
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขียนสารคดีจากชีวิต ปีที่ ๓ 
๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์ 
 

“คือพลังแห่งชุมชน” 



โครงการเขียนสารคดีจากชีวิต ปีที่ 3 
 

หลักการและเหตุผล 
 วิชา วส.318 การเขียนสารคดี เป็นวิชาทีมุ่่งให้นักศึกษาไดรู้้จักการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ และมีโอกาส 
ลงมือปฏิบัติจริง โดยกระบวนการเขียนสารคดีประกอบด้วยการเก็บข้อมูล ทั้งขอ้เทจ็จริงที่ได้จากการคน้คว้า 
จากเอกสารและการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ซึง่มาจากพดูคุยสัมภาษณ์บุคคลต้นเรือ่ง การลงมือปฏิบัติเพือ่ให้เกิด
ประสบการณ์ตรง รวมทั้งการสังเกตบริบทแวดล้อมต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดไปประกอบเป็นสารคดีทีม่ีเนือ้หา
สาระและความเพลิดเพลนิ 
 หลังจากเรียนเนื้อหาวิชาทีเ่ป็นภาคทฤษฎีในห้องเรียน รับฟังประสบการณจ์ากวทิยากรมืออาชีพ และท า
แบบฝึกหัดระยะหนึ่งแลว้ นกัศึกษาควรมโีอกาสลงพ้ืนที่เพือ่น าความรู้ที่ได้จากการเรียนและการฟังวทิยากรไป
ทดลองปฏิบัติงานจริงทกุขัน้ตอน ตั้งแต่การคิดประเดน็ การเก็บขอ้มูลและสัมภาษณ ์การลงมือเขียนสารคดี ไป
จนถึงการตรวจแก้ไขต้นฉบับ สาขาหนังสอืพิมพ์และสิ่งพมิพ์จึงได้จัดโครงการน านกัศกึษาออกภาคสนามเพื่อให้
นักศกึษาฝึกปฏิบัตกิระบวนการเขียนสารคดีอย่างบูรณาการ โดยในปีนี้ได้เลอืกอ าเภอเมือง จงัหวัดประจวบคีรขีันธ ์
ซ่ึงมีประเดน็ทีน่่าสนใจเกี่ยวกับการรวมพลังชาวบ้านเพือ่ปกป้องชุมชนและต้านทานแรงกดดันจากภายนอก 
ผลกระทบของการสร้างโรงไฟฟ้ากับชุมชน รวมถึงมุมมองด้านวิถชีีวิต การเกษตร การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และ 
การท่องเที่ยวที่เอื้อให้นกัศกึษาเลือกเขียนสารคดีได้หลากหลาย ทั้งนี้ ได้เพิม่ระยะเวลาการจดักจิกรรมเป็น 3 วัน 
เนื่องจากสถานที่เก็บขอ้มูลอยู่ค่อนข้างไกลและเพือ่ให้นกัศึกษามเีวลาเก็บขอ้มูลและสมัผัสวิถีชวีิตในชมุชนมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนสารคดีให้นักศกึษาทีร่่วมโครงการ เปิดโอกาส

ให้นักศึกษาประมวลความรู้เชิงทฤษฎทีี่ได้เรยีนและฝกึฝนมาประยุกต์ใชท้ั้งกระบวนการ ตั้งแตก่ารเลือก
ประเดน็และประเภทของสารคดีที่จะเขียน การเก็บขอ้มูล การเขียน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

2. นักศกึษามีปฏิสัมพนัธก์ับชุมชนและบุคคลซ่ึงเป็นต้นก าเนิดของเรื่องราวอย่างใกล้ชิด เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ 
และการแบ่งปันประสบการณร์ะหว่างกัน สง่เสริมความเข้าใจอนัดรีะหว่างนักศกึษากับชุมชน  

3. เปิดโลกทัศน์ให้นกัศกึษาตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาสังคมแงมุ่มต่างๆ และบทบาทของตนในการ 
มีส่วนร่วมชว่ยเหลือและแก้ไขปัญหานั้น 

 
กลุ่มเป้าหมาย นักศกึษาวิชา วส. 318 การเขียนสารคด ีนกัศึกษาที่สนใจ ศิษย์เก่า และอาจารย์ รวม 25 คน 
 
รูปแบบ นักศกึษาลงพื้นที่ชุมชนบ่อนอกในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็นชายฝั่งทีส่งบ สวยงาม และมีคุณค่าเชิง

อนรุักษ์ สามารถคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังมีความเขม้แข็งในการประกอบอาชีพ 
(เกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์) และอื่นๆ นกัศกึษาจะได้ใช้เวลาสามวนัในการเรียนรู้ปัญหา 
มุมมองในการแก้ปัญหาของชาวบ้าน ศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และสังเกต
วิถีชีวิตของคนในชุมชน พร้อมเก็บข้อมูล คดิประเดน็ และเขียนสารคดี โดยมีนกัเขียนสารคดีช่วยชี้แนะ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
1.  นักศกึษาได้ประสบการณ์จริงในการฝกึเขียนสารคดทีั้งกระบวนการ และได้งานเขียนชิน้สุดท้าย 
2.  นักศกึษาได้ฝึกสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนทัศนคติและมมุมองต่างๆกับคนในชุมชน เกิดความเข้าใจอันดตี่อกัน 
3. นักศกึษาเกิดจิตส านึก ได้มองเห็นปัญหาและความส าคัญในการการน าเสนอปัญหาอย่างรอบด้าน พรอ้มทั้ง

ตระหนกัถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของตนเองในฐานะสือ่มวลชนเพือ่เข้าสู่การท างานต่อไป 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ. ศรรวริศา เมฆไพบูลย์  
    sanwarisam@hotmail.com 
    089 899 5858 

+++  



โครงการ “เขียนสารคดีจากชีวิต” ปีท่ี 3 
17-19 สิงหาคม 2556 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
17 สิงหาคม  
 06.30 น.  รถออกจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ศูนย์รังสิต  
 09.00 น. ของว่างบนรถ 
 11.00 น. แวะรับอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 
 12.00 น. ถึงท่ีพัก เก็บของ 
 13.00 น. “พลังชุมชนบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด” 
  วิทยากร: ส าราญ วัดอักษร 
 14.30 น. อาหารว่าง 
 15.00 น. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
  วิทยากร: กรณ์อุมา พงษ์น้อย 
 16.30 น. ส ารวจชุมชน 1 (ชายหาดและป่าชายเลน) 
 18.00 น. อาหารเย็นท่ีครัวชมวาฬ 
 19.30 น. สรุปบทเรียนและแนวทางการท างาน 
  วิทยากร: ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ 
 21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยท่ีรีสอร์ต “ครัวชมวาฬ” 
 

ครัวชมวาฬ  รีสอร์ตขนาดเล็ก รับนักท่องเท่ียวได้ประมาณ 40 คน กิจการลักษณะท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ที่ด าเนินการโดยชาวบ้าน เป็นของพ่ีกระรอก (กรณ์อุมา พงษ์น้อย) และ
ครอบครวั เลขที ่ 89 ม. 6 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ ์ โทรศัพท์ 032-
820133, 081-8575923 หรือ www.kruachomwhale.com 

 
18 สิงหาคม 
 07.30 น. อาหารเช้าท่ีครัวชมวาฬ 
 08.00 น. บรรยาย “พลังงานทดแทนกับชุมชน” + เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
  วิทยากร:  อัสนัย ครุธชา 
 10.00 น. อาหารว่าง  
 10.15 น. ส ารวจชุมชน 2 (วิทยุชุมชน ปั๊มน  ามันชุมชน) 
 12.00 น. อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 
 13.30 น.  “เทคนิคและข้อควรระวังในการเก็บข้อมูลในงานสารคดี” (2 ชั่วโมง) 
  วิทยากร: ราชศักดิ์ นิลศิริ นักเขียน เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (ภาษาไทย) 
 15.30 น. อาหารว่าง 
 16.00 น. ส ารวจชุมชน 3 (อาชีพเกษตรกรรมและการประมง) 
 18.00 น. อาหารเย็นท่ีครัวชมวาฬ 
 19.30 น. สรุปประเด็นการเขียนสารคดีกับวิทยากร และทดลองเขียน 
  วิทยากร: ราชศักดิ์ นิลศิริ นักเขียน เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (ภาษาไทย)  
  พักค้างคืนที่ครัวชมวาฬ 
  



 
 
 
19 สิงหาคม 
 07.30 น. อาหารเช้าท่ีครัวชมวาฬ 
 08.00 น. กิจกรรมปล่อยซั งอนุบาลปลากลางทะเล (2 ซั ง) ท่ีบ้านวัดเขาคั่นกระได 
   (หากเมาเรือ โปรดกินยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง) 
 10.00 น. อาหารว่าง  
 10.15 น. พลังชุมชนกับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งของบ้านวดัเขาคั่นกระได 
   วิทยากร: โกศล จิตรจ าลอง 
 12.15 น. อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 
 13.00 น. ส ารวจชุมชน 4 (หมู่บ้านชาวประมงและวัดเขาคั่นกระได) 
 14.30 น. เก็บของ ออกเดินทางกลับ 
 19.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
กฎ กติกา มารยาท 
 
1. แต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ โดยพิจารณาตามก าหนดการ หากมีกิจกรรมท่ีต้องลงพื นท่ี ควรแต่งกาย 

ให้ทะมัดทะแมง รัดกุม หลีกเลี่ยงกระโปรงสั น เสื อแขนกุด และรองเท้ามีส้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  
รวมทั งขอให้รักษาสัมมาวาจากับผู้ร่วมโครงการทุกคนตลอดการเดินทางด้วย 
 

2. จัดกระเป๋าให้พอสมควรกับการเดินทางสามวัน อย่าลืมของใช้จ าเป็น เช่น ยา (หากมีโรคประจ าตัว  
โปรดแจ้ง) เลือกเครื่องแต่งกายท่ีเหมาะกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกป่า ควรใส่กางเกงขายาว เสื อมีแขน 
หมวก เพื่อป้องกันยุง แมลง และไอแดด แต่เลือกผ้าเนื อเบา การลงเรือหรือออกทะเล ควรเลือกชุดท่ีมี
เนื อผ้าบาง แต่มีสีเข้ม และควรสวมหมวกหรือทาครีมกันแดด นอกจากนี ควรเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น กล้อง โทรศัพท์ ไว้บนฝั่งหรือหากจะน าติดตัวไปด้วย ควรมีถุงกันน  าเพื่อป้องกันของเสียหาย เป็นต้น 
 

3. หากเป็นไปได้ ควรมีทัปเปอร์แวร์ขนาดกลางและกระติกน  าส่วนตัวไปด้วย เพื่อไม่ผลิตขยะท่ีไม่จ าเป็น 
อันจะเป็นการสิ นเปลืองทรัพยากร หากไม่มีกระติก ขอให้เก็บขวดน  าดื่มพลาสติกในวันแรกไว้ใช้ส่วนตัว
เพื่อเติมน  าจากขวดใหญ่ในวันต่อไป 
 

4. หากแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารบางประเภท ขอให้แจ้งล่วงหน้าเพือ่การจัดการท่ีเหมาะสม 
 

5. เครื่องประดับและของมีค่าควรถอดไวบ้้าน เอาไปแต่ของจ าเป็นเท่านั น  
สิ่งที่ควรจัดเผื่อไปดว้ยมีดังนี  
  สมุดจด กระดาษ ปากกา  เสื อกันฝน (เผื่อฝนตก)  
  เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก  เครื่องนอน เช่น ถุงนอน หมอน (หากไม่ต้องการใช้ร่วมกับผู้อื่น) 
  หนังสืออ่านประกอบ  ยากันยุง/แมลง ครีมกันแดด ยาแก้เมาเรือ (ในวันท่ีลงเรือ)  

  



 
ประจวบคีรีขันธ:์ เป็นจังหวัดในภาคกลางตามการแบ่งการ

ปกครอง เป็นจังหวัดในภาคตะวนัตกหากแบ่งทางภูมิศาสตร์ 

และเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนหากแบ่งทางอุตุนิยมวิทยา 

ความเป็นมา เดิมสมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อว่า “เมืองนารัง” 

หรือ “เมืองบางนางรม” ดังปรากฏใน ค ำให้กำรชำวกรุงเก่ำ ซึ่ง

ล าดับชื่อหัวเมืองปักษ์ใต้ไว้ดังนี้ “เมืองปราณ เมืองชะอัง เมือง

นารัง เมืองบางตะพาน” ซึ่งก็คืออ าเภอปราณบุรี อ าเภอชะอ า 

อ าเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์ และอ าเภอบางสะพาน ตามล าดับ 

หลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. 2310 เมืองนารัง 

(บางนางรม) ก็เลิกร้างไป จนสมัยรัชกาลที่ 2 โปรดให้ตั้ง “เมือง

บางนางรม” ขึ้นใหม่ที่ปากคลองบางนางรม แต่ที่ดนิไม่เหมาะสม

แก่การเพาะปลูกจึงย้ายท่ีว่าการเมืองไปที่เมืองกุย ในปี พ.ศ. 2398 

รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนชื่อ “เมืองกุย” เป็น “เมือง

ประจวบครีีขันธ”์ โดยรวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ เมืองบางนางรม เข้า

ด้วยกัน แต่ยังคงอยู่ที่เดิม (อ าเภอกยุบุรี) ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งใช้การปกครอง

แบบมณฑลเทศาภิบาล มีการตั้งมณฑลราชบุรขีึ้นในปี พ.ศ. 2438 เมือง

ประจวบครีีขันธซ์ึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวา ขึ้นกับแขวงเมืองเพชรบรุี จึงย้ายไปสังกัด

แขวงเมืองเพชรบรุี มณฑลราชบุรี ในปี พ.ศ. 2441 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ว่าการ

อ าเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์มาที่อ่าวเกาะหลัก ต่อมาได้รวมอ าเภอเมืองปราณบุร ี

อ าเภอเมืองประจวบคีรขีันธุ ์ จังหวัดเพชรบุร ี และอ าเภอก าเนิดนพคุณ จังหวัด

ชุมพร ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวามาก่อน เป็นเมืองปราณบุรี (จังหวัดปราณบุรี) ที่ต าบลเกาะหลัก 

อ าเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์จึงได้แยกจากเมืองเพชรบุรีมาอยูในการปกครองของเมืองปราณบุรี รชักาลที่ 

6 ทรงเปล่ียนชื่อ “เมืองปราณบุร”ี เป็น “เมืองประจวบครีีขันธ”์  เพื่อป้องกันการสับสนกับเมืองปราณ 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2458  
ภูมิศาสตร์ ประจวบคีรีขันธม์ีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตร.กม. หรือประมาณ 3.97 ล้านไร่ ทิศเหนือ

ติดจังหวัดเพชรบุร ี ทิศใต้ติดจังหวัดชุมพร ทิศตะวันออกติดอ่าวไทย ทิศตะวนัตกติดพม่า ความยาว

จากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร มชีายฝ่ังทะเลยาว 224.8 กิโลเมตร 

ส่วนที่แคบท่ีสุดของประเทศ (12 กม.) อยู่ในเขตต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง  

ประชากร ประจวบครีีขันธ์มีประชากร 517,050 คน (พ.ศ. 2555) หรือเป็นล าดับที่ 

48 คิกเป็นความหนาแนน่ของประชากร 81.20 คน/ตร.กม. 

การปกครอง แบ่งเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์ อ าเภอกุยบุรี 

อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย อ าเภอปราณบรุี 

อ าเภอหัวหิน อ าเภอสามร้อยยอด  

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใชท้างหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (เพชร

เกษม) ประมาณ 399 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ หากใชท้างรถไฟ 

สายใต ้จะมีระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4-6 ชั่วโมง 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

 ดอกไม้ประจ าจังหวัด: ดอกเกด (Manilkara hexandra) 

 ต้นไม้ประจ าจังหวัด: เกด (Manilkara hexandra) 

 ค าขวัญประจ าจังหวัด: เมืองทองเนื้อเก้า มะพรา้ว-สับปะรด สวยสด หาด-เขา-ถ้ า งามล้ าน้ าใจ 
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อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ:์ 
อ าเภอเมืองอยู่ก่ึงกลางของจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 281 กิโลเมตร มี
แนวชายแดนไทย-พมา่ ยาวประมาณ 44 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดน 1 แห่ง ได้แก่ ช่องด่านสิงขร หมู่ที ่
6 ต าบลคลองวาฬ ช่องท่ีแคบท่ีสุดของประเทศไทยกว้างประมาณ 11 กิโลเมตร อยู่ในเขตต าบลห้วย
ทราย อ าเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์มอีาณาเขตติดต่อเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดอ าเภอ
กุยบุรี ทิศตะวันออก ติดอ่าวไทย ทิศใต้ ติดอ าเภอทับสะแก ทิศตะวันตก ติดเขตตะนาวศร ี(พม่า) 
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ต าบล 53 หมู่บ้าน ได้แก ่

ประจวบครีีขันธ ์ (Prachuap Khiri Khan) ไม่มีการแบ่งหมู่บ้าน 
เกาะหลัก (Ko Lak) 11 หมู่บ้าน 
คลองวาฬ (Khlong Wan) 9 หมู่บ้าน 
ห้วยทราย (Huai Sai) 13 หมู่บ้าน 
อ่าวน้อย (Ao Noi) 16 หมู่บ้าน 
บ่อนอก (Bo Nok) 14 หมู่บ้าน 

  
 
ทะเลไทย  < มาริสา  

ประเทศไทยมีชายฝ่ังทะเลทั้งภาคตะวนัออกและภาคใต ้ รวมความยาวประมาณ 2,815 กโิลเมตร 

จากสภาพภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งทะเลไทยออกเปน็ 3 ส่วน คือ  

 1. ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก หรืออ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่บริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่

น้้าทา่จนีกับแมน่้้าเจ้าพระยาไปทางตะวนัออกจนจดเขตแดนกมัพูชาที่แหลมสารพดัพิษ อ.คลองใหญ ่

จ.ตราด ระยะทางประมาณ 544 กม. มีเกาะส้าคัญ เช่น เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะเสม็ด เกาะช้าง  

 2. ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ด้านตะวนัออก หรือฝั่งอา่วไทยตอนล่าง เริ่มจากจุดกึ่งกลางระหว่างปาก

แม่น้้าท่าจีนกับแม่น้า้เจ้าพระยาเรือ่ยไปทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้ จนจดเขตแดนมาเลเซียที่ปาก

แม่น้้าสุไหงโกลก จ.นราธิวาส รวมความยาว ประมาณ 1,334 กิโลเมตร มหีมู่เกาะส้าคัญ

ประกอบด้วยเกาะเต่า เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะพะงนั เปน็ต้น  

 3. ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ด้านตะวนัตก เริ่มตั้งแต่ปากน้้ากระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งติดสหภาพพม่า 

เรื่อยไปทางใต้ถึงเขตแดนมาเลเซ ี ยที่จังหวดัสตูลในช่องแคบมะละกา ระยะทางประมาณ 937 

กิโลเมตร เกาะส้าคัญ เชน่ เกาะภูเก็ต หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะลันตา เกาะยาว เกาะ

พระทอง หมูเ่กาะพีพี หมู่เกาะตะรุเตา เปน็ต้น 

 ขณะที่ชายฝั่งทะเลตะวนัออก หรืออ่าวไทย อยูใ่นทะเลจีนใต ้ มหาสมทุรแปซิฟกิ (18 จังหวัด) 

ทะเลตะวนัตก (6 จังหวัด) อยูใ่นทะเลอันดามนั มหาสมุทรอินเดยี ทั้งสามเขตมไีหล่ทวีปกวา้ง

ประมาณ 350,000 ตร.กม. มีความหลากหลายทางชวีภาพสูง ด้วย

อุณหภูมิของน้้าทะเล (26-31 องศาเซลเซียส) และค่าความเค็มในระดับที่

เหมาะกับการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเล ทะเลไทยจึงมีความอุดมสมบูรณ์

แห่งหนึ่งของโลก สามารถเที่ยวได้ทั้งป ี โดยฝัง่ตะวนัตกเริ่มตั้งแต่

พฤศจิกายนถึงเมษายน ส่วนฝัง่ตะวนัออกเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคม 

<< อ่าวรูป ก.ไก ่
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อรกานต์, พิมพ์ชนก >  แดน “สี่ป่า หา้เขา เก้าทะเล” 
ประจวบคีรีขันธม์ีแหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาติที่โดดเด่นเพราะมีชายทะเลยาวกว่า 220 กม. ทาง
ตะวันออก ขนานกับทิวเขาทางตะวันตก ท าให้มีชายทะเล ป่า และภูเขาสวยงามหลายแห่ง   
4 ป่า  ป่าละอู ป่ากุยบุรี ป่าชายเลนปราณบุรี ป่าชายหาด อช. วนกร 
 ป่าละอู อช. แก่งกระจาน หา่งจากหัวหินประมาณ 60 กม. ทีน่ี่มีน  าตก ความสูง 15 ชั น ไหล

ลดหลั่นลงมาเป็นทางยาว ชั นที่ 1-3 เหมาะส าหรับการเล่นน  า น  าตกชั นสงูขึ นไปต้องปนีโขด
หินสงูชัน ชั นที่สวยทีสุ่ดคือชั น 7 ซึ่งมีแอง่น  าใหญ่อยู่กลางป่าร่มครึ ม  

 ป่ากุยบุรี (ราตรีภัทร)์ อช. กุยบุรี ผืนป่าอุดมสมบรูณท่ี์ไดส้มญา “ซาฟารีเมืองไทย” มีสตัว์ป่า 
หลายชนิด เช่น วัวแดง เกง้หม้อ กระทิง และช้าง เมื่ออาหารขาดแคลน สัตว์ปา่ โดยเฉพาะ
ช้าง กล็งมากนิสับประรดของชาวบ้าน ปัญหารนุแรงในชว่งปี 2538-2546 โดยมีช้างเสยีชีวิต
หลายตัว เมื่อปี 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริจดัตั งโครงการ
อนุรักษ์และฟืน้ฟสูภาพป่าบริเวณป่าสงวนแหง่ชาติกยุบุรี เพื่อให้ป่าเปน็แหลง่อาหารทีส่มบูรณ์
ของสตัว์ป่า ลดปัญหาช้างบุกท าลายพืชผลเกษตร แม้โครงการจะลดความรุนแรงไดร้ะดับหนึ่ง 
แต่ปัญหาก็ยังอยู่ ปัจจุบันรอบๆ อช.กุยบุรีมีพื นที่เกษตร 543 แปลง มี 217 แปลงประสบ
ปัญหาจากชา้งปา่ โดยเฉพาะฤดูแล้ง (มีนาคมถึงพฤษภาคม) ความเสียหายสูงกว่าสี่ล้านบาท 

 ป่าชายเลน อช.ปราณบุร ีประกอบด้วยป่าชายเลน ปา่ดิบแลง้ และป่าชายหาด มีแมน่  าปราณ
บุรีไหลผา่นตอนกลางของพื นที่ เหมาะท่ีจะศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน มีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเป็นสะพานไม้ยกระดับ หรือล่องเรือชมวิถีชวีิตของมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชาวเลได้  

 ป่าชายหาด อช. หาดวนกร มีชายหาดยาว 7 กม. เรียงรายดว้ยทิวสน  
o อุทยานแห่งชาติน  าตกห้วยยาง ครอบคลุมพื นที่ อ.เมือง อ.ทับสะแก และ อ.บาง

สะพานใหญ่ มพีื นที่ 198 ตร.กม. เป็นป่าบนเทอืกเขาตะนาวศรี มีน  าตกห้วยยาง 
ความสงู 7 ชั น ชั นล่างๆ เป็นน  าตกขนาดเลก็ บริเวณน  าตกชั นที่ 5 จะมองเห็นสาย
น  าตกจากผาสงูประมาณ 15 เมตร งดงามมาก แต่ต้องปีนและไต่โขดหินขึ นไป จึงเป็น
อันตรายในช่วงฤดูน  าหลาก น  าตกชั นที่ 4 ยงัมีทางแยกขึ นสู่จุดชมดวงอาทติย์ขึ นที่
งดงามมาก สามารถมองเห็นทัศนยีภาพชายทะเลได ้ 

 
ทางรถไฟสายใต ้ (แพร) เริ่มจากสถานีรถไฟธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่านนครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, 

ประจวบคีรีขนัธ,์ ชุมพร, สุราษฎร์ธาน,ี นครศรีธรรมราช, พทัลุง, สงขลา, ยะลา และไปสุด

ปลายทางทีส่ถานีรถไฟสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส บรรจบกับทางรถไฟของมาเลเซยีทีส่ถานี

รถไฟรันเตาปันจาง ความยาวรวม 1,144.29 กิโลเมตร ถือว่ายาวทีส่ดุในประเทศไทย  ทางรถไฟ 

สายนีส้ร้างสมัยรัชกาลที่หา้ (สถานีธนบุรีถึงสถานีเพชรบุรี) ต่อมาในสมัยรัชกาลทีห่ก ได้ขยาย

เส้นทางไปภาคใตแ้ละสร้างทางแยกที่สถานีรถไฟชมุทางบางซื่อ ข้ามแมน่้้าเจา้พระยาทีส่ะพาน

พระรามหกไปบรรจบกนัทีส่ถานีรถไฟชุมทางตล่ิงชัน เพือ่เชื่อมทางรถไฟสายใตก้ับทางรถไฟสาย

เหนือ ทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ และสถานรีถไฟกรุงเทพ (หวัล้าโพง) 
 
 
  

Attractions 

ค ํา ถ า ม :  “ฤดูปิดอ่าว” หมายถึงชว่งเวลาใด และมีความสําคัญอยา่งไร 

 

7 



   
5 เขา  เขาหินเหล็กไฟ เขาเต่า เขาสามรอ้ยยอด เขาช่องกระจก เขาธงชัย 
 เขาหินเหล็กไฟ หรอืเขาเรดาร์ เป็นจุดดชมวิวบนเขาซึ่งอยู่ทางตะวนัตกของหัวหิน 3 กม. 

ด้านบนประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มีจุดชมวิว
ที่สวยงามกระจายอยู่หลายแห่ง แต่ละจุดมองเห็นทัศนยีภาพของเมืองหัวหนิแตกตา่งกนัไป 

 เขาเต่า ห่างจากหัวหนิ 13 กม. ทีน่ี่มีหาดทราย 2 แหง่ คือ หาดทรายน้อยและหาดทราย
ใหญ่ มีเกาะขนาดเล็กท่ีมีเปลือกหอยทับถมกันอยู่มากมาย และมีหมูบ่้านชาวประมงเล็กๆ 

 เขาสามร้อยยอด ประกอบด้วยภูเขาหินสลับซับซ้อน มีที่ราบน  าท่วมถึงริมทะเล เป็นที่อยู่
อาศัยของนกนานาชนิด มแีหลง่ทอ่งเที่ยวทีส่ าคัญ ได้แก่ จุดชมวิวเขาแดง คลองเขาแดง 
หาดสามพระยา ถ  าไทร ถ  าแกว้ ถ  าพระยานคร และหาดแหลมศาลา 

 เขาช่องกระจก   เป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่หลงัศาลากลางจังหวัด มีบนัไดขึ นไปจนถงึยอดเขา 
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีรกิธาตุและพระพุทธบาทจ าลอง ด้านเหนือมีช่องโปรง่ คล้าย
กับกรอบกระจก จากยอดเขามองเห็นทิวทัศนต์ัวเมืองและอ่าวประจวบ 

 เขาธงชัย เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของสตัว์ป่า เช่น เกง้ โคร า และค่าง แตเ่นื่องจากมลีักษณะ
ภูมิศาสตร์ (ฮวงจุย้) ด ีคือมลีักษณะเป็นหัวมังกร โดยมลี าตัว (หาดบ้านกรูด) ทอดยาวไป 
สุดปลายหาง (หาดแม่ร าพึง อ.บางสะพาน) ซึง่มองเห็นได้เฉพาะจากหาดบ้านกรูดเท่านั น 
ยอดเขานี ยังมลีักษณะคล้ายหลังเตา่ยื่นลงทะเลด้วย ทั งมังกรและเตา่ตามต าราจีนถือวา่เป็น
สัตว์มงคล จึงได้รับเลือกประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศและพระพุทธกิตสิิริชยั 
o วัดเขาคั่นกระได (ผา้ไหม) ถ  าเล็กๆบนยอดเขาเหนอือ่าวน้อย ที่ชาวเรือสมัยก่อนเคยหลบ

พายุ ปัจจุบันประดิษฐานพระปางไสยาสน์ (ยาว 18 และ 20 ม.) และพระพุทธรูป ทั งยงัมี
หินงอกหินยอ้ยสวยงาม โบสถท่ี์ตนีเขาเป็นการแกะสลกัไม้ทั งหลงัโดยมีพญานาคใหญ่ 9 
หัวสองตวัพันเลื อยรอบโบสถ์ ฝาผนังภายในสลักเรื่องในวรรณคด ีนอกจากนี ยังมสีิง่ปลูก
สร้างประดับเปลือกหอยท่ีหาได้ตามชายหาด ถ  ารังนกนางแอน่ และบ่อปลาขนาดใหญ ่

 
9 ทะเล หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด อ่าวมะนาว อ่าวประจวบ หาดวนกร บ้านกรดู  

บางสะพาน บางสะพานน้อย 
 อ่าวมะนาว ที่ตั งของกองบิน 53 เคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั งที่สองระหวา่ง

กองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น บริเวณอ่าวมีทิวทัศน์ที่สวยงาม 
 อ่าวประจวบ อยูใ่นเขตตัวเมืองประจวบฯ มีความยาวประมาณ 8 กม. จากเขาตาม่องลา่ย

ทางเหนือเป็นวงโคง้ไปจดเขาล้อมหมวกทางด้านทิศใต้ หนา้อ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาหลาย
เกาะ ท าให้ทิวทัศน์ของอ่าวดูสวยงาม เป็นสถานที่พกัผ่อนยามเย็นของชาวเมือง  
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Attractions 

ค ํา ต อ บ :  ฤดูปิดอา่ว คือช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วง 

ที่สัตว์น ําเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปลาทู วางไขแ่ละเจริญเติบโต กรมประมงจึงควบคุมการทําประมง

ตั งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ถึงสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 26,400 ตร.กม. 

มาตรการปิดอ่าวนี ประกาศใช้มาตั งแตป่ี พ.ศ. 2496 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ 5,000-

10,000 บาท หรือจําคุกไมเ่กิน 1 ปี หรือทั งจําทั งปรับ 



 
 

 
 สามร้อยยอด ทะเลสีฟา้ใสและชายหาดขาวยาวสุดสายตา ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติทาง

ทะเลแห่งแรกของไทย อช.เขาสามร้อยยอด มีถ  าพระยานคร ถ  าหินปนูใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ 
ของประจวบคีรีขันธ์ ซึง่ภายในมพีระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ พลับพลาไม้สกัจัตุรมุข ให้ชม 

 หาดวนกร หาดทรายขาว มีทวิสนทะเลและสนประดิพัทธ์ขนานกับทะเล พื นที่รวม 38 ตร.กม.  
 อ่าวบ่อนอก มีหาดทรายยาว ทะเลสะอาด เป็นจุดชมวาฬบรูด้าท่ีพบได้ยากชนิดหนึ่งของโลก 

ซึ่งมักจะรวมตัวเพื่อหาอาหารในบรเิวณนี ช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค.  
 อ่าวแม่ร าพงึ ชายหาดเงียบสงบ มีถนนเลยีบชายหาด อยู่หา่งจากตวัเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

86 กม. และหา่งจาก ถ.เพชรเกษมเข้าไปทางอ าเภอบางสะพานราว 17 กม. 
o เกาะทะลุ แหลง่ปะการังน  าตื นที่อุดมสมบูรณ์ มีปลาทะเลและหอยมือเสือชุกชุม บนเกาะ

มีชายหาดสวยงามสี่แหง่ มีเส้นทางเดินรอบเกาะ ตั งค่ายพักแรมได้ เรื่อท่องเที่ยวใช้เวลา 
30-40 นาที นอกจากนี  ยังมีเกาะสิงหแ์ละเกาะสงัข์รวมไปจนถงึเขาบางเบิด  

o หาดฝั่งแดงหรือหาดผาแดง  มีลักษณะพิเศษที่ชายหาดและบริเวณหน้าผาที่โดนน  าและ
ลมกัดเซาะเป็นสีแดงอฐิ มองดูแปลกตา การส ารวจทางธรณีวิทยาพบว่าเป็นตะกอนยุค
ไครสโตซีน ส่วนแรกเป็นลักษณะศิลาแลงอายุกว่าหนึ่งแสนปี อีกส่วนอายุกวา่ 240 ล้าน
ปี ทอดตัวยาวไกลสุดตา วนัท่ีคลื่นลมสงบมองเหน็หนา้ผาสแีดงได้ชัดเจนจากเกาะทะลุ 

 
 อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ ห่างจากตัวเมืองลงมาทางใต ้12 กิโลเมตร หว้ากอเป็นพื นที่

ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการดาราศาสตร์ไทย ปัจจุบันมีศูนย์วิทยาศาสตรส์ าคัญ
คืออุทยานวิทยาศาสตรพ์ระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  

 ด่านสงิขร บริเวณที่แคบที่สุดของประเทศเป็นช่องทางทีไ่ทย-พม่า ใชเ้ป็นทางติดต่อกนัตั งแต่
โบราณ และเป็นช่วงที่แคบทีสุ่ดของประเทศไทย ท้องที่ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองฯ โดยวัด
ระยะจากชายทะเลอ่าวไทยถงึชายแดนพม่าประมาณ 12 กม. ด่านสงิขรตั งอยู่ห่างจากถนน
เพชรเกษมไปทางตะวันตกประมาณ 18 กม.มีถนนลาดยางเข้าถึง 

 
กันวรา > ของฝาก   

ประทับใจกับทะเลสวย ฟา้ใส ภูเขาลกูใหญ ่ ผู้คนนสิัยน่ารักกันแล้ว ก่อนกลับอย่างลืมแวะซื้อของดี

เมืองประจวบฯ ไปฝากเพือ่นๆ ใหป้ระทับใจเหมือนได้มาเที่ยวกับเรา เช่น 

- ขนมปงัชสีเชคไสส้บัปะรดกวน รสชาติหวาน หอม อรอ่ย มีบิสกิตเนยแผ่นบางกรอบที่เขา้กันดี

กับไสส้ับปะรดกวนรสเปรี้ยวอมหวาน สามารถกนิเล่นๆหรือเป็นขนมตดัเลี่ยนกับชาร้อน 

- มะพรา้วอบน้า้ผึง้ ความกรอบของมะพร้าวฝานบางๆตากแห้งกับความหวานหอมของน้้าผึ้งที่

น้ามาเชื่อม ท้าให้มะพร้าวอบน้้าผึ้งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมและเป็นของข้ึนชื่อแห่งทับสะแก 

- อาหารทะเลแหง้ นอกจากอาหารทะเลสดแล้ว อาหารทะเลแห้งเป็นของฝากทีน่่าสนใจ เนื่องจาก

อร่อย เก็บได้นาน และคุณภาพด ีอาทิ หมกึแห้ง ปลาอินทรีตากแห้ง เป็นต้น 

- ผา้โขมพสัตร ์คือ ผ้าฝา้ยพิมพ์ลายพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณข์องหัวหนิ มีลวดลายสีสนัสวยงาม 

โดยแบบที่มีช่ือเสียงทีสุ่ดคือ "ผ้าเกีย้วพิมพ์ทอง" มจี้าหน่ายที่รา้นโขมพสัตร์ หัวหิน  

Souvenir 

9 



  
 
ต ำนำนเขำตำม่องลำย  < ธนาวุฒิ 
เป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานกันในท้องถิ่นชนบทภาคกลางบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล เช่น เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ตราด ชุมพร เป็นต้น เป็นเรื่องที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของธรรมชาติ เช่น 
ภูเขา แหลม และเกาะต่างๆ และอธิบายถึงความเป็นมาของสาหร่ายทะเลและหอยบางชนิดด้วย 
มีเนื้อเรื่องโดยสังเขปดังนี้ 
 
ที่บริเวณหมู่บ้านอ่าวน้อย ตาม่องล่ายกับยายร าพึงอยู่บ้านริมทะเล ทั้งคู่มีลูกสาวสวยชื่อ
ยมโดย เปน็ที่หมายปองของชายหนุ่มโดยเฉพาะเจ้าลาย บุตรชายเจ้าเมืองเพชรบุรี ซึ่งน า
ของก านัลมาให้ยายร าพึงบ่อยๆจนเปน็คนโปรด อีกคนคือเจ้ากรุงจีนซึ่งเข้าทางตาม่องล่าย  
 เจ้าลายส่งผู้ใหญไ่ปสู่ขอนางยมจากยายร าพึง แกตกลงยกให้ ขณะนั้นตาม่องลายไม่
อยู่บ้าน ฝ่ายเจ้ากรุงจีนก็ตดิต่อสู่ขอนางยมกับตาม่องลายเช่นกนั ตามองล่ายตกลงยกให้
โดยไม่ปรึกษายายร าพึง และทั้งสองก็บังเอิญนัดหมายให้จัดพิธีแต่งงานวนัเดียวกัน 
 เมื่อถึงวนัที่ก าหนด เจ้าลายและเจ้ากรุงจีนต่างยกขันหมากมาพร้อมกัน ตาม่องลาย
และยายร าพึงตกใจท าอะไรไม่ถกู ต่างกล่าวโทษและทะเลาะกนัอย่างรุนแรง หยิบของ
ขว้างปากนั ยายร าพึงหยิบหมวกขว้างไปที่ตามอ่งลาย หมวกลอยไปตกริมหาดประจวบฯ 
กลายเป็น "เขาล้อมหมวก" ตาม่องลายคว้ากระบุงขว้างยายร าพงึ กระบุงลอยไปตกที่
จังหวัดตราด กลายเปน็ "เกาะกระบุง" ยายร าพึงฉวยงอบไดก้็ขวา้งไปอีก งอบกระเดน็ไป
ตกเป็น "แหลมงอบ" ที่จังหวัดจนัทบุรี ตาม่องลายคว้าสากขวา้งกลับ สากปลิวไปโดนเกาะ
แห่งหนึ่งจนทะลุ จึงได้ชือ่ "เกาะทะลุ" ก่อนกระเดน็ไปตกอีกท่ีหนึ่งกลายเปน็ "เกาะสาก"    
 ทั้งตาม่องลายและยายร าพึงไม่มีใครยอมแพ้ ยายร าพึงโมโหจัด ขว้างปาข้าวของจน
เหนื่อยลงไปนอนหมดแรง กลายเป็นเขาลูกใหญช่ื่อ "เขาแม่ร าพงึ" ทีอ่่าวบางสะพานใหม่ 
ฝ่ายตาม่องลายก็โกรธจัด จับนางยมโดยฉีกเปน็สองซีก โยนซกีหนึ่งไปทางเจ้าลายซึ่งอยู่
ทางเหรือ ตกเปน็ "เกาะนมสาว" ที่บ้านบางปู อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ อีกซีก
โยนไปทางเจ้ากรุงจีนทางตะวันออก ตกเปน็ "เกาะนมสาว" ที่จงัหวัดชลบุรี  
 ตาม่องลายโยนข้าวของในขบวนขันหมากทั้งหมากพลูกระจัดกระจายไปตกในที่ต่างๆ  
โดยพลูกลายเปน็ “หอยพลูมวน” หมากกลายเปน็ “เกาะหมาก” ขนมจีนกลายเปน็ 
“สาหร่ายทะเล” ปูทอดกลายเปน็ “ปูหิน” กระจกส่องหน้าของนางยมโดยลอยไปติดที่เขา
ลูกหนึ่ง เรียกกนัว่า "เขาชอ่งกระจก" ในเวลาตอ่มา ส่วนตะเกียบกลายเป็น "เขาตะเกียบ" 
ที่อ าเภอหัวหนิ จานก็ตกเป็น “เกาะจาน” หน้าอา่วคลองวาฬ เคร่ืองเพชรเคร่ืองทอง
ทั้งหลายตกลงไปเป็น “หอยดาว” “หอยทับทิม” และแมวไปตกกลางทะเลกลายเปน็ 
"เกาะแมว" ทีอ่ าเภอสว ีจังหวัดชุมพร  
 เจ้าลายรู้สึกเศร้าเสียใจในเร่ืองราวที่เกิดขึ้นและเสียชวีิตลง 
กลายเป็น "เขาเจ้าลาย" ส่วนตาม่องลายก็ดื่มเหล้าเมามายด้วย
ความเสียใจ สุดท้ายก็เสียชีวิตกลายเป็นภูเขาชื่อ "เขาตาม่องลาย" 
ที่หมู่บ้านอ่าวนอ้ย ซึ่งชาวประมงได้สร้างศาลไว้ให้มาจนปัจจุบัน 
  

Legend has it that… 
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หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร (2426-2514) 
ทรงลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ บ้านบางเบิด อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า ในบรรดาอาชีพทั งหลาย ทรงเห็นว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มี
โอกาส ไม่ต้องแข่งกับใครนอกจากตัวเอง ทรงปรารถนาจะสร้างแบบอย่างของกสิกรชั นกลางที่จะเป็น
ทางเลือกใหม่ของสังคม โดยทรงบุกเบิกการเกษตรแผนใหม่ เช่น น าแทรกเตอร์มาใช้ในการเกษตรเป็น
ครั งแรก เลี ยงไก่พันธ์ุเล็กฮอร์นสายพันธุ์ไข่ดก ปลูกแตงโมจากสหรัฐฯ ท่ีรู้จักกันในชื่อ “แตงโมบางเบิด” 
และริเริ่มทดลองปลูกยาสูบพันธ์ุเวอร์จิเนีย ซึ่งบ่มด้วยความร้อนจนเป็นผลส าเร็จ กลายเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีท ารายได้ให้เกษตรกรทางเหนือ อย่างไรก็ตาม ในปี 2576  ทรงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมก่อการกับพระ 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวร เดช พระเชษฐา ในกบฏบวรเดช และถูกตัดสินโทษจ าคุกตลอดชีวิต ถูกคุม
ขังท่ีเรือนจ าบางขวาง ทัณฑนิคม เกาะตะรุเตา และเกาะเต่า ก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี พ.ศ. 
2487  ในปี 2490-91 ทรงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลนายควง อภัยวงศ ์
ทรงได้รับรางวัลแมกไซไซด้านบริการสาธารณะเม่ือ พ.ศ. 2510 นอกจากนี ยังเคยเป็นนักฟุตบอลกอง
หน้าของทีมชาติไทยเมื่อปี พ.ศ. 2458 ซึ่งถือเป็นทีมชาติไทยชุดแรก เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ และเพื่อร าลึก 
ถึงเจ้าชายนักเกษตรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร ม.เกษตรศาสตร์ได้สร้างสถานีวิจัยและ
อนุสรณ์สถานท่ีฟาร์มบางเบิด โดยตั งชื่อว่าสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 

 
 มานะ สีดอกบวบ (2478-2525) 
นักมวยสากลชื่อดังชาวอ าเภอหัวหิน “โผน ก่ิงเพชร” ได้เป็นแชมเปี้ยนโลกคนแรกของไทยเม่ือวันท่ี 16 
เม.ย. 2503 ภายหลังเขาเสียชีวิต เทศบาลต าบลหัวหินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน สร้าง
อนุสรณ์สถานโผน ก่ิงเพชร บริเวณชายหาดหัวหินและท าพิธีเปิดเม่ือวันท่ี 27 ต.ค. 2537 

 
 เจริญ วัดอักษร (2510-2147) 

ชาวประจวบคีรีขันธ์ท่ีท าธุรกิจท่องเท่ียวอยูท่ี่ชายทะเลบ่อนอก อดีตประธานกลุ่มอนุรักษ์ท้องถ่ินบ่อนอก 
เข้าร่วมคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงปี 2538 และถูกขู่ฆ่าหลายครั ง 
ในท่ีสุดการคัดค้านก็ประสบผลส าเร็จ รัฐบาลมีค าสั่งให้ย้ายโรงไฟฟ้าออกจากพื นท่ี เจริญได้รับปริญญา
เอกกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเท่ียงคืน เขาถูกยิงเสียชีวิตหลังเดินทางไปยื่นข้อมูลความผิดปกติในการ
ออกเอกสารสิทธิท่ีดินสาธารณะแก่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ วุฒิสภา 
เครือข่ายศิลปินมีมติให้สร้างรูปหล่อเป็นอนุสรณ์เตือนสติผู้มีอ านาจ และให้ประชาชนได้ระลึกถึงการต่อสู้
เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดดว้ยชีวิตของเขา  

 Key Figures 
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บ่อนอก-บ้านกรูด  < ธิดาดาว 
เมื่อปี พ.ศ. 2540 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ท าสัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้า
ถ่านหินขนาดใหญ่ 2 โรงในประจวบคีรีขันธ์ โดยโรงแรก (734 เมกกะวัตต์) จะตั งที่ ต.บ่อนอก อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการโดยบริษัท กัลป์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ ากัด ส่วนอีกโรง (1,400 
เมกกะวัตต)์ จะตั งที่ ต.บ้านกรูด ด าเนินการโดยบริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลล็อปเม้นต์ จ ากัด 

เมื่อรู้ข่าวการสรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิ ชาวบ้านในพื นที่ไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าโรงไฟฟ้าถา่น
หินจะก่อมลพิษ ท าลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวติของชุมชน จงึรวมตวักันคัดค้าน โดยในส่วนของ 
ต.บ่อนอก จัดตั งเป็นกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก มี ‘เจริญ วัดอักษร’ เป็นแกนน า ขณะที่บ้านกรูด
ตั งกลุ่มอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดขึ น โดยมี ‘จินตนา แก้วขาว’ แม่ค้าขายของช า
เป็นแกนน าแทนสามีซึ่งเป็นพนักงานรัฐวสิาหกิจ การคัดค้านของชาวบา้นบ่อนอก-บ้านกรูด
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตั งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2541 ทั งยืน่หนงัสือประทว้งการสรา้งโรงไฟฟา้ถ่านหิน
ต่อผู้เกี่ยวขอ้งหลายฝ่ายหลายองคก์ร จนรัฐบาลต้องตั งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการท า
สัญญาและการบริหารสัญญาในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก-หินกรูด ในประเด็นต่างๆ 
เนื่องจากพบความไม่โปรง่ใส การต่อสูร้ะหว่างชาวบา้นกับภาครฐัและเอกชนยาวนานถึง 7 ป ี
ชาวบ้านถูกข่มขู่ ทุบตี ลอบท ารา้ย ถกูโจมตีด้วยใบปลิว ถูกเผาป้ายคัดค้าน ถูกขวา้งปาใส่
รถยนต์ ถูกรถสิบล้อขับฝ่าเพื่อสลายการชมุนุม ถูกรถชนเพือ่ไม่ให้มายื่นหนงัสือคดัค้าน ตลอดจน
การขู่ท าลายทะเลด้วยสารเคมีเพื่อให้ปลาอพยพหรือขูฆ่่าวาฬ ในทีสุ่ด โครงการดังกล่าวก็ถูก
ระงับไปด้วยแนวทางสนัตวิิธีของชาวบ้านในปี 2546  

การปกป้องทรัพยากรท้องถิน่ของกลุ่มอนรุักษ์ต่างๆ ยังคงเดินหนา้ต่อไป เช่น กลุ่มอนุรักษ์
ทับสะแกท่ีคัดค้านการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิ อ. ทับสะแก กลุม่อนุรักษ์แม่ร าพึง คดัค้าน
โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก อ. บางสะพาน  รวมทั งความพยายามในการเสริมก าลังให้ชุมชน
เข้มแข็ง พึง่ตนเองไดใ้นลักษณะต่างๆ ทั งการประกอบอาชีพ การด ารงชีวติ และการพฒันา
ท้องถิ่น เชน่ การจัดรายการวิทยุชมุชน การท าปั๊มน  ามันชุมชน การฟืน้ฟูประมงขายฝัง่ เป็นต้น  

Community Power 

ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบ้าน (Fish Aggregating Device: FADs) เป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น้้าขนาด
เล็ก และอุปกรณ์ส้าหรบัล่อปลาท่ีจะปักริมคลอง ชายฝั่งแม่น้้าและทะเล หรือแหล่งอาศัยของสตัว์ทะเล 
แล้วถ่วงดว้ยก้อนหินหรือผูกโขดหินใต้น้้าเพื่อให้สตัว์น้้าเข้ามากินซากก่ิงไม้ท่ีเน่าเปื่อย เป็นภูมิปัญญาท่ีเกิด
จากการสังเกตว่าสิ่งของลอยน้้าต่างๆ มักมีปลาเล็กปลาน้อยอาศัยร่มเงา ส่งผลให้ปลาขนาดใหญ่กว่า
ตามมาเพื่อหาอาหารด้วย 
 ซั้งมีหลายลักษณะ ท้ังกลมและรี ในอดีตท้าด้วยวสัดุราคาถูกท่ีหาซ้ือได้ในท้องถิ่นและย่อยสลาย 
ในน้้าได้ เช่น เศษไม้ เศษอวน เชือกเก่า กระสอบ ล้าไม้ไผ่ ทางมะพร้าว  
เป็นต้น น้ามาผูกหรือมัดเป็นกองรวมกัน ต่อมาจึงพฒันาเป็นซั้งขนาดใหญ่  
น้าไปลอยทะเลพร้อมกับใช้แสงตะเกียงล่อฝูงปลาให้มารวมกลุ่มจ้านวนมากๆ  
 นอกจากจะช่วยอนุรักษ์สตัว์น้้าและเพิ่มปริมาณการจับสตัว์น้้าของ 
ชาวบ้าน ซ้ังยังมีประโยชน์ทางอ้อม คือ ช่วยป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่  
อาทิ เรืออวนลาก เข้ามาท้าการประมงริมชายฝัง่ด้วย--พรทิพย ์
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ประมงทะเล 

ไทยถือว่าประสบความส้าเร็จในการพัฒนาการประมงจนติดอันดับหนึง่ในสิบของโลกที่มีผลผลิต

สูง และยังติดอันดับต้นๆ ของผู้ส่งออกสินค้าประมงตั้งแต่ปี 2535 โดยในปี 2551 ผลผลิตมวล

รวมของประเทศของภาคประมงมีมูลคา่ 105,977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผลผลิต

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือร้อยละ 10.0 ของผลผลิตมวลรวมของภาคเกษตร 

 การประมงเกี่ยวขอ้งกับคนไทยจ้านวนมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีชายฝั่ง มีหมู่บ้านกว่า 2,000 

แห่ง และมีครัวเรือนท่ีท้าประมงทะเลตามขอ้มูลของส้ามะโนประมงทะเล ปี 2543 จ้านวน 

55,981 ครัวเรือน มีตลาดแรงงานรองรับซ่ึงส้ารวจในปี 2543 ถึง 826,657 คน 

 พื้นท่ีท้าการประมงในประเทศไทยมี 6 แห่ง ได้แก ่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยตอนใน 

อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนบน อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนล่าง อ่าวไทยตอนกลาง และอันดามัน 

นอกจากนี้ยังมีการท้าประมงนอกนา่นน้้าในประเทศเพื่อนบ้านและการท้าประมงในทะเลหลวง 

ผลผลติส่วนหน่ึงเป็นอาหารโปรตีนของคนในประเทศ แต่ทุกวันน้ีทรัพยากรสัตว์น้้าร่อยหรอลง

ไปมาก ส่งผลให้เรือประมงต้องออกหาปลาไกลฝั่งมากข้ึนและต้องมีเทคโนโลยีสูงขึ้นด้วย 
 
ศศิรินทร์ >  ประมงพืน้บา้น   

ประมงชายฝั่ง (Inshore Fisheries) หรือประมงพื้นบ้าน (Artisanal Fisheries) คือ  

การประมงเพื่อยังชีพหรือประมงขนาดเล็กของชุมชนริมชายฝั่ง มีท้ังที่ใชเ้รือและไม่ใช้เรือเป็น

พาหนะ โดยทั่วไปใช้เรือขนาดเล็ก เชน่ เรือพื้นบ้าน ปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดเคร่ืองยนต์เขา้ไปด้วย 

ท้าการประมงโดยใช้เคร่ืองมือง่ายๆ เชน่ แหหรือเบ็ด จับสัตว์น้้าไดเ้ฉพาะชนิด เชน่ อวนลอย

ปลา อวนลอยกุ้ง อวนจมปู แห เบด็ ลอบ ไซ เป็นต้น ประมงพื้นบ้านเป็นการประมงเพื่อยังชีพ 

หาอาหาร สร้างรายได้ และก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น ซ่ึงปริมาณการจับสัตว์น้้าจากการ

ท้าประมงพื้นบ้านคิดเป็นร้อยละ 10 จากปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าจาก

การประมงทะเลทั้งหมด ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบ

จากการประมงพาณิชย์ (เรืออวนลาก เรือคราดหอย) อย่างมาก 
 
ประมงพาณชิย ์(Commercial Fisheries) คือการประมง

เพื่อแสวงหาก้าไร มักเป็นกองเรือที่จับปลาด้วยเคร่ืองมือ

ประสิทธิภาพสูง เชน่ อวนลาก เบ็ดราวทะเลลึก หรืออวนลอย 

โดยทั่วไปเจ้าของเรือจะด้าเนินการเอง สัตว์น้้าที่ได้จะขายในท้องถิ่นหรือตลาดค้าสัตว์น้้า ประมง

พาณิชย์ประกอบด้วย "ประมงน้้าลึก" (Deep Sea Fisheries) คือ การจับปลาในระยะหา่ง

จากฝั่ง แต่ไม่เกิน 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง และ "ประมงสากล" (Distant Water 

Fisheries) คือ การจับปลาในมหาสมุทรเป็นระยะทางไกลจากทา่เรือของประเทศนั้นๆ 

เคร่ืองมือท้าลายล้างสูงของประมงลักษณะนี้เป็นสาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้ทรัพยากรประมงเสื่อม

โทรมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะกวาดสัตว์น้้าข้ึนมาหมดทั้งที่ต้องการและไม่

ต้องการ โดยเฉพาะลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็ก ที่มักปนอยู่กว่าคร่ึง 
 
 

  

Fishery 

อ ะ ไ ร เ อ ่ย  ในทะเลมีสัตว์หลายชนิดท่ีเรามักเรียกผิดๆว่าปลา แต่จริงๆไมใ่ช่ปลา 

13 



 
ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าคอ่นข้างสงู ความตอ้งการในชว่ง 5 ปี ที่ผ่านมา 
เพิ่มขึ นปีละ 6-8% หรือ 1,000-1,200 เมกะวตัต ์มีการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ 15 
ปีข้างหน้า (ปี2549-2564) ว่าจะเพิ่มขึ นเฉลีย่ร้อยละ 5.5 หรือ 1,500-2,000 เมกกะวัตตต์่อป ี
ขณะที่แหล่งพลงังานหลักคือก๊าซธรรมชาติ (70%) ถ่านหิน (20%) และน  ามัน เป็นทรัพยากรที่ใช้
แล้วหมดไปและมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ ซ  าราคายงัผันผวนและมีแนวโน้มสงูขึ นตามสถานการณ์
เศรษฐกิจและการเมืองโลก แมไ้ทยจะผลิตไฟฟา้พลังน  าซึง่เป็นพลงังานหมุนเวยีนได ้ แต่ก็เป็นแค่
สัดส่วนน้อย จึงมีความพยายามจะหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ มาใช้แทน 
     พลังงานทดแทน หมายถงึพลังงานทีน่ ามาใช้แทนน  ามนัเชื อเพลิง แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
พลงังานทดแทนจากแหลง่ที่ใช้แล้วหมดไป หรือพลงังานสิ นเปลือง ซึ่งมักจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นวิเคลียร์ หินน  ามัน และทรายน  ามัน พลงังานหมุนเวยีน เช่น 
แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น  า และไฮโดรเจน เป็นพลงังานสะอาด ไม่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ใน
ปี 2555 ประเทศไทยใช้พลงังานทดแทนเพียง 18.2% ของพลังงานทั งหมด เพิ่มขึ นจากปีก่อน
หน้าเพียง 1.8% อยา่งไรกต็าม แผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน 15 ปี ระหว่าง 
2555-2564 มุ่งให้มีการใชพ้ลงังานทดแทนเป็นสดัส่วน 20% ของพลังงานทั งหมด 
 
ผลกระทบจากโรงไฟฟา้ถ่านหิน แม้จะมีราคาถูก แต่ถา่นหนิมีข้อเสียส าคัญคือกา๊ซเรือนกระจก 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์ท าให้โลกร้อน อันเป็นผลกระทบทั่วโลก นอกจากนั นยงัปล่อยก๊าซที่เพิ่ม
สภาพความเป็นกรดในสิง่แวดล้อม คือ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด ์ โลหะหนัก ขี เถา้ 
และฝุ่นละออง ซึ่งเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคน สตัว์ และพืช (จีนมโีรงไฟฟา้ถ่านหินมากทีสุ่ด) 
ผลกระทบจากโรงไฟฟา้นิวเคลียร ์ แม้โรงไฟฟ้านวิเคลียร์จะกอ่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับโรงไฟฟา้พลังความร้อนแบบอื่นๆ เพราะไม่มีการปล่อยของเสยีขณะเดินเครื่อง แต่
อันตรายที่เกิดขึ นได้ก็คือ โอกาสเกิดอุบัติเหตรุุนแรงที่มีผลกระทบสงู ปัญหาการจัดเก็บและก าจัด
กากกัมมนัรังสี ซึง่การจัดการโรงไฟฟ้าประเภทนี ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและบุคลากรที่มีความรู ้
รวมถึงต้นทนุค่าก่อสร้างทีสู่งมาก 
 
บทความเรื่อง ความเป็นไปไดใ้นการสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลียรใ์น
ประเทศไทย ของ รศ. ดร. ธัชชยั สุมิตร นายกสมาคมนิวเคลยีร์
แห่งประเทศไทย สรุปได้ว่า ความเป็นไปได้ในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพือ่ผลติไฟฟ้าในประเทศไทย มีปัจจัยเกี่ยวขอ้งหลาย
ประการ เช่น ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีชั นสูงและการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง การก าหนดนโยบายและการตัดสนิ 
ใจของรฐั การออกระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออก
ใบอนุญาตและการควบคุมดูแล ความเป็นไปได้ในการก าจัดหรือ
จัดการกากเชื อเพลิงนวิเคลียร์ภายในประเทศ ความพร้อมดา้น
เศรษฐกิจและการลงทุน และการยอมรับของประชาชน  
  

Sustainable Energy 
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 การใช้พลังงานต่อไปจะ 
ต้องคิดให้ครบถ้วน ท้ัง 
เรื่องสิง่แวดล้อม พลังงาน  
เกษตร และชุมชน จงึจะ 
แก้วิกฤติได ้ไม่ว่าจะ 
ด้านใดกต็าม 



 
ณัชชา >  พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทติย์ จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนส าคัญทีสุ่ด เป็นพลงังานสะอาด ไม่ท าปฏิกิริยา
ใดๆท่ีท าให้สิง่แวดล้อมเป็นพิษ ประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เส้นศนูยส์ูตรได้รับพลงังานจากแสงอาทติย์
ในเกณฑ์สูง พลงังานโดยเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตตช์ั่วโมงต่อตารางเมตรตอ่
วัน เป็นพลังงานจากรงัสตีรง (Direct Radiation) ร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นพลังงานรังสีกระจาย 
(Diffused Radiation) ซึ่งเกิดจากละอองน  าในบรรยากาศ (เมฆ)  
การประยุกต์ใช้พลงังานแสงอาทิตย์ 
- การฆ่าเชื อในน  าก่อนน าไปบริโภค เพื่อสุขอนามัยในพื นที่ห่างไกล เนื่องจากแสงอาทติย์มี

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลายความถี่ ซึง่ความถี ่UV ฆ่าเชื อแบคทีเรียได้ เช่น การฆา่เชื อโดยการ
ตากแดด การเลี ยงสาหร่ายปรับสภาพน  าเพื่อเพิ่มออกซิเจน  

- การพัฒนาเชื อเพลงิทางเลือก เช่น การเลี ยงสาหรา่ยบางชนิดเพือ่น ามาสกัดเป็นเชื อเพลิง
ชีวภาพ การติดตั งเซลล์แสงอาทติย์ให้พลงังานแก่รถไฟฟ้า หรือการใช้เซลลแ์สงอาทติย์ผลิต
กระแสไฟฟ้าในหมู่บา้นที่หา่งไกล การผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านแล้วต่อ
เข้ากับสายสง่ของผู้ผลติไฟฟ้ากลางเพื่อใช้เองและขายสว่นเกินให้ผู้ผลิตกลาง 

- การสกัดเชิ อเพลิงจากสาหร่ายในห้องทดลอง การพัฒนาการเกษตร เช่น การปลกูพืชผกั
สวนครัว ดอกไม้ ในเรือนกระจกในประเทศหนาว เป็นตน้ เรือนกระจกจะกันอากาศหนาวจาก
ภายนอกและเก็บกักความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้  

- การผลิตน  าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสูบน  าผา่นเครือ่งท าน  าอุ่นจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ แล้วน าน  ามาเก็บในถงักักอุณหภูมิ ซึ่งจะได้น  าอุณหภูมปิระมาณ 70 องศา หาก
ต้องการน  าร้อน ต้องเข้าเครื่องท าน  าร้อนอกีครั ง (ประหยัดพลงังานท าน  าร้อนได้ 30 องศา) 

- เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรบัสินค้าเกษตรทีต่้องการลดความชื น  
 
??? โรงไฟฟา้พลงัแสงอาทติยท์ี ่ต.บอ่นอก ไดส้มัปทานผลติไฟฟา้เพือ่สง่ให ้กฟผ. แมจ้ะผลติไฟฟา้

ใกลเ้คยีงปรมิาณทีช่มุชนใช ้แตไ่มส่ามารถขายไฟใหช้มุชนโดยตรงได ้ตอ้งขายให ้กฟผ.กอ่น 

 
พลังงานลม เป็นพลงังานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอณุหภูมิ 2 ที่ ได้รับความสนใจ
น ามาพัฒนาอย่างกวา้งขวาง กงัหันลมถือเป็นอุปกรณท์ี่น าพลงังานลมมาใช้ให้เป็นประโยชนไ์ด ้
โดยเฉพาะการผลติไฟฟ้าและในการสูบน  า แนวฝัง่ทะเลอันดามนัและทะเลจีนใต้ (อา่วไทย) มี
พลงังานลมทีน่ ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะพลงังานกลได้ (กงัหนัสูบน  ากงัหันผลิตไฟฟ้า) ใน
ประเทศไทย ศักยภาพของพลงังานลมที่ใช้ประโยชนไ์ด้มีความเร็ว 3-5 เมตรต่อวินาที และความ
เข้มพลังงานลมที่ประเมินได้ระหว่าง 20-50 วัตต์ตอ่ตารางเมตร ปัจจุบันไทยผลิตไฟฟา้จาก
พลงังานลมและจ่ายเข้าระบบสายส่งในปริมาณน้อยมาก หากเทียบกับแหลง่พลังงานอื่นๆ โดยมี
การติดตั งกังหันลมผลติไฟฟ้าขนาด 150 กิโลวัตต์ ณ แหลมพรหมเทพ จงัหวัดภูเก็ต เมื่อป ี
2539 และติดตั งกงัหันลมขนาด 1.25 เมกะวัตต ์2 ตวัที่ล าตะคอง 
 
??? วทิยชุมุชนบอ่นอกเคยผลติไฟฟา้พลังลมจากกงัหนัลมใบพดัไมแ้ละแบตเตอรีไ่ดส้า้เรจ็ในป ี

2552 แตป่จัจบุนัไมไ่ดด้า้เนนิการตอ่  
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วิทยุชุมชน (community radio):  
วิทยุท่ีบริหารจัดการตามปรัชญาว่า การผลิตรายการวิทยุเป็น “ของ” “โดย” และ “เพื่อ” ชุมชน เริ่มต้น
และเติบโตจากแนวคิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมเรื่องการเข้าถึงสื่อ โดยน าสื่อวิทยุเข้ามารับใช้ภาค
ประชาชนในรูปแบบของวิทยุชุมชน เป็นการผลิตรายการวิทยุท่ีชาวชุมชนเป็นผู้ด าเนินงานเอง ยึดหลักให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วม เช่น เป็นอาสาสมัครส่งข่าว เป็นนักจัดรายการ แขกรับเชิญ วิทยากร ผู้ร่วม
รายการ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็น “เจ้าของ” และมุ่งผลิตเนื อหาที่สะท้อนความต้องการของผู้ฟัง โดย
เนื อหารายการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน ตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง โดยไม่แสวงก าไร 
 วิทยุชุมชนไม่เน้นความเป็นมืออาชีพ ผู้จัดรายการไม่จ าเป็นต้องมีเสียงไพเราะเพราะวิทยุชุมชน
เป็นการสื่อสารภายในชุมชน ไม่ใช่การสื่อสารสู่มวลชน การมีเสียงไพเราะจึงไม่ส าคัญเท่าเสียงท่ีชุมชน
เลือกสรร ความผิดพลาดในการจัดรายการอาจเกิดขึ นได้  
 องค์การยูเนสโกได้วางแนวคิดของวิทยุชุมชนเอาไว้ 3 ประการ  
 1) ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย (accessibility) ทั งในแง่ผู้ฟัง ผู้ร่วมผลิตรายการ ผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหารจัดการ เนื่องจากวิทยุชุมชนมีคุณลักษณะเฉพาะ ต่างไปจากวิทยุธุรกิจและวิทยุบริการสาธารณะ
ของรัฐ วิทยุชุมชนมีรัศมีการออกอากาศแคบๆ และมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะท้องถ่ินเท่านั น  
  2) ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ (participation) การมีส่วนร่วมเป็นลักษณะเด่นท่ีเห็นได้
ชัดเจนของวิทยุชุมชน  
 3) ประชาชนบริหารจัดการเอง (self-management) โดยเป็นเจ้าของสถานี ร่วมกันบริหารจัดการ
โดยยึดผลประโยชน์ท้องถ่ินเป็นเป้าหมาย การไม่แสวงหาก าไรคือเอกลักษณ์ส าคัญ 
 

สถานวีทิยชุมุชนบอ่นอก 103.75 MHz < ธนพร 

 ด้าเนินงานโดยกลุ่มรกัท้องถิน่บ่อนอก ปัจจุบันมกี้าลงัส่ง 500 วตัต์ กระจายเสียงครอบคลุมพ้ืนที่

ประมาณ 30 กิโลเมตร ตัง้อยู่วัดบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เริม่ออกอากาศ

ตั้งแต่ปี 2545 ด้วยแนวคิดของการมีสื่อกระจายเสียงของตัวเองเพ่ือเปน็กระบอกเสียงในการตอ่สู้

คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก ซึ่งคุกรุน่มาตั้งแตป่ี 2538 แต่ตอนนั้นยังสู้กนัแบบชาวบ้าน โดย

ใช้เครื่องขยายเสียง ใช้หอกระจายข่าว รณรงค์ ทา้ใบปลิวแจกตามประชาคมหมู่บ้านเป็นหลัก 

ขณะที่นายทุนใชส้ื่อของรัฐเป็นเครื่องมือ เช่น วิทยุ อสมท. วิทยกุรมประชาสัมพนัธ ์ วิทยุ ตชด. 

โหมโฆษณาข้อดีของโรงไฟฟา้ เนื่องจากสื่อของรัฐครอบคลุมพื้นที่กวา้ง ชาวบ้านจึงคดิเรื่องของ

การช่วงชิงพืน้ที่ แต่ถูกคัดค้าน กดีกันไม่ให้ออกสื่อ โดยใหเ้หตุผลเร่ืองผลกระทบต่อการ

ลงทุน พวกเขาจึงหันมาท้าสถานีวิทยุชุมชน 

 สถานีวิทยุชุมชนบ่อนอก ออกอากาศระหว่าง 06.00-21.00 น. ช่วงเช้า

เป็นรายการธรรมะ ช่วง 08.00-12.00 น. เป็นรายการจากภายนอก

ชุมชน เชน่ ข่าวสารของหน่วยงานทีส่่งมา รายการจาก ประชาไท, 

thaicr, media4democracy ฯลฯ หลังเที่ยงเปน็ต้นไป จึงเปน็

เรื่องราวในชุมชน หากเป็นวนัพระ หลังท้าวัตรเยน็แลว้ จะมีญาตโิยม

ที่มาคา้งในวดัช่วยจัดรายการธรรมะ นอกจากนี้ยังมีรายการของ

เยาวชนในพืน้ทีด่้วย 
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ปาริชาติ >  วาฬบรูด้า หรือวาฬแกลบ 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Balaenopteridae มีการกระจายพันธุ์ในทะเลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน 

(ละติจูด 40 องศาเหนือถึงใต้) ไม่พบการอพยพย้ายถิ่นเป็นระยะทางไกล ในประเทศไทยพบได้ในจังหวัด

ชายทะเลเกือบทุกจังหวัดในอ่าวไทย แต่พบบ่อยที่ต าบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะล าตัวสี

เทาด า รูปร่างค่อนข้างเพรียว มีลายแต้มสีขาวประปรายตรงใต้คางและใต้คอ บางตัวมีแถบสีจางบนแผ่น

หลัง บางตัวมีจุดสีจางทั้งตัวคล้ายสีเทาลายกระสีขาว มีสัน 3 สันเรียงขนานจากปลายปากบนถึงรูหายใจที่

เห็นเด่นชัด ขณะที่วาฬชนิดอื่นมีเพียงสันเดียว จุดเด่นคือครีบหลังที่มีทรงโค้งอยู่ค่อนไปทางปลายหาง 

แพนหางวางตัวตามแนวราบ มีรอยเว้าตรงกึ่งกลาง ครีบคู่หน้ามีปลายแหลม และมีความ

ยาวร้อยละ 10 ของล าตัว ใต้ปากล่างมีร่อง 40-70 ร่องพาดยาวถึงสะดือ  

วาฬบรูด้าเป็นวาฬไม่มีฟัน กินอาหารโดยการกรอง โดยจะมี 

ซี่กรองคล้ายหวีสีเทา 250-370 ซี่  

เมื่อเดือนตุลาคม  2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เผยว่า อ่าวไทยเป็นแหล่งอาศัยและศึกษาวาฬบรูดาแหล่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยถือเป็นสัตว์ประจ าถิ่นอ่าว

ไทย ประเมินว่ามีประชากรราว 35 ตัว และจ าแนกอัตลักษณ์แล้วกว่า 30 ตัว นอกจากนี้ ยังพบว่าวาฬ 

บรูด้าในอ่าวไทยมีขนาดเล็กกว่าที่อื่นๆ สันนิษฐานว่าอาจเป็นวาฬชนิดใหม่ 

ชื่ออังกฤษ: Bryde’s whale 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Balaenoptera edeni  

ลกัษณะเด่น: เป็นวาฬไม่มีฟัน มีซี่กรอง 

(Baleen) 250-370 คู่ทีข่ากรรไกรบน 

ใต้คางมีลกัษณะเป็นร่องยาวถึงแนวสะดือ 

40-70 ร่อง วาฬบรูด้าแตกต่างจากวาฬ

ชนิดอื่นตรงส่วนหัวซึ่งมีสันนูน  

3 สันยาวจากช่องจมูกไปถึงรูหายใจ ครีบ

หลังเป็นรูปสามเหลี่ยมต้ังตรง  

ขนาด: ตัวโตเต็มที่ยาว 14-15 เมตร 

น้้าหนัก 20-25 ตัน วยัเจริญพนัธุ์ 9-13 

ปี โดยจะตกลกูครั้งละ 1 ตัวทุกสองปี ต้ัง

ท้อง 10-12 เดือน วาฬแรกเกิดยาว 3-4 

เมตร อายเุฉลี่ย 50 ปี 

อาหาร : ลูกปลา หมึก แพลงก์ตอน  

แหล่งที่พบ : เกือบทุกจังหวัดที่ติดอ่าวไทย 

ยกเว้นนราธิวาส พัทลุง ระนอง 

สมุทรสงคราม 
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เฉลย >> ปลาท่ีไมใ่ช่ปลา เชน่ (ปลา) ดาว / (ปลา) หมกึ / (ปลา) โลมา / (ปลา) พะยูน /  
(ปลา) วาฬ (ส่วนภาษาอังกฤษก็เชน่ star fish, cuttlefish, jelly fish, shell fish) 

ปลาหมายถึงสัตว์น ําเลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก (ยกเว้นปลามีปอด) มีครีบช่วยคล่ือนไหว 

มีทั งท่ีมีเกล็ดและไมม่ี มีขนาด รูปรา่ง พฤติกรรมแตกตา่งกัน พบในแหล่งน ําท่ัวไปทั งทะเลและน ําจืด 



การเขียนสารคดี  
สารคดี คือ การเล่าความจริง ให้ข้อมูลความรู้ในลักษณะท่ีน่าสนใจ ชวนอ่าน ใช้กลวิธีหรือเทคนิคของ
งานวรรณกรรม สอดแทรกองค์ประกอบท่ีน่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านอยากติดตามและได้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน สารคดีท่ีดีควรมีธีมหลักเพียงหน่ึง (หรือสอง) ธีมเท่าน้ัน และควรน าเสนอประเด็นท่ีต้องการ
ให้มีเอกภาพ ล าดับความให้ต่อเน่ืองสอดคล้องกันท้ังเรื่อง ผู้เขียนควรรับสัมผัสทุกอย่างแทนผู้อ่าน  
ด้วยการสังเกต ฟัง ถาม และบอกเล่าหรือบรรยายสิ่งท่ีได้เห็น ฟัง และปฏิบัติอย่างละเอียด 
 

โครงสร้าง 
 
   ชื่อเร่ือง 
     ความน า 
     ส่วนเช่ือม 
     เนื้อเรื่อง >>> 
      
 
 
     ความจบ 

เนื้อหา 
 
ธมีหลักที่ต้องการน าเสนอ 
  (เนื้อหา/ประเด็นหลัก) 
 ประเด็นที่ 1  
 
 ประเด็นที่ 2 
 
 ประเด็นที่ 3 
 ทิ้งท้ายให้คิด 

องค์ประกอบ 
 
< Thread (ตัวละครเล่าเร่ือง, สิ่งของที่เชื่อมโยงเร่ือง) 
< ข้อเท็จจริง (สถิติ ตวัเลข ประวัติความเป็นมา) 
< ประจักษพ์ยาน (บุคคล เร่ืองเล่า) 
< เสียง (ค าสัมภาษณ์, บทสนทนา) 
< ภาพ (การบรรยายสถานที ่เวลา บรรยากาศ) 
< การสังเกต (ความรู้สึกของตัวละคร ความรู้สึกและ 
< ความคิดเห็นส่วนตัว สัมผัสทั้งห้าของผู้เขียน) 

 
การเก็บข้อมูล 
ข้อมูลในการเขียนสารคดีประกอบด้วย ข้อมูลโดยตรง (จากการสัมภาษณ์หรือการซักถามผู้รู้ การ
สังเกตพฤติกรรม ปฏิกิริยาของคนรอบข้าง และบรรยากาศแวดล้อม การมีส่วนร่วมหรือลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง) และ ข้อมูลโดยอ้อม (การค้นคว้า การอ่านหนังสือ ต ารา เอกสารต่างๆ การฟังค าบอกเล่า
ของผู้อื่นต่อเรื่องหนึ่งๆ) ซ่ึงควรจะมีท้ังสามอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเขียนสารคดีอะไรก็ตาม 
 
แนวทางการเก็บข้อมูลบุคคล ควรสอบถามหลายคนๆ ในแต่ละประเด็น อย่าคิดว่าได้แล้ว พอแล้ว 
ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีไดแ้ละเพื่อให้เห็นแง่มุมความคิดท่ีแตกต่าง นอกจากนี้ควร
สอบถามคนหลายๆกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เนื้อหาท่ีน าเสนอ
จะได้ครบถ้วนและรอบด้านท่ีสุด การสัมภาษณ์คนจ านวนมากยังเอื้อให้ผู้เขียน "เลือก" บุคคลท่ีน าเสนอ
ประเด็นได้ชัดเจนและแหลมคมท่ีสุดได ้ท าให้งานเขียนมีพลังมากขึ้น ข้อมูลยังมาจากการสังเกตบุคลิก 
สีหน้าแววตา ค าพูด พฤติกรรม ลักษณะนิสัย รวมไปถึงบริบทรอบตัวของบุคคล เช่น บ้านเรือน ท่ี
ท างาน ผู้คนแวดล้อม สัตว์เลี้ยง ด้วย 
 ท้ังนี้ นอกจากการบันทึกเสียง ผู้เก็บข้อมูลควรจดบันทึกส่วนตัวไว้ด้วย สิ่งหลักๆ ท่ีควรจดมี 3 
อย่างด้วยกัน คือ (1) ข้อความส าคัญ ท่ีฟังแล้วม่ันใจว่าต้องใช้หรือมีโอกาสได้ใช้ (อาจจะจดข้อความน้ัน
และ/หรือ ช่วงเวลาในแถบบันทึกเสียงเพื่อให้รู้ต าแหน่งและสามารถกลับไปฟังซ้ าได้ง่าย) (2) 
อากัปกิริยาของผู้พูด สีหน้า แววตา รวมท้ังบรรยากาศแวดล้อม ท้ังสถานท่ี เวลา อากาศ ผู้ฟังคนอื่นๆ 
อารมณ์โดยรวมของกลุ่ม (3) อย่าลืมจดความรู้สึก/ปฏิกิริยาของตัวเองในขณะน้ัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แง่คิดท่ีได้จากการฟัง ประเด็นคาใจเพื่อไว้ถามต่อหรือถามบุคคลอื่น เป็นต้น 
 
หลักส าคัญในการเก็บข้อมูล คือ การศึกษาประเด็นล่วงหน้า มีเรื่องราวท่ีต้องการรู้ ช่องว่างท่ีต้องการ
เติมเต็ม ค าถามท่ีต้องการค าตอบ และแสวงหาผู้รู้หรือช่องทางท่ีจะตอบ เติม หรือให้ข้อมูลท่ีต้องการได้
ถูกต้องครบถ้วนท่ีสุด ท้ังในแง่วิชาการ ผลกระทบ ความรู้สึก และอื่นๆ โดยเลือกบุคคลท่ีเชื่อถือได้ รู้ลึก  
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รู้จริง ในเรื่องนั้นๆ ควรให้ความเคารพผู้ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นใคร ควรนัดหมายเวลาล่วงหน้าหากท าได้ 
และรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด ซักถามอย่างมีมารยาทและมีสัมมาวาจา ใช้ความอ่อนน้อมจริงใจเป็นท่ีตั้ง 
ไม่ใช้อคติหรือตัดสินคนล่วงหน้า และใช้เวลาของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ไม่ถามค าถามพื้นๆท่ี
หาค าตอบเองได้ เป็นต้น  
 

ข้อคิดในการเขียนสารคดี 
 อย่าเสียดาย ท้ังเวลาและข้อมูล ในการเก็บข้อมูล ต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลให้มากที่สุด แต่ถึงเวลา

เขียน ขอให้กลั่นกรอกงและเลือกสรร คัดและตัดทอนเฉพาะข้อมูลท่ีใช่ น่าสนใจ และมีพลังในการ
บอกเล่าประเด็นท่ีดีท่ีสุดเท่าน้ัน อย่าเสียดายหรืออวดว่าท างานหนักด้วยการใส่ข้อมูลท่ีไม่จ าเป็น 

 ไม่หลง/หลุดประเด็น สิ่งท่ีต้องการน าเสนอจะต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ มีเอกภาพท้ังเรื่อง 
 เช็คความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง (วันเดือนปี ชื่อนามสกุล ยศ ต าแหน่งหน้าท่ี ข้อมูลเฉพาะท่ีไม่

ควรผิด) อย่าเชื่อแหล่งข่าวทุกอย่าง ตรวจสอบเสมอแม้เรื่องเล็กน้อย 
 รับฟังค าแนะน าของ บ.ก. และ ค าวิจารณ์ของผู้อ่าน 
 ระวังประเด็นทางกฎหมาย (การละเมิด) และจรรยาบรรณ ท้ังการเขียนเรื่องและถ่ายภาพ 

 
การเขียนที่ดี 

• เป็นตัวของตัวเอง แต่ละคนมีลีลาในการเล่าเรื่องต่างกัน ไม่ต้องเลียนแบบใคร  
• ใชภ้าษาไทยท่ีดี ถูกอักขระ ไวยากรณ์ (หลีกเลี่ยง passive voice “ได้รับ” ≄ “ถูก”) 
• เขียนใหรู้้เรื่อง อ่านเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงภาษาต่างประเทศหรือศัพท์เฉพาะ หลีกเลี่ยงค าศัพท์หรือ

ส านวนท่ีใช้กันเกร่อจนเฝือ (เช่น ใบหน้าเปื้อนยิ้ม) 
• เฉพาะเจาะจง เลือกกิริยาท่ีมีพลังแสดงการกระท า อธิบายด้วยรายละเอียด อย่าใช้ค าพูดลอยๆ 

หรือค าคุณศัพท์ดาดๆ เช่น สวย แพง ถูก จ านวนมาก เยอะ เต็มไปหมด (ซ่ึงแต่ละคนก าหนดนิยาม
ไม่เท่ากัน) แต่ให้เลือกค าท่ีเจาะจง อธิบายชัดเจน เห็นภาพ เข้าใจได้ตรงกันโดยไม่ผิดเพ้ียน 

• การใช้ค าหยาบคาย ต้องอยู่ใน “-” และมีเหตุผลท่ีดีพอเท่าน้ัน 
• เลือกใช้ภาษาเขียนหรือภาษาพูดให้เหมาะกับบริบทของเรื่อง แนวหนังสือ และกลุ่มผู้อ่าน  
• ให้ความส าคัญกับ lead และ ending ความน าช่วยดึงความสนใจให้เข้าสู่เรื่อง (เปิดด้วยภาพ เสียง 

การกระท า) ความจบท่ีทรงพลังหรือกระแทกใจช่วยให้ผู้อ่านจดจ าเรื่องนั้นไปอีกนาน 
• เรียบเรียงข้อมูลให้เป็นล าดับ ลื่นไหล ไม่สะดุด ระวังการเขียนวกวน ซ้ าซาก หรือย้ าประเด็นเดิม 

เมื่อพูดเรื่องหน่ึงจบแล้ว ไม่จ าเป็นต้องพูดซ้ าหรือตอกย้ าอีก 
• อย่าสรุปความ ให้ตัวละครพูดเองหรือแสดงให้ผู้อ่านเห็นจากการเล่าเรื่อง การพรรณนา โดยเฉพาะ

บุกลิก ลักษณะ การกระท า ค าพูด ปฏิกิริยาของบุคคล 
• ใช้สัมผัสท้ังห้าบรรยายให้เกิดความรู้สึก เห็นภาพ ได้กลิ่น รับรู้รส และตระหนักถึงรายละเอียด 
• เครื่องหมายค าพูดมีคุณค่าและความหมาย ใช้เมื่อมีส่ิงท่ีน่าสนใจและตรึงใจ หรือเป็นสิ่งท่ีผู้พูดจะท า

ได้ดีกว่าเราเขียน อย่าใส่เครื่องหมายค าพูดกับการเอ่ยถึงข้อเท็จจริงท่ัวไป แต่เก็บไว้ส าหรับความ
คิดเห็นและประสบการณ์ท่ีพิเศษเฉพาะจริงๆ 

• ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาประเด็นแปลกใหม่ ทดลองวิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆ  
• เขียนแล้วเขียนอีกจนกว่าจะดีท่ีสุด (ในเวลาท่ีอ านวย) 

SHOW, DON’T TELL 
KISS KEEP IT SIMPLE, STUPID 

WRITE TO EXPRESS, NOT TO IMPRESS  
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ทะเลคือชีวิต ไร้ปลำไร้อนำคต 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประมงแบบท าลายล้าง ศัตรูตัวฉกาจของทะเลและวิถี
ชีวิต ชาวประมง 
 
ภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะอ่าวไทย เป็นถิ่นฐานชาวประมงมาช้านาน และประจวบคีรีขันธ์ก็เป็น
สถานที่หนึ่งในผู้คนประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีทะเลเป็นสายธารหล่อเลี้ยงชีวิต 
 ทว่าความสมบูรณ์ของชายหาดและท้องทะเลที่อยู่ไกลจากตัวเมืองซ่ึงอัดแน่นไปด้วยรีสอร์ต
และสถานบันเทิงยามราตรี จวนจะล่มสลายไปทุกทีจากการเผชิญหน้าศัตรูส าคัญแห่งท้องทะเล 
คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประมงเกินขนาดที่บ่อนท าลายทะเลไม่หยุดหย่อน 
 เวลาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วส าหรับนิวัฒน์ เฉลิมวงศ์ และเขาก็เป็นห่วงอนาคต
ของชุมชน หากบอกว่าเลือดประมงไหลเวียนอยู่ในตัวของเขาก็คงไม่ผิดนัก นิวัฒน์เริ่มออกหา
ปลาตั้งแต่อายุ 12 และหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการประมงกว่า 40 แล้ว “ตอนที่ผมเร่ิมหาปลา 
ทะเลมีฉลามและปลากระเบนเต็มไปหมด มีปลาหลายชนิดให้จับ แต่ตอนนี้ไม่มีให้เห็นแล้ว” 
นิวัฒน์เล่าถึงความตกต่ าที่น่าใจหายของท้องทะเลในความรู้สึกของชาวประมงพื้นบ้าน อันเป็น 
ผลจากการตักตวงผลประโยชน์อย่างโลภโมโทสันของเรืออวนลากพาณิชย์ในทะเลอ่าวไทย 
 “ผมเห็นเรืออวนลากครั้งแรกเม่ือราว 20 ปีก่อน มันกวาดทุกอย่างไปแม้กระทั่งไข่ปลา 
เพราะใช้ตาข่ายตาถีม่าก นี่เป็นเรื่องแย่มากเพราะปลาจะขยายพันธุ์ไม่ไดจ้นสูญพันธุ์ไปในที่สุด” 
 เรืออวนลากคือเรือประมงที่มีอวนขนาดใหญ่ ลากกวาดตั้งแต่พื้นทะเลไปเกือบจรดผิวน้ า 
เรือประมงท้ังหมดในประเทศไทยมีเรืออวนลากเพียงร้อยละ 13 แต่จับปลาได้มากกว่าครึ่งของ
ปริมาณการจับปลาทั้งหมด ส าหรับชาวประมงพื้นบ้านบางกลุ่ม ปลาที่จับได้นั้นลดหายไป
ครึ่งหนึ่งเม่ือเทียบกับที่ผ่านมา “ผมว่าเป็นเพราะเรืออวนลากจับปลามากเกินไป ไม่เหลือไว้ให้
ชุมชนได้ยังชีพเลย” นิวัฒน์กล่าวเสริม 
 
ภาวะหนี้สินคือสิ่งท่ีชาวประมงพื้นบ้านวิตกกังวลอยู่เสมอ แค่สภาพอากาศที่ย่ าแย่หรือพายุท่ีโหม
กระหน่ าก็หมายถึงหนี้สินที่ก าลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน อังศดา กลันไพฑูรย์ ชาวประมงพื้นบ้านจาก
เขาแดง กล่าวว่า เรืออวนลากที่ก าลังคุกคามอ่าวไทยยิ่งท าให้วิถีประมงของเขาล าบากย่ิงขึ้น 
 “เรืออวนลากมีตาข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถลากไปตามพื้นทะเลและกวาดทุกสิ่งทุกอย่างไป
ได้” เขากล่าวกับส านักข่าวอัลจาซีรา “พวกนั้นจับกระทั่งลูกปลา นั่นแสดงว่าปลาย่ิงเหลือน้อยลง
ทุกที เพราะพวกเขาจับสัตว์น้ าที่จะเติบโตในอนาคตไปจากทะเล” 
 เรืออวนลากพาณิชย์ไม่ได้แค่ดูดสัตว์น้ าออกจากทะเลเท่านั้น แต่ยังลากเครื่องมือประมง
พื้นบ้านที่ชาวบ้านวางไว้ไปด้วย “เมื่อปีที่แล้วผมต้องเสียเงิน 15,000 บาทซื้อเครื่องมือประมง
ใหม่เพราะโดนเรืออวนลากกวาดไป” อังศดาเล่า “ซึ่งเป็นรอบที่สามแล้ว” 
 ทางเดียวที่เขาจะซื้อเครื่องมือประมงใหม่ได้ก็คือการกู้ยืมเงิน และหากเครื่องมือยังถูกลาก
ไปก่อนที่เขาจะจ่ายเงินกู้ได้หมดอีก เขาก็จะติดอยู่ในวังวนของหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่มี
อะไรรับรองได้ว่าเขาจะจับปลาได้มากขึ้น 
 
กำรล่มสลำยของระบบนิเวศทำงทะเล 
“เราออกไปไดหมึกตอนกลางคืน แต่พ่อบอกว่าตอนนี้มีหมึกเหลือให้ไดไม่เยอะแล้ว” อังศดาบอก 
“การท านากุ้งปล่อยน้ าเสียลงทะเล และท าให้หมึกไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้” 

Feature Story 
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 แนวชายฝั่งส่วนใหญ่กลายเป็นนากุ้ง และจ านวนมากเป็นนากุ้งของบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตราย
ใหญ่ของไทยท่ีมุ่งขายทั้งในและนอกประเทศ นาข้าวจ านวนไม่น้อยก็กลายเป็นนากุ้ง รวมถึงป่า
โกงกางซ่ึงเป็นกลไกส าศัญในระบบนิเวศทางทะเลก็กลายเป็นนากุ้ง ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและยาปฏิชีวนะ 
 ทองพูน กลันไพฑูรย์ แม่ของอังศดา เล่าว่าการสูญเสียป่าโกงกางท าให้เกิดอันตรายอย่างอื่น
ด้วย “ป้าสังเกตว่าสภาพอากาศแปรปรวนกว่าสมัยที่ป้าเด็กๆ เดี๋ยวนี้มีพายุบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น 
ถ้าพายุมาทางตะวันตกที่ยังมีป่าโกงกางคอยก้ัน จะไม่แย่เท่าไร แต่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 
ป่าโกงกางถูกเจ้าของนากุ้งท าลายหมดแล้ว ถ้าพายุเข้าทางนั้น เราจะโดนหนักมาก” 
 ครอบครัวนี้เห็นว่า ชาวประมงหลายครอบครัวต้องปรับตัวกับจ านวนปลาที่ลดลงให้ได้ด้วย
การปรับเรือประมงให้จับหมึกและปูได้ด้วย “เราจับปลาได้ไม่มากพออีกแล้ว และถ้ายังเป็นเช่นนี้
ต่อไปเรื่อยๆ ทุกคนในชุมชนต้องแย่แน่ๆ” 
 เขายังเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยได้เห็นมาตลอดชีวิตอย่างมาก
ด้วย “สมัยก่อน ฤดูกาลเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีฤดูหนาวแล้ว แถมฤดูร้อนก็ร้อน
อย่างที่ไม่เคยร้อนมาก่อน” เขาบอก น้องสาวของเขาซึ่งเป็นชาวสวนสับปะรดก็สังเกตเห็นได้
เช่นกัน อุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้ชาวสวนท างานล าบากมากตอนกลางวันอันร้อนระอุ “เด็กๆป่วย
เพราะอากาศร้อน และผู้ใหญ่ก็เหนื่อยง่ายขึ้น เราต้องอาบน้ าวันละสามครั้งเพื่อให้ท างานได้” 
 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนต่อมหาสมุทรยิ่งชัดเจนส าหรับเขา ความเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก “เห็นได้ชัดเลยว่าน้ าทะเลอุ่นขึ้นมาก” อังศดากล่าว “เมื่อน้ าทะเลร้อน
ขึ้น ซากสัตว์ที่ก้นทะเลจะลอยตัวขึ้นมาบนพื้นผิวน้ า ท าให้มีสาหร่ายทะเลจ านวนมาก สาหร่าย
พวกนี้จะกั้นออกซิเจนบนผิวน้ า ท าให้ปลาหายใจไม่ได้เพราะน้ าเน่า สาหร่ายพวกนี้ยังลื่นและ
เกาะตาข่ายของชาวประมง จะตักทิ้งก็ยากเพราะพอดึงขึ้นมา มันก็จะไหลหลุดมือไป” 
 ในฐานะตัวแทนกลุ่มประมงชาวบ้าน อังศดากล่าวถึงความกังวลต่ออนาคตของชุมชนว่า 
“ชาวประมงหลายคนเลิกอาขีพประมงไปแล้วเนื่องจากเป็นหนี้เป็นสินจากการกู้ยืมเพื่อซื้อเรือ 
และเครื่องมือประมง เมื่อจับปลาได้ไม่มากพอ ก็ต้องชายเรือเพื่อใช้หนี้” 
 ในภาวะที่ทั้งการเกษตรและการประมงถูกคุกคามเช่นนี้ เขาไม่แน่ใจว่าชุมชนจะเอาตัวรอด
ได้อย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เขาแน่ใจก็คือมนุษย์เป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น “สมัยท่ีผมยังเด็ก เรา
จับปลาเฉพาะที่เราต้องการ แต่สมัยนี้ไม่มีการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอีกแล้ว” 
 ขณะที่คุยกันอยู่นั้น บนท่าเรือข้างๆ คนงานเรือประมงอวนลากที่สวมรองเท้าบู๊ตและหมวก
คาวบอยก าลังแยกปลาตัวใหญ่ออกจากกองปลาเล็กปลาน้อยที่ติดตาข่ายขึ้นมา หรือที่เรียกว่า 
“เศษปลา” โดยเศษปลาที่ว่าอาจมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของจ านวนปลาที่เรืออวนลากจับได้ 
โดยร้อยละ 30 ของเศษปลานั้นเป็นปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนทั้งสิ้น 
 ปลาจากการจับสัตว์น้ าพลอยได้ยังรวมถึงปลากระเบนและฉลามที่ก าลังด้ินกระแด่วบนเรือ
และลูกปลาจ านวนมหาศาลที่ติดอยู่กับอวนตาถี่ ปลาเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายของเรืออวนลาก แต่
กลับถูกลากขึ้นมา เม่ือไม่สามารถขายเป็นอาหารมนุษย์ได้ เศษปลาเหล่านี้จึงถูกน าไปบดและ
อบแห้งเพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว์และอาหารกุ้งส าหรับนากุ้ง 
 ท่าเรือซึ่งอาบด้วยเมือกเหนียวๆของเศษปลาคือสิ่งตอกย้ าว่าเรืออวนลากเหล่านี้ไม่ได้ท าลาย
แค่ท้องทะเลเท่านั้น แต่ยังท าลายชีวิตของชุมชนประมงด้วย หลังจากรถสัตว์ทะเลแช่แข็งเคลื่อน
จากไป ลูกเรือเรืออวนลากก็ใช้น้ าฉีดชะล้างร่างไร้วิญญาณของเหล่าลูกปลาซึ่งเป็นชีวิตของทะเล
ทิ้งไปอย่างไร้ค่า เฉกเช่นชีวิตของมหาสมุทรที่ก าลังใกล้ตายลงทุกทีโดยที่ไม่มีใครใส่ใจ 
 
 เรื่อง นิโคล จอห์นสตัน  /  ภำพ เริงฤทธิ์ คงเมือง, กรีนพีซ  /  เผยแพร่ครั้งแรก Aljazeera .   
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ธิดาดาว เดชศรี (จุ๊บแจง) 
ธนาวุฒ ิพัฒนานุรักษ์สกุล (บอลลูน) 
ปาริชาต ิคลี่ฉายยา (ปลา) 
ผ้าไหม ยังฤทธิ ์(พลอย) 
พรทิพย์ เยื้อนแย้ม (แตน) 
พิมพ์ชนก สิริพงศท์ักษิณ (จุ๊บแจง) 
ราตรีภัทร์ ร่ืนภาคลาภ (นุน่) 
ณัชชา ทับทิมทอง (นุ่ม) 
มาริสา สีหาวัฒน์ (เม) 
วาลิษา มะตารากี (วา) 
ธนพร นวพนัธุ์ศร ี(พันช์) 
ศศิรินทร์ โพธิศ์รี (มัดหม่ี) 
อรกานต ์จามรมาน (จิ๊บ) 
ณัฐพงษ์ สมสินสวัสดิ ์(เจฟ) 
ศกุนตลา สุขธรรม (ฟ้า) 
กันวรา ภู่อภิวัฒน ์(โอ๋) 
เพ็ญพรรณ โฮ (บี) 
แพร บัลลังก์การณ ์
แพรว เรืองสวรรค์ 
กริชกนก ศรีเมือง (เมรี) 
ชมพูนุท ทับทิมชัย (พลอย) 
ราชศักดิ ์นิลศิร ิ(พี่ฮกุ) 

 
 
 

 

ราชศักดิ์ นิลศิริ (พี่ฮุก) 
นักเขียนประจ ากองบรรณาธิการนิตยสาร เนชั่นแนล จีโอ
กราฟฟกิ (ภาษาไทย) มีประสบการณ์ในการเขียนสารคดี
หลากหลายรูปแบบ มีลีลาในการสืบค้นข้อมูลและเทคนิคเข้าถึง
ชาวบ้านที่ไม่เหมือนใคร และยากที่ใครจะลอกเลียนแบบได้) 
แต่มีหลายสิ่งที่สามารถ และสมควร เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้ 

  

Trippers 



"ดอกหางนกยูงสีแดงฉาน 
บานอยู่เต็มฟากสวรรค ์
คนเดินผ่านไปมากัน 
เขาดั นด้นหาสิง่ใด" 

 
ปัญญามีขายทีน่ี่หรือ 
จะแย่งซื อได้ที่ไหน 

อย่างที่โก้หรูหราราคาเท่าใด 
จะให้พ่อขายนามาแลกเอา 

 
ฉันมา ฉันเห็น ฉันแพ ้
ยินแต่เสียงด่าวา่โง่เขลา 

เพลงทีน่ี่ไม่หวานเหมือนบ้านเรา 
ใครไม่เข้าถงึพอเขาเยาะเย้ย 

 
นี่จะให้อะไรกันบา้งไหม 

มหาวิทยาลยัใหญโ่ตเหวย 
แม้นท่านมอิาจให้อะไรเลย 

วานนิง่เฉยอยา่บ่นอยา่โวยวาย 
 

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉนัทึ่ง 
ฉันจึงมาหาความหมาย 

ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมาย 
สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว 

 
มืดจริงหนอสถาบันอันกว้างขวาง 

ปล่อยฉันอา้งว้างขับเคี่ยว 
เดินหาปริญญาจนหน้าเซยีว 
เทียวมาเทียวไปไม่รู้วนั 

 
"ดอกหางนกยูงสีแดงฉาน 
บานอยู่เต็มฟากสวรรค ์
เกินพอให้เจ้าแบ่งปัน 

จงเก็บกันอย่าเดินผ่านเลยไป!" 
 

เพลงเถื่อนแหง่สถาบัน 
วิทยากร เชียงกูล 



 

 

 

 

 

 
“Go to, boy. The world is yours.  

Nothing is done, nothing is known.  
The greatest poem isn't written,  
the best railroad isn't built yet,  

the perfect state hasn't been thought 
of. Everything remains to be done 

—right, everything."  
Evelyn Nixon 

 
The Autobiography of Lincoln Steffens,  

Lincoln Steffens 

 
“ไปเถิดคนหนุ่ม โลกนี เป็นของเจ้า  

ไม่มีอะไรที่ท าไปแล้ว ไม่มีอะไรที่รู้ไปแล้ว  
บทกวีที่ดีที่สุดยังไม่ได้เขยีน  

ทางรถไฟที่ดทีี่สุดยังไม่ไดส้ร้าง  
รัฐที่สมบูรณ์แบบยังไม่มใครคิดขึ น  

ทุกสิ่งยังรอให้ท า  
ใช่แล้ว ทุกสิง่เลย”  
อีฟลิน นิกซนั 

 
อัตชีวประวตัิของลิงคอล์น สเตฟเฟนส์,  

ลิงคอล์น สเตฟเฟนส์* 
 

* ลงิคอลน์ สเตฟเฟนส ์(1866-1936) นักเขียนและนักขา่วชาวอเมริกัน เขาเริ่มอาชีพนักข่าวในนวิยอร์กและสร้างชือ่จาก 

การรายงานข่าวทุกจริตของเทศบาลเมืองหลายแห่งในสหรฐัฯ เขายังเป็นผู้สนับสนนุแนวคิดคอมมิวนิสม์ของสหภาพโซเวียต 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการนี เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วส 318 การเขียนสารคด ี

กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 


