อ่าวอุดม ...

อัน

อุดม

อ่าวอุดม...อันอุดม

อ่าวอุดม...อันอุดม

สารบัญ
หน้า
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ผังสมบัติทางทะเล
พบปลาสากและปลา
โฉมงามจำ�นวนมาก

พบปลากกระเบน
จำ�นวนมาก

สะพาน เอสโซ่
พบปลาทู กุ้งเเชบ๊วย
กุ้งโอคัก เเละปลาตะ
เพียนจำ�นวนมาก

สะพาน ปตท.

พบปลาสากจำ�นวนมาก

สะพาน เคอรี่สยามซีพอร์ต
สะพาน ไซโล

สะพาน สยามคอม
เมอเชียล

สะพาน ปตท.

ำ�นว

ากจ

ลาส

พบป

สะพาน ไทยออยล์

พบ
เเม่พันธ์ุ
กุ้งเเชบ๊วย
จำ�นวนมาก

ก

นมา

พบปลาทู กุ้งเเชบ๊วย
เเละกุ้งโอคักมาก

พบโลมาบ่อยที่สุด

สะพาน สั้น
สะพาน ปลา

สะพาน เจซี มารีน
พบปลาสากจำ�นวนมาก

พบปลากระเบน
จำ�นวนมาก
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แหล่งเลี้ยงหอย
แมลงภู่

สะพาน ศรีราชาฮาเบอร์

สัตว์น้ำ�อื่นๆ

สัตว์น้ำ�ที่ปรากฏในผังสมบัติทางทะเล
สมัยก่อนพบมากเป็นฝูง เเต่
ปัจจุบันพบเพียง 2 - 3 ตัวเท่านั้น

พบมากตามท่าเรือ เนื่องจาก
มักหาอาหารอยู่บริเวณนั้น

ปูม้า พบทั้งอ่าว

พบห่างจากฝั่งไม่เกิน
400 - 500 เมตร

ปลาเห็ดโคน พบทั้งอ่าว ตั้งเเต่ชายฝั่งเป็นต้นไป
ปลาอินทรี เป็นปลากลางน้ำ� พบมากที่เกาะนก
ปลาสำ�ลี พบหลังเกาะสีชัง

หอยเเมลงภู่เลี้ยง เลี้ยง
ไม่เกิน 500 เมตร ห่างจาก

โดยปกติเเล้วจะพบได้ทั้งอ่าว พบ
มากบริเวณข้างสะพานปตท.

บริเวณสะพานสยามเคอรี่ซีพอร์ต
ถึงสะพานสะพานศรีราชาฮาเบอร์
พบกุ้งโอคัก 60% เเละกุ้งเเชบ๊วย
40% เเละบริเวณสะพานปตท.ถึง
สะพานไทยออยล์ พบกุ้งเเชบ๊วย
จำ�นวน 60% กุ้งโอคัก 40%

ปลากะตัก พบทั้งอ่าว ยิ่งใกล้ฝั่งยิ่งพบมาก
ปลากะบอก เป็นปลาพื้นถิ่นพบได้ทั้งอ่าว ยิ่งใกล้ฝั่งยิ่งพบมาก ปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์เเล้ว
ปลากุเลา อยู่ในทะเลลึกห่างจากฝั่ง 3 กิโลเมตรไป
ปลาสลิดทะเล พบได้ทั้งอ่าว
ฉลามวาฬ มักเข้าอ่าวมาเป็นฤดูกาล พบได้ที่เกาะนก ปัจจุบันไม่ค่อยพบเเล้ว

พบเเม่พันธุ์กุ้งเเชบ๊วยมาก โดย
เฉพาะเดือนมิถุนายนถึงกันยายน
สำ�หรับกุ้งโอคักจะพบน้อย

บริเวณสะพานท่าเรือปตท.ถึง
สะพานท่าเรือเอสโซ่จะพบ
ปลาทูมาก ส่วนบริเวณท่าเรือ
เคอรี่สยามซีพอร์ตถึงสะพาน
ท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์จะพบ
ปลาทูมากเป็นอันดับสอง

อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับปลาสาก
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เเมงกะพรุน พบทั้งอ่าวในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาไปจนถึงเกือบเดือนสิงหา ไม่ว่าจะ
ความลึกระดับใด

ผังชุมชน

เรา
เยาวชน

หล
และจัด

14

าเริ่มทำ�ความรู้จักชุมชนผ่านผังชุมชนที่
นอาสาบ้านอ่าวอุดมจัดทำ�ขึ้น

ลังจากนั้นเราได้สำ�รวจชุมชนด้วยตนเอง
ดทำ�ผังชุมชนของกลุ่มเราขึ้นมา
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อวนปลา

ประมงพื้นบ้าน

1

หากพูดถึงการทำ�ประม
บริเวณชายหาดที่น้ำ�ทะเลขึ้นถึง
กันเป็นฝูงบริเวณชายฝั่ง ชาวบ้าน
ฝั่งให้เราจับได้เลย วิธีการดังกล่า
มากเพื่อนำ�ไปขายนั้น จะต้องออ
เรือลำ�เล็กของตนไปขึ้นเรือทีี่ทอด
ประมงจะวางอวนตรงแหล่งที่มีป
ออกจากอวน แล้วเอาปลามาใส่ห
ประมงจับปลาทั้งหมด 10 จุด ชา

3

2

4
6

5
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มง สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือการจับปลา ซึ่งการจับปลาที่บ้านอ่าวอุดมนี้ ทำ�ได้ตั้งแต่
สมัยก่อนมีปลามากมายหลายชนิดที่มีวิธีจับแบบง่ายๆ เช่นปลากระบอก ซึ่งมักอยู่
นเล่าให้ฟังว่าเพียงแค่เราโยนหินลงไป ปลาจะตกใจแล้วกระโดดหนีหินขึ้นมาอยู่บน
าวเพียงพอสำ�หรับการนำ�ปลามากินกันเองในบ้าน แต่หากจะจับปลาให้ได้จำ�นวน
อกเรือไปจับ ในกรณีที่เรือประมงของชาวประมงไม่ได้จอดอยู่ที่ฝั่ง ชาวประมงจะพาย
ดสมอในทะเล บนเรือประมงลำ�นั้นจะมีอวนปลาทู หลัว และกระติกน้ำ�แข็ง ชาว
ปลาอยู่ โดยอวนปลาทูทำ�มาจากเอ็นแล้วทิ้งไว้ 20-30 นาทีจึงเก็บอวนเเละเก็บปลา
หลัวเพื่อล้างกับน้ำ�ทะเล จากนั้นจะนั่งเรือไปจับปลาที่จุดอื่น ในอดีตนั้นหากชาว
าวประมงจะได้ปลา 7-8 จุด แต่ปัจจุบัน ชาวประมงจะได้ปลาเพียง 1-2 จุดเท่านั้น

การทำ�ประมงอีกแบบหนึ่งของชาวบ้านอ่าวอุดมคือการล้อมอวนตีปลา โดยชาวบ้านจะออกเรือพายในช่วงเช้าไปดักปลาบริเวณใกล้ชายฝั่ง เพราะว่าในช่วง
เช้าน้ำ�จะขึ้นสูงและชาวบ้านก็จะออกเรือไปไม่ไกลจากชายฝั่งมากนัก ชาวบ้านใช้อวนปลาที่มีความยาว ล้อมปลาเป็นรูปวงกลม แต่มีช่วงเว้นไว้เพื่อให้ปลาว่าย
เข้ามาติดอวน เมื่อล้อมอวนเสร็จชาวบ้านจะพายเรือวนล้อมอวนและใช้ไม้ตีน้ำ� เพื่อให้ปลาตกใจแล้วว่ายเข้าไปติดอวน ในอดีตชาวบ้านจะใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งใน
การตี มีลักษณะเป็นหัวขนาดใหญ่เหมือนไม้ดูดส้วม ในการตีน้ำ�จะทำ�ให้เกิดเสียงดัง ปลาและสัตว์น้ำ�ชนิดอื่นจะตกใจและเข้าติดอวน แต่ในปัจจุบันไม่มีเครื่องมือ
ชนิดนั้นแล้ว จากนั้นชาวบ้านก็จะเก็บอวนขึ้นกลับเข้าฝั่งและจะเก็บปลา
ปัจจุบันการทำ�ประมงแบบล้อมอวนตีปลาไม่ได้รับความนิยมและชาวประมงทำ�ประมงแบบนี้ก็มีน้อยลง เนื่องจากได้ปลาน้อยซึ่งต่างจากในอดีตที่การ
ล้อม อวนตีปลาจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะมีปลาอยู่เต็มอ่าว สมัยก่อนได้ปลามากมายหลายสิบกิโลกรัมแต่ปัจจุบันได้เพียงสองสามกิโลกรัมต่อวัน

ปลาที่จับได้
ปลาอื่นๆ ที่พบ (ปลาจับฉ่าย)

ปลาที่จับเป็นหลัก

ปลากระบอก

ปลาทู

- พบได้ทั่วไปตามชายฝั่งไม่เกิน 500 เมตร
- พบมากช่วงพฤษภาคม - พฤศจิกายน
- แต่ในปัจจุบันมีจำ�นวนน้อยลง
- ขายได้ราคา 120-150 บาท/กิโลกรัม

- กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่สะพานศรีราชาฮาเบอร์
สะพานเคอรี่สยามซีพอร์ต และ สะพานไทยออยล์
สะพานปตท.
- จับได้มากช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์
- ขายได้ราคา 80 บาท/กิโลกรัม
- สมัยก่อนพบได้ทั่วไปตามชายฝั่งที่น้ำ�ตื้น
- มีทั้งปีแต่จะพบมากช่วงมกราคม – เมษายน
- ปลาสดขายได้ราคา 40 บาท/กิโลกรัม ปลา
แห้ง ขายได้ราคามากกว่า 100 บาท/กิโลกรัม

ปลากะตัก

ปลาสาก

ปลาโฉมงาม

ปลาลิ้นหมา

อยู่ใต้ท่าเรือทุกท่า

ปลาดอกหมาก

ปลากระเบน

ปลาอินทรี

ปลาสำ�ลี

ปลาดุกทะเล

ปลากุเลา

ปลาหูช้าง

ห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร
อาศัยอยู่ตามซั้ง(ไม้ไผ่นำ�
มามัดรวมกันแล้วถ่วงน้ำ�)
กับกองหิน
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ปลาทรายทอง

ปลาตะเพียนน้ำ�เค็ม

หากินตามหน้าดินห่าง
จากชายฝั่งไม่เกิน 400500 เมตร ตั้งแต่สะพาน
ปตท. - สะพานปลา

ในอดีตจะอยู่บริเวณ
เกาะนกและแหลมฉบัง

ปลาเเป้น

ปลาเห็ดโคน

ปลาทรายแดง

ปลาดาบเงิน

ปลาสลิดทะเล

อวนกุ้ง
กุ้งแชบ๊วยและกุ้งโอคักเป็นกุ้งที่พบได้มากในพื้นที่บ้านอ่าวอุดม โดยกุ้งทั้งสองชนิดนี้มักอยู่รวมกัน หากบริเวณใดมีกุ้งแชบ๊วยมาก กุ้งโอคักจะมีน้อย
กว่าในอัตราส่วน 60:40 และหากกุ้งแชบ๊วยมีน้อย กุ้งโอคักจะมีมากกว่าในอัตราส่วน 40:60 ในการจับกุ้งชาวประมงจะใช้อวนกุ้งที่มีสามชั้นเพื่อป้องกันกุ้งดีด
ตัวออกเมื่อเข้ามาติดอวนและเมื่อจะจับกุ้งชาวประมงจะวางอวนแล้วรอ 20-30 นาที เช่นเดียวกับอวนปลา เมื่อเก็บอวนขึ้นมาแล้วจะนำ�กุ้งไปใส่ไว้ในกระติกน้ำ�
แข็งเพื่อรักษาความสด แล้วไปจับกุ้งในจุดอื่นๆ ต่อ
นอกจากนี้ในการจับกุ้ง ยังจะมีสัตว์น้ำ�อื่นๆ ที่ติดมาด้วย เช่นกั้ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกุ้งและเป็นที่ต้องการแต่ค่อนข้างพบยากในปัจจุบัน ปูใบ้เป็นปูที่
มีเปลือกแข็งมาก สีตัวออกสีแดงหรือน้ำ�ตาล ตัวมีขน แมงดาทะเลซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินเหมือนกันคนจะนิยมนำ�ไข่ไปทำ�อาหาร และกั้งกระดานที่มีลักษณะ
คล้ายกับกั้งทั่วไปแต่มีเปลือกที่หนาและแข็งกว่า ตัวเป็นสีน้ำ�ตาล

กุ้งเเชบ๊วย

พบมากบริเวณสะพานไทยออยล์ - สะพานปตท.
มีมากในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน (กุ้งจะไหลตามกระแส
น้ำ�มาจากปากน้ำ�บางปะกง) เป็นที่ต้องการมาก เพราะมีขนาด
ใหญ่ และผิวมันสวย แต่พบน้อยในพื้นที่อ่าวอุดม เพราะมีเรือ
พาณิชย์ขนาดใหญ่เข้ามากวาดหน้าดินของพื้นที่อ่าวอุดม

พบมากบริเวณ สะพานเคอรี่สยามซีพอร์ต - สะพานศรีราชาฮาเบอร์
พบมากในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน มีขนาดค่อนข้างเล็ก และ
มีมากในพื้นอ่าวอุดม แต่ปัจจุบันก็ลดน้อยลงมาก
กุ้งโอคัก
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ความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวอุดมได้ส่งผลให้น่านน้ำ�แห่งนี้อุดม
ไปด้วยพันธุ์สัตว์น้ำ�นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปลา ปู กุ้ง หรือหอย แต่ทรัพยากร
อีกประเภทหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความสำ�คัญและโดดเด่นไม่แพ้กัน ต้องยกให้กับ
“ปลาหมึก” และจำ�นวนอันมากมายของประชากรหมึกนี้ส่งผลให้ชาวบ้าน
ประกอบอาชีพ “ไดหมึก” ขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของการทำ�ประมง
พื้นบ้าน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการไดหมึก ได้แก่

- อวน ใช้ในการจับหมึก (ทำ�จากเอ็น ขนาดตา 1 นิ้ว)
- ลูกตะกั่ว ใช้ในการถ่วงอวน
- ไม้คันยอ หน้าไม้ที่ใช้ยึดอวน (ยื่นออกไปนอกเรือ)
- น้ำ�มัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ และปั่นไฟ
- อวนถ่วงเรือ ใช้ถ่วงเรือให้เรือคงตัว
- หลอดไฟ เป็นตัวล่อให้หมึกเข้ามาเล่นไฟ
- เรือไดหมึก สร้างจากไม้สัก เพื่อความแข็งแรงและคงทน

ไดหมึก
ช่วงเวลาจับ
ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกๆ ปี จะเป็นช่วง
เดือนมืด (แรม 4 ค่ำ� ถึงขึ้น 8 ค่ำ�) ในหนึ่งเดือนจะทำ�ได้ 22 – 24 วัน ที่จะ
สามารถหาหมึกได้มาก เนื่องจากในช่วงเดือนมืดนี้ หมึกจะไม่ขึ้นมาเล่น
แสงจันทร์ จึงทำ�ให้ชาวประมงต้องใช้แสงไฟในการล่อหมึก โดยหลังจากสิ้น
ฤดูกาลหมึกนี้ ชาวประมงจะหันมาประกอบอาชีพอื่นแทนเช่น ลากอวนปลา
วางอวนกุ้ง ในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม และจะวางอวนปูด้วยเช่นกัน
ซึ่งสามารถวางได้ตลอดปี
หลังจากที่ได้หมึกมาแล้ว ชาวประมงในพื้นที่อ่าวอุดม
จะนำ�หมึกไปขายต่อทั้งในรูปแบบของหมึกสด และ
หมึกตากแห้ง โดยที่หมึกสดจะถูกส่งไปขายตามร้าน
อาหารและตลาดในชุมชน ส่วนหมึกตากแห้งจะนิยม
ทำ�กินเองในครอบครัวมากกว่า
หมึกกล้วย

หมึกหอม
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หมึกส่วนมากในพื้นที่อ่าวอุดม จะสามารถพบได้ที่ท่าเรือ
สยามคอมเมอร์เชียลจนถึงสะพานปลา โดยจะเริ่มนำ�เรือออกจากฝั่ง
ตั้งแต่ 5 โมงเย็น และจะกลับเข้าฝั่งอีกทีในช่วงเวลา ตี 5 เนื่องจากการ
ไดหมึก จะต้องออกเรือไปในช่วงดึกเพราะต้องอาศัยแสงสว่างจาก
หลอดไฟในการล่อหมึกให้เข้ามาใกล้เรือ (นิยมใช้ไฟแสงสีเขียว ตามแบบ
ของชาวประมงเวียดนาม ซึ่งคาดกันว่าหมึกจะชอบแสงสีเขียวมากกว่า)
หลังจากนั้น หมึกก็จะว่ายตามแสงไฟที่ผูกติดไว้กับไม้คันยอที่ยื่นออกไป
นอกเรือ หลังจากที่ฝูงหมึกขึ้นมาตอมไฟบริเวณผิวน้ำ�แล้ว ชาวประมง
ก็จะใช้อวนวางครอบฝูงหมึกแล้วจึงยกอวนขึ้นมาจากน้ำ�นั่นเอง
พันธุ์หมึกที่พบมากในอ่าวอุดมมี 2 ชนิด คือ หมึก
กล้วยหรือหมึกหลอด (มีรูปร่างยาวเรียว ลำ�ตัวกลม ครีบเป็น
รูปสามเหลี่ยม มีหนวดสั้น 4 คู่ และหนวดยาว 1 คู่ นัยน์ตามี
ขนาดใหญ่ ในปากมีฟันเขี้ยว ในลำ�ตัวมีกระดองใส ความยาว
ประมาณ 20-35 เซนติเมตร กินสัตว์น้ำ�ที่มีขนาดเล็กกว่า พบ
ทั่วไปในอ่าวไทย โดยปกติกลางวันจะหลบอยู่ตามหน้าดิน ออก
หาอาหารในเวลากลางคืนตามผิวน้ำ�
ราคาประมาณ 100 – 250 บาท / กิโลกรัม
ส่วนหมึกอีกชนิดหนึ่งคือ หมึกหอม หรือหมึกตะเภา
ลำ�ตัวรูปทรงกระบอก ครีบหรือแพนข้างตัวทั้ง 2 ด้าน มีลักษณะ
กว้างและแบน หนวดรอบปากมี 10 เส้น เป็นแขน 8 เส้น มี
หนวดคู่ยาว 2 เส้น ลักษณะของลำ�ตัวดูใส มีสีน้ำ�ตาลอมแดง
เป็นจุดประทั่วลำ�ตัว นัยน์ตาเขียว หมึกตัวผู้มีขนาดเรียวยาวกว่า
ตัวเมีย รวมกลุ่มอยู่เป็นฝูง ทั้งในบริเวณผิวน้ำ�จนถึงพื้นทะเล ไข่
หมึกมีลักษณะคล้ายนิ้วมือ เรียงอยู่เป็นกลุ่มเกาะติดกับสาหร่าย
ปะการัง หิน หรือวัสดุอื่นๆ กินปลาและกุ้งขนาดเล็กกว่า เพศผู้
ยาว 29 เซนติเมตร เพศเมียยาว 26 เซนติเมตร
ราคาประมาณ 150 – 200 บาท / กิโลกรัม

อวนปู
ในท้องทะเลที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาพันธุ์ หนึ่งในสัตว์ที่เป็นที่ต้องการ
และมีรสชาติอร่อย จะต้องยกให้ปูอยู่ในอันดับต้นๆ ปูเป็นสัตว์ที่มีกระดอง
แข็ง มีแปดขา และพบทั่วไปตามท้องทะเลของประเทศไทย ทั้งฝั่งอ่าวไทยและ
อันดามัน ปูมีหลายประเภท เช่น ปูนา ปูแสม ปูลม และพบบทั้งที่เป็นปู
ขนาดเล็กและปูขนาดใหญ่ เช่นปูทะเลและปูม้าเป็นต้น ในพื้นที่อ่าวอุดมเองก็
มีทรัพยากรปูอยู่มากเสียจนชาวบ้านสามารถนำ�มาประกอบอาชีพได้ ทั้งรับ
จับปู และนำ�ไปแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ ทั้งเนื้อปูสดและปูจ๋า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปูคืออวนปู เนื้ออวนทำ�จากเอ็น ตาอวนห่าง ขนาด
ตาอวน 3.5-4 นิ้ว เนื้ออวนจึงมีน้อย มีตะกั่วถ่วงให้อวนติดกับหน้าดิน และ
ใช้กระสง (โฟมหรือพลาาสติก ทำ�หน้าที่คล้ายทุ่น) ธรรมดาในการพยุงให้
อวนลอย

• เวลาจะจับปูก็จะต้องนำ�อวนไปปล่อยทิ้งเอาไว้ ราว 4-5 ชั่วโมง
เช่นปล่อยตอนกลางดึก ตอนเช้าก็ออกไปเก็บ หรือจะปล่อยตอนเช้า ตอน
เย็นไปเก็บก็ได้ ให้ปูมาติดอวนเอง โดยไม่ต้องทำ�อะไร
• ปูที่จับได้คือ ปูม้า ที่มีกระดองบางที่สุดในบรรดาปูทั่วไป ยกเว้น
ปูนิ่ม หรือปูที่เพิ่งลอกคราบเปลี่ยนกระดองนั่นเอง ลักษณะเด่นที่เป็นที่รู้จัก
กันของปูม้าก็คือลวดลายสีฟ้าและมีลายจุดสีขาว ที่อยู่บนกระดองของปู
• อาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน ที่พื้นทะเลเป็นทราย หรือทรายปนโคลน
สามารถพบได้ทั้งอ่าวบริเวณน้ำ�ตื้น
• ปูม้าสามารถจับได้ในทุกสภาพลมและน้ำ�และพบตลอดทั้งปี แต่
จะมีมากในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเมษายน

ลักษณะทั่วไป ตัวของปูแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนตัว ส่วนอก
และส่วนท้อง
ส่วนหัวและอกจะอยู่ติดกัน มีกระดองหุ้มอยู่ด้านบน
ด้านข้างทั้งสองของกระดองจะเป็นหนามแหลมคล้ายฟันเลื่อย
ข้างละ 9 อัน
ปูมีขาทั้งหมด 5 คู่ด้วยกัน คู่แรกได้วิวัฒนาการเป็น
ก้ามใหญ่เพื่อใช้ป้องกันตัวและจับอาหาร ส่วนขาคู่ที่ 2 3 และ 4
เป็นขาเดิน มีขนาดเล็กและปลายแหลม ขาคู่สุดท้ายที่อยู่ตอน
ปลาของลำ�ตัวมีลักษณะเป็นใบพาย ใช้ในการว่ายน้ำ�
ขนาดกระดองปูที่โตเต็มที่มีความกว้างได้ถึง 15-20
เซนติเมตร
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ปูม้าเป็นปูที่พบได้มากในพื้นที่ เมื่อก่อนชาวบ้านจะเอาลอบ
ไปวางไว้ไม่นานก็ได้ปูตัวใหญ่ แต่ถ้าจับได้ปูไข่มา ชาวบ้านจะปล่อยลง
ทะเลให้มันเติบโตต่อไป
ปัจจุบันปูมีขนาดเล็กลงไปมาก ไม่ค่อยได้ราคาเท่าเมื่อก่อน
ตอนนี้ส่วนใหญ่จะได้ปูที่ติดมากับอวนปลาอีกทีหนึ่ง ไม่ได้วางอวนปูเอง
แต่ก็มียังคนทำ�อวนปูอยู่ เมื่อมีปูติดมากับอวนปลาหรืออวนกุ้ง บางครั้งก็
จะไปกัดกินปลาและกุ้งตัวอื่นๆ จนไม่สวยและขายไม่ได้ ชาวประมงก็จะ
เก็บกุ้งและปลาส่วนนี้ไว้กินเอง
ถึงแม้ว่าปูจะมีขนาดเล็กลง แต่ก็ยังพบปูตัวใหญ่อยู่บ้าง ส่วน
ปูตัวเล็กยังพบมากอยูู่

เลี้ยงหอย
การเก็บหอยเป็นอาชีพที่เกิดจากการที่มีทรัพยากรอยู่ในพื้นที่
โดยไม่ต้องเพาะเลี้ยง แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อ่าวอุดม ทำ�ให้มี
หอยนางรมเกิดขึ้นเป็นจำ�นวนมาก ในอดีตหอยนางรมในพื้นที่มีขนาดใหญ่
มากและคงความสดได้นาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปสะพานและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ เข้ามา ถึงแม้ว่าจะมีที่ให้หอยเกาะเพิ่มขึ้น แต่สิ่งอื่นที่ตามมาเช่นความ
สกปรก หรือมลพิษในน้ำ� ก็ทำ�ให้หอยนางรมที่ได้คงความสดได้ไม่นาน
การเก็บหอยนางรมแบ่งออกเป็น การเดินเก็บกับการดำ�น้ำ�เก็บ
การเก็บหอยนางรมแบบแรก คือการนำ�สัปปะนกเครื่องมือแกะหอย มา
แกะหอยนางรมที่เกาะอยู่ตามหิน ถ้าเดินช่วงน้ำ �ลง จะไม่มีต้นทุนเมื่อเก็บได้
ก็นำ�ไปแกะหอยออกมาเป็นเนื้อหอยขาย

ชาวประมงบางกลุ่มจะเก็บออกมาเป็นหอยทั้งตัว นอกจากนี้การ
เก็บหอยแบบมีเปลือกยังสามารถแบ่งย่อยได้ คือแบบแรกจะนำ�เครื่องมือ ดำ�
น้ำ�ลงไปเก็บ พวกที่มีถังออกซิเจน จะดำ�ลงไปเก็บหอยตัวใหญ่ๆ ในน้ำ�ลึก
บริเวณเสา ของท่าเรือ โดยนักดำ�น้ำ�เหล่านี้ก็คือคนที่มีอาชีพแกะหอย
แกะเพรียงออกจากเรือนั่นเอง การเก็บหอยเป็นผลพลอยได้
แบบที่สองก็คือการนำ�เรือออกไป แล้วไปดำ�กันเอง เป็นแบบที่
ชาวบ้านทำ�กัน คือนำ�เรือออกไป แล้วก็ดำ�น้ำ�เก็บหอยนางรมออกมา จะได้
ตัวใหญ่กว่าที่เดินเก็บตามโขดหินตามหาด แต่ก็ไม่ใหญ่เท่าคนที่ดำ�น้ำ�ด้วย
ถังออกซิเจน

หอยแมลงภู่สามารถพบได้ทั่วทั้งอ่าว ในบริเวณชายฝั่ง
ตามสะพานต่างๆที่มีเรือใหญ่จอดอยู่
หอยแมลงภู่จะสืบพันธุ์สองครั้งต่อปี แต่ไม่มีช่วงเวลา
ที่ตายตัว ซึ่งตามปกติชาวบ้านบอกว่าก็พอเห็นได้ทั้งปี และ
สามารถเก็บได้ทุกวัน แต่ชาวบ้านนิยมลงในช่วง เดือน มกราคม
ถึงเดือน กุมภาพันธ์ และเก็บขึ้นมาในช่วงเดือน กรกฎาคม ไล่ไป
จนถึงช่วงเดือนธันวาคม
หอยนางรมสามารถหาได้บริเวณแถบชายฝั่ง อาศัยอยู่
ตามหิน หรือเสาของสะพานต่างๆ ท่าเรือขนาดใหญ่
หอยนางรมจะมีทั้งปี แต่หอยนางรมใช้เวลาในการ
โตหลายปีมาก กว่าจะได้ขนาดที่ใหญ่พอ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีก็
ไม่สามารเก็บได้ แต่ต้องเก็บหอยนางรมในเวลาที่น้ำ�ลงเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นการดำ�น้ำ�ด้วยถัง ดำ�เอง หรือเก็บเนื้อตามโขดหิน
ก็ตาม ดังนั้น หนึ่งวันจะเก็บได้แค่ไม่กี่ชั่วโมง คนส่วนใหญ่จึงไม่
ได้ยึดเป็นอาชีพหลัก
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หอยแมลงภู่เป็นหอยที่พบทั่วไปในพื้นที่ หอยแมลงภู่จะเกิดขึ้น
เองในธรรมชาติและรอหอยมาเกาะหลักเอง ซึ่งหอยแมลงภู่จะพบได้ทั่วไป
ในพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ในอดีตชาวบ้านจะนำ�เสาไม้ไผ่
ไปปักในน้ำ�เป็นแนวยาวบริเวณริมชายฝั่ง ทิ้งไว้สักพัก หอยแมลงภู่ก็จะ
มาเกาะ และเจริญเติบโตเอง โดยที่ไม่ต้องทำ�อะไร รอเพียงมันโตแล้ว
เก็บเลื่อยหลักไม้ไผ่ขึ้นมา ขูดเอาหอยแมลงภู่ออกขาย
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน อ่าวอุดมมีพื้นที่ทำ�กินน้อยลงเนื่องจาก
การสร้างท่าเรือในอ่าว ซึ่งนำ�ไปสู่การที่เรือใหญ่สามารถแล่นไปชนหลัก
หอยแมลงภู่ได้ ชาวบ้านจึงเปลี่ยนมาทำ�แพหอย หรือที่เรียกว่า
“หอยลา” แทน
การทำ�แพหอยจะต้องนำ�แพหอยไปลอยในน้ำ� โดยจะนำ�เชือก
มาผูกติดกับแกลลอนน้ำ�มัน จากนั้นก็เอาเชือกที่มีหอยเกาะอยู่แล้ว ซึ่ง
เป็นลูกหอยที่นำ�มาจากอ่างศิลามาผูกกับแกลลอนที่ลอยอยู่ จากนั้นก็
ปล่อยให้โตและคอยตรวจสอบให้เชือกที่มีหอยเกาะอยู่ไม่จม เมื่อครบ
7-8 เดือนก็จะเก็บหอยขึ้นมาขาย โดยราคาหอยแมลงภู่จะอยู่ที่ 40-60
บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงอื่นของปีที่ไม่ได้เก็บหอยแมลงภู่หรือช่วงที่ว่างจาก
การทำ�งานประจำ� ชาวประมงจะไปจับปูแทน

ความรู้คู่ประมง
น้ำ�

ลมว่าว

ตาราง
ทิศทางลม

เหนือ-ใต้

ลมตะโก้
ตะวันตกเฉียงเหนือสู่ตะวัน
ออกเฉียงใต้ พัดเข้ามาจาก
เกาะสีชัง

สมัยก่อน...อาศัยดูการขึ้นลงของพระอาทิตย์และพระจันทร์
พระจันทร์ขึ้นน้ำ�ลง พระจันทร์ตกน้ำ�ขึ้น
พระอาทิตย์ขึ้นน้ำ�ลง พระอาทิตย์ตกน้ำ�ขึ้น
หากวันไหนไม่มีพระจันทร์ ก็คือข้างแรม วันนั้นน้ำ�จะตาย
ปัจจุบัน... ชาวบ้านจะใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตราน้ำ� ซึ่งเรียกง่ายๆ ก็คือตารางน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงประจำ�วัน ที่ทางกรม
อุทกศาสตร์จัดทำ�ขึ้น เป็นหลายๆ ปี และชาวบ้านก็ต้องไปหามาดูกัน ว่าน้ำ�จะขึ้นลงเวลาไหนเพื่อใช้ประกอบ
การทำ�ประมง

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันตก-ตะวันออก

ลมตะเภา
ใต้-เหนือ

ลม
ดูจากช่วงเดือนและทิศทางการมาของลม โดยมีลมชนิดต่างๆ ดังนี้

ลมตะเภา (หน้าร้อน)

ลมตะเภาเป็นลมที่จะพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ช่วงกลางฤดูร้อนโดยเฉพาะในเดือนเมษายน แต่หลายคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นลมว่าวเพราะเป็นช่วงที่มีคนเล่นว่าวกัน ลมตะเภาเป็นลมที่พัดพาเรือสำ�เภาบรรทุกสินค้าจากเมืองจีน เข้ามาสู่
อ่าวไทยในระยะเวลานั้นด้วย เรือจากประเทศจีนที่บรรทุกสินค้าเข้ามาค้าขายในประเทศไทยนี้ ชาวบ้านเรียกว่า เรือสำ�เภา เรือตะเภา หรือเรือสะเภา ฉะนั้นจึงเรียกชื่อลมตามชื่อเรือว่า “ลมสำ�เภา” หรือ “ลมตะเภา” ในทางอุตุนิยมวิทยา ลมตะเภาก็
คือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ จะมาในช่วงเดือนมีนาคม จนถึง เดือนเมษายน สำ�หรับชาวบ้าน ช่วงที่มีลมตะเภา หรือสังเกตจากลมที่พัดออกจากฝั่ง ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่มีปูมากที่สุดของปี
ลมตะโก้ (หน้าฝน)
ลมตะโก้ เป็นชื่อลมทะเลพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มักเกิดขึ้นในปลายฤดูฝน เป็นลมที่จะนำ�สินค้าของพวกแขกมาเพราะนักเดินเรือชาวตะวันออกกลาง และอินเดียจะอาศัยลมตะโก้ช่วยเดินเรือจากตะวันตก
ไปสู่ตะวันออก ราวเดือนสิงหาคม ถึงเดือน ตุลาคม ชาวบ้านจะสังเกตได้จากการที่ลมพัดมาจากทางเกาะสีชัง โดยในช่วงนี้ชาวบ้านจะไม่ออกเรือเพราะทะเลจะมีลมแรงและอันตราย
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (หน้าฝน)
หน้าฝน จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาสู่ประเทศไทย ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน อากาศโดยทั่วไปจะชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกกระจายทั่วประเทศ โดยฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม จนถึง เดือนกันยายน เป็นช่วงฤดูที่กุ้งวางไข่
ที่อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเมื่อมีฝนตกลงมา น้ำ�ก็จะพัดพาเอา กุ้งโตเต็มวัยที่วางไข่เสร็จแล้วออกมาสู่อ่าวไทย และที่อ่าวอุดมด้วย ชาวบ้านจะสามารถจับกุ้งได้ปริมาณมาก แต่สามารถจับได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงเดือน
กันยายน
ลมว่าว (หน้าหนาว)
ลมว่าวคือ ลมที่จะพัดมาในช่วงฤดูหนาว เป็นลมที่จะพัดจากทางทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ในช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูวางไข่สำ�หรับปลาทู ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงปิดอ่าวของปลาทู (ช่วงปิดอ่าว
ปลาทู) สำ�หรับประมงพาณิชย์นั้นถูกห้ามเข้ามาจับโดยเด็ดขาด แต่ชาวบ้านที่เป็นประมงพื้นบ้านสามารถจับได้
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วิถีประมง
ตามฤดูกาล

มกราค

ม
ธันวาค

ม

กุม
มีนาคม

ฤดูร้อน

ตุลาคม

ฤด

ูหน
าว

พฤ

ธ์
พัน

ศจ
ิกา

ภา

ยน

มาตราน้ำ�

ยน

เมษาย

น

กันยา

สิง
หา

ฤดูฝน

คม

กรกฎ

น

าคม

มาตราน้ำ� ชาวบ้านจะดูเป็นรายวัน โดยเฉพาะในการจับกุ้ง เพราะ
กุ้งเป็นสัตว์หน้าดินที่จะต้องอาศัยกระแสน้ำ�พัดเอาอวนไปกวาดกุ้ง ดังนั้น
ช่วงเวลาที่จับกุ้งได้ดีคือช่วงที่กระแสน้ำ�แรง และช่วงที่กระแสน้ำ�แรงคือช่วงที่
มีความต่างของระดับน้ำ�ขึ้นและลงมากที่สุด โดยชาวบ้านจะดูจากมาตราน้ำ�ที่
แสดงระดับน้ำ�ตรงหน้าเกาะสีชัง ซึ่งค่อนข้างแม่นยำ� เวลาที่ใช้มาตราน้ำ�ก็ต้อง
ดูว่าช่วงชั่วโมงใดที่มีระดับน้ำ�ต่างกันมาก

มิถุนาย

หอยนางรม

ปลากะตัก

หมึกกล้วย

หอยแมลงภู่

กุ้งแชบ๊วย

ปลากระบอก

หมึกหอม

หอยกระปุก

กุ้งโอคัก

ปูม้า
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ษ

พฤ

ม

ค
ภา

ปลาทู

หมัน

เรือประมงพื้นบ้าน
ดาดฟ้าท้ายเรือ

: ที่เก็บเครื่องมืออเนกประสงค์

ท่อไอเสีย

หลักเชือก
ท้ายเรือ

สายยาง
ล้างอวน

ดาดฟ้าเรือ

: วางสัตว์น้ำ�ที่จับได้

ฟ่านอวน

: ใช้สาวอวนขึ้นจากน้ำ�ด้วย กระโดงเรือ
: ใช้ขึงผ้าใบเมื่อมี
การหมุน
แดดร้อน

พวงมาลัย

: พันเชือกเพื่อยึดเรือ หาก
ลมมาด้านซ้ายหรือขวา

จำ�โพ่

เสาหัวพันเชือก

: บังคับทิศทางเรือ

: พันเชือกยึดกับหลัก

:ฝาปิดท้องเรือที่ภายใน
บรรจุของอยู่

แพนท้าย

เป็นด้ายใช้อุดช่องระหว่างไม้ โดยมี
วิธีการทำ�หมันดังนี้ :
1. บิดหมัน จับหมันมาบิดเป็นเกลียวเพื่ออุดไม้
2. ตอกหมันเข้าแนวไม้ด้วยค้อนและสิ่ว
3. ทาสีทับด้วยสีบริเวณนั้นๆ
โดยการทำ�หมันเรือนั้นชาวบ้านจะ
ต้องช่วยกันยกเรือขึ้นบก แล้วให้ช่างจากพัทยา
บางละมุง แหลมฉบัง หรือศรีราชา
มาทำ�โดยการทำ�เก็บแนวเล็กน้อยจะคิดราคา
ครึ่งลำ� 1,500 บาท ทั้งลำ�ราคา 3,000 บาท
โดยจะเปลี่ยนหมันอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี

โขนเรือ

: บริเวณมีไว้บูชาแม่ย่านาง

: กันคลื่นทะเล
(ด้านท้าย)

สังข์เรือ

: ตะขอพันเชือก

จำ�โพ่ท้ายเรือ

: สามารถเปิดเพื่อซ่อมใบพัด
และบรรจุเครื่องใช้ต่างๆ

ปีกกระเบน

หางเสือ

: บังคับทิศทางท้ายเรือ

หลักทรัพย์
ใบพัด

ท่อสูบน้ำ�

: ป้องกันไม่ให้เรือคว่ำ� และ
โคลงเควง

: ท่อสูบน้ำ�ออกจากเรือ เมื่อกลับ
มาจากทะเล
ทะเบียนเรือ
:หากเรือไม่มีทะเบียนจะถือว่าผิดกฏหมาย
เละถ้าออกไปจับสัตว์น้ำ� เเล้ว
ชื่อของเรือ
: ชื่อของเรือเเต่ละลำ�เปรียบเสมือน กรมเจ้าท่าพบจะถูกจับ โดยทะเบียน
ยี่ห้อของรถยนต์ เพราะเรือไม่มียี่ห้อ เรือต้องไปทำ�ที่กรมเจ้าท่า จากนั้นเอา
ทะเบียนไปให้กรมประมง เพื่อทำ�อาญา
ซึ่งเเต่ละลำ�จะมีชื่อไม่เหมือนกัน
บัตร หากเกิดอะไรขึ้นกับเรือสามารถไป
ร้องเรียนที่กรมประมงได้
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สันกระดูกงู

: ยางกันกระแทกใต้ท้องเรือ

หน้าเรือ

: เหล็กกันกระแทก

ราโท

: กันคลื่นทะเล

เรือประมง

เรือประมงของชาวบ้าน มรดกของชุมชน เป็นเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาด
เล็ก และเหมาะสำ�หรับการทำ�ประมงชายฝั่ง เรือประมงในพื้นที่อ่าวอุดมจะเหมือนกับ
เรือประมงทั่วไปในจังหวัดชลบุรี ในอดีต ชาวบ้านไม่ได้ทำ�อาชีพประมงแบบออกไปจับ
ปลา แต่เป็นการทำ�โป๊ะ ดังนั้น ชาวบ้านจึงไม่เคยทำ�เรือเอง แต่ว่าซื้อจากอู่ต่อเรือใน
จังหวัดอีกที โดยอู่ต่อเรือที่ชาวบ้านจะไปสั่งเรือ มีอยู่ 4 ที่ได้แก่ แหลมฉบัง บางละมุง
นาเกลือ(พัทยา) และที่บางพระซึ่งซื้อไม้ที่ใช้ในการต่อเรือนั้นนิยมใช้ไม้กระบาก และไม้
ตะเคียน แต่ว่าไม้ตะเคียนจะทนและแข็งกว่า จึงแพงกว่า ในอดีตราคาอยู่ที่ 100,000200,000 บาท และในปัจจุบันราคาอยู่ที่ 300,000 บาท โดยทั่วไปเรือประมงพื้นบ้าน
จะมีความยาว 7เมตร

อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ�
กระสง

ตะกั่ว

กระสงเป็นเหมือนทุ่น ทำ�หน้าที่ให้อวนด้านหนึ่งลอยอยู่เหนือน้ำ � โดยกระสง
ในอดีตทำ�มาจากไม้แต่ในปัจจุบันทำ�มาจากพลาสติก ซึ่งแบ่งออกเป็นสองแบบ
คือ วงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนโดนัทแต่ว่าขอบเป็นเหลี่ยม กระสงลักษณะนี้จะ
ถูกกว่า แต่ว่าไม่ทน และอีกแบบคือกระสงไส้กรอกที่มีลักษณะเหมือนไส้กรอก มี
ราคาแพงและทนทานกว่า

ตะกั่ว คือลูกตะกั่วที่มีขนาดประมาณ 1
เซนติเมตร ทำ�หน้าที่ถ่วงอวนด้านหนึ่ง
ให้จมลง ให้อวนอยู่กับที่ไม่ลอยไปไหน
และไม่ให้อวนม้วนพับขึ้นมาด้านบน

กระสงไส้กรอก

ด้าย

ทุ่น

ด้ายเป็นเครื่องมือในการทำ�อวน โดยอวนที่ใช้ด้าย
คืออวนกุ้ง เพราะผิวของกุ้งจะมันมากหากเป็นเอ็น
กุ้งจะหลุดออกไป ถ้าเป็นด้ายกุ้งจะติดอยู่กับอวน
ในอดีตอวนทุกชนิดทำ�จากด้ายที่นำ�มาถักเป็นตา
เมื่อถักเสร็จก็จะได้ตัวเนื้ออวนที่เป็นตัวกำ�หนดว่า
อวนนี้จะใช้จับอะไร แต่เมื่อมีเอ็นเข้ามา คนก็หันไป
ใช้เอ็นมากกว่า

ทำ�หน้าที่เหมือนกับกระสงคือทำ�ให้อวนด้านหนึ่งลอยขึ้น แต่ทุนขนาดใหญ่จะใช้กับ
อวนขนาดใหญ่ อวนของเรือพาณิชย์จะเป็นทุ่นขนาดใหญ่ราว 30 เซนติเมตร จะทำ�จาก
พลาสติก หรือโฟม

เอ็น

ชุน

เอ็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ�อวน โดยจะเอา
เอ็นมาถักเป็นตาๆ ให้เกิดเป็นเนื้อของอวน
ที่จะเป็นตัวกำ�หนดว่าจะเอาไว้จับปลาอะไร
เช่นถ้าเล็กมากก็ไว้จับปลากระตัก ตาใหญ่ขึ้น
ก็ใช้จับปลาทู ปลากระบอก เป็นต้น โดยเอ็น
เป็นเครื่องมือที่เพิ่งมาใหม่ แต่ที่คนหันมาใช้
เพราะเวลาลงน้ำ�แล้ว อวนที่ทำ�จากเอ็นจะจม
ตัวเร็วกว่าอวนที่ทำ�จากด้าย และเวลาดึงขึ้น
ก็ไม่หนักเท่า

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ถักอวน โดยในอดีตชุน
ทำ�มาจากไม้ แต่ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นพลาสติก ชุน
มีลักษณะเป็นทรงเรียว
ยาว ตรงกลางมีช่อง
ใส่ด้าย หรือ เอ็น ไว้ใช้
สำ�หรับการถักอวน
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ตารางอวนปลา อวนปู อวนกุ้ง
ชนิดอวน

เนื้ออวน

จำ�นวนชั้นของอวน

ขนาดตา

ความลึก
(นับตามจำ�นวน
ตาอวน)

อวนปลา

เอ็น

1 ชั้น

1.7 นิ้ว

50 ตา

50 ตา

อวนกุ้ง

อวนปู

3 ชั้น
อวนกุ้งโอคักใช้เอ็น (ตาใหญ่-ตาเล็ก-ตาใหญ่) ตาใหญ่ : 3 - 4 นิ้ว
ตาเล็ก : 1.5 นิ้ว
อวนกุ้งแชบ๊วยใช้ด้าย

ด้าย

1 ชั้น

3.5 - 4 นิ้ว

15 ตา

จำ�นวนผืน
ต่ออวน 1 กอง

จำ�นวนกอง
ต่อเรือ 1 ลำ�

100 เมตร

4 ผืน

4 กอง

40 เมตร

13 ผืน

4 กอง

5 ผืน

4 กอง

ความยาว

100 เมตร

อวนกุ้ง

อวนปลา
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เรือได

สัปปะนก
สัปปะนกเป็นเครืองมือพื้นบ้าน ทำ�จาก
เหล็ก มีลักษณะเป็นตะขอด้านหนึ่ง ทำ�
หน้าที่เจาะและแกะฝาหอยนางรมที่แข็ง
และอีกด้านมีลักษณะเป็นปลายแบนเรียบ
คล้ายมีดที่ไม่คม ทำ�หน้าที่เปิดฝา และเขี่ย
หอยออกมา เครื่องมือนี้ไว้ใช้กับการแกะ
หอยนางรมโดยเฉพาะ

เรือไดหมึก เป็นเรือที่มีลักษณะแตกต่างจากเรือประมงทั่วไป มีเสาขนาดสูงอยู่
ตรงกลางทำ�หน้าที่เป็นเสาแกนกลาง และมีไม้คันยอยื่นออกไปสำ�หรับการวาง
อวนและติดไฟ ไม้คันยอนี้จะยื่นออกไปนอกเรือเพื่อให้แสงไฟล่อให้หมึกเข้ามา
เล่นไฟ จากนั้นก็จะวางอวนเพื่อจับหมึก

เชือกหลักหอย
คือหอยที่มาเกาะกับไม้ไผ่ ที่ถูกนำ�มาปักไว้เป็นหลักให้
หอยมาเกาะเองบริเวณน้ำ�ตื้น

เรือขนาดเล็กเป็นเรือแจว ชาวบ้านจะนั่งเรือ
ขนาดเล็กไปขึ้นเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาด
ใหญ่กว่า เพราะเรือประมงพื้นบ้านไม่สามารถ
เข้าฝั่งได้เพราน้ำ�ตื้นเกินไป ในอดีตเรือแจวเป็น
เรือที่ทำ�จากไม้ ขนาดเล็กไม่เกิน 2 เมตร แต่
ปัจจุบันเป็นเรือพลาสติกที่ทนทานกว่า เวลานำ�
เรือเล็กออกไป ก็จะไปผูกไว้กับทุ่นแล้วค่อยปีน
ขึ้นเรือใหญ่

เรือพาย

แพหอย หรือหอยลา
เป็นการทำ�ประมงแบบหนึ่ง คือการเพาะหอย โดยนำ�ลูกหอยไปเลี้ยงไว้ใต้น้ำ�แล้วรอให้โต จากนั้นก็เก็บขึ้น โดยการ
เลี้ยงจะเลี้ยงให้พวงหอยลอยอยู่ในน้ำ� ไม่ได้ปักอยู่กับหลักอะไร
วิธีการคือไปซื้อลูกหอยมาจากอ่างศิลา ซึ่งจะมาในรูปแบบของหอยที่เกาะติดกับเชือกอยู่แล้ว จากนั้นเอาเชือกที่มีหอย
มาผูกไว้กับเชือกหลัก ซึ่งมีแกลลอนน้ำ�มันผูกติดไว้ให้เชือกหลักลอยอยู่บนผิวน้ำ� และปลายของเชือกหลักทั้ง 2 ด้านมีสมอถ่วง
เชือกหลักให้อยู่กับที่ โดยเชือกที่ขึงสมอมีความยาวอยู่ที่ 5-6 เมตร หอยที่ถูกผูกติดกับเชือกหลักมีความยาวราว 2-3 เมตร เพื่อให้
เวลาน้ำ�ขึ้นลง หอยไม่จมลงไปในดินซึ่งจะทำ�ให้หอยตายได้ และหอยจะต้องอยู่ในระยะที่แสงส่องถึง เพราะหอยกินแพลงก์ตอน
พืชซึ่งต้องการแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และแพจะต้องอยู่ห่างจากฝั่งไม่เกิน 100 เมตร
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ทรัพยากรสัตวน้ำ�
ปลาลิ้นหมา

ปลาเห็ดโคน
- เป็นปลาหน้าดิน มีลำ�ตัวยาวเรียว
ด้านข้างแบน หัวยาวเรียว ความยาว
ประมาณ 10-30 เซนติเมตร จะงอยปาก
ยาวแหลม (ใช้ในการขุดคุ้ยหาอาหาร)
เกล็ดเล็กและหยาบ ลำ�ตัวเป็นสีเนื้อ
หรือสีน้ำ�ตาลอ่อน ขอบครีบหางทั้งบน
และล่างมีแถบสีดำ�หากินตามหน้าดิน
และพื้นทราย โดยจะฝังตัวอยู่ในทราย
กินลูกกุ้ง ตัวหนอนและสัตว์น้ำ�ขนาด
เล็ก มักวางไข่ในช่วงเดือนกรกฏาคมพฤศจิกายน
-พบได้ทั่วไปอยู่ตามชายฝั่ง

ปลาอินทรีย์
- เป็นปลาที่มีลักษณะเพรียวยาว ครีบ
แข็งแรง ว่ายน้ำ�ได้เร็ว อยู่รวมกันเป็น
ฝูงในเขตทะเลอบอุ่น กินปลาขนาดเล็ก
เป็นอาหาร
- อาศัยในน้ำ�กร่อยหรือน้ำ�เค็ม ในอดีต
พบบริเวณเกาะนกและเกาะศรีชัง

ปลากุเลา
- มีรูปร่างทรงกระบอก ลำ�ตัวแบนข้าง
เล็กน้อย หัวและจะงอยปากทู่ ปากกว้าง
อยู่ด้านล่างของจะงอยปาก
ตาเล็กอยู่ตอนปลายของหัวและมีเยื่อ
ไขมันบางๆ คลุม ครีบหลังแบ่งเป็น 2
ตอนอยู่ห่างกัน ตอนแรกเป็นก้านแข็ง
สั้น ตอนท้ายเป็นก้านอ่อน ครีบหางเว้า
ลึก ครีบอกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนบน
เป็นครีบยาวแหลม ส่วนล่างเป็นเส้น
ยาวแยกออกเป็นเส้นตั้งแต่ 4-14 เส้น
เกล็ดสากมีขนาดเล็กละเอียด เป็นปลา
กินเนื้อ กินกุ้งและปลาเป็นอาหาร
- อาศัยอยู่บริเวณน้ำ�ตื้น และบริเวณ
แนวปะการัง
- พบมากในเดือนพฤษภาคม จนถึง
เดือน พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีลมนอก
หรือลมตะเภา ซึ่งพัดมาจากตะวันตก
เฉียงใต้

ปลาสำ�ลี
- รูปร่างเรียวยาว ลำ�ตัวแบนข้าง จะงอย
ปากทู่ ปากกว้าง ฟันเล็กแหลม ตัวครีบ
ยาว ครีบหูสั้น ครีบหางเว้าลึกปลายแยก
เป็นแฉก มีสีเทา ลำ�ตัวมีสีน้ำ�ตาลปนเทา
และน้ำ�เงิน เมื่อยังเล็กจะมีแถบใหญ่ 6
แถบ พาดขวางลำ�ตัว กินปลาและสัตว์
น้ำ�ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร
- พบบริเวณกลางน้ำ�และตามพื้นท้อง
ทะเล

ปลาสาก
- ลำ�ตัวกลมยาว หัวแหลม ปากกว้าง
กรามล่างยื่นยาวกว่ากรามบน มีฟัน
แหลมคมแข็งแรง ตาโต เกล็ดเล็กบาง
ลำ�ตัวมีสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด มี
ความยาว 30-180 เซนติเมตร กินปลา
ชนิดอื่นๆ เป็นอาหาร อาศัยอยู่รวมกัน
เป็นฝูงขนาดใหญ่ มีความว่องไว เมื่อ
ยังเป็นปลาขนาดเล็กจะอาศัยอยู่รวมกับ
ฝูงปลาชนิดอื่น เช่น ปลากะตัก ตามกอง
หินหรือแนวปะการังใต้น้ำ�
- อยู่ใต้ท่าเรือทุกท่าเพื่อหาอาหารกิน
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- ลำ�ตัวแบนราบเป็นรูปไข่หรือวงรี มีตา
เล็กอยู่ชิดกันที่ด้านเดียวกัน มีครีบอยู่
ด้านบน ครีบอกและครีบก้นเล็ก ครีบ
หลังยาวตลอดลำ�ตัว มีก้านครีบอ่อน
สั้นๆ เชื่อมต่อกับครีบหางและครีบก้น
เกล็ดเล็กและสาก ลำ�ตัวด้านบนมี
สีคล้ำ� มีลวดลายต่างๆ และเส้นข้างลำ�
ตัวหลายเส้น ลำ�ตัวด้านล่างสีขาว
- เมื่อยังเป็นปลาวัยอ่อนจะมีตาอยู่
คนละซีกเหมือนปลาทั่วๆ ไปแต่จะย้าย
มาอยู่ข้างเดียวกันเมื่อโตขึ้น และลำ�ตัว
ด้านซ้ายจะกลายเป็นด้านที่ไม่มีตาและ
อยู่ด้านล่างแทน กินสัตว์หน้าดินขนาด
เล็กเป็นอาหาร เช่น ไส้เดือนน้ำ� ลูกกุ้ง
และลูกปลาขนาดเล็ก
- อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำ� ว่ายน้ำ�
โดยขนานกับพื้นและพริ้วตัวตามคลื่น
ลม สามารถมุดใต้พื้นทรายหรือโคลนได้
เวลาตกใจ

ปลาทรายขาว
- เป็นปลาทะเลซึ่งมีลำ�ตัวค่อนข้างป้อม
หัวโต นัยน์ตาโตอยู่ใกล้สันกะโหลก
เกล็ดค่อนข้างใหญ่
- ครีบหลังยาว ส่วนที่เป็นก้านครีบเดี่ยว
มีปลายโผล่ขึ้นมาจากตัวครีบเล็กน้อย
ครีบหูยาวมีก้านครีบแข็งยื่นยาวออกไป
เป็นปลายแหลม ครีบท้องอยู่ใกล้ครีบหู
มีก้านเดี่ยวอันแรกแยกออกมา
ตัวครีบเป็นหนามแหลมโผล่อกมา ครีบ
หางใหญ่ปลายโค้งเว้า สีโดยทั่วไปของ
หลังและข้างตัวเป็นสีม่วงปนน้ำ�ตาล
ท้องสีขาว อาหารชอบกินลูกปลาและลูก
กุ้งขนาดเล็ก ขนาดความยาวประมาณ
20-50 เซนติเมตร
- ถิ่นอาศัย หากินอยู่ตามพื้นดินที่เป็น
โคลน และโคลนปนทราย บริเวณอ่าว
ไทยและทะเลอันดามัน

ปลาทู
- มีลำ�ตัวที่ไม่ยาวมาก ขนาดประมาณ
15-20 เซนติเมตร มีลำ�ตัวสีเงิน บริเวณโคน
หางจนถึงปลายหางเป็นสีเหลือง ชอบกิน
ลูกปลาและแพลงก์ตอนเป็นอาหาร เป็น
ปลาผิวน้ำ� รวมกันเป็นฝูงบริเวณใกล้ฝั่ง
- พบเฉพาะบริเวณอุณหภูมิผิวน้ำ�ไม่ต่ำ�
กว่า 17 องศาเซลเซียส ความเค็มของน้ำ�
ไม่เกิน 32.5% และไม่ต่ำ�กว่า 20.4% จึง
พบในบริเวณน้ำ�กร่อยได้เช่นกัน ในพื้นที่
บ้านอ่าวอุดมพบปลาทูกระจายอยู่ในพื้นที่
ตั้งแต่ สะพานศรีราชาฮาเบอร์จนถึงสะพาน
เคอรี่ สยามซีพอร์ต และสะพานไทยออยล์
จนถึงสะพานปตท.
- ใช้อวนปลาทูจับ ซึ่งถือเป็นขนาดอวน
มาตรฐานที่จับปลาชนิดอื่นๆ ได้ด้วย มี
ลักษณะเป็นตาข่ายทำ�จากเอ็น
พบมากในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาว ได้รับอิทธิพลมาจาก
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเวลาในการจับ
คือช่วง ตีห้าครึ่งจนถึงหกโมงเช้า เพราะช่วง
นี้ฟ้ายังมืด ปลาทูจะอยู่บนผิวน้ำ�

ปลากระบอก
-มีรูปร่างเรียวยาว ค่อนข้างกลมเป็นทรง
กระบอก ปากเล็ก มีครีบหลัง 2 ตอน
มีตากลมโต เกล็ดเป็นสีเงินเหลือบเขียว
หรือเทาขนาดใหญ่ มีความปราดเปรียว
ว่องไว มักอยู่รวมกันเป็นฝูง
- พบได้ทั่วไป มักจะอาศัยอยู่ตามชายฝั่ง
ไม่เกิน 500 เมตร เป็นปลาที่พบได้ทั้งใน 3
น้ำ� คือ น้ำ�จืด น้ำ�กร่อย น้ำ�เค็ม
- ปลากระบอกใช้อวนลักษณะเดียวกันกับ
อวนของปลาทู เพราะมีขนาดใกล้เคียงกัน
แต่คนนิยมจับปลาทูมากกว่าเพราะได้ราคา
ดี ดังนั้นปลากระบอกจะติดมากับอวนปลา
ทูเท่านั้น
- พบมากในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีลมนอก หรือลม
ตะเภา ซึ่งพัดมาจากตะวันตกเฉียงใต้

ปลาตะเพียนน้ำ�เค็ม
- เป็นปลาน้ำ�กร่อย รูปร่างคล้ายกับปลา
ตะเพียนน้ำ�จืด ลักษณะลำ�ตัวป้อมสั้น
จะงอยปากสั้นทู่ ตามีเยื่อไขมันหุ้ม ปาก
เล็ก ท้องแบนเป็นสันคมซึ่งเกิดขึ้นเพราะ
การเปลี่ยนรูปของเกล็ดไปทำ�หน้าที่ใน
การป้องกันตัว ครีบหางเว้าลึก ครีบอื่นๆ
มีขนาดเล็ก สีของลำ�ตัวด้านหลังมีสีดำ�
ปนเทา ทางด้านท้องสีขาวเงิน หลังช่อง
เปิดเหงือกมีจุดสีดำ�ข้างละจุด มีความ
ยาวประมาณ 14 - 20 เซนติเมตร อยู่
รวมกันเป็นฝูง กินซากสัตว์และพืช
เน่าเปื่อยตามพื้นที่หน้าดินตามชายฝั่ง
และบริเวณปากแม่น้ำ�เป็นอาหาร
-พบห่างจากฝั่ง 400 - 500 เมตร
ตั้งแต่สะพานปตท.ถึงสะพานปลา

ปลาดาบเงิน

- ลำ�ตัวแบนเรียวยาว ไม่มีเกล็ด ปาก
ล่างยื่นยาวล้ำ�ปากบน หางเรียวยาว
ปลายแหลม ไม่มีครีบท้องและครีบข้าง
มีฟันแหลมคมยื่นออกมานอกปาก ยาว
เฉลี่ย 40-50 เมตร หนักได้เต็มที่ถึง 5
กิโลกรัม อยู่รวมกันเป็นฝูงตามชายฝั่ง
ทะเลน้ำ�ตื้นและปากแม่น้ำ� กินอาหาร
โดยไล่ล่าปลาและสัตว์น้ำ�ขนาดเล็กกว่า
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กุ้งแชบ๊วย
- เป็นกุ้งขนาดค่อนข้างใหญ่ มีลำ�ตัว
ค่อนข้างเรียวยาว หัวค่อนข้างเล็ก ความ
ยาวของหัวประมาณครึ่งหนึ่งของลำ�ตัว
นัยน์ตาโต กรีมีปลายเรียวแหลม ขอบ
บนและล่างหยักเป็นฟันเลื่อย ด้านบน
มี 7 - 8 ซี่ ด้านล่างมี 5 - 6 ซี่ แพนหาง
ใหญ่ ลำ�ตัวสีขาวอมเหลืองอ่อน และ
มีจุดดำ�กระจายทั่วไป แพนหางสีแดง
ปลายของขาว่ายน้ำ�สีแดงเรื่อๆ โคนกรี
สีดำ� ตัวเมียมีขนาดยาว 24 เซนติเมตร
ตัวผู้ยาว 20 เซนติเมตร
- อาศัยอยู่ตามหน้าดิน บริเวณทะเล
น้ำ�ตื้น พบมากบริเวณปากแม่น้ำ� มักอยู่
ตามพื้นที่ที่เป็นดินโคลน มีความลึกของ
น้ำ�ระหว่าง 16 - 25 เมตร
- จับด้วยอวนกุ้งซึ่งเป็นอวนสามชั้น
เพราะอวนสามชั้นจะป้องกันการดีดตัว
ของกุ้ง โดยอวนนี้จะถูกปล่อยให้ลอยไป
ตามน้ำ�ในช่วงที่น้ำ�แรง เนื่องจากในช่วง
น้ำ�แรง กุ้งจะออกมาหากินจึงปล่อยให้
อวนลอยไปตามน้ำ�ก็จะสามารถจับกุ้ง
ได้ในปริมาณมาก
- ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งเป็น
หน้าฝน น้ำ�ฝนจะไปรวมกับน้ำ�ในแม่น้ำ�
บางปะกงดันเอากุ้งที่ไปวางไข่ไหลลงมา
ที่อ่าวอุดม

ปลาทรายแดง
- เป็นปลาทะเลซึ่งมีลำ�ตัวค่อนข้าง
ป้อม ขนาดความยาวประมาณ 20 - 50
เซนติเมตร หัวโต นัยน์ตาโตอยู่ใกล้สัน
กะโหลก ครีบหลังยาว ส่วนที่เป็นก้าน
ครีบเดี่ยวมีปลายโผล่ขึ้นมาจากตัวครีบ
เล็กน้อย ครีบหูยาวมีก้านครีบแข็งยื่น
ยาวออกไปเป็นปลายแหลม ครีบท้องอยู่
ใกล้ครีบหู มีก้านเดี่ยวอันแรกแยกออก
มา ตัวครีบเป็นหนามแหลมโผล่ออกมา
ครีบหางใหญ่ปลายโค้งเว้า สีโดยทั่วไป
ของหลังและข้างตัวเป็นสีแดงเรื่อ ท้อง
สีขาว ชอบกินลูกปลาและลูกกุ้งขนาด
เล็กเป็นอาหาร
- หากินอยู่ตามพื้นดินที่เป็น
โคลนและโคลนปนทราย บริเวณ
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

หอยกระปุก
- เปลือกมีลักษณะกลมรีสีขาวปนเทา
และมีลายบนเปลือก มีร่องที่แสดง
การเจริญเติบโตของหอย เปลือกด้าน
ในมีสีขาว มีความยาวประมาณ 3-5
เซนติเมตร
- กินอาหารด้วยการกรองอาหารขนาด
เล็ก ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ ซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย
- ชอบฝังตัวอยู่ในดินโคลนปนทราย
ไม่เกิน 100 เมตรจากชายฝั่ง
- วิธีการจับคือ ใช้อุปกรณ์ที่ขุด
และตักได้ เช่น ช้อน หรือ ทัพพี มาขุด
หอยออกจากเลน
- หอยชนิดนี้สามารถจับได้ตลอดทั้งปี
และจะเก็บช่วงน้ำ�ลงเพราะหอยจะฝังตัว
อยู่ตามดินเลน

หอยนางรม
- เป็นกาบหอยทะเลมี 2 ฝา มีกาบหนา
แข็ง กาบบนจะใหญ่และแบนกว่ากาบ
ล่าง ส่วนกาบล่างที่มีลักษณะโค้งเว้าซึ่ง
เป็นส่วนที่มีตัวหอยติดอยู่ ด้านที่มีเนื้อฝัง
อยู่จะเว้าลึกลงไปคล้ายรูปถ้วย หรือจาน
- หอยนางรมดำ�รงชีวิตอยู่ได้ด้วยการ
ดูดน้ำ�รอบๆ ตัวเข้าไปทางด้านหนึ่งและ
ปล่อยทิ้งออกอีกด้านหนึ่ง อาหารและก๊าซ
ออกซิเจนจะเข้าไปพร้อมกับน้ำ� อาหาร
ของหอยนางรม ได้แก่
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่
ล่องลอยอยู่ในน้ำ�
- หอยนางรมเป็นสัตว์ที่มีเพศผู้และเพศ
เมียแยกกัน ในช่วงที่มีการผสมพันธุ์ หอย
ตัวเมียจะปล่อยไข่และหอยตัวผู้จะปล่อย
น้ำ�เชื้อออกมาผสมกันในน้ำ�
- พบได้ทั่วไปตามบริเวณน้ำ�ตื้นชายฝั่ง
ทะเล โดยมักจะอาศัยเกาะอยู่ตามหินหรือ
เสาปูนต่างๆ
- หอยนางรมมีวิธีการเก็บ 2 แบบ คือ ดำ�
น้ำ�ลงไปใช้สัปปะนกแงะหอยทั้งเปลือก
ออกมาจากที่มันเกาะอยู่และนำ�มาให้ชาว
บ้านแกะตัวหอยขายอีกที หรืออีกวิธีคือใช้
สัปปะนกแกะฝาหอยแล้วเอาเนื้อออกมา
เลย แต่วิธีแบบนี้เนื้อหอยจะช้ำ� ไม่สวย
- หอยนางรมพบได้ตลอดทั้งปี และต้อง
เก็บช่วงที่น้ำ�ลง

กุ้งโอคั่ก
- เป็นกุ้งขนาดกลาง กรียาวตรง มีฟัน
ด้านบน 8 - 9 ซี่ ด้านล่างไม่มีฟัน สัน
ท้ายกรียาวประมาณร้อยละ 75 ของ
เปลือกหัว สันที่ปล้องท้องตั้งแต่ปล้องที่
4 - 6 ส่วนกลางของอวัยวะเพศเมียเป็น
รูปวงรี ด้านข้างโค้งและยกตัวสูงขึ้นสี
น้ำ�ตาลอ่อน กรีและรยางค์ต่างๆ
สีน้ำ�ตาลแดง บางตัวมีสีแดงบริเวณด้าน
ล่างของส่วนหัว รยางค์และแพนหางสี
แดงคล้ำ�
- อาศัยอยู่ตามหน้าดินบริเวณน้ำ�ตื้น พบ
ได้มากบริเวณปากแม่น้ำ� มักอยู่ตาม
พื้นที่ที่เป็นดินโคลน มีความลึกของน้ำ�
ระหว่าง 16 - 25 เมตร
- จับด้วยอวนกุ้งซึ่งเป็นอวนสามชั้น
เพราะอวนสามชั้นจะป้องกันการดีดตัว
ของกุ้ง โดยอวนนี้จะถูกปล่อยให้ลอยไป
ตามน้ำ�ในช่วงที่น้ำ�แรง เนื่องจากในช่วง
น้ำ�แรง กุ้งจะออกมาหากินจึงปล่อยให้
อวนลอยไปตามน้ำ�ก็จะสามารถจับกุ้ง
ได้ในปริมาณมาก
: ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งเป็น
หน้าฝน น้ำ�ฝนจะไปรวมกับน้ำ�ในแม่น้ำ�
บางปะกงดันเอากุ้งที่ไปวางไข่ไหลมาสู่
อ่าวอุดม
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ปูม้า
- ปูชนิดนี้มีกระดองยาวรีรูปไข่ ขอบ
กระดองข้างนัยน์ตาหยักเป็นฟันแหลม
จำ�นวนด้านละ 9 ซี่ ขาหนีบยาว ขาเดิน
ทั้ง 3 คู่ ปลายแบน ขอบมีขนเล็กๆ
ขากรรเชียงแบน ตัวผู้สีสดใสฉูดฉาดกว่า
ตัวเมียสีฟ้าอ่อน มีจุดขาวตกกระทั่วไป
บนกระดอง ก้ามหนีบ ขาเดินและ
กรรเชียงด้านท้องสีขาว ขนาดใหญ่ที่สุด
มีความกว้างของกระดอง 20 เซนติเมตร
ตัวผู้ขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย
- ชอบอาศัยอยู่ตามหน้าดิน บริเวณทะเล
น้ำ�ตื้น แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นทะเลที่เป็น
ทราย หรือทรายปนโคลน ความลึกของ
น้ำ�ระหว่าง 10 - 50 เมตร

หอยแมลงภู่
- เป็นหอยสองฝา สีของเปลือกเปลี่ยน
ไปตามสภาพการอยู่อาศัย ถ้าอยู่ใต้น้ำ�
ตลอดเวลาจะมีสีเขียวอมดำ� แต่ถ้าอยู่
บริเวณน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง แล้วถูกแดด เปลือก
จะออกสีเหลือง มีหนวดหรือเส้นใยเหนียว
สำ�หรับเกาะ เรียกว่าเกสร กินสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กเป็นอาหาร
- อาศัยตามปากแม่น้ำ�ที่เป็นดินโคลน
เกาะอยู่ตามเชือกหรือทุ่น และหินต่างๆ
ในปัจจุบันมักเกาะกับเชือกยึดเรือ
- วิถีการเก็บไม่ว่าจะออกไปจับตาม
ธรรมชาติหรือไปเก็บจากแพหอยก็มีวิธี
เก็บเหมือนกัน คือต้องสวมถุงมือแล้วดึง
ออกมา
- ในกรณีที่ทำ�แพหอย นิยมลง
หอยแมลงภู่ในช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ และจะเก็บขึ้นในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม แต่ถ้าออกไปเก็บเอง
ตามธรรมชาติก็เก็บได้ทั้งปี

ปลากะตัก
- เป็นปลาขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1-3
เซนติเมตร ลำ�ตัวเรียวยาว แบนข้างมี
สันหนามครีบหางเว้าลึก มีแถบสีเงิน
พาดผ่านในแนวยาวของลำ�ตัว กิน
แพลงก์ตอนทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
มักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่
- ปลากระตัก เป็นปลาผิวน้ำ� จึงอาศัย
บริเวณน้ำ�ตื้นไม่เกิน 100 เมตรจาก
ชายฝั่ง และกระจายอยู่ทั่วแถบชายฝั่ง
วิธีการจับจะใช้อวนปลากระตัก ซึ่งมี
ตาอวนขนาด 0.5 เซนติเมตร เรียกว่า
อวนเขียว ขนาดตาเท่า 2 หัวไม้ขีด
สามารถจับปลากระตักได้ตลอดทั้งปี
และจะพบมากในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน ที่เป็นช่วงลมว่าวหรือช่วง
หน้าหนาว

หมึกกล้วย
- เป็นหมึกขนาดเล็กที่มีมากที่สุดในอ่าว
ไทย รูปร่างยาวเรียว ลำ�ตัวกลม ครีบ
เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านท้าย ครีบด้าน
ซ้ายและขวาเชื่อมต่อกันทางด้านหลัง มี
หนวดสั้น 4 คู่ และหนวดยาว 1 คู่ หนวด
สั้นอันที่สี่ข้างซ้ายของเพศผู้มีปุ่มดูดที่
เปลี่ยนรูปเป็นขนสั้นๆ เพื่อใช้ในการ
ผสมพันธุ์ นัยน์ตามีขนาดใหญ่ ในปาก
มีฟันเขี้ยวคล้ายปากนกแก้ว ในลำ�ตัวมี
กระดองใสเหมือนแผ่นพลาสติก รูปร่าง
คล้ายขนนกหนึ่งอัน โดยปกติกลางวัน
จะหลบอยู่ตามหน้าดิน ออกหาอาหาร
ในเวลากลางคืนตามผิวน้ำ� กินสัตว์น้ำ�ที่
มีขนาดเล็กกว่า
- พื้นที่อ่าวอุดมในอดีตจะพบได้ในเขต
ใกล้ชายฝั่ง แต่ปัจจุบันต้องออกจากฝั่ง
ราว 3 กิโลเมตร
- ใช้เรือไดหมึกในการจับตั้งแต่ 5 โมง
เย็นถึงตี 5 สาเหตุที่ต้องจับตอนฟ้ามืด
ก็เนื่องจากหมึกชอบออกมาเล่นแสง แต่
หากจับหมึกตอนฟ้าสว่าง ใต้น้ำ�ก็จะ
สว่างและมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะ
ออกจากที่ซ่อน ในวันที่ฟ้ามืดจะมีเพียง
แสงไฟจากเรือไดหมึกเท่านั้น หมึกจึง
ออกมาเล่นไฟ
- ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ จะ
จับได้มาก

หมึกหอม
- มีลำ�ตัวทรงกระบอก มีขนาดความยาว
ประมาณ 26 เซนติเมตร ตัวผู้มีขนาด
เรียวยาวกว่าตัวเมีย ครีบหรือแพนข้างตัว
ทั้ง 2 ด้าน มีลักษณะกว้างและแบนยาว
เกือบตลอดลำ�ตัว กระดองของหมึกหอม
จะเป็นแผ่นใส เห็นเส้นกลางกระดอง
หนวดรอบปากมี 10 เส้น เป็นแขน 8
เส้น มีหนวดคู่ยาว 2 เส้น ที่ลำ�ตัวมีจุดสี
น้ำ�ตาลอมแดงกระจายอยู่ทั่วไป นัยน์ตา
มีสีเขียว ชอบรวมกลุ่มอยู่เป็นฝูง กินสิ่ง
มีชีวิตและสัตว์น้ำ�ชนิดอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก
เป็นอาหาร สามารถกินอาหารได้มากถึง
30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำ�หนักตัว ออกหากิน
ในเวลากลางคืน ตอนกลางวันจะหลบอยู่
ตามหน้าดิน
- ใช้เรือไดหมึกในการจับตั้งแต่ 5 โมง
เย็นถึงตี 5 การไดหมึกหอมมีหลักการ
เดียวกันกับการจับหมึกกล้วย
- ในพื้นที่อ่าวอุดมในอดีตจะพบได้ในเขต
ใกล้ชายฝั่ง แต่ปัจจุบันต้องออกจากฝั่ง
ราว 3 กิโลเมตร
- ช่วงเดือน พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธุ์
จะจับได้มาก
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ปลาสลิดทะเล
- มีลำ�ตัวคล้ายรูปไข่และแบนด้านข้าง
หัวมีขนาดเล็ก เกล็ดมีขนาดเล็ก ครีบ
หลังมีหนามแหลมคม มีต่อมพิษที่เงี่ยง
ที่ครีบหลัง ครีบก้น และครีบท้อง ใช้ใน
การป้องกันตัว
- กินพืชเป็นอาหารหลัก มีพฤติกรรมการ
กินแบบแทะเล็มคล้ายกระต่าย
-มักพบในเขตชายฝั่งตามพื้น
ท้องทะเล กองหิน หรือแนว
ปะการัง และในดงหญ้าทะเล

ปลาแป้น
- เป็นปลาขนาดเล็ก ลำ�ตัวสั้น มีเกล็ดสาก
ปากเล็กยืดหดได้ ครีบหลังมีอันเดียว
มีก้านครีบแข็ง 8 - 11 ก้าน ครีบก้นมีก้าน
ครีบแข็ง 3 - 5 ครีบหางเว้า มีพฤติกรรมอยู่
รวมกันเป็นฝูงในชายฝั่งใกล้แหล่งน้ำ�กร่อย
หรือน้ำ�จืด

ปลาดอกหมาก
- มีลำ�ตัวแบนข้างคล้ายปลาแป้น เกล็ด
บนหัวเป็นแบบบางขอบเรียบหรือเกล็ด
สาก มีเหงือกเทียม มีฟันบนขากรรไกร
และเพดานปาก ไม่มีฟันเขี้ยว ปากยืด
หดได้ ครีบหลังมีตอนเดียว ครีบหางเว้า
แบบส้อม
- ปกติอยู่เป็นฝูงในทะเลเขตร้อน แต่ก็
อาจพบได้ในแหล่งน้ำ�กร่อยหรือน้ำ�จืด

สัตว์น้ำ�หน้าอ่าว

หอยนางรม
น้ำ�ตื้นชายฝั่ง

ปูม้า

อาศัยบริเวณน้ำ�ตื้น
ตามพื้นทะเลที่เป็น
ทราย หรือ ทรายปน
โคลน ที่ความลึก
ระหว่าง 10-50 เมตร

หอยแมลงภู่

อาศัยอยู่ตามหน้าดิน
บริเวณ น้ำ�ตื้น
ลึกประมาณ
16-25 เมตร

เกาะตามเชือก

หอยกระปุก
กุ้งแชบ๊วย
กุ้งโอคัก

ปลากะตัก
พบบริเวณน้ำ�ตื้นไม่เกิน
อยู่รวมกันเป็นฝูง
100 เมตรจากชายฝั่ง
ตามชายฝั่ง ใกล้
แหล่งน้ำ�กร่อย
หรือน้ำ�จืด

ฝังตัวอยู่ในดินที่เป็น
โคลนปนทราย
ไม่เกิน 100 เมตรจาก
ชายฝั่ง

ปลาแป้น

อาศัยอยู่ตามหน้าดิน ห่าง
จากชายฝั่งไม่เกิน 400500 เมตร

ปลาเห็ดโคลน
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ปลากระบอก
อาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่ง ไม่เกิน
500 เมตร
ปลาสาก

ปลาสลิดทะเล
อาศัยในเขตชายฝั่งตามพื้น
ทะเล กองหิน แนวปะการัง
และดงหญ้าทะเล
อาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่ง 3
กิโลเมตรในเขตน้ำ�ตื้นบริเวณแนว
ประการัง

อาศัยอยู่รวมกันเป็น
ฝูง บริเวณน้ำ�ตื้น
ชายฝั่งทะเล และ
ปากแม่น้ำ�

ปลาทู

ปลาดอกหมาก

ปลาดาบเงิน

อาศัยอยู่เป็นฝูง
ในทะเล แต่อาจ
พบได้ในแหล่งน้ำ�
กร่อยหรือน้ำ�จืด

ปลาทรายแดง
อาศัยอยู่ตามพื้น
ทะเลที่เป็นโคลน
หรือ โคลน
ปนทราย

ปลากุเลา

ปลาทรายขาว

อาศัยตั้งแต่บริเวณชายฝั่ง
ถึงระดับความลึก 200 เมตร พบเฉพาะ
บริเวณอุณหภูมืผิวน้ำ�ไม่ต่ ำ�กว่า 17
องศาเซลเซียส ความเค็มของน้ำ�ไม่่เกิน
32.5% แต่ทนความเค็มได้ถึง 20.4%
จึงพบได้บริเวณน้ำ�กร่อยเช่นกัน

ปลาลิ้นหมา

ปลาสำ�ลี

ตามพื้นทะเล

หมึกกล้วย

อาศัยอยู่ตามพื้น
ทะเลที่เป็น ทราย
หรือโคลน
หมึกหอม
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ปลาอินทรีย์

อาศัยตามหน้าดิน และ
ออกหากินตามผิวน้ำ�

อาหารพื้นบ้าน
เพราะความหลากหลายของทรัพยากรในพื้นที่ จึงทำ�ให้อ่าวอุดมแห่งนี้เปรียบเสมือนครัวที่มีอาหาร
หลากหลายเมนูอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเเละปรุงรสโดยฝีมือระดับเชฟกระทะเหล็กประจำ�ท้องถิ่น

เมนูอาหารพื้นบ้านของครัวอุดมแห่งนี้ มีด้วยกันหลากหลายชนิด โดยที่วัตถุดิบของอาหารทุกจาน ล้วนส่งตรงจาก
ทะเลไม่ว่าจะเป็น ปลา กุ้ง หอย ปู หมึก สดจากทะเลทุกวัน เช่น

แกงคั่วสับปะรดหอย

หมึกต้มน้ำ�ดำ�

ทรัพยากรหอยโดยเฉพาะหอยแมลงภู่ เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบประจำ�ครัว
อ่าวอุดม ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ประกอบกับจำ�นวนประชากรหอยที่
มีมากมาย เชฟพื้นบ้านประจำ�ชุมชนจึงดัดแปลงเป็นเมนูหอยที่อร่อย นั่นก็คือ
“แกงคั่วสับปะรดหอย” ซึ่งยังคงสูตรโบราณเอาไว้ โดยจะมีกรรมวิธีในการทำ�
คล้ายกับแกงเผ็ด เริ่มจากการนำ�พริกแกง กะทิ และสับปะรดมาแกงรวมกัน หลัง
จากนั้นจึงนำ�หอยแมลงภู่มาต้มจนสุกแล้วจึงใส่ลงไปหม้อพร้อมกับปรุงรสจึง
เป็นอันเสร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่หากกินไม่หมด มักจะนำ�นำ�เครื่องแกงมาคั่วหรือ
ตากแห้งเอาไว้ เพราะเรายังสามารถที่จะนำ�เครื่องแกงนี้ไปต้มแกงหม้อต่อไปได้

เพราะประชากรหมึกที่มีมากมาย และสามารถหาได้
ทั่วไปในอ่าวอุดมแห่งนี้ ทำ�ให้ปลาหมึกเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลัก
เชฟกระทะเหล็กเลือกสรรมาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆ โดยเฉพาะ
เมนูพื้นบ้านอย่าง“หมึกต้มน้ำ�ดำ�”ซึ่งมีกรรมวิธีในการปรุงรส โดย
จะนำ�หมึกหอม(สด)มาต้มในน้ำ�ร้อนที่ผ่านการปรุงรสด้วยน้ำ�ปลา
และน้ำ�ตาล เมื่อหมึกต้มสุก จึงจะนำ�หมึกขึ้นมารับประทานได้
เอกลักษณ์เฉพาะของเมนูพื้นบ้านชนิดนี้ คือการต้มหมึกทั้งตัว
พร้อมถุงน้ำ�หมึก ทำ�ให้น้ำ�ต้มหมึกมีสีดำ�สมชื่อ หมึกต้มน้ำ�ดำ�
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อาชีพต่อเนื่อง

“การทำ�ปูจ๋าสืบเนื่องมาจากการเป็นแค่อาชีพเสริมที่น้าจะทำ�เวลามีคนสั่งของมา และจะมีทำ�เก็บไว้บ้าง
วันละประมาณ 30 ชิ้น โดยการนำ�เนื้อปูแหลกมาใช้ โดยจะนำ�มาผสมกับเครื่องปรุง ได้แก่ น้ำ�มันหอย พริกไทย
น้ำ�ตาล และเนื้อหมูเป็นสัดส่วนสำ�คัญ ใส่ไข่ให้ส่วนผสมเข้ากันและเหนียวเกาะกันเป็นก้อน ใส่แห้วให้มีเนื้อกรุบๆ
หอมใหญ่กับผักชีเพื่อให้มีกลิ่นหอม และเนื้อปู โดยเนื้อปูจะใส่ปริมาณไม่มากนัก เมื่อผสมกันได้หมดแล้ว ก็คลุกเคล้า
ให้เข้ากัน จากนั้นก็นำ�ส่วนผสมใส่กลับเข้าไปในกระดองปู นำ�ไปนึ่งให้สุก จากนั้นก็ขายได้เลย ต้นทุนของแต่ละตัว
ตกอยู่ที่ 5 – 7 บาทถ้าขายราคาอยู่ที่ตัวละ 7 - 11 บาทขึ้นอยู่กับขนาด แต่ถ้าจะเอาไปให้พวกหนูกินก็ทอดก่อน โดย
ร้านปูจ๋าจะขายได้ดีมากในช่วงตรุษจีนซึ่งเป็นเทศกาลที่ต้องใช้อาหารประกอบการไหว้ เนื่องจากปูจ๋าเป็นอาหารที่มี
รสชาติดี จึงได้รับความนิยมในการนำ�ไปเซ่นไหว้” ป้าชะเอม ทรงนิสัย

อาชีพทำ�ปูจ๋า

แกะหอยนางรมขาย
“เมื่อก่อนยายไปเก็บหอยนางรมเองแล้วก็แกะขาย ทำ�อาชีพนี้มาเป็น 10 ปีแล้วแต่หลังๆ มาก็เริ่มแก่ก็เลยเลิกทำ� แต่ยายก็ยังแกะหอยอยู่นะ แค่ยาย
ไม่ได้ลงไปจับเอง ยายเลยซื้อจากคนที่ดำ�น้ำ�ไปเก็บหอยจากทะเลแบบมาทั้งฝา พอขึ้นบกก็เอามาขายให้ยาย ยายซื้อมากิโลกรัมละ 10 บาท ยายรับเขามาที
40 - 50 กิโลกรัม ยายก็ซื้อมากเท่าที่ยายทำ�ไหว แต่บางวันยายก็ต้องขายปลาเค็มเพราะเก็บหอยขึ้นมาไม่ได้
แล้วที่เห็นหอยมีเปลือกเยอะๆ แบบนี้ แต่จริงๆ แล้วหอยแบบมีเปลือก 10 กิโลกรัม แกะออกมาเป็นเนื้อหอยได้แค่ 1 กิโลกรัม บางคนเขาก็แกะเอาตัว
หอยออกมาตั้งแต่ตอนดำ�น้ำ�ลงไปเก็บเลย แต่ยายมาแกะเองบนบกแบบนี้หอยจะออกมาสวยกว่ามาก ไม่เละ แกะหอยนี่ง่ายนะ ตอนแรกๆ ก็ยาก ทำ�ไปนานๆ
ก็ง่ายเอง ทีนี้พอได้เนื้อหอยมายายก็แช่ในน้ำ� น้ำ�ธรรมดาเนี่ยแหละ ให้หอยมันเต่งๆ ดูน่ากิน ยายขายกิโลกรัมละ 200 บาท แต่ว่ายายจะแกะแล้วแบ่งขายเป็นถุงๆ
พร้อมกับชะอมอ่อน น้ำ�จิ้ม หอมซอยเจียว ชุดละ 40 บาท ชุดหนึ่งจะมีหอย 2 ขีด บางทีตามร้านก็มาซื้อของยายไป ยายก็ขายราคาเดียวกันนั่นแหละ ส่วนมากยาย
จะขายให้กับคนกันเอง ไม่ก็เพื่อนบ้าน ส่วนเครื่องมือที่ยายใช้ก็คือ สัปปะนก ด้านหนึ่งเป็นเหมือนตะขอไว้เจาะหอย อีกด้านหนึ่งเป็นปลายแบนไว้เขี่ยหอยออก ”
ยายนิด รักศิลป์
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อาชีพแกะปู
“ป้าก็รับของมาจาก
ชาวประมงที่ไม่ได้ส่งของไปให้
พ่อค้าคนกลาง พอป้ารับอะไร
มาได้ก็ขายเท่านั้น ปัจจุบันนี้
เหลือแม่ค้าขายปลีกอยู่ไม่มาก
บางเจ้าก็ออกทะเลเองขายเอง
ก็มี โดยสัตว์ที่ขายจะมีหลาก
หลายกันไป เช่น ปลาสาก ปลา
ทรายขาว ปูม้า ราคาที่ป้าขาย
ไม่แพงหรอก เพราะขายให้คน
กันเองในชุมชน จะถูกกว่าขาย
ตามตลาดข้างนอกมาก” คุณ
ป้า แม่ค้าขายสัตว์ทะเล ใน
อ่าวอุดม ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ย
นาม

“ทางบ้านน้ารับปูมาจากเรือประมงอีกที เป็นปูของชาวบ้านบ้าง แต่ส่วนมากเป็นเชิงพาณิชย์ โดย
รับปูสดมาแล้วก็นำ�มาต้ม แกะแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยเริ่มจากการแกะกระดองแล้วนำ�ไปล้างเก็บไว้สำ�หรับ
ทำ�ปูจ๋า ส่วนอื่นๆ อย่างกรรเชียง ทางร้านนำ�ไปแกะขาย เป็นเนื้อส่วนที่แพงที่สุด ขาย 650 บาทต่อกิโลกรัม
ได้วันละประมาณ 3 ถุง เนื้อก้ามขายกิโลกรัมละ 450 บาท ได้วันละประมาณ 1 – 2 ถุง และสุดท้าย เนื้อ
แหลก ซึ่งเนื้อแหลกเป็นส่วนที่นิยมนำ�ไปทำ�เป็นข้าวผัด หรือใส่ในอาหารที่ไม่เห็นเนื้อปูชัด 400 บาทต่อ
กิโลกรัม ได้ประมาณ 1 – 2 ถุง ในกรณีนี้ บ้านที่เก็บกระดองปูไว้ทำ�ปูจ๋าเนี่ยก็เพราะบ้านเขาทำ�ปูจ๋าด้วย
โดยขนาดปูที่นิยมเอามาใช้คือ ขนาด 6 - 7 ตัวต่อกิโลกรัม เป็นขนาดกลาง โดยที่ร้านรับปูมาวันละ
100 – 200 ตัว” ป้าชะเอม ทรงนิสัย

ค้าขายปลีกสัตว์ทะเล

แม่ค้าคนกลาง
“ทางร้านรับของมาจากคนในพื้นที่ จากประมงพื้นบ้านเท่านั้น ของที่รับมาก็เป็นพวกของ
ทะเล เช่น กุ้ง ปู ปลา หอยแมลงภู่ โดยของที่น้ารับเป็นหลักคือปลาทู เวลาจะรับสัตว์มาก็จะต้อง ใส่
น้ำ�แข็งเพื่อให้มันยังสดอยู่ ยกเว้นปูที่คนนิยมกินสดคือจะกินค่อยฆ่า ถ้าขายไปแบบตายแล้ว จะได้
ราคาน้อยมากขาดทุนได้เลย ดังนั้น ในการส่งปูจะต้องส่งไปในถังที่เปิดที่ออกซิเจนเลี้ยงเอาไว้จนถึง
เวลาขายก็ส่งให้แม่ค้าตามตลาดต่างๆ เช่นตลาดแหลมฉบัง ตลาดนาเกลือ ตลาดศรีราชา และขาย
เองในชุมชน โดยเวลาที่เอาปลาไปส่ง ก็ต้องดูว่าตลาดแต่ละที่ติดกี่โมงบ้าง แล้วก็ตกลงเวลากับเรือ
ว่าจะให้เขาเอาสัตว์ขึ้นกี่โมง ทำ�ให้ต้นทุนการทำ�งานสูง ต้องมีค่าของปลาที่ซื้อจากชาวบ้าน ค่าน้ำ�
แข็ง ค่าถังออกซิเจน ค่าลูกน้อง แต่ก็ยึดอาชีพนี้มา 12 ปีแล้ว เพราะเดิมทีเคยเป็นลูกจ้างแต่ว่าได้
เงินไม่ดี ทำ�งานไม่สะดวก เลยหันมาทำ�อาชีพพ่อค้าคนกลาง ที่จริงเมื่อสมัยวัยรุ่นเคยทำ�ประมงพื้น
บ้านมาก่อน ทำ�กับพ่อ กับแม่ที่บ้าน แต่พอทรัพยากรมันลดน้อยลงมา จากการที่คนไม่มีจิตสำ�นึก
ในการอนุรักษ์ เพราะไม่ใช่คนในพื้นที่ ไม่มีสำ�นึกของความเป็นเจ้าของบ้าน ก็เลิก” ลุงยุทธนา
คมขำ�
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รายได้ชุมชน
เก็บหอยนางรม

รายได้ของชุมชนทั้งปี

4,838,750บาท

เวลาออกไปจับปู จะออกไปวางทิ้ง
ไว้แล้วก็กลับมา ค่าน้ำ�มันประมาณ
100 - 200บาท แต่เนื้ออวนปูน้อย เวลาซ่อม
ตกครั้งละ 1,000 บาท โดย 1 ปี จะเปลี่ยน
อวน 1 ครั้ง พอจับปูขึ้นมาแล้ว ก็จะต้องนำ�ไป
ส่งร้านทันที เพราะคนไม่นิยมกินปูตาย

หอยนางรมพวกนี้ไม่มีต้นทุนหรอก มีอยู่ตามโขดหินในธรรมชาติ พอเก็บกันเองก็ไม่มีค่าแรงงาน
ไม่มีต้นทุนอะไร แค่อาศัยความอดทน ให้อดทนมาก็ได้มาก พวกนี้เขามาเก็บเป็นเนื้อไปขาย ส่วนแบบที่เอา
ไปส่งให้ยายแกะขาย ก็เป็นพวกที่ไปดำ�เก็บมา พวกนั้นก็เป็นคนที่ต้องดำ�น้ำ�ทำ�ความสะอาดเรืออยู่แล้ว แล้ว
ก็เก็บมาเป็นผลพลอยได้ ส่วนชาวประมงในพื้นที่ก็จะไปดำ�เก็บตามเสา สะพานของท่าเรือใหญ่ๆ ไม่มีต้นทุน
มีแต่กำ�ไร พวกที่แกะเองก็ขายเนื้อหอยเลย กิโลกรัมละ 200 แต่ส่วนมากจะไปแบ่งขายกับเครื่องเคียง ส่วน
พวกเก็บมาเป็นตัวๆ แบบมีเปลือกจะขายกิโลกรัมละ 10 บาท ส่วนมากเก็บได้วันละ 5 - 7 กิโลกรัม

ทำ�ไดหมึกจะต้องมีเรือได โดยเรือไดจะมี
ส่วนประกอบหลักเป็นไม้คันยอ ที่จะมีไฟติดไว้เพื่อล่อ
หมึก ทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายของค่าไฟ และน้ำ�มันสูง โดย
เรือไดจะออกไปที 3 - 4 คน มีค่าลูกจ้างคนละ 300
กลับเข้าฝั่งมาอีกทีตอนเช้า ก็เอาของมาขาย หมึกจะ
ขายได้ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 - 250 บาท แต่ว่า
ไดหมึกจะออกได้ในช่วงที่เป็นคืนเดือนมืด หรือวันที่
พระจันทร์ไม่สว่างมาก จึงจับได้ราว 23 วันในหนึ่ง
เดือน

ลุงเปิดร้านมานานแล้ว วัตถุดิบก็
ซื้อจากของเรือประมงชาวบ้าน ต้นทุนต่อวัน
ประมาณเกือบหมื่นบาท เพราะมีค่าใช้จ่ายของ
วัตถุดิบสูง ได้กำ�ไรแค่วันละ 2,000 กว่าบาท

เปรม ซื่อสัตย์

เวลาจะออกเรือประมงจะออกไปหลายๆ
จุดแต่ละจุดก็จะได้ปลามาไม่เหมือนกัน มีทั้งปลาทูที่
ขายเป็นหลักและปลาจับฉ่าย เวลาออกเรือทีจะได้ปลา
มาราวๆ 50 - 60 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท ออกเรือ
หนึ่งครั้งก็มีค่าน้ำ�มันประมาณ 100 - 200 บาท และใน
แต่ละปีก็ต้องคอยซ่อมอวนที่ขาดและเสียหาย
3,000 บาท สำ�หรับอวนปลาทู 4 กอง

อมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี

**หมายเหตุ
ต้นทุนต่อวัน=ค่าน้ำ�มันเฉลี่ยต่อวัน 100-200 บาท รายรับต่อวัน=จำ�นวนกิโลกรัมของสัตว์น้ำ�
หากต้องการคำ�นวนเป็นกำ�ไรรายปี ต้องหักต้นทุนรายปีที่เป็นค่าซ่อมอวนด้วย
ปูมีต้นทุนค่าซ่อมอวนปีละ 1,000 บาท ปลาหมึกมีค่าซ่อมอวนปีละ 16,700 บาท กุ้งมีค่าซ่อ

ชงโค นิยมไวทยะ
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สนั่น ช

�ที่ได้ x ราคาต่อกิโลกรัม กำ�ไรต่อวััน=รายรับต่อวัน - ต้นทุนต่อวัน

อมอวนปีละ 16,500 บาท ปลามีค่าซ่อมอวนปีละ 12,000 บาท
ยายแกะหอยนางรมได้วันละประมาณ
40 - 50 กิโลกรัม ยายซื้อหอยแบบมีเปลือกมา
กิโลกรัมละ 10 บาท แต่จะได้เป็นเนื้อหอยประมาณ 4
- 5 กิโลกรัม ยายขายโลละ 200 บาท ถ้าแบ่งขายก็ขาย
ถุงละ 40 บาท ถุงละ 2 ขีด ก็ได้วันละ 1,000 บาท ยาย
ขายหมดเกือบทุกวัน แต่บางวันก็ไม่มีของ ยายก็เอา
ปลาตากแห้งมาขายแทน

การทำ�ประมงกุ้ง จะได้กุ้งมา 2
พันธุ์ ก็คือกุ้งโอคัก และกุ้งแชบ๊วย โดยเวลา
จับจะได้กุ้งโอคักมามากกว่า จะจับกุ้งโอคัก
ได้ 10 - 15 กิโลกรัม ได้เงินครั้งละประมาณ
700 - 1,050 บาท ส่วนกุ้งแชบ๊วยจะได้มา
ครั้งละ 5 - 6 กิโลกรัม ได้เงินครั้งละ
900 - 1,080 บาท และจะต้องซ่อมอวนทุกปี
ปีละ 16,500 บาท เพราะอวนกุ้งมีสามชั้น
ค่าซ่อมจึงแพง

เวลาลุงจะลงทุน
ทำ�แพหอยต้องซื้อหอยที่
เกาะอยู่ตามเชือกมา เมตร
ละ 10 บาท ปีที่ผ่านมาลุง
ลงทุนไป 70,000 ลุงเป็นคน
ทำ�เองกับหลานๆ ถ้าน้ำ�ดี
ก็ได้กำ�ไร แต่ถ้าน้ำ�เน่าลุงก็
ขาดทุนหมด ลุงไม่ได้ลงหอย
มา 2 ปีแล้ว ปีที่แล้วเพิ่งจะ
ลงใหม่

ปูจ๋าเป็นงานเสริม ที่ไม่ใช่อาชีพหลัก แต่
จะทำ�ตามที่สั่งมา รายวันก็มีขายบ้างเฉลี่ยวันละ
30-50 ตัว กับช่วงเทศกาลที่จะทำ�เตรียมเอาไว้
ประมาณวันละ 1000 ตัว ปูจ๋าหนึ่งตัวราคาประมาณ
7 - 11 บาท โดยกำ�ไรของปูจ๋าตกอยู่ที่ตัวละ 1 บาท
เท่านั้น
การแกะปูเป็นอาชีพหลักโดยจะซื้อปูสด
มาประมาณ 60 กิโลกรัม มาแกะเป็นเนื้อปูกรรเชียง
ได้ 12 กิโลกรัม เป็นเนื้อก้อนได้ 2 กิโลกรัม เป็นเนื้อ
ก้าม เนื้อนิ้ว(เนื้อตรงขาปู) และเนื้อขาว 6 กิโลกรัม
และยังมีค่าแกะอีกโลละ 50 บาท โดยปูในแต่ละวัน
จะมามากน้อยต่างกันไป บางวันก็ได้มาก บางวันก็ได้
น้อย ตามขนาดปูด้วย

ลุงรับของมาจากคนในพื้นที่ แต่เพราะในแต่ละวัน ของที่เข้ามา
ก็ไม่เท่ากัน แต่ละวันของก็ไม่เท่ากัน รายได้เลยไม่แน่นอน บางวันได้มาก็ดี
ไป บางวันได้น้อยจนเท่าทุน บางวันก็ไม่ได้เลย โดยลุงมีต้นทุนค่า
ซื้อของ ทุนก็ผันไปตามจำ�นวนของที่เข้ามา กับค่าน้ำ�แข็ง แล้วก็ค่า
ออกซิเจนสำ�หรับปู เฉลี่ยเป็นเดือนไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่บ้าง ช่วงปีหลังๆ มานี้
ของน้อยมาก ทุกวันนี้ได้กำ�ไร แค่นิดเดียว ตกปีละแสนกว่าบาท

ชะเอม ทรงนิสัย

นิด รักศิลป์

ชะเอม
ประจวบ ปัญญาดิลก

ฝัย ธัญญกิจ
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ยุทธนา คมขำ�

ทำ�ความรู้จักท่าเรือ
“ท่าเรือ” หรือ “เมืองท่า” (Port หรือ Seaport) หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่ส�ำหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ระหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น การขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง หรือจากเรือลงเรือ

หน้าที่ของท่าเรือ
หน้าที่ของท่าเรือ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ

1. หน้าที่ที่สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น การอ�ำนวยความสะดวก

ประเภทของท่าเรือ

การจ�ำแนกประเภทของท่าเรือมีหลายวิธีการ เช่น....

1.

แบ่งแยกตามหน้าที่หรือลักษณะการใช้งาน เช่น ท่าเรือ

ในการขนถ่ายสินค้าทางทะเลและทางบก รวมทั้งอ�ำนวยความพร้อมต่างๆ
นอกจากนี้ ท่าเรือยังถูกใช้เป็นที่พักส�ำหรับเรือเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การ
ซ่อมแซมเรือ

เก็บสินค้าหรือท่าเรือขนส่งสินค้า ท่าเรือปลอดภาษี ท่าเรือภายในประเทศ
ท่าเรือเพื่อการทหาร เป็นต้น

2. หน้าที่โดยธรรมชาติ เช่น การให้ความปลอดภัยกับเรือ เมื่อ

แบ่งแยกตามลักษณะพื้นที่หรือสภาพภูมิศาสตร์ที่ท่าเรือ

เข้ามาใกล้ เข้าเทียบท่าหรือออกจากท่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
เคลื่อนย้ายเรือและยานพาหนะทางน�้ำอื่นๆ ขณะที่อยู่ภายในท่า รวมถึง
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายในบริเวณท่าเรือ

3. หน้าที่ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการเมือง เช่น การ

บังคับใช้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ลูกเรือ และการควบคุมด้าน
มลพิษ การเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนเรือ และการให้บริการ
ด้านอุทกศาสตร์และแผนที่

2.

ลักษณะของท่าเรือ
ท่าเรือที่พัฒนาตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 แบบดังภาพ....
Wharf หรือ Quay (ท่าเรือที่พัฒนาตามธรรมชาติ) สร้าง

ขนานกับแนวฝั่งส�ำหรับให้เรือจอดเทียบกับฝั่งได้ มีโครงสร้างแข็งแรง
สามารถรองรับยานพาหนะหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีน�้ำหนักมาก
อาทิ รถบรรทุกสินค้า เครนยกสินค้า

นั้นตั้งอยู่ ตัวอย่าง เช่น ท่าเรือชายฝั่งทะเล ท่าเรือน�้ำลึก ท่าเรือปากแม่น�้ำ
ท่าเรือแม่น�้ำ เป็นต้น

3. แบ่งแยกตามขนาดของท่าเรือ เพื่อเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์หรือก�ำลังการผลิตของท่าเรือแต่ละแห่งเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
นิยมเปรียบเทียบขนาดท่าเรือจากตัวเลขที่ส�ำคัญเช่น ปริมาณสินค้า,
มูลค่าสินค้า, จ�ำนวนเรือ และจ�ำนวนท่าเทียบเรือ เป็นต้น

4. แบ่งตามสถานะและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า เช่น

ท่าเรือขนส่งแร่ธาตุ ท่าเรือขนส่งสินค้าประเภทน�้ำมันและก๊าซ ท่าเรือ
ขนส่งสินค้าประเภทเคมีและพลาสติก ท่าเรือขนส่งสินค้าอื่นๆ ท่าเรือที่
ขนส่งสินค้าประเภทผลผลิตทางการเกษตร และเรือส�ำราญ

ท่าเรือที่สร้างต่างจากลักษณะทางธรรมชาติ
แบ่งออกเป็น 3 แบบดังภาพ....

Pier หรือ Jetty (ท่าเรือที่สร้างต่างจากลักษณะ

ธรรมชาติ) สร้างออกไปจากฝั่งทะเลหรือตลิ่งของแม่น�้ำส�ำหรับให้เรือเข้า
เทียบท่า โครงสร้างมีลักษณะโปร่ง ไม่กีดขวางทางเดินของกระแสน�้ำ ความ
ลึกของน�้ำหน้าท่าเพียงพอให้เรือเข้าจอดได้อย่างเหมาะสม มักจะสร้างเป็น
รูปตัวที (T) ตัวแอล (L)

ท่าเรือ
น�้ำ
40

นำ�ร่องด้วยท่าเรือแหลมฉบัง
ประเทศไทยมีท่าเรือคลองเตยเป็นท่าเรือพาณิชย์หลัก แต่เมื่อประเทศไทยของเราเริ่มพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น ท�ำให้ท่าเรือคลองเตยไม่สามารถรองรับการขนส่งได้อย่างเพียงพอ ด้วยข้อจ�ำกัดที่
ไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่เกิน 12,000 DWT ยาวไม่เกิน 172 เมตร และกินน�้ำลึกเกิน 8 เมตร ส่งผลให้จ�ำเป็นต้องมีการหาพื้นที่ใหม่ส�ำหรับการสร้างท่าเรือ ที่รองรับการขนส่งที่หนักขึ้น

การวางแผนสร้างท่าเรือด�ำเนินมาถึงปี พ.ศ.
2516 เริ่มมีการเวนคืนที่ดินในเขตอ�ำเภอศรีราชา และ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมสร้างท่าเรือ
เฟสที่ 1 ประมาณ 6,340 ไร่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ซึ่งในแผนพัฒนาฉบับนี้
ก�ำหนดให้มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังขึ้น
โดยยังเป็นเพียงแค่อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
และในปี 2529 จึงมีการท�ำ EIA (รายงานการประเมิน
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม) ขึ้นเพื่อศึกษาถึงผล
กระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่

2504

บริษัทวิศวกร
PASS CONSORTIUM
และอิตาเลียนไทย รับเหมา
ก่อสร้างท่าเรือเฟสที่ 1 ซึ่ง
ท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวในเขต
อ�ำเภอแหลมฉบังเสื่อมลง
คนจึงหนีมาเที่ยวที่อ่าวอุดม
มากขึ้น

ท่าเรือเฟสที่ 2 สร้างเสร็จ
และชาวบ้านบางละมุงหันมาอนุรักษ์
บ้านเกิดตัวเองให้ดีขึ้น เช่น ท�ำ
ปะการังเทียม ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ
ท่าเรือเฟสที่ 2
เปิดด�ำเนินงาน

เริ่มสร้างท่าเรือเฟสที่ 2

2516 2529 2530 2534 2540 2543 2544

เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 ตามแนวคิดของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรม รัฐบาลจึงได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
เนเดโก (NEDECO) ประเทศเนเธอร์แลนด์ มาส�ำรวจ
พื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือพาณิชย์ที่ อ�ำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยพบว่าบริเวณแหลมฉบังมี
ความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึก เนื่องจาก
เป็นบริเวณที่มีคลื่นลมน้อย ท้องทะเลเป็นทราย ง่ายต่อ
การขุดลอกและขุดร่องน�้ำลึก และสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่หลังท่าเรือที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ เช่น โกดังเก็บสินค้า
และเขตนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม
พ.ศ. 2534 ท่าเรือแหลมฉบังเฟส
ที่ 1 สร้างเสร็จ

มีแผนสร้างเฟสที่ 3 โดยจะถมทะเลเพิ่มอีก 4,125
ไร่ แต่ไม่ผ่านการท�ำประชาพิจารณ์ในเดือนพฤษภาคม
ขณะเดียวกันเกิดการรวมกลุ่มคัดค้านการสร้างท่าเรือ
แหลมฉบังเพิ่ม ซึ่งมีการรวมตัวกันของ 4 เทศบาล คือ
แหลมฉบัง บางละมุง นาเกลือ และตะเคียนเตี้ย
ผลสุดท้ายคือ สามารถยับยั้งการสร้างท่าเรือเฟสที่ 3 ได้
ผลจากการยับยั้งนี้ โครงการสร้างท่าเรือเฟสที่
3 ในแหลมฉบังจึงย้ายมาสร้างในพื้นที่ของบ้านอ่าวอุดม
แทน

2553-2554

ส�ำหรับท่าเรือในอ่าวอุดมนั้นมีอยู่ทั้งหมด 6 ท่า  ได้แก่ ท่าเรือของบริษัท
ไทยออยล์ ซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือแห่งแรกของอ่าวอุดม โดยเข้ามาพร้อมกับการสร้าง
ท่าเรือแหลมฉบังตามแผนพัฒนาฉบับเดียวกัน ตามมาด้วยท่าเรือของ ปตท. และ
เอสโซ่ และช่วง 20 ปี ให้หลังนี้ได้มีท่าเรือเกิดขึ้นใหม่อีก 3 ท่า  คือ เจ.ซี.มาร์รีน
เคอร์รี่สยามซีพอร์ต และสยามคอมเมอร์เชียล

มีการท�ำ EIA

รู้หรือไม่ว่า...
ปีพ.ศ.2552 ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในสามประเทศที่มีท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดอันดับที่ 20
ของโลก (World busiest port) ตามการจัดอันดับของ The American Association of Port Authori-

ท่าเรือแหลมฉบัง

DWT = Dead Weight Tonnage คือ น�้ำหนักรวมของสินค้า วัสดุคงคลังและเชื้อเพลิงที่เรือบรรทุก (มีหน่วยเป็นตัน)
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ties

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีสินค้าเข้าออกมากที่สุดในประเทศไทย          เฉลี่ยประมาณ

10,000 เที่ยวต่อปี

ท่าเรือที่อ่าวอุดมตามติด อีก 6 ท่า
PTT

ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี

PTT.
Esso

ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์
เช่น พาราไซลีน
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น ยางมะตอย

การประเมินผลกระทบเบื้องต้น IEE

(Initial Environmental Evaluation)

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อตัดสินว่าโครงการนั้นๆ จ�ำเป็นต้องท�ำ EIA หรือไม่ ภายในรายงาน IEE ต้องประกอบด้วยลักษณะของ
โครงการ พร้อมแสดงทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งมีการอธิบายและชี้แจงให้ชุมชนได้รับทราบข่าวสาร เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยหากสรุปผลการศึกษาพบ
ว่าการด�ำเนินการโครงการจะส่งผลกระทบมาก ท่าเรือนั้น จ�ำเป็นต้องท�ำ EIA แม้ว่าจะเป็นท่าเรือที่รับเรือขนาดต�่ำกว่า 500 ตันกรอส (น�้ำหนักที่ค�ำนวนจาก ภายในของ
เรือ x ค่าคงที่เฉลี่ยของเรือ เทียบได้ว่า 1 ตันกรอส = 2.83 ลูกบาศก์เมตร หรือ 100 ลูกบาศก์ฟุต) ซึ่งเป็นขนาดที่กฏหมายก�ำหนดให้ท�ำ EIA ก็ตาม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (Environmental impact Assessment)
เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อใช้ส�ำหรับตัดสินใจพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่งที่มีโอกาสส่งผลกระทบสูงในอนาคต ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อน�ำ
ข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์หาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และก่อนการอนุมัติให้เริ่มก่อสร้าง จะมีการพิจารณาทางเลือกที่มีผลกระทบทางลบน้อยที่สุดและให้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประชาชนมี
สิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการต่างๆ ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการท่าเรือที่จะต้องจัดท�ำรายงานฉบับนี้ขึ้น คือ ท่าเทียบเรือที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป (น�้ำ
หนักที่ค�ำนวนจาก ภายในของเรือ x ค่าคงที่เฉลี่ยของเรือ เทียบได้ว่า 1 ตันกรอส = 2.83 ลูกบาศก์เมตร หรือ 100 ลูกบาศก์ฟุต) และเป็นท่าเรือที่มีขนาดไม่เกิน 10,000 ตร.ม.

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA (Environmental Health impact Assessment)
ท่าเรือที่มีขนาดเกิน 10,000 ตร.ม. จะต้องจัดท�ำรายงาน EHIA คือ ต้องท�ำทั้ง EIA และ HIA พร้อมกัน เนื่องจากเป็น
ท่าเรือที่จัดอยู่ในขั้นก่อให้เกิดผลกระทบมาก โดยในขั้นตอนการจัดท�ำรายงาน EHIA นั้น ต้องมีการจัดท�ำประชาพิจารณ์รวม
ทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อถามความคิดเห็น และการยอมรับจากชาวบ้าน รวมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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โครงการท่าเรือบ้านอ่าว
อุดมจัดอยู่ในประเภทที่จะต้องจัดท�ำ
รายงาน EHIA ซึ่งแต่ละท่าเรือก็ได้
ปฏิบัติตามขั้นตอน และถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่จากค�ำบอกเล่าของ
ชาวบ้าน พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่
ได้รับรู้การท�ำประชาพิจารณ์ของ
บริษัทรวม ถึงการด�ำเนินการ
โครงการที่เกิดขึ้นในบ้านของตน
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงไม่ถูก
วางแผนหรือเตรียมผู้พร้อมรับมือ
ตั้งแต่แรกจนก่อให้เกิดผลกระทบ
เรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้

ปลากะเบน
ปลาโฉมงาม
ปลาทู
กุ้งโอคัก

Kerry Siam Seaport

Thaioil

น�้ำมันดิบ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปลาตะเพียน

เหล็กม้วน
ไม้ยูคาลิปตัสสับ
น�้ำตาลเทกอง (ต้องเอาไปผ่าน
กระบวนการท�ำความสะอาดก่อนจึงจะ
รับประทานได้)
น�้ำตาลทรายขาว

แม่พันธุ์กุ้งแชบ๊วย
หอยแมลงภู่

Siam Commercial

สินค้าการเกษตร เช่น กากถั่วเหลือง
กะลาปาล์ม ข้าวโพด ยิปซัม
สินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น เหล็กเส้น

แม่พันธุ์กุ้งแชบ๊วย
หอยแมลงภู่
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J.C. Marine

แป้ง
น�้ำตาล
สินค้าเทกอง เช่น ไม้สับ
ต่อเรือ
ซ่อมเรือ

เรื่องอวนๆ ที่ผ่านมากับการปรับตัวของชาวบ้าน
เมื่อก่อนชาวบ้านใช้โป๊ะในการจับปลา แต่ตอนนี้
เปลี่ยนมาใช้อวนแทน เนื่องจากการท�ำโป๊ะท�ำให้ขวางเส้น
ทางการเดินเรือ

คุณ ชงโค นิยมไวทยะ (ป้าแขก)

ชาวบ้านบางส่วนหันไปประกอบอาชีพใหม่ โดย
เกี่ยวเนื่องกิจกรรมของท่าเรือ เนื่องจากพื้นที่ท�ำกินการประมง
ลดลง เช่น การให้บริการเรือเร็วเพื่อรับส่งกัปตันเรือ ลูกเรือ
และผู้โดยสาร รวมทั้งยังรับจัดและส่งอาหารให้ลูกเรือและผู้
โดยสารอีกด้วย

ระเบียงบ้านที่ถูกต่อเดิมเพื่อป้องกันฝุ่น

ชาวบ้านเลือกใช้อวนที่สั้นลง เพื่อไม่ให้อวนล�้ำเข้าไป
ในเขตหรือเส้นทางการเดินเรือสินค้า เพื่อป้องกันความเสีย
หายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรือมาเกี่ยวอวน

เมื่อก่อนอยากวางอวนที่ไหนก็วางได้เลย แต่ตอนนี้
ชาวบ้านต้องเลือกที่จะวางอวนตามความปลอดภัยของอวน
ไม่ได้เลือกตามแหล่งสัตว์น�้ำ ชาวบ้านบอกเราว่า ต้องวางอวน
ให้ติดกับเชิงสะพานมากที่สุด เนื่องจากเป็นจุดที่เรือใหญ่เข้า
มาไม่ถึง เพื่อลดความเสี่ยงที่เรือใหญ่จะชน ถึงแม้ว่าจะจับ
สัตว์น�้ำได้น้อย แต่ก็ดีกว่าจับสัตว์น�้ำไม่ได้เลย และยังต้องเสีย
ค่าซ่อมอวนอีก การปักหอยก็เช่นกัน

“ตัวปรับได้ แต่ใจปรับไม่ได้ มันปรับยาก ตอนนี้
มันไม่มีความสุขเลย
ป้าพอมีเงินซื้อที่ใหม่ แต่ว่ามันซื้ออาชีพไม่ได้”

ชาวบ้านเปลี่ยนเส้นทางสัญจร แต่ก่อนเลาะหน้า
หาดได้เลย ตอนนี้เดินไม่ได้ เป็นหาดเลนผสมหิน ชาวบ้านจึง
เลือกอ้อมไปทางอื่นแทน ท�ำให้เสียเวลาเพราะเปลืองมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีรถติดเป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากมีรถบรรทุก
ขนส่งสิ้นค้า รวมถึงรถส่วนตัวที่เข้าออกท่าเรือเป็นจ�ำนวนมาก

เนื่องจากฝุ่นละอองจากสินค้าเทกองต่างๆ ได้ปลิว
เข้าสู่บ้านเรือนของชาวบ้านท�ำให้มีชาวบ้านบางส่วนยอม
ลงทุนต่อเติมบ้านของตนเองในส่วนที่เป็นระเบียงให้เป็นห้องที่
ปิดทึบ และถึงไม่ต่อเติมก็ไม่ได้ใช้ระเบียงอยู่ดี

จากเดิมเมื่อชาวบ้านวางอวนเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะ

ชาวบ้านบางรายถึงกับต้องยอมเปลี่ยนหน้าต่างใหม่

ปล่อยให้อวนอยู่ในทะเล และจะมาเก็บอวนเมื่อครบก�ำหนด
เวลา กินเวลาไม่มาก และสามารถท�ำเองได้ แต่ในตอนนี้
เนื่องจากมีเรือขนาดใหญ่แล่นไปมาอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้
ชาวบ้านกลัวว่าอวนที่ตนวางไว้นั้นจะเกิดความเสียหายจึง
ต้องยอมออกเรือไปเฝ้าอวนตอนกลางวัน บางครั้งต้องค้างคืน
กลางทะเล ซึ่งแต่ละครั้งที่ออกไปเฝ้าอวนนั้น ชาวบ้านจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเท่ากับการออกเรือไปเก็บอวนแต่ทว่าไม่ได้อะไร
กลับมาเลย รวมทั้งยังเสียเวลาอีกด้วย

เนื่องจากลิงสามารถเปิดหน้าต่างบานเดิมแล้วเข้ามารื้อตู้เย็น
หาของกินได้

หนทางสุดท้ายที่ชาวบ้าน
จะท�ำคือ การย้ายออกไปอยู่
ที่อื่น
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คุณ ประกายจันทร์  เพ็ชรน้อย (ป้าน้อง)

“เราแก้ได้แค่ปลายเหตุ ได้แต่ป้องกันตัวเองให้อยู่รอด มันท�ำอะไรไม่
ได้ เราก็เป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆ”

คุณ อมรศักดิ์  ปัญญาเจริญศรี (พี่อู้ด)
“ตอนนี้ชาวบ้านก็ได้แต่ต้องจ�ำยอมอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริง เราไม่ต้องการ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่ก�ำลังจะเพิ่มขึ้น
อยากให้มีการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่มีอยู่
ตอนนี้ให้ดีขึ้น”

Speedboat
สิงหาสปีดโบ๊ท

!
ว
้
ล
แ
ย
ว
้
ด
า
่เอ

ไม

ก่อตั้งมาประมาณ 15 ปี โดยคุณสุธินทร์ ตันวรกุล สิงหาสปีดโบ๊ทจะคอย
ส่งอาหารให้กับเรือสินค้าต่างประเทศ และท�ำหน้าที่บริการความสะดวกต่างๆ ที่เรือ
ต่างประเทศไม่สามารถด�ำเนินการเองได้ เช่น เดินเอกสาร
สิงหาสปีดโบ๊ทไม่ได้ก่อตั้งโดยคนในพื้นที่ เดิมทีนั้นคุณสุธินทร์
ท�ำงานกับบริษัทท่าเรือในกรุงเทพ และต่อมาได้มาเปิดบริษัทสปีดโบ๊ทใน
อ่าวอุดม เพราะบรรดาท่าเรือในอ่าวอุดมล้วนเป็นท่าเรือขนาดใหญ่และ
สะดวกที่สุดในการลงทุน ซึ่งยังมีบริษัทเรือสปีดโบ๊ทของคนต่างถิ่นอีก
มากในอ่าวอุดม ที่เข้ามาเปิดกิจการในอ่าวด้วยเหตุผลเดียวกัน

คุณสุธินทร์ ตันวรกุล

มาโคโปโล

เป็น speedboat เจ้าแรกในอ่าวอุดม เปิดท�ำการมาประมาณ
17-18 ปีแล้ว โดยมี คุณลุงพนม พิพิฒนดิลก (อายุ 60 ปี) เป็นเจ้าของ
คุณลุงพนม เป็นคนอ่าวอุดมโดยก�ำเนิด เคยท�ำอาชีพประมง
พื้นบ้าน แต่ได้เลิกท�ำมาประมาณ 30 ปีแล้ว เพราะจ�ำนวนปลาที่เข้ามา
ในอ่าวน้อยลง ยิ่งเมื่อมีการสร้างสะพานท่าเรือก็ดูเหมือนจะลดน้อย
ลงไปอีก ประกอบกับแรงงานเริ่มหายาก ท�ำให้คุณลุงพนม
ตัดสินใจไม่สืบสานอาชีพประมงต่อและหันมาท�ำอาชีพ
สปีดโบ๊ทแทน เพื่อคอยรับส่งคน แต่ต่อมาก็ได้ขยายหน้างาน
เพิ่มมาส่งอาหาร วัตถุดิบ และมีเรือให้เช่าตกปลา

คุณลุงพนม พิพิฒนดิลก

ผู้ก่อตั้งสิงหาสปีดโบ๊ท

		

อาชีพใหม่ นี้ก�ำลังสูญหายไปเช่นกัน หากท่าเรือของทั้ง 6 บริษัทในอ่าวอุดม

ขยายหน้าท่า และสร้างสะพานเพิ่ม ซึ่งจ�ำเป็นต้องปิดกั้นการเข้ามาของเรือใหญ่โดยทั่วไป
และเปิดให้เฉพาะเรือของบริษัทที่ท�ำธุรกิจกับตนเข้ามาในพื้นที่ เรือใหญ่ล�ำอื่นๆ ที่ไม่สามารถ
เทียบท่าในอ่าวอุดมได้ จะหนีจากอ่าวอุดมไปเทียบท่าที่ท่าเรือข้างเคียง ส่งผลกระทบต่อกิจกา
รสปีดโบ๊ท ที่จะเสียโอกาศทางธุรกิจด้านรับส่งลูกเรือ และจัดส่งอาหาร
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บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

ไทยออยล์ตั้งอยู่บริเวณเขาภูไบ ในเขตบ้านอ่าวอุดม
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทไทยออยล์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2504 ไทยออยล์เป็นบริษัทประกอบธุรกิจปิโตรเลียม สามารถผลิต
น�้ำมันปิโตรเลียมได้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 21 ของปริมาณการกลั่น
น�้ำมันปิโตรเลียมทั้งหมดในประเทศ โดยสินค้าที่ไทยออยล์ส่งขายหลัก
คือ น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเครื่องบินเจท และแก๊สหุงต้ม
(LPG) ซึ่งน�้ำมันดิบที่ไทยออยล์รับมานั้น มาจากตะวันออกกลาง คือ
เวเนซุเอรา รัสเซีย อเมริกา แอฟริกา และจากจังหวัดเพชรบูรณ์
นอกจากนี้ไทยออยล์ยังมีกิจการต่อเนื่องได้แก่พาราไซลีน
กับน�้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเป็นของบริษัทในเครือชื่อว่า ไทยลู้บเบส และมี
โรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตปิโตรเลียมของโรงงานเองอีกด้วย

ท่าเรือไทยออยล์
ท่าเรือของไทยออยล์ไม่
ขนถ่ายสินค้าอื่น เรือน�้ำมันดิบ
จะไปจอดที่ทุ่น SBM (Single
Buoy Mooring) มีอยู่ 2 ทุ่นห่าง
จากชายฝั่งประมาณ 2 - 3
กิโลเมตรเพื่อโหลดน�้ำมันลงสู่
ท่อใต้ทะเลที่เชื่อมไปสู่ถังเก็บ
น�้ำมันบนบกแต่เมื่อแปรรูป
น�้ำมันเสร็จแล้ว ไทยออยล์จะขน
น�้ำมันมาใส่เรือขนส่งเล็ก

ดูกฎหมาย?

การสนับสนุนชุมชนอยู่ 4 ด้านนั่นคือ S (Social) H (Health) E (Environment) และ E (Economic)

SOCIAL...ส่งเสริมชุมชนในด้านสังคม ศาสนา และวัฒธรรม เช่น สนับสนุนด้านการร�ำวง ซึ่งเป็น

ประเพณีพื้นบ้านของชาวอ่าวอุดม
HEALTH...ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไทยออยล์ ให้คนในพื้นที่ได้มาออกก�ำลังกาย ผ่านกิจกรรมที่
จัดขึ้นภายในศูนย์ เช่น การร�ำกระบอง
ENVIRONMENT...สนับสนุนการสร้างหาดจ�ำลองเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวบ้านอ่าวอุดม
ECONOMIC... สนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เสริม

สาเหตุมาจาก… บริเวณที่ราบชายฝั่งของอ่าวไทยนั้นติดกับท้องทะเลที่มีความลึกถึง 20 เมตร และอยู่ห่าง
จากชายฝั่งเพียงประมาณ 2 – 3 กิโลเมตรเท่านั้น ท�ำให้พื้นที่บริเวณอ่าวไทยฝั่งภาคตะวันออก เหมาะที่จะก่อตั้ง
ท่าเรือขึ้น ซึ่งในบริเวณเดียวกันกับอ่าวอุดม ก็มีท่าเรือขนาดใหญ่ตั้งมาก่อนแล้วคือ ท่าเรือแหลมฉบังนั่นเอง

ไทยออยล์บอกเราว่า....
ได้มาตรฐาน?

ไทยออยล์และชาวบ้าน กับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข !
“ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”… คือนโยบายของไทยออยล์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านผ่าน

Why’s Thaioil Here?

พี่ใหญ่!

ดูหลัก
วิชาการ?

ผลงานไทยออยล์...พอใจหรือยัง?

เอสโซ่ - ปตท.

ไม่เป็นท
ี่ร
ของสัง ังเกียจ
คม
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นอกจากบริษัทไทยออยล์แล้ว บริเวณชุมชน
บ้านอ่าวอุดมยังมีอีก 2 บริษัทที่ด�ำเนินกิจการประเภท
เดียวกัน นั่นคือ ปตท. และ เอสโซ่
ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นหลักของไทยออยล์ โดย
ท�ำงานร่วมกันในแง่ที่ไทยออยล์ท�ำหน้าที่เป็นโรงกลั่น
ส่วยปตท.ท�ำหน้าที่เป็นคลังเก็บ ท่าเรือของไทยออยล์
จะมีหน้าที่ทั้งรับวัตถุดิบ และส่งผลิตภัณฑ์ ส่วนท่าเรือ
ของปตท.มีหน้าที่ในการส่งผลิตภัฑณ์เพื่อส่งออก
เท่านั้น
ส�ำหรับบริษัทเอสโซ่ด�ำเนินกิจการเหมือน
ไทยออยล์ คือ. มีทุ่นขึ้นน�้ำมันของตัวเอง มีโรงกลั่น
และมีการซื้อ-ขายน�้ำมันผ่านท่าเรือในอ่าวอุดม
บริษัททั้ง 2 มีการสนับสนุนชุมชนในด้านของ
การปลูกปะการัง และผ้าบาติก ซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่น

บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำ�กัด

แล้วก็อีก
หนึ่งท่าเรือ!

ความยาวสะพาน 800 เมตร
ความลึกหน้าท่า 5.5 เมตร
(ระดับ น�้ำทะเลต�่ำสุด)
ขนาดของเรือ รองรับเรือชายฝั่ง เรือ
ล�ำเลียงและเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
(River Feeder)
ความยาว ท่าส�ำหรับเทียบเรือ
40 x 250 เมตร (เทียบได้ 2 ด้าน)
พื้นที่ท�ำงานหน้าท่า รองรับที่ 10,000
ตารางเมตร
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น กาก
ถั่วเหลือง (ส�ำหรับท�ำอาหารสัตว์)
ข้าวโพด (ส�ำหรับท�ำอาหารสัตว์)
กะลาปาล์ม (เชื้อเพลิง) แร่ยิบซั่ม
สินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น เหล็กเส้น

ขอให้บอก
เรายินดีแก้ไข

เดิมชื่อบริษัท สยามขนส่งและเอเยนซี่ จ�ำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2518 เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ด้ ว ยเรื อ ล� ำ เลี ย งระหว่ า งชายฝั ่ ง ทะเลด้ า นตะวั น ออกและในล� ำ น�้ ำ
เจ้าพระยา รวมทั้งยังรับบริหารจัดการแรงงานกรรมกรและเครื่องจักรที่ใช้
ในเรือและในโกดังให้กับท่าเรือสยามไซโลเป็นเวลากว่า 30 ปี
ปี พ.ศ.2520 ทางบริษัท ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออกของประเทศบริเวณจังหวัดชลบุรี ว่าน่าจะได้รับการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าในอนาคตได้ จึงรวบรวมที่ดินติด
ชายทะเลบริเวณหมู่บ้านอ่าวอุดม อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประมาณ
200 ไร่ ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นท่าเรือและโกดังเก็บสินค้าของ
บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จ�ำกัด ในปัจจุบัน
เปื้อน

ทาง คุณ ธวรัท ชิ้นศิริ (พี่อาร์ต) เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัย ได้ยืนยันกับเราว่า ทางบริษัทจะไม่รับสินค้าที่มีสารพิษหรือสารเคมีปน

ส่วนใหญ่สินค้าน�ำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียผ่านเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ แต่เมื่อมาถึงบริเวณหน้าท่า ทางบริษัทก็จะส่งเรือโป๊ะ
ออกไปรับสินค้า เนื่องจากหน้าท่ามีขนาดเล็กและร่องน�้ำลึกไม่พอ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ได้มีแผนการต่อเติมหน้าท่าให้กว้างขึ้นซึ่งจะแล้วเสร็จในปีพ.ศ.
2557 อย่างแน่นอน จากนั้นสินค้าก็จะถูกกระจายต่อไปโดยรถบรรทุกที่บริษัทที่ใช้บริการของท่าเรือจัดหามา
ทางบริษัทได้เล่าถึงการจัดการดูแลระหว่างขนย้ายสินค้าว่า ทางบริษัทจะเลือกจุดในการลงสินค้าที่มีฝุ่นมาก เช่น กะลาปาล์ม กากถั่วเหลืองไว้
ในท่าที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งมากที่สุด และตลอดการด�ำเนินการจะมีผ้าใบคลุมของสินค้าปิดตลอด รวมทั้งบริเวณด้านซ้ายของท่าเรือ (หากหันหน้าออก
ทะเล) ได้มีการติดตั้งรางผ้าใบขนาดใหญ่เพื่อปิดล้อมเรือโป๊ะขณะขนถ่ายสินค้า ยิ่งไปกว่านั้น บริเวณด้านบนของโครงสร้างได้มีการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นไว้
อีกด้วย นอกจากนี้ บนยอดเสาข้างๆ ท่าทั้งสองฝั่งจะมีธงสีแดงผูดติดอยู่ ใช้ส�ำหรับดูทิศทางลม ถ้าหากลมพัดเข้าฝั่งก็จะหยุดการท�ำงานทันทีเพื่อลมจะได้
ไม่พัดพาฝุ่นไปรบกวนชาวบ้าน พี่อาร์ตกล่าวว่า หากชาวบ้านมีอะไรจะขอให้ช่วยก็สามารถมาคุยกันได้เลย ทางบริษัทยินดีที่จะรับฟังและ
แก้ไข ตัวอย่างเช่น กรณีกะลาปาล์ม สิ่งที่ชาวบ้านพูดถึงมากที่สุดจะเป็นเรื่องของ ฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย นอกจากทางบริษัทจะเลือกจุดในการลงสินค้าแล้ว
ยังมีการพรมน�้ำช่วยไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายในช่วงเวลาขนย้ายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากกะลาปาล์มมีความชื้นมากไปก็อาจจะส่งกลิ่นได้ซึ่งเรื่องของ
กลิ่นกะลาปาล์มนี้ก็เป็นเรื่องที่รบกวนอยู่บ้างเช่นกัน

ทำ�เป็นระบบปิดได้ไหมพี่?

อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องคือ เรื่องของสะพานท่าเรือที่

ยื่นออกไปในทะเลเพราะเมื่อน�้ำขึ้นก็จะไม่สามารถขับเรือลอดใต้สะพานไป
ได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทก็ได้ยินยอมให้ชาวบ้านเลี้ยงหอยลาข้างๆ
สะพานของท่าเรือได้ ถือเป็นการอยู่ร่วมกันกับชุมชนรูปแบบหนึ่ง

คุณ ธวรัท   ชิ้นศิริ
เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัย
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บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำ�กัด

ท่าเรือญี่ปุ่นเข้ามา
อยู่ในทะเลไทย

ข้อสังเกต!

ถนนระหว่างทางที่มีการขนส่งไม้ยูคา
ลิปตัสสับมีเศษไม้ตกอยู่ตามถนนตลอด
2 ข้างทางเป็นทางยาว หมายความว่า
อย่างไร?

สะพานท่าเรือที่ยื่นออกไปเพื่อรับ – ส่งสินค้ามี
ความยาว 2 กิโลเมตร 75 เมตรและมีความลึก    
14 - 15 เมตร เพื่อให้เรือใหญ่สามารถเข้ามาสั่งของ
ได้ ซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในบริเวณอ่าวอุดม

ท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ตเป็นท่าเรือของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมา
ลงทุนในไทยและมีสาขาอื่นๆ กระจายอยู่ทั่วโลก
จากการไปสอบถามข้อมูลและการสร้างท่าเรือเฟสที่ 4 ท�ำให้
ทราบว่า...
ท่าเรือเคอรี่นั้นเป็นบริษัทขนส่งและฝากเก็บสินค้าประเภท
เหล็กม้วน ไม้ยูคาลิปตัสสับ น�้ำตาลเทกองและน�้ำตาลทรายขาว ซึ่งจะ
ส่งออกสู่ประเทศเกาหลีเหนือและเอเชียกลาง แต่ก่อนที่จะเกิดข้อ
ตกลงระหว่างท่าเรือเคอรี่และชุมชน ท่าเรือเคอรี่มีการขนถ่ายถ่านหิน
และกะลาปาล์ม แต่การขนส่งสินค้าประเภทนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อชาวบ้านคือท�ำให้ชาวบ้านเกิดอาการคันและเป็นภูมิแพ้ ท�ำให้ท่า
เรือเคอร์รี่เลิกขนถ่ายถ่านหินและกะลาปาล์มในที่สุด
ท่าเรือเคอรี่ได้สร้างตาข่ายที่กันฝุ่นส�ำหรับสินค้าเทกองที่มี
ขนาดเล็กระหว่างรอการขนส่งเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
รวมทั้งรถบรรทุกทุกคันของเคอรี่จะมีผ้าใบคลุมปิดเสมอ และมีระบบ
การขนถ่ายแบบระบบปิดคือ จะมีท่อที่ดูดสินค้าจากรถบรรทุกและมี
หัวพ่นจ่ายสินค้าลงสู่เรือทางบริษัท นอกจากนี้ยังมีการตรวจเช็คน�้ำ
บริเวณหน้าท่า 3 ครั้งต่อเดือนและมีการตรวจฝุ่น 6 ครั้งต่อเดือนแต่ยัง
ไม่ทราบผลตรวจ
มีการสนับสนุนเงินทุนในการท�ำ MOU หรือข้อตกลงระหว่าง
ท่าเรือและชุมชน และให้ความร่วมมือในการท�ำ MOU
ที่ผ่านมาท่าเรือเคอรี่มีความพยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
ชุมชน ซึ่งอาจยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ท่าเรือ
เคอรี่มีความตั้งใจจะขยายหน้าท่า และการขยายท่าเรือเฟส 4 ในครั้งนี้
อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อออกไป

แผนการขยายท่าเรือเคอรี่เฟส 4 จะท�ำให้กีดขวางพื้นที่ท�ำกินของ
ชาวบ้าน และท�ำให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงต้องอ้อมท่าเรือขนาด
ใหญ่ เพื่อที่จะไปจับสัตว์ทะเลในที่ๆ ไกลออกไป
ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในขึ้นตอนการประชาพิจารณ์ 3 ครั้ง ซึ่ง
ครั้งที่ 3 จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และผลที่เกิดขึ้นจาก
การท�ำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ชาวบ้านมีความกังวลว่า จะเกิดผลกระบท
ต่อสุขภาพของชาวบ้านเองและมีมลพิษเกิดขึ้น ทั้งทางน�ำ้ และอากาศ

DWT = Dead Weight Tonnage คือ น�้ำหนักรวมของสินค้า วัสดุคงคลังและเชื้อเพลิงที่เรือบรรทุก (มีหน่วยเป็นตัน)
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อย่าเพิ่ง
ขยายเลย

ยังไม่เอา
เฟส 4
รอก่อนนะ

ชาวบ้านคิดอย่างไรกับ Kerry Siam Seaport Phrase 4

ท่าเรือเฟสที่ 4 ของเคอร์รี่
โครงการท่าเรือเคอร์รี่สยามซีพอร์ตเฟสที่ 4 เป็นการต่อเติมท่าเรือที่มีอยู่แล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ขยายส่วนปลายท่าเรือออกไปแนวขนานกับชายฝั่ง 250 เมตร มีแผนก่อสร้างในปี พ.ศ. 2557
ระยะที่ 2 ขยายต่อออกไปจากระยะที่ 1 อีก 250 เมตร มีแผนสร้างในปี พ.ศ. 2558
ระยะที่ 3 ขยายต่อออกไปจากระยะที่ 2 อีก 250 เมตร มีแผนสร้างในปี พ.ศ. 2559
รวมทั้งหมดแล้ว ท่าเรือเฟส 4 มีการขยายทั้งหมด 750 เมตร ซึ่งจะสามารถรองรับเรือได้ 100,000 DWT และยังมีการสร้าง
สะพานเชื่อมท่าเรือเข้ากับฝั่ง ซึ่งการสร้างจะเป็นการสร้างเชื่อมชายฝั่งที่จุดตั้งต้นของสะพานเดิมสู่หน้าท่าขยายออกไป ซึ่งจะท�ำให้
ท่าเรือเคอร์รี่ปิดล้อมทะเลเป็นรูปสามเหลี่ยม ดังภาพทางขวามือ

“ไม่อยากได้ เพราะ มันจะท�ำให้รถติดไปมากกว่า
เดิม ของทะเลเหลือน้อยลงเรื่อยๆ แบบนี้ชาว
ประมงจะท�ำอย่างไร ขยะก็เยอะมากขึ้น ภูมิแพ้ก็
เป็นหนักมากขึ้นกว่าเดิม”

”ไม่ต้องสร้างแล้ว สร้างมาก็ไม่
ต้องท�ำมาหากินกันเลยดิ
พอแล้ว! แค่นี้ก็พอแล้ว
ลอดไม่ได้ ยิ่งสร้างยิ่งอ้อม”

คุณ พาฝัน นาวีประเสริฐ และ คุณ ศิริรัตน์ เฉียวกุล
อาชีพ  แม่บ้าน

คุณ ประเสริฐ จินประชา
กัปตันเรือ สิงหาสปีดโบ๊ท

คุณ นฤมล คำ�ภูมี

Ude Process Engineer
อาชีพ วิศวกร

“ไม่อยากให้มีท่าเรือเพิ่มเพราะ เรือขนส่ง
สินค้า มักใช้พลังงานถ่านหินที่มีราคาถูก
ทั้งๆ ที่รู้ว่าก่อให้เกิดฝุ่น ยิ่งประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารก็ยิ่งส่งผลกระทบ เพราะ ฝุ่นมัน
เยอะร้านขายอาหารก็ขายไม่ได้”

คุณ พนม พิพัฒนดิลก
เจ้าขอมาโคโปโลสปีดโบ๊ท
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“ถ้ามีเหตุผลเพียงพอก็ท�ำ แต่ตอนนี้ไม่อยากให้สร้าง เพราะคิดว่าที่มีอยู่
มันก็เพียงพอแล้ว อีกทั้งไอ้ที่สร้างอยู่ก็ยังไม่ถูกต้อง เรือมันลอดไม่ได้…
พอสร้างแล้วอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เยอะ มีคนตายเยอะมากโดยที่ไม่รับ
ผิดชอบอะไร บอกว่ารถที่เข้าออกมีแค่ 7% แต่มันยาวตั้ง 4 คันรถ มัน
ไม่ใช่แล้ว…ถ้าจะท�ำแล้วท�ำให้มันดีก็ไม่ว่า แต่จะสร้างท�ำไมเยอะแยะ
แล้วไม่วางแผน อยากจะสร้างก็สร้างมันไม่ใช่…
ถ้ามี phrase 4 เรือเล็กจะล�ำบากมาก”

กิจกรรมชุมชนหรือ...ภาระ?
เก็บขยะชายหาด
ทุกๆ วันอาทิตย์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) กลุ่มเยาวชนจิตอาสา
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมกว่า 20 คนจะรวมตัวกันเพื่อเก็บขยะบริเวณหาด
จ�ำลอง...ชายหาดและที่พักผ่อนแห่งเดียวของชุมชน และโดยกาชักชวน
ของ คุณหมอโป้ง (นายสัตวแพทย์ สุรพล ขรึมประเสริฐ) ให้เยาวชนหัน
มาท�ำประโยชน์ให้แก่ชุมชนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ซึ่งในบ่ายวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 เราได้มีโอกาสไปร่วมเก็บ
ขยะกับน้องๆ เยาวชนบ้านอ่าวอุดม โดยมีพี่ปุ้ย ประธานกลุ่ม (นางสาว
นิชนันท์ เฉียวกุล) เป็นผู้น�ำลงพื้นที่ และสิ่งที่พวกเราพบก็คือ ขยะ
จ�ำนวนมหาศาลทุกประเภท มีทั้งไม้ ผ้า พลาสติก โฟม หรือแม้กระทั่ง
ถุงมือกันไฟหรือรองเท้าหนังเทียม ซึ่งตัวแทนจากกลุ่มเยาวชน...น้อง
อาย (ด.ญ. สุธิดา ทิมแสง) นักเรียนระดับชั้น ม.4 บอกกับพวกเราว่า
ขยะจ�ำพวกถุงมือกันไฟไม่น่าจะเป็นของชาวบ้านแน่นอน เพราะ
ชาวบ้านไม่ได้ใช้ท�ำอะไร น่าจะมาจากเรือขนส่งสินค้าที่เข้าจอดเทียบ
ท่าเรือหรือเรือใหญ่กลางทะเลมากกว่า

ทางด้านพี่ปุ้ยได้เล่าให้เราฟังว่า ขยะในชุมชนมีสองส่วนคือ
ขยะบกกับขยะทะเล ส�ำหรับขยะบกเคยได้มีการท�ำวิจัยร่วมกับชมรม
พยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยไปแล้ว พบว่าสาเหตที่ชุมชนมีขยะ
เยอะขึ้นน่าจะมาจากคนและโรงงานที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะที่ไม่
เป็นระเบียบ เนื่องจาก ลิงลงมาจากเขาแล้วมารื้อถังเพื่อหาอาหารกิน
ที่ผ่านมาได้มีการตกลงกติการ่วมกันในชุมชนให้ทิ้งขยะได้
แค่ช่วง 18.00 น. - 24.00น. ในช่วงกลางวันให้คว�่ำถังเพราะลิงจะลง
มาหากิน แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จเพราะชาวบ้านไม่ได้
พยายามท�ำตามกติกาที่วางไว้ แม้ทางเทศบาลจะเข้ามาช่วยเหลือ
ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆ เยาวชนได้ท�ำก็คือ การเก็บกล่องนมเพื่อบริจาค
ในโครงการหลังคาสีเขียวของบิ๊กซี
โดยได้มีที่รับกล่องนมที่แห้งและสะอาดแล้วตั้งอยู่หน้าวัดใหม่เนินพยอม
วัดประจ�ำชุมชน รวมถึงมีการรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลขยะในชุมชนด้วย น้องอาย
บอกว่า นอกจากจะช่วยลดขยะแล้วยังได้ท�ำบุญอีกด้วยเพราะหลังคากล่องนมนี้
จะน�ำไปใช้ในการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย
ซึ่งในส่วนของการแยกขยะ พวกเรานักเรียนรุ่งอรุณได้ลองแนะน�ำวิธีการ
แยกให้น้องๆ และพี่ปุ้ยฟัง แต่ว่าที่ชุมชนอ่าวอุดมไม่สามารถตั้งสถานีรีไซเคิลแบบ
ที่โรงเรียนได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องลิงและพื้นที่

คุณ นิชนันท์ เฉียวกุล
“เราอยากท�ำ อยากแก้ปัญหา
แต่ไม่มีทุน ได้แค่คิด”

กลุ่มเยาวชนอ่าวอุดมและกลุ่มนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณช่วยกันเก็บขยะ
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ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ�บอกเราว่าอะไร?

ปูตัวผู้

ไข่ปู

ปูตัวเมีย

ไข่กุ้ง

จากค�ำสัมภาษณ์ของชาวบ้านพบว่า ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันเพื่อท�ำกิจกรรม
การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากโครงการของหน่วยงานประมงของเทศบาล
เพราะมีปัญหาเรื่องปริมาณสัตว์น�้ำใน อ่าวอุดมมีจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ชาวบ้านเป็นผู้ลงมือท�ำกิจกรรมนีซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำมีอยู่ 2 กิจกรรมคือ กิจกรรม
ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย และปล่อยปูไข่

กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย

กิจกรรมปล่อยปูไข่

ชาวบ้านรวมตัวกันท�ำกิจกรรมนี้มาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยพันธุ์ลูกกุ้งทีป่ ล่อยนั้น รับ
มาจากสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น�้ำชายฝั่งที่อ�ำเภอบางพระ เพราะชาวบ้านไม่สามารถเพาะพันธุ์
กุ้งเองได้ เนื่องจากต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการเลี้ยงลูกกุ้ง
ก่อนที่ชาวบ้านจะสามารถรับพันธุ์กุ้งได้ ต้องรอให้กุ้งมีขนาดตัวประมาณครึ่งก้าน
ไม้ขีด หรือ 21 วันหลังจากกุ้งออกจากไข่และเห็นเป็นตัวแล้ว 3 วัน หลังจากนั้น ชาวบ้านก็จะ
น�ำพันธุ์กุ้งเหล่านั้นไปปล่อยลงสู่ทะเล
ชาวบ้านจะไปรับกุ้งที่สถาบันวิจัยมาครั้งละ 10 ล้านตัว และแจกจ่ายไปตามชุมชน
ต่างๆ ที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งในหนึ่งปีจะมีการปล่อยทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 7 – 8 แสนตัว
บริเวณสะพานสั้นส�ำหรับชุมชนอ่าวอุดม
การที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันนี้ เป็นเพราะต้องการที่จะแก้ปัญหาปริมาณกุ้งแชบ๊วยที่
น้อยลง และต้องการที่จะช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้ดีขึ้น เพื่อให้คนในพื้นที่และลูกหลานสามารถท�ำ
มาหากินในบริเวณนั้นได้

กิจกรรมนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่เกิน 1 ปีมานี้ แม้ชาวบ้านบางครัวเรือนก็มีการปล่อยปูก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการรวมตัวกันเพื่อปล่อยปูไข่ เมื่อรวมกลุ่มกันได้ชาวบ้านมีการเดินทางไปศึกษา ดูวิธีการ
เพาะพันธุ์ และการปล่อยปูที่พื้นที่อื่น คือที่ต�ำบลบางละมุง ต�ำบลบ้านชายทะเล ต�ำบลอ่างศิลา และไกลไป
ถึงแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อถึงช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะปล่อยปู ชาวบ้านจะน�ำพันธุ์ปูมาจากบางละมุง ซึ่งปูที่น�ำมาจะเป็น
ปูที่ตีไข่แล้ว หลังจากที่ได้ปูไข่มาแล้ว ชาวบ้านจะปล่อยปูไข่ที่สะพานสั้น เพราะที่สะพานสั้นเป็นที่ที่เดียว
ที่มีชายหาดให้ลูกปูซุกดินซุกทรายอาศัยอยู่ได้
ขณะนี้ ชาวบ้านที่อ่าวอุดมมีแผนที่จะสร้างศูนย์เพาะพันธุ์ปูเอง โดยจะสร้างเป็นบ้านขนาด
6x15 ตารางเมตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากเทศบาลแล้ว และก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง
ใน 1 ปี ชาวบ้านวางแผนกันไว้ว่า จะมีการปล่อยปูไข่พร้อมๆ กับปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยไปเลย ซึ่งจะมี
อยู่ทั้งหมด 4 รอบ คือ เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม ซึ่งในเดือนสิงหาคม
และธันวาคม ชาวบ้านจะปล่อยเนื่องในโอกาสวันดี คือวันแม่และวันพ่อตามล�ำดับ ซึ่งงบประมาณต่อ
การปล่อยปูไข่และกุ้งหนึ่งรอบคือ 40,000 บาท
ศูนย์เพาะพันธุ์ปู

....อะไรๆ มันก็น้อยลง
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อ่าวอุดม new face จะเป็นอย่างไรได้บ้าง

ฟังพวกเขาหน่อยได้ไหม

นเรศ เรืองพุ่ม
“อยากให้อ่าวอุดม ไม่มี
มลพิษดีกว่านี้ เพราะ
สารพิษมากเกินไป”

ยายลิ้นจี่ คมขำ�
“เดี๋ยวนี้ชุมชนไม่ค่อยลงรอยกัน อยากให้
สามัคคีเป็นบ้านเดียวกัน ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กัน และ
อยากให้มีการป้องกันฝุ่นละอองจากกะลาปาล์ม    
ไม้ยูคา พวกนี้มันมีฝุ่น อยากให้ดีขึ้นเหมือนเมื่อก่อน
ได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดี”

อมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี
“อยากให้มีน้ำ�ทะเลที่สะอาด น้ำ�ใส
และมีสัตว์น้ำ�อุดมสมบูรณ์มากขึ้น
- มีธรรมชาติที่สดใส อากาศบริสุทธิ์
- สังคม ชุมชนอยู่แบบเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน”

ศิริรัตน์ เฉียวกุล
“อยากให้อ่าวอุดมเหมือนสมัยก่อน อากาศดี มีกุ้ง หอย ปู ปลาเยอะ
แต่มาตอนนี้ สิ่งแวดล้อมไม่ดีเลย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง รถก็เยอะขึ้น
ทำ�ให้จราจรติดขัด บางคนก็เป็นผื่นคัน ไม่อยากให้มีท่าเรือเกิดขึ้นอีก ณ ตอนนี้
ทะเลก็กลายเป็นอุตสาหกรรมทะเล มีแต่ท่าเรือขนถ่ายสินค้า”

ต้อย นิยมสุวรรณ
“สิ่งดีๆ มีแต่จะแคบลง การทำ�มาหากินฝืดเคือง
ท่าเรือเข้ามาสร้าง พื้นที่ทำ�กินน้อยลง ชาวบ้านไม่มีความสุข
การกินก็ไม่ดี เมื่อก่อนลงไปหาอาหารทะเลได้เลย แต่เดี๋ยวนี้
มันหายไป หอยปูปลาที่เหลือไม่มีอะไรให้กิน”

ชญาณ์นนท์ นิกุล
“อยากให้อ่าวอุดมมีเศรษฐกิจพอ
เพียงอยู่ดีกินดี มีสุขคะ”

สกาวรัตน์ อิ้งทม

“อยากให้เป็นบ้านที่ไร้สารพิษ
ฝุ่นละออง ให้ช่วยแก้ปัญหาลิง อยากให้
ชุมชนเอางบประมาณมาช่วยชาวบ้านบ้าง
อย่าเอาไปสัมมนาจนหมด ทั้งขยะและท่อ
น้ำ�ทิ้งตามซอยต่างๆ ไม่อยากให้มีโรงงาน
สร้างขึ้น ประชาชนไม่ต้องการให้ปลอบ
ขวัญไปวันๆ”

อำ�นวย สำ�รวยรักไทย

“อยากให้อ่าวอุดมเจริญและ
ดี ปลอดภัยจากสารพิษ และสิ่งอื่นๆ ที่เป็น
อันตราย และดีต่อสุขภาพ”
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สมยศ เฉียวกุล

พรนรินทร์ สุขภากิจ
“ในอนาคตอยากให้อ่าวอุดมมีความอุดม
สมบูรณ์ มีต้นไม้สวยๆ มีชายหาดสวยๆ มองไปในทะเล
ก็อยากให้เป็นทะเลที่มีแต่เรือประมง ไม่มีพวกเรือเหล็ก
ใหญ่ๆ มองไปให้สบายตาและอยากให้มีคนรุ่นเก่าๆ อยู่กับ
อ่าวอุดมนานๆ”

“อยู่อ่าวอุดมมา 45 ปี ได้เห็นอ่าวอุดมเปลี่ยนแปลงอย่างารวดเร็ว ในความรู้สึก
แล้ว อยากเห็นอ่าวอุดมมีอากาศที่บริสุทธิ์ แต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะ บริษัทเกิดการขยาย
อย่างกว้างขวาง ในความรู้สึกอยากให้การขยายของบริษัทนั้นควรหยุดได้แล้ว และหันมา
ดูแล  สิ่งแวดล้อมที่หายไปกลับมา ไม่ต้องกลับมาเหมือนเดิม แต่ขอให้ดีขึ้นกว่าเดิม”

ชงโค นิยมไวทยะ
“อยากให้อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันรักษา
สิ่งแวดล้อม ไม่เห็นแก่ตัว อยู่ร่วมกับชุมชนไม่ต้องมี
ปัญหาต่อกัน ไม่อยากให้มีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นอีก
พิมพ์แพรว นิยมไวทยะ
“อยากให้กลับมาเป็นอ่าวที่อุดมเหมือนเดิม ถึง
แม้จะไม่เหมือนก็ขอให้มีความเป็นเดิมคงอยู่ อยากให้
พัฒนาในทุกด้าน แต่ไม่ใช่ในด้านอุตสาหกรรม แต่เจริญ
ด้านปัญญา ด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิด อยากให้มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีอุตสาหกรรม มีชุมชนที่เข้มแข็ง”

ธมลวรรณ ทรงนิสัย
“อยากให้ชุมชนเราน่าอยู่ มีทะเลที่
สวยงาม”

นิชมนต์ เฉียวกุล
“อยากให้มีสภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น มีอากาศ
ที่ดี มีน้ำ�ทะเลที่สะอาด อยากให้หยุดการต่อเติมสิ่งต่างๆ ที่
ทำ�ให้สภาพแวดล้อมในชุมชนแย่ลง และอยากให้คนใน
ชุมชนรักกัน”

เกศินี ธารีสังข์
“เป็นชุมชนที่มีความสะอาดและความ
ปลอดภัยจากมลพิษ ทั้งด้านอากาศ เสียง น้ำ� เป็นต้น
และมีกฏระเบียบในการอยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อรักษา
สิทธิและเสรีภาพของคนในชุมชน”

1.ดูเหมือนว่าวันนี้ ชาวบ้านจะกังวลเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และความสัมพันธ์อันดีต่อไป
2.ความจริงที่เราเห็น
- น้ำ�ทะเลไม่ใสสะอาด
- ปลาน้อยลง
- ขยะมากขึ้น
- อากาศสกปรก เราเป็นสิว เป็นผื่นคัน
- ความสัมพันธ์ของชาวบ้านที่ไม่ดี

53

ิส่งที่เรา “เอ๊ะ”

กระบวนการศึกษาของเรา

โครงงานสังคมศึกษา “ศึกษาคุณค่าของประมงพื้นบ้าน กรณีบ้านอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนการศึกษา
คณะนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกันกำ�หนดโจทย์ในการศึกษาพื้นที่อ่าวอุดม
ทำ�ความรู้จักกับบ้านอ่าวอุดม และระบุปัญหา
-นักเรียนทำ�การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอ่าวอุดมและนำ�เสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในชั้นเรียน
               -นักเรียนจัดการความรู้และระบุความสำ�คัญของปัญหาผ่านการเขียนโครงงานร่างแรก
-นำ�เสนอแนวทางโครงงานต่อ ส.ช. (สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)เพื่อให้ข้อปรับปรุง
นำ�เสนอแนวคิดหลักแผนงานฉบับจริงต่อสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
-นักเรียนศึกษาภาคสนามที่บ้านอ่าวอุดม อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1
-นักเรียนทำ�สมุดบันทึกภาคสนาม
               -นักเรียนจัดทำ�โครงงานเพื่อนำ�เสนอแนวคิดและแผนการดำ�เนินการเสนอต่อสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดำ�เนินงานจัดทำ�รายงาน HIA “อ่าวอุดม...อันอุดม”
-นักเรียนทำ�การประชุมเพื่อออกแบบเนื้อหาในเล่มรายงาน
              -ทำ�การแบ่งรายงานออกเป็นสี่ส่วนได้แก่ ประวัติชุมชนอ่าวอุดม การประมงภูมิปัญญาและรายได้  
ท่าเรือและการปรับตัวของชุมชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
              -นักเรียนศึกษาภาคสนามที่บ้านอ่าวอุดม อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 เพื่อ สืบค้นเพิ่มเติม
พูดคุยและจัดทำ�รายงานร่วมกับชาวบ้าน
              -พิมพ์ Mock Up รายงานเพื่อตรวจทานและแก้ไข
              - ส่งรูปเล่มรายงานให้ทางสช.เพื่อดำ�เนินการจัดพิมพ์
จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม “สุขที่ได้คุยกัน”
หัวข้อ “อ่าวอุดม New Face”               
-ดำ�เนินการจัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม “สุขที่ได้คุยกัน” หัวข้อ “อ่าวอุดม New Face” เพื่อ เผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้
และร่วมพูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหากับหน่วยงานราชการ   
               บริษัทเอกชน  และชาวบ้านอ่าวอุดมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกฝ่าย
         -ทำ�การสรุปเนื้อหาในเวทีสาธารณะ
ประเมินผล
-ประเมินผลงานโดยผู้ร่วมรับฟังการเสวนา
               -ประเมินตนเอง
               -ประเมินโดยกลุ่ม
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หากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม

ส่วนหนึ่งของเรียงความ วิชาโครงงานสังคมศึกษา

ซัน
...ถ้าบ้านฉันอยู่อ่าวอุดมอันอุดม ถ้าเป็นอดีตคงจะดี อาศัย ทำ�มาหากินได้สบายๆ สภาพแวดล้อมก็ดี
สภาพจิตใจและชีวิตก็ดี ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมาย ก็มีอาหารมากมายมหาศาลวางอยู่ข้างหน้า แต่ใน
ปัจจุบันเมื่อการพัฒนาได้เข้ามาวิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไป ชาวบ้านต้องปรับตัวให้สามารถอาศัย
อยู่กับการพัฒนานั้นได้ สัตว์น้ำ�ที่จับมาก็ได้น้อยลง สภาพแวดล้อมไม่ดี สภาพจิตใจ คุณภาพชีวิตก็
ไม่ดีตามไปด้วย หากฉันอยู่อ่าวอุดมฉันคงเลือกที่จะอดทนทำ�ประมงพื้นบ้านต่อไป เพื่ออนุรักษ์การ
ทำ�ประมงพื้นบ้าน คงความเป็นแหล่งอาหารที่สำ�คัญของประเทศเพราะพื้นที่อ่าวอุดมนี้มีความอุดม
สมบูรณ์และอุดมไปด้วยทรัพยากรเหมาะแก่การเป็นแหล่งอาหาร

มิญช
...ชีวิตที่ฉันเกิดมา 17 ปี มันไม่ใช่ฝัน ฉันไม่เคยคิดว่าจะที่ใดที่มีความอุดม
สมบูรณ์มากเท่าที่นี่ มีด้วยหรือที่โยนก้อนหินลงไปในทะเลก็ต้อนปลามากินได้ มี
ด้วยหรือที่ลงไปจับปลาทะเลหน้าบ้านก็กวาดได้เป็นร้อยๆ ตัว เก็บผักจับปลาสดๆ
ถึงขั้นที่ว่าเตรียมตำ�น้ำ�พริกรอไว้ได้ มันเป็นไปได้ด้วยหรือ? อาจเป็นเพราะฉัน
เกิดในยุคช่วงที่สภาพธรรมชาติเสื่อมโทรมลง และเกิดในเมืองใหญ่จึงไม่มีโอกาส
สัมผัสเรื่องราวแบบนี้ ...

นิล
...ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม ฉันจะนึกสงสัยว่า ทำ�ไมเขาถึงตั้งท่าเรือที่นี่
ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม ฉันอาจจะเคยนึกว่า ไม่อยากอยู่ที่นี่ เพราะอากาศไม่บริสุทธิ์ ไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อน
ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม ฉันอาจจะเคยโกรธแค้นท่าเรือโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไร และโทษเขา
แต่ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดมกับกลุ่มรักษ์อ่าวอุดม ฉันจะพยายามทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับท่าเรือที่ตั้งอยู่
ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม บางที ฉันอาจจะไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวก็ได้ ถ้าไม่เจอปัญหาเข้ากับตัวจริงๆ
แต่ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม และถ้าฉันมีที่อยู่ที่อื่นอีก ฉันอาจจะย้ายหนีก็ได้
แต่ฉันไม่ได้อยู่ที่อ่าวอุดม และกำ�ลังเห็นถึงการต่อสู้ของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง พยายามลุกขึ้นมาเพื่อเยียวยา
และช่วยเหลือบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม ฉันจะตั้งใจให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น...

น้ำ�
...อ่าวอุดม...เคยเป็นหนึ่งในเเหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของชลบุรีเเละ
ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นอ่าวที่มีชายหาดสะอาดเเละมีทิวทัศน์งดงาม ซึ่ง
นอกจากอ่าวอุดมจะเป็นเเหล่งท่องเที่ยวอันสำ�คัญเเล้ว อ่าวอุดมยังเป็นเเหล่ง
อาหารที่สำ�คัญของประเทศด้วยเช่นกัน พันธุ์สัตวน้ำ�ที่มีอยู่ในอ่าวอุดมนั้นมี
มากมายหลายชนิด นำ�ไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง จนทำ�ให้ผู้ที่มาเยือน
ไม่เคยลืมเลือนอาหารของอ่าวอุดมเเห่งนี้ อ่าวอุดมนั้นเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มาก
เเห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียว ซึ่งถ้าบ้านของฉันอยู่ที่อ่าวอุดมคงจะดีไม่
น้อย...

แวว
...คำ�ว่า “บ้าน” สำ�หรับตัวฉัน มันหมายถึงสถานที่ที่อัดแน่นและเปี่ยมไปด้วยความสุข ความรัก และความอบอุ่น ซึ่งถูกเติมเต็มให้กัน
และกันจากคนในครอบครัว “อ่าวอุดม” คือตัวอย่างของสถานที่ที่เราสามารถเรียกได้ว่าบ้าน เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ถูกอัดแน่นไปด้วย
ปัจจัยต่างๆ ที่เพรียบพร้อมต่อการเป็น “บ้านในฝัน” ของใครหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศดีๆ มีหาดทรายและท้องทะเลให้ชื่นชม
ไม่เว้นวัน มีอาหารทะลอร่อยๆ ทุกชนิดมาให้เลือกไม่ขาดสาย มีครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชนที่คอยให้ความช่วยเหลือ และมีความ
โอบอ้อมอารีอยู่เสมอๆ เห็นอย่างนี้แล้วใครหล่ะที่จะไม่อยากอยู่ที่นี่
ถ้าบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม ในอดีตฉันคงจะกลายเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีและมีความสุขมากที่สุดในโลก....
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เบล
...ถ้าบ้านของฉันตั้งอยู่ในอ่าวอุดมในอดีต เมื่อ
เปิดประตูออกจากบ้านก้าวแรกของฉันจะได้
สัมผัสกับพื้นทรายที่ขาวสะอาด ฉันมีพื้นที่ที่ วิ่ง
เล่นอย่างกว้างขว้าง มีเสียงคลื่นที่คอยขับกล่อม
ให้จิตใจของฉันได้เพลิดเพลิน...

หากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม
        แบม

...หากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม ฉันคงไม่มีวันอดอยาก และต้องอ้วนมากแน่ๆ เพราะเพียงแค่ฉันได้
ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อ่าวอุดม 3 วัน 2 คืน ฉันก็น้ำ�หนักเพิ่มขึ้นมาหลายกิโลเลยทีเดียว เรียกได้ว่าอยู่อ่าวอุดมนั้น
อุดมสมบูรณ์จริงๆ
แม้ว่าความจริงบ้านฉันนั้นไม่ได้อยู่ที่อ่าวอุดมจริงๆ แต่การที่ฉันได้มาใช้ชีวิตที่อ่าวอุดมเพียงช่วง
เวลาสั้นๆ ที่ ได้รู้จักผู้คน ได้ฟังเรื่องราวเก่าๆ ที่ชาวบ้านเล่าให้ฟัง และที่สำ�คัญได้กินหารทะเลอร่อยๆ ฉันก็
เริ่มรู้สึกผูกพัน และอดรู้สึกเสียดายไม่ได้ที่ความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวอุดมกำ�ลังจะหมดไป แล้วนับประสา
อะไรกับชาวบ้านล่ะ ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อ่าวอุดม โตมาจากอ่าวอุดม พร้อมกับความทรงจำ�และความผูกพันธ์ที่มี
ต่อบ้านเกิด พวกเขาคงจะต้องใจสลายแน่ๆ หากเขาต้องเห็นบ้านและครอบครัวที่ตนเองรักถูกทำ�ลาย...

อิงแลนด์
...อ่าวอุดมเป็นอ่าวที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลอ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นฐานอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้ผู้คนมีกินได้ตลอดปีตลอดชาติไม่มีวันหมด หากเรารู้จักที่จะพอ และ
ไม่ไปทำ�ลายทรัพยากรเหล่านั้น และถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม มันคงเป็นความโชคดีที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต !
ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม เมื่อน้ำ�ลดฉันก็เดินลงไปที่หน้าบ้าน ขุดหาหอยกระปุกมากินได้ และหากดำ�น้ำ�ลง
ไปแถวเสาสะพาน ก็จะเจอหอยนางรมตัวใหญ่ๆ อีกทั้งถ้าอยากกินหอยแมลงภู่ เพียงแค่หาถังไปลอยน้ำ�พร้อมเชือก
ให้หอยเกาะ ไม่กี่เดือน หอยแมลงภู่ก็มีให้กินจนอิ่ม พอถึงช่วงหน้าสัตว์น้ำ�ชนิดต่างๆ เพียงแค่ออกเรือไปวางอวน
ก็ได้อาหารทะเลอร่อยๆ กลับมากินเป็นกอบเป็นกำ�
และถ้าบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม ฉันจะทำ�อาชีพประมงพื้นบ้าน เพราะการทำ�ประมง คืออาชีพที่ดีที่สุดที่
สามารถใช้สอยประโยชน์จากอ่าวอุดมได้อย่างคุ้มค่า และไม่ทำ�ให้อ่าวอุดมเสียหาย...

อิงค์
...อ่าวอุดม เป็นสถานที่ที่อุดมมากจริงๆ อย่างที่เรียกตามชื่อ ฉันเคยไปสถานที่แห่งนี้ 2 ครั้ง และทุกครั้งอาหารของที่นี่จะ
อร่อยทุกมื้อ กลับมาทีไรจะคิดถึงอาหารของที่นั่นเป็นอย่างแรก ทุกมื้อจะมีอาหารทะเลที่สด ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา หมึก
ตัวเป็นๆ จับมาทำ�เป็นอาหารชั้นยอดของที่นี่ อย่างที่ 2 ที่คิดถึง คงเป็นบรรยากาศที่สวยงามของทะเลที่ยังคงเหลือพื้นที่ที่
สวยงามเอาไว้ กระแสลม กลิ่นของน้ำ�ทะเล ที่พัดพาสายลมมาเป็นช่วงๆ หากฉันต้องไปอยู่ที่อ่าวอุดม เป็นคนที่นั่น ฉันว่าฉัน
คงมีความสุขมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่มีอุตสาหกรรมเข้ามา
โดยส่วนตัวเป็นคนชอบไปทะเลอยู่แล้วและจากภาพเก่าๆ ที่เห็น อ่าวอุดมนั้นเป็นอ่าวที่มีความสวยงามมาก หาด
ทรายขาว มีต้นไม้อยู่เต็มไปหมด หากฉันอยู่ที่นี่ ฉันก็คงจะไปที่ทะเลทุกวัน ไปนั่งริมชายหาด เล่นน้ำ�อย่างสนุกสนาน หรือ
มีโอกาสที่ดีก็จะออกไปตามเกาะต่างๆ บริเวณนั้น เช่น เกาะสีชัง และคงได้กินอาหารทะเลที่สดและอร่อยทุกวัน มีอาหาร
พื้นบ้านที่หากินยาก อย่างปลาหมึกดำ� ปลาหมึกจะหวานมาก หน้าตาดูเหมือนจะไม่อร่อย แต่ไม่ลองก็ไม่รู้ อร่อยมากๆ เลย
แล้วยังมีปูจ๋าและกุ้งที่หวานมากและอร่อยที่สุด...  
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เกรท
... ‘อ่าวอุดม’ ชื่อก็บอกแล้วว่าอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยอาหารที่อยากกิน และมีให้
กินตลอดเวลา มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงทั้งตนเองและเลี้ยงดูลูกหลานได้อย่างสบายๆ อ่าวอุดมยัง
เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนที่มีความรักในบ้านหลังนี้ พวกเขาเคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
‘เคย’ ทำ�ไมถึงใช้คำ�ว่า “เคย”ล่ะ? แล้วตอนนี้ไม่มีความสุขแล้วหรือ? หรือว่าอ่าวอุดมมันเปลี่ยนไป
ละมั้ง....

ฟ้าใส

...นับตั้งแต่นาทีแรกที่พวกเราไปถึงบ้านอ่าวอุดม ฉันรู้สึกถึงความ
อบอุ่นและความเป็นกันเอง อาจเป็นเพราะกลิ่นอายของทะเลที่ทำ�ให้เรารู้สึก
สบายใจ แต่ที่มากกว่านั้นคืออัธยาศัยที่น่ารักของลุงป้าน้าอาชาวประมงที่นั่น
พวกเรารู้สึกชอบบ้านอ่าวอุดม อย่างไรก็ตาม ภายใต้รอยยิ้มที่พวกเขามอบให้
พวกเรานั้น ซ่อนเรื่องราวความเจ็บปวดจากสิ่งที่เราเรียกว่า "การพัฒนา"
เอาไว้
หากถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำ�ให้บ้านอ่าวอุดมแห่งนี้มีชีวิต ต้องบอก
เลยว่าทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์นั่นเองที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่
นี่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หมึก หลากหลายนานาพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่
อ่าวอุดมอันอุดมสมบูรณ์ดังชื่อ ในอดีต ทรัพยากรเหล่านี้เป็นแหล่งอาหาร
ชั้นดี คนที่อยู่ที่นี่จะไม่มีวันอดตายหากรู้จักสังเกตธรรมชาติ และพัฒนาให้
เกิดภูมิปัญญาการจับสัตว์น้ำ�ที่เรียกว่าประมงพื้นบ้าน
หากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม ฉันจะเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่เป็นการรวม
พลังคนในพื้นที่เพื่อหาข้อตกลงการอยู่ร่วมกันกับการพัฒาต่างๆ ฉันจะไม่
ปฏิเสธการพัฒนา แต่ฉันจะคิดหาช่องทางที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้โดย
ไม่ต้องมาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน...

ปุณณ์
“ถ้าหากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม ในอดีตฉันคงจะเป็นชาวประมงชั้นเยี่ยม”
“ถ้าหากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม ในอดีตฉันคงจะเป็นไกด์ทัวร์ชั้นหนึ่ง”
“ถ้าหากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม ปัจจุบันฉันคงจะเป็นนักเคมีตัวยง และตรวจ
สารพิษในอากาศและน้ำ�เก่งเป็นที่หนึ่ง”
“ถ้าหากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม วันนี้ ฉันคงจะเป็น ชาวบ้านที่ตระหนักในสิ่งที่
ธรรมชาติได้มอบให้ และจะไม่ปล่อยให้คนนอกเข้ามาทำ�ร้ายบ้านของฉัน”

หากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม
ติ้ง
...ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี  ก็คงจะดีไม่น้อยทีเดียวเพราะอ่าวอุดมมีความอุดมสมบูรณ์
สมชื่อ “อ่าวอุดม”  ไม่ต้องไปทำ�กินที่อื่นให้ไกลบ้าน  ที่นี่มีอาหารทะเลที่สดใหม่เช่น ปลาทู ซึ่งเป็นปลา
ที่มีมากในอ่าวอุดม  ปลากระตัก ปลากระบอก และปลาเห็ดโคน ส่วนกุ้งก็มีทั้งกุ้งโอคักและกุ้งแชบ๊วย  
ปลาหมึกก็มีหมึกหอมและหมึกกล้วย รวมทั้งหอยและปู อ่าวอุดมจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารหลักของ
ประเทศเรา...
คินจัง
...หากลองจินตนาการว่าบ้านของเราอยู่ที่บ้านอ่าวอุดมแห่งนี้
       การอยู่กินของเราคงอุดมสมบูรณ์น่าดู เราจะมีเรือประมงเป็นของเรา
เอง เมื่อถึงเวลาและกระแสน้ำ�กับลมเหมาะสม เราก็สามารถออกไปวางอวน
ได้ ปล่อยไว้สักครู่ เราก็ได้กุ้ง หอย ปู ปลา มากินกันหลายวันแล้ว หรือหาก
บ้านเราไม่ได้มีเรือประมง เราก็สามารถออกไปที่ตลาดสดใกล้บ้าน เท่านี้เรา
ก็ได้กุ้ง หอย ปู ปลาสดจากทะเลมากินกันแล้ว หรือลองไปตามชายฝั่ง หยิบ
หินสักก้อนมาปาลงทะเล ก็ได้ปลากระบอกโดดขึ้นฝั่งมาให้กินกัน  ซึ่งมัน
เป็นภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์
นอกจากอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แล้ว หากบ้านเราอยู่ที่อ่าว
อุดม เราก็มีอากาศสดชื่นและบรรยากาศสวยๆ ของทะเลให้ชมกันทุกวัน มี
ชายหาดให้ได้พักผ่อนสบายๆ มีทะเลให้เล่น แต่ตอนนี้ เกิดอะไรขึ้นกันแน่...

เตเต้
.
..อ่าวอุดมเป็นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์สมชื่อ เป็น
แหล่งของสัตว์น้ำ�นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาทู ปลากะพงขาว
ปลาโอ ปลาอินทรีย์ ปลาสลิด กระเบน หอยแมลงภู่  หอยกระปุก
และอีกมากมาย อ่าวอุดมมีของดีอยู่แล้ว ผู้มาทีหลังก็ไม่มีสิทธิ์ที่
จะไป หรือเข้ามาพัฒนาได้ตามใจชอบ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างมัน
เป็นของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง คิดจะทำ�อะไรก็ทำ�ได้...

        บานู
...หากวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมา แล้วพบเจอกับท้องน้ำ�ที่ขาว ใส สะอาด สดชื่น มีอาหารที่พร้อมให้รับประทาน เดินรับ
ลมเย็นสบายทุกเช้า ตื่นมามีอาหารพร้อมทาน พอร้อนหน่อย ก็วิ่งลงเล่นน้ำ� ชื่นใจ แค่คิด ว่าตนเองจะได้อยู่ในที่ที่
สวยงาม และร่ำ�รวยไปด้วยทรัพยากรนานาชนิด ก็มีความสุขมากแล้ว เราจะได้บอกพ่อ บอกแม่ ให้ช่วยกันพัฒนา
พื้นที่นี้ ให้เป็นที่รู้จัก ให้คนเข้ามาเยี่ยมชม แบ่งปันความสุขกัน น่าเสียดาย น่าเสียดายมาก ว่าถ้าฉันในวันนี้ คือเด็ก
น้อยในพื้นที่ในวันนั้น วันที่ความฝันกำ�ลังเบิกบาน ฉันจะเศร้าขนาดไหน ถ้าต้องยอมรับว่า แค่ฝัน แค่ฝันว่าจะกลับมา
เห็น หาดทรายขาวสวย รวยทรัพย์อีกครั้งยังแทบจะเป็นไปไม่ได้  ความจริงอันน่าเศร้าว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว
คงจะเข้าไปกัดกร่อนจิตใจของฉัน ว่าทำ�ไมกัน บ้านก็บ้านเรา ทำ�ไมเราทำ�อะไรกับมันไม่ได้ ทำ�ไมเรากำ�หนดอะไรไม่ได้
ทำ�ไมเราถึงเลือกที่จะทำ�ให้บ้านเราพัฒนา และสวยงามขึ้นไม่ได้...

      บลู

...หากบ้านของฉันอยู่ที่อ่าวอุดม ในอดีตฉันคงจะเป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่ง ตอนนั้นฉันคงมีเพื่อนบ้านและเพื่อนเล่นเป็น พวก
กุ้ง หอย ปู ปลา ที่มาว่ายน้ำ�เล่นอยู่หน้าบ้านของฉันทุกวัน สนามเด็กเล่นหน้าบ้านคงจะสนุกน่าดู ตื่นเช้ามาฉันคงออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์
แถวชายหาดที่ขาวสะอาด มองไปเห็นน้ำ�ทะเลใส  คงจะมีพวกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านฉันอยู่ไม่น้อย พวกเขาคงจะเห็นถึงความสวยงาม
ไม่ต่างจากฉัน ที่บ้านของฉันมีปลามากมายนานาชนิด มากถึงขนาดเพียงขว้างหินลงน้ำ� ปลาก็กระโดดขึ้นมาง่ายๆแล้ว เมื่อในทะเลอุดมไป
ด้วยปลาและสัตวน้ำ�หลากชนิด ทำ�ให้คนในชุมชน ครอบครัวต้นตระกูล และพวกญาติๆ ฉันประกอบอาชีพและดำ�รงชีพเป็นชาวประมงที่
ได้สืบทอดมาแต่นาน มีทรัพยากรมากมายทำ�ให้พวกเราไม่เคยอดอยาก มีกิน มีเหลือ ผู้คนสามารถที่จะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้ เมื่อหา
อาหารมาได้ก็นำ�มาทำ�กับข้าว หากเหลือก็นำ�มาดัดแปลงและแปรรูปแจกจ่ายเพื่อนบ้าน บ้านฉันอุดมไปด้วยสัตว์น้ำ�และทรัพยากร ทำ�ให้ที่
แห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านของฉันถูกเรียกว่า “อ่าวอุดม”
แต่หากเป็นปัจจุบัน ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม เพื่อนเล่นวัยเด็กของฉันคงกำ�ลังย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่น ไปหาบ้านใหม่อยู่ บ้านที่ตอนนี้
อุดมกว่าบ้านฉัน ที่จริงบ้านของฉันก็ยังอุดมนะแต่แค่เปลี่ยนจาก อุดมไปด้วยทรัพยากร เป็นอุดมไปด้วยท่าเรือ
ฉันจะไม่ย้ายบ้านไปที่ไหน เพราะบ้านแห่งนี้เป็นบ้านของบรรพบุรุษของฉัน บ้านที่เคยมีความทรงจำ�ดีๆ บ้านที่เคยมีพระคุณต่อ
ครอบครัวฉัน แม้บ้านหลังนี้จะเปลี่ยนไปมากก็ตาม หากเพียงฉันและชาวบ้านคนอื่นๆ ร่วมมือ พูดคุยตกลงกันอย่างสันติ และเป็นธรรม ของ
ทั้งฝ่ายเจ้าของบ้าน แลtผู้อยู่อาศัยใหม่ ตกลงกันและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้บ้านกลับมาน่าอยู่ อาจไม่ใช่ความน่าอยู่ในทำ�นองเดิม แต่
เป็นความน่าอยู่แบบใหม่ที่ลงตัว ที่ไม่เกิดความขัดแย้งและทำ�ให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น...
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ตวง
...ชุมชนบ้านอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความ
งดงาม ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ทาง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก โดยเฉพาะทรัพยากรทาง
ทะเล อันอุดมไปด้วยพันธุ์ปลาหลายชนิด ที่สร้างรายได้ให้
กับอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นอาชีพที่เก่าแก่และอยู่คู่กับ
อ่าวอุดมมาเป็นเวลานาน ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง
พื้นบ้าน ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรทางทะเล และช่วยกัน
ดูแลอ่าวให้ดี
เมื่อฉันไปบ้านอ่าวอุดม  ฉันก็ได้สัมผัสกับ
เรื่องราวในอดีตและความสวยงามของชุมชนบ้านอ่าวอุดมที่
หาดูในปัจจุบันไม่ได้อีกแล้ว ภาพความสวยงามในอดีตเป็น
เพียงความทรงจำ�ที่ชาวบ้านทุกคนต่างคิดถึง เพราะ
ขณะนี้ความทรงจำ�เหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของท่าเรือ และอุตสาหกรรมที่เข้ามา...

หากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม
            บอมบ์
หากบ้านผมอยู่อ่าวอุดม ความหวังที่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ตลอดไป เนื่องจากมีอาหารที่อุดม
มีอากาศสะอาด และมีทะเลเป็นทั้งแหล่งอาหาร สระว่ายน้ำ� และสนามเด็กเล่นคงจะเลือนหายไป และ
เปลี่ยนเป็นความสิ้นหวัง เนื่องจากทรัพยากรที่เคยมีอยู่มากมายลดลงไปอย่างใจหาย รวมถึงอากาศและ
น้ำ�ที่มีมลพิษปนเปื้อน และขยะที่มีเกลื่อนทั้งทะเล หาดทราย และในแหล่งชุมชน
ต่อจากความสิ้นหวังที่เกิดขึ้น ผมก็เกิดความอยาก อยากที่จะรักษาประมงพื้นบ้าน และท้อง
ทะเลอันอุดมสมบูรณ์นี้ไว้ เนื่องจากเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมา เราไม่มีสิทธิที่จะไปทำ�ลายมันลง
และประมงพื้นบ้านก็ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเช่นกัน เพราะชาวประมงต้องสั่งความความรู้มานาน และ
ลงทุนไปมาก หากสัตว์ทะเลหายไป ชาวประมงก็เหมือนจะกลายเป็นคนล้มละลาย เพราะงานที่ฝึกฝนมา
ทั้งชีวิตมาหยุดไป และสานต่อไปไม่ได้ซะอย่างงั้น
แม้จะยังไม่รู้ว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไข และจบลงอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามหากบ้านผมอยู่ใน
พื้นที่แห่งนี้ผมก็อยากจะให้มันคลี่คลายลงเร็วที่สุด

      
เล้ง
...บ้านของฉันขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ เมื่อก่อน
เราอยู่กันอย่างสุขสบาย ปลาหลากสายพันธุ์ หอย
มากมาย และสัตวน้ำ�อื่นๆ บ้านของเราแค่โยนหินลงไป
ปลาก็กระโดดขึ้นมาให้เรากินกันอย่างสบายๆ
ปลาในบ้านของฉันมีหลากสายพันธุ์จริงๆ ไม่
ว่าจะเป็นปลาดุกทะเล ปลาเห็ดโคน ปลากระตัก ปลาทู
ปลาอินทรีย์และปลากระบอก หอยมากมาย เช่น หอย
แมลงภู่ หอยกระปุก หรือกุ้ง และปลาหมึก บ้านของฉัน
อุดมสมบูรณ์ตามชื่อคือ อ่าวอุดม
ถึงแม้ในตอนนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมกำ�ลัง
จะเจริญก้าวไกล แต่ถ้าพื้นที่ที่กำ�ลังโดนคุกคามด้วย
ความมักง่ายของอุตสาหกรรม แล้วผลสุดท้ายบ้านของ
เราจะหายไปและเหลือเพียงพื้นที่ของความละเลยของ
อุตสาหกรรม แล้วชาวบ้านจะอยู่อย่างไร หากพื้นที่ที่
เรียกว่า ความอุดมสมบูรณ์กำ�ลังจะหายไป...

การ์ด
...ในอดีตอ่าวอุดมเคยเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สมชื่อ ในทะเลมีปลา
ให้จับกินจับขาย เลี้ยงชีพได้อย่างเหลือเฟือ แบบที่เรียกว่ากินไม่หมด
จนต้องขาย มีอากาศบริสุทธิ์ มีคนอยู่ไม่มาก  น้ำ�ทะเลใสสะอาด หาด
ปลอดขยะไม่ว่าจะก้าวไปสู่ที่ใดก็จะพบกับรอยยิ้มของผู้คน เพื่อน
บ้านไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ ผู้คนในชุมชนเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพ
ประมง  ปลาที่จับได้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีการจับปลาด้วยโป๊ะ
สามารถขึ้นปลาได้วันละหลายๆ รอบ จะจับกุ้ง จับปู จับหมึก ก็ไม่ต้อง
ไปไกลฝั่งเพราะแค่เอาอวนไปวางดัก ปล่อยไว้ตามธรรมชาติ ก็ได้
สัตว์น้ำ�มาทานมาขายแบบไม่ต้องเดา ปัจจุบันอ่าวอุดมมีการเข้ามา
ของการพัฒนามากมายแต่ทีเด่นชัดที่สุดก็คงไม่พ้น ท่าเรือ ซึ่งใน
ขณะนี้มีท่าเรืออยู่ประมาณ 6 – 7 ในพื้นที่ประมงทำ�กินของชาวบ้าน
ซึ่งท่าเรือใช้คำ�ว่า  “อาศัยใช้พื้นที่ทำ�มาหากินร่วมกัน” ...

          ต้า
...บ้านพักของฉันที่อ่าวอุดมเป็นบ้านติดริมทะเล เป็นบ้านที่มีบรรยากาศดีมากๆ สำ�หรับฉัน และจะดีมากกว่านี้ถ้าหากมองไป
แล้วไม่เจอท่าเรือที่มีสะพานขวางกั้นไว้ ฉันเคยนั่งคิดในระหว่างที่ฉันนั่งอยู่ที่ระเบียงริมทะเลหน้าบ้านว่าถ้าหากเราลองตัดส่วน
ของท่าเรือที่อยู่กลางทะเลออกไป เราคงได้เห็นภูเขาอีกฟากอย่างเต็มตา มองขอบฟ้าได้อย่างสบาย บรรยากาศคงจะดี และ
สงบ ฟังแต่เสียงคลื่นกับเสียงลม เห็นชาวบ้านกำ�ลังจับปลาจับหอยอยู่บนเรือของตัวเองที่กำ�ลังลอยลำ�อยู่ในทะเลหลายๆ ลำ� 
ซึ่งฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันกลับมานั่งที่เดิม มองเห็นขอบฟ้า และทะเลได้อย่างเต็มตา ในส่วนของท่าเรือและชุมชนมีการ
พูดคุยกับชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมา มีการแบ่งปัน เล่าถึงปัญหา และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน ชุมชนจะได้ไม่ต้อง
รับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และชุมชนจะเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อรู้จักที่จะเริ่มรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ ท่าเรือกับ
ชุมชนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา...

หญิง
...ความสมบูรณ์ของอ่าวอุดมนั้นสร้างอาชีพและรายได้มากมายให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศให้มีรายได้เข้าประเทศอยู่เสมอ
ในฐานะประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตอาหารที่สำ�คัญของโลก อ่าวอุดมนั้นไม่ใช่เพียงแหล่งทรัพยากรของประเทศแต่ยังเป็นของโลกด้วย  
อ่าวอุดมนั้นมีความโดดเด่นทางด้านการทำ�ประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม
นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจับสัตวน้ำ� การดูทิศทางลม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน นอกจากนี้
อ่าวอุดมเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามมีชายหาดที่สวยงาม มีเกาะที่มีชื่อ เช่น เกาะสีชังเป็นเกาะที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 เคยมาประทับและ
ถือเป็นสถานที่ตากอากาศของพระองค์ เพราะเกาะสีชังนั้นอยู่ไม่ไกลจากพระนครและทรงเสด็จมารักษาอาการประชวรอยู่เสมอ อ่าว
อุดมจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำ�คัญทางด้านประวัติศาสตร์เช่นกัน ...
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หากบ้านฉันอยู่อ่าวอุดม
ถ้าบ้านฉันอยู่ที่อ่าวอุดม
เธอคงอยากมาชื่นชมพูดถูกไหม
หาดทรายขาวเป็นพรมยาวไกลสุดไกล
ทะเลสวยฟ้าสดใสช่างน่ามอง

ภูมิปัญญาชาวประมงแบบบ้านบ้าน
มีมานานแสนนานก็ยังเก๋า
คืนวันเปลี่ยนพวกเราปรับให้มันเข้า
วิถีเก่าเทคโนฯ ใหม่เคล้าเข้ากันดี

ไม่เข้าใจคนเราเพื่อนมนุษย์
เห็นแก่ตัวถึงที่สุดวันยังค่ำ�
ไม่เห็นเหรอเราปรับตัวเป็นประจำ�
คุณมันแค่ Someone เพิ่งเข้ามา

ที่ผ่านมาคือความจริงอันโหดร้าย
มันทำ�ลายชีวิตของคนที่นี่
ขอแค่ความสงบสุขกลับมาที
เหมือนวันที่บ้านแห่งนี้นั้นเคยเป็น

ตื่นเช้ามามองเห็นแสงทองฉาย
กระทบกับพรมเม็ดทรายประกายส่อง
ถ้าไม่เชื่อที่ฉันบอกเธอต้องลอง
มาพิสูจน์ด้วยสองตาไม่ลืมเลือน

แต่นั่นมันตอนที่ฉันเพิ่งจะเกิด
ตอนนี้มันเลยเถิดไปทุกที่
ท่าเรือยื่นอยู่หน้าบ้านฉันมากมี
แล้วพื้นที่ทำ�กินก็หายไป

ยึดผืนน้ำ�ทำ�ลายเราสักแค่ไหน
ตัวปรับได้แต่หัวใจปรับยากหนา
เราอมทุกข์ไม่มีสุขสักเวลา
ตั้งแต่คุณเข้ามาหรือไม่จริง

น่าเสียดายสิ่งที่คนเก่าสร้าง
คนใหม่มาทำ�ลายล้างเหมือนไม่เห็น
อยากกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เป็น
ใน ‘บ้านอ่าว’ แห่งนี้เช่นจินตนาการ

คนเมืองกรุงฝรั่งแขกละตินจีน
ยังละถิ่นมาที่นี่เลยนะเพื่อน
ว่ากันว่าคือสวรรค์บนดินเหมือน
อย่าแชเชือนขอให้เธอจงรีบมา

สัตว์น้อยใหญ่ค่อยค่อยหายไปจากบ้าน
เพราะที่ที่อยู่มานานไม่สดใส
มีแต่เลนเน่าเหม็นแทนหาดทราย
ต่อให้ว่ายหาแทบตายไม่มีกิน

ท้องทะเลและประมงคือชีวิต
ธรรมชาตินั้นลิขิตให้พึ่งพิง
จนวันนี้ความจริงน่าหวั่นยิ่ง
แล้วคุณนิ่งทำ�เมินเฉยคืออะไร

บ้านอ่าวอันอุดมสมบูรณ์สุข
บ้านอ่าวที่ทุกคนเคยกล่าวขาน
บ้านอ่าวบ้านของเรามาช้านาน
บ้านอ่าวของลูกหลานประมงพื้นบ้านไทย

นอกจากนี้บ้านฉันมีอาหารอร่อย
ทั้งหมึกกุ้งปูปลาหอยให้เลือกหา
อยู่ที่ท่าน้ำ�หน้าบ้านทุกเวลา
เดินออกมาก็ได้กินสมดังใจ

ขยะแปลกถูกซัดมาเกลื่อนชายหาด
ความสะอาดสวยงามบรรลัยสิ้น
ป่าถูกตัดลิงรุกบ้านมาหากิน
สูดกลิ่นเน่าและเศษฝุ่นฟุ้งกระจาย

แบ่งทะเลกันได้แต่ขอว่า
ขอคุณอย่าทำ�ลายบ้านจะได้ไหม
ขอเชิญคุณมาคุยกันอย่างจริงใจ
มาคุยกันอย่างโปร่งใสน่าจะดี

ไม่ใช่แค่คนที่นี่ได้ลิ้มรส
แต่ว่าคนทั่วทั้งหมดยกนิ้วให้
จากบ้านอ่าวกระจายไปทั่วเมืองไทย
ฉันจะเล่าอย่างจริงใจขอให้ฟัง

ตอนแรกก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น
ต่อมามึนเป็นภูมิแพ้น่าใจหาย
กว่าจะรู้ตัวอีกทีไม่สบาย
เราโดนหลอกให้ตายใจอะไรกัน

เราควรต้องมาร่วมรวมหัวคิด
ช่วยกันอย่างสุจริตไม่หน่ายหนี
หวังว่าคุณจะเต็มใจในครานี้
คืนชีวีให้บ้านอ่าวเราสมบูรณ์

พวกเราเป็นชาวประมงคนพื้นบ้าน
ทำ�มานานจับสัตว์น้ำ�ใกล้ๆ ฝั่ง
ออกเรือไปวางอวนแต่ละครั้ง
ได้กลับมาตั้งหลายถังลองคิดดู

สองสามปีให้หลังเราเริ่มรู้
แต่ว่าสู้ไม่ไหวได้แต่ฝัน
เขาว่ามีอะไรพูดคุยกัน
พวกเรานั้นได้แต่นั่งนับวันรอ

บ้านของใครใครก็รักใครก็ห่วง
เราไม่หวงแค่ขออย่าทำ�ให้สูญ
อยู่กันแบบค้ำ�จุนคอยเกื้อกูล
หวังว่าคุณคงกำ�ลังครุ่นคิดตาม

เรือต่อเองอวนถักมือเจ๋งแค่ไหน
ดูทางลมดูฟ้าใบ้บอกให้รู้
มีปู่ย่าตายายคอยเป็นครู
สืบต่อสู่รุ่นลูกหลานอย่างเราเรา

ระหว่างนั้นทำ�ได้เพียงอยู่ให้รอด
กินอยู่อย่างปลอดภัยแค่นั้นไม่เกินขอ
ช่วยเห็นใจเราหน่อยได้แต่รอ
พวกเขาก็เออออแต่ไม่ทำ�

บ้านฉันคงไม่น่ามาแล้วสินะ
หวังว่าสักวันเราจะก้าวผ่าน
ให้เลยช่วงเวลาอันต่ำ�ทราม
ผ่านพ้นภัยคุกคามตามราวี
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พลอย

พวกเราขอคิดบ้างนะ
เปลี่ยน ฉัน เป็น เรา
หลายครั้งที่เรามักเห็นประชาชนกับบรรดาโรงงานและท่าเรือออกมาต่อต้านกันและมักลงเอยด้วยความรุนแรงเช่นการประท้วงและการปะทะกันอยู่เสมอ ซึ่งนั่นไม่ใช่คำ�ตอบหรือทางออกที่ทั้ง
สองฝ่ายต้องการ คงจะดีไม่ใช่น้อย หากทั้งภาคประชาชน โรงงาน เทศบาล และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถพูดคุยกันและนำ�ไปสู่คำ�ตอบของปัญหาร่วมกันได้ ซึ่งเราเชื่อว่ายุทธการ “เปลี่ยน
Me เป็น We” หรือ “เปลี่ยน ฉัน เป็น เรา”  ที่อาจารย์สมนึก จงมีวศิน (อ.เขียว) นำ�เสนอ จะสามารถทำ�ให้เกิดการพูดคุยตกลงชองทั้ง 2 ฝ่าย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ขอเราลองคิดกับเรื่องนี้บ้าง

ที่มาของแนวคิดนี้ มาจากระบบการทำ�งานเป็นทีมในกลุ่มวิศวกรที่อาจารย์สมนึก เคยร่วม
ทำ�งานด้วย ทุกคนในกลุ่มจะต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กัน คอยเกื้อหนุนกัน จะให้มีใครสักคนใน
กลุ่มเห็นแก่ตัวไม่ได้ ไม่เช่นนั้นการทำ�งานจะล่มทันที จากระบบการทำ�งานนี้ จึงเกิดเป็นความ
คิดที่จะนำ�มาประยุกต์ใช้ในภาคประชาชน ให้เกิดความสามัคคีและการทำ�งานที่สอดคล้องกัน   
ความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย คือจุดเริ่มที่สำ�คัญ  เช่น ชาวบ้านรู้สึกว่าท่าเรือนั้นเป็นของเขา
และฝ่ายท่าเรือรู้สึกว่าคนในชุมชนเป็นประชาชนของเขา จากนั้นก็มาออกแบบการทำ�งาน
ร่วมกัน อาจอยู่ในรูปของคณะกรรมการที่มีผู้คนหลายฝ่ายมาทำ�งานร่วมกัน เกิดเป็น
ทวิภาคี ไตรภาคี หรือพหุภาคี

เป็นไปได้หรือไม่ หากท่าเรือจะขยาย แต่ชาวประมงจะไม่มีที่ทำ�กิน

เมื่อมาพูดคุยกัน ชาวประมงอาจจะขอให้ท่าเรือชะลอการขยายท่าเรือก่อน
เพื่อให้ชาวประมงยังหากินต่อไปได้  ขณะที่ท่าเรือยังมีศักยภาพในการรองรับ
เรือสินค้าอยู่  และระหว่างนั้นมาเจรจาและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน

การออกแบบการทำ�งานร่วมกันก็เป็นส่วนสำ�คัญ   โดยให้เป็น “ระบบของเรา” คือทำ�ให้เป็นระบบการ
ทำ�งานของทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่เอาระบบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้แล้วให้อีกฝ่ายปรับตัว เช่นภาครัฐอาจจะ
ลดระเบียบการและเอกสารบางตัวลงไป ขณะที่ประชาชนหัดทำ�เอกสารและจดบันทึก
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วันนี้ใกล้ความจริงหรือยัง ?
การเปลี่ยนจากฉันเป็นเราในชุมชนอ่าวอุดมนั้นได้เริ่มจากการจัดทำ� HIA ชุมชน “อ่าวอุดม กำ�ลังจะหายไป” โดยมีนักวิชาการเป็นผู้จัดทำ�รายงานให้ และมีชุมชนเป็นผู้ให้
ความรู้ ทำ�ให้ชุมชนเห็นปัญหาร่วมกันและเกิด 4 รู้ในชุมชน คือ รู้ตน รู้มรดก (ทรัพยากรหรือภูมิปัญญา) รู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และรู้อนาคตว่าต้องการให้ชุมชนเป็นอย่างไร
จากนั้น ชาวบ้านได้ชี้แจงข้อห่วงกังวลด้านผลกระทบไปยังวุฒิสภาและใช้อำ�นาจกฎหมาย มาตรา67 วรรค2 ที่กำ�หนดให้เทศบาลรับฟังและดูแลชุมชน
เทศบาลจึงเริ่มหันมารับรู้ข้อห่วงกังวลของชุมขน ต่อมา ชาวบ้านได้มีการจัดทำ�ธรรมนูญชุมชน เป็นกติการ่วมกันของชาวบ้านกับท่าเรือ มีหลักการคือ “คนสร้างปัญหา
ร่วมกัน ต้องแก้ด้วยกัน” ขณะเดียวกันบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำ�กัดก็ได้เขียน “แผนการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนอ่าวอุดมเข้มแข็ง”ขึ้น เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ท่าเรือ เทศบาลและชุมชน ซึ่งน่าจะผลักดันให้เป็นเทศบัญญัติ คือกฎหมายในชุมชน ที่คำ�นึงถึงความเห็นมหาชน การอนุรักษ์ และการแก้ปัญหาเป็นมาตรฐาน

ชวนท่าเรือมาคุยกันได้ไหม
การเปลี่ยน Me เป็น We ใช่ว่าจะต้องเริ่มจากประชาชนฝ่ายเดียวเท่านั้น โรงงานและท่าเรือเองก็เริ่มได้ เช่นจากที่อาจารย์สมนึก
ได้เสนอไว้ คือเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมหรือท่าเรือเข้ามา ชาวบ้านมักจะไม่รับรู้เรื่องนี้ ก็ให้ทางท่าเรือมีจดหมายแจ้งไปยังทุกบ้าน และให้
มีการแจ้งชาวบ้านถึงผลกระทบจากการประกอบกิจการให้ชัดเจน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ เข้าใจ และยอมรับ หรือแสดงความคิดเห็น การ
ที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมหรือท่าเรือจะทำ�เช่นได้ อาจารย์เสนอให้ใช้หลักจากทางพุทธคือ พรหมณ์วิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา ซึ่งโดยรวมคือการปราถนาให้ผู้อื่นมีความสุข และยินดีกับความสุขนั้นๆ เพราะไม่ว่าอย่างไร โรงงานและท่าเรือนั้นๆ ก็ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว

ดังนั้นหากเปลี่ยน “เราและเขา” เป็น “พวกเรา” ได้ โดยคำ�นึงถึงความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย ใช้เหตุและผลเป็นตัวตั้งในการพูดคุยแก้ไขปัญหา
การเกิดความสามัคคีในชุมชนและ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนย่อมเกิด ดังที่อาจารย์สมนึกได้กล่าวว่า “ความยุติธรรมไม่มี สามัคคีไม่เกิด”

ฟ้าใส: ก็ดี เพราะใช้พื้นที่เดียวกัน ก็เท่ากับว่าอยู่บ้านเดียวกัน เราก็ต้องดูแลกันและกัน
เต้: ในเมื่อมันสร้างมาแล้วไม่มีทางเอาออกไป แต่เรายัง
ซัน: ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่แค่ให้ประชาชนแก้ฝ่ายเดียว
สามารถแก้ปัญหาได้จากการที่คุยกันทั้งสองฝ่าย ถ้าคุยกัน
ได้ก็ดีก็จะหาทางออกสำ�หรับทั้งสองฝ่ายได้ ดีกว่าปล่อยให้
เกรท: เป็นทางออกที่ดีสำ�หรับชาวบ้านกับท่าเรือ
ฝ่ายหนึ่งรับผลเต็มๆ ไปเลย แต่ก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของ
ทั้งสองฝ่ายด้วย
น้ำ�: เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมองความเห็นปัญหาของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลาง เพราะอย่างที่ว่า
อยู่ร่วมกันมันต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  ต่างฝ่ายต่างอยากได้ประโยชน์ แต่หากจะได้อย่าง
แวว: การที่เรายึดเอาปัญหาเป็นหลักในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วม
100% คงเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราสามารถหาจุดร่วมกันที่ต่างคนต่างมีความสุข ก็จะดีต่อหลายๆ
กันมันเป็นกระบวนการที่ดีที่ทำ�ให้ทั้งสองฝ่ายเข้าหากันได้ โดยการ
เข้าหาครั้งนี้เป็นการเข้าหาเพื่อร่วมกันแก้ไขให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น เพื่อการ ฝ่าย มันอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ดีกว่าอยู่แบบมีทิ้งปัญหาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับไปฝ่าย
อยู่ร่วมกัน ไม่ใช่มาเจอกันแล้วทะเลาะกัน มีปัญหากัน

ตวง: ดี เพราะทำ�คนเดียวไม่ไหวอยู่แล้ว เพราะคนเดียวจะไป
ทำ�ได้อย่างไร เพราะพื้นที่มันใหญ่
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MOU คำ�ตอบของชุมชนอ่าวอุดม
มีคำ�กล่าวว่ากฎหมายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ “ไร้ชีวิต” มีเพียงบทลงโทษแต่ไม่ได้แก้ปัญหา หากคนที่ร่างกฎหมายเป็นประชาชน ที่เขียนเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของตน กฎหมายอาจจะมีชีวิตขึ้นมาก็ได้ คำ�ตอบของปัญหา
ทางกฎหมายนี้คาดว่าจะอยู่ใน MOU (Memorandum of Understanding) หรือบันทึกความเข้าใจ คือบันทึกข้อตกลงร่วมกันเมื่อเกิดการพูดคุยตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้ข้อตกลงนั้นๆ มีปรากฎเป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน ในบันทึก MOU นั้น จะมีการลงนามหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีการลงนามในบันทึก จะถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ทุกฝ่ายยินยอมทำ�ตามเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่ในบันทึก ดังนั้น MOU จึงมีลักษณะใกล้เคียงกันกับสนธิสัญญา
สืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมานานในพื้นที่ชุมชนอ่าวอุดม จึงเกิดเป็นกลุ่มพหุภาคี เพื่อตรวจสอบมลพิษและการจัดการของเหล่าบริษัทและท่าเรือในพื้นที่ มีการดำ�เนินการ คือ ทางกลุ่มพหุภาคีจะลงไปตรวจสอบ ทาง
ท่าเรือตามเวลาที่กำ�หนด เช่น 6เดือน/ครั้งหรือ 3เดือน/ครั้ง พร้อมกันนั้น ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุภาคี เป็นฝ่ายคอยดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย และจะส่งผลการตรวจสอบนี้ไปให้ทางกลุ่ม
พหุภาคีนำ�ไปตัดสินใจร่วมกัน

จากการจัดตั้งกลุ่มพหุภาคีของชาวบ้าน เมื่อมีโครงการขยายตัวของท่าเรือเคอร์รี่ เฟส 4 และพื้นที่โครงการของบริษัท
ไทยออยล์ประกอบกับเอกสารและหนังสือจากบางปะกงและท่าศาลาที่อาจารย์สมนึก จงมีวศิน (อาจารย์เขียว)ได้นำ�มาให้ทาง
ชุมชนได้ดูกัน จึงเกิดเป็นความคิดที่อยากให้มีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ทางชุมชนจึงจัดทำ�ธรรมนูญชุมชน MOU นโยบาย
สาธารณะฉบับแรกขึ้น เพื่อเป็นกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อป้องกันการใช้ช่องว่าง
ทางกฎหมายของบริษัทท่าเรือต่างๆ ซึ่งธรรมนูญชุมชนฉบับนี้เขียนโดยกลุ่มชุมชนประมงในบ้านอ่าวอุดม มีต้นแบบจากธรรมนูญ
ชุมชนลุ่มน้ำ�ภูมี จังหวัดสงขลา ธรรมนูญชุมชนฉบับแรกของประเทศไทย
ภายในธรรมนูญมีแผนทั้งหมด 10 แผนการด้วยกัน ได้แก่แผนการบริหารการจัดการมรดกในชุมชนแผนการอนุรักษ์
แผนการฟื้นฟูแผนด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แผนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทางทะเลแผนการจัดการมลพิษ แผนพื้นที่
การเมืองภาคพลเมือง แผนอัตลักษณ์ของพื้นที่และคนในพื้นที่อ่าวอุดม การสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง(ทั้งในและนอกระบบ)
และการสร้างเครือข่าย

พร้อมกันนั้นทางบริษัทเคอรี่ ได้เขียนแผนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนอ่าวอุดมเข้มแข็งขึ้น เป็นกิจกรรมเพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันในกลุ่มบริษัท
ท่าเรือ คณะกรรมการจะประกอบด้วย ตัวแทนจากบริษัทท่าเรือทั้ง 6 ท่า เจ้าหน้าที่เทศบาล 3 คน และคณะกรรมการชุมชน 6 คน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำ�หน้าที่รับเรื่อง
และเยียวยาชุมชนตามแผนพัฒนาชุมชนบ้านอ่าวอุดมหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ซึ่งโครงการจัดตั้งคณะกรรมการนี้จะถูกนำ�เสนอต่อทางเทศบาล ชุมชน และท่าเรือพร้อมกันกับ
ธรรมนูญชุมชนในการประชุมเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเคยถูกเลื่อนแล้วมาครั้งหนึ่ง
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อย่างไรก็ตามชาวบ้านมีข้อกังวลในการยอมรับธรรมนูญชุมชน เนื่องจากในกลุ่มบริษัทท่าเรือในพื้นที่
นั้นประกอบด้วยทางบริษัทรายย่อยและบริษัทรายใหญ่ ทำ�ให้กลุ่มบริษัทรายใหญ่ ไม่ยินยอมในการ
จัดการและทำ�งานร่วมกันกับกลุ่มบริษัทรายย่อยตามที่ธรรมนูญชุมชนได้เรียกร้องไว้ตามข้อต่างๆ เช่น
ในแผนการจัดการมลพิษที่กำ�หนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นข้อบัญญัติร่วมกับเอกชนชุมชนและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องดำ�เนินการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ฝุ่นละออง การบำ�บัดน้ำ�เสีย
จากผู้ประกอบการก่อนปล่อยลงน้ำ�เสียสู่ทะเล หรือ ให้มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียในครัวเรือน

กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มอนุภาคีทำ�หน้าที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กลุ่มพหุภาคีนำ�ข้อมูลจากกลุ่ม
อนุภาคีมาพิจารณาและวินิจฉัยสิ่งที่ควรและไม่ควรเกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้  และธรรมนูญชุมชนทำ�หน้าที่เป็นกฎ
กติกาให้ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกัน และเป็นมาตรฐานบังคับใช้ต่อเนื่องไปในอนาคต
การอนุมัติธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดมนั้น ต้องผ่านการพิจารณาและการยินยอมจากเทศบาลบริษัทเอสโซ
บริษัท ปตท. บริษัทไทยออยล์ บริษัทเคอรี่ บริษัทสยามคอมเมอเชียว และบริษัทเจ.ซี ซึ่งขณะนี้กำ�ลังอยู่ในขั้นตอน
การประชุมเพื่อเซ็นยินยอม โดยชาวบ้านต้องรอติดตามผลต่อไปในการประชุม
อย่างไรก็ตามธรรมนูญฉบับนี้ยังเป็นเพียงฉบับร่างแรก แต่ธรรมนูญชุมชนที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุด
คือ ธรรมนูญชุมชนฉบับสมบูรณ์ ที่สามารถใช้ได้จริง มีประสิทธิภาพและสามารถนำ�ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ของชุมชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงได้

อ้างอิง : เอกสาร นายสมยศ เฉียวกุล
ข้อมูล : ชงโค นิยมไวทยะ

แวว :  ดีค่ะ เพราะว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เราต้องมีกฎกติกา หรือ ข้อตกลง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ได้อย่างมีความสุขและมี
ความเท่าเทียมกัน ถ้าเราไม่มีกฎระเบียบหรือข้อตกลงก็จะเกิดความไม่เท่าเทียม
เตเต้ : เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาประมงได้ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าภาคอุตสาหกรรมจริงใจแค่ไหน เพราะว่าชาวบ้าน ยัง
ไงก็ทำ�อย่างจริงจังไม่เอาเปรียบโรงงานอยู่แล้วซึ่งมันขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมที่จะจริงใจหรือเปล่ายอมรับฟัง MOU จะไม่มีผล
เท่าไหร่
น้ำ� : ดีเพราะมันให้เกิดความชัดเจนในชุมชนเช่น สร้างความสบายใจให้กับผู้ที่เดือดร้อน ให้ชาวบ้านรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับปัญหา
ของพวกเขา
เล้ง : คิดว่าดีเพราะเป็นเหมือนตัวช่วยคนในชุมชนอีกตัวหนึ่ง เพื่อปกป้องชุมชนและตัวเองเป็นกฎหมายชุมชนที่ดีเพื่อให้
อุตสาหกรรมเคารพกฎและรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วย
พลอย : เห็นด้วย เพราะคนในพื้นที่ทั้งชุมชนและผู้ประกอบการ น่าจะมีสิทธิในการกำ�หนดแนวทางการอยู่ร่วมกัน มากกว่าการที่
เราอิงกฏเกณฑ์หรือมาตรฐานที่คนอื่นกำ�หนด เมื่อทุกคนในพื้นที่พอใจกับแนวทางการอยู่ร่วมกันที่ช่วยคิดแล้ว ทุกคนก็จะเคารพ
และปฏิบัติตามทำ�ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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ยกระดับ CSR สู่ จิตสำ�นึกของผู้ให้
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเล็กหรือใหญ่ หากเข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่แล้ว ย่อมสร้างผลกระทบต่อชุมชนไม่มากก็น้อย  ในกระบวนการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Thai Oil ที่นำ�เข้าและแปรรูปน้ำ�มันดิบ
หรือท่าเรือต่างๆ ที่ขนส่งสินค้าและสร้างท่าเรือยื่นออกไปในทะเล และเพื่อเป็นการแสดงว่าธุรกิจเหล่านี้ไดหันกลับมาดูแลสังคม จึงเกิดแนวคิด CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขึ้น
นั่นคือการดำ�เนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับใกล้และไกล โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใดทั้งสิ้น
ประเภทของ CSR สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
In process
หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการ
พนักงาน การผลิตที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ		
ลูกค้า
After process
หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น
การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา การรณรงค์สร้างจิตสำ�นึก
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
As Process
หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำ�ไร
                              เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ
หลักการจัดทำ� CSR นั้น จะคำ�นึงถึงการกำ�กับดูเเลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อมการเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดทำ�รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ระดับของ  CSR มีทั้งหมด 4 ระดับดังนี้

เรากับสยามคอมเมอร์เชียล

ระดับ  1 Mandatory Level :  ผู้ประกอบการปฏิบัติได้ประกอบกิจการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษีเป็นต้น
ระดับ  2 Elementary Level :  ผูป้ ระกอบการประกอบกิจการโดยคำ�นึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำ�ไรที่ได้รับนั้นจะต้องไม่ใช่กำ�ไรที่ได้จากการ		
   เบียดเบียนสังคม
ระดับ  3 Preemptive Level :  ผู้ประกอบการสร้างผลกำ�ไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และใส่ใจการให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมที่อยู่รอบข้างที่ชาวบ้านมี
ความ
   
  คาดหวังว่าตนจะได้รับการดูแล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ
ระดับ  4 Voluntary Level   :  ผู้ประกอบการดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางของCSR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของ
              การมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำ�คัญ
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บริษัทไทยออยล์เป็นบริษัทหนึ่งในพื้นที่อ่าวอุดมที่มีการจัดทำ� CSR อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทได้ดำ�เนินกิจการและจัดทำ� CSR บนนโยบาย “อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”
โดยจะมีการจัดทำ�กิจกรรม CSR ทุกปี ในการจัดทำ� CSR ของบริษัทนั้น ชาวบ้านสามารถนำ�โครงการมาเสนอต่อบริษัทเพื่อของบ เช่น โครงการชายหาดเทียมของคุณ
สมยศ เฉียวกุล หรือทางบริษัทจะมีแผนโครงการมาเสนอให้ชาวบ้านเลือก เช่นโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปล่อยปูลงทะเล คุมกำ�เนิดและปลูกอาหารให้ลิงแสม ตรวจ
ฟันเด็กและผู้ใหญ่ และสร้างศูนย์การเรียนรู้และสุขภาพให้ชุมชน

เรากับเคอรี่
สยามซีพอร์ท

อย่างไรก็ตามเราจะไม่คิดถึงคำ�ว่าวิชาการนัก เราคิดว่าพวกเราควรคิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน บ้านเรา
สกปรกก็ควรช่วยกัน บ้านเรามีคนป่วยก็ควรช่วยกันดูแล พวกเราช่วยกันไม่ทำ�บ้านรกอีกได้ไหม
อย่างไรก็ตาม แม้ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากการจัดทำ� CSR ของบริษัทไทยออยล์แต่จากความเห็นของชาวบ้าน โครงการเหล่านั้น ยังคงถือเป็นแบบ After Process อยู่
และโครงการ CSR ดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจฟัน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหากลิ่นเหม็นที่ชาวบ้านร้อง
เรียน หรือการทำ�หมันและปลูกอาหารให้ลิงแสม แทนการปลูกป่าหรือลดการขยายตัวของบริษัทไม่ให้ไปรุกล้ำ�ที่อยู่ของลิง จึงจัดเป็นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยหากทางบริษัท
ทำ� CSR แบบ In Process คือดำ�เนินควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และจัดทำ� CSR แบบระดับ 4 (Voluntary Level) คือaบริษัทไทยออยล์เท่านั้น แต่หากเหล่าบริษัทในชุมชนอ่าว
อุดมสามารถจัดทำ� CSR ในระดับนี้ได้ เช่น คอยดูบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้ดี ดำ�เนินหรือขยายกิจการโดยไม่เพียงคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้คนเท่านั้น แต่ยังคำ�นึงถึงสัตว์ ป่าไม้ และนิเวศ
ในพื้นที่นั้นๆ ด้วย เพียงเท่านี้ก็ถือว่าบริษัทเหล่านั้นได้ดูแลชุมชนอย่างเต็มที่แล้ว  

น้ำ�: มันควรจะทำ� เพราะยังไงๆ บริษัทก็มาอยู่ที่นี้แล้วก็ควรทำ�อะไรให้ชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนที่ใช้
พื้นที่ชาวบ้าน  เช่น เขาอาจทำ�ให้พื้นที่ชาวบ้านเสื่อมลงก็ควรทำ� สำ�หรับการยกระดับให้เป็นแบบจิต
อาสาก็คิดว่า ต่อให้เสียเงินหรือผลประโยชน์ของบริษัทก็ควรทำ� เพราะมันเป็นการทำ�ให้ภาพลักษณ์ของ
บริษัทและความสัมพันธ์กับชุมชนดีขึ้น
ปุณณ์: ส่วนตัวคิดว่าดี เพราะอย่างถ้าเราเป็นบริษัท เราก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระเขาบ้าง แค่เดือนละครั้ง
ก็ดี เพราะทั้งปีก็จะได้ทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนตั้ง 12 ครั้งก็ถือว่าเยอะแล้ว
แบม: อาจจะยาก เพราะในบริษัทการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ คน ซึ่งเขาก็ต้องคิดเรื่องผลประโยชน์
อยู่แล้ว แต่ถ้าทำ�ได้ก็ดี เพราะในเมื่อทางบริษัทเขาสร้างผลกระทบต่อชุมชน ก็ควรมีความรับผิดชอบ
พลอย: เป็นความคิดที่ดี เพราะเขาต้องอยู่กับชุมชน เขาก็ต้องช่วยอยู่แล้ว ถ้าเขาจะเพิ่มจะยกระดับ
CSR ขึ้นมาก็ไม่น่าเป็นปัญหาหรือเกินกำ�ลัง เพราะเขามีทั้งเงินทุนและอำ�นาจที่จะทำ�อยู่แล้ว และไหนๆ
เขาก็จะช่วยชาวบ้านอยู่แล้ว ก็ช่วยให้มันเต็มที่ไปเลย เราแบ่งทรัพยากรธรรมชาติกันใช้ในพื้นที่นี้ ก็ควร
ช่วยกันดูแลร่วมกัน ที่ทำ�ก็ดีอยู่ แต่อยากให้ช่วยทำ�ตรงจุดและยกระดับ CSR เพิ่มขึ้น
เล้ง: เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ถ้าทำ�ได้จะดีมากๆ เหมืองเป็นการทำ�ให้โรงงานกับชาวบ้านอยู่ด้วยกันได้ แต่
ในการทำ�โดยไม่คำ�นึงถึงผลประโยชน์เป็นไปได้น้อย เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงาน ก็ต้องการรายได้ ถ้าจะ
ไม่เอารายได้แล้วมาทุ่มให้ชุมชนก็ยาก แต่การทำ�แบบไม่ต้องเรียกร้องก็พอเป็นไปได้ อาจจะเป็นหลังจาก
ที่พูดคุยเจรจากับชาวบ้าน โรงงานก็อาจจะนึกขึ้นได้และหันมาดูแลชาวบ้าน
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พวกเราขอคิดบ้างนะ
ท่าเรือต่างประเทศ
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากประเทศของเรายังต้องพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป กิจการท่าเรือก็ยังมีคงความสำ�คัญในด้านของการขนถ่ายวัตถุดิบในการผลิต และสินค้จำ�นวนมากเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม แต่เหตุใดพื้นที่ที่เป็นท่าเรือจึงต้องดูไม่เป็น
ระเบียบ สกปรก เป็นแหล่งรวมกิจกรรมที่อันตราย ทั้งนี้ยังไม่รวมไปถึงการดำ�เนินการที่ทำ�ลายทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบสู่ชุมชน
เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะศึกษาการดำ�เนินการท่าเรือของต่างประเทศ ที่ได้พัฒนาท่าเรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสวยงาม ขณะเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

เราลองไปค้นตัวอย่างท่าเรือสวย สะอาด น่าสนใจมาให้
ท่าเรือคลาร์ก ประเทศสิงค์โปร์
		
ท่าเรือต่างๆ ในประเทศสิงค์โปร์ได้ถูกสร้างขึ้นโดยอังกฤษ
เพื่อเป็นสถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออก ผลักดันให้ช่องแคบ
สิงค์โปร์กลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำ�คัญในฐานะเส้นทางการเดินเรือ
ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และเมื่อ
สิงค์โปร์ได้เป็นเอกราชในปี ค.ศ.1965 ท่าเรือสิงค์โปร์ก็ได้กลายเป็น
ท่าเรือปลอดภาษี โดยเฉพาะท่าเรือในย่านคลาร์กคีย์ ให้เป็นแหล่ง
บันเทิง ร้านอาหาร ถนนคนเดินยามค่ำ�คืน และห้างสรรพสินค้า ท่าเรือ
ในย่านคลาร์กคีย์จึงกลายเป็นสถานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในสิงค์โปร์

ท่าเรือฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ เมืองซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ท่าเรือฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ นั้น แต่เดิมเป็น
ท่าเรือสำ�หรับจอดเรือประมงเท่านั้น ซึ่งต่อมาได้กลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากติดกับท่าเรือ 39 ซึ่งเป็นจุด
ชมสิงโตทะเลและมีร้านอาหารมากมาย สวนสนุกขนาด
ย่อม และสวนสัตว์น้ำ�มอนเทอร์รี เบย์
อควาเรี่ยมตั้งอยู่ นอกจากนี้ยังมีเที่ยวเรือข้ามฟากไปยัง
เกาะอัลคาทราซ และการแสดงงานศิลปะตามท้องถนน
ย่านนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
ซานฟรานซิสโก  
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ท่าเรือฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
ท่าเรือฮัมบูร์กเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรป และ
เป็นท่าเรือปลอดภาษี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักในประเทศเยอรมนี จัด
เป็นย่านเศรษฐกิจที่สำ�คัญที่สุด จนมีชื่อเรียกกันว่า‘ประตูสู่โลก’
ภายในเขตท่าเรือฮัมบูร์กมีโกดังและคลังสินค้าที่ได้มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1883-1927 สำ�หรับการเที่ยวชม
คลังสินค้านั้น นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมในความงดงามของเหล่าอาคารคลังสินค้า
ที่สร้างขึ้นจากอิฐสีแดง โดยหนึ่งในคลังสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดคือ Kaispeicher B
ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์การเดินเรือระหว่างประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็น
จำ�นวนมาก

ท่าเรือวัลเดซ รัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา
ท่าเรือวัลเดซ ตั้งอยู่ห่างจากอ่าวอลาสกา 26 ไมล์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของธาร
น้ำ�แข็งโคลัมเบีย เป็นหนึ่งสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า “สวิสเซอร์แลนด์
แห่งอลาสกา” ด้วยความที่ไม่มีน้ำ�แข็งปกคลุมมากนัก ทำ�ให้สะดวกต่อการเดินทางและถูก
ใช้เป็นเส้นทางขนส่งเสบียงทางบกให้แก่อลาสกาในปี ค.ศ.1899 และในปี ค.ศ.1977 เมื่อ
ท่อขนส่งน้ำ�มันข้ามพรมแดนอลาสกา จากอ่าวพรูโดในอลาสกาไปที่ท่าเรือวัลเดซ ได้สร้าง
เสร็จสมบูรณ์ เศรษฐกิจในย่านวัลเดซจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน ท่าเรือวัลเดซได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชม
ธารน้ำ�แข็งและสัตว์ทะเล การตกปลาน้ำ�ลึก และแหล่งเล่นสกี ของบรรดานักท่องเที่ยว    

ท่าเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์ ย่านเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่18 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประเทศในแถบทวีปเอเชียนั้นกำ�ลังถูกรุกรานจากชาติ
มหาอำ�นาจในยุโรป ด้วยเหตุนี้จึงทรงมีพระราชดำ�ริใหัพัฒนาสยามประเทศ เพื่อให้มีความเจริญทัดเทียมประเทศอื่นๆ โดยทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเดนมาร์ก
และทรงก่อตั้งท่าเรือบริษัท อีสท์ เอเชียติค โดยมีนาย ฮันส์ แอนเดอร์ ชาวเดนมาร์ก เป็นเจ้าของ เพื่อทำ�การค้าไม้ระหว่างประเทศ ซึ่งท่าเรือนี้ เป็นจุดเริ่มของการเปิด
ประตูการค้ากับกลุ่มประเทศยุโรป ปัจจุบัน ท่าเรืออีสต์ เอเชียติค ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นย่านร้านค้ากว่า1,500 ร้าน มีทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ของ
ตกแต่ง และร้านอาหารนานาชาติ รวมไปถึงร้านอาหารชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีโรงละครที่สามารถรองรับผู้ชมได้กว่า 400 ที่นั่ง ซึ่งจะมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทย เช่นหุ่นละครเล็ก และการแสดงจากกลุ่มละครโจหลุยส์

ลองดูไหมล่ะ
จากตัวอย่างท่าเรือในต่างประเทศที่มีการพัฒนาท่าเรือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม หรือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำ�คัญ บางท่าเรือนั้นได้ดึงเอา
ลักษณะทางธรรมชาติ  ธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นจุดดึงดูดการ
ท่องเที่ยว  เช่นท่าเรือวัลเดซ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ดึงเอาความสวยงามของ
ธารน้ำ�แข็ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลาให้โดดเด่นขึ้น ผ่านกิจกรรมสกี
หรือตกปลาน้ำ�ลึก นอกเหนือไปจากการเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามของวัลเดซ  
หรือการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความอยากค้นหาเรื่องราวในอดีต เหมือนอย่าง
ท่าเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์ ที่กรุงเทพฯ  

ฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกตัวอย่างของท่าเรือ
ที่มีศักยภาพทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์สามารถพัฒนาท่าเรือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ หรือ
เรายังจะเห็นได้ว่าท่าเรือบางแห่งนั้น อาศัยการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นในพื้นที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร
สวนน้ำ� ความสวยงามของอาคารสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เหมือนกันและสำ�หรับพื้นที่
บ้านอาวอุดมนั้นน่าจะมีศักยภาพเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งในด้านสถานที่ทางธรรมชาติ ความสำ�คัญ
ทางประวัติศาสตร์ และความที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร  การคมนาคมสะดวก และมีผู้คนมากมายไม่
ว่าจะเป็นคนในพื้นที่และอาหารทะเลมาแต่เดิม อย่างไรก็ตามจำ�เป็นที่ทุกฝ่ายต้องคำ�นึงเรื่องของความ
สะอาดของธรรมชาติ การรักษานิเวศของสัตว์น้ำ�ให้สมบูรณ์ โครงการพัฒนาทั้งหลายจำ�เป็นที่จะต้องให้
ความสำ�คัญกับกระบวนการผลิต และการดำ�เนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หยุดการขยาย
กิจกรรม หรือการดำ�เนินการที่ส่งผลต่อวิถีประมลดั้งเดิม  รวมทั้งให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือชุมชน
บ้านอ่าวอุดมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และสะอาดต่อไป
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Q&A
นักเรียน : ว่ากันว่าลิงไม่มีป่าจะอยู่ มันเลยต้องลงมาคุ้ยขยะกินในชุมชน เราพอจะช่วยกันปลูกป่าคืนให้ลิงได้ไหมครับ เปลี่ยนจากที่ปลูกป่าทางเหนือ มาปลูกป่าให้ลิงอยู่ที่
นี่จะดีกว่าไหมครับ
ท่าเรือ : เราก็ทำ�ทุกอย่างตามกฏหมาย ตามโฉนดที่เรามี ส่วนลิงมันลงมาจากป่า เพราะคนชอบให้อาหารมัน คนนิสัยเสีย ลิงมันก็เลยนิสัยเสียตาม เอาป๊อปคอร์นไปให้ ลิง
ไม่เคยกินมันก็ติดใจ มันก็เลยลงมาแล้วมาคุ้ยขยะ
นักเรียน : ถ้าอย่างนั้นเราเอาป๊อปคอร์นไปไว้ในป่าให้ลิงได้มั้ยครับ

นักเรียน : หนูไปเก็บขยะมา เจอถุงมือกันไฟเป็นร้อยคู่ รองเท้าหนังเทียม แล้วก็ขยะแปลกๆ ที่ชาวบ้านไม่น่าจะใช้ ชาวบ้านบอกว่าพวกเขาก็ไม่ได้ใช้จริงๆ น่าจะมาจากท่าเรือ
ท่าเรือ : ก็คงมาจากคนบนเรือแหละ ใช้เสร็จก็โยนทิ้งน้ำ� อ่าวไทยเรือวิ่งผ่านเต็มไปหมด ทะเลมันต้องแบ่งกันใช้ เราอยู่อ่าวเดียวกัน ก็ต้องช่วยกันดูแล
นักเรียน : ตอนนี้ชาวบ้านดูแลฝ่ายเดียว

นักเรียน : งั้นเป็นไปได้มั้ยคะว่าเราจะมาคุยกัน จะได้ช่วยกันดูแล
ท่าเรือ : ใช่ครับ มันต้องมานั่งคุยกันดีๆ อยากให้แก้ยังไงก็มาบอกกัน รุนแรงไปก็ไม่เกิดอะไร เหมือนวันนั้นอ่ะ ป้องกันไปทีนึงแล้ว
นักเรียน: ถ้าชาวบ้านชวนทำ� MOU สนใจมั้ยคะ
ท่าเรือ: ผมเพิ่งให้เงินเขาไปทำ�เอง

นักเรียน : เข้าใจว่า ตอนนี้ทางบริษัทก็พยายามทำ�ทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่จะเป็นไปได้ไหมคะว่า เราจะขยับไปอีกขั้นหนึ่ง คือ ขั้นจิตอาสา ทำ�มากกว่าที่กฎหมาย
หลักวิชาการ หรือมาตรฐานกำ�หนดไว้
ท่าเรือ : ตอนนี้เราก็ทำ�อยู่ เขากำ�หนดแปดสิบ เราทำ�ร้อยสี่สิบ อย่างปล่องไงสูงกว่าที่เขากำ�หนดนะ  อาสาแล้วนะ

นักเรียน : ที่ผมรู้มา ชาวบ้านบอกว่า พอมีคนนอกเข้ามาในชุมชนก็มีเรื่องกันมากขึ้น ตรงสะพานปลา ตายกันทุกปี เมาแล้วก็มาตีกัน เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับ ชาวบ้านรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย
ท่าเรือ: เรื่องคนนี่มันห้ามไม่ได้ เราได้แต่ดูแลคนของเราให้ดีที่สุด คนของคนอื่นก็ทำ�อะไรไม่ได้ แต่ผมมั่นใจครับว่าคนของเราไม่เคยทำ�แบบนั้น
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นักเรียน: เวลาตรวจสอบ ถ้าเกิดสมมติว่า ท่าเรือมาจ้างหนูแล้วผลมันออกมาเกินมาตรฐาน หนูคิดว่า หนูก็คงไม่กล้าพูดหรอกค่ะ เพราะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ แบบนี้มันจะจริงหรือคะเวลาเราตรวจผล
ท่าเรือ: คนที่มาตรวจเชื่อถือได้ครับ มีคนกลาง เป็น Third Party มีนักวิชาการด้วย เขาก็ต้องมีมาตรฐาน พวกเราทั้งสองฝ่ายก็เข้าไปตรวจสอบได้ เมื่อวันก่อนชาวบ้านยังมาดูกันอยู่เลย เราไม่ปิดบัง ให้เข้า
มาฟังการนำ�เสนอ ถ้าสงสัยก็ถามได้เลย
นักเรียน: (คิด) ขนาดพวกหนูเคยเรียนพวกเคมีมา เคยทำ�การทดลอง ยังตามไม่ทันเลย อาจารย์ก็ยังงง มีแต่ค่าตัวเลขเต็มไปหมด ศัพท์เทคนิค พูดก็เร็ว แล้วชาวบ้านทำ�ประมงจะเข้าใจอะไร จะมีอะไรให้
ถาม ได้แต่ฟังอย่างเดียว
นักเรียน: เวลาชาวบ้านมีปัญหา เช่น ตื่นเช้ามาหายใจไม่ออก เขาจะทำ�ยังไงคะ
ท่าเรือ: เรามี Hot Line แจ้งได้ 24 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่เขาก็โทรมาหาผม ผมก็ต้องให้ลูกน้องไปเช็ค ส่วนใหญ่มันเป็นแค่พวกเหตุเดือดร้อนรำ�คาญ ไม่มีอะไร
นักเรียน:บันทึกเป็นเอกสารไหมคะ
ท่าเรือ: ไม่ครับ
นักเรียน: น่าจะทำ�นะคะ จะได้รู้ว่าชาวบ้านรำ�คาญอะไรบ้าง จะได้แก้ไขทีเดียวไปเลย ไม่ต้องแก้หลายรอบ
นักเรียน: ถ้าเรายอมลงทุนเพิ่มอีกสักนิดเพื่อที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ มีระบบจัดการ ระบบบำ�บัด มีระบบป้องกัน เช่น ใช้ของเยอรมัน ญี่ปุ่น ทาง
บริษัทพอจะทำ�ได้ไหมคะ เพราะเข้าใจว่ามันติดเรื่องของค่าใช้จ่าย
ท่าเรือ: เราใช้อยู่ครับ ผมยอมลงทุน มันเป็นกันแบบนี้เพราะเราใช้ของจีนแดงไงครับ ท่าทางนู่นยังมาปรึกษาผมเลย ผมก็แนะนำ�ไปแต่เขาก็ไปทำ�อะไรไม่รู้ เอาถูกไว้ก่อน
แต่ไม่มีประโยชน์ อีกอย่างพวกสินค้าพิษอะไรนี่ผมไม่รับครับ รับแต่ผลผลิตเกษตร
นักเรียน: ถึงแม้ทางบริษัทจะตรวจเช็คระบบ ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์แล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังคงกังวลมากครับเรื่องระเบิด อุบัติเหตุ ไฟไหม้
ท่าเรือ: มันคงเป็นที่ระบบเล็กๆ น้อยๆ ครับ จุดนี้ทำ�อะไรไม่ได้ ส่วนเรื่อง Human Error เล็กๆ น้อยๆ ก็ผิดที่คนแหละครับ
นักเรียน: (คิด) โยนให้คนเรื่อยเลยแฮะ  (ถาม)ถ้าอย่างนั้นได้วางแผนอะไรไว้มั้ยคะ
ท่าเรือ: เรามีการทำ�แผนอพยพแล้ว ชาวบ้านก็รับรู้แต่ยังไม่ได้ซ้อมเพราะติดเรื่องการขออนุญาตจากทางเทศบาล ส่วนโรงงานของเรา เราซ้อมแล้วครับ

นักเรียน: ผมมาอยู่ไม่กี่วันก็คัดจมูก แสบคอแล้ว เพื่อนๆ ก็ป่วย แล้วชาวบ้านจะเป็นขนาดไหนครับ ทางบริษัทมีการตรวจสอบอย่างไร เช่นพวกสารพิษที่สะสมในร่างกาย
ท่าเรือ: อ๋อ เรามีตรวจฟรีอยู่แล้ว ถ้าเป็นอะไรก็จ่ายให้ แต่ที่ตรวจก็ไม่พบมะเร็งปอดนะ ส่วนใหญ่แล้วตายเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากกับมดลูก เวลาเราปล่อย เราปล่อยแค่ 0.01% เอง อีก 99.9% มันก็ผ่าน
กระบวนการต่างๆ บางส่วนก็ทำ�ให้บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็ขายต่อ
นักเรียน: (คิด) แค่ 0.01% ดูน้อยนะ แต่ว่า 100% มันเยอะแค่ไหนกันนะ สูดมันไปทั้งชีวิตสะสมเกินร้อยพอดี
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ทำ�แล้วก็ทิ้งกันไว้....

ทำ�ไมไม่มาช่ว

วยกันนะ ?

จะใช้วิธีนี้ดี...

หรือวิธีนี้ดี ?

