เขียนสารคดีจากชีวิต ปีที่ ๓
๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์
“คือพลังแห่งชุมชน”

โครงการเขียนสารคดีจากชีวิต ปีที่ 3
หลักการและเหตุผล

วิชา วส.318 การเขียนสารคดี เป็นวิชาทีม่ ุ่งให้นักศึกษาได้รู้จักการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ และมีโอกาส
ลงมือปฏิบัติจริง โดยกระบวนการเขียนสารคดีประกอบด้วยการเก็บข้อมูล ทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จากการค้นคว้า
จากเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึง่ มาจากพูดคุยสัมภาษณ์บุคคลต้นเรือ่ ง การลงมือปฏิบัติเพือ่ ให้เกิด
ประสบการณ์ตรง รวมทั้งการสังเกตบริบทแวดล้อมต่างๆ เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดไปประกอบเป็นสารคดีทมี่ ีเนือ้ หา
สาระและความเพลิดเพลิน
หลังจากเรียนเนื้อหาวิชาทีเ่ ป็นภาคทฤษฎีในห้องเรียน รับฟังประสบการณ์จากวิทยากรมืออาชีพ และทา
แบบฝึกหัดระยะหนึ่งแล้ว นักศึกษาควรมีโอกาสลงพื้นที่เพือ่ นาความรู้ที่ได้จากการเรียนและการฟังวิทยากรไป
ทดลองปฏิบัติงานจริงทุกขัน้ ตอน ตั้งแต่การคิดประเด็น การเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ การลงมือเขียนสารคดี ไป
จนถึงการตรวจแก้ไขต้นฉบับ สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์จึงได้จัดโครงการนานักศึกษาออกภาคสนามเพื่อให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัตกิ ระบวนการเขียนสารคดีอย่างบูรณาการ โดยในปีนี้ได้เลือกอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
ซึ่งมีประเด็นทีน่ ่าสนใจเกี่ยวกับการรวมพลังชาวบ้านเพือ่ ปกป้องชุมชนและต้านทานแรงกดดันจากภายนอก
ผลกระทบของการสร้างโรงไฟฟ้ากับชุมชน รวมถึงมุมมองด้านวิถชี ีวิต การเกษตร การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยวที่เอื้อให้นกั ศึกษาเลือกเขียนสารคดีได้หลากหลาย ทั้งนี้ ได้เพิม่ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็น 3 วัน
เนื่องจากสถานที่เก็บข้อมูลอยู่ค่อนข้างไกลและเพือ่ ให้นกั ศึกษามีเวลาเก็บข้อมูลและสัมผัสวิถีชวี ิตในชุมชนมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.
2.
3.

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนสารคดีให้นักศึกษาทีร่ ่วมโครงการ เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาประมวลความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้เรียนและฝึกฝนมาประยุกต์ใช้ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเลือก
ประเด็นและประเภทของสารคดีที่จะเขียน การเก็บข้อมูล การเขียน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและบุคคลซึง่ เป็นต้นกาเนิดของเรื่องราวอย่างใกล้ชิด เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
และการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน
เปิดโลกทัศน์ให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาสังคมแง่มุมต่างๆ และบทบาทของตนในการ
มีส่วนร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานั้น

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาวิชา วส. 318 การเขียนสารคดี นักศึกษาที่สนใจ ศิษย์เก่า และอาจารย์ รวม 25 คน
รูปแบบ นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนบ่อนอกในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งเป็นชายฝั่งทีส่ งบ สวยงาม และมีคุณค่าเชิง
อนุรักษ์ สามารถคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ
(เกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์) และอื่นๆ นักศึกษาจะได้ใช้เวลาสามวันในการเรียนรู้ปัญหา
มุมมองในการแก้ปัญหาของชาวบ้าน ศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และสังเกต
วิถีชีวิตของคนในชุมชน พร้อมเก็บข้อมูล คิดประเด็น และเขียนสารคดี โดยมีนกั เขียนสารคดีช่วยชี้แนะ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในการฝึกเขียนสารคดีทั้งกระบวนการ และได้งานเขียนชิน้ สุดท้าย
2. นักศึกษาได้ฝึกสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองต่างๆกับคนในชุมชน เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
3. นักศึกษาเกิดจิตสานึก ได้มองเห็นปัญหาและความสาคัญในการการนาเสนอปัญหาอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของตนเองในฐานะสือ่ มวลชนเพือ่ เข้าสู่การทางานต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ. ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
sanwarisam@hotmail.com
089 899 5858
+++

โครงการ “เขียนสารคดีจากชีวิต” ปีที่ 3
17-19 สิงหาคม 2556 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
17 สิงหาคม
06.30 น.
09.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
16.30 น.
18.00 น.
19.30 น.
21.30 น.
ครัวชมวาฬ

18 สิงหาคม
07.30 น.
08.00 น.
10.00 น.
10.15 น.
12.00 น.
13.30 น.
15.30 น.
16.00 น.
18.00 น.
19.30 น.

รถออกจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ศูนย์รังสิต
ของว่างบนรถ
แวะรับอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
ถึงที่พัก เก็บของ
“พลังชุมชนบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด”
วิทยากร: สาราญ วัดอักษร
อาหารว่าง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วิทยากร: กรณ์อุมา พงษ์น้อย
สารวจชุมชน 1 (ชายหาดและป่าชายเลน)
อาหารเย็นที่ครัวชมวาฬ
สรุปบทเรียนและแนวทางการทางาน
วิทยากร: ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
พักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ต “ครัวชมวาฬ”
รีสอร์ตขนาดเล็ก รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 40 คน กิจการลักษณะท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่ดาเนินการโดยชาวบ้าน เป็นของพี่กระรอก (กรณ์อุมา พงษ์น้อย) และ
ครอบครัว เลขที่ 89 ม. 6 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี ันธ์ โทรศัพท์ 032820133, 081-8575923 หรือ www.kruachomwhale.com

อาหารเช้าที่ครัวชมวาฬ
บรรยาย “พลังงานทดแทนกับชุมชน” + เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
วิทยากร: อัสนัย ครุธชา
อาหารว่าง
สารวจชุมชน 2 (วิทยุชุมชน ปั๊มนามันชุมชน)
อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
“เทคนิคและข้อควรระวังในการเก็บข้อมูลในงานสารคดี” (2 ชั่วโมง)
วิทยากร: ราชศักดิ์ นิลศิริ นักเขียน เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (ภาษาไทย)
อาหารว่าง
สารวจชุมชน 3 (อาชีพเกษตรกรรมและการประมง)
อาหารเย็นที่ครัวชมวาฬ
สรุปประเด็นการเขียนสารคดีกับวิทยากร และทดลองเขียน
วิทยากร: ราชศักดิ์ นิลศิริ นักเขียน เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (ภาษาไทย)
พักค้างคืนที่ครัวชมวาฬ

19 สิงหาคม
07.30 น.
08.00 น.
10.00 น.
10.15 น.
12.15 น.
13.00 น.
14.30 น.
19.30 น.

อาหารเช้าที่ครัวชมวาฬ
กิจกรรมปล่อยซังอนุบาลปลากลางทะเล (2 ซัง) ที่บ้านวัดเขาคั่นกระได
(หากเมาเรือ โปรดกินยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง)
อาหารว่าง
พลังชุมชนกับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งของบ้านวัดเขาคั่นกระได
วิทยากร: โกศล จิตรจาลอง
อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
สารวจชุมชน 4 (หมู่บ้านชาวประมงและวัดเขาคั่นกระได)
เก็บของ ออกเดินทางกลับ
ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยสวัสดิภาพ

กฎ กติกา มารยาท
1. แต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ โดยพิจารณาตามกาหนดการ หากมีกิจกรรมที่ต้องลงพืนที่ ควรแต่งกาย
ให้ทะมัดทะแมง รัดกุม หลีกเลี่ยงกระโปรงสัน เสือแขนกุด และรองเท้ามีส้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
รวมทังขอให้รักษาสัมมาวาจากับผู้ร่วมโครงการทุกคนตลอดการเดินทางด้วย
2. จัดกระเป๋าให้พอสมควรกับการเดินทางสามวัน อย่าลืมของใช้จาเป็น เช่น ยา (หากมีโรคประจาตัว
โปรดแจ้ง) เลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกป่า ควรใส่กางเกงขายาว เสือมีแขน
หมวก เพื่อป้องกันยุง แมลง และไอแดด แต่เลือกผ้าเนือเบา การลงเรือหรือออกทะเล ควรเลือกชุดที่มี
เนือผ้าบาง แต่มีสีเข้ม และควรสวมหมวกหรือทาครีมกันแดด นอกจากนีควรเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น กล้อง โทรศัพท์ ไว้บนฝั่งหรือหากจะนาติดตัวไปด้วย ควรมีถุงกันนาเพื่อป้องกันของเสียหาย เป็นต้น
3. หากเป็นไปได้ ควรมีทัปเปอร์แวร์ขนาดกลางและกระติกนาส่วนตัวไปด้วย เพื่อไม่ผลิตขยะที่ไม่จาเป็น
อันจะเป็นการสินเปลืองทรัพยากร หากไม่มีกระติก ขอให้เก็บขวดนาดื่มพลาสติกในวันแรกไว้ใช้ส่วนตัว
เพื่อเติมนาจากขวดใหญ่ในวันต่อไป
4. หากแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารบางประเภท ขอให้แจ้งล่วงหน้าเพือ่ การจัดการที่เหมาะสม
5. เครื่องประดับและของมีค่าควรถอดไว้บ้าน เอาไปแต่ของจาเป็นเท่านัน
สิ่งที่ควรจัดเผื่อไปด้วยมีดังนี
สมุดจด กระดาษ ปากกา
เสือกันฝน (เผื่อฝนตก)
เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก เครื่องนอน เช่น ถุงนอน หมอน (หากไม่ต้องการใช้ร่วมกับผู้อื่น)
หนังสืออ่านประกอบ
ยากันยุง/แมลง ครีมกันแดด ยาแก้เมาเรือ (ในวันที่ลงเรือ)

Gen Info
ประจวบคีรีขันธ์: เป็นจังหวัดในภาคกลางตามการแบ่งการ
ปกครอง เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหากแบ่งทางภูมิศาสตร์
และเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนหากแบ่งทางอุตุนิยมวิทยา
ความเป็นมา เดิมสมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อว่า “เมืองนารัง”
หรือ “เมืองบางนางรม” ดังปรากฏใน คำให้กำรชำวกรุงเก่ำ ซึ่ง
ลาดับชื่อหัวเมืองปักษ์ใต้ไว้ดังนี้ “เมืองปราณ เมืองชะอัง เมือง
นารัง เมืองบางตะพาน” ซึ่งก็คืออาเภอปราณบุรี อาเภอชะอา
อาเภอเมืองประจวบคีรขี ันธ์ และอาเภอบางสะพาน ตามลาดับ
หลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. 2310 เมืองนารัง
(บางนางรม) ก็เลิกร้างไป จนสมัยรัชกาลที่ 2 โปรดให้ตั้ง “เมือง
บางนางรม” ขึ้นใหม่ที่ปากคลองบางนางรม แต่ที่ดนิ ไม่เหมาะสม
แก่การเพาะปลูกจึงย้ายที่ว่าการเมืองไปที่เมืองกุย ในปี พ.ศ. 2398
รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองกุย” เป็น “เมือง
ประจวบคีรีขันธ์” โดยรวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ เมืองบางนางรม เข้า
ด้วยกัน แต่ยังคงอยู่ที่เดิม (อาเภอกุยบุรี) ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งใช้การปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล มีการตั้งมณฑลราชบุรขี ึ้นในปี พ.ศ. 2438 เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวา ขึ้นกับแขวงเมืองเพชรบุรี จึงย้ายไปสังกัด
แขวงเมืองเพชรบุรี มณฑลราชบุรี ในปี พ.ศ. 2441 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ว่าการ
อาเภอเมืองประจวบคีรขี ันธ์มาที่อ่าวเกาะหลัก ต่อมาได้รวมอาเภอเมืองปราณบุรี
อาเภอเมืองประจวบคีรขี ันธุ์ จังหวัดเพชรบุรี และอาเภอกาเนิดนพคุณ จังหวัด
ชุมพร ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวามาก่อน เป็นเมืองปราณบุรี (จังหวัดปราณบุรี) ที่ตาบลเกาะหลัก
อาเภอเมืองประจวบคีรขี ันธ์จึงได้แยกจากเมืองเพชรบุรีมาอยูในการปกครองของเมืองปราณบุรี รัชกาลที่
6 ทรงเปลี่ยนชื่อ “เมืองปราณบุร”ี เป็น “เมืองประจวบคีรีขันธ์” เพื่อป้องกันการสับสนกับเมืองปราณ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2458
ภูมิศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตร.กม. หรือประมาณ 3.97 ล้านไร่ ทิศเหนือ
ติดจังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ติดจังหวัดชุมพร ทิศตะวันออกติดอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดพม่า ความยาว
จากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 224.8 กิโลเมตร
ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศ (12 กม.) อยู่ในเขตตาบลคลองวาฬ อาเภอเมือง
ประชากร ประจวบคีรีขันธ์มีประชากร 517,050 คน (พ.ศ. 2555) หรือเป็นลาดับที่
48 คิกเป็นความหนาแน่นของประชากร 81.20 คน/ตร.กม.
การปกครอง แบ่งเป็น 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองประจวบคีรขี ันธ์ อาเภอกุยบุรี
อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน อาเภอบางสะพานน้อย อาเภอปราณบุรี
อาเภอหัวหิน อาเภอสามร้อยยอด
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (เพชร
เกษม) ประมาณ 399 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ หากใช้ทางรถไฟ
สายใต้ จะมีระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4-6 ชั่วโมง
สัญลักษณ์ประจาจังหวัด
 ดอกไม้ประจาจังหวัด: ดอกเกด (Manilkara hexandra)
 ต้นไม้ประจาจังหวัด: เกด (Manilkara hexandra)
 คาขวัญประจาจังหวัด: เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว-สับปะรด สวยสด หาด-เขา-ถ้า งามล้าน้าใจ
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อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์:
อาเภอเมืองอยู่กึ่งกลางของจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 281 กิโลเมตร มี
แนวชายแดนไทย-พม่า ยาวประมาณ 44 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดน 1 แห่ง ได้แก่ ช่องด่านสิงขร หมู่ที่
6 ตาบลคลองวาฬ ช่องที่แคบที่สุดของประเทศไทยกว้างประมาณ 11 กิโลเมตร อยู่ในเขตตาบลห้วย
ทราย อาเภอเมืองประจวบคีรขี ันธ์มอี าณาเขตติดต่อเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดอาเภอ
กุยบุรี ทิศตะวันออก ติดอ่าวไทย ทิศใต้ ติดอาเภอทับสะแก ทิศตะวันตก ติดเขตตะนาวศรี (พม่า)
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตาบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่
ประจวบคีรีขันธ์ (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
ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมความยาวประมาณ 2,815 กิโลเมตร
จากสภาพภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งทะเลไทยออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรืออ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่บริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่
น้้าท่าจีนกับแม่น้าเจ้าพระยาไปทางตะวันออกจนจดเขตแดนกัมพูชาที่แหลมสารพัดพิษ อ.คลองใหญ่
จ.ตราด ระยะทางประมาณ 544 กม. มีเกาะส้าคัญ เช่น เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะเสม็ด เกาะช้าง
2. ชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันออก หรือฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เริ่มจากจุดกึ่งกลางระหว่างปาก
แม่น้าท่าจีนกับแม่นา้ เจ้าพระยาเรือ่ ยไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้
จนจดเขตแดนมาเลเซียที่ปาก
แม่น้าสุไหงโกลก จ.นราธิวาส รวมความยาว ประมาณ 1,334 กิโลเมตร มีหมู่เกาะส้าคัญ
ประกอบด้วยเกาะเต่า เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะพะงัน เป็นต้น
3. ชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตก เริ่มตั้งแต่ปากน้้ากระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งติดสหภาพพม่า
เรื่อยไปทางใต้ถึงเขตแดนมาเลเซี ยที่จังหวัดสตูลในช่องแคบมะละกา ระยะทางประมาณ 937
กิโลเมตร เกาะส้าคัญ เช่น เกาะภูเก็ต หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะลันตา เกาะยาว เกาะ
พระทอง หมูเ่ กาะพีพี หมู่เกาะตะรุเตา เป็นต้น
ขณะที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออ่าวไทย อยูใ่ นทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟกิ (18 จังหวัด)
ทะเลตะวันตก (6 จังหวัด) อยูใ่ นทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทั้งสามเขตมีไหล่ทวีปกว้าง
ประมาณ 350,000 ตร.กม. มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ด้วย
อุณหภูมิของน้้าทะเล (26-31 องศาเซลเซียส) และค่าความเค็มในระดับที่
เหมาะกับการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเล ทะเลไทยจึงมีความอุดมสมบูรณ์
แห่งหนึ่งของโลก สามารถเที่ยวได้ทั้งปี โดยฝัง่ ตะวันตกเริ่มตั้งแต่
พฤศจิกายนถึงเมษายน ส่วนฝัง่ ตะวันออกเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคม
<< อ่าวรูป ก.ไก่
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อรกานต์, พิมพ์ชนก >
แดน “สี่ป่า ห้าเขา เก้าทะเล”
ประจวบคีรีขันธ์มีแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติที่โดดเด่นเพราะมีชายทะเลยาวกว่า 220 กม. ทาง
ตะวันออก ขนานกับทิวเขาทางตะวันตก ทาให้มีชายทะเล ป่า และภูเขาสวยงามหลายแห่ง
4 ป่า ป่าละอู ป่ากุยบุรี ป่าชายเลนปราณบุรี ป่าชายหาด อช. วนกร
 ป่าละอู อช. แก่งกระจาน ห่างจากหัวหินประมาณ 60 กม. ทีน่ ี่มีนาตก ความสูง 15 ชัน ไหล
ลดหลั่นลงมาเป็นทางยาว ชันที่ 1-3 เหมาะสาหรับการเล่นนา นาตกชันสูงขึนไปต้องปีนโขด
หินสูงชัน ชันที่สวยทีส่ ุดคือชัน 7 ซึ่งมีแอ่งนาใหญ่อยู่กลางป่าร่มครึม
 ป่ากุยบุรี (ราตรีภัทร์) อช. กุยบุรี ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ท่ีได้สมญา “ซาฟารีเมืองไทย” มีสตั ว์ป่า
หลายชนิด เช่น วัวแดง เก้งหม้อ กระทิง และช้าง เมื่ออาหารขาดแคลน สัตว์ปา่ โดยเฉพาะ
ช้าง ก็ลงมากินสับประรดของชาวบ้าน ปัญหารุนแรงในช่วงปี 2538-2546 โดยมีช้างเสียชีวิต
หลายตัว เมื่อปี 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดาริจดั ตังโครงการ
อนุรักษ์และฟืน้ ฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกยุ บุรี เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารทีส่ มบูรณ์
ของสัตว์ป่า ลดปัญหาช้างบุกทาลายพืชผลเกษตร แม้โครงการจะลดความรุนแรงได้ระดับหนึ่ง
แต่ปัญหาก็ยังอยู่ ปัจจุบันรอบๆ อช.กุยบุรีมีพนที
ื ่เกษตร 543 แปลง มี 217 แปลงประสบ
ปัญหาจากช้างป่า โดยเฉพาะฤดูแล้ง (มีนาคมถึงพฤษภาคม) ความเสียหายสูงกว่าสี่ล้านบาท
 ป่าชายเลน อช.ปราณบุรี ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าดิบแล้ง และป่าชายหาด มีแม่นาปราณ
บุรีไหลผ่านตอนกลางของพืนที่ เหมาะทีจ่ ะศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน มีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเป็นสะพานไม้ยกระดับ หรือล่องเรือชมวิถีชวี ิตของมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชาวเลได้
 ป่าชายหาด อช. หาดวนกร มีชายหาดยาว 7 กม. เรียงรายด้วยทิวสน
o อุทยานแห่งชาตินาตกห้วยยาง ครอบคลุมพืนที่ อ.เมือง อ.ทับสะแก และ อ.บาง
สะพานใหญ่ มีพืนที่ 198 ตร.กม. เป็นป่าบนเทือกเขาตะนาวศรี มีนาตกห้วยยาง
ความสูง 7 ชัน ชันล่างๆ เป็นนาตกขนาดเล็ก บริเวณนาตกชันที่ 5 จะมองเห็นสาย
นาตกจากผาสูงประมาณ 15 เมตร งดงามมาก แต่ต้องปีนและไต่โขดหินขึนไป จึงเป็น
อันตรายในช่วงฤดูนาหลาก นาตกชันที่ 4 ยังมีทางแยกขึนสู่จุดชมดวงอาทิตย์ขนที
ึ ่
งดงามมาก สามารถมองเห็นทัศนียภาพชายทะเลได้
ทางรถไฟสายใต้ (แพร) เริ่มจากสถานีรถไฟธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่านนครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี,
ประจวบคีรีขนั ธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ยะลา และไปสุด
ปลายทางทีส่ ถานีรถไฟสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส บรรจบกับทางรถไฟของมาเลเซียทีส่ ถานี
รถไฟรันเตาปันจาง ความยาวรวม 1,144.29 กิโลเมตร ถือว่ายาวทีส่ ดุ ในประเทศไทย ทางรถไฟ
สายนีส้ ร้างสมัยรัชกาลที่หา้ (สถานีธนบุรีถึงสถานีเพชรบุรี) ต่อมาในสมัยรัชกาลทีห่ ก ได้ขยาย
เส้นทางไปภาคใต้และสร้างทางแยกที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยาทีส่ ะพาน
พระรามหกไปบรรจบกันทีส่ ถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน เพือ่ เชื่อมทางรถไฟสายใต้กับทางรถไฟสาย
เหนือ ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล้าโพง)
คํ า ถ า ม : “ฤดูปิดอ่าว” หมายถึงช่วงเวลาใด และมีความสําคัญอย่างไร

7

8

Attractions
5 เขา เขาหินเหล็กไฟ เขาเต่า เขาสามร้อยยอด เขาช่องกระจก เขาธงชัย
 เขาหินเหล็กไฟ หรือเขาเรดาร์ เป็นจุดดชมวิวบนเขาซึ่งอยู่ทางตะวันตกของหัวหิน 3 กม.
ด้านบนประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มีจุดชมวิว
ที่สวยงามกระจายอยู่หลายแห่ง แต่ละจุดมองเห็นทัศนียภาพของเมืองหัวหินแตกต่างกันไป
 เขาเต่า ห่างจากหัวหิน 13 กม. ทีน่ ี่มีหาดทราย 2 แห่ง คือ หาดทรายน้อยและหาดทราย
ใหญ่ มีเกาะขนาดเล็กที่มีเปลือกหอยทับถมกันอยู่มากมาย และมีหมูบ่ ้านชาวประมงเล็กๆ
 เขาสามร้อยยอด ประกอบด้วยภูเขาหินสลับซับซ้อน มีที่ราบนาท่วมถึงริมทะเล เป็นที่อยู่
อาศัยของนกนานาชนิด มีแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ ได้แก่ จุดชมวิวเขาแดง คลองเขาแดง
หาดสามพระยา ถาไทร ถาแก้ว ถาพระยานคร และหาดแหลมศาลา
 เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่หลังศาลากลางจังหวัด มีบนั ไดขึนไปจนถึงยอดเขา
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุและพระพุทธบาทจาลอง ด้านเหนือมีช่องโปร่ง คล้าย
กับกรอบกระจก จากยอดเขามองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองและอ่าวประจวบ
 เขาธงชัย เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น เก้ง โครา และค่าง แต่เนื่องจากมีลักษณะ
ภูมิศาสตร์ (ฮวงจุย้ ) ดี คือมีลักษณะเป็นหัวมังกร โดยมีลาตัว (หาดบ้านกรูด) ทอดยาวไป
สุดปลายหาง (หาดแม่ราพึง อ.บางสะพาน) ซึง่ มองเห็นได้เฉพาะจากหาดบ้านกรูดเท่านัน
ยอดเขานียังมีลักษณะคล้ายหลังเต่ายื่นลงทะเลด้วย ทังมังกรและเต่าตามตาราจีนถือว่าเป็น
สัตว์มงคล จึงได้รับเลือกประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศและพระพุทธกิตสิ ิริชยั
o วัดเขาคั่นกระได (ผ้าไหม) ถาเล็กๆบนยอดเขาเหนืออ่าวน้อย ที่ชาวเรือสมัยก่อนเคยหลบ
พายุ ปัจจุบันประดิษฐานพระปางไสยาสน์ (ยาว 18 และ 20 ม.) และพระพุทธรูป ทังยังมี
หินงอกหินย้อยสวยงาม โบสถ์ท่ตี นี เขาเป็นการแกะสลักไม้ทงหลั
ั งโดยมีพญานาคใหญ่ 9
หัวสองตัวพันเลือยรอบโบสถ์ ฝาผนังภายในสลักเรื่องในวรรณคดี นอกจากนียังมีสงิ่ ปลูก
สร้างประดับเปลือกหอยที่หาได้ตามชายหาด ถารังนกนางแอ่น และบ่อปลาขนาดใหญ่
9 ทะเล หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด อ่าวมะนาว อ่าวประจวบ หาดวนกร บ้านกรูด
บางสะพาน บางสะพานน้อย
 อ่าวมะนาว ที่ตงของกองบิ
ั
น 53 เคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครังที่สองระหว่าง
กองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น บริเวณอ่าวมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
 อ่าวประจวบ อยูใ่ นเขตตัวเมืองประจวบฯ มีความยาวประมาณ 8 กม. จากเขาตาม่องล่าย
ทางเหนือเป็นวงโค้งไปจดเขาล้อมหมวกทางด้านทิศใต้ หน้าอ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาหลาย
เกาะ ทาให้ทิวทัศน์ของอ่าวดูสวยงาม เป็นสถานที่พกั ผ่อนยามเย็นของชาวเมือง
คํ า ต อ บ : ฤดูปิดอ่าว คือช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วง
ที่สัตว์นําเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปลาทู วางไข่และเจริญเติบโต กรมประมงจึ งควบคุมการทําประมง
ตังแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ถึงสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพืนที่ประมาณ 26,400 ตร.กม.
มาตรการปิดอ่าวนีประกาศใช้มาตังแต่ปี พ.ศ. 2496 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ 5,00010,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทังจําทังปรับ

Souvenir
 สามร้อยยอด ทะเลสีฟา้ ใสและชายหาดขาวยาวสุดสายตา ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลแห่งแรกของไทย อช.เขาสามร้อยยอด มีถาพระยานคร ถาหินปูนใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์
ของประจวบคีรีขันธ์ ซึง่ ภายในมีพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ พลับพลาไม้สกั จัตุรมุข ให้ชม
 หาดวนกร หาดทรายขาว มีทวิ สนทะเลและสนประดิพัทธ์ขนานกับทะเล พืนที่รวม 38 ตร.กม.
 อ่าวบ่อนอก มีหาดทรายยาว ทะเลสะอาด เป็นจุดชมวาฬบรูด้าทีพ่ บได้ยากชนิดหนึ่งของโลก
ซึ่งมักจะรวมตัวเพื่อหาอาหารในบริเวณนีช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค.
 อ่าวแม่ราพึง ชายหาดเงียบสงบ มีถนนเลียบชายหาด อยู่หา่ งจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์
86 กม. และห่างจาก ถ.เพชรเกษมเข้าไปทางอาเภอบางสะพานราว 17 กม.
o เกาะทะลุ แหล่งปะการังนาตืนที่อุดมสมบูรณ์ มีปลาทะเลและหอยมือเสือชุกชุม บนเกาะ
มีชายหาดสวยงามสี่แห่ง มีเส้นทางเดินรอบเกาะ ตังค่ายพักแรมได้ เรื่อท่องเที่ยวใช้เวลา
30-40 นาที นอกจากนี ยังมีเกาะสิงห์และเกาะสังข์รวมไปจนถึงเขาบางเบิด
o หาดฝั่งแดงหรือหาดผาแดง มีลักษณะพิเศษที่ชายหาดและบริเวณหน้าผาที่โดนนาและ
ลมกัดเซาะเป็นสีแดงอิฐ มองดูแปลกตา การสารวจทางธรณีวิทยาพบว่าเป็นตะกอนยุค
ไครสโตซีน ส่วนแรกเป็นลักษณะศิลาแลงอายุกว่าหนึ่งแสนปี อีกส่วนอายุกว่า 240 ล้าน
ปี ทอดตัวยาวไกลสุดตา วันที่คลื่นลมสงบมองเห็นหน้าผาสีแดงได้ชัดเจนจากเกาะทะลุ
 อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ ห่างจากตัวเมืองลงมาทางใต้ 12 กิโลเมตร หว้ากอเป็นพืนที่
สาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการดาราศาสตร์ไทย ปัจจุบันมีศูนย์วิทยาศาสตร์สาคัญ
คืออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
 ด่านสิงขร บริเวณที่แคบที่สุดของประเทศเป็นช่องทางทีไ่ ทย-พม่า ใช้เป็นทางติดต่อกันตังแต่
โบราณ และเป็นช่วงที่แคบทีส่ ุดของประเทศไทย ท้องที่ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองฯ โดยวัด
ระยะจากชายทะเลอ่าวไทยถึงชายแดนพม่าประมาณ 12 กม. ด่านสิงขรตังอยู่ห่างจากถนน
เพชรเกษมไปทางตะวันตกประมาณ 18 กม.มีถนนลาดยางเข้าถึง
กันวรา >
ของฝาก
ประทับใจกับทะเลสวย ฟ้าใส ภูเขาลูกใหญ่ ผู้คนนิสัยน่ารักกันแล้ว ก่อนกลับอย่างลืมแวะซื้อของดี
เมืองประจวบฯ ไปฝากเพือ่ นๆ ให้ประทับใจเหมือนได้มาเที่ยวกับเรา เช่น
- ขนมปังชีสเชคไส้สบั ปะรดกวน รสชาติหวาน หอม อร่อย มีบิสกิตเนยแผ่นบางกรอบที่เข้ากันดี
กับไส้สับปะรดกวนรสเปรี้ยวอมหวาน สามารถกินเล่นๆหรือเป็นขนมตัดเลี่ยนกับชาร้อน
- มะพร้าวอบน้า้ ผึง้ ความกรอบของมะพร้าวฝานบางๆตากแห้งกับความหวานหอมของน้้าผึ้งที่
น้ามาเชื่อม ท้าให้มะพร้าวอบน้้าผึ้งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมและเป็นของขึ้นชื่อแห่งทับสะแก
- อาหารทะเลแห้ง นอกจากอาหารทะเลสดแล้ว อาหารทะเลแห้งเป็นของฝากทีน่ ่าสนใจ เนื่องจาก
อร่อย เก็บได้นาน และคุณภาพดี อาทิ หมึกแห้ง ปลาอินทรีตากแห้ง เป็นต้น
- ผ้าโขมพัสตร์ คือ ผ้าฝ้ายพิมพ์ลายพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของหัวหิน มีลวดลายสีสนั สวยงาม
โดยแบบที่มีชื่อเสียงทีส่ ุดคือ "ผ้าเกีย้ วพิมพ์ทอง" มีจ้าหน่ายที่รา้ นโขมพัสตร์ หัวหิน
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Legend has it that…
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ตำนำนเขำตำม่องลำย
< ธนาวุฒิ
เป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานกันในท้องถิ่นชนบทภาคกลางบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล เช่น เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ตราด ชุมพร เป็นต้น เป็นเรื่องที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของธรรมชาติ เช่น
ภูเขา แหลม และเกาะต่างๆ และอธิบายถึงความเป็นมาของสาหร่ายทะเลและหอยบางชนิดด้วย
มีเนื้อเรื่องโดยสังเขปดังนี้

ที่บริเวณหมู่บ้านอ่าวน้อย ตาม่องล่ายกับยายราพึงอยู่บ้านริมทะเล ทั้งคูม่ ีลูกสาวสวยชื่อ
ยมโดย เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มโดยเฉพาะเจ้าลาย บุตรชายเจ้าเมืองเพชรบุรี ซึ่งนา
ของกานัลมาให้ยายราพึงบ่อยๆจนเป็นคนโปรด อีกคนคือเจ้ากรุงจีนซึ่งเข้าทางตาม่องล่าย
เจ้าลายส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางยมจากยายราพึง แกตกลงยกให้ ขณะนั้นตาม่องลายไม่
อยู่บ้าน ฝ่ายเจ้ากรุงจีนก็ตดิ ต่อสู่ขอนางยมกับตาม่องลายเช่นกัน ตามองล่ายตกลงยกให้
โดยไม่ปรึกษายายราพึง และทั้งสองก็บังเอิญนัดหมายให้จัดพิธีแต่งงานวันเดียวกัน
เมื่อถึงวันที่กาหนด เจ้าลายและเจ้ากรุงจีนต่างยกขันหมากมาพร้อมกัน ตาม่องลาย
และยายราพึงตกใจทาอะไรไม่ถกู ต่างกล่าวโทษและทะเลาะกันอย่างรุนแรง หยิบของ
ขว้างปากัน ยายราพึงหยิบหมวกขว้างไปที่ตาม่องลาย หมวกลอยไปตกริมหาดประจวบฯ
กลายเป็น "เขาล้อมหมวก" ตาม่องลายคว้ากระบุงขว้างยายราพึง กระบุงลอยไปตกที่
จังหวัดตราด กลายเป็น "เกาะกระบุง" ยายราพึงฉวยงอบได้ก็ขว้างไปอีก งอบกระเด็นไป
ตกเป็น "แหลมงอบ" ที่จังหวัดจันทบุรี ตาม่องลายคว้าสากขว้างกลับ สากปลิวไปโดนเกาะ
แห่งหนึ่งจนทะลุ จึงได้ชอื่ "เกาะทะลุ" ก่อนกระเด็นไปตกอีกที่หนึ่งกลายเป็น "เกาะสาก"
ทั้งตาม่องลายและยายราพึงไม่มีใครยอมแพ้ ยายราพึงโมโหจัด ขว้างปาข้าวของจน
เหนื่อยลงไปนอนหมดแรง กลายเป็นเขาลูกใหญ่ชื่อ "เขาแม่ราพึง" ทีอ่ ่าวบางสะพานใหม่
ฝ่ายตาม่องลายก็โกรธจัด จับนางยมโดยฉีกเป็นสองซีก โยนซีกหนึ่งไปทางเจ้าลายซึ่งอยู่
ทางเหรือ ตกเป็น "เกาะนมสาว" ที่บ้านบางปู อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ อีกซีก
โยนไปทางเจ้ากรุงจีนทางตะวันออก ตกเป็น "เกาะนมสาว" ที่จงั หวัดชลบุรี
ตาม่องลายโยนข้าวของในขบวนขันหมากทั้งหมากพลูกระจัดกระจายไปตกในที่ต่างๆ
โดยพลูกลายเป็น “หอยพลูมวน” หมากกลายเป็น “เกาะหมาก” ขนมจีนกลายเป็น
“สาหร่ายทะเล” ปูทอดกลายเป็น “ปูหิน” กระจกส่องหน้าของนางยมโดยลอยไปติดที่เขา
ลูกหนึ่ง เรียกกันว่า "เขาช่องกระจก" ในเวลาต่อมา ส่วนตะเกียบกลายเป็น "เขาตะเกียบ"
ที่อาเภอหัวหิน จานก็ตกเป็น “เกาะจาน” หน้าอ่าวคลองวาฬ เครื่องเพชรเครื่องทอง
ทั้งหลายตกลงไปเป็น “หอยดาว” “หอยทับทิม” และแมวไปตกกลางทะเลกลายเป็น
"เกาะแมว" ทีอ่ าเภอสวี จังหวัดชุมพร
เจ้าลายรู้สึกเศร้าเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเสียชีวิตลง
กลายเป็น "เขาเจ้าลาย" ส่วนตาม่องลายก็ดื่มเหล้าเมามายด้วย
ความเสียใจ สุดท้ายก็เสียชีวิตกลายเป็นภูเขาชื่อ "เขาตาม่องลาย"
ที่หมู่บ้านอ่าวน้อย ซึ่งชาวประมงได้สร้างศาลไว้ให้มาจนปัจจุบัน

Key Figures

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร (2426-2514)
ทรงลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ บ้านบางเบิด อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า ในบรรดาอาชีพทังหลาย ทรงเห็นว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มี
โอกาส ไม่ต้องแข่งกับใครนอกจากตัวเอง ทรงปรารถนาจะสร้างแบบอย่างของกสิกรชันกลางที่จะเป็น
ทางเลือกใหม่ของสังคม โดยทรงบุกเบิกการเกษตรแผนใหม่ เช่น นาแทรกเตอร์มาใช้ในการเกษตรเป็น
ครังแรก เลียงไก่พันธุ์เล็กฮอร์นสายพันธุ์ไข่ดก ปลูกแตงโมจากสหรัฐฯ ที่รู้จักกันในชื่อ “แตงโมบางเบิด”
และริเริ่มทดลองปลูกยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย ซึ่งบ่มด้วยความร้อนจนเป็นผลสาเร็จ กลายเป็นอุตสาหกรรม
ที่ทารายได้ให้เกษตรกรทางเหนือ อย่างไรก็ตาม ในปี 2576 ทรงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมก่อการกับพระ
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวร เดช พระเชษฐา ในกบฏบวรเดช และถูกตัดสินโทษจาคุกตลอดชีวิต ถูกคุม
ขังที่เรือนจาบางขวาง ทัณฑนิคม เกาะตะรุเตา และเกาะเต่า ก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี พ.ศ.
2487 ในปี 2490-91 ทรงดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์
ทรงได้รับรางวัลแมกไซไซด้านบริการสาธารณะเมื่อ พ.ศ. 2510 นอกจากนียังเคยเป็นนักฟุตบอลกอง
หน้าของทีมชาติไทยเมื่อปี พ.ศ. 2458 ซึ่งถือเป็นทีมชาติไทยชุดแรก เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ และเพื่อราลึก
ถึงเจ้าชายนักเกษตรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร ม.เกษตรศาสตร์ได้สร้างสถานีวิจัยและ
อนุสรณ์สถานที่ฟาร์มบางเบิด โดยตังชื่อว่าสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
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มานะ สีดอกบวบ (2478-2525)
นักมวยสากลชื่อดังชาวอาเภอหัวหิน “โผน กิ่งเพชร” ได้เป็นแชมเปี้ยนโลกคนแรกของไทยเมื่อวันที่ 16
เม.ย. 2503 ภายหลังเขาเสียชีวิต เทศบาลตาบลหัวหินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน สร้าง
อนุสรณ์สถานโผน กิ่งเพชร บริเวณชายหาดหัวหินและทาพิธีเปิดเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2537
เจริญ วัดอักษร (2510-2147)
ชาวประจวบคีรีขันธ์ที่ทาธุรกิจท่องเที่ยวอยูท่ ี่ชายทะเลบ่อนอก อดีตประธานกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก
เข้าร่วมคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงปี 2538 และถูกขู่ฆ่าหลายครัง
ในที่สุดการคัดค้านก็ประสบผลสาเร็จ รัฐบาลมีคาสั่งให้ย้ายโรงไฟฟ้าออกจากพืนที่ เจริญได้รับปริญญา
เอกกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เขาถูกยิงเสียชีวิตหลังเดินทางไปยื่นข้อมูลความผิดปกติในการ
ออกเอกสารสิทธิที่ดินสาธารณะแก่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา
เครือข่ายศิลปินมีมติให้สร้างรูปหล่อเป็นอนุสรณ์เตือนสติผู้มีอานาจ และให้ประชาชนได้ระลึกถึงการต่อสู้
เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดด้วยชีวิตของเขา

Community Power
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บ่อนอก-บ้านกรูด
< ธิดาดาว
เมื่อปี พ.ศ. 2540 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทาสัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้า
ถ่านหินขนาดใหญ่ 2 โรงในประจวบคีรีขันธ์ โดยโรงแรก (734 เมกกะวัตต์) จะตังที่ ต.บ่อนอก อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการโดยบริษัท กัลป์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จากัด ส่วนอีกโรง (1,400
เมกกะวัตต์) จะตังที่ ต.บ้านกรูด ดาเนินการโดยบริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลล็อปเม้นต์ จากัด
เมื่อรู้ข่าวการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชาวบ้านในพืนที่ไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าโรงไฟฟ้าถ่าน
หินจะก่อมลพิษ ทาลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวติ ของชุมชน จึงรวมตัวกันคัดค้าน โดยในส่วนของ
ต.บ่อนอก จัดตังเป็นกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก มี ‘เจริญ วัดอักษร’ เป็นแกนนา ขณะที่บ้านกรูด
ตังกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดขึน โดยมี ‘จินตนา แก้วขาว’ แม่ค้าขายของชา
เป็นแกนนาแทนสามีซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
การคัดค้านของชาวบ้านบ่อนอก-บ้านกรูด
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตังแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2541 ทังยืน่ หนังสือประท้วงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ต่อผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายหลายองค์กร
จนรัฐบาลต้องตังคณะกรรมการสอบสวนกรณีการทา
สัญญาและการบริหารสัญญาในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก-หินกรูด
ในประเด็นต่างๆ
เนื่องจากพบความไม่โปร่งใส การต่อสูร้ ะหว่างชาวบ้านกับภาครัฐและเอกชนยาวนานถึง 7 ปี
ชาวบ้านถูกข่มขู่ ทุบตี ลอบทาร้าย ถูกโจมตีด้วยใบปลิว ถูกเผาป้ายคัดค้าน ถูกขว้างปาใส่
รถยนต์ ถูกรถสิบล้อขับฝ่าเพื่อสลายการชุมนุม ถูกรถชนเพือ่ ไม่ให้มายื่นหนังสือคัดค้าน ตลอดจน
การขู่ทาลายทะเลด้วยสารเคมีเพื่อให้ปลาอพยพหรือขูฆ่ ่าวาฬ ในทีส่ ุด โครงการดังกล่าวก็ถูก
ระงับไปด้วยแนวทางสันติวิธีของชาวบ้านในปี 2546
การปกป้องทรัพยากรท้องถิน่ ของกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ยังคงเดินหน้าต่อไป เช่น กลุ่มอนุรักษ์
ทับสะแกที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ. ทับสะแก กลุม่ อนุรักษ์แม่ราพึง คัดค้าน
โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก อ. บางสะพาน รวมทังความพยายามในการเสริมกาลังให้ชุมชน
เข้มแข็ง พึง่ ตนเองได้ในลักษณะต่างๆ ทังการประกอบอาชีพ การดารงชีวติ และการพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น การจัดรายการวิทยุชมุ ชน การทาปั๊มนามันชุมชน การฟืน้ ฟูประมงขายฝัง่ เป็นต้น

ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบ้าน (Fish Aggregating Device: FADs) เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าขนาด

เล็ก และอุปกรณ์ส้าหรับล่อปลาที่จะปักริมคลอง ชายฝั่งแม่น้าและทะเล หรือแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
แล้วถ่วงด้วยก้อนหินหรือผูกโขดหินใต้น้าเพื่อให้สตั ว์น้าเข้ามากินซากกิง่ ไม้ที่เน่าเปื่อย เป็นภูมิปัญญาที่เกิด
จากการสังเกตว่าสิ่งของลอยน้้าต่างๆ มักมีปลาเล็กปลาน้อยอาศัยร่มเงา ส่งผลให้ปลาขนาดใหญ่กว่า
ตามมาเพื่อหาอาหารด้วย
ซั้งมีหลายลักษณะ ทั้งกลมและรี ในอดีตท้าด้วยวัสดุราคาถูกที่หาซื้อได้ในท้องถิ่นและย่อยสลาย
ในน้้าได้ เช่น เศษไม้ เศษอวน เชือกเก่า กระสอบ ล้าไม้ไผ่ ทางมะพร้าว
เป็นต้น น้ามาผูกหรือมัดเป็นกองรวมกัน ต่อมาจึงพัฒนาเป็นซั้งขนาดใหญ่
น้าไปลอยทะเลพร้อมกับใช้แสงตะเกียงล่อฝูงปลาให้มารวมกลุ่มจ้านวนมากๆ
นอกจากจะช่วยอนุรักษ์สตั ว์น้าและเพิ่มปริมาณการจับสัตว์น้าของ
ชาวบ้าน ซั้งยังมีประโยชน์ทางอ้อม คือ ช่วยป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่
อาทิ เรืออวนลาก เข้ามาท้าการประมงริมชายฝัง่ ด้วย--พรทิพย์

Fishery

ประมงทะเล
ไทยถือว่าประสบความส้าเร็จในการพัฒนาการประมงจนติดอันดับหนึง่ ในสิบของโลกที่มีผลผลิต
สูง และยังติดอันดับต้นๆ ของผู้ส่งออกสินค้าประมงตั้งแต่ปี 2535 โดยในปี 2551 ผลผลิตมวล
รวมของประเทศของภาคประมงมีมูลค่า 105,977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือร้อยละ 10.0 ของผลผลิตมวลรวมของภาคเกษตร
การประมงเกี่ยวข้องกับคนไทยจ้านวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง มีหมู่บ้านกว่า 2,000
แห่ง และมีครัวเรือนที่ท้าประมงทะเลตามข้อมูลของส้ามะโนประมงทะเล ปี 2543 จ้านวน
55,981 ครัวเรือน มีตลาดแรงงานรองรับซึ่งส้ารวจในปี 2543 ถึง 826,657 คน
พื้นที่ท้าการประมงในประเทศไทยมี 6 แห่ง ได้แก่ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยตอนใน
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนบน อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนล่าง อ่าวไทยตอนกลาง และอันดามัน
นอกจากนี้ยังมีการท้าประมงนอกน่านน้้าในประเทศเพื่อนบ้านและการท้าประมงในทะเลหลวง
ผลผลิตส่วนหนึ่งเป็นอาหารโปรตีนของคนในประเทศ แต่ทุกวันนี้ทรัพยากรสัตว์น้าร่อยหรอลง
ไปมาก ส่งผลให้เรือประมงต้องออกหาปลาไกลฝั่งมากขึ้นและต้องมีเทคโนโลยีสูงขึ้นด้วย
ศศิรินทร์ >
ประมงพืน้ บ้าน
ประมงชายฝั่ง (Inshore Fisheries) หรือประมงพื้นบ้าน (Artisanal Fisheries) คือ
การประมงเพื่อยังชีพหรือประมงขนาดเล็กของชุมชนริมชายฝั่ง มีทั้งที่ใช้เรือและไม่ใช้เรือเป็น
พาหนะ โดยทั่วไปใช้เรือขนาดเล็ก เช่น เรือพื้นบ้าน ปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดเครื่องยนต์เข้าไปด้วย
ท้าการประมงโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ เช่น แหหรือเบ็ด จับสัตว์น้าได้เฉพาะชนิด เช่น อวนลอย
ปลา อวนลอยกุ้ง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เป็นต้น ประมงพื้นบ้านเป็นการประมงเพื่อยังชีพ
หาอาหาร สร้างรายได้ และก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งปริมาณการจับสัตว์น้าจากการ
ท้าประมงพื้นบ้านคิดเป็นร้อยละ 10 จากปริมาณผลผลิตสัตว์น้าจาก
การประมงทะเลทั้งหมด ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบ
จากการประมงพาณิชย์ (เรืออวนลาก เรือคราดหอย) อย่างมาก
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ประมงพาณิชย์ (Commercial Fisheries) คือการประมง
เพื่อแสวงหาก้าไร มักเป็นกองเรือที่จับปลาด้วยเครื่องมือ
ประสิทธิภาพสูง เช่น อวนลาก เบ็ดราวทะเลลึก หรืออวนลอย
โดยทั่วไปเจ้าของเรือจะด้าเนินการเอง สัตว์น้าที่ได้จะขายในท้องถิ่นหรือตลาดค้าสัตว์น้า ประมง
พาณิชย์ประกอบด้วย "ประมงน้้าลึก" (Deep Sea Fisheries) คือ การจับปลาในระยะห่าง
จากฝั่ง แต่ไม่เกิน 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง และ "ประมงสากล" (Distant Water
Fisheries) คือ การจับปลาในมหาสมุทรเป็นระยะทางไกลจากท่าเรือของประเทศนั้นๆ
เครื่องมือท้าลายล้างสูงของประมงลักษณะนี้เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ทรัพยากรประมงเสื่อม
โทรมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จะกวาดสัตว์น้าขึ้นมาหมดทั้งที่ต้องการและไม่
ต้องการ โดยเฉพาะลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็ก ที่มักปนอยู่กว่าครึ่ง
อ ะ ไ ร เ อ่ ย ในทะเลมีสัตว์หลายชนิดที่เรามักเรียกผิดๆว่าปลา แต่จริงๆไม่ใช่ปลา

Sustainable Energy
ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง ความต้องการในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
เพิ่มขึนปีละ 6-8% หรือ 1,000-1,200 เมกะวัตต์ มีการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ 15
ปีข้างหน้า (ปี2549-2564) ว่าจะเพิ่มขึนเฉลีย่ ร้อยละ 5.5 หรือ 1,500-2,000 เมกกะวัตต์ต่อปี
ขณะที่แหล่งพลังงานหลักคือก๊าซธรรมชาติ (70%) ถ่านหิน (20%) และนามัน เป็นทรัพยากรที่ใช้
แล้วหมดไปและมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ ซาราคายังผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึนตามสถานการณ์
เศรษฐกิจและการเมืองโลก แม้ไทยจะผลิตไฟฟ้าพลังนาซึง่ เป็นพลังงานหมุนเวียนได้ แต่ก็เป็นแค่
สัดส่วนน้อย จึงมีความพยายามจะหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาใช้แทน
พลังงานทดแทน หมายถึงพลังงานทีน่ ามาใช้แทนนามันเชือเพลิง แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป หรือพลังงานสินเปลือง ซึ่งมักจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินนามัน และทรายนามัน พลังงานหมุนเวียน เช่น
แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล นา และไฮโดรเจน เป็นพลังงานสะอาด ไม่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใน
ปี 2555 ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนเพียง 18.2% ของพลังงานทังหมด เพิ่มขึนจากปีก่อน
หน้าเพียง 1.8% อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 15 ปี ระหว่าง
2555-2564 มุง่ ให้มีการใช้พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานทังหมด
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ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน แม้จะมีราคาถูก แต่ถา่ นหินมีข้อเสียสาคัญคือก๊าซเรือนกระจก
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ทาให้โลกร้อน อันเป็นผลกระทบทั่วโลก นอกจากนันยังปล่อยก๊าซที่เพิ่ม
สภาพความเป็นกรดในสิง่ แวดล้อม คือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ โลหะหนัก ขีเถ้า
และฝุ่นละออง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน สัตว์ และพืช (จีนมีโรงไฟฟ้าถ่านหินมากทีส่ ุด)
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบอื่นๆ เพราะไม่มีการปล่อยของเสียขณะเดินเครื่อง แต่
อันตรายที่เกิดขึนได้ก็คือ โอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบสูง ปัญหาการจัดเก็บและกาจัด
กากกัมมันรังสี ซึง่ การจัดการโรงไฟฟ้าประเภทนีต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและบุคลากรที่มีความรู้
รวมถึงต้นทุนค่าก่อสร้างทีส่ ูงมาก
การใช้พลังงานต่อไปจะ
บทความเรื่อง ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ต้องคิดให้ครบถ้วน ทั้ง
ประเทศไทย ของ รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร นายกสมาคมนิวเคลียร์
เรื่องสิง่ แวดล้อม พลังงาน
แห่งประเทศไทย สรุปได้ว่า ความเป็นไปได้ในการใช้พลังงาน
เกษตร และชุมชน จึงจะ
นิวเคลียร์เพือ่ ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลาย
แก้วิกฤติได้ ไม่ว่าจะ
ประการ เช่น ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีชันสูงและการ
ด้านใดก็ตาม
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การกาหนดนโยบายและการตัดสิน
ใจของรัฐ การออกระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออก
ใบอนุญาตและการควบคุมดูแล ความเป็นไปได้ในการกาจัดหรือ
จัดการกากเชือเพลิงนิวเคลียร์ภายในประเทศ ความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจและการลงทุน และการยอมรับของประชาชน

ณัชชา >
พลังงานทดแทน
พลังงานแสงอาทิตย์ จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนสาคัญทีส่ ุด เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทาปฏิกิริยา
ใดๆที่ทาให้สงิ่ แวดล้อมเป็นพิษ ประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
ในเกณฑ์สูง พลังงานโดยเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อ
วัน เป็นพลังงานจากรังสีตรง (Direct Radiation) ร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นพลังงานรังสีกระจาย
(Diffused Radiation) ซึ่งเกิดจากละอองนาในบรรยากาศ (เมฆ)
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- การฆ่าเชือในนาก่อนนาไปบริโภค เพื่อสุขอนามัยในพืนที่ห่างไกล เนื่องจากแสงอาทิตย์มี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลายความถี่ ซึง่ ความถี่ UV ฆ่าเชือแบคทีเรียได้ เช่น การฆ่าเชือโดยการ
ตากแดด การเลียงสาหร่ายปรับสภาพนาเพื่อเพิ่มออกซิเจน
- การพัฒนาเชือเพลิงทางเลือก เช่น การเลียงสาหร่ายบางชนิดเพือ่ นามาสกัดเป็นเชือเพลิง
ชีวภาพ การติดตังเซลล์แสงอาทิตย์ให้พลังงานแก่รถไฟฟ้า หรือการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิต
กระแสไฟฟ้าในหมู่บา้ นที่หา่ งไกล การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านแล้วต่อ
เข้ากับสายส่งของผู้ผลิตไฟฟ้ากลางเพื่อใช้เองและขายส่วนเกินให้ผู้ผลิตกลาง
- การสกัดเชิอเพลิงจากสาหร่ายในห้องทดลอง การพัฒนาการเกษตร เช่น การปลูกพืชผัก
สวนครัว ดอกไม้ ในเรือนกระจกในประเทศหนาว เป็นต้น เรือนกระจกจะกันอากาศหนาวจาก
ภายนอกและเก็บกักความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้
- การผลิตนาร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โดยสูบนาผ่านเครือ่ งทานาอุ่นจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ แล้วนานามาเก็บในถังกักอุณหภูมิ ซึ่งจะได้นาอุณหภูมปิ ระมาณ 70 องศา หาก
ต้องการนาร้อน ต้องเข้าเครื่องทานาร้อนอีกครัง (ประหยัดพลังงานทานาร้อนได้ 30 องศา)
- เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับสินค้าเกษตรทีต่ ้องการลดความชืน
??? โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ ต.บ่อนอก ได้สมั ปทานผลิตไฟฟ้าเพือ่ ส่งให้ กฟผ. แม้จะผลิตไฟฟ้า
ใกล้เคียงปริมาณทีช่ มุ ชนใช้ แต่ไม่สามารถขายไฟให้ชมุ ชนโดยตรงได้ ต้องขายให้ กฟผ.ก่อน
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พลังงานลม เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 ที่ ได้รับความสนใจ
นามาพัฒนาอย่างกว้างขวาง กังหันลมถือเป็นอุปกรณ์ที่นาพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าและในการสูบนา แนวฝัง่ ทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้ (อ่าวไทย) มี
พลังงานลมทีน่ ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะพลังงานกลได้ (กังหันสูบนากังหันผลิตไฟฟ้า) ใน
ประเทศไทย ศักยภาพของพลังงานลมที่ใช้ประโยชน์ได้มีความเร็ว 3-5 เมตรต่อวินาที และความ
เข้มพลังงานลมที่ประเมินได้ระหว่าง 20-50 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร ปัจจุบันไทยผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมและจ่ายเข้าระบบสายส่งในปริมาณน้อยมาก หากเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ โดยมี
การติดตังกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 150 กิโลวัตต์ ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี
2539 และติดตังกังหันลมขนาด 1.25 เมกะวัตต์ 2 ตัวที่ลาตะคอง
???
วิทยุชมุ ชนบ่อนอกเคยผลิตไฟฟ้าพลังลมจากกังหันลมใบพัดไม้และแบตเตอรีไ่ ด้สา้ เร็จในปี
2552 แต่ปจั จุบนั ไม่ได้ดา้ เนินการต่อ

Community Radio
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วิทยุชุมชน (community radio):
วิทยุที่บริหารจัดการตามปรัชญาว่า การผลิตรายการวิทยุเป็น “ของ” “โดย” และ “เพื่อ” ชุมชน เริ่มต้น
และเติบโตจากแนวคิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมเรื่องการเข้าถึงสื่อ โดยนาสื่อวิทยุเข้ามารับใช้ภาค
ประชาชนในรูปแบบของวิทยุชุมชน เป็นการผลิตรายการวิทยุที่ชาวชุมชนเป็นผู้ดาเนินงานเอง ยึดหลักให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วม เช่น เป็นอาสาสมัครส่งข่าว เป็นนักจัดรายการ แขกรับเชิญ วิทยากร ผู้ร่วม
รายการ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็น “เจ้าของ” และมุ่งผลิตเนือหาที่สะท้อนความต้องการของผู้ฟัง โดย
เนือหารายการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน ตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง โดยไม่แสวงกาไร
วิทยุชุมชนไม่เน้นความเป็นมืออาชีพ ผู้จัดรายการไม่จาเป็นต้องมีเสียงไพเราะเพราะวิทยุชุมชน
เป็นการสื่อสารภายในชุมชน ไม่ใช่การสื่อสารสู่มวลชน การมีเสียงไพเราะจึงไม่สาคัญเท่าเสียงที่ชุมชน
เลือกสรร ความผิดพลาดในการจัดรายการอาจเกิดขึนได้
องค์การยูเนสโกได้วางแนวคิดของวิทยุชุมชนเอาไว้ 3 ประการ
1) ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย (accessibility) ทังในแง่ผู้ฟัง ผู้ร่วมผลิตรายการ ผู้ให้ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารจัดการ เนื่องจากวิทยุชุมชนมีคุณลักษณะเฉพาะ ต่างไปจากวิทยุธุรกิจและวิทยุบริการสาธารณะ
ของรัฐ วิทยุชุมชนมีรัศมีการออกอากาศแคบๆ และมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะท้องถิ่นเท่านัน
2) ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ (participation) การมีส่วนร่วมเป็นลักษณะเด่นที่เห็นได้
ชัดเจนของวิทยุชุมชน
3) ประชาชนบริหารจัดการเอง (self-management) โดยเป็นเจ้าของสถานี ร่วมกันบริหารจัดการ
โดยยึดผลประโยชน์ท้องถิ่นเป็นเป้าหมาย การไม่แสวงหากาไรคือเอกลักษณ์สาคัญ

สถานีวทิ ยุชมุ ชนบ่อนอก 103.75 MHz
< ธนพร
ด้าเนินงานโดยกลุ่มรักท้องถิน่ บ่อนอก ปัจจุบันมีก้าลังส่ง 500 วัตต์ กระจายเสียงครอบคลุมพืน้ ที่
ประมาณ 30 กิโลเมตร ตัง้ อยู่วัดบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เริม่ ออกอากาศ
ตั้งแต่ปี 2545 ด้วยแนวคิดของการมีสื่อกระจายเสียงของตัวเองเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้
คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก ซึ่งคุกรุน่ มาตั้งแต่ปี 2538 แต่ตอนนั้นยังสู้กนั แบบชาวบ้าน โดย
ใช้เครื่องขยายเสียง ใช้หอกระจายข่าว รณรงค์ ท้าใบปลิวแจกตามประชาคมหมู่บ้านเป็นหลัก
ขณะที่นายทุนใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือ เช่น วิทยุ อสมท. วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุ ตชด.
โหมโฆษณาข้อดีของโรงไฟฟ้า เนื่องจากสื่อของรัฐครอบคลุมพื้นที่กว้าง ชาวบ้านจึงคิดเรื่องของ
การช่วงชิงพืน้ ที่ แต่ถูกคัดค้าน กีดกันไม่ให้ออกสื่อ โดยให้เหตุผลเรือ่ งผลกระทบต่อการ
ลงทุน พวกเขาจึงหันมาท้าสถานีวิทยุชุมชน
สถานีวทิ ยุชุมชนบ่อนอก ออกอากาศระหว่าง 06.00-21.00 น. ช่วงเช้า
เป็นรายการธรรมะ ช่วง 08.00-12.00 น. เป็นรายการจากภายนอก
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Whales
ปาริชาติ >
วาฬบรูด้า หรือวาฬแกลบ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Balaenopteridae มีการกระจายพันธุ์ในทะเลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน
(ละติจูด 40 องศาเหนือถึงใต้) ไม่พบการอพยพย้ายถิ่นเป็นระยะทางไกล ในประเทศไทยพบได้ในจังหวัด
ชายทะเลเกือบทุกจังหวัดในอ่าวไทย แต่พบบ่อยที่ตาบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะลาตัวสี
เทาดา รูปร่างค่อนข้างเพรียว มีลายแต้มสีขาวประปรายตรงใต้คางและใต้คอ บางตัวมีแถบสีจางบนแผ่น
หลัง บางตัวมีจุดสีจางทั้งตัวคล้ายสีเทาลายกระสีขาว มีสัน 3 สันเรียงขนานจากปลายปากบนถึงรูหายใจที่
เห็นเด่นชัด ขณะที่วาฬชนิดอื่นมีเพียงสันเดียว จุดเด่นคือครีบหลังที่มีทรงโค้งอยู่ค่อนไปทางปลายหาง
แพนหางวางตัวตามแนวราบ มีรอยเว้าตรงกึ่งกลาง ครีบคู่หน้ามีปลายแหลม และมีความ
ยาวร้อยละ 10 ของลาตัว ใต้ปากล่างมีร่อง 40-70 ร่องพาดยาวถึงสะดือ
วาฬบรูด้าเป็นวาฬไม่มีฟัน กินอาหารโดยการกรอง โดยจะมี
ซี่กรองคล้ายหวีสีเทา 250-370 ซี่
เมื่อเดือนตุลาคม 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เผยว่า อ่าวไทยเป็นแหล่งอาศัยและศึกษาวาฬบรูดาแหล่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยถือเป็นสัตว์ประจาถิ่นอ่าว
ไทย ประเมินว่ามีประชากรราว 35 ตัว และจาแนกอัตลักษณ์แล้วกว่า 30 ตัว นอกจากนี้ ยังพบว่าวาฬ
บรูด้าในอ่าวไทยมีขนาดเล็กกว่าที่อื่นๆ สันนิษฐานว่าอาจเป็นวาฬชนิดใหม่
ชื่ออังกฤษ: Bryde’s whale
ชื่อวิทยาศาสตร์: Balaenoptera edeni
ลักษณะเด่น: เป็นวาฬไม่มีฟัน มีซี่กรอง
(Baleen) 250-370 คู่ทขี่ ากรรไกรบน
ใต้คางมีลกั ษณะเป็นร่องยาวถึงแนวสะดือ
40-70 ร่อง วาฬบรูด้าแตกต่างจากวาฬ
ชนิดอื่นตรงส่วนหัวซึ่งมีสันนูน
3 สันยาวจากช่องจมูกไปถึงรูหายใจ ครีบ
หลังเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งตรง
ขนาด: ตัวโตเต็มที่ยาว 14-15 เมตร
น้้าหนัก 20-25 ตัน วัยเจริญพันธุ์ 9-13
ปี โดยจะตกลูกครั้งละ 1 ตัวทุกสองปี ตั้ง
ท้อง 10-12 เดือน วาฬแรกเกิดยาว 3-4
เมตร อายุเฉลี่ย 50 ปี
อาหาร : ลูกปลา หมึก แพลงก์ตอน
แหล่งที่พบ : เกือบทุกจังหวัดที่ติดอ่าวไทย
ยกเว้นนราธิวาส พัทลุง ระนอง
สมุทรสงคราม
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เฉลย >> ปลาที่ไม่ใช่ปลา เช่น (ปลา) ดาว / (ปลา) หมึก / (ปลา) โลมา / (ปลา) พะยูน /
(ปลา) วาฬ (ส่วนภาษาอังกฤษก็เช่น star fish, cuttlefish, jelly fish, shell fish)
ปลาหมายถึงสัตว์นําเลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก (ยกเว้นปลามีปอด) มีครีบช่วยคลื่อนไหว
มีทังที่มีเกล็ดและไม่มี มีขนาด รูปร่าง พฤติกรรมแตกต่างกัน พบในแหล่งนําทั่วไปทังทะเลและนําจืด

Feature writing

การเขียนสารคดี
สารคดี คือ การเล่าความจริง ให้ข้อมูลความรู้ในลักษณะที่น่าสนใจ ชวนอ่าน ใช้กลวิธีหรือเทคนิคของ
งานวรรณกรรม สอดแทรกองค์ประกอบที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านอยากติดตามและได้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน สารคดีที่ดีควรมีธีมหลักเพียงหนึ่ง (หรือสอง) ธีมเท่านั้น และควรนาเสนอประเด็นที่ต้องการ
ให้มีเอกภาพ ลาดับความให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันทั้งเรื่อง ผู้เขียนควรรับสัมผัสทุกอย่างแทนผู้อ่าน
ด้วยการสังเกต ฟัง ถาม และบอกเล่าหรือบรรยายสิ่งที่ได้เห็น ฟัง และปฏิบัติอย่างละเอียด
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โครงสร้าง

เนื้อหา

องค์ประกอบ

ชื่อเรื่อง
ความนา
ส่วนเชื่อม
เนื้อเรื่อง >>>

ธีมหลักที่ต้องการนาเสนอ
(เนื้อหา/ประเด็นหลัก)
ประเด็นที่ 1

< Thread (ตัวละครเล่าเรื่อง, สิ่งของที่เชื่อมโยงเรื่อง)
< ข้อเท็จจริง (สถิติ ตัวเลข ประวัติความเป็นมา)
< ประจักษ์พยาน (บุคคล เรื่องเล่า)
< เสียง (คาสัมภาษณ์, บทสนทนา)
< ภาพ (การบรรยายสถานที่ เวลา บรรยากาศ)
< การสังเกต (ความรู้สึกของตัวละคร ความรู้สึกและ
< ความคิดเห็นส่วนตัว สัมผัสทั้งห้าของผู้เขียน)

ความจบ

ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ทิ้งท้ายให้คิด

การเก็บข้อมูล
ข้อมูลในการเขียนสารคดีประกอบด้วย ข้อมูลโดยตรง (จากการสัมภาษณ์หรือการซักถามผู้รู้ การ
สังเกตพฤติกรรม ปฏิกิริยาของคนรอบข้าง และบรรยากาศแวดล้อม การมีส่วนร่วมหรือลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง) และ ข้อมูลโดยอ้อม (การค้นคว้า การอ่านหนังสือ ตารา เอกสารต่างๆ การฟังคาบอกเล่า
ของผู้อื่นต่อเรื่องหนึ่งๆ) ซึ่งควรจะมีทั้งสามอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเขียนสารคดีอะไรก็ตาม
แนวทางการเก็บข้อมูลบุคคล ควรสอบถามหลายคนๆ ในแต่ละประเด็น อย่าคิดว่าได้แล้ว พอแล้ว
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้และเพื่อให้เห็นแง่มุมความคิดที่แตกต่าง นอกจากนี้ควร
สอบถามคนหลายๆกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เนื้อหาที่นาเสนอ
จะได้ครบถ้วนและรอบด้านที่สุด การสัมภาษณ์คนจานวนมากยังเอื้อให้ผู้เขียน "เลือก" บุคคลที่นาเสนอ
ประเด็นได้ชัดเจนและแหลมคมที่สุดได้ ทาให้งานเขียนมีพลังมากขึ้น ข้อมูลยังมาจากการสังเกตบุคลิก
สีหน้าแววตา คาพูด พฤติกรรม ลักษณะนิสัย รวมไปถึงบริบทรอบตัวของบุคคล เช่น บ้านเรือน ที่
ทางาน ผู้คนแวดล้อม สัตว์เลี้ยง ด้วย
ทั้งนี้ นอกจากการบันทึกเสียง ผู้เก็บข้อมูลควรจดบันทึกส่วนตัวไว้ด้วย สิ่งหลักๆ ที่ควรจดมี 3
อย่างด้วยกัน คือ (1) ข้อความสาคัญ ที่ฟังแล้วมั่นใจว่าต้องใช้หรือมีโอกาสได้ใช้ (อาจจะจดข้อความนั้น
และ/หรือ ช่วงเวลาในแถบบันทึกเสียงเพื่อให้รู้ตาแหน่งและสามารถกลับไปฟังซ้าได้ง่าย) (2)
อากัปกิริยาของผู้พูด สีหน้า แววตา รวมทั้งบรรยากาศแวดล้อม ทั้งสถานที่ เวลา อากาศ ผู้ฟังคนอื่นๆ
อารมณ์โดยรวมของกลุ่ม (3) อย่าลืมจดความรู้สึก/ปฏิกิริยาของตัวเองในขณะนั้น เช่น ชอบ ไม่ชอบ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แง่คิดที่ได้จากการฟัง ประเด็นคาใจเพื่อไว้ถามต่อหรือถามบุคคลอื่น เป็นต้น
หลักสาคัญในการเก็บข้อมูล คือ การศึกษาประเด็นล่วงหน้า มีเรื่องราวที่ต้องการรู้ ช่องว่างที่ต้องการ
เติมเต็ม คาถามที่ต้องการคาตอบ และแสวงหาผู้รู้หรือช่องทางที่จะตอบ เติม หรือให้ข้อมูลที่ต้องการได้
ถูกต้องครบถ้วนที่สุด ทั้งในแง่วิชาการ ผลกระทบ ความรู้สึก และอื่นๆ โดยเลือกบุคคลที่เชื่อถือได้ รู้ลึก

รู้จริง ในเรื่องนั้นๆ ควรให้ความเคารพผู้ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นใคร ควรนัดหมายเวลาล่วงหน้าหากทาได้
และรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด ซักถามอย่างมีมารยาทและมีสัมมาวาจา ใช้ความอ่อนน้อมจริงใจเป็นที่ตั้ง
ไม่ใช้อคติหรือตัดสินคนล่วงหน้า และใช้เวลาของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ไม่ถามคาถามพื้นๆที่
หาคาตอบเองได้ เป็นต้น
ข้อคิดในการเขียนสารคดี
 อย่าเสียดาย ทั้งเวลาและข้อมูล ในการเก็บข้อมูล ต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลให้มากที่สุด แต่ถึงเวลา
เขียน ขอให้กลั่นกรอกงและเลือกสรร คัดและตัดทอนเฉพาะข้อมูลที่ใช่ น่าสนใจ และมีพลังในการ
บอกเล่าประเด็นที่ดีที่สุดเท่านั้น อย่าเสียดายหรืออวดว่าทางานหนักด้วยการใส่ข้อมูลที่ไม่จาเป็น
 ไม่หลง/หลุดประเด็น สิ่งที่ต้องการนาเสนอจะต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ มีเอกภาพทั้งเรื่อง
 เช็คความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง (วันเดือนปี ชื่อนามสกุล ยศ ตาแหน่งหน้าที่ ข้อมูลเฉพาะที่ไม่
ควรผิด) อย่าเชื่อแหล่งข่าวทุกอย่าง ตรวจสอบเสมอแม้เรื่องเล็กน้อย
 รับฟังคาแนะนาของ บ.ก. และ คาวิจารณ์ของผู้อ่าน
 ระวังประเด็นทางกฎหมาย (การละเมิด) และจรรยาบรรณ ทั้งการเขียนเรื่องและถ่ายภาพ
การเขียนที่ดี
• เป็นตัวของตัวเอง แต่ละคนมีลีลาในการเล่าเรื่องต่างกัน ไม่ต้องเลียนแบบใคร
• ใช้ภาษาไทยที่ดี ถูกอักขระ ไวยากรณ์ (หลีกเลี่ยง passive voice “ได้รับ” ≄ “ถูก”)
• เขียนให้รู้เรื่อง อ่านเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงภาษาต่างประเทศหรือศัพท์เฉพาะ หลีกเลี่ยงคาศัพท์หรือ
สานวนที่ใช้กันเกร่อจนเฝือ (เช่น ใบหน้าเปื้อนยิ้ม)
• เฉพาะเจาะจง เลือกกิริยาที่มีพลังแสดงการกระทา อธิบายด้วยรายละเอียด อย่าใช้คาพูดลอยๆ
หรือคาคุณศัพท์ดาดๆ เช่น สวย แพง ถูก จานวนมาก เยอะ เต็มไปหมด (ซึ่งแต่ละคนกาหนดนิยาม
ไม่เท่ากัน) แต่ให้เลือกคาที่เจาะจง อธิบายชัดเจน เห็นภาพ เข้าใจได้ตรงกันโดยไม่ผิดเพี้ยน
• การใช้คาหยาบคาย ต้องอยู่ใน “-” และมีเหตุผลที่ดีพอเท่านั้น
• เลือกใช้ภาษาเขียนหรือภาษาพูดให้เหมาะกับบริบทของเรื่อง แนวหนังสือ และกลุ่มผู้อ่าน
• ให้ความสาคัญกับ lead และ ending ความนาช่วยดึงความสนใจให้เข้าสู่เรื่อง (เปิดด้วยภาพ เสียง
การกระทา) ความจบที่ทรงพลังหรือกระแทกใจช่วยให้ผู้อ่านจดจาเรื่องนั้นไปอีกนาน
• เรียบเรียงข้อมูลให้เป็นลาดับ ลื่นไหล ไม่สะดุด ระวังการเขียนวกวน ซ้าซาก หรือย้าประเด็นเดิม
เมื่อพูดเรื่องหนึ่งจบแล้ว ไม่จาเป็นต้องพูดซ้าหรือตอกย้าอีก
• อย่าสรุปความ ให้ตัวละครพูดเองหรือแสดงให้ผู้อ่านเห็นจากการเล่าเรื่อง การพรรณนา โดยเฉพาะ
บุกลิก ลักษณะ การกระทา คาพูด ปฏิกิริยาของบุคคล
• ใช้สัมผัสทั้งห้าบรรยายให้เกิดความรู้สึก เห็นภาพ ได้กลิ่น รับรู้รส และตระหนักถึงรายละเอียด
• เครื่องหมายคาพูดมีคุณค่าและความหมาย ใช้เมื่อมีสิ่งที่น่าสนใจและตรึงใจ หรือเป็นสิ่งที่ผู้พูดจะทา
ได้ดีกว่าเราเขียน อย่าใส่เครื่องหมายคาพูดกับการเอ่ยถึงข้อเท็จจริงทั่วไป แต่เก็บไว้สาหรับความ
คิดเห็นและประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะจริงๆ
• ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาประเด็นแปลกใหม่ ทดลองวิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆ
• เขียนแล้วเขียนอีกจนกว่าจะดีที่สุด (ในเวลาที่อานวย)
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SHOW, DON’T TELL
KISS KEEP IT SIMPLE, STUPID
WRITE TO EXPRESS, NOT TO IMPRESS

Feature Story

ทะเลคือชีวิต ไร้ปลำไร้อนำคต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประมงแบบทาลายล้าง ศัตรูตัวฉกาจของทะเลและวิถี
ชีวิต ชาวประมง
ภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะอ่าวไทย เป็นถิ่นฐานชาวประมงมาช้านาน และประจวบคีรีขันธ์ก็เป็น
สถานที่หนึ่งในผู้คนประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีทะเลเป็นสายธารหล่อเลี้ยงชีวิต
ทว่าความสมบูรณ์ของชายหาดและท้องทะเลที่อยู่ไกลจากตัวเมืองซึ่งอัดแน่นไปด้วยรีสอร์ต
และสถานบันเทิงยามราตรี จวนจะล่มสลายไปทุกทีจากการเผชิญหน้าศัตรูสาคัญแห่งท้องทะเล
คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประมงเกินขนาดที่บ่อนทาลายทะเลไม่หยุดหย่อน
เวลาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วสาหรับนิวัฒน์ เฉลิมวงศ์ และเขาก็เป็นห่วงอนาคต
ของชุมชน หากบอกว่าเลือดประมงไหลเวียนอยู่ในตัวของเขาก็คงไม่ผิดนัก นิวัฒน์เริ่มออกหา
ปลาตั้งแต่อายุ 12 และหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการประมงกว่า 40 แล้ว “ตอนที่ผมเริ่มหาปลา
ทะเลมีฉลามและปลากระเบนเต็มไปหมด มีปลาหลายชนิดให้จับ แต่ตอนนี้ไม่มีให้เห็นแล้ว”
นิวัฒน์เล่าถึงความตกต่าที่น่าใจหายของท้องทะเลในความรู้สึกของชาวประมงพื้นบ้าน อันเป็น
ผลจากการตักตวงผลประโยชน์อย่างโลภโมโทสันของเรืออวนลากพาณิชย์ในทะเลอ่าวไทย
“ผมเห็นเรืออวนลากครั้งแรกเมื่อราว 20 ปีก่อน มันกวาดทุกอย่างไปแม้กระทั่งไข่ปลา
เพราะใช้ตาข่ายตาถีม่ าก นี่เป็นเรื่องแย่มากเพราะปลาจะขยายพันธุ์ไม่ได้จนสูญพันธุ์ไปในที่สุด”
เรืออวนลากคือเรือประมงที่มีอวนขนาดใหญ่ ลากกวาดตั้งแต่พื้นทะเลไปเกือบจรดผิวน้า
เรือประมงทั้งหมดในประเทศไทยมีเรืออวนลากเพียงร้อยละ 13 แต่จับปลาได้มากกว่าครึ่งของ
ปริมาณการจับปลาทั้งหมด สาหรับชาวประมงพื้นบ้านบางกลุ่ม ปลาที่จับได้นั้นลดหายไป
ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา “ผมว่าเป็นเพราะเรืออวนลากจับปลามากเกินไป ไม่เหลือไว้ให้
ชุมชนได้ยังชีพเลย” นิวัฒน์กล่าวเสริม
ภาวะหนี้สินคือสิ่งที่ชาวประมงพื้นบ้านวิตกกังวลอยู่เสมอ แค่สภาพอากาศที่ย่าแย่หรือพายุที่โหม
กระหน่าก็หมายถึงหนี้สินที่กาลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน อังศดา กลันไพฑูรย์ ชาวประมงพื้นบ้านจาก
เขาแดง กล่าวว่า เรืออวนลากที่กาลังคุกคามอ่าวไทยยิ่งทาให้วิถีประมงของเขาลาบากยิ่งขึ้น
“เรืออวนลากมีตาข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถลากไปตามพื้นทะเลและกวาดทุกสิ่งทุกอย่างไป
ได้” เขากล่าวกับสานักข่าวอัลจาซีรา “พวกนั้นจับกระทั่งลูกปลา นั่นแสดงว่าปลายิ่งเหลือน้อยลง
ทุกที เพราะพวกเขาจับสัตว์น้าที่จะเติบโตในอนาคตไปจากทะเล”
เรืออวนลากพาณิชย์ไม่ได้แค่ดูดสัตว์น้าออกจากทะเลเท่านั้น แต่ยังลากเครื่องมือประมง
พื้นบ้านที่ชาวบ้านวางไว้ไปด้วย “เมื่อปีที่แล้วผมต้องเสียเงิน 15,000 บาทซื้อเครื่องมือประมง
ใหม่เพราะโดนเรืออวนลากกวาดไป” อังศดาเล่า “ซึ่งเป็นรอบที่สามแล้ว”
ทางเดียวที่เขาจะซื้อเครื่องมือประมงใหม่ได้ก็คือการกู้ยืมเงิน และหากเครื่องมือยังถูกลาก
ไปก่อนที่เขาจะจ่ายเงินกู้ได้หมดอีก เขาก็จะติดอยู่ในวังวนของหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่มี
อะไรรับรองได้ว่าเขาจะจับปลาได้มากขึ้น
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กำรล่มสลำยของระบบนิเวศทำงทะเล
“เราออกไปไดหมึกตอนกลางคืน แต่พ่อบอกว่าตอนนี้มีหมึกเหลือให้ไดไม่เยอะแล้ว ” อังศดาบอก
“การทานากุ้งปล่อยน้าเสียลงทะเล และทาให้หมึกไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้”

แนวชายฝั่งส่วนใหญ่กลายเป็นนากุ้ง และจานวนมากเป็นนากุ้งของบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตราย
ใหญ่ของไทยที่มุ่งขายทั้งในและนอกประเทศ นาข้าวจานวนไม่น้อยก็กลายเป็นนากุ้ง รวมถึงป่า
โกงกางซึ่งเป็นกลไกสาศัญในระบบนิเวศทางทะเลก็กลายเป็นนากุ้ง ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและยาปฏิชีวนะ
ทองพูน กลันไพฑูรย์ แม่ของอังศดา เล่าว่าการสูญเสียป่าโกงกางทาให้เกิดอันตรายอย่างอื่น
ด้วย “ป้าสังเกตว่าสภาพอากาศแปรปรวนกว่าสมัยที่ป้าเด็กๆ เดี๋ยวนี้มีพายุบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น
ถ้าพายุมาทางตะวันตกที่ยังมีป่าโกงกางคอยกั้น จะไม่แย่เท่าไร แต่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
ป่าโกงกางถูกเจ้าของนากุ้งทาลายหมดแล้ว ถ้าพายุเข้าทางนั้น เราจะโดนหนักมาก”
ครอบครัวนี้เห็นว่า ชาวประมงหลายครอบครัวต้องปรับตัวกับจานวนปลาที่ลดลงให้ได้ด้วย
การปรับเรือประมงให้จับหมึกและปูได้ด้วย “เราจับปลาได้ไม่มากพออีกแล้ว และถ้ายังเป็นเช่นนี้
ต่อไปเรื่อยๆ ทุกคนในชุมชนต้องแย่แน่ๆ”
เขายังเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยได้เห็นมาตลอดชีวิตอย่างมาก
ด้วย “สมัยก่อน ฤดูกาลเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีฤดูหนาวแล้ว แถมฤดูร้อนก็ร้อน
อย่างที่ไม่เคยร้อนมาก่อน” เขาบอก น้องสาวของเขาซึ่งเป็นชาวสวนสับปะรดก็สังเกตเห็นได้
เช่นกัน อุณหภูมิที่สูงขึ้นทาให้ชาวสวนทางานลาบากมากตอนกลางวันอันร้อนระอุ “เด็กๆป่วย
เพราะอากาศร้อน และผู้ใหญ่ก็เหนื่อยง่ายขึ้น เราต้องอาบน้าวันละสามครั้งเพื่อให้ทางานได้”
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนต่อมหาสมุทรยิ่งชัดเจนสาหรับเขา ความเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก “เห็นได้ชัดเลยว่าน้าทะเลอุ่นขึ้นมาก” อังศดากล่าว “เมื่อน้าทะเลร้อน
ขึ้น ซากสัตว์ที่ก้นทะเลจะลอยตัวขึ้นมาบนพื้นผิวน้า ทาให้มีสาหร่ายทะเลจานวนมาก สาหร่าย
พวกนี้จะกั้นออกซิเจนบนผิวน้า ทาให้ปลาหายใจไม่ได้เพราะน้าเน่า สาหร่ายพวกนี้ยังลื่นและ
เกาะตาข่ายของชาวประมง จะตักทิ้งก็ยากเพราะพอดึงขึ้นมา มันก็จะไหลหลุดมือไป”
ในฐานะตัวแทนกลุ่มประมงชาวบ้าน อังศดากล่าวถึงความกังวลต่ออนาคตของชุมชนว่า
“ชาวประมงหลายคนเลิกอาขีพประมงไปแล้วเนื่องจากเป็นหนี้เป็นสินจากการกู้ยืมเพื่อซื้อเรือ
และเครื่องมือประมง เมื่อจับปลาได้ไม่มากพอ ก็ต้องชายเรือเพื่อใช้หนี้”
ในภาวะที่ทั้งการเกษตรและการประมงถูกคุกคามเช่นนี้ เขาไม่แน่ใจว่าชุมชนจะเอาตัวรอด
ได้อย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เขาแน่ใจก็คือมนุษย์เป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น “สมัยที่ผมยังเด็ก เรา
จับปลาเฉพาะที่เราต้องการ แต่สมัยนี้ไม่มีการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอีกแล้ว ”
ขณะที่คุยกันอยู่นั้น บนท่าเรือข้างๆ คนงานเรือประมงอวนลากที่สวมรองเท้าบู๊ตและหมวก
คาวบอยกาลังแยกปลาตัวใหญ่ออกจากกองปลาเล็กปลาน้อยที่ติดตาข่ายขึ้นมา หรือที่เรียกว่า
“เศษปลา” โดยเศษปลาที่ว่าอาจมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของจานวนปลาที่เรืออวนลากจับได้
โดยร้อยละ 30 ของเศษปลานั้นเป็นปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนทั้งสิ้น
ปลาจากการจับสัตว์น้าพลอยได้ยังรวมถึงปลากระเบนและฉลามที่กาลังดิ้นกระแด่วบนเรือ
และลูกปลาจานวนมหาศาลที่ติดอยู่กับอวนตาถี่ ปลาเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายของเรืออวนลาก แต่
กลับถูกลากขึ้นมา เมื่อไม่สามารถขายเป็นอาหารมนุษย์ได้ เศษปลาเหล่านี้จึงถูกนาไปบดและ
อบแห้งเพื่อนาไปเป็นอาหารสัตว์และอาหารกุ้งสาหรับนากุ้ง
ท่าเรือซึ่งอาบด้วยเมือกเหนียวๆของเศษปลาคือสิ่งตอกย้าว่าเรืออวนลากเหล่านี้ไม่ได้ทาลาย
แค่ท้องทะเลเท่านั้น แต่ยังทาลายชีวิตของชุมชนประมงด้วย หลังจากรถสัตว์ทะเลแช่แข็งเคลื่อน
จากไป ลูกเรือเรืออวนลากก็ใช้น้าฉีดชะล้างร่างไร้วิญญาณของเหล่าลูกปลาซึ่งเป็นชีวิตของทะเล
ทิ้งไปอย่างไร้ค่า เฉกเช่นชีวิตของมหาสมุทรที่กาลังใกล้ตายลงทุกทีโดยที่ไม่มีใครใส่ใจ
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เรื่อง นิโคล จอห์นสตัน / ภำพ เริงฤทธิ์ คงเมือง, กรีนพีซ / เผยแพร่ครั้งแรก Aljazeera .
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ราชศักดิ์ นิลศิริ (พี่ฮุก)
นักเขียนประจากองบรรณาธิการนิตยสาร เนชั่นแนล จีโอ
กราฟฟิก (ภาษาไทย) มีประสบการณ์ในการเขียนสารคดี
หลากหลายรูปแบบ มีลีลาในการสืบค้นข้อมูลและเทคนิคเข้าถึง
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"ดอกหางนกยูงสีแดงฉาน
บานอยู่เต็มฟากสวรรค์
คนเดินผ่านไปมากัน
เขาดันด้นหาสิง่ ใด"
ปัญญามีขายทีน่ ี่หรือ
จะแย่งซือได้ที่ไหน
อย่างที่โก้หรูหราราคาเท่าใด
จะให้พ่อขายนามาแลกเอา
ฉันมา ฉันเห็น ฉันแพ้
ยินแต่เสียงด่าว่าโง่เขลา
เพลงทีน่ ี่ไม่หวานเหมือนบ้านเรา
ใครไม่เข้าถึงพอเขาเยาะเย้ย
นี่จะให้อะไรกันบ้างไหม
มหาวิทยาลัยใหญ่โตเหวย
แม้นท่านมิอาจให้อะไรเลย
วานนิง่ เฉยอย่าบ่นอย่าโวยวาย
ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง
ฉันจึงมาหาความหมาย
ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมาย
สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว
มืดจริงหนอสถาบันอันกว้างขวาง
ปล่อยฉันอ้างว้างขับเคี่ยว
เดินหาปริญญาจนหน้าเซียว
เทียวมาเทียวไปไม่รู้วนั
"ดอกหางนกยูงสีแดงฉาน
บานอยู่เต็มฟากสวรรค์
เกินพอให้เจ้าแบ่งปัน
จงเก็บกันอย่าเดินผ่านเลยไป!"
เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน
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

“ไปเถิดคนหนุ่ม โลกนีเป็นของเจ้า
ไม่มีอะไรที่ทาไปแล้ว ไม่มีอะไรที่รู้ไปแล้ว
บทกวีที่ดีที่สุดยังไม่ได้เขียน
ทางรถไฟที่ดที ี่สุดยังไม่ได้สร้าง
รัฐที่สมบูรณ์แบบยังไม่มใครคิดขึน
ทุกสิ่งยังรอให้ทา
ใช่แล้ว ทุกสิง่ เลย”
อีฟลิน นิกซัน

The Autobiography of Lincoln Steffens,
Lincoln Steffens

อัตชีวประวัติของลิงคอล์น สเตฟเฟนส์,
ลิงคอล์น สเตฟเฟนส์*

* ลิงคอล์น สเตฟเฟนส์ (1866-1936) นักเขียนและนักข่าวชาวอเมริกัน เขาเริ่มอาชีพนักข่าวในนิวยอร์กและสร้างชือ่ จาก
การรายงานข่าวทุกจริตของเทศบาลเมืองหลายแห่งในสหรัฐฯ เขายังเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดคอมมิวนิสม์ของสหภาพโซเวียต

โครงการนีเป็นส่วนหนึ่งของวิชา วส 318 การเขียนสารคดี
กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556

