บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในอดีตและปจจุบันนีก้ ารขุดพลอยในหลายจังหวัดของประเทศไทย เชน กาญจนบุรี
จันทบุรี ตราด แพร และศรีษะเกษ เปนตน พลอยไทยจึงมีชื่อเสียงไปถึงตางประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพลอยที่ขุดพบที่จังหวัดตราด ไดแก ทับทิม (Ruby) ไพลิน (Blue Sapphire) พลอยบุษร (Yellow
Sapphire) และพลอยสาแหรก (Star Sapphire) ภาคตะวันออกของประเทศไทย จึงเปนแหลง
วัฒนธรรมดานการทําพลอยที่สําคัญของประเทศและของโลก
เมื่อกลาวคําวา “พลอย” ผูที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องประดับยอมเขาใจกันดี เพราะคานิยมของ
คนไทยเกี่ยวกับเพชรพลอยมีมานานแลว และใหคุณคาของเพชรพลอยไวตางกัน เพชรนั้นเรารูจัก
กันดีมากกวาพลอย “พลอย” คืออะไรไมมีคําอธิบายโดยเฉพาะเปนคําที่เราเขาใจกันเองมากวา
นอกจากเพชรแลวก็คือพลอยซึ่งเปนคําที่ใชเรียกรวม ๆ ถึงจําพวกแรหนิ ตาง ๆ ที่มีคา ดังนั้น จึงอาจ
กลาวไดวา พลอยหมายถึง รัตนชาติ (Gemstone) ชนิดตาง ๆ ยกเวนเพชร ซึ่งไดแก แรกากกะรุน
(Corundum) เพทาย (Zircon) บุษราคัม (Topaz) โกเมน (Garnet) นิล (Spinel) มรกต (Beryl) และ
ขวอตซ (Quartz) เปนตน สําหรับแรกากกะรุนนั้น ไดแก พลอยที่มีชื่อเรียกตอไปนี้ คือ ทับทิม
ไพลิน พลอยสาแหรก เขียวสอง และพลอยสีเหลืองบางชนิดที่ขุดไดทจี่ ันทบุรี หรือที่เรียกกันวา
พลอยบุษรจันทบูรณ พลอยในตระกูลกากกะรุนนี้มีความแข็งรองลงมาจากเพชร และเปนพลอยทีม่ ี
คุณคามากที่พบในจังหวัดจันทบุรี และตราด (ประมวล ศิริผันแกว, 2523, หนา 3)
จังหวัดตราดเปนจังหวัดที่มลี ักษณะภูมิประเทศปนลูกคลื่นหรือลูกฟูก และเนินเขาเตีย้ ๆ
ทางตอนบนเปนภูเขาสูงและที่สูง ตอนกลางมีที่ราบแคบ และชายฝงทะเลตอนใตชวงเทือกเขา
บรรทัดติดกับจังหวัดจันทุบรีเปนเทือกเขาหินแกรนิตที่มคี วามแข็งแกรง จากสภาพธรณีวิทยาของ
จังหวัดตราดทําใหมีการพบแหลงพลอยที่อําเภอบอไร พลอยที่พบเกิดขึน้ มาจากหินภูเขาไฟ ไดแก
หินบะซอลท หินกรวดภูเขาไฟ เมื่อประมาณ 70 ลานป และหินเหลานี้ไดผุพังเปนจํานวนมาก
ลักษณะของหินที่ผุพังแลวมีสีน้ําตาลซึ่งชาวบาน เรียกวา “ลูกรอน” ใชเปนขอสังเกตในการคนหา
พลอยและพลอยมักจะปนอยูกับหินผุพังเหลานี้ (ประมวล ศิริผันแกว, 2523, หนา 14)
แตเดิมนั้นอําเภอบอไรอยูในเขตการปกครองของอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตอมาเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2513 ทางราชการไดประกาศยกฐานะเปนกิ่งอําเภอบอไร ประกอบดวย 3 ตําบล
คือ ตําบลบอพลอย ตําบลชางทูน และตําบลดานชุมพล เนือ่ งจากสภาพพืน้ ที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
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ที่อุดมสมบูรณ คือ แรรัตนชาติ ทําใหขาวการพบพลอยในอําเภอบอไรเปนที่รับรูโดยทั่วไป จึง
กอใหเกิดกระแสตื่นพลอยและนักแสวงโชคไดเดินทางจากจังหวัดตาง ๆ เขามาอยูอาศัยในอําเภอ
บอไรเปนจํานวนมาก เพื่อแสวงโชคจากการขุดแรพลอย ทําใหกิ่งอําเภอบอไรมีความเจริญอยาง
รวดเร็ว และไดยกฐานะเปนอําเภอ ชื่อวา “อําเภอบอไร” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 นอกจากนี้ยัง
ไดแบงตําบลชางทูนออกตั้งเปนตําบลหนองบอนเพิ่มขึ้นอีก 1 ตําบล รวมทั้งหมด 4 ตําบล ตอมา
เมื่อปพ.ศ. 2529 ทางราชการไดแบงพืน้ ที่ตาํ บลดานชุมพลออกตั้งเปนตําบลนนทรีเพิม่ ขึ้นอีก 1
ตําบล รวมทั้งหมด 5 ตําบลจนถึงปจจุบัน (สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี, 2552, หนา 1)
บอไรในอดีตนั้น ถือวาเปนเพียงหมูบานหนึ่งอยูในอําเภอเขาสมิง สภาพภูมิประเทศของ
บอไรเปนพื้นที่ปากวางใหญ มีตนไมใหญขึ้นอยูอยางหนาทึบ ตามแนวชายแดนและบริเวณเทือกเขา
บรรทัด พื้นทีท่ างธรรมชาติไมเปนที่ราบทัง้ หมด บางแหงเปนเนินเขา ภูเขาลาดชัน และหุบเขา
บริเวณนี้มีพื้นที่กวางขวางมาก เนื่องจากมีภูเขากระจายอยูในบริเวณตาง ๆ โดยเฉพาะทางตอน
เหนือของบอไร เปนบริเวณที่มีปาไมเขียวชอุมปกคลุมอยูอยางหนาแนน ทําใหมีความชุมชื้นมาก
จึงเกิดเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญของจังหวัดตราด ทางตะวันตกเขตมีภูเขาเตีย้ ๆ สลับอยู
โดยทั่วไป บริเวณตอนกลางและตอนใตของบอไรบางสวนติดตอกับอําเภอแหลมงอบ มีภูเขาขนาด
ไมสูงนักกระจายอยูทวั่ ไป สําหรับที่ราบลุมก็มี ลําหวย ลําธาร และลําน้ําสายเล็ก ๆ 3 สาย คือ คลอง
บอไร คลองชางทูน และคลองโสน (เปนแหลงประมงพืน้ บานและใชเปนเสนทางออกทะเลเพื่อทํา
การประมงจนถึงทุกวันนี)้ ลําน้ําทั้ง 3 สายไดไหลไปบรรจบกันจนเกิดเปนแมน้ําตราด และมีการ
เรียกชื่อแตกตางกันไปตามบริเวณทีไ่ หลผาน สําหรับตนน้ําของแมน้ําตราดเกิดจากทิวเขาบรรทัด
ตอนเหนือ คือ คลองแองและคลองสะตอ จากนั้นไหลผานอําเภอบอไรที่เปนแหลงแรรัตนชาติที่
สําคัญของประเทศ และไหลผานอําเภอเขาสมิง เรียกวา คลองเขาสมิง หรือคลองใหญ ถือเปน
เสนทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญของผูคนที่อาศัยอยูตามริมแมน้ํา เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดตราด
นอกจากนี้ยังเปนแหลงน้ําทีส่ ําคัญทางการเกษตรอีกดวย (เฉลิมศรี ธรรมบุตร และคณะ, 2517, หนา
13)
สําหรับการคนพบแหลงพลอยแดงในบริเวณอําเภอบอไรนั้น อยูตามบริเวณตาง ๆ ไดแก
บานหนองบอน บานบอไร บานตากแวง บานนาใหญ บานตาบาด บานสระใหญ และบานทุงจักจัน่
ลักษณะของพลอยแดงที่พบมีสีแดงคลายเลือดนก เรียกวา “สีแดงเลือดนก” และมีสมญานามวา
“ทับทิมสยาม” ทําใหเกิดการตื่นตัวดานการขุดพลอยกันมาก เพราะพลอยที่พบมีความสวยงามมาก
และหายากในโลก จึงมีการคนหาแหลงพลอยเพิ่มขึ้น ผูคนในทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ เมื่อทราบ
ขาวก็พากันมาเสี่ยงโชคขุดพลอยในบริเวณดังกลาวมากมาย มีการคิดและดัดแปลงเทคโนโลยีเพื่อ
ใชในการขุดพลอยตาง ๆ กัน ผูที่ร่ํารวยไดลงทุนซื้อเครื่องมือที่ใชในระบบเหมืองแรมาใชในการขุด
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พลอย เชน ครื่องฉีดน้ํา เครื่องแยกพลอย รถแทรกเตอร เปนตน เทคโนโลยีเหลานี้กาํ ลังสงผล
กระทบกับระบบอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งเกีย่ วกับสภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ (ประมวล ศิริผัน
แกว, 2523, หนา 7)
จากวิถีชวี ิตของชาวบานในอดีตกอนทีจ่ ะมีการพบพลอย มีการทําเกษตรกรรมแบบยังชีพ
ตอมาการพบพลอยซึ่งเปนหินมีคาทางเศรษฐกิจ ทําใหขาวคราวในเรือ่ งนี้แพรสะพัดออกไปโดย
รวดเร็ว เปนเหตุใหประชาชนปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพเพื่อขุดพลอย สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตทีม่ ีการสะสมเงินเขามาเกีย่ วของมากขึ้น เพือ่ ตอบสนองความตองการ
สวนตัวและใหทันสมัย เมือ่ พลอยเริ่มลดปริมาณลงการประกอบอาชีพในดานการเกษตรก็กลับมา
อีกครั้งหนึ่งซึง่ มีลักษณะการเปนทุนนิยมทางการเกษตรก็เกิดขึน้ จึงทําใหผูวจิ ัยตองการที่จะ
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจพลอยที่เกิดขึน้ ในอําเภอบอไร จังหวัดตราด

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเศรษฐกิจของอําเภอบอไร จังหวัดตราด กอนการขยายตัวของพลอย
2. เพือ่ ศึกษาการกอรูปและขยายตัวของเศรษฐกิจพลอยในอําเภอบอไร จังหวัดตราด
3. เพือ่ ศึกษาเศรษฐกิจของอําเภอบอไร จังหวัดตราด หลังการตกต่ําของพลอย

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจพลอย อําเภอบอไร จังหวัดตราด เปนเขตที่ทําการศึกษา
วิจัย ตั้งแตหลังทศวรรษ 2500 ถึง พ.ศ. 2552 โดยเนนเปนพิเศษตั้งแตเศรษฐกิจของอําเภอบอไรกอน
การพบพลอย การกอรูปและการขยายตัวของเศรษฐกิจพลอย และหลังการตกต่ําของเศรษฐกิจ
พลอยในอําเภอบอไร จังหวัดตราด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชนในเชิงวิชาการ คาดวางานวิจยั ครั้งนี้ เปนการเพิ่มองคความรูใหม (Body of
Knowledge) เกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจพลอยในเขตอําเภอบอไร จังหวัดตราด
2. ประโยชนในเชิงนโยบาย คือ ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจกับ
คนในชุมชนทีม่ ีความเกีย่ วของซึ่งกันและกัน ในดานชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ
ประสานสัมพันธกันตอไปในอนาคต

