หมู่บา้ นคีรีลอ้ ม
ลักษณะและภูมิประเทศ
หมู่ บ้ า นคี รี ล้ อ ม ตั้ ง อยู่ ใ นอ าเภอบางสะพานน้ อ ย จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ภายในอาณาเขตของสานักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวง
ชุมพร ด้ านทิศเหนือ (ตอนบน) ภูมิอากาศร้ อนชื้น มีภเู ขาล้ อมรอบ ได้ แก่
• เขาใหญ่/เขานา้ ตกห้ วยไก่ อยู่ทางทิศเหนือ
• เขายายเอี้ยง อยู่ทางทิศใต้
• เขานา้ ซับ/เขาคลองเตย/เขาช่องลม อยู่ทาง
ทิศตะวันออก
• เขาพ่อตาหินดก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
• เขาไม้ ไผ่คายดา อยู่ทางทิศตะวันตก
• เขาตะนาวศรี อยู่ทางทิศตะวันตก
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อาณาเขต
• ทิศเหนือ
• ทิศใต้

ติดกับ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ติดกับ หมู่ท่ี 3 บ้ านาบางเจริญ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้ อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ท่ี 1 บ้ านธรรมรัตน์ อ.บางสะพานน้ อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ทิศตะวันตก ติดเทือกเขาตะนาวศรี สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์
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ความเป็ นมา
จากการบอกเล่าของผู้นาชุมชน และสมาชิกกว่า 20 คน สะท้ อนถึงชุมชนบ้ าน
คีรีล้อมในอดีต ประมาณปี พ.ศ. 2515 เป็ นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นป่ าต้ นนา้ และมี
แร่ดีบุก มีการสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก จึงเรียกพื้นที่น้ ีว่า "เหมืองยายเอี้ยง" ตามชื่อคนที่
ดูแลเหมือง และเรียกชื่อหมู่บ้านท่าแซะ

การเข้ ามาอยู่อาศัยเริ่มจากชาวบ้ าน 3 คน เห็นว่ าเป็ นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงมา
ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย) และรับจ้ างทาเหมือง และขุดหาเพื่อขายเอง ซึ่ งในสมัยนั้น
การขุดแร่ขายได้ ราคาดีกว่าการรับจ้ างซึ่งได้ วันละ 30 บาท แต่หากขุดขายเอง จะขายแร่
ดีบุกได้ กโิ ลกรัมละ 150 บาท ใน 1 วัน ขุดได้ 10 กิโลกรัม จึงมีรายได้ 1,500 บาทต่อวัน
3

หมู่บา้ นคีรีลอ้ ม
ต่ อมา ปี พ.ศ.2530 มีผ้ ูคนมาอาศัยมากขึ้น มีการรวมตัวและมีผ้ ูนาแบบไม่
เป็ นทางการ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "หมู่บ้านคีรีล้อม" ด้ วยเป็ นพื้นที่ท่มี ีเขาล้ อมรอบ
ผู้คนอพยพจากต่ างถิ่นเพิ่มมากขึ้น และมีบางครั้งมีการปล้ นสะดมจากทหาร
พม่า และเมื่อรัฐบาลยกเลิกการสัมปทานเหมืองแร่ และให้ ปิดป่ า ชาวบ้ านจึง หันไปปลูก
พืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ปาล์มนา้ มัน ทุเรียน เงาะ ลองกอง ไร่กาแฟ เป็ นต้ น
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ปี พ.ศ. 2537 เริ่มมีการจัดตั้งหน่วยงาน มีทหารพราน ตารวจตระเวนชายแดน
สานักสงฆ์ ศูนย์อนุ รักษ์พันธุ์สัตว์ เกิดเขตป่ าสงวน ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ เนื่อง
ด้ วยพื้ นที่ท่ีทามาหากิน ไปซ้ อนทับกับเขตรั กษาพั นธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เสด็จในกรม
กรมหลวงชุมพร ด้ านทิศเหนือตอนบน
ต่ อมา มีมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อ 30 มิถุนายน 2541 ให้ ทาการสารวจพื้ นที่ท่ี
ชาวบ้ านอยู่ อาศัย และมีมติให้ จัดพื้ นที่สิทธิ์ทากิน (ส.ท.ก.) ปั จจุ บัน มีผ้ ู อยู่ อาศัยที่มี
บ้ า นเลขที่ ป ระมาณ 158 ครั ว เรื อ น และมี อี ก จ านวนหนึ่ ง ที่ ม าอยู่ อ าศั ย โดยที่ ไ ม่ มี
บ้ านเลขที่ คือผู้ท่อี พยพมาเพิ่มเติมตอนหลัง
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การบริหารจัดการ
ชาวชุมชนบริหารจัดการกันเองในการพัฒนาชุมชน อาทิ ปี พ.ศ.2544 มีการ
จัดกลุ่มออมทรัพย์ เริ่มด้ วยสมาชิก 35 คน มีการจัดสรรผลประโยชน์ด้วยการปั นผล มี
การให้ ก้ ูอัตราร้ อยละ 50 สตางค์ มีฌาปนกิจ มีทุนการศึกษา มีการประชุ มและออม
ทรัพย์ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ขณะนี้มีทุนทรัพย์กว่าหนึ่งล้ านบาท
นอกจากนี้ มีการพัฒนาเส้ นทางสัญจรด้ วยการถางสองข้ างทางให้ เตียน ขนหิน
มาถมที่ ปรับถนนที่เป็ นหลุมบ่ อ และทาสะพานไม้ ตามร่ องห้ วย ปั จจุ บันมีหน่วยงานรัฐ
มาช่วยปรับพื้นที่
แต่กย็ ังเดินทางลาบาก
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
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การบริหารจัดการ
ชาวหมู่บ้านคีรีล้อม มีการบริหารจัดการด้ วยการจัดโซนพื้นที่ เรียกว่ า "คุ้ม“
โดยแต่ละคุ้มจะมีสมาชิกประมาณ 20 หลังคาเรือน มีหัวหน้ าคุ้ม (ผู้นาธรรมชาติ) ดูแล
ความเป็ นอยู่ของสมาชิก และเป็ นผู้ประสานรับ ส่งข่าวสารกับหน่วยงานต่าง ๆ
1. แสง
ทองส่อง
คีรี
6.ร่วมใจ
พัฒนา
7. คีรีศรี
ประจวบฯ

2.
อาทิตย์
ส่องแสง

8. ท่า
ใหญ่
พัฒนา

9 คุม้
5. บ้ าน
กลาง
พัฒนา

3. สี
เขียวร่วม
ใจพัฒนา

9. ภูเขา
ทอง

4. พลัง
พลคนคีรี
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ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีลอ้ ม (ศกร.ตชด.บ้านคีรีลอ้ ม)
ศกร.ตชด.บ้ า นคีรี ล้ อม เป็ นหน่ ว ยงานสัง กัดกองบัญ ชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน พื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบของกองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งปี 2557 เดิมตั้งที่อาคารศาลาว่าการของชุมชนบ้ านคีรีล้อม
ต่ อ มาย้ ายมายั ง ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ข อง
หมู่บ้าน บนเนื้อที่ 25 ไร่ เปิ ดสอนตั้ งแต่ ระดับ
ปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีนักเรียน 105
คน ส่วนใหญ่สัญชาติไทย มีบางส่วนเป็ นคนไทย
พลั ด ถิ่ น เมี ย นมาร์ และมอญ มี ค รู ต ารว จ
ตระเวนชายแดน 6 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
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การเดินทาง
ศกร.ตชด.บ้ า นคี รี ล้ อ ม อยู่ ห่ า งจากศาลากลางจั ง หวั ด ถึ ง โรงเรี ย น 105
กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 120 นาที ผ่านถนนลาดยาง 98 กิโลเมตรและถนน
ลูกรัง 7 กิโลเมตร
เขตบริการศึกษา
• บ้ านคีรีล้อม หมู่ 1 ต.ช้ างแรก อยู่ห่างจากโรงเรียน
3 กิโลเมตร มี 20 ครัวเรือน ประชากร 70 คน
• บ้ านคีรีล้อม หมู่ 8 ต.ช้ างแรก อยู่ห่างจากโรงเรียน
3 กิโลเมตร มี 120 ครัวเรือน ประชากร 504 คน
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การพัฒนาการเรียนการสอนของ ศกร.ตชด.บ้านคีรีลอ้ ม
ศกร.ตชด.บ้ านคีรีล้อม เป็ นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิ ดการ
เรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ช้ั น ปฐมวั ย ถึ ง ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีวิชาการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เดิมโรงเรียนไม่มีไฟฟ้ าพื้นฐาน ใช้ ไฟฟ้ า
จากแสงอาทิตย์แผงเล็กสาหรับครัวเรือน มี อาคาร
ประกอบ 2 หลัง เป็ นอาคารเรี ยนและอาคารโรง
อาหาร มี ห้ องน้ า 10 ห้ อง ต่ อ มามี ก ารขยาย
โครงสร้ างเพิ่มมากขึ้น

สังคม
ศึกษา

คณิต
ศาสตร์

8 กลุ่ม
สาระ

ศิลปะ

ภาษา
ไทย

ภาษา
อังกฤษ

วิทยา
ศาสตร์

การงาน

ประวัติ
ศาสตร์
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เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารเพือ่ จัดการศึกษาของ ศกร.ตชด.บ้านคีรีลอ้ ม
ในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์ แห่ ง ชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ นาเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อ สารด้ ว ยการใช้ พลั ง งานทดแทน (แสงอาทิต ย์ แ ละพลั ง งานน้า ตก) มาใช้ ส าหรั บ
การศึกษาของ ศกร.ตชด.บ้ านคีรีล้อมและการพัฒนาชุมชน ภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ก่อเกิดการบู รณาการการเรียนการสอนกับพลังงานทดแทน และผูพ้ ิ ทกั ษ์
พลังงานทดแทนบ้านคีรีลอ้ ม
ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ของการพั ฒ นาคนสู่สัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต คื อ
การบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีความเป็ นอยู่ ศกร.ตชด.บ้ านคีรีล้อม ได้ จัดการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ผนวกกับการเรี ยนรู้พลังงานทดแทนและการรั กษาดูแล
สิ่งแวดล้ อม ด้ วยมุ่งหวัง ให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ท้งั ศาสตร์ทางวิชาการและศาสตร์ของชุมชน
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ก่อเกิดผูพ้ ทิ กั ษ์พลังงานทดแทนบ้านคีรีลอ้ ม
เมื่อป่ าเขา ต้ นนา้ สิ่งแวดล้ อม เป็ นขุมพลังงานทดแทน การรักษาดู แลหวงแหน
ธรรมชาติส่งิ แวดล้ อมจึงเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการดารงไว้ ซ่ึงความยั่งยื น กระบวนการเสริม
พลังของนักเรียนและชุมชน ได้ ก่อเกิดพลังสาคัญของแนวร่วมดูแลรักษา ทั้ งในเชิงระบบ
ของเทคโนโลยีและธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม ในนามของ....

ผูพ้ ทิ กั ษ์พลังงานทดแทนบ้านคีรีลอ้ ม
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