เรารักอันดามัน

ผลการศึกษาโครงงาน "การศึกษานิเวศเฉพาะ และภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน"
กรณีศึกษา ชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่
จัดท�ำโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุ่งอรุณ
ภาคเรียนที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2558

"...อย่างที่ข้าพเจ้าไปขอกับชาวกระบี่ว่า
ป่าชายเลนอันนี้อย่าท�ำลายเลย
ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ
ขอให้เป็นป่าชายเลนอย่างเดิม
เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเอง"
พระราชด�ำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543

ค�ำน�ำ
“ไปทะเลกันเถอะ”
เมื่อพูดถึงทะเล ก็มักเป็นเวลาแห่งการมองหาสถานที่พักผ่อน และ
การหยุดพักกับชีวิตที่เร่งรีบอย่างที่เคยเป็น เมื่อถึงเวลาอย่างนั้นใครๆ ก็อยาก
พาตนเองไปยังที่ที่สวยงาม และภาพที่คนมักนึกถึง ก็มักเป็นภาพของตนเอง
ที่ก�ำลังกินลมชมวิวบนหาดทรายสีขาวใสสะอาด หรือโลดแล่นด�ำผุดด�ำโผล่อยู่
กับท้องทะเลสีฟ้าคราม
ซึ่งก็ช่างเป็นเรื่องที่โชคดีของคนไทย ที่มีสถานที่เช่นนั้นอยู่มากมาย
หลายแห่ง แม้ตา่ งชาติกย็ งั อิจฉา อย่างไรก็ตามส�ำหรับคนไทย “ทะเล” เป็นยิง่ กว่า
สิ่งที่กล่าวมา
ทะเลไทยเป็นทั้งพื้นที่มอบความสุข รวมทั้งมีคุณประโยชน์ทางด้าน
ทรัพยากรอาหาร และการด�ำรงอยู่ของชุมชนที่มากมายด้วยองค์ความรู้ของการ
มีชีวิตร่วมอยู่กับท้องทะเล ซึ่งน�ำพาความ “อยู่ดีมีสุข” มาสู่คนไทยตลอดมา
เพื่อการศึกษาในประเด็นดังกล่าว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนรุ่งอรุณ จึงได้จัดท�ำร่างรายงาน HIA (Health Impact Assessment)
ภายใต้หวั ข้อโครงงาน “การศึกษานิเวศเฉพาะ และวิถปี ระมงพืน้ บ้าน กรณีศกึ ษา
ชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่” ซึ่งได้น�ำพาคณะนักเรียนไปยัง
จั ง หวั ด กระบี่ . .. หนึ่ ง ในหลายจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า มี ท ะเลที่ ส วยงามที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย  หลายๆ คนคงพอนึกภาพไร่เลย์ อ่าวในเวิ้งลึก เกาะลันตา และเกาะ
พีพีอันเลื่องชื่อ หรือทะเลแหวกอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์
และอีกสารพัด มากมายเกินกว่าจะกล่าวถึงได้ในที่นี้
รวมทั้ง ยังมีบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่แพ้กัน เมื่อเราได้ค้นพบว่า ชุมชน
แหลมหิน – บ้านคลองรัว้ ยังสอนให้เราได้เรียนรูใ้ นคุณค่าของทะเลอันควรแก่การ
รักษาไว้ ซึ่งไม่น้อยไปกว่าความสวยงาม
ชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรัว้ เป็นชุมชนมุสลิมทีไ่ ม่ใหญ่นกั เป็นชุมชน
ที่อบอุ่น มีความเป็นกันเอง และมีวิถีประมงอย่างผู้ที่อยู่กับทะเลและรู้จักทะเล
อย่างแท้จริง ทุกครัวเรือนล้วนท�ำประมงเพื่อยังชีพ องค์ความรู้และประสบการณ์
ในการท�ำประมงของชุมชนทีน่ มี่ คี วามลึกซึง้ และรอบด้าน ทัง้ ยังถูกถ่ายทอดมารุน่
ต่อรุ่น  
ในการออกเรือหนึง่ ครัง้ ชาวประมงใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า อีกทัง้ ความรู้
และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เพื่อตามหาฝูงสัตว์ทะเลในท้อง
ทะเลใหญ่ บางครั้งเพียงแค่ฟังเสียง ดมกลิ่น มองแยกแยะความต่างของสีทะเล
กับเงาด�ำของฝูงปลา ก็สามารถรู้ได้ว่าควรจะมุ่งหัวเรือไปยังทิศใด และยังไม่นับ
สารพัดชนิดของเครื่องมือประมง ที่ช่วยให้ชาวประมงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
จากท้องทะเลได้อย่างหลากหลายเท่าที่ธรรมชาติจะจัดสรรให้ได้
ชาวประมงที่นี่จึงมีกินมีใช้อย่างเพียงพอ และด้วยความ “พอเพียง”
ที่นี่จึงไม่ยอมรับเครื่องมือท�ำลายล้างทุกประเภท ทั้งยังมีความมุ่งหวังที่จะคง
ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแห่งนี้ไว้ให้เนิ่นนาน  
ท้องทะเลชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรั้วยังปรากฏพบสมบัติที่ควรค่า
ต่อการหวงแหนของประเทศ พื้นที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มี
ความส�ำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ภายใต้ชื่อพื้นที่ชุ่มน�้ำปากแม่น�้ำ
กระบี่ อันแสดงให้เห็นความสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเล ที่นอกเหนือไปจาก
ทรัพยากรประมง และในปัจจุบันนี้หลายสิ่งก็เริ่มลดจ�ำนวนลงจนถึงขั้นหายาก
เช่น พะยูน เป็นต้น

เป็นทีท่ ราบกันอยูแ่ ล้วว่าโลกภายนอกและสังคมมีการพัฒนา
ก้าวหน้าขึ้น มนุษย์แสดงความต้องการในสิ่งต่างๆ เพื่อมอบความ
สะดวกสบายแก่ตนมากขึ้น เช่น ไฟฟ้า การขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
การขนส่ง เทคโนโลยีการสือ่ สาร เป็นต้น และนัน่ เหนีย่ วน�ำให้หลายพืน้ ที่
ซึง่ เป็นแหล่งทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก ถูกใช้
ประโยชน์ในลักษณะของการเป็นส่วนหนึง่ ของสายพานการผลิต ทัง้ เป็น
แหล่งวัตถุดิบ เป็นเส้นทางล�ำเลียง และแม้เป็นที่ระบายทิ้งกากของเสีย
หรือมลพิษต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกระบวนการทีส่ ายพานวิง่ ไป แน่นอน
ที่การผลิตและการบริโภคดังกล่าว ส่งผลกระทบไม่น้อยแก่ผู้ที่พึ่งพิง
ทรัพยากรนั้นโดยตรง รวมทั้งผู้พึ่งพิงโดยอ้อมเช่นกัน
วันนี้แผนพัฒนาพลังงาน ก�ำหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินอ�ำเภอ
ปกาสัย จังหวัดกระบี่ ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
แทนน�้ ำ มั น เตา ถึ ง แม้ โ รงไฟฟ้ า ปกาสั ย จะอยู ่ ลึ ก เข้ า ไปในแผ่ น ดิ น
ห่างจากชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้วไปเกือบ 10 กิโลเมตร แต่สิ่งที่
ก�ำลังถูกก่อสร้างขึ้นในระยะไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรจากชุมชน คือท่าเทียบ
เรือเพื่อการขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า
ด้วยความกังวลของคนในท้องถิ่นต่อผลกระทบในด้านต่างๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ผูค้ นทีน่ จี่ งึ เคลือ่ นไหว สอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ต่อแผนพัฒนาดังกล่าวเท่าที่หนทางแห่งประชาธิปไตยจะเอื้อให้
การศึกษาโครงงาน “การศึกษานิเวศเฉพาะ และวิถีประมง
พืน้ บ้าน กรณีศกึ ษา ชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรัว้ จังหวัดกระบี”่   เพือ่
จัดท�ำร่างรายงาน HIA (Health Impact Assessment) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุ่งอรุณ จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
และรวบรวมองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาประมงพืน้ บ้าน... หนึง่ ในองค์ความรู้
ที่ลึกซึ้งของคนไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ย้อนมองศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มอบทุกสิ่งให้กับชีวิต เพียงแค่มนุษย์มีความรู้
ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเหล่านั้นให้ได้ อีกทั้งยังมีความประสงค์เพื่อการ
ได้ ล องทบทวนดู อี ก สั ก ครั้ ง ว่ า จ� ำ เป็ น หรื อ ไม่ ส� ำ หรั บ แผนการและ
โครงการต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลลดทอนต่อศักยภาพ และความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อชีวิตและชุมชนในพื้นที่ และ
อาจส่งผลมาถึงเราทุกคนในทางใดทางหนึ่ง แม้ไม่ใช่ผู้คนในชุมชน
บ้านแหลมหิน – บ้านคลองรั้วก็ตาม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรุ่งอรุณ
ปีการศึกษา 2558

สารบัญ

คณะผู้จัดท�ำ
อาจารย์ที่ปรึกษา

พิสูจน์อักษร

บรรณาธิการ

ข้อมูล เนื้อหา
และภาคสนาม

คุณครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ วรัศมิ์ พิทักษ์วรรัตน์
ขนิษฐา แซ่เอี้ยว

นัชชา ลุจินตานนท์
พริม ผสมทรัพย์
วรัศมิ์ พิทักษ์วรรัตน์
สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล
อรกานต์ เรืองฤทธิ์สกุล

กัลยากร สงวนวิชัยกุล
คณิน สิงหละชาติ
ชญณัฐ ศุภทรงกลด
ชนิดา มีคุณเอี่ยม
ณัฏฐ์ อัศวไชยชาญ
ณัฐณิชา วนก�ำจร

ณภัทร ดีมั่นคงวณิช
ณิชารีย์ ถนิมมาลย์
ดิษฐ์สกุล สกุลดิษฐ์
ธัญทินี รุจิภาสกุล
ธรณ์ธันย์ อุดมศักดิ์ไพบูลย์
นัชชา ลุจินตานนท์
ปราง สายะศิลปี
ปณิธิ ตั้งศตนันท์
พริม ผสมทรัพย์
เพชร ศรีศุภผล
เพ็ญพิชชา ภาระสุวรรณ

รินรดา เพ็ชร์เหลือง
วรินทร์ยุพา ฐิตยานันท์
วรัศมิ์ พิทักษ์วรรัตน์
วันรุ่ง ภู่นภานนท์
วาริธร ชัยปณิธิพันธ์
วิพุธ อัศวเวชวุฒิ
ศิวัช ลู่วีระพันธ์
ศุภิสรา คุณะนิติสาร
สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล
อาชวิต ฟองสมุทร
อรกานต์ เรืองฤทธิ์สกุล

ภาพ และสารคดี
ชญณัฐ ศุภทรงกลด
ณัฏฐ์ อัศวไชยชาญ

ศิลปกรรม

ณัฏฐ์ อัศวไชยชาญ
ณัฐณิชา วนก�ำจร
ณภัทร ดีมั่นคงวณิช
ธัญทินี รุจิภาสกุล
นัชชา ลุจินตานนท์
ปราง สายะศิลปี

เพ็ญพิชชา ภาระสุวรรณ
วรินทร์ยุพา ฐิตยานันท์
วรัศมิ์ พิทักษ์วรรัตน์
วันรุ่ง ภู่นภานนท์
วาริธร ชัยปณิธิพันธ์
วิพุธ อัศวเวทวุฒิ
ศิวัช ลู่วีระพันธ์
สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล
อรกานต์ เรืองฤทธิ์สกุล
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ป่าชายเลน และกลุ่มเกาะชายฝั่งตอนบน
หมู่เกาะทะเลลึกตอนบน
ชายหาด และป่าสันทรายตอนกลาง
อ่าวพังงา
ป่าชายฝั่งตอนล่าง
หมู่เกาะทะเลลึกตอนล่าง
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อ้างอิง : http://www.ampan.asia/ampan/index.php/sample-sites

ฮัลโหล... อันดามัน

มาท�ำความรู้จักอัญมณีแห่งท้องทะเลกันดีกว่า...

ถ้าถามว่าเหตุใดทะเลอันดามันจึงเป็นทะเลที่สมบูรณ์แบบ ค�ำตอบแรก
ของฉันคงเป็นเหตุผลด้าน “ความสวยงาม” ซึ่งเรื่องนี้ถูกการันตีด้วยการได้รับต�ำแหน่ง
สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วติ ด อั น ดั บ โลกอยู ่ แ ล้ ว แต่ ถ ้ า ให้ คิ ด ใหม่ อี ก ครั้ ง ฉั น คงตอบว่ า
“ความอุดมสมบูรณ์” สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มา มันมหัศจรรย์จนไม่น่าเชื่อเลยว่าทะเลแห่งนี้
คือทะเลของประเทศไทย
ก่อนอืน่ เรามาท�ำความเข้าใจกันก่อนว่า ค�ำว่า ทะเลอันดามันแห่งประเทศไทย
นัน้ ครอบคลุมทะเลตัง้ แต่ฝง่ั ตะวันตกของแม่นำ�้ กระบุรที ตี่ ำ� แหน่งคอคอด จังหวัดระนอง
ไปทางใต้ จ นถึ ง พรมแดนไทย - มาเลเซี ย ที่ จั ง หวั ด สตู ล รวมถึ ง เกาะทางใต้ สุ ด
ของหมู่เกาะเมอร์กุยและทางเหนือสุดของหมู่เกาะลังกาวีด้วย
ทะเลอั น ดามั น แห่ ง ประเทศไทย มี ชี ว ภู มิ ภ าคที่ ต ่ า งกั น ถึ ง 6 ภู มิ ภ าค                         
ประกอบไปด้วย
1. ป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งตอนบน    
2. หมู่เกาะทะเลลึกตอนบน
3. ชายหาดและป่าสันทรายตอนกลาง
4. อ่าวพังงา
5. ป่าชายฝั่งตอนล่าง
6. หมู่เกาะทะเลลึกตอนล่าง

การประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองโดยรัฐบาลไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์พื้นที่
ที่เป็นเอกลักษณ์ หรือมีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่เด่นเฉพาะ
นอกจากจะมีแหล่งอนุรกั ษ์ทะเลอันดามันแล้ว ทะเลอันดามันยังมีพนื้ ทีท่ เี่ ป็น
อุทยานแห่งชาติอกี ด้วย โดยพืน้ ทีท่ างอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝัง่ อ่าวไทยอยู่ 8 แห่ง
ส่วนฝั่งอันดามันมีมากถึง 17 แห่ง
อี ก ทั้ ง ทะเลอั น ดามั น ยั ง ได้ รั บ การการประกาศเป็ น พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองทาง
สิ่งแวดล้อม ในเงื่อนไขของการเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่าง
จากบริเวณอื่น ซึ่งอาจถูกท�ำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ได้ง่าย
ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การประกาศคุ ้ ม ครองฝั ่ ง อั น ดามั น มี อ ยู ่ 6 แห่ ง ใน 3 จั ง หวั ด
คือ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ คือพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง อ�ำเภอเหนือคลอง
อ�ำเภอคลองท่อม อ�ำเภอเกาะลันตา
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญ
ระดับประเทศ (Ramsar Site) ถึง 4 แห่ง ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติแหลมสน - ปากแม่น�้ำกระบุรี - ปากคลองกะเปอร์
2. พื้นที่ชุ่มน�้ำในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
3. พื้นที่ชุ่มน�้ำในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
4. พื้นที่ชุ่มน�้ำปากน�้ำกระบี่

ภู มิ ภ าคทั้ ง หกนี้ ป ระกอบเป็ น ชี ว ภู มิ ภ าคอั น ดามั น แห่ ง ประเทศไทย
และระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวที่สุดในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
พืน้ ทีต่ รงนีก้ ลายเป็นแหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟืองทีเ่ หลืออยูเ่ ป็นแห่งสุดท้าย
บนชายฝั ่ ง แผ่ น ดิ น ใหญ่ ข องทวี ป เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และยั ง มี แ นวปะการั ง
ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของพะยูนฝูงใหญ่ รวมทัง้ ระบบนิเวศป่าชายเลนดัง้ เดิม
ชีวภูมิภาคของทะเลอันดามันเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบที่ท�ำให้เกิด
ลักษณะธรรมชาติที่โดดเด่นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน
กระจายอยู่ตลอดแนวความยาวของชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ประกอบด้วย
เกาะมากมายกว่า 280 เกาะ เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ ป่าและหนองน�้ำ บริเวณชายฝั่งประมาณ
1,535 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ในทะเลประมาณ 3,845 ตารางกิโลเมตร ที่ได้รับ

ส�ำหรับอ�ำเภอเหนือคลอง พื้นที่ที่เราได้ไปศึกษานั้นอยู่ในเขตชีวภูมิภาคที่ 4
หรือภูมิภาคอ่าวพังงา และในเขตพื้นที่ชุ่มน�้ำปากน�้ำกระบี่นั่นเอง
ทะเลอันดามันจึงไม่ได้มดี เี พียงเรือ่ งการท่องเทีย่ ว แต่ยงั เป็นสิง่ ล�ำ้ ค่าทีท่ วั่ โลก
ต่ า งให้ ค วามหวงแหน นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจ หากเราจะท� ำ การศึ ก ษา “คุ ณ ค่ า
ของอัญมณีแห่งท้องทะเล” นี้อย่างจริงจัง เพื่อที่เราจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของทะเล
อันดามันกันยิ่งขึ้น

กระบี่ไร้เทียมทาน

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้
ที่
มีความสวยงามจับใจด้วยทัศนียภาพแห่งท้องทะเล
และความอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย

ภูมิประเทศ
จังหวัดกระบี่
ชายฝั่งติดทะเล
อันดามัน ยาวถึง
160 กิโลเมตร

ตอนเหนือของจังหวัด
ประกอบด้วยเทือกเขาที่
ทอดตัวจากเหนือไปใต้เป็น
แนวยาวสลับกับพื้นที่แบบ
ลูกคลื่นลาดดอนและลาดชัน

N
เทือกเขาพนมเบญจา

มีที่ราบ
ชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตก
ของจังหวัด

จังหวัดกระบี่
ทะเลอันดามัน

ตอนใต้ของจังหวัดมีภูเขา
กระจัดกระจาย สลับกับ
พื้นที่แบบลูกคลื่น

จั ง หวั ด กระบี่ อ ยู่ ติ ด ทะเล
อันดามันทำ�ให้ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย ง
ใต้ แ ละลมมรสุ ม ตะวั น ออก
เฉียงเหนือ จังหวัดกระบี่จึงมี
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน
ฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง        
2 ฤดู คือฤดูร้อนและฤดูฝน

(เกาะพีพี)

ตอนใต้สุดและทิศตะวัน
ตกเฉียงใต้ของจังหวัดมี
สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น
ลาดดอนไปจนถึงที่ราบ
และภูเขาสูงต่ำ�สลับกันไป
หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า
130 เกาะ ซึ่งมีเกาะ
สำ�คัญได้แก่ เกาะลันตา
อำ�เภอเกาะลันตา และ
เกาะพีพี อำ�เภอเมือง

นอกจากจังหวัดกระบี่จะตั้งอยู่ติดทะเลแล้วยังมีแม่นำ�้ กระบี่ที่มี
ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร แม่น้ำ�กระบี่อยู่ที่ตำ�บลปากน้ำ�
รวมทั้งยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย
ซึ่งมีต้นกำ�เนิดจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาที่มีความสูง
ที่สุดในจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ยังปรากฏพื้นที่ชุ่มน้ำ�ปากแม่น้ำ�
กระบี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 12 พื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความ
สำ�คัญระหว่างประเทศ หรือ Ramsar Site ของประเทศไทยอีก
ด้วย

สารพัดกระบี่
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ทะเลกระบี่ ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความสำ�คัญ
ระหว่างประเทศ ในลำ�ดับที่ 1,100 มีลำ�คลองหลายสายไหลลงสู่ทะเล และ
พบป่าชายเลนที่มีเนื้อที่มากกว่า 100 ตารางกิโลเมตร บริเวณหาดเลนปาก
แม่น้ำ�กระบี่ เป็นแหล่งนกอพยพกว่า 300 ชนิด ซึ่งนกบางชนิดใกล้สูญพันธุ์
ส่วนบริเวณปากแม่น้ำ�กระบี่ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ�  ซึ่งมีพันธุ์
ปลาอย่างน้อย 50 ชนิด ที่เป็นปลาเศรษฐกิจ รวมถึงบริเวณเกาะศรีบอยาที่
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หายาก เช่น พะยูน โลมา และเต่าทะเล อีกทั้งยังมี
หญ้าทะเล จำ�นวน 11 จาก 12 ชนิดที่พบในประเทศไทย ซึ่งทำ�ให้ทะเลกระบี่
เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และนี่เอง คือแหล่งอาหารของ
พะยูน

แหล่งท่องเที่ยว

ถือเป็นความโชคดีของจังหวัดกระบี่
ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศ
หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ และมีทัศนียภาพอันสวยงาม จึงทำ�ให้กระบี่
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น ทะเลแหวก แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ที่เกิดจากสันทรายของเกาะทั้งสามเกาะ คือ เกาะทับ เกาะหม้อ และเกาะไก่
จะปรากฏเป็นหาดทรายขาวเชื่อมสามเกาะอย่างน่าอัศจรรย์ หรือจะเป็น หมู่
เกาะพีพี ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักดำ�น้ำ�ทั่วโลก อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนมากที่สุดของจังหวัดกระบี่ เป็นหมู่เกาะ
ที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำ�ทะเลใสสะอาด สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลก็ล้วนอุดม
สมบูรณ์ ทั้งหมู่มวลปะการัง ฝูงปลามากพันธุ์ รวมถึงสัตว์หายาก เช่น เต่าทะเล
โลมา พะยูน และวาฬ นอกจากนี้ยังมีสุสานหอย 75 ล้านปี ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญอีกแห่งหนึ่งและพบเพียง 3 แห่งในโลก คือพบที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทยที่กระบี่นี่เอง
กระบี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์อีก
มากมาย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต�่ำกว่า 2 ล้านคน และสร้างราย
ได้จากการท่องเที่ยวราว 30,000 ล้านบาทต่อปี หรือมากเป็นอันดับที่ 5 ของ
ประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่

แหล่งประมง

จังหวัดกระบีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ แนวชายฝัง่ ทะเลถึง 5 อ�ำเภอ หรือยาวกว่า 160
กิโลเมตร มีสภาพพื้นที่แนวชายฝั่งเป็นหาดทราย ทะเลกระบี่อุดมไปด้วยพันธุ์
สัตว์มากมาย อีกทั้งยังมีสัตว์เศรษฐกิจใหม่อันเป็นที่น่าสนใจอย่างปูทองหลาง
ที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างมาก
ปัจจุบนั รายได้จากการประมงของทะเลกระบีเ่ ฉลีย่ มากกว่า 200
ล้านบาทต่อปี ถือเป็นจังหวัดทีส่ ร้างรายได้จากการประมงให้แก่ประเทศในอัน
ดับต้นๆ

หากพูดถึงทะเลกระบี่ในด้านเศรษฐกิจ กระบี่ก็
คงเปรี ย บเหมื อ นสิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี ที่ ท� ำ เงิ น ให้ กั บ ผู ้
ประกอบการมากมาย

บ้านคลองรั้ว
แหล่งหญ้าทะเล 11 ชนิด
จาก 12 ชนิด

าด

ห
ชาย

ควน

บ้านคลองรั้ว
บ้านของพะยูน

1

35
2

3

4

5

6

มัสยิด

7
33

ชุมชนเเหลมหิน - บ้านคลองรั้ว
ชุมชนแหลมหินเป็นหย่อมบ้านหนึ่งของหมู่บ้านคลองรั้ว ตำ�บลตลิ่งชัน อำ�เภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่
โดยชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้วนั้นเป็นชุมชนประมงพื้นบ้าน ตัวชุมชนตั้งอยู่บน
แหลมที่ยื่นออกไปในทะเลบริเวณปากอ่าวแม่น้ำ�กระบี่ บ้านส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้าสู่อ่าว มี
ควนคั่นกลางระหว่างแนวบ้านเรือนกับทะเลอันดามัน ในอดีตชาวบ้านเรือนเคยตั้งบ้านเรือนอยู่
ฝั่งชายหาด แต่ด้วยกำ�ลังลมที่พัดแรงชาวบ้านจึงย้ายมาตั้งอีกฝั่งเพื่อหลบลม
ประวัติความเป็นมาของชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่แห่งนี้ พบว่า
ชาวบ้านเป็นชาวบ้านคลองรั้วที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซีย โดยเรียกตนเองว่า “พวกแล
หา” และมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ ต่อมาพวกมาเลเซียอีกเผ่าหนึ่งก็ได้มาตามพวกแลหากลับบ้าน
เกิดที่ประเทศมาเลเซีย ชาวบ้านแลหาจึงทำ�รั้วกั้นที่ริมคลอง เพื่อกันไม่ให้มีการอพยพกลับออก
ไปได้ บริเวณนี้จึงถูกเรียกว่า “บ้านคลองรั้ว” ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเป็นมากว่า 200 ปี สืบมา
จนถึงปัจจุบัน แต่เดิมทำ�มาหากินด้วยอาชีพเกษตร ทำ�ไร่อยู่บนควนที่เป็นที่สูงตรงกลางของ
แหลม ต่อมาเมื่อพบว่าในท้องทะเลแถบนี้มีสัตว์ทะเลอยู่มาก จึงหันมาทำ�ประมงเป็นหลักแทน
ชุมชนแห่งนี้มีทำ�เลที่ตั้งที่เหมาะสมทั้งภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่ และนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง ส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้มีของดีมากมาย อาทิ พะยูน หอยล่อเยื่อหรือหอยงวง
ช้าง และเรือหัวโทง
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สะแอ ลูกเล็ก
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มะลิสา บุตรจอ
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ครูสมชาย สีหนาด
สมเดช น้องไพรี
ครูสมเดช สีหนาด
วิรัช เหมบุตร
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ของดี... ชุมชน
หอยล่อเยื่อ

พะยูน

DUGONG

พะยูน

เรือหัวโทง
ถ้านึกถึงสัตว์ที่น่ารักในท้องทะเลของใครหลายคน
แน่นอนส่วนใหญ่มักนึกถึงพะยูน ซึ่งพะยูนหรือหมูน�้ำ เป็น
สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันทีเ่ คย
มีจ�ำนวนมาก

พะยูนที่ชุมชนแหลมหิน  -  บ้านคลองรั้ว เป็นพะยูนพันธุ์ Dugong dugon ซึ่ง
เป็นสัตว์ที่มีลำ�ตัวกลมเรียวยาว มีหน้าเหมือนหมู แต่มีหางเหมือนหางปลา ชอบลอย
นิ่ง อยู่ในทะเลใกล้ชายฝั่ง  พะยูนว่ายน้ำ�ได้และจะโผล่ขึ้นมาหายใจเป็นระยะๆ ทุก 1 2  นาที มีเขี้ยวยาวยื่นออกมาจากปากเป็นงาสั้นๆ ไว้คุ้ยดินเพื่อหาอาหาร ส่วนอาหาร
ของพะยูนได้แก่หญ้าทะเลที่พบ 11 ชนิดจาก 12 ชนิด ในฝั่งอันดามัน  รวมถึงสาหร่าย
พะยูน เป็นสัตว์ที่เชื่องช้าและไม่มีอาวุธป้องกันตัวจึงถูกจับได้ง่าย
พะยูนเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเล
และช่วยให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล พะยูนจะกินหญ้าทะเลเป็นอาหาร และปล่อยของเสีย
ออกมาเป็นปุ๋ยที่มีคุณค่า เป็นอาหารแก่สัตว์น้ำ�ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอาหาร
ของมนุษย์ โดยปกติพะยูนมักจะอาศัยรวมกันเป็นฝูง ซึ่งอาจมีจำ�นวนมากถึง 100 ตัว
แต่ปัจจุบันจำ�นวนลดลงมากจนอาจใกล้สูญพันธุ์และค่อนข้างหาได้ยาก ส่งผลทำ�ให้
พะยูนเป็นสัตว์อนุรักษ์และสัตว์คุ้มครอง โดยมีกฎหมายห้ามจับ ห้ามนำ�มากิน รวมถึง
ห้ามนำ�มาขายด้วย
ที่ทะเลอันดามัน พะยูนมักพบมากบริเวณเกาะลันตา ทำ�ให้พะยูนเป็นสัตว์
ประจำ�ถิ่น และสามารถพบได้ตามแนวหญ้าทะเลรวมถึงสาหร่าย ซึ่งปัจจุบันมีจำ�นวน
ลดลง พะยูนถือเป็นสัตว์ที่สำ�คัญ และถือว่าเป็นของดีของชุมชนแหลมหิน – บ้านคลอง
รั้ว อีกทั้งยังเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวไปตลอดกาล

ที่ ชุ ม ชนแหลมหิ น – บ้ า นคลองรั้ ว
สามารถพบหอยชนิดหนึ่งซึ่งไม่สามารถ
พบได้ทั่วไป นั่นคือ “หอยล่อเยื่อ” (ใน
ภาษาท้องถิ่น) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Pacific Geoduck และชื่อทางวิทยาศาสตร์
คือ Panopea generosa
หอยล่อเยื่อมีรูปร่างค่อนข้างประหลาด เนื่องจากมี
ลักษณะคล้ายกับงวงช้าง หอยชนิดนี้จะฝังตัวอยู่ใต้พื้นโคลน
ขนาดใหญ่รวมถึงทราย ส่วนงวงที่เห็นสามารถยืดยาวได้
มากกว่าลำ�ตัวถึง 10 เท่า มีน้ำ�หนักสูงสุดถึง 7.25 กิโลกรัม
โดยเมื่อยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็จะยิ่งฝังตัวลึกลงไป ซึ่งอาจอยู่ลึก
ลงไปได้ถึง 110 เซนติเมตร หอยล่อเยื่อเมื่อฝังตัวอยู่ใต้ดินจะ
ยื่นงวงออกมาบนผิวโคลนทราย   หอยชนิดนี้ยังมีอายุยืนได้
ถึง 146 ปี นับเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีอายุยืนของโลก

หอยล่อเยื่อ

PACIFIC
GEODUCK

หอยล่อเยื่อมีฤดูขยายพันธุ์อยู่ในช่วง
เดือนมิถุนายน   –   กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำ�
ทะเลมีอุณหภูมิค่อนข้างอุ่น แต่กว่าจะขุดหอย
ชนิดนี้ ได้ ก็ต้องรอให้มันมีอายุถึง 5 ปี จึงจะขุด
ขึ้นมาได้ หากนำ�ไปขายจะได้ราคาสูงร่วมหมื่น
บาท อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนเต็มใจจ่ายเงิน เพื่อ
ลิ้มรสชาติอันอร่อยของหอยล่อเยื่อ โดยนิยม
นำ�มาประกอบอาหารหลากหลายเมนู และมัก
ถูกส่งออกไปยังประเทศจีน เพื่อปรุงขายในร้าน
อาหาร อีกทั้งชาวญี่ปุ่นก็นิยมบริโภคหอยชนิดนี้
เช่นกัน
ที่ชุมชนแหลมหิน –  บ้านคลองรั้ว เคย
ขุดพบหอยชนิดนี้ และอาจกล่าวได้ว่าพบเป็นที่
เดียวในประเทศไทย ปัจจุบันค่อนข้างหาได้น้อย
ลง ดังนั้นหอยล่อเยื่อถือว่าเป็นของดีของชุมชน

“ ...พะยูน สัตว์อนุรักษ์,
หอยล่อเยื่อที่เดียวในไทย
และเรือหัวโทง เอกลักษณ์
ประมงพื้นบ้าน...”

เรือหัวโทง

FISHING
BOAT

“ ...พะยูน สัตว์อนุรักษ์, หอยล่อเยื่อพบที่เดียวในไทย
และเรือหัวโทง เอกลักษณ์ประมงพื้นบ้าน... ”
ภาพเรือลอยลำ�กลางท้องทะเลสีครามสดใส เป็นภาพที่คุ้นเคยกันอยู่ อีกทั้ง
ยังเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอันดามันอย่างต่อเนื่อง
ทะเลกระบี่มี “เรือหัวโทง” เป็นเอกลักษณ์   ซึ่งเป็นเรือที่มีพัฒนาการมานาน
โดยแรกเริ่มเป็นเรือขุดจากต้นไม้ใหญ่ ต่อมาพัฒนาให้เรือมีโครงสร้างขึ้น   และพัฒนา
ต่อมาจนเป็นเรือใบ แต่พบว่าไม่เหมาะกับทะเลที่มีคลื่นลมค่อนข้างแรงในบริเวณนี้  จึง
ปรับมาเป็นเรือแจวและ “เรือหัวโทง” ในที่สุด  ซึ่งถือเป็นของดีประจำ�ท้องถิ่นนี้
เรือหัวโทง คือเรือประมงพื้นบ้าน ที่มีลักษณะเด่นคือมีหัวเรือยาวใหญ่
และท้ายเรือเรียว ไม่มีหน้าตัด ซึ่งสามารถดัดแปลงใช้ได้ทั้งเป็นเรือประมงและ
เรือท่องเที่ยว
เรือหัวโทงได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวประมงพื้นบ้านฝั่งอันดามัน   โดย
เฉพาะที่ตำ�บลตลิ่งชันถือเป็นแหล่งต่อเรือหัวโทงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่
รู้จักกันดีว่านายช่างต่อเรือที่นี่มีฝีมือระดับครู ที่สามารถต่อเรือได้อย่างมีความแข็งแรง
และคุณภาพสูง   จนชาวประมงจากจังหวัดอื่นยังต้องมาขอซื้อเรือหัวโทงจากที่นี่
จากการพูดคุยกับ “คุณสุพัตร เชื้อทะเล”   หนึ่งในช่างต่อเรือของชุมชน
และผู้มีฝีมือการต่อเรือที่อยู่ในระดับของนายช่างใหญ่   คุณสุพัตรได้กล่าวว่าเหตุที่ที่นี่
สามารถผลิตเรือหัวโทงได้ดีมีคุณภาพจนเป็นที่ต้องการในกลุ่มชาวประมงหลายพื้นที่
อาจเนื่องด้วยชุมชนแห่งนี้มีช่างต่อเรือจำ�นวนมาก ซึ่งทำ�ให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาคุณภาพของเรือ ผ่านการศึกษาและเรียนรู้การต่อเรือในกลุ่มช่างต่อเรือด้วยกัน   
จนเกิดเป็นการแข่งขันในเชิงคุณภาพนั่นเอง
การต่อเรือหัวโทงหนึ่งลำ�  มีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อลำ� ซึ่ง
ต้นทุนนี้จะแตกต่างไปตามขนาดของเรือ และคุณภาพของไม้
เรือหัวโทงมีหลายขนาดด้วยกัน ขึ้นอยู่กับจำ�นวนกง (ทำ�ด้วยไม้ ลักษณะ
เป็นซี่เหมือนกระดูกปลาขนาดใหญ่วางขวางตัวเรือเป็นโครงไว้)   ซึ่งมีการต่อเรือหัว
โทงตั้งแต่ขนาด 13 กง, 15 กง, 17 กง, 19 กง, 21 กง และ 23 กง โดยเรือหัวโทงที่มี
ขนาดเล็ก 17 กง มักนิยมใช้เป็นเรือประมงขนาดเล็ก  หากใช้เป็นเรือท่องเที่ยวสามารถ
บรรทุกผู้โดยสารได้ 5  - 7 คน  เรือหัวโทงขนาด 19 กง เป็นเรือสารพัดประโยชน์ และเรือ
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 21 – 23 กง  เป็นเรือประมงออกทะเลลึกได้ หากใช้เป็นเรือท่องเที่ยว
สามารถให้นักท่องเที่ยวโดยสารได้ 12 - 15 คน และ 20 - 25 คนตามลำ�ดับ ซึ่งกฎหมาย
ได้กำ�หนดไว้
ในเรื่องของคุณภาพไม้   การต่อเรือหัวโทงนั้นใช้ได้ทั้งไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้ทัง
หรือไม้สักขี้ไก่   ไม้ที่มีความแข็งระดับปานกลางอย่างไม้เทียม ไม้สะเดา   ไปจนถึงไม้
เนื้อแข็งอย่างไม้พะยอมซึ่งกันเพรียงได้ดี รวมทั้งไม้ตะเคียนทองซึ่งก็หาได้ยากแล้วใน
ปัจจุบัน  
การเลือกชนิดไม้ ต้องคำ�นึงถึงขนาดเรือ เช่น เรือที่มีขนาดใหญ่กว่า   23
กง จะนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งตลอดทั้งลำ�เพื่อความทนทาน  นอกจากนี้ ยังต้องคำ�นึงถึงว่า
จะนำ�ไปประกอบเป็นส่วนใดของเรือ ซึ่งหากเป็นส่วนที่ต้องการความทนทาน เช่น  
ส่วนของโครง ตัวกง และกระดูกงู จำ�เป็นต้องใช้ไม้เนื้อแข็งกว่าส่วนอื่น
สำ�หรับการดูแลรักษาเรือหัวโทงนี้ให้ใช้ชันกวนกับน้ำ�มันในการอุดรูรั่ว
และเคลือบด้วยน้ำ�มันกาวเพื่อไม่ให้เรือผุ   ทำ�ให้อายุการใช้งานของเรือแต่ละลำ�    
ยาวนานร่วม 10 ปี   แตกต่างกับในอดีตที่มีเพียงสีทาเรือ ทำ�ให้อายุการใช้งานของเรือ
หัวโทงในสมัยก่อนไม่ทนทานเท่าในปัจจุบัน

โดยทั่วไปราคาของเรือหัวโทงจะแตกต่างกันไปตามขนาดเรือ  โดยขนาดเรือ 13 กง มี
ราคาขายประมาณ 20,000 บาทต่อล�ำ แต่หากปรับมาเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 21 - 23 กง
ราคาขายจะตกอยูท่ ปี่ ระมาณ 150,000 บาทต่อล�ำ พร้อมมีใบรับรองว่าเป็นเรือถูกกฎหมายด้วย
การมีโฉนดแนบไปด้วย  ชาวบ้านจะใช้เวลาในการต่อเรือล�ำหนึ่งเฉลี่ย 5 – 10 วันจึงจะเสร็จ
สมบูรณ์  ดังนั้นในเดือนหนึ่งช่างต่อเรือแต่ละคนจะสามารถต่อเรือได้ 2 - 3 ล�ำ ในหนึ่งปีการต่อ
เรือหัวโทงจึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหลายล้านบาทเลยทีเดียว
ซึ่งนอกจากจะมีการซื้อขายกันภายในชุมชนแล้ว ชาวประมงในฝั่งทะเลอันดามันทั้ง
จากจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ก็นิยมซื้อเรือหัวโทง
จากตำ�บลตลิ่งชันนี้เช่นกัน  รวมทั้งในปัจจุบันได้แพร่หลายไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่
ฝั่งทะเลอ่าวไทย (ยกเว้นยะลากับปัตตานีที่จะนิยมใช้เรือกอและมากกว่า)   เรายังพบการใช้
เรือหัวโทงทั้งในทะเลสาบสงขลา รวมไปจนถึงในแม่น้ำ�เจ้าพระยา แม้กระทั่งชาวต่างชาติยัง
สั่งเรือหัวโทงใส่ตู้คอนเทนเนอร์กลับไปยังประเทศของตน
และแม้ว่าเรือหัวโทง 1 ลำ� จะมีอายุการใช้งานได้นานกว่า 10 ปี แต่ยอดขายเรือหัวโทงก็ไม่เคยลดลงเลย ในทางตรงข้ามกลับต่อเรือได้ไม่ทันความต้องการของลูกค้า   ซึ่งคุณสุ
พัตรกล่าวว่า สาเหตุที่ความต้องการเรือหัวโทงไม่มีแนวโน้มจะตกลง อาจเป็นเพราะปัจจุบันมี
ชาวประมงเพิ่มขึ้น ทั้งจากเกษตรกรที่ผันตัวมาทำ�ประมง และลูกหลานชาวประมงที่เพิ่มมาก
ขึ้น   ซึ่งทุกวันนี้วัฒนธรรมในครอบครัวของชาวประมงนั้นก็เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มีเรือใช้
ครอบครัวละหนึ่งลำ�  กลายเป็นมีเรือตามจำ�นวนลูกหลานในครัวเรือน   นอกจากนี้ยังมีเหตุมา
จากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว เพราะเรือหัวโทงสามารถดัดแปลงเป็นเรือท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ประกอบการรีสอร์ทหรือบริษัทท่องเที่ยวอีกด้วย

อาจนับได้ว่า
ภูมิปัญญาการต่อเรือหัวโทงที่ตำ�บล
ตลิ่งชัน ยังคงสืบทอดเป็นรากฐานสำ�คัญ ที่อยู่เบื้องหลังการ
ขยายตัวของภาคการประมงและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งสร้างราย
ได้ให้แก่ประเทศไทยอยู่ไม่น้อย

ส่วนประกอบเรือ
กระดานปิดหัวกง

หัวเรือ

กง

กระดูกงู

กาบเรือ

ท้ายเรือ

RAMSAR SITE

ต.เพหลา

ต.พรุนาดิน

ต.คลองขนาน

ต.ตลิ่งชัน
บานคลองรั้ว
,แหลมหิน

ต.คลองทอมใต

ต.เกาะศรีบอยา

ต.คลองทอมเหนือ

เกาะลูดู
ต.หวยน้ำขาว

ต.เกาะศรีบอยา
(เกาะฮัง)
ต.เกาะศรีบอยา
(เกาะปู)

ต.คลองพน

ต.คลองยาง

ต.เกาะกลาง
ต.ทรายขาว
เกาะพีพี
(ดอน)

ทุงทะเล

เกาะลันตา

ต.ลันตานอย

เกาะพีพี
(เลน)

เกาะตะละเบ็ง

ต.ศาลาดาน

ระบบนิเวศ
ปากแม่น�้ำกระบี่
นิเวศหญาทะเล
นิเวศปะการัง
นิเวศปาชายเลน
นิเวศหาดทราย
นิเวศหาดหิน
นิเวศหาดโคลน
ดอกไมทะเล

โลมาสำรวจ
(โลมาสีชมพูและ
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ)
ดาวทะเล
หอยเมน
เคย
กุง

เหรียญทะเล

แมงกะพรุน

พยูน
ปลิงทะเล

ปู

วาฬบรูดา
เตาสำรวจ
(เตากระ
และ เตาตนุ)

หมึก

ต.ลันตาใหญ

ปลากระบอก
ปลาการตูน
ปลานกแกว
ปลากะพง
ปลาจะละเม็ด
ปลาทู
ปลาเกา
ปลาอินทรี
ปลาหลังเขียว
ปลาทราย

เกาะใหญ

เกาะปอ

พื้นที่ชุ่มน�้ำปากแม่น�้ำกระบี่ เป็นพื้นที่ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็น Ramsar Site ถูกประกาศเมื่อวันที่
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ 133,120 ไร่
พื้นที่ชุ่มน�้ำปากแม่น�้ำกระบี่ครอบคลุมพื้นที่
ตั้งแต่สุสานหอย 75 ล้านปี เขตผังเมืองรวมกระบี่ ป่า
ชายเลน หาดเลน หาดทราย ล�ำคลองหน้าเมืองกระบี่
ถึงป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ใน
บริเวณเกาะศรีบอยา
ป่าชายเลนปากแม่น�้ำกระบี่มีสภาพสมบูรณ์
มีล�ำคลองหลายสายไหลลงสู่ทะเล และหาดปากแม่น�้ำ
กระบี่ยังเป็นแหล่งนกอพยพที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของภาค
ใต้ มีป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
และเป็นที่อยู่อาศัยของนกป่าชายเลน และบริเวณปาก
แม่น�้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น�้ำทะเลและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ
โดยอนุสัญญา Ramsar Site เป็นข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลระหว่างประเทศ เพื่อร่วมมืออนุรักษ์
ยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน�้ำในโลก รวมทั้งเพื่อให้
มีการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชุ่มน�้ำอย่างชาญฉลาด

วงจรชีวิต

พืน
้ ทีช่ มุ ชนแหลมหิน - บ้านคลองรัว้
เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศหลากหลาย ส่งผล
ต่อสภาพพืน้ ทีแ่ ละสภาพธรรมชาติทมี่ คี วาม
เฉพาะ รวมทั้ ง พั น ธุ ์ พื ช และพั น ธุ ์ สั ต ว์ ที่ มี
ลั ก ษณะเฉพาะในแต่ ล ะนิ เ วศ และพบได้
เฉพาะถิ่น

โดยเฉพาะพันธุ์สัตว์ทะเลในอ่าวบ้านแหลมหินที่มี
มากมายหลายพันธุ์ ต่างเวียนว่ายอยู่ในอ่าวตามวงจรชีวิต บ้าง
เกิดในน�้ำตื้น และไปโตในน�้ำลึก บ้างวางไข่ตามแนวปากะรังน�้ำ
ลึกแต่ตามล่าอาหารเข้ามาจนใกล้ชายฝั่งในบางฤดูกาล ซึ่งชาว
ประมงได้เฝ้าสังเกตในพฤติกรรมและธรรมชาติของสัตว์ทะเล
เหล่านี้ จดจ�ำบันทึกเป็นความรูส้ ำ� หรับการท�ำประมงของพวกเขา
ไว้อย่างมากมายและมีคุณค่า

กุ้ง

ปู

ปลา

แมงกะพรุน

หอย

ปลาหมึก

สีแสดงแหล่งที่พบสัตว์ทะเล
หญ้าทะเล

ป่าชายเลน

กลางทะเล

ปากอ่าว

ร่องน้ำ�

หาด

ปะการัง

วางไข่

(น้ำ�ลึก)

ผสมพันธุ์

ห่วงโซ่อาหาร

หญ้าทะเล

แพลงก์ตอน

โลมาสีชมพู

ปลาตัวเล็ก

ปลาจะละเม็ด

แมงกะพรุน

สาหร่ายทะเล

หอยเม่น

สัตว์ทุกชนิดมีการด�ำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพาสิ่งมีชีวิตอื่น
โดยส่วนมากสัตว์ใหญ่จะกินสัตว์เล็ก ยกตัวอย่างเช่นปลาเก๋า
กินปลากะพง ปลากะพงกินปลากระบอก และปลากระบอกกิน
ปลาทราย หรือการทีแ่ พลงก์ตอนคืออาหารของสัตว์ทะเลหลาย
ชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้ง เคย หมึก แมงกะพรุน ปลาทราย ปลา
การ์ตูน หรือปลาจะละเม็ด

การที่สัตว์ชนิดหนึ่งตามล่าเพื่อกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร อาจเป็นการตามรอยไปสู่
แหล่งวางไข่ เช่น การที่ปลามงมักจะเข้ามากินกุง้ ที่เขตชายฝัง่ เพื่อวางไข่ หรือการที่
ปลาอินทรีซึ่งปกติอาศัยอยู่บริเวณน�้ำลึกหน้าเกาะพีพีเข้ามากินไข่ปลากระบอก
บริเวณชายฝัง่ ในช่วงเปลีย
่ นฤดูจากฤดูแล้งสูฤ
่ ดูมรสุม ก่อนว่ายกลับไปยังทีอ่ ยู่
เดิม
สัตว์แต่ละชนิดนัน้ มีวงจรชีวติ ของตนเอง และเชือ่ มโยงสูส่ ตั ว์อนื่ ด้วยห่วงโซ่อาหาร
โดยในแต่ละช่วงวัยของสัตว์ทะเลล้วนมีตวามส�ำคัญและบทบาทต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ท้องทะเลที่แตกต่างกัน เช่น ในช่วงวัยอ่อน สัตว์ทะเลจะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น
หากรอดชีวติ มาได้จนเติบโตเต็มวัยและพร้อมสืบพันธุ์ ก็จะช่วยขยายพันธุส์ ตั ว์ในทะเลให้แก่
ท้องทะเล ดังนั้นหากทั้งวงจรชีวิตและห่วงโซ่อาหารถูกตัดขาด จนมิอาจเชื่อมโยงเป็นวงจร
ได้ เช่น หากไม่มีแพลงก์ตอน ทั้งกุ้ง เคย หมึก แมงกะพรุน ปลาทราย ปลาการ์ตูน และปลา
จะละเม็ดก็ไม่สามาถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ และหากไม่มีปลาทราย ก็จะไม่มีอาหารของปลากระ
บอก และหากไม่มปี ลากระบอก ก็จะไม่มอี าหารของปลาอินทรีและปลากะพง ดังนัน้ การสูญ
เสียสัตว์ทะเลชนิดใดชนิดหนึง่ ไปด้วยการท�ำลายแหล่งวางไข่ ท�ำลายตัวอ่อน หรือท�ำประมง
ในแบบท�ำลายล้าง จึงไม่ได้หมายถึงการสูญเสียสัตว์ทะเลเพียงชนิดเดียว แต่นั่นหมายถึง
ความสูญเสียอย่างเป็นลูกโซ่ จนกระทั่งระบบนิเวศมิสามารถด�ำรงอยู่ต่อไปได้

ตามรอยพะยูน
และผองเพื่อน
พะยูนเป็นสัตว์น่ารัก รูปร่างอ้วนกลม และมีความเชื่องช้าอุ้ยอ้ายจนท�ำให้
เราสนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษาและตามรอย โดยหวังไว้วา่ อาจมีโอกาสได้พบตัวจริงของ
พะยูนในสภาพธรรมชาติตามทีพ่ วกมันได้ใช้ชวี ติ อยูจ่ ริงๆ ซึง่ ภายหลังท�ำให้เราทราบ
ว่าสิ่งที่เราวาดภาพหวังไว้นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก แม้ประเทศไทยจะเคย
เป็นแหล่งอาศัยพะยูนที่ส�ำคัญทั้งทางฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน แต่ทว่าก็
ลดน้อยลงมากแล้วในปัจจุบัน เชื่อว่ามีพะยูนเหลืออยู่ประมาณ 100 ตัวในฝั่ง
อันดามัน โดยมีฝูงพะยูนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่จังหวัดตรัง
สถานการณ์การลดจ�ำนวนลงทีเ่ กิดขึน้ กับพะยูนได้เกิดขึน้ กับสัตว์ทะเลเกือบ
ทุกสายพันธุ์ ทุกวันนีส้ ตั ว์ทะเลมีจำ� นวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วง เพราะสภาพธรรมชาติ
และระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
วางไข่ แหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลในทุกช่วงชีวิต ซึ่งเป็นประเด็นที่
มีความส�ำคัญมากเพราะหากพื้นที่เหล่านั้นถูกท�ำลายไป ย่อมกระทบต่อการด�ำรง
เผ่าพันธุ์ของสายพันธุ์สัตว์ทะเล เนื่องจากวงจรชีวิตได้ถูกตัดขาดลง  
ทะเลบ้านแหลมหินเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ  ์
นอกจากพะยูนแล้วก็ยงั พบขวัญใจนักท่องเทีย่ วอย่างปลาการ์ตนู ทีม่ กั พบอาศัยอยูใ่ น
กลุม่ ดอกไม้ทะเล  หรืออย่างปลิงทะเล ม้าน�ำ้ และปลาดาวทีอ่ าศัยอยูต่ ามแนวปะการัง  
หอยเม่นทีอ่ ยูร่ ว่ มกับสาหร่าย และเหรียญทะเลทีพ่ บมากตามชายหาด ซึง่ ในท้องถิน่ นี้
สามารถพบสัตว์อนุรักษ์ถึง 3 ชนิด ซึ่งคือพะยูน รวมทั้งปลานกแก้ว และเต่าทะเล

พะยูน
สัตว์ทะเลมีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติ และมีบทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศที่
ต่างกัน ดังเช่นผู้รักษาความอุดมสมบูรณ์ หรือพะยูน สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่ท�ำหน้าที่เป็นดั่งคนสวนช่วย
ปลูกหญ้าให้แก่ทะเล ทั้งนี้จากการกินหญ้าทะเลของพะยูนจะช่วยให้หญ้าทะเล
แตกหน่อเพิม่ จ�ำนวนขึน้ ปัจจุบนั นีท้ ที่ ะเลบ้านแหลมหินมีพะยูนอาศัยอยู่ 15 - 20  ตัว
ในทะเลบริเวณเกาะศรีบอยา และเกาะปูซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่กว้างใหญ่
พะยูนมีการเคลื่อนฝูงในรอบวัน โดยเคลื่อนตามการขึ้นลงและทิศทาง
การไหลของกระแสน�้ำเป็นหลัก ผลการศึกษาของ Heinsohn et al (1997) , Preen
(1993,1995) อธิบายว่า เมือ่ น�ำ้ เริม่ ขึน้ พะยูนจะเคลือ่ นจากแหล่งอาศัย ว่ายตามหรือ
ตัดกระแสน�้ำเข้าสู่บริเวณแหล่งอาหาร และค่อยๆ เคลื่อนฝูงไปตามกระแสน�้ำ  โดย
จะเคลื่อนเข้าหาชายฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับน�้ำทะเล เมื่อน�้ำเริ่มลงพะยูนจะเริ่ม
เคลื่อนฝูงลงสู่แหล่งอาศัย โดยหากมีร่องน�้ำอยู่ใกล้เคียง พะยูนจะเคลื่อนฝูงเข้าออก
โดยใช้ร่องน�้ำเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยลดเวลาและพลังงานส�ำหรับการเดินทางเคลื่อนฝูง
ของพะยูนได้อย่างมาก พะยูนจะไม่อาศัยอยู่ในแหล่งอาหาร แต่จะอาศัยอยู่บริเวณ
ร่องน�ำ 
้ ซึง่ จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้วา่ พะยูนจะอาศัยอยูบ่ ริเวณร่องน�ำ 
้ เดินทาง
ผ่านร่องน�ำ้ ในเวลาน�ำ้ ขึน้ เพือ่ ไปยังเกาะศรีบอยาและเกาะปู จากนัน้ จึงเดินทางกลับ
ไปที่พักในเวลาน�้ำลง

ทะเลบ้านแหลมหิน
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ทะเล
หลากหลายสายพันธุ์
นอกจากพะยูนแล้ว
ก็ยังพบขวัญใจนักท่องเที่ยว
อย่างปลาการ์ตูน

ปลานกแก้ว
บริ เ วณน�้ ำ ลึ ก ที่ มี ป ะการั ง สมบู ร ณ์ จ ะพบปลานกแก้ ว ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ดั่ ง
นางพยาบาลแห่ ง แนวปะการั ง การกิ น อาหารของปลานกแก้ ว คื อ การรั ก ษา
แนวปะการังให้ยังคงด�ำรงชีวิตอยู่ได้และคงความสมบูรณ์ไว้ เพราะอาหารของ
ปลานกแก้วคือ สาหร่ายที่ปกคลุมปะการัง  ซึ่งหากสาหร่ายมีจ�ำนวนมากจะปกคลุม
และบดบังแสงแดด จนปะการังไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้
นอกจากนี  ้ ปลานกแก้วยังกินซากปะการัง การกินซากปะการังนีเ้ องทีท่ ำ� ให้
ตัวอ่อนของปะการังสามารถร่วงลงสูพ่ นื้ ทะเล  และเติบโตต่อไปบนผืนทรายได้งา่ ยขึน้   
รวมทั้งการขับถ่ายของปลานกแก้วก็ยังเป็นประโยชน์ด้วย โดยมูลของปลานกแก้ว
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นผงสีขาว จะช่วยเพิม่ ปริมาณของเนือ้ ทราย ซึง่ เอือ้ ต่อการเจริญเติบโต
ของปะการังได้เป็นอย่างดี
แม้มนุษย์เองยังได้รับคุณประโยชน์จากการด�ำรงชีวิตของปลานกแก้ว
นักวิชาการระบุว่า ในช่วงชีวิตของปลานกแก้วสามารถผลิตทรายจากการขับถ่ายได้
มากกว่า 1 ตัน ซึ่งทรายเหล่านี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูปะการังแล้ว ยังช่วยเพิ่มทราย
ให้กับชายหาดสีขาวสะอาด ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยปลานกแก้วเป็น
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ที่ก�ำหนดไว้ว่า แนวปะการังที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลจะได้รับความคุม้ ครองจากพระราชบัญญัตฉิ บับนี  ้ โดยเฉพาะกฎหมายตามความในมาตรา 16 (3)
คือห้ามน�ำสัตว์ออกไป หรือท�ำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์  

เต่าทะเล
แขกผูม้ าเยือนทะเลบ้านแหลมหิน และมีแหล่งอาศัยอยูร่ ว่ มกับพะยูนและ
ปลานกแก้วอีกชนิดหนึ่งคือเต่าทะเล ซึ่งพบทั้งเต่าตนุ และเต่ากระ โดยธรรมชาติ
ของเต่า เมื่อออกจากไข่จะเดินทางเพื่อไปยังแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เติบโต
และอาศัยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงเดินทางกลับมายังแหล่งที่เกิดอีกครั้ง
เพื่อวางไข่ เต่าทะเลเป็น สัตว์อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ซึ่งเต่าทะเลจะอาศัยและหากินอยู่ในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านัน้   ทีบ่ า้ นแหลมหินนีเ้ องมีระบบนิเวศทีเ่ กือ้ กูลต่อการด�ำรงชีวติ ของเต่า
ทั้ ง มี แ หล่ ง หญ้ า ทะเลไว้ เ ป็ น ที่ ห ลบภั ย และมี แ หล่ ง อาหารบริ เ วณป่ า โกงกาง
อันอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น�้ำเล็กๆ และลูกไม้อาหารของเต่าทะเล

เอาเข้าจริงเราไม่ได้พบสัตว์ทั้งสามชนิดในพื้นที่ ดูเหมือนพวกมันจะ
ลดน้อยลงจนไม่สามารถพบหาได้ทั่วไป แต่พวกเราก็สนุกสนานไม่น้อยเมื่อได้
มีโอกาสศึกษาพืน้ ทีช่ ายหาดของเกาะกา ซึง่ ทีน่ นั่ เราได้พบ เหรียญทะเล ทีฝ่ งั ตัว
อยู่กับชายหาด มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะกลมแบนคล้ายเหรียญ
ที่ผิวปรากฏเหมือนลายฉลุรูปดอกไม้ เหรียญทะเลจะขยับตัวอย่างเชื่องช้า จนแทบ
ไม่รู้เลยว่ามันคือสิ่งมีชีวิต แต่เมื่อสังเกตดีๆ จึงจะพบว่ามันค่อยๆ เคลื่อนตัวแนบไป
กับพื้นทราย ท�ำให้พบรอยทางของเหรียญทะเลตามชายหาดเกาะกาอยู่ทั่วไป
เหรียญทะเลสืบพันธุโ์ ดยการปล่อยสเปิรม์ ให้ลอยไปผสมในน�ำ 
้ เมือ่ พวกมัน
เติบโตขึน้ จะค่อยๆ จมตัวลงสูก่ น้ ทะเล ประโยชน์ของเหรียญทะเลมิได้มเี พียงเดินไปมา
เท่านั้น เพราะเมื่อพวกมันตาย ร่างกายของมันจะย่อยสลายแล้วแปรสภาพเป็น
เม็ดทรายขนาดเล็ก เช่นเดียวกับปะการัง เหรียญทะเลยังได้ชอื่ ว่าเป็นดัชนีชวี้ ดั ความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลอีกด้วย

ปลิงทะเล ที่หากถูกรบกวนก็จะมีกลไกป้องกันตนเองโดยพ่นใยสีขาว

ออกมา ซึง่ ทัง้ เหนียวและแกะออกได้ยาก  บางครัง้ เมือ่ เราเดินตามชายหาดก็อาจพบ
สิ่งที่เหมือนน�้ำพุพ่นขึ้นมาจากพื้นทราย ซึ่งนั่นก็คือน�้ำที่ถูกพ่นผ่านระบบท่อของมัน  
นอกจากนี้เรายังพบ ดาวทะเล หลายสีหลายขนาด แทรกตัวอยู่กับ
ผืนหญ้าทะเล ทีเ่ ราเผลอจับมันขึน้ มาอย่างไม่รวู้ า่ มันเป็นสัตว์ทอี่ อ่ นไหวมาก ยังไม่รวม
หอยนานาชนิด ที่ต่างทิ้งเปลือกหลากสีและรูปทรงไว้บนผืนทราย
สัตว์เหล่านีเ้ ป็นตัวชีว้ ดั ความสมบูรณ์ของพืน้ ที่ ความเป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์ทะเลที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุ แพลงก์ตอน และซากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ดึงดูดให้
พะยูนและผองเพื่อน อาศัย หลบภัยและหากินอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลน และหญ้ า ทะเลผื น ใหญ่ ใ นบริ เ วณ
เกาะศรีบอยา และเลยไปถึงสุสานหอย 75 ล้านปี พื้นที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
พื้นที่ชุ่มน�้ำปากแม่น�้ำกระบี่ ถือเป็นล�ำดับที่ 4 ของประเทศไทย และล�ำดับที่
1,100 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
และแม้ว่าเกาะกาจะไม่ถูกก�ำหนดอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ส�ำคัญระหว่าง
ประเทศปากแม่น�้ำกระบี่ แต่ด้วยความต่อเนื่องของพื้นที่และความเชื่อมโยงของ
กระแสน�้ำ  ลม และการหมุนเวียนของตะกอนในท้องทะเลเดียวกัน ท�ำให้เกาะกามี
ความสมบูรณ์ไม่แพ้บริเวณใกล้เคียง
ชาวบ้านจึงตั้งใจที่จะยื่นเรื่องเพื่อขอขยายเขตพื้นที่ชุ่มน�้ำให้ครอบคลุมมา
ถึงเกาะกา และเลยลงไปถึงเกาะลันตา จังหวัดตรัง อันเป็นแหล่งพะยูนที่ส�ำคัญ

แมงกะพรุน
Planula

Polyp

Medusa

Ephyra

ทีช่ มุ ชนแหลมหิน – บ้านคลองรัว้ รวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงในต�ำบลตลิง่ ชัน อ�ำเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ “แมงกะพรุนลอดช่อง”  หรือทีม่ ชี อื่ ทางวิทยาศาสตร์วา่ LobonemasmithiiMayer ถือเป็น “สัตว์ประมง” ที่ส�ำคัญในพื้นที่ เนื่องจากจ�ำนวนที่มากมาย
มหาศาลและ “ราคา” ที่ไม่น้อยของมัน
                ชาวบ้านพบแมงกะพรุนลอดช่องในพื้นที่ซึ่งมีทางเดิน 2 เส้นทาง โดยเส้นทาง
แรกแมงกะพรุนมีถิ่นเกิดอยู่ที่บริเวณเกาะพีพีและจะไหลตามกระแสน�้ำมา ในเวลานั้น
แมงกะพรุนลอดช่องยังคงอยูใ่ นสถานะแพลงตอน Planula  แล้วจะค่อยๆเติบโตมาเรือ่ ย
จนมีขนาดใหญ่ขึ้นในที่สุด ซึ่งจะมีรูปร่างเป็นแมงกะพรุน (Medusa) ที่บริเวณหน้าเกาะ
ปู จากนั้นก็จะไหลไปตอนบนของเกาะปู โดยจะเป็น Medusa ที่มีขนาดใหญ่และมีน�้ำ
หนักมากขึ้น
ในอีกเส้นทางหนึ่งนั้นแมงกะพรุนจะเดินมาจากจังหวัดระนอง ผ่านเข้าทะเล
จังหวัดภูเก็ต สู่จังหวัดพัทลุง จนมาถึงจังหวัดกระบี่ แต่ในเส้นทางนี้ไม่ทราบจุดเกิดคือ
บริเวณใด
ทัง้ นีเ้ ส้นทางเดินของแมงกะพรุนทัง้ สองเส้นทางนี  ้ แท้จริงอาจเป็นเส้นทางสาย
เดียวกัน เพราะอาจใช้เส้นทางไหลเวียนของกระแสน�ำ้ เดียวกันและมีความเชือ่ มโยงถึงกัน
แต่ข้อมูลในเรื่องกระแสน�้ำยังมีไม่เพียงพอ จึงท�ำให้ไม่สามารถสรุปได้แน่นอน
และไม่ว่าแมงกะพรุนจะมีเส้นทางเดินกี่สายก็ตาม แมงกะพรุนจะเข้ามาสู่
บริเวณน่านน�ำ้ นี้ โดยช่วงเวลาทีแ่ มงกะพรุนมีมากและมีขนาดใหญ่จะตรงกับช่วงฤดูมรสุม
หรือราวๆ เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม  เนื่องจากแมงกะพรุนกินแพลงก์ตอนที่มีมาก
เพราะได้ รั บ สารอาหารที่ ถู ก ชะมากั บ ฝน ช่ ว งนี้ อ าหารของแมงกะพรุ น จะสมบู ร ณ์
แมงกะพรุนจึงมีตัวใหญ่และน�้ำหนักมาก แมงกะพรุนมักจะลอยขึ้นมากินแพลงก์ตอนที่
ผิวน�ำ 
้ ชาวประมงจึงสามารถจับแมงกะพรุนได้โดยง่ายและด้วยเครือ่ งมือทีม่ รี ปู ร่างเหมือน
สวิงที่ไม่มีความซับซ้อนใดๆ

ชีวิตของแมงกะพรุนในทุกระยะดูแปลกประหลาด แต่
ก็น่าสนใจไม่น้อย
Panula :เป็นชีวิตระยะแรกของแมงกะพรุน  เป็นระยะที่กินเวลาไม่ถึง
เดือน จากนั้นแมงกะพรุนจะฝังตัวเองลงสู่ท้องทะเล
Polyp : จะไม่สามารถขยับตัวได้และจะเกาะอยู่กับผืนโคลนทรายใต้
ทะเล  โดยจะมีหลอดอาหารยื่นออกมา และสามารถจับตัวกับ Polyp
อื่นเพื่อยึดเป็นกลุ่มก้อนได้
Ephyra : เมื่อ Polyp ได้รับสารอาหารเพียงพอ จะสร้างหนวดขึ้นและ
กลายไปเป็น Ephyra โดย 1 Polyp จะมีได้หลาย Ephyra
Medusa : คือ Ephyra ที่โตแล้ว Medusa นี้ก็คือแมงกะพรุนที่เรารู้จัก
กันนี่เอง
หมายเหตุ: โดยรวมวงจรชีวิตของแมงกะพรุน จะยาวนานได้ตั้งแต่
เพียง 1 สัปดาห์ จนถึง 1 ปีครึ่งตามแต่ชนิด

“ มันเหมือนมีเงินลอยอยู่กลางทะเล
เราก็แค่ออกไปตักมันมา... ก็เท่านั้น ”

ถ่ายโดย : ชญณัฐ ศุภทรงกฤด

ธรรมชาติแมงกะพรุน

การจับแมงกะพรุน

แมงกะพรุน เป็นสิ่งมีชีวิตดึกด�ำบรรพ์ ถือก�ำเนิดมาหลายร้อยล้านปี พวกมันจัดอยู่
ในอาณาจักรอนิมาเลีย ไฟลัมไนดาเรีย ไฟลัมย่อยเมดูซาซัว แน่นอนว่ายังมีการแตกแขนง
ออกไปในอีกหลายสายย่อยตามชั้น (Class) ต่างๆ ซึ่งท�ำให้บนโลกมีแมงกะพรุนมากกว่า
1,000 ชนิดทัว่ โลก และจะมีลกั ษณะและขนาดทีแ่ ตกต่างกันไป จากการส�ำรวจในปัจจุบนั ยัง
คงมีการค้นพบแมงกะพรุนสายพันธุ์ใหม่ในทุกปี
                แมงกะพรุนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีน�้ำเป็นส่วนประกอบในร่างกายกว่า 95 % ด้วยความ
ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาถึงจุดหนึ่งแล้วหยุด แมงกะพรุนจึงเป็นแพลงตอนที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด กล่าวคือไม่มีสมอง แมงกะพรุนจะใช้เพียงระบบประสาทเท่านั้นในการรับรู้เหนือ
ใต้ บนล่างซ้ายขวา สิง่ รอบตัวและการเคลือ่ นที่ ท�ำให้กระแสประสาทของแมงกะพรุนมีความ
พิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งแมงกะพรุนยังไม่มีระบบขับถ่ายอีกด้วย                  
แมงกะพรุนมีอายุขัยที่ไม่แน่นอนขึ้นกับปริมาณของสิ่งที่กินเข้าไป รวมถึงสภาพ
แวดล้อมด้วย หากน�้ำบริเวณนั้นเย็นหรืออุ่นเกินไป แมงกะพรุนก็จะมีอายุขัยที่สั้นลง โดยช่วง
ชีวติ ทีย่ าวทีส่ ดุ ของแมงกะพรุนจะอยูใ่ นช่วง Polyp ซึง่ สามารถมีอายุได้กว่า 1 ปี หรือมากกว่า
นั้น โดยเมื่อกลายมาเป็น Medusa แล้ว จะมีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่ 3-4 วัน ไปจนถึง 1 ปี และจะ
ตายภายหลังจากการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เรียบร้อยแล้ว
                หากเราแบ่งประเภทแมงกะพรุนในอีกมุมมองหนึ่ง เราจะสามารถแบ่งแมงกะพรุน
ออกเป็นชนิดที่ ” กินได้ ” และ “ กินไม่ได้ ” หลายท่านก็คงเคย “กิน” แมงกะพรุนมาบ้างเช่น
กัน แมงกะพรุนที่กินได้ในประเทศไทยนั้น มีทั้งหมด 3 ชนิด ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ
“แมงกะพรุนลอดช่อง” ส่วนอีก 2 ชนิดนัน้ คือ แมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนหอม แมงกะพรุน
ทั้งสามชนิดนี้แม้มีพิษแต่ไม่รุนแรงสามารถขจัดให้หมดไปได้ แต่แมงกะพรุนชนิดอื่น เช่น
แมงกะพรุนกล่องจะมีพิษในระดับที่หากรับประทานเข้าไปแล้วจะท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้

ในการจับแมงกะพรุนของชาวประมงที่ชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรั้วจะ
ใช้อุปกรณ์ในการจับ 2 ชนิด ซึ่งใครจะใช้ชนิดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความถนัด ความ
สามารถ และความนิยมของผู้ใช้ นั่นคือกระชอนและคราด ขั้นตอนการจับโดย
กระชอน (มีลักษณะเหมือนสวิง เป็นห่วงท�ำจากตาข่าย โดยจะมีตาที่ห่างกันพอ
สมควร เนือ่ งจากป้องกันไม่ให้มนี ำ�้ ติดขึน้ มามาก) หรือคราด(มีลกั ษณะเหมือนคราด
พรวนดินทั่วไป แต่มีความยาวที่มากกว่าเล็กน้อย) วิธีการจับแมงกะพรุนด้วย
เครื่องมือทั้ง  2 ชนิดนี้   ก็คือการตักและช้อนมันขึ้นมา ตัวกระชอนและคราดจะมี
ด้ามไม้ที่ต้องมีความอ่อนตัวสูง เพื่อใช้สะบัดตัวแมงกะพรุนขึ้นมาบนเรือได้ง่าย
ส�ำหรับความแตกต่างในการใช้เครือ่ งมือทัง้ 2 ประเภทนี้ ก็คอื ผูท้ ใี่ ช้คราดนัน้ จะต้อง
มีความช�ำนาญมากกว่า เนือ่ งจากซีค่ ราดจะสามารถท�ำให้ตวั แมงกะพรุนฉีกขาดได้
แต่เวลาใช้คราดตักแมงกะพรุนขึ้นมาจะมีน�้ำทะเลติดขึ้นมาน้อยกว่า
                เมื่อชาวประมงช้อนแมงกะพรุนจนเต็มเรือแล้ว พวกเขาจะแล่นเรือกลับ
เข้าฝัง่ เพือ่ น�ำไปขายทีแ่ พรับซือ้ แมงกะพรุน ซึง่ ราคาขายนัน้ จะมีราคาต่างกันไปตาม
แต่ละช่วงเวลา  โดยจะมีราคาอยู่ระหว่างตัวละ 5 - 12 บาท ทั้งนี้ราคานั้นจะขึ้นกับ
จ�ำนวนแมงกะพรุนที่จับขึ้นมาได้ และความต้องการของตลาดและผู้บริโภค (โดย
ทั่ ว ไปในช่ ว งที่ แ มงกะพรุ น มาก ราคาจะตกซึ่ ง เป็ น ไปตามกลไกตลาด) จาก
การสอบถามชาวประมง พบว่าสามารถจับแมงกะพรุนได้กว่าพันตัวต่อล�ำในช่วง
ฤดูมรสุม ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเรือแต่ละล�ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
                แมงกะพรุนที่แพรับซื้อมาจะถูกน�ำไปแปรรูป ก่อนถูกส่งขายไปยังที่อื่น
ดังแสดงไว้ในตาราง เมื่อแมงกะพรุนถุกแปรรูปพร้อมขายแล้วจะมีเถ้าแก่มารับซื้อ
และราคาขายก็จะต่างกันอีกเช่นกัน ส่วนหางจะขายได้ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม
และส่วนหัวขายได้ 60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีราคาสูงสุดได้ถึง 100 บาทต่อกิโลกรัม
นอกจากนี้ยังมีการส่งขายต่อไปยังจังหวัดอื่นในประเทศ เช่น ส่งไปมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง รวมถึงการส่งออกขายยังต่างประเทศ
เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น
               เนื่องจากมนุษย์สามารถคาดเดาธรรมชาติของแมงกะพรุนได้ง่าย คือเมื่อ
ฝนตกแมงกะพรุนจะลอยตัวขึ้นผิวน�้ำเพื่อกินแพลงก์ตอน ท�ำให้เมื่อฝนหยุดตก
ชาวประมงจะสามารถออกเรือจับแมงกะพรุนได้โดยง่ายดาย โดยไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์
ที่ยุ่งยากในการจับ และมีรายได้ค่อนข้างแน่นอน ท�ำให้ชาวประมงส่วนหนึ่งนิยม
เลือกท�ำประมงด้วยการจับแมงกะพรุนเป็นหลัก

การแปรรูป
สารที่ใส่

จุดประสงค์

ระยะเวลา

หมายเหตุ

บ่อที่ 1

1 มาบ่อ 2

บ่อที่ 2

บ่อที่ 3

1-3 คืน

เมือ่ เรือกลับจากทะเล จะน�ำแมงกะพรุนลงทีแ่ พรับซือ้   โดยจะนับจ�ำนวนแล้วโยนลงสูก่ ระบะทีท่ ำ� จากไม้และใช้ผา้ ขึงไว้ เมือ่ นับเสร็จจะตักแมงกะพรุนใส่ตะกร้า
ใช้รอกสาวต่อไปเพื่อน�ำแมงกะพรุนไปเทลงราง  แล้วปล่อยให้แมงกะพรุนไหลลงบ่อที่ 1
                บ่อแปรรูปแมงกะพรุนนั้นจะตั้งอยู่ติดกับคลอง เพื่อให้สามารถขนแมงกะพรุนได้ง่ายๆ ตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น โดยบ่อจะท�ำจากไม้ไผ่มีแผ่นพลาสติกกันน�้ำ
ปูรอง แม้จะเรียกว่าบ่อ 1 แต่ไม่ได้หมายความว่ามีบ่อเดียว บ่อ 1 นั้นหมายถึงบ่อที่มีไว้ส�ำหรับแปรรูปขั้นตอนที่ 1  และบ่อ 1 แต่ละบ่อจะมีช่องที่เชื่อมกันอยู่ และจะเปิด
ช่องให้แมงกะพรุนไหลต่อไป เมื่อเต็มทุกบ่อแล้วจึงค่อยใส่สารลงไป
                เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในบ่อ 1 (ดูข้อมูลในตาราง) แมงกะพรุนจะถูกแยกหัวและหาง โดยตัดแล้วส่งไปยังบ่อ 2 และแยกบ่อส�ำหรับส่วนหัว และส่วนหาง
ลักษณะของบ่อ 2 จะเหมือนกับบ่อ 1 แต่ไม่มีช่องเชื่อมกัน
                ในบ่อ 3 จะต่างตรงที่มีการเตรียมแผ่นพลาสติกไว้เพื่อคลุมปิดบ่อ แมงกะพรุนจากบ่อ 2 จะถูกน�ำมาเก็บไว้ในบ่อนี้ แยกส่วนหัวและส่วนหางเหมือนเดิม
ขั้นตอนนี้จะใส่เกลือจ�ำนวนมาก เพื่อที่จะท�ำให้แมงกะพรุนแห้งจากการท�ำปฏิกิริยากับเกลือ

ภาพชาวบ้านออกเรือเพื่อจับแมงกะพรุน

ช่วงมรสุม

นี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่สุดในอ่าวบ้านแหลมหิน
ช่วงเวลาที่สัตว์ทะเลหลายชนิดจะหลั่งไหลมาที่อ่าว
ในขณะเดียวกัน นี่ก็คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด
ชาวประมงจะต้องมีไหวพริบ ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน
ถ้าหากคุณร่วมลงเรือไปพร้อมกับชาวประมงในช่วงมรสุม ที่อ่าวนี้คุณจะได้
เห็นวิธีการจับสัตวทะเลที่น่าทึ่งที่สุดของชาวประมง

จาก ประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังชุมชน

แหลมหิน – บ้านคลองรั้วสองครั้งในชีวิต และในเวลาที่ห่างกัน
เพียงไม่กเี่ ดือน  การหมุนเวียนของฤดูกาลท�ำให้เราได้พบกับสภาพ
อากาศทีแ่ ตกต่างกันไป ครัง้ แรกอากาศทีช่ มุ ชนร้อนอบอ้าว ดีทวี่ า่
ท้องฟ้าและทะเลยังสวย พอท�ำให้เกิดความเพลิดเพลินใจตลอด
เวลาที่อยู่ที่โน่น

ส� ำ หรั บ ช่ ว งมรสุ ม จะอยู ่ ใ นช่ ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง
เดือนตุลาคม ลมยืนจะเริ่มเปลี่ยนทิศ โดยพัดมาจากทะเลทาง
ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจึงได้
รับก�ำลังลมอย่างเต็มที่ ส�ำหรับที่ชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรั้ว
ยังมีลมใต้จากทะเลแทรกมาตัง้ แต่เดือนเมษายนอีกด้วย ส่งผลให้
น�้ำทะเลมีความขุ่นเนื่องจากกระแสลมและกระแสน�้ำแรงกวน
ตะกอนให้ฟุ้งขึ้นมา   แต่การที่น�้ำทะเลมีความขุ่นนั้นค่อนข้างเป็น
ผลดีต่อการท�ำประมง  สัตว์ทะเลจ�ำนวนมากมายที่จับได้ในช่วง
หน้ามรสุมนี้ มีสว่ นช่วยสร้างรายได้และท�ำให้ชาวประมงมีอยูม่ กี นิ
ตลอดมา
กุ้ง

ซึ่ ง ต่ า งจากการไปชุ ม ชนในครั้ ง ที่ ส อง ที่ เ มื่ อ เราแรก
ย่างเท้าเข้าชุมชน ก็ได้สมั ผัสและสูดอากาศยามเช้าทีฟ่ า้ ยังมีหมอก
จางๆ  ยอดหญ้ า ยั ง เปี ย กชื้ น   แต่ ว ่ า แดดนั้ น มี โ อกาสโผล่ ม า
เยี่ยมเยียนพวกเราได้เพียงครู่เดียว จากนั้นเมฆด�ำทะมึนก็เข้า
ครอบครองท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว  สายฝนกระหน�ำ่ ลงมาไม่ขาดสาย  
ซึ่ ง นอกจากจะตกหนั ก แล้ ว ยั ง ตกนานอี ก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม
ความเพลิดเพลินของเรา ก็คอื ความอิม่ หมีพมี นั ด้วยสารพัดอาหาร
ทะเลที่สมบูรณ์และมากมายในช่วงนี้

เฉพาะในฤดูกาลที่เป็นช่วงมรสุม ทะเลจะมีคลื่นลม
รุนแรง น�ำ้ ทะเลจึงขุน่ ชาวบ้านทีน่ สี่ ามารถจับกุง้ ได้มาก  เนือ่ งจาก
กุ้งจะมองไม่เห็นอวนที่วางดักไว้
ในการจับกุ้งชาวบ้านจะสังเกตทิศทางของกระแสลม
และกระแสน�้ำ  โดยชาวบ้านจะวางอวนสามชั้นและปล่อยไปกับ
กระแสน�้ำ  เนื่องจากกุ้งเป็นสัตว์ที่ชอบว่ายทวนกระแสน�้ำเพื่อเข้า
มากินแพลงก์ตอน กุ้งจึงมักติดอวนได้ง่าย

ในหนึ่งปีภาคใต้จะมี 2 ฤดู อันได้แก่ฤดูแล้งและ
ฤดูฝน หรือที่ชาวประมงเรียกกันว่า หน้าแล้งหรือนอกมรสุม
และหน้ามรสุม

ส�ำหรับการจับปู จะเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นลงของน�้ำ โดย
ชาวบ้านมักจะจับปูบริเวณร่องน�ำ 
้ และเนือ่ งจากปูเป็นสัตว์หน้าดิน
ไม่ชอบน�ำ้ ลึก เมือ่ น�ำ้ ขึน้ ปูจะย้ายจากร่องขึน้ มาบนเนินทราย เพราะ
ระดับน�้ำในร่องน�้ำจะลึกเกินไปส�ำหรับปู ชาวบ้านจะวางไซหรือ
ลอบไว้ตรงเนินทรายเพื่อดักปูที่หนีจากร่องน�้ำขึ้นมา แต่หากเป็น
ช่วงน�้ำลง ปูจะย้ายจากเนินทรายลงไปในร่อง ซึ่งชาวบ้านก็จะไป
วางไซหรือลอบไว้ในร่องเพื่อรอดักมัน แม้ปูจะพบได้ตลอดปีแต่
ในช่วงมรสุมนี้ชาวบ้านจะสามารถจับปูได้มากกว่า เนื่องจากปู
จะยังสามารถได้กลิ่นเหยื่อแต่ไม่เห็นไซหรือลอบที่ใส่เหยื่อไว้

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงนอก
มรสุมซึ่งมีกระแสลมหลัก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลมยืน”  พัดมา
จากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะพัดผ่านแผ่นดินและกว่า
จะมาถึงที่นี่ลมก็อ่อนแรงลงไปแล้ว  ท�ำให้ในช่วงนอกมรสุมนี้
น�้ำทะเลมีความใสเพราะคลื่นลมไม่แรง

ปู

ปลา

นอกจากกุ้ง และปู ซึ่งเป็นสัตว์ที่จับได้มากในช่วงมรสุม  
ชาวประมงยังสามารถจับปลาได้อีกด้วย โดยเฉพาะปลาทรายที่
มักจะว่ายเข้ามากินแพลงก์ตอนที่มีมากในช่วงมรสุม  เนื่องจาก
ฝนที่ตกหนักจะเป็นช่วยชะตะกอนและแร่ธาตุอันเป็นอาหารของ       
แพลงก์ตอนจากป่าชายเลนลงมาสู่ทะเล อีกทั้งยังมีปลากระบอก
ที่สามารถจับได้ตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตามในช่วงมรสุมนัน้ ชาวประมงสามารถจับปลา
ใหญ่ได้ไม่มากนัก หากเทียบกับช่วงนอกมรสุม ด้วยเงื่อนไขของ
การใช้อุปกรณ์  เช่น ถึงแม้ปลาอินทรีและปลาเก๋าจะพบได้ตลอด
ปี แต่เนื่องจากกระแสน�้ำที่รุนแรงจะพัดอุปกรณ์ประเภทไซและ
เบ็ดราวอินทรีให้ขาดหรือไหลไปกับกระแสน�ำ้ ทีเ่ ชีย่ วแรง นอกจาก
นี้ยังเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของปลา ที่ส่วนมากจะเข้ามาวางไข่
บริเวณใกล้อ่าวในช่วงนอกมรสุมเท่านั้น
		

รอบรู้ในธรรมชาติ
เหมือนว่าธรรมชาติได้จดั สรรให้ชาวประมงมีอยูม่ กี นิ ง่าย
เพียงแค่ออกเรือไปยังทะเลหน้าบ้าน อย่างไรก็ตามธรรมชาติ
ท้องฟ้า คลืน่ ลมนัน้ ยิง่ ใหญ่สำ� หรับมนุษย์เสมอ  การประมงจึงไม่ใช่
เรือ่ งง่ายอย่างทีเ่ ข้าใจเสียทีเดียว  โดยเฉพาะเมือ่ ต้องท�ำประมงใน
ช่วงที่คลื่น ลมและกระแสน�้ำที่รุนแรง   ครั้งหนึ่งเรายังได้เห็น
เหตุการณ์ที่เรือหัวโทงล�ำใหญ่พลิกคว�่ำ   จนต้องอาศัยเพื่อน
ชาวประมงด้วยกันไปช่วยกูเ้ รือ ชาวประมงจึงต้องอาศัยความรูแ้ ละ
ประสบการณ์อยู่ไม่น้อยในการด�ำรงชีพให้ได้ในฤดูกาลเช่นนี้
โดยทั่ ว ไปในการท� ำ ประมงของชาวบ้ า นต้ อ งอาศั ย
ความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับฤดูกาลที่ส่งผลต่อ
วงจรชีวิตของสัตว์ รวมทั้งส่งผลต่อสภาพของคลื่นลม ซึ่งโดยมาก
จะส่งผลต่อความขุ่นใสของน�้ำทะเลดังที่กล่าวไป
หรื อ แม้ ข ้ า งขึ้ น ข้ า งแรมของดวงจั น ทร์ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์น�้ำขึ้น - น�้ำลง และปรากฏการณ์น�้ำเกิด – น�้ำตาย  
ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความเชี่ ย ว   -   นิ่ ง ของกระแสน�้ ำ  และส่ ง ผลต่ อ
ความขุ่น  - ใสของน�้ำทะเลเช่นกัน  รวมถึงความมืดและสว่างของ
ท้ อ งฟ้ า และทะเลในช่ ว งกลางวั น – กลางคื น ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
การท�ำประมงอย่างซับซ้อน
ดูเหมือนเรื่องของน�้ำขึ้น – น�้ำลง และน�้ำเกิด – น�้ำตาย
จะเป็นเรือ่ งทีช่ าวประมงค�ำนึงถึงมากทีส่ ดุ และถือเป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และยากที่เราจะเข้าใจ การสังเกตและรู้
เวลาน�้ำขึ้น - น�้ำลง น�้ำเกิด – น�้ำตาย และเชื่อมโยงได้ถึงของ
สภาพของทะเลได้เป็นสิ่งจ�ำเป็น รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ออกเรือของชาวประมงในแต่ละครัง้   ตัวอย่างง่ายๆก็คอื หากระดับ
น�้ำลดลงต�่ำมากชาวประมงก็ไม่สามารถออกเรือได้

น�้ำขึ้น – น�้ำลง และน�้ำเกิด – น�้ำตาย
หลายพื้ น ที่ ข องประเทศไทยโดยเฉพาะฝั ่ ง ทะเลหรื อ ฝั ่ ง
อันดามันนี้ เกิดน�้ำขึ้นน�้ำลงวันละสองครั้ง คือ ขึ้นสองครั้ง ลงสองครั้ง
ในหนึ่งวัน ซึ่งที่ชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรั้วก็เช่นกัน
เนื่องจากน�้ำขึ้นและน�้ำลงเกิดจากอิทธิพลของดวงจันทร์ ซึ่ง
ขณะที่ดวงจันทร์โคจรไปรอบโลกผ่านต�ำแหน่งต่างๆ บนโลกจะเกิดน�้ำ
ขึน้   ส่วนการทีม่ นี ำ�้ ขึน้ สองครัง้ ในต�ำแหน่งหนึง่ ๆ นัน้ จะเกิดขึน้ เมือ่ ดวง
จันทร์อยู่เหนือบริเวณนั้น และอยู่ตรงข้ามบริเวณนั้นพอดี   และระยะ
เวลาระหว่างน�้ำขึ้นแต่ละครั้งนั้นห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมง ส�ำหรับ
การเกิดน�้ำลงสองครั้งจะเกิดในช่วงเวลาระหว่างน�้ำขึ้นในแต่ละครั้ง
นอกจากดวงจันทร์จะมีอทิ ธิพลต่อปรากฏการณ์นำ�้ ขึน้ - น�ำ้ ลง  
ดวงอาทิตย์กม็ อี ทิ ธิพลเสริมต่อการขึน้ ลงของน�ำ้ เช่นกัน โดยในวันทีด่ วง
อาทิตย์ โลกและดวงจันทร์เรียงตัวเป็นแนวเดียวกันซึง่ ตรงกับวันขึน้ 15
ค�ำ 
่ และแรม 15 ค�ำ 
่ จะเป็นวันทีแ่ รงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
เสริมแรงกันจึงมีแรงดึงดูดมาก  ทำ� ให้ระดับน�ำ้ ขึน้ สูงสุดและระดับน�ำ้ ลง
ต�ำ่ สุดในวันเดียวกันต่างกันมากทีส่ ดุ ในรอบเดือน ปรากฏการณ์นเี้ รียก
ว่า “ น�้ำเกิด ”  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  “ น�้ำใหญ่ ”    แต่ที่ชุมชนแหลม
หิน – บ้านคลองรั้วนั้น ชาวบ้านบอกว่าวันน�้ำใหญ่จริงๆ อยู่ในช่วงวัน
ขึ้นและแรม 2 – 3  ค�่ำ ซึ่งน�้ำจะเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ 11 ค�่ำ
ความต่างของระดับน�้ำขึ้นสูงสุดของน�้ำขึ้นและต�่ำสุดของ
น�้ำลงหรือ “ พิสัย ” นี้มีผลต่อการท�ำประมง ในวันน�้ำเกิดพิสัยจะกว้าง
ส่งผลให้กระแสน�ำ้ มีความเชีย่ วกรากเมือ่ เปลีย่ นระดับ ความแรงกระแส
น�ำ้ ท�ำให้นำ�้ ทะเลขุน่ ชาวประมงจะจับสัตว์ทะเลได้ดี ดังนัน้ ราวๆ ตัง้ แต่
15 ค�่ำ  ถึง  3 – 4 ค�่ำ  ชาวบ้านจะใช้อวนลอยในการจับสัตว์ทะเลทุก
อย่างได้ เพราะน�้ำที่ขุ่นจะท�ำให้สัตว์มองไม่เห็นอวน รวมทั้งยังอาศัย
กระแสน�้ำพาอวนลอยไปได้เอง
และเมื่อถึงวันที่ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์เรียงกันเป็น
มุมฉาก ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 8 ค�่ำ  และแรม 8 ค�่ำ  น�้ำจะถูกแรงดึงดูด
ของดวงจันทร์ดดู ไปส่วนหนึง่ และดวงอาทิตย์ดดู ไปส่วนหนึง่ แรงดึงดูด
ทั้งสองจะหักล้างกัน ท�ำให้น�้ำขึ้นและลงไม่มาก ระดับน�้ำขึ้นสูงสุดของ
น�้ำขึ้นและต�่ำสุดของน�้ำลงในวันเดียวกันจะต่างกันน้อยที่สุดในรอบ
เดือน ปรากฏการณ์นเี้ รียกว่าเรียกว่า “ น�ำ้ ตาย“  ช่วงนี้ “ พิสยั “ ไม่กว้าง
ส่งผลให้น�้ำนิ่งและใส ที่ชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรั้วน�้ำนิ่งสนิทเมื่อ
ถึงวันขึ้น – แรม  7 – 8  ค�่ำ ชาวบ้านจะใช้อวนจม                       (อวน
ถ่วง) หรืออวนล้อมในการจับสัตว์ทะเล และมักใช้การวางเครื่องมือดัก
จับสัตว์ตามซอกหินและแนวปะการัง   ในช่วงนี้ชาวบ้านจะไม่ใช้
อวนลอย เพราะอวนอาจลอยเกี่ยวและท�ำลายแนวปะการัง และแม้
หากอวนเกี่ยวโดนหินโสโครก อวนก็จะเสียหายได้

ข้างขึ้น – ช้างแรม และ กลางวัน – กลางคืน
เอาเข้าจริงชาวประมงทีช่ มุ ชนแหลมหิน – บ้านคลองรัว้ สอน
เราหลายเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประมงแต่ละประเภท สิ่งที่เรา
พอสรุปได้ในหลักการก็คือ ชาวประมงจะจับสัตว์ประมงได้ดีเมื่อ
สภาพทะเลและช่วงเวลาเอื้อให้ชาวประมงได้ใช้เครื่องมือ โดย
เฉพาะอวนอ�ำพรางและลวงการมองเห็นของสัตว์เพือ่ ไม่ให้สตั ว์
เห็นเครื่องมือประมงได้ง่าย หรือเครื่องมือประเภทอื่นๆเช่น
ลอบที่ต้องใช้เหยื่อล่อสัตว์ทะเลให้มาเข้าลอบ
นอกจากฤดูกาลใน – นอกมรสุม และช่วงน�้ำเกิด – น�้ำตาย
ทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกวิธปี ระมงแล้ว ข้างขึน้ – ข้างแรม รวมทัง้ ช่วงเวลา
กลางวัน – กลางคืน ยังส่งผลต่อความสว่างและมืดของท้องฟ้าและ
ทะเล และเกี่ยวข้องกับเวลาหากินของสัตว์แต่ละชนิด
โดยทั่วไปในช่วงเดือนสว่างและในเวลากลางวัน สัตว์ทะเล
มักหลบไปอยูก่ ลางน�ำ้ หรือพืน้ น�ำ้ ด้านล่าง และซ่อนตัวอยูต่ ามซอกหิน   
สัตว์ทะเลเหล่านี้จะขึ้นมากินอาหารเช่นลูกปลา ลูกกุ้งที่ผิวน�้ำอีกครั้ง
ในเวลาหัวค�่ำ ชาวประมงมักจะวางเครื่องมือราวๆ ห้าโมงเย็น เพราะ
เป็นเวลาที่สัตว์ทะเลเริ่มออกหากิน อีกทั้งเวลาที่สัตว์ทะเลจะกลับสู่ที่
หลบภัยจะเป็นช่วงตีห้าของทุกวัน ชาวประมงจึงสามารถวางอวนได้
อีกในช่วงตีหา้ และเก็บอวนในอีกสองชัว่ โมงราว 7 โมงเช้าก่อนทีฟ่ า้ จะ
สว่างและสัตว์ทะเลมองเห็นอวนได้ รวมทั้งหากทิ้งไว้นานสัตว์ทะเล
หรือปลาจะเสียได้
ดังนั้นต�ำแหน่งการวางเครื่องมือประมง จึงมักวางดักหน้า
ซอกหินและแนวปะการังอันเป็นทีซ่ อ่ นตัวของสัตว์ ซึง่ จะจับได้ทงั้ สัตว์
หน้าดินอย่างกุ้ง ปู รวมทั้งปลาและสัตว์ทะเลอื่น
แม้ในวันทีค่ ลืน่ ลมสงบมีเพียงกระแสน�ำ้ ทีผ่ นั ผวนเปลีย่ นไป
ตามอิทธิพลของดวงจันทร์และพระอาทิตย์  ชาวประมงยังต้องเรียนรู้
ทีจ่ ะรูจ้ กั ธรรมชาติของคลืน่ ลม และนิสยั ธรรมชาติของสัตว์ ซึง่ ทัง้ หมด
นี้มีความซับซ้อน
มีหลายครัง้ ทีช่ าวประมงจ�ำเป็นต้องออกเรือยามพายุเพือ่ ไป
จับปลาใหญ่บางชนิด ซึง่ อาจมีความเสีย่ งทีท่ ะเลจะคลัง่ จนเรือล่มและ
กลับเข้าฝั่งไม่ได้ หากเป็นตัวเราเองนั้น เพียงแค่ทะเลลมสงบในหน้า
แล้งก็ยากแล้วที่จะควบคุมเรือและท�ำการจับปลา ดังนั้นวิถีการด�ำรง
ชีพของชาวประมงจะต้องอาศัยความเก่งกาจเพียงใด
ท่ามกลางพายุที่ก�ำลังโหมกระหน�่ำใส่เรือ ในสมอง
ของพวกเขาต้องคิด สังเกต ประมวลความรูแ้ ละประสบการณ์
รวมทั้งวิเคราะห์สภาพการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันการใน
การจับสัตว์ทะเลแต่ละครั้ง เหลือเชื่อที่เราจะท�ำความเข้าใจได้
ง่ายนัก

ปัญญาแห่งทะเล
การท�ำการประมงพืน
้ บ้านนัน
้ ต้องอาศัยความรูใ้ นหลายเรือ่ งและ
ผ่านการสั่งสมประสบการณ์และความช�ำนาญ กว่าที่ชาวประมงคน
หนึง่ จะสามารถออกเรือไปจับปลา และได้ปลากลับมานัน
้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย
ลองให้คนเมืองอย่างเราเดินดุ่มๆ ลงทะเลไปวางอวน ก็ใช่ว่าจะได้ปลา
กลับมาอย่างที่ใจหวัง
ชาวประมง ด�ำรงวิธีชีวิตยู่บนความไม่แน่นอนของธรรมชาติ บางวันฝนตก พายุเข้า บางวัน
แดดออก บางวันน�้ำนิ่ง บางวันน�้ำเชี่ยว พวกเขาได้เรียนรู้ธรรมชาติและปรับตัวเพื่อให้ตนเองสามารถ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่ไม่แน่นอนนั้น
สิ่งหนึ่งที่สะท้อนภูมิปัญญาทางประมงได้ชัดเจนของชาวประมงที่ชุมชนแหลมหิน   – บ้าน
คลองรั้วนี้ก็คือ การเลือกใช้เครื่องมืออย่างสอดคล้องไปกับสภาพธรรมชาติ ที่นั่นชาวบ้านมีเครื่องมือ
หลายชนิด ท�ำจากวัสดุหลายอย่างเพือ่ ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์นำ 
�้ และช่วงเวลาในการจับให้มาก
ที่สุด เครื่องมือประมงที่พบในชุมชนมีทั้งหมด

3 ประเภทหลัก ได้แก่
อวน ลอบหรือที่คนใต้เรียกว่าไซ และเบ็ดราว

ลอบ หรือ ไซ
กาบมะพร้าว

ลอบหมึก
ทุ่นท�ำจากขวด

เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนกล่อง เปิดทางเข้าไว้หนึ่งทางให้สัตว์น�้ำเข้าไป
ได้ แต่มี “ งา ” ที่ท�ำให้พวกมันย้อนออกมาไม่ได้ ชาวบ้านจะใช้เหยื่อล่อซึ่งอาจท�ำจาก
ปลาหลังเขียวตากแห้งหรือไข่หมึก โดยชาวประมงบางคนเชือ่ ว่าหลักการทีส่ ำ� คัญของลอบ
โดยเฉพาะลอบหมึกคือการหลอกให้สัตว์เห็นว่าเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่วางไข่ของมัน
แล้วล่อให้สัตว์เข้ามาติดลอบ เพราะฉะนั้นการมองเห็นลอบของสัตว์จึงเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญ ในขณะที่การใช้อวนจะเป็นการพราง
ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงใช้ลอบในหน้าแล้งซึ่งเป็นช่วงที่น�้ำใส  เนื่องจากในช่วง
มรสุมฝนจะตกจนท�ำให้ดินตะกอนฟุ้ง น�้ำขุ่น ท�ำให้สัตว์มองไม่เห็นลอบ รวมถึงด้วยวิธี
การวางลอบนั้น ชาวบ้านจะวางลอบทีละลูกในแต่ละต�ำแหน่ง การวางลอบในช่วงมรสุม
อาจท�ำให้ลอบถูกกระแสน�้ำที่รุนแรงพัดลอบหายไปหรือท�ำความเสียหายแก่ลอบได้

ประเภทของลอบ
ลอบหมึก (วิธีการเรียกชนิดลอบ เรียกชื่อลอบตามประเภทสัตว์ที่ต้องการจับ

เช่นหากต้องการใช้จับหมึก ก็เรียก ลอบหมึก) จะท�ำจากวัสดุ 2 ชนิด แบบแรกเป็นลอบโครงไม้ไผ่
ใช้เนื้ออวนหุ้ม ลอบชนิดนี้ชาวบ้านจะท�ำให้ลอบมีลักษณะเหมือนบ้าน โดยการน�ำเอามะพร้าวมา
คลุมลอบไว้และไม่ต้องใช้เหยื่อล่อให้ ลอบแบบนี้จะใช้จับหมึกหอม และหมึกแม่ไก่ ลอบหมึก
อีกแบบท�ำจากโครงเหล็ก ใช้เนื้ออวนหุ้มเช่นกัน  โดยชาวบ้านจะใช้ไข่หมึกล่อหมึกกระดองเข้ามา
วางไข่ เพราะเข้าใจว่าเป็นทีว่ างไข่ของมัน  ส�ำหรับลอบแบบนีเ้ มือ่ ชาวบ้านกูล้ อบขึน้ มาก็จะเก็บแต่
ตัวหมึกกระดอง ส่วนไข่หมึกก็ปล่อยกลับสู่ทะเลให้เติบโตเป็นหมึกโตเต็มวัยต่อไป

ลอบปู

ลอบปู

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมี
ซึ่งมีความพิเศษกว่าลอบอื่น เนื่องจากลอบปูจะ
ถูกผูกเป็นชุดด้วยลอบกว่าร้อยลูกและยาวร่วมหลายเมตร (ลอบแต่ละลูกจะห่างกันประมาณ 5 - 6
วา) แล้วใช้ปลาหลังเขียวตากแห้งเป็นเหยื่อล่อ ลอบชนิดนี้จึงสามารถใช้ได้ท้ังในหน้าแล้งและใน
ฤดูมรสุม  เพราะลอบที่ผูกโยงกันไว้ยาวจะยึดกันไว้   ท�ำให้ไม่ถูกน�้ำพัดไปไกลจากกัน ลอบปูนี้จะ
ใช้วางบริเวณน�้ำตื้น เช่นบริเวณเนินทรายในอ่าวบ้านแหลมหิน และในหน้ามรสุม ที่แม้ปูมองไม่
เห็นลอบแต่กย็ งั ได้กลิน่ เหยือ่ ล่อ ดังนัน้ ลอบปูนนั้ ยิง่ เก่ายิง่ ดี เพราะจะยิง่ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
ลอบปูมลี กั ษณะเหมือนกล่องทีส่ ามารถพับเก็บได้ทำ� ให้ชาวบ้านสามารถเก็บลอบหรือบรรทุกลอบ
ลงเรือได้อย่างสะดวก
สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้จากการที่เราลงเรือไปดูชาวบ้านกู้ลอบ คือเมื่อชาวบ้านน�ำลอบขึ้นมา
สัตว์ที่ติดอยู่ในลอบยังมีชีวิตอยู่ ชาวบ้านจะเลือกเอาแต่สัตว์ทะเลที่ต้องการ ส่วนลูกสัตว์ที่ติดมา
ในลอบด้วย ชาวบ้านจะปล่อยกลับสู่ทะเล

อวน

เป็นเครื่องมือจับปลาที่ใช้กันทั่วไปทั้งในการท�ำประมงพื้นบ้านจนไปถึงประมง
พาณิชย์ ซึ่งจะแตกต่างกันที่ขนาดของตาอวนและวิธีการใช้

วัสดุในการท�ำอวน

อวนมีลกั ษณะเป็นผืนตาข่าย ชาวบ้านจะวางอวนในน�ำ้ ให้สตั ว์ทะเลว่ายเข้ามา
ติดอวน อาจด้วยการตีน�้ำให้ปลาตกใจจนว่ายมาติดอวน การล้อมฝูงปลา หรือการวาง
อวนขวางกระแสน�้ำไว้เพื่อให้ปลาว่ายทวนตามอาหารเข้ามาติดอวนเองอีกเช่นกัน
สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญในการใช้อวน คืออวนจะใช้ได้ดีในช่วงน�้ำขุ่นหรือหน้ามรสุม
เนื่องจากสัตว์น�้ำจะมองไม่เห็นอวนและติดอวนได้ง่าย อย่างไรก็ตามชาวบ้านนั้นได้ปรับ
ใช้วัสดุในการท�ำอวน จนสามารถใช้อวนได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้ง หรือหน้ามรสุม  และไม่
ว่าจะเป็นช่วงมืดหรือสว่าง โดยเลือกใช้วสั ดุทำ� อวนทีพ
่ รางการมองเห็นของสัตว์ทะเล
ได้ในช่วงเวลาที่ต่างกันคือ
ในเวลากลางวัน รวมทัง้ ในคืนเดือนสว่าง ทะเลมีความสว่าง ชาวบ้านจะเลือก
ใช้อวนเอ็น เนื่องจากเอ็นมีความใสกลมกลืนกับน�้ำ  สัตว์ทะเลมองเห็นได้ยาก  ในขณะ
ทีห่ ากเป็นเวลาคืนเดือนมืดชาวบ้านจะเลือกใช้อวนด้ายแทน เนือ่ งจากอวนด้ายมีสเี ขียว
เข้มกลมกลืนกับความมืดหรือพรายน�ำ 
้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่ให้สตั ว์ทะเลมองเห็นอวนได้งา่ ย ส�ำหรับ
อายุการใช้งานของอวนนั้น อวนด้ายจะมีความทนทานกว่าอวนเอ็น คือมีอายุการใช้งาน
ถึง 10  ปี ขณะที่อวนเอ็นมีอายุการใช้งานเพียง  2 ปี

อวนด้าย

ทุ่น

อวนเอ็น

ประเภทและวิธีการใช้อวน

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีวธิ กี ารใช้อวนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์
โดยชาวประมงที่ชุมชนแหลมหิน  –  บ้านคลองรั้ว จะมีวิธีใช้อวนทั้งหมด 3 วิธีคือ

อวนลอยผิวน�้ำ – กลางน�้ำ ชาวบ้านจะใช้ทุ่นผูก

เพื่อลอยอวนไว้ หากเป็นกลางวันหรือคืนเดือนสว่าง ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ เดือนแจ้ง ”
จะใช้อวนเอ็น  และในเดือนมืดจะใช้อวนด้ายโดยจะรอจนถึงช่วงหัวค�่ำเพราะมีพราย
น�ำ้ ช่วยพรางอวน  โดยมากใช้จบั สัตว์บริเวณน�ำ้ ตืน้   และขึน้ อยูก่ บั ขนาดของตาอวนด้วย
คือหากตาอวนมีขนาด  5  นิว้ ขึน้ ไปจะจับได้ปลาขนาดใหญ่ เช่นปลาเสียด ปลาใบ ปลา
มง ปลากะพง หรือ ปลาฉลาม เนื่องจากเป็นขนาดของตาอวนที่ท�ำให้หัวปลาสามารถ
ลอดเข้าไปติดได้ รวมทั้งเมื่อปลาพยายามดิ้นให้หลุดก็จะยิ่งเพิ่มการเกี่ยวพันของอวน
ได้มากขึ้น
ส�ำหรับขนาดของตาอวนที่มีขนากเล็กกว่าคือ ราว  2 เซนติเมตรถึง 2 นิ้ว จะ
ใช้ส�ำหรับจับปลาเล็ ก เช่น ปลาทราย  ปลาข้างเหลือง และไม่ว่าจะเป็นอวนเอ็นหรือ
อวนด้ายมักใช้เป็นอวนลอยได้ดี

อวนจมหรืออวนถ่วง ชาวบ้านจะใช้ตะกัว่ ถ่วงอวน

ให้ชายอวนแตะหน้าดิน หรือใช้ “ ตีนหิน” ซึ่งมีความเบากว่าตะกั่ว มักใช้ในการ
จับสัตว์หน้าดินอย่าง ปูม้า เป็นต้น อวนจมหรืออวนถ่วงนี้มักใช้ในช่วงน�้ำนิ่งราว
6 – 7 ค�่ำ  ชาวประมงมักต้องรู้แหล่งที่อยู่ของสัตว์ทะเล และวางอวนดักไว้ ใน
ปัจจุบนั มักจะไม่คอ่ ยใช้อวนด้ายเป็นอวนถ่วง เพราะอวนด้ายมักจะติดสิง่ สกปรก
ในทะเล เช่นซากไม้ เศษหินทรายได้ง่าย
สิง่ หนึง่ ทีพ่ วกเราพบและท�ำให้เข้าใจได้วา่ ประมงพืน้ บ้านมีความพิเศษ  
คือการทีช่ าวประมงมีตาอวนหลายขนาด เหตุหนึง่ เพือ่ ให้เป็นขนาดของตาอวนที่
เหมาะสมกับขนาดปลาตามชนิดทีช่ าวบ้านต้องการจับ เช่น หากชาวบ้านต้องการ
จับปลากระบอกหรือปลาทราย  พวกเขาจะใช้อวนขนาดตา 2.8 – 3 เซนติเมตร
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มขี นาดเหมาะแก่การจับปลากระบอกหรือปลาทรายทีโ่ ตเต็มวัย และ
จะไม่ตดิ ลูกปลาทีม่ ขี นาดเล็กเกินไป ท�ำให้สัตว์นำ�้ ขนาดเล็กมีโอกาสรอดชีวติ อยู่
ในท้องทะเลและเติบโตต่อไป

อวนสามชั้น

ส�ำหรับสัตว์บางชนิดที่สามารถดีดตัวได้
อย่างรวดเร็ว เช่นกุง้ ชาวบ้านจะใช้อวนอีกชนิดหนึง่ นัน่ คือ อวนสามชัน้ โดยอวน
นี้ท�ำจากอวนตาใหญ่สองผืนน�ำมาประกบกับอวนตาเล็กกว่าหนึ่งผืน และจะ
วางให้อวนตาเล็กอยูต่ รงกลาง เมือ่ วางอวนในน�ำ้ ชัน้ อวนจะโป่งพองเหมือนถุง
ลม และเมื่อสัตว์น�้ำว่ายเข้ามาติดอวนก็จะติดพันด้วยอวนที่มีอยู่หลายชั้น กุ้ง
จะไม่สามารถดีดตัวหลุดออกจากอวนได้งา่ ย  อวนกุง้ นีม้ กั ท�ำจากเอ็น และบาง
ครั้งชาวบ้านจะใช้อวนนี้จับหมึก โดยจะเปลี่ยนไปใช้อวนด้ายแทนอวนเอ็น

เราได้เรียนรู้วิถีประมงเช่นนี้ว่าเป็นการช่วยรักษาสมดุลให้กับท้องทะเล โดยแม้จะตั้งใจให้การ
ออกทะเลแต่ละครั้งนั้นได้สัตว์ทะเลมามากที่สุด โดยชาวประมงได้ใช้อวนหลายชนิด ซึ่งใช้วัสดุที่ต่าง
กัน มีหลายขนาดตาและหลายวิธีการใช้และปรับใช้ให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ชาว
ประมงยังมีขอบเขตของการไม่จับมากเกินไป และไม่จับสัตว์ที่น�ำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้
นอกจากนี้ชาวประมงชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรั้วแต่ละครัวเรือนนี้จะมีอวนต่างชนิดกัน
เช่นหากบ้านนี้มีอวนปลาทราย และอวนปู อีกบ้านหนึ่งจะมีอวนปลาจะละเม็ด อวนปลาหลังเขียว ต่าง
บ้านต่างจับปลาต่างชนิดกัน ไม่แย่งกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สัตว์ชนิดเดียวกันถูกจับมากเกินไป

เบ็ดราว

เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับจับปลา ทีช่ าวประมงน�ำเบ็ดมาผูกกับราวเชือกทีย่ าวตัง้ แต่ 50 – 200
เมตร ราวเชือกนี้ยังผูกทุ่นไว้เป็นระยะโดยจะมีระยะห่างระหว่างทุ่น 5 – 6 วา ซึ่งช่วยให้ราวเชือกนี้
ลอยน�้ำได้ ส่วนเบ็ดนั้นจะผูกเป็นระยะเช่นกันในจุดเดียวกันที่ผูกทุ่น และจะถูกหย่อนลงไปในน�้ำ
การตกปลาด้วยเบ็ดราว 1 ครั้ง จะได้ปลามากกว่า 1 ตัว ส่วนมากชาวบ้านจะใช้เบ็ดราว
ในการจับสัตว์ทะเลเพียง 2 ชนิดคือ ปลาอินทรี และปลากระเบน โดยจะใช้เบ็ดเบอร์ 6  และเมื่อ
จะจับปลาอินทรีต้องใช้เหยื่อล่อซึ่งอาจเป็นปลาหลังเขียว ปลาทู หรือปลาหมึก ในขณะที่หากจับ
กระเบน ชาวบ้านไม่จ�ำเป็นต้องใช้เหยื่อ แต่จะหย่อนขอเบ็ดให้ยาวถึงหน้าดิน รอให้กระเบนว่าย
เข้ามาติดเบ็ดเอง
ชาวบ้านจะไม่ใช้เบ็ดในช่วงมรสุม เนื่องจากความรุนแรงของคลื่นลมและกระแสน�้ำจะ
ท�ำให้เบ็ดขาดและเสียหาย อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ไม่นิยมใช้เบ็ดราวกันมากนัก เพราะยากที่จะ
รู้ว่าสัตว์ติดเบ็ดหรือยัง
เมื่ออยู่ที่ชุมชน หลายครั้งเราได้มีโอกาสออกทะเลไปกับชาวบ้านเพื่อไปกู้อวนหรือลอบ  
ภาพท้องทะเลอันกว้างใหญ่และชายฝัง่ ทีไ่ กลลิบ ท�ำให้พวกเราสงสัยว่าชาวบ้านจะทราบได้อย่างไร
ว่าวางลอบไว้ตรงทีใด เราพบว่าชาวบ้านนั้นมีวิธีการจ�ำต�ำแหน่งอวนโดยการยึดพิกัดจุดตัด
ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านจะจ�ำจุดตัดของเส้นตรง 2 เส้น ที่ลากตรงมาตัดกัน โดยจุดที่หนึ่งลากตรงมา
จากต้นมะพร้าวสูงทีส่ ดุ ในจุดทีท่ บั กับยอดประภาคาร และจุดทีส่ องคือจุดทีย่ อดเขาและยอดต้นสน
ทับกัน จากนัน้ สร้างเส้นแห่งจินตนาการ 2 เส้น ทีล่ ากจากจุด 2 จุดดังกล่าวให้มาตัดกันกลางทะเล
และนั่นคือ ต�ำแหน่งที่วางลอบของพวกเขา

แหล่งจับสัตว์

ชาวประมงยังมีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและฉับไวเกินกว่าที่เราเข้าใจ พวกเขามี
สายตาทีส่ ามารถมองทะเลไกลๆ และรูไ้ ด้วา่ มีฝงู ปลา ทัง้ ทีย่ งั ยืนอยูบ่ นเรือ โดยเฉพาะฝูง
ปลาขนาดเล็กอย่างปลาหลักโคน ปลาข้างเหลือง และปลาทราย โดยปลาเหล่านีช้ าวบ้าน
จะพบมากในช่วงหน้าแล้งซึง่ สามารถเห็นฝูงปลาได้ชดั และส�ำหรับในช่วงมรสุมซึง่ น�ำ้ จะ
ขุ่น ปลาเหล่านี้จะอยู่รวมกันเป็นฝูงปะปนกัน และมองเห็นได้ยาก
พวกเราถาม ”ป๊ะ” ว่า “ป๊ะมองเห็นอะไร” ป๊ะบอกว่ามองเห็นเงาตะคุ่มบ้าง เงา
วิบวับของปลาบ้าง และ “ป๊ะ” ยังบอกว่าบางทีดมกลิ่นก็รู้แล้วว่ามีฝูงปลาอยู่ในทะเล
นอกจากนีช้ าวประมงยังมีความรูใ้ นเรือ่ งแหล่งอาศัยในท้องทะเลของสัตว์ทะเล
ต่างๆ  และที่อ่าวบ้านแหลมหินมีสัตว์ทะเลหลายชนิดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งหญ้าทะเล
ซอกหินตามแนวหินโสโครกและแนวปะการังเทียม เช่น ปลาใบที่จับได้มากในช่วงหน้า
แล้ง :ซึ่งจะขยับจากแนวปะการังเทียมใกล้เข้ามายังหน้าอ่าวเรื่อยๆ  เพื่อมากินลูกปลา

ปลาช่อนทะเล ปลากะมง ปลาใบปอ ที่หลบอยู่ใต้โขดหิน และ

โผล่ขึ้นมาหากินได้ทั่วอ่าว มักติดมากับเบ็ดหรืออวนถ่วงตาใหญ่

ปลากะพงขาว เป็นปลาใหญ่ทหี่ ลบอาศัยอยูใ่ ต้โขดหิน และมักชอบตาม

ปลากระบอกซึ่งเป็นอาหารเข้ามาในอ่าวตามแนวร่องน�้ำ  ชาวประมงอาจจับปลากะพง
ด้วยเบ็ดหรืออวนเอ็นถ่วง/อวนด้ายลอยในตอนกลางคืน รวมทัง้ การล้อมอวนรอบโขดหิน
ที่ปลากะพงหลบอยู่ แล้วกระทืบเรือให้ปลาตกใจออกมาจากโขดหินและถูกล้อมจับไว้
ด้วยอวน

ปลาเสียด ( ปลาตาหลัง ) เป็นปลาที่กลางวันมักหลบอยู่หน้าดิน เมื่อถึง

เวลากลางคืนจะขึ้นมาผิวน�้ำ  ชาวประมงใช้อวนด้ายลอยจับได้ดี และจับได้มากในหน้า
แล้ง
ปลาตาหลังที่ใช้อวนลอยจับได้ ปลาประเภทนี้หากอยู่รวมกันเป็นฝูงจะได้ยิน
เสียงกระโดดน�้ำของปลา  ชาวประมงมักจะดับเครื่องเรือเพื่อฟังเสียงของมัน เป็นปลาที่
จับได้ทั่วไปในอ่าวและในน�้ำลึก โดยจับในเวลากลางคืนใช้อวนด้ายลอย

ทั้งหมดนี้เราพบว่าที่อ่าวชุมชนแหลมหิน บ้านคลองรั้วนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลทีเ่ ป็นทัง้ แหล่งอาหาร
และแหล่ ง สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน ซึ่ ง ได้
น�ำพาไปสู่การใช้สติปัญญาในการที่จะอยู่
ร่ ว มกั บ ธรรมชาติ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรที่มีในอ่าวนี้อย่างลึกล�้ำ

ยังมีปลาทะเลที่จับได้ตามแนวร่องน�้ำและพบมากในหน้าแล้ง เช่น

จะละเม็ด หรือ ปลาอินทรี

ปลา

จับได้ตั้งแต่บริเวณปากร่องน�้ำจนไปถึงเกาะพีพีใน
ช่วงมรสุม  รวมทั้งปลาทูซึ่งเป็นปลาผิวน�้ำ และปลาลังซึ่งเป็นปลาพื้นล่าง   นอกจาก
นี้ยังมีสัตว์หน้าดิน เช่น กุ้ง ที่จับได้ดีในช่วงฤดูมรสุม หรือปูและหมึกที่จับได้ทั้งปีด้วยการ
ดัดแปลงเครื่องมือที่ใช้จับให้เหมาะกับสภาพคลื่นลมตามฤดูกาล รวมทั้งแมงกะพรุนที่
เกิดในทีล่ กึ และจะตามกระแสน�ำ้ เพือ่ เข้ามากินแพลงตอนในอ่าวชัน้ ใน หรือปากน�ำ้ ตาม
แนวป่าชายเลน ชาวประมงสามารถใช้สวิงช้อนจับได้ง่ายๆ

ชุนชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่

อ่าวแหลมหิน จังหวัดกระบี่

ตารางเปรียบเทียบ
เครื่องมือประมง

ในการท�ำประมงพื้นบ้านที่ชุมชนแหลมหิน –
บ้านคลองรั้ว ชาวประมงใช้เครื่องมือหลาย
ชนิด ซึ่งเกิดจากการอ่านธรรมชาติออกทุก
ด้ า น เป็ น ชุ ด ความรู ้ ความช� ำ นาญและ
ประสบการณ์ ที่ผ่านการสังเกต ทดลอง
ปฏิบัติมาหลายชั่วอายุ

หลักการ
สัตว์ทะเลมองไม่เห็นอวนแล้วว่ายเข้ามา
ติดอวน และไม่สามารถดิ้นหลุดได้
ตาอวนมีหลายขนาด เพื่อให้เหมาะกับ
ขนาดของสัตว์ทะเลที่ต้องการจับ
อวนใหม่ ยิ่ ง ดี เพราะมี ค วามแข็ ง แรง
ทนทาน

ชนิด

ลักษณะ

อวนลอยผิวน้ำ�

ผูกทุ่นท�ำให้อวนลอย มักใช้บริเวณน�้ำตื้น
ผืนอวนกินน�้ำลึก 0.9 – 3.5 เมตร

อวนลอยกลางน้ำ�

อวนถ่วงหรืออวนจม

อวน 3 ชั้น

อวน
หลักการ

ชนิด

ลักษณะเป็นกล่องวางเหยื่อล่อปูไว้
ลอบชุดยิ่งเก่ายิ่งดี เพราะจะกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ

ลอบ

พรางให้สัตว์ทะเลเข้าใจว่าเป็นที่วางไข่
หรือที่หลบภัย สัตว์จึงต้องมองเห็นลอบ
และเหยื่อได้

หลักการ
จับปลาทีม่ ขี นาดใหญ่เกินกว่าทีจ่ ะใช้อวน
จับได้ โดยเบ็ดราวจะมีทุ่น และมีระยะ
ห่างของแต่ละขอเบ็ดอยู่ที่ประมาณ 6 วา
โดยมีความยาวเบ็ดราวตั้งแต่ 50 – 200
เมตร

เบ็ดราว

ปู

หมึก

ชนิด
เบ็ดปลา

เบ็ดกระเบน

ผูกทุน่ และใช้ตะกัว่ ถ่วงให้อวนลอยในระดับ
กลางน�้ำได้ มักใช้บริเวณน�้ำลึก 20 – 60
เมตรขึน้ ไป ใช้จบั ทัง้ สัตว์นำ�้ ขนาดเล็ก จนไป
ถึงปลาขนาดใหญ่ทมี่ กั ว่ายอยูใ่ นเขตน�ำ้ ลึก
ใช้ตะกั่วถ่วงให้ชายอวนแตะหน้าดิน
สำ�หรับจับสัตว์หน้าดิน

น�ำอวน 3 ผืนมาประกบกัน โดยใช้อวนตา
ใหญ่ 2 ผืนประกบอวนตาเล็กกว่า 1 ผืน
เมื่อวางอวนลงในกระแสน�้ำจะท�ำให้ชั้น
อวนมีลักษณะโป่งพอง เมื่อสัตว์ทะเลติด
อวนจะหลุดอวนได้ยาก โดยเฉพาะสัตว์ที่
ดีดตัวได้ เพราะเมื่อดีดตัวหลุดจากอวน
ชั้นหนึ่งก็จะไปติดอวนอีกชั้นหนึ่ง

ลักษณะ
ลอบปูจะวางเป็นชุด โดยน�ำลอบมา
ผูกติดกันชุดละ 100  – 400 ลูก
มักวางบริเวณน�้ำตื้นที่กระแสน�้ำไม่
แรงเพราะปูเป็นสัตว์หน้าดิน

การวางลอบหมึกจะวางเพียงแค่
ลอบเดียว ไม่วางเป็นชุด

ลักษณะ
หย่อนเบ็ดลงน�้ำกลางทะเลลึก
ซึ่งความลึกขึ้นอยู่กับพันธุ์ของ
ปลา

หย่อนเบ็ดลงไปถึงหน้าดินเพื่อ
จับปลากระเบนซึ่งเป็นสัตว์ว่าย
อยู่หน้าดิน

วัสดุ
เอ็น

ความยาว

ขนาดตาอวน

สัตว์ที่จับได้

2 นิ้ว

ปลาลัง ปลาทู

ขนาดต่างกัน

ด้าย

ขนาดต่างกัน

ด้ายเอ็น

1.7 x 25 เมตร

5 นิ้ว

ปลาจะละเม็ด

2 นิ้ว

ปลาโทง

5 นิ้ว

ปลาอินทรี
ปลาตาหลัง

4 - 5 นิ้ว

ปูม้า

เอ็น

หมึก
ตานอก 5 นิ้ว
ตาใน 4 เซนติเมตร

1.7 x 36 เมตร

ด้าย

วัสดุ
โครงเหล็ก หุ้มเนื้ออวน

กุ้ง

จำ�นวนลอบ
แต่ละลูก ห่างกัน 5 - 6 วา
ชุดละ 100 ลูก

เหยื่อ

สัตว์ที่จับได้

ปลาหลังเขียวตากแห้ง

ปู

โครงไม้ไผ่ หุ้มเนื้ออวน

1 ลูก

น�ำกาบมะพร้าวมาสุมไว้ พรางให้ลอบ
มีลกั ษณะเหมือนทีห่ ลบภัย ล่อให้หมึก
เข้ามาอยู่

หมึกแม่ไก่
หมึกหอม

โครงเหล็ก หุ้มเนื้ออวน

1 ลูก

ไข่หมึกเป็นเหยื่อล่อให้หมึกเข้ามาวางไข่

หมึกกระดอง

เหยื่อ
ปลาทู ปลาหลังเขียว ปลาหมึก

ไม่ต้องใช้เหยื่อ ปลากระเบนจะว่ายเข้ามาติดเบ็ดเอง

ขนาดเบอร์

สัตว์ที่จับได้

5-6

ปลาอินทรี

8

ปลาเก๋า

20

ปลาข้างเหลือง

5-6

ปลากระเบน

ตามรอย... กุ้ง หอย ปลา ปู หมึก
ท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ เปรียบเป็นธนาคารของชาวประมง
กุ้ง หอย ปู ปลา ที่แหวกว่ายอยู่ในทะเล เป็นเงินทองของมีค่า

ตารางนี้ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
มูลค่าของสัตว์แต่ละชนิดทีช่ าวบ้านจับ
มาได้ และความหลากหลายของพันธุ์
สัตว์ในพื้นที่ ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของสัตว์ทะเลทั้งหมดที่จับได้เท่านั้น

: 50 บาทต่อกิโลกรัม
: 60 บาทต่อกิโลกรัม

ปลาจะละเม็ดขาว

: 300 – 400 บาทต่อกิโลกรัม
: 300 – 600 บาทต่อกิโลกรัม

: 60 บาทต่อกิโลกรัม

ปลาหลังเขียว

: 10 บาทต่อกิโลกรัม

ปลาตาหลัง
หอยพง

: มีเปลือก ราคา 20 บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม

กุ้งหัวเรียว

: S 70 บาท L 100 บาทต่อกิโลกรัม

กุ้งเคย

: สดราคา 40-50 บาทต่อกิโลกรัม
แปรรูปราคา เป็น 100 บาทต่อกิโลกรัม

: 100 บาทต่อกิโลกรัม
: L 1000 กว่าบาท
S 800 บาทต่อกิโลกรัม

: 200 บาทต่อกิโลกรัม
: 200 กว่า บาทต่อกิโลกรัม

: 100 บาทต่อกิโลกรัม

กุ้งหางม่วง

กุ้งมังกร

ปลาหางแข็ง

ปูแดง

ซื้อจากชาวบ้าน
ขายต่อ

หอยแครง

กุ้งกุลาดำ�

: 200 บาทต่อกิโลกรัม

ปลากะพง

สัตว์เศรษฐกิจ

หอยตะเพา

: 250 บาทต่อกิโลกรัม

หอยโข่ง

: 35-50 บาทต่อกิโลกรัม

ปลาเต๋าเต้ย

: 800 บาทต่อกิโลกรัม
: 300 – 900 บาทต่อกิโลกรัม

: L 250 บาท M 170 บาท S 120 บาทต่อกิโลกร
: L 300 บาท M 200 บาท S 150 บาทต่อกิโลกร
ปูดาว

: เนื้อปูแกะเนื้อ 600 บาทต่อกิโลกรัม
ปูเสือ

ปลาลัง

: 70 บาทต่อกิโลกรัม
: 80 – 100 บาทต่อกิโลกรัม
ปลาข้างเหลือง

: 30 บาทต่อกิโลกรัม

ปลากระบอก

: 50 – 150 บาทต่อกิโลกรัม

ปลาเก๋า

: 170 บาทต่อกิโลกรัม
: 200 บาทต่อกิโลกรัม

หมึกกล้วย

: สด ราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม
แห้ง ราคา 400 บาทต่อกิโลกรัม

ปลาอินทรี

: 140 บาทต่อกิโลกรัม
: 200 บาทต่อกิโลกรัม
ปลาใบปอ

: 100 บาทต่อกิโลกรัม

: 120 บาทต่อกิโลกรัม

ปูม้า

: เนื้อปูแกะเนื้อ
200-300 บาทต่อกิโลกรัม

ปลาแดง

: 60 บาทต่อกิโลกรัม
: 80 – 100 บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทราย

: 70-80 บาทต่อกิโลกรัม
: 800 บาทต่อกิโลกรัม

รัม
รัม

ได้แล้วไปไหน...

1

หมึกกระดอง

แพในชุมชน
: 70 บาทต่อกิโลกรัม
: 100 บาทต่อกิโลกรัม
หมึกหอม

แพท�ำหน้าที่เป็นคนกลางที่รับ
ซื้ อ และกระจายสิ น ค้ า อาหารทะเลใน
ชุมชนสู่พื้นที่ภายนอก ชุมชนนี้มีแพรับ
ซื้อสัตว์ทะเลอยู่ 2 แพ โดยแพทั้งสองจะ
แยกกันอยู่คนละฝั่งของชุมชน อาหาร
ทะเลที่ถูกซื้อจากแพจะถูกแพขายต่อให้
พ่อค้าจากภายนอก หรือแม้แต่คนใน
ชุมชนเองที่จะซื้ออาหารทะเลที่ตนไม่ได้
จับหรือจับเองไม่ได้ และน�ำไปเป็นอาหาร
ในครัวเรือน

: S 100 บาท L 120 บาทต่อกิโลกรัม
: 170 - 180 บาทต่อกิโลกรัม

2

หมึกศอก

: สดราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม
แห้งราคา 400 บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งลาย

: 200 บาทต่อกิโลกรัม
: 500 บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชบ๊วย

: S 200 บาท L 250 บาทต่อกิโลกรัม
: S 250 บาท L 400 บาทต่อกิโลกรัม
หอยชักตีน

: 80 บาทต่อกิโลกรัม

ส�ำหรับชาวประมงที่ชุมชนแหลมหิน – บ้าน
คลองรั้ว ทะลคือทุกสิ่งในชีวิต เพราะนอกจากจะเป็น
แหล่งถิน
่ ฐานของพวกเขา ทะเลยังเป็นทัง้ แหล่งอาหาร
และทีท
่ ำ� กินเลีย
้ งชีพ สัตว์ทะเลทีช่ าวบ้านจับได้หากไม่
ถูกเก็บไว้เป็นอาหารก็จะถูกน�ำไปขายให้กับแพ และ
อาจถูกขายต่อไปยังจังหวัดอื่นจนถึงต่างประเทศ
อาหารทะเลจากท้องทะเลจึงเป็นมากกว่าแหล่ง
อาหาร แต่ยังเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญที่ช่วยให้ชาว
บ้านเลีย้ งดูตนเองได้ในเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้เงิน และโดย
ไม่ต้องพึ่งพาใคร
ทะเลกระบีจ่ งึ เป็นเสมือนธนาคาร ตู้ ATM หรือ
กระปุกออมสินของชาวบ้านชุมชนแหลมหิน – บ้าน
คลองรั้วตลอดมา

เถ้าแก่ที่กระบี่
(ตลาดกระบี่)
อาหารทะเลจะถู ก น� ำ มาขายที่ ต ลาด
กระบี่ หรือบางทีพ่อค้าจากตลาดกระบี่จะมารับ
ซือ้ ถึงในชุมชน และส่วนมากจะรับซือ้ กุง้ แชบ๊วย
ปลาเก๋า ปลาอินทรี หมึกกระดอง และอื่นๆ โดย
ตลาดกระบี่นั้นเป็นตลาดกลางของจังหวัด ก่อน
ที่จะส่งขายต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น ตรัง
ภูเก็ต หรือ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

3
ระดับจังหวัด
จากตลาดกลางจังหวัดกระบี่ อาหารทะเลจะ
ถูกขายต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ส่วนหนึ่งของอาหารที่
แพในชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรัว้ นัน้ จะส่งขายไป
ยังตลาดจังหวัดตรัง ที่รับซื้อกุ้งแชบ๊วย กุ้งหัวเรียว กุ้ง
ขาว กุง้ แม่หวัด กุง้ มังกร ปูดาว ปูมา้ ปูดำ� เป็นต้น และ
บางส่วนจากตลาดจังหวัดตรังจะถูกส่งขายไปยังต่าง
ประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน หรือ
ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ อาหารทัง้ ทีจ่ ากตลาดจังหวัดกระบี่
และตลาดจังหวัดตรังยังถูกส่งขายไปยังตลาดมหาชัย
อันเป็นศูนย์กลางในการกระจายอาหารทะเลไปยัง
ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและต่างประเทศอีกด้วย

ระดับประเทศ

4

หลายประเทศเช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ประเทศจี น มี ก ารน� ำ เข้ า อาหารทะเลจาก
ประเทศไทย โดยมีการส่งออกจาก จังหวัดตรัง จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และมหาชัย ถือเป็นแหล่งสร้างราย
ได้ที่ส�ำคัญของประเทศเลยทีเดียว

เรื่องเล่า
จากชุมชน

“ ...แต่ก่อนแค่เดินลงทะเลแล้วโยนแห
ก็ได้ปลากลับขึ้นมาแล้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องออกเรือไปไกลๆด้วยซ�้ำ...”

พวกเราได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับประมงพื้นบ้านที่ชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรั้ว
เมื่อมีช่วงเวลาที่อากาศสบายๆ และทุกคนมีเวลาว่าง พวกเราก็จะมานั่งคุยกับชาวบ้าน เราจึงมีโอกาสได้
ฟังเรื่องเล่าแห่งความสุขจากชาวบ้านอยู่หลายครั้ง
เรือ่ งดีๆ จากชุมชนทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั เกือบทุกครัง้ ของการตัง้ วงสนทนานัน่ คือ เรือ่ งเล่าในความอุดมสมบูรณ์ของ
อ่าวบ้านแหลมหินอย่างเช่น  “ในบางวัน นั่งๆ อยู่ในบ้านและมองลงไปก็เห็นกุ้งเคย และลงไปจับได้ทันที”
“แต่ก่อนนั่งคุยเล่นอยู่บนบ้าน พอเหลือบไปเห็นฝูงปลาหลังเขียวว่ายวนๆ อยู่หน้าบ้าน ป๊ะรีบไปหยิบอวนที่
มีขนาดตาพอเหมาะแล้วลงไปรวบปลาขึ้นมา ได้ปลาประมาณ 130-150 ตัวเลย”
“ในสมัยก่อน ปลาหลังเขียวมีมากจนเอาไปขายก็ไม่มรี าคา เอามาแจกกันในหมูบ่ า้ นฟรีๆเลย เสียบไม้ปง้ิ ไม้ละ
10 บาท ไม้ปิ้งนี่ส่งขายกรุงเทพฯกันด้วยนะ แต่นั่นก็นานมาแล้ว เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ตอนนี้ก็น้อยลงไป มีราคาขึ้นมา
แล้ว”
หรือในขณะที่พวกเราก�ำลังกินปูที่มีมากในหน้ามรสุม เราก็ชวน “ป๊ะ” กับ “มะ” มากินปูกับเราด้วย  ป๊ะกับมะ
หัวเราะทันทีแล้วตอบว่า “เบื่อปูแล้ว เพราะว่ากินบ่อยมากๆๆๆๆ”
เรือ่ งราวของการจับปูมกั จะถูกเล่าผ่านต�ำแหน่งทุน่ ต่างๆ ทีเ่ ราเห็นในอ่าว โดยทุน่ ทีว่ า่ นีเ้ ป็นทุน่ ทีแ่ สดงแนวร่อง
น�ำ้ มาสูท่ า่ เทียบเรือทีก่ ารไฟฟ้าฯสร้างไว้กอ่ นหน้านีเ้ พือ่ ช่วยแสดงเส้นทางให้แก่เรือในการการขนส่งน�ำ้ มันเตา หากนัง่ เรือ
ออกจากชายหาดตามแนวทุน่   เราจะพบทุน่ สีเขียวสลับทุน่ สีแดง  โดยทุน่ แรกสีแดงจะห่างจากชายหาด 1000 เมตร และ
ห่างออกไปอีก 1000 เมตรจะเจอทุ่นสีเขียวซึ่งมีแนวตรงกับเกาะเหลากา ห่างไปอีก 1000 เมตรจะเจอทุ่นสีแดง และอีก
500 เมตรเจอทุ่นสีเขียว ส่วนอีก 500 เมตรสุดท้ายจะเจอทุ่นสีขาวซึ่งมีแนวตรงกับเกาะลันตาพอดี และหากจะจับปูก็
ท�ำได้ในบริเวณทุน่ ทีม่ แี นวตรงกับเกาะเหลากา เนือ่ งจากปูจะอาศัยบริเวณนัน้ จริงๆแต่กอ่ นชาวบ้านไม่จำ� เป็นต้องอาศัย
ทุ่น โดยชาวบ้านจะใช้ภูเขาสองลูกเป็นจุดสังเกตทิศทางและต�ำแหน่งในการวางเครื่องมือจับปู  
และบางครัง้ เรือ่ งเล่าก็เกีย่ วข้องไปถึงสัตว์บางชนิดทีเ่ ราคงไม่มโี อกาสได้เห็นอีกแล้วในอ่าวบ้านแหลมหิน  อย่าง
เรื่องของ “โลมาหนู” ที่บังสนธยาเล่าให้เราฟังไว้ว่า ช่วงก่อนหน้านี้ (ไม่ทราบปี) ก่อนที่จะมีเรือน�้ำมันเตาเข้ามาในอ่าว
จะมี “โลมาหนู” ในอ่าวของชุมชน โลมาหนูเป็นโลมาทีม่ ขี นาดเล็ก และมีพฤติกรรมคือชอบน�ำ้ ใส (ช่วงลมตะวันออก) ชาว
ประมงใช้โลมาหนูเป็นตัวบอกว่าพายุและมรสุมตะวันตกทีม่ คี วามรุนแรงก�ำลังมา เพราะมีความเป็นไปได้วา่ พวกมันอาจ
จะหลบหนีพายุทคี่ ลืน่ ลมจะน�ำตะกอนซึง่ ท�ำให้นำ�้ ขุน่ มาด้วย จึงรีบย้ายถิน่ ชาวประมงทีส่ งั เกตเห็นโลมาหนูกระโดดเหนือ
น�้ำแถวบ้านแหลมหินจึงทราบสภาพอากาศล่วงหน้าได้ แต่หลังจากการเข้ามาของเรือน�้ำมันเตา โลมาหนูก็อพยพไปอยู่
บริเวณเกาะกา รวมถึงสัตว์อื่นเช่น เต่าที่ไปหากินในแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์กว่า ชุมชนจึงไม่มีตัวช่วยในการบอกถึง
การมาถึงของมรสุมตะวันตกอีกต่อไป  ในยุคหลังมานีช้ าวประมงจะทราบสภาพอากาศได้โดยการรับฟังพยากรณ์อากาศ
จากวิทยุและโทรทัศน์
หรือบางเรื่องก็ฟังดูแล้วน่าเสียดาย อย่างเรื่องที่ ชายหาดตรงหน้าบ้านเคยมีปลาฉลามเล็กๆว่ายเวียนเข้ามา  
บางครัง้ ชาวประมงก็จบั ฉลามได้ แต่ปจั จุบนั ชาวบ้านจะพบฉลามมากแถบเกาะพีพี สันนิษฐานว่าฉลามตามปลาเล็กซึง่
เป็นอาหารไปที่นั่น ในอีกแง่หนึ่งก็คือระบบนิเวศเดิมคงถูกรบกวนหรือไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ   ซึ่งการไปภาค
สนามในครัง้ ที่ 3 เพือ่ เก็บข้อมูลรอบสุดท้ายของเราซึง่ ตรงกับฤดูการจับปลาพอดี เราก็ได้พบลูกฉลามติดเครือ่ งมือประมง
มาด้วย ซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านเล่าว่าจะพบมากกว่านี้
เรือ่ งราวความอุดมสมบูรณ์ในอ่าวบ้านแหลมหินยังถูกถ่ายทอดทุกคืนอย่างเช่นทีบ่ งั เล่าว่า ในช่วงทีแ่ มงกะพรุน
ชุมนัน้ สามารถตักแมงกะพรุนกลับมาได้จนเต็มล�ำเรือ  ทะเลจะเป็นทางสีชมพูเพราะแนวทีแ่ มงกะพรุนลอยเป็นทางไป
ในทะเล แมงกะพรุนมีราคาขายเฉลี่ยตัวละ 5 บาท  หรือบางช่วงราคาอาจสูงได้ถึงตัวละ 12 บาทเลยทีเดียว  พอเรือจับ
แมงกะพรุนกลับเข้ามาในอ่าวก็รไู้ ด้วา่ บรรทุกแมงกะพรุนมาเพียบแปล้  เพราะน�ำ้ หนักกะพรุนท�ำเอาแคมเรือแทบจมมิด
ไปกับทะเล
หรือบางเรื่องพวกเราต่างก็ได้ยินได้ฟังมาจากป๊ะและมะของบ้านที่ตนพักอยู่ด้วย   ซึ่งก็ได้น�ำมาเล่าต่อกันฟัง
อย่างเช่น  “แต่ก่อนในตอนกลางคืน ฝูงปลามากมายจะเข้ามาในอ่าวนี้   แล้วหนึ่งในนั้นก็มีฝูงปลาทูซึ่งไม่ใช่ปลาทูฝูง
เล็กๆ แต่เป็นฝูงปลาทูทใี่ หญ่มาก ปลาทูจะมารวมอยูแ่ ถบอ่าวนี  ้ มากจนจับได้เป็นตันๆ แต่เดีย๋ วนีม้ แี ต่ปลาตัวเล็กๆ พวก
ปลาหลังเขียวกับปลาข้างเหลือง”
“แต่ก่อนแค่เดินลงทะเลแล้วโยนแหก็ได้ปลากลับขึ้นมาแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องออกเรือไปไกลๆ ด้วย
ซ�้ำ” ป๊ะกล่าวอย่างรู้สึกเสียดาย
นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของทะเล เรายังได้รู้ว่าชาวบ้านที่นี่เก่งจริงๆ หากมีแต่ความอุดมสมบูรณ์แต่ไม่มี
ความรู้ ความสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนั้นได้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไร ชาวประมงที่นี่
นอกจากจะใช้เครื่องมือประมงเก่งแล้ว เอาเข้าจริงแค่มี สายตา ดมกลิ่น หูฟัง พวกเขาก็สามารถรู้ได้ว่าฝูงปลาอยู่ที่
ใด โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใดมาช่วย ชาวบ้านบอกว่าถ้าออกไปจับปลาตอนกลางคืน เราจะเจอพรายน�้ำ ซึ่งนั่นก็คือฝูง
ปลาจ�ำนวนมากที่สีเหลือบๆของมันสะท้อนกับแสงจันทร์ ส่วนถ้าออกไปตอนกลางวันจะเห็นกลุ่มด�ำๆใต้น�้ำ ซึ่งก็คือ “ฝูง
ปลา” หรือจะเป็นเรือ่ งที่ “ป๊ะ“ มักจะมองเห็นฝูงปลา ทัง้ ทีเ่ ราไม่เคยมองเห็นได้  ป๊ะจะชีใ้ ห้ดวู า่ “เวลามีฝงู ปลามา คลืน
่
น�้ำจะไม่เหมือนกับตรงอื่น มันจะเตี้ยและถี่ๆ กว่า เป็นเงาด�ำๆ แล้วถ้ามีปลาตัวใหญ่ก�ำลังจะมากินมัน ปลา
ตัวเล็กก็จะกระโดดขึ้นมา” ที่น่าทึ่งมากเลยก็คือ “แต่ก่อนมีปลาตาหลังเยอะมาก อยู่กันเป็นฝูง จนเมื่อลงน�้ำ
จะได้ยน
ิ เสียงคลืน
่ จากฝูงปลาทีก
่ ำ� ลังแหวกว่ายมากระทบตรงหัวใจของเรา จึงสามารถหาต�ำแหน่งจับปลา
ได้เลย”
จากเรื่องราวที่ได้เล่ามาก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ และบนความพรั่งพร้อมในเรื่องของ
ทรัพยากรเหล่านี้ชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้ปรับตัวจนเกิดเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์   เป็นชุดความรู้
ของชุมชนที่ยากนักที่ใครจะเรียนรู้ได้ นอกจากคนในพื้นที่แห่งชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้วนั่นเอง

วิถี Slow life : วิถีชาวประมง

หากว่าชีวติ แบบ Slow Life จะเป็นบรรทัดฐานของชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ หี รือ
สุขภาวะแล้ว หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็นชีวติ ทีอ่ ยูด่ มี สี ขุ ชีวติ ของชาวประมงทีช่ มุ ชนแหลมหิน
- บ้านคลองรั้ว คงเป็นชุมชนที่แทบทุกคนล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค�ำว่า Slow Life หมายความว่าอะไร
ค�ำว่า Slow Life ตามค�ำอธิบายบันได 10 ขั้นของ Leo Babauta ในหนังสือ
The Power of Less ได้แก่ การรู้จักโฟกัส และท�ำอะไรให้น้อยลง, การมีสติ, ลดการใช้
เทคโนโลยีเกินจ�ำเป็น, ใส่ใจผู้คนรอบข้าง การมีปฏิสัมพันธ์, ใส่ใจธรรมชาติรอบข้าง,
รับประทานอาหารให้ชา้ ลง, เดินทางให้ชา้ ลง, มีความสุขกับสิง่ ง่ายๆ รอบตัว, ลดภาวะเครียด
ด้วยการควบคุมลมหายใจ และจัดล�ำดับความส�ำคัญให้เป็น
เมือ่ เปรียบเทียบวิถคี วามเป็นอยูข่ องชาวบ้านชุมชนแหลมหิน – บ้านคลองรัว้ แล้ว
พบว่ามีความสอดคล้องตามค�ำอธิบายที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น พวกเขามีที่ท�ำงานและ
แหล่งอาหารที่สมบูรณ์อยู่เพียงหน้าบ้าน ดังนั้นการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ของพวกเขาจึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องเร่งรีบ ทั้งยังมีเวลาเหลือเฟือพอที่จะหันมาใส่ใจกับ
ธรรมชาติ พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างมีสติ และมีความสุขกับสิ่งง่ายๆ รอบตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธรรมชาติท้องทะเลซึ่งคือทั้งถิ่นฐาน แหล่งอาหาร และ
แหล่งท�ำกินของพวกเขา
การตอบสนองความต้องการทางกาย ทั้งเรื่องอาหารและรายได้ที่น�ำไปแลกกับ
สิ่งจ�ำเป็นอื่นของชีวิต มีรากมาจากทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ และเอื้อให้ชีวิตด�ำเนินไป
ได้อย่างดีดังที่กล่าวมา รวมทั้งยังมี สุขภาวะทางกาย ที่ดี
นอกจากนี้ ยั ง รวมไปถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด ทางสั ง คม ซึ่ ง ส่ ง ผลไปยั ง
การแบ่งปันทรัพยากรทะเลแก่กัน เพราะชาวประมงทุกคนในชุมชน คือเพื่อนบ้านที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างเพื่อนร่วมสายอาชีพ ไม่ใช่คู่แข่งทางการค้า ดังนั้นเมื่อใครออกเรือ
และพบสัตว์ทะเลทีม่ มี าก ก็จะบอกต่อกันไป หลายครัง้ ก็มกี ารยืมเรือและออกเรือไปช่วยกัน
ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะจิตใจมีความเอือ้ เฟือ้ ต่อกันและแบ่งปันทีก่ ำ� หนดแนวคิดทีว่ า่ “ทะเล
เป็นของทุกคน“ หรือเพราะความสมบูรณ์ของทรัพยากรทีล่ ดการแย่งชิงและเอือ้ ต่อคุณธรรม
ในจิ ต ใจ ซึ่ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น เพราะเหตุ ใ ด มั น ได้ ส ะท้ อ นผ่ า นการท� ำ กิ น อี ก ทั้ ง หาก
ท�ำการศึกษาให้ลึกขึ้น พบว่าชุมชนนี้ยังเป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่มีเพียง 2 - 3 ตระกูลหลัก  
ท� ำ ให้ ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ภ ายในชุ ม ชนแห่ ง นี้ เป็ น ความสั ม พั น ธ์ แ บบเครื อ ญาติ
ด้วยสายสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ ภาพทีเ่ รามักจะเห็นเป็นประจ�ำเมือ่ มีเวลาทีว่ า่ งจากงานบ้าน หรือ
การออกทะเล ก็คือการที่ทุกคนมาพบปะกัน ตั้งวงดื่มชากาแฟ ช่วยกันเลี้ยงลูก หรือแม้
กระทัง่ ชวนกันมาเล่นกีฬาอย่างเช่น เปตอง หรือวอลเล่ยบ์ อล ทีล่ านกว้างกลางหมูบ่ า้ น และ
ด้วยความเป็นอยู่เช่นนี้เองที่ท�ำให้เทคโนโลยีการสื่อสารจึงไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับพวกเขา
มากนัก  เพราะเมื่อต้องการพูดคุยนัดหมาย ก็เพียงแค่เดินไปหากัน ไม่จ�ำเป็นต้องโทรศัพท์
หรือส่งข้อความหากันให้เกินจ�ำเป็น
อย่างไรก็ตามแม้ทะเลจะน�ำมาซึ่ง “สุขภาวะ” ทั้ง ทางกาย ทางจิตใจ และ
ทางสังคมที่ดี   ด้วยภาพ  Slow Life ในลักษณะนี้ ท�ำให้หลายคนมองว่านี่เป็นแนวทาง
การใช้ ชี วิ ต ที่ ล ้ า หลั ง จมปลั ก และไม่ พั ฒ นา แท้ จ ริ ง แล้ ว วิ ถี ชี วิ ต ของพวกเขาเป็ น ไป
อย่างทันกาล คืออยู่กับทะเลและหากินกับแหล่งทรัพยากรนี้อย่างฉลาดและเข้าใจ เช่น
การรู้จักและสังเกตธรรมชาติ เพื่อวางแผนการออกเรือ และการเลือกใช้เครื่องมือได้
อย่างเหมาะสม  ชาวบ้านทีน่ มี่ คี วามรู้ และสติปญ
ั ญา เมือ่ คิดจะออกเรือสักครัง้ หนึง่ จะต้อง
ผ่านกระบวนการคิดและกลั่นกรองด้วยเงื่อนไขทางธรรมชาติถึง 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 เวลานี้เป็นเดือนอะไรของปี อยู่ในฤดูกาลใด สภาพลม น�้ำ เป็นอย่างไร
สามารถจับสัตว์ชนิดใดได้บ้าง
ระดับที่  2 ซึ่งจากตรงนี้ชาวประมงก็จะตัดสินใจได้ว่าพวกเขาต้องการจับสัตว์น�้ำ
ชนิดใด เวลานี้อยู่ในช่วงใดของเดือน เป็นช่วงข้างขึ้น หรือข้างแรม, น�้ำเกิด หรือน�้ำตาย
ที่ส่งผลต่อความมืดสว่าง และความเชียวกราก หรือนิ่งของน�้ำทะเล
และสุดท้าย ระดับที่ 3 พวกเขาต้องตัดสินใจว่า จะออกไปจับสัตว์ในช่วงเวลาใด
ของวัน จะเป็นกลางวัน หรือกลางคืน
กระบวนการคิดทั้งสามระดับ เป็นไปเพื่อให้ชาวประมงสามารถเลือกใช้เครื่องมือ
ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ให้เหมาะกับชนิดสัตว์ที่จับ รวมถึงสภาพอากาศ และคลื่นลม
ในเวลานั้น
อย่างไรก็ดกี ระบวนการคิดดังกล่าว เป็นการถอดรหัสและท�ำความเข้าใจในฐานะ
คนภายนอกอย่างพวกเรา ที่ได้มาจากการพูดคุยและตั้งค�ำถาม หากแท้จริงแล้ว ชาวบ้าน
สามารถตัดสินใจและไตร่ตรองเงือ่ นไขทัง้ สามระดับดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำ� เป็น
ต้องเรียงล�ำดับความคิดตามละดับข้างต้นแม้แต่น้อย
นอกจากนี้ แม้มีองค์ความรู้ที่มากมาย และสามารถท�ำประมงให้มากเท่าที่
จะมากได้ ชาวประมงที่นี่กลับเลือกที่จะค�ำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร เมื่อต้องท�ำ
ประมงก็เลือกใช้วิธีและจับสัตว์ให้ได้เท่าที่จ�ำเป็น โดยใช้อุปกรณ์ต่างชนิดไปในลักษณะที่
พวกเขาแน่ใจว่าจะไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและธรรมชาติ แนวทางการปฏิบัติด้วย สติ
ปัญญาเช่นนีข้ องชุมชน คือหนทางทีน่ ำ� มาซึง่ ความยัง่ ยืนของทรัพยากรอันได้แก่ ทะเลผืนนี้
และความยั่งยืนของทะเล อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตชาวประมงผู้ยึดถือแนวทาง
Slow  Life นีเ้ อง  จะท�ำให้ชุมชนแห่งนีส้ ามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมีกนิ มีใช้ อย่างไม่อดอยาก
หรือ “อยู่ดีมีสุข“ ได้ต่อไป

แนวทางของชีวิตแบบ
SLOW LIFE
ขจัดความเครียด ด้วยการหายใจเข้าลึกๆ
มีความสุขง่ายๆ กับทุกสิ่งที่พบเจอ
ขับรถให้ช้าลง
รับประทานอาหารให้ช้าลง ค่อยๆ เคี้ยว
หันมาชื่นชมความงามของธรรมชาติ
ใส่ใจเพื่อนฝูง ครอบครัว และคนรอบข้างให้มากขึ้น

ใช้ชีวิตแบบโลว์เทค
ต้องมีสติอยู่กับปัจจุบัน
รู้จักโฟกัสมากขึ้น และทำ�อะไรให้น้อยลง

ปาล์มน�้ำมัน
แนวทางสู่
ความมั่นคงทางพลังงาน
นอกจากชุมชนแหลมหินจะสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในด้านความเป็นอยู่ ทั้งอาหาร
และอาชีพ แต่พวกเขาก็ไม่ปฏิเสธ ว่าพวกเขายัง
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวติ ของคนยุคปัจจุบนั อย่างไรก็ดี
พวกเขามีแนวคิดในการจะผลิตไฟฟ้าด้วย
ตนเองอย่างยั่งยืนอีกด้วย
แนวทางดังกล่าวได้แก่การผลิตไฟฟ้า
จากน�้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างปาล์มน�้ำมัน
จั ง หวั ด กระบี่ ถื อ เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี
พื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมันมากที่สุดในประเทศ
เนื่องด้วยมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ
ปลูก คือมีปริมาณน�้ำฝนเฉลีย
่ มากถึง 1,800
มิลลิเมตร / ปี
ซึ่งกระบวนสกัดน�้ำมันปาล์มภายใน
โรงกลั่นประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก

การอบทะลายด้วยไอน�้ำ (sterilization)
จะท�ำให้เกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล์ม
และช่วยให้ผลปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากขั้วผลได้ง่าย

การแยกผล (stripping)

เป็นการส่งทะลายเข้าเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย
ส�ำหรับทะลายเปล่าจะถูกแยกออกไป
จากนั้นน�ำผลปาล์มไปย่อยด้วยเครื่องย่อยผลปาล์ม
เพื่อให้ส่วนเปลือกแยกออกจากเมล็ด

การสกัดน�้ำมัน (oil extraction)

น�ำส่วนเปลือกไปอบ จากนั้นผ่านเข้าเครื่องหีบแบบเกลียวอัดคู่
จะได้น�้ำมันปาล์มดิบที่มีองค์ประกอบคือ
น�้ำมันร้อยละ 66 น�้ำร้อยละ 24 และของแข็งร้อยละ 10

การท�ำความสะอาดน�้ำมันปาล์มดิบ (clarification)

น�ำน�้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด ส่งเข้าถังกรองเพื่อแยกน�้ำและของแข็งออก
จากนั้นน�ำเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อท�ำความสะอาดอีกครั้ง และไล่น�้ำออกเพื่อท�ำให้แห้ง

ส�ำหรับการน�ำน�ำ้ มันปาล์มมาผลิตไฟฟ้านัน้ ด้วยน�ำ้ มัน
ปาล์มมีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง โรงไฟฟ้าหลายแห่งใน
ภาคใต้จงึ มีการน�ำน�ำ้ มันปาล์มนีม้ าใช้เป็นเชือ้ เพลิง หนึง่ ในนัน
้
ก็คอื โรงไฟฟ้ากระบีซ่ งึ่ ได้ปรับปรุงและติดตัง้ อุปกรณ์เพิม
่ เติม
ให้สามารถเดินเครื่องด้วยน�้ำมันปาล์มได้ นอกเหนือจาก
การผลิตไฟฟ้าด้วยน�้ำมันปาล์มแล้ว ในบริเวณนี้ยังสามารถ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานอื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง
ไฟฟ้าพลังงานก๊าซ

ผลิตจากน�้ำเสียของโรงกลั่น
น�้ำมันปาล์ม ซึ่งถือเป็นการน�ำ
ของเหลือทิ้ง ที่ปกติแล้วจะต้อง
ถูกน�ำไปก�ำจัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
เพราะสามารถผลิตและจัดการได้
ทั้งระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
จนไปถึงในระดับของธุรกิจองค์กรเลยทีเดียว

ไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

จากกากและกะลาปาล์ม ซึ่งก็เป็นของเหลือ
จากกระบวนการกลั่นน�้ำมันปาล์มอีกเช่นกัน

น�้ำมันปาล์มดิบและน�้ำมันเมล็ดในปาล์มที่ได้จากกระบวนการการสกัด
สามารถส่งเข้าสู่โรงงานเพื่อท�ำให้บริสุทธิ์ หรือจะน�ำไปแยกส่วนก่อนก็ได้
ซึ่งจะได้น�้ำมันปาล์มที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

พลั ง งานทางเลื อ กที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา เป็ น พลั ง งานที่
สามารถจัดการได้ในระดับชุมชน เพราะถือเป็นพลังงานจาก
ทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วในพืน้ ที่ และสามารถจัดการได้โดยชุมชน
อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่มีผลดีต่อสภาพแวดล้อม คือเป็นการ
ผลิตพลังงานจากของเหลือทิ้งที่โดยปกติต้องถูกน�ำไปก�ำจัด
และหากก�ำจัดอย่างไม่ถูกวิธีก็อาจกลายเป็นมลพิษ

เมื่อต้องผลิตไฟฟ้า...

ตั้งแต่เบนจามิน แฟรงคลินค้นพบไฟฟ้า
โลกทั้งโลกก็เปลี่ยนไป
ไฟฟ้ามีความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็
มาถึงจุดที่ไฟฟ้าแทบจะนับเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด�ำรงชีวิต
ของมนุษย์ หากสังเกตให้ดีข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ รอบตัวเกือบทุกชิ้นจะใช้งานไม่ได้หากไม่มี
ไฟฟ้า ลองยกตัวอย่างดูก็ได้... โทรศัพท์มือถือที่ใช้สื่อสาร
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ท�ำงานสารพัด รวมไปถึงเครื่องจักรทุกชิ้น
ในระบบอุตสาหกรรมที่ประดิษฐ์ และผลิตสิ่งของที่จ�ำเป็น
ต้องใช้ในชีวิตของมนุษย์ พวกเราเองจึงมีชีวิตที่ต้องพึ่งพา
ไฟฟ้าอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

อย่ า งไรก็ ต ามในการผลิ ต ไฟฟ้ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า ง
สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับโรงไฟฟ้า
กรณีการด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินที่
ต�ำบลปกาสัย อ�ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ยังมีความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องสร้างท่าเทียบเรือทีช่ มุ ชนแหลมหิน - บ้านคลองรัว้ ต�ำบล
ตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ เพื่อขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า และ
ผลกระทบทีเ่ กิดการจากการผลิตไฟฟ้านัน้ ยังเป็นทีถ่ กเถียงอย่าง
ไม่จบสิ้น

การต่อเติมท่าเรือ นอกจากจะต้องต่อเติม

ท่าเรือให้ยาวออกไปในทะเลจากเดิม 250 เมตรเป็น 450 เมตร
แล้ ว ยั ง ต้ อ งสร้ า งแนวกั น คลื่ น ให้ แ ก่ ท ่ า เรื อ ยาวประมาณ
1 กิ โ ลเมตรอี ก ด้ ว ย เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ารจอดเที ย บท่ า ของเรื อ
มีปัญหาเพราะแรงคลื่นลม สิ่งก่อสร้างที่ยื่นออกไปในทะเล
นั้น จะส่งผลให้กระแสน�้ำประจ�ำอ่าวมีทิศทางที่เปลี่ยนไป ซึ่ง
ตะกอนและสารอาหารทีไ่ หลเวียนไปตามกระแสน�ำ 
้ อาจเปลีย่ น
ทิ ศ ทางไปด้ ว ย และอาจจะลดลงในบริ เ วณที่ เ คยทั บ ถมอยู ่
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ บริเวณดังกล่าวจะไม่มีความอุดสมบูรณ์
มากพอที่จะดึงดูดสัตว์ทะเลต่างๆ ให้เข้ามาหากินได้

นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบจากการด�ำเนินการของ
โรงไฟฟ้าโดยตรง มาถึงอ่าวบ้านแหลมหินได้ด้วยคลองปกาสัย
ที่เชื่อมถึงกัน
1.  น�ำ้ หล่อเย็นหากสูบจากแหล่งน�ำ้ ใกล้เคียงซึง่ คาดว่า
จะเป็นคลองปกาสัยซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้�ำ  ที่จะเติบโต
และมาอาศัยอยู่ที่อ่าวบ้านแหลมหินและทะเลโดยรอบ และจะ
ท�ำลายชีวิตของลูกสัตว์ทะเลที่ถูกสูบไป
2. น�้ำหล่อเย็นหากปล่อยลงแหล่งน�้ำใกล้เคียงซึ่งคาด
ว่าเป็นคลองปกาสัย ซึ่งน�้ำนั้นจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิน�้ำ
ปกติ 2-3 องศาเซลเซียส และจะฆ่าลูกสัตว์ทะเลตายในที่สุด
3. สารฟอสเฟตที่มาจากน�้ำใช้ของคนในโรงงานที่เข้า
มาท�ำงานที่โรงไฟฟ้า เมื่อสะสมในแหล่งน�้ำนานเข้าจะท�ำให้
สาหร่ายเติบโตจนบดบังผิวน�ำ 
้ ท�ำให้พชื น�ำ้ ไม่สามารถสังเคราะห์
แสงได้ รวมทั้งออกซิเจนในน�้ำน้อยลง ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
4. มลพิษทางอากาศทีส่ ามารถสะสมในแหล่งน�ำ 
้ และ
ห่วงโซ่อาหาร ซึ่งมีผลต่อปลาและสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น ไอโซโทป
กัมมันตรังสีชนิดเรเดียมอันเป็นสารก่อมะเร็ง ส่งผลให้เกิดภาวะ
ปอดอักเสบ ภาวะโลหิตจาง ซึ่งสัตว์น�้ำก็จะปนเปื้อนไปด้วย
สารพิษ และวนเวียนอยู่ในอ่าวบ้านแหลมหิน เพราะมีลักษณะ
เป็นอ่าวปิดนั่นเอง

การแล่นเรือ รายงานระบุนำ�้ หนักสินค้าไว้ไม่รวม

น�ำ้ หนักเรือ 3,000 เดทเวทตัน (น�ำ้ หนักสินค้าเฉลีย่ ทีเ่ รือสามารถ
ขนได้สูงสุด) ปรากฏว่าหลังการประชุมค.1 ขนาดเดิมของเรือ
ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้จึงต้องเปลี่ยนเป็น 10,000
เดทเวทตัน ซึ่งจะส่งผลกระทบหลายประการ
1. การเดินเรือจะเกิดเสียงรบกวนในทะเล ซึ่งเสียง
จะเดินทางในน�้ำได้เร็วกว่าบนบก และสัตว์ทะเลสามารถรับรู้
คลื่นเสียงในทะเลได้เร็วมากเช่นกัน ซึ่งจะท�ำให้สัตว์ทะเลอพยพ
ออกจากพื้นที่
2. การจอดเรือจะต้องมีการทิ้งสมอขนาดใหญ่ ซึ่งจะ
ลงไปทับกองหินปะการังแหล่งวางไข่ของสัตว์น�้ำ
3. คลืน่ จากการแล่นเรือจะเป็นคลืน่ ทีร่ นุ แรง   จะท�ำให้
หญ้าทะเลหลุดออกจากท้องทะเล เป็นการท�ำลายแหล่งอาหาร
และที่หลบภัยของสัตว์ทะเล
4. ใบพั ด ขนาดใหญ่ ข องเรื อ จะท� ำ ให้ เ กิ ด การฟุ ้ ง
ของทราย ซึ่งจะตกตะกอนทับหญ้าทะเลและปะการัง ท�ำให้
สังเคราะห์แสงได้น้อยลง และเจริญเติบโตได้ไม่ดี ซึ่งในที่สุดก็
จะตายไป

การขุดร่องน�ำ้ รายงานระบุวา่ เรือใหม่ขนาดใหญ่

นี้จะใช้เส้นทางเดินเรือเดียวกับเรือขนาด 3,000 เดทเวทตัน ซึ่ง
การทีจ่ ะเดินเรือเข้ามาในอ่าวบ้านแหลมหินนีจ้ ะเป็นไปไม่ได้หาก
ไม่ท�ำการขุดร่องน�้ำเพิ่ม และการขุดร่องน�้ำนี้เอง คาดว่าจะส่ง
ผลกระทบในหลายประการ
1. กองหินและปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่วางไข่
ของสัตว์น�้ำจะถูกท�ำลายทิ้ง เนื่องจากจะกีดขวางการเดินเรือ
2. การขุด ร่อ งน�้ำจะขุด เอาสัต ว์หน้าดินขึ้น มาด้ ว ย
ส่งผลกระทบไปยังสัตว์ทะเลที่กินสัตว์หน้าดินเป็นอาหาร
3. การฟุ ้ ง ของทรายและตะกอนจะปกคลุ ม ทั บ
หญ้าทะเลและปะการัง นอกจากนี้ยังฟุ้งติดเข้าไปที่เหงือกของ
ปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆ จนไม่สามารถหายใจและตายได้
จะเห็นได้วา่ โครงการต่อเติมท่าเทียบเรือนี  ้ สง่ ผลกระทบ
ต่ อ สภาพธรรมชาติ ระบบนิ เ วศ ที่ เ ป็ น ทั้ ง แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
แหล่งอาหาร และแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเล จ�ำนวนของ
สัตว์ทะเลในอ่าวจะลดลง ส่งผลต่อแหล่งอาหารและทรัพยากร
ทางประมงของชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง

สิ่งที่เราต้อง "ระวัง"
อ่าวบ้านแหลมหิน คือสายพานส�ำคัญทีส่ ง่ อาหารทะเล
ป้อนคนในประเทศ  ในเมืองใหญ่ รวมถึงไปยังต่างประเทศ
เพียงแค่ปีพ.ศ. 2558 ทะเลกระบี่สามารถสร้างรายได้
จากการประมงพื้นบ้านได้มากถึง 263 ล้านบาท (อ้างอิงจาก
ส�ำนักงานจังหวัดกระบี)่ แน่นอนว่าถ้าหากเราเสียรายได้สว่ นนีไ้ ป
เราก็คงจะกลายเป็นประเทศทีต่ อ้ งน�ำเข้าอาหาร และอาจน�ำไปสู่
การเสียเปรียบทางด้านการค้า และการท�ำข้อตกลงต่างๆ ระดับ
ประเทศได้ในที่สุด
ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาในมุมที่ประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกอาหารทะเล ประเทศไทยจะไม่เป็นที่ยอมรับในเชิง
มาตรฐานอาหารทะเล หากมีการปนเปื้อนต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้
ไม่สามารถส่งออกสินค้าประมงได้อีกต่อไป มูลค่าของสินค้าส่ง
ออกซึ่งส่งผลไปถึงรายได้มวลรวมของประเทศที่จะลดลง
แม้แต่สุขภาพของคนในประเทศ ทั้งคนในชุมชน และ
คนในพืน้ ทีอ่ นื่ ทีบ่ ริโภคอาหารทะเลปนเปือ้ น ก็จะได้รบั ผลกระทบ
จากสารปนเปื้อน อัตราการป่วยและการเสียชีวิตจะเพิ่มมากขึ้น
และสุดท้ายก็คือ การที่สัตว์ทะเลและพืชในห่วงโซ่
อาหารชั้นต้นลดจ�ำนวนลง   นอกจากจะส่งผลต่ออาหารทะเล
ยังอาจส่งผลต่อการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะแหล่งด�ำน�้ำที่เลื่องชื่อ
ของจังหวัดกระบี   ่ ตวั อย่างเช่น การลดลงของสัตว์ดงั กล่าวจะส่งผล
ต่อจ�ำนวนสัตว์ผู้ล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจของการด�ำน�้ำอย่าง
ฉลามวาฬ และกระเบนราหูทแี่ วะเวียนมาทีเ่ กาะลันตาเป็นประจ�ำ 
นั่นหมายถึง เราต้องยอมแลกรายได้จากการท่องเที่ยว ที่ทะเล
กระบี่สามารถสร้างได้มากถึง 60,326.48 ล้านบาท / ปี (อ้างอิง
จากส�ำนักงานจังหวัดกระบี่) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เราจะต้อง
แลกไฟฟ้า กับศักยภาพทางการท่องเทีย่ วระดับโลกของประเทศ
เลยทีเดียว

เกิดอะไรขึ้นกับ
ชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้ว
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับคนเมือง อย่างเช่น
คนกรุงเทพฯ การสูญเสียอ่าวบ้านแหลมหินหรือทะเลกระบี่ไป
อาจเป็นเพียงการเสียแขนเสียขา แต่สำ� หรับผูค้ นชุมชนแหลมหิน บ้านคลองรั้ว  คือการสูญเสียทั้งชีวิต
แต่กว่าจะถึงการสูญเสียระดับนั้น ความยากล�ำบากที่
เกิดขึ้นก่อนหน้า อาจรวมไปถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องออกทะเล
ให้ไกลขึ้น เพราะสัตว์ทะเลหนีไปไกลอ่าว การมีต้นทุนเพื่อ
ออกเรือที่สูงขึ้น เนื่องจากใช้น�้ำมันมากขึ้นเพราะต้องออกเรือ
ไกลกว่าเดิม หรือเพิ่มจ�ำนวนคืนค้างแรมในทะเล นอกจาก
เรือใหญ่ที่แล่นไปมาในอ่าว และการขุดร่องน�้ำใหม่จะท�ำให้
ระดั บ ความลึ ก ของร่ อ งน�้ ำ เปลี่ ย นไป ยั ง ท� ำ ให้ ช าวประมง
ไม่สามารถวางเครื่องมือในร่องน�้ำ  ซึ่งเป็นพื้นที่ส�ำคัญในการท�ำ
ประมงได้เช่นเคย
การที่ไม่สามารถจับสัตว์ทะเลดังเคย ท�ำให้ค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารสูงขึ้น รวมทั้งการลดลงของรายได้ในครัวเรือนด้วย  
อันอาจน�ำไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่จะล้มเหลวในอีกไม่ช้า
ทั้งนี้ชาวบ้านยังต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ใต้แนวลม
เดียวกับโรงไฟฟ้า รวมทัง้ การบริโภคอาหารทีป่ นเปือ้ นเข้าไปด้วย
ชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรัว้ เป็นตัวอย่างของชุมชน
ที่มีวิถีชีวิตแบบ Slow Life  ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบที่
คนเมืองอย่างเราถวิลหา และยังเป็นชุมชนทีม่ ภี มู ปิ ญ
ั ญาในการ
ท�ำประมงพื้นบ้าน  ชาวบ้านมีภูมิรู้ทั้งในเรื่องของการ “ล่า” และ
การ “รักษา” ไปพร้อมๆ กัน ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือคนกลุม่ นีเ้ ป็นเสมือน
ผู้คุ้มครองแหล่งอาหารของเราคนเมือง โดยชาวบ้านได้ปกป้อง
ทะเลของพวกเขา ทั้งจากการท�ำประมงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมาย
การเฝ้ า ยามท้ อ งทะเล มิ ใ ห้ มี ก ารการล่ า สั ต ว์ อ นุ รั ก ษ์ หรื อ
ท�ำกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการท�ำลายธรรมชาติ
สุดท้าย การมุง่ พัฒนาประเทศนัน้ จ�ำต้องมีการเสียสละ
ของคนบางกลุ ่ ม เพื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวม แต่ ห ลายครั้ ง การ
เสียสละนั้นอาจไม่คุ้มกับสิ่งที่จะได้รับ หลายครั้งที่เราพึ่งพิง
บางสิ่งบางอย่างโดยไม่รู้ตัว และจะรู้สึกเสียดายก็ต่อเมื่อเรา
เสียมันไปอย่างไม่มที างเรียกกลับมาได้ และอีกหลายครัง้ เช่นกัน
ที่การพัฒนาประเทศนั้นไม่จ�ำเป็นต้องจบลงที่การเสียสละของ
คนบางกลุม่   เพราะมนุษย์มคี วามสามารถทีจ่ ะสร้าง “ทางเลือก”
ให้กับตนเอง หากว่าจิตส�ำนึกที่หยั่งถึงคุณธรรมที่แท้จริงจะอยู่
ในใจของเรา

ข้อมูลได้จากการพูดคุยกับชาวบ้าน และรศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการผู้ช่วยเหลือชาวบ้าน ชุมชนแหลมหิน - บ้านคลองรั้ว
คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

ข้อมูลพิษวิทยาเอกสารการประเมินทางด้านเคมีอย่างชัดเจนส�ำหรับมลพิษโดยเฉพาะ
ได้จากหน่วยงานสารพิษและระบบโรคและองค์การอนามัยโลก
(ATSDR, 2011 ; WHO, 2011)

เฝ้ามอง
สถานการณ์

ถ่านหิน
ทั่วโลก

แผนการพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2553 (แผน PDP 2010 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ที่ 3)
ถูกปรับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ในการลงทุนพัฒนากําลัง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิ ต ไฟฟ้ า ตามนโยบายการลด
ภาวะโลกร้ อ น และเพื่ อ ปรั บ แผน PDP ให้ ส อดคล้ อ ง
กับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ซึ่งน�ำไปสู่แนวโน้ม
การใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายและหลายภาคส่วนมีความกังวล
ถึงผลกระทบจากพลังงานถ่านหิน และมีแนวคิดที่ขัดแย้ง
กับแผนดังกล่าว รวมทั้งมีความประสงค์ที่อยากจะให้สังคม
ย้อนมอง และตระหนักว่าโลกมีปฏิกิริยาต่อเรื่องดังกล่าว
อย่างไร

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทั้งถ่านหินและน�้ำมันส�ำรองในประเทศ จึงใช้
ถ่านหินเป็นแหล่งเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 55 แต่ใช้นำ�้ มันเพียงร้อยละ 2
เท่านัน้   เพราะน�ำ้ มันในโลกมีสำ� รองไม่มากนัก สหรัฐอเมริกาพยายามยกเลิก
โรงไฟฟ้าถ่านหินไปแล้ว 200 แห่งจาก  250 แห่ง และในอนาคตมีแผนที่จะ
ลดการใช้พลังงานถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้าจนหมดไป โดยมีโครงการวิจัย  
“อาชีวเวชศาสตร์” ของมหาวิทยาลัย Havard ทีร่ ายงานให้เห็นถึงผลกระทบ
จากถ่านหิน  เช่น แม่ทตี่ งั้ ครรภ์อาจได้รบั ผลกระทบและเกิดอันตรายถึงลูกใน
ท้อง ผู้คนเกิดการเจ็บป่วยมากขึ้น  และงบประมาณทางด้านสาธารณสุขจะ
เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น
รัฐบาลชุดประธานาธิบดี Barack Obama จึงมีแนวคิดที่จะลดจ�ำนวน
โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพือ่ ลดผลกระทบจากถ่านหิน ส่วนพรรค Democrat น�ำโดย
นาง Hillary Clinton ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ คือให้ทุกบ้าน
ได้ติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองบนหลังคา โดยให้เหตุผลว่าการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินมีต้นทุนแพงกว่าแผงโซลาร์เซลล์

ประเทศไทยเองมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
แม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ที่หลายฝ่ายเชื่อว่ามีผลต่อการเจ็บป่วยและ
การเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายงานว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่
บริเวณเหมือง และโรงไฟฟ้ามักป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมา
ตั้งแต่เด็ก เพราะฝุ่นผงจากถ่านหินถูกลมพัดไปยังชุมชน คนในพื้นที่จึง
ต้องหายใจอากาศที่ปนเปื้อนฝุ่นผงนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเมื่อฝุ่นผง
ถ่านหินเข้าสู่ปอดและสะสมเป็นเวลานานจะท�ำให้เกิดโรค Black Lung
หรือปอดสีด�ำ ซึ่งจะมีอาการหายใจล�ำบาก หากมีอาการหนักมากก็อาจ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยเมื่อราวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคปอดสีด�ำนี้แล้วกว่า 20 ราย
โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้มีค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดจังหวัดเชียงใหม่ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) จ่ายค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่แม่เมาะ และติดตั้งม่านน�้ำ
เพื่อลดฝุ่นละอองและมลพิษต่างๆ ในอากาศ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีความ
พยายามคัดค้าน และยับยัง้ การด�ำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในหลาย
พื้นที่ของประเทศไทย

ประเทศเยอรมนี มีแนวคิดลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน โดยหันมา
สนใจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยมีแนวคิดที่ว่าจะเป็น “ต้นแบบ” ของ
โลกในการลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน โดยมหาวิทยาลัย Stuttgart ได้
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD)  ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ บูรณะฟืน้ ฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายลดการใช้
ไฟฟ้าจากถ่านหิน และลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 หรือประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 คือ มี
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลดลงไปร้อยละ 13.4

ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ มีการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน
มาสักพักแล้ว โดยส�ำนักข่าว Associated Press (AP) รายงานจาก
กรุง Wellington เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ว่า Solid Energy บริษัท
เหมืองแร่ถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ประกาศล้มละลาย หลัง
ประสบสภาวะวิกฤตหนี้สินพอกพูน จนตอนนี้เหลือโรงไฟฟ้าที่เปิดท�ำการ
เพียงแค่ 2 แห่ง และอนาคตในปี พ.ศ. 2561 จะยกเลิกการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินให้หมดไปจากประเทศ

สหราชอาณาจักร มีถ่านหินส�ำรองในการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติส�ำรอง หากเทียบกันแล้วประเทศอังกฤษมีก๊าซธรรมชาติ
ส�ำรองมากกว่าอีกหลายประเทศในโลก ซึ่งมีถึง 766 พันล้านลิตรเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ แต่ประเทศอังกฤษกลับใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าถึง
ร้อยละ 48 เพราะถ่านหินหาซื้อได้ง่าย แต่ด้วยความไม่สมเหตุสมผลนี้
เจ้าฟ้าชาย Charles แห่งสหราชอาณาจักร จึงทรงเป็นแกนน�ำในการเรียกร้อง
ให้ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ประเทศอินเดีย ในอดีตผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นหลัก แต่ตน้ ทุน
ของถ่านหินมีแนวโน้มสูงขึ้นจนต้องพึ่งพาการน�ำเข้าถ่านหิน และก�ำลังจะ
เปลีย่ นสถานะเป็น “ผูน้ ำ� เข้า” ประเทศอินเดียเริม่ ประสบปัญหาด้านพลังงาน
ซึง่ เริม่ ขาดแคลนงบทีจ่ ะซือ้ ถ่านหินมาผลิตไฟฟ้า นายกรัฐมนตรี Narendra Modi จึงมีนโยบายกระตุ้นให้คนจนในประเทศกว่า 400 ล้านคนใช้ไฟฟ้าฟรี
จากแผงโซลาร์เซลล์แทน จนตอนนีอ้ นิ เดียหันมาสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
เกือบทุกประเภท ถือว่าเป็นตลาดอันดับ 3 ของพลังงานลมเลยก็ว่าได้

ประเทศบั ง กลาเทศ ก�ำลังทุ่มเทงบประมาณจ�ำนวนมาก เพื่อด�ำเนิน
แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ในปัจจุบนั นีบ้ งั กลาเทศมีสดั ส่วน
การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3 ใน 4 ของประเทศ

ประเทศนอร์ เ วย์ รั ฐ บาลได้ มี ก ารลงมติ ใ ห้ ก องทุ น บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
(Norwegian Government Pension Fund) ถอนตัวจากบริษทั ธุรกิจถ่านหิน
เพราะเสี่ยงต่อสภาวะโลกร้อน และเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในอนาคตที่มีการ
คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะลดลงไปร้อยละ 13.4

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศหลักที่ผลิตและส่งออกถ่านหิน ก็ยัง
มีการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินลดลงร้อยละ 6.3 จากปี พ.ศ. 2550 ด้วยเช่นกัน
และ National University of Australia ได้ถอนการลงทุนจากบริษทั พลังงาน
ถ่านหิน คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 5.1 ของเงินลงทุน

ประเทศจี น รั ฐ บาลได้ ว างแผนลดการใช้ ถ ่ า นหิ น ในการผลิ ต ไฟฟ้ า
จากร้อยละ 29 (ในปีพ.ศ. 2558) ลงให้เหลือร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2579
ก�ำหนดให้มีต้นทุนโซลาร์เซลล์ไม่ถึง 3 บาทต่อหน่วย แต่ถ่านหิน
มีราคาต้นทุน 3.25 บาทต่อหน่วย

สหภาพยุโรป เป็นกลุม่ แรกทีล่ ดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินลงตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2546 แต่กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือ กลับกลายเป็นกลุ่มที่ลดการ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลงในอัตราที่รวดเร็วกว่า คือ ลดลงร้อยละ 23.9
เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินที่สูงสุดในปี พ.ศ. 2550

ภาพรวมในระดับโลก ขณะนี้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่
1 โรง แต่มีการปิดหรือปลดระวาง 2 โรง หรือบางแห่งเปิดใหม่ 1 โรง แต่ปิด
6 โรง ซึง่ สามารถเห็นได้วา่ หลายประเทศ และกลุม่ ประเทศทัว่ โลกโดยเฉพาะ
ประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือกลุม่ สหภาพยุโรป ในตอนนีไ้ ด้
มีมาตรการทีจ่ ะยับยัง้ หรือลดการใช้ถา่ นหินในการผลิตไฟฟ้า เพราะรูว้ า่ หาก
ใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้านั้น แม้พลังงานความร้อนที่ได้จะสูงและมีราคาถูก แต่
ก็ไม่คุ้มกับผลเสียที่จะตามมานั่นคือ การสร้างภาวะโลกร้อน
มลพิษในอากาศที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินที่เต็มไปด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ทีเ่ มือ่ ท�ำปฏิกริ ยิ ากับ
ไอน�้ำในอากาศท�ำให้เกิดกรดไนตริกที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
ก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบหรือปอดบวม ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่
ก่อให้เกิดสารซัลฟิวริกที่เป็นกรดรุนแรง กัดกร่อนพืชและโลหะ เป็นอันตราย
ต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ สารปรอทที่ท�ำลายสมองและก่อมะเร็ง
รวมทัง้ สารพิษและโลหะหนักอีกมากมายทีจ่ ะถูกลมพัดพาไปยังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
สารพิษเหล่านีจ้ ะเข้าไปอยูใ่ นร่างกายของคนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโรงไฟฟ้าและ
ท�ำให้คนในพืน้ ทีเ่ หล่านีต้ อ้ งเจ็บป่วยโดยเฉพาะด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
เพราะตระหนักถึงภัยคุกคามที่น่ากลัวเหล่านี้ หลายประเทศจึง
หันมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�ำ้
หรือพลังงานชีวมวลแทน
ส�ำหรับสถานการณ์ของประเทศไทย คุณจรินทร์ ชลไพศาล นักวิจยั
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม รายงาน
ว่าในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีการใช้ถา่ นหินทัง้ สิน้ 34.2 ล้านตัน โดยแบ่ง
ออกเป็นถ่านหินลิกไนต์ในประเทศจ�ำนวน 17.8 ล้านตัน และถ่านหินน�ำเข้า
16.4 ล้านตัน ซึง่ ถ่านหินส่วนใหญ่รอ้ ยละ 62.9 ถูกใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยสามารถกล่าวได้วา่ ประเทศไทยใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และถ่านหินส่วนใหญ่ผลิตได้ในประเทศ
แม้จะมีแนวโน้มการใช้ถา่ นหินเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตามแผนพัฒนาก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) พ.ศ. 2553 แต่ถ่านหินลิกไนต์ในประเทศ
กลับมีจ�ำนวนน้อยลงจึงต้องมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น

ความเห็นจากนักวิชาการ

ไม่ใช่แค่เพียงชาวบ้านแหลมหินเท่านั้นที่เห็นถึงผลกระทบของท่าเทียบเรือถ่านหินและโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน แต่ยังมีนักวิชาการและบุคคลที่ทำ�งานเพื่อสังคมได้เล็งเห็นถึงผลกระทบเหล่านี้ เช่น
เดียวกันกับชาวบ้าน จากการสัมภาษณ์บุคคลเหล่านั้นจึงได้ความคิดเห็นในแง่มุมใหม่เพิ่มเติม
พร้อมกับข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนความคิดเห็นเรื่องผลกระทบดังกล่าว ดังนี้

รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในเรื่องการสร้างท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน และการที่เรือขนส่งถ่านหินต้อง
แล่นผ่านบริเวณชุมชนแหลมหินแห่งนี้ รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล มีความคิดเห็นว่าผล
กระทบต่อแหล่งทรัพยากรของชุมชนการสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้น
เนื่องจากสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือที่จะสร้าง โดยปกติจะต้องมีการประเมินความ
เหมาะสม ซึง่ ทีต่ งั้ ของท่าเทียบแห่งนีเ้ ป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่
ชุม่ น�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญระหว่างประเทศ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์
และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง หากเราลองไปที่ชุมชนบ้านแหลมหิน เราก็จะ
เจอชุมชนชาวประมงเรือเล็ก ที่ท�ำหน้าที่จับสัตว์น�้ำต่างๆ เพื่อเป็นอาหารให้
เราทุกคนกิน ทางช่องแหลมหินที่เรือจะเข้ามา ถ้าเราดูระดับน�้ำ  เรือจะเข้ามาได้
ล�ำบากมาก ซึ่งในทุกๆ วันการไฟฟ้าฯ ก็บอกว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่มีท่าเทียบเรือเก่า
อยู่แล้ว แต่เรือที่วิ่งอยู่ตอนนี้บรรจุน�้ำมันเตา ซึ่งบรรทุกได้เพียง 3,000 ตัน แต่หากเป็น
เรือขนส่งถ่านหินมีระวางบรรทุกถึง 10,000 ตัน ซึ่งเรือขนาดใหญ่เช่นนี้ นอกจากจะวิ่ง
ล�ำบากแล้ว ยังต้องใช้นำ�้ ในการวิง่ เยอะกว่าเดิม และใบพัดของเรือมีความแรงกว่า โดย
เฉพาะอย่างยิง่ 2 ข้างทางของชุมชนซึง่ เป็นบริเวณทีเ่ รือต้องวิง่ ผ่านก็มแี ต่หญ้า
ทะเลและพะยูนอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเฉพาะ ตามมาด้วย
สิง่ มีชวี ติ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ หอยหลายชนิดทีเ่ ป็นอาหารของชาวบ้าน ดาวทะเล และพวก
สัตว์หน้าดิน โดยเรือดังกล่าวจะเข้ามาในช่วงทีน่ ำ�้ ขึน้ สูงสุด วันละ 2 รอบ และต้องวิง่ ไป
กลับรวมทั้งหมด 4 รอบ โดยวิ่งเหมือนลัดสนามหญ้าทะเล แต่จากความลึกของน�้ำกับ
ใบพัดของเรือแล้วน�ำ้ ก็ยงั ลึกไม่พอส�ำหรับเรือนี้ ดังนัน้ ในระหว่างทีเ่ รือวิง่ ใบพัดของเรือ
จึงพัดดินขึ้นมาจนน�้ำขุ่น หรือพัดทรายตกไปบนหญ้าทะเลหรือทับถมที่แนวหินหรือ
ปะการัง ซึง่ นัน่ ท�ำให้ระบบนิเวศของพืน้ ทีแ่ ห่งนีเ้ สียหาย ผลทีต
่ ามมาคือความอุดม
สมบูรณ์ของทะเล ณ พื้นที่แห่งนี้ก็จะหายไปด้วยเช่นกัน
หลังจากที่มีการสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว ซึ่งมีไว้ใช้ส�ำหรับเรือขนส่งน�้ำมัน

เตา ในเวลาต่อมาได้มกี ารวางแผนทีจ่ ะเปลีย่ นเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าจากน�ำ้ มัน
เตาเป็นถ่านหิน จึงต้องขยายท่าเทียบเรือให้ยาวขึ้น จากการที่มีแผนให้ท่าเทียบเรือ
ขยายยาวขึน้ รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พมิ ล มีความคิดเห็นต่อเรือ่ งนี้ คือ “การสร้างท่าเทียบ
เรือถือเป็นการขวางทางน�้ำและเปลี่ยนทิศทางไหลของกระแสน�้ำ ท�ำให้กระแส
น�ำ้ เบีย่ งเบนไปบางจุดอยูแ่ ล้ว ท�ำให้เกิดการกัดเซาะชายฝัง่ ถึงแม้วา่ โรงไฟฟ้าจะมีแผน
ในการสร้างก�ำแพงกันคลื่นยาว 1 กิโลเมตร แต่เมื่อสร้างก�ำแพงกันคลื่นที่จุดใดก็ตาม
นั่นก็จะส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่อีกจุดหนึ่งเพราะการเปลี่ยนทิศของ
กระแสน�้ำ”
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นในเรื่องของผลกระทบจากการสร้างท่าเทียบ
เรือดังกล่าว และ เรือขนส่งที่แล่นผ่านที่มีผลต่อแหล่งทรัพยากรของชุมชน แต่ผลกระ
ทบจากสิง่ เหล่านีย้ งั มีมากไปกว่านัน้ จากการทีแ่ หล่งทรัพยากรของชุมชนได้รบั ผลกระ
ทบก่อให้เกิดอีกผลกระทบหนึง่ ตามมา ซึง่ ก็คอื ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของชาวบ้านชุมชน
แห่งนี้ ซึ่งรศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล มีความคิดเห็น “ช่องแหลมหินนี่เป็นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงมาก จึงท�ำให้ชาวบ้านที่น่ีพึ่งพาความหลากหลายดังกล่าว
โดยการจับสัตว์น�้ำต่างๆ มากินหรือน�ำไปขาย ซึ่งการจับดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาล
บางฤดูกจ็ บั แมงกะพรุน โดยไม่ใช่แค่ชาวบ้านแหลมหินเท่านัน
้ ทีใ่ ช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายนี้ มีเรือประมงจากเกาะปู เกาะจาม และอีกหลายๆ เกาะทีม่ า
หากินตรงนี้ จึงมีการวางเครื่องมือท�ำประมงหลายชนิด เช่น อวนกุ้ง อวนปู และอวน
ปลา โดยช่วงที่น�้ำขึ้นสูงสุดเป็นช่วงที่วางอวนกุ้ง เพราะฉะนั้น ถ้าเรือขนส่งดังกล่าวเข้า
มา อุปกรณ์ประมงที่วางไว้ก็จะถูกท�ำลาย ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการท�ำมาหากิน
กันมาก่อน

“การทีม่ เี รือใหญ่ๆเข้ามาก็สร้างความเสียหายให้กบั ชาวบ้าน ซึง่ จะชดเชยสิง่
ที่เสียหายไปยังไง และ จะคุ้มค่าหรือไม่ที่จะชดเชย แล้วท�ำไมจะต้องสร้างท่าเทียบเรือ
กันที่นี่ ท�ำไมไม่สร้างที่อื่น ในประเทศไทยก็มีที่ให้สร้างตั้งเยอะ คนกระบี่ก็ไม่ได้
ขาดแคลนไฟฟ้า คนกระบี่ก็มีทางเลือกในการสร้างไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว
คือสร้างจากน�ำ้ เสียของโรงงานปาล์มน�ำ้ มัน ซึง่ นีก่ แ็ สดงให้เห็นว่าคนกระบีไ่ ม่ได้
ไม่เอาโรงไฟฟ้า เพียงแค่ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะพวกเขามีทางเลือกทีด่ กี ว่า
นั่นคือการเอาของเสียของเหลือใช้จากโรงงานปาล์มน�้ำมันมาผลิตไฟฟ้า
“นอกจากผลกระทบจากท่าเทียบเรือ และ เรือที่แล่นผ่านดังกล่าว ยังมีผล
กระทบอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจริง ซึ่งมีความร้าย
แรงกว่าผลกระทบดังกล่าวนั้นเป็นอย่างมาก ผลกระทบนี้ ยังมีผลกระทบจากถ่านหิน
ซึง่ ร้ายแรงกว่า อย่างแรก ผลกระทบของถ่านหินในระดับชุมชน เนือ่ งจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินสร้างในบริเวณที่มีโรงไฟฟ้าเก่าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต�่ำ
เป็นเชื้อเพลิง ชาวบ้านที่อยู่รอบๆ โดยเฉพาะบริเวณปกาสัยก็ได้เรียนรู้ผลกระทบต่างๆ
ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ
ผลกระทบต่อสัตว์นำ�้ ทีค
่ อ่ ยๆ เหลือน้อยลง ท�ำให้ตอ้ งออกเรือไปไกลขึน้ กว่าเดิม
และโรงไฟฟ้าทีจ่ ะสร้างใหม่นนั้ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินน�ำเข้าจากอินโดนีเซียจากนายทุน
ไทยทีไ่ ปได้สมั ปทานถ่านหินทีอ่ นิ โดนีเซีย โดยเป็นถ่านหินบิทมู นิ สั หรือซับบิทมู นิ สั แต่
ทางโรงไฟฟ้าบอกว่าเป็นถ่านหินคุณภาพดีและมีซลั เฟอร์ตำ�่ ถ้าเทียบกับถ่านหินลิกไนต์
แต่สงิ่ ทีโ่ รงไฟฟ้าไม่ได้บอก คือถ่านหินเหล่านัน
้ มีสารปนเปือ้ นอย่างตะกัว่ ปรอท
แคดเมียม หรือสารหนู ซึ่งล้วนแต่เป็นสารก่อมะเร็ง หลังจากเผาถ่านหิน สิ่งที่
ตามมาก็คอื ขีเ้ ถ้าถ่านหิน ประมาณ 1,000 ตันต่อ 1 วัน ซึง่ ในขีเ้ ถ้าถ่านหินก็มสี ารโลหะ
หนักตกค้างเช่นเดียวกับถ่านหิน สารพวกนีก้ จ็ ะตกลงในน�ำ้ และเข้าสูห่ ว่ งโซ่อาหาร โดย
เฉพาะสารปรอท ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกกลัวมากที่สุด เพราะส่งผลกระทบต่อทารกใน
ครรภ์ ท�ำให้มีสติปัญญาต�่ำกว่าอายุจริง ฝุ่นผงต่างๆ ที่เกิดจากการขนส่งถ่านหินไปยัง
โรงไฟฟ้า น�้ำชะล้างจากการฉีดน�้ำเลี้ยงถ่านหินเพื่อไม่ให้ไฟลุกติดเอง และถ่านหินที่
ติดไฟจะปล่อยของเสียขึน้ ไปตามปล่องสูอ่ ากาศ ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะสร้างสภาวะฝนกรด
ซึ่งสภาวะนี้จะมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปาล์มน�้ำมันอาจไม่ได้ผลผลิตมาก
เท่าเดิม เพราะฝนกรดตกลงไปในช่อดอก ฝุ่นผงไปจับที่ช่อดอก หรือฝุ่นผงไปจับตาม
ใบ ท�ำให้การเจริญเติบโตของพืชไม่ดี เพราะสังเคราะห์แสงได้ไม่มากเท่าเดิม ผลกระ
ทบทั้งหมดเหล่านี้จะกระทบต่อทั้งชาวประมง และเกษตรกร โดยชาวประมงจะได้รับ
ผลกระทบชัดเจนกว่ามาก เพราะมีการสูบน�ำ้ จากคลองปกาสัยซึง่ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์
น�้ำวัยอ่อน ในปริมาณวันละเป็นล้านๆ ลิตร ซึ่งจะมีตัวอ่อนสัตว์น�้ำติดไปประมาณ 40
ล้านตัว
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การผลิตปาล์มในกระบี่

“หลังจากเอาน�ำ้ ไปหล่อเย็นก็ยงั ทิง้ น�ำ้ ทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู กว่าปกติและมี
สารเคมีลงในแหล่งน�้ำอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการฆ่าสัตว์น�้ำตัวอ่อน 2
รอบ เมือ่ สัตว์นำ�้ วัยอ่อนลดลงก็จะมีสตั ว์ทโี่ ตไปเป็นสัตว์ทชี่ าวประมงจับน้อย
ลง ดังนั้น ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น�้ำก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่าง
สุดท้ายคือ ผลกระทบของถ่านหินในระดับเศรษฐกิจ คือจากการวิจัย
ท�ำให้ทราบว่า อาหารทะเลของเรามีสารหนูตกค้างอยู่เยอะและมีโลหะ
หนักอื่นอยู่ด้วย ปริมาณสารหนูที่ตรวจพบตอนนี้เกือบเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่ากังวลใจ หากเราปล่อยให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีการทิ้งน�้ำ
เสียลงทะเลก็จะท�ำให้เกิดการสะสมสารหนูมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกอาหารทะเลต่อไป ซึ่งการส่งออกดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
และการท่องเที่ยวของกระบี่ที่สร้างรายได้มูลค่า 60,000 ล้านบาท และสร้าง
งานมากมาย โดยการท่องเที่ยวสามารถสร้างงานตั้งแต่คนขับรถไปจนถึง
พนักงานในรีสอร์ทและโรงแรม ด้วยเหตุนี้เอง ท�ำให้จังหวัดกระบี่และจังหวัด
ในฝัง่ ทะเลอันดามันท�ำแผนยุทธศาสตร์ โดยต้องการทีจ่ ะพัฒนาการท่องเทีย่ ว
สีเขียว (Krabi grow green) และต้องการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องป่าชาย
เลนของจังหวัดกระบี่ ภายใต้แนวคิด ขอให้หลีกเลี่ยง และ อย่าท�ำลาย เพราะ
คนกระบีไ่ ด้สนองพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระองค์ทรงขอกับคนกระบี่ให้รักษาป่าชายเลนไว้ 15 ปีแล้ว ซึ่งมีการรักษา
อย่างดีมาก และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีที่เชื่อมโยงกับความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์นำ 
�้ อีกทัง้ ยังมีผนื หญ้าทะเลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ
และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกระบี่นิยมด�ำน�้ำมาก นอกจากนี้ ยังมีสัตว์น�้ำที่น่า
สนใจและหายากมาอยู่ที่กระบี่กันเป็นเพราะมีแพลงตอนจ�ำนวนมากเป็น
อาหาร”

คุณประสิทธิชัย หนูนวล
ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

“ทะเลกระบีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นพืน้ ทีแ่ รมซาร์ไซต์ทมี่ คี วามส�ำคัญระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ�้ ทีส่ ำ� คัญของประเทศ เพราะว่ามีปา่ ชายเลนจ�ำนวนมาก
ซึ่งนั่นก็สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นี้เอง จึง
ท�ำให้กระบี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารที่ส�ำคัญ ซึ่งในปัจจุบัน ทะเลแห่งนี้
ยังคงอุดมสมบูรณ์ โดยตัวเลขด้านการประมงของกระบีไ่ ม่เคยลดลงเลย ซึง่ นัน่ ก็เป็นเพราะระบบ
นิเวศของที่นี่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว และได้รับการดูแลจากระบบอนุรักษ์ของชาวบ้าน
“แต่ก็มีปัจจัยที่จะท�ำให้สัตว์น�้ำเหล่านี้มีปริมาณลดลง โดยเกิดจากการที่มีเครื่องมือ
ของเรือประมงพาณิชย์เข้ามาท�ำลาย หรือมีการจับสัตว์น�้ำกันมากขึ้น ซึ่งก็จะท�ำให้
ความหลากหลายของของสัตว์น�้ำก็ลดลงด้วย
“แล้วถ้ามีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นอีก ก็จะยิ่งเป็นการท�ำลายทะเลด้วย
เช่นกัน โดยมันจะท�ำลาย 2 เรื่อง อย่างแรกคือเรื่องของแหล่งอาหารและแหล่งท่อง
เทีย
่ ว ซึง่ นัน่ ก็แปลว่าระบบนิเวศทะเลถูกท�ำลายก่อน เมือ่ ถูกท�ำลาย สัตว์กจ็ ะตาย หรือบางส่วน
ก็หนีออกไปที่อื่น รวมถึงนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาเที่ยวด้วยเช่นกัน ซึ่งการเกิดขึ้นของ 2 อย่างนี้มี
แต่ขาดทุน ไม่มกี ำ� ไร ในขณะทีไ่ ฟฟ้าสามารถได้มาจากทีอ่ น่ื ได้  เพราะในกระบีม่ โี รงปาล์มน�ำ้ มัน
ประมาณ 30 กว่าโรง ขายไฟแล้วผลิตจากน�้ำเสียของโรงปาล์ม 11 โรง มีการท�ำสัญญาซื้อขาย
กัน ประมาณ 40 - 60 เมกะวัตต์ แล้วในอนาคตถ้าโรงไฟฟ้าปล่อยสายส่ง คือสามารถรับซื้อได้
เพิม่ ขึน้ ศักยภาพในการผลิตมันมากกว่าความต้องการใช้อยูแ่ ล้ว คือกระบีใ่ ช้ไฟฟ้าประมาณ 100  
เมกะวัตต์ โรงปาล์มผลิตได้เต็มที่มันเกิน 100 เมกะวัตต์แน่นอน เพราะแต่ละที่ศักยภาพท�ำเต็ม
ที่ก็ได้ 10 เมกะวัตต์ มีอยู่สัก 37 โรง ก็เป็น 200-300 เมกะวัตต์ ใช้จริงแค่ประมาณ 110 เมกะ
วัตต์ แต่มันได้ 300 ยังไม่นับน�้ำมันเตาที่มีอยู่แล้ว 340 เมกะวัตต์ที่ก�ำลังผลิตตอนนี้
“แต่อกี อันหนึง่ คือใช้นำ�้ เสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตน�ำ้ มันปาล์มเอามาผลิตไฟฟ้าได้
ด้วย เพราะถ้าไม่เอาน�ำ้ เสียมาจัดการ น�ำ้ เหล่านีก้ ถ็ กู ปล่อยลงคลองเป็นปัญหา แต่ถา้ ไปหมักเป็น
ก๊าซชีวภาพก็ไปผลิตไฟฟ้าได้ โรงปาล์มเดิมผลิตปาล์มเป็นปกติอยูแ่ ล้ว ในกระบวนการผลิตต้อง
มีน�้ำเสียอยู่แล้ว น�้ำเสียเดิมก็ปล่อยลงคลองหรือเอาไปบ�ำบัดแล้วค่อยปล่อยลงทีหลัง แต่ปล่อย

ลงคลองก็ท�ำลายระบบนิเวศ เมื่อเราเอาน�้ำเสียมาผลิตไฟฟ้า การท�ำลายสิ่งแวดล้อมก็หายไป
แถมยังได้ไฟฟ้าด้วย แล้วศักยภาพมันเยอะพอที่ให้คนทั้งจังหวัด โรงไฟฟ้าที่ผลิตจากน�้ำเสียจะ
อยูค่ กู่ บั โรงไฟฟ้าจากน�ำ้ มันปาล์ม น�ำ้ มันปาล์มหลายๆ ครัง้ ถูกส่งไปช่วยผลิตโรงไฟฟ้าจากน�ำ้ มัน
เตา
“น�้ำเสียถูกหมักเป็นก๊าซ ซึ่งน�ำไปท�ำไฟฟ้าต่อ ส่วนที่เหลือจะไปท�ำเป็นปุ๋ยชีวภาพเอา
ไปใส่ปาล์มต่อ  เกิดเป็นกระบวนการทีห่ มุน คือโรงปาล์มทีเ่ ราท�ำดีๆ เป็น zero waste ตอนนีก้ ำ� ลัง
ผลิตอยู่ที่ 40 - 60 เมกะวัตต์ โดย 11 โรงขายไฟฟ้าแล้ว อีก 6 โรงก�ำลังท�ำสัญญา โรงปาล์มล่วน
ใหญ่ผลิตแล้วใช้ในโรงงานก่อน ที่เหลือค่อยขาย”
“ประเทศเราไม่มีความยุติธรรมเรื่องพลังงาน ประการแรกคือตั้งโจทย์ผิด ถ้าเรา
ตั้งโจทย์ว่าจะสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้ายังไง ก็จะมีทางออก 10 ทาง แต่เราตั้งโจทย์
ฟันธงเลยว่าจะเอาเชือ้ เพลิงจากถ่านหิน ก็เกิดความขัดแย้ง กระบวนการตัง้ ค�ำถามเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญ เพราะเราตั้งค�ำถามแบบไหน มันจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์แบบนั้น การเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน เป็นผลพวงความยุติธรรม เป็นผลพวงของความคิดที่ผิด แล้วสองอันนี้น�ำมาสู่ความขัด
แย้งในชุมชนมากมาย แล้วถ้าสร้างได้ ก็จะน�ำไปสู่หายนะมากมาย ทั้งโลกมีงานวิจัยเชิง
ประจักษ์อยูแ่ ล้วว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินคือหายนะทีส่ ำ� คัญของสิง่ แวดล้อม แล้วทัง้ โลกก็
ปิดหมดเลย แต่ประเทศไทยยังประกาศสร้างอยู่ เราก็เลยเห็นถึงความไม่ยุติธรรมใน
นโยบาย ถ้ามันจะเกิดขึ้น จะเป็นอันตรายมาก การท่องเที่ยวกระบี่รายได้ 60,000 ล้านบาทต่อปี
แล้วถ้าเราดูระบบนิเวศอันดามันจะเชือ่ มโยงกัน รายได้ 400,000 ล้านบาทต่อปีของอันดามันอาจ
หายไปจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ส�ำคัญของประเทศด้วย เป็นแหล่งจ้างงานส�ำคัญของคน
ภาคใต้และอืน่ ๆ มันจะกระทบเป็นลูกโซ่เลย มองทัง้ กระบวนการแล้วรูส้ กึ ว่าการทีจ่ ะเกิดโรงไฟฟ้า
เป็นตัวแทนของความอยุติธรรม ละเมิดสิทธิบุคคล และละเมิดสิทธิชุมชนด้วย”

โรงไฟฟ้ากระบี่
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เรือบรรทุกน้ำ�มันเตาขนาด 3,000 ตัน ในอ่าวแหลมหิน

เสียงจากทะเล
“ ...รักทะเล หนูชอบไปเล่นทะเล กินอาหารทะเล
อร่อยๆ หอยที่บ้านอร่อยที่สุด ถ้าทะเลหายไป หนู
ก็คงอยู่ไม่ได้ กุ้ง หอย ปู ปลา ก็คงหายไปหมด หนู
ไม่ให้ใครเอาทะเลไปค่ะ... ”
ณัฐฑริกา กะลันตัน (ซอญญ่า) อายุ 6 ปี

“ ...หนูรักทะเลที่บ้าน ทะเลสวย หนู
ชอบกินกุ้งมากที่สุด บางวันตอนเย็นๆ
ก็ไปเก็บหอยกับแม่ ไปเก็บหอยสนุกดี
หนูอยากอยู่ที่นี่จนโตเลยค่ะ ...”

“ ...เราโชคดีมีท�ำเลดี มีอาหารเยอะ ท�ำมาหากินคล่อง มี
สัตว์ในทะเล จะหาอะไร ท�ำอะไรก็ไปทะเล หาปูหาปลา
ทะเลปัจจุบนั ก็ไม่เปลีย่ นแปลงเท่าไหร่ น้อยลงกว่าเดิมนิด
หน่อย เพราะเรือน�้ำมันเตาเข้า ปู กุ้ง ปลา น้อยลงไม่มาก
เท่าไหร่ แต่ไม่มีอะไรเพิ่ม
ถ้าถ่านหินเข้ามาก็จะท�ำมาหากินล�ำบาก ร่อง
น�้ำเวลาน�้ำลงลึกแค่ 1.72 เมตร น�้ำขึ้นมากสุด 6 เมตร แต่
เรือต้องใช้ความลึก 5 เมตร เพราะฉะนัน้ ยังไงก็ตอ้ งขุดร่อง
น�้ำให้เรือเดินได้ ถ้าสร้างร่องน�้ำก็จะกระทบการท�ำมา
หากิน ท�ำลายนิเวศ... ”

นาตาชา ตาวัน (สุรัยนี่) อายุ 9 ปี

โรเซี้ย เริงสมุทร อายุ 62 ปี

“ ...รักทะเล เพราะชอบไปเที่ยวเกาะ
ชอบกินอาหารทะเล โตขึ้นอยากอยู่ที่
นี่ต่อ ไม่อยากให้มีถ่านหิน เพราะชาว
บ้านจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ ต้องย้ายไปอยู่ที่
อื่น สัตว์ทะเลก็ลดลงด้วย... ”

“ ...ทะเลนี้สำ�คัญเพราะเป็นแหล่งทำ�มาหาก
เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ผ่อนบ้าน ผ่อนรถก็ได้ ถ้า
โรงไฟฟ้าก็จะส่งผลต่อระบบหายใจ ความเป
อยู่ สิ่งแวดล้อมอื่นๆไปด้วย และพลังงานที่ผ
ว่าทดแทนได้คือพลังงานนํ้า พลังงานลมหร
อย่างที่ลำ�ทับก็มีปาล์มนํ้ามัน ก็ใช้ทำ�ได้... ”
เอกพล มาศโอสถ (บังดนัย) อายุ 29 ปี

“ ...ไม่เอา ไม่เอา ไม่อยากให้
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน... ”
รุสรี อายุ 8 ปี

อดิสร ตาวัน (ซัน) อายุ 10 ปี

“ ...รักทะเล เพราะชอบไปเที่ยวทะเล ชอบ
ออกเรือไปกับป๊ะ ในทะเลมีปลา ชอบกินหอย
แครง ถ้าไม่มีทะเลป๊ะก็จะไม่มีที่ขับเรือ ไม่มี
ที่วางอวนจับสัตว์ทะเล ไม่มีที่เล่นน้ำ�... ”
สเตฟาน เหมบุตร (บราซิล) อายุ 8 ปี

“ ...หนูชอบกินอาหารทะเล หนูชอบ
กินแมงกระพรุนมาก กินข้าวกับ
ปลากับปู กับกุ้งอร่อยสุดๆค่ะ... ”
สุบัยดา ตาวัน (สุขัย) อายุ 6 ปี

“ ...รักทะเล เพราะในทะเลมีปลา
ใหญ่ ชอบกินกุ้งมาก กุ้งอร่อย ถ้าไม
ทะเล กุ้งหอยปูปลาก็จะไม่มีบ้าน...
อทิชา ผิวดี (นัสรีน) อายุ

“ ...หนูรักบ้านของหนู หนูรักทะเล
หน้าบ้าน มันมีอาหารเยอะ แถม
ทะเลยังสวยมากด้วยค่ะ... ”
ไหมหวี อ่อนนวล (สุมารี) อายุ 14 ปี

“ ...รักทะเล เพราะทะเล
สวย ชอบกินปูกับกุ้ง ถ้าไม่มี
ทะเล พ่อก็จะไม่มีงานทำ� 
ผมก็อดเล่นน้ำ�ด้วย... ”

“ ...ชอบกินหอย เก็บหอยสนุก ไปเที่ยว
ทะเลสนุกสุดๆ เลยค่ะ แถมอาหารทะเล
ยังอร่อยมากเลย แล้วถ้ามันมีอะไรไม่ดี
ลงไปในน้ำ� ปลาก็ตาย มันไม่ดีเลยค่ะ... ”

ณัฐวุฒิ ผิวดี (มูฮัมหมัด) อายุ 11 ปี

ไอรดา ตาวัน (ตาวัน) อายุ 14 ปี

“ ...อยู่ทะเลมาตั้งแต่เกิด แล้วก็อยู่ตรงนี้
ไม่เคยไปไหน เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีปลามีปู มัน
หายไป ไม่รู้ว่าทำ�ไมไม่มี แต่เรารู้สึกอย่าง
นั้น
ถ้ามีถ่านหินมาจะเกิดผลกระทบ
แน่ แต่ไม่รู้จะเกิดอะไรบ้าง รู้สึกไม่ดี... ”

“...พวกเราเอาไฟฟ้านะ แต่อยากให้ใช้
อย่างอื่นมาผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพราะเป็นพลังงานที่มีอยู่
เยอะ พืน้ ทีน่ เี้ ป็นพืน้ ทีท่ สี่ ำ� คัญมากๆ มะ
อยูม่ าตัง้ แต่เด็กๆ เป็นแหล่งอาชีพ และ
เป็นทุกๆ อย่าง มะอยากให้พื้นที่นี้เป็น
แบบนี้ตลอดไป จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน...
”

จ๊ะหยาด เวลาดี อายุ 50 ปี

มะจ๊ะเยาะ

“ ...รักทะเลเพราะมันสวยงาม
ชอบกินอาหารทะเล ชอบออก
เรือไปจับปลา เพราะสนุก... ”
รอยฮาน เวลาดี อายุ 8 ปี

กิน
ามี
ป็น
ผม
รือ

“ ...ทะเลมันเป็นที่ทำ�กิน เป็นแหล่งรายได้ ทั้ง
กุ้งหอยปูปลา ทะเลมันสมบูรณ์ และมันยังคง
สมบูรณ์อยู่ สัตว์ทะเลยังคงเยอะเหมือนเดิม
ราคาแพงขึ้น ค้าขายได้ดีขึ้น ถ้ามีถ่านหินเข้า
มาก็ไม่ยอม.... ถ้าสร้าง... กุ้งหอยปูปลาจะ
หายไปหมดเลย แต่ถ้าไม่ใช้ถ่านหิน.... ก็ไม่รู้
เหมือนกันว่าจะใช้อะไร... ”

“
...ทะเลสำ�คัญมาโดยตลอดกับ
ชุมชนแห่งนี้ ทะเลคือตู้เอทีเอ็ม คือ
ธนาคาร นั่นคือความจริง มันไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเท่าไหร่ แต่ถ้า
ถ่ า นหิ น เข้ า มาอาจจะเป็ น เหมื อ นเช็ ค
เด้ง อาจจะไม่ใช่ตู้เอทีเอ็ม แต่ถ้าไม่ใช่
ถ่านหินกับนิวเคลียร์ เป็นอย่างอื่นเรา
รับได้... ” ยอดรัก ตาวิน อายุ 53 ปี

นายเพลิน บุญเอียด (บังมี) อายุ 53 ปี

“ ...น่าเสียดาย ถ้าทรัพยากรทุกอย่างต้องหายไป ถึง
พื้นที่นี้จะมีทรัพยากรมากมาย ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวัน
หมด แต่ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามา ทรัพยากร
ทุกอย่างก็ต้องสูญหายไป ถึงแม้จะได้เงินมา เงินใช้
ไปก็มีวันหมด แต่ทรัพยากรใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด
ดังนั้นทรัพยากรจึงสำ�คัญกว่าเงิน และพื้นที่นี้เปรียบ
เสมือนเป็นหม้อข้าวหม้อแกง เงินทอง และค่าเรียน
ลูก แต่ถ้าโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามา ทุกอย่างก็จะหาย
หมด และไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลย...
” ผิวดี อายุ 50 ปี
บังดนเหม

าตัว
ม่มี
”
6 ปี

“ ...รักทะเล เพราะในทะเลมีปลาตัวใหญ่
ชอบกินกุ้งมาก กุ้งอร่อย ถ้าไม่มีทะเล กุ้ง
หอยปูปลาก็จะไม่มีบ้าน... ”

จ๊ะเสี้ย ผิวดี อายุ 48 ปี

“ ...หนูรักทะเล ไปเท่ียวทะเลสนุกที่สุด
หนูชอบกินปลา เวลาหนูไม่ได้ไปโรงเรียนหนูชอบไปออกเรือกับพ่อ ไปจับ
ปลา หนูชอบเรือ เวลาไปออกเรือ หนู
ชอบได้ ไ ปตากลมทะเลกั บ วิ ว สวยๆ
หนูรักทะเลที่บ้านหนูที่สุด โตขึ้นหนูก็
จะอยู่ที่นี่ ไม่ไปไหนค่ะ... ”
อภิรดี เริงสมุทร อายุ 6 ปี

ธิสารัฐ เหมบุตร (เชลซี) อายุ 3 ปี

“ ...ถ้าทะเลหายไป ไม่มีทะเลแล้ว
หนูก็ไม่ได้ว่ายน้ำ�  ไม่ได้กินปลา ไม่
ได้กินหอย ไม่ได้กินปู ไม่ได้เล่นน้ำ�
สนุกๆกับเพื่อน
ไม่ได้นั่งเรือดูวิว
สวยๆ ไม่ได้มีบ้านริมทะเลสวยๆ หนู
ไม่ชอบ หนูไม่เอา หนูรักทะเล... ”

การกมล แหลมเกาะ (ฮาน่า) อายุ 5 ปี

การทำ�งาน
สู่การเรียนรู้

อุ๊กอิ๊ก
“ ...การทีเ่ กิดอะไรขึน้ ไม่ได้เกิดผลกระทบแค่ดา้ นเดียว เช่น
การสร้างโรงงานไฟฟ้า ควรคิดอย่างละเอียดในการลงพื้น
ที่ต้องมีทักษะการตั้งค�ำถาม วิธีการถามข้อมูล ถามตรงๆ
หรือถาม อ้อมๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ และการคิดถึงหน้า
งานส่วนนี้ ว่ามีอะไรที่ขาดอีกหรือเปล่า หรือว่าเสร็จแล้ว
และคิดถึงงานในชิ้นต่อไป... ”

เพชร

นีน่า

“ ...ได้ฝึกทักษะการท�ำงานอย่างเป็น
ระบบ โดยที่ความเป็นระบบนั้นเราได้
ฝึ ก การเรี ย บเรี ย งทั้ ง ข้ อ มู ล และหน้ า
กระดาษ และยังได้รู้ถึงความเฉลียว
ฉลาดในภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งมี
รากฐานมาจากการใช้ประโยชน์ จาก
ธรรมชาติ โดยไม่ท�ำลายธรรมชาติ... ”

“ ...ได้ เ รี ย นรู ้ ก ารท� ำ งานอย่ า งเป็ น ระบบ
เพราะปกติเป็นคนท�ำงานไม่ค่อยเป็นระบบ
แต่พอต้องท�ำงานที่มีปริมาณมาก ท�ำให้ต้อง
รู้จักเรียบเรียงและจัดงานให้เป็นระบบ และ
ได้เรียนรูท้ จี่ ะเข้าใจมุมมองในการท�ำงานของ
เพื่อน ว่าท�ำไมเพื่อนถึงคิดแตกต่างกับเรา
และ จะท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้ความแตกต่าง
นั้นลงตัวกันได้... ”

โบอิ้ง
“...รู้สึกได้ฝึกเรื่องการจัดการเวลาเพราะการท�ำงานนั้น มีหลายๆ
ส่วนที่ต้องจัดการ เราจึงได้เรียนรู้การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน จัดแจงว่าสิ่งไหนควรท�ำก่อน หลัง และเรียนรู้ที่จะ
ท�ำงานทีไ่ ม่ชอบ และบางอย่างเราไม่สามารถท�ำตามความต้องการ
ของเราได้ แต่เราต้องเอาสิ่งที่เหมาะสมเป็นตัวตั้ง อย่างการท�ำงาน
ศิลปะ ไม่ใช่แค่ทำ� ออกมาให้สวยงาม แต่เราต้องค�ำนึงถึงระยะเวลา
ในการท�ำ  งบประมาณที่จ�ำกัด ตารางงานที่ดี ประสานงานกับ
คนนอกและ การให้ส่วนของข้อมูลกับงานอยู่ร่วมกันได้...”

นุ๊ก
“ ...รู้สึกว่าครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในการท�ำงานมากขึ้น
เนือ่ งจากการทีไ่ ด้ลงภาคสนามมากกว่าคนอืน่ ท�ำให้
ตัวเองได้รู้ข้อมูลมากกว่าคนอื่น ท�ำให้ได้ฝึกการจัด
ระบบข้อมูลของตนเอง และได้ทำ� งานใหม่ๆ มากขึน้
และยังได้ฝึกการจัดสรรเวลาในการท�ำงานให้เป็น
ระบบอีกด้วย หวังว่างานทีต่ นเองท�ำจะให้ความช่วย
เหลือกับชุมชนที่ก�ำลังเดือดร้อนอยู่ได้... ”

ขนุน

ลูกหว้า

บาส

“ ...ได้ฝกึ ทักษะในการเก็บข้อมูลและตัง้ ค�ำถาม
เพือ่ ทีจ่ ะได้ให้หาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และยัง
ได้รู้ถึงคุณค่าของทะเลมากขึ้น จากที่แต่ก่อน
มองทะเลเป็นแค่ที่พักผ่อน ทั้งที่จริงๆ แล้วทะเล
มันมีอะไรมากกว่านั้น... ”

“ ...ได้เรียนรูก้ ารท�ำงานแบบเร่งด่วน เพือ่ ให้เสร็จตาม
เวลาทีก่ ำ� หนดไว้ ได้งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเสร็จทันเวลา
การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆส่วน ให้เป็นหนึ่งงาน
ทะเลที่กระบี่มีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์
มาก และหาได้ยากในประเทศที่จะมีแบบนี้... ”

“ ...ได้ฝึกฝนการท�ำภาพ Graphic มากขึ้น
ได้ฝกึ การท�ำงานเป็นทีมทีต่ อ้ งมีความรับผิด
ชอบ และยังได้เห็นถึงภาพรวมของจังหวัด
กระบี่และผลกระทบของถ่านหิน... ”

ปปลา

เฌอแตม

เฟอร์

“ ...ได้เห็นความแตกต่างของประมงพื้นบ้าน
กับประมงพาณิชย์ รู้สึกประทับใจกับประมง
พื้นบ้านจากการที่ได้ไปศึกษา เรื่องเครื่องมือ
ประมง รู้สึกว่าชาวประมงนั้นเป็นคนที่ฉลาด
มาก อาจจะไม่ได้ฉลาดในด้านวิชาการ แต่
ฉลาดในด้านของการใช้ชีวิต... ”

“ ...ได้รู้ว่าอาชีพชาวประมง ไม่ใช่แค่ต้องรู้
วิธกี ารในการใช้เครือ่ งมือประมงในการจับ
ปลา แต่ต้องมีประสบการณ์ และต้องแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าอยูต่ ลอดเวลา เช่น เรือ่ ง
ลม ทีแ่ ต่ละวันไม่เคยจะพัดมาเหมือนกัน ก็
เลยท�ำให้รู้สึกว่าชุมชนนี้มีมูลค่ามากกว่า
รายได้ที่เขาท�ำได้เสียอีก... ”

“ ...ได้เรียนรู้ว่า การเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด
จากการทีห่ นูได้ทำ 
� HIA มาแล้ว 1 รอบ ก็ได้
ค้นพบว่า รอบที่สองนั้นไม่ได้ง่ายไปกว่า
รอบแรกเลย เพราะมันยังมีอะไรหลายๆ
อย่างที่เรายังไม่เคยเจอ ยังไม่เคยเรียนรู้
จากการท�ำรอบแรก และเราก็ไม่สามารถ
ใช้ชดุ ความรูห้ รือความเคยชินจากรอบแรก
มาใช้ได้ในรอบที่สองได้... ”

หนูดี

จีน

“ ...ได้ฝกึ ความอดทน เพราะว่าพืน้ ทีท่ เี่ ราศึกษานีม้ นั
มีความยากเพราะเราต้องลงพืน้ ทีห่ ลายครัง้ มิหน�ำซ�ำ 
้
การลงพื้นที่แต่ละครั้งก็ยังได้ข้อมูลไม่ตรงกันอีก
ท�ำให้เราต้องฝึกความอดทนในการจัดการกับข้อมูล
ให้มีความถูกต้อง และจากการที่เราได้ศึกษาพื้นที่
แห่งนี้เราก็เห็นถึงความพยายามของชาวบ้านท�ำให้
เรารูส้ กึ ว่า ถ้าหากเราจะลงมือท�ำอะไรก็ควรท�ำสิง่ นัน้
ให้ออกมาดีที่สุด... ”

“ ...ถ้ า มี ช ่ ว งที่ ว ่ า งงานเราก็ ต ้ อ งมี ค วาม
กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ไม่งั้นเพื่อนคนอื่น
อาจมีงานทีห่ นักล้นมือ ได้รเู้ รือ่ งใจเขาใจเรา ใน
ความต้องการสร้างโรงไฟฟ้าก็จริง มันน่าจะมี
ทางออกอื่นที่ได้ประโยชน์กันทั้ง 2 ฝ่าย... ”

บีหนึ่ง
“ ...ได้ฝึกที่จะท�ำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกที่จะ
วางแผนการท� ำ งานให้ ร อบคอบ และฝึ ก การ
ท�ำงานในเวลาทีจ่ ำ� กัดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ฝกึ
ที่จะอดทนกับงานที่ยากขึ้น หนักขึ้น ได้เรียนรู้ว่า
สิ่งที่เราบริโภคอย่างสุขสบายอยู่ทุกวันนี้มันมา
จากการเสียสละของคนบางกลุ่ม เพราะถ้าหาก
คนกลุ่มนั้นประสบปัญหาอะไร ก็เป็นหน้าที่ของ
เราที่จะต้องรับผิดชอบ... ”

สแปม

โซน

วันรุ่ง

“ ...ต้องคิดถึงส่วนรวมมากขึ้น จากการที่ได้ลงไป
ศึกษาในพื้นที่ รู้สึกประทับใจในความสวยงามของ
ทะเลกระบี่ และอาหารที่อร่อยมาก สังคมชอบบอก
ว่าการทีป่ ระเทศจะพัฒนาได้จะต้องมีการเสียสละ แต่
หลายๆครั้ง สังคมก็ได้ลืมไปว่า บางสิ่งบางอย่างมันก็
มีคา่ เกินว่าทีจ่ ะสละได้ และดูเหมือนว่าใครหลายๆ คน
จะชอบมองสิ่งที่ได้มามากกว่าสิ่งที่จะต้องเสียมันไป
โดยที่ลืมคุณค่าของมัน... ”

“ ...ได้ฝึกการท�ำตัวเองให้มีส่วนร่วมกับงานมากขึ้น
เพราะว่าถ้าหากเราเอาแต่สนใจอย่างอืน่ และไม่ยอม
มีส่วนร่วมกับงาน ก็จะต้องมีคนอื่นๆมาล�ำบากแทน
เรา เพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถแบ่งเบาภาระของ
เพื่อนได้เราก็จะพยายามท�ำมันให้ได้มากที่สุด และ
จากที่ได้ไปศึกษาข้อมูลของพื้นที่นี้ ก็ท�ำให้เราได้รู้ว่า
ทะเลกระบี่น้ันมีคุณค่ามากเพียงใด มันไม่ได้เป็นแค่
สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ แต่มันเป็นหัวใจส�ำหรับใคร
หลายๆ คนทีก่ อ่ นหน้านีเ้ ราอาจจะมองว่าเขาเหล่านัน้
อยู่ไกลจากพวกเรา ไม่มีความสัมพันธ์กับเรา แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว นอกจากพวกเขาจะมีความสัมพันธ์
กับพวกเรา ทักษะและภูมิปัญญาของพวกเขาก็เป็น
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท รงคุ ณ ค่ า พอๆ กั บ ทะเลกระบี่ เ ลยที
เดียว... ”

“ ...ได้เรียนรู้การท�ำงานแบบใหม่ๆ จากที่ไม่เคยท�ำงานฝ่าย
ข้อมูลเลย ครั้งนี้ก็ได้ฝึกท�ำงานที่อยู่กับข้อมูล และหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการท�ำงานด้าน graphic ทีท่ ำ� ได้แล้ว
ก็ได้พฒ
ั นาขึน้ เพราะรายละเอียดมีมากขึน้ งานเลยยากขึน้ และ
เนื่องจากปริมาณงานที่เยอะ ท�ำให้ต้องฝึกบริหารงานให้เป็น
ระบบ ได้เห็นถึงชุดความรู้ประมงพื้นบ้าน ที่เกิดขึ้นมาจากการ
สั่งสมประสบการณ์ของชาวบ้านมาเป็นเวลานาน ท�ำให้รู้ถึง
คุณค่าของมันและไม่อยากให้มันหายไป ทุกสิ่งนั้นล้วนมีเบื้อง
หน้าเบือ้ งหลัง ถ้าหากเราไม่ได้ลงไปคลุกคลีหรือท�ำความเข้าใจ
กับสิ่งนั้นจริงๆ เราก็จะรู้เพียงแค่เบื้องหน้าของเรื่องนั้น... ”

ออม

อัง

เก็็ท

“ ...การทีจ่ ะน�ำข้อมูลทีซ่ บั ซ้อนมาน�ำเสนอ
ให้ผอู้ นื่ เข้าใจนัน้ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะต้องผ่าน
การรวบรวม ท�ำความเข้าใจ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์มาแล้ว จึงจะสามารถน�ำมา
สรุป และออกแบบให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้ ได้รสู้ กึ
ถึงความจริงอันโหดร้าย และความจริง
ของสั ง คมที่ ยั ง ขาดการค� ำ นึ ง ถึ ง ความ
ยั่งยืนของประเทศ... ”

“...ได้ เ รี ย นรู ้ ด ้ า นการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
เพราะข้อมูลทีเ่ รามีนนั้ มีความซับซ้อน ต้อง
ผ่ า นการคิ ด เชื่ อ มโยงถึ ง จะออกมาเป็ น
ข้ อ มู ล ที่ ดี ไ ด้ ต้ อ งใช้ ก ารสั ง เคราะห์ ใ ห้
ข้อมูลออกมาเป็นแผนผังเพือ่ ให้เข้าใจง่าย
ขึ้น รู้สึกว่าสังคมมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะ
เป็นสิ่งที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง เราจึงไม่
ควรที่จะเชื่อข้อมูลเพียงแหล่งเดียว... ”

“...ในด้านการทาํ งาน ได้เรียนรูก้ ารแบ่งเวลาในการท�ำงานของ
ตนเอง เพราะช่วงนีม้ เี รือ่ งทีต่ อ้ งท�ำเยอะมากทัง้ ส่วนตัวและส่วน
รวม ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด เวลาท�ำงานก็จะท�ำ
อย่างเต็มที่ จดจ่อ ท�ำให้เสร็จเป็นอย่างๆ ไม่เอามาปนกันและ
ไม่เอามาคิดเยอะ ต้องแบ่งเวลาให้ดี เป็นสิ่งที่ได้ฝึกเยอะที่สุด
เวลาท�ำงาน ครั้งนี้มีความรู้เยอะมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเชื่อม
โยงและซับซ้อน ท�ำให้ได้ฝึกการคิดสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้
เป็นการสกัดและเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ออกมาได้งา่ ยทีส่ ดุ ได้เรียนรูส้ ถานการณ์ของประเทศไทย ระบบ
ขั้นตอนในการท�ำงานบริหารประเทศมากขึ้น... ”

พริ้ม
“ ...การทีเ่ อาตัวเองเข้าไปเรียนรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ถนัดเพือ่ ช่วย
งานส่วนรวม บางครั้งงานที่เราท�ำได้ก็มีคนที่ท�ำอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการที่เรายอมท�ำงานที่ไม่ถนัดก็จะท�ำให้งาน
ของส่วนรวมเดินต่อไปได้ รวมถึงการหาข้อมูล ต้องละเอียด
ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบจากหลายแห่ ง ข้ อ มู ล แล้ ว น� ำ มา
วิเคราะห์ เพราะสามารถทีจ่ ะไปเชือ่ มต่อกับอีกเรือ่ งได้ รวม
ทั้ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ที่ ตั ว เองได้ รั บ รวมถึ ง
กระตือรือร้นทีจ่ ะท�ำงานเสมอ การทีจ่ ะมีการสร้างโรงไฟฟ้า
ควรร่วมคิดกันให้รอบคอบ ทะเลกระบี่มีทั้งความสวยงาม
และอุดมสมบูรณ์ ที่ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
อย่างมหาศาล ทัง้ ด้านท่องเทีย่ วและการประมง รวมถึงถ้า
เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าจริง ต้องระวังเรื่องผลกระทบ... ”

เบลล์
“ ...ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
เราต้องพยายามท�ำงานให้ดที สี่ ดุ ตัง้ แต่รอบแรกเพือ่
ให้แก้รา่ งต่อไปให้นอ้ ยทีส่ ดุ และต้องท�ำให้เสร็จตรง
เวลาเพราะงานอื่นของส่วนรวมอาจจะเริ่มท�ำไม่ได้
กระบี่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
สวยงามให้เราพักผ่อนหย่อนใจเพียงเท่านั้น แต่ยัง
ถือเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ของประเทศ
ดังนั้นมันอาจไม่คุ้มค่ากับการน�ำพื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์กับโครงการอะไรก็ตาม... ”

น้ำ�หวาน
“ ...การลงภาคสนาม บางทีเราอาจจะเห็นในสิง่ ทีเ่ รา
มองว่าไม่ส�ำคัญ แต่พอเรารวบรวมข้อมูลมันก็อาจ
เป็นสิ่งส�ำคัญ การจดบันทึกจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เมื่อ
เรากลับมาท�ำงาน มันต้องมีความร่วมมือร่วมใจ ที่
จะท�ำให้งานมันส�ำเร็จไปได้ สถานการณ์ของกระบี่
เราควรต้องศึกษาว่าเรากําลังจะแลกแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่ทําเงินให้ประเทศจํานวนมหาศาล กับโรงไฟฟ้าที่
อาจไม่จ�ำเป็นต้องสร้างหรือเปล่า? ... ”

นัด

ปราง

คณิน

“...สิ่งที่ส�ำคัญมากที่ได้เห็นจากงานนี้ คือการฝึก
ความอดทน งานไม่ใช่สิ่งง่าย อาจมีเบื่อบ้าง ง่วง
บ้าง ขี้เกียจบ้าง ดังนั้นหากไม่มีความอดทนก็คง
ไม่ได้ และหากมีเพียงแต่ความอดทนย่อมไม่เพียง
พอ การมีสมาธิกับงานก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญเช่นกัน
ข้อมูลที่การไฟฟ้าพยายามให้นั้นท�ำให้คนบาง
กลุ่มเชื่อ บางกลุ่มไม่เชื่อ ขึ้นอยู่กับความรู้ความ
เข้าใจของแต่ละคน การศึกษาหาความรู้จึงเป็น
เรื่องจ�ำเป็น... ”

“...ได้เรียนรู้การท�ำงานเป็นระบบมากขึ้นเพราะ
เราต้องจัดการเวลาหลายๆ อย่างพร้อมกัน ต้อง
ท�ำงานกับหลายคนหลายกลุม่ มากขึน้ ถึงแม้วา่ จะ
เป็นงานที่เราเคยท�ำในครั้งก่อนๆ แต่ก็รู้สึกว่ามัน
ยากกว่าเดิม ส่วนส�ำหรับประเทศไทย ข้อมูลทีเ่ รา
รูอ้ าจไม่เป็นความจริงก็ได้และไม่ครบถ้วน ถ้ามัน
เกี่ยวกับเรา ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะเชื่อเลย... ”

“...ส�ำหรับการท�ำงานครั้งนี้เป็นการท�ำงานที่ตอนแรก
คิดว่าจะไม่ยากอะไรมากนัก แต่ไม่ใช่อย่างที่คิดเลย
เพราะข้อมูลหลายๆ อย่างของงานครั้งนี้ เชื่อมโยงกัน
หมด ในการเขียนงานในแต่ละหัวข้อก็ตอ้ งมีการเชือ่ ม
โยงกับอีกหลายๆ เรื่องมันถึงจะออกมาให้คนอ่าน
เข้าใจ และผมว่ากระบีเ่ ป็นสถานทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญต่อ
ประเทศไทยมากนะ ทั้งการท่องเที่ยว และการประมง
ท�ำเงินให้ประเทศมากพอตัว ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้าน่า
จะเลือกวิธีที่ส่งผลน้อยที่สุดกับธรรมชาติ และผู้คน
บริเวณนั้น... ”

ความรู้ขาเข้า

- นักเรียนเลือกท�ำการศึกษาความรู้ทรัพยากรทะเล และเลือกพื้นที่
ศึกษาที่จังหวัดกระบี่ “เพื่อตามรอยพะยูน”
- นักเรียนศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทะเลไทย
- นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทะเลอันดามันและชุมชน
แหลมหิน - บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งที่พบพะยูนเพื่อ
เป็นการเตรียมข้อมูลก่อนการศึกษาภาคสนาม
- นักเรียนศึกษาภาคสนามครั้งที่ 1 ที่ชุมชนแหลมหิน-บ้านคลองรั้ว
จังหวัดกระบี่
- สรุปการเรียนรูต้ ามหัวข้อทีส่ นใจในพืน้ ทีภ่ าคสนามและน�ำเสนอแก่
ชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล
- นักเรียนสรุปคุณค่าของชุมชน และระบุหัวข้อโครงงาน

กระบวน
การศึกษา
แบบโครงงาน

ด�ำเนินการสร้างองค์ความรู้

- นักเรียนประมวลความรู้โดยจัดท�ำในรูปแบบของแผนภาพแสดง
นิเวศ ระบุพันธุ์สัตว์ แหล่งที่อยู่อาศัย วงจรชีวิตและห่วงโซ่อาหาร
ต�ำแหน่งการวางเครื่องมือประมง
- นักเรียนเขียนความส�ำคัญของปัญหาและเขียนโครงร่างโครงงาน
- นักเรียนน�ำเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- นักเรียนศึกษาภาคสนามครั้งที่ 2 ที่ชุมชนแหลมหิน - บ้านคลอง
รั้ว จังหวัดกระบี่ (สืบค้นข้อมูลชุมชนเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์เชิงคุณค่า
ในภูมิปัญญาประมง)
- นักเรียนสรุปและเรียบเรียงความรู้ ตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของข้อมูล
- จัดท�ำร่างรายงาน Health Impact Assessment

“ การศึกษาระบบนิเวศ
และภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน
กรณีศึกษาชุมชนแหลมหิน - คลองรั้ว
จังหวัดกระบี่ ”

ความรู้ขาออก

- จัดทำ�ภาพยนตร์สารคดี นิทรรศการ แผ่นพับ และกล่าวสุนทรพจน์ความยาว
5 นาที เพื่อร่วมนำ�เสนอความรู้ในงาน  “The 1st  ASEAN Conference  on
Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN
Engagement and Sustainable Development” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เรือบรรทุกน้ำ�มันเตา และเรือประมงพื้นบ้าน ณ อ่าวบ้านแหลมหิน จังหวัดกระบี่

ทะเล เป็นของพวกเราทุกคน

