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บทที่  4 
บริบทชุมชนในดานฐานทรัพยากรการทองเที่ยวพ้ืนที่หวยแรง 

 
 
  การศึกษาบริบทชุมชนในดานฐานทรัพยากรการทองเที่ยวนั้น  มุงเนนศึกษาปจจัยที่เอื้อตอ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งประกอบไปดวย  สภาพภูมิประเทศลักษณะความหลากหลายทางดาน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น  ลักษณะวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีรากฐาน
จากภูมิปญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ  ทั้งในดานกายภาพและสิ่งที่ถูกสรางขึ้น  ตลอดจนในดานมิติ
ทางดานสังคม  นอกจากนี้ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาปจจัยเบื้องตนแหงความสําเร็จของการจัดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนซึ่งในการนําเสนอขอมูลจากการศึกษาสถานการณและ

ปจจัยแหงความสําเร็จเบื้องตนในดานการทองเที่ยว การนําเสนอขอมูลในการศึกษาบทนี้  นําเสนอ
เปนสามสวนอันประกอบดวย  (4.1)  สถานการณปจจุบันของชุมชนตําบลหวยแรง  (4.2)  ปจจัยสําคัญ
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานทรัพยากรการทองเที่ยว  และ (4.3)  ปจจัยทางดานภูมิปญญา
พื้นบานและวัฒนธรรมซึ่งสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

 

4.1  สถานการณปจจุบันของชุมชนตาํบลหวยแรง   
                
  ตําบลหวยแรงหรือบานหวยแรงเปนพื้นที่หนึ่งของ  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  เปนตําบล
ที่มีพื้นที่คอนขางมากเมื่อเทียบกับตําบลใกลเคียงในเขตอําเภอเมืองตราดดวยกัน  ขนาดของพื้นที่
รวม  187  ตารางกิโลเมตรหรือ  116,875  ไร  ประกอบไปดวย  11 หมูบาน  สําหรับจํานวนประชากร
จากฐานขอมูลบรรยายสรุปขององคการบริหารสวนตําบลหวยแรงสํารวจ  วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2550 
จํานวนประชากรทั้งสิ้น  6,914  คน  แบงเปนเพศชาย  3,423  คน  เพศหญิง  3,491  คน  จํานวนครัวเรือน 
2,394  ครัวเรือน  สามารถแสดงเปนรายหมูบานทั้ง11หมูบานไดตามตาราง  15 
  จากการวิจัยพบวาชุมชนหวยแรงที่มีจํานวนมากมักอาศัยอยูตามรมิคลองดังเชน  หมูบานที่มี
จํานวนประชากรตั้งแตระดับ  500  คนขึ้นไป  ประกอบดวย  บานคลองขุด  บานเนินยาง  บานปากพีด 
บานฉางเกลือ  บานหนองใหญ  บานหินโคงและบานคลองพีด  ดานลักษณะพืน้ทีพ่บวาชมุชนในพืน้ที่
ไดเลือกที่อยูอาศัยริมคลองหวยแรงโดยตั้งบานเรือนขนานไปกับลําคลอง  มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ํา
กับธรรมชาติ  ดังจะไดอธิบายดังตอไป 
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ตาราง 15  จํานวนหมูบานและจํานวนประชากร ตําบลหวยแรง จังหวัดตราด 
 

จํานวนประชากร ชื่อหมูบาน 

ชาย หญิง 

รวม จํานวนครัวเรือน 

เกาะขวาง 300 314 614 189 

คลองขุด 242 284 526 169 

บางปรง 228 226 496 184 
เนินยาง 329 306 635 204 
ปากพีด 338 336 674 258 

ฉางเกลือ 690 719 1409 432 
แหลมตอง 152 190 342 122 
หนองใหญ 274 270 544 169 

หินโคง 381 340 721 271 

คลองพีด 373 358 731 282 

เขาตาโปน 116 108 114 224 

รวม 3,123 3,451 6,574 2,504 

 
 ลักษณะทางภมิูประเทศ 

 สวนใหญของตําบลมีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมสลับเชิงเขา  ความเดนชัดทางพื้นที่มี
ลําคลองหวยแรงไหลผานในสวนพื้นที่ตั้งของหมูบานที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกับลําคลอง  ทางดานที่ตั้ง
ทางดานทิศเหนือติดตอกับตําบลวังตะเคียนอําเภอเขาสมิง  ตาํบลดานชุมพลอําเภอบอไร  ทางดานทิศใต
ติดตอกับตําบลวังกระแจะ  ตําบลเนินทรายอําเภอเมือง  ทางดานทิศตะวันออกติดตอกับตําบลเนินทราย  
ตําบลทากุมอําเภอเมือง  และทางดานทิศตะวันตกติดตอกับตําบลทุงนนทรี ตําบลวังตะเคียน  อําเภอ
เขาสมิง  ซ่ึงตําบลหวยแรงเปนพื้นที่รับน้ําจากอําเภอตางๆ สืบเนื่องจากพื้นที่ของอําเภอบอไรมีพื้นที่
ติดตอกับแนวเทือกเขาบรรทัดเชื่อมกับอําเภอเขาสมิงที่มีเนินเขาสลับพื้นที่ราบระหวางภูเขาจึงทําให

พื้นที่ของหวยแรงเปนแหลงรองรับน้ําและทําใหเกิดภูมิประเทศที่มีลําคลองที่ทอดตัวเปนแนวยาว

ไหลลงสูแมน้ําตราดเชื่อมกับอาวตราดที่เปนสวนอาวในของอาวไทยที่มีเกาะชางและหมูเกาะตางๆ

เปนแนวเขตแดนกั้นทิศทางกระแสลมและพายุจากทะเลอาวไทย  สามารถแสดงภาพภูมิประเทศ
ไดดังนี้ 
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ภาพ 16  แผนที่  L7017  แสดงภูมิประเทศตําบลหวยแรง 
(ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2551) 
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 จากแผนที่ภูมิประเทศของหวยแรงพบวามีความหลากหลายในทางพื้นที่ประกอบกับ

ความเดนชัดของภูมิประเทศที่มีลําคลองหวยแรงไหลผานใจกลางของพื้นที่  ทําใหหวยแรงมีพื้นที่
เชื่อมสองฝงคลอง  ลักษณะดังกลาวจึงทําใหหวยแรงมีปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ภาพ 17  แผนที่ภาพถายดาวเทียมตําบลหวยแรง 
(ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2551) 
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ทางธรรมชาติซ่ึงมีผลตอการตั้งถ่ินฐานของชุมชนพบวา มีบานเรือนตั้งเรียงรายขนานไปกับลําคลอง
โดยผูกพันวิถีชีวิตกับสายน้ําแหงนี้ 

 

4.2  ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานทรัพยากรการทองเที่ยว 
 
  สภาพพืน้ท่ีโดยท่ัวไปในอดีต 
 หวยแรงเปนตําบลที่มีเรื่องเลาสืบกันมาในพื้นที่หมู  4  บานเนินยาง  มีลําหวยซ่ึงมีปริมาณ
น้ํานอย  ทําใหตื้นเขินเห็นหินโผลขึ้นมา  มีลักษณะคลายนกอีแรง  ซ่ึงมีนกแรงลงมากินกินในน้ําลําหวย 
ซ่ึงนายประพัฒน  ฤทธิเดช  กลาววาตนเองมีบรรพบุรุษอพยพมาจากเกาะกง  ไดเลาใหฟงวา 
 หวยแรงเดิมเรียกหนองกวน  มีรูปอีแรง  หนาฝนจะแลไมเห็น  หนาแลงจะมีรูปอีแรง 
อันสอดคลองกับบันทึกประวัติของหวยแรง  (จากเอกสารรายงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยแรง)  
ตอมาในสมัยที่ฝร่ังเศสเขามายึดครอง  จังหวัดตราด  ไดทําลายหินรูปอแีรงเพราะเพียงตองการทําลาย
ความเชื่อของชาวบาน   
 นอกจากนี้นายเพี้ยน  การสมัครหรือชาวบานมักเรียกวาลุงเพี้ยนปจจุบันอายุ  84  ป  
อาศัยอยูบานเลขที่  16  หมูที่  4  บานเนินยาง  ตําบลหวยแรง  ไดใหขอมูลโดยการเลาใหฟงวา 
“ปาลางสุดหรือเรียกวาปาขางลางจะมีลักษณะเหมือนเดือนหงาย  เหมือนเดือนหงายในเวลากลางคืน  
มองไมสวาง มีตนไมตนเล็ก  ตนระกํา  ไมจิก  ไมพอง  ไมตะขอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาในฤดูชวง
เขาพรรษาระกําจะออกลูกมากแทบจะหาบไมไหวสวนปาชั้นกลางก็จะพบไมตะบาก  ไมคะนอง 
ไมตะเคียน  แตโตไมจริง  สําหรับปาชั้นบนมีไมยางแดง  ไมกลอง  ไมยางเขา  ไมกะบก  ไมสํารอง” 
 ดังนั้นจะพบหินงอกเปนรูปอีแรง  อยูในกลางทุงนาหนองหวยแรงซึ่งเปนปาเสม็ดยังไมได
ทํานา  ตอมาฝรั่งเศสเขามาครอบครองแลวมาตีคอหัก  เปนคํากลาวของลุงเพี้ยน  การสมัคร  (ปจจุบัน
ยังคงมีรองรอยอยูกลางทุงนา)  ตัวอีแรงจะมีลักษณะยืนสองขา กางปกหันหนามาทางตะวันออก 
ในปจจุบันยังคงเหลือเพียงซากหินที่อยูลึกในทองนาหนองกวนหรือเรียกหนองหวยแรงนอกจากนี้

ในพื้นที่ตําบลหวยแรงในสมัยที่ยังเปนเด็ก บานเรือนมักตั้งอยูริมคลอง  มีปาทึบ  ประกอบไปดวย
ไมยางแดง  ไมตะเคียน  ไมชันผู  ไมพะนอ  ไมบุนนาก  ไมตะแบก  ไมตะบาก  เกิดขึ้นผสมผสาน
เปนปาทึบ  ปาหวยแรง  มี  3  ระดับ 

ปาไมเหลานี้จะแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพสูง ดังจะเห็นไดจากจากการแสดง
ความคิดเห็นของลุงเพี้ยน  การสมัคร  ที่ชี้ใหเห็นวา  “ถาเจอยางนาในบริเวณนั้นมักจะพบตนคอแรน 
ตนสีระมัน  ตนอินทนิน  ตนชันผู  ตนตาเสือ  กะทอนปา  ตนกะลอก  ไมสองสลึง  ตนสาบเสือ  
ตนตาเสือ” 
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 สวนสัตวปาพบจํานวนมากหลากหลายชนิด  ถาเดินเขาปาจะพบสัตวพื้นลาง  ทากมจีาํนวนมาก 
กระจง  กระทิง  เตา  ตะกวด  งูเหลือม  นกเงือก  นกเขา  นกกระจิก  นกกะวะ  (กวะ)  ปจจุบัน
สูญพันธุไปแลว  
 ในสวนของลําคลองหวยแรงในอดีตจากการสัมภาษณนายแกว  หัสดงคต  อายุ  79  ป
อาศัยอยูหมูบานปากพีดหมูที่ 5  ไดกลาวถึงความอุดมสมบูรณของคลองหวยแรงโดยไดเลาวาในอดีต
บริเวณริมคลองมีพืชเกิดขึ้นอยางหนาแนน  ประกอบไปดวยปาจากจํานวนมาก  ปาไผ  ขนานไปกับ
ลําคลอง  การเดินทางโดยทางเรือเทานั้น  ระยะทางจากบานถาเดินทางขึ้นไปดานบนเพื่อหาอาหาร
สัตวน้ําจะตองนั่งเรือขาขึ้นโดยกลาววา 
 ออกจากบานเชาถึงตะโปนมืดหายการเดินทางตองผานบอน้ําขนาดใหญมีสัตวราย

อยูเรียกวา  เหรา  ถามีคนไปคางคืนอยูที่นั่นคนจะหายคืนละคน  ในตํานานกลาวถึงตําหนักกอก
ซ่ึงมีตัวเหราลักษณะคลายตะพาบน้ําใหญกินคนอาศัยอยูในถ้ํา  การเดินทางในสมัยกอนมีความยากลําบาก
เนื่องจากสภาพพื้นที่มีพื้นหิน  แกงหินสลับกับหวงน้ําลึก  การใชเรือจึงมีทั้งลากจูงและลองไปตาม
สายน้ํา  เมื่อเดินทางถึงคลองปูน  น้ําเปนสีแดงเขม  ปจจุบันทําเขื่อนกั้นจึงไมเห็นคลองปูนอีกตอไป   
 จากคําบอกเลาของนายแกว  หัสดงคตทําใหสามารถสะทอนใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณ
และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลตอวิถีชีวิตที่ผูกโยงอยูกับแหลงนํ้าธรรมชาติแหงนี้  และ
ยังสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ของการนําเอานวัตกรรมใหมๆ เขาไปทําใหธรรมชาติ
ถูกทําลายโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเขื่อน  (เขื่อนดินที่กั้นทุกปและพังทลายทุกป)  เปนการสราง
เพื่อปดกั้นน้ําเค็มไมใหไหลขึ้นไปกระทบตอชาวสวนของชุมชนที่ปลูกผลไมริมคลองหวยแรง  
นิเวศน้ําคลองหวยแรง 
 อดีตภายในลําคลองมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํามากกวา  200  ชนิด
ตัวอยางเชน  ปลาพลวง  ปลาตะพง  ปลาสูบ  ปลาดุก  ปลาชอน  ปลาตะพัด ปลาแรด  น้ําหนักตัว
ประมาณ  2  กิโลกรัม  นอกจากนี้กุงหลวงชุกชุมมาก  ในเวลากลางคืนตองใชไฟสองเอาแหลนจับ
ไดเฉพาะตัวโตขนาดที่ไมสามารถลอดชองแหลนได  ตัวเล็กจะไมติดแหลนและถาน้ําเค็มจัดจะมีปูดํา
จํานวนมาก   
 นอกจากนี้ปลาสวยงามมีหลากหลายชนิด  ปลาเปา  ปลาเสือพนน้ํา  (ปลาลาย)  ปลาผี 
ปลาเสือตอง  และแมงกะพรุน  จากสภาพความอุดมสมบูรณดังกลาว  คลองหวยแรงมีลักษณะที่ไดช่ือวา
เปนพื้นที่  3  น้ํา  นายสัญญา  หัสฏงคต  ลูกชายนายแกว  หัสฏงคต  ซ่ึงปจจุบันไดเปนผูดําเนินอาชีพ
ตามรอยบิดา  ไดกลาวถึงระบบนิเวศของน้ําในคลองหวยแรงโดยกลาววา 
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 ในชวงน้ําหวาน  น้ําจะสูงประมาณเดือน  12  ชวงนี้น้ําจะเริ่มมีความเค็มขึ้น  แมงตะพรุน
จะขึ้นมามาก  บางครั้งขึ้นมาเต็มคลองสีขาวเหมือนผาขาวผืนใหญ  เรือวิ่งผานแทบไมมีชองทางบางครั้ง
ใบพัดเรือตัดแมงตะพรุนขาดเต็มคลองชาวบานนํามาดองฝาด 
 ในเดือนมกราคม  กุมภาพันธ  ความเค็มของน้ํามากขึ้น  น้ําใสสวยงามมากมองเห็นพื้นทองน้ํา
ชัดเจนเปนชวงที่คลองหวยแรงมีความสวยงามมากที่สุด  น้ําใสเห็นตัวปลา  ตากุงสีแดงยามค่ําคืน 
ที่สําคัญจะพบหิ่งหอยจํานวนมากในวงจรของน้ําหนึ่งเดือนน้ําดี 2 คร้ังน้ําเสีย 2 คร้ัง 
 ในชวงเดือนมีนาคม  น้ําเริ่มขุนฝนตกมากขึ้น  พื้นดินเริ่มชุมชื้นชาวสวนผลไมเร่ิมดูแลสวน
ปรับปรุงตบแตงกิ่งกาน  ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเปนชวงของการเก็บผลไมขายไป
จนกระทั่งปลายเดือนมิถุนายน  ดังนั้นในชวงระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจึงเปนชวงเวลา
ที่ชุมชนตองใหเวลากับสวนผลไมอยางเต็มที่ 
 ในชวงระหวางเดือนมีนาคมไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนกระแสน้ําน้ําไหลเช่ียวกรากมาก

ไมเหมาะในการลองเรือมีอันตรายสูง  ประมาณปลายเดือนตุลาคมน้ําเริ่มใส นํ้าลดลงมองเห็นแกง
สวยงาม  แกงตางๆ จะพบสลับกับหวงน้ํา  (น้ําลึก)  แกงสวยงามเหลานี้ประกอบไปดวย  แกงตะบก 
แกงยายปว  หวงยายเนียน  แกงแรด  แกงตาปด  หวงตาขาว  แกงชะอม  แกงเจกซู  แกงทายสน  
แกงหินดาษลาง  แกงหินดาษบน  แกงรัง  หวงขนุน  แกงสามชั้น  แกงหัวแตก  แกงตาโหมก  
ในชวงนี้พบตนครูชขนาดใหญเรียงรายเปนแนวยาวขนานคลองหวยแรงรากของตนครูชมีลักษณะ

คลายฟองน้ําเปนที่อยูของปลาตัวเล็กๆ ลําตนขนาดใหญสามคนโอบออกดอกสวยงามขาวสะพรั่ง
กล่ินหอมอบอวลทั้งคลองในเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม  นอกจากนี้ยังพบวาดอกจิก  ดอกกุม ดอกโศก 
ตนแร  และดอกไมปานาๆ ชนิดตางออกดอกและสงกลิ่นหอมพรอมมีดอกไมที่รวงโรยลงสูผืนน้ํา
อยางสวยงามตามธรรมชาติที่มิอาจลืมภาพในอดีตได) 
 ในอดีต  ผูนําของตําบลหวยแรงคือ  กํานันเขิน  แสนสวัสดิ์  ตอมาไดรับการแตงตั้งให
เปนขุนครรชิต  ธารพิทักษ  ซ่ึงนามสกุลธารพิทักษ  นาเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนใหเห็นความสวยงาม
ของลําน้ําคลองหวยแรง  อดีตความสวยงามในธรรมชาติของลําคลองหวยแรงเปนที่เลาขานกันมา 
ถึงความอุดมสมบูรณ  เพราะคลองหวยแรงเปนตนกําเนิดของแมน้ําตราด  ไหลมาจากเทือกเขา
บรรทัดผานหมูบานทั้ง  11 หมูบาน  ผานตําบลเนินทราย  และไหลลงสูอาวตราด  ดังนั้นการเชื่อมของ
สายน้ําลงสูปากแมน้ําอาวตราด  ทําใหมีความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํานานาชนิด การเชื่อมของลําน้ํา
หวยแรง จึงมีลักษณะเปน  2  สวน  คือน้ํากรอย  กับน้ําจืด  ซ่ึงในบางฤดูน้ําจะเต็ม  (ความหมายคือ
น้ําขึ้น)  จะทําใหน้ําทะเลหนุนเขาไปสูลําคลอง  แตในบางฤดูกาลน้ําจืดจะมีปริมาณมาก ไหลลงสูทะเล  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลําน้ําดังกลาว  จึงทําใหระบบนิเวศของลําคลองหวยแรงมีความหลากหลาย  
ตลอดจนธรรมชาติที่สวยงาม 
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 นายสมเดช  หัษฎงคต  ชาวบานที่มีวิถีชีวิตอยูกับคลองหวยแรงได  บรรยายภาพความสวยงาม
ของคลองหวยแรงเปนบทเพลงดังนี้ 
 

ลองคลองหวยแรง 
                                                                                                                สมเดช   หัษฎงคต 

 
จุดเปาหมายลุงอุทัยพามา ใหเขารูวาปาเขาลําเนาไพร 
สูลําน้ําที่ยาวไกล ลองแกงชมไพรตามสายน้ําหลาก 

มีตนน้ําจากแหลงหุบเขา ทีแ่ผยืดยาวเขาบรรทัดโนนไง 
แตเรากาวยางขึ้นไป จากปลายสายสูตนน้ําลําธาร 
เร่ิมจากใตสะพานคู แลวลองสูตนน้ําลําธาร 

มีชื่อที่เขาเรียกกัน แกงกระบกนั้น บานรองเสริมนั่นไง 
ลองไปถึงแกงยายปว แลวตรงล่ิวสูหวยยายเนียน 

ผมเลยไมอยากจะเขียน หลุดจากหวงยายเนียน เพี้ยนมาถึงแกงแรด 
แกงแรดแสงแดดแผดเผา ตาปดตาขาวยันทายชะอม 
แกงเจกสูไมใชขนม กอนจะไปชื่นชม ที่แกงหินดาด 
หินดาดนั้นมีสองแกง น้ําคอนขางแรงชวงหนาพรรษา 

ลองแกงหินลัดเล้ียวไปมา ตองคอยๆศึกษา คนที่จะพาเราไป 
จุดเปาหมายลุงอุทัยพามา ลองไปชาๆเดี๋ยวก็ถึงแกงรัง 

แกงนี้มีช่ือนานจัง ตนไมขางฝง ก็ยังมีด ี
หลุดจากแกงรังมุงไปขางหนา สวนนายกมา รออยูหวงขนุน 

สามชั้นรอชุลมุน ก็ขอใหคณุไปถึงตาโมก 
ตาโมกนั้นมีอะไร ลองเรือข้ึนไปถึงเขตปาไมคุมครอง 
ขอโทษกอนนะพี่นอง อยากมาลองคลอง ใหไปถึงน้ําตก 
ลองเรือเมื่อไปชมแกง ลําคลองหวยแรงแกงมากหนกัหนา 

สองขางฝงตนไมนานา อายมุากกวานับรอยรอยป 
เราเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ ดูความสามารถของพวกทีเ่รามา 

ลากเรือยกขามหินนานา ก็ยงัอุตสาหพากันมาเที่ยว 
เอาความคิดนีม้าจากไหน ลองเรือตั้งไกลหมายมาชมปา 

อาจารยอรุณศรี อาจารยอรุณศรี อาจารยชุมพลคนดี พวกเราจึงมีรวมจิตใจพามา 
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ลําคลองหวยแรง ช่ือแรงแอบแฝงคําเดียว 
น้ําใสไมไหลเชี่ยว ยังแลเหลยีว สองฝงคลอง 
เรามาเรามาหาธรรมชาติ น้ําใสไหลสะอาด 

เรามาชวยกันรักษา ดกูุงหอยฝูงปลา อยูตามประสาสัมพันธ 
อ่ิม เต็มอิ่มกับการทองเที่ยว ลากอนตนไมสีเขียว 

ลากอนกุงหอยฝูงปลา ไวเดีย๋ววันขางหนา ฉันจะมาเยือนใหม 
 
 จากบทเพลงการบรรยายถึงความเปนธรรมชาติที่สวยงามของลําคลองหวยแรงที่กลาวมา

ขางตนไดสะทอนใหเห็นวา  คลองหวยแรงมีจุดเดนที่สวยงามคือความใสสะอาดของน้ํา  2  สี  แมแกงถึง  
18  แกง  บริเวณริมฝงลําคลองมีตนจากขนาดสูงใหญ  เทาตนมะพราว  (แสดงถึงความอุดมสมบูรณ) 
มีพืชพรรณธรรมชาติที่หลากหลาย  ตนสีละมันขนาดใหญ  ริมฝงลําคลองออกลูกแดงสะพรั่งเต็มตน
ในฤดูฝน  มีตนไผเกาะตัวกันแนน ริมฝงทั้ง  2  ดาน  นอกจากนี้  นายอุทัย   เจริญพืช  ซ่ึงเปนผูรูในชุมชน
และอาศัยอยูที่หวยแรงมาเปนเวลายาวนาน  ไดเลาใหฟงวา  เมื่อ  40  ปที่แลว  มีสัตวปาชุกชุม  โดยเฉพาะ
เสือ  ซ่ึงชาวบานที่อยูหมูบานปากนัด ซ่ึงแปลวาบริเวณเสือชุกชุมไดแอบมากินสุนัข  ของชาวบานเปน
ประจํา  โดยชาวบานมักจะไดยินเสียงรองของสุนัขเพียงครั้งเดียว  แลวก็หายไป  ลุงอุทัยไดเลาวา 
 เสียงรองของหมาแองเดยีวเทานั้น  กแ็สดงวาเสือไดกนิหมาไปแลว 
 จากคําเลานายอุทัย  เจริญพืชไดเชื่อมโยงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณทางพื้นที่  ซ่ึงผูคน
ที่อาศัยอยูคลองขุด  (เชื่อมกับคลองหวยแรง)  มีอาชีพทํานาขาว  บุกเบิกปา  ใชคลองเปนเสนทาง
คมนาคมขนสง  ผูคนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ  มีทั้งญวน  จีน  เขมร  ฌอง  ซ่ึงกลุมคนเหลานี้
ไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในบริเวณตําบลหวยแรง  โดยใชการสัญจรไปมาทางเรือเทานั้น  จนกระทั่ง
เมื่อป 2513  จึงเริ่มมีการตัดถนนในหมูบาน ประชาชนเริ่มมีรถใชในตามสภาพ   เรือจึงคอยหมด
ความสําคัญลง แตในปจจุบันกย็ังมีกลุมเรือจํานวนหนึ่งที่ในยามวางมักจะออกหาปลา  แทงกุงหลวง 
งมหอยขม  หอยกาบ  จากลําคลองหวยแรง  ประกอบเปนอาหาร  มีเหลือขายบาง  ซ่ึงปจจุบัน
มีการจับปลาสวยงามขึ้นมาขายใหกันคนในเมือง  ปลาสวยงามประกอบไปดวย  ปลาเสือ  ปลาแรด  
ปลาซีลอน  ปลาเสือพนน้ํา  ปลาผี  ปลาเฉี่ยว  ซ่ึงปลาเหลานี้จะอาศัยอยูในน้ํากรอย  นายชูศักดิ์  สิบแสน 
ชาวบานที่อาศัยอยูริมคลองหวยแรงไดเลาใหฟงวา  ในแตละวันสามารถขายปลาสวยงามไดวันละ
ประมาณ  500-600  บาท  โดยมีผูเขามารับซื้อถึงในหมูบาน  ผูศึกษาไดถามชูศักดิ์วา แลวไมกลัววา
สักวันหนึ่งปลาเหลานี้จะหมดไปหรือ  ชูศกัดิ์  ไดตอบวา  ตลอดเวลาที่ผานมาก็เห็นวามีอยูจํานวนมาก
อยางนี้เพียงแคชาวบานชวยกันดูแลลําคลองหวยแรงใหสะอาดเทานั้น เ พราะปลาเหลานี้ชอบน้ําสะอาด 
จากคํากลาวของชูศักดิ์  จึงนาจะเปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาระบบนิเวศของหวยแรง  ใหมีความสมบูรณ
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ซ่ึงตัวช้ีวัดหนึ่งที่นาจะบงบอกถึงความสมบูรณของระบบนิเวศลําน้ํา  คอื  แมงกะพรนุขาว  ซ่ึงจะเขามา
ในคลองทุกป  บางปมาก  บางปนอย   นายเสนห   พันธุพิริยะ  ไดเลาวาบางปแมงกะพรุนเขามามองเห็น
ขาวโพนเปนแผน  เหมือนผาขาว  จํานวนมากจนชาวบานจับขายมากมาย  เสนหเลาวา  มากจนกระทั่ง
เรือที่ชาวบานตักแมงกะพรุนใสในเรือจมลงน้ํา หลายลําเพราะทานน้ําหนักไมไหว 
 นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรแหลงน้ํา  ที่มีจํานวนมากคือ  หอยกาบ  และ
หอยขม  ซ่ึงชาวบานบอกวา  ถาอยากกินแกงหอยขมรอสัก  10  นาที  ก็นํามาแกงได  รสชาติหอยขม 
หอยกาบ  ลําคลองหวยแรง  มีรสชาติหอมหวาน  (เมื่อปรุงเปนอาหารแลว)  ซ่ึงชาวบานบอกวาน้าํสะอาด
จึงทําใหหอยมีรสชาติดี  กุงหลวงพันธุพื้นเมือง  เปนสัตวน้ําที่ชุมชน  ไดนํามาบริโภคเปนประจํา 
เพราะมีจํานวนมาก  มักจะขึ้นกุงกันในตอนกลางคืน  (การแทงกุง)  โดยมีเครื่องมือที่เปนแหลม  
จับไดทีละตัว  นายสัญญา  หัสฎงคต  กับนายนิรุตน  กูลนรา  ซ่ึงเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการแทงกุง
เลาใหฟงวา  ถาจับจริงๆ ในแตละคืนจะไดกุงวันละประมาณ  2-3  กิโลกรัม  (ราคากิโลกรัมละ 600  บาท) 
ถาไมขี้เกียจก็จะมีกินตลอด เปนคํายืนยันของชุมชนหวยแรงที่มีความภาคภูมิใจในพื้นที่ทางธรรมชาติ
ที่เปนตนทุนของชุมชน 
 วิถีชีวิตคนหาปลากับฐานทรัพยากรน้ําคลองหวยแรง 
              ในวิถีชีวิตของชุมชนการทํามาหากินขึ้นอยูกับแหลงน้ําคือคลองหวยแรงดังที่ไดกลาวมาแลว

ขางตนในความอุดมสมบูรณ  ในวงจรของชีวิตชาวประมงเริ่มตนจากเดือนมกราคมระดับน้ําปกติ
น้ําใสสวยงามมาก  มีพันธุปลาหลากหลายชนิด  กุมภาพันธน้ําเริ่มมีสีดําเขื่อนเร่ิมปลอยน้ํา  มีนาคม
ปลาเริ่มวางไขในหวงน้ํา  (บริเวณน้ําลึก)  ชวงนี้เปนการเริ่มผสมพันธุ  วางไขในชวงเมษายนพอถึง
เดือนพฤษภาคมปลาขึ้นมาวางไขตามอางน้ําในชวงนี้ชุมชนกลาววา  น้ํานิ่งไขเร่ิมเปนตัว  มิถุนายน
ถึงกรกฎาคมชุมชนเริ่มใชลอบดักปลา  ในระหวางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมพอพันธุแมพันธุ
เริ่มขึ้นอยูตามแกงน้ํา  ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเปนชวงเดือนที่น้ําหวานปลามาก 
ปลาสวยงามและกุงหลวงมีจํานวนมากชาวประมงมักนิยมตกกุงยามค่ําคืน  ในชวงดังกลาวเปนชวงที่
คลองสวยน้ําใส  มีผูกลาววา  “ ถาจะไปเที่ยวคลองสวยน้ําใสตองไปหวยแรง” 
             การใชภูมิปญญาในการหาปลา  ชาวประมงพื้นบานที่มีวิถีอยูกับหวยแรงมาโดยตลอด
ไดกลาววา  การใชภูมิปญญาในการดูชวงของระดับน้ํา ถาน้ําหวานหมายถึงน้ํากรอยน้ําขึ้นสูงชวงนี้
น้ําเริ่มมีความเค็มขึ้นเนื่องจากการดันตัวของน้ําเค็มจากน้ําทะเล  น้ําเค็มมากขึ้นในชวงเดือนมกราคม
ถึงกุมภาพันธน้ําใสระดับน้ําพอประมาณในชวงนี้พบวามีแมงกะพรุนขึ้นมาตามคลอง 
            ดังนั้นในชวงน้ําหวานหวยแรงจะพบสัตวน้ํามากมาย  ปลากด  ปลากะพง  ปลาสวยงาม 
ปลาซา  ปลาตะเพียน  กุงหลวงและปลาชนิดอื่นๆ อีกมากมาย  ทําใหในชวงระหวางเวลาดังกลาว
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มีความเหมาะสมกับการทองเที่ยวอยางยิ่ง  โดยเฉพาะการตกกุงในเวลากลางคืนที่จะมองเห็นตากุงสีแดง
ชัดเจน  นอกจากนี้ยังพบปูดําเกาะอยูตามริมฝงจํานวนมาก  
            จากที่กลาวมาขางตนเปนการสะทอนภาพในอดีตและปจจุบันอันอุดมสมบูรณของสภาพพื้นที่

ทางธรรมชาติที่แสดงถึงระบบนิเวศความหลากหลายทางธรรมชาติของตําบลหวยแรง  ที่มีผลตอ
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวโดยใชฐานทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณคาของชมุชน 
  ดานสภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศในอดีต  ฝนฟาสมัยกอนถึงหนาทํานาฝนก็ตกตามฤดูกาลเดือนที่ฝนตก
อยูระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน  กรกฎาคม  สวนในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
มีฝนนอยออยขาว  พอเดือนธันวาคมหรือเรียกเดือนสิบสอง  ลมวาวลงมาถึงทองนา  ดินแตกระแหง 
ถาถึงเดือนสามขึ้นสามค่ําฝนจะตก  แตมักจะตกในตอนบาย  ในสมัยอดีตน้ําทวมแทบทุกป  เวลาน้ําทวม
สองถึงสามวันถึงจะแหง  ซ่ึงอาชีพทํานาจะทําทุกบานเนื่องจากเปนอาชีพหลักของชาวหวยแรง
ผสมผสานกับการทําสวนผลไมซ่ึงภายในสวนผลไมจะมีบอน้ําใชรดน้ําสวนผลไมของตนเองได 
จากคํากลาวขางตนเปนคํากลาวของนางประจวบ  สวัสดี  ซ่ึงจากการสัมภาษณ  นางประจวบ  สวัสดี 
อายุ  67  ป  บานเดิมอยูบานเนินยาง  มีตนยางใหญปลูกที่วัด  ไดกลาววา  “ตอนอายุได  10  ขวบ 
เรียนหนังสือที่วัด  พอแมมีอาชีพทํานา  ทําสวนหมาก  สวนออย  ใกลสวนเปนพื้นที่ปาใหญ  
มีตนยางนาใหญ พอแมใชเล้ียงควายเพื่อหีบออยใชควาย  4  ตัวเวลาหีบออยแลวนํามาเคี่ยวใชเปลือกหอย
เผาบดละเอียดใสกระทะขณะที่กําลังเดือดไดที่  ปลาหมอผุด  (เดือดปุดๆ เล็กๆ)  แตถาปลาชอนผุด
แสดงวายังไมไดที่” 
  จากคํากลาวขางตนแสดงถึงพืชพรรณธรรมชาติจากลักษณะของสภาพภูมิอากาศที่มี

ลักษณะฝน  8  แดด  4  หมายถึงฝนชุกถึง  8  เดือน  ฤดูแลงมีเพียง  4  เดือน  และการนําภมูปิญญามาใช
ในการประกอบอาชีพจนถึงปจจุบัน  นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศของหวยแรงทําใหชุมชนมีวิถีชีวิต
ในการทําสวนผลไมซ่ึงถึงแมนวาราคาจะตกต่ําแตชาวสวนก็ยังดําเนินชีวิตเชนนี้ตอไปโดยกลาววา

ในเมื่อพอแมทํามาตั้งแตอดีตลูกก็ตองสืบทอดตอไป 
   การทําสวนผลไมโดยใชภูมิปญญาโดยการสืบทอดในระยะเวลา  12  เดือนรอบหนึ่งป 
เร่ิมจากฝนเริ่มตกในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ  (อดีตฝนเริ่มตกในเดือนพฤษภาคมตามฤดูกาล)  
เร่ิมมีการดูแลตบแตงกิ่งไม  มีนาคมชวงนี้น้ําไหลชาในชวงเชามืด  มีการรดน้ําปรับกิ่งเพื่อการแตกยอด 
ตอมาในเดือนเมษายนผลไมเร่ิมเขาเนื้อเร่ิมสุกไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน  เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม
เริ่มแตงกิ่งใสปุยจนถึงเดือนกันยายน  ตุลาคมเริ่มออกดอกใสปุยใหฮอรโมน  พฤศจิกายนมีดอก
จนกระทั่งถึงธันวาคม  มกราคมเริ่มมีผลจนถึงมีนาคมและเดือนเมษายนเก็บผลไดเต็มที่  ดังนั้น
ในกระบวนการดังกลาวชุมชนมีความจําเปนตองดูแลผลผลิตในชวงเดือนเมษายนมากที่สุด 
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            ดังนั้นในชวงเดือนเมษายนจึงเปนชวงสําคัญของการเก็บผลจึงทําใหชุมชนไมสามารถ

ที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ ได  
 

4.3  ดานภูมิปญญาพื้นบานและวัฒนธรรม 
 

  สําหรับดานภูมิปญญาชาวบานและมิติทางวัฒนธรรม  ชุมชนตําบลหวยแรงเปนชุมชน
ดั้งเดิมที่อาศัยอยูกับพื้นที่มายาวนาน  สังเกตไดจากประวัติศาสตรที่เลาตอกันสืบมา  โดยพิจารณาจาก
ประวัติหวยแรงที่เขียนขึ้นโดยนายวิจิตร  นองเนือง  และนายอดิศักดิ์  สุภาลัย  ทั้งสองทานมีอาชีพ
เปนครูโรงเรียนบานเนินยางไดเขียนภาพสะทอนประวัติหวยแรงโดยสะทอนใหเห็นภาพในมิติ

วัฒนธรรมกับอาชีพที่สืบทอดตอกันมายาวนาน  สะทอนใหเห็นความอุดมสมบูรณที่มีความหลากหลาย
ตามสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่และไดกลาวถึงภาพที่ทหารฝรั่งเศสไดเขามาทําลายหินรูปอีแรง

เพื่อตองการทําลายวัฒนธรรมความเชื่อของชาวบาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 18  การทําลายหินรูปอีแรงของทหารฝรั่งเศส 
(ที่มา: วิจิตร นองเนือง  และคนอื่นๆ, 2530, หนา 3) 
   
 ดังนั้นจากภาพแสดงใหเห็นถึงชุมชนมีมิติทางวัฒนธรรมความเชื่อมานาน  ซ่ึงในชวงระหวาง
การเสียดินแดนของจังหวัดตราดใหกับประเทศฝรั่งเศส  นอกจากนี้ชุมชนยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรม
จากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบันคือการประกอบอาชีพชาวสวนและทํานาและประการสําคัญคือการนํา

สมุนไพรในพื้นที่มารักษาตนเองตราบจนถึงในปจจุบัน  การรักษาภูมิปญญาพื้นบานของชุมชน
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มีสืบทอดตอกันมา  มีทั้งการรักษาพื้นบานจากสมุนไพร  และที่สําคัญของชุมชนตําบลหวยแรง
มีการกลั่นเหลาขาวนํามาประกอบกับยาสมุนไพรซึ่งในกระบวนการดังกลาวนายประพัฒน  ฤทธิเดช
ไดเลาใหฟงวา  

“การกลั่นเหลาขาวเริ่มตนจากการนําเอาขาวมาสีเปนขาวกลองแลวนํามาหุงใหสุก
ตอจากนั้นนํามาผึ่งลมใหแหง  นอกจากนี้ตองทําเครื่องตําคือทําสาเหลาประกอบไปดวยขาวสาร หัวขา 
หัวกระเทียม  เครื่องเทศ  ชะเอม  (เรียกวาเครื่องเทียบ)  ตําใหเขากันแลวนํามาปน  ตากแดด  กอนโต
แลวหมักใชผาปดใหระอุบมไวใหขึ้นราทิ้งไวเปนเวลาสองคืน  นํามาตากแดดใหแหงแลวตอจากนัน้
นํามาตําเคลากับขาวผึ่งลมไวดวยกันแลวนํามาใสไหหรือโองหมักทิ้งไวสามคืน  นําน้ําตาลแดงมาใส
จํานวนสามกิโลกรัมหมักทิ้งไวตออีกสามคืน  ตอมานําถังตมโดยนําน้ําเย็นใสไวดานบนในกระทะ
และมีที่รองน้ําเหลาเรียกวาคงคา  ตอจากนั้นจึงใชความรอนโดยการติดเตาถานหรือเชื้อฟนใหความรอน
เมื่อเกิดความรอนจะทําใหเกิดการกลั่นตัวเปนหยดน้ําซึ่งเรียกวาเหลาขาว  (ภูมิปญญาพื้นบานดั้งเดิม) 
ในปจจุบันก็ยังคงมีอยูในเวลาที่มีเทศกาลของชุมชน” 
 นอกจากนี้การนําภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ  ซ่ึงไดแกยาหอมมหาชมพู  
ยาถอนสําแดง  ยาแกลม  300  จําพวก  จากการนําภูมิปญญาพื้นบานมาใชรักษาในเบื้องตนของชุมชน
ทําใหชาวหวยแรงไมเคยมีโรคทองรวงรุนแรงเกิดขึ้นเพราะจะมียารักษาในชุมชนจําหนายยาชนิดดังกลาว

เรียกวายาถอนสําแลงใชรักษาเวลากินอาหารผิด  ยานี้ไดรับการถายทอดจากบิดาซึ่งเรียกยาชนิดนี้วา 
ยาหอมมหาชมพู  ประวัติของยา  ชมพูทวีปเกิดโรคหาคนที่กินยานี้รอดชีวิตและยานี้สืบทอดมาจาก
ชมพูทวีป  สวนประกอบหลักๆ ไดแกพุงปลา  น้ําเตา  เขมากานมะพราว  รากขาวฟาง  ขาวเดือย 
ขาวเรื้อ  (เฉพาะราก)  หมายถึงขาวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเปนขาวนาตายซาก  ตัวยาใชผสมน้ํารอน
ดื่มเพื่อใหตัวยาละลาย 

กลาวโดยสรุป การศึกษาบริบทของชุมชนตําบลหวยแรง ไดใหความสําคัญในเรื่องของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาของชุมชนอันประกอบไปดวยลําคลองหวยแรงและภูมิปญญา

พื้นบานในวิถีการดํารงชีวิตภายใตวัฒนธรรมความเปนอยูที่ เรียบงาย และยังคงรักษาสภาพ
ธรรมชาติไวไดจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงการศึกษาบริบททางพื้นที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวนําสูการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวน

รวมของชุมชนตําบลหวยแรงในการดํารงรักษาฐานทรัพยากรโดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือใน

การพัฒนา 

 
 


