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 “เกลอ เล” หำกแปลควำมหมำยตรงตวัส�ำหรบัค�ำนีเ้เลว้ “เกลอ” หมำยควำมวำ่ เพือ่น และ “เล” 
มีควำมหมำยว่ำ ทะเล 
 ส�ำหรบัชำวบำ้นเเลว้ เกลอเลนัน้ยงัตอ้งสมัพนัธก์บั เกลอเขำ เกลอป่ำ เเละเกลอนำด้วย เนือ่งจำก
ควำมอุดมสมบูรณ์ของพืน้ที่ไม่ได้เกิดจำกทะเลเพียงอย่ำงเดียว เเเต่สัมพันธ์กับสภำพพืน้ที่ของภูเขำ      
ป่ำไม้ เเละ ไร่นำ นอกจำกนัน้ผู้คนในพืน้ที่ยังต่ำงพึ่งพำอำศยักันเสมอมำ เห็นได้จำกเรื่องของอำหำร    
กำรกิน ซ่ึงมีกำรแลกปลำของเกลอเล กับข้ำวของเกลอนำ เป็้นต้น ดังนัน้เรำจึงน�ำค�ำว่ำ “เกลอ เล” มำ
เป็นช่่ือของหนงัสอื เพือ่เเสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งชำวบำ้นกบัทะเลซ่ึงสมัพนัธก์บัเขำ ป่ำ และนำ ทีพ่ึ่งพำ
กันมำอย่ำงยำวนำน 
 นอกจำกนี ้“เกลอ เล” ยังมีอีกควำมหมำยหน่ึงซ่ึงเเสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์อันดีของพวก
เรำชำวคนเมืองกับเพ่ือนทะเล ซ่ึงก็คือชำวบ้ำนชุมชนท่ำศำลำในฐำนะของเพื่อนผู้พึ่งพำกันและกัน      
เสมอมำ หำใช่ในฐำนะของผู้ผลิตกับผู้บริโภคเเต่เพียงอย่ำงเดียว
 หนงัสือเลม่นีแ้สดงใหเ้หน็ถงึแงมุ่มในเรือ่งของทรพัยำกรธรรมชำตทิำงทะเลทีส่มบูรณแ์ละควำมรกั
ใคร่กลมเกลียวของผู้คนในชุมชนที่น�ำมำซ่ึงระบบกำรจัดกำรชุมชนให้สำมำรถอยู่ได้ด้วยกำรพึ่งพำตนเอง 
เป็นสิง่ที่ควรน�ำมำเป็นแบบอย่ำง
 อยำ่งไรกต็ำมทกุวนันีชุ้มชนอำ่วทำ่ศำลำก�ำลงัประสบกบัควำมเปลีย่นแปลงทีอ่ำจเกดิจำกโรงงำน
ปิโตรเคมีที่เข้ำมำในพืน้ที่ และจะท�ำลำย “บ้ำน” ของพวกเขำ เรำในฐำนะผู้จัดท�ำจึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ   
ผู้อ่ำนทุกท่ำนจะได้รับรู้ถึงควำมเป็นไปของแหล่งอำหำรที่ส�ำคัญของพวกเรำชำวไทย ซ่ึงหมำยควำมว่ำ
เร่ืองนีไ้ม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเรำเลย ดังนัน้พวกเรำในฐำนะผู้บริโภคจะสำมำรถท�ำอะไรเพ่ือผู้ที่ก�ำลังต่อสู้
เพื่อท้องทะเลของเรำได้บ้ำง
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“ทองคำ�นั้น
มีคำ่า 
แต่

อ่าวทองคำ�
มีคำ่ามากกว่า”
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อ่ำวทองค�ำคืออะไร?
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อ่ำ
วท

อง
ค�ำ

มีท
อง

ค�ำจ
ริงหรื

อ ?
       ชาวประมง
                ออกเรือทุกวันเพื่อหา
       ทองค�า หากกลับมาพร้อมทองค�า
   กม็ีความสุข แต่หากกลับมาแล้วไม่ได้ทองค�า 
     ความสุขคงหายไป อ่าวนี้อุดมสมบูรณ์
สมกับชื่ออ่าวทองค�า ถ้าอ่าวทองค�าไม่สมบูรณ์จริง

    ชาวท่าศาลาคงย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดแล้ว อ่าวนี้อุดมสมบูรณ์สม
      กบัชื่ออ่าวทองค�า   ทองค�ำมีค่ำเเต่อ่ำวทองค�ำ
  นั้นมีค่ำยิ่งกว่ำ อ่าวทองค�าคือความสุขของคนในชุมชน          
มกีารมงีานท�า ส่งลูกเรยีนได้ ก็เพราะมอี่าวท่าศาลา อ่าวทองค�า
   คือแหล่งท�ามาหากินของพวกเรา สืบทอดมาจากรุ่น
       สู่รุ่น ถ้าอ่าวทองค�าไม่อุดมสมบูรณ์จรงิ
  ชาวท่าศาลาคงย้ายไปอยู่ที่อื่น
             หมดแล้ว ที่นี่ ไม่ใช่แค่ที่ท�ามาหากิน 

                                  แต่เป็นบ้านที่เราภาคภูมิ ใจ

        

                ถ้า             
             ไม่มี
      อ่าวทองค�า
 ชาวบ้านชุมชน
      ท่าศาลา
            กไ็ม่มี     
               ความสุข
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“อ่ำวทองค�ำ” ไม่ใช่อ่ำวที่เต็มไปด้วยแร่ทอง
แต่เป็นอ่ำวที่อุดมไปด้วยทรัพยำกรอันสมบูรณ์ 

โดยเฉพำะสัตว์น�ำ้ ซ่ึงเปรียบเสมือน

สิง่ที่หล่อเลีย้งชีวิตของผู้คนในพืืน้ที่

และแผ่นดินไทย
สร้ำงชีวิต สร้ำงมูลค่ำ สร้ำงควำมสัมพันธ์

ซ่ึงมีค่ำมำกกว่ำทองค�ำ
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อ้ำงอิงจำกอินโฟฟรำฟฟิค ระบบนิเวศเฉพำะ : เขำหลวง - แม่น�ำ้สำยสัน้ - ดอนทองค�ำ ในอ่ำวท่ำศำลำ
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“ทะเลที่นี่สมบูรณ์ เลีย้งคนทัง้โลก 
คนทัว่ประเทศต้องกินอำหำร เรำก็จะรักษำ

อ่ำวทองค�ำให้มีอำหำรเลีย้งคนทัง้โลก”
- คุณป้ำณี (สุณี มะสะนิง) -  
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“ เ ฉพำ ะ ”
 “อ่ ำวทองค� ำ ”  หรอืชือ่จรงิคอือ่าว

ท่าศาลา ในอ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อฟังชื่อนี้

ครั้งแรก ก็อาจคิดว่ามันเป็นเพียงชื่ออ่าวท่ีถูกตั้งชื่อขึ้นมาให้เรียก

ง่าย ๆ  หรือไม่ก็คดิว่าอ่าวน้ีคงจะเป็นพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรมเก่ียวกับการ

ขุดแร่ทอง 

 หารู้ไม่ว่า “ทองค�ำ” ของอ่าวนี้ ไม่ได้หมายถึงแร่ทองที่

ยกมาขายเป็นก้อน ๆ แต่สิ่งที่เปรียบเสมือน ‘ทองค�า’ ส�าหรับคนที่

นี่ หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าย่ิงกว่า เพราะได้ช่วยหล่อเล้ียงชีวิตของ

พวกเขา และสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากมาย

 ‘ทองค�า’ ทีเ่ราก�าลงัพูดถึงอยู่น้ี ก็คอืทรพัยากรสตัว์ทะเล

ที่ท�าให้ชาวบ้านได้อิ่มท้องมาตลอดหลายช่วงอายุคนนั่นเอง

 แต่อะไรกันท่ีเป็นสิง่ท่ีท�าให้สตัว์ทะเลมากมายหลากสาย

พนัธุ์เข้ามาอาศยัอยูท่ีอ่่าวแห่งนี ้    ค�าตอบกค็อื ความเป็น “ระบบ

นิเวศน์จ�ำเพำะ” ของอ่าวท่าศาลา หรืออ่าวทองค�าแห่งนี้

 ค�าว่าระบบนิเวศน์จ�าเพาะนั้น หมายถึงการที่เราจะไม่

สามารถหาระบบนิเวศน์แบบน้ีได้จากท่ีไหนอีกแล้ว ความพิเศษ

ของทะเลทีน่ี ่คือการทีม่แีม่น�า้กว่า 10 สายซึง่ไหลมาจากเทอืกเขำ

หลวงลงสู ่อ่าวทองค�า ซึ่งได้พัดพาอาแร่ธาตุและสารอาหาร

มากมายจากภูเขาไหลลงมายังทะเล

 แร ่ธาตุ เหล ่า น้ันได ้ไหลไปทับถมกันอยู ่ ในทะเล                  

จนสุดท้ายก็เกิดเป็น “ดอน” หรือภูเขาใต้ท้องทะเลขึ้น สิ่งนี้เองคือ

หน่ึงในความพิเศษของอ่าวทองค�าทีท่�าให้สตัว์น�า้มากมายต่างมา

อาศัยที่อ่าวน้ี ทั้งใช้เป็นที่วางไข่ เพาะพันธุ์ และเป็นแหล่งอาหาร

ชั้นเยี่ยมของพวกมัน 

 ส�าหรบัดอนท่ีนีจ่ะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื ดอนอ่อน 

ซึง่เกิดจากตะกอนขนาดเลก็ท่ีเป็นท่ีอาศยัของพวกสตัว์หน้าดนิ เช่น 

กุ้ง หอย ปู ก้ัง เป็นต้น ต่อมาคือ ดอนแก่ ซึ่งเป็นดอนท่ีเกิดจาก

ตะกอนขนาดใหญ่ เช่น ลูกลัง ก้อนกรวด เศษปะการัง ที่ดอนนี้จะ

เป็นท่ีอยู่ของปลาล่าเน้ือ เข่น ปลาอินทรี และปลากะพง เป็นต้น 

ชนิดสุดท้ายคือ ดอนโคลน ซึ่งเกิดจากเศษวัสดุขนาดเล็กและ

ตะกอนทับถมกัน ทีด่อนโคลนนีจ่ะเป็นทีอ่ยู่ของป่าชายเลนและเป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น�้าวัยอ่อนมากมาย

 นอกจากความพิเศษของทีด่อนแล้ว ท่ีอ่าวทองค�านัน้ยัง

มี “ลมแปดทิศ” ซึ่งมีผลต่อการท�าการประมงของชาวบ้าน          

โดยเมื่อลมเหล่านั้นพัดไปกระทบกับเทือกเขาหลวงท่ีหลังชุมชน    

ก็จะท�าให้ลมไหลเวียนตีกลับ และการพัดของลมน้ี ส่งผลให้   

กระแสน�้าเปลี่ยนทิศทางเรื่อย ๆ ท�าให้ชาวบ้านสามารถท�าประมง

ได้ทั้งปี

  โดยลมท่ีพัดเข้าสูจ่งัหวัดนครศรธีรรมราชน้ันม ีลมอุตรำ

จากทิศเหนือ ในช่วงเดือนตุลาคม  – พฤษจิกายน ลมว่ำว มาจาก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษจิกายน – มกราคม      

ลมออก พัดจากทิศตะวันออก ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 

ลมเภำ จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 

เมษายน ลมสลำตัน พัดมาจากทิศใต้ ในช่วงเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม ลมพลัดเขำหลวง ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้     

ลมปัจฉิม ที่พัดจากทางตะวันตก และ ลมพลัดญำ เป็นลมที่พัด

ตลอดท้ังปีจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งชาวประมงจะดูทิศทาง

ของลมก่อนที่จะออกไปท�าประมงเสมอ 

 การประมงทีอ่่าวนียั้งไม่เคยประสบกับภัยธรรมชาตทิาง

ทะเลที่รุนแรงอีกด้วย เพราะมีลักษณะอ่าวคล้ายรูปตัว C เป็นอ่าว

ก่ึงปิด ท�าให้ช่วยลดความรุนแรงของคล่ืนลม และท�าให้ชาวบ้าน

เดินเรือได้อย่างราบรื่นมากขึ้น 

 จากปัจจัยเหล่าน้ีเองท่ีท�าให้อ่าวแห่งน้ีมีสัตว์ทะเลท่ี  

อุดมสมบูรณ์  และการประกอบอาชีพเป็นไปอย่างลื่นไหล ซึ่งเป็น

ที่มาของชุมชนการท�าประมงอย่างมั่นคงในอ่าวทองค�าแห่งนี้  

 ค�าว่าอ่าวทองค�านัน้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชือ่เลย แต่มนักลบั

ส่ือถึงสินในน�้าท่ีมีค่ามากมายดุจทองค�าแห่งท้องทะเล ซึ่งไม่

สามารถมีอะไรมาแทนได้ของชุมชนท่าศาลาแห่งนี้
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จำกใต้ทะเล. . . สู่ท้องตลำด

 ปลำจวด 2 ซ่ีขำยได้ 50 - 60 กิโล 
เป็นสินค้ำที่ตลำดต้องกำรมำก 
ส่วนสำยพันธ์ุอื่่นก็แปรรูปได้มำกมำย

  ท่ำศำลำมโีรงแกะปู 
เพื่อเตรียมเนือ้คุณภำพดี 

รอส่งออกไปขำยที่อเมริกำ

 กัง้ 1 กิโลขำยได้ 950 บำท 
ตกตัวละ 119 บำท เเล้วยังส่งไปที่

ประเทศญี่ปุ่น เเละเกำหลดี้วย

 ปลำท ูกิโลละ 20 บำท ออกเรือ 1 ครัง้
จับได้ 1,000 กิโล แปลว่ำ  

ออกเรือ 1 ครัง้ ได้เงิน 20,000 บำท
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มูลค่ำของ
เงินตรำ 

เทียบไม่ได้เลย
กับค่ำของ
สินใต้ทะเล
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ปลำทู กัง้
 ปลาทูจะมมีากในช่วงเดอืนมกราคม – ตลุาคม ซึง่เป็นช่วง

ลมมรสมุตะวันตก ท่ีกระแสน�า้จะพัดพาแร่ธาตแุละอาหารของปลา

ออกมาจากฝั่ง ท�าให้ปลาจากฝั่งทะเลตะวันออกว่ายล้วนเข้ามาหา

อาหารในอ่าว โดยช่วงครึ่งปีแรกจะมีปลาทูมาก เนื่องจากเป็นฤดู

วางไข่ของปลาทู

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับคือ อวนปลำทู เป็นอวนที่ไหล   

ตามน�้า สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน และอวนล้อม หรือ

อวนติด จะใช้จับปลาทูในตอนกลางคืน เนื่องจากต้องอาศัยการ      

ดูพรำยน�้ำ คือเงาซึ่งเป็นประกายบนคลื่นที่เกิดจากการว่ายของ

ปลา ที่สามารถเห็นได้ชัดในเวลากลางคืน

 ปลาทู เป็นปลาเศรษฐกิจที่ส�าคัญที่สุดในชุมชนท่าศาลา 

ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านจะสามารถจับปลาทูได้ 4,000 – 5,000 

กิโลกรัมต่อการออกเรือ 1 ครั้ง และถึงแม้ในช่วงที่มีปลาทูมากจะ

ขายได้ในราคาเพียง 5 บาทต่อกิโลกรัมเท่าน้ัน แต่หากลองเอา 5 

คูณเข้าไปตามจ�านวนกิโลกรัมท่ีได้ ก็จะพบว่าตัวเลขของรายได้ที่

ออกมาจากการเดินเรือ 1 ครั้งนั้นเหยียบหมื่นเลยทีเดียว

 แม้ว่าในปัจจุบันปลาทูจะมีจ�านวนลดน้อยลง เพราะ

เครื่องมือท�าลายล้าง แต่รายได้จากปลาทูก็ยังไม่น้อย โดยราคาใน

ตอนน้ีจะอยู่ที่ 20 – 50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหมายความว่าในการ

ออกเรือ 1 รอบ ถ้าหากจับปลาทูได้ 1,000 กิโลกรัมก็เป็นรายได้ที่

มากพอสมควรแล้ว

 ชาวบ้านท่าศาลาที่ท�าประมงได้บอกกับเราว่า ปลาทูนั้น

เป็นทรัพยากรส�าคัญที่จะท�าให้ชาวบ้านมีรายได้ และในการออก

เรือ 1 ครั้งน้ัน ต่อให้จับอะไรไม่ได้เลยก็จะต้องมีรายได้อย่างต�่า

ที่สุด 5,000 บาทจากปลาทู ซึ่งพอที่จะน�าไปจ่ายค่าน�้ามัน ค่าเหยื่อ        

ค่าลูกจ้าง และยังท�าให้มีก�าไรอยู่บ้าง

 กั้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน โดยมันมักจะซ่อน

ตัวอยู่ในรูตามพื้นทะเล จะจับได้มากในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 

ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดมรสุมและมีคล่ืนลูกใหญ่ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสน�้าก็จะมีตะกอนท่ีถูกพัดพาไปปิดรูของก้ัง ท�าให้พวกมัน

ออกจากรูมามาก และไปติดอวนประมงของชาวบ้าน ซึ่งถ้าหากไม่มี

คลื่นพวกมันก็จะไม่ค่อยขึ้นมาจากใต้ดิน

 ส�าหรับก้ังน้ันไม่มีอุปกรณ์การจับท่ีแน่นอน เน่ืองจากเป็น

สัตว์ท่ีหายากและการขยายพันธุ์ของมันมีอัตราการรอดน้อย ก้ังท่ี

ถูกจับได้นั้นเป็นเหมือนผลพลอยได้ในการลงอวนจับปูมากกว่า โดย

อวนที่ใช้จับนั้นคือ อวนลอยปู ซึ่งในช่วงกระแสน�้าแรงจะสามารถ            

จับกั้งได้ด้วย 

 ก้ังเป็นสินค้าท่ีราคาดีมาก โดยก้ังขนาดใหญ่ท่ีมีขนาด         

8 นิ้วขึ้นไปจะขายได้ราคา 950 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งใน 1 กิโลกรัมนั้น

จะมีกั้ง 8 ตัว หมายถึงกั้ง 1 ตัวจะขายได้ในราคาราว 119 บาท 

 40% ของก้ังทีจ่บัได้จะถกูส่งขายในประเทศ เช่น กรงุเทพฯ 

หรือภูเก็ต ส่วนอีก 60% จะถูกส่งขายไปยังประเทศที่นิยมกินปลาดิบ 

เช่นญี่ปุ่น หรือเกาหลี  สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมากมาย

 ขัน้ตอนการส่งออกน้ัน ต้องจบัก้ังใส่น�า้แขง็ เพ่ือน็อคให้กัง้

สลบ เพราะกั้งสามารถต่อยมือจนเป็นอันตราย ท�าให้มือชาและอาจ

ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้  เมื่อกั้งสลบแล้วจึงน�ากั้งใส่หลอดพลาสติก

และบรรจลุงลงัโฟมทีม่นี�า้แขง็ทีท่�าจากน�า้ดืม่ หลงัจากนัน้จงึรบีขนส่ง

โดยเครื่องบิน เพื่อส่งขายในที่ต่าง ๆ 

 ส่วนเหตุผลที่ต้องส่งสินค้ากันสด ๆ แบบนี้ เป็นเพราะเมื่อ

กั้งตายไป เนื้อของมันจะยุ่ยจนไม่เหลือให้ขายต่อได้
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ทรัพย์
จำก

อำ่วทองค�ำ
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ปู ปลำจวด
 ปูพบมากตามผิวดินเช่นเดียวกับกุ้งและก้ัง และพบมาก

ในช่วงเดียวกับกุ้งและก้ัง เน่ืองจากเป็นสัตว์ท่ีพบมากในคลื่นลม    

เหมือนกั้ง

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปูคือ อวนถัก ใช้จับปูม้า และอวน

ป ูเป็น “อวนไม่เดนิ” หมายถึงอวนท่ีอยู่กับทีไ่ม่ว่าน�า้จะไหลไปอย่างไร

อวนก็จะไม่ไหลตามน�้า เวลาใช้จะปล่อยอวนลงทะเลแล้วรอให้คลื่น

พัดพาปูมาติดเอง มีการถ่วงน�้าหนักโดยการใช้ก้อนหิน และใส่ทุ่น

เพียง 1 ลูกต่อก้อนหิน 4 ก้อน ซึ่งในการตั้งอวนชนิดนี้จะต้องตั้งขวาง

ทางน�า้ ให้อวนไหลไปตามน�า้และไหลผ่านหน้าดนิ ถ้ากุ้งหรอืปตูกใจ

ก็จะมาติดอวน

 แต่ในระยะหลังเริ่มมีอุปกรณ์จับปูแบบท�าลายคือ ลอบปู 

หรือ ไซปู ซึ่งใช้จับปูอย่างเดียว ท�าให้ปูลดปริมาณลงอย่างมาก โดย

ถ้าใช้จับปูม้าจะวางลอบไว้เป็นจุด ๆ แต่จะวางอยู่นอกเขตประมง   

หวงห้ามคือ ห่างจากฝั่งเกิน 5,400 เมตรไปอีก

 หลังจากที่ชาวบ้านจับปูมาได้แล้วและเตรียมที่จะน�าส่ง

ขาย ก็จะท�าให้ปูสลบก่อนน�าไปต้ม โดยใช้วิธีเดียวกับกั้ง หากมันยัง

ไม่ตาย มนัจะสามารถดิน้จนแขนและขาหลดุไป ดงันัน้จงึต้องมดัแขน

และขาก่อนท่ีจะน�าไปต้ม เนือ่งจากหากปล่อยให้ปตูายไปเอง เน้ือของ

มันจะค่อย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ จนไม่เหลือถึงผู้บริโภคอีกเลย 

 ท่าศาลาจะส่งปูขายไปยังกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกล้เคียง 

รวมถึงต่างประเทศ โดยจะมีโรงปูที่มีเจ้าหน้าท่ีประมงคอยตรวจ

คุณภาพของสินค้าส่งออก ก่อนท่ีจะน�าปูไปส่งที่สหรัฐอเมริกา จีน 

และมาเลเซีย

 ปลาจวดจะมีมากในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม และ

กระจายอยู่ในทุกพ้ืนทีข่องอ่าว ในช่วงตอนกลางคนืปลาชนดิน้ีจะว่าย

ขึ้นมาผิวน�้า แต่ในช่วงตอนกลางวันปลาจะว่ายอยู่ใกล้พื้นทะเล

 การจับปลาจวดนั้นมีวิชาเฉพาะอยู่คือ ดูหล�ำ หรือการท่ี

จะสามารถฟังเสียงสัตว์ที่อยู่ในน�้าได้  และจะสามารถระบุชนิดของ

สัตว์น�้าจากเสียงได้ ส�าหรับคนที่ฝึกวิชานี้จนช�านาญแล้วจะสามารถ

กะระยะของฝูงปลาที่เป็นต้นเสียงได้ และจะสามารถกะปริมาณของ

ปลาจากเสียงที่ได้ยินได้อีกด้วย โดยปลาจวดพันธุ์ต่าง ๆ ก็จะมีเสียง

ร้องที่แตกต่างกันไป 

 เดิมทีดูหล�านี้มีไว้เพ่ือการด�าหาฝูงกุ้งแช่บ๊วย ซึ่งจะอยู่

ท่ามกลางฝูงปลาจวดหน้านวล แต่หลังจากมีอวนลากเข้ามา ท�าให้

ปริมาณของกุ้งลดลงไป ชาวบ้านจึงใช้วิชาดูหล�าเพ่ือฟังเสียงและ

ตามรอยปลาจวดแทน เมื่อเจอฝูงปลาจวดแล้วจะท�าให้ปลาจวด

แตกกลุ่มออก เพ่ือท�าให้การล้อมอวนจับปลาสามารถท�าได้ง่ายขึ้น 

เนือ่งจากโดยปกตแิล้วปลาจวดจะอยู่รวมกันเป็นฝงูและเกาะกลุม่กัน 

แต่ในปัจจบุนัผูใ้ช้วิชาดหูล�ามจี�านวนลดลงมาก เพราะการเข้ามาของ   

เครือ่งมอืประมงทีเ่ข้ามาแทนท่ีภมูปัิญญาดัง้เดมินี ้อย่างไรก็ตามวิชา

ดุหล�าก็เป็นภูมิปัญญาที่ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ ด้วยความที่เป็นวิชาที่

มีการสืบต่อมาเพียงแค่ในชุมชนแห่งนี้เท่านั้น

 โดยปลาจวดสายพันธุ์ที่เป็นรายได้ส�าคัญของชุมชนคือ

ปลาจวด 2 ซี่ ซึ่งมีเสียงร้องดัง ‘อึก ๆ’ คล้ายเสียงกบร้องหรือเสียง

สะอกึ ปลาจวดสายพันธ์ุน้ีเป็นท่ีต้องการของตลาดมาก และสามารถ

ขายได้ในราคา 50  –  60 ต่อกิโลกรัม โดยปลาจวดพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่

ชุมชนส่งขายให้กับตลาด ส่วนปลาจวดพันธุ์อื่น ๆ เช่น ปลาจวดหิน           

ปลาจวดหางกระรอก ปลาจวดหนวด และปลาจวดหน้านวล จะถูก

น�าไปแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท�าปลาตากแห้ง หรือการน�า

มาท�าเป็นปลาร้า ก่อนจะส่งขายให้กับแม่ค้าในชุมชน 
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ชุมชนคนรักษ์ทอง กับแนวทำง
ควำมมัง่คัง่อย่ำงมัน่คง

 นอกเหนอืไปจากความสมบรูณ์ทางทรพัยากร 

และภูมิปัญญาต่าง ๆ ส่ิ่งส�าคัญอีกอย่างที่เป็นปัจจัยใน

การสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงของชุมชนคือ การมี

ชุมชนที่เข้มแข็ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

คนในชมุชน ซึง่มสีาเหตหุลกั 3 อย่าง ไดแ้ก่ ความศรทัธา

ต่อ ค�าสอนของศาสนา การมีกิจกรรมร่วมกันของคน    

ในชมุชน และมกีารจดัการบรหิารชมุชนอย่างเปน็ระบบ

ผ่านสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา

17



ชุมชนคนรักษ์ทอง กับแนวทำง
ควำมมัง่คัง่อย่ำงมัน่คง ควำมศรัทธำ

น�ำพำควำมรัก
ศำสนำเช่ือมโยงจิตใจของผู้คนเข้ำหำกัน

 ชมุชนท่าศาลาเป็นชมุชนทีช่าวบ้าน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยความท่ี

คนในชมุชนนบัถอืศาสนาเดยีวกัน จงึเป็นการ

เสริมสร้างความเป็นเครือญาติกันอย่างใกล้

ชิด และท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น  

ส ่วนหน่ึงมาจากหลักค�าสอนของศาสนา     

ชาวบ้านทีน่ี่มคีวามรกัใคร่กลมเกลยีว สามคัคี

และพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไป 

ด้วยกัน  ซึง่หลกัค�าสอนของศาสนาท่ีชาวบ้าน

ยึดเป็นหลักในการด�ารงชีวิต มีดังนี้

1. มีความรัก สามัคคีกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ 

ไม่ท�าให้เพ่ือนมนษุย์เกิดความเดอืดร้อน และ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดปัญหา

2. เมื่อมีผู ้เสียชีวิตจะมีการละหมาดมายัด     

ซึ่งเป็นการขอพรจากพระเจ้าให้ผู ้เสียชีวิต

ปลอดภัยและพบกับสิ่งดี ๆ ในโลกหน้า

3. มีการละหมาดฮายัด คือการขอพรจาก

พระเจ้าให้กับชาวมสุลมิทีก่�าลงัประสบปัญหา

ต่าง ๆ และขอให้เหตุการณ์นั้นสงบไปด้วยดี

4. วันฮารีรายอ เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกัน 

โดยจะมีขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกมีการถือ  

ศลีอด  ส่วนในครัง้ท่ีสองจะมกีารท�ากิจกรรม

ร่วมกันของชาวมุสลิมท่ัวโลกคือ พิธีฮัด       

ในประเทศซาอดุอิาราเบยี ซึง่สามารถท�าได้

ทีบ้่านเช่นเดยีวกัน นับเป็นพิธีกรรมส�าคญัท่ี

ท�าให้ผู้คนได้มาพบปะ รวมตัวกัน และหาก

มเีรือ่งทีไ่ม่เข้าใจกัน ก็จะได้ชีแ้จง ให้อภยัซึง่

กันและกัน 

 นอกจากนี้ ยังมีหลักความเช่ือ

ทางศาสนาที่กล่าวว่า ทุกสิง่ในโลกน้ีเ้ป็น
ของพระเจ้ำ ไม่ใช่ของเรำ แม้แต่  
ทะเลเอง ดงันัน้กำรแบง่ปัน เอือ้เฟ้ือ
เผื่อแผ่จึงเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นได้ง่ำย 
เพราะไม่มีใครคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของตน เช่น 

หากชาวบ้านจบัปลามาแล้ว มแีมวมาขโมย

ปลาตัวใหญ่ไป คนกรุงเทพอย่างเราอาจ

โกรธและไล่มันไป แต่พวกเขาจะให้ปลา    

กับมัน หรือหากใครต้องการปลาก็สามารถ

มาแบ่งไปได้เลย เมื่อเหลือเท่าไหร่ก็ตามจึง

น�าไปท�ากินและขายต่อไป

 ยังมีอีกความเชื่อหน่ึงในการอยู่  

ร่วมกันคือ ชาวบ้านคิดว่าสิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดใน

การอยู่ร่วมกันคือ การให้ความเคารพซึ่งกัน

และกัน จะต้องค�านึงถึงอีกฝ่าย ว่าสิ่งท่ีเรา   

ท�าน้ัน กระทบต่อคนอื่น ๆ อย่างไร จะได้ไม่

เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

 ค�าสอนดงักล่าวเป็นเพียงส่วนหนึง่

ของหลกัค�าสอนทัง้หมด ทัง้น้ีทัง้น้ันการด�าเนิน

ตามหลักค�าสอนก็ล้วนเกิดจากความศรัทธา 

และจิตส�านึกอันดีงามของผู ้คนท่ีได ้ รับ          

การปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
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สภำ
กำแฟ
นัง่พำกย์พำเพลิน
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 การดื่มชาหรือกาแฟร่วมกันที่ร้านน�้าชา 

เป็นวัฒนธรรมของชาวใต้ทีท่�าให้มกีารพบปะ พูดคยุ 

ซึง่เป็นการเ สรมิสร้างความสมัพันธ์ของคนในชมุชน 

โดยคนในชุมชนท่าศาลามักจะพูดคุยเก่ียวกับ

สถานการณ์การประมง และเรื่องราวสัพเพเหระใน

ชีวิตและการท�ามาหากิน เช่น การจับปลา ที่ไหนมี

ปลามาก หรือไม่มากอย่างไร 

 ชุมชนท่าศาลามีร้านน�้าชามากกว่า 30 

ร้านเลยทีเดียว เนื่องจากชาวบ้านดื่มน�้าชาจนเป็น

กิจวัตร โดยเฉพาะชาวประมงก่อนออกเรือจะนิยม

มาดื่มกาแฟและน�้าชากัน นับเป็นสถานที่พบปะ

สังสรรค์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในชุมชน

นำยไพสิทธิ์ พำนพบ 
ผู้ประนีประนอมประจ�ำ
ศำลจังหวัดปำกพนัง 
อำยุ 56 ปี

“ปกตแิล้วคนในชมุชนมสุลมิจะมากินน�า้ชาอย่างนีเ้ป็นประจ�า ถือเป็นวัฒนธรรมก็ได้ 

เหตุผลที่มาดื่มน�้าชาตอนเช้า หน่ึงมันเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษมา และได้มา  

พบปะกันที่ร้านน�้าชามันจะมีประโยชน์คือ ได้แลกเปล่ียนควำมรู้กัน พูดคุยกัน
ระหว่ำงเพื่อนบ้ำน ระหว่ำงเครือญำติ มีอะไรก็คุยกันในร้ำนน�ำ้ชำ ไม่ว่า

จะเป็นเรือ่งการเมอืง ก็ทีร้่านน�า้ชา ด้านชมุชมก็คยุท่ีร้านน�า้ชา คยุทกุอย่าง … ส่วนใหญ่

มันจะเป็นกิจกรรมด้านสังคม คือการเห็นความส�าคัญของชุมชน มันเป็นกิจกรรมหลัก 

เป็นการพบปะกัน มีเรื่องอะไรก็มาคุยกันที่ร้านน�้าชา ” 20



 ในทกุปีจะมกีารจดังาน “รวมพลคนกินปลา” ระดบัอ�าเภอ

ปีละ 1 ครั้ง โดยได้จัดมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว หลังจากมีการบุกรุก     

พ้ืนที่ท�ามาหากินของชาวบ้านจากบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาท�า                     

อตุสาหกรรรมในพ้ืนท่ี งานนีม้จีดุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างจติส�านกึ

ใน       การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลที่ส�าคัญของประเทศ ท�าให้

คนทั้งในพ้ืนท่ี และคนนอกพ้ืนที่ ได้เห็นความส�าคัญของทรัพยากร

ชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์น�้าที่มีอยู่ ซึ่งมีความรุ่มรวยมาก ควรที่จะได้

รบัการปกป้องดแูล ไม่ให้สญูหายไป โดยงานน้ีจดัขึน้เพ่ือต้องการจะ

สื่อให้คนได้เห็นว่าชาวบ้านสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่จ�าเป็นต้อง

น�าอุตสาหกรรมเข้ามาในพ้ืนท่ีอีก และปลูกจิตส�านึกความรัก และ

ความหวงแหน ท�าให้เราต้องการจะปกป้องสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นเอาไว้

เทศกำล
รวมพล   
คนกินปลำ
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เทศกำล
รวมพล   
คนกินปลำ

นำงอัจฉรำ เจ๊ะเลำะ 
อำชีพประมง อำยุ 30 ปี

“ การมีส่วนร่วมในงานท�าให้ได้ความรู้ ได้รู้จักเพื่อน 

ปีก่อนมีปลาหมึกย่าง หอยนางรม อาหารทะเลของอ่าว

ทองค�า การออกร้านเป็นโครงการของทางสมาคม ทางน้ี

มีร้านเป็นของตัวเอง... การไปงานได้รับการตอบรับดี         

ได้เปิดตัวอ่าวของค�า ได้รู ้จักความเป็นมาเป็นไปของ

อาหารทะเล มีคนเคยถำมว่ำ ปูนี่หำมำกี่วัน พี่ก็
บอกว่ำนี่ชำวประมงหำมำสด ๆ วันต่อวัน 
สะอำด ไม่มีสำรฟอมำรีนปะปน เดี๋ยวนี้คนกรุงเทพ

รู้จักเรามากขึ้น จากท่ีเขาไม่รู้จัก ว่าท่าศาลามีอะไรบ้าง 

เรามีดีอะไรบ้าง รู้จักว่าอ่าวทองค�าคืออะไร งานนี้เราจัด

ขึน้มาเพ่ือบ่งบอกท่ีมา ความเป็นอยู่ของผูท้�าอาชพีประมง 

แสดงให้คนข้างนอกเขาเห็นว่าเราเป็นผู้ผลิตอาหารท่ี

ปลอดภัย ไม่มีสารฟอมารีน ”
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กำรจัดกำรกองทุน 
เครือข่ำยประมงพืน้บ้ำน

 สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มย่อยหลายกลุ่มในชุมชน ซึ่งมีระบบการจัดการที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิด

ความสะดวกในการประสานงาน โดยมีกลุ่มหลักที่เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมของทางเครือข่ายด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์

ชุมชน และกลุ่มอนุรักษ ์ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาเเล้ว 2 ปี แต่เดิมนั้นเป็นเพียงกลุ่มชาวบ้าน และใช้ชื่อว่าเป็น “เครือข่าย” ภาครัฐจึงไม่ค่อยให้ความร่วม

มือในการสนับสนุนด้านการให้ความรู้และงบประมาณในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ของชุมชน จึงเปลี่ยนเป็น สมำคมเครือข่ำยประมงพื้นบ้ำน 

อ่ำวท่ำศำลำ ในปีพ.ศ. 2556 เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ 
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 กลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารออมทรัพย์ของ

ชุมชน เป็นกลุ่มท่ีให้บริการด้านการกู้ยืมเงิน เพ่ือการ

ใช้สอย และการช่วยเหลือด้านการประมง โดยก่อนที่

จะสามารถยืมหรือกู้เงินได้ จะต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม   

ออมทรัพย์ก่อน และจะต้องฝากเงินกับทางกลุ่มอย่าง

น้อยคนละ 50 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี 

 จุดประสงค์ของการสร้างกลุ่มออมทรัพย์คือ 

การปลกูฝังให้มกีารเก็บออมในชมุชน เน่ืองจากแต่ก่อน 

เมื่อเกิดเหตุขัดสนแล ้วชาวบ ้านไม ่มี เงินในการ                 

แก้ปัญหา นอกจากน้ียังไม่สามารถไปพ่ึงพาใครได้          

การสร้างกลุ่มออมทรัพย์จึงเป็นแนวทางการพึ่งพา

ตนเองรูปแบบหนึ่ง ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางการ

เงินของชุมชน โดยการด�าเนินการจะแตกต่างกันออก

ไปตามฐานการบริหารชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน

 ยกตัวอย่างกรณีการยืมเงินของบ้านนายทุ่ง

1. การยืมเงนิไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีทีเ่กิดเหตฉุกุเฉนิ

หรอืเหตจุ�าเป็น โดยไม่ต้องมค่ีาธรรมเนียม ดอกเบีย้ และ

ไม่ต้องมีผู้ค�้าประกัน

2. การยืมเงินตามวงเงินที่จ�ากัด โดยก�าหนดจากจ�านวน

เงินฝากของสมาชิก

3. การยืมเงินไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่ให้เป็นเงินสด   

แต่สมาชิกจะแจ้งส่ิงของที่ต้องการซื้อ แล้วทางกลุ่มจะ

เป็นผู้จัดหามาให้ และคิดค่าบริการ 10% ของราคาของ

ที่ซื้อมา แต่กรณีนี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี

แล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะมีจ�านวนเงินออมมากเท่าใดก็ตาม

กลุ่มออมทรัพย์

“ทีจ่รงิกลุม่ออมทรพัย์เป็นเหมอืนการสะสมการออมของสมาชกิแต่ละกลุม่

ทีต้่องมสีจัจะต่อกัน เป็นการรวมกลุม่สมาชกิ ส่วนมากจะท�าในกลุม่เครอืญาติ 

ในสระบัวมีกว่า 100 ครัวเรือน นี่มากนะ เพราะคนที่จะมำท�ำต้องเป็น
คนทีเข้ำใจในกำรออม มีใจในกำรออมจริง ๆ ต้องมีสัจจะ     
จรงิ ๆ  คนท่ีท�ากลุม่ออมทรพัย์ส่วนมากก็เป็นกลุม่ชาวประมงบรเิวณนีแ้หละ 

หลังจากท�าแล้วชาวบ้านก็มีการช่วยเหลือกันมากขึ้น คุยกันมากขึ้น ”

นำงติมะ ออสอ 
ประธำนกลุ่มออมทรัพย์บ้ำนสระบัว อำยุ 50 ปี
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สหกรณชุ์มชน

 กลุ่มสหกรณ์ชุมชน หรือ ร้ำนค้ำชุมชน 

เป็นกองทุนสวัสดิการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้าง

ฐานเงินทุนในการบริหารจัดการกลุ่มย่อยอื่น ๆ โดยผล

ก�าไรที่ได้จากร้านค้า จะถูกแบ่งไปเป็นงบประมาณให้

กับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มกำรจัดกำรทรัพยำกรทำง

ทะเล เป็นกลุ่มที่ได้งบประมาณมากที่สุดกว่า 30% ของ

รายได้ และที่เหลือก็มีการจัดสรรไปยังกลุ่มสวัสดิกำร

ชุมชน หรือ องค์กรต่าง ๆ ตามแต่การจัดการในแต่ละ

หมู่บ้าน

“การมีสหกรณ์ชุมชนมันก็ดี สมาชิก

ในกลุ่มของออมทรัพย์ได้มาซื้อของใน

ร้านค้าชุมชน ไม่ต้องไปซื้อข้างนอก 

สะดวกและไม่แพง มีกำรปันหุ้น 
พอสิน้ปีเรำก็ได้ก�ำไรคืน จะได้มี
เงินสะสมคืนกลับมำ… ตอนแรกก็

มาดูโครงการกับพวกก้ะ ๆ (เพ่ือน ๆ ) 

แล้วพออยู่ในกลุม่ออมทรพัย์ก็คิดจะมา

ท�าร้านค้าชุมชน พวกสมาชิกก็จะมา

ช่วย ๆ กันขายจะได้ไม่ล�าบากในการ  

ซื้อขาย ”
นำงดุริยะ จ�ำเนียน 
กรรมกำรสมำคม
ประมงพืน้บ้ำน
อ่ำวท่ำศำลำ 
อำยุ 40 ปี
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ธนำคำรปู
 ธนำคำรปู เป็นการเพาะพันธุ์ปูม้า ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลักของชุมชน โดยจะ

มีวิธีการเพาะพันธุ์อยู่ 2 รูปแบบ คือการเพาะในทะเล ชาวบ้านจะน�าปูม้าติดไข่ไปใส่อวน

กลางทะเลอีกครั้ง และปล่อยให้มันละลายไข่ไปตามกระแสน�้าทะเล ไข่ปูม้าเหล่านั้นก็จะ

กลับคืนสู่ธรรมชาติ และอีกวิธีหน่ึงคือ การเพาะไข่บนฝั่ง โดยเขี่ยไข่ปูม้าออกจากแม่ปู      

แล้วน�าไปเพาะในถังน�า้ทะเลจนมนัฟักตวัออกมา แล้วจงึน�ากลบัไปปล่อยลงในทะเลอกีครัง้ 

นอกจากน้ีหากปทูีช่าวบ้านจบัมาตดิไข่อยู่ แต่มนัตายแล้วไม่เกิน 5 ชัว่โมง ก็ยังสามารถเขีย่

ไข่ออกไปเพาะเล้ียงได้ โดยมีอัตราการรอดชีวิตของลูกปูประมาณ 3% ของไข่ท้ังหมด           

ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วปูม้าจะมีไข่ประมาณ 100,000 ฟองเป็นอย่างน้อย

บ้ำนปลำ
 บ้ำนปลำ เป็นการล่อปลาเข้ามาอยู่รวมกันในพ้ืนท่ี โดยการใช้ไม้ไผ่มาปักใน

ทะเลและล้อมให้เป็นวงกลม แล้วน�าใบมะพร้าวไปแช่ด้านใต้ เมื่อเวลาผ่านไป 5 - 6 วัน      

ใบมะพร้าวจะเริม่เปรีย้ว ท�าให้ไรน�า้เข้ามาตดิซึง่จะกลายเป็นอาหารให้กับปลาหลาย ๆ  ชนดิ 

ซึง่ทางชาวบ้านได้มกีารจดบนัทึกข้อมลูอยูต่ลอด ข้อดขีองการท�าบ้านปลาคอืสตัว์น�า้ทีเ่คย

สูญหายไปจะกลับมาอยู่บริเวณน้ี ชาวบ้านจะท�าบ้านปลาทุกปีในต�าแหน่งเดิมจนมาถึง

ปัจจุบันมีการ ท�าบ้านปลาที่หมู่ 4 และหมู่ 7

กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทะเล
 กลุ่มอนุรักษ์ฟิ้นฟูทะเล เป็นกลุ่มหลักในการด�าเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเล ได้แก่การจัดการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ และการเพาะ

เลี้ยงสัตว์ทะเล 2 ชนิด คือ การท�าธนาคารปูและบ้านปลา เนื่องจากมีแนวคิดว่า “เมื่อเรำจับเขำมำกินมำขำย เรำก็ต้องรักษำเขำด้วย”
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Timeline
เมื่่อฝันร้ำยกลำยเป็นจริง

 เส้นทางท่ีชาวประมงเคยวาดฝันไว้อาจจะไม่เป็นดัง่ใจคดิเสมอไป มอีปุสรรค

อีกหลายอย่างทีเ่ปน็ขวากหนาม และเป็นบททดสอบว่าชุมชนนัน้เขม้แข็งพอหรอืไม่

ที่จะก้าวผ่านเรื่องเลวร้ายเหล่าน้ันไปได้ เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามา ชาวบ้านก็ได้

แต่หวังว่าเมือ่ลมืตาตืน่ขึน้มาจะพบว่ามนัเป็นเพียงฝันร้าย แต่ความหวังของชาวบ้าน

กลับไม่เป็นความจริง
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  พรบ.ประมงพืน้บ้ำน
  ฝันร้ายนี้เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490 รัฐบาลได้ออกพรบ.ประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2490 

ขึ้น โดยห้ามไม่ให้มีการท�าการประมงในระยะ 3,000 เมตรจากชายฝั่ง เนื่องจากในช่วงนั้น

มีการใช้เรือใหญ่จับสัตว์ทะเลในปริมาณมาก ซึ่งเรือเหล่าน้ันได้ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ

ใต้ผืนน�้า ไม่ว่าจะเป็นหน้าดินท่ีอุดมไปด้วยสารอาหาร และปล่อยมลพิษลงสู ่ทะเล                 

แต่พรบ.น้ี กลบัท�ำใหว้ถิปีระมงชำยฝ่ังของชำวบำ้นกลำยเป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมำย
 ก่อนหน้านี้เองกฏหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเอง ก็ไม่ได้

เอื้อต่อการท�าประมงของชาวบ้าน ด้วยความที่เป็นกฏหมายที่บัญญัติขึ้นมานานแล้ว จึงไม่

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพพ้ืนท่ีในเวลานั้น ย่ิงกว่าน้ันคือข้อบัญญัติต่าง ๆ    

ซึ่งแม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงแล้ว แต่แนวคิดและโครงสร้างส่วนใหญ่ยังรวมอ�านาจและ

การตดัสนิใจไว้กับภาครฐั ซึง่ไม่ได้มคีวามรูจ้รงิ ๆ  เก่ียวกับพ้ืนทีเ่ช่นเดยีวกับชาวบ้านในชมุชน

 อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็พบว่าควรท่ีจะสนับสนุนการท�าประมงชายฝั่งในเวลา        

ต่อมา เน่ืองจากตระหนักว่าการประมงชายฝั่งเป็นรูปแบบการท�าประมงที่จะท�าให้เกิด    

ความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และทรัพยากรธรรมชาติได้มากที่สุด
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เรือครำดหอย
 เมื่อปี พ.ศ.2540 ฝันร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้ง 

มกีลุม่เรอืประมงพาณิชย์เข้ามาจบัสตัว์น�า้ท่ีห้ามจบั 

คอืหอยลาย ซึง่ หอยลำยนัน้ถอืวำ่เป็นสตัวท์ี่
ช่วยบ�ำรุงหน้ำดิน และเป็นอาหารของสัตว์       

อื่น ๆ เช่น กุ้ง กั้ง ปลา เป็นต้น เมื่อไม่มีหอยลาย 

สตัว์ชนดิอืน่กจ็ะไม่มอีาหาร โดยเรอืประมงพาณิชย์

ที่เข้ามานั้นถึงแม้จะต้องการแค่หอยลาย แต่จะ

คราดสัตว์อื่นไปด้วย รวมทั้งยังกลับหน้าดิน ท�าให้

สัตว ์ทะเลท่ีอาศัยอยู ่หน ้าดินถูกกลบจนตาย         

และท�าให้ส่งกลิน่เหมน็ ท�าให้ส่งผลกระทบต่อสตัว์ จน

กลายเป็นพื้นที่ร้าง ไม่มีสัตว์อาศัยอยู่

 ด้วยเหตผุลน้ีชาวบ้านจงึเกิดการรวมตวัโดย

แกนน�าชาวบ้าน 4 คน เพ่ือประท้วงเรือคราดหอย     

โดยชาวบ้านเริม่เดนิขบวนและปิดถนน เพ่ือให้รฐับาล

แก้ปัญหาดังกล่าว

 จากน้ันชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ ่มเครือข่าย

ประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งมีแกนน�าคือหมู ่ 5 และหมู ่ 6          

เพื่อรักษาท้องทะเลให้อยู่คู่ชุมชนท่าศาลาต่อไป
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ตัวร้ำยในฝัน...
 การคราดหอย จะคราดลงบนผิวดิน ด้วยความลึก 1 - 2 เมตร 

ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหน้าดิน เน่ืองจากสารเคมีที่สะสมบน

หน้าดินเป็นเวลานาน จะพลิกกลับไปอยู่ด้านล่าง และต้องใช้เวลาใน         

การฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาตินานถึง 5 ปี

2540
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 มีความเชื่อโบราณท่ีว่าไว้ว่า “ฝันร้ายจะกลาย

เป็นดี” แต่ความเชื่อน้ีกลับไม่เป็นจริงกับเหตุการณ์ครั้งน้ี 

เมื่อมีการประกาศนโยบาย Seafood Bank ขึ้นในช่วง

ปีพ.ศ.2543 - 2544  โดยเป็นนโยบำยที่ส่งเสริมชำว
บ้ำนเพำะเลีย้งหอยแครง ที่ถูกบังคับใช้ทั่วประเทศ 

ซึ่งภาครัฐได้จัดสรรพ้ืนที่ในทะเลกว่าห้าพันไร่ และแบ่ง

พ้ืนท่ีทะเลให้ชาวประมงคนละ 10 ไร่ เพ่ือเป็นพ้ืนที่เพาะ

เลีย้งหอยแครง นโยบายนีก็้ดเูหมอืนจะดี แต่ปัญหามนัอยู่

ที่ว่าชาวบ้านไม่มีประสบการณ์เลี้ยงหอยแครง และคิดว่า

หากมกีารเพาะเลีย้งหอยแครงอาจท�าให้เกดิหนีน้อกระบบ 

และความขัดแย้งภายใน ชาวบ้านจึงตัดสินใจยกเลิก

2543 
โครงการและขอเปลี่ยนเขตอนุรักษ์จาก 3,000 เมตร          

เป็น 5,400 เมตรแทน

 แต่เดิมเขตอนุรักษ์ 3,000 เมตรจากชายฝั่งน้ัน 

เป็นการก�าหนดพ้ืนท่ีในการท�าการประมง เพ่ือจัดการ

ทรัพยากรประมง ซึ่งจัดขึ้นโดยอาศัยอ�านาจความตาม

มาตราที่ 32 ของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 

เพ่ือประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้า            

และเป็นการก�าหนดเขตหวงห้าม ห้ามใช้เคร่ืองมือ     

อวนลาก - อวนรุน ท�าการประมงในเขต 3,000 เมตรนับ

จากขอบแนวชายฝ่ัง นอกจากนัน้ยังห้ามไม่ให้ใช้เครือ่งมอื

คราดหอยทุกชนิดในเขตอนุรักษ์
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Seafood Bank
2544 
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2545 - 2546 
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        ชาวบ้านเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ขนาดเล็ก ที่คอยเติมแต่งให้ภาพ

จิ๊กซอว์ขนาดใหญ่อย่างอ่าวทองค�าสมบูรณ์ ดังนั้นเพ่ือความย่ังยืน

ของทรัพยากรที่นี่ชาวบ้านจึงตั้ง กลุ่มเครือข่ำยประมงพื้นบ้ำนอ่ำว

ท่ำศำลำขึ้นช่วงปลายปี พ.ศ.2545 หลังจากนั้นก็มีการเฝ้าระวังผู้ท�า

ประมงผิดกฎหมายที่เข้ามาในเขตอนุรักษ์ และจับกุมผู้กระท�าผิดโดย

การแจ้งกับหน่วยงานรฐับาล เน่ืองจากเครอืข่ายยังไม่มอี�านาจมากพอ

ในการจัดการ รวมทัง้ชาวบา้นยงัยดึหลกัศาสนาทีว่่า จะไมท่�าให้เพือ่น

มนุษย์ด้วยกันเดือดร้อนอีกด้วย

   ในปี พ.ศ.2546 ได้มกีำรพฒันำชุมชนผำ่นเครอืขำ่ย
ประมงพืน้บำ้น ชาวบ้านมกีารประชมุและแลกเปลีย่นความคดิเหน็

เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดในปี พ.ศ.2545 โดยการพูดคุยในการประชุมคือ

กำรอนุรกัษ์ดอียำ่งไร จะด�ำเนนิกำรแกปั้ญหำตอ่ไปอยำ่งไร 
และกำรกระท�ำต่ำง ๆ ส่งผลต่อคนในชุมชนอย่ำงไร จนใน

ทีส่ดุทางสมาคมจะด�าเนนิไปในทิศทางใดก็ได้ แต่มจีดุมุง่หมายคอืการ

อนุรักษ์ โดยทางเครือข่ายได้ของบประมาณจากภาครัฐ แต่ก็รู้ว่าไม่

สามารถของบได้ตลอดไป จึงเริ่มสร้างกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ

ก่อตัง้เครือข่ำย 
และกำรพัฒนำชุมชน
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2549 

          แม้ว่าในปี พ.ศ. 2547 เรือคราดหอยที่เข้ามาในพื้นที่จะลดลงไปมาก แต่ฝันร้าย

ยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีกำรเข้ำมำวำงแผนสร้ำงนิคม
อุตสำหกรรมในพืน้ท่ี ท�าให้ชาวบ้านท่าศาลาและสิชลเริ่มพูดคุยเรื่องผลกระทบ 

และหาแนวทางในการคัดค้านแผนการนี้  โดยชาวบ้านได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

ทรัพยากร วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถ่ิน และมีการเปิดเวทีพูดคุยระหว่างบริษัทและ

ชาวบ้าน จนในทีส่ดุทางบรษิทัก็ต้องยกเลกิแผนนีไ้ป เน่ืองจากทางบรษิทัไม่สามารถหา

ค�าตอบมาโต้แย้งและอธิบายกับชาวบ้านได้

 ในเวลาต่อมาปีพ.ศ.2550 มีกำรร้องขอข้อบัญญัติท้องถิ่นจำก
รฐับำล  เพ่ือการรกัษาดแูลทรพัยากรของนครศรธีรรมราชเอาไว้ให้อยู่คูกั่บชมุชนนาน

ไปชั่วรุ่นลูกรุ่นหลาน และในปีพ.ศ. 2552 ข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ก็ผ่านการร้องขอ ท�าให้มี

หน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหาและจดัการเก่ียวกับเรอืคราดหอยท่ีเข้ามาในพ้ืนทีเ่ขตอนรุกัษ์   

จนเรือคราดหอยก็ค่อย ๆ หายไปและไม่กลับมาพื้นที่นี้อีก 

Q : กำรเป็นเเกนน�ำชุมชนนี่ยำกไหมคะ?

A : มันก็อยากนะ มันมีหลายส่วนเข้ามารวมกัน ไม่ใช่แค่เฉพาะคนในชุมชนก็ต้องไปหากลุ่มข้างนอกมาร่วมด้วย 

ทั้งนักวิชาการและผู้มีความรู้ แต่ว่าชุมชนก็ช่วยกันอยู่แล้ว ทั้งแกนน�าที่คอยเป็นหลักให้กับชาวบ้านก็ม ี ซ่ึงลุง
คิดว่ำเพรำะมีกิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ คนจึงรักกัน
Q : หำกสักวันหนึ่งมีโรงงำนอุตสำหกรรมจะเข้ำมำสร้ำงในพื้นที่ท�ำมำหำกินของชำวบ้ำน อยำกจะบอก

อะไรถึงโรงงำนอุตสำหกรรมเหล่ำนั้นไหมคะ?

A :  ในชุมชนเราก็มีจุดดีจุดขายอยู่แล้ว  เรามีสิ่งที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ ถ้าโรงงานต่าง ๆ เข้ามาก็จะ

ส่งผลกระทบต่อเรา

Q : แล้วอยำกจะฝำกอะไรถึงรุ่นหลำนรุ่นต่อไปไหมคะ?

A : คนดั้งเดิมเข้าสืบวัฒนธรรมมาจากรุ่นสู่รุ่น พยายามจะสอนลูกหลานว่า พื้นที่เราก็มีดี จริงอยู่ที่ว่าการศึกษาก็

ส�าคัญและจ�าเป็นต้องก้าวไกล แต่การศึกษาที่ก้าวไกลก็ต้องกลับมาพัฒนาชุมชนด้วย

สุพร โต๊ะเส็น (บังโฉด)
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พัฒนำอุตสำหกรรม

Q : อุดมกำรณ์ในกำรขึ้นมำเป็นผู้น�ำชุมชนคืออะไรคะ?

A : อยากจะขับเคล่ือนชุมชน เเละขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากร พร้อมท้ังให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับ       

ชาวบ้านและสามารถไปติดต่อกับเพื่อนต่างชุมชนได้

Q : คิดว่ำกำรขึ้นมำเป็นผู้น�ำ เรำต้องปรับตัวยังไงบ้ำง?

A : ต้องสร้างกระบวนการเรยีนรูข้องตวัเอง จากการเป็นคนอารมณ์ร้อนก็ต้องควบคมุอารมณ์ตวัเองให้

มากขึ้น มาอยู่ตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ลูกหลานสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป 

Q : มีกำรเสนองำนไปแล้วมีคนไม่เห็นด้วยบ้ำงไหมคะ ?

A : ก็มีบ้าง แต่เราก็ต้องไม่ยึดติดกับความคิดของเราเอง ดังนั้นถ้าเขามีอะไรเสนอมาก็ต้องพูดคุยกัน 

บางทีเขาอาจจะมีเรื่องที่ดีกว่าเราก็ต้องยอมรับได้ เพราะการท�างานเพื่อส่วนรวม ก็ต้องมีหลายความ

คิดเข้ามา เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย

เจริญ โต๊ะอีเเต่ (บังมุ)

Q : กำรต่อสู้กับโรงงำนอุตสำหกรรมที่จะเข้ำมำยำกไหมคะ?

A : มันก็ยากอยู่เพราะฝ่ายนั้นเป็นถึงนายทุน เราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่ก็ยังดีที่พวกเราพอ

มีข้อมูลอยู่แล้ว เช่นเรื่องประมงที่เราท�ากันอยู่แล้วท�าให้สามารถจัดท�า CHIA เพื่อต่อต้านได้

Q : กำรที่คุณลุงควรเข้ำมำเป็นแกนน�ำไม่รู้สึกกลัวที่จะโดนท�ำร้ำยหรือข่มขู่บ้ำงหรอคะ?

A : ไม่กลวัเลย เพราะลงุก็คดิอยู่อย่างเดยีวว่าต้องการท�าเพ่ือชมุชน ไม่เคยคดิเลยว่าเขาจะมาท�า

อะไรเรา เขาก็เคยมาให้เงินแต่เราก็ไม่สนใจ เราบอกไปเลยว่าไม่เห็นด้วย เงินวันเดียวใช้ก็หมด

แล้วแต่ความดีมันอยู่ได้นาน และอายุลุงก็มากแล้วเนอะ จะกลัวตายไปท�าไม

Q : คุณลุงคิดว่ำอะไรท่ีท�ำให้ชุมชนน้ีสำมำรถคัดค้ำนโรงงำนอุตสำหกรรมที่จะเข้ำมำ

ในชุมชนคะ?

A : อยู่ที่ตัวบุคคล ถ้ำเรำเข้มแข็งเรำก็อยู่ได้ แต่พอเรำอ่อนแอเรำก็อยู่ไม่ได้ เรำจะ
ต้องไม่แตกแยกกัน ต่อให้เรำมีควำมเห็นที่ต่ำงกันก็ตำม

ดอเลำะ เสนหมำด (บังเลำะ)

38



ฝันร้ำยครัง้ใหญ่

CHEVRON บุก

2553 
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 ฝันร้ายครั้งใหม่เริ่มขึ้นอีก เมื่อปี พ.ศ 2552 บริ ษัท
ปิโตรเคมียักษ์ใหญ่มีโครงกำรที่จะสร้ำงท่ำเทียบเรือน�ำ้ลึก
ขนำดใหญ่ผ่ำกลำงอ่ำว เพื่อเป็นสถำนีขนส่งน�ำ้มันจำก
แท่นขุดเจำะขึน้มำยังแผ่นดิน รวมทัง้กำรสร้ำงคลังเก็บ
สำรเคมีและวัตุอันตรำยบนฝ่ังบ้ำนบำงสำร ต.กลำย 
อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 
 ไม่เพียงแค่นั้นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาก็จะหายไปด้วย 

เน่ืองจากทางบริษัทวางแผนท่ีจะสร้างท่าเทียบเรือน�้าลึกกลางดอนที่

เป็นแหล่งรวมความอุดสมบูรณ์ไว้ ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ใต้   
ท้องทะเล สัตว์ทะเลลดจ�ำนวนลง เพรำะมลพิษทำงน�ำ้ 
ชาวประมงจับสัตว์ไม่ได้และต้องหันไปท�าอาชีพอื่น ภูมิปัญญาของ

ชาวประมงก็จะหายไปด้วย นอกจากจะท�าลายวิถีประมงแล้ว โรงงาน

ยังส่งผลกระทบต่อสขุภาพของคนในชมุชนคอื กำรสรำ้งทำ่เรอืน�ำ้
ลึก รวมถึงคลังเก็บสำรเคมี จะท�าให้เกิดสารปรอทตกค้าง       

โดยเชฟรอนอ้างว่าอ่าวทองค�าเป็นทะเลร้างซึ่งไม่จ�าเป็นท่ีจะต้อง

อนุรักษ์ไว้ 

           จากการบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวว่า “เชฟรอนมรีายงาน EHIA 

คอื รายงานท่ีถูกจดัท�าขึน้อย่าง   มกัง่าย โดยผูจ้ดัท�าท่ีไร้จรรยาบรรณ 

เลือกท่ีจะน�าเสนอข้อมูลผิด ๆ และเข้าข้างฝ่ายโรงงาน มักจะพูดถึง

ข้อมลูของตวัเองโดยไม่ได้ลงศกึษาพ้ืนท่ีจรงิแต่อย่างใด ท้ังยังเป็นการ

จดัท�ารายงาน EHIA ท่ีผดิกฎหมายแทบทุกข้อ เช่น ประชาชนท่ีมส่ีวน

ได้ส่วนเสยีไม่ได้รบัข้อมลูล่วงหน้า รวมทัง้ในการประชมุนัน้ก็ได้เตรยีม

การไว้ เพื่อให้ฝ่ายชุมชนไม่มีสิทธิ์ออกเสียง มิหน�าซ�้าเชฟรอนยังใช้วิธี

การข่มขู่ชาวบ้านที่ออกมาเป็นแกนน�าคัดค้าน โดยการน�าใบปลิว

สนับสนุนของทางบริษัทไปแปะที่หน้าบ้านของผู้น�าพวกนั้น เพื่อหยุด

ให้ชาวบ้านเลิกออกมาโต้แย้งกับบริษัท

           นอกจากนี้เชฟรอนยังงัดวิธีสกปรกออกมาใช้ อย่างการใช้เงิน

เพ่ือซื้อเสียงฝ่ายหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ทั้งยังมีการใช้เงินเพ่ือซื้อใจชาว

บ้านบางส่วนให้เข้าข้างฝ่ายตัวเองอีกด้วย”

ขอบคุณภาพจาก http://www.weekendhobby.com

40



 ในกำรท�ำ CHIA ของชำวบ้ำน ไม่ได้มีจุดมุ่งหมำยหลักว่ำ 
พวกเขำจะมีข้อมูลทำงวิชำกำรมำกน้อยเพียงใด แต่ส่ิงส�ำคัญคือ   
กำรที่ทุก ๆ คนได้ร่วมมือกัน มีส่วนร่วมในกำรท�ำงำน และท�ำให้เกิด
กำรรวมตัว ซ่ึงเป็นจุดเริม่ต้นของควำมสำมัคคี นอกจำกนีช้ำวบ้ำน
ยงัไดค้วำมภำคภมูใิจในกำรทีพ่วกเขำไดม้สีว่นรว่มในกำรท�ำเพือ่สงัคม
และชุมชนของตนเอง

ตัวร้ำยในฝัน
 ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียม 1 ใน 3 ของ

ประเทศไทยล้วนผลิตจากบริษัท “เชฟรอน” ซึ่งด�าเนินการ

ขุดเจาะน�้ามันดิบเพ่ือน�าไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานต่าง ๆ 

บริษัทเชฟรอนก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2422 เป็นบริษัทพลังงาน

ทีใ่หญ่ทีส่ดุบรษิทัหนึง่ของโลก และท�าการในประเทศอืน่ ๆ  

มากกว่า 100 สาขา และได้กลายมาเป็นบรษิทัผูบ้กุเบกิการ

ขุดเจาะส�ารวจปิโตรเลียมในไทย 

 หลังจากปี พ.ศ.2548 เชฟรอนได้เข้ามาร่วม

กิจการกับบริษัทยูแคลไทยแลนด์ ท�าให้เชฟรอนกลายเป็น

บริษัทท่ีใหญ่ท่ีสุดในการผลิตเชื้อเพลิงปิโตรเลียมของไทย 

โดยในอ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะของเชฟรอนกว่า 230 แท่น

 แต่พวกเรามีค�าถามว่าท้ัง ๆ ท่ี ประเทศไทย
สำมำรถผลิตน�ำ้มันได้เป็นอันดับต้น ๆ ของ
โลก มำกกว่ำทุกประเทศที่เชฟรอนเข้ำไปตัง้แท่น    
ขุดเจำะ แต่ท�ำไมคนไทยกลับต้องน�ำเข้ำน�ำ้มัน
จำกต่ำงประเทศ สาเหตุนั้นเนื่องจากเชฟรอนส่งน�้ามัน

ที่ขุดได้ไปยังประเทศอื่นท้ังหมด ส่งผลให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีราคาน�้ามันแพงเป็นที่ 9 ของโลก

 นอกจากนี้เชฟรอนยังเอาเปรียบคนไทยโดยการ

ท�ากฎหมายให้คนไทยได้รับผลประโยชน์จากการขุดเจาะ

น�้ามันน้ันแค่ร้อยละ 26 ในขณะท่ีฝ่ายเชฟรอนเองได้ผล

ประโยชน์ถึงร้อยละ 74

CHIA เครื่องรำงดักฝัน
 เครื่องรางดักฝัน ... พ่อแม่ในบางครอบครัวมักจะห้อย

ไว้ที่หัวเตียงของลูกเพ่ือดักฝันร้าย ส�าหรับชาวบ้าน CHIA ก็เป็น

เหมือนเครื่องรางของพวกเขา ที่ใช้ป้องกัน เเละต่อสู้กับฝันร้าย

 CHIA หรือที่เรียกกันว่า กำรประเมินผลกระทบ

สุขภำพระดับชุมชน เกิดขึ้นเพื่อต้องการวัดศักยภาพของชุมชน

ว่ามีศักยภาพในการจัดการและดูแลทรัพยากรมากเเค่ไหน หรือ

จะพัฒนาไปในรูปแบบใดได้อีก ซึ่งท้ังหมดท้ังมวลก็ล้วนเกิดขึ้น

ภายใต้การร่วมมือกันของชาวบ้านทั้งนั้น 

 นอกจากนี้ CHIA ยังเกิดขึ้นเพื่อต่อสู้กับรายงาน EHIA 

ที่ผิดกฎหมายของฝ่ายเชฟรอน จากการจัดท�า CHIA นี้ชาวบ้าน

ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมมาตั้งแต่การต่อต้านการเข้ามาของ

นคิมอตุสาหกรรมในปีพ.ศ. 2549 เช่น ความอดุมสมบรูณ์ของอ่าว

ท่าศาลา และพันธ์ุสตัว์น�า้ของอ่าวท่าศาลาทีพ่บมากกว่า 500 ชนดิ 

ทั้งยังมีโลมาเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและ

อาศัยอยู่ในอ่าวทองค�าแห่งนี้อีกด้วย รวมท้ังยังมีข้อมูลสถิติการ

ขนส่งสัตว์ทะเล เช่น ปลา กั้ง กุ้ง ปู ฯลฯ ท�าให้ชาวบ้านรู้ว่าตัวเอง

เป็นเหมือนผู้ผลิตอาหารของคนทั้งประเทศ 

 นอกจากน้ีเเล้วชาวบ้านยังมีการรวมตัวเพ่ือประท้วง

คัดค้าน เขียนป้ายข้อความต่าง ๆ เเละจัดเวทีสาธารณะเพ่ือ

น�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับการเข้ามาสร้างท่าเรือน�้าลึก

ของ   เชฟรอนว่าจะเป็นการท�าลายระบบนิเวศน์ ท�าลายเเหล่ง

ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์เเละท�าลายเเหล่งผลิตอาหารที่ส�าคัญ

ของเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งชาวบ้านยังได้ขอความร่วมมือจากหน่วย

งานภาครฐัต่าง ๆ  ให้ช่วยในเรือ่งการให้ข้อมลูเชงิวิชาการเเละสร้าง                                    

ความน่าเชือ่ถือ สนบัสนนุงบประมาณเเละคอยเเนะน�าเเนวทางใน

การเเก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้าน

 ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านชุมชนท่าศาลา 

ท�าให้โครงการการสร้างท่าเรือน�้าลึกขนาดใหญ่ของเชฟรอนได้

ถูกระงับไปก่อนชั่วคราว อย่างไรก็ตามตัวร้ายในฝันของชาวบ้าน

อาจจะกลับมาได้ทุกเมื่ิอ หากชาวบ้านยังชะล่าใจ และไม่ให้            

ความส�าคัญกับทรัพยากรอันมีค่าที่ตนมีอยู่

vs

ขอบคุณภาพจากhttp://www.vcharkarn.com/
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ชาวบ้านมีเรือประมงจริงกว่า 2,000 ล�า

การที่เชฟรอนเข้ามาจะส่งผลกระทบต่อเรือประมงแค่ 19 ล�า

การตั้งโรงงานที่นี่จะสร้างอาชีพให้ชาวบ้านกว่า 100 คน ได้

รายได้วันละ 300 บาท

การท�าประมงสร้างอาชีพให้ชาวบ้านกว่า 5,000 คน 

และมีรายได้สูงสุดถึงวันละ 20,000 บาท

เชฟรอนบอกว่า การท�าอุตสาหกรรมจะท�าให้ชุมชนเจริญ

รุ่งเรือง

ชาวบ้านเชื่อว่าชุมชนสามารถรุ่งเรืองได้ด้วยวิถีชีวิตที่

สอดคล้องกับธรรมชาติ

vs
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 ในท่ีสดุฝันร้ายครัง้ล่าสดุก็มาถึง เมือ่กระแสการแย่งชงิทรพัยากรทะเลเริม่มากขึน้ คนกเ็ริม่
หันไปท�ำประมงพำณิชย ์คือจะเน้นปริมาณปลาที่จับได้ โดยไม่สนใจว่าเป็นปลาวัยไหน หรือการ

เลอืกจบัเพียงสตัว์น�า้ชนดิหน่ึง แต่สิง่ท่ีตดิมากับเครือ่งมอืประมงบางตัวก็เป็นเพียงแค่สตัว์น�า้วัยอ่อนที่

หากปล่อยทิง้ไว้ก็ยังสามารถเจรญิเตบิโตได้อกี โดยใช้เครือ่งมอืประมงทีเ่รยีกว่า อวนลำก อวนรุน 
ที่จะลำกทกุอยำ่งในทะเล ซึง่หากชาวบ้านปล่อยปละละเลย สกัวันหนึง่สตัว์ทะเลกจ็ะหมดไปจาก

ทะเล

2557  
กระเเสกำรท�ำประมงพำณชิย์
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 “ห ลังจากท่ีพ่ีออกจากพ้ืนที่ไปอยู ่

กรงุเทพฯ พอกลบัมาใหม่ก็พบว่าท่ีน่ีเปลีย่นแปลงไป

พอสมควร เริ่มแรกเลยก็เห็นท้ังอาคาร ท้ังโรงงาน

อุตสาหกรรมตั้งขึ้นมา ถามว่าเรายินดีไหม ก็ไม่ค่อย

ยินดีเท่าไหร่ เพราะว่าปลายปีที่แล้วก็มีคราบน�้ามัน

ดิบจากโรงงานไหลมาที่อ่าวขนอม ที่มีโลมาสีชมพู  

ออกทีวีอยู่บ่อย ๆ ท�าให้โลมาตายไปสิบกว่าตัว         

น่าเสยีดาย แต่พอได้รบัการสนับสนุนจากหลายภาค

ส่วนก็ดีข้ึน ได้ช่วยอนุรักษ์โลมาส่วนน้ีไว้ ชาวบ้าน 

และชาวประมงก็เริม่เหน็คณุค่ามากข้ึน กลายเป็นว่า

ช่วงน�า้ดก็ีมากนัเป็นฝงู กลายเป็นไฮไลท์ของชายฝ่ัง 

 จริง ๆ แล้วในสมัยก่อนระบบนิเวศน์มัน

อยู่ด้วยการพ่ึงพากัน แต่เมือ่มสีารเคม ีมลพิษ เข้ามา

ทะเลมันก็ไม่อุดมสมบูรณ์ ทั้งที่เมื่อก่อนปลาจะเข้า

มากินแพลงตอนตามปากน�า้กลาย เพราะว่าบรเิวณ

น้ีเป็นปากน�้าใหญ่ เป็นสายน�้าหลักของที่นี่ เด๋ียวน้ี

ประมงชายฝั่งก็เริ่มอยู่กันแค่เป็นกลุ่ม ๆ ทั้งท่ีเมื่อ

ก่อนเคยมีอยู่กันเต็มหาด เคยมีกิจกรรมร่วมกันเช่น

ในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. ชาวประมงจะท�ากุ้งกะปิ 

มนัสนกุมาก เดก็ ๆ  ก็ออกมาวิง่เล่นรมิหาด ชาวบ้าน

ออกมารวมตัวกัน ท�าได้เท่าไรก็กินเท่าน้ันที่เหลือก็

เอาไปขายได้ แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้ว 

 พ่ีมองว ่าตอนนี้ ยังดีที่ชายฝั ่งยังไม ่มี

โรงแรมหร ูๆ  ระบบนเิวศน์ยังเปลีย่นแปลงไม่ได้มาก 

แต่ถ้าหลงัจากน้ี เราจะมาน่ังนิง่รอหายนะมาเยือนก็

ไม่ได้  ก่อนหน้าน้ีชุมชนอาจจะไม่ค่อยแข็งแรง     

มากนัก เพราะว่าการปกครองรัฐบาลยังเป็นระบบ

นายทนุ หากใครก�าลงัมากกว่าก็มสีทิธ์ิมากกว่า ก็ได้

แต่ภาวนาไม่ให้มันมาลงที่นี่ ก่อนหน้าน้ีท้ังถ่านหิน

ท้ังเชฟรอน มันรุกหนักพอสมควร มันก็เกือบ ๆ ไป

แล้วล่ะ เราก็ไม่อยากวางใจ

 ตอนน้ีการเข้ามาของเชฟรอนก็ยังไม่เป็น

รปูธรรม เหมอืนแค่ขยายพ้ืนที ่ พ่ีก็ไม่อยากให้มนัเกิด

ขึน้ท่ีนีแ่หละ ยืนยันจะขบัเคลือ่นต่อต้านต่อไป เพราะ

ว่าถ้าวันนี้มันเกิดขึ้นได้ วันข้างหน้ามันก็อาจรุกลาม

ไปภาคอื่น ๆ 

 ภำคเกษตรและประมง เรำอยู่ของ
เรำได้อยู่แล้ว เรำต้องกำรก�ำหนดอนำคต

ของเรำเอง อันน้ีโดยเปอร์เซ็นต์ข้างมากเขาก็

ไม่อยากให้เกิดครบั เพราะมนัไม่ใช่แค่ดาบสอง

คม แต่มันมากกว่าน้ัน เราก็เคลื่อนไหวกันอยู่

ตัง้แต่จดัเวท ีต่อสูร่้วมกันได้ผลส่วนหนึง่แต่กไ็ม่

ท้ังหมด แต่ถ้าถามว่าเราหยุดได้ไหม ก็ไม่ได้ 

ส่วนตัวพ่ีไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้แค่ไหน 

เพราะเราก็เหมือนคนตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งท่ีมี

จิตส�านึกว่าขอปกป้องบ้านเกิด วันน้ีก็คาดหวัง

ว่ารัฐบาลน่าจะกลับมาพิจารณารัฐธรรมนูญ

ใหม่ ว่ามผีลข้างเคยีงอะไรกับชาวบ้านบ้างและ

พวกเขาได้รับอะไร 

 ชาวบ ้านเองก็ยังรอค�าตอบและ

ข่าวสารจากผู้น�า มีการรวมตัวมาเพื่อช่วยกัน มี

ทั้งช ่วยท�าธง ป้าย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ             

ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นที่ยังพอประคองไว้ได้ แต่หลัง

จากนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงขนาดไหน  

 ป ัจจุบันนี้ชุมชนก็ยังอยากให้คน

ภายนอกรู้ว่าอ่าวทองค�ามีดีอะไร อุดมสมบูรณ์

แค่ไหน ถามว่าถ้าตรงน้ันมันเปล่ียนเขาจะอยู่

กันอย ่างไร เขาก็อยู ่กันไม ่ได ้  เพราะทุ ก
ครอบครวักฝ็ำกปำกทอ้งไวกั้บทะเลหมดแลว้ 

เขำอยู่กับเรือกับน�ำ้ เขาได้อะไรจากนิคมล่ะ  

ไม ่ใช ่แค ่ประมง อาชีพอื่น ๆ ก็ต ้องเจอ                 

สารตกค้าง ใช่ว่าปัดไปบ้านเธอไม่ใช่บ้านฉัน 

แต่มนัเป็นมวลรวม พ่ีก็แค่อยากให้คนภายนอก

เห็นอกเห็นใจว ่ามันเ กิดป ัญหาอะไรกับ                         

ชาวบ้านบ้าง

 และส่ิงที่มันน่าน้อยใจกว่าน้ันคือ   

เราต้องใช้พลังงานแพง ท้ังที่ขุดเจาะจากหน้า

บ้านเรา ก็แค่ไปตตีราว่าย่ีห้อน้ันยีห้่อน้ี แล้วเอา

กลบัมาขายเรา ทัง้ก๊าซและน�า้มนัดบิ ส�าหรบัพ่ี

คิดว่ากับคนตาน�้าข้าวน่ะ คนไทยที่เปิดทางให้

เขาเข้ามายังย่ิงกว่าเขาเสียอีก บ้านของตัวเอง

ไม่รกัก็ไม่รูจ้ะรกัอะไรแล้ว มนัอาจจะแค่ยคุของ

คุณที่ได้ผลก�าไร แต่ว่าลูกหลานของคุณจะกิน

อย่างไร อยู่อย่างไร ต้องฟื้นฟูนานขนาดไหน 

มนัไม่ใช่แค่น้อย ๆ  มนัต้องใช้เวลา แต่ถ้ามนัอยู่

ของมันดี ๆ มันก็สมบูรณ์แล้ว”

เสยีงเรยีกร้องจำกผู้รกัษ์ทองค�ำ

พี่วี เจษฎำ ศักดิ์สวัสดิ์ 

สมาชิกเครือข่ายประมงพื้นบ้าน

อ่าวท่าศาลา
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ชุมชนเเห่งกำรอนุรักษ์
ชุมชนนักพัฒนำ

ชุมชนน้อมน�ำศำสนำ   
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

สินในน�ำ้มำกมำยคงหำยไปจำกเเผ่นดิน ถ้ำไม่มีชุมชนเเห่งนี.้..
 “ชุมชนท่ำศำลำ ชุมชนแห่งอ่ำวทองค�ำ”
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 ท�ำไมเรำถงึเลอืกทีจ่ะท�ำลำยแหลง่ทรพัยำกรอนัมคีำ่ของคนไทย
ลงไป เรำเองคือคนไทยที่อยู่และกินในประเทศไทย เพรำะฉะนัน้เลิกท�ำลำย
ทรัพยำกรของเรำ และหันมำดูแลรักษำมันกันดีว่ำ

- นำงสำวณิชำภำ ขจรโกวิทย์ -

 ทะเลไทยกเ็ปรยีบเสมอืนทะเลของเรำ ถงึแม้ทะเลบรเิวณนัน้จะอยู่
ภำยใต้กำรดูแลของใครก็ตำม แต่เรำก็ควรที่จะช่วยกันรักษำทะเลแห่งนี ้   
ใหท้รัพยำกรท่ีมคุีณคำ่ และทรพัยำกรที่อำจจะมีแห่งเดียวบนโลกได้คงอยู่
ต่อไป อย่ำไปท�ำให้ทะเลกลำยเป็นเพียงทำงผ่ำนให้เรือ ยังมีทรัพยำกรอีก
หลำยอย่ำงใต้ผิวน�ำ้นัน้ให้ประโยชน์กับพวกเรำอีกมำกมำย

- นำงสำวตระกำรตำ วิวัฒนอมรชยั -

ข้อคำวามจาก
เกลอเมือง

 ทะเลคงเป็นอกีหน่ึงสถำนท่ีท่องเที่ยวท่ีใครหลำยคนเลอืกท่ีจะไป เพรำะควำม
สวยงำมของบรรยำกำศและสถำนที่ แตเ่มือ่ไดไ้ปภำคสนำมครัง้นีท้�ำใหเ้รำไดเ้หน็มุมมอง
ของทะเลไปอีกมุมหนึ่งนอกจำกควำมสวยงำมของทะเล คือควำมสวยงำมของทรัพย์
สมบัติใต้ท้องทะเลท่ีมีค่ำเปรียบดัง่ทองค�ำ เป็นเหมือนบ้ำนอีกหลังของคนกลุุ่มใหญ่ ๆ 
คือชุมชนท่ำศำลำท่ีมีใจรักและอยำกจะดูแลอ่ำวทองค�ำแห่งนี ้ และเปรียบดัง่ห้องครัว
หรือตู้กับข้ำวของประเทศที่มีอำหำรเพียงพอให้กับคนทัง้ประเทศ 

- นำงสำวมินณิตำ สันติชยัอนันต์ -
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 กำรลงพืน้ที่ภำคสนำมครัง้นี ้ท�ำใหรู้ว้ำ่ปัญหำที่เกดิขึน้
กับทะเลไทยมันไม่ใช่ปัญหำท่ีไกลตัวเรำเลย มันไม่ได้เป็นแค่ปัญหำ
ของชำวบ้ำนท่ำศำลำ แต่มันเป็นปัญหำของเรำและคนไทยทัง้
ประเทศ

- นำงสำวณัฐวรำ ใจช่ืน -

 เรำเคยไดไ้ปเทีย่วทะเลหลำยครัง้ แตค่รัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีไ่ดเ้หน็ถงึคณุคำ่
ของทะเลจรงิ ๆ  เรือ่งที่เรำเหน็ไมไ่ดม้แีคมุ่มมองของควำมสวยงำมของทะเล หรอื
ควำมสนุจำกกำรท่องเท่ียว แต่เรำได้เห็นว่ำลึกลงไปใต้ท้องทะเลแห่งนี ้ มันเป็น
แหลง่ทรพัยำกรท่ีอำจหำทีไ่หนไมไ่ดอ้กีแลว้ และยังเป้นชีวติของชำวบำ้นกลุม่หนึ่ง
อีกด้วย  ชำวบ้ำนท่ำศำลำใช้ชีวิตอยู่กับท้องทะเลแห่งนี ้ และพยำยำมรักษำให้
ไทยเรำมีทรัพยำกรอันมีคุณค่ำนีต้่อไป คงเป็นเรื่องน่ำเสียดำยมำก ถ้ำคนเมือง
อยำ่งเรำจะมองแหลง่ทรพัยำกรนัน้เป็นสิง่ไกลตวั และปลอ่ยใหม้นัหำยไปจำกแผน่
ดินของเรำโดยไม่ท�ำอะไรเลย

- นำงสำวปำณัสม์ อัศวเหม -

 กำรลงพืน้ที่อ่ำวท่ำศำลำในครัง้นี้ ฉันได้เห็นถึงควำมเช่ือมโยง
ระหว่ำงพวกเรำและคนในชุมชน ที่นอกเหนือไปจำกกำรผู้บริโภคอำหำรทะเล
และผูผ้ลติอำหำรเหล่ำนัน้ พวกเขำสรำ้งประโยชน์ให้กบัพวกเรำและประเทศไทย
มำกมำย ไมว่ำ่จะเป็นกำรสรำ้งอำหำร และกำรดูแลรกัษำทะเลแทนเรำคนไทย
ทุกคน แต่สิ่งที่เรำพบคือ คนเมืองบำงกลุ่มก�ำลังจะเข้ำไปท�ำลำยชีวิตและที่
อยู่ของพวกเขำ ทัง้ ๆ ที่พืน้ที่นัน้เองก็เปรียบเสมือนบ้ำนอันส�ำคัญของเรำ
ทุกคนด้วย เมื่อรู้อย่ำงนีแ้ล้ว ฉันจึงอยำกจะเป็นก�ำลังหนึ่งที่ได้ร่วมปกป้อง
บ้ำนไปกับพวกเขำ มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรำเลย พวกเรำซ่ึงเป็นหนึ่งในคนที่ใช้
ทรพัยำกรจำกบ้ำนของพวกเขำกค็วรจะมีรว่มรบัผดิชอบสิง่ท่ีเกิดขึน้ด้วยไม่
ว่ำทำงใดก็ทำงหนึ่ง 

- นำงสำวฐิตำ โพธิเพียรทอง -
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กัง้ กุ้ง หอย ปู ปลำ อำหำรอร่อย
โรตี น�ำ้ชำ ของว่ำงก็อร่อย

ถ้ำเรำไม่อนุรักษ์ไว้ 
แล้วจะหำของอร่อยที่ไหน?

- นำยธัชชยั พัฒนำประธีป -

 ชอบท่ีน่ีมำก ๆ  ค่ะ หลงรกัตัง้แตช่ำวบำ้น มะท่ีมำเลีย้งดเูหมอืน
เป็นลูกแท้ ๆ พำไปทุกที่ที่เรำอยำกไป หลงรักอำหำรที่นี่มำก อร้อยอร่อย 
อำหำรทะเลสด้สด ขำ้วหมกไกเ่ลศิรส ไรตหีวำนนิม่ และอืน่ ๆ  อกีมำกมำย 
กลับมำกรุงเทพฯ น�ำ้หนักขึ้นเลย ถ้ำมีโอกำศก็อยำกกลับไปอีกครัง้     
มำกค่ะ รักท่ำศำลำ

- นำงสำวนภสร พำณิชย์พัฒน์ -

 กำรลงพืน้ที่ภำคสนำมครัง้นีท้�ำให้ผมได้เห็นถึงจิตใจของคนใน
ชุมชนท่ีนี ้ ผมรู้สึกอบอุ่นมำก ๆ เพรำะคนทุกคนท่ีน่ีเอำใจใส่เรำมำก    
คอยดูแล คอยหำอำหำรให้กินตลอกเวลำ คอยถำมว่ำเรำเป็นไงอยู่ทุก
ครัง้ที่เรำกลับเขำ้ที่พกั ชุมชนแหง่นีไ้มไ่ดม้ดีทีี่น�ำ้ใจอยำ่งเดยีว อำหำรของ
ชุมชนนีย้ังอร่อยมำก ๆ อีกด้วย อำหำรที่นีส้ดใหม่ รสชำติจัดจ้ำน 

- นำยติณภพ เกษมสุวรรณ -
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 ทะเล เป็นเหมือนสมบัติขนำดใหญ่ที่เรำสำมำรถน�ำมำ
ใช้สอยได้อย่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของอำหำรกำรกิน 
กำรท่องเที่ยว แม้กระทัง่กำรศึกษำ ทะเลก็สำมำรถสอนเรำได้
หลำยอย่ำง ในเมื่อประเทศไทยมีสมบัติชิน้ใหญ่อยู่กับตัว แต่ท�ำไม
ถึงเลือกท�ำลำยสมบัตินัน้ไป

- นำยพิสุทธิ์ มโนรัตน์ -

 โอท้ะเลสีงำม ฟ้ำสีงำมสดใส มองเห็นเรอืใบแลว่อยูใ่นทะเล..หำด
ทรำยงำมเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลำ กุ้งหอยนำนำ อยู่ในท้องทะเล...ภำคสนำม
ครัง้นี้ มันท�ำให้ผมคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมำทันทีเมื่อต้องเขียนบทควำมนี ้       
ถึงแม้ว่ำที่นี่จะไม่สวยงำมเลิศหรูอะไรมำกนักหำกเทียบกับที่อื่น แต่ควำมรู้ 
และน�ำ้ใจท่ีเรำได้จำกชำวบ้ำนจำกท่ำศำลำนัน้มันมำกมำยสุด ๆ ถึงจะไม่
สะดวกสบำยเหมือนอยู่บ้ำน แต่ผมก็มีควำมสุข และสนุกมำกตอนที่อยู่ที่
ท่ำศำลำ ป๊ะ (พ่อ) กับม๊ะ (แม่)ก็ดูแลพวกผมที่โคตรจะซนอย่ำงดี      
เหมือนกับลูกหลำนของพวกท่ำนจริง ๆ ผมอยำกจะขอบคุณพวก      
ท่ำนมำก และถ้ำมีโอกำสก็อยำกจะกลับไปที่แห่งนีอ้ีกสักครัง้

- นำยวีรภัทร เกิดโภคำ -

 อำ่วทองค�ำเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทรพัยำกรท่ีสมบูรณ์มำกเพรำะ
ไม่มีมลพิษจำกสิง่ต่ำง ๆ และยังมีโลมำท่ีช่วยบ่งบอกว่ำตรงนีค้ือ
พืน้ที่ที่อุดมสมบูรณ์มำก ซ่ึงควรจะรักษำกันเอำไว้ เพรำะตอนนี้
ประเทศไทยสถำนที่ที่อุดมสมบูรณ์ลดลงเรื่อย ๆ 

- นำงสำวนีร ณ นคร -
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