้้อยจะมีีน้ำ��ำ ทะเลหนุุนขึ้้�นตามวััฏจัักรของฤดููกาล แม้้
การปลููกข้้าวต้้องการน้ำำ�จืื
� ด แต่่ปรากฏการณ์์ดังั กล่่าว
กลัับช่่วยให้้ข้า้ วที่่�ปลููกบนเกาะยาวน้้อยมีีรสชาติิดีี
เพราะน้ำำ�� ทะเลได้้ฝากแร่่ธาตุุไว้้กับั ผืืนดิินและสายน้ำำ��
ส่่วนความเค็็มนั้้�นเมื่่�อถึึงฤดููฝน น้ำำ�ฝ
� นจะช่่วยชะล้้าง
ความเค็็มไป ข้้าวรสชาติิดีีนี้้ก� ลายเป็็ นจุุดขายที่่�มีีชื่่�อ
ให้้กับั เกาะยาวน้้อย
นอกจากนี้้�การปลููกข้้าวจะดำำ�เนิินอยู่่�บนหลััก
การเกษตรอิินทรีีย์ ์ ที่่�เเก้้ปััญหางต่่างๆด้้วยวิิธีีการไร้้

หรืือปลอดสารเคมีีเช่่น การทำำ�น้ำ��ำ หมัักที่่�หมัักจาก
หอยเชอรี่่ซึ่่� ง� เป็็ นศััตรููพืืช ที่่�นอกจากจะเป็็ นการกำำ�จััด
ศััตรููพืืชไปในตััวแล้้วยังั ได้้น้ำ��ำ หมัักมาใช้้ประโยชน์์ใน
การบำำ�รุุงดููแลข้้าวด้้วย หรืือการที่่�นำ�ำ ปลาเล็็กที่่�จับั ได้้
จากการทำำ�ประมงมาหมัักและฉีีดเพื่่�อปรัับสภาพดิิน
การทำำ�เกษตรอิินทรีีย์นี้้์ ทำ� �ำ ให้้ข้า้ วและผลผลิิตเกษตร
อื่่�นบนเกาะได้้ชื่่�อว่่า “สะอาด“ จนเป็็ นที่่�ต้อ้ งการของ
ตลาดยิ่่�งขึ้้�น
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สวนยาง
ในอดีีตชาวบ้้านจะทำำ�สวนปลููกต้้นไม้้ อย่่างไม้้ผล
และไม้้ใช้้สอยแล้้วกิินใช้้ในครััวเรืือน ระยะหลัังคนเริ่่ม� หัันไป
ปลููกยางพาราพืืชเศรษฐกิิจที่่�ให้้ราคาและใช้้น้ำ�น้
�ำ อ้ ยกว่่าการ
ปลููกข้้าว อีีกทั้้�งยัังยืืนต้้นให้้ผลผลิิตน้ำำ�� ยางไปได้้อีีกนาน พื้้น� ที่่�
สวนผลไม้้เช่่นสวนมะพร้้าว สวนมะม่่วงหิิมพานต์์และไม้้ผล
อื่่�น รวมทั้้�งท้้องนาส่่วนหนึ่่�งจึึงถููกแปลงไปเป็็ นสวนยางพารา
	จากการสอบถาม องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลไตรวุุฒิิ
ระวัังชา เกาะยาวน้้อยได้้ให้้ข้อ้ มููลว่า่ ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่จะ
ปลููกยางพัันธุ์์� PRM 600 ที่่�มีีลักั ษณะเด่่นคืือ ใบมีีรููปร่่างป้้อม
ปลายใบมีีสีีเขีียวอมเหลืือง เนื่่�องจากเป็็ นพัันธุ์์�ที่่�ให้้น้ำ��ำ ยาง
มาก แต่่ก็็มีีข้อ้ เสีียคืือเป็็ นโรคใบร่่วงได้้ง่า่ ย โดยทั่่�วไปการ
ปลููกต้้นยางพารา ชาวบ้้านจะเริ่่ม� กรีีดยางได้้ต้อ้ งใช้้เวลารอ
ให้้ต้น้ ยางเติิบโตจนมีีอายุุประมาณ 6-7 ปีี ชาวบ้้านจะกรีีด
ยางแค่่ 3 เดืือนเฉพาะในช่่วงฤดููแล้้ง เพราะว่่าถ้้ากรีีดยาง
ตอนช่่วงที่่�ฝนตก จะทำำ�ให้้น้ำ�ฝ
�ำ นปะปนกัับน้ำำ�� ยางที่่�กรีีดไว้้
ทำำ�ให้้น้ำ��ำ ยางเสีียและขายไม่่ได้้ สำำ�หรัับน้ำำ�� ยางที่่�เอาไปขายก็็
จะอยู่่�ในรููปของขี้้�ยาง
วิิธีีกรีีดยางของชาวบ้้านคืือ ชาวบ้้านจะกรีีดเนื้้อ� ไม้้
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ของต้้นยางที่่�ระดัับความสููงประมาณเหนืือศีีรษะ รอให้้น้ำ��ำ
ยางไหลออกมาใส่่ภาชนะที่่�รองน้ำำ�� ยางเอาไว้้ ส่่วนวิิธีีทำ�ขี้้
ำ ย� าง
จะทิ้้�งน้ำำ�� ยางที่่�กรีีดได้้ไว้้ 24 ชั่่�วโมงจนน้ำำ�� ยางแห้้ง ยางที่่�แห้้ง
อยู่่�ก้้นกะลาก็็คืือ ขี้้�ยางนั่่�นเอง ชาวบ้้านก็็จะขายขี้้�ยางให้้
พ่่อค้้าคนกลาง ส่่วนพ่่อค้้าคนกลางก็็จะนำำ�ไปขายต่่อให้้
โรงงาน โดยในราคาปัั จจุบัุ นั คืือ 17 บาทต่่อกิิโลกรััม เมื่่�อสวน
ยางมีีอายุุถึงึ 30 ปีี ชาวบ้้านก็็จะโค่่นต้้นยางทั้้�งสวน เพราะ
เมื่่�อโค่่นพร้้อมกััน ปลููกพร้้อมกัันจะทำำ�ให้้ต้น้ ยางมีีอายุุเท่่ากััน
สำำ�หรัับไม้้ยางที่่�ชาวบ้้านตััดได้้ก็็จะขายและไปทำำ�เป็็ น
เฟอร์์นิิเจอร์์
	ที่่�เกาะยาวใหญ่่ทำ�สว
ำ นยางกัันมากเช่่นกััน และดูู
เหมืือนจะมีีพื้้น� ที่่�สวนยางมากกว่่าเกาะยาวน้้อยด้้วยซ้ำำ��
เนื่่�องจากพื้้น� ที่่�ทำ�ำ นาบนเกาะยาวใหญ่่นั้้น� มัักเป็็ นผืืนนาขนาด
เล็็ก ยางพาราจึึงถืือเป็็ นพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของอำำ�เภอ
เกาะยาวใหญ่่และมีีการใช้้พื้้น� ที่่�ปลููกมากที่่�สุดุ คิิดเป็็ นร้้อยละ
54.19 ของพื้้น� ที่่�ทั้้ง� หมด รวมทั้้�งที่่�เกาะยาวใหญ่่ยังั เหมาะสม
ต่่อการปลููกยางพาราเพราะมีีปริิมาณน้ำำ�ฝ
� นที่่�เพีียงพอ คนใน
ชุุมชนบนเกาะจึึงมีีอาชีีพเกี่่�ยวกัับการแปรรููปยางพารา

การแปรรููปยางพารา
เริ่่ม� ตั้้�งแต่่การกรีีดยางเพื่่�อให้้ได้้น้ำ��ำ ยาง โดย
การกรีีดยางจะต้้องดููสภาพอากาศด้้วย ถ้้าหากฝนไม่่
ตกชาวบ้้านก็็จะกรีีดยาง น้ำำ�� ยางที่่�กรีีดได้้จากต้้นยาง
นั้้�นจะมีีเปอร์์เซ็็นความเข้้มข้้นไม่่เท่่ากััน โดยปกติิแล้้ว
ต้้นยางที่่�มีีอายุุน้อ้ ยจะมีีความเข้้มข้้นของน้ำำ�� ยางอยู่่�ที่่�
40 เปอร์์เซ็็นต์์ แต่่ถ้า้ เป็็ นต้้นยางที่่�มีีอายุุมากแล้้วใน
การเปิิ ดหน้้าเนื้้อ� ไม้้เพื่่�อกรีีดยางครั้้ง� แรกความเข้้มข้้น
ของน้ำำ�� ยางจะมีีมากกว่่า และในการกรีีดครั้้ง� ต่่อๆ ไป
จะได้้ปริิมาณน้ำำ�� ยางเพิ่่�มขึ้้�นแต่่ความเข้้มข้้นจะน้้อย
ลงตามลำำ�ดับั เป็็ น 50 40 และ 30 เปอร์์เซ็็นต์์ เมื่่�อได้้
น้ำำ�� ยางมาแล้้ว ชาวบ้้านที่่�เป็็ นเจ้้าของสวนยางจะขาย
ต่่อให้้กับั ชาวบ้้านที่่�ทำ�ำ การแปรรููปยางพารา
	ชาวบ้้านจะรัับซื้้อ� น้ำำ�� ยางดิิบจากชาวสวนยาง
ในราคา 23 บาทต่่อกิิโลกรััม และจะนำำ�น้ำ��ำ ยางดิิบมา
แปรรููปเป็็ นแผ่่นยางพารา โดยจะนำำ�น้ำ��ำ ยางดิิบมา
ผสมกัับน้ำำ�� และส่่วนผสมอื่่�นลงในถััง หลัังจากนั้้�นจะ
เอาลงถาดพิิมพ์์และปล่่อยให้้แห้้งจนยางจัับตััวเป็็ นรููป
ขั้้�นตอนต่่อมาจะต้้องตบยางออกจากแม่่พิิมพ์์ จากนั้้�น
จะนำำ�ยางที่่�ขึ้้น� รููปแล้้วมาเข้้าเครื่่อ� งรีีดซึ่่ง� จะได้้แผ่่น
ยาง ซึ่่ง� แผ่่นยางหนึ่่�งแผ่่นจะหนัักประมาณ 1.2-1.3
กิิโลกรััม
แล้้วจึงึ นำำ�มาตากบนไม้้แขวนที่่�ทำ�จ
ำ ากกิ่่�งไม้้
ซึ่่ง� หาได้้ทั่่�วไปในป่่ า แผ่่นยางจะถููกตากเป็็ นแถวยาว
ในโรงไม้้สำ�ำ หรัับตากยาง ถ้้าเป็็ นช่่วงที่่�แดดดีีจะตาก
อย่่างน้้อย 1 สััปดาห์์ ถ้้าเป็็ นช่่วงที่่�แดดไม่่แรงจะต้้อง
ตากนานถึึง 2 สััปดาห์์ จนเมื่่�อแผ่่นยางแห้้งแล้้วก็็
พร้้อมที่่�จะถููกขายต่่อให้้กับั พ่่อค้้าคนกลางที่่�มาจาก
ภููเก็็ตและกระบี่่� เพื่่�อนำำ�ไปขายต่่อให้้กับั โรงงานอีีกทีี
หนึ่่�ง โดยราคาแผ่่นยางจะอยู่่�ที่่� 60 บาทต่่อกิิโลกรััม
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สวนมะพร้้าว
	สวนมะพร้้าวบนเกาะยาวน้้อยครอบคลุุมพื้้น� ที่่� 526
ไร่่บนเกาะ
คุุณลุงุ อุุสันั บััวทองและมะจัันทร์์ยา บััวทอง ทำำ�สวน
มะพร้้าวมาถึึง 20 ปีี สวนนี้้�มีีขนาด 2 ไร่่ และมีีมะพร้้าว 60
ต้้น สวนมะพร้้าวของมะจะปลููกมะพร้้าว 2 พัันธุ์์� คืือมะพร้้าว
น้ำำ�� หอมซึ่่ง� นำำ�พันั ธุ์์�มาจากจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีและมะพร้้าว
น้ำำ�� หวานจากจัังหวััดชุุมพร ซึ่่ง� ความแตกต่่างของมะพร้้าว 2
พัันธุ์์�นี้้�คืือ น้ำำ�� ของมะพร้้าวน้ำำ�� หอมจะมีีรสชาติิที่่�หวานและมีี
เนื้้อ� ที่่�นิ่่�มมัันเหมาะกัับการดื่่�ม
มะพร้้าว 1 ต้้นสามารถให้้ผลผลิิตต่่อเนื่่�อง 30 ปีี
มะพร้้าวจะใช้้เวลาห้้าปีี ในการเติิบโตและในปีี ที่่�หกมะพร้้าว
จะเริ่่ม� ให้้ลูกู เมื่่�อเข้้าปีี ที่่�เจ็็ดก็็เริ่่ม� เปิิ ดสวนให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเข้้า
ชมสวนและดื่่�มน้ำำ�� มะพร้้าวสดๆ ได้้
วิิธีีการเก็็บลููกมะพร้้าวนั้้�นไม่่ใช่่ว่า่ อยู่่�ๆ จะสอยลงมา
ได้้เลย แต่่ว่า่ ต้้องมีีวิธีิ ีดูคืืู อ ต้้นมะพร้้าวนั้้�นมีีหลายทะลายใน
หนึ่่�งต้้น ชาวสวนต้้องดููการวนงอกของใบมะพร้้าว คืือให้้เริ่่ม�
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ที่่�ใบมะพร้้าวที่่�งอกอยู่่�ต่ำำ��สุดุ ของต้้น หากใบต่่อไปที่่�ขึ้้น� ถััด
จากใบนี้้�งอกวนไปทางขวา ให้้เก็็บทะลายที่่�งอกวนถััดไปทาง
ด้้านขวา และทำำ�กลัับกัันหากว่่าใบมะพร้้าวงอกไปทางซ้้าย
โดยที่่�มะพร้้าวจะงอกผลเป็็ นทะลายระหว่่างโคนใบสองใบ
และวนไปตามการวนงอกของใบ ชาวสวนจะเก็็บมะพร้้าว
ทะลายล่่างก่่อน โดยดููว่า่ หากผลมะพร้้าวทะลายบนมีีขนาด
ราวเส้้นผ่่าศููนย์์กลางประมาณ 5 นิ้้�วก็็จะสามารถสอยลููก
มะพร้้าวทะลายล่่างได้้
ในแต่่ละวัันสวนมะพร้้าวของมะจัันทร์์ยาจะมีีนักั
ท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิมาแวะเยี่่�ยมชมสวน
มะพร้้าว พร้้อมกัับช่่วยอุุดหนุุนซื้้อ� มะพร้้าวหรืือน้ำำ�� มะพร้้าว
น้ำำ�� หวานกลัับไปในราคาลููกละ 30 บาท ซึ่่ง� ถืือเป็็ นราคาที่่�ถูกู
มาก หากเทีียบกัับราคามะพร้้าวที่่�ขายตามโรงแรมหรืือ
รีีสอร์์ทบนเกาะ มะพร้้าวทำำ�ให้้มะมีีรายได้้หลายทางคืือ จาก
พ่่อค้้าที่่�มาซื้้อ� ผลสด ลููกค้้าที่่�เป็็ นนัักท่่องเที่่�ยวเเละโรงเเรม
หรืือรีีสอร์์ทบนเกาะ บางวัันสวนนี้้�ขายมะพร้้าวได้้ถึงึ 100 ลููก
เลยทีีเดีียว

สวนผสมผสาน
ในปัั จจุบัุ นั ที่่�เกาะยาวมีีผู้้�คนหัันกลัับมาทำำ�สวน
ผสมผสานมากขึ้้�นซึ่่ง� แต่่เดิิมผู้้�คนบนเกาะก็็ใช้้ชีีวิิตอยู่่�บน
รากฐานทำำ�กิินแบบนั้้�นมาก่่อน จนเมื่่�อมีีการทำำ�การเกษตรที่่�
มุ่่�งเน้้นไปกัับการสร้้างรายได้้มากขึ้้�น สวนยางพาราจึึงเข้้า
มาแทนที่่� มาในระยะหลัังเมื่่�อแนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียง
แพร่่หลาย ชาวบ้้านในท้้องถิ่่�นห่่างไกลรวมทั้้�งผู้้�คนบน
เกาะยาวก็็ได้้เรีียนรู้้�ไปด้้วย และเริ่่ม� มองว่่าเป็็ นทางเลืือก
หนึ่่�งของชีีวิิต ยิ่่�งเมื่่�อมีีสถานการณ์์ที่่�ทำ�ำ ให้้ยิ่่�งต้้องพึ่่�งตนเอง
มากขึ้้�นเช่่น สถานการณ์์โรคระบาดโควิิด 19 สถาน
ประกอบการธุุรกิิจต่า่ งๆ ปิิ ดตััวลง บางคนตกงาน บางคน
เห็็นช่่องทางใหม่่ในการทำำ�อาชีีพ หลายคนจึึงกลัับมาทำำ�กิิน
บนพื้้น� ที่่�ของตน
	คุุณทวิิช อุุปมา หรืือที่่�รู้้�จักั กัันในชื่่�อ “บัังหนีีด” เป็็ น
เจ้้าของสวนผสมผสานบนพื้้น� ที่่�กว่่า 18 ไร่่ บัังเล่่าว่่าจะทํํา
งานที่่�รีสี อร์์ทในวัันหยุุดเสาร์์-อาทิิตย์์ และบัังจะได้้ใช้้เวลา
อยู่่�กัับสวนในวัันที่่�เหลืือของสััปดาห์์ ที่่�สวนของบัังมีีพืืช
หลายชนิิดเช่่น ไผ่่ตง ซึ่่ง� บัังเรีียนรู้้�ว่า่ สามารถเป็็ นพืืช
เศรษฐกิิจได้้ ไผ่่ตง 1ลำำ�สามารถตััดได้้ 3 ท่่อน และหากนำำ�
ไปขาย เช่่นขายให้้โรงเเรมซึ่่ง� จะรัับซื้้อ� ในราคา 500 บาทต่่อ
ท่่อน เท่่ากัับว่่า 1 ลำำ� สามารถสร้้างรายได้้ 1,500 บาท
นอกจากนี้้�ที่่�สวนของบัังยัังมีียางพารา มะพร้้าวนํ้้�า
หอม มะพร้้าวกะทิิที่่�สามารถนํํามาทํําแกงได้้

นอกจากการปลููกพืืชหลายพัันธุ์์�แล้้ว บัังยัังได้้เลี้้�ยง
ผึ้้�งโพรงหรืือเรีียกกัันว่่าผึ้้�งป่่ า และเมื่่�อได้้ผลผลิิตมาก็็เน้้น
แจกจ่่ายแบ่่งปัั น ไม่่เน้้นขายทํํากํําไร
	ที่่�สวนของบัังยัังเลี้้�ยงแพะด้้วย เมื่่�อแรกเริ่่ม� เลี้้�ยง
แพะบ้้านแต่่ผลตอบรัับไม่่ค่อ่ ยดีี จึึงเปลี่่�ยนไปเลี้้�ยงแพะสาย
พัันธุ์์�บอร์์ที่่�นํําเข้้ามาจากพัังงา แล้้วให้้มาผสมพัันธุ์์�กัับแพะ
บ้้านจนได้้สายเลืือดบอร์์มา 75% ทํําให้้แพะมีีความแข็็ง
แรงขึ้้�น
	สวนผสมผสานนี้้�เป็็ นความมั่่�นคงของชีีวิิตบัังในวััย
เกษีี ยณ สามารถทำำ�ให้้บังั เก็็บและขายผลผลิิตได้้ทุกุ ฤดููกาล
การทำำ�สวนผสมผสานต้้องใช้้ความรู้้�มาก ทั้้�งความรู้้�เดิิม
และความรู้้�ที่่�ต้อ้ งหาเพิ่่�มเติิมเช่่น การหาความรู้้�เพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้าใจในเรื่่อ� งของพืืชว่่าชอบดิิน น้ำำ�� ความชื้้น� แบบ
ใด สมััยนี้้�การเข้้าถึึงแหล่่งความรู้้�ทำำ�ได้้ไม่่ยากเพีียงแค่่ใช้้
Google เพื่่�อค้้นหาเว็็บไซต์์หรืือ Youtube ซึ่่ง� บัังจะศึึกษา
และนํํามาประยุุกต์์ให้้เหมาะกัับสวนของตนเอง นอกจากนี้้�
สวนของบัังยัังกลายเป็็ นธุุรกิิจของครอบครััว เช่่นพ่่อของบััง
ยัังมาช่่วยดููเเลด้้านปศุุสัตั ว์์ และคอยให้้อาหารสััตว์์ในทุุก
วััน
	จากนี้้�บังั หนีีดมีีแนวคิิดที่่�จะสร้้างที่่�พักั ราคาถููก เพื่่�อ
เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการท่่องเที่่�ยวชุุมชนที่่�มีีแนวคิิดเชิิงอนุุรักั ษ์์
ทั้้�งธรรมชาติิและวััฒนธรรม ซึ่่ง� จะเน้้นฐานลููกค้้าที่่�รักั
ธรรมชาติิ ชอบการมาพัักผ่่อนแบบสงบๆ อีีกทั้้�งบัังยัังได้้
ศึึกษาเรื่่อ� งพลัังงานลมและโซลาเซลล์์อีีกด้้วย
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การท่่องเที่่�ยวชุุมชนที่่�งดงาม

และ ผู้้�คนที่่�เข้้มแข็็งพึ่่�งพาตนเอง

ภาพจาก Six Sense ยาวน้อย
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แรกเริ่่ม� เดิิมทีีอาชีีพของชาวบ้้านเกาะยาว
ไม่่ใช่่การท่่องเที่่�ยว การทำำ�กิินที่่�ทำ�กั
ำ นั มาอย่่างยาวนาน
ของชาวบ้้านคืือการเกษตรได้้แก่่การทำำ�นา ทำำ�สวนและ
การออกเรืือประมง จนระยะหลัังชาวบ้้านมีีความเข้้าใจ
ในเรื่่อ� งของแนวโน้้มที่่�ทรััพยากรจะลดลงทั้้�งทาง
ปริิมาณและคุุณภาพซึ่่ง� ส่่งผลต่่อความมั่่�นคงในการทำำ�
กิิน จึึงมองหาลู่่�ทางอื่่�นที่่�จะเป็็ นช่่องทางของรายได้้
เสริิมและใช้้เป็็ นเครื่่อ� งมืือในการดููแลรัักษาธรรมชาติิ
เพื่่�อคงความสมบููรณ์์ให้้ยาวนานออกไป
	ชาวบ้้านได้้รวมกลุ่่�มขึ้้�นและวิิเคราะห์์
สถานการณ์์ชีีวิิตของตนเอง ชาวสวนยางพาราเห็็น
ว่่าการกรีีดยางจะใช้้เวลาในช่่วงกลางคืืน ดัังนั้้�นขาว
บ้้านมีีเวลาที่่�จะทำำ�อาชีีพอื่่�นในเวลาที่่�เหลืือ ชาวประมง
มองว่่าการออกเรืือมัักจะทำำ�กันั ในตอนเช้้ามืืด ช่่วง
กลางวัันและช่่วงบ่่ายของพวกเขาจึึงยัังว่่างพอเพีียง
สำำ�หรัับการทำำ�กิิจกรรมอื่่�น
	ชาวบ้้านจึึงจัับกลุ่่�มกัันจนเป็็ นกลุ่่�มอาชีีพ มีีทั้้ง�
การทำำ�ขนมและอาหารแปรรููปต่่างๆ และส่่งขายไปยััง
จัังหวััดอื่่�น ทำำ�มาจนได้้ประมาณ 9 ปีี ก็็เกิิดเหตุุการณ์์
สึึนามิิที่่�สร้า้ งความเสีียหายขึ้้�น ซึ่่ง� มีีเรืือประมงกว่่า 20
ลำำ�ต้อ้ งเสีียหายไปและโรงอบขนมก็็เช่่นกััน ข้้าวของ
และครื่่อ� งอบขนมเสีียหายมากจนไม่่สามารถฟื้้ � นตััวขึ้้น�
มาได้้ในช่่วงนั้้�น อย่่างไรก็็ตามในความโชคร้้ายยัังคงมีี
โชคดีี ภายหลัังนั้้�นได้้มีีหน่่วยงานและมููลนิิธิิหลายแห่่ง
ส่่งอาสาสมััครเข้้ามาช่่วยเหลืือและให้้ความรู้้�ในเรื่่อ� ง
ของการฟื้้�นฟููธรรมชาติิ การบริิหารและส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวเพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กับั ชุุมชน

	ชาวบ้้านได้้หารืือกัันว่่าเกาะยาวควรเป็็ นการ
ท่่องเที่่�ยวแนวใด และเริ่่ม� ดำำ�เนิินการโดยทำำ�งานร่่วมกัับ
รีีสอร์์ทในพื้้น� ที่่�คืือฮอลิิเดย์์รีสี อร์์ท รีีสอร์์ทแห่่งแรกบน
เกาะยาวน้้อยที่่�ถูกู สร้้างขึ้้�นราวปีี พ.ศ.2535 โดยชาว
บ้้านจะจััดหาแขกในการเข้้าพัักให้้รีสี อร์์ทและได้้รับั ค่่า
นายหน้้าประมาณ 100-200 บาท เป็็ นราคาที่่�พอใจกััน
ในทั้้�งสองฝ่่ าย
	ชาวบ้้านได้้จุดุ ประกายความคิิดสู่่�ลู่่�ทางอื่่�น
ชาวบ้้านบางส่่วนได้้ตัดั สิินใจลงทุุนคนละหนึ่่�งแสนบาท
สร้้างบัังกะโลสี่่�หลัังและร้้านอาหาร โดยคำำ�นึงึ ถึึงการ
สร้้างบนพื้้น� ที่่�ที่่�ไม่่ทับั ซ้้อนป่่ า ไม่่ทำ�ล
ำ ายทะเลและ
แหล่่งน้ำำ�� เพื่่�อรัักษาธรรมชาติิให้้สวยงามอัันเป็็ นเสน่่ห์ ์
ของเกาะยาวเสมอมา
	นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิเดิินทางมาสู่่�
เกาะยาวเพิ่่�มขึ้้�น ชาวบ้้านเริ่่ม� เรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษเพื่่�อ
การสื่่�อสารที่่�ดีีขึ้้น� มีีการเพิ่่�มโปรแกรมการท่่องเที่่�ยวนั่่� ง
เรืือไปถึึงทั้้�งฝั่่�งกระบี่่�และภููเก็็ตจนได้้รับั การตอบรัับและ
เกิิดการบอกเล่่าปากต่่อปาก
เมื่่�อนัักท่่องเที่่�ยวรู้้�จักั เกาะยาวมากขึ้้�น ธุุรกิิจ
การท่่องเที่่�ยวเองก็็ขยายตััวขึ้้น� เช่่นกััน การท่่องเที่่�ยว
กลายเป็็ นอีีกช่่องทางหนึ่่�งของรายได้้ที่่�ดูวู่ า่ จะช่่วยให้้
ชีีวิิตมั่่�นคงขึ้้�น จึึงมีีการทดลองทำำ�โฮมสเตย์์ Bay View
ขึ้้�น ซึ่่ง� เป็็ นโฮมสเตย์์แห่่งแรกบนเกาะยาวน้้อยและถืือ
เป็็ นต้้นแบบของการบริิหารจััดการโฮมสเตย์์โดยชุุมชน
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โฮมสเตย์์

หลายครััวเรืือนที่่�เกาะยาวน้้อยนิิยมเปิิ ดบ้้าน
เป็็ นโฮมสเตย์์ และยัังมีีโปรแกรมพานัักท่่องเที่่�ยวไป
ทำำ�กิิจกรรม one day trip รอบเกาะ โดยส่่วนใหญ่่
แล้้ว นัักท่่องเที่่�ยวจะนิิยมมาพัักที่่�เกาะยาวน้้อย และ
ไปเที่่�ยวดำำ�น้ำ�ที่่
�ำ �เกาะอื่่�นๆ กว่่า 40 เกาะ ธุุรกิิจ
โฮมสเตย์์ในลัักษณะนี้้�สามารถสร้้างรายได้้เสริิมให้้
กัับชุุมชน
	สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มาพัักนอกจากจะได้้พักั ผ่่อนและ
ท่่องเที่่�ยวแล้้วยังั ได้้ความรู้้�ด้้านวััฒนธรรมและวิิถีีชีีวิิต
ไปในตััว อีีกทั้้�งในทุุกบ้้านจะมีีสมุดุ บัันทึึกความทรง
จำำ�ที่่�ผู้้�เป็็ นเจ้้าของบ้้านจะมอบให้้กับั ผู้้�มาเยืือนได้้
เขีียนความรู้้�สึึกเอาไว้้ และด้้วยความเป็็ นกัันเองของ
คนที่่�นี่่� ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวบางรายอาศััยอยู่่�ที่่�นี่่�นาน
2-3 เดืือน นัักท่่องเที่่�ยวของเกาะยาวน้้อยส่่วนใหญ่่
เป็็ นนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทย รองลงมาเป็็ นชาวเยอรมััน
และชาวอัังกฤษ
	ปัั จจุบัุ นั มีีการรวมกลุ่่�มที่่�มีีชื่่�อว่่า “ชมรมการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรักั ษ์์ โดยชุุมชนเกาะยาวน้้อย” ซึ่่ง�
กลุ่่�มนี้้�ถืือเป็็ นศููนย์์กลางการบริิหาร จััดการ ระบบ
โฮมสเตย์์ต่า่ งๆ จนได้้รับั รางวััลมากมาย
บนเกาะยาวน้้อยยัังมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยว
unseen อย่่างต้้นสมพง หรืือต้้นสะพุุงยัักษ์์ ตั้้�งอยู่่�ใน
เขตอุุทยานแห่่งชาติิอ่า่ วพัังงา บนเกาะยาวน้้อย มีี
ขนาดใหญ่่กว่่า 30 คนโอบ และมีีความสููงราว 50
เมตร คาดว่่าเป็็ นต้้นสมพงที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุดุ ใน
ประเทศไทย และมีีอายุุมากกว่่า 500 ปีี มาแล้้ว พื้้น� ที่่�
ป่่ าตรงนี้้�เป็็ นป่่ าที่่�ชาวบ้้านช่่วยกัันอนุุรักั ษ์์เอาไว้้
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	สัันหลัังมัังกรอยู่่�ที่่�เกาะพลอง เป็็ นสัันดอน
ทรายที่่�จะโผล่่ขึ้้น� มาเวลาน้ำำ�ล
� ด มีีความยาวประมาณ
2 กิิโลเมตร โดยจะต้้องกะเวลามาช่่วงที่่�น้ำ�ล
�ำ ดจึึงจะ
ได้้ภาพที่่�สวยงาม ยิ่่�งมาตอนช่่วงเย็็นก็็จะได้้เห็็นภาพ
พระอาทิิตย์์ตกดิินไปพร้้อมๆ กัับสัันดอนที่่�โผล่่ขึ้้น� มา
จากน้ำำ�� โดยสัันดอนนี้้�เราสามารถเดิินลงไปได้้ แต่่ไม่่
แนะนำำ�ให้้เล่่นน้ำำ�� เพราะมีีเปลืือกหอยมาก สถานที่่�นี้้ �
แม้้เพิ่่�งจะได้้รับั ความนิิยมไม่่นานนััก แต่่ความ
สวยงามของสัันหลัังมัังกรก็็ควรค่่าแก่่การเดิินทางไป
ชื่่�นชมและสััมผััสสักั ครั้้ง� โดยช่่วงเวลาที่่�เหมาะกัับการ
เดิินทางไปชมนั้้�นขึ้้�นกัับเวลาน้ำำ�ล
� ง ซึ่่ง� ต้้องหาข้้อมููล
จากท้้องถิ่่�นเอง
สำำ�หรัับสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวอัันเป็็ นจุุดขายของ
เกาะยาวใหญ่่ก็็คงหนีีไม่่พ้น้ “แหลมหาด” หรืืออีีกชื่่�อ
หนึ่่�งที่่�ได้้รับั การขนานนามว่่ามััลดีีฟส์์เกาะยาว แหลม
หาดคืือส่่วนของแหลมขนาดเล็็กที่่�อยู่่�ระหว่่าง
เกาะยาวใหญ่่และเกาะยาวน้้อย ความโดดเด่่นคืือ
สัันทรายที่่�ยาวกว่่า 1 กิิโลเมตรทอดโค้้งลงไปในทะเล
และจะผุุดขึ้้�นในช่่วงเวลา 3-5 โมงเย็็นของทุุกวััน
เนื่่�องจากเป็็ นช่่วงเวลาที่่�น้ำ�กำ
�ำ �ลั
ำ งั ลง
แหลมหาดนั้้�นมีีเม็็ดทรายขาวละเอีียด และ
น้ำำ�� ทะเลใสสะอาด สถานที่่�แห่่งนี้้�ยังั เคยเป็็ นหนึ่่�งใน
พื้้น� ที่่�ถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์เรื่่อ� ง The Mechanic Resurrrection 2 อีีกด้้วย
นอกจากนั้้�นก็็ยังั มีีอ่า่ วติิกูดู หาดคลองสน
หาดโละปาเหรด หาดโละจาก และแหลมนกออก ซึ่่ง�
คืือแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิที่่�สวยงาม

ต้นไม้ยักษ์

https://www.surferholiday.com/post/treehouse-villas-koh-yao
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https://pantip.com/topic/34942253
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สันหลังมังกร

SIX SENSE

ผู้้�ประกอบการคนนอกถิ่่�น

ภาพจาก Six Sense ยาวน้อย

หากเรามองหาโรงแรมประเภทที่่�มีีแนวคิิด
ทำำ�งานเพื่่�อเกื้้อ� กููลธรรมชาติิและท้้องถิ่่�น โรงแรม Six
Sense อาจเป็็ นที่่�แห่่งแรกที่่�เรานึึกถึึง ไม่่ว่า่ เราจะสนใจ
เข้้าพัักหรืือไม่่ โรงแรม Six Sense มีีความโดดเด่่นใน
หลายด้้าน ไม่่ว่า่ จะเป็็ นด้้านดีีไซน์์ที่่�ทำ�ำ ให้้แขกรู้้�สึึกเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งกัับธรรมชาติิและความเป็็ นมิิตรกัับชุุมชน
โรงแรม Six Sense ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นโดยเศรษฐีี สามีี
ภรรยาคู่่�หนึ่่�งที่่�มีีหัวั ใจรัักโลกและอยากเป็็ นส่่วนหนึ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้โลกสะอาดและยั่่�งยืืนขึ้้�น ด้้วยความที่่�ทั้้ง� คู่่�มีี
อิิสรภาพทางการเงิินสููง ทำำ�ให้้ทั้้ง� คู่่�มีีโครงงานที่่�ทำ�ำ เพื่่�อ
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สุดุ ขั้้�วมากมาย โรงแรม Six
Sense ดำำ�เนิินการบนหลััก Sustainability (ความยั่่�งยืืน)
คืือไม่่ว่า่ โรงแรม Six Sense จะอยู่่�ที่่�ใดบนโลก ย่่อมมีี
ส่่วนในการช่่วยสนัับสนุุนท้้องถิ่่�นเรื่่อ� งความยั่่�งยืืนได้้อย่่าง
ดีีเยี่่�ยม
		

	สำำ�หรัับเกาะยาวน้้อยในสายตาของ Six
Senseนั้้�น มีีธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สงบและสะอาด
โรงแรมมุ่่�งเน้้นที่่�จะเป็็ นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะรัักษาธรรมชาติิของ
เกาะให้้คงสภาพเดิิมมากที่่�สุดุ แม้้แต่่อาณาบริิเวณของ
โรงแรมเองก็็จะเลี่่�ยงการตััดและเคลื่่�อนย้้ายต้้นไม้้หรืือ
พืืชพัันธุ์์�เดิิมของพื้้น� ที่่�
	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โรงแรมพยายามลดการใช้้
พลาสติิกเช่่น การตั้้�งระเบีียบให้้บุคุ คลากรกว่่า 300 คน
หัันมาใช้้ถุงุ ผ้้าแทนการใช้้ถุงุ พลาสติิก หรืือเวลาสั่่�ง
วััตถุุดิบิ และสิินค้้าจากภายนอกก็็จะพยายามลดการใช้้
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ใช้้แล้้วทิ้้ง� เป้้าหมายหลัักของโรงแรม Six
Sense คืือ Reduce (ลดการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ย่อ่ ยสลาย
ยาก) Refuse (ปฏิิเสธบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ย่อ่ ยสลายยากและใช้้
แล้้วทิ้้ง� ) และ Reuse (ใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ประเภทที่่�สามารถ
นำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ��ำ ได้้)
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กระทั่่�งเรื่่อ� งของน้ำำ�ดื่่
� �ม โรงแรมเห็็นว่่าการที่่�มีีนักั ท่่องเที่่�ยวจำำ�นวน
มากเดิินทางมาถึึงที่่�นี่่� หากบริิการน้ำำ�ดื่่
� �มให้้แขก 1 คนและใช้้น้ำ��ำ 1 ขวด ถ้้ามีี
แขก 100 คน เท่่ากัับมีีขยะพลาสติิกเพิ่่�มขึ้้�นวัันละ 100 ขวด ทางโรงแรมจึึง
ตััดสิินใจที่่�จะผลิิตน้ำำ�ดื่่
� �มเองเพื่่�อบริิการแก่่แขกแทนที่่�จะซื้้อ� น้ำำ�ดื่่
� �มที่่�บรรจุุใส่่
ขวด อีีกทั้้�งโรงแรมยัังรณรงค์์ให้้เด็็กและผู้้�คนบนเกาะยาวน้้อยพกพา
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับใส่่น้ำ�ดื่่
�ำ �มให้้ติดิ เป็็ นนิิสัยั ซึ่่ง� ก็็จะช่่วยลดขยะพลาสติิกไปได้้
มาก และในธุุรกิิจท่อ่ งเที่่�ยวเองการที่่�เกาะยาวเป็็ นที่่�รู้้�จักั ในระดัับโลกและ
ดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิมาสู่่�เกาะยาวเป็็ นจำำ�นวนมากในแต่่ละปีี ทาง
โรงแรมเห็็นว่่าแต่่เดิิม Manager หรืือตำำ�แหน่่งบางตำำ�แหน่่งจำำ�เป็็ นจะต้้องใช้้
ความรู้้�ทางด้้านภาษาอัังกฤษอยู่่�มาก การที่่�ให้้คนกรุุงเทพฯ หรืือคนนอกพื้้น� ที่่�
มาทำำ�งานในตำำ�แหน่่งนั้้�น จะทำำ�ให้้ไม่่เกิิดความสััมพัันธ์์กับั คนท้้องถิ่่�นได้้
เท่่ากัับคนท้้องถิ่่�นบนเกาะเป็็ นผู้้�ดููแลเอง โรงแรมจึึงสนัับสนุุนครููสอนภาษา
อัังกฤษให้้แก่่โรงเรีียน 4 แห่่งบนเกาะยาว เพราะเด็็กควรได้้เรีียนรู้้�ภาษาและ
กล้้าที่่�จะใช้้ภาษาอัังกฤษ ในอนาคตเด็็กเหล่่านี้้�ควรได้้อยู่่�ในถิ่่�นของตนและ
เป็็ นกลุ่่�มคนที่่�พัฒ
ั นาเกาะยาวด้้วยตนเอง
โปรแกรมการท่่องเที่่�ยวของโรงแรมเน้้นกิิจกรรม Sustainabiliyต่่างๆ
เพื่่�อเป็็ นการสนัับสนุุนชุุมชน และยัังคงวิิถีีทำ�กิ
ำ ินและวััฒนธรรมเดิิมเอาไว้้
เช่่น โรงแรมจะสนัับสนุุนให้้นักั ท่่องเที่่�ยวใช้้เรืือหางยาวของชาวบ้้านในการ
เดิินทางแทนการใช้้ Speed Boat โปรแกรมศึึกษาวิิถีีสวนยางที่่�อนุุญาตให้้
นัักท่่องเที่่�ยวลงสวนยางในตอนเช้้ามืืดและทดลองกรีีดยาง โปรแกรม
workshop การทำำ�ผ้า้ บาติิก เป็็ นต้้น

ภาพจาก Six Sense ยาวน้อย
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บุษกร นุชจรีพร (พลอย)
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ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ความงามของเกาะสะอาด
42

ปลาจิ้้�งจ้้างอบแห้้ง
ปลากะตัักหรืือบางทีีเรีียกว่่า “ปลาจิ้้�งจ้้าง“ ชาวบ้้าน
นิิยมเขีียนว่่า “ฉิ้้�งฉ้้าง“ ซึ่่ง� ถึึงแม้้จะผิิดหลัักภาษาไทยแต่่ก็็
นิิยมเขีียนเช่่นนี้้�อย่่างแพร่่หลาย ซึ่่ง� หากพบคำำ�นี้้ที่่� �ใดความ
หมายก็็คืือปลากะตัักนั่่�นเอง
การทำำ�ปลาจิ้้�งจ้้างอบแห้้ง เริ่่ม� ที่่�ชาวประมงเกาะยาว
ใหญ่่ออกเรืือหาปลากะตััก เมื่่�อได้้ปลาจะตัักปลาขึ้้�นด้้วย
ภาชนะที่่�มีีลักั ษณะคล้้ายกระจาด มาต้้มกัับน้ำำ�� ทะเลที่่�เตา
หลัังเรืือเพื่่�อคงความสดใหม่่ของเนื้้อ� ปลา โดยเชื้้อ� เพลิิงที่่�ใช้้
ต้้มจะใช้้น้ำ�มั
�ำ นั โซล่่าเพราะสามารถเปลี่่�ยนถ่่ายได้้ง่า่ ยกว่่า
แต่่ต้อ้ งนำำ�เข้้าจากที่่�อื่่�นซึ่่ง� มีีราคาค่่อนข้้างสููง
หลัังจากที่่�นำ�ำ ปลาขึ้้�นฝั่่�ง ปลาจะถููกนำำ�ไปอบแห้้งโดย
จะต้้องเสีียค่่าอบ 20 บาทต่่อกิิโลกรััม เนื่่�องจากชาวบ้้าน

แต่่ละคนไม่่มีีเตาอบของตััวเอง เตาอบบนเกาะยาวใหญ่่จะมีี
เจ้้าของทั้้�งที่่�เป็็ นนายทุุนจากนอกพื้้น� ที่่�และเตาอบของชาว
บ้้านเอง เตาอบของชาวบ้้านจะเป็็ นห้้องขนาดใหญ่่ที่่�มีีท่อ่ ส่่ง
ความร้้อนจากการเผาฟืื นจากเตาเผานอกห้้อง และความ
ร้้อนจะถููกส่่งเข้้ามาตามท่่อขนาดใหญ่่ในห้้อง ด้้านหลัังของ
ท่่อจะมีีพัดั ลมขนาดใหญ่่พัดั กระจายความร้้อนในห้้องอย่่าง
ทั่่�วถึงึ เพื่่�ออบปลาที่่�วางตากอยูู่บ� นชั้้�น ซึ่่ง� การอบจะใช้้เวลา
ราว 1 คืืน แต่่ถ้า้ มีีปลาน้้อย อบไม่่กี่่�ชั่่�วโมงก็็จะแห้้งหมด
	ขั้้�นตอนต่่อมาจะเป็็ นการคััดแยกปลาที่่�อบแห้้งแล้้ว
โดยจะแยกปลาชนิิดอื่่�นที่่�ปะปนมาเช่่น ปลาแป้้น และสััตว์์
น้ำำ�ชนิ
� ิดอื่่�นเช่่น หอยเม่่น รวมถึึงแยกหััวปลาและเศษเนื้้อ� ที่่�ไม่่
สวยออกไปด้้วย
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ขนาดของปลาจะถููกแยกเป็็ นปลาขนาด
ใหญ่่และขนาดเล็็ก โดยราคาขายของปลาขนาด
เล็็กจะสููงกว่่าคืืออยู่่�ที่่� 180 บาทขึ้้�นไปต่่อกิิโลกรััม
ส่่วนขนาดใหญ่่จะอยู่่�ที่่� 150 บาทต่่อกิิโลกรััม แม้้
เศษหััวปลาเองก็็สามารถนำำ�ไปขายทำำ�เป็็ นอาหาร
สััตว์์ได้้อีีกในราคากิิโลกรััมละ 10 บาท รวมทั้้�ง
ปลาแป้้นที่่�ปะปนมาก็็สามารถขายได้้ในราคา
กิิโลกรััมละ 30 บาท ปลาที่่�ถูกู คััดแล้้วจะถููกส่่ง
ไปขายให้้กับั แม่่ค้า้ คนกลาง บางส่่วนก็็จะถููกส่่ง
ไปขายที่่�มาเลเซีียเพื่่�อนำำ�ไปแปรรููปเป็็ นผลิิตภััณฑ์์
อื่่�นๆ อีีกเช่่น ปลาแห้้งปรุุงรส น้ำำ�� พริิกปลา”ฉิ้้�งฉ้้าง”

ชุุมชนเกาะยาวน้้อยมีีการทำำ�ปลากะตััก
ตากแห้้งมานานหลายปีี เเล้้วเช่่นกััน ซึ่่ง� คุุณป้า้
“มนฑา ยานิิยม “ เล่่าว่่าปลากะตัักตากแห้้งจะ
เริ่่ม� จากการที่่�ชาวประมงตากปลาแห้้งบนเรืือ
ประมง เพราะหากรอให้้ถึงึ ฝั่่�งก่่อนค่่อยทำำ�แห้้ง
ปลาจะเน่่าเสีียก่่อน ซึ่่ง� ในปัั จจุบัุ นั ผลิิตภััณฑ์์
ปลากระตัักตากแห้้งกลายเป็็ นสิินค้้า OTOP ที่่�โด่่ง
ดัังของเกาะยาวน้้อย ส่่วนมากนัักท่่องเที่่�ยวคนไทย
จะนิิยมซื้้อ� กลัับไปเป็็ นของฝากกััน ซึ่่ง� จะขายใน
ราคา 160บาท/กิิโลกรััม
	ปัั จจุบัุ นั คุุณป้า้ มณฑายัังได้้ทดลองทำำ�
คุ้้�กกี้้�ปลากะตัักด้้วย หรืือเรีียกว่่าคุุกกี้้�ปลา
“ฉิ้้�งฉ้้าง “ ซึ่่ง� มีีวิธีิ ีทำ�ดั
ำ งั นี้้�
	นำำ�เนื้้อ� ปลาที่่�ฉีีกเอากระดููกออกมาล้้างน้ำำ��
ให้้สะอาด 3–4 น้ำำ�� แล้้วจึงึ นำำ�เนื้้อ� ปลาไปคลุุกเคล้้า
กัับแป้้งคุุกกี้้� จากนั้้�นอบคุุกกี้้�ปลาให้้กรอบ ซึ่่ง� จะ
ขายในราคา 35บาท / กล่่อง (ประมาณ 5 ชิ้้�น)
เห็็นได้้ว่า่ ปลากะตัักตััวเล็็กๆ นี้้�ก็็มีีประโยชน์์เเละ
สร้้างรายได้้ให้้กับั ชาวบ้้านได้้เหมืือนกััน
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น้ำำ��ผึ้้�งป่่า
	น้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ าเป็็ นผลผลิิตจากป่่ า ในอดีีตชาวบ้้านเก็็บน้ำำ��
ผึ้้�งป่่ า บ้้างเพื่่�อการเข้้ายาหรืือบ้้างเพื่่�อนำำ�มาให้้รสหวาน
ปัั จจุบัุ นั การเก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ าเป็็ นอาชีีพที่่�ทำ�กำ
ำ �ำ ไรได้้ดีี
	ที่่�บ้า้ นย่่าหมีี เกาะยาวใหญ่่ มีีผู้้�มีีประสบการณ์์เก็็บ
น้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ ามากว่่า 10 ปีี นั่่�นคืือ บัังอารีีด หาญเเข็็ง เมื่่�อในบาง
ฤดููกาลอาชีีพหลัักอย่่างการทำำ�ประมงหรืือเกษตรอาจได้้
ผลผลิิตไม่่มากพอ การเก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ าถืือเป็็ นอาชีีพเสริิมที่่�ดีี
การเก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ าจะสามารถเก็็บได้้ตั้้ง� เเต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ถึงึ
เดืือนกัันยายน ซึ่่ง� เป็็ นช่่วงที่่�นางพญาผึ้้�งให้้ผึ้้ง� ตััวอ่อ่ น การที่่�
จะรู้้�ได้้ว่า่ รัังผึ้้�งอยู่่�ตรงที่่�ใดต้้องสัังเกตและมองหาผึ้้�งป่่ า (ผึ้้�ง
หลวง) และตามผึ้้�งไปจนถึึงรัังของมััน
โดยปกติิบังั อารีีดจะเก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ าปลายเดืือน
กัันยายน ซึ่่ง� เป็็ นช่่วงที่่�รังั ผึ้้�งจะอยู่่�ต่ำำ�� สัังเกตได้้จากลัักษณะ
ของรัังที่่�มีีรููปทรงคล้้ายขอบกระด้้ง การเก็็บรัังผึ้้�งจะเก็็บแต่่
ส่่วนที่่�มีีน้ำ�ผึ้้
�ำ ง� จะไม่่เอารัังที่่�มีีตัวอ่
ั อ่ น ซึ่่ง� 2 ส่่วนนี้้�จะอยู่่�ติิด
กัันในรัังเดีียวกััน แต่่ผึ้้ง� จะไม่่วางไข่่ในส่่วนของรัังที่่�เอาไว้้เก็็บ
น้ำำ�ผึ้้
� ง� การแยกแยะว่่ารัังส่่วนใดเอาไว้้เก็็บตััวอ่อ่ น และส่่วน
ใดเอาไว้้เก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง� จะสามารถสัังเกตได้้จากขนาดของรััง
โดยรัังที่่�มีีน้ำ�ผึ้้
�ำ ง� จะมีีขนาดอวบใหญ่่แต่่รังั ที่่�มีีตัวอ่
ั อ่ นจะมีี
ขนาดเล็็กกว่่า
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การเก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ าใช้้เวลานานพอสมควร โดยทั่่�วไป
จะใช้้เวลา 1 วัันเต็็ม ต่่อการเก็็บ 1 รััง เริ่่ม� จากการรมควัันผึ้้�ง
โดยจุุดไฟใส่่คดมะพร้้าว (เปลืือกมะพร้้าว) ควัันจะไล่่ให้้
นางพญาผึ้้�งออกจากรััง จากนั้้�นก็็จะปีี นขึ้้�นไปบนต้้นไม้้เพื่่�อ
ตััดรัังใส่่ถังั แล้้วหิ้้ว� กลัับลงมา ขั้้�นตอนเหล่่านี้้�จำ�ำ เป็็ นต้้อง
อาศััยประสบการณ์์เพราะต้้องหาวิิธีีทำ�ำ ให้้ตัวั เองขึ้้�นลงต้้นไม้้
ได้้สะดวก
หลัังจากเก็็บเกี่่�ยวรัังผึ้้�งลงมาเเล้้ว จะบีีบน้ำำ�ผึ้้
� ง� ออก
ด้้วยมืือและใช้้ผ้า้ กรองเพื่่�อเเยกน้ำำ�ผึ้้
� ง� และกากรัังออกจากกััน
เพราะกากรัังจะไม่่ค่อ่ ยมีีประโยชน์์นอกจากนำำ�ไปทำำ�เทีียนไข
ได้้ ส่่วนมากจะถููกนำำ�ไปทิ้้�ง
	น้ำำ�ผึ้้
� ง� ที่่�ได้้จะถููกนำำ�ไปบรรจุุใส่่ขวดเเก้้ว เเละขาย
ภายในชุุมชนในราคา 500 บาทต่่อขวด ซึ่่ง� โดยปกติิผู้้�คนที่่�
ซื้้อ� น้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ าก็็คืือคนบนเกาะและคนที่่�จังั หวััดภููเก็็ต
	อัันตรายจากการเก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง� ป่่ า ก็็คืือการโดนผึ้้�งต่่อย
บางคนแม้้โดนผึ้้�งหลวงต่่อยเพีียงครั้้ง� เดีียว หากแพ้้ก็็เสีียชีีวิิต
ได้้ เเต่่สำ�ำ หรัับคนเก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง� ที่่�มีีประสบการณ์์มานาน จะมีีภูมิู ิ
และเริ่่ม� เคยชิินต่่อการถููกผึ้้�งต่่อย ที่่�แม้้จะรู้้�สึึกเจ็็บแต่่ก็็ไม่่เป็็ น
อัันตราย

จัักสานเตย
	บัังสมพงษ์์ อุุสาห์์การ เกาะยาวใหญ่่มีีอาชีีพเป็็ น
เกษตรกรชาวสวนและเป็็ นผู้้�ก่่อตั้้�ง “กลุ่่�มจัักสานเสื่่�อใบเตย”
โดยได้้มีีการรวมชาวบ้้านและนำำ�ภูมิู ิปััญญาเดิิมเรื่่อ� งการ
จัักสานมาพััฒนาให้้เป็็ นสิินค้้าจัักสานเพื่่�อการขายในธุุรกิิจ
การท่่องเที่่�ยว ถืือเป็็ นการเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้กับั ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�
ในท้้องถิ่่�น ที่่�เคยเป็็ นเพีียงเครื่่อ� งใช้้ไม้้สอยในครััวเรืือนของ
คนบนเกาะ
เตยเป็็ นพืืชที่่�ที่่�พบได้้บนเกาะ มีีหลายพัันธุ์์� เตยบ้้าน
พบได้้บริิเวณนาข้้าว เตยป่่ าจะขึ้้�นมากแถวลำำ�ห้ว้ ยลำำ�คลอง
เตยหนููขึ้้น� ในป่่ าสวน และสุุดท้้ายคืือ เตยปาหนัันมัักจะขึ้้�น
อยู่่�บริิเวณชายหาด ซึ่่ง� เตยแต่่ละชนิิดก็็จะมีีลักั ษณะใน
การนำำ�มาใช้้งานที่่�ต่า่ งกััน รวมทั้้�งมีีอายุุในการใช้้งานที่่�ต่า่ ง
กัันไปด้้วย
เตยที่่�นิิยมนำำ�มาทำำ�งานจัักสานมากที่่�สุดุ คืือ เตย
ปาหนััน เพราะมีีใบที่่�เหนีียวนุ่่�ม เส้้นใยเตยจะมีีความขาวทำำ�
จัักสานได้้สวย ไม่่ขาดง่่าย และมีีอายุุการใช้้งานอยู่่�ได้้
มากกว่่า 20 ปีี

47

การทำำ�จัักสานเตย เริ่่ม� จาก
เมื่่�อตััดใบเตยมาแล้้ว ให้้ใช้้มีีดเฉืือน
ตรงเส้้นกลางใบเตยเพื่่�อเอาส่่วนก้้าน
ออก จากนั้้�นนำำ�ใบเตยไปลนไฟเพื่่�อ
ไล่่น้ำ��ำ และความชื้้น� ต่่อมาจึึงใช้้
“ย่่าหงาด” อุุปกรณ์์ที่่�มีีลักั ษณะเป็็ น
ด้้ามไม้้ที่่�ส่ว่ นปลายมีีเหล็็กแหลม กรีีด
ใบเตยให้้เป็็ นเส้้นยาว และใช้้ตัวด้
ั า้ ม
“ย่่าหงาด” ซึ่่ง� ทำำ�จากไม้้ไผ่่นวดเส้้นใบ
เตยด้้วยการรููดไปเรื่่อ� ยๆ จนเตยนิ่่�ม
หรืือหากมีีจำ�ำ นวนมากจะใช้้วิิธีีการตำำ�
ใบให้้นิ่่�มแทนก็็ได้้
	จากนั้้�นนำำ�ใบเตยไปแช่่น้ำ��ำ
สะอาด 2 คืืน เพื่่�อล้้างสีีเขีียวออกจาก
ใบแล้้วจึงึ นำำ�ไปตากแดด ถ้้าแดดแรง
จะใช้้เวลาเพีียง 1 วัันในการตากแดด
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และจะได้้สีีของเส้้นเตยเป็็ นสีีขาวสวย
แต่่ถ้า้ แดดอ่่อนจะใช้้เวลาตากนาน
กว่่า และอาจทำำ�ให้้สีีของเส้้นเตยมีีสีี
ออกเป็็ นสีีเหลืืองได้้ หลัังจากนั้้�นจึึง
นำำ�เส้้นเตยไปย้้อมสีีด้ว้ ยการนำำ�ไปจุ่่�ม
น้ำำ�ก่
� ่อน แล้้วค่อ่ ยเอาลงไปแช่่ในน้ำำ�สี
� ีที่่�
ต้้มแล้้วประมาณ 10 นาทีี จึึงนำำ�ขึ้้น� ไป
ตากแดดอีีกครั้้ง�
เมื่่�อเส้้นเตยแห้้งแล้้วให้้นวด
เส้้นใบเตยอีีกครั้้ง� เพื่่�อให้้นิ่่�มขึ้้�นอีีก จึึง
จะสามารถนำำ�ไปจัักสานเป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งๆ ได้้เช่่น กระปุุกขนาด
เล็็กซึ่่ง� นำำ�ไปใส่่เสี้้�ยนหมาก “กอแปะ”
สำำ�หรัับใส่่บุหุ รี่่� “กระจง” ซึ่่ง� เป็็ นขวดมีี
ฐานเป็็ นสี่่�เหลี่่�ยม มีีคอขวดสำำ�หรัับใส่่
ข้้าวเม่่าหรืือข้้าวสาร สิินค้้าสมััยใหม่่

เช่่นแฟ้้มสี่่�เหลี่่�ยมหลายขนาด สำำ�หรัับ
ใส่่เอกสารและหนัังสืือ กระเป๋๋าทรง
สี่่�เหลี่่�ยมมีีหูหิู้้ ว� กำำ�ไลจัักสาน พวง
กุุญแจ ฯลฯ
	ซึ่่�งการสานเตยนั้้�นจะขึ้้�นอยู่่�
กัับสภาพอากาศด้้วย เพราะหากสาน
เตยในวัันที่่�อากาศร้้อนมากเกิินไปจะ
ทำำ�ให้้เส้้นเตยแข็็ง เมื่่�อสานเสร็็จจะ
เกิิดช่่องไฟทำำ�ให้้งานออกมาไม่่สวย
และผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความ
สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือเสื่่�อเตย เนื่่�องจากเป็็ น
วััฒนธรรมเดิิมของท้้องถิ่่�น โดยที่่�ชาว
มุุสลิมิ มีีความเชื่่�อว่่าจำำ�เป็็ นต้้องมีีเสื่่�อ
ติิดบ้้านไว้้ สำำ�หรัับรองร่่างผู้้�ที่่�ใกล้้เสีีย
ชีีวิิต และรองพื้้น� เวลาละหมาดหรืือปูู
นอน 		

ผ้้าบาติิก
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2545 มีีการรวมกลุ่่�มแม่่บ้า้ นเพื่่�อทำำ�
ผ้้าบาติิก มะซาปีี ยะห์์ ยููโซะเล่่าว่่า ในช่่วงแรกมีีการ
ลงเงิิน 13 คน คนละ 300 บาทเพื่่�อนำำ�มาซื้้อ� อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ขนมอบและส่่งออกไปขายอาทิิตย์์ละ 2 วััน และแบ่่ง
รายได้้มาลงทุุนใหม่่ การทำำ�ขนมอบเริ่่ม� มีีชื่่�อเสีียงข้้าม
เกาะ แต่่ขนมอบนั้้�นเก็็บได้้ไม่่นานเพราะไม่่ใส่่สารกัันบููด
จึึงอยากทำำ�อะไรเพิ่่�มเติิมที่่�ใช้้เป็็ นของฝากได้้ จึึงมีีการ
ตกลงกัันใหม่่ว่า่ จะทำำ�ผ้า้ บาติิก ซึ่่ง� จดทะเบีียนเป็็ น
วิิสาหกิิจชุุมชนในปีี พ.ศ.2547 และที่่�สุดุ ก็็ได้้รับั รางวััล
ระดัับจัังหวััดของกรมอุุตสาหกรรม
ผ้้าบาติิกต่่างจากผ้้าปาเต๊๊ะ ตรงที่่�ผ้า้ ปาเต๊๊ะจะ
เป็็ นลายแสตมป์์ลงบนผ้้า อิินโดนีีเซีียทำำ�กันั มาก และถืือ
เป็็ นต้้นแบบของผ้้าบาติิกซึ่่ง� เป็็ นการวาดลายด้้วยสีี
บาติิกลงบนผ้้า
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นทำำ�ผ้า้ บาติิกอยู่่�ที่่�หมู่่� 4 เกาะยาว
น้้อย มีีการทำำ�ผ้า้ บาติิกและสอนทำำ�ผ้า้ บาติิกให้้กับั นััก
ท่่องเที่่�ยว ที่่�นี่่�มีีคนงานอยู่่� 10 คน ไม่่มีีเงิินเดืือน มีีราย
ได้้เท่่าไหร่่ก็็เเบ่่งให้้เท่่ากััน ปกติิเเล้้วในวัันหนึ่่�งกลุ่่�มแม่่

บ้้านจะทำำ�ผ้า้ บาติิกได้้มากที่่�สุดุ 6 ผืืน วััสดุแุ ละอุุปกรณ์์
ที่่�นำ�ำ มาทำำ�ผ้า้ บาติิกจะซื้้อ� มาจากภููเก็็ต ส่่วนสีีซื้้อ� มาจาก
กระบี่่� สีีที่่�ใช้้เป็็ นสีีย้อ้ มผ้้าประเภทย้้อมเย็็น โดยมากจะ
อยู่่�ในกลุ่่�มสีีรีเี เอคทีีฟเพราะไม่่ยุ่่�งยากในการทำำ� ต้้นทุุน
ในการทำำ�ผ้า้ บาติิกนี้้�ประมาณ 400 บาทต่่อผืืน ผ้้าผืืน
หนึ่่�งจะยาวประมาณ 2 เมตร x 1.5 เมตร เมื่่�อขายจะตก
ราคาประมาณ 1,000 บาทต่่อผืืน ซึ่่ง� ปกติิตอนหน้้า
high season จะสร้้างรายได้้คนละประมาณ 13,000
บาทต่่อเดืือน เเละ low season จะได้้ประมาณ 3,000
บาทต่่อเดืือน โดยช่่วงที่่�มีีลูกู ค้้าน้้อยชาวบ้้านจะทำำ�ผ้า้
บาติิกเก็็บไว้้ก่่อน รอจนช่่วงที่่�มีีลูกู ค้้ามากขึ้้�นก็็จะนำำ�
ออกมาขาย
วิิธีีการทำำ�ผ้า้ บาติิก เริ่่ม� ที่่�การเตรีียมเฟรมซึ่่ง� มีี
ลัักษณะเป็็ นกรอบไม้้สี่่�เหลี่่�ยม แล้้วขึงึ ผ้้าไปบนเฟรม
จากนั้้�นต้้มเทีียนให้้ร้อ้ นแล้้วทากรอบเฟรม ร่่างภาพด้้วย
ดิินสอ วาดลายบนผ้้าโดยใช้้เทีียนด้้วย “จัันติ้้�ง” หรืือ
ดิินสอเขีียนเทีียนแล้้วค่อ่ ยลงสีีบาติิกทีีหลััง
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มััดย้้อม
บาติิก
เป็็ นสิ่่�งที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นใหม่่ไม่่นานมานี้้� มััด
ย้้อมบาติิกใช้้สีีมัดั ย้้อมเป็็ นสีีธรรมชาติิ ซึ่่ง� ชาว
บ้้านสามารถหาได้้บนเกาะเช่่น ใบหููกวางที่่�นำ�ำ มา
ต้้มจนเป็็ นสีีย้อ้ มที่่�ให้้สีีเหลืือง ใบมัังคุุดจะให้้สีี
ม่่วง เปลืือกเงาะและเปลืือกแสมให้้สีีน้ำ��ำ ตาล และ
โคลนให้้สีีเทา
	อุุปกรณ์์การมััดย้้อมคืือ ไม้้ไอติิม ไม้้
เสีียบลููกชิ้้�น ไม่่ไผ่่ เชืือกฟาง และหนัังยาง สีีมัดั
ย้้อมจะใช้้ใบไม้้ 10 กิิโลกรััม เทน้ำำ�� ให้้ท่ว่ มพอดีี
และต้้มประมาณ 3 ชั่่�วโมง ทิ้้�งให้้เย็็นจึึงกรองใบ
ออก ก็็จะได้้สีีมัดั ย้้อมผ้้า
	ขั้้�นตอนการย้้อมผ้้า เริ่่ม� จากการนำำ�ผ้า้ มา
ต้้มน้ำำ�� รองพื้้น� ก่่อนซึ่่ง� คืือน้ำำ�ต้
� ม้ ใบมะม่่วงหรืือใบ
มะขามสััก 2-3 ชั่่�วโมง แล้้วนำ�ำ ไปต้้มต่่อในหม้้อสีี
ย้้อม จากนั้้�นนำำ�ผ้า้ มาแช่่น้ำ�ปู
�ำ นู แดงเพื่่�อเพิ่่�มความ
เข้้มของสีีก่่อนที่่�จะนำำ�ไปตาก
ผลิิตภััณฑ์์ผ้า้ มััดย้้อมของเกาะยาวได้้รับั
เครื่่อ� งหมายมาตรฐานสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน
(มผช.) เพื่่�อการรัับรองคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
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เจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ์ (ปัณณ์)
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ร่วมอนุรักษ์ดูแล
ทรัพยากรให้สะอาด
และสมบูรณ์
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นกเงืือก
ประเทศไทยมีีนกเงืือกทั้้�งหมด 13 ชนิิด ซึ่่ง� มีีนิิสัยั
เด่่นคืือเป็็ นนกผััวเดีียวเมีียเดีียว นกเงืือกเพีียงชนิิดเดีียวที่่�
พบที่่�เกาะยาวน้้อยคืือนกเเก๊๊กหรืือนกเเกง (Oriental Pied
Hornbill) ซึ่่ง� จััดเป็็ นนกเงืือกที่่�มีีขนาดเล็็กที่่�สุดุ
	บัังฮอน ศรีีสมุทุ ร คนเกาะยาวน้้อยให้้ข้อ้ มููลว่า่
ตามธรรมชาติิแล้้วนกเงืือกจะออกไข่่ครั้้ง� ละ 1-3 ฟอง
ระหว่่างที่่�แม่่นกอยู่่�ภายในโพรงก็็จะผลััดขนปีี กและขนหาง
ช่่วงนี้้�ถ้า้ พ่่อนกหายไปไม่่มาป้้อนอาหาร แม่่นกและลููกนก
ก็็จะอดตายอยู่่�ภายในรััง หรืือหากพ่่อนกตาย แม่่นกก็็จะ
ไม่่หาคู่่�ใหม่่ และตรอมใจตายตามคู่่�เก่่าของตนไป
.
.จากการสำำ�รวจ พบว่่าเกาะยาวน้้อยมีีนกเงืือก
อาศััยอยู่่�ประมาณ 300 คู่่�กระจายทั่่�วเกาะ โดยคุุณภราดร
บุุตรละครเล่่าว่่าเกาะยาวเป็็ นพื้้น� ที่่�เดีียวในแถบทะเล
อัันดามัันที่่�ยังั มีีนกเงืือกอยู่่� ขณะเดีียวกัันก็็มีีภัยั คุุกคามที่่�
อาจทำำ�ให้้นกเงืือกสููญพัันธุ์์�ได้้เช่่น การก่่อสร้้างต่่างๆ ใน
พื้้น� ที่่�เกาะยาว ที่่�ทำ�ำ ให้้นกเงืือกถููกรุุกรานจากการตััดโค่่น
ต้้นไม้้ใหญ่่อันั เป็็ นที่่�ทำ�รั
ำ งั ของนก มีีการลัักลอบจัับลููกนก
ไปขายคู่่�ละ 4,000 บาท ซึ่่ง� ลููกนกจะถููกส่่งไปที่่� จ.กระบี่่�
และนำำ�ไปขายต่่อที่่� จ.นครศรีีธรรมราช เเละยัังมีีการฆ่่านก
เพื่่�อเอาโหนกไปเป็็ นเครื่่อ� งประดัับหรืือนำำ�ไปทำำ�เป็็ นยาอายุุ
วััฒนะ ทั้้�งหมดนี้้�ทำ�ำ ให้้จำ�ำ นวนของนกเเก๊๊กลดลงอย่่าง
รวดเร็็ว จึึงทำำ�ให้้คุณ
ุ ภราดรหัันมาทำำ�งานเชิิงอนุุรักั ษ์์เพื่่�อ
คุุ้ม� ครองนกเงืือก
โดยมีีวิธีิ ีการแก้้ปััญหาการลัักลอบจัับลููกนกด้้วย
การขออาสาสมััครอสม. (อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน) และให้้อสม. 1 คน ดููแลนกในละแวกครอบคลุุม
10 หลัังคาเรืือน ซึ่่ง� อสม. เหล่่านี้้�จะช่่วยสอดส่่องว่่าใคร
ขโมยลููกนก เมื่่�อรู้้�ว่า่ เป็็ นใครก็็จะเข้้าไปตัักเตืือนและถ้้า
หากไม่่ทำ�ำ ตามก็็จะแจ้้งความในลำำ�ดับั ต่่อไป สาเหตุุที่่�
ทำำ�ให้้นกเงืือกอาศััยอยู่่�บนเกาะนี้้� เป็็ นเพราะว่่าเกาะยาว
น้้อยมีีผลไม้้หลากหลายชนิิดเช่่น ลููกมะเดื่่�อ ลููกไทร
เป็็ นต้้น ซึ่่ง� มีีมากพอต่่อจำำ�นวนประชากรของนกเงืือก แต่่
ว่่าจะขาดแคลนในสถานที่่�ที่่�เหมาะสมแก่่การผสมพัันธุ์์�
เพราะนกเงืือกใช้้รังั ใครรัังมัันในการผสมพัันธุ์์� ซึ่่ง� มัักเป็็ น
โพรงรัังบนต้้นไม้้ธรรมชาติิ

จึึงเป็็ นเหตุุให้้คุณ
ุ ภราดรเเละชาวบ้้านรวมตััวกันั และก่่อตั้้�ง
เป็็ นกลุ่่�ม ”ชุุมชนคนรัักนกเงืือกเกาะยาวน้้อย” ขึ้้�นมา มีี
วััตถุุประสงค์์ที่่�จะอนุุรักั ษ์์เเละสร้้างที่่�อาศััยหรืือโพรงรััง
เทีียมขนาดกว้้างครึ่่ง� เมตร ยาวครึ่่ง� เมตรและสููงหนึ่่�งเมตร
ให้้กับั นกเงืือกเพื่่�อให้้นกอาศััยอยู่่�ได้้อย่่างปลอดภััย โดย
ชาวบ้้านบนเกาะได้้ร่ว่ มมืือกัับหาวิิทยาลััยมหิิดลในการทำำ�
โครงการนี้้�ด้ว้ ย
การจะติิดตั้้�งโพรงเทีียมได้้จะต้้องสัังเกตว่่ามีีนก
เงืือกวนเวีียนอยู่่�บริิเวณนั้้�นหรืือไม่่ เพราะถ้้าหากวางโพรง
ทิ้้�งไว้้นานเกิินไปผึ้้�งจะเข้้ามาทำำ�รังั ทำำ�ให้้นกเงืือกบิินไปหา
โพรงที่่�อื่่�น และยัังต้้องคำำ�นึงึ ถึึงการเลืือกใช้้อุปุ กรณ์์ ในการ
ประกอบโพรงเทีียม ซึ่่ง� เดิิมเคยใช้้อุปุ กรณ์์ที่่�เป็็ นไม้้สด แต่่
เมื่่�อแห้้งจะมีีช่อ่ งว่่างระหว่่างไม้้ จึึงเปลี่่�ยนวััสดุมุ าใช้้เป็็ น
ไม้้เชอร่่าแทน อายุุของโพรงเทีียมจะอยู่่�ได้้ 3-4 ปีี ข้้อควร
คำำ�นึงึ ในการสร้้างโพรงเทีียมคืือจะต้้องกว้้างพอเพื่่�อให้้ลูกู
นกกางปีี กเพื่่�อเตรีียมหััดบิินได้้ โดยธรรมชาติิเมื่่�อถึึงช่่วง
ต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ นกเงืือกตััวผู้้�จะเป็็ นตััวที่่�เลืือกโพรง
เมื่่�อแม่่นกมาอาศััยอยูู่โ� พรงแล้้ว แม่่นกจะบิินเข้้า
ออกโพรงรััง เพื่่�อทำำ�ความสะอาดภายในรัังแล้้วจึงึ เริ่่ม�
ปิิ ดปากโพรงด้้วยดิิน เปลืือกไม้้ เศษอาหาร และมููลตนเอง
จนเหลืือเพีียงช่่องแคบๆ พอให้้พ่อ่ นกยื่่�นปากส่่งอาหารให้้
ได้้ เมื่่�อตััวเมีียเข้้าไปในโพรงจะทำำ�การผลััดขนออกจน
เหลืือแค่่ขนที่่�คลุุมตััวบางๆ เพื่่�อเป็็ นการลดอุุณหภููมิิลง แม่่
นกจะขัังตััวอยู่่�ภายในโพรงรัังและออกไข่่ กกไข่่ จนลููกนก
ฟัั กเป็็ นตััว กระทั่่�งเจริิญเติิบโตพอที่่�จะออกมาสู่่�โลก
ภายนอก
ในช่่วงต้้นเดืือนพฤษภาคม แม่่นกก็็จะเจาะปาก
โพรงที่่�ปิิดไว้้และพาลููกออกจากโพรงเพื่่�อพาลููกของมัันเข้้า
ป่่ าไปเพื่่�อสอนบิิน จนถึึงเดืือนกัันยายน ก็็จะพาลููกนก
เงืือกออกจากป่่ า เพื่่�อเตรีียมตััวจัับคู่่�ในช่่วงเดืือนตุุลาคม
ถึึงเดืือนพฤศจิิกายน ถ้้าหากนกเงืือกคู่่�ใดที่่�เคยมีีรังั เก่่าก็็
จะบิินมาเฝ้้ารัังเก่่ากัันอยู่่�เนืืองๆ และการบิินมาวนเวีียน
ใกล้้ๆ โพรงเป็็ นการแสดงให้้นกตััวอื่่�นเห็็นถึึงอาณาเขต
ของตน วิิธีีการสัังเกตว่่านกเงืือกว่่าเป็็ นเพศใด ให้้สังั เกตที่่�
สีีดำ�ำ ตรงจะงอยปาก ถ้้าหากเป็็ นตััวผู้้�จะมีีสีีดำ�ำ แค่่ขีีดเดีียว
แต่่ถ้า้ หากเป็็ นตััวเมีียจะมีีสีีดำ�ำ เป็็ นปื้้�น
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ป่่าชายเลน
	ป่่ าชายเลนมีีคุณค่
ุ า่ ทางธรรมชาติิ ทำำ�หน้้าที่่�ในการ
ดัักตะกอนและสะสมแร่่ธาตุุจากที่่�ราบ เป็็ นแหล่่งอนุุบาล
สััตว์์น้ำ�ที่่
�ำ �ดีีเพราะป่่ าชายเลนมีีต้น้ โกงกางใบเล็็กและต้้น
โกงกางใบใหญ่่เป็็ นพัันธุ์์�พืืชเด่่น ซึ่่ง� มีีระบบรากที่่�แผ่่ออก
เสมืือนเป็็ นหลัังคาธรรมชาติิที่่�ช่ว่ ยบดบัังแสงอาทิิตย์์ให้้แก่่
สััตว์์เล็็กๆเช่่นตััวอ่อ่ นของสััตว์์หรืือหอย ป่่ าชายเลนยัังให้้
อากาศที่่�บริิสุทุ ธิ์์� รวมทั้้�งช่่วยลดการกระทบของคลื่่�นและ
บรรเทาการกััดเซาะชายฝั่่�งได้้อีีกด้้วย
	ป่่ าชายเลนที่่�เกาะยาวเป็็ นเเหล่่งเรีียนรู้้�ระบบ
นิิเวศน์์ของชาวบ้้านในชุุมชนและนัักท่่องเที่่�ยว รวมทั้้�ง
สะท้้อนความสามััคคีีของคนในชุุมชนบนเกาะได้้เป็็ นอย่่าง
ดีี ในทุุกวัันสำำ�คัญ
ั นัักเรีียน คุุณครููเเละผู้้�คนในชุุมชนจะมา
รวมตััวกันั เพื่่�อร่่วมกัันปลููกไม้้ชายเลน ซึ่่ง� ทำำ�เช่่นนี้้�มาตั้้�งเเต่่
ปีี พ.ศ. 2550
ในการปลููกป่่ าแต่่ละครั้้ง� จะปลููกต้้นไม้้ประมาณ
500 ต้้น จนปัั จจุบัุ นั นี้้�เกาะยาวน้้อยมีีป่่าชายเลนขยาย
พื้้น� ที่่�ไปเกืือบ 10 ไร่่ ป่่ าชายเลนที่่�เกาะยาวน้้อยประกอบไป
ด้้วยพัันธุ์์�ไม้้หลัักทั้้�งหมด 4 ชนิิดคืือ ต้้นโกงกาง ต้้นเเสม ต้้น
ถั่่�วขาว เเละต้้นปีี โดยชาวบ้้านจะนำำ�พันั ธุ์์�พืืชเหล่่านี้้�มาจาก
ศููนย์์เพาะพัันธุ์์�ไม้้ที่่�จังั หวััดพัังงา

	บัังเหิิม ปราชญ์์ชาวบ้้าน อยู่่�ที่่�เกาะยาวใหญ่่ เล่่า
ว่่าป่่ าชายเลนนั้้�นเป็็ นแหล่่งวััตถุุดิบิ อาหารของชาวบ้้าน
เพราะเป็็ นที่่�จับั สััตว์์น้ำ��ำ อย่่าง กุ้้�ง ปลา หอย ซึ่่ง� สามารถนำำ�
ไปปรุุงรัับประทานได้้หลายเมนูู ชาวบ้้านยัังสามารถหา
สมุุนไพรจากพัันธุ์์�พืืชที่่�หลากหลายในป่่ าและใช้้กิินเป็็ นยา
ได้้ นอกจากนี้้�บางครั้้ง� ก็็ใช้้ไม้้จากป่่ าชายเลนในการทำำ�
เฟอร์์นิิเจอร์์ในครััวเรืือนหรืือเป็็ นโครงสร้้างบ้้านได้้อีีกด้้วย
เป็็ นเวลาถึึง 35 ปีี ตั้้�งแต่่ที่่�ชาวบ้้านได้้เริ่่ม� คิิดเรื่่อ� ง
ของการอนุุรักั ษ์์ป่่าชายเลนขึ้้�น โดยแต่่เดิิมพื้้น� ที่่�ป่่าชายเลน
บนเกาะยาวใหญ่่นั้้น� มีีอยู่่�ถึึง 2,800 กว่่าไร่่และมีีความอุุดม
สมบููรณ์์เป็็ นอย่่างมาก แต่่ว่า่ เมื่่�อมีีนายทุุนจากฝั่่�งภููเก็็ต
เเละพัังงาเข้้ามาสััมปทานป่่ าและทำำ�ให้้ป่่ามีีความ
เสื่่�อมโทรมลง ชาวบ้้านจึึงร่่วมกัันฟื้้�นฟููเเละอนุุรักั ษ์์ป่่าชาย
เลน เกิิดข้้อตกลงห้้ามคนภายนอกเกาะยาวตััดไม้้โกงกาง
ภายในป่่ าโกงกางและหากต้้องตััดจะต้้องจ่่ายเงิินเป็็ น
จำำ�นวน 500 บาทต่่อต้้น
เกาะยาวใหญ่่นั้้น� มีีการปลููกป่่ าชายเลนเช่่น
เดีียวกัันกัับเกาะยาวน้้อย

	ชาวบ้้านรู้้�จักั ธรรมชาติิของเกาะเป็็ นอย่่างดีี อย่่าง
ที่่�รู้้�ว่า่ ปููม้า้ สามารถวางไข่่ได้้ตลอดทั้้�งปีี แต่่จะวางไข่่ได้้มาก
ที่่�สุดุ ช่่วงเดืือนสิิงหาคม เพราะเป็็ นช่่วงฤดููฝนที่่�มีีอาหาร
อย่่างแพลงก์์ตอนอุุดมสมบููรณ์์
	ปููม้า้ เพศผู้้�มีีกระดองสีีฟ้า้ อ่่อน มีีจุดุ ขาวประทั้้�งบน
กระดอง ก้้าม มีีจับั ปิ้้�ง (เปลืือกที่่�อยู่่�บริิเวณช่่วงท้้อง) เป็็ น
ทรงสามเหลี่่�ยมเรีียวสููง ในขณะที่่�ปูมู้ า้ เพศเมีียกระดองจะมีี
สีีน้ำ��ำ ตาลอ่่อน ไม่่มีีจุดุ ขาวบนกระดอง จัับปิ้้�งเป็็ นทรง
สามเหลี่่�ยมฐานกว้้าง เมื่่�อผสมพัันธุ์์�แล้้วไข่่จะออกมากอง
บริิเวณจัับปิ้้�ง เรีียกว่่าไข่่นอกกระดอง
ไข่่นอกกระดองปูู ในช่่วงแรกจะมีีสีีเหลืืองและ
ค่่อยๆ เปลี่่�ยนเป็็ นสีีดำ�ำ กลายเป็็ นไข่่ที่่�พร้้อมจะสลััดออก
และฟัั กเป็็ นตััว

	ที่่�เกาะยาวน้้อยมีีการทำำ�ธนาคารปููม้า้ เพื่่�อการเพิ่่�ม
จำำ�นวนปููกลัับสู่่�ทะเล เปิิ ดโอกาสให้้แม่่ปูไู ด้้วางไข่่และลููกปูู
ได้้เติิบโต
เนื่่�องจากมัักมีีปูมู้ า้ ไข่่ติดิ อวนของชาวบ้้านมา ซึ่่ง�
หากนำำ�ไปขาย ปููก็็จะไม่่ได้้ขยายพัันธุ์์� ชาวประมงจึึงเห็็นว่่า
ในอนาคตปููอาจจะลดจำำ�นวนลง จึึงได้้จัดั ตั้้�งธนาคารปููขึ้้น�
ซึ่่ง� จะทำำ�การแลกอวนหนึ่่�งผืืนต่่อการบริิจาคปููม้า้ ไข่่ 40 ตััว
และเมื่่�อปููม้า้ สลััดไข่่ออกแล้้วก็็จะนำำ�ไปขายเพื่่�อหาทุุนมา
ซื้้อ� อวนไว้้แลกปููม้า้ ไข่่กับั ชาวบ้้านต่่อไป

ธนาคารปููม้้า
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การจััดการขยะ
เพื่่�อแผ่่นดิินและทะเล
ที่่�สะอาด
เดิิมทีีการจััดการขยะในชุุมชนคืือการนำำ�ขยะไป
ทิ้้�งในที่่�ว่า่ งหลัังที่่�ว่า่ การอำำ�เภอ ซึ่่ง� เป็็ นที่่�ที่่�จัดั ไว้้ให้้ทิ้้ง�
ขยะโดยเฉพาะ แต่่เมื่่�อเวลาผ่่านไปและมีีนักั ท่่องเที่่�ยว
เข้้ามาที่่�เกาะมากขึ้้�น ขยะก็็เพิ่่�มมากขึ้้�นจนเริ่่ม� ส่่งกลิ่่�น
เหม็น สร้างความเดือดร้อนให้กบั คนบริเวณนัน้ รวมถึง
แขกที่่�เข้้ามาติิดต่่อที่่�ว่า่ การอำำ�เภออีีกด้้วย บัังหยาด
หรืือนายประพัันธ์์ เบ็็นอ้้าหมาด ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ใหญ่่บ้า้ นใน
ตอนนั้้�นรู้้�สึึกว่่าต้้องจััดการกัับขยะเหล่่านี้้� จึึงจััดประชุุม
เพื่่�อหาทางออกและปัั ญหาที่่�พบก็็คืือ เกาะไม่่มีีที่่�ทิ้้ง� ขยะ
และไม่่มีีการจััดการที่่�ถูกู ต้้อง
ในตอนแรกที่่�เริ่่ม� แก้้ปััญหาชาวบ้้านยัังไม่่มีี
ความรู้้�มากพอ จึึงใช้้วิธีิ ีการนำำ�ดินิ ไปถมเพื่่�อดัับกลิ่่�น แต่่
เมื่่�อฝนตกจนน้ำำ�กั
� ดั เซาะหน้้าดิิน ขยะก็็กลัับมาส่่งกลิ่่�น
เหมืือนเดิิม จึึงตััดสิินใจศึึกษาวิิธีีการจััดการขยะที่่�ภูเู ก็็ต
เพราะที่่�ภูเู ก็็ตเคยประสบปัั ญหาเดีียวกััน แต่่วิธีิ ีการ

จััดการขยะที่่�ภูเู ก็็ตต้้องใช้้งบประมาณและพื้้น� ที่่�มาก ซึ่่ง�
เป็็ นวิิธีีที่่�ไม่่สามารถนำำ�มาปรัับใช้้กับั ที่่�เกาะยาวน้้อยได้้
ต่่อมาจึึงมีีการไปดููการจััดการขยะที่่� จ.สุุราษฎร์์ธานีี ซึ่่ง�
จััดการขยะด้้วยการเผาแบบไร้้ควััน จึึงตััดสิินใจใช้้วิิธีี
การนี้้� แต่่มีีปััญหาตรงที่่�ไม่่มีีใครอยากให้้โรงงานขยะไป
ตั้้�งอยู่่�ใกล้้กับั พื้้น� ที่่�ของตนเอง
บังหยาดคิดว่า ถ้ายังเป็ นเช่นนีต้ อ่ ไปปั ญหา
ขยะจะแก้้ไขไม่่ได้้ และนี่่�เป็็ นเรื่่อ� งของส่่วนรวมจะต้้องมีี
ใครสัักคนที่่�เสีียสละเพื่่�อแก้้ปััญหานี้้� บัังหยาดจึึงเสีีย
สละพื้้น� ที่่�หมู่่�บ้้านท่่าเขาซึ่่ง� เป็็ นหมู่่�บ้้านที่่�บังั อาศััยอยู่่�มา
เป็็ นพื้้น� ที่่�ในการจััดการขยะของเกาะยาวน้้อย หลัังจาก
นั้้�นจึึงติิดตั้้�งเตาเผาขยะขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2556
บนพื้้น� ที่่�โรงงานแยกขยะ ซึ่่ง� ปัั จจุบัุ นั มีีพื้้น� ที่่�ทั้้ง� หมด 6 ไร่่
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เก็บขยะทะเล

ที่่�เกาะยาวน้้อยผู้้�คนในชุุมชนมีีความตระหนััก
ถึึงปัั ญหาขยะ คนในชุุมชนมีีความใส่่ใจและให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการทิ้้�งขยะและการจััดการขยะ ไม่่เพีียงแต่่
ขยะบกแต่่ยังั รวมถึึงขยะที่่�พัดั มากัับน้ำำ�� ทะเลด้้วย อััน
เนื่องด้วยเป็ นเกาะระหว่าง 3 จังหวัดใหญ่ คือภูเก็ต
พัังงา และกระบี่่� ทำำ�ให้้มีีขยะที่่�พัดั มากัับทะเลไม่่น้อ้ ย
โดยเฉพาะในช่่วงมรสุุมจะมีีขยะถููกพััดเข้้ามามากเป็็ น
พิิเศษ แม้้คนในชุุมชนจะไม่่ได้้ทิ้้ง� ขยะเหล่่านี้้�ก็็ตามแต่่
ผู้้�คนในชุุมชนก็็พร้้อมใจที่่�จะช่่วยกัันเก็็บขยะและรัักษา
ความสะอาด โดยชาวบ้้านมีีการรวมตััวกันั ในทุุกวััน
ที่่�15 ของเดืือน ซึ่่ง� จััดให้้เป็็ นวััน Big Cleaning Day
เพื่่�อช่่วยกัันเก็็บขยะในทะเลรวมถึึงขยะที่่�อยู่่�บนหาด
ด้้วย โดยเริ่่ม� ทำำ�มาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2555 จนถึึงปัั จจุบัุ นั
	ส�ำหรับการจัดการขยะที่เกาะยาวน้อยแห่งนี ้
ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้หลักคิด” ใช้นอ้ ย ใช้ซ �้ำ น�ำกลับ
มาใช้้ใหม่่ หรืือ “ Reduce Reuse Recycle ” และ
ดำำ�เนิินการคััดแยกวััสดุเุ เบบง่่ายๆ โดยเเบ่่งออกเป็็ น 2
ประเภท คือพลาสติกขุน่ เช่นขวดน�้ำยาปรับผ้านุม่ ขวด
น�้ำมันเครอื่ ง เป็ นต้น เเละพลาสติกใสหรือ PET ซึง่
พลาสติกใสเหล่านี ้ ชาวบ้านจะน�ำไปรีไซเคิลเป็ นเส้นใย
โพลิเอสเตอร์แล้วน�ำกลับมาท�ำเป็ น “เสื้อมหาสมุทร” ที่
ผลิิตมาจากเส้้นใยพลาสติิก อย่่างไรก็็ตามยัังคงมีีขยะ
พลาสติิกขุ่่�นบางประเภทที่่�มีีขนาดเล็็กเช่่น ฝาขวดน้ำำ��
หลอดพลาสติกที่ยงั คงเล็ดรอดออกไปสูท่ ะเลเเละ
มหาสมุทรได้งา่ ย
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คัดแยกขยะ
พลาสติก

เริ่่ม� ที่่�รถเก็็บขยะขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
จะมาเก็็บขยะที่่�ชาวบ้้านนำำ�มาวางไว้้ที่่�หน้้าบ้้านของตน
ในตอนเย็็นเพื่่�อนำำ�ไปรวมกัันที่่�โรงงานแยกขยะ และขยะ
เหล่่านี้้�จะขึ้้�นสู่่�สายพานคััดแยกและไหลไปตาม
สายพานโดยจะมีีคนในโรงงานคอยช่่วยกัันแยกขยะ
แต่่ละชิ้้�นด้้วยมืือของตนเอง โดยในปัั จจุบัุ นั ปริิมาณขยะ
ต่่อวัันอยู่่�ที่่� 3-4 ตััน แต่่ถ้า้ เป็็ นช่่วงท่่องเที่่�ยวปริิมาณขยะ
ต่่อวัันจะอยู่่�ที่่� 6-8 ตััน ขยะที่่�ถูกู คััดแยกบนสายพาน
หากเป็็ นขยะที่่�สามารถนำำ�ไปขายต่่อได้้เช่่น กระป๋๋อง
และขวดพลาสติิกจะถููกนำำ�ไปขายต่่อ ส่่วนขยะที่่�เหลืือ
จะถููกนำำ�ไปทำำ�ให้้แห้้งโดยจะใช้้เครื่่อ� งกวนขยะ ซึ่่ง� เป็็ น
เครื่่อ� งจัักรขนาดใหญ่่ที่่�จะหมุุนกวน 4,000-5,000 ครั้้ง�
และทำำ�ให้้ขยะเหล่่านี้้�กลายเป็็ นขยะแห้้ง

เผาขยะ

ขยะแห้้งจะถููกนำำ�ไปที่่�เตาเผา ซึ่่ง� จะมีีเตาเผา
ธรรมดาและเตาไอน้ำำ�� โดยเตาเผาขยะทั่่�วไปจะมีีควััน
มากกว่่า ซึ่่ง� ในการเผาช่่วงแรกจะใส่่เชื้้อ� เพลิิงเข้้าไปเพื่่�อ
ให้้ไฟลุุกเต็็มที่่� หลัังจากนั้้�นจะใส่่ขยะเข้้าไป และขยะ
เหล่่านั้้�นจะเป็็ นเชื้้อ� เพลิิงสำำ�หรัับการเผาในช่่วงต่่อไป
	ส่วนเครอื่ งเผาแบบไอน�้ำ จะมีความต่างตรงที่มี
แทงก์์น้ำ��ำ เดืือดประกอบอยู่่� เมื่่�อควัันลอยออกจากเตา
เผา ควัันเหล่่านั้้�นจะถููกส่่งตรงมาที่่�แทงก์์น้ำ��ำ น้ำำ�จ
� ะจัับ
ควัันไว้้ช่ว่ ยลดการปล่่อยควัันเสีียไปยัังสภาพแวดล้้อม
จากนั้้�นขยะที่่�เผาแล้้วจะถููกนำำ�ไปเป็็ นปุ๋๋� ยที่่�มีีลักั ษณะ
เป็็ นผงคล้้ายทรายสีีน้ำ��ำ ตาล และจะนำำ�ไปให้้ชาวบ้้านอััด
เม็็ดอีีกทีีเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�การเกษตร

บุษกร นุชจรีพร (พลอย)
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เกาะ(ยิ่่�ง) สะอาด
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อารััมภบท
เกาะแห่่งพลัังงานสะอาด
60

แนวคิิดเรื่่อ� งพลัังงานสะอาดนั้้�นเป็็ นอีีกหนึ่่�ง
ยุุทธศาสตร์์ภายใต้้โครงการ “พัังงาแห่่งความสุุข“ ซึ่่ง� ทาง
หอการค้้าจัังหวััดพัังงาและเครืือข่่ายได้้ดำ�ำ เนิินการอยู่่�ก่่อน
แล้้ว โดยมีีสำ�นั
ำ กั งานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุข
ภาพ(สสส.) สนัับสนุุนหอการค้้าจัังหวััดพัังงาในเรื่่อ� งงบ
ประมาณและองค์์ความรู้้� โดยจัังหวััดพัังงามีีแนวคิิดที่่�จะ
เดิินตาม
“กระบี่่� Go Green“ ที่่�พยายามขัับเคลื่่�อน 3 แนวทาง คืือ
Green Tourism หรืือการท่่องเที่่�ยวที่่�รักั ษาสิ่่�งแวดล้้อม
Green Energy การอนุุรักั ษ์์พลัังงานโดยมีีการวางแผนไป
สู่่�การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน 100% และ Green Food
เพื่่�อสร้้างแหล่่งอาหารปลอดภััยให้้กับั คนในพื้้น� ที่่�
และในการขัับเคลื่่�อนนี้้�ได้้มีีสถาบัันการศึึกษามา
ร่่วมศึึกษาวิิจัยั ควบคู่่�ไปด้้วยเช่่น มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์
มหาวิิทยาลััยศิิลปากรและสถาบัันอาศรมศิิลป์์ที่่�ร่ว่ ม
ศึึกษาตั้้�งแต่่การวางแผนกำำ�หนดโซนนิ่่�งการพััฒนาจัังหวััด
พัังงา ศึึกษาการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ ที่่�เป็็ นจริิงในปัั จจุบัุ นั
โดยดููว่า่ รููปแบบการพััฒนาอย่่างไรจะเป็็ นประโยชน์์กับั คน
พัังงามากที่่�สุดุ รวมทั้้�งมีีการสร้้างต้้นแบบการพััฒนาที่่�
เหมาะสมเพื่่�อการนำำ�ร่อ่ งดัังเช่่นต้้นแบบของพลัังงาน
สะอาด
	ทั้้�งนี้้�จากการศึึกษาเห็็นว่่าเกาะยาวเหมาะเป็็ น
พื้้น� ที่่�สำ�ำ หรัับการทำำ�งานส่่งเสริิมด้้านพลัังงานสะอาดบน
พื้้น� ที่่�เกาะ เพราะเกาะยาวมีีลักั ษณะพิิเศษที่่�ทำ�ำ ให้้การขัับ
เคลื่่�อนพลัังงานสะอาดมีีความคุ้้�มค่่าและคุ้้�มทุุนที่่�จะ
ดำำ�เนิินการกล่่าวคืือ การที่่�เกาะยาวมีีความสมบููรณ์์ทาง
ธรรมชาติิ ยัังคงพื้้น� ที่่�ทางวััฒนธรรมและทรััพยากรเขา ป่่ า
นา เล อีีกทั้้�งยัังเป็็ นเกาะที่่�มีีวิิถีีเกษตรปลอดภััยเป็็ นส่่วน
มาก ประกอบกัับการเดิินทางที่่�สะดวกได้้ดึงึ ดููดคน
ภายนอกและนัักท่่องเที่่�ยวมาสู่่�เกาะอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง
เวลาที่่�ผ่า่ นมา แม้้ในเรื่่อ� งของผู้้�คนที่่�มีีหลัักยึึดทางศาสนา
ทำำ�ให้้คนเกาะยาวเป็็ นคนที่่�มีีความรัักและเสีียสละต่่อ
ครอบครััวและท้้องถิ่่�น ทั้้�งเป็็ นชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งและพร้้อม
เป็็ นมิิตรกัับผู้้�อื่่�น
	ซึ่่�งความสวยงาม ความสะอาด และมีีคุณค่
ุ า่ ของ
เกาะยาวทั้้�งหมดนี้้�ถืือเป็็ นปัั จจััยที่่�เอื้้อ� ต่่อการเกิิดผลที่่�
งอกเงยในเรื่่อ� งพลัังงานสะอาดผ่่านการดำำ�เนิินการของ

โครงการได้้ไม่่ยาก
ขณะเดีียวกัันฝ่่ ายชาวบ้้านก็็มีีมุมุ มองที่่�มองหา
แนวทางการพััฒนาพื้้น� ที่่�ของตนเองให้้เป็็ น “เกาะแห่่ง
ความสุุข” เช่่นกััน ซึ่่ง� กำำ�นันั บััญญััติิ ศรีีสมุทุ ร กำำ�นันั
แห่่งตำำ�บลเกาะยาวน้้อย และ “จ๊๊ะเราะห์์” วิิวา อุุปมา
รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเกาะยาวน้้อยได้้ให้้
คำำ�อธิิบายต่่อวิิสัยั ทััศน์ ์ “เกาะแห่่งความสุุข ” ว่่าคืือ การ
ที่่�เกาะมีีทรััพยากรที่่�สมบููรณ์์และสะอาด มีีการดำำ�เนิิน
บริิหารจััดการในเรื่่อ� งต่่างๆ บนเกาะอย่่างเป็็ นระบบเช่่น
การจััดการธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว การจััดการขยะ ผู้้�คนบน
เกาะพึ่่�งพาตนเองได้้ทั้้ง� เรื่่อ� งเศรษฐกิิจ มีีรายได้้ และมีี
ความรัักสามััคคีีกันั สำำ�หรัับแนวคิิดเรื่่อ� งพลัังงาน
สะอาดเช่่น โซล่่าร์์เซลล์์น่า่ จะช่่วยเสริิมมุุมการลด
ต้้นทุุนการผลิิต ลดรายจ่่าย และเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้แก่่ธุรุ กิิจ
การท่่องเที่่�ยวและสิินค้้าบนเกาะได้้เป็็ นอย่่างดีี
	กำำ�นันั เล่่าว่่าเดิิมสถานการณ์์บนเกาะยาวก่่อน
เหตุุการณ์์ภัยั พิิบัติั ิสึนึ ามิิ ผู้้�คนก็็ทะเลาะเบาะแว้้งใน
การแย่่งชิิงที่่�ทำ�กิ
ำ ินกัันอยู่่�มาก หลัังเหตุุการณ์์สึนึ ามิิ แม้้
เกาะยาวทั้้�งเกาะยาวน้้อยและเกาะยาวใหญ่่จะได้้รับั
ความเสีียหายน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับที่่�อื่่�น ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่�งก็็
เพราะเกาะยาวอยู่่�ในทำำ�เลที่่�ตั้้ง� ที่่�กำ�บั
ำ งั ต่่อคลื่่�นลม และ
ยัังมีีแนวป่่ าชายเลนที่่�ช่ว่ ยบรรเทาความแรงของคลื่่�นได้้
อย่่างไรก็็ตามหลายครััวเรืือนก็็ต้อ้ งสููญเสีียเรืือสำำ�หรัับ
ทำำ�กิินไปหลายลำำ� จึึงเห็็นว่่าแหล่่งทรััพยากรนอกจาก
จะเป็็ นแหล่่งทำำ�กิินและอาชีีพแล้้ว ยัังเป็็ นปราการ
ป้้องกัันภััยพิิบัติั ไิ ด้้ดีี แนวคิิดในการทำำ�กิินอย่่างที่่�ยังั
สามารถอนุุรักั ษ์์แหล่่งทรััพยากรต่่างๆ ไว้้ได้้ด้ว้ ยจึึงเป็็ น
ปัั จจััยสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการทำำ�ให้้เกิิด “เกาะแห่่งความสุุข ”
ในวิิสัยั ทััศน์ข์ องกำำ�นันั รวมถึึงเรื่่อ� งของการศึึกษาที่่�ช่ว่ ย
สร้้างคนให้้เป็็ นคนดีีและคนที่่�พึ่่ง� พาตนเองด้้วย
	ชาวบ้้านจึึงได้้ทำ�ำ SWOT Analysis จนระบุุ
ปัั ญหาและแนวทางแก้้ไขปัั ญหาขึ้้�นมาหลายด้้านเช่่น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�กำ�ำ หนดให้้ลดการใช้้อวนลากและ

อวนรุุน การห้้ามประมงพาณิิชย์เ์ ข้้าใกล้้ชายฝั่่�ง และ
ต้้องอยู่่�ห่่างจากชายฝั่่�ง 3,000 เมตร ขึ้้�นไป การรวม
กลุ่่�มเพื่่�อดููแลอนุุรักั ษ์์นกเงืือก อนุุรักั ษ์์ปะการััง การ
สนัับสนุุนการใช้้เครื่่อ� งมืือประมงที่่�ไม่่ทำ�ล
ำ ายสััตว์์ทะเล
และแหล่่งนิิเวศ การให้้เงิินสนัับสนุุนเครื่่อ� งมืือประมง
การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการทำำ�ประมง รวมทั้้�งด้้านการ
ศึึกษาที่่�สนับั สนุุนการเรีียนรู้้�เรื่่อ� งศาสนาโดยการเปิิ ด
โรงเรีียนปอเนาะ ศููนย์์จริยิ ธรรมตำำ�บล และมััสยิิด เพื่่�อ
การเล่่าเรีียนหลัักธรรมทางศาสนาและจริิยธรรมของ
เด็็กและเยาวชนมุุสลิมิ บนเกาะ
เกาะสะอาดอย่่างเกาะยาวน้้อยและเกาะยาว
ใหญ่่ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาและการอนุุรักั ษ์์ใน
ด้้านต่่างๆ ทั้้�งเรื่่อ� งของการทำำ�กิินซึ่่ง� มัักพึ่่�งพิิงแหล่่ง
ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่� มีีแหล่่งทำำ�กิินที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�คนมีีรายได้้ ดััง
นั้้�นแหล่่งทรััพยากรและสภาพแวดล้้อมจึึงควรสมบููรณ์์
และสะอาด อีีกทั้้�งผู้้�คนควรต้้องมีีหลัักคิิด ใช้้ชีีวิิตอย่่าง
เป็็ นสมาชิิกที่่�ดีีของสัังคมและพึ่่�งพาตนเองได้้
ในวัันนี้้�เกาะยาวก็็ได้้ฟื้้�นตััวขึ้้น� จากภััย
ธรรมชาติิและภััยภายในใจของผู้้�คนสู่่�การพััฒนาที่่�นำ�ำ
ความ “ยั่่�งยืืน” มาสู่่�ท้้องถิ่่�นของตน ชาวบ้้านส่่วนหนึ่่�งมีี
การมองโลกที่่�กว้้างไกล เริ่่ม� มองหาและยอมรัับทั้้�ง
ความรู้้�และเทคโนโลยีีที่่�วิิเคราะห์์แล้้วว่า่ น่่าจะนำำ�ความ
สะอาดมาสู่่�เกาะยาวได้้ทั้้ง� ด้้านอาหารการกิินเช่่น การ
ทดลองทำำ�เกษตรผสมผสาน ซึ่่ง� เป็็ นการทำำ�กิินที่่�ปรัับตััว
แล้้วให้้ทันั โลกยุุคใหม่่บนฐานทุุนที่่�เข้้มแข็็งของตนเอง
รวมทั้้�งเทคโนโลยีีโซลาร์์เซลล์์ซึ่่ง� คืือส่่วนหนึ่่�งของการ
พััฒนาเกาะยาวสู่่�การเป็็ น “เกาะพลัังงานสะอาด” อััน
เป็็ นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินการบริิหารจััดการเกาะยาว
ให้้เป็็ น “เกาะแห่่งความสุุข” ตามวิิสัยั ทััศน์ข์ องผู้้�คนแห่่ง
เกาะยาว
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ไฟฟ้้าบนเกาะยาว
พลัังงานและเชื้้อ� เพลิิงต่่างๆ บนเกาะยาวนั้้�นพบว่่ามีีราคาสููงเช่่น
ในการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวเเละชาวบ้้านบนเกาะเเห่่งนี้้�ต้อ้ งใช้้นํ้้า� มััน
เบนซิิน 91 สำำ�หรัับยานยนต์์ซึ่่ง� ต้้องถููกลํําเลีียงมาจากฝั่่�ง ราคาของนํ้้�ามััน
จึึงสููงขึ้้�นตามค่่าขนส่่งที่่�ผ่า่ นการขนส่่งมาทั้้�งทางเรืือเเละทางรถ นํ้้�ามัันหนึ่่�ง
ลิิตรมีีราคาประมาณ 46 บาทซึ่่ง� สููงกว่่าราคาตลาดอยู่่�พอสมควร
.
เช่่นเดีียวกัับค่่าไฟฟ้้าบนเกาะที่่�มีีราคาสููงเช่่นกััน เนื่่�องจากว่่า
ไฟฟ้้าที่่�ใช้้กันั บนเกาะยาวถููกจำำ�หน่่ายผ่่านสายเคเบิิลที่่�อยู่่�ใต้้ทะเล โดยสาย
เคเบิิลจะเดิินสายมาจากอ่่าวปอ จัังหวััดภููเก็็ต แล้้วมาขึ้้�นบกที่่�เกาะยาว
ใหญ่่ และเชื่่�อมต่่อใต้้น้ำ��ำ มายัังสะพานหััวแหลมไทร เกาะยาวน้้อย ค่่าไฟฟ้้า
ที่่�นี่่�จึงึ มีีราคาเพิ่่�มขึ้้�นตามมา พร้้อมกัับความลำำ�บากในการจำำ�หน่่ายกระแส
ไฟ โดยหนึ่่�งหน่่วยไฟฟ้้าจะมีีราคาตกประมาณ 5 บาท ทั้้�งนี้้�ยังั ให้้กระแส
ไฟฟ้้าที่่�ไม่่เสถีียร กระชาก กระตุุก และดัับอยู่่�บ่่อยๆ ซึ่่ง� ส่่งผลให้้อุปุ กรณ์์
ไฟฟ้้าเสีียหายไปก็็มาก
ไฟฟ้้ามีีความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับการใช้้ชีีวิิตของคนเกาะยาวอยู่่�มาก
ในอดีีตชาวบ้้านใช้้ไฟจากเครื่่อ� งปั่่� นไฟของชุุมชน ซึ่่ง� จะจ่่ายไฟฟ้้าเป็็ นช่่วง
เวลา และไม่่สามารถใช้้กับั เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าบางประเภทได้้เช่่น โทรทััศน์ ์ ตู้้�
เย็็น ซึ่่ง� หากชาวบ้้านต้้องการเก็็บรัักษาอาหารให้้สด ไม่่เน่่าเสีียก็็ต้อ้ งเก็็บ
อาหารไว้้ในกล่่องโฟมและใส่่น้ำ��ำ แข็็งไว้้ จนเมื่่�อมีีไฟฟ้้าใช้้ซึ่่ง� ถููกจำำ�หน่่ายมา
จากภููเก็็ต ก็็ยังั คงเกิิดปัั ญหาความไม่่เสถีียรของไฟฟ้้าดัังที่่�กล่่าวไป
โซลาร์์เซลล์์จึงึ เข้้ามาอยู่่�ในความสนใจของชาวบ้้านระดัับผู้้�นำำ�และชาวบ้้าน
บางกลุ่่�มมาพัักใหญ่่ ชาวบ้้านได้้พยายามหาความรู้้�เองจากอิินเตอร์์เน็็ต
แล้้วซื้้อ� แผงโซลาร์์เซลล์์ขนาดเล็็ก มาใช้้ในเรืือประมงเพื่่�อใช้้กับั เครื่่อ� งสููบน้ำำ��
เพื่่�อสููบน้ำำ�� ออกจากเรืือ บ้้างก็็ใช้้เพื่่�อให้้แสงสว่่างกัับกระชัังปลา บ้้างก็็ใช้้
เป็็ นไฟทาง หรืือไฟในห้้องน้ำำ��
เบื้้อ� งต้้นชาวบ้้านคิิดว่่าการติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์คงต้้องใช้้ต้น้ ทุุนใน
การซื้้อ� หาอุุปกรณ์์และติิดตั้้�งสููง หากนำำ�ไปใช้้เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกใน
ครััวเรืือนหรืือในกิิจการทำำ�มาหากิินในสเกลที่่�ใหญ่่ ก็็คงไม่่สามารถที่่�จะ
ลงทุุนหรืือจััดหามาได้้ง่า่ ยนััก
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โครงการ

ต้้นแบบพลัังงานสะอาด
ร่่วมกัันคิิด ร่่วมกัันทำำ�
ในมุุมของชาวบ้้านเกาะยาวเห็็นว่่า “โครงการส่่ง
เสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่ายพลัังงานชุุมชนใน
พื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน” ซึ่่ง� ได้้รับั การ
สนัับสนุุนงบประมาณจากกองทุุนพััฒนาไฟฟ้้า สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กับั กิิจการพลัังงาน พ.ศ. 2562
ที่่�ริเิ ริ่่ม� แนวคิิดการส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานสะอาดบนพื้้น� ที่่�
เกาะได้้ถูกู นำำ�เสนอเข้้ามาในจัังหวะที่่�ชาวบ้้านเกาะยาวกำำ�ลังั
ต้้องการองค์์ความรู้้�เรื่่อ� งพลัังงานสะอาดอยู่่�พอดีี
ความเคลื่่�อนไหวครั้้ง� นี้้�เท่่ากัับว่่าชาวบ้้านได้้ขับั
เคลื่่�อนเรื่่อ� งนี้้�ร่ว่ มไปกัับรััฐ ภาคประชาชนหรืือเครืือข่่าย
ภายนอกถืือเป็็ น Movement ทางสัังคมที่่�น่า่ จัับตามอง ชาว
บ้้านได้้ใช้้พื้้น� ที่่�ของตนเป็็ นฐานในการทำำ�งาน ในมุุมของ
องค์์กรอย่่างสถาบัันอาศรมศิิลป์์ การลงพื้้น� ที่่�เพื่่�อทำำ�การ
สำำ�รวจ ทำำ�ความเข้้าใจพื้้น� ที่่�และผู้้�คนเป็็ นภารกิิจแรกที่่�ต้อ้ งเร่่ง
ดำำ�เนิินการ
	ถััดจากนั้้�นจึึงได้้ดำ�ำ เนิินการในส่่วนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั มาก นั่่�น
คืือการสร้้างการเรีียนรู้้�หรืือการทำำ�งานร่่วมกัันของสถาบััน
และชุุมชน ซึ่่ง� เริ่่ม� ที่่�การร่่วมคิิดออกแบบ “การมีีส่ว่ นร่่วม”
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ทั้้�งนี้้�เป็็ นความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งที่่�การเรีียนรู้้�นั้้น� ต้้องเข้้าถึึง
คุุณค่า่ ของเรื่่อ� งพลัังงานสะอาด ซึ่่ง� ชาวบ้้านจำำ�เป็็ นต้้อง
“รู้้�ตััว” ว่่าตนเองให้้ความหมายกัับเรื่่อ� งนี้้�อย่่างไร และเป็็ นผู้้�มีี
ส่่วนร่่วมในการออกแบบหรืือกำำ�หนดเกณฑ์์ต่า่ งๆ ด้้วย
ตนเอง
	ขั้้�นต้้นเมื่่�อแรกแนะนำำ�โครงการ ชาวบ้้านตั้้�งประเด็็น
คำำ�ถามเบื้้อ� งต้้นต่่อการใช้้โซลาร์์เซลล์์ในชุุมชนดัังนี้้�
•
การใช้้โซลาร์์เซลล์์ จำำ�เป็็ นต้้องแจ้้งการไฟฟ้้าหรืือไม่่
•	สามารถติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์เข้้ากัับระบบไฟฟ้้าในบ้้าน
ปกติิได้้หรืือไม่่
•
โซลาร์์เซลล์์สามารถช่่วยในกรณีีไฟฟ้้าดัับหรืือไฟฟ้้า
ตกได้้หรืือไม่่
•
การประยุุกต์์ใช้้โซลาร์์เซลล์์สามารถใช้้กับั อะไรได้้
บ้้าง
•
งบประมาณค่่าใช้้จ่า่ ยในการติิดตั้้�งเป็็ นอย่่างไร
•	ติิดตั้้�งแล้้วคุ้้�มค่่าหรืือไม่่ เทีียบกัับการใช้้ไฟจากการ
ไฟฟ้้าฯ แล้้วอะไรคุ้้�มกว่่ากััน

ชาวบ้้านทำำ�งานร่่วมกัับสถาบัันอาศรมศิิลป์์
ตั้้�งแต่่การร่่วมคิิดออกแบบการมีีส่ว่ นร่่วม ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ผู้้�นำำ�
ชุุมชนและชาวบ้้านที่่�สนใจเรื่่อ� งพลัังงานสะอาดมา
ทำำ�งานและสร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน ต่่อเนื่่�องจากนั้้�นมีี
การสื่่�อสารเนื้้อ� หาเกี่่�ยวกัับพื้้น� ที่่�เกาะพลัังงานสะอาดและ
องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับพลัังงานสะอาดในสื่่�อประเภทต่่างๆ
อีีกทั้้�งยัังมีีการเข้้ารัับการอบรมความรู้้�เกี่่�ยวกัับโซลาร์์
เซลล์์ และการร่่วมออกแบบเกณฑ์์การคััดเลืือกพื้้น� ที่่�
ต้้นแบบในชุุมชน เพื่่�อที่่�สุดุ แล้้วชาวบ้้านเองจะได้้คำ�ำ ตอบ
สำำ�หรัับคำำ�ถามที่่�ถามไว้้
ในความพยายามของสถาบัันอาศรมศิิลป์์ ได้้
ดำำ�เนิินการการประชุุมหารืือ การสื่่�อสารประสานงาน
และการจััด Workshop มาเป็็ นระยะผ่่านขั้้�นตอนและ
กระบวนการมีีส่ว่ นร่่วม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ชุมุ ชนเกิิดความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับเป้้าหมายของโครงการ มีีความรู้้�ใน
เรื่่อ� งของไฟฟ้้าทางเลืือกใหม่่ การติิดตั้้�งและการบำำ�รุุง
รัักษาระบบโซลาร์์เซลล์์ รวมทั้้�งสร้้างความสััมพัันธ์์และ
ความเชื่่�อถืือระหว่่างทีีมงานกัับชาวบ้้าน

นอกจากนี้้�ยังั มีีกระบวนการเก็็บข้้อมููลเพื่่�อให้้เห็็น
การใช้้พลัังงานในแต่่ละครััวเรืือน เพื่่�อทํําแผนที่่�พลัังงาน
(Energy Map) โดยตััวแทนอาสาสมััครสาธารณสุุข และ
ด้้วยการดำำ�เนิินการร่่วมกัันทั้้�งหมดนี้้�ทํําให้้เห็็นถึึงระดัับ
ความสนใจในการติิดตั้้�งเเละเลืือกใช้้พลัังงานโซลาร์์เซลล์์
ของชุุมชนซึ่่ง� แบ่่งออกได้้เป็็ น 3 กลุ่่�ม คืือ
กลุ่่�มที่่� 1 ใช้้โซลาร์์เซลล์์อยู่่�แล้้ว และสนใจใน
โครงการมีีอยู่่� 6.7% เพราะเห็็นถึึงประโยชน์์ที่่�ช่ว่ ย
ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์เรื่่อ� งพลัังงานทดแทนและการท่่อง
เที่่�ยวเชิิงอนุุรักั ษ์์แก่่เกาะได้้
กลุ่่�มที่่� 2 ไม่่เคยใช้้โซล่่าเซลล์์เพราะขาดความรู้้�
และกัังวลเรื่่อ� งความคุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุน แต่่มีีความสนใจ
ในเรื่่อ� งของโซลาร์์เซลล์์มีีอยู่่� 16.7%
กลุ่่�มที่่� 3 ไม่่เคยใช้้และไม่่สนใจมีีอยู่่� 76.6%
แนวคิิดของโครงการเกาะพลัังงานสะอาด ได้้รับั
การตอบรัับจากชาวบ้้านส่่วนหนึ่่�งและมีีข้อ้ เสนอแนะจาก
ชาวบ้้านว่่าต้้องการให้้ผู้้�ประกอบการเช่่น โรงแรม ร้้าน
อาหาร โรงเรีียน เข้้าร่่วมโครงการ ให้้มีีการสนัับสนุุนการ
ติิดตั้้�ง
	จากนั้้�นมีีกระบวนการรัับฟัั งความคิิดเห็็นของ
โซลาร์์เซลล์์ในครััวเรืือนซึ่่ง� ชาวบ้้านยัังมีีความ
ชาวบ้้านที่่�เกี่่�ยวกัับพลัังงานทางเลืือกอย่่างโซล่่าเซลล์์
กัังวลในเรื่่อ� งค่่าใช้้จ่า่ ยของโซลาร์์เซลล์์อยู่่� รวมทั้้�งอยาก
จากนั้้�นจึึงร่่วมกัันวิิเคราะห์์ปััญหา ศัักยภาพของพื้้น� ที่่�
ให้้มีีการทดลองติิดตั้้�งในบริิเวณพื้้น� ที่่�บนเกาะที่่�ไฟฟ้้ายััง
และออกแบบแผนการทํํางานให้้สอดคล้้องกัับบริิบทและ เข้้าไม่่ถึงึ
สถานการณ์์ในพื้้น� ที่่�
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ตอบชุุมชน

เรื่่�องโซลาร์์เซลล์์
ระบบติิดตั้้�งแผงโซล่่าร์์เซลล์์
	ชาวบ้้านมีีความสงสััยในเบื้้อ� งต้้นเกี่่�ยวกัับโซลาร์์
เซลล์์ ที่่�เมื่่�อจััดหมวดหมู่่�ของคำำ�ถามแล้้วพบว่่าจะมีีคำ�ถ
ำ าม
อยู่่� 2 กลุ่่�มคำำ�ถามคืือ เรื่่อ� งเชิิงเทคนิิคในการติิดตั้้�งและการ
ใช้้ประโยชน์์ กัับเรื่่อ� งของความคุ้้�มทุุนและคุ้้�มค่่า ซึ่่ง� อาจ
ตอบด้้วยหลัักการกว้้างๆในเบื้้อ� งต้้นผ่่านเรื่่อ� งของระบบใน
การติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์ได้้
เนื่่�องจากการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจากโซลาร์์เซลล์์มีี

ระบบ ON GRID

ในระบบ On Grid จะมีีการแปลงไฟฟ้้ากระแสตรง
ที่่�ได้้มาจากแผงโซล่่าร์์เซลล์์ให้้เป็็ นกระแสสลัับ และใช้้
เป็็ นกระแสไฟที่่�คู่่�ขนานกัับกระแสไฟฟ้้าที่่�ได้้มาจากการ
ไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค โดยระบบนั้้�นจะเลืือกใช้้ไฟฟ้้าจาก
โซล่่าเซลล์์ก่่อนและถ้้าหากการผลิิตไฟฟ้้านั้้�นไม่่พอ ก็็จะนำำ�
ไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าฯ เข้้ามาเสริิมเพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อการใช้้

อ้างอิงจากผังระบบ On Gridจัดทำ�โดยสถาบันอาศรมศิลป์
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ตััวเลืือกสำำ�หรัับผู้้�ใช้้งานได้้หลายทาง ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของ
อุุปกรณ์์และความต้้องการใช้้งานของผู้้�ใช้้ เช่่นในกรณีีที่่�ผู้้�
ใช้้งานต้้องการใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์เพีียง
อย่่างเดีียว จึึงจะเลืือกใช้้ระบบ Off Grid ซึ่่ง� ใช้้ไฟฟ้้า
100% จากโซลาร์์เซลล์์ ส่่วนในกรณีีของผู้้�ใช้้งานที่่�ต้อ้ งการ
ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจากรััฐบาลด้้วยจะต้้องติิดตั้้�งด้้วยระบบ
On Grid เป็็ นต้้น

งาน ซึ่่ง� ข้้อดีีของการใช้้ระบบนี้้�นั้้น� คืือความเสถีียรของ
กระแสไฟฟ้้าและความแน่่นอนในการคืืนทุุนเนื่่�องจากผู้้�ใช้้
งานนั้้�นไม่่ต้อ้ งจ่่ายค่่าไฟบางส่่วน ทั้้�งยัังสามารถขายไฟฟ้้า
ที่่�ผลิิตเกิินให้้แก่่การไฟฟ้้าฯ ได้้อีีกด้้วย จากการศึึกษาพบ
ว่่ามีีความแน่่นอนที่่�จะสามารถคืืนทุุนได้้ภายใน 7-10 ปีี

นอกจากนี้้�ระบบ On Grid ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องใช้้
แบตเตอรี่่� ซึ่่ง� ยัังสามารถใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้อย่่างต่่อ
เนื่่�อง แต่่จะไม่่สามารถใช้้ไฟฟ้้าฯ ที่่�ผลิิตจากโซลาร์์เซลล์์
ได้้ในตอนกลางคืืน และหากไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าฯ นั้้�นดัับ
ก็็จะทำำ�ให้้ไฟในระบบนั้้�นดัับไปด้้วย ซึ่่ง� หมายความว่่าจะ
ไม่่สามารถใช้้ไฟฟ้้าจากแผงโซลาร์์เซลล์์ได้้ แม้้แผงจะยััง
ผลิิตไฟฟ้้าได้้อยู่่� ทั้้�งนี้้�เพราะเป็็ นระบบที่่�เชื่่�อมต่่อกัับสาย
ไฟที่่�มาจากการไฟฟ้้าฯ รวมทั้้�งอาจมีีช่ว่ งเวลาที่่�ไฟฟ้้าที่่�
ผลิิตขึ้้�นได้้จากแผงโซลาร์์เซลล์์ไม่่ถูกู นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์

เนื่่�องจากไม่่มีีกิิจกรรมที่่�จะต้้องใช้้ไฟฟ้้าเช่่น ช่่วงการปิิ ด
อาคารในวัันหยุุด นอกจากนี้้�ระบบนี้้�ยังั มีีความจำำ�เป็็ นที่่�
ต้้องเดิินสายไฟเข้้ามาในพื้้น� ที่่�ก่่อน และจำำ�เป็็ นต้้องแจ้้ง
ขออนุุญาตเชื่่�อมต่่อโครงข่่ายไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าฯ รวม
ทั้้�งยัังต้้องเปลี่่�ยนมิิเตอร์์เป็็ นแบบดิิจิิตอลหากครััวเรืือน
ร้้านค้้าหรืือชุุมชนต้้องการลดปริิมาณการใช้้ไฟในเวลา
กลางวััน การใช้้ไฟฟ้้าในระบบ On Grid ถืือเป็็ นตััวเลืือก
ที่่�ดีี

ระบบ OFF GRID
ระบบ Off Grid นั้้�นเป็็ นระบบที่่�ไม่่เชื่่�อมโยงกัับ
การผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าฯ ถืือเป็็ นระบบที่่�พึ่่ง�
ตนเอง 100% ซึ่่ง� เหมาะกัับพื้้น� ที่่�ที่่�การเดิินสายไฟเป็็ นไป
ได้้ยากและมีีราคาสููงอย่่างเช่่นพื้้น� ที่่�ที่่�เป็็ นเกาะอย่่าง
เกาะยาว ระบบนี้้�จำ�ำ เป็็ นต้้องติิดตั้้�งแผงโซล่่าร์์เซลล์์ รวม
ทั้้�งแบตเตอร์์รี่่ใ� นการเก็็บพลัังงานที่่�ผลิิตได้้ เพื่่�อนำำ�กระแส
ไฟมาใช้้ในเวลากลางคืืน โดยเป็็ นระบบที่่�ผลิิตกระแส
ไฟฟ้้าจากโซลาร์์เซลล์์ผ่า่ นเครื่่อ� งควบคุุมการชาร์์จ (Solar
Change Controller) ไปสู่่�แบตเตอรี่่� อย่่างไรก็็ตาม
แบตเตอรี่่มั� กั มีีอายุุการใช้้งานต่ำำ�� ซึ่่ง� อยู่่�ที่่�ประมาณ 3-5 ปีี

แล้้วก็็ต้อ้ งเปลี่่�ยนใหม่่ ทำำ�ให้้การคืืนทุุนของระบบนี้้�เป็็ น
ไปได้้ช้า้ กว่่าระบบ On Gird มาก ข้้อดีีคืือเมื่่�อไฟฟ้้าหลวง
ดัับ ไฟในบ้้านจะไม่่ดับั ไปด้้วยเนื่่�องจากเป็็ นระบบที่่�อิิสระ
จากการไฟฟ้้าฯ และเนื่่�องจากระบบ Off Grid ไม่่ใช้้
ไฟฟ้้าที่่�จำ�ำ หน่่ายจากรััฐ การสำำ�รองไฟฟ้้าจึึงถืือเป็็ นเรื่่อ� ง
สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� ขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าในแต่่ละบ้้าน
เช่่นในเวลา 1 วััน สามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้มาก แต่่ว่า่ วัันต่่อ
ไปอาจฝนตกและผลิิตไฟฟ้้าไม่่ได้้ ผู้้�ใช้้งานจึึงต้้องคำำ�นึงึ
ถึึงปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าในแต่่ละวัันอย่่างแม่่นยำำ�และการ
สำำ�รองไฟฟ้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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ระบบ HYBRID
ระบบ Hybrid นั้้�นเป็็ นการผสมผสาน ระหว่่างระบบ
ของ Off Grid และ On Grid เข้้าด้้วยกััน โดยจะเพิ่่�ม
แบตเตอรี่่ใ� นการเก็็บพลัังงานที่่�ผลิิตเกิิน และนำำ�มาใช้้ใน
เวลาที่่�โซล่่าเซลล์์นั้้น� ไม่่สามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้ และเมื่่�อไฟฟ้้า
ไม่่พอนั้้�นก็็ยังั สามารถใช้้ไฟฟ้้าจากรััฐบาลแทนได้้ คืือ
สามารถนำำ�แหล่่งพลัังงานอื่่�นเช่่น พลัังงานลม เครื่่อ� งปั่่� นไฟ
เป็็ นต้้น มาร่่วมจ่่ายพลัังงานได้้ด้ว้ ย รวมทั้้�งหากมีีไฟฟ้้าเหลืือ
ก็็สามารถนำำ�ไปชาร์์จในแบตเตอรี่่ไ� ด้้อีีกเช่่นกััน
โดยระบบทั้้�งหมดจะถููกควบคุุมด้้วย Hybrid
Inverter ซึ่่ง� มีีราคาสููง ทำำ�ให้้การติิดตั้้�งระบบนี้้�ใช้้ต้น้ ทุุนที่่�สูงู
มาก ซึ่่ง� ระบบ Hybrid นี้้�จะเหมาะสมในกรณีีที่่�ต้อ้ งการ
ไฟฟ้้าสำำ�รองเพื่่�อให้้มีีไฟฟ้้าใช้้เมื่่�อเกิิดไฟตกหรืือไฟดัับ รวม
ทั้้�งหากมีีความต้้องการใช้้ไฟในเวลากลางคืืน ตััวอย่่างของ
ประโยชน์์ในระบบแบบนี้้� เช่่นในกรณีีที่่�โรงแรมที่่�เกาะยาว
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สามารถสร้้างความพึึงพอใจให้้กับั ลููกค้้าได้้ เมื่่�อโรงแรม
สามารถแก้้ปััญหาไฟดัับและไฟตกที่่�มักั เกิิดขึ้้�นเป็็ นประจำำ�
ก่่อนหน้้าการติิดตั้้�งระบบ รวมทั้้�งทำำ�ให้้ไม่่เกิิดความเสีียหาย
ต่่ออุุปกรณ์์ไฟฟ้้าในปัั ญหาเดีียวกััน
	ดัังนั้้�นก่่อนการตััดสิินใจว่่าจะติิดตั้้�งระบบใด จึึงควร
ต้้องประเมิินหรืือกำำ�หนดเป้้าหมายให้้ชัดั เจนเช่่น หาก
ต้้องการประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยเรื่่อ� งพลัังงาน ก็็สามารถทำำ�ได้้
ตั้้�งแต่่การปรัับพฤติิกรรมการใช้้ไฟฟ้้าเพื่่�อให้้ลดปริิมาณ
การใช้้ลงจากการใช้้ในปัั จจุบัุ นั การคำำ�นึงึ ถึึงบริิบทอื่่�นเช่่น
ต้้องการใช้้ไฟฟ้้าแต่่ว่า่ เป็็ นพื้้น� ที่่�ที่่�ห่า่ งไกลจากสายไฟหลััก
หรืือต้้องการระบบสำำ�รองเพื่่�อป้้องกัันไฟตกหรืือไฟดัับ จาก
นั้้�นจึึงเลืือกใช้้ระบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าต่่อ
การใช้้พลัังงานให้้มากที่่�สุดุ

บุษกร นุชจรีพร (พลอย)
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การออกแบบอาคาร
แบบยั่่�งยืืน

ภาพจาก สถาบันอาศรมศิลป์

หากพิิจารณาในแง่่ของความคุ้้�มค่่าในการลงทุุน
และจุุดคุ้้�มทุุนในการติิดตั้้�งระบบแผงโซลาร์์เซลล์์ด้ว้ ยระบบ
On Grid, Off Grid, หรืือ Hybrid อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ใน
เบื้้อ� งต้้นก็็ยังั คงมีีต้น้ ทุุนที่่�สูงู อยู่่� การลดความต้้องการการใช้้
พลัังงานไฟฟ้้าจะช่่วยให้้งบประมาณในการติิดตั้้�งระบบแผง
โซล่่าร์์เซลล์์ลดลง เนื่่�องจากใช้้แผงโซลาร์์เซลล์์น้อ้ ยลงได้้
แนวทางหนึ่่�งที่่�นำ�ำ เสนอโดยสถาบัันอาศรมศิิลป์์ต่่อชุุมชน คืือ
การออกแบบอาคารสถาปัั ตยกรรมแบบยั่่�งยืืน ซึ่่ง� มีีหลายรููป
แบบ
สำำ�หรัับการออกแบบอาคารที่่�เกาะยาวเพื่่�อลดการ
ใช้้พลัังงานเป็็ นการผสมผสานระหว่่าง Passive Design
และ Active Design
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PASSIVE DESIGN
Passive Design คืือการออกแบบที่่�คำ�นึ
ำ งึ ถึึง
สภาพแวดล้้อมและสภาพอากาศเพื่่�อการระบาย
อากาศที่่�ดีีและส่่งผลต่่อการลดอุุณหภููมิิภายในอาคาร
จนทำำ�ให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยมีีความสบายมากที่่�สุดุ ทั้้�งนี้้�ส่ง่ ผล
ให้้ความต้้องการในการใช้้ไฟและการลดการใช้้เครื่่อ� ง
ไฟฟ้้าเช่่น พััดลมหรืือเครื่่อ� งปรัับอากาศมีีความเป็็ นไป
ได้้ยิ่่�งขึ้้�น
การออกแบบอาคารแบบ Passive Design
มัักคำำ�นึงึ ถึึงทิิศทางลมและแสงแดด ซึ่่ง� มัักเกี่่�ยวข้้องกัับ
ลัักษณะทางภููมิิศาสตร์์ในพื้้น� ที่่�เช่่น ร่่มไม้้จากพืืชพัันธุ์์�
เนิินดิินและแหล่่งน้ำำ�� เนิินเขาใกล้้ตัวั อาคาร เป็็ นต้้น
นอกจากนี้้�การวางตััวอาคาร ควรวางด้้านแคบเพื่่�อรัับ
แสงตะวััน เพื่่�อให้้มีีพื้้น� ที่่�ในการรัับแสงอาทิิตย์์น้อ้ ยที่่�สุดุ
ลดการใช้้กระจกและไม่่ควรมีีช่อ่ งแสงขนาดใหญ่่บน
หลัังคา อีีกทั้้�งตััวอาคารควรมีีความโปร่่งโล่่ง มีีหน้้าต่่าง

หรืือช่่องลมจำำ�นวนมาก และสามารถระบายอากาศได้้
ดีีเพื่่�อให้้ความร้้อนไม่่ถูกู กัักเก็็บอยู่่�ในตััวอาคาร
ตััวอย่่างของ Passive Design ที่่�เห็็นได้้ชัดั คืือ
บ้้านทรงไทยที่่�ยกใต้้ถุนุ สููงให้้เหลืือพื้้น� ที่่�โปร่่งด้้านล่่าง
มีีหน้้าต่่างรอบบ้้าน และมีีหลัังคาสููงเพื่่�อให้้อากาศร้้อน
ลอยตััวสูงู ขึ้้�น
ในเกาะยาวน้้อยเองมีีพื้้น� ที่่�ตัวั อย่่างที่่�ทดลอง
ใช้้โซลาร์์เซลล์์ควบคู่่�ไปกัับการออกแบบอาคารเชิิง
Passive Design 2 แห่่ง ได้้แก่่ อาคารศููนย์์ DSI
โรงเรีียนเกาะยาววิิทยา ซึ่่ง� เป็็ นศููนย์์การเรีียนรู้้�ของ
ชุุมชนตำำ�บลเกาะยาวน้้อยที่่�ดำ�ำ เนิินงานภายใต้้แนวคิิด
Zero Energy และ ร้้านกาแฟ “ศาลาคาเฟ่่ ” ทั้้�งสอง
แห่่งนี้้�เป็็ นการนำำ�ร่อ่ งให้้ผู้้�คนบนเกาะได้้มองเห็็นถึึง
ประโยชน์์และตััวอย่่างของการออกแบบโครงสร้้าง
อาคารอย่่างยั่่�งยืืน

อ้้างอิิง: รายงานความก้้าวหน้้าครั้้ง� ที่่�2 โครงการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่ายพลัังงานชุุมชนในพืืนที่่�เกาะเพื่่�อการ
พึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน (Clean Energy, Green Island), ส่่วนที่่� 5องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จากการดำำ�เนิินงาน
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ACTIVE DESIGN
Active Designคืือ การออกแบบอาคารที่่�นำ�ำ เทคโนโลยีีทันั สมััยเข้้า
มาช่่วยเช่่น การใช้้เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าต่่างๆ เพื่่�อการสร้้างความเย็็นและระบาย
ความร้้อนให้้กับั ตััวอาคาร เช่่น พััดลม เครื่่อ� งปรัับอากาศ เป็็ นต้้น ตััวอย่่างที่่�
เกาะยาว คืือการใช้้แผงโซลาร์์เซลล์์เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าใช้้เองในอาคารมาชดเชย
พลัังงานอื่่�นในช่่วงกลางวััน ซึ่่ง� ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องติิดแบตเตอรี่่เ� พื่่�อสำำ�รองไฟฟ้้า

ภาพจาก สถาบันอาศรมศิลป์
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เจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ์ (ปัณณ์)
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พื้้�นที่่�ต้้นแบบ
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กระบวนการคััดเลืือกพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบได้้ถูกู
ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ระยะแรกของโครงการ โดยมีีการ
พััฒนาเกณฑ์์การคััดเลืือกพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบร่่วมกัับชุุมชน
และมีีการนำำ�เสนอพื้้น� ที่่�ที่่�ควรพััฒนาเป็็ นพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ
ซึ่่ง� มีีเงื่่�อนไขว่่าจะต้้องเป็็ นพื้้น� ที่่�ที่่�มีีผู้้�รับั ผิิดชอบและ
พร้้อมเรีียนรู้้�ร่่วมกัับโครงการ เอื้้อ� โอกาสให้้เกิิดการ
สร้้างเครืือข่่ายของการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งมีีกิิจกรรมใน
พื้้น� ที่่�ที่่�ไม่่กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและ
วััฒนธรรม
	จากนั้้�นชุุมชนได้้เสนอการใช้้พื้้น� ที่่� 3 พื้้น� ที่่�ที่่�
น่่าจะพััฒนาต่่อเป็็ นพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบพลัังงานสะอาด
ได้้แก่่ พื้้น� ที่่�สาธารณะที่่�ทุกุ คนเข้้ามาใช้้งานได้้ซึ่่ง� คืือ
ท่่าเรืือมาเนาะ มััสยิิดกลาง และโรงเรีียนยาวน้้อย อััน
เป็็ นพื้้น� ที่่�ที่่�น่า่ จะส่่งผลต่่อความสนใจของผู้้�คนได้้ง่า่ ย
เพราะเป็็ นที่่�เข้้าถึึงของคนจำำ�นวนมาก
	พื้้น� ที่่�สาธารณะในระดัับหมู่่�บ้้านได้้แก่่ กลุ่่�ม
OTOP นาโต๊๊ะแหนะแหนะ และศาลาหมู่่�บ้้าน ซึ่่ง� เป็็ น
พื้้น� ที่่�เพื่่�อการเรีียนรู้้�หรืือส่่งเสริิมอาชีีพ รวมทั้้�งพื้้น� ที่่�
ส่่วนบุุคคลที่่�ต้อ้ งมีีมติิเห็็นชอบจากชุุมชน และมีี
แผนการการใช้้งานหรืือประโยชน์์จากพื้้น� ที่่�เพื่่�อนำำ�
เสนอชุุมชนด้้วย
การสร้้างพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อ

เป็็ นต้้นแบบการออกแบบด้้วยการใช้้ Passive
Design ตามบริิบทของพื้้น� ที่่�ภาคใต้้ เป็็ นการ
ออกแบบอาคารพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ใช้้ประโยชน์์
จากสภาพอากาศที่่�อาศััยการนำำ� การพา และ
การแผ่่รังั สีีความร้้อน เพื่่�อให้้ตัวั อาคารมีีอุณ
ุ หภููมิิพอ
เหมาะในการทำำ�งานหรืืออยู่่�อาศััยอย่่างเปิิ ดรัับสภาพ
อากาศท้้องถิ่่�น ดัังนั้้�นการออกแบบอาคารไม่่ควรซัับ
ซ้้อนและผสมผสานไปกัับ Active Design ที่่�เป็็ นการ
ใช้้ระบบอุุปกรณ์์โซลาร์์เซลล์์ทำ�ำ หน้้าที่่�เปลี่่�ยนพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ที่่�ได้้ไปเป็็ นกระแสไฟฟ้้ากระแสตรง จาก
นั้้�นส่่งต่่อให้้ Inverter แปลงให้้เป็็ นกระแสสลัับเพื่่�อนำำ�
ไปใช้้กับั เครื่่อ� งไฟฟ้้า
ชุุมชนได้้ร่ว่ มคิิดในการคััดเลืือกพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ
และเพื่่�อให้้นำ�ร่
ำ อ่ งเป็็ นต้้นแบบใน 2 แบบคืือ การ
ออกแบบเพื่่�อใช้้ประโยชน์์สูงู สุุดในพื้้น� ที่่�ที่่�มีีอยู่่� เพื่่�อแก้้
ปัั ญหาเรื่่อ� งความร้้อน และค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านพลัังงานซึ่่ง�
ชุุมชนได้้เลืือก “ศาลาคาเฟ่่ ” เป็็ นต้้นแบบ
และการออกแบบพื้้น� ที่่�ใหม่่เพื่่�อให้้เป็็ นพื้้น� ที่่�ที่่�
สามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้เองจากสภาพบริิบทที่่�เป็็ นอยู่่�
บนพื้้น� ที่่�ที่่�มีีความพร้้อมซึ่่ง� ชุุมชนได้้เลืือก “ศููนย์์ DSI
ชุุมชน“ เป็็ นต้้นแบบ
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พื้้�นที่่�นำำ�ร่่อง
“ ศาลาคาเฟ่่ เกาะยาวน้้อย”
“ศาลาคาเฟ่่ “ เป็็ นพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบในการติิดตั้้�ง
โซลาร์์เซลล์์บนเกาะยาวน้้อยอยู่่�ที่่�บ้า้ นท่่าเขา ม.5
เกาะยาวน้้อย ซึ่่ง� เปิิ ดดำำ�เนิินการมาประมาณ 6 ปีี แล้้ว
ผู้้�เป็็ นเจ้้าของพื้้น� ที่่�คืือ นายประพัันธ์์ เบ็็นอ้้าหมาด (ผู้้�
ใหญ่่หยา) อดีีตผู้้�ใหญ่่บ้า้ นบ้้านท่่าเขา ผู้้�ก่่อตั้้�งเครืือข่่าย
โฮมเสตย์์บ้า้ นท่่าเขาที่่�เริ่่ม� ดำำ�เนิินการมากว่่า 20 ปีี
	ศาลาคาเฟ่่ เป็็ นทั้้�งร้้านอาหาร มีีล็อ็ บบี้้�สำ�ำ หรัับ
ต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งไทยและต่่างชาติิ ส่่วนที่่�เป็็ นร้้าน
ค้้ามีีพื้้น� ที่่�ประมาณ 26 ตารางเมตร และภายในร้้านมีี
เครื่่อ� งปรัับอากาศ 1 เครื่่อ� ง รวมทั้้�งเตาอบ ตู้้�เย็็น เครื่่อ� ง
ชงกาแฟ เครื่่อ� งทำำ�บิงิ ซูู ด้้วยจำำ�นวนเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า
จำำ�นวนมากและยัังต้้องเปิิ ดร้้านและใช้้งานเครื่่อ� งไฟฟ้้า
เหล่่านี้้�ทั้้ง� วััน ทำำ�ให้้ต้อ้ งใช้้ไฟมากและมีีค่า่ ไฟสููงตก
เดืือนละ 8,000-10,000 บาท บัังหยาจึึงคิิดว่่าการติิด
โซลาร์์เซลล์์จะสามารถช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ยในเรื่่อ� งของค่่า
ไฟฟ้้านี้้�ได้้
	บัังหยาสนใจเรื่่อ� งการติิดระบบแผงโซลาร์์เซลล์์
มาก่่อน เพราะมีีหน่่วยงานพลัังงานจัังหวััดมาให้้ความรู้้�
เรื่่อ� งโซลาร์์เซลล์์ก่่อนหน้้านี้้� และเมื่่�อองค์์การบริิหาร
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ส่่วนตำำ�บลชวนบัังหยาให้้เข้้าร่่วมรัับฟัั งแนวคิิดของ
สถาบัันอาศรมศิิลป์์
บัังหยาจึึงเข้้าร่่วมประชุุมแลกเปลี่่�ยน และส่่งผลให้้
บัังหยาสมััครใจที่่�จะเป็็ นพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบในการใช้้
โซลาร์์เซลล์์ ซึ่่ง� บัังหยายัังได้้เสนอตนในการออกทุุนเอง
ด้้วย
	ศาลาคาเฟ่่ ได้้รับั การออกแบบเพื่่�อใช้้ประโยชน์์
สููงสุุดในพื้้น� ที่่�ที่่�มีีอยู่่� เพื่่�อแก้้ปััญหาเรื่่อ� งความร้้อนและ
ค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านพลัังงาน และจากการประเมิินของทีีม
ช่่างด้้วยขนาดพื้้น� ที่่�และจำำ�นวนเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าของ
ศาลาคาเฟ่่ ทำำ�ให้้ต้อ้ งติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์ 7 กิิโลวััตต์์ ซึ่่ง�
ต้้องใช้้งบประมาณในการติิดตั้้�งอยู่่�ที่่�สองแสนสี่่�หมื่่�น
บาท และจากการคำำ�นวณพบว่่าการติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์
นี้้�จะสามารถลดค่่าไฟฟ้้าได้้เดืือนละ 3,000 - 4,000
บาท ซึ่่ง� บัังหยาคิิดว่่าเป็็ นการลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่าทั้้�งด้้านที่่�
เป็็ นพลัังงานสะอาดแล้้วยังั สามารถลดค่่าใช้้จ่า่ ยได้้อีีก
ด้้วย รวมทั้้�งช่่วยแก้้ปััญหาไฟตกและดัับบ่่อยจนทำำ�ให้้
บางวัันไม่่มีีไฟฟ้้าใช้้เกืือบทั้้�งวััน ซึ่่ง� เป็็ นความลำำ�บาก
สำำ�หรัับการทำำ�ธุรุ กิิจร้า้ นอาหารที่่�ต้อ้ งต้้อนรัับนัักท่่อง

บังหยา
เที่่�ยวทั้้�งวัันอย่่างศาลาคาเฟ่่ นี้้�
	สำำ�หรัับแนวคิิดในการออกแบบเพื่่�อแก้้ไขปัั ญหา
เรื่่อ� งความร้้อนในครััวและห้้องนั่่�งเล่่น ซึ่่ง� เดิิมห้้องครััว
มีีหน้้าต่่างบานเดีียวและอยู่่�ด้้านหลัังร้้านทำำ�ให้้อากาศ
ร้้อนอบอ้้าว ลมไม่่ผ่า่ น แม่่ครััวจึงึ ร้้อนมาก รวมทั้้�งกลิ่่�น
อาหารยัังไม่่ถ่่ายเทอีีกด้้วย จากการศึึกษาของสถาบััน
อาศรมศิิลป์์พบว่่า อาคารสะสมความร้้อนที่่�ได้้รับั มาจาก
ทางหลัังคาและส่่งผ่่านมาที่่�อาคาร รวมทั้้�งด้้านหน้้าของ
อาคารอยู่่�ตรงตำำ�แหน่่งรัับแสงและสะสมความร้้อนไว้้
เกืือบตลอดวััน การระบายอากาศก็็มีีน้อ้ ยและการไหล
เวีียนของอากาศไม่่ดีีเพราะมีีช่อ่ งเปิิ ดน้้อย นอกจากนี้้�ยังั
มีีการสะสมความร้้อนมาจากการปรุุงอาหารและการใช้้
เครื่่อ� งไฟฟ้้าต่่างๆอีีกด้้วย
	ดัังนั้้�น ในหลัักการของการออกแบบแบบ
Passive Design จึึงออกแบบพื้้น� ที่่�ครััวให้้เป็็ นครััวเปิิ ด
และเพิ่่�มช่่องลมด้้วยการใช้้ผนัังครััวเป็็ นระแนงในส่่วน
ทางทิิศเหนืือและทิิศตะวัันตก ติิดตั้้�งระบบฝ้้าที่่�มีีช่อ่ งลม
และติิดฉนวนกัันความร้้อนเหนืือฝ้้ารวมไปถึึงห้้องนั่่�งเล่่น
เพื่่�อลดความร้้อนจากหลัังคา สำำ�หรัับด้้านหน้้าอาคารมีี

การติิดกัันสาดเพื่่�อการบัังแดดเข้้าสู่่�ตััวอาคาร ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
ตอนนี้้�ห้อ้ งครััวมีีอุณ
ุ หภููมิิไม่่สูงู เท่่าแต่่ก่่อนทำำ�ให้้ไม่่ต้อ้ ง
เปิิ ดเครื่่อ� งปรัับอากาศ เป็็ นวิิธีีทำ�ำ ให้้ลดการใช้้ไฟลงได้้และ
ประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยควบคู่่�ไปกัับการติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์
ในส่่วนของการติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าจากแสง
อาทิิตย์์จะติิดตั้้�งบนหลัังคาในด้้านทิิศตะวัันออก ซึ่่ง� รัับ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ได้้ค่อ่ นข้้างดีีและเป็็ นระบบ On
Grid ที่่�มีีการใช้้แผ่่นโซล่่าร์์แบบโมโนประมาณ 22 แผ่่น
ให้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์ได้้ 7 กิิโลวััตต์์ สามารถลดค่่าใช้้
จ่่ายเฉลี่่�ยเดืือนละ 6,000 บาท และจะคืืนทุุนได้้ภายใน
5.2 ปีี
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรค Covid 19 ทำำ�ให้้ไม่่มีีนักั ท่่องเที่่�ยวเดิิน
ทางมาเที่่�ยวที่่�เกาะยาวน้้อยมาก บัังหยาจึึงต้้องเลื่่�อนการ
ติิดตั้้�งระบบแผงโซลาร์์เซลล์์ออกไปก่่อน โดยต้้องรอให้้
ปัั ญหานี้้�ผ่อ่ นคลายลงจนนัักท่่องเที่่�ยวกลัับมาเที่่�ยวที่่�
เกาะได้้มากขึ้้�น เพื่่�อที่่�ว่า่ บัังหยาจะมีีเงิินหมุุนเวีียนเพีียง
พอสำำ�หรัับการติิดตั้้�งระบบต่่อไป

77

ผังอาคาร ศาลาคาเฟ่
14 เมตร

9เมตร

อ้้างอิิงจากรายงานความก้้าวหน้้าครั้้ง� ที่่�2 โครงการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่าย
พลัังงานชุุมชนในพื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน (Clean Energy, Green Island)
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ฉนวนกัันความร้้อน

ช่่องลม

ฉนวนกัันความร้้อน
รอการติิดแผง
โซล่่าร์์เซลล์์

อ้้างอิิงจากรายงานความก้้าวหน้้าครั้้ง� ที่่�2 โครงการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่าย
พลัังงานชุุมชนในพื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน (Clean Energy, Green Island)
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ศููนย์์วััฒนธรรม เกาะยาวน้้อย
อาคารศููนย์์ DSI อยู่่�ที่่� ม.1 เกาะยาวน้้อย
เจ้้าของพื้้น� ที่่�คืือโรงเรีียนเกาะยาววิิทยา อยูู่�ห่า่ งจาก
ท่่าเรืือมาเนาะประมาณ 200 เมตร มีีพื้้น� ที่่�ใช้้สอยของ
อาคารเดิิมประมาณ 50 ตารางเมตร ภายในอาคารติิด
ตั้้�งระบบโทรทััศน์ว์ งจรปิิ ด CCTV ของตำำ�บล และส่่วน
มากจะไม่่เปิิ ดให้้คนภายนอกเข้้ามาใช้้อาคาร โดย
โรงเรีียนมีีแผนจะก่่อสร้้างอาคารหลัังใหม่่ด้า้ นข้้าง
ขนาดพื้้น� ที่่� 36 ตารางเมตรและมีีงบประมาณตั้้�งต้้น
จากโรงเรีียนอยู่่�ที่่� 300,000 บาท ทั้้�งนี้้�ทางทีีมงาน
สถาบัันอาศรมศิิลป์์ได้้เข้้ามาช่่วยในเรื่่อ� งของค่่าใช้้จ่า่ ย
ครึ่่ง� หนึ่่�ง รวมทั้้�งสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทั้้ง� หมดที่่�ใช้้ในการ
ก่่อสร้้าง ซึ่่ง� ทางโรงเรีียนมีีความต้้องการในการปรัับ
อาคารศููนย์์ DSI ให้้เป็็ นศููนย์์วัฒ
ั นธรรม เพื่่�อจััดแสดง
วััตถุุที่่�ทางโรงเรีียนได้้เก็็บสะสมไว้้ที่่�ห้อ้ งวััฒนธรรมเพื่่�อ
การเรีียนรู้้�วิิถีีวัฒ
ั นธรรมของเกาะ
ในศููนย์์วัฒ
ั นธรรมจะมีีการนำำ�เสนอแผนที่่�
ชุุมชนเพื่่�อแสดงจุุดท่่องเที่่�ยวของชุุมชน รวมทั้้�งมีี
แผนการใช้้งานเป็็ นศููนย์์บริิการนัักท่่องเที่่�ยว พื้้น� ที่่�การ
แสดงทางวััฒนธรรม รวมทั้้�งความเป็็ นพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ
ด้้านโซลาร์์เซลล์์ในพื้้น� ที่่�เกาะ เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงการ
เป็็ นเกาะที่่�ใช้้พลัังงานทางเลืือก
แนวคิิดในการออกแบบศููนย์์ DSI อยู่่�ภายใต้้
แนวคิิด Zero Energy เพื่่�อลดภาระให้้กับั โรงเรีียนใน
การจ่่ายค่่าไฟ และเป็็ นอาคารต้้นแบบที่่�จะช่่วยในการ
สร้้างภาพลัักษณ์์ให้้กับั เกาะยาวน้้อยในฐานะเกาะ
พลัังงานสะอาด ซึ่่ง� ครููวิิทยา ดำำ�สมุทุ รเล่่าว่่า ทาง
โรงเรีียนต้้องการให้้ศูนู ย์์วัฒ
ั นธรรมเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้� ซึ่่ง�
แต่่เดิิมไม่่ได้้ตั้้ง� ใจที่่�จะใช้้โซล่่าร์์เซลล์์ในตััวอาคาร จน
เมื่่�อได้้รับั ทราบถึึงโครงการจึึงมีีความต้้องการใช้้โซล่่าร์์
เซลล์์เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านไฟฟ้้าภายในอาคาร
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โดยโซล่่าร์์เซลล์์จะถููกเชื่่�อมต่่อกัับไฟและพััดลมที่่�ใช้้
ภายในอาคาร ซึ่่ง� แปลว่่าอาคารหลัังนี้้�จะไม่่ใช้้พลัังงาน
ไฟฟ้้าจากแหล่่งอื่่�นเลย นอกจากพลัังงานจากแสง
อาทิิตย์์เพีียงอย่่างเดีียว
	ชาวบ้้านได้้ทดลองประเมิินการใช้้ไฟฟ้้าของ
อาคารตามช่่วงเวลาพบว่่าในช่่วงกลางวัันตั้้�งแต่่เวลา
8.00 – 16.00 น. พบว่่าปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าเมื่่�ออาคาร
ติิดเครื่่อ� งปรัับอากาศอยู่่�ที่่� 750 กิิโลวััตต์์/ เดืือน และ
หากไม่่ติดิ เครื่่อ� งปรัับอากาศจะใช้้ไฟอยู่่�ที่่� 225
กิิโลวััตต์์ / เดืือน ซึ่่ง� จากข้้อมููลนี้้มี� ีผลต่่อการออกแบบ
และตััดสิินใจเลืือกแบบอาคาร
	ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณาการใช้้ประโยชน์์ของตััวอาคาร
ในฐานะศููนย์์วัฒ
ั นธรรมและงบประมาณ จึึงร่่วมกััน
ตััดสิินใจที่่�จะไม่่ติดิ เครื่่อ� งปรัับอากาศ และติิดแผง
โซล่่าร์์เซลล์์ 5 กิิโลวััตต์์สำ�ำ หรัับการใช้้งาน
	ศููนย์์วัฒ
ั นธรรม โรงเรีียนเกาะยาววิิทยา
เป็็ นการออกแบบพื้้น� ที่่�ใหม่่เพื่่�อให้้เป็็ นพื้้น� ที่่�ที่่�สามารถ
ผลิิตไฟฟ้้าได้้เองจากสภาพบริิบทที่่�เป็็ นอยู่่� ทาง
โครงการได้้นำ�ำ เสนอแนวทางเลืือกในการออกแบบ
อาคารไว้้ 3 แบบ ซึ่่ง� ชุุมขนได้้เลืือกอาคารแบบที่่�ดูทัู นั
สมััยและเหมาะสมต่่อการใช้้งาน ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์
ของเกาะในฐานะเกาะพลัังงานสะอาดได้้
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ผังอาคารศูนย์วัฒนธรรม เกาะยาวน้อย

อ้างอิงจากผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำ�โดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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อ้างอิงจากผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำ�โดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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ต้้นแบบพื้้�นที่่�เกษตร
เมื่่�อเริ่่�มที่่�ตนเอง
หลัังจากที่่�ชาวบ้้านเข้้าร่่วม
กระบวนการในการคััดเลืือกพื้้น� ที่่�
ต้้นแบบ จึึงเกิิดกลุ่่�มชาวบ้้านผู้้�สนใจ
ในโครงการพลัังสะอาดนี้้�ด้ว้ ยกัันสอง
กลุ่่�มได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�สนใจอยากพััฒนา
ทัักษะเพื่่�อนำำ�ไปใช้้งานติิดตั้้�งได้้ด้ว้ ย
ตนเอง และกลุ่่�มที่่�สนใจอยากใช้้งาน
และต้้องการทราบค่่าใช้้จ่า่ ยและ
ความคุ้้�มค่่าในการลงทุุน
	อีีกทั้้�งอำำ�เภอเกาะยาวเป็็ น
พื้้น� ที่่�ที่่�มีีความสมบููรณ์์ทางทรััพยากร
วิิถีีทำ�กิ
ำ ินจึึงเป็็ นวิิถีีที่่�พึ่่ง� พิิง
ทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้น� ที่่�ทั้้ง� การ
ประมงและการเกษตร และถึึงแม้้ใน
สมััยหลัังชาวบ้้านได้้ปรัับตััวทาง
อาชีีพ โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งของ
การท่่องเที่่�ยวแต่่ก็็ยังั คงเป็็ นการท่่อง
เที่่�ยวเชิิงอนุุรักั ษ์์ที่่�เน้้นการใช้้การท่่อง
เที่่�ยวเป็็ นเครื่่อ� งมืือเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์
ธรรมชาติิไว้้ จนนำำ�ไปสู่่�เครืือข่่ายการ
ท่่องเที่่�ยวชุุมชนขึ้้�น
	ซึ่่�งฐานทางทรััพยากรและ
อาชีีพดัังกล่่าว ได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดการขัับ
เคลื่่�อนพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบด้้านการเกษตร
ของโครงการขึ้้�นด้้วย เนื่่�องว่่าเป็็ นต้้น
แบบของการทำำ�กิินในลัักษณะที่่�
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พึ่่�งพาตนเองได้้ส่ว่ นหนึ่่�ง อีีกส่่วนหนึ่่�ง
ยัังคงดำำ�เนิินการอยู่่�บนฐานทรััพยากร
ที่่�มีีอยู่่�ของชุุมชน การสร้้างพื้้น� ที่่�
ต้้นแบบโซลาร์์เซลล์์บนพื้้น� ที่่�ด้า้ น
การเกษตร จะเป็็ นพื้้น� ที่่�เพื่่�อการเรีียน
รู้้�ในการติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์เพื่่�อการ
งานจริิงทางด้้านเกษตร เจ้้าของพื้้น� ที่่�
ลงมืือปฏิิบัติั ไิ ปบนอาชีีพของตนได้้
และเป็็ นตััวอย่่างสำำ�หรัับชุุมชนเพื่่�อ
การขยายผลด้้านพลัังงานสะอาดใน
อนาคต
ความเป็็ นพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบด้้าน
การเกษตรมิิได้้เป็็ นไปเพื่่�อให้้มีี
ต้้นแบบเพื่่�อการเรีียนรู้้�แต่่เพีียงอย่่าง
เดีียว หรืือเพื่่�อสร้้างอาชีีพให้้แก่่
เกษตรกรหรืือเพื่่�อเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ
ความเป็็ นเกาะสะอาดแต่่เพีียงเท่่านั้้�น
การพึ่่�งพาตนเองได้้ทั้้ง� ทางพลัังงาน
และอาหารนี้้� ย่่อมช่่วยลดเส้้นทาง
กว่่าที่่�อาหารจะเดิินทางจากแหล่่ง
ผลิิตมาสู่่�ผู้้�บริิโภค นั่่�นหมายถึึงการ
ลดการใช้้ทรััพยากร ลดการใช้้
พลัังงาน ลดมลภาวะและ Carbon
Footprint ลดขยะ ฯลฯ และนี่่�คืือสิ่่�งที่่�
เรีียกว่่า “เกาะยาวโมเดล”
	ผู้้�ที่่�มีีความสนใจสมััครเข้้า

เป็็ นพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบด้้านเกษตรของ
โครงการฯ มีีจำ�ำ นวน 4 ราย เป็็ น
เกษตรกรอายุุน้อ้ ยที่่�มีีความสนใจเข้้า
ร่่วมเรีียนรู้้�และต้้องการที่่�จะพััฒนา
พื้้น� ที่่�ของตนเองในด้้านการเกษตรที่่�
พึ่่�งพาตนเอง รวมทั้้�งเป็็ นพื้้น� ที่่�
ต้้นแบบด้้านพลัังงานสะอาดด้้วย
กลุ่่�มเกษตรกรเหล่่านี้้�ยังั ได้้รับั การ
อบรมและวางตััวให้้เป็็ นทีีมช่่าง
โซล่่าร์์เซลล์์ในพื้้น� ที่่�คืือ เป็็ นผู้้�ที่่�มีี
ความรู้้�เรื่่อ� งการติิดตั้้�งและซ่่อมแซม
ระบบแผงโซลาร์์เซลล์์และถืือเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของกลุ่่�มเครืือข่่ายช่่างชุุมชน
Doing Kho Yao
	พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบทั้้�ง 4 และราย
ชื่่�อเกษตรกร ได้้แก่่
พื้้น� ที่่�ที่่� 1 คุุณจเร เรืืองสุุวรรณ (บััง
หมาด) ตำำ�บลเกาะยาวน้้อย
พื้้น� ที่่�ที่่� 2 คุุณสมพงษ์์ อุุสาห์์การ
(บัังสมพงษ์์) (ตำำ�บลเกาะยาวใหญ่่)
พื้้น� ที่่�ที่่� 3 คุุณจรัสั พงษ์์ ถิ่่�นเกาะยาว
(ตำำ�บลเกาะยาวใหญ่่)
พื้้น� ที่่�ที่่� 4 คุุณพงษ์์ดนััย นาวีีว่อ่ ง
(ตำำ�บลพรุุใน )

เจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ์ (ปัณณ์)
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ยุุทธศาสตร์์
“พื้้�นที่่�เกษตร”
ต้้นแบบ

แนวคิิดการออกแบบพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบด้้าน
การเกษตรของโครงการ เริ่่ม� ที่่�การพััฒนาระบบน้ำำ��
เพื่่�อลดแรงงาน ลดงานและลดค่่าไฟในบ้้าน รวมทั้้�ง
นำำ�แนวทางของ Passive Design มาใช้้ในการ
ออกแบบและจััดระบบนิิเวศสวนด้้วยวิิธีีธรรมชาติิ
อีีกทั้้�งเป็็ น Passive Farm ที่่�ใช้้ธรรมชาติิเป็็ นหลััก
ซึ่่ง� เหมาะเป็็ นสถานที่่�เรีียนรู้้�ในเรื่่อ� งดัังกล่่าวด้้วย
นอกจากนี้้�ยังั ได้้นำ�ำ เทคโนโลยีี Smart Farm มาช่่วย
ในการบริิหารจััดการเรื่่อ� งของการเพาะปลููกและ
ดููแลพืืชพัันธุ์์�
นอกจากนี้้�ในเบื้้อ� งต้้นก่่อนการออกแบบ
พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบนั้้�น ยัังต้้องมีีการวิิเคราะห์์ศักั ยภาพ
ของพื้้น� ที่่� และลัักษณะเฉพาะในการทำำ�การเกษตร
ในพื้้น� ที่่�
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พื้้�นที่่�ต้้นแบบ

รััก ผััก ฟาร์์ม เกาะยาวน้้อย
	พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ Smart Farmer รััก ผััก ฟาร์์ม
เกาะยาวน้้อย มีีบังั จเร เริิงสมุุทร เป็็ นเจ้้าของพื้้น� ที่่� ใน
การวิิเคราะห์์ศักั ยภาพของพื้้น� ที่่�ซึ่่ง� มีีทั้้ง� หมด 4 ประการ
คืือการวิิเคราะห์์ความพร้้อมและ Impact ของงาน
ความพร้้อมของพื้้น� ที่่�เพื่่�อการเข้้าชมงาน และความ
พร้้อมของคนและเครืือข่่ายเพื่่�อการถ่่ายทอดองค์์ความ
รู้้� ซึ่่ง� ประเมิินว่่ามีีศักั ยภาพในระดัับมาก แต่่สำ�ำ หรัับ
ความพร้้อมและความเหมาะสมในการติิดตั้้�งระบบอยู่่�
ในระดัับปานกลาง
	พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ Smart Farmer รััก ผััก ฟาร์์ม
เกาะยาวน้้อย เป็็ นพื้้น� ที่่�เรีียนรู้้�เกษตรอิินทรีีย์แ์ ห่่ง
เกาะยาวน้้อย บัังจเรได้้ตัดั สิินใจนำำ�โซล่่าร์์เซลล์์มาใช้้
ภายในสวน ระบบแผงโซลาเซลล์์ที่่�บังั ใช้้สามารถผลิิต
ไฟฟ้้าได้้ 345 วััตต์์ แผงมีีขนาด 1 x 2.5 เมตร ซึ่่ง� ต้้อง
ใช้้ทั้้ง� สิ้้�นจำำ�นวน 3 แผ่่น และใช้้ระบบ Off Grid ในการ
ติิดตั้้�งระบบ ที่่�จะส่่งพลัังงานไปยัังเบรกเกอร์์และไปยััง
ชาร์์จเจอร์์ จากนั้้�นพลัังงานจะถููกเก็็บไว้้ในแบตเตอรี่่ใ� น
ที่่�สุดุ
	สำำ�หรัับการใช้้ระบบโซลาร์์เซลล์์ในการทำำ�การ
เกษตรนั้้�น บัังจเรนำำ�มาใช้้กับั ปั๊๊� มน้ำำ�� เเละเครื่่อ� งพ่่นน้ำำ��
โดยแปลงผััก 1 แปลง จะใช้้หัวพ่
ั น่ น้ำำ�� 8 หััว ซึ่่ง� ใน
อนาคตบัังจเรจะเพิ่่�มขยายแปลงผัักอีีก ทั้้�งระบบพ่่นน้ำำ��
และระบบปั๊๊� มน้ำำ�นั้้
� น� จะต่่อตรงกัับแผงโซล่่าร์์เซลล์์
วััสดุทัุ้้ ง� หมดที่่�ต้อ้ งใช้้บังั จเรจะสั่่�งมาจากนอกเกาะ
เพราะในปัั จจุบัุ นั นี้้�แม้้อยู่่�ในสวนก็็สามารถโทรสั่่�งของที่่�
ต้้องการผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือได้้ รวมทั้้�งยัังสามารถ
ควบคุุมการรดน้ำำ�� ได้้ทุกุ ที่่�ด้ว้ ย เมื่่�อจะรดน้ำำ�บั
� งั จเรจะใช้้
เครื่่อ� งวััดความชื้้น� ในดิินเพื่่�อที่่�จะรู้้�ถึึงค่่าความชื้้น� ในดิิน
ว่่ามากน้้อยเพีียงใดและควรจะรดน้ำำ�ผั
� กั ตอนไหน ซึ่่ง�
ระบบทั้้�งหมดนี้้�บังั จเรลงทุุนไปในราคา 50,000 บาท
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ในสวนของบัังจเรจะมีีการแเบ่่งพื้้น� ที่่�ใช้้สอยอยู่่�
หลายส่่วน คืือมีีทั้้ง� พื้้น� ที่่�ปลููกผััก ปลููกผลไม้้ มีีเล้้าไก่่
เพื่่�อเลี้้�ยงไก่่ พื้้น� ที่่�เพื่่�อขายผลผลิิตและที่่�อยู่่�อาศััย
ผัักส่่วนใหญ่่ในสวนนี้้�จะปลููกตามความนิิยมของตลาด
(ในตอนนี้้�บังั จเรปลููกผัักกาดขาว ผัักบุ้้�ง เเละผััก
กวางตุ้้�ง) และเน้้นขายให้้ชาวบ้้านบนเกาะ ในช่่วงหน้้า
แล้้งซึ่่ง� ตรงราวเดืือนกุุมภาพัันธ์์และเมษายนจะปลููกผััก
ได้้ดีีที่่�สุดุ เนื่่�องจากเป็็ นฤดููแล้้งซึ่่ง� จะมีีศัตั รููพืืชน้อ้ ย
	บัังจเรมีีความสนใจในเรื่่อ� งของพลัังงานทาง
เลืือกมานานแล้้ว เนื่่�องจากสนใจในเรื่่อ� งของความที่่�
เป็็ นพลัังงานสะอาดที่่�ดีีต่อ่ สภาพแวดล้้อมของโลก รวม
ไปถึึงการลดค่่าใช้้จ่า่ ยในเรื่่อ� งพลัังงาน บัังจึึงได้้เข้้าร่่วม
โครงการฯ เรีียนรู้้�ในเรื่่อ� งของโซล่่าเซลล์์มากขึ้้�น และจน
มั่่�นใจที่่�จะนำำ�โซลล่่าเซลล์์มาใช้้ในการทำำ�เกษตรบน
พื้้น� ที่่�ของตนเอง อีีกทั้้�งบัังจเรยัังป็็ นสมาชิิกของกลุ่่�ม
Doing Kho Yao ด้้วย
แม้้ในปัั จจุบัุ นั การใช้้ระบบโซลาร์์เซลล์์ในพื้้น� ที่่�
เกษตรของบัังจเรจะยัังไม่่คุ้้�มทุุน แต่่บังั จเรเชื่่�อว่่าใน
อนาคตจะคุ้้�มทุุนแน่่นอน บัังจเรยัังมีีแผนการที่่�จะ
พััฒนาพื้้น� ที่่�เพิ่่�มเติิมโดยจะขุุดบ่่อน้ำำ�� เพื่่�อเลี้้�ยงปลาน้ำำ��
จืืด และทำำ�ให้้เกิิดความครบถ้้วนในเรื่่อ� งขององค์์ความรู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เพื่่�อให้้เป็็ นสถานที่่�ที่่�ผู้้�คนสามารถมา
เยี่่�ยมชมและเรีียนรู้้�วิิถีีการเกษตรที่่�ปลอดภััยของบัังได้้
รวมทั้้�งยัังเป็็ นตััวอย่่างของการใช้้พลัังงานสะอาดใน
การทำำ�งานจริิงและเกิิดผลจริิงอัันจะเป็็ นประโยชน์์ต่อ่
ทั้้�งตนเองและสัังคม
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บังจเร
92

ผัังพื้้�นที่่�ต้้นแบบ รััก ผััก ฟาร์์ม

อ้างอิงจากผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำ�โดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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พื้้�นที่่�ต้้นแบบ บ้้านสวนฟาร์์ม
	บัังสมพงษ์์ อุุตส่่าห์์การ หรืือป๊๊ะเหรดเป็็ น
เจ้้าของพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบบ้้านสวนฟาร์์ม ป๊๊ะเหรดเป็็ น
ปราชญ์์ชุมุ ชนที่่�ทำ�ำ การเกษตรโดยยึึดหลัักเศรษฐกิิจพอ
เพีียงของในหลวงรััชกาลที่่� 9 และตั้้�งใจทำำ�การเกษตร
เพื่่�อขายให้้ชาวบ้้านได้้บริิโภคในราคาที่่�ถูกู กว่่าท้้อง
ตลาด ในการวิิเคราะห์์ศักั ยภาพของพื้้น� ที่่�ซึ่่ง� มีีทั้้ง� หมด 4
ประการ คืือการวิิเคราะห์์ความพร้้อมและ Impact ของ
งาน ความพร้้อมของพื้้น� ที่่�เพื่่�อการเข้้าชมงาน ความ
พร้้อมของคนและเครืือข่่ายเพื่่�อการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
รวมทั้้�งความพร้้อมและเหมาะสมในการติิดตั้้�งระบบ
ประเมิินได้้ว่า่ มีีศักั ยภาพอยู่่�ในระดัับมาก
	บ้้านสวนฟาร์์ม เป็็ นศููนย์์การเรีียนรู้้�เกษตรจาก
ปราชญ์์ชุมุ ชนมีีขนาดพื้้น� ที่่� 2 ไร่่ เป็็ นการทำำ�สวนผสม
ผสานที่่�จะปลููกพืืชตามฤดููกาล การติิดตั้้�งระบบโซลาร์์
เซลล์์ในสวนของป๊๊ะเหรดใช้้ระบบ Hybrid ซึ่่ง� เป็็ นระบบที่่�
เก็็บพลัังงานไฟฟ้้าไว้้ในแบตเตอรี่่� และใช้้โซลาร์์เซลล์์
ทั้้�งหมด 3 แผงชนิิดpoly ขนาด 345 วััตต์์โดยจะแปลง
พลัังงานแสงอาทิิตย์์เป็็ นไฟฟ้้าผ่่าน Inverter Hybrid
ขนาด 1600 วััตต์์ 24 โวลต์์ ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับในครััวเรืือนและ
เมื่่�อพลัังงานหมดระบบจะตััดกลัับไปใช้้ไฟฟ้้าหลวงใน
ช่่วงเวลาประมาณ 4 ทุ่่�มจนถึึงช่่วงเช้้ามืืด ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
ป๊๊ะเหรดสามารถประหยััดค่่าไฟไปได้้เกืือบ 300 บาทต่่อ
เดืือน
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	อีีกทั้้�งป๊๊ะยัังสามารถเพิ่่�มรายได้้ด้ว้ ยการเปิิ ด
บริิการเครื่่อ� งซัักผ้้าหยอดเหรีียญที่่�ใช้้พลัังงานจากโซล่่าร์์
เซลล์์ในราคา 30 บาทต่่อครั้้ง� จากเมื่่�อก่่อนที่่�เปิิ ดบริิการ
ในราคา 50 บาทเพราะใช้้ไฟฟ้้าหลวง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ระยะหลััง
นี้้�มีีลูกู ค้้าเข้้ามาใช้้บริิการเครื่่อ� งซัักผ้้าเพิ่่�มขึ้้�น แต่่เมื่่�อไม่่
ต้้องเสีียค่่าไฟในช่่วงนี้้� ค่่าบริิการเครื่่อ� งซัักผ้้าหยอด
เหรีียญจึึงกลายเป็็ นรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของป๊๊ะอีีกทางหนึ่่�ง
นอกจากจะประหยััดค่่าไฟและช่่วยเสริิมสร้้าง
รายได้้แล้้ว ป๊๊ะเหรดยัังนำำ�ไฟฟ้้าจากระบบโซลาร์์เซลล์์ไป
ใช้้กับั เครื่่อ� งสููบน้ำำ�� เพื่่�อรดน้ำำ�ผั
� กั ในสวน โดยพลัังงาน
ไฟฟ้้าจากโซลาร์์เซลล์์จะทำำ�ให้้ปั๊๊� มน้ำำ�ทำ
� �ำ งาน สามารถสููบ
น้ำำ�จ
� ากบ่่อพัักน้ำำ�� ใต้้ดินิ ขึ้้�นไปเก็็บไว้้บนแท็็งก์์น้ำ��ำ ขนาด 1
คิิว เพื่่�อปล่่อยน้ำำ�� ไปตามท่่อสปริิงเกอร์์และน้ำำ�� หยดที่่�เดิิน
สายเอาไว้้ทั่่�วแปลง
การรดน้ำำ�สว
� นผัักด้้วยระบบนี้้�เป็็ นการประหยััด
เวลาที่่�ทำ�ำ ให้้ป๊๊ะเหรดสามารถเอาเวลาไปทำำ�ประโยชน์์
หรืือทำำ�งานอื่่�นได้้อีีกมาก ก่่อนนี้้�เมื่่�อป๊๊ะเหรดต้้องรดน้ำำ��
ต้้นไม้้ในสวนทั้้�งหมดจะต้้องใช้้เวลาหลายชั่่�วโมง อีีกทั้้�ง
ตามปกติิป๊๊ะเหรดต้้องใช้้น้ำ��ำ ในการรดน้ำำ�� ประมาณ 3,000
ลิิตรต่่อครั้้ง� และในหนึ่่�งวัันจำำ�เป็็ นต้้องรดน้ำำ�� 2 ครั้้ง� คืือ
ช่่วงเช้้าประมาณ 9 โมง และจะรดอีีกรอบตอนประมาณ
บ่่าย 3 โมงซึ่่ง� เป็็ นช่่วงเวลากลางวัันที่่�สามารถใช้้ไฟฟ้้า
จากพลัังงานจากแสงอาทิิตย์์ได้้เลย

	สวนของป๊๊ะเหรดเป็็ นสวนผสมผสานที่่�ประกอบ
ไปด้้วยพืืชผัักสวนครััวเช่่น พริิก กะเพรา ตะไคร้้ ข่่าแดง
ที่่�เป็็ นวััตถุุดิบิ ในการทำำ�น้ำ��ำ พริิกซึ่่ง� ขายกิิโลกรััมละ 40
บาท ใบเหลีียงเอาไปทำำ�แกงหรืือขายขีีดละ 10 บาท
กล้้วยน้ำำ�ว้
� า้ ที่่�เอาไปทำำ�กล้้วยฉาบ อีีกทั้้�งยัังมีีถั่่�วพูู
ถั่่�วฝัักยาว แตงกวา ผัักเหนีียง สัับปะรด ขนุุน และใน
บริิเวณด้้านหลัังของสวนยัังมีีแปลงผัักเช่่น ข้้าวโพด มััน
ถั่่�วลิสิ ง เป็็ นต้้น นอกจากนี้้�ยังั มีีการเลี้้�ยงผึ้้�งเพื่่�อเก็็บน้ำำ�ผึ้้
� ง�
ไปขาย รวมถึึงปลููกต้้นไม้้ใหญ่่อย่่างพวกต้้นไผ่่ ต้้นสัักไว้้
ท้้ายสวนเพื่่�อเป็็ นรั้้วป้
� อ้ งกัันการใช้้สารเคมีีจากพื้้น� ที่่�
รอบๆ ทำำ�ให้้ผักั ของป๊๊ะเหรดเป็็ นผัักปลอดสารพิิษที่่�มีีไว้้
สำำ�หรัับการบริิโภคอย่่างเหลืือเฟืื อทั้้�งปีี จนสามารถนำำ�ไป
ขายให้้คนในหมู่่�บ้้านได้้ ยิ่่�งในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
โรค Covid 19 ที่่�ทำ�ำ ให้้ชาวบ้้านต้้องกัักตััวอยู่่�ในหมู่่�บ้้าน
ป๊๊ะเหรดมีีไอเดีียขายผัักในสื่่�อออนไลน์์อย่่าง facebook
และline ทำำ�ให้้ป๊๊ะเหรดสามารถสร้้างรายได้้ในช่่วง
Covid 19 ได้้

	บ้้านสวนฟาร์์มซึ่่ง� เป็็ นพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบของป๊๊ะเหรด
นี้้�ยังั สามารถเป็็ นต้้นแบบหรืือตััวอย่่างให้้กับั ผู้้�คนใน
ชุุมชนในเรื่่อ� งของระบบโซลาร์์เซลล์์ หรืือหากเมื่่�อเวลา
ไฟดัับบ้้านป๊๊ะเหรดก็็จะยัังมีีไฟฟ้้าใช้้ ชาวบ้้านที่่�จำ�ำ เป็็ น
ต้้องใช้้ไฟก็็สามารถมาพึ่่�งพาไฟบ้้านป๊๊ะเหรดได้้ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
ได้้มิิตรภาพ ป๊๊ะเหรดจึึงมองว่่าการติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์
ครั้้ง� นี้้�คุ้้�มค่่าที่่�สุดุ
นอกจากป๊๊ะเหรดจะมีีความสนใจทางด้้าน
พลัังงานสะอาด ป๊๊ะเหรดยัังเรีียนรู้้�จนเกิิดความเข้้าใจ
และสามารถติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์ได้้ด้ว้ ยจากการที่่�ป๊๊ะเหรด
เข้้าร่่วมกลุ่่�ม Doing Koh Yoa ในช่่วงการทำำ� workshop
ของสถาบัันอาศรมศิิลป์์ รวมทั้้�งเป็็ นสมาชิิกของกลุ่่�ม
Smart Farmer สวนของบัังสมพงษ์์หรืือป๊๊ะเหรดในวัันนี้้�
จึึงได้้กลายเป็็ นศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านพลัังงานและ
การเกษตรของเกาะยาวน้้อย อีีกทั้้�งยัังเป็็ นแหล่่งท่่อง
เที่่�ยวและแหล่่งจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชนจำำ�พวกเตย
ทะเลซึ่่�งเป็็ นที่่�รู้้�จักั กัันดีี
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ผัังพื้้�นที่่�ต้้นแบบ บ้้านสวนฟาร์์ม

อ้างอิงจากผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำ�โดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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เจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ์ (ปัณณ์)
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พื้้�นที่่�ต้้นแบบ

พื้้�นที่่�เกษตรในบ้้าน เกาะยาวใหญ่่
ถิ่่�นเกาะยาวโซล่่าร์์แอนด์์ฟาร์์ม
	พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบของนายจรััญพงษ์์ ถิ่่�นเกาะยาวหรืือ
“บัังยััพ” เป็็ นพื้้น� ที่่�เรีียนรู้้�เกษตรกรรมแบบ Smart Farmer
ของครอบครััว ในการวิิเคราะห์์ศักั ยภาพของพื้้น� ที่่� ซึ่่ง� มีี
ทั้้�งหมด 4 ประการ คืือการวิิเคราะห์์ความพร้้อม และ
Impact ของงาน ความพร้้อมของคนและเครืือข่่ายเพื่่�อการ
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� และความพร้้อมและเหมาะสมในการ
ติิดตั้้�งระบบ ประเมิินได้้ว่า่ มีีศักั ยภาพอยู่่�ในระดัับมาก แต่่
ความพร้้อมของพื้้น� ที่่�เพื่่�อการเข้้าชมงานนั้้�นอยู่่�ในระดัับ
ปานกลาง
	บัังยััพเข้้าร่่วมโครงการฯ เพื่่�อจะก่่อสร้้างอาคาร
ออฟฟิิ ศที่่�มีีจุดุ ประสงค์์ในการให้้บริิการชุุมชน อีีกทั้้�งเพื่่�อ
เป็็ นต้้นแบบความรู้้�ของการใช้้พลัังงานสะอาดร่่วมกัับการ
ออกแบบสิ่่�งปลููกสร้้างอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Architectture) เนื่่�องจากความต้้องการใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์เป็็ น
แหล่่งพลัังงานหลัักของอาคาร บัังยััพจึึงเลืือกติิดตั้้�งแผง
โซลาเซลล์์ทั้้ง� หมด 4 แผง ( แผงละ 345 Watt ) จากเดิิมที่่�
ต้้องจ่่ายค่่าไฟมากกว่่า 600 บาทต่่อเดืือน ทำำ�ให้้บังั ยััพไม่่มีี
ค่่าไฟต้้องจ่่ายในแต่่ละเดืือน บัังยััพใช้้การติิดตั้้�งระบบการ
ใช้้งานโซล่่าเซลล์์แบบ Hybrid ซึ่่ง� ในพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบนี้้� มีี
อากาศร้้อนหรืืออุุณหภููมิิสูงู ในเวลาเที่่�ยง การใช้้พลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ผ่า่ นระบบไฮบริิดทำำ�ให้้สามารถกัักเก็็บพลัังงาน
และใช้้ในเวลาเดีียวกัันได้้ จึึงเป็็ นเหตุุให้้การใช้้ไฟฟ้้าใน
พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบแห่่งนี้้�มีีความเสถีียรและการแก้้ปััญหาไฟตก
ได้้ดีีที่่�สุดุ
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นอกจากการเลืือกใช้้แหล่่งพลัังงานแสงอาทิิตย์์
เพื่่�อการผลิิตไฟฟ้้าแล้้ว การประหยััดการใช้้พลัังงานด้้วย
การออกแบบอาคารออฟฟิิ ศต้น้ แบบ Passive Design ซึ่่ง�
คืือการออกแบบอาคารสถาปัั ตยกรรมที่่�คำ�นึ
ำ งึ สภาพ
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมเช่่น การออกแบบบ้้านให้้อยู่่�ใน
ทิิศทางแสงที่่�เหมาะสม รวมไปถึึงการเปิิ ดช่่องลมให้้ลม
สามารถเข้้าผ่่านบ้้านได้้ ทำำ�ให้้สามารถระบายความร้้อนใน
บ้้านได้้ดีี โดยไม่่ต้อ้ งพึ่่�งเครื่่อ� งปรัับอากาศ
ในกรณีีของพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบแห่่งนี้้�ตั้้ง� อยู่่�ริิมถนนและ
อยู่่�บนเนิินเขาห่่างจากทะเลไม่่เกิิน 400 เมตร ทำำ�ให้้มีีลม
ผ่่านในเวลาเช้้าจนไปถึึงเวลาเที่่�ยง การออกแบบอาคารให้้
มีีลักั ษณะโปร่่งและระบายความร้้อนได้้ดีีจะทำำ�ให้้ไม่่ต้อ้ งใช้้
เครื่่อ� งปรัับอากาศซึ่่�งสามารถประหยััดไฟฟ้้าได้้อีีกด้้วย
ในครั้้ง� นั้้�นการออกแบบยัังต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยน
โครงสร้้างบางส่่วน เนื่่�องด้้วยพื้้น� ที่่�ต้น้ แบบแห่่งนี้้�มีีอุณ
ุ หภููมิิ
ระหว่่างวัันที่่�สูงู การใช้้เหล็็กเป็็ นคานและโครงสร้้างทำำ�ให้้
อุุณหภููมิิยิ่่�งสููง การใช้้ไม้้ในพื้้น� ที่่�ที่่�มีีคุณลั
ุ กั ษณะใกล้้เคีียง
สามารถทดแทนได้้ โดยวััสดุทีุ่่ �นำ�ำ มาทดแทนโครงสร้้าง
เหล็็กคืือไม้้กันั เกลา ซึ่่ง� เป็็ นไม้้ที่่�สามารถหาได้้ในพื้้น� ที่่�และ
ไม่่ต้อ้ งซื้้อ� รวมไปถึึงไม้้กันั เกลามีีคุณส
ุ มบััติที่่ิ �ปลวกและ
มอดไม่่กิิน ทั้้�งยัังมีีความแข็็งแรง สามารถรัับน้ำำ�� หนัักได้้มาก
ไม่่เกิิดการบิิดตััวของคาน
นอกจากนี้้� ยัังมีีการปรัับเปลี่่�ยนแบบของอาคาร
บางอย่่างให้้เหมาะสมกัับพื้้น� ที่่�มากขึ้้�น เช่่นเปลี่่�ยนจาก
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อาคารที่่�มีีการยกพื้้น� ให้้กลายเป็็ นอาคารติิดพื้้น� เพื่่�อการ
ประหยััดต้้นทุุนในการก่่อสร้้าง
	บัังยััพยัังยัังใช้้ประโยชน์์จากโซลาร์์เซลล์์กับั ปั๊๊� ม
น้ำำ�� แบบชัักรอกขนาดเล็็กหรืือที่่�เรีียกว่่า “ โซลาร์์ปั๊๊� ม“ โดย
ปั๊๊� มน้ำำ�นี้้
� อ� ยู่่�ที่่�หมู่่�บ้้านย่่าหมีี ปัั จจุบัุ นั บัังยััพใช้้ปั๊๊� มนี้้�ในการ
สููบน้ำำ�� มาใช้้ในบ้้าน โดยตั้้�งใจว่่าในอนาคตจะทำำ�สวน
ผลไม้้บนส่่วนเนิินและติิดตั้้�งปั๊๊� มน้ำำ�� บนนั้้�นด้้วย ในส่่วน
พื้้น� ที่่�ด้า้ นล่่างจะทำำ�สวนผัักเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตและเพิ่่�มราย
ได้้ให้้ครอบครััว
	บัังยััพติิดแผงโซลาร์์เซลล์์ที่่�มีี 1 แผงเหนืือปั๊๊� มน้ำำ��
เมื่่�อแผงโซลาร์์เซลล์์รับั แสงอาทิิตย์์จะส่่งพลัังงานไปที่่�
มอเตอร์์สำ�ำ เร็็จรููปที่่�มีีขนาด 150 Watt และเชื่่�อมต่่อ
มอเตอร์์จักั รยานไฟฟ้้า เมื่่�อมอเตอร์์สำ�ำ เร็็จรููปทำำ�งานเชื่่�อม
สองมอเตอร์์จะทำำ�ให้้รอบและแรงบิิดของมอเตอร์์เพิ่่�มขึ้้�น
โดยใน 1 ชั่่�วโมงจะสามารถดููดน้ำำ�จ
� ากบ่่อได้้ 1.000 ลิิตร
หลัังจากนั้้�นน้ำำ�ที่่
� �ดูดู ขึ้้�นมาจากบ่่อจะถููกลำำ�เลีียงไปตามท่่อ
เพื่่�อไปเก็็บไว้้ที่่�แทงค์์สำ�ำ หรัับการใช้้สอยในครััวเรืือน และ

เหตุุผลที่่�บังั ยััพเลืือกติิดตั้้�งปั๊๊� มโซลาร์์บนที่่�สูงู
เพราะน้ำำ�ส
� ามารถไหลได้้ดีีจากที่่�สูงู ลงที่่�ต่ำ��ำ และเวลาปล่่อย
น้ำำ�จ
� ากแทงค์์จะมีีแรงดัันที่่�สูงู ทำำ�ให้้น้ำ�ที่่
�ำ �ปล่่อยไหลมีี
ความต่่อเนื่่�องและง่่ายต่่อการใช้้งาน
ในเรื่่อ� งของการใช้้ปั๊๊� มน้ำำ�� ในการรดน้ำำ�� เดิิมบัังมััก
ใช้้เวลาในการรดน้ำำ�� 2 ชั่่�วโมง และใน 1 วัันบัังต้้องรดน้ำำ��
ต้้นไม้้ 2 ครั้้ง� ซึ่่ง� เท่่ากัับว่่า 1 วัันจะเสีียเวลาอย่่างน้้อย 4
ชั่่�วโมง ซึ่่ง� บัังยััพมองว่่าสามารถลดเวลาส่่วนนั้้�นได้้ด้ว้ ย
การใช้้ปั๊๊� มน้ำำ�� มาช่่วย
	สำำ�หรัับบัังยััพการเลืือกใช้้พลัังงานจากโซลาร์์
เซลล์์เป็็ นการลดค่่าไฟอยู่่�แล้้ว เลยไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ใน
ประเด็็นเรื่่อ� งของการลดค่่าใช้้จ่า่ ย แต่่จะให้้ความสำำ�คัญ
ั
ในเรื่่อ� งของเวลา ทั้้�งเวลาในการทำำ�งานและเวลาที่่�เสีียไป
กำำ�ไรจากการใช้้โซลาร์์เซลล์์จึงึ คืือการประหยััดเวลาใน
การทำำ�สิ่่�งหนึ่่�งและเพื่่�อให้้มีีเวลาไปทำำ�อีีกสิ่่�งหนึ่่�งนั่่�นเอง
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บังยัพ
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ผังระบบปั๊มน้ำ�ที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์
แผ่นโซลาร์เซลล์
ชนิดpoly ขนาด 345 วัตต์

กล่องควบคุมพร้อม
โวลลุ่มปรับความเร็วรอบ

มอเตอร์ปั๊มน้ำ�
ขนาด24โวลต์ 300วัตต์
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พื้้�นที่่�ต้้นแบบ พื้้�นที่่�โคกหนองนาโมเดลใน

พื้้�นที่่�เกาะ ตำำ�บลพรุุใน
ศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตรพอเพีียงพรุุใน
เจ้้าของพื้้น� ที่่�โคกหนองนาโมเดลในพื้้น� ที่่�เกาะ
ตำำ�บลพรุุในนี้้� มีีเจ้้าของชื่่�อคุุณพงษ์์ดนััย นาวีีว่อ่ ง หรืือ
“บัังเดวิิด” ในการวิิเคราะห์์ศักั ยภาพของพื้้น� ที่่� ซึ่่ง� มีี
ทั้้�งหมด 4 ประการ คืือการวิิเคราะห์์ความพร้้อมและ
Impact ของงาน ความพร้้อมของคนและเครืือข่่ายเพื่่�อ
การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� และรวมทั้้�งศัักยภาพอยู่่�ในระดัับ
มาก แต่่ความพร้้อมของพื้้น� ที่่�เพื่่�อการเข้้าชมงานนั้้�นอยู่่�
ระดัับปานกลาง
	พื้้น� ที่่�โคกหนองนาโมเดลในพื้้น� ที่่�เกาะ ตำำ�บลพรุุ
ใน เป็็ นพื้้น� ที่่�ที่่�มีีไม้้ดั้้ง� เดิิมและบัังเดวิิดได้้ทำ�สว
ำ นผสม
ผสานแทรกเข้้าไป บัังเดวิิดมีีความสนใจในเรื่่อ� งการทำำ�
เกษตรตลอดมาและได้้เข้้าร่่วมกลุ่่�ม Young Smart
Farmer ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มที่่�มีีแนวทางในการรวมกลุ่่�มเกษตรกร
เพื่่�อทำำ�การเกษตรผสมผสานเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
บัังเดวิิดถืือเป็็ นสมาชิิกกลุ่่�มรุ่่�นที่่� 2
	บัังเดวิิดยัังเข้้าอบรมอยู่่�บ่่อยๆ ในหลายโปรแกรม
การอบรม ต่่อมารุ่่�นพี่่�ในโครงการ Smart Farmer ได้้
แนะนำำ�ให้้เข้้าร่่วมโครงการกสิิกรรมธรรมชาติิ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ได้้
รู้้�จักั กัับการจััดการพื้้น� ที่่�อย่่างโคกหนองนาโมเดล จากนั้้�น
ในปีี พ.ศ. 2562 เมื่่�อทางสถาบัันอาศรมศิิลป์์ลงพื้้น� ที่่�ที่่�
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เกาะยาว บัังเดวิิดเองก็็ได้้เข้้าร่่วมโครงการพลัังงาน
สะอาดโซลาร์์เซลล์์ และร่่วมเป็็ นสมาชิิกของกลุ่่�ม Doing
Kho Yao ซึ่่ง� กลุ่่�มนี้้�จะรวบรวมสมาชิิกที่่�มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
โซลาร์์เซลล์์เอาไว้้ จนสามารถซ่่อมแซม ติิดตั้้�ง บำำ�รุุงรัักษา
โซลาร์์เซลล์์ได้้ด้ว้ ยตนเอง
	บัังเดวิิดได้้นำ�ำ ความรู้้�เหล่่านี้้�ประยุุกต์์ใช้้กับั พื้้น� ที่่�
เกษตรของตนเอง และนำำ�หลัักการจััดสรรพื้้น� ที่่�ตามหลััก
โคกหนองนาโมเดล ซึ่่ง� มีีการปลููกพืืชผสมผสานและฟื้้�น
ดิินให้้มีีความอุุดมสมบููรณ์์ โดยการปลููกต้้นกล้้วยเพื่่�อให้้
ดิินมีีความชุ่่�มชื้้น� และเมื่่�อต้้นกล้้วยตายไปก็็จะกลายเป็็ น
ปุ๋๋� ยให้้ต้น้ ไม้้ต้น้ อื่่�น นอกจากนี้้�ยังั มีีการใส่่น้ำ��ำ หมัักชีีวภาพ
ร่่วมด้้วยเพื่่�อเพิ่่�มความอุุดมสมบููรณ์์ให้้กับั ดิินโดยใช้้ส่ว่ น
ประกอบจากธรรมชาติิเกืือบ 100 เปอร์์เซ็็นต์์นั่่�นคืือ การ
ใช้้เศษอาหารและซากต้้นกล้้วย 3 กิิโลกรััม จุุลินิ ทรีีย์ ์ 1
ลิิตร กากน้ำำ�� ตาล 1 ลิิตรและน้ำำ�ส
� ะอาด 10 ลิิตร แล้้วหมััก
ทิ้้�งไว้้ประมาณ 1 อาทิิตย์์ จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปใช้้บำ�รุ
ำ ุงดิินได้้
เมื่่�อดิินมีีสภาพที่่�ดีีขึ้้น� แล้้วจึงึ เริ่่ม� มีีการแบ่่งโซน
พื้้น� ที่่�สำ�ำ หรัับการปลููกพืืช โดยบัังเดวิิดจะเน้้นปลููกพืืช
จำำ�พวกทุุเรีียน สััปปะรด มัันสำำ�ปะหลััง กล้้วย และ
มะพร้้าวไว้้บนพื้้น� ที่่�ฝั่� ่งหนึ่่�งของคลอง ส่่วนอีีกฝั่่�งหนึ่่�งจะมีี

การปลููกต้้นกล้้วยเพื่่�อเก็็บความชื้้น� และเป็็ นอิินทรีียวััตถุุ
ให้้แก่่ดินิ เพื่่�อเตรีียมดิินไว้้สำ�ำ หรัับการทำำ�นาข้้าวในครั้้ง� ถััด
ไป เลยขึ้้�นไปเนิินดิินมีีบ่อ่ น้ำำ�จืื
� ดและโรงหมัักปุ๋๋� ยอิินทรีีย์ ์
ซึ่่ง� ในอนาคตจะมีีการสร้้างโรงถ่่านและมีีการเลี้้�ยงไก่่แบบ
ปล่่อยให้้หากิินเองตามธรรมชาติิ
	พื้้น� ที่่�ของบัังเดวิิดตรงที่่�มีีลำ�ำ คลองไหลผ่่าน ปีี ที่่�
แล้้วบังั เดวิิดได้้ขุดุ ขยายคลองพรุุในเดิิมซึ่่ง� เป็็ นคลอง
ธรรมชาติิเพื่่�อนำำ�น้ำ��ำ มาใช้้ในการเกษตร และในคลองนั้้�น
ได้้มีีการเลี้้�ยงปลาไว้้ถึงึ สามชนิิดคืือ ปลานิิล ปลา
ตะเพีียน และปลาสุุลต่า่ น ในส่่วนตลิ่่�งเลีียบคลอง
บัังเดวิิดได้้เตรีียมไว้้สำ�ำ หรัับการทำำ�แปลงเพื่่�อปลููกพืืชผััก
สวนครััว และยัังมีีการเตรีียมพื้้น� ที่่�ส่ว่ นที่่�เหลืือของสวน
สำำ�หรัับการรอปลููกไม้้ห้า้ ระดัับเมื่่�อดิินมีีความสมบููรณ์์ขึ้้น�

และพร้้อมต่่อการปลููก ซึ่่ง� ไม้้ห้า้ ระดัับนั้้�นได้้แก่่ ไม้้โตเร็็ว
ไม้้โตช้้า ไม้้ใช้้สอย ไม้้เรี่่ย� ดิิน และไม้้หัวั ใต้้ดินิ
	บัังเดวิิดได้้ติดิ ตั้้�งโซลาร์์เซลล์์บนหลัังคาของ
สะพานข้้ามคลอง เพื่่�อนำำ�พลัังงานที่่�ได้้จากโซลาร์์เซลล์์
นั้้�นไปใช้้กับั เครื่่อ� งสููบน้ำำ�� โดยเครื่่อ� งสููบน้ำำ�จ
� ะสููบน้ำำ�จ
� าก
ลำำ�คลองขึ้้�นมาเก็็บไว้้ที่่�แท็็งก์์น้ำ��ำ เมื่่�อถึึงเวลาใช้้น้ำ��ำ ในสวน
น้ำำ�จ
� ะถููกส่่งไปยัังท่่อหลัักและกระจายไปตามส่่วนต่่างๆ
ของสวนเพื่่�อทำำ�การดน้ำำ�พืืช
� ในสวน
เหตุุผลหลัักที่่�ทำ�ำ ให้้บังั เดวิิดเข้้าร่่วมการเป็็ นพื้้น� ที่่�
ต้้นแบบในด้้านเกษตรอิินทรีีย์ ์ เพราะมุ่่�งหวัังให้้การทำำ�
เกษตรบนเกาะยาวใหญ่่มีีความยั่่�งยืืนทั้้�งทางด้้านแหล่่ง
ทรััพยากรและพลัังงานที่่�สะอาด และให้้พื้้น� ที่่�แห่่งนี้้�กลาย
เป็็ นศููนย์์การเรีียนรู้้�ของชุุมชนต่่อไป
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บังเดวิค
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ผัังพื้้�นที่่�ต้้นแบบ โคกหนองนาโมเดล
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อ้างอิงจากผังพื้นที่ต้นแบบซึ่งจัดทำ�โดยสถาบันอาศรมศิลป์และจัดแสดงในพื้นที่จริง
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มองอนาคต
โครงการฯ นี้้�จะสิ้้�นสุุดลงในเดืือนธัันวาคม
พ.ศ. 2563 คนเกาะยาวจำำ�เป็็ นต้้องสานต่่อเรื่่อ� งการ
พััฒนาพลัังงานสะอาดขึ้้�นในพื้้น� ที่่�ด้ว้ ยตนเอง และ
หากต้้องการให้้การพึ่่�งพาตนเองด้้านพลัังงานมั่่�นคง
ยิ่่�งขึ้้�น ในอนาคตควรมีีกลุ่่�มคนที่่�มีีความรู้้� ความ
เข้้าใจ รวมทั้้�งทัักษะในการประกอบติิดตั้้�งและซ่่อม
บำำ�รุุงโซลาร์์เซลล์์ได้้ ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ครััวเรืือนและผู้้�
ประกอบการที่่�ต้อ้ งการจะติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์
สามารถดำำ�เนิินการได้้สะดวกและง่่ายยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�ง
มีีความมั่่�นใจในการใช้้โซลาร์์เซลล์์มากขึ้้�น ส่่งผล
ให้้การติิดตั้้�งจริิงเพื่่�อการใช้้งานและเกิิดตััวอย่่าง
ของการใช้้งานจริิงมากขึ้้�นด้้วย
	ยิ่่�งหากมีีการสร้้างสานเครืือข่่ายของ
กลุ่่�มคนที่่�มีีการรัับรู้้�และมุุมมองที่่�เหมืือนกััน มีีความ
สนใจหรืือผลประโยชน์์ร่ว่ มกััน มีีส่ว่ นร่่วมเสริิมสร้้าง
และเกื้้อ� หนุุนกััน รวมทั้้�งยิินดีีต่อ่ การแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� การขยายแนวทางพึ่่�งพาตนเองด้้านพลัังงาน
ของคนเกาะยาวเอง รวมทั้้�งการขยายพื้้น� ที่่�การใช้้
พลัังงานสะอาดหรืือพลัังงานทดแทนนี้้�จาก
เกาะยาวน้้อยสู่่�เกาะอื่่�นๆ โดยรอบน่่าจะมีีหนทางที่่�
เป็็ นไปได้้ยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� หากมีีการเก็็บข้้อมููลการบริิโภค
พลัังงาน (Energy Map) เป็็ นฐานข้้อมููลไว้้ด้ว้ ยก็็จะ
เป็็ นประโยชน์์มาก ชุุมชนจะสามารถใช้้แผนที่่�
พลัังงานนี้้�เพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจในการ
วางแผนพลัังงานชุุมชน เพราะทำำ�ให้้ทราบถึึง
ศัักยภาพในการผลิิตและความต้้องการใช้้พลัังงาน
ในชุุมชนได้้
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ภาพจาก สถาบันอาศรมศิลป์

111

ภาคีีเครืือข่่าย
เมื่่�อเกาะยาวได้้รับั การพิิจารณาว่่ามีีความ
เหมาะสมและคุ้้�มประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาพลัังงาน
สะอาด เนื่่�องจากเกาะยาวมีีพื้้น� ที่่�เป็็ นเกาะและ
โซลาร์์เซลล์์เองก็็มีีความเหมาะสมในการใช้้งานบน
พื้้น� ที่่�เกาะ นอกจากนี้้�โซลาร์์เซลล์์ยังั เอื้้อ� ให้้เกิิดการ
พึ่่�งพาตนเองทางพลัังงานได้้ ทั้้�งยัังช่่วยลดค่่าใช้้
จ่่ายด้้านพลัังงาน ยิ่่�งในปัั จจุบัุ นั เมื่่�อสัังคมให้้ความ
สำำ�คัญ
ั ต่่อทางเลืือกที่่�จะสามารถร่่วมกัันดููแลโลกให้้
สะอาดได้้นั้้น� การใช้้โซลาร์์เซลล์์ยิ่่�งช่่วยเสริิม
ภาพลัักษณ์์ให้้แก่่เกาะยาวด้้านการอนุุรักั ษ์์ได้้อยู่่�ไม่่
น้้อย
อย่่างไรก็็ตามการที่่�ผู้้�คนเกาะยาวจะ
สามารถพึ่่�งพาตนเองด้้านพลัังงานได้้ จำำ�เป็็ นที่่�
เกาะยาวจะต้้องมีีบุคุ คลที่่�มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับโซลาร์์
เซลล์์ รวมทั้้�งทีีมช่่างในพื้้น� ที่่�ที่่�สามารถติิดตั้้�งบำำ�รุุง
รัักษาและซ่่อมแซมระบบได้้ จึึงมีีการรวมกลุ่่�มทีีม
ช่่างขึ้้�นมา และจากการดำำ�เนิินโครงการต่่อเนื่่�องมา
สัักระยะหนึ่่�งได้้เกิิดกลุ่่�ม Doing Koh Yao หรืือกลุ่่�ม
ช่่างขึ้้�น ดัังนั้้�นการสร้้างเครืือข่่ายช่่างชุุมชนเหล่่านี้้�
นอกจากจะทำำ�ให้้ได้้กลุ่่�มคนที่่�มีีความรู้้�และทัักษะ
ในการประกอบซ่่อมแซมโซลาร์์เซลล์์เป็็ นแล้้ว ยััง
ช่่วยลดต้้นทุุนในแง่่ค่า่ แรง และสะดวกในการบำำ�รุุง
รัักษาในระยะยาว นอกจากนี้้�สมาชิิกในทีีมช่่างนี้้�ยังั
เป็็ นต้้นแบบในเรื่่อ� งของการนำำ�โซลาร์์เซลล์์ไปใช้้ให้้
เกิิดประโยชน์์จริงิ ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้โซลาร์์เซลล์์
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กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�นบนพื้้น� ที่่�เกาะยาว ในปัั จจุบัุ นั เครืือ
ข่่ายช่่างชุุมชนซึ่่ง� ทำำ�งานร่่วมกัับกลุ่่�ม Doing Koh
Yao ได้้จดทะเบีียนเป็็ นกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนอย่่าง
เป็็ นทางการแล้้ว ถืือเป็็ นเครืือข่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นภายใน
พื้้น� ที่่�เกาะ
การเชื่่�อมโยงภาคีีเครืือข่่ายต่่างๆ ด้้วยการ
ให้้เครืือข่่ายแต่่ละภาคส่่วนมาร่่วมเรีียนรู้้�และขัับ
เคลื่่�อนด้้านการพััฒนาพลัังงานสะอาดในชุุมชนบน
พื้้น� ที่่�เกาะ ทำำ�ให้้การพััฒนาและแนวคิิดเรื่่อ� ง
พลัังงานสะอาดกว้้างขวางขึ้้�นทั้้�งในปัั จจุบัุ นั และถึึง
แม้้จะสิ้้�นสุุดการดำำ�เนิินการของโครงการแล้้ว
ภาคีีเครืือข่่ายภาคประชาชนนอกจากทีีมช่่างดัังที่่�
กล่่าวมาแล้้ว ยัังมีีกลุ่่�มเครืือข่่ายโฮมสเตย์์ กลุ่่�ม
นัักเรีียนและเยาวชน ผู้้�ประกอบการบนพื้้น� ที่่�เกาะ
กลุ่่�มเกษตรกรและประมง ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มที่่�จะได้้
ประโยชน์์จากการติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์ โดยเฉพาะ
กลุ่่�มเยาวชนยัังจะได้้เรีียนรู้้�ผ่่านการทดลองทำำ�จริงิ
อัันเป็็ นการช่่วยสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ด้้านพลัังงานแก่่คน
รุ่่�นใหม่่ด้ว้ ย
นอกจากนี้้�ยังั มีีภาคีีนอกเกาะเช่่น กลุ่่�มนััก
วิิชาการด้้านพลัังงาน ด้้านสถาปัั ตยกรรม
สื่่�อมวลชน ตััวแทนจากเกาะอื่่�น ภาคประชาสัังคม
นอกเกาะได้้แก่่ เครืือข่่ายพัังงาแห่่งความสุุข และ
เครืือข่่ายอัันดามัันโกกรีีน

ภาพจาก สถาบันอาศรมศิลป์

113

ENERGY MAP (แผนที่่�พลัังงาน)
ในการทำำ�แผนที่่�พลัังงาน โดยการนำำ�ของผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์ดร.อุุสาห์์ บุุญบำำ�รุุง ที่่�ปรึึกษาโครงการ ได้้
เปิิ ดรัับสมััครตััวแทนชุุมชนที่่�สนใจร่่วมเก็็บข้้อมููลจาก
แบบสอบถาม เพื่่�อศึึกษาการใช้้พลัังงานรายครััวเรืือน
ในการทำำ�แผนที่่�พลัังงานนี้้�กลุ่่�มอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) ซึ่่ง� มีีศักั ยภาพในการเข้้าถึึงครััว
เรืือนเป็็ นอาสาสมััครดำำ�เนิินการสำำ�รวจให้้ โดยเริ่่ม�
ดำำ�เนิินการที่่�ตำ�ำ บลเกาะยาวน้้อยเป็็ นตำำ�บลแรก
ในการดำำ�เนิินการสำำ�รวจจะมีีการทำำ�งาน 2 แผน
งานคืือ การสำำ�รวจและศึึกษารููปแบบการผลิิตและใชัั
พลัังงานที่่�เหมาะสมในพื้้น� ที่่�ตำ�ำ บลเกาะยาวน้้อย และ
การจััดทำำ�แผนที่่�พลัังงานหมู่่�บ้้าน เพื่่�อจััดทำำ�แผนการ
บริิหารจััดการอย่่างเหมาะสมตามศัักยภาพของพื้้น� ที่่�
และสอดคล้้องกัับความต้้องการของชุุมชน
ผลการดำำ�เนิินการตามแผนงานนั้้�น ทำำ�ให้้ทราบ
ถึึงสถานการณ์์การบริิโภคพลัังงานในปัั จจุบัุ นั ว่่า
เกาะยาวน้้อยมีีการบริิโภคพลัังงานทั้้�งการใช้้ไฟฟ้้า การ
ใช้้เชื้้อ� เพลิิงต่่างๆ รวมทั้้�งการใช้้พลัังงานทดแทนอยู่่�แล้้ว
ได้้แก่่ ระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วยเซลล์์แสงอาทิิตย์์ที่่�ใช้้ในร้้าน
กาแฟ และสถานีีผลิิตน้ำำ�มั
� นั เชื้้อ� เพลิิงจากขยะซึ่่ง�
ปัั จจุบัุ นั ไม่่มีีการใช้้งาน นอกจากนี้้�ยังั มีีการนำำ�เข้้าน้ำำ�มั
� นั
เชื้้อ� เพลิิงมาจากนอกพื้้น� ที่่�อีีกด้้วย
	สำำ�หรัับการใช้้ไฟฟ้้าของเกาะยาวน้้อย มีีการใช้้
ไฟฟ้้าผ่่านระบบจำำ�หน่่ายไฟของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
โดยเดิินสายส่่งผ่่านอำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต และเดิิน
สายส่่งเคเบิิลใต้้น้ำ��ำ ไปยัังตำำ�บลเกาะยาวใหญ่่ และไปยััง
ตำำ�บลเกาะยาวน้้อย โดยที่่�พบว่่าการใช้้ไฟฟ้้าในครััว

เรืือนเป็็ นการใช้้ไฟฟ้้าที่่�จ่า่ ยมาจากการไฟฟ้้าส่่วน
ภููมิิภาค 99 % ของครััวเรืือนทั้้�งหมด และครััวเรืือนมีีค่า่
ใช้้จ่า่ ยเฉลี่่�ยประมาณ 989 บาทต่่อเดืือน อย่่างไรก็็ตาม
ครััวเรืือนถืือเป็็ นหน่่วยที่่�ใช้้ไฟฟ้้าน้้อยที่่�สุดุ ในตำำ�บล
เกาะยาวน้้อย และร้้านค้้า (กลางวััน)คืือกลุ่่�มที่่�ใช้้
พลัังงานไฟฟ้้ามากที่่�สุดุ
นอกจากนี้้�หากพิิจารณาการใช้้ไฟฟ้้าในการ
ประกอบอาชีีพก็็มักั เป็็ นเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าต่่างๆ และ
อุุปกรณ์์เครื่่อ� งมืือทางการเกษตรที่่�ใช้้มอเตอร์์ไฟฟ้้าเช่่น
เครื่่อ� งสููบน้ำำ�� และที่่�ตำ�ำ บลเกาะยาวน้้อยนี้้�ยังั มีีการบริิโภค
พลัังงานประเภทอื่่�นอีีกด้้วย เช่่นในด้้านการประกอบ
อาหารซึ่่ง� จะใช้้ก๊๊าซหุุงต้้มและถ่่าน ด้้านการคมนาคม
ขนส่่งจะใช้้น้ำ�มั
�ำ นั เบนซิินและแก๊๊สโซฮอล เป็็ นต้้น

แผนที่่�ที่่�ปรากฏ 2 ภาพนี้้�คืือ Energy Map
หรืือแผนที่่�พลัังงานซึ่่ง� แสดงการบริิโภคพลัังงานรวม
ของเกาะยาวน้้อยและเกาะยาวใหญ่่ (เฉพาะตำำ�บล
เกาะยาวใหญ่่) จุุดที่่�ปรากฏบนแผนที่่�คืือกลุ่่�มครััว
เรืือน และในแผนที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงพื้้น� ที่่�หรืือบริิเวณที่่�มีี

การรวมกลุ่่�มของครััวเรืือนอย่่างหนาแน่่นซึ่่ง� สะท้้อนถึึง
การบริิโภคพลัังงานที่่�สูงู กว่่าพื้้น� ที่่�อื่่�น เราสามารถใช้้
ประโยชน์์จากแผนที่่�นี้้ไ� ด้้เพื่่�อการวางแผนการสร้้างแหล่่ง
จ่่ายหรืือผลิิตพลัังงานเช่่นโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก หรืือศููนย์์
ติิดตั้้�งระบบแผงโซลาร์์เซลล์์สำ�ำ หรัับชุุมชนในพื้้น� ที่่�ที่่�มีี
ความต้้องการได้้อย่่างแม่่นยำำ� ไม่่เสีียเปล่่า แผนที่่�
พลัังงานถืือเป็็ นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ในการวางแผนการ
บริิหารจััดการพลัังงานในอนาคตของเกาะยาว

แผนที่่�พลัังงานอ้้างอิิง :รายงานความก้้าวหน้้าครั้้ง� ที่่�4 โครงการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือ
ข่่ายพลัังงานชุุมชนในพื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน (Clean Energy, Green Island)
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แผนทีแ่ สดงการบริโภคพลังงานรวม
98.602

98.623

98.643

8.183

98.582

8.183

98.561

®
8.160
8.136

8.136

8.160

1:26,000

สัญลักษณ์
ตำแหน่งครัวเรือน
ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี
0 - 0.25
0.25 - 0.5
8.113

8.113

0.5 - 1
1 - 1.5
1.5 - 2
2-3
3-4
4-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30

8.090

8.090

30 - 40
40 - 50
50 - 100
100 - 150
0

98.561

0.5

1

2

98.582

3

150 - 160

4

Kilometers

98.602

เกาะยาวน้อย

98.623

98.643
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แผนที่การบริโภคพลังงานรวม ตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
98.54

98.56

98.58

98.6

8.1

8.1

µ

8.07

สัญลักษณ์

8.04

8.04

8.07

1:20,000

ตำแหน่งครัวเรือน ต.เกาะยาวใหญ่
ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี
0 - 0.25
0.25 - 0.5
0.5 - 1
1 - 1.5
1.5 - 2
2-3
3-4
5 - 10

8.01

8.01

4-5
10 - 20
20 - 30
30 - 40

แผนที่่�พลัังงานอ้้างอิิง :รายงานความก้้าวหน้้าครั้้ง� ที่่�4
โครงการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่าย
พลัังงานชุุมชนในพื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน
(Clean Energy, Green Island)

40 - 50
50 - 100
100 - 150
>150
เกาะยาวใหญ่
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0

98.54

98.56

0.5

1

2

98.58

3

4

98.6

Kilometers

แผนที่การบริโภคพลังงานรวม ตำบลพรุใน
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
98.57

98.59

98.61

98.63

98.65

µ
8.02
7.98

7.98

8.02

1:24,000

สัญลักษณ์
ตำแหน่งครัวเรือนตำบลพรุใน
ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี
7.95

7.95

0 - 0.25
0.25 - 0.5
0.5 - 1
1 - 1.5
1.5 - 2
2-3
3-4
4-5
5 - 10

7.92

7.92

10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 100
100 - 150

แผนที่่�พลัังงานอ้้างอิิง :รายงานความก้้าวหน้้าครั้้ง� ที่่�4
โครงการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่าย
พลัังงานชุุมชนในพื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน
(Clean Energy, Green Island)
98.57

98.59

พรุใน
7.88

7.88

>150

0

98.61

0.5

1

2

3

98.63

4

Kilometers

98.65
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ทิ้งท้าย

“เกาะสะอาด” เกาะยาวแห่่งนี้้�ก้า้ วสู่่�ความเป็็ น
“เกาะพลัังงานสะอาด” ไปแล้้ว ด้้วยวิิสัยั ทััศน์ข์ องผู้้�คน
เกาะยาวที่่�ต้อ้ งการรัักษาดููแลแหล่่งทรััพยากร สภาพ
แวดล้้อม และวิิถีีทางวััฒนธรรมให้้ยั่่�งยืืนและด้้วยการ
ดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือประสานงานของผู้้�นำำ�กับั ภาคีีในส่่วน
ต่่างๆ
	ที่่�เกาะนี้้�ผู้้�คนมีีความจริิงจััง หาความรู้้�และกล้้า
ทดลอง และร่่วมมืือในการพััฒนาเกาะของตนอย่่างมีี
ระบบ จากการพููดคุุยกัับชาวบ้้านมีีเรื่่อ� งที่่�น่า่ คิิดอยู่่�ว่่าการ
พััฒนาพลัังงานสะอาดนี้้�ต้อ้ งใช้้งบประมาณ การสร้้าง
ความรู้้�และการสร้้างเครืือข่่ายยัังเป็็ นไปได้้ง่า่ ยกว่่าการหา
งบประมาณเพื่่�อใช้้ในการติิดตั้้�งและดููแลบำำ�รุุงระบบ มีี
กรณีีที่่�ชาวบ้้านต้้องพัักความคิิดในการดำำ�เนิินการติิดตั้้�ง
ระบบโซลาร์์เซลล์์อันั เนื่่�องจากสถานการณ์์โรคระบาด
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Covid 19 ที่่�ส่ง่ ผลให้้ไม่่มีีนักั ท่่องเที่่�ยวเข้้ามาในพื้้น� ที่่�จึงึ
ไม่่มีีเงิินทุุนในการนำำ�มาหมุุนเวีียนติิดตั้้�งระบบ อย่่างไร
ก็็ตามในสถานการณ์์เดีียวกัันนี้้�ทำ�ำ ให้้เห็็นว่่าชาวบ้้าน
เกาะยาวไม่่เดืือดร้้อนเรื่่อ� งอาหารการกิินเพราะผลิิตเองได้้
ส่่วนเรื่่อ� งของพลัังงานก็็แค่่ “ไม่่ใช้้”
	ต่่อเมื่่�อสถานการณ์์กลัับสู่่�ภาวะปกติิ ชาวบ้้านยััง
คงผลิิตอาหาร และผลิิตสิินค้้าได้้เหมืือนเดิิม แต่่ว่า่ หากจะ
ให้้พึ่่ง� พาตนเองเรื่่อ� งพลัังงาน หรืือผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าใช้้เอง
ต้้องใช้้เงิินทุุนดัังนั้้�นเป็็ นไปได้้หรืือไม่่ ที่่�รัฐั บาลหรืือหน่่วย
งานต่่างๆ จะเห็็นความสำำ�คัญ
ั ต่่อการสนัับสนุุนให้้ชุมุ ชน
เข้้าถึึงแหล่่งทุุนได้้ง่า่ ย หรืือนโยบายสนัับสนุุนในด้้านอื่่�นที่่�
ลดภาระด้้านนี้้�ลงบ้้างเพื่่�อให้้การใช้้พลัังงานสะอาดนั้้�นเป็็ น
ไปอย่่างทั่่�วถึงึ ในท้้องถิ่่�นที่่�ห่า่ งไกล

ขอขอบคุณ
คุณบัญญัติ ศรีสมุทร
กำ�นันตำ�บลเกาะยาวน้อย

คุณวิวา อุปมา (จ๊ะเราะห์)
รองนายกอบต.
ตำ�บลเกาะยาวน้อย

คุุณวนิิดา คล่่องสมุุทร
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งอาหาร

คุุณสุนีุ ี เริิงสมุุทร
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งนา

คุุณทวิิซ อุุปมา (บัังหนีีด)
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งเกษตร

คุุณสร้อ้ ยสุุดา ใจดีี
ผู้้�ให้้ความรู้้�เรื่่อ� งปศุุสัตั ว์์

คุุณเกษม นิิลสมุทุ ร
ผุูู้��ให้้ความรู้้�เรื่่อ� งประมง

คุุณปราโมทย์์ จิิตนาวีี
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งประมง

คุุณสมพล เริิงสมุุทร
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งนา

คุุณจัันทร์์ยา บััวทอง
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งเกษตร

คุุณกลมชาติิ สิ่่�งของ
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งปศุุสัตั ว์์

คุุณดุสิุ ติ ทองเกิิด
วิิสาหกิิจชุุมชนท่่องเที่่�ยว
เกาะยาวใหญ่่
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คุุณภราดร บุุตรละคร
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งนกเงืือก

คุุณบรรจง ศรีีสมุทุ ร
ผูู้ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งนกเงืือก

คุุณประพัันธ์์ เบ็็นอ้้าหมััด
พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ

คุุณสมพงษ์์ อุุสาห์์การ
พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ

คุุณพงษ์์ดนััย นาวีีว่อ่ ง
พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ

คุุณวิิทยา ดำำ�สมุทุ ร
ครููโรงเรีียนเกาะยาววิิทยา

คุุณศิริ สิิทธิ์์� ชลหััตถ์์
ผูู้ใ� ห้้ความรุูู้��เรื่่อ� ง
การจััดการขยะ

คุุณจรัสั พงษ์์ ถิ่่�นเกาะยาว
พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ

รวมถึงบุคคล
ที่มีรายชื่อต่อไปนี้:

คุุณจเร เริิงสมุุทร
พื้้น� ที่่�ต้น้ แบบ
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คุุณบุญ
ุ บก ทัันยุุภักั ดิ์์�
ผู้้�อำำ�นวยการกองสาธารณสุุข
และสิ่่�งแวดล้้อม

คุุณซาปีี ยะห์์ ยููโซะ
ผู้้�ให้้ความรู้้�เรื่่อ� งผ้้าบาติิก

คุณมงคล กล้าสมุทร
อบต. ไตรวุฒิ ระวังชา
คุณมณฑล ยานิยม
คุณอารีด หาญแข็ง
คุณพิมพ์ใจ ดวงเนตร
(ผู้จัดการฝ่ายพ้ฒนาอย่าง
ยั่งยืน Six Sense)

ขอขอบคุณ
นายประยงค์์ โพธิ์์�ศรีปี ระเสริิฐ
ผู้้�จัดั การโครงการ

คุุณจัันทรััสม์ ์ จัันทรทิิพรัักษ์์
สถาปนิิกชุุมชนและ
การมีีส่ว่ นร่่วม

คุุณวริศิ รา ไกรระวีี
ผู้้�ช่่วยผู้้�จัดั การโครงการ

อาจารย์ธนา อุทัยภัตรากูร
คุุณ อภิิรดีี อานมณีี
ผู้ถอดบทเรียนโครงการ สถาปนิิกผู้้�ออกแบบพื้้น� ที่่�ตัวั อย่่าง
โครงการฯ กกพ. เกาะยาว จ.พัังงา

อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก
นักวิชาการอิสระ

ครููเปรมปรีีติิ หาญทนงค์์
ครููที่่�ปรึึกษา
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คณะผู้จัดทำ�
นาย ปิิ ยภััทร ตั้้�งยืืนยง
บรรณาธิิการ

นางสาว ปานชีีวา มาเลศฤทััย นางสาว ปาลิิตา พรรณพููนศัักดิ์์� นางสาว กุุลกานต์์ รัังษีี วงศ์์
บรรณาธิิการ
บรรณาธิิการ
บรรณาธิิการ

นางสาว เจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ์ นางสาว บุษกร นุชจรีพร นางสาว พััทธีีรา เจีียมสิินกุุล นาย ธัชพล เมธียนต์พิริยะ
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
กราฟฟิิ ก
ช่างภาพและlayout

นางสาว นัชชา ศิริมหาโชคสกุล
ข้อมูลและกราฟฟิก
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นาย พีรวัส จันทร์คำ�
ช่างภาพ

นางสาว ศศลักษณ์ ทรงประไพ นางสาว ศศมน ทรงประไพ
ข้อมูลและภาคสนาม
ข้อมูลและภาคสนาม

นาย ธนภัทร โกมลโรจนาภรณ์
ข้อมูลและภาคสนาม

นาย ธงไท โพธิ์์�นทีีไท
ข้อมูลและภาคสนาม

นาย สิทธา บุรกาญจนานนท์ นาย ธัชชัย เมธียนต์พิริยะ
ข้อมูลและภาคสนาม
ช่างภาพและlayout

นาย เศรษฐ์สิริ หวาดเปีย นางสาว ยมลภัทร ขจิตวิชยานุกูล นาย กอไผ่ นนทเปารยะ นางสาว ชัญญา ประดับพิทยกุล
ข้อมูลและช่างภาพ
ช่างภาพและlayout
ข้อมูลและกราฟฟิก
ข้อมูลและภาคสนาม

นาย ธรณภัทร ลัคนาศิโรรัตน์
ข้อมูลและภาคสนาม

นาย อินธีร์ โง้วตระกูล
ข้อมูลและlayout

นาย พศวีร์ จันทร์คำ�
ข้อมูลและภาคสนาม

นาย ปราชญ์ คูห์ศรีวินจิ
ข้อมูลและช่างภาพ
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นางสาว ธัญกร บุญเจริญ นาย ภีมกณิศ รักษ์พันธุ์ นางสาว ภัคจิรา ปะรักกะโม นางสาว ณฤดี เบญจพัฒนมงคล
ข้อมูลและภาคสนาม
ข้อมูลและช่างภาพ
ข้อมูล
ข้อมูลและภาคสนาม

นาย เจษฎ์ พึ่งชาญชัยกุล
ข้อมูล

นางสาว อรณัฐ คงบัว
ข้อมูลและภาคสนาม

นาย ศรุจ เป็นซอ
ข้อมูลและภาคสนาม

“ในความคิิดของพวกเรา เกาะสะอาดแห่่งนี้้� ไม่่ใช่่เพีียงแค่่สะอาดทางกายภาพ พื้้น� ที่่� และแหล่่ง
ทรััพยากร ที่่�ผ่า่ นจิิตสำำ�นึกึ ที่่�คำ�นึ
ำ งึ ถึึงความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนของทรััพยากรที่่�เป็็ นต้้นทุุนของชีีวิิต เกาะสะอาดยััง
สะอาดในกระบวนการคิิดของผู้้�คน การจััดระบบระเบีียบในการอยู่่�ร่่วมกัันและทำำ�งานเกื้้อ� กููลกันั ทั้้�งระหว่่างคนกัับ
ธรรมชาติิ ทั้้�งคนกัับการทำำ�กิิน ทั้้�งคนกัับคน
คนบนเกาะสามารถทำำ�ให้้เกิิดความเติิบโตทั้้�งในด้้านต้้นทุุนทางธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา ไม่่
ว่่าจะเป็็ นการพััฒนาการท่่องเที่่�ยว การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือการพััฒนาด้้านพลัังงาน ชาวบ้้านบางกลุ่่�มลงมืือทำำ�
ก่่อน เพื่่�อนำำ�คนหมู่่�มากให้้ลุกุ ขึ้้�นมาทำำ�ด้ว้ ย การลงมืือทำำ�และแสดงให้้ชาวบ้้านคนอื่่�นเห็็นว่่าประโยชน์์ของสิ่่�งที่่�
กำำ�ลังั ทำำ�ต่อ่ ไปนี้้�เป็็ นอย่่างไร ก็็คงต้้องการคนสัักกลุ่่�มที่่�จะลุุกขึ้้�นมาทำำ�ให้้เห็็น การร่่วมมืือกัันทำำ�งานด้้วยความ
สามััคคีีและทดลองเรื่่อ� งใหม่่ๆ ด้้วยความกล้้าหาญของผู้้�คนบนเกาะยาวเป็็ นความน่่าชื่่�นชมและควรเห็็นเป็็ นแบบ
อย่่างในการพึ่่�งพาตนเองและรัักษ์์โลกไปพร้้อมๆ กััน
เรื่่อ� งการผลิิตพลัังงานสะอาดใช้้เองเป็็ นความทัันสมััยที่่�คนเกาะยาวเริ่่ม� มองหากัันแล้้ว
สัังคมตรงอื่่�นก็็ไม่่ควรล้้าหลัังไปกว่่านี้้� ต้้องขอบคุุณหน่่วยงาน องค์์กรต่่างๆที่่�เข้้ามาทำำ�งานร่่วมกัับชาวบ้้าน และ
การให้้ทุนุ และงบประมาณบางส่่วนจากภาครััฐในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการโครงการนี้้� เราได้้เห็็นการทำำ�งานที่่�
หลายฝ่่ ายมาพบกัันและช่่วยเหลืือแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และความคิิดเห็็นต่่อกััน และเรื่่อ� งที่่�ทำ�ก็
ำ ็มีีเป้้าหมายที่่�ดีีต่อ่
สัังคม”
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“ องค์์ประกอบของโลโก้้ เน้้นจุุดเด่่นที่่�ดวงอาทิิตย์์และทะเล เพื่่�อสื่่�อถึึงความเป็็ นพลัังงานแสง
อาทิิตย์์และความเป็็ นเกาะ โดยมีีองค์์ประกอบย่่อยเป็็ นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�สมบููรณ์์ และมีีสัญ
ั ลัักษณ์์
ประกอบด้้วยดวงอาทิิตย์์สีีส้ม้ น้ำำ�� ทะเลและภููเขา นกเงืือก ต้้นมะพร้้าว และบ้้านชาวประมง
ความหมายของโลโก้้ สื่่�อถึึงชุุมชนบนเกาะที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์ทางทรััพยากรธรรมชาติิและมีีพลัังงานจาก
แสงอาทิิตย์์เป็็ นพลัังงานเบื้้อ� งหลัังความอุุดมสมบููรณ์์ มีีที่่�มาจากการให้้เห็็นถึึงดวงอาทิิตย์์ทะเล ต้้นไม้้ และ
สััตว์์ในพื้้น� ที่่�เกาะ เพื่่�อให้้เห็็นว่่าธรรมชาติิและทรััพยากรที่่�สมบููรณ์์นำ�ำ มาซึ่่ง� การมีีพลัังงานที่่�ทุกุ คนสามารถ
เข้้าถึึงได้้”
คััดจาก: รายงานความก้้าวหน้้าครั้้ง� ที่่�2 โครงการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาเครืือข่่ายพลัังงานชุุมชนในพื้้น� ที่่�เกาะเพื่่�อ
การพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน (Clean Energy, Green Island), ส่่วนที่่� 4 Website Facebook และสื่่�อในโครงการ

127

