
หอยแครงแรงฤทธิ์ 

เมื่อปีกลายราคาหอยแครงเปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหันจนอาจกล่าวได้ว่า เพียงชั่วข้ามคืนราคาข้ึนไป
สามสี่เท่า เหตุการณ์ในลักษณะนี้หากเกิดข้ึนในวงการของ
นักเล่นหุ้นก็คงรวยกระเป๋าตุงกันไปเลย แต่ชาวบ้านกลับ
น้ําตาตกร่ําไห้กันกระจองอแง เพราะไม่มีหอยจะขาย บาง
รายขาดทุนกันป่นปี้ เนื่องจากมันพากันป่วยตายจน
เกือบจะล้างบางอ่าวไทย นักวิชาการสาขาโรคระบาดสัตว์
ก็ทํางานกันอย่างหนัก เก็บตัวอย่าง ดิน น้ํา ลม ไฟ มา
ตรวจวิเคราะห์วิจารณ์กันให้เซ็งแซ่ ฝ่ายนักวิชาการประมง
บ้านนอกบอกว่า เราจะเสียแรงเสียเวลาเสียสตุ้งค์สตังค์ไป
ตรวจมันทําไม ในเมื่อภายใต้จิตสํานึกของทุกคนก็บอก
ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า “สภาพสิ่งแวดล้อมมันเสื่อม
โทรมลงทุกวัน” ตัวบ่งชี้สามัญที่สุดที่เราทุกคนสัมผัสได้ 
คือ น้ําฝนที่คนรุ่นพ่อแม่ของเราท่านรองจากชายคาบ้าน
เก็บไว้ดื่มกินนั้น ในวันนี้ใช้การไม่ได้แล้ว สมัยก่อนขวัญกับ
เรียมเล่นน้ําในคลองแสนแสบกะเจ้าทุยอย่างสนุกสนาน 
ทุกวันนี้แค่หย่อนเท้าลงไปก็คันคะเยอแล้ว ดังนั้นเรายิ่ง
ตรวจมากเท่าไรฝรั่งยิ่งรวยขึ้นมากเท่านั้น เพราะเครื่องมือ 
น้ํายา และสารเคม ีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งหลายแหล่
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งยาและสารเคมีที่ใช้ใน
การรักษาโรคด้วย ฝ่ายนักบริหารและเกษตรกรรวมทั้งพวก NGOs ต้องการให้เอาจุลินทรีย์ Bacillus ไปใส่ใน

บริเวณแหล่งเลี้ยงหอยเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูคุณภาพดินและน้ําในทะเล เราพยายามอธิบายความ
ตามทฤษฏีว่า จุลินทรีย์ที่ดีเมื่อไปอยู่ในพ้ืนที่ที่สภาพแวดล้อมเสียสมดุลย่อมอยู่ไม่ได้ และ
หากสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมสมดุลดีเมื่อใด จุลินทรีย์ที่ดีซึ่งพากันเข้าเกราะเป็น 
cyst / spore หลบซ่อนตัวอยู่ก็จะขยายจํานวนครอบครองพ้ืนที่ได้เองมากมายเหลือเฟือ 

มันเป็นเรื่องปลายเหตุจะทําไปทําไมให้เหนื่อยแรงเปล่าๆ ปลี้ๆ อีกท้ังทะเลกว้างใหญ่
ไพศาล คลื่นลมแรง กระแสน้ําไหลเชี่ยว ต้องใส่เท่าไรจึงจะพอ แต่เสียงกู่ก็ล่องลอยไป
ตามคลื่นลม หามีใครรับฟังแต่อย่างใดไม่ เราจึงเพียงแต่สนับสนุนโดยการช่วยผลิตหัว

เชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้ แต่ท่านต้องนําไปโยนทะเลเอง  

เมื่อเห็นต่างจากคนอ่ืนก็ต้องทําอะไรซักอย่างที่จะใช้เป็นหลักฐานพยานได้ ไม่ใช่เถียงเพ่ือนคอเป็น
เอ็น แต่ไม่มีอะไรอยู่ในมือเลย อย่างนั้นมันจะเข้าข่ายตะแบงแถไปไถมา 

สมดลุของสรรพสิง่
ในจกัรวาล 

ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลติจลุนิทรีย์ ปม.1 

ปม. 1 ประกอบด้วยแบคทีเรีย Bacillus 3 ชนิด 
ท าหน้าที่ยอ่ยสลายสารอินทรีย์ในน า้และในดิน 



หอยที่ตายระหวา่งการเลีย้งในช่วงฤดแูล้งน า้
ทะเลขึน้ลงน้อยถา่ยเทไมไ่ด้ และสภาพ
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล 

เดือนเมษายน 2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครได้ทดลองปล่อยลูกหอยแครงลง
ในบ่อกุ้งแบบธรรมชาติที่มีประตูน้ําเปิดน้ําเข้าน้ําออกตามเวลาที่น้ําขึ้นลงเหมือนวิธีการของชาวนากุ้งท่ัวไป บ่อ
ขนาด 6 ไร่ ลงลูกหอยขนาดความยาว 1.5 – 2.5 ซม. น้ําหนัก 250 – 550 ตัว/กิโลกรัม น้ําหนักรวมประมาณ 

2,000 กิโลกรัม ระดับความหนาแน่นต่ํากว่าที่ชาวบ้านนิยม
ปล่อยกันโดยทั่วไปเล็กน้อย ควบคุมการระบายน้ําเฉพาะเวลาที่
น้ําทะเลมีสภาพดีเท่านั้น สิ่งที่แตกต่างจากวิธีการเลี้ยงแบบ
ชาวบ้านอีกประเด็นหนึ่ง คือ เราติดตั้งกังหันตีน้ํา 1 ชุด เปิด
เฉพาะเวลาที่ถ่ายเทน้ําไม่สะดวกและเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลง 
ตรวจสอบสภาพพ้ืนบ่อและการเจริญเติบโตเป็นระยะๆ ใช้เวลา 
1 ปี 1 เดือน จับหอยจําหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2555 
น้ําหนักรวมประมาณ 3,000 กิโลกรัม ขนาดเฉลี่ย 82 ตัว/
กิโลกรัม เหตุการณ์ท่ีเกิดระหว่างการเลี้ยงหอยของศูนย์ฯ คือ 
น้ําท่วมใหญ่ปลายฤดูฝน เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยชายฝั่งและในนา
กุ้งเรียกร้องให้รัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายเนื่องจากเหตุภัย
พิบัติ เมื่อมีการสอบถามมายังศูนย์ฯ เรื่องสาเหตุของหอยแครง
ที่เลี้ยงในนากุ้งตาย ศูนย์ฯ ตอบว่า หากจัดการดี หอยไม่ตาย 
ซ่ึงในขณะที่ศูนย์ฯ กําลังจับหอยจําหน่าย จังหวัดสมุทรสาครก็
กําลังจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกร 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ปล่อยลูกหอยแครงจํานวน 1,700 
กิโลกรัม ลงในบ่อเก็บน้ําขนาด 15 ไร่ ซึ่งได้ตากให้แห้งจนพ้ืนส่วนที่เป็นดอนแตกระแหงแล้วปล่อยให้น้ําท่วม
จนดินนิ่มนานราว 2 เดือน เป็นการทดลองปรับสภาพพ้ืนบ่อด้วยวิธีตากแดดซึ่งไม่ได้ทําในการเลี้ยงครั้งแรก 
ครั้งนีร้ะดับความหนาแน่นต่ํากว่าปกติมาก ลูกหอยหายากและ
ขนาดแตกต่างกันมาก ราว 200 - 400 ตัว/กิโลกรัม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมยังไม่ฟ้ืนตัวดีนักจากวิกฤตการณ์น้ําทะเลเปลี่ยน
สีครั้งใหญ่ในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างนั้น คือ หอยของชาวบ้านทยอยเสียหายต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับปีก่อน เรายังคงเฝ้าจับตาดูหอยของเราไป
ตามปกติ อาศัยเพียงการควบคุมการระบายน้ําเข้าออกเมื่อน้ํา
มีคุณภาพต่ําลงเท่านั้น ในขณะที่หลายหน่วยงานระดมกําลังกัน
ปั้นลูกบอลจุลินทรีย์โยนทะเลกันมือเป็นระวิง เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ใช้เวลาประมาณ 1 ปี จับหอย
จําหน่ายไดน้้ําหนักรวมประมาณ 1,300 กิโลกรัม ขนาดตั้งแต่ 

ศตัรูธรรมชาติของหอยแครงมีหลายอยา่ง 
เช่น หอยสงัข์หมมูีลิน้ขดูเจาะเปลอืกหอย
ทะลเุข้าไปกินเนือ้ได้ หรือปลากะเบนที่ฟัน
กรามแขง็แรงขบเปลอืกหอยให้แตกละเอียด
ได้ หรือปมู้าปทูะเลท่ีมีก้ามที่แขง็แรง และ
ปลาดาวที่มีแขน 5 แฉกพร้อมตุม่จบัยดึที่
แข็งแรงพอทีจ่ะสามารถง้างเปลอืกหอยให้

อ้าออกได้ ฯลฯ 



55 – 82 ตัว/กิโลกรัม ในการเลี้ยงครั้งท่ีสองนี้ผลที่ออกมาไม่ค่อยดีนัก หอยบางส่วนตายหลังจากปล่อยลงเลี้ยง
ซึ่งพอจะสันนิษฐานได้ว่ามาจากคุณภาพลูกหอย และมีหอยบางส่วนตายในระหว่างการเลี้ยงในช่วงที่น้ําทะเล
ขึ้นลงน้อยถ่ายเทน้ําไม่ได้ประกอบกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปลายฤดูฝน ครั้งนี้ไม่ได้ติดตั้งกังหันตีน้ํา 

ตถาคตสอนชาวพุทธว่า การแก้ปัญหา (ทุกข์) 
ต้องหาสาเหตุที่แท้จริง (สมุทัย) หาหนทางที่ถูกต้องในการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากเหตุ (นิโรธ) กําหนดวิธีการแก้ปัญหา
ให้เป็นระบบ (มรรค) ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ของไทยท่านก็มีความฉลาดพอที่
สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริงของหอย พ้ืนที่ชายฝั่งเป็น
ที่รวมของสรรพสิ่งที่ไหลตามลําน้ําลงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้ 
เราจึงเห็นโครงการที่มุ่งลึกลงไปถึงระดับจิตใจ อาทิเช่น 
การสร้างจิตสํานึกในการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
โครงการในระดับปฏิบัติ อาทิเช่น การใช้ยาและสารเคมีให้
ถูกต้องในการทําเกษตรกรรม การจัดการขยะและน้ําทิ้ง
จากชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม ซ่ึงลงละเอียดปลีกย่อย
ไปถึงการติดตั้งถังดักไขมันในร้านขายก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ดวงดาวยังอยู่ห่างไกลเกินเอ้ือมถึง สภาวการณ์ปัจจุบัน
ยังคงถือว่าเป็น treat ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT ของ Albert Humphrey เพราะยังควบคุมมันไม่ได้ นัก
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องหาช่องทางอ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินกันไปพลางๆ ก่อน 

การเลี้ยงหอยสองฝาเป็น non-feed aquaculture ที่ต้นทุนไม่สูงมากนักอยู่แล้ว เป็นกิจการที่ใช้
พลังงานน้อยมากและใช้แรงงานประจําจํานวนไม่มากอีกด้วย รวมทั้งราคาหน้าฟาร์มทีสู่งขึ้นถึงขนาดหอยแครง
น้ําหนักเฉลี่ย 60 ตัว/กิโลกรัม 100 กว่าบาท ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้สามารถยกระดับการจัดการฟาร์ม
ให้เข้มข้นขึ้นไปอีกเพ่ือความมั่นคงของผลผลิต การเลี้ยงหอยในนากุ้งสามารถพัฒนาเป็น semi-close system 
ที่ควบคุมได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับราคากุ้งขาว 100 ตัว/กิโลกรัม 80 บาท ถึงแมก้ารเลี้ยงหอยจะใช้ระยะ
เวลานานกว่ามากแต่เสี่ยงน้อยกว่ากันเยอะเลย 

แนวคิดในการพัฒนาการเลี้ยงหอยแครงในนากุ้ง
พอสังเขป ดังนี้ 

1) polyculture ที่ไม่ใช่พึ่งพิงแต่เพียงลูกกุ้งปลา
หอยปูธรรมชาติที่เข้ามาตามกระแสน้ําขึ้นลง และการ
ปล่อยลูกหอยที่รวบรวมมาจากธรรมชาติเท่านั้น ปลา
นวลจันทร์ทะเลหรือปลากระบอกน่าจะเป็นตัวเลือกท่ีดี 
เพราะเป็นปลากินพืชที่อยู่ผิวน้ําไม่แย่งแพลงก์ตอนที่เป็น
อาหารของหอย ถ้าใส่ปลาทูลังลงไปว่ายอยู่กลางน้ําและกิน การปลกูต้นโกงกางชว่ยฟืน้ฟคูณุภาพน า้ในฟาร์ม 

บรรดาหอยสองฝา (หอยคราง หอยแครง หอย
ตลบั หอยลาย) ซึง่เป็นผลผลติตามธรรมชาติ 
ชาวประมงเก็บเก่ียวจากพืน้ท่ีหาดโคลนปาก
แมน่ า้ (ตลาดสดจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) 



zooplankton ได้ก็ยิ่งจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ระยะเวลาที่ยาวนานของการเลี้ยงหอยอาจจะต้องจับปลาที่เติบโตถึง
ขนาดตลาดออกจําหน่ายแล้วปล่อยปลาเล็กชุดใหม่ลงเป็นระยะๆ  

2) พัฒนาระบบจัดการต้องมุ่งไปที่การควบคุม
คุณภาพน้ําเข้าฟาร์มซึ่งเป็นหัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา ต้องไปแก้ไขท่ีกลไกประตูน้ําที่นักเพาะเลี้ยงรุ่นเก่า
พัฒนาไว้ตั้งสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 70-80 ปี 
มาแล้วและยังใช้อยู่จนปัจจุบัน โดยอาจจะต้องกันพ้ืนที่
ส่วนหนึ่งไว้เป็นป่าชายเลนเป็นแนวกันชนคลื่นลมและ
ตะกอน ให้น้ําไหลผ่านป่าก่อนที่จะเข้าบ่อเลี้ยง  

3) การจัดการพื้นบ่อก็เป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ยิ่ง
หย่อนกว่าใคร เพราะหอยสองฝาส่วนใหญ่อาศัยฝังตัวอยู่
ที่พ้ืนดินโคลน ไม่สามารถว่ายน้ําไปไหนมาไหนได้ตาม
อําเภอใจอย่างใครเขา ขี้กุ้งปลาหอยปูทั้งหลายก็พากันลงไปกองทับถมกันอยู่ที่พ้ืน เนื่องจากในนากุ้งไม่มีกระแส
คลื่นลมแรงพอที่จะปัดเป่าสารอินทรีย์เหล่านั้นให้มันฟุ้ง
กระจายไป อีกทั้งในนากุ้งไม่มีช่วงเวลาที่พ้ืนดินก้นบ่อจะ
โผล่พ้นน้ําขึ้นมารับสายลมแสงแดดประจําวันเหมือนที่
อยู่อาศัยในธรรมชาติของหอย ซ่ึงหาดโคลนและดินดอน
ปากแม่น้ําส่วนใหญ่จะโผล่พ้นน้ําช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อ
น้ําทะเลลงต่ําสุด ครั้นจะใช้ยุทธวิธีลากโซ่ของอาจารย์
กบก็ดูจะไม่เหมาะสมเพราะโซ่เหล็กอาจจะไปกระทบ
กระแทกหอยทําให้เนื้อเยื่ออ่อนๆ ของหอยบอบช้ําเสีย

ราคาเปล่าๆ อาจใช้กังหันตีน้ําแบบบ่อกุ้งซึ่งยืนยันได้ว่าสามารถลดความ
เสียหายของผลผลิตได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าจะให้เจ๋งกว่านั้นต้องคิดค้นนวัตกรรม
ทีส่ามารถเติมอากาศลงไปถึงหน้าดินโดยไม่กระทบกระเทือนสิ่งมีชีวิตที่พ้ืนบ่อ 
โดยที่เครื่องมือนั้นต้องใช้พลังงานต่ําอีกด้วย  

4) พัฒนาเทคนิคการผลิตลูกหอยแครงจากโรงเพาะฟัก ลดความ
เสี่ยงในกรณีที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเสื่อมโทรมทําให้ลูกหอยตามธรรมชาติขาด
แคลนหรือไม่แข็งแรง รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์ให้ตอบสนองแนวทางการ
เพาะเลี้ยงมากยิ่งขึน้ 

การแก้ปัญหาในระยะยาวควรจะใส่ใจเรื่อง มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ผลิตสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ด้วยบรรดาหอยสองฝาทั้งหลายเป็น
สัตว์น้ําประเภทกรองกินจุลินทรีย์แพลงก์ตอนตามธรรมชาติและดูดซับแร่ธาตุ

แปลงเลีย้งหอยในอา่วบ้านดอน สรุาษฏร์ธานี 

หอยตะโกรมที่ได้จากการท าฟาร์มในทะเลบริเวณ
ใกล้ปากแมน่ า้ตาปี 

หอยหลอดผลผลติจากความ
อดุมสมบรูณ์ของสารอาหาร
ธรรมชาติในพืน้ท่ีดินดอน
สามเหลีย่มปากแมน่ า้ 



โดยตรงจากน้ําทะเลเพื่อการเจริญเติบโต ดังนั้น นอกจากพวกมันจะสะสมพลังงานและสารอาหารตามวงจร
ห่วงโซ่อาหารธรรมชาติแล้ว พวกมันยังสะสมสารพิษและโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ําไว้ด้วย แปลงเลี้ยงหอย
ทั้งหลายจะอยู่ในพื้นที่หาดโคลนและดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ําสายใหญ่ ทะเลอ่าวไทยมีแม่น้ําใหญ่ไหลลงหลายสาย 
อ่าวไทยจึงอุดมสมบูรณ์เหลือคณานับ ในอดีตอ่าวไทยผลิต
อาหารทะเล กุ้งหอยปูปลาและสาหร่าย หล่อเลี้ยงประชากร
ไทยให้อ่ิมหนําสําราญและส่งออกนําเงินตราเข้ามาพัฒนา
ประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ในปัจจุบันผล
การวิเคราะหป์ริมาณ fecal coliform (ตัวบ่งชี้แบคทีเรียที่มา
จากลําไส้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) พบว่า ปริมาณ fecal 
coliform ในบางพ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึนสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัย 
ทั้งภาวะน้ําทะเลเปลี่ยนสีและความเสียหายของผลผลิตที่เกิดถี่
ขึ้นๆ ทุกๆป ีก็บอกให้เราทราบว่า แหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของเราเข้าสู่สภาวะวิกฤติแล้ว ตอนนี้หอยไม่มีจะ
ขาย หากซุกปัญหาไว้ใต้พรมต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ถึงตอนนั้นมีหอยก็กินไม่ได้ขายไม่ออก เพราะผู้บริโภคสัตว์
น้ําจากแหล่งผลิตที่ปนเปื้อนจะเจ็บป่วยและอายุสั้น ดังเช่นชาวบ้านรอบอ่าวมินามาตะที่พากันเจ็บป่วยล้มตาย
ด้วยโรคอิไตอิไตสมัยญี่ปุ่นเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม อันเป็นอุทาหรณ์เตือนชาวโลกมาจนทุกวันนี้ หาใช่เป็นเพราะ
ฤทธิ์แค้นแรงอาฆาตของหอยแครงที่ท่านประมงจังหวัดพังงาเอาพวกมันไปลวกน้ําร้อนให้ตายไปต่อหน้าต่อตา 
มิหนําซ้ํายังแกะเอาเนื้อพวกมันไปจิ้มน้ําจิ้มรสชาติแสบสันแต่ประการใด นอกเหนือสิ่งอ่ืนใดการที่ท่านต้องจําใจ
โหดขนาดนั้นก็เพราะคุณนายท่านสั่ง ต้องให้พอสุกได้ที่พอดีอีกด้วย ฝ่าฝืนคําสั่งมิได้เป็นเด็ดขาด 

เรื่องสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ ถึงแมว้่าการทําฟาร์มในทะเลจะเป็น open system aquaculture 
ที่เสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิต ทั้งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น การ
ตายของแพลงก์ตอนตามฤดูกาล เป็นต้น และความเสี่ยง
ต่อมลภาวะจากกิจกรรมของมนุษย์ก็ตามท ีแต่พ้ืนที่ใน
ทะเลมีกว้างใหญ่ไพศาล สามารถพัฒนาพ้ืนทีเ่พ่ือผลิต
อาหารได้อีกมาก ต้นทุนต่ํา ในขณะที่พ้ืนที่ในแผ่นดินมี
จํากัด และค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามระดับความเข้มข้นของ
กระบวนการจัดการฟาร์ม ดังนั้น การควบคุม
สภาพแวดล้อมโดยรวมตลอดลําน้ําถึงทะเลชายฝั่ง 
เพ่ือให้ท้องทะเลซึ่งเป็นช่วงปลายสุดของระบบนิเวศลุ่ม
น้ําปลอดมลภาวะ จึงเป็นเรื่องที่ต้องกําหนดไว้ในนโยบาย
ระดับประเทศและดําเนินการให้เห็นผลในเร็ววัน แนวคิดในการพัฒนาประเทศนั้นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป สมัยนี้เรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ตัวอย่างเช่น 

การเก็บท าความสะอาดคราบน า้มนัดิบท่ีอา่วพร้าว 
เกาะเสม็ด ปี พ.ศ. 2556 สารปิโตเลยีมปนเปือ้น

สิง่แวดล้อมทางทะเล 

ความอดุมสมบรูณ์ของปลาทเูก่ียวพนัโดยตรง
กบัปริมาณสารอาหารธรรมชาตจิากแมน่ า้

ใหญ่ที่ไหลลงสูท่ะเล 



สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองพ้ืนที่ป่าชายเลนหลายแสนไร่บริเวณก้นอ่าวไทยแห่งนี้ รัฐเคยพิจารณาว่า ตั้งแต่
บางขุนเทียนจนถึงสมุทรสาครเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ต้องนํามาใช้ประโยชน์ รัฐจึงได้สร้างนิคมสหกรณ์ข้ึน 
จัดสรรพื้นที่ อนุญาตให้ทําไม้ เผาถ่าน รัฐขุดคลองเป็นโครงข่ายเพ่ือสัญจรและขนส่งสินค้า ป่าชายเลนยุงชุม
เหลือประมาณจนเป็นตํานานที่เล่าขานกันสืบต่อกันมาทุกวันนี้ว่า คนมหาชัยยุคแรกต้องกางมุ้งกินข้าว พ้ืนที่ป่า
ชายเลนหลายแสนไร่แปรสภาพไปเป็นนาเกลือ นากุ้ง และเติบโตต่อมาเป็นเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมใน
เวลาต่อมา  

ในปี พ.ศ. 2556 รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และคณะ เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นที่ของปัจจัยชี้วัดมลภาวะทางน้้าในระบบนิเวศลุ่มน้้าท่าจีน: ผลศึกษาติดตามระยะยาวในรอบ 9 ปี” 
ชี้ชัดว่าพ้ืนที่ส่วนที่ยังคงเหลือสภาพเป็นนากุ้งธรรมชาติ ป่าชายเลนเล็กๆ น้อยๆ คูคลองซอกซอนไปตามพ้ืนที่
ผืนใหญน่ี้ เป็นเสมือนไต ทําหน้าที่ฟอกมลภาวะที่ไหลลงมาตามแม่น้ําท่าจีนให้สภาวะสิ่งแวดล้อมกับฟ้ืนคืน
สภาพได้อย่างมีนัยสําคัญ หากเราหันหลังสักนิดเพ่ือแก้ไขนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เสียใหม่ให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
งานวิจัย วางผัง (zoning) ให้พ้ืนทีแ่ปลงใหญ่พอควรเหลืออยู่เป็นพ้ืนที่สีเขียว กําหนดข้อบัญญัตินิคมสหกรณ์
เสียใหม่ใหท้ํา
กิจกรรมเฉพาะที่
เอ้ือต่อการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม
เท่านั้น อาทิ การ
ปลูกป่าชายเลน
เพ่ือขายคาร์บอน
เครดิตให้กับ
โรงงาน ส่งเสริม

ชุมชนชาวบ้านใน
ชนบทให้อยู่
ร่วมกับป่าอย่าง
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน เป็นต้น แทนการถอดถอนสภาพนิคมทั้งหมดเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ที่กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ
หยุดยั้งการถากถางและถมที่แปรสภาพเป็นเมืองใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากจะเป็นการธํารงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ําชายฝั่งแล้ว สัตว์น้ําที่เป็นผลผลิตจากแหล่งนี้ก็จะปลอดภัยเหมาะสม
เป็นอาหารของมนุษย์ ผู้คนได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางธรรมชาติที่สมดุลจะช่วยให้อายุยืนยาว อยู่
ดูความสวยงามของโลกกลมๆ ใบเล็กๆ ของเราไปนานๆ 

เร่ืองและภาพประกอบโดย สุทธิชัย ฤทธิธรรม (พฤศจกิายน 2558) 

ภาพ Google map ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสมทุรสาคร (มมุลา่งซ้าย) ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี
นิคมสหกรณ์ที่แบง่พืน้ท่ีเป็นแปลงขนาด 40 – 80 ไร่ ให้ชาวบ้านท ามาหากิน ป่าชายเลนเหลอื
เพียงแนวบางๆ ริมฝ่ังเทา่นัน้ แปลงนากุ้งสว่นที่ยงัเหลอือยูเ่กือบทัง้หมดเปลีย่นเจ้าของไปแล้ว 


