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เชิงแส ถ่ินคนดีไม่มีสูญ 
นับแต่อดีตเชิงแสก่อร่าง สร้างความเป็นบ้านขึ้นมาได้ด้วยการพ่ึงพาอาศัยกัน ในกิจการงานสาธารณะ

มีพระสงฆ์เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ และนําในการพัฒนา จนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั้งในพื้นที่ และ
ใกล้เคียง ดังพระอาจารย์เลื่อน ปุญญสุวรรโณ วัดถ้ําพระหอ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระอาจารย์เสถียร อภิ
ปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงแสใต้ และพระมหาพร้อม ปิยธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวป้อมใน จังหวัดสงขลา
และอีกหลายรูป ที่เป็นแบบอย่างทางจริยวัตรอันงดงาม เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวตําบลเชิงร่วมแรงร่วมใจกัน
ทําประโยชน์แก่ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินสมทบสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเชิงแส (เมฆประดิษฐ์) 
การขอจัดต้ังโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา การขอที่ดินสร้างถนนสายเชิงแส-รัดปูน การสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
การอุปการะโรงเรียน ให้ทุนการศึกษา หรือการขอที่ดินเพื่อจัดต้ังเป็นกิ่งอําเภอกระแสสินธ์ุ และกิจการ
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ   มาถึงทุกวันนี้ 

 
บ้านริมสายน้ํา “เชิงแส” 

ตําบลเชิงแส สมัยก่อนเรียกกันว่า “บ้านซินแส” เพราะที่นี่มีชาวจีนมาตั้งถิ่นฐาน ทํามา
ค้าขายอยู่หลายครอบครัว และมีคนจีนอยู่คนหนึ่งเป็นคนเฉลียวฉลาด มีความรู้ด้านการเป็นหมอ เมื่อดูอาการ
แล้ว สามารถรักษาความป่วยไข้ได้หลายประเภท เป็นที่กล่าวขานต่อๆ กัน คนบ้านใกล้เรือนเคียงจึงพากันมา
รักษา ทั้งยังสามารถเป็นครูสอนคนอื่นได้ เป็นที่นับถือของผู้คน จนได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้า และเรียก
กันตามลักษณะของหัวหน้าว่า “บ้านซินแส” ซึ่งในภาษาจีนแปลว่า “หมอดู”  คําว่า “ซินแส” ถูกเรียกเรื่อยมา 
และเพี้ยนจาก “ซินแส” เป็น “เชียงแส” และ “เชิงแส” หรือมีอีกหลายท่านเชื่อว่า น่าจะมาจากช่ือแซ่ของคน
จีนท่านหนึ่งที่มีช่ือแซ่ว่า “แซ่งแส่” และเพี้ยนมาเป็น “เชียงแส” “ซินแส” และ “เชิงแส” ในปัจจุบันก็เป็นได้  

หากมองการตั้งชื่อบ้านจากครูช่ืน เมืองศรี (2553) ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ท่านอธิบาย คําว่า 
“เชิง” แปลว่า “ริม” “ข้าง”  ส่วนคําว่า “แส” คําเดิมว่า “กระแสร์” ซึ่งแปลว่า “ทางน้ํา” หรือ “สายน้ํา” 
เมื่อรวมสองคําเข้าด้วยกัน “เชิงกระแสร์” ก็แปลว่า “ริมทางน้ํา” หรือ “ริมสายน้ํา” แต่คําว่า เชิงกระแสร์ 
หลายพยางค์ ด้วยคนไทยสมัยก่อนไม่นิยมพูดคํายาว คําว่า “กระแส” ค่อยๆ จางหายไป เหลือเป็นคําสั้นๆ ว่า 
“เชิงแส”  ซึ่งตรงตามสภาพบ้านเรือนที่ต้ังอยู่ริมสายน้ํา คือ ริมคลองเชิงแสนั่นเอง   

ปัจจุบันตําบลเชิงแสมีศาลเจ้าพ่อซินแส ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลาทวด” อยู่ในวัดกลาง (วัดเชิงแส
กลาง)  ซึ่งกลุ่มคนรักบ้านเกิด ร่วมกันสร้าง และรื้อฟื้นความทรงจําแต่อดีตกลับมาได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้ง
ในปี 2553 หลังจากหายไปกับการสร้างถนนเมื่อ 40 ปีก่อน จนปัจจุบันนี้ทุกปี ในวันไหว้ก๋ง หรือ ตรุษจีน จะมี
ลูกหลานซินแสไปทําพิธีไหว้ทวดที่ศาลเจ้าพ่อซินแส เพราะทุกคนรู้สึกได้ว่า มีบรรพบุรุษร่วมกัน  

อย่างไรก็ตาม การให้ความหมายกับอดีต ณ ห้วงเวลาปัจจุบัน ยังคงเป็นภารกิจสําคัญของคนเชิงแสรุ่น
ต่อไป ที่จะอธิบายถึงการดํารงอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิด    

 
 
 



วัด บ้าน โรงเรียน เป็นหนึ่งเดียวกัน  
ตําบลเชิงแสมีศาสนสถานอยู่ 3 วัด เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน โดยท่ีต้ังของวัดเป็น

แนวเส้นตรงเดียวกันจากเหนือจรดใต้ กล่าวคือ วัดเอก วัดกลาง (วัดเชิงแสกลาง)  และวัดหัวนอน (วัดเชิงแส
ใต้)  โดยวัดเอก จะมีกลุ่มบ้านนอก บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเชิงแสอยู่ใกล้ เป็นกําลังสําคัญช่วยเหลือกิจการงานวัด 
และอาหารการฉันของพระสงฆ์  ส่วนวัดกลาง จะมีกลุ่มบ้านกลางหรือบ้านตีนคลอง หมู่ 4 บ้านเชิงแสดูแล 
ในขณะที่วัดหัวนอนก็จะมีกลุ่มบ้านหัวนอนคลองและบ้านคนหัวนอนวัด หมู่ 4 ดูแลเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อมี
งานใดๆ ในวัด ชาวบ้านทุกคนก็เข้ามาร่วมกันทําอย่างดี  

ที่วัดเอกจะมีหลวงพ่อเดิมที่ศักด์ิสิทธ์ิ เป็นพระพุทธรูปบางมารวิชัย ที่สร้างขึ้นด้วยศิลาแลงอย่างดี สี
แดง มีช่ือเสียงในด้านดลบันดาลให้สาธุชนที่มากราบไหว้อธิษฐานขอพร สําเร็จได้สมประสงค์ จนเป็นที่รู้ทั่วกัน 
จึงมีผู้ประสงค์ให้บุตรหลานได้มาบวชหน้าหลวงพ่อเดิม ไม่เพียงเท่านั้น วัดเอกยังมีเพลาหรือลายแทงคู่กับการ
สร้างวัดมานาน เรียกว่าเป็น เข็มทิศช้ีขุมทรัพย์ ซึ่งต้องใช้ปัญญาในการแก้ปริศนาคําทาย ปัจจุบัน วัดเอกจะมีผู้
มาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ สม่ําเสมอในวันพระ   ส่วนวัดกลางมีอดีต เจ้าอาวาสที่มีความสามารถเรื่อง
ยาสมุนไพร เป็นที่พ่ึงพาของคนป่วยไข้ได้ดีมาก และปัจจุบันที่วัดมีศาลเจ้าพ่อซินแสเป็นสถานที่สําคัญในการทํา
พิธีกรรมเพื่อรําลึกถึงบรรพบุรุษในช่วงวันตรุษจีน 

ขณะที่วัดหัวนอน อยู่คนละฝั่งคลองกับวัดกลางระหว่างวัดทั้งสองนี้เรียกว่า คลองควายอ่าง มีปูชนีย
บุคคล ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่เป็นที่เคารพ  นับแต่มีวัดนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2315 มีเจ้าอาวาสสืบ
ทอดกันมา 7 ท่าน มีพ่อท่านทองมาก(พ่อท่านเฒ่า) พ่อท่านนวน พ่อท่านสุด พ่อท่านเมฆ พ่อท่านคง พ่อท่าน
เสถียร อภิปุญโญ และพ่อท่านสงวน สีลเตโช เจ้าอาวาสปัจจุบัน  ทุกท่านมีความสําคัญในการดูแลช่วยเหลือ
ขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้ชาวบ้านมากมาย อาทิ เป็นแพทย์แผนโบราณ มียารักษาโรคภัยนานัปการ โดยเฉพาะ
พ่อท่านทองมากเป็นเลิศในทางไสยศาสตร์ คาถาอาคมเก่งกล้า นอกจากมีวาจาสิทธ์ิ แล้วยังมีชานหมากเป็น
เหล็ก ขนหูเป็นทองแดงอีกด้วย  

ด้วยความสามารถข้างต้นท่านจึงเป็นที่รวมใจ ร่วมแรงชาวบ้านในการตัดไม้ทางฝั่งตะวันตกของ
ทะเลสาบ และขอบริจาคไม้ และวัสดุต่างๆ จนสร้างสะพานยาวสําเร็จ เป็นทางสัญจร ขนสัมภาระไปทํานาและ
เชื่อมเส้นทางให้ชาวเชิงแส รัดปูน เขาใน เรียกว่าเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจในยุคนั้น จากนั้นก็เป็นพ่อท่านเมฆ 
ได้ทําสระโพธิ์ สระม่วง ตรงวัดเอก และสร้างอาคารเรียน “เมฆประดิษฐ์” ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของ
โรงเรียนวัดเชิงแส  

สําหรับคนเชิงแสแล้ว เจ้าอาวาสทุกวัด ทุกรุ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทั้งในด้านการปฏิบัติ
ศาสนกิจ การทํางานพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพทย์แผนโบราณดูแลสุขภาพ ชวนกันสร้างเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง มาจนถึงเรื่องการศึกษาในเรื่องอาคารเรียน ทุนการศึกษาของลูกหลานคนในชุมชน  หรือแม้แต่การช้ีถูก
ช้ีผิด หากมีความกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของบ้าน วัด โรงเรียนที่พ่ึงพาอาศัยกัน 

 
 
 



วิถีคนริมคลองเชิงแสในอดีต 
หากนับอายุการต้ังถิ่นฐานของคนเชิงแสจากวัดหัวนอนที่ต้ังเมื่อปี 2315 จนปัจจุบัน ก็อายุประมาณ 

242 ปี คนที่นี่มีวิถีการดําเนินชีวิตอยู่กับการเกษตรแบบดั้งเดิม จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มริม
ทะเลสาบสงขลา ที่นี่มีลําคลองควายอ่าง คลองสําคอแดงเป็นสายหลัก และมีสายย่อยๆ อีกมาก  อาชีพหลักจึง 
เป็นการจับสัตว์น้ํา ทํานา เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ขึ้นตาล มีรับจ้างบ้าง และมีการค้าขายจากการเข้ามาของคนจีน
ตามที่มาของ ซินแส ที่นํามาต้ังเป็นชื่อบ้าน และมีรับราชการครูหลังจากระบบการศึกษาสมัยใหม่เข้ามา  การ
คมนาคมช่วงแรกทางลําคลอง ออกไปทางทะเลสาบแล้วเข้าเมือง โดยใช้เรือพาย  

คลองควายอ่าง อยู่ระหว่างวัดเชิงแสกลางกับวัดเชิงแสใต้ เป็นลําคลองกว้างขวางและลึกกว่าส่วนอื่นๆ 
เมื่อสมัยกว่า 100 ปีที่แล้ว เคยมีจระเข้อาศัยอยู่ เมื่อจระเข้หายไปประมาณ 80 ปีที่ผ่านมาตรงนี้ จึงเป็นที่แช่
น้ําของควาย เพราะบริเวณนี้มีคอกควายอยู่มาก จึงให้ช่ือเรียกว่า คลองควายอ่าง 

มีคลองหลักอีกแห่งคือ คลองสําคอแดง  ส่วนหนึ่งของคลองเชิงแส อยู่ทางทิศใต้ตลาดนัดเชิงแส เชื่อม
ถนนลาดยางสายเชิงแส-เกาะใหญ่ ที่เรียกช่ือนี้ก็ด้วย บริเวณน้ีมีฝูงวัวและเจ้าของเดินข้ามเป็นประจํา ทั้งนําวัว
ไปไถนา นําไปเลี้ยงให้กินหญ้าในป่าทางทิศใต้ ที่เรียกว่า “ป่าม่วงงาม” บ้านใดมีลูกหลานมากก็จะนําวัวมารวม
เป็นฝูงเดียวกัน ในการข้ามวัวตัวเปียก ไม่นานแห้งในขณะที่คนผ้าเปียกน้ํานานกว่า เพราะสมัยนั้นเป็นผ้าขาว
ดิบย้อมหมักสีแดงเลือดนก แห้งช้ามาก ผ้านี้ใช้ประโยชน์สารพัด ทั้งต่างเสื้อ ต่างหมวก ต่างผ้าเช็ดตัว ต่างผ้าปู
ที่นอน ห่อข้าวห่อ แล้วสะพายโดยการแขวนคอ ส่วนผ้าถุงก็ถลกขึ้น จากผ้าถุงมาเป็นผ้าโพกหัวแทน เพื่อเดิน
ข้ามคลองไม่ให้ผ้าเปียก มีบรรพบุรุษของคนที่นี่ไม่ตํ่ากว่า 3 คน ที่ทําลักษณะเช่นนี้ เพื่อนๆ จึงแซวกัน จน
กลายมาเป็นชื่อคลองสามคอแดง และเพี้ยนมาเป็น สําคอแดงในปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที ่ความมัน่คงทางอาหารตําบลเชิงแส  

 
 
 
 

      
 



 แสดงให้เห็นลกัษณะของทรัพยากรในตําบล 
 บอกจุดของงานที่ทํา บ้านปลา แปลงผัก การเลี้ยงไก่   

สถานที่สําคญัในชุมชน เช่นวัด ศาลาซินแส 
 เชื่อมเนื้อหามาจากบทแรก น่าจะทําให้เห็นภาพชุมชน มาสู่การทํางานความมั่นคงทางอาหารได้ 
 มีบอกทิศเหนอื บอกสัญลักษณ์ต่างๆ ของพื้นที่ อาทิ วัด บ้าน รร. จุดบ้านปลา แปลงผักสาธิต  
 ดีไหมค่ะ ภาพนี้ต้องเอาไปวาดใหม่เป็นกราฟฟิค มันถึงจะดูน่าอ่าน  
อยากให้ทํากราฟฟิก คล้ายของตําบลหนองแวงที่นํามาใหดู้ ภาพนี้อาจไม่ชัดแพ็บแนบที่สแกนมาให้ด้วย ซึ่งพี่
อวบที่เป็นชาวบ้าน มาร์คจุดเด่นๆ ของพื้นทีใ่ห้แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอนุรักษ์วงจรอาหาร 

 สืบเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่ทํากันมาแต่ด้ังเดิม ตําบลเชิงแสเป็นพื้นที่ อู่ข้าว - อู่น้ํา 
ด่ังคําพูดที่ว่า “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว ” เป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เป็นสังคมเอื้ออาทร ดูแลซึ่ง
กันและกัน การทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทํานาหรือทําสวน ใช้แรงงานคนและสัตว์ ยังไม่มีการใช้
เครื่องจักร ปุ๋ยที่ใช้ก็ยังเป็นปุ๋ยคอก จากมูลวัว มูลควาย  

มีนาทํากันเพียงปีละ 1 ครั้ง โดยใช้พันธ์ุข้าวพ้ืนบ้าน เน้นการทําแบบใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ 
อาศัยน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติและฝนที่ตกตามฤดูกาล ผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน เมื่อมีมากก็
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนบ้านในยามเดือดร้อน ทั้งยังนําไปช่วยเหลือกันในงานบุญต่างๆ ดังที่อดีตเคยมี
ประเพณีการใช้ข้าวสารช่วยงาน ไม่ได้ช่วยด้วยเงินเหมือนปัจจุบัน เหล่านี้เป็นความทรงจําที่คนรุ่นเก่าๆ เล่า
ขานถึง และกําลังช่วยกันรื้อฟื้นเพื่อร่วมกันพัฒนาให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของตําบลเชิงแส ที่ว่า 

เกษตรอินทรีก้าวหน้า   พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (เชิงอนุรักษ์) 
                        สร้างชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว  ยึดเหนี่ยวความสามัคคี 
ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับวิสัยทัศน์ของอําเภอกระแสสินธ์ุ เช่นกัน ที่ว่า   

กระแสสินธ์ุถิ่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ก้าวล้ําเกษตรอินทรีย์ 

จากวิสัยทัศน์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ตําบลเชิงแส และอําเภอกระแสสินธ์ุ มีเป้าหมายเดียวกัน ในการ
สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการผลิตจากเกษตรเคมีให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งก็คือการกลับสู่
วิถีการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม แต่ร่วมสมัยโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี  

มองย้อน อดีต สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกษตรกรหันมาใช้เคมีในการผลิตอย่างกว้างขวาง อัษฎา บุษบงค์ 
เล่าว่า ประมาณปี 2523 ในช่วงที่เขาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนได้ออกสํารวจตามแบบ จปฐ. พบว่ารัฐมีนโยบาย 
ส่งเสริมให้ชาวนาหันมาใช้ปุ๋ยเคมีในการทํานา ปลูกผัก โดยมีเกษตรอําเภอสนับสนุนงบประมาณและจัดหา
ปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร จากเดิมที่ใช้ปุ๋ยมูลวัว มูลควาย จึงเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเคมีเต็มพ้ืนที่ประมาณปี 2529  จากนั้น 
สารเคมีถูกนํามาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ  จนสารเคมีมีการสะสมลง
ในน้ําและในดิน ทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ที่เห็นได้ชัดคือ ปลาน้ําจืดในแหล่งน้ําธรรมชาติลดน้อยลง ปลา
บางชนิดสูญพันธ์ุไป ทําให้ธรรมชาติเสียสมดุล  

 กระทั่งกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้ามาในปี 2550  ในโครงการต้นกล้าอาชีพ มีกิจกรรมให้ทํา
บัญชีครัวเรือนอย่างจริงจัง ด้วยการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้คนในครัวเรือนเห็นปัญหาของ
ตนเองและเอามาพูดคุยกันจนคนในหมู่บ้าน ตําบลเชิงแส เริ่มตระหนักถึงปัญหาในครัวเรือนตนเองที่มีรายจ่าย
มากกว่ารายได้ จากการมีหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่วนใหญ่มาจากการทํานา ทั้งกู้มาซื้อปุ๋ย และเมล็ดพันธ์ุ เป็น
หนี้สินวนเวียนซ้ําซาก  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการทําบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือนประจําวันของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตําบลเชิงแส 
จํานวน 87 ครัวเรือน พบว่า สาเหตุการเป็นหนี้เกิดจากการทํานา เพราะต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้ปุ๋ยเคมี ที่



มีราคาแพง ใช้ยาฆ่าปู-หอย ซึ่งเป็นศัตรูของต้นข้าว ไม่เพียงเท่านั้น ข้อมูลยังระบุว่า ค่าใช้จ่ายทางด้านอาหาร
ของเกษตรกรสูงที่สุด เพราะต้องซื้อไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลา จากท้องตลาด ซึ่งปลาที่ซื้อส่วนใหญ่เป็น
ปลาจากการทําประมงในอ่าวไทย และทะเลสาบ เนื่องจากผลของการทํานาโดยใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆ 
ได้ไปทําลายปลาน้ําจืด พืช ผักน้ํา ที่มีในนาข้าว และแหล่งน้ําธรรมชาติจนแทบจะสูญพันธ์ุ  

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีนโยบายรัฐที่สนับสนุนให้เกษตรกรทํานาเพื่อผลทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ด้วยการ
เปลี่ยนการทํานาจากปีละ 1 ครั้งมาเป็นปีละ 2- 3 ครั้ง ซึ่งต้องใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ย่ิงทําให้หน้าดิน
เสีย และยิ่งต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่มากข้ึน เพื่อให้ได้ผลิตผลเท่าเดิม ต้นทุนการผลิตจึงเพิ่มขึ้น ประกอบกับการ
ที่เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาสินค้าของตัวเองได้ ทําให้หนี้สินเพิ่มขึ้นตามมา  

ในด้านสุขภาพก็มีผลกระทบโดยตรง เพราะสารพิษตกค้างอยู่ในผืนดิน แหล่งน้ํา และเข้าสู่ระบบ
อาหารของชุมชน ส่งผลให้สุขภาพแย่ลง ไม่ต่างกับพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ในแหล่งน้ํา ที่ค่อยๆ สูญพันธ์ุไป แม้จะซื้อ
อาหารจากตลาดก็พบปัญหาการปนเปื้อนสารพิษใกล้เคียงกัน  

 เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยน สังคมก็เปลี่ยนสะท้อนให้เห็นผ่าน พฤติกรรมของคนในตําบลเชิงแสที่เปลี่ยนไป 
จากสังคมที่เอื้ออาทรมีการช่วยเหลือกัน เคยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลายเป็นสังคมเดี่ยวที่อยู่แบบตัวใครตัว
มัน เนื่องจากทุกคนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพและแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหาได้ เพราะที่ผ่านมา
ภาครัฐ แม้รัฐบาลจะรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนบริษัทที่ผลิตปุ๋ยเคมีเข้าสู่ท้องตลาด 
ด้วยการใช้กลไกรัฐอย่าง บ้านกํานัน บ้านผู้ใหญ่ในการจัดจําหน่ายให้ลูกบ้านจนกลายเป็นวิถีที่พ่ึงสารเคมีในการ
ผลิต    

 เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีความต่อเนื่องจากที่ สวก. ได้ริเริ่มมาในการฟื้นฟู รักษา
ระบบนิเวศตามธรรมชาติ และเยียวยาระบบสังคมชุมชนเชิงแส ตลอดจนสังคมโดยรวมได้ใช้ประโยชน์ ควบคู่
กับการร่วมกันดูแลรักษา สภาองค์กรชุมชนตําบลเชิงแสจึงได้จัดทําโครงการ  “อนุรักษ์วงจรอาหาร ในน้ํามี
ปลา-ในนามีข้าว-ในเล้ามีไก่พื้นเมือง” ขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทําไมปลาหายไปจากลําคลองเชิงแส 
ใต้ร่มไม้ใหญ่กลางวัดกลางเต็มไปด้วยผู้คนกว่าร้อยชีวิต มีทั้งชาวบ้าน ผู้นําชุมชน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ครู

น้อย และครูใหญ่อย่าง  นายวิรัตน์  หาแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสมาร่วม เวทีพูดคุย
ปรึกษาหารือเรื่อง การอนุรักษ์พ้ืนที่ผลิตอาหารของคนตําบลเชิงแส นี่เป็นครั้งที่สอง หลังจากได้มีการประชุม
แกนนําชุมชนไปก่อนหน้านี่แล้วประมาณ 40 คน ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก พระมหามานพ  ปภัสส
โร เจ้าอาวาสวัดเชิงแสกลาง ที่อํานวยทั้งสถานที่ประชุม และ ร่วมเปิดพ้ืนที่คลองข้างวัดเป็นเขตอภัยทาน เป็น
บ้านให้ปลาและสัตว์น้ําได้ฟักตัว ก่อนจะไปเติบโตตามแหล่งน้ํา ทะเลสาบสงขลา  

เวลาเก้าโมงกว่าๆ คือการกลับมานั่งทบทวนกติกาต่างๆ ที่เคยมีขึ้นก่อนหน้านี้ในเรื่องการดูแลแหล่ง
อนุบาลปลาตามจุดต่างๆ ที่เคยมี ทั้งคลองเชิงแสข้างวัด ในพรุบัว พรุฉิมพลี แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเต็มที่ เพราะ
อะไร  ป้าเฉี้ยง  ศรีแสง....บ่นดังๆ ออกมาว่า ถ้าเราทําแต่คนนอกเขาไม่ทําตามกติกา แล้วเราจะควบคุมตรงนี้
ได้ไหม เพราะกติกาเช่นนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมาก่อน แต่มีมาต้ังแต่ปี 2540 แล้ว ตามท่ีสภาตําบลเชิงแสขณะนั้นติด
ป้ายห้ามไว้ แต่ก็ยังมีคนลักลอบจับ อย่างกรณีการใช้เครื่องมือไฟฟ้าช๊อตปลาในพรุ เมื่อไม่นานมานี้ มีคนขับรถ
ป้ายจังหวัดอุบลราชธานี เข้ามาทําทีลงไปเก็บบัว แต่สุดท้ายกลับมีปลาลอยขึ้นมา อันนี้เขาใช้ย่าเบ่ือติดไว้ที่ชาย
พกผ้าตอนลงไป เขาคิดว่าไม่มีใครรู้ แต่ก็มีคนรู้และลงไปตักเตือนแล้ว   

นี่เป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ปลาลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการใช้สารเคมีในการผลิต 
หรือการใช้เครื่องตัดข้าว และตามด้วยเอาเป็ดไล่ทุ่งฝูงละเป็นร้อยลงแปลงนาข้าวทั้งแปลง หารู้ไม่ว่า นอกจาก
กินข้าวแล้วเป็ดยังกินปลาน้ําแห้งในนาจนไม่เหลือเลยเช่นกัน อย่าง “ลูกคลัก” ในนาปัจจุบันนี้แทบไม่มีให้เห็น
แล้ว เช่นเดียวกับปลาในทะเลสาบและในท้องทุ่ง ก็มีแต่ “ปลาหัวโม่ง” หรือปลาหัวอ่อน  

เด๋ียวนี้มีนกหลายชนิดลงมา ทั้งนกปากห่าง นกกระยาง นกพริก นกขาเทียนฯ ซึ่งนกเหล่านี้ก็กินปลาเป็น
อาหารเช่นกัน  บทสนทนาเหล่านี้ดังเซ่งแซ่ออกมาในวงเล็กๆ หลายจุด และถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น โดย
มีพ่ีต้วน ‘อัษฏา บุษบงค์’ พ่ีอวบ ‘สุรีย์รัตน์ ชัยเชื้อ’ และทีมเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการพูดคุย 

หลายเรื่องเป็นข้อกังวลที่ทุกคนยังต้องคิด และทําร่วมกัน แม้วันนี้จะได้คําตอบไม่หมด ว่าจะแก้ปัญหา
อย่างไร และใครจะชวนใครเข้ามาร่วมกับชุมชนอีกบ้าง หากทว่า วันนี้แสดงให้เห็นว่า คนเชิงแสตระหนักรู้ถึง
ปัญหาของตัวเอง และต้องการจะให้ปลา สัตว์น้ํา ฟ้ืนกลับคืนมาในท้องทุ่งเชิงแสได้ดังเดิม โดยพวกเธอและเขา
จะชวนกันเฝ้าระวัง ดูแลพ้ืนที่ที่จะให้เป็นบ้านปลา ไม่เพียงแค่ข้างวัด และจุดเดิมๆ ที่เคยมีมาเท่านั้น แต่ลูก
ปลาใต้ถุนบ้านหลายหลังที่มีมากก็ต้องช่วยกันดูแล ไม่จับ ให้โอกาสเขาได้เติบโตเป็นปลาตัวใหญ่ วางไข่ออกลูก
ออกหลาน ไม่นานคนก็ได้กิน เพราะปลาเหล่านี้ขยายพันธ์ุได้เองตามธรรมชาติ 

นอกจากนั้นก็จะร่วมกันทํานา ปลูกผัก เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจะได้นําปุ๋ยมาใช้ในการเพาะปลูก ที่ไม่ใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิต เพื่อช่วยฟ้ืนฟูแหล่งน้ําอีกแรงหนึ่ง เมื่อ น้ําดี ดินดี คนก็จะมีแหล่งอาหารที่มั่นคง        

 



ปั่นจักรยานสาํรวจสัตว์น้ําในป่าพร ุ

ดอกบัวสีขาว สีชมพูแดงเรื่อๆ น้อยใหญ่ บานรับแสงสีทองของพระอาทิตย์ยามบ่าย สลับกับจูดหนู 
รายรอบด้วยท้องทุ่งที่มีสุมทุมพุ่มไม้เล็กๆ ให้ร่มเงาแก่ นก หนู ปู ปลา ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า พรุบัว ข้ามถนนไป
ไม่ถึงกิโลสายน้ําแห่งนี้ไหลเชื่อมมาที่ พรุฉิมพลี ซึ่งต้ังอยู่ในตําบลเชิงแส เป็นสองแหล่งอาหารสําคัญของคนทั้ง
อําเภอกระแสสินธ์ุ ที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   

ในวันที่ฟ้าสดใส เสียงร้องทักทายของไก่ นก และสัตว์ในป่าพรุดังสลับกับเสียงน้องป๋อ ‘ธนวัตณ์ สุข
ภิรมย์’ นักเรียน ช้ันประถมปีที่ 5 ของโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสผู้ประสานงานเพื่อนๆ อย่างน้องปวิช บุษบงค์ 
จากโรงเรียนราษฎร์บํารุง น้องเป้ ‘ธนธรณ์ สุขภิรมย์’ จากโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา  และเพื่อนจากโรงเรียน
กิตติคุณ ประมาณ 25 คนกําลังป่ันจักรยานสํารวจทรัพยากรของท้องถิ่น เมื่อถึงพรุบัว ก็พากันลงไปดูจุดต่างๆ 
ที่มีสัตว์น้ํา เพื่อดูลักษณะการอยู่อาศัย เสร็จแล้วก็ป่ันไปอีกหน่อยถึงพรุฉิมพลี ก็ลงไปดูการวางไซ วางกัด และ
การใช้กัดดักปลา ถัดมาถึงวัดเอก วัดเชิงแสใต้ วัดกลาง ก็ไปดูจุดการอนุรักษ์และกติกาต่างๆ ที่คนรุ่นพ่อ รุ่นปู่
ดูแลร่วมกันมา หลายข้อของกติกาพวกเขาและเธอคุ้นเคยดีเพราะมีโอกาสได้ร่วมเขียนร่วมกับคนในตําบล 

“พวกเรารู้จักปลาพ้ืนเมืองไอ้ไหรมั่ง” “ปลาหัวโม่งคับ ปลาช่อนคับ ” เพราะผมเคยเห็นพ่อออกไปด
วางกัดได้มา  

คําถาม เริ่มต้นที่ทําให้น้องๆ ได้สํารวจความรู้ของตัวเองและตอบออกมาด้วยประสบการณ์อย่างมั่นใจ 
แล้วเล่าสู่กันฟังในกลุ่มที่มีสมาชิก 5 คน 5 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม เด็กส่วนใหญ่จะรู้จักแต่ปลาช่อน ต้องอาศัยการ
แลกเปลี่ยนและเล่าสู่กันฟังจากผู้ใหญ่อยู่มาก มีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องอุปกรณ์ดักปลาหลายชนิดอย่างที่
หายไปแล้วคือ หลุมว่ิง วิธีจับปลาแบบโบราณ หายไปสักประมาณ 7 ปีที่แล้ว ลักษณะหลุมว่ิงจะเป็น 
หลุมพราง มีการเอาดินเลนไว้ปากหลุม แล้วขุดลึกลงไปประมาณท่อนแขน หรือบางคนทําด้วยโอ่งมีปลาดุกลง
เต็มโอ่ง โดยต้องทําปากโอ่งให้เมือกๆ  นอกจากนั้นก็มีคุบยอที่ใช้ยกยอ , ซอน ที่มีลักษณะยาวๆ สานด้วยไม้ไผ่ 
ปากกว้างเหมือนลูกบวบ ในขณะที่สุมจับปลา รันที่ใช้ดักปลาไหลยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง    

จากน้ัน ก็ช่วยกันดูว่าสัตว์น้ําแต่ละชนิดอาศัยอยู่บริเวณไหน หากินอย่างไร อย่างที่เขาว่า ปลาหมอ 
ปลาช่อนนั้นอยู่ในระดับน้ําลึกและต้ืน ซึ่งเวลาหาอาหารเขาจะอยู่น้ําต้ืน แล้ววางจุดการไปศึกษาให้เห็นจริงจนรู้
ว่า 

แหล่งน้ําที่เป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์และขยายพันธ์ปลา มี 3 ลักษณะ กล่าวคือ แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
หรือแหล่งน้ําสาธารณะ มีลําคลองเชิงแส พรุฉิมพลี, พรุบัว  มีแหล่งน้ําที่อยู่บริเวณวัดเอก วัดเชิงแสใต้ และวัด
เชิงแสกลาง มีแหล่งน้ําส่วนบุคคล จําพวก บ่อ กระชัง ร่องสวน อยู่จํานวน 46 บ่อ  

มีปลาพันธ์ุพ้ืนเมืองอยู่ 13 ชนิด จําพวก ปลาช่อน, ปลาชะโด, ปลาดุกนา, ปลาหมอ, ปลาฉลาด, ปลา
กระดี่, ปลาตรับ, ปลาหางแดง, ปลาขี้ขม, ปลาไหล, ปลาลูกขาว, ปลาแขยง, ปลากด ส่วนปลาที่เกือบจะสูญ



พันธ์ุไปแล้วคือ ปลาเนื้ออ่อน และมีปลาที่สูญพันธ์ุไปแล้วคือ ปลาหลด ปลาทิง ปลาพุงหิน และปลาขี้ตัง ส่วน
พันธ์ุปลาที่นําเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ มีปลานิล, ปลาจาระเม็ดน้ําจืด, ปลาสวาย, ปลาดุกอุย 

โดยข้อมูลเหล่านี้กําลังถูกรวบรวมจัดเก็บ และวิเคราะห์ นําเสนอในรูปแบบเอกสารทรัพยากร แหล่ง
น้ําตามธรรมชาติพันธ์ุปลาน้ําจืดในพื้นที่   

การมาทํากิจกรรมนี้ทําให้ตัวเองรู้เรื่องสัตว์น้ํามากขึ้น จากปกติที่ไม่เคยเห็น เพราะไม่ค่อยได้ออกไป
ไหน  ดีที่ได้ไปพ้ืนที่หลายแห่งในตําบล น้องเป้ บอกเล่าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ที่ผ่านมา         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กติกาชุมชนดา้นการอนุรักษพ์ันธุ์ปลาน้าํจดื 

“สวัสดีครับพ่อแม่พ่ีน้องบ้านเชิงแสทุกท่าน ทุกวันนี้พันธ์ุปลาน้ําจืดตามลําคลอง พรุ ทะเลสายในบ้าน
เราหายไปมากแล้ว และถ้าพวกเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ก็น่าว่าจะหายไปหมดแน่ ลูกๆหลานๆของพวกเราคงไม่มี
ปลากิน ถ้าคนรุ่นเราไม่ช่วยกันรักษาไว้ วันนี้โอกาสดีแล้วคับเราลองมาช่วยกันคิดคนละข้อสองข้อว่าเราอีทํา
พรื่อกันได้มั่งเพื่อที่จะอนุรักษ์ปลาไว้ให้ลูกหลานของเราได้มีกินในวันข้างหน้า เชิญคับเชิญ มาร่วมกันออก
ความคิด เพื่อชุมชนของเรา ”   

เสียงพี่ต้วนพูดผ่านลําโพงเชิญชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันเขียนกติกาชุมชนดังมาแต่ไกลจากรถกระบะ
คันสีเทาอ่อนๆ สองตอน มีป้ายไวนิลติดด้านซ้ายขวา โดยบนเนื้อป้ายเต็มไปด้วย ความเห็นเรื่องการอนุรักษ์
พันธ์ุปลาน้ําจืดกว่า 100 เรื่อง จากชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะบนแคร่ใต้ถุนบ้าน ขนําตรงริมคลอง วงคุยตาม
ลานวัด ร้านน้ําชาฯ ตลอดระยะเวลา 2 อาทิตย์ ที่มีการเติมเข้ามาวันละข้อสองข้อห้าข้อจนเต็มพ้ืนที่ไวนิลทั้ง
สองด้าน  

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ข้อความของอาวุธ วิเชียรฉาย นายอําเภอกระแสสินธ์ุที่ร่วมคิดกับชาวบ้าน เพื่อ
ต้องการให้ชุมชนมองเห็นแนวทางการดําเนินชีวิตที่พ่ึงตนเองได้บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า  ในวันที่มี
การเปิดรับข้อเสนอจากคนทั้งตําบลท่ีศาลากลางน้ําวัดเอก เมื่อ 5 เดือนก่อน พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องประมาณ 100 ความเห็น เป็นข้อเสนอมาจากชาวบ้านอีกกว่า 100 ความเห็น เป็นของเด็ก เยาวชน
ประมาณ 20 ความเห็น ประเด็นไหนที่ซ้ําก็เลือกมาข้อความเดียว จนได้เป็นร่างกติกาชุมชนมา 11 ข้อ คือ  

1) ห้ามบุคคลภายนอกจับปลาที่เชิงแส    2) ห้ามใช้ไฟฟ้าช๊อตปลา   3) ห้ามวางยา   4) ห้ามจับปลา
ในฤดูวางไข่    5) ห้ามจับปลาในเขตอนุรักษ์   6) มอบหมายให้กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านดูแลรับผิดชอบในหมู่บ้าน
ตนเอง   7) ให้เทศบาลจัดชุด อปพร.เฝ้าระวัง   8) ให้มีการลงโทษถ้าใครฝาฝืน  9) ห้ามนําเป็ดไล่ทุ่งลงเลี้ยงใน
นา  10) ลดการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรเพราะทําให้ปลาสูญพันธ์  11) ขยายเขตอนุรักษ์พันธ์ให้มากขึ้น 

 จากนั้น นํามารับฟังความคิดเห็นจากคนทั้งตําบลอีกครั้งในรูปแบบของเวทีประชาพิจารณ์ ร่างกติกา
แนวทางการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุปลาน้ําจืด แล้วประกาศใช้บางส่วนตามความพร้อมของชุมชนโดยคนใน
ชุมชน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาจํานวน 4 ข้อ คือ  1) ห้ามจับปลาในเขตอนุรักษ์และขยายพันธ์ุ
ปลา  2) ห้ามบุคคลภายนอกเขต อําเภอกระแสสินธ์ุเข้ามาจับปลา 3) ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อต และวางยาใน
การจับปลา 4) ผู้ใดฝ่าฝืนปรับเป็นเงิน 5,000 บาท นําเงินเข้ากองทุนพัฒนาตําบล 

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในกติกาเหล่านี้ยังต้องรอเวลาการพิสูจน์จากคนในชุมชนว่าจะแก้ข้อกังขา
ที่ผ่านๆ มาได้หรือไม่ ดังข้อท้าทายของน้าแจ้ง ไชยสาลี ผู้มีอาชีพหาปลาในท้องทุ่ง “ถ้าห้ามในพวกเราได้แล้ว 
แต่เราห้ามคนนอกไม่ได้” 

 
 
 



พื้นทีคุ่้มครองพิเศษด้านอาหาร 
เมล็ดข้าวสีทองโน้มตัวลงเต็มท้องนา รอเวลาให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ ถัดไปไม่มากอีก

แปลงใหญ่ต้นกล้าข้าวสีเขียวเต็มชอุ่มหลังได้น้ําจากระบบชลประทานเต็มที่ สลับกับแปลงอื่นๆ ที่บ้างก็เก็บ
เกี่ยวไปแล้ว และมีหลายๆ บ้านตากข้าวที่เก็บนวดแล้วอยู่ตามถนนหนทางใกล้บ้าน หรือตรงหน้าศาลาทวด
ซินแส ในวัดกลางก็มีตากเรียงรายให้เห็น เย็นๆ ก็มีคุณยายเอาผ้าปิดจมูกก้มๆ เงยๆ เก็บลงกระสอบ 

พ้ืนที่ตําบลเชิงแสมีลักษณะเด่นจากลําคลองขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 30 เมตร ความยาวประมาณ 6 
กิโลเมตรไหลผ่านกลางชุมชน มีบ่อน้ําตามธรรมชาติที่เป็นแหล่งปลาน้ําจืดจํานวนมาก สามารถทํานาได้ปีละ 3 
ครั้ง ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่มี 4 ชนิด คือ ชนิดแรก ข้าวพันธ์ุเศรษฐกิจ (กข) ซึ่งเป็นข้าวโตเร็วอายุเก็บเกี่ยว
ประมาณ 90-120 วัน เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเกือบ 100% 

ชนิดที่ 2 ข้าวหอมกุหลาบแดง ปลูกในช่วงนาปลัง เป็นข้าวของบริษัท รับเมล็ดพันธ์ุปลูกฟรี แต่ต้องซื้อ
ปุ๋ย และขายข้าวให้บริษัท มีการประกันราคาข้าว เป็นการปลูกเพื่อการส่งออก 100%    โดยบริษัทจะคัดเลือก
เกษตรกรที่ปลูกเองซึ่งมีปีละ 10 - 15 ราย  

ชนิดที่ 3 ข้าวหอมมะลิ ที่ในอดีตปลูกกันเกือบทุกครัวเรือน เพราะได้ผลผลิตดี มีคุณภาพสูง แต่ปัญหา
ดินเสื่อมคุณภาพ บวกกับปัญหาอื่นๆ  ปัจจุบันเหลือพื้นที่ปลูกเพียง หมู่ที่ 2 ประมาณ 10 ราย และหมู่ที่ 3 
และ 4 ไม่ก่ีราย ทั้งๆ ที่พันธ์ุข้าวชนิดนี้ชุมชนเก็บเมล็ดพันธ์ุเองได้ 

ชนิดที่ 4 คือ ข้าวหอมนิล เน้นไว้ปลูกเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือน ซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีรายเช่นกัน 

มีความพยายามในการรักษาคุณภาพดิน น้ํา ของชาวบ้านด้วยการทํานาอินทรีย์ แต่ก็ยังประสบปัญหา
คือ หนึ่งปุ๋ยอินทรีย์ไม่พอใช้ รวมทั้งปุ๋ยมูลสัตว์ต่าง ๆ เนื่องจากตลาดผู้ปลูกปาล์มน้ํามันเข้ามาแย่งซื้อ ดังนั้น 
หากจะเพิ่มพ้ืนที่การทํานาอินทรีย์ ต้องมีการฟ้ืนฟูโรงงานผลิตปุ๋ยที่มีอยู่แล้วในอําเภอให้สามารถผลิตได้
เพียงพอกับความต้องการในอนาคต  

สอง พ้ืนที่เคยสร้างข้อตกลงร่วมและนําเข้าเป็นแผนของตําบลในเรื่อง การปลูกพืชผักสวนผสม โดยแต่
ละบ้านต้องปลูกผักอย่างน้อย ครัวเรือนละ 3 ชนิด ปัจจุบันมีการปลูกกันเกือบทุกครัวเรือน แต่ปัญหาของพื้นที่
คือ มีน้ําไม่เพียงพอ แม้จะมีคลองไหลผ่าน แต่ในฤดูแล้งน้ําจะแห้งมาก ต้องขุดลอกสันดอนทุกปี ส่วนฤดูฝน
ปริมาณน้ําจะมากเกินไหลออกไม่ทัน เพราะมีคันกั้นหลายแห่ง ทําให้น้ําท่วมเป็นประจําทุกปี เป็นเวลานาน 
ครั้งละ 2-3 เดือน 

สาม สถานการณ์ปัญหาเรื่อง การขาดแคลนพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการเก็บ
รักษาพันธ์ุ รวมทั้งขาดความใส่ใจในการเก็บเมล็ดพันธ์ุ ปัจจุบันจึงมีการซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวเป็นส่วนใหญ่ โดยค่า
เมล็ดพันธ์ุข้าวในแต่ละปีไม่ตํ่ากว่าล้านบาท 

ดังนั้น แนวทางการทํานาอินทรีย์ต้องเริ่มจากความสมัครใจของเกษตรกรเอง ส่วนการแยกน้ําสําหรับ
การทํานาอินทรีย์ เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีที่จะมากับน้ํา กําลังคิดและทดลองทํากันอยู่ แต่
เนื่องจากที่นาของอาสาสมัครแต่ละคนมีพ้ืนที่ไกลกัน อาจจะมีความลําบากอยู่บ้าง  

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดสมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์จํานวนมาก อาจต้องมีการใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจ 
โดยผ่านช่องทางการเป็นสมาชิกกองทุนชุมชน ด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ ทางการเกษตร แก่
สมาชิกที่ร่วมอาสาทํานาอินทรีย์ และอาจลดการช่วยเหลือสําหรับสมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือ  

เพื่อให้ข้อเสนอข้างต้นของชุมชนเป็นจริง จากสถานการณ์ปัญหา ปลัดหมู ‘สมกฤษณ์ มีปิด’ จาก
เทศบาลตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธ์ุ ร่วมกับ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คณะทํางานโครงการ



และทีมพ่ีเลี้ยงจาก สจรส. รวม 15 คน นําประเด็นต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างหลากหลาย จนได้
เป็นข้อเสนอ พ้ืนที่คุ้มครองพิเศษด้านการอนุรักษ์การเกษตรของตําบลเชิงแส กล่าวคือ  

1. ให้จังหวัดสงขลาออกกฎระเบียบประกาศให้พ้ืนที่อําเภอกระแสสินธ์ุ เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
รายละเอียดตามแผนที่แนบท้ายร่างข้อเสนอ   

 2. ให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เทศบาลตําบลเชิงแส เกษตรกรในพื้นที่ตําบลเชิงแส
ร่วมกันจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธ์ุ เพื่อทําหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง รวมรวมข้อมูลพันธ์ุข้าวและการ
พัฒนาพันธ์ุข้าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
  3. ให้สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธ์ ผู้นําองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ส่งเสริมให้
เกษตรกรทํานาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทํานาปีเน้นให้เป็นชนิดปุ๋ยชีวภาพ 100%   

4. ให้สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธ์ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอําเภอ องค์ความรู้การทําเกษตร
อินทรีย์ แม้คนในชุมชนพอจะมีความรู้ แต่ยังต้องการองค์ความรู้ใหม่ ๆ เช่น การใช้ปุ๋ย เทคนิคการทํานาแบบ
ใหม่ ๆ การตรวจสอบคุณภาพดิน การกําจัดศัตรูพืชแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

5. ให้เทศบาลตําบลเชิงแส ผู้นําชุมชนมีมาตรการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักอินทรีย์ไว้กินเอง  
6. ให้จังหวัดประกาศให้แหล่งน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ อันประกอบด้วย ป่าพรุ ป่าชาย

เลน เป็นเขตคุ้มครองพันธ์ุปลาน้ําจืดพ้ืนเมือง โดยกําหนดช่วงห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ และอาจห้าม
บุคคลภายนอกเข้ามาจับปลาในพื้นที่คุ้มครอง และให้กรมประมงสนับสนุนพันธ์ุปลาน้ําจืดมาปล่อยเพิ่มเติมใน
แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
 โดยตลอดกระบวนการทํางาน ทางทีมนายกทิวา สังขบุญญา ร่วมกับกํานันโกวิทย์ ทะลิทอง และ
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ มีการพูดคุยข้อตกลงในการอนุรักษ์ต่างๆ ของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องในเวทีประชุม
ประจําเดือนของตําบล และประชุมประจําเดือนของอําเภอกระแสสินธ์ุ จากน้ันก็ให้ทางผู้นํากลับมาฟังความ
คิดเห็นลูกบ้านเพ่ือร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่คุ้มครองฯ ข้างต้น ซึ่งข้อตกลงนี้มีขึ้นมา 2 ฉบับแล้ว คือ บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลองเชิงแส 
ข้อตกลงที่ 54/001 และข้อตกลงที่ 001/2556  

 ทั้งมีการประสานพูดคุยกับผู้อํานวยการโรงเรียน เจ้าอาวาส เพื่อให้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับ
ชุมชนเรื่องนี้บ่อยๆ ปลัดหมูทบทวนกระบวนงาน ที่ตัวเองร่วมทํามาตลอด  จากนี้เราจะทําป้าย “ห้ามจับปลา” 
ให้มีเบอร์โทรของตํารวจ ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาล ติดไว้ด้วย หากใครพบเห็นให้โทรหาคนเหล่านี้ได้ทันที เพื่อ
ป้องปรามไม่ให้คนที่จับสัตว์น้ําแบบทําลายล้างเข้ามาในพื้นที่อีก พ่ีต้วนเสริม  

 แม้ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อกําหนดแนวเขตอนุรักษ์ที่ชัดเจนยังมีขั้นตอนอีกมากมาย แต่ก็ไม่
ยากแล้ว เมื่อชุมชนร่วมกันรับรอง ปลัดหมูกล่าวด้วยความภูมิใจในฐานะผู้สนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่นของเธอและเขาเอง  

 
 
 
 



เลา้ไก่ในบา้นเชิงแส 
เอ๊ก อี เอ๊ก เอก ..... เสียงนาฬิกาปลุกมีชีวิตดังไปทั่วตําบลเชิงแสในยามฟ้าสาง ก่อนแสงแห่งรุ่งอรุณ

จะมาเยือน  หลายชีวิตต่ืนขึ้นพร้อมจัดแจงแต่งตัวออกไปทํามาหากิน เช่นเดียวกับไก่คลอกนี้ที่แม่ไก่สีดํา พา
ลูกๆ เดินคุยเขีย่หากินอยู่ตามบ้าน ...กุ๊ก กุ๊กก กะต๊ากก... เป็นเสียงที่หลายคนคุ้นเคย บ้านไหนพอมีทีก็ใช้กัด
ล้อมไก่ให้หากนิในบ้าน หรือในรั้ว เพื่อไม่ให้ไปจิกกินพืชผัก ดอกไม้เพื่อนบ้าน บางบ้านก็ให้ข้าวเปลือกเป็น
อาหารบ้าง แต่ส่วนใหญใ่ห้หากินเอง 

ในปี 2556 นี้ คนเชิงแส 373 ครัวเรือนเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 58,990 ตัว และเลี้ยงกันมากในหมู่ 1 หมู่ 2 
บ้านเชิงแส เลี้ยงไว้บริโภคและจําหน่าย บางหลังมีถึง 4-5 คลอก หมายถึงตัวแม่ไก่ ที่จะออกลูกเจี๊ยบน้อยๆ ให้
ปีละ เกือบ 10 ตัวในแต่ละคลอก อาจจะโดนเหยียบตายไปบ้างเพราะตัวเล็กๆ เดินกันไปเป็นกลุ่มปะปนกับคน
ในบ้าน  หรือเป็นโรคตายไปบ้าง แต่ไม่เคยหมดไปจากหมู่บ้าน ถ้าช่วงไหนตายมากทางสภาองค์กรชุมชนก็
ประสานปศุสัตว์อําเภอเข้ามาดู และให้ยาหยอดไว้รักษากันเองได้ 

ภายในระยะเวลา 8 เดือน จะได้ไก่ตัวละประมาณ 2 กิโลกรัมๆ ละ 70-75 บาท มีแม่ค้ามารับซื้อถึง
บ้าน แต่ที่ขายในตลาดทําเรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 120 บาท  หากคํานวณรายได้คร่าวๆ จาก
จํานวนไก่ จะเห็นได้ว่าคนเชิงแสมีรายได้จากไก่ปีละไม่ตํากว่า 825,860 บาท โดยแทบไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเลย   

“คนที่นี่เขาไม่กินไข่ เพราะต้องการให้แม่ไก่ฟักให้เป็นตัว รอกินเนื้อมันดีหวา” พ่ีอวบพูดติดตลก 
เพราะอาหารหลายมื้อ ทั้งไก่ต้ม ไก่ต้มขมิ้น ไก่ย่าง ต้มข่าไก่ โดยเฉพาะ แกงคั่วไก่ใส่หยวก คือ อาหารพื้นเมือง
ขึ้นชื่อของที่นี่ มีงานไหนงานนั้นที่ทุกคนจะได้กิน และเนื้อไก่บ้านเหนียวนุ่มกินอร่อย ใครๆ ได้ชิมก็ติดใจ พ่ีต้วน
พูดด้วยความภาคภูมิใจเพราะที่บ้านตัวเองเลี้ยงไก่ไว้ เช่นกัน  

อย่างสมัยก่อน ทุกๆ ปีในวันตรุษจีนจะมีการเอาไก่ไปต้มไว้เป็น 10 ตัว เพราะสมัยนั้นครอบครัวใหญ่ 
ลูกหลานมาก มากินร่วมกัน หรือเดี๋ยวนี้ในช่วงเดือน 3 เดือน 9 มีไหว้เจ้าที่ ก็ยังใช้ไก่อยู่ “ไก่ปากทอง” ซึ่ง
หมายถึงการเอาแหวนทองไปใส่ในปากไก่ต้มที่ใช้ทําพิธี เพราะเชื่อว่า การทํามาหากินจะสมบูรณ์ เงินไหลมาเท
มา  หรือถ้ามีเพื่อนบ้านต่างถิ่น มีคนใหญ่คนโตมาเยี่ยมบ้านก็จะเชือดไก่ให้กิน ถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างดี  

ไก่พ้ืนบ้านของคนเชิงแสจึงมิใช่ แค่กินในครวัเรือน ในพิธีกรรม หรือไว้ขายเพียงเท่านั้น แต่หมายถึง
ความสัมพันธ์ของผู้คนจากที่หนึ่งกับที่นี่ที่มีมาอย่างยาวนานด้วย  

แปลงผักอินทรย์ีในพื้นที่ โหนด นา เล 

 ลูกบวบ อวบยาวเรียวสวยงามปลายผลมีถุงน้ําผูกอยู่ เรียงลดหลั่นกันเป็นรุ่นๆ ห้อยตามซุ้มไม้ที่ทําค้าง
ไว้เป็นแถวแนวสวยงาม ข้างๆมีพ่ีอ้วน ‘วิชัย ชัยเชื้อ’ ชายวัยกลางคนรูปร่างกํายํา เห็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ  ขุด
ดินเปิดทางน้ําเล็กๆ ให้เป็นร่อง ตามแนวต้นบวบ แม้จะเต็มไปด้วยเหงื่อ แต่ใบหน้าของเขาก็ย้ิมแย้ม พูดจา
ทักทายพ่ีอวบน้องสาว ซึ่งแนะนําให้รู้จักฉัน “หวัดดีค่ะ ช่ือแพ็บค่ะมาจากจะนะ ผักสวยๆ น่ากินจังเลยคะ”  

 นอกจากบวบแล้วในพื้นที่ 5 ไร่ของพี่อวบยังมีมะระ มะเขือ พริก มะนาว ฟักทอง กล้วย ผักสวนครัว
อีกหลายชนิด มีบ่อเลี้ยงปลา และกําลังทําเล้าหมู ทั้งหมดนี้ลงทุนไปประมาณ 30,000บาท ในการวางระบบน้ํา



ในสวน เป็นแปลงที่ทําต่อจากอีกแปลงอยู่ด้านนอกซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของแปลงนี้ ที่คิดทําแปลงนี้เพราะ
เราต้องการสร้างรายได้ให้ครอบครัวด้วย     
 “นิเมื่อวานนางน้อย  บุญญภัทโรมาซื้อมะระไป 10 โล พ่ีขายไปโลละ 20 บาท เขาเอาไปขายต่อคน
ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดโล  30  บาท”  
 นอกจากนั้นแล้ว ผักชนิดอ่ืนๆ ยังมีแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน รวมๆ แล้วมีรายได้ในการปลูกผักต่อวัน
ประมาณ 900 บาท  ปีหนึ่งๆ รวมแล้วไม่ตํ่ากว่า  300,000 บาท  
 แปลงผักนี้เป็นการทํานําร่องเพื่อให้สมาชิกเห็นว่า เราสามารถทําได้ นอกจากกินในครอบครัวแล้ว 
สร้างรายได้ได้ด้วย ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีสารพิษแน่นอนเพราะเราปลูกเองกินเอง เหลือก็ขาย ซึ่งตอนนี้ใช้ 
ปุ๋ยหมักเองบ้าง มูลวัวบ้างถ้าไม่พอก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ซื้อมาอยู่ แต่อีกสักระยะ ตอนนี้กําลังทําคอกหมูอยู่ ถ้าเลี้ยง
หมูได้ก็จะเอาขี้หมูที่ได้มาทําปุ๋ยอินทรีย์เองด้วย  
 ตอนนี้มีเพื่อนสมาชิกที่เริ่มทําแบบเดียวกันนี้แล้วมีพ่ี เกษม พ่ีจําเนียน ลุงขํา น้องเดียว น้าชาติ พ่ีดม
และที่สมัครสมาชิกไว้อีก 4 คน เมื่อเขาเห็นเราทําได้ เขามั่นใจ และมีกําลังพอก็เชื่อว่าเขาก็ทําได้  

 อีกรูปธรรมหนึ่งของแปลงผักอินทรีย์ที่เริ่มต้นแล้ว รอการขยายผลถึงเพื่อนบ้าน เครือข่าย ผ่านการ
แบ่งปันประสบการณ์ แบ่งปันกล้วยไปกิน แบ่งปันต้นกล้าไม้ที่เพาะไว้หน้าขนําน้อยอีกไม่ตํากว่า 5 ชนิด ดังที่
ฉันได้บวบ มะระ และต้นกล้าไม้ ที่มีมะนาวเพาะจากเมล็ด มะระ และฟัก มาปลูกที่จะนะ  ขณะที่ฉันก็นํา ลูก
จําปาดะ ผักคะน้า มาให้ชิม มีเมล็ดพันธ์ุถั่วพู อัญชัน กระเจี๊ยบ มะละกอ ที่ฉันคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุไว้มาให้ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า เธอจะมาเติบโตงอกงามพลิกฟ้ืนผืนดินเชิงแสให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เราจะเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เชิงแส 

  หัวใจสําคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้าน นอกจากจัดสภาพแวดล้อมแล้ว คือการสร้าง
จิตสํานึก ให้แต่ละครัวเรือนรู้สึกตระหนักและออกมาปฏิบัติการผลิตอาหารปลอดสารเคมีด้วยตัวเอง เพื่อ
สุขภาพ หากทําได้อีกไม่นาน ดิน น้ํา ความสัมพันธ์ก็ผู้คนก็จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาพร้อมกัน   

นี่คือสิ่งที่คนเชิงแสอยากเห็น แต่ระยะเวลาเพียงหนึ่งปีของโครงการอาจตอบโจทย์นี้ได้ไม่หมด 
เช่นเดียวกับที่โครงการนี้เข้ามาบนต้นทุนเดิมที่มีการทําอยู่ไม่น้อยแล้ว จะทําอย่างไรโดยใช้เงื่อนไขของโครงการ
นี้ทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนเชิงแส   

ตอนนี้มีการรับสมัครแกนนําชาวนาที่จะเข้าร่วมแล้วจํานวน 100 คน และกําลังออกแบบการพัฒนา
ศักยภาพให้เธอและเขาสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ 1,000 ไร่ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นาข้าวอินทรีย์
พันธ์ุข้าวตลาด และนาข้าวอินทรีย์พันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง พร้อมการเข้ามากําหนดกติกาในการทํานาข้าวอินทรีย์ 
พร้อมวางแผนการผลิตนาข้าวอินทรีย์ ร่วมกันแล้วในเบื้องต้น   

จากนั้น พ่ีอวบเล่าว่า จะมีโครงการนําร่อง โดยการสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์ของแกนนํา  ซึ่งวาง
การเชื่อมโยงตลาดผลผลิตข้าวอินทรีย์กับอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพ โดยพาไปศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพในหลายๆ ที่ที่มีเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารทําอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นที่บางแก้ว จังหวัดพัทลุง หรือที่อ่ืนๆ  

ควบคู่กันจะมีการเก็บรวบรวมพันธ์ุข้าวอินทรีย์เข้าสู่ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ  โดยเริ่มจากการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาสู่การเก็บรวบรวมพันธ์ุข้าวอินทรีย์เข้าสู่ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ จัดต้ังคณะทํางานรับผิดชอบ
เรื่องเมล็ดพันธ์ุ  จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับจัดต้ังเป็นธนาคารเมล็ดพันธ์ุ และอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บ
เมล็ดพันธ์ุ ในระยะยาว 

โจทย์ยากของงานนี้น่าจะอยู่ที่ ไปฝากความหวังไว้ที่โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ที่ยังไม่เห็นว่าจะขยับไปได้
อย่างไร หรือคนเชิงแสต้องเข้าไปเป็นกลไกผลักดันในเกิดการทําอย่างจริงจัง ซึ่งนอกจากองค์ความรู้แล้ว ยังมี
งบประมาณ กําลังคน ที่มาลงแรกอีกไม่น้อย  

ทางเลือกที่ง่ายกว่า และที่แปลงนาของพี่อวบเริ่มทําแล้วคือ การเลี้ยงหมู ที่นํามาทําปุ๋ยหมักเอง เน้น
ใช้เองในแปลงผัก การจัดการจะง่ายและยั่งยืนกว่า แล้วเชื่อมตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ขยายผลไป
โรงเรียน เป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้ลูกหลานได้ร่วมกันปฏิบัติการจริง ความรู้ก็จะอยู่ในเนื้อในตัวให้พวกเธอและ
เขาได้กําหนดอนาคตของตัวเอง แล้วเราก็จะเห็นอนาคตที่เป็นจริงของคนเชิงแสในอีกไม่นานเกินรอ  
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

ชื่อโครงการ อนุรักษ์วงจรอาหาร-ในน้าํมปีลา-ในนามีขา้ว-ในเล้ามีไก่พื้นเมือง 
หลักการและเหตุผล      จากการจัดเก็บข้อมูลการทําการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพที่ทํากันมาตั้งแต่ด้ังเดิม อดีต
ตําบลเชิงแส ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็น อู่ข้าว - อู่น้ํา ด่ังคําพูดที่ว่า “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว ” เป็นชุมชนที่มีความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง เป็นสังคมเอื้ออาทร ดูแลซึ่งกันและกัน การทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทํานาหรือทํา
สวน มักใช้แรงงาน คนและสัตว์ ไม่มีการใช้เครื่องจักร ปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยตอก ( มูลวัว มูลควาย ) และมีการทํา
นาเพียงปีละ 1 ครั้ง โดยใช้พันธ์ข้าวพ้ืนบ้าน เน้นการทําแบบใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ อาศัยน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติและฝนที่ตกตามฤดูกาล ผลผลิตเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนบ้านใกล้
เรือนเคียงในยามที่เพื่อนบ้านเดือดร้อนและยังเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันในงานบุญต่างๆก็ยังใช้ข้าวสารช่วยกันแทน
เงินจนกลายเป็นประเพณีในอดีตนั่นคืออดีตที่พวกเราชาวตําบลเชิงแสยังพอจะจํากันได้กับคนรุ่นเก่า ซึ่งเป็น
การพัฒนาที่เป็นไปตามทิศทางวิสัยทัศน์ของตําบลเชิงแส ที่มีว่า 
วิสัยทัศน์ตําบลเชิงแส      เกษตรอินทรีก้าวหน้า   พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (เชิงอนุรักษ์) 
                                        สร้างชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวความสามัคคี 
วิสัยทัศน์อําเภอกระแสสินธุ์ 

กระแสสินธ์ุถิ่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก้าวล้ําเกษตรอินทรีย์ 
เป้าเหมายของตําบลหรือของอําเภอเป็นเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการต้องการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํา

เกษตรจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ แต่เวลาผ่านไปจําได้ว่าประมาณปี 2523 นโยบายของรัฐบาล ส่งเสริม
ให้ชาวนาหันมาใช้ปุ๋ยเคมีในการทํานาปลูกผักโดยผ่านทางหน่วยงานที่ให้ข้อมูลในด้านของเกษตรกรโดยใช้
อาสาพัฒนาชุมชนสํารวจแบบ จปฐ (กระผมเป็นอาสาพัฒนาชุมชนในสมัยนั้น) และอีกหน่วยงานที่สนับสนุน
งบประมาณและจัดหาปุ๋ย คือ เกษตรอําเภอ จากปี 2523 เกษตรเริ่มเปลี่ยน - จากการใช้ปุ๋ยมูลวัว – มูลควาย 
มาใช้ปุ๋ยเคมีเต็มพ้ืนที่ ประมาณปี 2529 และต้ังแต่ปี 2529 เป็นต้นมา เวลาเปลี่ยน วิถีชีวิตเปลี่ยน สังคม
เปลี่ยน ผลกรทบจากการใช้ปุ๋ยเคมี ทําให้ปลานํ้าจืดในแหล่งน้ําธรรมชาติลดน้อยลง ปลาบางชนิดก็สูญพันธ์ุไป
แล้ว และยังทําให้เกิดการเสียดุลย์ทางธรรมชาติ 
 จนกระทั่งมีโครงการ สกว.เข้ามาในพื้นที่ ประกอบกับโครงการต้นกล้าอาชีพ ทําให้มีการทําบัญชี
ครัวเรือนกันอย่างจริงจัง มีการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้ทุกคนเห็นปัญหาของตนเองในแต่ละ
ครัวเรือน คนในหมู่บ้านตําบลเชิงแสเริ่มตระหนักถึงสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจในครัวเรือนของตนเองที่มี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ สภาพของหนี้สินมีหนี้สินเพิ่มขึ้น และเป็นหนี้ที่พอกพูนขึ้น โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรเป็นหนี้จากการทํานาทั้งจากการกู้มาเพื่อซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งเป็นหนี้ที่ซ้ําซากวนเวียน เท่านั้นยัง
ไม่พอ  ยังมาจากนโยบายของรัฐบาลด้วยที่สนับสนุนให้เกษตรกรเน้นการทํานาเพื่อผลทางเศรษฐกิจอย่างเดียว 
และเปลี่ยนจากการทํานาปีละ 1 ครั้งมาเป็นปีละ 2- 3 ครั้ง ต่อ ปี ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง จนยิ่งทําให้
หน้าดินเสีย ย่ิงทําให้ต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่มากขึ้น จึงจะสามารถทําให้ทีผลิตผลเท่าเดิมได้ ทําให้ต้นทุนการ
ผลิตย่ิงเพิ่มขึ้นประกอบกับการที่ราคาสินค้าเกษตรนั้นเกษตรกรไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่กําหนดราคาได้เอง ทํา



ให้หนี้สินยิ่งเพิ่มขึ้น พฤติกรมการบริโภคเปลี่ยน- สุขภาพยิ่งแย่ลงเพราะบริโภคผลผลิตที่มีสารเคมีตกค้างใน
อาหารและผลกระทบที่สําคัญ คือ ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นไปทําลายล้างพันธ์ุปลาในแหล่งน้ําจนเกือบ
สูญพันธ์ุ 
 ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ ที่ทําใช้ให้สังคม – ชุมชนของตําบลเชิงแส เปลี่ยนไปจากสังคม ที่เอื้อ
อาทรมีการช่วยเหลือกัน เคยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลายเป็นสังคมเดี่ยว ที่อยู่แบบตัวใครตัวมันมีการพึ่งพา
อาศัยกันเองน้อยมาก เนื่องจากทุกคนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพและแก้ปัญหาหนี้สินและยังไม่มีท่าทีว่าจะแก้ปัญหา
ได้หรือไม่ 

เพราะในปัจจุบันทางภาครัฐยังปากว่าตาขยิบ รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่ปุ๋ยเคมียังมีจําหน่ายใน
ท้องตลาดโดยเฉพาะ ที่บ้านกํานันผู้ใหญ่บ้าน จําหน่ายให้กับกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน 
 และก็ถึงเวลาเมื่อโครงการ สกว.เข้ามาทางคณะทํางานจึงมีความเห็นร่วมกันในการที่จะใช้ช่องทางของ
โครงการฯนี้เพื่อจุดประกายเป็นโครงการนําร่องให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หวัง
จะเปลี่ยนแปลงสังคมในตําบลเชิงแสให้กลับมาอยู่กันอย่าง อยู่เย็นเป็นสุข –อยู่รอดปลอดภัย เป็นสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีๆ ให้ตําบลเชิงแสกลับมาเป็น อู่ข้าว – อู่น้ํา – ในน้ํามีปลา – ในนามีข้าว  เช่นในอดีต 
 ผลสรุปข้อมูลจากการทําบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือนประจําวันโดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ของหมู่ที่ 2 ตําบลเชิงแส จํานวน  87  ครัวเรือนของเกษตรกรในพื้นที่ พบว่า 
สาเหตุการเป็นหนี้เกิดจากการทํานา เพราะต้นทุนการผลิตสูง ใช้ปุ๋ยเคมีซึงมีราคาแพง ใช้ยาฆ่าปู-หอย ซึ่งเป็น
ศัตรูของต้นข้าว ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง เกิดการทําลายธรรมชาติ ทําลายสัตว์น้ํา กุ้ง-หอย-ปู-
ปลา ทําลายพันธ์ุพืชน้ําและห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ 
 นอกจากนี้ จากข้อมูลที่ได้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารสูงที่สุด เพราะต้องซื้อไม่ว่าจะเป็น เนื้อ
หมู-เนื้อไก่-ปลา จากท้องตลาด ซึ่งปลาที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นปลาจากการทําประมงในอ่าวไทย และทะเลสาบ 
สาเหตุเพราะการทํานาโดยใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆไปทําลายปลาน้ําจืด – พืช – ผักน้ํา ที่มีในนาข้าวและ
แหล่งน้ําธรรมชาติจนแทบจะสูญพันธ์ุ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภาองค์กรชุมชนตําบลเชิงแสจึงได้จัดทําโครงการ  “อนุรักษ์วงจรอาหาร ในน้าํ
มีปลา-ในนามีข้าว-ในเลา้มีไก่พื้นเมือง”  เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุปลาธรรมชาติ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อฟื้นทุ่งนาให้เป็นทุ่งนาอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์ด้วย  กุ้ง – หอย – ปู – ปลา คืนระบบวงจรอาหาร
ตามธรรมชาติให้สมบูรณ์มากที่สุด 

2. เพื่อให้ทุกครอบครัวในชุมชนมีอาหารไว้บริโภคอย่างพอเพียงสําหรับทุกสถานการณ์ เช่น ขณะเกดิภัย
พิบัติ น้ําท่วม ภัยแล้ง 

3. ครอบครัวและชุมชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ 
 
 
 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมายที่ต้องการบรรลผุล ตัวชี้วัด 

- เพื่อฟื้นทุ่งนาเคมีให้เป็นทุ่งนาอินทรีย์และคืน
ความสมบูรณ์ให้ทุ่งนาและระบบนิเวศที่อุดม
สมบูรณ์ด้วย กุ้ง – หอย – ปู – ปลา 
 

ในแหล่งน้ําธรรมชาติ – นาข้าว ไร่นาสวนผสม มีปลา
น้ําจืดปลาท้องถิ่น อุดมสมบูรณ์ 

-ให้ทุกครอบครัวในชุมชนมีอาหารไว้บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ทุกครอบครัวในชุมชนมีอาหารทีปลอดภัยถูกหลัก
โภชนาการบริโภคอย่างพอเพียงในทุกสถานการณ์ 
เช่น ขณะเกิดภัยพิบัติ น้ําท่วม ภัยแล้ง สามารถ
พ่ึงตนเอง พ่ึงกันเองได้ 

-ตําบลเชิงแสมกีติกาเรื่องการอนุรักษ์และสงวน
พันธ์ุปลาที่กําลังจะสูญพันธ์ุ ห้ามจับปลาในฤดู
วางไข่ 

มีปลาน้ําจืด – ปลาท้องถิ่นชุกชุม ปลาท้องถิ่นที่กําลัง
จะสูญพันธ์ุมีจาํนวนเพิ่มขึ้น 

-ให้ทุกครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองไว้บริโภคและจําหน่าย 

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีเลา้ไก่พ้ืนเมืองอย่างน้อย 
เล้าละ 30 ตัว 

เป้าหมายหลัก 
กลุ่มคน ( ครอบครัว ) ของตําบลเชิงแสที่อาสาสมัครเข้ารว่มโครงการ จํานวนประมาณ 100 ครอบครัว ( ทั้ง 4 
หมู่บ้าน ) เพื่อให้เกิดเป็นหมูบ้่านเกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มเป้าหมายรอง 
     คนในตําบลเชิงแส ทั้ง 4 หมู่บ้าน จํานวน 925 ครัวเรือน 
สถานที่ดําเนินงาน  ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา 
วิธีการดําเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 เวทีทําความเขา้ใจชุมชนเกี่ยวกับการทําโครงการ 
1.1 จัดเวทีทําความเข้าใจกับแกนนํา 
1.2 จัดประชุมเพื่อทําความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องเหตุผลที่ต้องจัดทําโครงการนี้ 

- บอกเล่าสถานการณ์ปัญหา แลกเปลี่ยนสถานการณ์ในอดีต / ปัจจุบัน 
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การทํานาเกษตรอินทรีย์(ทุ่งนาปลาคลัก)ในอดีตจากครูภูมิปัญญาในทอ้งถิ่น 
-     ย้อนวิถีชีวิตในอดีต – เปรียบเทียบการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน 

-ด้านอาชีพ 
-ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
-สิ่งแวดล้อม/ดินฟ้าอากาศ/การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
-วิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรม 

 
 



กิจกรรมที่ 2   การสํารวจขอ้มูลทรัพยากร แหล่งน้าํตามธรรมชาติ พนัธุ์ปลาน้ําจืดในพืน้ที่ ไก่พื้นเมือง 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน/เยาวชน จัดทําข้อมูลของทรัพยากร แหล่งน้ําตามธรรมชาติ พันธ์ุปลาน้ํา

จืดในพื้นที่ พันธ์ุไก่พ้ืนเมือง   
2.2 การวางกรอบงาน เครื่องมือสําหรับการจัดเก็บข้อมูลของทรัพยากร แหล่งน้ําตามธรรมชาติ พันธ์ุปลาน้ํา

จืดในพื้นที่ พันธ์ุไก่พ้ืนเมือง    
2.3 การปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลของทรัพยากร แหล่งน้ําตามธรรมชาติ พันธ์ุปลาน้ําจืดในพื้นที่ พันธ์ุไก่

พ้ืนเมือง    
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลของทรัพยากร แหล่งน้ําตามธรรมชาติ พันธ์ุปลาน้ําจืดในพื้นที่ พันธ์ุไก่พ้ืนเมือง    
2.5 การนําเสนอในรูปแบบเอกสารของทรัพยากร แหล่งน้ําตามธรรมชาติ พันธ์ุปลาน้ําจืดในพื้นที่ พันธ์ุไก่

พ้ืนเมือง    
กิจกรรมที่ 3  การกําหนดกติกาชุมชนดา้นการอนรุักษ-์ขยายพนัธปืลาน้ําจืด 
3.1 การระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์-ขยายพันธ์ุปลา 
3.2 เวทีประชาพิจารย์ร่างกติกาแนวทางการอนุรักษ์-ขยายพันธ์ุปลา 
3.3 การประกาศเป็นกติกาชุมชนด้านการอนุรักษ์-ขยายพันธ์ุปลา     
กิจกรรมที่ 4    การขยายการทํานาขา้วอินทรีย์พืน้ที่โซนโหนด นา เล 
4.1  การรับสมัครแกนนําชาวนาที่จะเข้าร่วม จํานวน 100 คน และพัฒนาศักยภาพให้สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ 
จํานวน 1,000 ไร่ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นาข้าวอินทรีย์พันธ์ุข้าวตลาด และนาข้าวอินทรีย์พันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง   
4.2 กําหนดกติกาการเข้าร่วมปลูกนาข้าวอินทรีย์ พร้อมวางแผนการผลิตนาข้าวอินทรีย์    
4.3 การสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์ของแกนนําชาวนาตามแผน   
4.4 การเชื่อมโยงตลาดผลผลติข้าวอินทรีย์กับอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพ 
- ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพ 
4.5 การเก็บรวบรวมพันธ์ุข้าวอินทรีย์เข้าสู่ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ   
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-การเก็บรวบรวมพันธ์ุข้าวอินทรีย์เข้าสู่ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
-จัดต้ังคณะทํางานรับผิดชอบเรื่องเมล็ดพันธ์ุ 
-จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรบัจัดต้ังเป็นธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
-อบรมให้ความรู้ในการจัดเกบ็เมล็ดพันธ์ุ 
ระยะเวลาดําเนินงานและแผนปฏบิัติการ       ระยะเวลาดําเนินงาน 2 ปี 
แผนปฏิบัติการ 

1. ขยายพื้นที่การทํานาอินทรีย์นําร่องให้ครบทั้ง 4 หมู่บ้านๆจํานวน 1,000 ไร่ 
2. เพิ่มปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรย์ีให้เพียงพอกับความต้องการ 
3. อนุรักษ์-ขยายพันธ์ุปลาธรรมชาติ-ในนาข้าวและแหล่งน้ําธรรมชาติ 
4. ยกระดับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ทั้งเพื่อการบริโภคและจําหน่าย 



สถานทีดํ่าเนนิงาน  ตําบลเชิงแส ทั้ง 4 หมูบ้่าน 


