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โลกงดงาม สังคมย่งั ยืน

สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด�ำเนินงานอย่างมีจิตส�ำนึก ด้วยความรับผิดชอบ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
อนุรักษ์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่เป็นมรดกสู่คนรุ่นหลัง
คือรากฐานของสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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สารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก

ว่า 30 ปีที่บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์
ของรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยมีบริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของตนเองเพื่อเป็นกลไกในการส�ารวจและพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียม น�าไปสู่การลดภาระการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้พัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการด�าเนินงานมาเป็นล�าดับ สั่งสมความรู้ เสริมสร้างเทคโนโลยี และมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน ท�าหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว
หนึ่งในแนวทางการก้าวสู่ความยั่งยืน ปตท.สผ. ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ คือหลักการ “3 ห่วง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกัน” และ “2 เงื่อนไข คือความรู้และคุณธรรม”
กล่าวคือ ปตท.สผ. มีการวางนโยบายและด�าเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และบริหารจัดการอย่างสมดุล ทั้งด้านธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีการด�าเนินงานที่มีการวางแผนและขั้นตอน
ในการตัดสินใจที่รัดกุม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อท�าให้ทุก ๆ ก้าวของ ปตท.สผ. เติบโตอย่างมั่นคง
และสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท�าตามข้อก�าหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่ ปตท.สผ. ให้ความส�าคัญและเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ทุกความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลส�าเร็จให้เกิดขึ้น “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญยิ่ง ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ.
ทุกคนต้องเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความรับผิดชอบ” มีความใฝ่รู้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด�าเนินธุรกิจ
ตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งในการท�างานและต่อสังคม มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตส�านึกที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน ปตท.สผ. ในฐานะ “นักบุกเบิก ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
ได้น้อมน�าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. เพื่อเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศและการเติบโตไปพร้อมกับประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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เ

พราะไม่มีใครด�ำรงอยู่ได้โดยโดดเดี่ยว  
ทั้งต้นไม้ใบหญ้า สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ไปจนถึงลมฟ้าอากาศ สายน�้ำ  ทะเล ป่าเขา
และแผ่นดิน ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธ์ของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในธรรมชาตินั้นเรียกว่า ระบบนิเวศ  
ส่วนความสัมพันธ์ตามวิถีสังคมของมนุษย์เรียกว่า วัฒนธรรม จากระดับเล็กสุดคือครอบครัว ชุมชน
องค์กร ประเทศ ไปจนถึงสังคมโลก
วันนี้แม้วัฒนธรรมมนุษย์จะเจริญก้าวหน้า แต่ระบบนิเวศของโลกกลับเสื่อมถอย สังคมหลายส่วน
ยังเผชิญความยากไร้และขาดแคลน จากความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทั้งทรัพยากรและความรู้
กว่า 30 ปีแล้วที่บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
ในฐานะองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจหลักด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศ
พร้อมกันนั้นเราไม่เคยลืมความผูกพันและจิตส�ำนึกรับผิดชอบที่มีต่อโลกและชุมชนรอบข้าง
จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะการบริจาคเงินและสิ่งของ เช่น
การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการ (operational area)
ขยับขยายความใส่ใจของเราต่อมาภายใต้แนวคิด “จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษา
สิ่งแวดล้อม” ออกไปพื้นที่นอกปฏิบัติการ ด้วยโครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน พื้นที่กว่า 1 แสนไร่
รวมถึงโครงการในพื้นที่ซึ่งมีความส�ำคัญในระดับประเทศและระดับโลก คือแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติของประเทศไทย ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่   รวมทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองที่
เกี่ยวข้อง (ศรีสัชนาลัยและก�ำแพงเพชร)  นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในโครงการ ปตท.สผ.
รักษ์มรดกไทย มรดกโลก ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศของธรรมชาติ และ
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จากความตั้งใจในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่า 70 โครงการ  ปตท.สผ. สั่งสมความรู้
และประสบการณ์ ตกผลึกมาสู่แนวคิด “นักบุกเบิก ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน” ด้วยความเชื่อมั่นว่าโครงการจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก็ต่อเมื่อเป็นโครงการที่ตั้งอยู่
บนรากฐานของความ “ยั่งยืน”  
และค�ำตอบของความยั่งยืนนั้นคือการตอบสนองต่อความต้องการอันแท้จริง และการมีส่วนร่วม
อย่างเต็มใจของชุมชน หรือหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของพื้นที่
หากกิจกรรมหรือโครงการใดไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชนก็ยากที่โครงการจะ
ได้รับการยอมรับ
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หากกิจกรรมหรือโครงการใดไม่สามารถสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชนก็ยากที่โครงการจะ
เดินหน้าสู่ความส�ำเร็จและเกิดความยั่งยืน
เพราะไม่มีโครงการใดจะเดินหน้าไปได้โดยโดดเดี่ยว
ถึงวันนี้ ปตท.สผ. คัดสรรและด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างรอบคอบด้วยขั้นตอน
4 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งพื้นที่ปฏิบัติการในประเทศและนอกประเทศ  คือการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) การก�ำหนดกลยุทธ์ (development of strategic projects and
communication plan) การด�ำเนินการและติดตามผลการด�ำเนินงาน (implementation & monitoring)
และการประเมินผล (evaluation)
เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมหรือโครงการที่จัดท�ำจะเกิดประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. สู่ “องค์กรแห่ง
ความยั่งยืน”
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้เข้าใจความต้องการอันแท้จริงของสังคมในแต่ละพื้นที่หรือ
แต่ละประเทศที่มีปัญหาและความต้องการแตกต่างกันไป
การวางแผนกลยุทธ์ ช่วยให้มองเห็นแนวทาง อุปสรรค และความเสี่ยง เพื่อสามารถบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้การด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. แบ่งออกเป็นสี่ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา และความต้องการพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม – การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดแก่ชุมชนและสังคมวงกว้าง  ตัวอย่างเช่น
การวางเรือหลวงใต้ทะเลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมกับช่วยลดผลกระทบที่มีต่อแนวปะการังธรรมชาติ
ด้านวัฒนธรรมและกีฬา – การอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การสร้างความตระหนัก
ในคุณค่าของพืน้ ทีเ่ ชิงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของเยาวชน
เช่น สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเรือใบไทยจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกทั้งชายและหญิง
ด้านการศึกษา – การสร้างและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชร เอส 1 ที่มอบให้แก่เยาวชนที่ทั้งเรียนเก่ง
และต้องเป็นคนดี
ด้านความต้องการพืน้ ฐาน – การพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างเสริมรายได้ และดูแลสุขภาพของชุมชน
ดังเช่นโครงการพยาบาลชุมชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนจนส�ำเร็จวิชาชีพพยาบาลกลับมาดูแล
คนในชุมชนของตนเองด้วยความรักความใส่ใจดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
โครงการที่ประสบความส�ำเร็จอื่น ๆ นั้นมีอีกมาก เช่น โครงการ PTTEP Teenergy ซึ่งต่อยอดมาจาก
โครงการ ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลก (ธรรมชาติ) ช่วยบ่มเพาะเยาวชนให้เกิดความรักในธรรมชาติ
และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาจนเกิดการขยายผลกลับไปสร้างกิจกรรมอนุรักษ์ในโรงเรียน
ของตนเองต่อ โดยผลส�ำเร็จหนึ่งสะท้อนจากจ�ำนวนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นทุกปี  
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ซึ่งสามารถสร้างความยอมรับกับชุมชน เป็นความร่วมมือที่น�ำไปสู่
การสร้างเสริมรายได้ของชุมชน พร้อมไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

02 PTTEP INTRO.indd 8

12/1/16 5:05 PM

โครงการเหล่านี้บรรลุเป้าหมายของการประเมินผลที่ ปตท.สผ. ให้ความส�ำคัญทั้งสองด้าน คือ
ความพึงพอใจของชุมชน ที่วัดจากระดับความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม และผลตอบแทนทางสังคม
(social return on investment) ซึ่งวัดจากผลตอบแทนเชิงรายได้ของชุมชนเทียบกับเงินลงทุนในโครงการ
ไม่นับการได้รับรางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ
The Asia-Pacif ic Stevie Awards ที่มอบให้แก่โครงการโรงเรียนอนามัย ห่างไกลพยาธิ ของ ปตท.สผ.
ในประเทศเมียนมา  และรางวัล Platinum Award ประเภท Best Community Programme Award
ในงาน The 8th Annual Global CSR Summit and Awards 2016 ที่มอบให้แก่โครงการคลินิกให้บริการ
สุขภาพฟรีของ ปตท.สผ. ในประเทศอินโดนีเซีย
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่เราเรียนรู้ผ่านโครงการเหล่านี้ ตอกย�้ำเรื่องการสร้างความยอมรับและความมี
ส่วนร่วมในโครงการ ตั้งแต่การสร้างความรับรู้ต่อโครงการ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยการเข้าพบ
และพูดคุยทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม�่ำเสมอ ด้วยความใส่ใจและให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน จนมาถึงจุดที่ชุมชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินงานด้วยตนเอง ซึ่งในที่สุดจะน�ำไปสู่การ
สนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่ ปตท.สผ. ตั้งใจสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต
อีกเงื่อนไขหนึ่งของความส�ำเร็จคือ “ความรู้” ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันของ ปตท.สผ.
กับชุมชน  “ความรู้” จากการวิจัยศึกษาของนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งต่อ “ความรู้”
นั้นกลับคืนสู่ชุมชนและขยายสู่สังคมวงกว้าง  ดังจะเห็นได้ในหลายโครงการ เช่น โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการ
เรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) โครงการขยะสู่พลังงาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
พระราชวังจันทน์ โครงการฝึกอบรมเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม
ปี 2558 ปตท.สผ. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
ในฐานะที่ ปตท.สผ. ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices : DJSI) ในกลุม่ ธุรกิจน�ำ้ มันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ ต้นและธุรกิจครบวงจรต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 3 และยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็น Industrial Leader ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งสะท้อน
ถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.
……...
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น�ำเสนอในหนังสือ โลกงดงาม สังคมยั่งยืน เล่มนี้เป็นเพียงตัวอย่าง
ส่วนหนึ่งจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อหวังแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. แก่หน่วยงานองค์กร ชุมชน และผู้ที่สนใจเดินทางไปบนเส้นทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนร่วมกัน
เพราะไม่มีใครเดินไปได้อย่างโดดเดี่ยว
โลกจะงดงาม และสังคมจะยั่งยืน เมื่อเราตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อผู้อื่น
และสิ่งแวดล้อม

เพื่ออนาคตอันสดใสและความสุขของทุกคน

โลกงดงาม สังคมยั่งยืน
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ที่เห็นคล้ายตะกอนลอยอยู่เต็มแก้ว
คือลูกปูวัยอ่อนระยะซูเอีย (zoea)
ซึ่งเติบโตหลังฟักออกจากไข่ 1 วัน
ถือเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่ต้องใส่ใจดูแล
เพื่อให้การเพาะฟักลูกปูมีอัตราการ
รอดชีวิตสูง
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เรียนรูจากศูนยเพาะฟก
อนุรักษ ไม ใหปูสูญทะเล
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แม่ปูไข่เพียงหนึ่งตัว
อาจให้ไข่ปูเกือบ 2 ล้านฟอง
แทนการขายแม่ปูไข่ให้คนกิน
กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์
ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักแยกไข่ปู
เพื่อน�ามาเพาะฟักขยายประชากรปู
ในทะเลสาบสงขลา
14
14
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สงขลา

ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งทรัพยากรส�าคัญของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ

เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่…
ทะเลสาบขนาดใหญราว 974 ตารางกิโลเมตร กวางจากทิศตะวันตกไปตะวันออกสัก 20 กิโลเมตร
และยาวจากทิศเหนือยังทิศใตอีก 75 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่รอบลุมทะเลสาบ 1,040 ตารางกิโลเมตร
หากแบงตามลําดับความเค็มของนํ้าอาจแบงไดสี่ตอน ไดแก ทะเลนอย ทะเลหลวง ทะเลสาบ
ตอนกลาง และทะเลสาบตอนนอก ซึ่งทะเลสาบตอนนอกนี้เองที่เรียก “ทะเลสาบสงขลา”
จุดเล็ก ๆ บนแผนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อาจยากที่ใครจะมองเห็น แตสําคัญนัก
สําหรับชาวประมงหาปู
หากจะมาจากทางหลวงหมายเลข 408 หาแยกเกาะยอมุงหนาไปขามสะพานติณสูลานนท
ซึ่งขึ้นชื่อเปนสะพานคอนกรีตยาวสุดในไทย เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงแรกแลวกลับรถจะพบปายบอกทางไป
“ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา” คอยเลี้ยวซายแลวมุงไปตามปายบอกทางที่มีอยูอีกเปนระยะ
จนกวาจะพบปายขนาดใหญที่มีขอความยาวกวาเดิมหนาบานเลขที่ 70/16 หมู 1 ตําบลหัวเขา
เปนอันวาถึงแลว…ศูนยการเรียนรูเพาะฟกลูกปูบานหัวเขา (โครงการเพาะฟกลูกปูคืนสูธรรมชาติ)

โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 15
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เปดบัญชีออมไข่
ฝากธนาคารทะเล

ก่อนจะมีปูอุดมสมบูรณ์
อย่างเช่นวันนี้ ชาวประมงเคยประสบ
วิกฤตปูลดจ�านวนจนแทบไม่เหลือ

เป็นไปแล้ว ที่พวกเขาเคยท�าให้ทะเลสาบร้างปู และ
กลับท�าให้อุดมสมบูรณ์ได้เพียงไม่กี่ปี
“สมัยก่อนผมเคยอยู่ที่อ�าเภอระโนด พอปี ’43 ท�ามา
หากินไม่คล่องจึงพาครอบครัวล่องเรือมาหากินฝั่งทะเลสาบ
สงขลาทั้งที่ไม่มีเงินเก็บเลย อดมื้อกินมื้อ ไม่มีบ้านก็อาศัย
กวาดดินให้เรียบแล้วนอนใต้ต้นหูกวาง สละที่นอนอันจ�ากัด
ให้แม่ยายและลูก-เมีย ส่วนผมออกทะเลหาปลาทัง้ วันทัง้ คืน
สะสมเงินจนได้มีบ้าน”
เรื่องของ อนันต์ มำนิล กลายเป็นต้นแบบให้ประมง
ระโนดอีกเกือบ 20 ล�าเรือมุ่งสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อแสวง
โชคตามผู้เป็นที่รักของชุมชนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแกนน�า
ประท้วงเรื่องปลากะตัก ช่วยให้ชาวระโนดมีที่ท�ากิน
คราวนี้นอกจากขอร่วมพื้นที่ประมงแห่งใหม่ ยังขอให้
เขารับซื้อปู-ปลาที่หาได้ หรือช่วยจัดการขายต่อโดยแบ่ง
ก�าไรให้กิโลกรัมละ 2 บาท เมื่อเริ่มประคับประคองตัว
และพวกได้ อนันต์จึงซื้อเรือใหญ่ไว้วางอวนปูโดยเฉพาะ
“วันหนึ่ง ๆ จับได้ 200-300 กิโลกรัม จะแบ่งไว้กิน
ขาย ปันญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน ยิ่งให้คนอื่นชีวิตก็ดีขึ้น
เรื่อย ๆ จนซื้อเรือใหญ่ได้ 20 ล�า จึงยิ่งหาปูได้เยอะขึ้นอีก
กระทั่งปี ’51-52 เริ่มสังเกตว่าปูทะเลลดน้อย จะไม่น้อย
ได้อย่างไรเมื่อชาวประมงเพิ่มขึ้นทุกวัน ยังมีประมงต่างถิ่น
เข้ามาหากินบ้านเราอีก ทั้งเรืออวนลาก เรือพาณิชย์ ต่อให้
เขาตั้งใจจับปลาก็ต้องมีปูติดไปด้วยอยู่แล้ว ได้กันไปวันละ
ไม่รู้กี่ตัน นานวันเข้าปูก็ลดจ�านวน กระทั่งปี ’53 นั่นละที่
เริ่มวิกฤตจริง วันหนึ่งจับได้ตะกร้าเดียว ล�าละไม่เกิน 5-10
กิโลกรัม”
ทั้งที่ทะเลสาบสงขลาเคยขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์น�้าที่มีมากกว่า 700 ชนิด ทั้งปลา กุ้ง ปู
ฯลฯ ล้วนมีราคาทางเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงลูกทะเลกว่า 150
ชุมชน
16

PTTEP 1.indd 16

12/1/16 5:10 PM

สถิติการประมงของไทยยังบันทึกว่า ในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมาปูมีปริมาณลดลงต่อเนื่องจากการถูกจับขายอย่าง
รวดเร็วเกินกว่าธรรมชาติจะทดแทนทัน ขณะที่การควบคุม
ประมงปูยังเป็นเรื่องยากตราบที่ปูยังเป็นสัตว์ส�ำคัญเลี้ยง
ปากท้อง มูลค่าที่เห็นชัดคือจาก 10 ปีก่อน ราคาปูม้า
กิโลกรัมละ 90 บาท เดี๋ยวนี้หากซื้อตรงจากชาวประมงราคา
กิโลกรัมละ 350 บาท (จ�ำนวน 3-4 ตัว) หรือหากซื้อผ่าน
แม่ค้าราคาก็จะขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 500 บาททีเดียว
น่ากลัวเกินกว่าจะคิดต่อว่าจะเป็นอย่างไร หากสภาพของ
ทะเลสาบเปลี่ยนแปลง สัตว์เศรษฐกิจหมดทะเล เพราะคง
ไม่เพียงชาวประมงรุ่นปัจจุบันที่ลำ� บาก ลูกหลานก็อาจ
หมดอาชีพไปด้วย

“
”

จากที่เคยคัดค้าน
งานของ ปตท.สผ.
พอเปิดใจเรียนรู้และยอมรับ
ความร่วมมือก็เกิดเป็น
ผลประโยชน์คืนแผ่นดิน
อนันต์ มานิล

คือจุดพลิกให้อนันต์กับเพื่อนพ้องหันหน้าหารือเรื่อง
เพิ่มจ�ำนวนปูทะเล
“ผมคุยกับน้องชายว่าน่าจะท�ำธนาคารปู เพื่อเลี้ยงชีพ
ก็เรื่องหนึ่ง และอยากตอบแทนธรรมชาติบ้าง”
กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ จึงเกิดขึ้นโดยการ
รวมตัวของชาวประมงราว 200 คน ที่ใช้เครื่องมืออวนจม
และลอบดักปูหากินในน่านน�้ำเขตอ�ำเภอสิงหนคร อ�ำเภอ
สทิงพระ และอ�ำเภอระโนด โดยมีอนันต์เป็นประธานกลุ่ม
แรกเริ่มยังใช้ระบบจัดการเดียวกับธนาคารปูทั่วไป คือ
ชักชวนให้สมาชิกน�ำปูทมี่ ไี ข่นอกกระดอง (บริเวณหน้าท้อง)
มาให้ยี (เขี่ยไข่) แทนการรับเลี้ยงแม่ปูจนไข่ฟักออกเป็น
ตัวอ่อนเพื่อร่นเวลาคืนแม่ปูแก่เจ้าของ ก่อนจะหันมาใช้วิธี
อบรมการยีไข่แก่สมาชิกเพื่อให้เจ้าของปูท�ำเอง แล้วเพียง
น�ำไข่ที่ยีเสร็จมาบริจาคให้ทางกลุ่มขยายพันธุ์ต่อจนกว่าจะ
ถึงระยะลูกปูวัยอ่อนที่พร้อมคืนสู่ทะเล
คล้ายฝากสินทรัพย์ไว้กับธรรมชาติ ให้มีชีวิตเติบโตต่อ
เพื่อย้อนเป็นดอกเบี้ยไม่รู้จบแก่ชาวประมงในอนาคต

ครอบครัว “มานิล”
น�ำโดย “อนันต์” (ซ้าย) ผู้ก่อตั้งธนาคารปู
“ช�ำนาญ” (กลาง) ผู้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเพาะฟัก
จนเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา
และ “กระสวย” แม่ครัวมือพระกาฬปรุงรสปูทะเล
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ต่อยอดภูมิปัญญา
สู่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้
จะมัวเป็นธนาคารปูขนาดเล็กอยู่ท�าไม เมื่อชุมชน
มีศักยภาพกว่านั้น
จากความไม่เข้าใจกลายเป็นความร่วมมือ เมื่อ
อุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตชุมชนมากขึ้น
หนึ่งในนั้นคือ ปตท.สผ. ที่มีฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปิโตรเลียม ท่าเทียบเรือ และคลังสินค้าเพื่อให้บริการแก่
โครงการของบริษทั และบริษทั จากภายนอก ทีอ่ า� เภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา โดยครั้งนั้นอนันต์เป็นแกนน�าประท้วงกรณี
เกิดผลกระทบต่อการท�าประมงของชาวบ้าน เปิดโอกาสให้
ปตท.สผ. สร้างความเข้าใจกับชุมชนและได้รู้จักโครงการ
เพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติของกลุ่มประมงพื้นบ้าน
ป. ทรัพย์อนันต์ ในปี 2554 จึงเริ่มสนับสนุนงบประมาณ
ร่วมสร้างบ่อปูนเก็บน�้าและอนุบาลลูกปูในพื้นที่ของ
กลุ่มประมงพื้นบ้าน แล้วช่วยประสานกับสถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง สงขลา (NICA) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าวิชาการมาเสริมภูมิปัญญา
ธนาคารปู

จากเดิมที่ชาวบ้านน�าประสบการณ์เพาะเลี้ยง
กุง้ แชบ๊วยมาปรับใช้กบั ปู ทัง้ การกรองน�า้ ชายฝัง่ การฆ่าเชือ้
การควบคุมอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม รูปแบบโรงเพาะฟักไข่ ฯลฯ
จะต่างก็เพียงหลักการอนุบาลลูกปูที่ไม่เหมือนกุ้ง ครั้นน�ามา
ผสานกับองค์ความรู้ใหม่ เช่น น�าไข่ที่ยีจากแม่พันธุ์ปู
มาเพาะฟักในบ่อน�้าเค็มคุณภาพดีที่น�าน�้ามาจากทะเลไกล
จากฝั่งราว 10 กิโลเมตร โดยมีค่าความเค็มเหมาะสม
28-34 ppt (ความเค็มในส่วนต่อพัน) เพื่อให้ได้น�้าที่
ปราศจากตะกอนดีกว่าการกรองน�้าชายฝั่ง จากนั้นอนุบาล
ลูกปูต่ออีกระยะค่อยน�าลูกปูไปปล่อยกลางทะเลบริเวณทีม่ ี
ค่าความเค็มทีเ่ หมาะสม เพื่อให้ลูกปูปรับตัวได้สบาย
ผลคือไม่เพียงได้ลูกปูที่มีอัตรารอดตายสูงขึ้น กลุ่มประมงยัง
ได้เรียนรู้ชีววิทยาของปูแต่ละช่วงวัยระหว่างกระบวนการ
เพาะฟัก
“หลังเขี่ยไข่จากท้องแม่ปูต้องรีบเคลื่อนย้ายมาพัก
ในถังเพาะฟักที่ใส่ออกซิเจนไว้ภายใน 10-15 นาที
ถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้นไข่อาจเสียได้ ในถังบรรจุน�้า
จากกลางทะเล 15 ลิตรต่อไข่ปูหนึ่งก�ามือที่ได้
จากแม่ปู 5-6 ตัว ถือเป็นการล้างท�าความ
สะอาดไข่ไปในตัวด้วย ถึงเราจะเคยฝึก
งานเพาะพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจากประเทศ
อิหร่านมา แต่ปูถือเป็นเรื่องใหม่
มีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และทดลอง
ทุกวัน”

> แต่ละวันมีแม่ปูม้า
ที่ไข่นอกกระดองจ�านวนมาก
ส่งมาให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ช่วยยีไข่ แล้วต้องรีบน�าไข่
ลงถังเพาะเลี้ยงเพิ่มออกซิเจน
ที่บรรจุน�้าทะเลไกลจากชายฝัง
ราว 10 กิโลเมตร
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อาคารโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกปู
ที่ ปตท.สผ. สนับสนุนการก่อสร้าง
และมอบให้กลุ่มประมงฯ เพื่อประโยชน์
ด้านการศึกษาและอาชีพ

แผนที่ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา
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ตลอดทั้งปีมีหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อขอลูกปูไปปล่อยทะเล
ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะให้ข้อมูล
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเสมอ
เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านอนุรักษ์ปู
อย่างจริงจัง
20
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ช�ำนาญ มานิล ผู้เป็นทั้งน้องชายของอนันต์
รองประธานกลุ่ม และผู้ด�ำเนินงานคิดค้นกระบวนการ
เพาะฟักลูกปูเล่าเสริมว่า ทุกวันที่คนงานประมงออกเรือ
ไปหาปูจะขนน�้ำทะเลกลับมาเพื่อส�ำรองไว้ในบ่อพักน�ำ้ ขนาด
ความจุ 10 ตันที่มีอยู่หลายบ่อ เตรียมพร้อมไว้ส�ำหรับสูบ
ไปใช้เพาะฟักลูกปู
เมื่อเห็นถึงความตั้งใจจริงและผลส�ำเร็จเบื้องต้นจาก
การเรียนรู้ของชุมชน ปตท.สผ. จึงส่งเสริมให้ธนาคารปู
ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ พัฒนาเป็น
“ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา” อย่างเต็มรูปแบบ
โดยออกทุนสร้างอาคารสองชั้นมอบให้ทางกลุ่มประมง
ชั้นบนออกแบบให้เป็นห้องจัดอบรม ส่วนชั้นล่างเป็นพื้นที่
นิทรรศการมีชีวิตควบกับโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกปู
ผู้มาเยี่ยมชมจะได้ทั้งข้อมูลความรู้และได้ตักลูกปูจากบ่อ
เพื่อศึกษาของจริงไปพร้อมกัน
เมื่ออาคารหลังสีขาวก่อสร้างเสร็จตามแผนก็เปิดใช้
งานทันทีในปี 2558 ซึ่งน่ายินดีว่าไม่เพียงเป็นสถานเรียนรู้
เรื่องปูของกลุ่มเยาวชนจากหลายสถาบันการศึกษา
พนักงานจากองค์กรต่างๆ และคนทั่วไปที่สนใจ ยังเป็นที่พัก
ส�ำหรับคนต่างจังหวัดที่มาเยี่ยมชมดูงาน และสถานที่
ประชุมของชาวบ้านด้วย คุ้มค่าขนาดที่ว่าในรอบปีอาคาร
หลังนี้ไม่เคยพักเว้นการใช้งานเลย
ภายในโรงแห่งนี้มีบ่อขนาดความจุ 7 ตัน ส�ำหรับการ
อนุบาลลูกปูจ�ำนวน 2 บ่อ มองผิวเผินคล้ายมีเศษผงหรือ
ตะกอนลอยอยู่เต็มไปหมด ทว่าคือลูกปูวัยอ่อนระยะซูเอีย
(zoea) ที่มีอายุ 1 วัน เมื่อเพ่งใกล้ผิวน�้ำนั่นละจึงเห็นเป็น
สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วว่ายดุกดิกเต็มบ่อ ราวกับโลกอะควาเรียม
ขนาดเล็ก
แต่ละบ่อได้รับการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน 1 ลิตร ทิ้งไว้
4 วัน และล้างท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ จืด ก่อนจะสูบน�ำ้ ทะเล
ทีส่ ำ� รองไว้ในบ่อพักมาเติมเพือ่ รอรับลูกปูหน้าใหม่อายุ 1 วัน
ที่เติบโตจากไข่ในถังเพาะฟักมาอนุบาลต่ออีก 1-2 วัน
ค่อยน�ำไปปล่อยลงทะเลให้หากินเองตามธรรมชาติ แล้วจึง
เปลี่ยนถ่ายน�้ำรอบใหม่ในบ่ออีกครั้ง

“
”

วันนี้เราท�ำในลักษณะ
ของโรงเพาะฟัก
เพื่อเรียนรู้พัฒนาการ
    ของลูกปูแล้วน�ำ
    ความรู้นั้นมาเผยแพร่
ช�ำนาญ มานิล

ในบ้านธรรมชาติหลังใหญ่ หากไม่ถูกสัตว์ผู้ล่ารบกวน
เสียก่อน ลูกปูจะเติบโตตามวงจรจากระยะซูเอียอายุ 1-10 วัน
จึงเข้าสู่ระยะเมกาโลปา (megalopa) อายุ 10-15 วัน
แล้วเปลี่ยนเป็นลูกปูขนาดเล็ก (first crab) อายุ 15-25 วัน
ก่อนพัฒนาเป็นลูกปูอายุ 1 เดือน และเข้าสู่ปูโตเต็มวัยอายุ
4 เดือนพร้อมสืบพันธุ์ จากนั้นหากสมาชิกประมงจับแม่ปูไข่
มาใหม่ก็จะเป็นไปตามกระบวนการเพาะฟักลูกปูนี้อีก
ช�ำนาญยืนยันว่าในโรงเพาะฟักนั้นเพียงหนึ่งคืนก็ได้
ลูกปูมหาศาล เนื่องจากแต่ละวันชาวประมงจับได้แม่ปู
10-50 ตัว คละสายพันธุ์อย่างปูม้า ปูเสือ ปูดาว มีบ้างที่จับ
ได้ปูด�ำซึ่งเป็นปูน�้ำกร่อย เพียงแม่ปูหนึ่งตัว หากมีนำ�้ หนัก
1-2 ขีดจะผลิตไข่ได้ 700,000-1,000,000 ฟอง หากแม่ปู
มีสุขภาพดีจะยิ่งผลิตไข่ที่แข็งแรง ไข่จะแยกเป็นเม็ดเดี่ยว
และมีอัตราการฟักเป็นตัวอ่อนสูงเฉลี่ย 600,000 ตัว หรือ
หากแม่ปูมีน�้ำหนัก 2-3 ขีดจะผลิตไข่ได้ราว 1,800,000 ฟอง
และมีอัตราการฟักเป็นตัวอ่อนสูงเฉลี่ย 1,000,000 ตัว
นี่ก็เป็นอีกองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เขาแปลงจากสูตรค�ำนวณ
วิชาการโดยวิธีครูพักลักจ�ำมา
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ระยะไข่
(egg)

ระยะซูเอีย (zoea)
รูปรางไมเหมือนพอแม
รยางควายนํ้ายังไมเจริญ
ระยะนี้ลอกคราบ 5 ครั้ง

วงจรชีวิต
ของปูทะเล
ระยะปูโตเต็มวัย
(adult crabs)
ระยะนี้การลอกคราบ
ขึ้นอยูกับอายุและขนาดของปู

ระยะเมกำโลปำ
(megalopa)
มีรยางค 5 คู
กามเริ่มเห็นชัด
กอนจะลอกคราบเปนลูกปู
ที่มีรูปรางเหมือนพอแม
ระยะลูกปูขนำดเล็ก
(juvenile crabs)
กระดองใหญขึ้นเรื่อย ๆ
จากการลอกคราบ 3 ครั้ง

เก็บดอกเบี้ยใช้อย่างยั่งยืน
“ผมคะเนจ�านวนลูกปูจากความหนาแน่นที่เห็นด้วย
ตาเปล่านี่ละ เวลาน�าลูกปูส่งไปตรวจนับจ�านวนประชากรที่
ศูนย์ NICA เราก็สังเกตจากน�้าหนักและความหนาแน่นของ
ไข่เมื่ออยู่บนมือเราเทียบกับยอดที่เขาแจ้งมา ซึ่งผลที่เรา
คาดไว้ก็ได้ใกล้เคียงกับจ�านวนที่ทางศูนย์ตรวจนับนะ”
ผลของการเรียนลัด-ย่อยวิชาการ กลายเป็นองค์ความรู้
ประยุกต์ที่ชาวบ้านน�าไปใช้ได้จริง
ซึ่งอนาคตก็อาจมีปราชญ์ชาวบ้านรายใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ได้อีกจากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

แม้จะได้งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
หนุนเสริมกิจกรรม
แต่โดยหลักศูนย์การเรียนรู้โดยชาวบ้านแห่งนี้ยังต้อง
เน้นการพึ่งตนเอง
การขับเคลื่อนศูนย์ฯ จ�าเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ดูแล
สมาชิกในกลุ่ม ลูกจ้างประมง และเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ
จึงต้องเปิดร้านอาหารขึ้นมาเสริมรายได้อีกทาง
เมนูเด่นหนีไม่พ้นปูทะเล โดยมี กระสวย มำนิล
ภรรยาของอนันต์เป็นผู้ประกอบการ-ปรุงรส
ซึ่งนอกจากโภชนาการ อร่อยลิ้น อิ่มท้อง ลูกค้าที่มา
อุดหนุนร้านนี้จะได้รับอรรถรสพิเศษมากกว่าเพียงกินปู
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เนื่องจากศูนย์ฯ มีนโยบายปลูกจิตส�ำนึกด้านอนุรักษ์ ก่อน
บริโภคลูกค้าจึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิตที่โรงเพาะฟัก
และอนุบาลลูกปูด้วย เพื่อสร้างความตระหนักถึงวงจรชีวิต
และประโยชน์ของการอนุรักษ์ จะได้กินปูทุกค�ำอย่างรู้ค่า
แม้เป็นเพียงการกระท�ำเล็ก ๆ แต่หากไม่เพิกเฉยย่อม
ก่อเกิดประโยชน์มหาศาล
ช�ำนาญยกอีกตัวอย่างที่คลองเทพาซึ่งเคยร้างปู
ถึงขนาดมีชาวบ้านท้าว่าใครเจอปูให้สับนิ้วเขาได้ พี่ชายตน
จึงไปสืบหาสาเหตุจนรู้ว่าเป็นเพราะปูไม่สามารถขึ้นวางไข่
บริเวณปากอ่าว เนื่องจากคลองเทพามีเพียงคลื่นน�้ำเบาไม่มี
ก�ำลังพอจะส่งปูขึ้นมาวางไข่ ขณะที่ประชากรปูตามคลอง
ก็ถูกชาวบ้านดักจับ เมื่อวงจรเป็นเช่นนี้วันหนึ่งปูจึงหมด
อนันต์จึงน�ำลูกปูจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา
ไปปล่อยให้เติบโตเองตามธรรมชาติ อาศัยหากินแพลงก์ตอน
ทีม่ อี ยูม่ ากในคลองนัน้ สักพักคลองเทพาก็กลับมีปมู ากมาย
อาจไม่ได้ตัวโต-ราคาดีเช่นปูน�้ำเค็มในทะเลสาบสงขลา
แต่ก็พอกิน-ขายได้ จากนั้นมาเมื่อชาวบ้านจับได้แม่ปูก็จะ
ยีไข่ไว้และน�ำมาให้ศูนย์ฯ ช่วยเพาะพันธุ์ แสดงถึงความ
ส�ำเร็จอีกขั้นที่สามารถท�ำให้ชาวชุมชนอื่นเข้าใจข้อจ�ำกัด
ของสภาพพื้นที่และให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น�้ำในพื้นที่ตน
เช่นเดียวกับเมื่อมีหน่วยงานใดติดต่อขอลูกปูไปปล่อย
ทะเล ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็ไม่ให้เปล่า
“ถ้าให้เฉย ๆ เขาจะไม่รู้ค่าของปู เราจะขอคุยท�ำความ
เข้าใจกับทุกคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปูก่อน อย่าลืมว่า
เราไม่ใช่ธนาคารปูทั่วไปอย่างเมื่อก่อนที่รวมกลุ่มสมาชิก
เพื่อน�ำแม่ปูมาฝากในกระชังหรือถังฟักแล้วปล่อยให้มันฟัก
เป็นตัวเองตามวงจรธรรมชาติ เห็นลูกปูอีกทีก็ตัวโตเท่า
แม่โป้ง แต่วันนี้เราท�ำในลักษณะของโรงเพาะฟัก เพื่อเรียนรู้
พัฒนาการของลูกปูแล้วน�ำความรู้นั้นมาเผยแพร่ เดือน
หนึ่ง ๆ มีหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคใต้ทั้งจังหวัดเดียวกัน
ไปจนถึงปัตตานีมาขอลูกปูไปปล่อยราว 10-20 ครั้ง เราก็ให้
ฟรีจำ� นวนครั้งละไม่ต�่ำกว่า 5 แสนตัว เพียงแต่ก่อนให้
ก็อยากสร้างจิตส�ำนึกและความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
อย่างจริงจังแก่คนที่จะน�ำไปปล่อย เพราะลูกปูทุกชีวิตมี
ความส�ำคัญทั้งนั้น”
ความหมายในถ้อยความที่ช�ำนาญสื่อสารมีมากกว่า
การหวงแหนทรัพยากร
“สมัยก่อนเราปล่อยให้ปขู ยายพันธุไ์ ด้เองตามธรรมชาติ
เพราะจ�ำนวนชาวประมงหาปูยังสมดุลกับระบบนิเวศ แต่

เดี๋ยวนี้การแข่งขันมีมาก แม่ปูมักถูกจับเสียก่อนที่ลูกปูจะได้
ฟักตามธรรมชาติ มนุษย์ก็ชอบกินปูไข่โดยไม่ค�ำนึงว่า
จ�ำนวนฟองเหล่านั้นมันสร้างชีวิตต่อไปได้ แค่กินแม่ปูไข่
ตัวเดียวก็มีลูกปูนับล้านตัวที่ไม่ได้เติบโตในทะเล เราจึงต้อง
ช่วยเพาะพันธุ์ให้ ถ้าอยากน�ำลูกปูเราไปปล่อยก็ต้องรู้จัก
อนุรักษ์ไข่ปูด้วย”
เพราะการสละความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น ช่วยรักษา
ความยั่งยืนให้อนาคตปูทะเลได้
นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่กลุ่มประมงพื้นบ้านและ
ปตท.สผ. ภูมิใจ
“จากที่เคยคัดค้านงานของ ปตท.สผ. พอเปิดใจเรียนรู้
และยอมรับความร่วมมือก็เกิดเป็นผลประโยชน์คืนแผ่นดิน
ครอบครัวผมมีฐานะดีขึ้นจากการช่วยเพิ่มจ�ำนวนปูคืนความ
อุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรธรรมชาติ เวลาเราออกทะเลจึงได้
ปูกลับมาขายสร้างรายได้เยอะ สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้
ชัดเลยว่าสมัยก่อนชาวบ้านจะเริ่มออกเรือจับปูตั้งแต่ปลาย
เดือนมิถุนายนไปจนถึงต้นเดือนตุลาคม แต่ 3-4 ปีมานี้
ประชากรปูในทะเลสาบเพิ่มขึ้นมากจริง ๆ ชาวบ้านสามารถ
ขยายช่วงเวลาหากินได้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนตุลาคมเลย”
อนันต์-ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์
ชวนทบทวนเรือ่ งราวอดีตทีม่ สี ว่ นน�ำมาสูค่ วามส�ำเร็จปัจจุบนั
ขณะที่ ปตท.สผ. ก็เชื่อมั่นในความเอาจริงของชุมชน เพราะ
จากเป้าหมายแรกที่ตั้งว่าจะปล่อยปูให้ได้สัก 200 ล้านตัว
เอาเข้าจริงเพียงครึ่งปีก็ถึง 150 ล้านตัวแล้ว จึงค่อนข้าง
แน่ใจได้ว่าปีหนึ่งจะมีลูกปูปล่อยคืนสู่ทะเลไม่ต�่ำกว่า 300
ล้านตัว ซึ่ง ปตท.สผ. ยังวางแผนระยะยาวว่าอีกสัก 5 ปี
ที่นี่จะแข็งแรงพอเป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ไปยังเครือข่ายธนาคารปูขนาดเล็กแห่งอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ
พอจะขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
เพื่อเพิ่มจ�ำนวนให้ประเทศไทยได้มีศูนย์เพาะฟัก
มาตรฐานช่วยอนุรักษ์ไม่ให้ปูสูญทะเล
ดังที่เกิดขึ้นจริงแล้วกับทะเลสาบสงขลา 
ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบา้ นหัวเขา
70/16 หมู่ 1 ต. หัวเขา อ. สิงหนคร จ. สงขลา 90280
นายอนันต์ มานิล โทร. 08-1767-6513
นายช�ำนาญ มานิล โทร. 08-9737-5446
เวลา 08.00-17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์

โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 23

PTTEP 1.indd 23

12/1/16 5:11 PM

บริเวณป้อมปืน
ของหัวเรือหลวงสัตกูด
เป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ใช้สังเกตประชากรปลาที่เข้ามา
อาศัยอยู่จ�านวนมาก

จากเรือหลวงถึงปะการังเทียม
ภารกิจสุดทายเพื่อทะเลไทย
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“…สยามเปนชาติของเรา ธงทุกเสาชักขึ้นทุกลํา ถึงเรือจะจมในนํ้า
ธงไมตํ่าลงมา เกิดมาเปนไทย ใจรวมกันแหละดี รักเหมือนพี่เหมือนนอง
ชวยกันปองปฐพี…”
เสียงเพลง “ดอกประดู่” จากวงดุริยางคทหารเรือดังกลางผืนนํ้าทะเลอันเรียบสงบ
บนทองฟาอากาศสดใส ขณะที่เรือหลวงปราบ ตั้งลําลอยเดนเปนสงาใกลเกาะงามนอย จังหวัดชุมพร
ในปลายฤดูรอนป 2554
สิ่งโดดเดนบนดาดฟาเรือคือปอมปนขนาดใหญ แตนี่มิใชปฏิบัติการรบพิทักษมาตุภูมิในสงครามใดๆ
ความจริงเรือหลวงปราบ ปลดประจําการแลวตั้งแตเมื่อป 2549
วันนี้เรือหลวงปราบ อันสงางามกําลังจะออกปฏิบัติหนาที่สุดทายซึ่งแตกตางไปอยางสิ้นเชิงกวาครั้งใด
เพราะเปนปฏิบัติการใตผืนนํ้าทะเล ขณะที่ในการสูุรบ เรือที่จมลงสูทองทะเลคือความพายแพและความ
สูญเสีย แตการลงสูใตทะเลครั้งนี้ของเรือหลวงปราบ คือความหวังของการฟนฟูชีวิต ทามกลาง
เสียงเพลงที่บรรเลงขึ้นดั่งการสดุดีและประจักษพยานผูคนมากมายที่มารวมสงเรือ
เดือนถัดมา เรือหลวงสัตกูด เรือยกพลขึ้นบกที่เคยเปนเรือครู
ในการศึกษาของทหารเรืออีกลําหนึ่ง ก็ไดรับการวางไวใตทองทะเลใกล
แนวปะการังหินขาว ดานตะวันตกของเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
เพื่อปฏิบัติหนาที่สุดทายเชนเดียวกัน
นั่นคือ หนาที่ในฐานะแหลงเรียนรูทางธรรมชาติใตทองทะเลไทย

ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
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พิธีวางพวงมาลา
ของหน่วยงานต่างๆ
ที่ร่วมมือกันในการ
วางเรือหลวงปราบ
ลงสู่ใต้ทะเล

ปกป้องแนวปะการัง
ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี 2553 เกิดปรากฏการณ์นำ�้ ทะเล
มีอุณหภูมิสูงเกิน 30.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ “ปะการังฟอกขาว”
(coral bleaching) โดยปะการังจะขับสาหร่ายเซลล์เดียว
ออกจากเนื้อเยื่อ ท�ำให้สีของปะการังเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อใส
มองเห็นโครงสร้างหินปูนภายใน และหากเกิดรุนแรงต่อเนือ่ ง
ปะการังอาจตายเพราะขาดพลังงานจากการสังเคราะห์แสง
ของสาหร่ายเซลล์เดียว
ทะเลไทยเคยเผชิญปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวมา
บ้าง บางปีเกิดขึ้นเฉพาะแห่ง บางปีเกิดในบริเวณกว้าง แต่
ไม่มีครั้งไหนรุนแรงเท่าครั้งนี้ ปะการังตายเกือบทั่วทะเลไทย
เมื่อน�้ำทะเลร้อน ปะการังตาย ผลกระทบจึงส่งต่อเป็น
ลูกโซ่แก่ชีวิตอื่น ๆ เพราะแนวปะการังเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น�้ำวัยอ่อน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ทะเล ซึ่งเกี่ยวพัน
อย่างยิ่งกับความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศของธรรมชาติ
ใต้ท้องทะเล มาจนถึงมนุษย์ ซึ่งอาศัยพึ่งพาทะเลทั้งการ
ประมงและการท่องเที่ยว เป็นอาหาร อาชีพ และรายได้
ของคนจ�ำนวนมาก

แต่จะมีหนทางใดช่วยลดผลกระทบต่อแนวปะการัง
ลงได้บ้าง
หนึ่งในแนวคิดที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ได้ประชุมร่วมกันที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในปีนั้น คือ “การสร้างแหล่งด�ำน�้ำโดยมนุษย์” (man made
dive site) เพราะจากการศึกษาพบว่า หากแนวปะการัง
บริเวณใดได้รับความนิยมมาก ผลกระทบต่อปะการังย่อม
สูงตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการด�ำน�ำ้ ตื้น
(snorkeling) เช่น การยืนบนปะการัง การทอดสมอลงใน
แนวปะการังของเรือน�ำเทีย่ ว หรือผลกระทบจากการด�ำน�ำ้ ลึก
(scuba) เช่น การจับหรือโดนสัตว์ทะเล การเตะตีนกบ
ถูกปะการังหรือพัดตะกอนทรายปลิวฟุ้ง เป็นต้น ขณะที่
การปิดจุดด�ำน�้ำหรือประกาศห้ามการท่องเที่ยวแนวปะการัง
ไม่ใช่เรื่องง่าย และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของคน
ในท้องถิ่นและธุรกิจท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นหากสามารถสร้าง
แหล่งด�ำน�้ำทดแทนแล้ว ก็จะช่วยลดผลกระทบของมนุษย์
ที่ซ�้ำเติมต่อแนวปะการังธรรมชาติซึ่งก�ำลังฟอกขาวให้มี
โอกาสฟื้นฟูตัวเอง
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<  หลังจากการวางเรือหลวง
พบว่ามีปลาทะเลเข้ามาหากิน
และเพิ่มจ�ำนวนชนิดจากปีแรก 40 ชนิด
เป็นมากกว่า 60 ชนิดในปีต่อ ๆ มา

แต่ปญ
ั หาของการสร้างแหล่งด�ำน�ำ้ คือเงินลงทุนมหาศาล
และความแปลกใหม่ที่มากพอจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาชมสถานทีแ่ ห่งนีแ้ ทนการไปรบกวนแนวปะการังธรรมชาติ
ปตท.สผ. ในฐานะองค์กรหนึ่งที่เป็นผู้ด�ำเนินการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมในทะเลไทย จึงได้เข้ามาร่วมสนับสนุน
ให้เกิด “โครงการศึกษาและพัฒนาการน�ำเรือรบหลวงมาใช้
เพื่อจัดท�ำแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัดชุมพรและจังหวัด
สุราษฎร์ธานี” ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนผูป้ ระกอบ
การและชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทัพเรือ
หน่วยงานต้นสังกัดของเรือรบหลวง และสถาบันการศึกษา
ซึ่งมี ผศ. ดร. ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ แห่งภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นก�ำลังส�ำคัญ
การสร้างแหล่งด�ำน�้ำใหม่โดยมนุษย์นั้น แต่ละท้องที่
ทั่วโลกมีความนิยมใช้วัสดุแตกต่างกันไป ตั้งแต่ตู้โบกี้รถไฟ
เครื่องบิน รถถัง แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เรือ
ซึ่งมีทั้งเรือโดยสาร เรือด�ำน�้ำ และเรือรบผ่านสงคราม
ส�ำหรับในประเทศไทย กองทัพเรือเคยวางเรือหลวงคราม
และเรือหลวงกูด ลงสู่ใต้ท้องทะเลใกล้แหล่งท่องเที่ยวพัทยา
จังหวัดชลบุรี มาแล้วเมื่อปี 2546
ภารกิจครัง้ นี้ ปตท.สผ. จึงรับหน้าทีป่ ระสานงานกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และกองทัพเรือ ซึง่ ในทีส่ ดุ กองทัพเรือได้สนับสนุนเรือรบหลวง
สองล�ำส�ำหรับโครงการนี้ คือ เรือหลวงปราบ และเรือหลวง
สัตกูด ด้วยเกียรติภูมิและขนาดเรือเหมาะสมส�ำหรับการ
สร้างเป็นแหล่งด�ำน�้ำ
เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูดเป็นเรือยกพลขึน้ บก
ขนาดเล็ก (Landing Craft Infantry) มีความยาวเกือบ 50
เมตร ลักษณะคล้ายคลึงกันจนแทบแยกไม่ออก ยกเว้นที่
หัวเรือหลวงสัตกูด มีป้อมยกขึ้นสูงเป็นพิเศษ ทั้งสองล�ำผ่าน

การสงครามครัง้ ส�ำคัญจนเป็นเรือหลวงติดดาว โดยเรือหลวง
สัตกูด เดิมเป็นเรือรบของกองทัพสหรัฐอเมริกา เข้าประจ�ำการ
ปี 2487 มีชื่อตามหมายเลขเรือว่า LCI-739 เข้าร่วมใน
สมรภูมิรบสามครั้งส�ำคัญในทะเลแปซิฟิก ได้แก่ สมรภูมิ
หมู่เกาะปาเลา สมรภูมิอิโวะจิมะ และสมรภูมิโอะกินะวะ
ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้เป็นเรือรบ 3 ดาว  
ส่วนเรือหลวงปราบ เดิมคือเรือ LCI-670 เป็นเรือรบ 1 ดาว
จากการเข้าร่วมสมรภูมิยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดี
ประเทศฝรั่งเศส
ภายหลังสงครามโลก กองทัพสหรัฐฯ ได้มอบเรือ
ทั้งสองล�ำแก่กองทัพเรือไทย และได้เปลี่ยนชื่อเรือเป็น
เรือหลวงสัตกูด 742 และเรือหลวงปราบ 741 ตามชื่อเกาะ
สัตกูด อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
เกาะปราบ อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามระเบียบการตั้งชื่อเรือยกพลขึ้นบกขนาดเล็กตามชื่อ
เกาะของกองทัพเรือไทย
เรือรบทั้งสองล�ำขึ้นระวางประจ�ำการในปี 2490 และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ล�ำเลียงพลขึ้นบก ลาดตระเวนน่านน�้ำ ช่วย
เหลือเรือประมงที่ประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการท�ำหน้าที่
เป็น “เรือครู” ให้นักเรียนนายเรือนับพันนับหมื่นนายฝึก
หลักสูตรการเดินเรือและการใช้อาวุธมาตลอดเวลา 60 ปี
จนกระทั่ง “ชราภาพ” ต้องปลดประจ�ำการในปี 2549
ประวัติศาสตร์อันน่าตื่นใจและรูปลักษณ์อันสง่างาม
จึงเป็นสิ่งรับประกันอย่างดีเยี่ยมให้แก่การสร้างแหล่งเรียนรู้
เรือหลวงไทยใต้ทะเล ทัง้ ยังเป็นโอกาสเผยแพร่เกียรติประวัติ
ของเรือหลวงให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี
ต่างมีความยินดีตอบรับการวางเรือหลวงไว้ในท้องที่ของตน
อย่างไรก็ตามแม้จะผ่านสมรภูมิมาอย่างโชกโชน
แต่กว่าเรือหลวงทั้งสองล�ำจะวางลงสู่ใต้ท้องทะเลกลับไม่ใช่
เรื่องง่าย
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การเตรียมการ
ส�าหรับภารกิจสุดท้าย
“ก่อนจะวางเรือหลวงทั้งสองล�า เราคุยกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่ และชุมชน มีการด�าน�้า
ส�ารวจใต้พื้นทะเล เพื่อหาต�าแหน่งที่เหมาะสมกับการวาง
เรือ โดยศึกษาทั้งสภาพกระแสน�้า ความขุ่น ลักษณะพื้น
ท้องทะเล จ�านวนชนิดของสัตว์น�้าต่าง ๆ”
ผศ. ดร. ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ เล่าถึงเบื้องหลังการ
ท�างานในช่วงปี 2553 ต่อเนื่องไปถึงปี 2554
“ที่ชุมพร เราเลือกใกล้เกาะง่ามน้อย ซึ่งเป็นแหล่ง
ด�าน�้าลึกส�าคัญของจังหวัด ส่วนที่สุราษฎร์ธานี เราเลือกที่
เกาะเต่าเพราะเป็นแหล่งเรียนด�าน�้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก
รวมถึงมีแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก”
กติกาส�าคัญของการเลือกพื้นที่วางเรือ คือต้องช่วยลด
ผลกระทบที่เกิดกับแนวปะการังได้จริง ซึ่งหมายถึงต้องเป็น
ต�าแหน่งที่นักด�าน�้าสามารถเดินทางมาด�าน�้าได้สะดวก โดย
เลือกพื้นที่ไม่ไกลจากแนวปะการังธรรมชาติซึ่งเป็นจุดท่อง
เที่ยวเดิมมากนัก ส�าหรับที่เกาะเต่า เลือกต�าแหน่งบริเวณ
ใกล้กองหินขาวซึ่งเป็นจุดด�าน�้าส�าคัญทางทิศตะวันตกของ
เกาะเต่า และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เกาะติดจ�านวนมาก
(“สัตว์เกาะติด” หรือ sessile organism หมายถึงสัตว์ที่
เกาะติดกับแหล่งที่อยู่ ไม่เคลื่อนที่ เช่น ปะการัง เห็ดทะเล
ดอกไม้ทะเล กัลปังหา ปะการังด�า ฟองน�้า ฯลฯ) จึงช่วย
รับประกันว่าในอนาคตเรือหลวงจะเป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์เกาะติดและมีปลาทะเลเข้ามาอาศัยอยู่จ�านวนมาก
ตามไปด้วย
ส่วนที่เกาะง่ามน้อยเป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่น
มีลักษณะเป็นผาหินปูนสูงชัน แม้จะมีสัตว์เกาะติดน้อยกว่า
ที่กองหินขาว แต่ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาจ�านวน
มหาศาล
งานส�าคัญอีกด้านหนึง่ คือการเตรียมเรือหลวงให้พร้อม
ส�าหรับปฏิบัติภารกิจ
คณะท�างานนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้ศึกษาวัสดุเรือเหล็กแล้วพบว่ามีความคงทน
ต่อสภาพผุกร่อนใต้ท้องทะเล โดยอาจอยู่ใต้น�้านานกว่า
60 ปี และจากการศึกษาสภาพเรือหลวงเพื่อปรับปรุงให้

เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล
โดยส่งผลกระทบต่อท้องทะเลน้อยที่สุด จึงพบว่าต้องด�าเนิน
การท�าความสะอาดเรือ ทาสีเรือใหม่ด้วยสีไร้สารตะกั่วทั่ว
ทัง้ ล�า และก�าจัดสิง่ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อกุง้ หอยปูปลา เช่น
ไฟเบอร์ ฯลฯ โดยมีอู่บางกอกของบริษัทอู่กรุงเทพ จ�ากัด
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ ดูแลการ
ปรับปรุงเรือหลวงมาตลอด
นอกจากนี้ยังพบว่ามีโครงสร้างที่อาจเป็นอันตรายต่อ
นักด�าน�้า จึงด�าเนินการปิดช่องทางเข้าสู่ห้องต่าง ๆ ภายใน
ตัวเรือเพื่อไม่ให้นักด�าน�้าหลงเข้าไปติดอยู่ภายใน การตัด
ชิน้ ส่วนทีอ่ าจเกีย่ วอุปกรณ์ดา� น�า้ ออก การปรับปรุงโครงสร้าง
ทีผ่ พุ งั ง่าย พร้อมติดป้ายบอกเขตด�าน�า้ เฉพาะส�าหรับนักด�าน�า้
ที่ผ่านหลักสูตรด�าน�้าในเรือจม ที่เรียกว่า wreck diving
ที่สามารถด�าเข้าไปในเรือได้
ในที่สุดการเตรียมการที่ใช้เวลาหลายเดือนก็มาถึงวัน
ส�าคัญ วันที่ 19 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันสิ้นพระชนม์ของ
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย”
เรือหลวงปราบออกเดินทางจากอูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดสมุทรปราการ จนกระทั่งถึงที่หมายบริเวณทางทิศใต้
ของเกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร เพื่อเข้าพิธีส่งมอบเรือหลวง
ปราบแก่จังหวัดชุมพร
08.00 น. ของเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
เรือหลวงปราบค่อย ๆ ด�าดิ่งลงสู่ท้องทะเลจากการเปิดวาล์ว
ให้น�้าเข้าสู่ภายในล�าเรือ จนลงไปวางอยู่บนพื้นทะเลลึกราว
28 เมตรจากระดับผิวน�้า
และอีกเดือนถัดมา วันที่ 18 มิถุนายน 2554
เรือหลวงสัตกูด ได้รับการวางลงสู่ใต้ท้องทะเลที่บริเวณหน้า
หาดทรายรี เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นับจากวันนั้นเรือหลวงทั้งสองล�าได้เปลี่ยนภารกิจจาก
การปกป้องประเทศ เป็นการช่วยเหลือแนวปะการังธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาการ
ของสัตว์ทะเลในระยะยาว เป็นแหล่งด�าน�้าที่จะสร้างรายได้
ให้ท้องถิ่นจ�านวนมหาศาล และสามารถพัฒนาเป็นแนว
ปะการังขนาดใหญ่ในอนาคต
เป็นภารกิจที่จะต่อเนื่องไปอีก 60 ปี นับรวมอายุการ
รับใช้ประเทศชาตินั้นยาวนานถึง 120 ปี
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เรือรบหลวงปราบ 741 (LCI-741 H.T.M.S. Prab)

ประเภท : เรือยกพลขึ้นบกขนาดเล็ก (landing craft infantry)
ขนำด : ยาว 48.46 เมตร กวาง 7.08 เมตร สูง 16.90 เมตร
เข้ำประจ�ำกำรครั้งแรก : กองทัพเรือสหรัฐฯ วันที่ 28 มีนาคม 2487
เข้ำประจ�ำกำรในกองทัพเรือไทย : 2490
ก�ำลังพล : บรรทุกไดสูงสุด 54 นาย
ภำรกิจในสงครำมโลกครั้งที่ 2 :
สมรภูมิ Invasion of Southern France
15 สิงหาคม-16 กันยายน 2487

ต�าแหน่งการวางเรือหลวงปราบ และเรือหลวงสัตกูด
เรือรบหลวง
รบหลวงสัตกูด 742 (LCI-742 H.T.M.S. Sattakut)

ประเภท : เรือยกพลขึ้นบกขนาดเล็ก (landing craft infantry)
ขนำด : ยาว 48.86 เมตร กวาง 7.08 เมตร สูง 17.50 เมตร
เข้ำประจ�ำกำรครั้งแรก : กองทัพเรือสหรัฐฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2487
เข้ำประจ�ำกำรในกองทัพเรือไทย : 2490
ก�ำลังพล : บรรทุกไดสูงสุด 62 นาย
ภำรกิจในสงครำมโลกครั้งที่ 2 :
สมรภูมิ Palau Islands (6 สิงหาคม-14 ตุลาคม 2487)
สมรภูมิ Iwo Jima (19 กุมภาพันธ-3 มีนาคม 2488)
สมรภูมิ Okinawa Gunto (27 มีนาคม-14 มิถุนายน 2488)
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บ้านใหม่ใต้ท้องทะเล
พิธีการวางเรือหลวงส�าเร็จลุล่วง แต่โครงการยังไม่
เสร็จสิ้น ด้วยสิ่งส�าคัญอีกประการส�าหรับโครงการนี้
คือการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยแบ่งเป็น
สามส่วน คือการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงของสัตว์เกาะติดและประชากรปลา
และการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์และการจัดการ
แหล่งด�าน�้าเรือหลวง
การศึกษาผลกระทบเริ่มท�าตั้งแต่เรือลงสู่พื้นท้องทะเล
ทั้งการติดตามปริมาณตะกอนฟุ้งกระจาย ขยะหรือสารที่
อาจหลงเหลืออยู่ในเรือ ตลอดจนสภาพพื้นท้องทะเลและ
กระแสน�้า ผลการศึกษายืนยันว่าไม่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญในทุกด้าน พื้นท้องทะเล สัตว์เกาะติดและ
ปลาทะเลยังคงมีสภาพเดิม
ส�าหรับการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่เริ่มโครงการ
ได้เชื่อมเหล็กเป็นตารางสี่เหลี่ยมติดตั้งบริเวณกราบเรือ
เพื่อใช้เป็นแปลงพื้นที่ศึกษาวิจัยระยะยาว โดยเฉพาะการ
ติดตามสัตว์เกาะติดจ�าพวกฟองน�้า ปะการังด�า แส้ทะเล
ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
“จริง ๆ แล้วหลังจากวางเรือได้สักเดือนสองเดือน
บริเวณเรือก็เต็มไปด้วยปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัย
โดยเฉพาะพวกปลาเล็ก ๆ จาก 10 ชนิดเพิม่ เป็นกว่า 60 ชนิด
สัตว์เกาะติดก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้นเพราะว่าอยู่ใกล้
แนวปะการังเดิม จึงมีตวั อ่อนลอยมาเกาะติดทีเ่ รือจ�านวนมาก”
ดร. ธรณ์ หัวหน้าโครงการประเมินผลส�าเร็จของการศึกษา
และพัฒนาการน�าเรือรบหลวงมาใช้เพือ่ จัดท�าแหล่งท่องเทีย่ ว
ใต้ทะเล จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความเห็น
เพียงวันแรกพบฝูงปลามงเข้ามาว่ายวนเวียน สัปดาห์
แรกบางส่วนของเรือกลายเป็นที่อยู่ของปลาเกา ปลาสิงโต
ผ่านไป 1 ปีชนิดปลาเพิม่ มากกว่า 40 ชนิด และปีตอ่ ๆ มา

ก็เพิ่มเป็นมากกว่า 60 ชนิด โดยเฉพาะที่เรือหลวงปราบ
จะพบเห็นฉลามวาฬได้อย่างสม�่าเสมอ
ส�าหรับสัตว์เกาะติดนั้นใช้เวลาลงเกาะช้ากว่าปลา
จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของนำงสำวพิสคำร์
รุ่งเรืองทองทวี เรื่อง การประเมินชนิดและปริมาณของ
สัตวเกาะติดบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2554-2557 ทั้งปัจจัยด้าน
ระดับความลึก บริเวณรับแสงและอับแสง ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน รวมถึงพื้นที่ตะกอน สามารถแบ่งพัฒนาการเป็น
สามระยะ ระยะแรกมีไบรโอซัว เพรียงหิน หอยนางรม
และปะการังด�า ระยะที่ 2 พบกลุ่มปะการัง แส้ทะเล
และฟองน�า้ มากขึน้ และในระยะที่ 3 สัตว์เกาะติดมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในระดับความลึก 18 เมตร
พบฟองน�้าเคลือบเป็นสัตว์เด่น ระดับความลึก 25 เมตร
พบปะการังด�าเป็นสัตว์เด่น
ในส่วนการใช้เรือหลวงเป็นแหล่งด�าน�้าแทนแนว
ปะการังธรรมชาตินั้น ปรากฏว่าได้ผลดีมาก
“นักด�าน�้านิยมไปด�าบริเวณเรือรบหลวงสัตกูด มาก
ทั้งนักเรียนด�าน�้าที่ไปสอบด�าน�้า เพราะบริเวณดาดฟ้าเรือ
มีระดับความลึกพอดีส�าหรับการสอบคือประมาณ 18 เมตร
ส่วนพวกที่ช�านาญกว่าก็สามารถด�าลึกลงไปถึง 30 เมตร
และยังมีเขตเฉพาะส�าหรับนักด�าน�้าที่ผ่านหลักสูตร wreck
diving หรือการด�าน�า้ ในเรือจม” ดร. ธรณ์อธิบายถึงลักษณะ
เรือหลวงใต้ทะเลที่ตอบสนองความต้องการของนักด�าน�้า
ได้อย่างหลากหลาย
วันนี้ทุกเช้าบ่ายเรือหลายล�าต่างแวะเวียนมาจอด
นักท่องเที่ยวพากันโดดลงน�้า ส่วนนักเรียนด�าน�้าที่มาสอบ
แม้ตีนกบจะปัดป่ายไปโดนเรือบ้าง แต่เหล็กย่อมทนทาน
กว่าแนวปะการังซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่แสนบอบบาง
“เรือครู” ทั้งสองล�าจึงมีส่วนช่วยพิทักษ์ทะเลไทยเกิน
ความคาดหมาย

32

PTTEP 1.indd 32

12/1/16 5:12 PM

“
”

เราเลือกที่เกาะเต่า
เพราะเป็นแหล่งเรียนด�ำน�้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลก
รวมถึงมีแนวปะการังที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก
ผศ. ดร. ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์

ภายในเรือหลวงกลายเป็น
ที่อาศัยของ “สัตว์เกาะติด”
เช่น เพรียงหิน หอยนางรม
ปะการังด�ำ ฟองน�้ำ ฯลฯ
ซึ่งจะท�ำให้มีปลาทะเลเข้ามาอาศัย
จ�ำนวนมากตามไปด้วย
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<  ทุ่นคอนกรีตขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร
ส�ำหรับวางบนผืนทราย มีเส้นเชือกโยงกับลูกทุ่น (ขวา)
เพื่อใช้ผูกเรือแทนการโยนสมอลงในแนวปะการัง

ภารกิจที่ยังไม่จบ
การเพิ่มแหล่งด�ำน�้ำโดยมนุษย์เป็นความพยายาม
ครัง้ ส�ำคัญในการปกป้องแนวปะการังธรรมชาติ แต่ถงึ กระนัน้
การจะรักษาแนวปะการังให้รอดพ้นความหายนะยังต้อง
อาศัยความร่วมมือกันอีกหลายด้าน
ในเมื่อมนุษย์คือตัวแปรส�ำคัญ มนุษย์จึงต้องเป็นผู้
หาทางออก
ยิ่งเมื่อเรือบริการนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากต่างพากัน
เข้ามาในพืน้ ที่ ผลกระทบจากการทอดสมอจอดเรือจึงอาจ
ท�ำลายแนวปะการังได้อย่างไม่คาดคิด หากขาดการจัดการ
ที่ดี
ส�ำหรับเกาะเต่าซึ่งเป็นแหล่งด�ำน�้ำที่มีผู้มาเยือน
มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก บริเวณแนวปะการังเต็มไปด้วย
เรือพานักด�ำน�้ำชาวไทยและชาวต่างชาติมากระโดดลงทะเล
แทบไม่ว่างเว้น ด้วยความห่วงใยต่อผลกระทบในระยะยาว
ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านการด�ำน�้ำบนเกาะเต่า จึงรวมตัวกันเป็น “ชมรมรักษ์
เกาะเต่า” ช่วยกันวางหลักการและข้อปฏิบัติการลงด�ำน�้ำ
ในพื้นที่ รวมถึงการดูแลรักษาท้องทะเล และความปลอดภัย
ของนักด�ำน�้ำ
ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือการทอดสมอจอดเรือตามแนว
ปะการัง ปตท.สผ. จึงได้เข้ามาร่วมมือกับชมรมรักษ์เกาะเต่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ
สนับสนุนการจัดท�ำทุ่นผูกเรือและคอยดูแลซ่อมแซมทุ่น
อย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากการติดตามลองผิดลองถูกมาหลายรูปแบบ
ชมรมรักษ์เกาะเต่าพบว่าทุ่นผูกเรือที่น่าจะมีความคงทนและ
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด คือทุ่นหล่อปูนคอนกรีต
ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร คือมีความกว้าง ยาว สูง ด้านละ

1 เมตรเท่ากัน ฝังห่วงเหล็กไว้ส�ำหรับร้อยเชือกผูกลูกทุ่น
ทรงกลมให้ลอยขึ้นบนผิวน�้ำ เป็นสัญญาณบ่งบอกต�ำแหน่ง
การจอดเรือที่ปลอดภัย โดยให้เรือจอดผูกเชือกเข้ากับทุ่น
ห้ามการทิง้ สมอเรือหรือผูกเชือกกับปะการังซึง่ จะท�ำอันตราย
ต่อแนวปะการังโดยเด็ดขาด
จนถึงขณะนี้เกาะเต่ามีการจัดการวางทุ่นในแหล่ง
ด�ำน�ำ้ ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 100 ทุ่น ซึ่งอาจยังไม่พอเพียง
ส�ำหรับปริมาณนักท่องเที่ยวและนักด�ำน�้ำจ�ำนวนมหาศาล
ความร่วมมือกันของชุมชน เทศบาลท้องถิ่น และการ
สนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นค�ำตอบให้กับอนาคต
ของทรัพยากรใต้ทะเลแห่งนี้
………..
วันนี้เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด ได้กลายเป็น
แหล่งด�ำน�้ำยอดนิยม ไม่เพียงแต่ของชาวไทย แต่เป็นแหล่ง
ด�ำน�้ำที่คนทั่วโลกรู้จัก เรือทั้งสองล�ำปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็น
แนวปะการังเทียมแทนแนวปะการังธรรมชาติ
ความอุดมสมบูรณ์ของบรรดาสัตว์ทะเลหลากหลาย
ชนิดที่ก�ำลังก่อตัวขึ้น พัฒนาให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลของนักด�ำน�้ำ และกลายเป็น
พื้นที่ศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อแสวงหา
แนวทางใหม่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลแห่งอื่น ๆ ต่อไป
ในอนาคต
ช่วยรักษาให้แนวปะการังยังอยู่คู่ทะเลไทยไปอีก
นาน…ตราบเท่าที่เรารู้จักรักษ์ทะเล
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ฟนปาโบราณคุงบางกะเจา
เก็บธรรมชาติไวกอนสูญหาย

ป่าบึงชุ่มน�้า หนึ่งใน
ระบบนิเวศสามอย่างที่เคย
ด�ารงอยู่ในคุ้งบางกะเจ้า
ได้รับการอนุรักษ์ไว้ใน
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
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ชั้นบนสุดของหอดูนก
สามารถมองลงมาเห็น
ธรรมชาติอันร่มรื่น
ช่วยสร้างความตระหนัก
ในคุณค่าของสถานที่แห่งนี้
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สมุทรปราการ

พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าดูเหมือนเกาะสีเขียว
ที่โอบล้อมด้วยแม่น�้าเจ้าพระยาและป่าคอนกรีต

หากเรามีโอกาสขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิลงไปทางใต เมื่อมองไปทางทิศตะวันตก

จะเห็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญเหมือนเกาะที่ถูกแมนํ้าเจาพระยาลอมไว และยังมียานตึกสูงระฟากับ
อาคารชุมชนบานเรือนปดลอมรอบหนาแนนอีกชั้นหนึ่ง เปนภาพที่ดูขัดแยงอยางสิ้นเชิงกับพื้นที่
คลายกระเพาะหมูซึ่งเต็มไปดวยตนไมเขียวชอุมชุมชื่น รูจักกันดีในชื่อ “คุงบางกะเจา”
คุงบางกะเจาดํารงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ถือเปนพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญใกลกรุงเทพมหานคร จนไดรับการยกยองจากนิตยสาร Time
ในป 2549 วาเปน The Best Urban Oasis of Asia
นัยสําคัญของคําวา oasis คือการทําหนาที่เปนปอดผลิตออกซิเจนใหคนเมืองหลวง
ที่มีกวา 7 ลานคนไดสูดอากาศบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพปละประมาณ 9 เดือนจากลมที่พัดพามาตาม
ฤดูกาล
และหากคํานึงถึงปญหาภาวะโลกรอนที่กําลังสงผลตอคนทั้งโลก พื้นที่สีเขียวราว 11,000
ไรนี้ยังมีสวนชวยกักเก็บคารบอนถึงปละกวา 6,000 ตันคารบอนไดออกไซด จากงานศึกษาวิจัย
ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เมื่อป 2554
ชวงระยะหลายปที่ผานมา ปอดธรรมชาติกําลังเสื่อมสภาพจากกระแสความเปลี่ยนแปลง
และหากไมมีใครเริ่มลงมือทําอะไร ทุกอยางก็อาจสายเกินไป
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ป้ายสื่อความหมายบอกชนิดนก
ที่พบเห็นได้ในสวน ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าใจธรรมชาติ
ลึกซึ้งขึ้น

เดินตามรอยพระราชด�าริ
คุ้งบางกะเจ้ามีความเป็นมาแต่โบราณ บ้างเรียกว่า
“คุง้ ข้าวเหนียวบูด” เพราะการเดินเรืออ้อมคุง้ เสียเวลาเป็นวัน
พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ
ให้ขุดคลองลัดโพธิ์เพื่อย่นระยะทางตรงส่วนคอดกิ่วที่สุด
ล่วงมาถึงสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงโปรดเกล้าฯ
ให้สร้าง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” ขึ้นเป็นหัวเมืองหน้าด่าน
ป้องกันข้าศึกที่บริเวณปากคลองลัดโพธิ์และคลองลัดหลวง
ซึ่งเรียกว่า “ปากลัด” และอพยพชาวมอญกลุ่มใหญ่มาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ร่วมกับชาวมุสลิมและไทยพุทธซึ่งอาศัยอยู่มา
ก่อน ภายหลังกลายเป็นย่านการค้าส�าคัญ แล้วเมือง
นครเขื่อนขันธ์ก็พัฒนาขึ้นตามล�าดับจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อ
เป็นเมืองพระประแดง
ขณะที่ฝั่งหนึ่งค่อย ๆ เจริญขึ้น แต่อีกฝั่งภายในโค้งคุ้ง
ยังคงเก็บง�าความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้จากความ
เปลี่ยนแปลงภายนอก ชุมชนชาวมอญที่เข้ามาตั้งบ้านเรือน
อยู่อาศัยท�าสวนแบบขุดร่องน�้าและปลูกพืชผลผสมกัน
หลากหลาย ทั้งไม้ผล หมาก มะพร้าว มะม่วงน�้าดอกไม้
กล้วย ชมพู่ม่าเหมี่ยว ขนุน ฯลฯ และไม้ประดับ หมากแดง
หมากผู้หมากเมีย ต้นจั๋ง ฯลฯ บรรดาไม้ปลูกที่ยืนต้น
แน่นขนัด งอกงามสมบูรณ์เพราะดินดี จึงดูไม่ต่างจากต้นไม้
ในป่าตามธรรมชาติ ส่วนบ้านเรือนไทยและโบสถ์ศาลาวัด
ก็อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนท่ามกลางความเขียวขจี
แต่ไม่มีสิ่งใดอยู่คงเดิมไปตลอด
ความเติบโตขยายตัวของประชากร ปัญหาน�้าเค็ม
รุกเข้ามาในแม่น�้าสร้างความเสียหายแก่เรือกสวน และ
ราคาที่ดินที่สูงขึ้นตามยุคสมัย นับวันอาชีพชาวสวนจึง
ยิ่งหดหาย ร่องสวนถูกถมขยายที่ดินปลูกบ้าน คนจาก
ภายนอกเข้ามาอาศัยแทนที่ พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนพื้นที่
ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นมากขึ้น

ช่วงปี 2525-2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ประทับเฮลิคอปเตอร์ผ่านพื้นที่นี้เป็นประจ�า
มีพระราชด�าริว่าควรสงวนพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว
และคงความเป็นปอดของคนเมืองไว้
ขณะนัน้ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ
“สวนกลางมหานคร” ได้จัดซื้อพื้นที่สวนรกร้างจ�านวน
564 แปลง เนื้อที่ 1,276 ไร่ น�ามาฟื้นฟู โดยในปี 2546
ได้กันพื้นที่จ�านวน 148 ไร่สร้างเป็นสวนสาธารณะ
และสวนพฤกษชาติ ได้รบั พระราชทานชือ่ ว่า “สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์” ซึ่งมาจากชือ่ เมืองโบราณในอดีต ดูแลโดย
ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้
ปี 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมสวนและชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า
มีพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า
“ให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเอาไว้ อย่าให้มีการ
ก่อสร้างเพิ่มเติมจนเกินกว่ากฎหมายก�าหนด ควรส่งเสริม
ให้มีการปลูกพืชเกษตรและป่าผสมผสาน การซ่อมแซม
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนให้เอื้อ
ประโยชน์เท่าที่จ�าเป็นต่อการท่องเที่ยว และการศึกษาของ
เยาวชนคล้ายห้องเรียนธรรมชาติ”
ถึงปี 2556 ปตท.สผ. ซึ่งให้ความใส่ใจต่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด�าเนินโครงการที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ได้เริ่มประสานงานกับมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษ
กรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อด�าเนินงาน “โครงกำรฟนฟูปำ
เพื่อกำรเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์”
ความท้าทายของโครงการคือการศึกษาวิจัยหาความรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศและพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในท้องถิ่น เพื่อหาทาง
ให้ธรรมชาติฟื้นฟูกลับมาเหมือนครั้งอดีต
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เส้นทางจักรยาน
ที่ได้รับการปรับปรุง
ให้มีสภาพดี เหมาะสม
แก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ
และออกก�าลังกาย

แผนที่คุ้งบางกะเจ้า
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งานนี้จึงไม่ใช่การปลูกไม้สวนไม้ประดับสวยงามตาม
กระแสนิยม และต่างจากการปลูกสนามหญ้าเขียว ๆ
ที่สามารถเนรมิตให้เสร็จได้ในช่วงสุดสัปดาห์เพียงแค่ใส่
งบประมาณมากพอ
พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอยู่ในอ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ห่างจากปากแม่น�้าติดอ่าวไทยเพียง 20
กิโลเมตร ได้รับอิทธิพลของน�้าขึ้นน�้าลง สภาพน�้าเค็มจาก
ทะเล มีสภาพภูมิศาสตร์เฉพาะของท้องถิ่น มีพันธุ์ไม้และ
สัตว์ดั้งเดิมในธรรมชาติที่มีความหลากหลาย การฟื้นฟู
โดยค�านึงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่จึงเป็นหลักคิดส�าคัญที่จะ
ท�าให้โครงการเกิดความยั่งยืน
เมื่อเริ่มต้นการส�ารวจสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งเปิด
เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ
มาหลายปีแล้ว ก็พบว่าสิ่งอ�านวยความสะดวก ทั้งเส้นทาง
เดินเท้า ทางจักรยาน อยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงเสนอให้
ปรับปรุงเส้นทางในสวนเป็นทางจักรยานยาว 2,200 เมตร
พร้อมทั้งออกแบบเส้นทางรถเข็นส�าหรับผู้พิการ 500 เมตร
รวมถึงจัดท�าป้ายสื่อความหมายธรรมชาติตามเส้นทาง และ
นิทรรศการกลางแจ้ง เพื่อให้สวนศรีนครเขื่อนขันธ์เป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือห้องเรียนธรรมชาติสมดังพระราชด�ารัสได้อย่าง
สมบูรณ์
ในส่วนของการออกแบบปรับปรุงเส้นทาง การจัดท�า
ป้ายและนิทรรศการต่าง ๆ นั้นใช้เวลาประมาณ 1 ปี ส่วน
การฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศเป็นงานระยะยาวที่ต้องติดตามอย่าง
ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563

นิเวศป่าสามแบบ
เพื่อการเรียนรู้
ต้นล�าพูใหญ่ยืนต้นสูงมองเห็นแต่ไกล มีฝูงนกเปล้าคอสีม่วงบินมาเกาะพักหลายสิบตัว ตรงแนวป่าชายเลน
ริมแม่น�้า ต้นโพทะเลเรียงราย ริมตลิ่งต้นจากเติบโตเป็น
ดงใหญ่ นีเ่ ป็นภาพเสมือนตัวแทนของระบบนิเวศป่าชายเลน
ในคุ้งบางกะเจ้าที่เติบโตขึ้นในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ให้ใคร ๆ
ก็มาศึกษาเรียนรู้
ป่าชายเลนเป็นหนึ่งในระบบนิเวศสามอย่างที่เคยด�ารง
อยู่ในพื้นที่กระเพาะหมูสีเขียว
บริเวณปากคลองที่ได้รับอิทธิพลจากน�้ากร่อยช่วงน�้า

ทะเลหนุนสูงและอิทธิพลน�้าขึ้นน�้าลง
ผีเสื้อหนอนใบรัก
เป็นถิ่นกระจายของป่าชายเลน
ลายเสือ
ส่วนทีร่ าบต�า่ ริมน�า้ หรือพืน้ ทีต่ อนใน
ซึ่งมีน�้าแช่ขังในช่วงฤดูฝนและ
แห้งในช่วงฤดูแล้ง เคยเป็นป่าบึง
น�้าจืดก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นสวน
ผลไม้ที่ขุดร่องไว้ช่วยระบายน�้า
และตามที่ดอนสูงกลางคุ้งเคยถูก
ปกคลุมด้วยป่าดิบลุ่มต�่าซึ่ง
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพื้นที่สวน
และที่อยู่อาศัย
เมือ่ ตัง้ เป้าประสงค์จะฟืน้ ฟูปา่ เชิงนิเวศ
ของคุง้ บางกะเจ้า จึงต้องหาทางจ�าลองระบบ
นิเวศทั้งสามอย่างให้ครบบนพื้นที่ 40 ไร่
ภายในสวนศรีนครเขือ่ นขันธ์ซงึ่ เดิมเป็น
เพียงสวนเกษตรบนแปลงยกร่อง
จากการศึกษาสภาพพื้นที่ การระบาย
น�้า และพันธุ์ไม้ ท�าให้แบ่งเขตในพื้นที่
40 ไร่อย่างเหมาะสมเพื่อฟื้นฟูเป็น
ป่าดิบลุ่มต�่าได้ 3.63 ไร่ ป่าชายเลน
10.55 ไร่ และป่าบึงน�้าจืด 27.98 ไร่
เป็นการฟื้นฟูที่ต้องปลูกเสริมพันธุ์ไม้
เข้าไปในพื้นที่เดิม ติดตามดูแลให้เจริญเติบโต
ขึ้นตามธรรมชาติ จนกระทั่งมีโครงสร้างของ
ลูกหวายลิง
สังคมพืชและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล สอดคล้องกับป่าแต่ละประเภท
แค่คิดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ยังต้องอาศัยจินตนาการ
วาดฝันถึงผลลัพธ์ในอนาคต กว่าต้นไม้ต่างต้นต่างพันธุ์จะ
เติบโตขึ้นทุก ๆ ปี และอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลตามที่ควรเป็น
ตามแผนงาน ในป่าบึงชุ่มน�้าต้องปลูกไม้เสริม 26 ชนิด
ราว 2,000 ต้น เช่น ไทรย้อยใบแหลม ทองหลาง
มะกล�่าต้น โพธิ์ ล�าดวน หว้า กันเกรา ยางนา ฯลฯ มีทั้ง
ไม้ทนร่ม ไม้ชอบแสง และไม้ทนเค็ม ผสมผสานกันตามสภาพ
ป่าชายเลน เดิมมีล�าพู จาก เป็นหลัก จึงปลูกเสริม
ด้วยปอทะเล จิกทะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่
โปรงแดง พังกาหัวสุม ตาตุ่มทะเล ฯลฯ รวม 13 ชนิด
ราว 1,000 ต้น โดยเฉพาะบริเวณริมน�้า ซึ่งเมื่อเติบโตเต็มที่
จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าได้เป็นอย่างดี
ส่วนเขตฟื้นฟูป่าดิบลุ่มต�่านั้น ปลูกไม้ 15 ชนิด เช่น
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โหม่งจาก
หรือทะลายจาก

ผีเสื้อและพันธุ์ไม้
ที่พบเห็นได้
ในเขตป่าฟื้นฟู
40 ไร่

ตะเคียนทอง พะยอม ล�ำดวน จันทน์หอม จ�ำปา
มะพลับ อบเชย มะกล�่ำต้น ฯลฯ ราว 700 ต้น
วาดภาพไว้ว่าเมื่อเติบโตขึ้นเป็นป่าใหญ่ในอนาคต
จะมีทั้งไม้สูงใหญ่แผ่เรือนยอดกว้างสร้างร่มเงา
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก และไม้พุ่มล่าง
อยู่รวมกันเป็นระบบนิเวศป่าดงดิบที่สมบูรณ์
  ถึงปี 2559 จึงเข้าสู่ขวบปีที่ 3 ของระยะเวลา 8 ปี
ของการฟื้นฟู
ผศ. ดร. สคาร ทีจันทึก รองคณบดีฝ่ายสถานีวิจัย
และป่าสาธิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ บอกเล่าถึงความ
คืบหน้าของแปลงฟื้นฟูป่าว่า
“เราพยายามเร่งปลูกต้นไม้เสริมเข้าไป ตั้งเป้าว่าจะ
ปลูกเสริม 400 ต้นต่อไร่ ถ้ารวมกับต้นไม้ดั้งเดิมก็จะมาก
กว่า 1,000 ต้นต่อไร่ ตอนนี้จะเห็นต้นไม้เริ่มหนาแน่นขึ้น
กว่าเดิมมาก ผลการปลูกป่าค่อนข้างน่าพอใจ โดยเฉพาะ
บริเวณป่าชายเลนที่มีการฝังท่อให้ระบบน�้ำหมุนเวียน
ป่าเติบโตดี”
ดร. สคารย�ำ้ ว่าการจัดการให้ปา่ ฟืน้ ฟูดว้ ยตัวของมันเอง
เกิดการพัฒนาตามธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ไม่มี
ใครบังคับได้ กว่าจะเห็นผลกันจริง ๆ จัง ๆ อย่างน้อยต้องใช้
เวลาเป็นสิบปี
“ตอนนี้โครงการเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งตามแผนจะด�ำเนินงาน

ไปอีก 5 ปี กระบวนการวิจัยติดตามก็จะด�ำเนินต่อไป
เพราะการฟืน้ ฟูธรรมชาติในพืน้ ทีน่ ี้ เราท�ำอย่างมีระบบ
แบบแผน หวังว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ และเป็นตัวอย่างให้พนื้ ทีอ่ นื่ ๆ น�ำไปขยายผลต่อ”
นอกจากการเก็บข้อมูลด้านการเติบโตของต้นไม้แล้ว
ยังเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน และการย่อยสลายของ
ใบไม้ว่าเกิดขึ้นเร็วช้าอย่างไร เพราะเมื่อใบไม้ย่อยสลาย
จะเป็นต้นทางของวงจรธาตุอาหาร เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของดิน มีสัตว์เล็ก ๆ จ�ำพวกไส้เดือนเข้ามาใช้ประโยชน์
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ และการเพิม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อีก 5 ปีข้างหน้าในปี 2563 โครงการต้องประเมินผล
สุดท้ายว่าการทดลองปลูกฟื้นฟูนี้ได้ผลมากน้อย หรือควร
ด�ำเนินการต่อไปอย่างไร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ส�ำหรับทุกคน
ในบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์ ขบวนจักรยานหลายสิบคัน
วิ่งตามกันไปบนเส้นทางอันร่มรื่นระหว่างที่แสงแดดลอด
ผ่านกิ่งก้านใบไม้ทอดรูปเงาแปลกตาบนพื้นถนนราบเรียบ
เมื่อวิ่งขึ้นสะพานข้ามบึงน�้ำก็ได้ตื่นตากับต้นไทรใหญ่
แผ่กิ่งก้านกว้างทิ้งสยายรากอากาศ ผ่านไปอีกสักพัก
จะเห็นหอดูนกสูงเหนือยอดไม้ หากใครสังเกตก็จะพบว่า
ตลอดทางที่ผ่านมาและเส้นทางข้างหน้ามีจุดติดตั้ง
ป้ายสื่อความหมายให้ความรู้เป็นระยะ ๆ
จักรยานบางคันขี่ผ่านเลยไป แต่มีหลายคันหยุดแวะ
ชมตามจุดสื่อความหมายธรรมชาติ เช่น “ต้นตีนเป็ดทะเล”
ที่เติบโตแผ่กิ่งก้านสูงใหญ่ขึ้นคลุมเส้นทางคล้ายอุโมงค์
ต้นไม้ “ระบบนิเวศดงจาก” มีสะพานทางเดินเข้าไปชมต้น
ใบ ดอก ผล พร้อมป้ายอธิบาย “วิถีชีวิตริมบึง” ตรงบึงน�ำ้
ใหญ่ เชิญชวนให้สังเกตชีวิตริมน�้ำ ทั้งพืชบก พืชน�้ำ และนก
นานาชนิด “หอดูนก” ที่ชั้นบนสุดสามารถมองลงมาเห็น
ธรรมชาติได้รอบทิศ
จากการส�ำรวจพบว่ามีนกเกือบ 100 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของชนิดนกที่พบในประเทศไทย อาศัยอยู่ใน
สวนนี้ทั้งนกประจ�ำถิ่นและนกอพยพ
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 43
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แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยาน

นักปั่นยังสามารถขี่จักรยานไปตามทางดินอัดแน่นใน
พื้นที่แปลงปลูกป่าสาธิต เพื่อชมป่าชายเลน ป่าบึงชุ่มน�้า
และป่าดงดิบลุ่มต�่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู แวะหยุดสังเกต
ธรรมชาติ ทั้งนก ผีเสื้อ แมลง พรรณไม้ และดอกไม้ตาม
ฤดูกาล
เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ขี่จักรยานออกก�าลังง่าย ๆ
รอบสวน ทั้งได้สุขภาพดี เพลิดเพลิน และความรู้นี้ เกิดขึ้น
จากการด�าเนินงานที่สนับสนุนโดย ปตท.สผ. เฉพาะการ
จัดท�าเส้นทางใหม่ใช้งบประมาณมากกว่า 20 ล้านบาท
ไม่รวมการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สวนสาธารณะกึง่ สวนพฤกษชาติ
พื้นที่ใหญ่กว่า 100 ไร่บริเวณด้านหน้า และอีกกว่า 40 ไร่
ที่เป็นแปลงฟื้นฟูป่า
ไม่เพียงแค่ทางส�าหรับคนมีแรงขาปั่น ผู้พิการ หรือ
ผูส้ งู วัยทีต่ อ้ งนัง่ รถเข็นก็มโี อกาสใช้เส้นทางตัดใหม่ระยะทาง
500 เมตรเพือ่ เทีย่ วชมศึกษาธรรมชาติได้เช่นกัน โดยระหว่าง
ทางมีจุดน่าสนใจกว่า 10 จุด เช่น ต้นนนทรี เต่าร้าง
ไทรย้อยใบทู่ บึงน�้า รวมทั้งจุดพักผ่อนใต้ร่มไม้ริมน�้า
กลางสวนสวยให้รับลมเย็นโชยชื่น ด้วยระยะทางสั้น ๆ
ใกล้ชิดบึงน�้า บริเวณนี้จึงได้รับความนิยมทั้งจากผู้ใช้รถเข็น
และครอบครัวที่พาเด็ก ๆ มาวิ่งเล่น หรือให้อาหารปลากัน
เย็นวันหยุดสุดสัปดาห์กลางเดือนกันยายน 2559
ภัทราวรรณ พานิชชา ซึ่งเห็นเส้นทางรถเข็นธรรมชาตินี้
จากโทรทัศน์ จึงตัดสินใจมาเที่ยวชม

ภัทราวรรณวัย 25 ปีประสบอุบัติเหตุที่ท�าให้เธอต้อง
ใช้ชีวิตอยู่บนวีลแชร์มากว่า 7 ปีแล้ว บอกว่าประทับใจกับ
เส้นทางที่มีความร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อคนใช้รถเข็น
“คิดว่าคนที่ท�าเส้นทางนี้เขาใส่ใจคนพิการมาก เมื่อมา
อยู่ในเส้นทางจะเห็นว่ามีป้ายบอกว่าไปตรงไหนได้บ้าง
สภาพทางราบเรียบ จะเข็นวีลแชร์เองหรือให้คนอื่นช่วย
ก็ท�าได้ง่าย
“เส้นทางแบบนี้ควรขยายไปท�าในสวนสาธารณะ
อีกหลาย ๆ แห่ง เพราะต่อไปเมืองไทยจะเป็นเมืองผูส้ งู อายุ
คนนั่งรถเข็นก็อยากสัมผัสธรรมชาติเหมือนกัน หรืออยากไป
เที่ยวที่ไหน ๆ ได้สะดวก เวลาเพื่อนไปเจอสถานที่ซึ่งมี
ทางลาดให้รถเข็นนี่เขาจะคิดถึงและโทรฯ มาบอก
เพราะเราจะได้ไปเที่ยวด้วย”

ความหวัง
อยู่ที่ก้าวต่อไป
10 มิถุนายน 2558 ท่ามกลางร่มเงาอันชอุ่มเย็น
ของต้นไม้ในสวน หลังจากเตรียมการปรับปรุงเส้นทาง
ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า จัดท�าเส้นทางสื่อความหมาย
ป้ายนิทรรศการกลางแจ้ง และสิ่งอ�านวยความสะดวกอีก
มากมาย ปตท.สผ. ก็จัดงานพิธีส่งมอบพื้นที่ฟื้นฟูแหล่ง
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เรียนรู้เชิงนิเวศให้แก่กรมป่าไม้
และชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558 และยังเป็น
โอกาสครบรอบ 30 ปีของ ปตท.สผ.
ด้วยอีกวาระหนึ่ง โดยการจัดกิจกรรม
“ท�ำความดีสวนศรีนครเขื่อนขันธ์”
ชักชวนชาวชุมชนและอาสาสมัคร
พนักงานจาก ปตท.สผ. มาเรียนรู้
ธรรมชาติและร่วมปลูกต้นไม้
ปล่อยพันธุ์ปลา มีผู้เข้าร่วมงาน
ในวันนั้นกว่า 500 คน
“หลังส่งมอบงาน จากการส�ำรวจ
คร่าว ๆ พบว่ามีคนมาใช้พนื้ ทีส่ วนแห่งนี้
มากขึน้ จากเดิมเดือนละ 2,000-3,000 คน
ก็เพิ่มเป็นเดือนละ 15,000 คน”
วุฒิกร คุ้มเจริญ หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิง
นิเวศนครเขื่อนขันธ์ บอกเล่าถึงจ�ำนวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ในสวนสาธารณะ วันธรรมดาช่วงเช้าและเย็นส่วนใหญ่
เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง ส่วนวันหยุด
สุดสัปดาห์มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นิยมเข้ามาขี่จักรยานชมธรรมชาติ
ทว่าจ�ำนวนคนที่เพิ่มสูงขึ้นก็จ�ำเป็นต้องจัดการ
ด้านต่าง ๆ เพิ่มตามมาด้วยเช่นกัน ทั้งการก�ำหนดเส้นทาง
การจ�ำกัดความเร็วการขีจ่ กั รยาน หรือการรักษาความสะอาด  
ในระยะยาวจึงต้องอาศัยการสร้างจิตส�ำนึกให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
เพื่อช่วยลดปัญหาที่จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นอกเหนือจากพื้นที่ 148 ไร่ของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
ซึ่งมีทั้งสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติแล้ว ศูนย์จัดการ
พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ยังต้องรับผิดชอบดูแล
พื้นที่สวนผลไม้หรือป่าละเมาะและป่าชายเลนอีกกว่าพันไร่
ซึ่งกระจายอยู่ในกระเพาะหมูบางกะเจ้า รอการจัดการเพื่อ
รักษาสภาพปอดของเมืองใหญ่
“สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ ง คือการปรับภูมทิ ศั น์ ตัดแต่ง
กิ่งไม้แห้ง หรือเถาวัลย์ที่รกเรื้อ ขุดลอกร่องสวนเพื่อให้นำ�้
หมุนเวียนไม่เน่าเสีย ซึ่งการจะปรับปรุงให้คงพื้นที่สีเขียว
อยู่ได้ เราต้องศึกษาระบบนิเวศริมแม่น�้ำเจ้าพระยาที่มีนำ�้ ขึ้น
น�้ำลง
“ถ้าคนมาเที่ยวบางกะเจ้าได้เห็นต้นไม้ร่มรื่น คูคลอง

บรรยากาศสงบร่มเย็นริมบึงน�้ำ
บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติส�ำหรับผู้พิการ
ซึ่งสามารถเข็นรถเที่ยวชมได้อย่างสะดวก

ใสสะอาด ในน�ำ้ มีปลาแหวกว่าย ดังเช่นในพืน้ ทีส่ วนศรีนครเขื่อนขันธ์ก็จะเป็นเรื่องที่ดียิ่งขึ้นไปอีก จึงน่าจะสนับสนุน
ให้ขยายผลจากพื้นที่สวนฯ ไปยังพื้นที่ทั้งคุ้งบางกะเจ้า
และต้องรีบลงมือท�ำตัง้ แต่วนั นี้ เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
ในอนาคต” หัวหน้าวุฒิกรสรุป
……..
แค่เพียงข้ามฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพฯ มาสู่
คุ้งบางกะเจ้า ไม่ว่าใครก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ต่างไป
ในปอด
แต่จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน
อย่างน้อยในพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ซึ่งได้ฟื้นฟูป่า
ดั้งเดิมสามประเภทของคุ้งบางกะเจ้าไว้ จะท�ำหน้าที่เป็น
แหล่งรวมความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ให้คงอยู่
ต่อไป
เป็นดั่ง “ความหวัง” ในท่ามกลางความเปลี่ยน
แปลงที่รายล้อม “นครเขื่อนขันธ์” เข้ามาทุกขณะ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
ต. บางกะเจ้า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2461-0972
http://www.suansri-bangkachao.com/
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เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ก�าลังบอกเล่าคุณค่าความส�าคัญ
ของพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าให้แก่
เยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
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สานพลังคนรุนใหม
เสริมหัวใจอนุรักษ
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นครราชสีมา

ยามเช้ากลางผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ยามเชาริมถนนสายเล็ก ๆ ในคายสุรัสวดี อุทยานแหงชาติเขาใหญ

เด็กมัธยมฯ ปลายราว 100 คนกําลังนั่ง ๆ ยืน ๆ ดอม ๆ มอง ๆ ไปที่ชายปา
บางถือกลองถายรูป บางถือกลองสองทางไกล บางชี้ชวนกันดูภาพนก
ในหนังสือคูมือเปรียบเทียบกับเจานกนอยตัวจริงที่กําลังเกาะนิ่งบนกิ่งไม
โดยมีเจาหนาที่จากกรมอุทยานแหงชาติเขาใหญพรอมพี่เลี้ยง
คอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด
เวลานี้ทุกคนคลายถูกสัตวปาและธรรมชาติสะกดไวราวตองมนตร
……….

> ต้นไม้ยักษ์และเถาวัลย์ใหญ่
สร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้เยาวชนที่ไม่เคยมีโอกาส
ใกล้ชิดธรรมชาติเช่นนี้มาก่อน
48
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> อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เป็นหนึ่งในผืนป่ามรดกโลก
ของประเทศไทย (ขวา)
กิจกรรมดูนกดึงดูดเยาวชน
ให้เกิดความรักในธรรมชาติ
ได้อย่างมาก (ขวาล่าง)

“ส�ารวจโลกยามเช้า” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
PTTEP Teenergy ซึ่งจัดต่อเนื่องมา 3 ปีแล้วจากการริเริ่ม
ของ ปตท.สผ. และความร่วมมือของหลายองค์กร อาทิ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน (สพฐ.) และมูลนิธพิ ทิ กั ษ์อทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่
โครงการนี้เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์
ขึน้ เพือ่ สือ่ สารความ “เข้าใจ” ในความส�าคัญและคุณค่าของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการ “เข้าถึง” ความงดงาม
ของธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ค�าว่า teenergy มาจากแนวคิด teen : เยาวชน บวก
energy : พลังงาน รวมกันหมายถึงการสานพลังของคนรุ่น
ใหม่ให้มีหัวใจอนุรักษ์
เพราะวันนี้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างเร่งด่วน และเยาวชนคือ
ก�าลังส�าคัญที่สุดของงานนี้
ถึงเวลาตามเยาวชนเข้าไปส�ารวจป่ามรดกโลก อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหนองผักชี
กม. 33 เพื่อแกะรอยสัตว์ป่าและท�าความรู้จักพันธุ์ไม้ ทุกคน
ดูตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มเตรียมตัว สวมรองเท้าผ้าใบ ถุงกันทาก
หมวก เตรียมน�้า ดินสอ สมุดใส่กระเป๋าเป้พร้อม ทั้งหมด
ก็ออกเดินทาง

เมื่อเข้าสู่ในป่าใหญ่ เจ้าหน้าที่แนะน�าให้ทุกคนรักษา
ความเงียบสงบเพื่อรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด เปรียบ
เสมือนว่าเราก�าลังมาเยี่ยมบ้านของสัตว์ป่า เด็ก ๆ จึงร่วม
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เมื่อใกล้แหล่งน�้า บนพื้นดินมี
รอยตีนสัตว์ปะปนกัน เจ้าหน้าที่รีบแนะน�าเจ้าของรอยตีนให้
พวกเขารู้จักผ่านภาพในหนังสือ หลายคนรู้สึกตื่นเต้น
ซักถาม จดบันทึก และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
“หนูเป็นเด็กที่โตมากับสังคมเมือง การได้มาเดินป่า
ศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ที่อยู่ในป่าจริง ๆ ท�าให้หนูรู้ว่า
ธรรมชาติน่าสนใจเพราะมีความหลากหลายมาก”
น้องมายด์ จุฑำมำศ สกุลไทย เยาวชนจากค่ายรุ่นที่ 1
เล่าถึงความประทับใจในค่าย “มีคืนหนึ่งไฟดับ หนูกับเพื่อน
เห็นกวางเดินเข้ามาใกล้ ๆ ที่พัก พวกเราตื่นเต้นมาก
เพราะไม่เคยเห็นสัตว์ป่าใกล้ ๆ มาก่อนเลยในชีวิต”
ปัจจุบันจุฑามาศศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกปีเยาวชนจากค่ายปีก่อน ๆ
จะกลับมาเยี่ยมและช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับค่ายรุ่นต่อมา
เพราะความรู้สึกผูกพันที่มีต่อค่าย ส�าหรับจุฑามาศ
เธอยังรับท�าหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ค่ายให้แก่
เยาวชนด้วย
อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ คือการสร้างโป่งเทียมเพื่อเป็น
แหล่งอาหารและแร่ธาตุเสริมให้สัตว์ป่า โดยมีวิทยากร
พิเศษคือคุณหมอล็อต นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน
สัตวแพทย์ชื่อดังของเมืองไทย เมื่อแดดร่มลมตก
คุณหมอล็อตน�าเด็ก ๆ เดินถือจอบพลั่วไปยังบริเวณท�าโป่ง
ก่อนอธิบายวิธีการและสาธิต จากนั้นเด็ก ๆ ช่วยกันท�าโป่ง
อย่างแข็งขัน ตั้งแต่ย่อยอาหารสัตว์จนละเอียด ขุดดินเป็น
ร่อง เทแร่ธาตุป่นละเอียดลงดิน และคลุกเคล้าส่วนผสมกัน
อย่างสนุกสนาน ก่อนช่วยกันกลบดินและรดน�้าเพื่อให้สัตว์
ได้กลิ่น
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“

การได้ท�ากิจกรรม
เกี่ยวกับธรรมชาติในป่าจริง ๆ
ท�าให้เรารักและผูกพันกับธรรมชาติมาก…
เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงาน
และอยากรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี

”

พัชรพร สักกะพลางกูร

ออกเหงื่อลงแรงช่วยกันขุดดิน
ท�าโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุ
ให้แก่สัตว์ป่า

52

PTTEP 1.indd 52

12/1/16 5:15 PM

>  ป่าเขาใหญ่มีนกมากกว่า 250 ชนิด
เมื่อเริ่มรู้จักชื่อของนกแต่ละชนิดจากคู่มือ
ก็จะเกิดความผูกพันและน�ำไปสู่
การอนุรักษ์ในที่สุด

ค่าย PTTEP Teenergy จัดกิจกรรมดี ๆ น่ารัก ๆ
ตลอด 3 วัน 2 คืน และยังได้ฟังเรื่องราวการอนุรักษ์จากคน
ท�ำงานอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมตัวจริง เช่น คุณศศิน เฉลิมลาภ
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิจัยนกเงือกที่ศึกษานกเงือกมา
ตลอดชีวิต
“การได้ท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติในป่าจริง ๆ ท�ำให้
เรารักและผูกพันกับธรรมชาติมาก ตอนแรกหนูไม่ค่อยมี
ความรู้ว่าป่าไม้เราเหลืออยู่เท่าไร พลังงานเราเหลือเท่าไร
ธรรมชาติจริง ๆ เป็นอย่างไร แต่พอรู้ก็เกิดความตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงาน และอยาก
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี” คือความในใจของน้องพลอย
พัชรพร สักกะพลางกูร สมาชิกค่ายในรุ่นที่ 2 ซึ่งเดินทาง
ไกลมาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
“ป่าไม้อยู่ได้ถ้าไม่มีคน แต่คนคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีป่า”
พลอยสรุปความส�ำคัญของป่าไว้ในเพียงประโยคเดียว
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ PTTEP Teenergy
ได้ขยายเป้าหมายการจัดค่ายอย่างต่อเนื่อง จากปีแรกที่มี
เป้าหมายให้เยาวชนรู้จักแหล่งมรดกโลกเขาใหญ่เพื่อสร้าง
ความใกล้ชิดผูกพันธรรมชาติ ปีถัดมามีเป้าหมายให้
เยาวชนสามารถสือ่ สารความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
แก่ผู้อื่น จึงจัดให้เยาวชนเรียนรู้การถ่ายวิดีโออย่างง่ายด้วย
สมาร์ตโฟน ถึงปีที่ 3 เพิ่มเป้าหมายให้เยาวชนน�ำ
องค์ความรู้จากค่ายไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเอง
เยาวชนได้เรียนรู้การท�ำโครงการเพื่อสังคมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมกับการสนับสนุนเยาวชนที่ต้องการท�ำโครงการ
หลังจบค่าย
ความส�ำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของโครงการ PTTEP
Teenergy คือเยาวชนหลายคนได้น�ำแรงบันดาลใจจาก
ค่าย ไปสานต่อเป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

หลังกลับจากค่าย น้องพลอยเปลี่ยนจากเด็กที่เรียน
อย่างเดียวมาเป็นเด็กรักกิจกรรม ติดตามเข้าร่วมงานของ
ชมรมอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง และยังเปิดชมรมอนุรักษ์พันธุ์
ปลาน�้ำจืดขึ้นในโรงเรียนอีกด้วย ส่วนน้องมายด์กลับมา
สร้างโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมกับโรงเรียนและชุมชน
มากมาย เช่น โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกให้สดใสด้วย
หัวใจพอเพียง แปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ โครงการสายสืบ
พลังงาน สร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน รวมถึง
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เช่น ปั่นจักรยาน
เก็บขยะและปลูกต้นไม้ เป็นต้น
“หนูมีโอกาสท�ำโครงการกับโรงเรียนและชุมชนหลาย
โครงการ พบว่าทุกคนในชุมชนให้ความร่วมมือ เพราะเรา
ท�ำให้การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้
หากถามหนูวา่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติสำ� คัญกับมนุษย์อย่างไร
หนูขอตอบว่ามันไม่ได้ส�ำคัญแค่กับมนุษย์เท่านั้น แต่ส�ำคัญ
กับทุกสิ่งในโลกใบนี้ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เพราะว่า
เราต้องใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติในการด�ำรงชีวิต
ถ้าธรรมชาติถูกท�ำลาย การด�ำเนินชีวิตของทุกสิ่งมีชีวิตก็จะ
เปลี่ยนไป” น้องมายด์บอกถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยน�้ำเสียงสดใส ทว่าเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น
จริงจังที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ไม่ว่าเป้าหมายของโครงการ PTTEP Teenergy
จะขยับขยายในปีต่อไปอย่างไร อย่างน้อยเมล็ดพันธุ์
นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เติบโตและงอกงามตาม
เจตนารมณ์ที่ได้หว่านไปแล้ว…

f

https://www.facebook.com/pttepteenergycamp/
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 53

PTTEP 1.indd 53

12/1/16 5:15 PM



หมูบานกาซชีวภาพ
พลิกวิกฤตเปนโอกาส
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ถุงผ้ายางสีด�ำท�ำหน้าที่เป็นบ่อก๊าซชีวภาพ
ติดตั้งอยู่ในหมู่บ้านทับไฮ ต�ำบลแสงสว่าง
อ�ำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ที่นี่มีกว่าร้อยหลังคาเรือนแล้วที่หันมา
หุงหาอาหารด้วยก๊าซชีวภาพจากเศษขยะ
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อุดรธานี

ภายในหองครัวโรงเรียนบานทับไฮ

ปาปวเงิน สุมาลี แมบานโรงเรียนบานทับไฮกําลังปรุงอาหารเลี้ยง
พอแมพี่นองที่มารวมโครงการผลิตกาซชีวภาพและคัดแยกขยะในครัวเรือน
รายการอาหารสําหรับเจาของบอกาซที่เพิ่งรวมโครงการประกอบดวย
กับขาวสองอยาง และขาวสวยหมอใหญ
การเขาครัวของปาปวเงินคงไมมีอะไรนาสนใจ ถาเชื้อเพลิงที่ใชนั้น
เปนกาซหุงตมพวยพุงจากถังเหล็กลูกกลมๆ ที่ใชกันทั่วไปตามบานเรือน
แตเชื้อเพลิงของปาปวเงินเปน “ก๊าซชีวภาพ” ผลิตจากบอหมักกาซ ตั้งอยูบนพื้น
ขางๆ หองครัวนั่นเอง
แมครัวโรงเรียนบานทับไฮไมไดใชกาซหุงตมมาหลายปแลว ตั้งแตเขารวมโครงการผลิตกาซชีวภาพ
เชนเดียวกับอีกหลายครอบครัวในอําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
“เพราะทําแลวไดผลดีเราถึงทํา ถาไมไดผลพวกชาวบานก็ไมเอานะ บายบาย” ชาวบานคนหนึ่ง
เลาอยางอารมณดีหลังจากไดรับทุนสนับสนุนใหทําบอกาซชีวภาพในครั้งนี้
การเปลี่ยนมาใชกาซชีวภาพมีขอดีหลายประการ ทั้งประหยัดคาใชจาย และชวยกําจัดขยะ
โครงการที่ ปตท.สผ. เริ่มตนในตําบลแสงสวางตั้งแตป 2555 จํานวน 42 บอ โดยเริ่มตนในพื้นที่
บานทาสี 36 บอ และติดตั้งในพื้นที่บานทับไฮ 6 บอ ตอมาไดขยายไปยังตําบลทับกุง ถึงเวลานี้มีอยู
112 บอแลว
เมื่อกับขาวในกระทะสุก ปาปวเงินเอื้อมมือปดวาลว
ไฟบนหัวเตาดับลงพรอมกลิ่นหอมของอาหาร
แมครัวเตรียมเสิรฟอาหารสุกจากกาซชีวภาพ พลังงานที่ชาวชุมชนผลิตเองได

แผนผังของบ่อก๊าซชีวภาพที่ใช้การหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
หรือเศษอาหารซึ่งใส่เข้าไปในถุงพลาสติก จากนั้นก๊าซชีวภาพจะวิ่งไปตามท่อเข้าครัวเรือน
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แม่ครัว
โรงเรียนบ้านทับไฮ
กับกิจวัตรประจ�ำวัน
ปรุงอาหารเลี้ยงผู้คน
ด้วยก๊าซชีวภาพ
ที่วิ่งมาตามสายยาง
และท่อพีวีซีถึงเตา
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ข้างบ่อก๊าซชีวภาพ
ไม่ห่างจากห้องครัวโรงเรียนบ้านทับไฮ
ฉัตรชัย เหลำเกลีย้ งดี ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนบ้านทับไฮ
สาธิตวิธีเติม “วัตถุดิบ” ลงในบ่อหมักก๊าซ
เขาใช้เศษอาหารกับหญ้าเนเปียร์สับเทลงทางปากบ่อ
ใช้ไม้ยาวกระทุ้งให้ไหลลงไป
รูปร่างของบ่อหมักคล้ายแคปซูลขนาดใหญ่ มีสีด�าตาม
สีของผ้ายาง บวมเป่งด้วยลมอัดแน่นภายใน บางคนบอกว่า
คล้ายบอลลูนที่ไม่ลอยไปไหน ยึดอยู่กับพื้น
“บ่อแรกได้มาตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน” ฉัตรชัยเล่าระหว่าง
เทเศษอาหาร
“ปรากฏว่าก๊าซไม่พอ เพราะเราต้องท�าอาหารให้เด็ก
70-80 คน เดือนละ 20 วัน”
โรงเรียนบ้านทับไฮเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษา ถึงแม้จะมีนักเรียนไม่มาก แต่ก็ต้องท�าอาหาร
ให้เด็กทุกคนในมื้อเที่ยง ที่ผ่านมาต้องซื้อก๊าซหุงต้มขนาด
15 กิโลกรัมเดือนละหนึ่งถัง
“แม่ครัวของเราท�าอาหารครั้งหนึ่งก็นาน 3-4 ชั่วโมง
แล้ว”
ผู้อ�านวยการจึงติดต่อขอเข้าร่วมโครงการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ได้รบั การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ รวมทัง้ งบประมาณ
จาก ปตท.สผ. เมื่อพบว่าติดตั้งแล้วช่วยลดภาระใช้จ่าย
ค่าก๊าซหุงต้มลงได้อย่างเห็นชัดจึงเดินเรื่องขอสนับสนุน
บ่อก๊าซชีวภาพบ่อที่ 2
โรงเรียนบ้านทับไฮยึดหลักบริหารตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาแต่ไหนแต่ไร ภายในโรงเรียนมีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ซึ่งภายในเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกบเพื่อเป็นรายได้ และส่วนหนึ่ง
น�าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อน�ามูลมาท�าปุ๋ย
บ�ารุงดิน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจึงสอดรับกับแนวทางการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับไฮ
ฉัตรชัยเล่าว่าทุกวันนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้คือเศษ
อาหารกลางวัน ผลิตก๊าซได้อย่างดี สามปีที่ผ่านมา
โรงเรียนเพิ่งเสียเงินซื้อก๊าซหุงต้มแค่สองถังเท่านั้น !
สองถังในรอบ 3 ปี หากเทียบกับการซื้อก๊าซหุงต้ม
เดือนละถัง ตกถังละประมาณ 400 บาท นาน 36 เดือน
คิดเป็นเงินเท่าไร
หน้าที่ในการเทอาหาร เติมวัตถุดิบลงบ่อก๊าซชีวภาพ
เป็นของภารโรงและนักเรียนตามเวรก�าหนด กิจกรรมนี้จะ
ขาดช่วงก็เมื่อถึงเวลาปิดเทอมที่ไม่มีเศษอาหาร ซึ่งในการ
ดูแลบ่อก๊าซชีวภาพไม่ควรปล่อยให้บ่อฟีบ โรงเรียนจึงปลูก
หญ้าเนเปียร์บนพื้นที่ประมาณ 1 งานกว่า หญ้าสูงท่วมหัว
สีเขียวจัดที่ใช้เลี้ยงวัวนมชนิดนี้ เมื่อน�ามาสับละเอียดใช้เติม
ลงบ่อก๊าซชีวภาพได้ บางครั้งโรงเรียนก็ตัดหญ้าเนเปียร์
ไปแลกมูลวัว
“จริง ๆ มูลวัวขอฟรีก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านเก็บไว้
ขาย หรือไว้ใส่เป็นปุ๋ยในไร่นาของตัวเอง มันมีมูลค่านะ
กระสอบละ 35 บาท”
มูลวัว มูลควาย มูลไก่ มูลหมู ของเสียจากสัตว์นานา
ชนิด ใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับเติมลงบ่อหมักได้ทั้งสิ้น
ผู้อ�านวยการยังอธิบายเพิ่มเติมว่า “ปัญหาอย่างหนึ่ง
คือแค่เศษอาหารไม่พอ บางครั้งต้องเอามูลสัตว์ ขี้วัว
ขี้ควายใส่ลงไปด้วย แต่โรงเรียนของเราไม่มีวัวไม่มีควาย
จึงต้องปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้แลกกับขี้วัวของชาวบ้าน
ชาวบ้านจะเกี่ยวหญ้าให้วัวกินก็มาที่นี่ได้ หรือแทนที่จะ
ปล่อยวัวไปกินหญ้าแล้วต้องตามไปเฝ้าวัว ถ้ามีคนน�าหญ้า
มาแลกก็ไม่ต้องเสียเวลาท�างานอื่น”
ไม่แน่ว่าในอนาคตทางโรงเรียนบ้านทับไฮอาจมี
โครงการจัดหาวัวมาเลี้ยง ให้อาหารคือหญ้าเนเปียร์
เพื่อเอาขี้วัวมาเติมบ่อก๊าซชีวภาพอย่างจริงจัง
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<  	 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทับไฮสาธิตวิธีเติม
“วัตถุดิบ” ลงไปในบ่อหมัก
<< 	 ชาวบ้านปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อสับใส่บ่อหมัก
หรือน�ำไปเลี้ยงวัวเพื่อให้ได้มูลวัวมาใส่บ่อหมัก

ภายในบ่อก๊าซชีวภาพ
บ่อก๊าซชีวภาพมีลกั ษณะคล้ายกับลูกบอลลูนขนาดใหญ่
ผิวพลาสติกเต่งตึงจากลมอัดอยู่ข้างใน ซึ่งความจริงแล้ว
ไม่ใช่อากาศธรรมดา แต่เป็นก๊าซชีวภาพ
ขนาดบ่อกว้างประมาณ 1.7 เมตร ยาว 4 เมตร
และขุดลึกจากพื้นดินส่วนหัวบ่อประมาณ 0.8 เมตร ลาดเท
ไปยังส่วนท้ายบ่อลึก 1 เมตร
หลังจากขุดหลุมแล้วชาวบ้านจะช่วยกันน�ำถุงผ้ายาง
พลาสติกส�ำเร็จรูปขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ในหลุม
รันดร พิมพ์ดา ชาวบ้านซึ่งครอบครัวมีกันอยู่เจ็ดคน
เวลานี้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานชุมชน เล่าวิธีการติดตั้ง
จากประสบการณ์ว่า “เราจะเอาถุงผ้ายางส�ำเร็จรูปมาต่อท่อ
พีวีซีที่ปากถุงกับท้ายถุง ใช้ยางในรถยนต์รัดให้แน่น ท่อพีวีซี
เป็นช่องส�ำหรับใส่ขยะ และให้นำ�้ ทิ้งล้นออกทางท้ายถุง
จากนั้นใช้เครื่องเป่าลมเติมลมเข้าไปให้ถุงผ้ายางขึ้นรูป
ภายในหลุม จากนั้นเติมน�้ำ”
การเติมน�้ำต้องให้ท่วมขังท่อพีวีซีจากด้านใน น�้ำจะ
คอยกันลมและก๊าซไว้ไม่ให้รั่วไหลออก
เมื่อ “บ่อก๊าซชีวภาพ” โป่งพองเข้ารูปแล้วถึงจะเติม
มูลสัตว์ลงไป ครั้งแรกนิยมใช้มูลสัตว์เป็น “วัตถุดิบตั้งต้น”
เพราะให้ก๊าซมากกว่า ต่อเมื่อเกิดก๊าซแล้วจึงหันมาใช้เศษ
อาหารหรือมูลสัตว์ได้
วงจรการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพภายใน “ลูกบอลลูน”
ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล หรือเศษอาหาร
ที่อยู่ในบ่อหมักจะเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย เกิดการ
หมัก บ่ม อยู่ภายใน และคายก๊าซออกมาตามปฏิกิริยาของ
ธรรมชาติ
กรณีเติมวัตถุดิบมากไปหรือมีฝนตก น�้ำจะล้นออกทาง
ท้ายบ่อ ถือเป็นน�้ำปุ๋ยหมักคุณภาพดี น�ำไปเป็นหัวเชื้อรดน�้ำ
ต้นไม้ได้
นอกจากนี้ยังมีท่อเล็ก ๆ ที่มีวาล์วเปิดปิดต่อเป็นเส้น
ทางเดินของก๊าซชีวภาพ
ปลายทางของท่อนี้คือห้องครัวตามบ้านเรือนนั่นเอง

“

เราจะเอาถุงผ้ายางส�ำเร็จรูป
มาต่อท่อพีวีซีที่ปากถุง
กับท้ายถุง ใช้ยางในรถยนต์
รัดให้แน่น ท่อพีวีซีเป็นช่อง
ส�ำหรับใส่ขยะ และให้น�้ำทิ้ง
ล้นออกทางท้ายถุง
จากนั้นใช้เครื่องเป่าลม
เติมลมเข้าไปให้ถุงผ้ายาง
ขึ้นรูปภายในหลุม
จากนั้นเติมน�ำ้

”

รันดร พิมพ์ดา
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แผนที่ชุมชนบ้านทับไฮ

> ชาวบ้านก�าลังช่วยกันติดตั้ง
บ่อก๊าซชีวภาพในบริเวณหลังบ้าน
และเดินสายยางที่น�าก๊าซชีวภาพ
ไปเข้าห้องครัว

โครงการขยะสู่พลังงาน
จัดอบรมให้ชาวบ้าน
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
และการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
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ผืนดินแม่ไอ่ บุตรพรม

ต�ำบลแสงสว่าง
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพและคัดแยกขยะในครัวเรือน
เริ่มต้นจากกลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่าสี ซึ่งประสบปัญหามูลวัว
มูลสัตว์เรี่ยราดในหมู่บ้าน เมื่อปี 2553 จ�ำนวน 42 บ่อ
ในปี 2555 ชาวบ้านรวมกลุ่มกันของบประมาณ
สนับสนุนจาก ปตท.สผ. ซึ่งเข้ามาด�ำเนินโครงการสินภูฮ่อม
ส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ใกล้กัน หลังจากบอก
เล่าแบบปากต่อปากว่าบ่อหมักก๊าซชีวภาพสามารถผลิตก๊าซ
เพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง
แดง อ้วนเต็ม ชาวบ้านทับไฮ ต�ำบลแสงสว่าง
อ�ำเภอหนองแสง เข้าร่วมโครงการมา 3 ปีแล้ว เล่าว่า
“ช่วยประหยัดได้เยอะมาก ท�ำไม่ยาก แค่ขุดหลุม แล้ว
ปตท.สผ. ก็มาลงถุงก๊าซ ต่อสายให้ ของเหลือจากครัวเรือน
ใส่ได้ทุกอย่าง นอกจากน�้ำอาหารแล้ว น�้ำซาวข้าวก็ใส่ได้
ประหยัดจากเคยเติมแก๊สปีละหกถัง ตอนนี้เหลือปีละถัง
เดียว”
ครอบครัวของแดงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดึงดูดให้เพื่อน
บ้านหันมาใช้ก๊าซชีวภาพ
ในชั่วระยะแค่ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2555-2559 ในพื้นที่
ต�ำบลแสงสว่างมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 112 บ่อ
ไม่รวมอีก 31 บ่อของชาวบ้านรุ่นล่าสุดที่ร่วมอบรมอยู่
ที่โรงเรียนบ้านทับไฮในเดือนกันยายนปี 2559

ออกจากโรงเรียนบ้านทับไฮ เส้นทางสายชนบทน�ำไปสู่
ที่ดินแปลงเล็ก ๆ ที่อยู่ติดกับบ่อน�้ำ และวัวคอกหนึ่งอยู่ตรง
ริมบ่อ
ผืนดินของ ไอ่ บุตรพรม สมาชิกล่าสุดของครอบครัว
ก๊าซชีวภาพ
หลุมลึก 1 เมตรถูกขุดไว้รอท่า
เมื่อคนพร้อม ทีมงานพร้อม ก็ถึงเวลาที่จะมาช่วยกัน
ติดตั้งถุงผ้ายางพลาสติก
“แม่ว่ามันใช้ดี แล้วก็ประหยัดสตางค์” เธอเล่าหลังเห็น
เพื่อนบ้านใช้มาแล้ว 2-3 ปี
“เลือกตรงนี้เพราะเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้ แม่จะตามมาปลูก
บ้านอยู่ ตอนนี้หลังที่อยู่ลึกเข้าไปมันแคบ”
วัวห้าตัวในคอก คือความหวังของแม่ไอ่ที่จะเอาขี้ของ
มันมาเติมบ่อก๊าซชีวภาพ เปลี่ยนขี้วัวให้กลายเป็นพลังงาน
เสริมด้วยเศษอาหารที่ย่อยสลายได้เหมือนที่เพื่อน ๆ
เคยบอกไว้
ถึงตอนนี้แม่ไอ่เรียนรู้ภาคทฤษฎีมาแล้วอย่างครบครัน
เหลือแค่ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเองเท่านั้น
..............
บนเสาเพิงเล็ก ๆ ที่ปลูกไว้นั่งหลบแดด แม่ไอ่เตรียม
ต่อเติมให้เป็นบ้านหลังใหม่ ข้างเสาไม้มีปลายสายท่อก๊าซ
ที่ต่อเข้ากับวาล์ว
ต้นทางอยู่ที่บ่อก๊าซชีวภาพ
อีกไม่นานจะมีก๊าซชีวภาพพวยพุ่งออกมาจากปลายท่อ
อีกครอบครัวหนึ่งจะผลิตก๊าซหุงต้มใช้เองได้ ด้วยการ
บ่มหมักมูลสัตว์และเศษอาหาร
ใกล้ถึงเวลาที่บ่อหมักก๊าซชีวภาพบ่อหนึ่งจะเริ่ม
ท�ำงาน และเป็นตัวอย่างให้กับบ่ออื่นๆ ที่จะตามมาอีก
หลังจากนี้
โครงการขยะสู่พลังงาน
ติดต่อ นายละม่อม สิทธิศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทับไฮ
ต. แสงสว่าง อ. หนองแสง จ. อุดรธานี 41340
โทร. 08-4954-3182 เวลา 08.30-16.30 น.
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ฉายอดีตกรุงศรีอยุธยา
สืบสานคุณคามรดกโลก
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แบบจ�ำลองช่วยให้ผู้ชมจินตนาการภาพของ
พระราชวังโบราณสมัยอยุธยาตอนปลายได้ชัดเจน
แม้ปัจจุบันพระราชวังโบราณที่ตั้งอยู่ในสถานที่จริงนั้น
จะเหลือแต่เพียงซากฐาน
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ปำยรูปแบบสันนิษฐำน
พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์
ติดตั้งในพื้นที่โบรำณสถำนเดิม
ซึ่งพังทลำยไปแล้ว
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อำคำรสื่อกำรเรียนรู้
พระรำชวังโบรำณ
กลำยเป็นจุดเรียนรู้แห่งใหม่
ที่มีนักเรียนจ�ำนวนมำก
เข้ำมำชม
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พระนครศรีอยุธยา

โบรำณสถำนเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่มรดกโลก

“วังสมัยกอนใหญขนาดนี้เลยเหรอ”
“เขาวาอยางงั้น”
นักเรียนสองคนคุยกันเบา ๆ ระหวางที่มัคคุเทศกชี้ใหดูแบบจําลองพระราชวังโบราณสมัยอยุธยา
แบบจําลองสีขาวในตูกระจกมีอาคารตาง ๆ กระจายเต็มพื้นที่ พระที่นั่งดูโอโถง เรือนยอดปราสาทราชมณเฑียร
สูงสงา ทวาเมื่อทอดสายตาผานกระจกมองหาพระราชวังในสถานที่จริงเบื้องหลัง กลับพบเพียงแคลานโลง
“เด็ก ๆ ลองมองไปดานหลัง พระที่นั่งบรรยงกรัตนาสนตั้งอยูกลางสระนํ้าตรงนั้น อีกชื่อหนึ่งคือ
พระที่นั่งทายสระ ใชเปนที่พักผอนหยอนใจของพระมหากษัตริย มีอางแกวสําหรับเลี้ยงปลา มีแทนสําหรับ
โปรยขาวตอก มีภูเขาจําลอง นํ้าพุจําลอง เด็ก ๆ ทราบไหมวาในสมัยอยุธยามีนํ้าประปาใชแลว ไดรับอิทธิพล
มาจากตะวันตกในสมัยสมเด็จพระนารายณ…”
สายตานักเรียนกวา 20 คูมองตาแปว ถาใหทุกคนนึกตามความคิดและประสบการณ
ภาพพระราชวังหลวงสมัยอยุธยาในสมองแตละคนคงหลงทางสะเปะสะปะ แตแบบจําลองสีขาวขางหนา
ชวยใหทุกคนจินตนาการถึงภาพวังอันรุงเรืองของกรุงศรีอยุธยาชัดเจนคลายคลึงกัน
และจินตนาการนั้นเองจะนําทางพวกเขากลับไปในอดีต
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน
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อยุธยำยศยิ่งฟำ
กรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานีที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่บรรจบ
กันของแม่น�้าสามสาย รุ่งเรืองเพียงใด คงไม่มีใครเกิดทัน
เห็นกับตา แต่หลักฐานจากเอกสารโบราณทั้งของไทยและ
ต่างชาติเล่าตรงกันว่า เจริญรุ่งเรืองงดงามดั่งเมืองสวรรค์
โคลง “ก�าสรวลศรีปราชญ์” บรรยายความยิ่งใหญ่ของ
กรุงศรีอยุธยาว่า ราวกับเมืองฟ้าที่ลอยลงมาอยู่บนดิน
พระเจดีย์ล้วนงดงามดุจปราสาทพระอินทร์ แต่ละองค์เจดีย์
ล้วนสีทองอร่ามทั้งด้านนอกและใน
อยุธยายศยิ่งฟา
อํานาจบุญเพรงพระ
เจดียลอออินทร
ในทาบทองแลวเนื้อ

ลงดิน แลฤๅ
กอเกื้อ
ปราสาท
นอกโสรม ฯ

คงไม่ลืมกันว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทางการ
เมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของอาณาจักรสยาม
ยาวนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง 33
พระองค์ ชาวเมืองนับถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา
จึงก่อสร้างวัดวาอารามไว้มากมาย สถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาล้วนพัฒนาและ
ส่งต่อมายังสมัยรัตนโกสินทร์ กล่าวได้ว่างานศิลปะตามวัด
ที่เราเห็นในปัจจุบันมีรากฐานมาจากสมัยอยุธยา
แต่ครั้นพ่ายแพ้ในสงครามกับพม่าคราวเสียกรุงฯ
ครั้งที่ 2 ปี 2310 กรุงศรีอยุธยาย่อยยับเสียหายราบคาบ
เมืองถูกปล่อยทิง้ ร้าง จนเมือ่ สร้างเมืองหลวงใหม่ทกี่ รุงเทพฯ
จึงขุดรื้ออิฐเก่าจากอยุธยามาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ซ�้ายังถูกคนลักลอบขุดหาสมบัติท�าลายโบราณสถาน
กว่าอยุธยาจะกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้คนอีกครั้ง
สมัยรัชกาลที่ 4 ก็ผ่านเวลาหลังสงครามมาร่วมร้อยปี
“โบราณสถานถูกท�าลายไปเยอะ โดยเฉพาะที่
พระราชวังหลวงเพราะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
สัญลักษณ์ของอ�านาจสูงสุด จึงตกเป็นเป้าของการท�าลาย
ต่างกับพวกวัดวาอาราม เพราะพม่านับถือศาสนาพุทธเช่น
เดียวกับเรา สภาพที่เหลืออยู่จึงมีแต่ซากฐานโผล่พ้นผิวดิน

มานิดหน่อย” ประทีป เพ็งตะโก ผู้อ�านวยการ
ส�านักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา สะท้อนปัญหา
ของพระราชวังโบราณที่คนปัจจุบันไม่อาจร่วมรับรู้ถึง
ความรุ่งเรืองในอดีต
ก่อนหน้านี้ถ้าใครเดินเข้ามาในเขตพระราชวังโบราณ
ติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ทางทิศเหนือ คงเห็นเพียงพื้นที่
โล่งขนาด 150 ไร่ที่มีซากอิฐปูนซึ่งเป็นส่วนฐานรากของ
พระราชวัง และต้นพุทราขึ้นประปราย ไร้สิ่งน่าสนใจชวนให้
เดินชมต่อ ต่างจากบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ยังคงเหลือ
เจดีย์เก่าสามองค์
ปัญหานี้ไม่เพียงเกิดแก่พระราชวังโบราณของอยุธยา
แต่โบราณสถานอีกหลายแห่งทีส่ า� คัญระดับประเทศก็ประสบ
ความช�ารุดเสียหายจนผู้ชมปะติดปะต่อภาพในอดีตไม่ได้
ปตท.สผ. ซึ่งเล็งเห็นความส�าคัญของแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับกรมศิลปากร
ด�าเนินโครงการ “ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลก
ทางวัฒนธรรม” เป็นโครงการระยะยาว 11 ปี
ตั้งแต่ปี 2550-2560 โดยริเริ่มโครงการที่แหล่งมรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร
ซึ่งประสบความส�าเร็จจนขยายการด�าเนินงานมาถึง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 2534
นอกจากงบประมาณที่สนับสนุนไปราว 70 ล้านบาทแล้ว
ปตท.สผ. ยังเป็นผูผ้ ลักดันโครงการให้เดินหน้า โดยท�าหน้าที่
ประสานงาน จัดการประชุมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็น รวมถึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่มรดกโลกเหล่านี้เป็นที่รู้จักของประชาชน
มากยิ่งขึ้น
ภารกิจส�าคัญของโครงการคือการสร้าง “รูปแบบ
สันนิษฐาน” หรือการท�า reconstruction เพื่อหาว่า
โบราณสถานนั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
อย่างไรก่อนช�ารุดเสียหาย
“ความส�าคัญของการท�ารูปแบบสันนิษฐาน ไม่ว่าจะ
ป้ายหรือแบบจ�าลอง คือช่วยเสริมจินตนาการให้ผู้ชมเห็น
ภาพโบราณสถานแห่งนั้นชัดขึ้น จากเดิมที่เป็นพื้นที่เหลือแต่
ซากเล็กซากน้อย เมื่อมีรูปจ�าลองโบราณสถาน เขาจะเข้าใจ
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“
”

อยุธยาไม่ได้รุ่งเรืองเฟื่องฟู
อย่างโดดเดี่ยว แต่เกิดจาก
การผสมผสานของศิลปะ
จากดินแดนโดยรอบ
ประทีป เพ็งตะโก

รูปแบบสันนิษฐาน
ของวัดโบราณต่าง ๆ
เกิดจากการประมวลความรู้
ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
การวิเคราะห์ และจินตนาการ

ในความยิ่งใหญ่ รุ่งเรือง เป็นเครื่องมือสื่อสารการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมาก”
ประทีปอธิบายถึงเหตุผลที่โครงการเลือกท�ำงานยากชิ้นนี้
โดยกรมศิลปากรจะช่วยสนับสนุนข้อมูลจากการขุดค้น
และแผนผังอาคารต่าง ๆ ในโบราณสถานที่เก็บรวบรวมไว้
หลายสิบปี
เริ่มต้นกับรูปแบบสันนิษฐานของโบราณสถานหกแห่ง
คัดเลือกจากโบราณสถานจ�ำนวนมากในอยุธยาโดย
พิจารณาถึงความส�ำคัญ เช่น สร้างโดยพระมหากษัตริย์
หรือมีระบุในพงศาวดารซึ่งจะช่วยให้การศึกษาค้นคว้า
ง่ายขึ้น ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดแม่นางปลื้ม
“วัดมหาธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในเมืองที่นับถือศาสนาพุทธ
วัดพระศรีสรรเพชญ์เคยเป็นพระราชวังเดิมก่อนที่สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถยกให้เป็นวัดประจ�ำพระราชวัง มีเจดีย์
บรรจุอัฐิของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ส�ำหรับวัด
แม่นางปลื้มมีความส�ำคัญในเชิงศิลปวัฒนธรรม คือมีเจดีย์
สิงห์ล้อม แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะเขมร สะท้อนว่า
อยุธยาไม่ได้รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างโดดเดี่ยว แต่เกิดจากการ
ผสมผสานของศิลปะจากดินแดนโดยรอบ” นักโบราณคดี
คนเดิมยกตัวอย่างความส�ำคัญของโบราณสถานในโครงการ
ถึงปี 2557 จึงเข้าสู่งานระยะที่ 2 ของการต่อเติมภาพ
ในอดีตให้สมบูรณ์ นั่นคือพระราชวังโบราณ โบราณสถาน
ทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญทีส่ ดุ ของอาณาจักรอยุธยา และถือเป็นความ
ท้าทายที่สุดของงานท�ำรูปแบบสันนิษฐานในประเทศนี้
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 69
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สืบอดีตจำก
เศษซำกและควำมว่ำงเปล่ำ
การท�า “รูปแบบสันนิษฐาน” อาจไม่ต่างจากงาน
นักสืบ เพราะต้องสืบค้นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
และโบราณคดีทั้งหมด ก่อนจะน�ามาประมวลและวิเคราะห์
หาภาพที่สมบูรณ์ใกล้เคียงความจริงที่สุด
ความยากคือความจริงที่ว่างานสถาปัตยกรรมและงาน
ศิลปกรรมเป็นเรือ่ งรสนิยมตามยุคสมัย ดังนัน้ จึงเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอด ตอนต้นสมัยอยุธยามีลักษณะงานแบบหนึ่ง
ตอนกลางแบบหนึ่ง ตอนปลายก็อาจเป็นอีกลักษณะหนึ่ง
ดังนั้นถ้ามิใช่ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะของอยุธยา
อย่างลึกซึ้งก็จะไม่สามารถเข้าใจว่าส่วนที่หายไปจากซาก
ฐานที่เหลืออยู่นั้นน่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และหากจะ
มองหานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่สุดด้านรูปแบบสันนิษฐาน
ท่านนั้นคือ ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม อดีตอาจารย์ภาควิชา
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งท�างานด้านนี้มากว่า 30 ปี และเคยร่วมงานกับ ปตท.สผ.
ตั้งแต่เริ่มโครงการที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร จนมาถึงที่อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยานี้

“

พระราชวังที่จ�าลองขึ้นคือพระราชวังหลวงในช่วงปลาย
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถซึ่งครองราชย์ยาวนานถึง 40 ปี
ทรงขยายอาณาบริเวณพระราชวังไปทางทิศเหนือ พร้อมทั้ง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งขนาดใหญ่อย่างวิจิตร
ส่วนบริเวณพระราชวังเดิมโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็น
วัดพระศรีสรรเพชญ์-วัดในพระบรมมหาราชวังส�าหรับ
ประกอบพระราชพิธีของราชส�านัก อันเป็นต้นแบบต่อมา
ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัตนโกสินทร์
พระราชวังยุคนี้จึงมีอาณาเขตกว้างขวาง สะท้อนถึง
พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์
ภายในพระราชวังแบ่งสัดส่วนตามการใช้งาน
เขตพระราชฐานชัน้ นอกเป็นพืน้ ทีข่ องอาคารสถานทีร่ าชการ
เช่น ศาลาลูกขุน ศาลหลวง พระคลังข้างที่ เขตพระราชฐาน
ชั้นกลางมีอาคารพระที่นั่งส�าหรับพิธีประกอบเกียรติยศ
พระมหากษัตริย์ และรับแขกบ้านแขกเมือง เขตพระราชฐาน
ชั้นในสุดคือ “บ้าน” หรือที่ประทับของพระมหากษัตริย์
พระมเหสี และพระสนม ในเขตพระราชวังจึงประกอบด้วย
อาคารมากมาย

ไม่ได้หมายความว่าแบบจ�าลองนี้ถูกต้องนะ
มันมีข้อบกพร่อง อาจมีข้อผิดพลาด
…ดูรูปแบบสันนิษฐานแล้วให้น�าไปคิดต่อ

”

ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม

ความรู้ความเข้าใจในเอกสารจากพงศาวดาร เอกสาร
บันทึกการขุดค้น และความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็น
สิ่งที่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีขึ้นง่าย ๆ แต่อาศัยการสั่งสม
มาตลอดทั้งชีวิต ประกอบกับ ศ. ดร. สันติเคยท�ารูปแบบ
สันนิษฐานของพระราชวังโบราณมาก่อน ท�าให้การท�างาน
ครั้งนี้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
“ปี 2530 ผมท�าหุ่นจ�าลองนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว จัดแสดง
อยู่ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เดินส�ารวจเอง
เขียนแบบเอง ตอนนั้น ผอ. ประทีปเป็นนักโบราณคดีอยู่ที่
นั่น ไปเดินดูด้วยกันแล้วขุดมากับมือ ผมก็ซักถาม หาข้อมูล
จากเขา น�ามาประมวลใช้ท�างาน”

“ผมอ่านพงศาวดารเยอะมาก ทั้งบันทึกของพระยา
โบราณราชธานินทร์ ค�าให้การขุนหลวงหาวัด ค�าให้การ
ชาวกรุงเก่า ผมไม่ได้อ่านในฐานะนักประวัติศาสตร์
แต่อ่านเพื่อน�าข้อมูลมาร่วมตรวจสอบในฐานะ
นักประวัติศาสตร์ศิลปะ เพราะพระราชวังถูกท�าลายล้าง
หมดแล้ว เหลือเฉพาะซากฐานเท่านั้น ส่วนเส้นทางเดิน
ก็สับสนมาก เหลือเพียงเส้นทางเดินตัดใหม่คราวบูรณะ
จนเราท�าความเข้าใจไม่ได้เลย” ศ. ดร. สันติเล่าถึงความยาก
ในการรื้อฟื้นภาพพระราชวังโบราณ
ข้อมูลของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)
นั้นเป็นงานศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งช่วยระบุต�าแหน่ง
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แผนที่เกาะเมืองอยุธยา
ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

ใหญ่ ๆ ของพระที่นั่งต่าง ๆ ว่าอยู่บริเวณใด แต่ก็ต้อง
ยอมรับในข้อจ�ำกัดที่ไม่ใช่ข้อมูลจากสมัยอยุธยาโดยตรง
นอกจากนั้นการท�ำงานกับเอกสารโบราณหรือผลการขุดค้น
บางครั้งยังต้องระวังการถูกข้อมูล “หลอก”
“ในเอกสารอาจเป็นบทกวีบรรยายภาพพระที่นั่ง
พระศรีสรรเพชญ์ บอกมีพญานาคเลื้อยลงมาเป็นพวง
แต่ถา้ พิจารณาในความเป็นจริงแล้วไม่นา่ ใช่ เรารูว้ า่ คนเขียน
ไม่ใช่ช่าง ต้องระมัดระวัง ต้องทบทวนให้มาก บางเรื่องไม่มี
ข้อมูลเลยก็ต้องใช้จินตนาการ ใช้การปะติดปะต่อ
อาศัยพระราชวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พอสมควร
เพราะสมัยรัตนโกสินทร์สืบทอดจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
พระมหาปราสาทต่าง ๆ จึงมีรูปแบบเค้าโครงใกล้เคียงกัน”
แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะน�ำรูปแบบสมัย
รัตนโกสินทร์มาใช้ได้ทุกอย่าง อาจารย์สันติยกตัวอย่าง
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ว่าในสมัยอยุธยาไม่น่าจะ
“อ่อนเฟี้ยว” อย่างสมัยรัตนโกสินทร์ ต้องพิจารณาจาก
หลักฐานอื่น ๆ มาประกอบ ทั้งจากจิตรกรรมฝาผนัง
งานปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งโครงไม้ที่เป็น
ช่อฟ้าของวัดไชยวัฒนารามซึ่งยังเหลืออยู่
อีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงวิธีท�ำงานของอาจารย์ คือ
การหารูปแบบประตูวังที่กั้นแบ่งเขตพระราชฐานชั้นต่าง ๆ  
อาจารย์สันติเดินส�ำรวจพระราชวังโบราณจนไปพบประตูที่
มุมก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นประตูเดียวที่เหลืออยู่
และโชคดีที่ยังมีสภาพดีและสมบูรณ์ จึงน�ำมาเป็นต้นแบบ
การจ�ำลองประตูอื่น ๆ ของพระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน
ส่วนยอดพระมหาปราสาทของพระที่นั่งวิหารสมเด็จ
ซึ่งไม่เหลือหลักฐานใด ๆ แล้ว อาจารย์สันติใช้วิธีวิเคราะห์

รูปแบบศิลปกรรมตามพระราชนิยม หลังอ่านในเอกสารพบว่า
พระทีน่ งั่ หลังนีน้ า่ จะสร้างหรือบูรณะสมัยพระเจ้าปราสาททอง
ซึ่งพระองค์เป็นสามัญชนที่ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์
พระองค์จึงทรงสร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นอย่างใหญ่โต
สง่างามเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพระราชอ�ำนาจ ประกอบ
กับช่วงเวลานั้นอยุธยาแผ่อิทธิพลไปถึงเขมร รูปแบบปรางค์
ของขอมจึงได้รับการน�ำมาปรับใช้กับวัดไชยวัฒนาราม
ซึ่งประกอบด้วยปรางค์ประธานและเมรุทิศเมรุรายแปดองค์
สร้างเป็นปราสาทที่มียอดทรงปรางค์ นับเป็นศิลปกรรม
ที่ออกแบบขึ้นใหม่ และน่าจะได้รับความนิยมในสมัยนั้น
เพราะต่อมาในรัชกาลของพระเพทราชาก็ยงั ใช้รปู แบบ
เมรุทศิ เมรุรายเป็นประตูยอดทางเข้าอุโบสถ อาจารย์สนั ติ
สันนิษฐานว่ายอดพระที่นั่งวิหารสมเด็จน่าจะเป็นยอด
ปรางค์ด้วย
ด้วยวิธีคิดวิเคราะห์ ปะติดปะต่อผสมจินตนาการ
ดังตัวอย่างข้างต้น รูปแบบอาคารส่วนประกอบอื่น ๆ ก็ได้รับ
การสันนิษฐานขึ้นในลักษณะเดียวกัน เช่น อาคารพระคลัง
ส�ำหรับเก็บเงินและสมบัติซึ่งต้องการความมั่นคงปลอดภัย
รูปทรงจึงน่าจะเป็นอย่างตึกฝรัง่ ตามอิทธิพลของชาติตะวันตก
ที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยา หรือพระที่นั่งชมดาวก็สันนิษฐาน
ว่าไม่มีหลังคา เป็นต้น
“ไม่ได้หมายความว่าแบบจ�ำลองนี้ถูกต้องนะ มันมี
ข้อบกพร่อง อาจมีข้อผิดพลาด คุณอย่าเชื่อผม ดูรูปแบบ
สันนิษฐานแล้วให้น�ำไปคิดต่อ จะเจริญสติปัญญา”
ค�ำกล่าวของอาจารย์สันติบ่งบอกชัดเจนถึงความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในการท�ำ “รูปแบบสันนิษฐาน”
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เส้นทำงเดินศึกษำ
ในพื้นที่พระรำชวังโบรำณ
มีปำยรูปแบบสันนิษฐำนติดตั้งไว้
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้ำใจ
ควำมรุ่งเรืองของอยุธยำในอดีต

จำกโปรแกรมสู่แบบจ�ำลอง
นอกจากการวิเคราะห์งาน การเขียนแบบในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ นักประวัติศาสตร์ศิลปะวัย 71 ก็เป็นคนท�าเอง
ทั้งหมด
“อาจารย์ท�างานเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แรก เพราะมี
ข้อมูล มีภาพรวมอยู่ในหัว ถ้ามีข้อสงสัยแม้สักนิด อาจารย์
จะให้ดิฉันขับรถพาไปอยุธยา อาจแค่ไปดูบันไดด้านเดียว
แล้วก็วิ่งรถกลับมาท�างานต่อ วิธีท�างานของอาจารย์เป็น
แบบนี้ รู้สึกได้เลยว่าอาจารย์ตรากตร�ากับโครงการนี้มาก
ด้วยความชอบและความสนุก” เป็นภาพการท�างานจาก
ค�าบอกเล่าของคุณราศี บุรษุ รัตนพันธุ์ ผูท้ า� หน้าทีป่ ระสานงาน
โครงการและเป็นผู้ช่วยของอาจารย์สันติ
เหตุที่ต้องนั่งรถไปดูให้เห็นกับตา เพราะอาจารย์สันติ
เชื่อว่าการดูรูปถ่ายสองมิติ ไม่ชัดเจนเท่ากับการดูของจริง
ซึ่งเป็นสามมิติ และช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงกับส่วนอื่น
เห็นบริบทรอบ ๆ รวมถึงร่องรอยที่อาจตกแต่งซ่อมแซมมา
ก่อนหน้า
“ผมบอกกับลูกศิษย์ว่า ผมไปคุยกับโบราณสถาน
ไม่ใช่ว่าโบราณสถานพูดได้ แต่ผมไปคุยและตั้งค�าถาม
พยายามหาเหตุผลหาค�าตอบ ท�าให้คิดอะไรได้เยอะ”
หลังจากท�างานวิเคราะห์และเขียนแบบพระราชวัง
โบราณในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อร่างแบบสามมิติแทบ
ทุกวัน ไม่มีวันหยุดเป็นเวลากว่า 1 ปี ในที่สุดภาพจ�าลอง
ของพระราชวังอันยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาจากฝีมือของ
อาจารย์สันติก็ส�าเร็จเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อมาคือการน�า
รูปแบบสันนิษฐานจากโปรแกรมขึ้นรูปเป็นแบบจ�าลอง
ซึง่ ปตท.สผ. เสนอแนวคิดการพิมพ์ดว้ ยเครือ่ งพิมพ์สามมิติ
อันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ท�าให้ได้ชิ้นงานถูกต้อง
สมบูรณ์ตรงตามแบบมากที่สุด
ชิ้นงานกว่า 200 ชิ้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทั้งปราสาทพระที่นั่ง รั้ววัง อาคารต่าง ๆ จึงถูก “ยิง”
หรือพิมพ์เป็นแบบจ�าลองสามมิติในสัดส่วน 1 : 125
ด้วยวัสดุพลาสติก ABS ซึ่งมีคุณสมบัติคงทนแข็งแรง
อย่างไรก็ตามแบบจ�าลองทั้งหมดนั้นเป็นสีขาว
“นี่เป็นการสันนิษฐาน ไม่ใช่จ�าลองจากของจริง เราไม่รู้

หรอกว่าสีสมัยอยุธยาเป็นอย่างไร เราไม่เคยเห็นนอกจากสี
ในจิตรกรรมฝาผนัง เพราะฉะนั้นเราจึงท�าเป็นสีขาว ให้คน
รู้ว่านี่เป็นเพียงรูปแบบสันนิษฐาน ขนาดเป็นแบบจ�าลอง
สีขาวล้วนคนยังเชื่อ ถ้าเป็นสีจะยิ่งเชื่อหนักว่าของจริง
เป็นแบบนี้ แบบจ�าลองยิง่ สมจริงเท่าไรก็ยงิ่ โกหกมากเท่านัน้ ”
ระหว่างที่อาจารย์สันติเขียนร่างแบบสามมิติอยู่นั้น
กรมศิลปากรและ ปตท.สผ. ก็เตรียมการสร้างอาคารสื่อการ
เรียนรู้พระราชวังโบราณแห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อจัดแสดง
แบบจ�าลองรูปแบบสันนิษฐาน ปัญหาใหญ่ที่ต้องขบคิดคือ
รูปแบบอาคาร จากรูปแบบเดิมที่จะให้เป็นอาคารเรือนไทย
ขนาดใหญ่ ด้วยแนวคิดว่าจะสะท้อนภาพชีวิตชาวอยุธยา
สุดท้ายกลับเปลี่ยนมาเป็นอาคารรูปทรงเรียบง่ายที่สุด
“เราเกรงว่าเรือนไทยจะโดดเด่นเกินโบราณสถาน
จึงสรุปกันว่าต้องเป็นแค่อาคารที่คุ้มแดดคุ้มฝนให้ตัวแบบ
จ�าลอง เรียบง่าย โปร่ง ไม่ต้องการความโดดเด่น” ประทีป
ผู้อ�านวยการส�านักศิลปากรที่ 3 อธิบายถึงที่มาของอาคาร
ผนังกระจกบาง ๆ ที่สามารถมองผ่านจากตัวแบบจ�าลอง
ออกไปเห็นซากโบราณสถานที่อยู่ภายนอกได้อย่างชัดเจน
โดยลดแสงสะท้อนด้วยการเอียงกระจกสอบเข้าหากันเพื่อ
ประหยัดงบประมาณแทนการใช้กระจกตัดแสงซึง่ มีราคาสูง
ภายใต้อาคาร นอกจากแบบจ�าลองรูปแบบสันนิษฐาน
แล้ว ยังมีป้ายข้อมูลที่ให้รายละเอียดของอาคารต่าง ๆ ใน
พระราชวังโบราณ มีวีดิทัศน์อธิบายเรื่องราวที่เข้าใจง่าย
น่าติดตาม
เมื่อเดินออกจากอาคารไปสัมผัสพื้นที่พระราชวังก็จะ
พบกับเส้นทางเดินศึกษาโบราณสถาน และป้ายข้อมูล
รูปแบบสันนิษฐาน ให้เราจินตนาการได้ว่าถ้ายืนอยู่ที่มุม
หน้าป้าย จะมองเห็นโบราณสถานที่สมบูรณ์เป็นแบบใด
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ความละเอียดและใส่ใจยังปรากฏในการเลือกใช้ป้ายขนาด
เล็กที่ไม่เด่นจนกลายเป็นทัศนอุจาด ประกอบกับการใช้สี
ค่อนข้างสดเพื่อดึงดูดสายตาผู้ชม
ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ให้งานรูปแบบสันนิษฐานทีท่ มุ่ เทสร้างมา
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทว่าสิ่งต่าง ๆ นี้คงปรากฏเป็นจริงขึ้นไม่ได้เลย
หากไม่มีนักวิชาการที่มุ่งมั่นท�ำงานต่อเนื่องยาวนาน
หลายสิบปี จนเรียกได้ว่านี่คือ “ผลงานแห่งชีวิต” ของ
ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม

เสียงสะท้อน
แล้วความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น เมื่อบรรดาไกด์พา
ลูกทัวร์แวะมาชมพระราชวังโบราณมากขึ้น โดยใช้อาคาร
สือ่ การเรียนรูฯ้ เป็นจุดพักและบรรยายเรือ่ งพระราชวังโบราณ
ถึงแม้จะไม่มีตัวเลขสถิติชัดเจนว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นเท่าไร แต่ไกด์หนุ่มผู้คลุกคลีกับลูกทัวร์ทุกวันมากว่า
4 ปีอย่าง ปวิตร ใจเสงี่ยม ช่วยยืนยันได้
“น้อง ๆ ที่มาชมส่วนใหญ่จะร้องอู้หู มันเป็นแบบนี้เอง

เหรอ ตื่นตาตื่นใจ ปรกติคนมาดูพระราชวังโบราณ แต่จะไม่
เดินเข้าไปในส่วนลึก ๆ พอมีแบบจ�ำลองให้ดู เขาจะเริ่ม
สนใจเดินเข้าไปดูอาคารจริง ๆ ข้างใน แล้วการท�ำงานของ
ไกด์ก็ง่ายขึ้นมาก เราสามารถชี้จุดว่าตรงไหนคืออะไร
พงศาวดารกล่าวไว้ว่าอย่างไร ให้เขาจินตนาการเสริมจาก
ตรงนี้ เด็ก ๆ ชอบถ่ายรูปกลับไปดูเพราะไม่มีในต�ำราเรียน
ช่วยสร้างความเข้าใจมากขึ้น ผมมองว่ามีประโยชน์จริง ๆ
และได้รับความสนใจดีมาก”
สอดคล้องกับค�ำตอบของน้องอ้อ-ปวีนุช สระทองรัด
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ที่มาชมแบบจ�ำลองรูปแบบสันนิษฐานเป็นครั้งแรก
“แบบจ�ำลองช่วยให้เราพอนึกออกว่าเมื่อก่อนเขาอยู่กัน
อย่างไร วังสมัยก่อนสวยมาก คล้ายกับพระราชวังใน
กรุงเทพฯ แต่มีรูปทรงที่แตกต่างกัน ดูยิ่งใหญ่กว่าค่ะ”
เด็กสาวกล่าวด้วยรอยยิ้ม
ส�ำหรับ ประทีป เพ็งตะโก ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปากร
ที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตัง้ ใจว่าแบบจ�ำลองรูปแบบสันนิษฐาน
พระราชวังโบราณและวัดทั้งหกแห่งจะเป็นโครงการน�ำร่อง
ที่ขยายไปสู่โบราณสถานอื่น ๆ ซึ่งมีความส�ำคัญในอนาคต
“คนมาเที่ยวคงไม่ได้มาดูตึกใหม่หรือความอารยะ
แต่เขาอยากมาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม หลักฐานความเจริญ
ครั้งอดีตที่หลงเหลืออยู่ ถ้าเราเห็นความส�ำคัญและช่วยกัน
อนุรักษ์ไว้คงเป็นเรื่องดี เพราะโบราณสถานเหล่านี้เป็น
หลักฐานที่บอกถึงความรุ่งเรืองของเราในอดีต ท�ำให้คน
รุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจในชาติไทยของเรา”
……......
สาย ๆ บ่าย ๆ วันธรรมดา
นักเรียนนักศึกษาแวะเวียนมาเกาะกระจกดูแบบ
จ�ำลองพระราชวังโบราณกันไม่ขาดสาย
หากเราสามารถสังเกตลึกเข้าไปในดวงตาแต่ละคู่
เราอาจเห็นภาพประวัติศาสตร์ที่แจ่มชัด...
เป็นภาพอดีตที่จะน�ำเด็กๆ ก้าวไปสู่อนาคต
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พระอัฏฐำรสศรีสุคตทศพลญำณบพิตรจ�ำลอง
ได้รับกำรประดิษฐำน
ในโบรำณสถำนวัดวิหำรทอง
อันเป็นส่วนหนึ่งของ
งำนอนุรักษ์และพัฒนำ
พระรำชวังจันทน์
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จากทรัพยในดิน สืบสานวัฒนศิลป
แผนดินสมเด็จพระนเรศวร
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พิษณุโลก

หากเดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองไทย

ซึ่งประดิษฐานอยูที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
ชั้นเอกที่มีประวัติยาวนานตั้งแตสมัยสุโขทัย แลวขามมาทางฝงตะวันตก
ของแมนํ้านานขึ้นเหนือเลียบลํานํ้าไปไมไกลนัก ก็จะพบผูคนที่แวะเวียนมา
สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโดยรอบที่ตั้งศาลนั้นจะมองเห็น
ลานโลงกวางซึ่งมีรากฐานของแนวกําแพงโบราณทอดยาววางตัวเปนกรอบสี่เหลี่ยมขนาดตาง ๆ
กระจายทั่วพื้นที่
ครั้งหนึ่งในอดีตที่นี่คือ “พระรำชวังจันทน์” สถานที่เสด็จพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดพระองคหนึ่งในประวัติศาสตรไทย
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไวในหนังสือ สาสนสมเด็จ
วา “คําวาวังจันทน นาจะมาจากคําวา ตําหนักจันทน
หรือเรือนจันทน ในสมัยโบราณเรือนที่อยูอาศัย
ทําดวยไมทั้งสิ้น แตสําหรับเรือนของพระเจาแผนดิน
และเจานายที่ศักดิ์สูง เรือนจะสรางดวยไมจันทน
ที่มีกลิ่นหอม คําวาวังจันทน จึงนาจะยอมาจากคําวา
วังตําหนักจันทน”

แผนที่พระรำชวังจันทน์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินยัง
โบราณสถานพระราชวังจันทน์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558
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รูปแบบสันนิษฐำน
ของเจดีย์วัดโพธิ์ทอง
จัดแสดงภำยใน
ศูนย์ประวัติศำสตร์
พระรำชวังจันทน์
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ย้อนไปสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่อราว 500 ปีก่อน
เจ้าสามพระยา (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2) ทรงสร้าง
พระราชวังจันทน์ขึ้นเป็นที่ประทับในระหว่างที่พระองค์ทรง
ครองเมืองพิษณุโลกในฐานะพระอุปราช (สมัยนั้นเรียก
เมืองฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ น่านว่า เมืองชัยนาท) กาลต่อมา
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงยกทัพ
มาท�ำศึกสงครามกับอาณาจักรล้านนายืดเยื้อยาวนานกว่า
20 ปี ศูนย์กลางการปกครองจึงย้ายจากกรุงศรีอยุธยา
มาอยู่ที่เมืองพิษณุโลก และทรงขยายเขตพระราชวังจันทน์
ให้กว้างขวางใหญ่โตขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์
เทียบได้กบั พระราชวังหลวงในกรุงศรีอยุธยา พระราชวัง
ริมแม่นำ�้ น่านเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชอีกหลาย
พระองค์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาครองเมืองพิษณุโลก
และพระมหาอุปราชองค์สุดท้ายที่ประทับอยู่ ณ สถานที่นี้
ก็คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมืองพิษณุโลกและพระราชวังจันทน์ลดบทบาทความ
ส�ำคัญลงนับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จไปครอง
กรุงศรีอยุธยา และที่สุดก็ถูกทิ้งร้างหลังศึกอะแซหวุ่นกี้ในปี
2318 อีกกว่า 1 ศตวรรษจึงมาปรากฏชือ่ ในพระราชหัตถเลขา
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จ
ประพาสเมืองพิษณุโลกเมื่อปี 2444 บันทึกถึงการพบ
ซากก�ำแพงวังที่มีสองชั้น ทว่าราว 30 ปีถัดมา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมก็ถูกย้ายจากฝั่งตะวันออก
ของแม่น�้ำน่านเข้ามาตั้งในบริเวณพื้นที่พระราชวังจันทน์
รวมทั้งมีอาคารราชการและชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่อยู่อาศัย
ซากโบราณสถานส�ำคัญของชาติคงถูกเก็บง�ำไว้อกี นาน
หากไม่ได้ถูกขุดพบโดยบังเอิญระหว่างก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ของโรงเรียนในปี 2535 อาณาบริเวณกว้างราว
128 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวาจึงได้รับการประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี 2537 ต่อเนื่องมาถึงปี
2545 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ “โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาพระราชวังจันทน์” ให้ย้ายโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม หน่วยงานราชการ และชุมชนออกจากพื้นที่
เพื่อให้การอนุรักษ์โบราณสถานสามารถด�ำเนินงานได้เต็มที่
แต่ด้วยงบประมาณราชการที่มีจ�ำกัด งานจึงคืบหน้าไป
อย่างช้า ๆ
เมื่อทราบถึงงานฟื้นฟูพื้นที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์

ปตท.สผ. จึงเข้ามาสนับสนุนโครงการร่วมกับกรมศิลปากร
และมูลนิธเิ ย็นศิระเพราะพระบริบาล กองทัพภาคที่ 3 ภายใต้
แนวคิด “จากทรัพย์ในดิน สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดิน
สมเด็จพระนเรศวร” โดย ปตท.สผ. สนับสนุนงบประมาณ
กว่า 72 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
คู่แผ่นดินไทย และที่ส�ำคัญคือการร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
“การฟื้นฟูสถานที่ส�ำคัญเช่นพระราชวังจันทน์คงท�ำโดย
ล�ำพังไม่ได้ ต้องบูรณาการสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย
โชคดีที่ทุกฝ่ายร่วมใจกัน ท�ำให้เราสามารถบริหารจัดการ
พื้นที่ หลังจากเราท�ำแผนแม่บทส�ำหรับฟื้นฟูเสร็จ จึงได้มี
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจึงเริ่ม
ขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยความสนับสนุนของ ปตท.สผ.”
พีรพน พิสณุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และ
อดีตผู้อำ� นวยการส�ำนักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็น
หน่วยงานของกรมศิลปากรที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่โบราณ
สถานพระราชวังจันทน์ กล่าวถึงความร่วมมือของหลาย
องค์กรที่มีขึ้นในปี 2553 ก่อนเล่าต่อว่านอกจากจะ
สนับสนุนงบประมาณแล้ว ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมด�ำเนินงาน
ต่าง ๆ หลายด้าน เช่น การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมพร้อมจัดท�ำและติดตั้งป้ายค�ำบรรยายโบราณสถาน
การจัดพิมพ์หนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและพระราชวังจันทน์ การจัดซื้อรถรางน�ำชม
โบราณสถานพระราชวังจันทน์ การก่อสร้างศาลารับเสด็จ
การจัดสร้างพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจ�ำลอง
การจัดสร้างรูปหล่อและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ฯลฯ ท�ำให้โครงการนีบ้ รรลุวตั ถุประสงค์โดยสมบูรณ์
งานอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์นั้นยัง
ครอบคลุมถึงโบราณสถานใกล้เคียง เช่น สระสองห้อง
วัดวิหารทองซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่
20-21 วัดศรีสุคตซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนพระราชวัง
จันทน์ ขณะที่การศึกษาข้อมูลทางโบราณคดีพบว่า
พระราชวังจันทน์ก่อสร้างซ้อนทับกันมาถึงสามสมัย โดย
สมัยที่ 1 คาดว่าอยูใ่ นช่วงสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนต้น  
สมัยที่ 2 คาดว่าอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง
และสมัยที่ 3 คาดว่าอยูใ่ นช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัย
ธนบุรี
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 79
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สำมสมัย
ของ
พระรำชวัง
จันทน์
สมัยที่ 1
สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยำตอนต้น

พบรองรอยแนวกําแพงอิฐ
แตไมเพียงพอที่จะกําหนดขอบเขต
พระราชวัง และพบเศษภาชนะ
ดินเผาจากเตาศรีสัชนาลัย
และเตาสุโขทัย

สมัยที่ 2
สมัยอยุธยำตอนต้นถึงสมัยอยุธยำตอนกลำง
รำวพุทธศตวรรษที่ 20-22

สมัยที่ 3
สมัยอยุธยำตอนปลำยถึงสมัยธนบุรี
รำวพุทธศตวรรษที่ 22-23

พบแนวกําแพงชั้นนอกทําใหสันนิษฐานได
วากวาง 185 เมตร ยาว 300 เมตร มีแนว
กําแพงแบงพื้นที่ภายในเปนสามสวนคือ
พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นกลาง
และพระราชวังชั้นใน มีแบบแผนคลาย
พระราชวังหลวงที่กรุงศรีอยุธยา
พบสระสองหองที่นาจะเปนพระราชอุทยาน
ทางดานทิศตะวันตก
และหันหนาพระราชวังลงสูแมนํ้านาน
ทางดานทิศตะวันออก

พบแนวกําแพงชั้นนอก กวาง 192.50 เมตร
ยาว 267.50 เมตร มีชองประตูทางทิศตะวันออกและ
ตะวันตก ภายในแบงพื้นที่เปนสามสวน พระราชวัง
ชั้นนอกอยูทางทิศเหนือ เปนที่ตั้งของศาลาลูกขุนนอก
คลังปนใหญ โรงมา และปอมเวรยาม พระราชวังชั้นกลาง
เปนที่ตั้งของพระราชมณเฑียรหรือพระที่นั่งที่ใชใน
พระราชพิธี และพระราชวังชั้นในอยูทางทิศใตเปนเขต
พระราชฐานที่ประทับของพระมหากษัตริยและพระมเหสี
ที่ตั้งของตําหนักจันทน พบสระสองหองที่นาจะเปน
พระราชอุทยานทางดานทิศตะวันตก และหันหนา
พระราชวังไปทางดานทิศเหนือ
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“
”

การฟื้นฟูสถานที่สำ� คัญเช่นพระราชวังจันทน์
คงท�ำโดยล�ำพังไม่ได้ ต้องบูรณาการสานความร่วมมือ
กับหลายฝ่าย โชคดีที่ทุกฝ่ายร่วมใจกัน โครงการจึงเริ่มขึ้น
อย่างเป็นทางการด้วยความสนับสนุนของ ปตท.สผ.
พีรพน พิสณุพงศ์

การอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานแต่เพียงล�ำพังคงไม่ก่อ
ประโยชน์ในวงกว้าง หากขาดการส่งเสริมให้ประชาชน
มีโอกาสเข้ามาร่วมเรียนรู้ ดังนั้นกรมศิลปากรจึงได้ริเริ่ม
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
ขึ้นมาในพื้นที่ติดกับเขตพระราชวังจันทน์ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาวางศิลาฤกษ์
อาคารเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552
อาคารหลังนี้จัดแสดงข้อมูลส�ำคัญทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก ศิลปกรรมของพระราชวัง
จันทน์ และพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยเฉพาะผังจ�ำลองพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์
ที่แสดงให้เห็นขอบเขตของพระราชวังทั้งสามสมัย และ
รูปแบบสันนิษฐานของพระราชวังจันทน์จากการศึกษาของ
ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
การก่อสร้างอาคารระยะที่ 1 จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก และงบประมาณการก่อสร้าง
อาคารระยะที่ 2 พร้อมทั้งงบประมาณจัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรภายในอาคารจาก ปตท.สผ. รวมถึงการจัดท�ำแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์พระราชวังจันทน์และศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทน์
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ถ่ายโอนภารกิจการบ�ำรุงรักษา
โบราณสถานพระราชวังจันทน์และการบริหารจัดการอาคาร
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ดูแล โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินมาประกอบพิธีเปิดศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทน์ เพื่อให้อาคารแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในวงกว้าง ซึ่งนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ประชาชนชาวพิษณุโลก
เป็นอย่างยิ่ง

“พระราชวังจันทน์เป็นความภาคภูมิใจและศูนย์รวม
จิตใจของชาวพิษณุโลกและชาวไทย เพราะสถานที่นี้คือที่
ประสูติของมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงกอบกู้
เอกราชให้เราเป็นอิสระ หลุดพ้นจากพันธนาการต่าง ๆ
ผมถามคนพิษณุโลกหลายท่าน เขาศรัทธาสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและภูมใิ จในพระราชวังจันทน์อย่างยิง่
โครงการนี้ยังช่วยให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ
จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย” พีรพนสรุปถึงคุณประโยชน์และ
ความส�ำคัญของโครงการ
นอกจากเขตโบราณสถานและศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทน์จะท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเยาวชนและประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมอยู่
เนือง ๆ สิ่งส�ำคัญยิ่งกว่าคือการปลูกฝังจิตส�ำนึกของคนไทย
ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของแหล่งโบราณคดีซึ่ง
เปรียบเสมือนกับ “ทรัพย์ในดิน”
ดังเช่นข่าวดีชิ้นเล็ก ๆ เรื่องหนึ่งหลังพิธีเปิดอาคาร
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ปลายปี 2558 เมื่อ
ชาวบ้านพรหมพิราม ชื่อนายชัยโย สังสีแก้ว น�ำปลายหอก
ลักษณะคล้ายมีดดาบยาวกว่า 50 เซนติเมตรที่ขุดพบใน
พื้นที่นาของตนเอง มามอบให้ศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทน์เก็บรักษา
กรมศิลปากรคาดว่าปลายหอกนี้มีอายุไม่ตำ�่ กว่า
300 ปี อยู่ในสมัยอยุธยา
ณ ต�ำบลใดสักแห่ง เรื่องราวจากอดีตอาจยัง
ซุกซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินไทย...ขอเพียงมีคนเข้าใจดังเช่น
ชาวบ้านผู้นั้น
พระราชวังจันทน์
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5500-5111 เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน
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ติดปกใสหัวใจ กีฬาเรือใบ
จากทะเลไทยสูโอลิมปก

ปตท.สผ. ให้กำรสนับสนุนกีฬำเรือใบอย่ำงต่อเนื่อง
จนกระทั่งในมหกรรมกีฬำโอลิมปก ป 2559
นับเป็นครั้งแรกที่มีนักกีฬำชำวไทยผ่ำนควอลิฟำย
เข้ำแข่งขันถึงสองคนคือ กีระติ บัวลง (ซ้ำย)
และ กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม
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กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม ฝกซ้อมและพัฒนำตัวเอง
อย่ำงสม�่ำเสมอ เพรำะกีฬำกลำงแจ้งชนิดนี้ ผู้ที่มีใจรักจริง
และหมั่นฝกฝนเท่ำนั้นจึงประสบควำมส�ำเร็จ
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นักกีฬำเรือใบต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญผืนน�้ำกว้ำงและสำยลม

เลเซอร์เรเดียลลอยเดนอยูเหนือนานนํ้าเมืองริโอเดอจาเนโร ทันทีที่ใบเรือหันเขาหาลม
เรือรูปรางสมสวน หัวแหลม ทายตัด ก็ตรงเขาปะทะคลื่นลูกแลวลูกเลา
ผืนผาใบสีขาวถูกขึงจนตึงแนน ไมหวั่นสายลมแรง นํานักกีฬาเคลื่อนเขาหาเปาหมาย
มันคือเสนชัยในการแขงขันกีฬาเรือใบโอลิมปก
ประสบการณครั้งแรกของ กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม นักกีฬาดาวรุงทีมชาติไทย
ประสบการณครั้งที่ 2 ของ กีระติ บัวลง ผูที่เคยผานโอลิมปก ป 2555 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เมื่อ 4 ปกอน
ใตผืนฟาคราม กลางสายลมรอน เหนือผิวนํ้าที่แสงแดดแผดเผา ลอมรอบดวยทัพนักกีฬาเรือใบ
ชั้นหัวกะทิจากทุกมุมโลก คนทั้งสองคือตัวแทนทีมชาติไทย ผูผานการควอลิฟายเขาแขงขันกีฬาเรือใบ
ในสมรภูมิที่ยิ่งใหญที่สุด
จากนานนํ้าไทยในเอเชีย มาโดดเดนบนทะเลที่ผูคนทั้งโลกจับตา
ประกาศศักดาใหรูวาคนไทยก็มีความสามารถในกีฬาเรือใบ
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 85
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เกลียวคลื่น
โอลิมปิก ปี 2559 เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล
สิ้นสุดลงแล้ว แต่ “ท๊อป” กับ “แบม” จ�าได้แม่นเหมือนเพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อวาน
“คลืน่ ใหญ่มาก สูง 2-3 เมตรเลยค่ะ” แบม - กมลวรรณ
จันทร์ยิ้ม นักกีฬาเรือใบทีมชาติหญิง เล่าถึงสนามแข่งขันที่
อยู่ติดกับชายฝั่งเมืองริโอเดอจาเนโร
“เคยได้ยินไหมที่บอกว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
นั่นละสภาพเดียวกับสนามแข่งเลย”
ประสบการณ์แรก แน่นอนว่ากมลวรรณไม่เคยลืม
เช่นเดียวกับ ท๊อป - กีระติ บัวลง ถึงแม้ว่าเป็นโอลิมปิก
ครั้งที่ 2 แต่ทุก ๆ เหตุการณ์ยังอยู่ในความทรงจ�า
แม้เส้นทางสู่การเล่นเรือใบของทั้งคู่จะต่างกันอย่าง
สิ้นเชิงก็ตาม
กมลวรรณเกิดในครอบครัวที่เล่นเรือใบมาตั้งแต่รุ่น
คุณปู่ มีคณ
ุ พ่อเป็นนายทหารเรือดีกรีอดีตแชมป์ประเทศไทย
คุณพ่อหลงรักกีฬาเรือใบและสนับสนุนให้ลูกได้มีโอกาส
เล่นกีฬากลางแจ้งชนิดนี้
ด้านกีระติเป็นชาวจังหวัดนครพนม ตอนเด็กเคยเห็น
แต่แม่น�้าโขง จนวันหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมญาติที่ฐานทัพเรือ
สัตหีบ
“เราเด็กอีสาน ไม่เคยเห็นทะเลมาก่อน พอพ่อบอกให้
ลองเล่นเรือใบก็ชอบ ไม่รู้สึกเบื่อ อยากอยู่กับทะเลนาน ๆ”
เมื่อทางบ้านให้การสนับสนุน ท๊อปจึงย้ายมาพักอยู่
กับญาติ เรียนหนังสือและซ้อมแข่งเรือใบอย่างจริงจัง
กีฬาเรือใบเป็นกีฬาทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว สภาพสนาม
ขึ้นอยู่กับคลื่น ลม น�้า สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่
แตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ และถึงแม้เป็นสถานที่เดียวกันก็
ยังต่างกัน ไม่เหมือนกันแม้แต่วันเดียว
ด้วยความที่เป็นกีฬากลางแจ้ง นักกีฬาต้องออกไปเล่น
เรือใบกลางทะเลกว้าง เผชิญแสงแดดร้อนระอุทั้งเวลาซ้อม
และแข่งขัน จึงต้องคัดกรองคนที่มีใจรักจริง อดทนกับการ
สู้ฝกฝนหนักเท่านั้น จึงจะประสบความส�าเร็จในกีฬาชนิดนี้
ส�าหรับกีระติ นับตั้งแต่มีโอกาสลงเรียนหลักสูตรแรก
ทีม่ รี ะยะเวลาเพียง 10 วัน เขาก็คอ่ ย ๆ พัฒนาฝีไม้ลายมือ

ชายหนุ่มร่างบึกบึน สูงไม่ต�่ากว่า 180 เซนติเมตร เล่า
ว่า “ช่วงแรกที่ผมลองเล่นเรือใบส�าหรับเด็ก รุ่น optimist
ก็ยังไม่คิดอะไร จนอายุมากขึ้นตัวเริ่มใหญ่ ถึงเวลาต้อง
เปลี่ยนเรือใบเป็นประเภท laser standard คิดว่าเรา
ต้องมีเป้าหมาย จะเล่นแค่สนุกไปวัน ๆ ไม่ได้แล้ว”
กลางท้องทะเลกว้างที่นักกีฬาต้องควบคุมเรือใบ
เผชิญหน้าสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้อยู่ หล่อหลอมให้
ทั้งสองเข้มแข็งขึ้นจนสามารถติดทีมชาติ
ตามประวัติ กมลวรรณมีคุณพ่อชี้น�าให้เล่นเรือใบมา
ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ กระทั่งก้าวขึ้นไปติดทีมชาติตอนอายุ 15
เล่าว่า “เราเคยเห็นพวกรุน่ พีใ่ ส่ชดุ เบลเซอร์ (ชุดสูททีต่ ดั เฉพาะ
นักกีฬาทีมชาติ ส�าหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์
โอลิมปิก) ก็อยากใส่บ้าง รู้สึกว่าเท่มาก ความจริงที่อยาก
ติดทีมชาติเพราะอยากใส่สูทเบลเซอร์ก่อนเลย”
จนเมื่อติดทีมชาติแล้ว สิ่งที่เธอพบคือต้องพยายาม
อย่างหนัก
สาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการเรือใบเล่าถึงเหตุการณ์
ส�าคัญเมื่อราว 5 ปีก่อนว่าเวลานั้นผู้ใหญ่ของทางสมาคม
กีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ต้องการให้เธอเป็นตัวแทนลงแข่งขันรายการยูทโอลิมปิก
จึงแนะน�าให้เปลี่ยนจากเรือใบรุ่นเล็ก คือ optimist มาเป็น
รุ่น laser radial ที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนเพื่อนในรุ่น
แม้ท้ายที่สุดเธอจะพลาดลงแข่งยูทโอลิมปิกเนื่องจาก
อายุน้อยเกินไป แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เปิดโอกาสให้เธอ
ได้เปลี่ยนมาแล่นเรือใบประเภทใหญ่ก่อนเด็กรุ่นราวคราว
เดียวกัน
“ท�าให้เรายิ่งพัฒนาตัวเอง เวลานั้นถ้าเทียบฝีมือกับ
นักกีฬาประเทศอื่นในอาเซียน แบมจะเก่งกว่าคนที่มีอายุ
เท่า ๆ กัน”
ถึงตอนนี้กมลวรรณผ่านการรับใช้ชาติในกีฬาซีเกมส์
มาแล้วสามครั้ง ทุกครั้งสามารถคว้าเหรียญรางวัลติดมือ
ได้แก่ เหรียญเงิน ปี 2554 ประเทศอินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง ปี 2556 ประเทศเมียนมา และเหรียญทอง
ปี 2558 ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังคว้าเหรียญ
ทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ปี 2557
ประเทศเกาหลีใต้ ไม่นับรางวัลส่วนตัวอื่น ๆ อีกมากมาย
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“

เราเด็กอีสาน
ไม่เคยเห็นทะเลมาก่อน
พอพ่อบอกให้ลอง
เล่นเรือใบก็ชอบ
ไม่รู้สึกเบื่อ อยากอยู่
กับทะเลนาน ๆ

”

กีระติ บัวลง

ขณะที่กีระติซึ่งช่วงแรกเป็นเพียงตัวส�ำรองในแคมป์
ทีมชาติ พัฒนาความสามารถขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด
คว้าแชมป์มาหลายรายการ เช่น แชมป์เยาวชนชิงแชมป์
โลก ปี 2552 ประเทศญี่ปุ่น เหรียญทองเอเชียนเกมส์
ครั้งที่ 16 ประเทศจีน เหรียญทองแดงซีเกมส์ ปี 2558
ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งสองคนกลายเป็นความหวัง
ของวงการกีฬาเรือใบทีมชาติไทย

สายลม
“ถ้าไม่มีลม ก็เล่นไม่ได้”
กีระติเล่าถึงกีฬาเรือใบที่ต้องอาศัยสายลมเป็นพลัง
ขับเคลื่อน
“ผมชอบเล่นกับลมที่มันเปลี่ยนทิศทาง บางครั้งมาจาก
ทางนี้ อยู่ดี ๆ ก็เหมือนจะย้อนกลับ ลมจะน็อกไปก่อนแล้ว
รอสักพักลมก็จะกลับมา”
ทุกครั้งก่อนลงสนาม นักกีฬาเรือใบจะต้องลองแล่นเรือ
เช็กสภาพว่าลมมาจากทิศทางไหน
กีฬาเรือใบเป็นกีฬาทีอ่ าศัยทัง้ พละก�ำลังและสติปญ
ั ญา
ผู้เล่นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่รอดท่ามกลางภูมิอากาศที่เราไม่อาจ
ควบคุมได้
เช่นเดียวกับเรือใบที่เล่นไม่ได้หากขาดลม การพัฒนา
กีฬาเรือใบให้ก้าวไปข้างหน้าจะเป็นไปไม่ได้หากขาดเงินทุน
ที่สนับสนุน

พล.ร.ต. วิพันธุ์ ชมะโชติ กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยถึงเบือ้ งหลังการปลุกปัน้ กีฬาเรือใบ
ทีมชาติให้ประสบความส�ำเร็จว่า ต้องใช้งบประมาณสูง
“ต้องซื้ออุปกรณ์ ซื้อเรือ ซ่อมเรือ จ้างโค้ช ที่สำ� คัญคือ
การส่งนักกีฬาไปลงสนามต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ ถ้ามีทุนมากก็ส่งไปหลายสนามและส่งไปได้
นาน สมมุติประเทศหนึ่งมีงบประมาณมาก เดือนหน้าจะ
แข่งขัน เขาสามารถส่งนักกีฬากับทีมงานไปเตรียมตัว
ล่วงหน้านานนับเดือนเพื่อสร้างความคุ้นเคย ปรับตัว
ปรับสภาพให้คุ้นชินกับพื้นที่ ถือว่าได้เปรียบกว่าประเทศที่มี
ทุนสนับสนุนนักกีฬาให้ไปล่วงหน้าแค่ 5-6 วัน”

ฟากฝั่ง
เหมือนสายลมที่พัดต่อเนื่อง เป็นเวลานานนับสิบปีแล้ว
ที่ ปตท.สผ. ให้การสนับสนุนกีฬาเรือใบผ่านทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอดคล้องกับปณิธานของบริษัทที่ต้องการสร้างชุมชน
เข้มแข็งผ่านโครงการเพื่อสังคมในสี่ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
ความต้องการพื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และกีฬา
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กีระติ บัวลง
นักกีฬำเรือใบทีมชำติไทย
ผู้ผ่ำนควอลิฟำย
เข้ำแข่งขันกีฬำโอลิมปก

ถึงแม้ว่ากีฬาเรือใบจะได้รับความสนใจจากประชาชน
ทั่วไปน้อยกว่ากีฬาประเภทอื่น ๆ ด้วยเหตุผลหลายประการ
อาทิ การแข่งขันใช้เวลาหลายวันกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ สนาม
แข่งอยู่กลางทะเลท�าให้ยากจะติดตามการแข่งขันได้อย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงไม่บ่อยนักที่ผู้ชมจะมีโอกาสเชียร์เรือใบสอง
ล�าตีคู่เบียดเข้าเส้นชัยอย่างสูสีสนุกสนาน แต่ ปตท.สผ.
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของกีฬาเรือใบในฐานะเป็นกีฬาที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันในกีฬาแหลมทอง
ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2510 จึงได้ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนา
วงการกีฬาเรือใบมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2549 อาทิ
สนับสนุนการซ่อมแซมเรือใบพระที่นั่ง ประกอบด้วย
เรือใบพระที่นั่งมดจ�านวนสามล�า เรือใบพระที่นั่งวชิรเภตรา
เรือใบพระที่นั่งปลาดุก CATFISH เรือใบพระที่นั่งทอร์นาโด
SALATAN สนับสนุนการซ่อมเรือใบประเภทซูเปอร์มด
จ�านวน 44 ล�า และการสร้างเรือใบประเภทซูเปอร์มด
จ�านวน 37 ล�า

โดยเฉพาะการสนับสนุนสมาคมฯ และกองทัพเรือจัด
แข่งขันเรือใบรายการ “หัวหินรีกัตต้า” เป็นเวลากว่า 10 ปี
และเนื่องในโอกาส 50 ปีของการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปตท.สผ. ยังได้ร่วมจัดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งก�าหนดเส้นทางจากชายหาดชะอ�าหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้ามอ่าวไทยไปยังสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
ทั้งนี้แม้พสกนิกรส่วนใหญ่จะทราบดีว่าเรือใบเป็นกีฬา
ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
แต่หลายคนอาจเกิดไม่ทันหรือไม่เคยทราบมาก่อนว่า
เมื่อ 50 ปีก่อนในวันที่ 19 เมษายน 2509 พระองค์ได้ทรง
เรือใบชื่อ เวคา ประเภทโอเค ขนาด 19 ฟุต ซึ่งต่อด้วย
ฝีพระหัตถ์ ข้ามอ่าวไทยจากวังไกลกังวล หัวหิน
ไปถึงสัตหีบ
เป็นการทรงเรือใบด้วยพระองค์เองเพียงล�าพัง ระยะ
ทาง 60 ไมล์ทะเล ใช้เวลากว่า 17 ชั่วโมง ทรงประทับ
บนเรือด้วยความวิรยิ อุตสาหะ มีเพียงแซนด์วชิ และน�า้ ชาจีน
เป็นเสบียงตลอดทั้งวัน
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ปตท.สผ. ยังสนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมกีฬา
แข่งเรือใบฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
เรือใบให้ไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา
นักกีฬาเรือใบสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันระดับโลก
มาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นในปี 2558 นักกีฬาเรือใบคว้า
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ทั้งชายและหญิง
ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ประเทศเกาหลีใต้  
รวมทั้งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งล่าสุดปี 2559 ที่กรุง
ริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล นักกีฬาไทยสามารถผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากโอลิมปิกครั้ง
ก่อนทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากหนึง่ คนเป็นสองคน
และนับเป็นครั้งแรกที่นักแล่นใบของไทยได้เข้าแข่งขันใน
กีฬาโอลิมปิกพร้อมกันทั้งชายและหญิง
พล.ร.ต. วิพันธุ์ยังกล่าวถึงภาพรวมของความเปลี่ยน
แปลงในวงการกีฬาเรือใบเมืองไทยจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วว่า
“ความสนใจกีฬาเรือใบของคนไทยเมื่อ 10 ปีก่อน
กับปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก เพราะนักกีฬาของเรามีชื่อเสียง
มากขึ้น เราประสบความส�ำเร็จ ผ่านการเป็นเจ้าซีเกมส์
หมายความว่ากีฬาเรือใบที่ชิงกันเจ็ดแปดเหรียญ เราเคย
ครองเหรียญมากที่สุด นอกจากนี้เรายังเคยคว้าเหรียญทอง
จากเอเชียนเกมส์ และผ่านการคัดเลือกในแต่ละทวีปเข้าสู่
การแข่งขันโอลิมปิก ได้น�ำธงชาติไทยไปอวดในโอลิมปิก
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญเพราะรู้อยู่แล้วว่ายาก แต่ที่หวังไว้
คือติด 1 ใน 20 ถ้าหากเตรียมการดี ๆ ในอนาคตก็น่าจะ
เป็นไปได้”

หัวใจ
ก่อนหน้าการแข่งขันโอลิมปิกที่เมืองริโอเดอจาเนโร
จะเริ่มต้นขึ้น พันจ่าเอก มนัส โพธิ์ทอง อดีตนักกีฬาเรือใบ
ทีมชาติไทยที่ผันตัวมาเป็นโค้ชให้กับนักกีฬารุ่นน้อง
เคยท้าทายกีระติว่าจะลองแล่นเรือใบจากสัตหีบไปพัทยา
กันสักครั้งไหม ถือเป็นการซ้อมใหญ่และวัดขนาดหัวใจก่อน
การแข่งขันใหญ่จะอุบัติขึ้น
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรจากสัตหีบถึงพัทยา
ถ้าขับรถคงใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที แต่ส�ำหรับการแล่นเรือใบ
ในสภาพอากาศปรกติอาจต้องใช้ 3-4 ชั่วโมง

กีระติรับค�ำท้า
แล้วนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยสองรุ่นก็แล่นเรือใบ
เคียงคู่กัน
ระยะทางกว่าครึง่ หนึง่ ทีส่ ายลมพัดเอือ่ ย ท�ำให้ทงั้ สองคน
ต้องแล่นเรือใบแบบฟันปลา จนเมื่อพ้นจากหัวแหลมเข้าสู่
ช่วงท้องทะเลเปิดกว้าง สายลมแรง ๆ ก็ช่วยท�ำให้เรือใบ
ล�ำเล็ก ๆ แล่นฉิว
ในช่วงเริ่มต้นทั้งสองคนยังแล่นเคียงข้างกัน แล้วไม่
นานกีระติก็อาศัยความหนุ่มแน่นและพละก�ำลังที่เหนือกว่า
ทิ้งตัวออกห่างจากโค้ชไปเรื่อย ๆ
แต่ก็ไม่เคยทิ้งกันจนสุดสายตา
โค้ชมนัสกล่าวถึงศิษย์เอกคนนี้ว่า “สิ่งส�ำคัญในการ
สอนเขา คือดูว่าเขามีความสุขกับการแล่นเรือใบหรือเปล่า
เพราะถึงตอนนี้เขาเหนือกว่าทุกคนแล้ว เขายังมีความสุข
กับเรือใบอยู่ไหม”
สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งของนักกีฬาเรือใบ คือความ
รักในธรรมชาติ รักการขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยไม่พึ่งพา
น�้ำมัน พลังงานที่ใช้ทั้งหมดคือเรี่ยวแรงที่มาจากร่างกาย
ของตนเอง
“ผมคงใกล้เกษียณแล้ว อยากให้คนมีความสามารถ
หรือไฟแรงเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมา อาจต้องรอท๊อปหรือแบม แต่ก็
อยากผลักดันพวกเขาต่ออีก 4 ปีให้ได้ไปโอลิมปิกครั้งหน้า
ที่ญี่ปุ่น เพราะดูตามอายุคิดว่าทั้งสองคนเหมาะสมมาก คือ
28 และ 24 ปี หน้าที่ของเราต้องตั้งเป้าหมายให้เขาอยาก
ไปให้ถึง ความอยากจะท�ำให้เขาลุกขึ้นมาท�ำ ต้องให้เขาเห็น
คุณค่าตรงนี้มาก ๆ เพื่อก้าวเดินต่อไป”
ทั้งสองคนคงมีคำ� ตอบอยู่ในใจแล้วส�ำหรับอนาคต
บนเส้นทางสายนี้
เส้นทางที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทัพนักกีฬาเรือใบ
ทีมชาติไทย
เส้นทางที่โลดแล่นมาไกลตั้งแต่วันแรกที่เคยลากเรือใบ
ลงน�ำ้ ตั้งใบขึ้นและกางผ้าออกต้านลม สู้แดด ลม ฝน
เกลียวคลื่น กระทั่งลอยล�ำไปถึงมหกรรมกีฬาโอลิมปิก
วันที่คนทั้งโลกรู้ว่าคนไทยมีความสามารถในการ
เล่นกีฬาเรือใบ
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ปลุกชุมชนสงขลา
เปนนครแหงการเรียนรูเหนือกาลเวลา
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โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ที่เหลือรอด
จากสงครามโลกครั้งที่ 2  
วันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของชุมชนสงขลา
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จากเมืองทารุงเรืองสมัยอยุธยาผานรอนผานหนาวหลายรอยป กระทั่งศูนยกลางเมืองซึ่งเดิมตั้งอยู
บนฝงแหลมสนคับแคบเกินกวาขยายไดอีก พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเสง ณ สงขลา) จึงยายเมืองไปยังบริเวณ
ตําบลบอยาง สรางปอมกําแพงเมืองยาว 1,200 เมตรและประตูเมือง 10 ประตู แลวสมโภชหลักเมืองในป 2385
รูจักกันในชื่อ “เมืองสงขลาฝงบอยาง” มีถนนสายหลักคือ นครนอก นครใน และเกาหอง (ภายหลังเรียกถนน
นางงาม)
หลังพระยาวิเชียรคีรีถึงแกกรรม ทายาทสกุล ณ สงขลา ขึ้นเปนเจาเมืองตอหลายรุน จนมาถึง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองบานเมืองหลายครั้ง ป 2475 “สงขลา” ก็ไดรับการยกระดับเปนจังหวัดหนึ่ง
ของประเทศไทย
จวบจนทุกวันนี้ “จังหวัดสงขลา” ไมเพียงพัฒนาดานการคา แตยังพัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษา
ของภาคใต
ทวาสิ่งที่คอยๆ หายไปในความคิดคํานึงของผูคนกลับคือรากเหงาอันทรงคุณคาของเมือง
……….

ปฐมฤกษ์การบุกเบิก
อุตสาหกรรมสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมในสงขลา
ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมเริ่มมีบทบาทใน
เศรษฐกิจของประเทศไทยหลังจากปี 2514 ที่รัฐบาลออก
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม ส่งผลให้บริษัทต่างชาติสนใจเข้า
มาส�ารวจหาแหล่งปิโตรเลียมกันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่ง
ปี 2516 เกิดการค้นพบน�้ามันและกาซธรรมชาติในอ่าวไทย
จากการขุดเจาะในแหล่งที่เรียกว่าแอ่งมาเลย์ แม้เบื้องต้น
ไม่คาดคิดว่าจะมีปริมาณคุ้มค่ากับการผลิต แต่การขุดเจาะ
เพิ่มเติมภายหลังยืนยันว่ามีกาซธรรมชาติที่มีศักยภาพฝังตัว
อยู่ในรอยแยกของชั้นหินชื่อว่า “โครงสร้างบี” ซึ่งได้รับชื่อ
ใหม่ในเวลาต่อมาว่า “บงกช”
รัฐบาลไทยขณะนั้นตระหนักดีถึงประโยชน์มหาศาลต่อ
การพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงให้ ปตท.สผ. ซึ่งก่อตั้ง
เมื่อเดือนมิถุนายน 2528 ซื้อสัมปทานในแหล่งบงกชคืน
จากบริษัทเท็กซัส แปซิฟิก ซึ่งเป็นบริษัทน�้ามันของ
สหรัฐอเมริกาในปี 2531 เพื่อพัฒนาแหล่งทรัพยากรนี้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ปตท.สผ. เป็นบริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ

คนไทย โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการก่อตั้ง
มีพันธกิจหลักคือการแสวงหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความ
ต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ไปลงทุนเพื่อน�ารายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย
ในปี 2549 ปตท.สผ. สร้างฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปิโตรเลียมในอ�าเภอสิงหนครเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
สนับสนุนการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งส�าคัญใน
อ่าวไทยซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ด�าเนินการ คือ โครงการบงกช
แหล่งกาซธรรมชาติใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย และโครงการ
อาทิตย์ แหล่งกาซธรรมชาติที่ ปตท.สผ. ด�าเนินการเอง
ทุกขั้นตอนตั้งแต่การส�ารวจจนถึงการผลิต ซึ่งทั้งสอง
โครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ
พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมว่า “พื้นที่ปโตรเลียมนวมินทร”
(Navamindra Petroleum Area) ปัจจุบันพื้นที่
ปิโตรเลียมนวมินทร์มีขนาด 4,231 ตารางกิโลเมตร
ห่างจากชายฝังจังหวัดสงขลาประมาณ 200 กิโลเมตร
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อ
“พื้นที่ปโตรเลียมนวมินทร์” (ขวา)
ซึ่งประกอบด้วยแหล่งกาซธรรมชาติ
โครงการบงกชและโครงการอาทิตย์ (ล่าง)

บ่อยาง
New Look สู่ Smart Center
ทุกพื้นที่ด�าเนินการ ปตท.สผ. มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ พร้อมกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
มาตลอด จากจุดเริ่มต้นในโอกาสครบรอบ 25 ปีการก่อตั้ง
ปตท.สผ. ให้ความส�าคัญแก่การส่งเสริมการเรียนรู้และนิสัย
รักการอ่าน ด้วยเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างปัญญาและปลูกจิต
ส�านึกรักการเรียนรู้แก่ชุมชนจะเป็นรากฐานของการพัฒนา
สังคมโดยแท้ จากการส�ารวจและศึกษาหาแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้พบว่าส�านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park - TK park)
เป็นหน่วยงานที่มีแนวคิดการบริหารจัดการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงหนังสือและเลือกอ่านอย่าง
เหมาะสมแก่วัย อันจะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใน
ระยะยาว รวมทั้งเทศบาลนครสงขลาขณะนั้นมีแนวคิด
ส่งเสริมให้นครสงขลาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึง่ เป็นแนวคิด
ที่สอดคล้องกันกับ ปตท.สผ. ในที่สุดจึงน�ามาสู่การลงนาม
บันทึกความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน คือ ปตท.สผ.
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน
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เทศบาลนครสงขลา และ TK park เพื่อจัดท�า “โครงการ
อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา หรือ Songkhla Smart
Center” ขึ้นในพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรบนถนนสงขลาบุรี
ซึง่ อยูป่ ลายถนนนางงาม ในต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมืองสงขลา
โครงการเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นในย่านเมืองเก่า
ณ ศาลเจ้ากวนอู ถนนนางงาม และเปิดเวทีค้นหารูปแบบ
การใช้งานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือ
จากนักวิชาการที่เข้ามาช่วยจัดท�ากระบวนการสร้างความ
เข้าใจ และ “ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม” ซึ่งเป็นสมาคม
ที่เกิดจากการรวมตัวของคนในพื้นที่ นับเป็นความร่วมมือที่
แสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ที่จะพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนขึ้น
อย่างแท้จริง

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลนครสงขลาเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
การก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ปตท.สผ.
สนับสนุนการออกแบบและตกแต่งภายใน เมื่อสร้างเสร็จ
เทศบาลนครสงขลาจะรับผิดชอบเป็นผู้บริหารอุทยานการ
เรียนรู้ฯ โดยมีภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมช่วยจัดการด้าน
องค์ความรู้ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK park เพื่อให้
อาคารแห่งนี้มีชีวิตอยู่ตลอด
อุทยานการเรียนรู้นครสงขลาได้รับการออกแบบให้เกิด
บรรยากาศที่กระตุ้นและส่งเสริมการอ่าน หนังสือทุกเล่มจะ
ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีความเหมาะสมแก่การพัฒนาของ
เด็กแต่ละวัยและสอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่ โดยจัดแบ่ง
พื้นที่ใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
อาทิ Kid Zone, Music Zone, IT Library, ลานสานฝัน
ส�าหรับจัดกิจกรรม และห้องเงียบส�าหรับท�างาน นอกจากนี้
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“

สําหรับ Smart Center ระยะที่ 1 นี้
เป็นตัวจุดประกายให้รู้ว่าที่สงขลา
มีแหล่งเรียนรูท้ นั สมัย ไม่ใช่แบบห้องสมุดโบราณ
ที่นี่เป็นเพียงโครงการนําร่องของอาคารถาวร
ที่ทางเทศบาลร่วมมือกับ ปตท.สผ. อบจ.
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
รวมทั้ง TK park

สงขลา

”

รังษี รัตนปราการ

< ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้
นครสงขลา ระยะที่ 1
เปดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
เข้ามาเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา
ภายในโรงสี หับ โห้ หิ้น
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชน
ที่เข้ามาใช้บริการ

แผนที่เมืองเก่าสงขลา และอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา
ยังมีส่วนนิทรรศการที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของเมืองสงขลา
ตั้งแต่ในอดีต เมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก และความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์การขุดเจาะน�้ามันในพื้นที่นอกฝังสงขลา
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท.สผ. กับชุมชน
เนื่องจากการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ฯ เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ใช้ระยะเวลาพอสมควร ทางคณะท�างานจึงมีความ
เห็นว่าควรจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ขนาดเล็กเพื่อให้เด็ก
เยาวชน และชาวชุมชนในท้องถิ่น ได้ใช้บริการก่อนศูนย์เรียนรู้
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสงขลาจะเปิดด�าเนินการในอนาคต
รังษี รัตนปราการ เจ้าของโรงสี หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) จึงได้มอบ
พื้นที่ภายในบริเวณโรงสีแดงให้เป็น “อุทยานการเรียนรู้
นครสงขลา ระยะที่ 1” และ ปตท.สผ. ได้ร่วมการบูรณะโรงสีแดง
ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยมี TK park จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรและสนับสนุน
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน
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รูปคุณลุงถีบสามล้อบนผนังอาคารเก่าคือ “ลุงข้วย”
(ข้วย พุทธปาน) เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนของ
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นภาพอนุสรณ์ถึงมิตรภาพ
และอาชีพถีบสามล้อที่อยู่คู่เมืองสงขลามาช้านาน

แบบจําลองอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา
ในพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรที่ ปตท.สผ.
สนับสนุนการก่อสร้าง

บรรยากาศร้าน “ฟุเจา” บนผนังอาคารเก่า

“เราต้องการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาให้
แก่คนรุ่นต่อไป ซึ่งทุกฝายเห็นสอดคล้องและตั้งใจกันเต็มที่
ผมจึงมอบพื้นที่บางส่วนของโรงสีแดงให้ ตอนแรกมอบให้
เพียง 650 ตารางเมตร พอเริ่มท�างานจริง ผมจึงมอบพื้นที่
ให้เพิ่มอีกเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
“ส�าหรับ Smart Center ระยะที่ 1 นีเ้ ป็นตัวจุดประกาย
ให้รู้ว่าที่สงขลามีแหล่งเรียนรู้ทันสมัย ไม่ใช่แบบห้องสมุด
โบราณ ที่นี่เป็นเพียงโครงการน�าร่องของอาคารถาวรที่ทาง
เทศบาลร่วมมือกับ ปตท.สผ. อบจ. ภาคีคนรักเมืองสงขลา
สมาคม รวมทั้ง TK park”
รังษี รัตนปราการ เจ้าของโรงสี หับ โห้ หิ้น กล่าว
อย่างมีความหวังกับโครงการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขณะที่ ดร. จเร สุวรรณชาติ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
เป็นเลขาธิการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม อธิบายใน
ฐานะผู้ควบคุมการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เต็มรูปแบบที่จะ
ตั้งอยู่ปลายถนนนางงามว่า
“ทีน่ ไี่ ม่ได้มแี ต่หอ้ งสมุดหรือลานสานฝันอย่าง TK park
ทั่วไป แต่ที่นี่ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุดิบของชุมชน
ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ใช้บริการต้องออกไปข้างนอกเพื่อได้
เรียนรู้อาหารการกิน อาคารบ้านเรือน อาชีพของชาวบ้าน
ประวัติศาสตร์ของเมือง เพราะเราต้องการให้พื้นที่ทั้งเมือง
เป็นห้องสมุดมีชีวิตและลานสานฝันที่มีกิจกรรมจริง ๆ”
ในห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือสาระท้องถิ่นส�าหรับเยาวชน
ที่จัดท�าขึ้นพิเศษสามเล่ม คือ วันสุขเที่ยวไหนดี ล้อกับค�าว่า
“ศุกร์” เนื้อหาชักชวนคนวัยท�างานหรือเยาวชนวางแผน
เที่ยวท้องถิ่นในวันหยุด อีกเล่มชื่อ พาเพื่อนแลเมืองเกา
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แนะนําการเทีย่ วสนุกรอบพืน้ ทีอ่ ทุ ยานการเรียนรูฯ ชมตึกราม
บานชอง สิง่ โดดเดนในแตละแหง เลมสุดทายคือ ของหรอย
บอยาง เกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นชาวสงขลาทั้งในอดีตและ
ปจจุบันที่ยังตามรอยไปชิมได ถือเปนกลวิธีกระจายฐาน
เรียนรูไปทั่วเมืองเกา โดยทั้งสามเลมจัดพิมพสองภาษา
ไทย-อังกฤษ มีภาพวาดประกอบนารัก เขาใจงาย เพื่อให
เปนคูมือทองเที่ยวเมืองเกาสงขลาแบบเรียนรูดวยตนเอง
และเขาถึงคุณคาทางประวัติศาสตรสังคม ภูมิปญญา และ
ความงามของวัฒนธรรมดั้งเดิมอยางแทจริง
“พอเรียนรูเรื่องราวของเมืองเกาจากภายนอกแลวคอย
กลับเขามาสนุกสนานกับพื้นที่ทันสมัยภายในโรงสีแดง ซึ่ง
เราจัดแตงใหมีสีสัน มีชีวิตชีวา แตยังคงสอดแทรกแนวคิด
อนุรักษวิถีชุมชนดวยความคิดสรางสรรคที่ดึงดูดความสนใจ
ของเด็ก ๆ และเยาวชน”
คําพูดนี้พิสูจนไดทันทีเมื่อโครงการนํารองในระยะที่ 1
ภายในโรงสีแดงเปดใหบริการในป 2558 พรอมกับเสียง
ตอบรับอยางดีของชาวชุมชน
“จากสถานที่เอกชนซึ่งชาวบานทั่วไปรูเพียงวาเคยเปน
โรงสีขาว เปนที่เก็บยาเวชภัณฑชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
เปนโรงนํา้ แข็ง แตไมมใี ครเคยเห็นวาดานในโรงสีเปนอยางไร
เพราะเปนสถานที่ปด ไมใชใครจะเขามางาย ๆ ที่สําคัญ
ทุกวันนี้สงขลาไมเหลือโรงสีขาวแลว จะหลงเหลือใหดู
โครงสรางเกาแกก็เพียงที่นี่แหงสุดทาย”
ชนินทร สาครินทร รองประธานภาคี
คนรักเมืองสงขลาสมาคม เสริมวาโรงสีแดงไมเพียงเปนที่
ทองเที่ยวแหงใหมของสงขลา ซึ่งมีนักทองเที่ยวตั้งแตเด็ก
อนุบาลที่มากับผูปกครองไปจนถึงคนแก ลานสานฝน

ภายในโรงสีแดงยังจัดกิจกรรมยอยใหชุมชนไดมีสวนรวม
ทุกเดือน และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเองก็จัด
กิจกรรมใหญทุก 3 เดือน ที่นายินดีคือสามารถดึงดูดให
ชาวบานมารวมตัวกันแนนขนัดทุกครั้งแมไมมีศิลปนดารา
จากกรุงเทพฯ นับเปนงานของชุมชนโดยแท
สวนพื้นที่รอบอุทยานการเรียนรูนครสงขลา ระยะที่ 1
ตามผนังอาคารเกากําลังพัฒนาเปนยานศิลปะดวยภาพ
แนว street art ที่ตองการสื่อถึงเรื่องราว-ผูคนที่มีตัวตนจริง
ไวบนภาพผนัง เพื่อสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของชุมชนเมืองสงขลา
ความสําเร็จในวันนี้ของอุทยานการเรียนรูนครสงขลา
ไมใชเพียงเปนสถานที่สงเสริมการเรียนรู ฟนฟู-อนุรักษชุมชน
ดวยหลากวิธีสรางสรรค แตยังเปนศูนยกลาง
ใหคนรุนเกามีพื้นที่ทบทวนความทรงจํา ใหชุมชนเกา
ที่หลายครอบครัวทิ้งรางบานไปจนคนที่เหลืออยูหงอยเหงา
ไดกลับมามีชีวิตชีวา
ใหเรื่องราวของเมืองสงขลาไดตอยอดกวางขวาง
ออกไปตามวิถีของโลกที่แปรเปลี่ยน
อุทยานการเรียนรูนครสงขลา ระยะที่ 1
โรงสีแดง หับ โห หิ้น 13 ถ. นครนอก ต. บอยาง
อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000
โทร. 0-7431-2025 ตอ 138
อังคาร-ศุกร เวลา 11.00-19.00 น. วันเสาร-อาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 09.00-17.00 น.
http://www.tkpark.or.th/tha/page/songkhla_TK

หับ โห หิ้น
รังษี รัตนปราการ เจาของโรงสี หับ โห หิ้น เลาวาในอดีตกิจการประมงของสงขลาเฟองฟูมาก จนถึงสมัย
รัชกาลที่ 6 การคาทางทะเลเริ่มซบเซา ขณะที่กิจการโรงสีของกลุมพอคาเชื้อสายจีนเริ่มเจริญขึ้นจากการรับสี
ขาวเปลือกของพื้นที่นารอบทะเลสาบสงขลา ซึ่งโรงสี หับ โห หิ้น ก็เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น และทําธุรกิจรุงเรือง
เรื่อยมาจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 แมโรงสีแดงจะเปนโรงสีแหงเดียวซึ่งไมถูกระเบิด แตหลังสงครามสิ้นสุด
กิจการโรงสีขาวกลับซบเซาลงจนตองเปลี่ยนเปนโกดังเก็บยางพารา และปจจุบันหันมาทําธุรกิจโมนํ้าแข็งแทน
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน
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มินิฟารม
สวนสนุกกินไดเรียนได
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ไข่ไก่จากฟาร์มเลี้ยงไก่ที่เด็ก ๆ
ช่วยกันดูแล ให้ผลตอบแทน
เป็นอาหารโปรตีนเลี้ยงนักเรียน
ของโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
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สุพรรณบุรี

“

จะมีแต่
ความรู้ไม่ได้
เราต้องการให้เด็ก
มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต
และต่อยอด
กลับไปใช้ที่บ้าน

”

ศณิศา บุษบงค์

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง ต�าบลวังน�้าเย็น
อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะครู เอ่ยค�านี้
บ่อยครั้งเมื่อเล่าถึงสวนผักเศรษฐกิจพอเพียง
“จะมีแต่ความรู้ไม่ได้ เราต้องการให้เด็กมีทักษะการ
ด�าเนินชีวิต และน�ากลับไปต่อยอดที่บ้าน ปลูกกะเพรา
โหระพา และต้นกล้าเล็ก ๆ เก็บไปท�าอาหาร แล้วไปเพาะ
ขยายที่บ้านต่อ” นำงศณิศำ บุษบงค ผู้อ�านวยการโรงเรียน
วัดไผ่มุ้ง เล่าถึงประโยชน์ของโครงการมินิฟาร์ม
หากย้อนกลับไปในปี 2554 ที่เกิดอุทกภัยน�้าท่วมหนัก
โรงเรียนวัดไผ่มงุ้ ก็ได้รบั ผลกระทบ น�า้ สูงถึงพืน้ อาคารเรียน
ปีถัดมาโรงเรียนจึงเริ่มบูรณะซ่อมแซมพร้อม ๆ กับการเริ่ม
โครงการมินิฟารมที่ ปตท.สผ. เข้ามาให้การสนับสนุนกับ
ทางโรงเรียน
ถึงปี 2559 นี้ก็เข้าปีที่ 5 แล้ว โรงเรียนวัดไผ่มุ้งมี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนและคณะครูสามคนช่วยกันดูแลเด็ก ๆ
ในโรงเรียนทั้งหมด 75 คน แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 จ�านวน 51 คน และมีหอ้ งต้นกล้า คือชัน้ เตรียมอนุบาล
จนถึงชั้นอนุบาล 3 จ�านวน 24 คน การเรียนการสอน
ส่งตรงทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล
เรียนแบบสด ๆ เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

นอกเหนือจากชั่วโมงเรียนปรกติ ในตารางสอน
จัดช่วง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระบุเวลาชัดเจนช่วงบ่าย
ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ท�าร่วมกัน แต่เด็กเล็กห้องต้นกล้าจัดกิจกรรม
เบา ๆ เช่น ปันดินน�้ามัน
“ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เราบูรณาการเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในหลักสูตร วันจันทร์เป็นกิจกรรม
กายบริหารเข้าจังหวะ วันอังคารเรื่องการถนอมอาหาร
ต�าน�้าพริก ปลาเค็ม จากผลผลิตของสวนพืชผักเศรษฐกิจ
พอเพียง วันพุธลงฐานผัก มีฐานการเรียนรู้น�้าส้มควันไม้
ฐานนาข้าว ฐานเห็ด ขยายพันธุพ์ ชื เพาะช�า บ่อปลาทับทิม
บ้านแห่งความสุข หมูหลุม ธนาคารขยะ ปุย สูตรพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ ปาสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง”
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเล่าว่าหลักสูตรทั้งหมดเกิดจาก
การช่วยกันคิดในการประชุมสภานักเรียน โดยมีครู
เป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะผลักดันอยู่เบื้องหลัง ก่อนจะให้
ฐิตำภรณ หยุยพันธุ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่มุ้ง พาเราเดินชม
สวนหลังโรงเรียน
หลังอาคารเรียน ป้าย “มินิฟาร์ม” ตั้งโดดเด่นต้อนรับ
พื้นที่มินิฟาร์มแบ่งเป็นสองฝังคั่นกลางด้วยทางเดิน
ฝังซ้ายติดอาคารเรียนเป็นสวนพืชผักเศรษฐกิจพอเพียง
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ภายในสวนพืชผักเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดผสมผสานกัน
และมีบ่อน�้ำเก็บน�้ำไว้ใช้ส�ำหรับการเพาะปลูก

แผนที่โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 103

PTTEP 3.indd 103

12/2/16 4:23 PM

ฝังขวาติดคลอง มีคอกหมูเลี้ยงไว้เอามูลท�าปุยคอกและ
ฟาร์มไก่ยกเรือนยืน่ อยูเ่ หนือคลอง ถึงตรงนีผ้ ใู้ หญ่บา้ นเล่าว่า
“ในฟาร์มเป็นไก่เลี้ยงไว้ออกไข่ ช่วยเรื่องอาหาร
กลางวันโรงเรียน ไข่ที่เหลือก็ขาย ช่วงแรกเริ่มมีไก่ 150 ตัว
ได้ไข่วันละ 120 ฟอง แต่ตอนนี้ไก่หลายตัวแก่จนต้องขาย
ผลผลิตก็ลดหลั่นลงมา”
ข้าง ๆ โรงเลี้ยงไก่เป็นโรงอาหาร ซึ่งวันที่เราเข้าไปเยี่ยม
ชมนั้น โรงเรียนท�ากวยจั๊บเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน
หลายสิบชีวิต และแน่นอนว่าใช้ไข่ไก่จากฟาร์มไก่ของ
โรงเรียนเป็นวัตถุดิบ
มาดูฝงั สวนพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงมีพชื ผักหลายชนิด
แบ่งเป็นหลุม ๆ เรียกว่า “หลุมพอเพียง” ปลูกพืชผักหลาก
ชนิดหลายประเภทในหลุมเดียวกัน พื้นที่สวนทั้งหมด
1-2 ไร่ กว้างยาวตามแนวอาคารเรียน มีบ่อน�้าตรงกลาง
กั้นรั้วไม้ไว้
“ปลูกกะเพรา โหระพา มะเขือ มะเขือยาว แค ยี่หร่า
ฟักทอง ผักบุ้งจีน คะน้า อย่างตรงนี้เป็นหลุมเครื่องต้มย�า
คือในหลุมมีพริก ตะไคร้ ใบมะกรูด มาหลุมนี้หลุมเดียว
กลับไปท�าต้มย�ากินได้เลย”
ผลผลิตจากสวนโครงการมินิฟาร์มที่เหลือจากการ
บริโภคในโรงเรียนจะแบ่งขายให้ชาวบ้านและคนที่มาดูงาน
เป็นรายได้เก็บไว้แบ่งหุ้นปันผลของสหกรณ์โรงเรียน

โครงการมินฟิ าร์มในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารโครงการพีทที อี พี ี 1
จังหวัดสุพรรณบุรีของ ปตท.สผ. เริ่มต้นจากการสอบถาม
ความสนใจของโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการก่อน
พร้อมตั้งเงื่อนไขว่าต้องท�าแบบยั่งยืน ปีแรกให้งบประมาณ
สนับสนุนโครงการ 5 หมื่นบาท ถัดมาปีละ 2 หมื่นบาท
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามและท�างานร่วมกับชุมชน
และโรงเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษา
แนะน�าหากโรงเรียนมีปัญหา ถึงปี 2559
โครงการด�าเนินงานมา 5 ปี จัดตั้งไป
ทั้งหมด 13 โรงเรียน มี 5 โรงเรียน
ที่สามารถด�าเนินการได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งโรงเรียนวัดไผ่มุ้งเป็นหนึ่ง
ในจ�านวนนั้น
จากการเข้ามาของโครงการ
มินิฟาร์ม ผนวกกับความตั้งใจ
ดูแลและผลักดันของผู้อ�านวยการ
โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง ท�าให้โรงเรียน
ที่เคยถูกจัดอันดับอยู่เกือบต�่าสุด
กลายเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับเขต
ทุกวันนี้เวลามีกิจกรรมใหญ่ ๆ
ของอ�าเภอหรือจังหวัด โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
ก็จะน�าโครงการมินิฟาร์มไปเผยแพร่
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“ได้ไปแสดงผลงานประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เพราะ
ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนมีค่าใช้จ่าย
แต่ละปีน้อย เพราะมีโครงการนี้มาช่วยเรื่องค่าอาหาร
แล้วยังมีรายได้เข้ามาเก็บเป็นทุนของโรงเรียนเพื่อต่อยอด
ไปเรื่อย ๆ”
ถึงเวลานี้ก็พอดีเป็นช่วงที่เด็ก ๆ จะได้กระโจนลงไป
สนุกสนาน ลงไปท�างาน เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
มินิฟาร์ม มีตะกร้าในมือ พร้อมด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง
ต่อการเรียนรู้
“หนูชอบสวนผัก เห็นมาตั้งแต่ยังเล็ก ๆ และท�าให้
หนูชอบกินผัก”
“ผมชอบเก็บไข่ไก่ สนุกดี และได้ฝึกเดินอย่างระมัด
ระวังด้วย”
ตอนนี้ภาพในมินิฟาร์มราวกับเป็นสนามเด็กเล่นย่อม ๆ
เป็นสนามที่นอกจากจะได้เล่นสนุกแล้ว ยังได้ทักษะที่

เกื้อหนุนการด�าเนินชีวิต ซึ่งสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น
อาชีพเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น
ถึงที่สุดแล้วรอยยิ้มของเด็กๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำร
คลุกคลีในโครงกำรมินิฟำรมทุกวัน คงเป็นสิ่งที่บอกเรำ
ได้ดีที่สุดถึงอนำคตอันสดใสของชุมชนแห่งนี้

โครงกำรฟำรมขนำดเล็ก
ติดต่อ ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
หมู่ 4 บ้านไผ่มุ้ง ต. วังน�้าเย็น อ. บางปลาม้า
จ. สุพรรณบุรี 72150
โทร. 08-9221-1289

หลุมพอเพียง
ปลูกพืชสี่หาประเภทในหลุมเดียวเพื่อใหพืชเกื้อกูลกันเอง ชวยลดภาระการปลูกและการรดนํ้าดูแลรักษา ประเภทไมที่ปลูก
แบงเปน “ไมพี่เลี้ยง” เปนไมใหรมเงา เก็บนํ้าและความชื้น เชน กลวยนํ้าวา กลวยหอม ฯลฯ “ไมฉลาด” เปนไมอายุขามป ไวรอเก็บผล
เชน มะละกอ ชะอม ฯลฯ “ไมปญญาออน / ไมรายวัน” เปนไมลมลุก ปลูกงายตายเร็ว เก็บผลไว เชน พริก มะเขือ กะเพรา ฯลฯ
“ไมบํานาญ” เปนไมผลยืนตนใชเวลาปลูกนานหลายป แตจะใหผลเก็บกินเก็บขายไดตลอด เชน มะมวง ขนุน มะนาว ฯลฯ “ไมมรดก”
เปนไมยืนตนอายุยืน เก็บไวใชบั้นปลายชีวิต เชน ประดู สัก ยางนา ฯลฯ
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สานฝนอุดมศึกษา
กองทุนสรางอนาคต
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สุโขทัย
พิษณุโลก
ก�าแพงเพชร

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร”

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ใฝฝัน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ได้รับโอกาส
ท�าฝันของตนเองให้เป็นจริง
แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก�าหนดให้ประชาชนไทยทุกคนมีสทิ ธิแ์ ละโอกาสรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 15 ปีที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย แต่ความจริงแล้วค่าใช้จ่ายไม่ได้มีเพียง
ค่าเล่าเรียน แต่ยังมีทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน
ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายจิปาถะที่แอบแฝง
ยิ่งระดับการศึกษาสูงกว่าขั้นพื้นฐานก็ยิ่งเพิ่มภาระ
จนบางครอบครัวไม่อาจแบกรับ ได้แต่ปล่อยให้ความฝัน
ของลูกหลานหลุดลอยไป

ตัวเลขจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ช่วงปี 2553-2556 ในระดับอุดมศึกษานั้นเพิ่มขึ้นทุกปี
วงเงินกู้มากที่สุด คิดเป็นประมาณสามในสี่ของวงเงินกู้
ทั้งหมด เฉพาะยอดรวมในปี 2556 สูงถึง 4.1 ล้านคน
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4.2 แสนล้านบาท ค�านวณแล้ว
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาตกนับแสนบาทต่อคน
เป็นจ�านวนทีไ่ ม่นอ้ ยเลยหากมองจากมุมของทุกครอบครัว
“พ่อแม่เราเป็นชาวนา รับจ้างทั่วไป แต่ต้องเลี้ยงดูลูก
สี่คนที่ต่างอยู่ในวัยเล่าเรียน ยิ่งช่วงหลัง ๆ ผลผลิตไม่ดี
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ถ้าไม่กู้เงินเรียน เราไม่ได้เรียนต่อ
แน่ ๆ” อินทุอร วันทัศน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดใจเผยถึงสภาพ
ปัญหาในครอบครัวของเธอให้เราได้ร่วมรับรู้
ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย อินทุอรต้องกู้ยืม กยศ.
ต่อชีวิตให้ได้เล่าเรียนที่โรงเรียนบางระก�าวิทยศึกษา
และวางแผนจะท�างานควบไปด้วยในระดับอุดมศึกษา
โชคดีทเี่ ธอได้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนการศึกษาเพชร เอส 1
ของ ปตท.สผ. ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีตงั้ แต่ปี 2556
เป็นเสมือนแสงสว่างบนเส้นทางชีวิตในจังหวะที่เธอต้องการ
อย่างที่สุด
ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ตระหนักดีถึงความส�าคัญของการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต จึงก�าหนดนโยบายสนับสนุนทุนการ
ศึกษาประจ�าปีแก่เด็กและเยาวชนทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับต่าง ๆ
เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในเขต
พื้นที่สัมปทานโครงการเอส 1 แหล่งน�้ามันสิริกิติ์ ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
สุโขทัย ซึ่ง ปตท.สผ. เข้าร่วมทุนมาตั้งแต่ปี 2528

นักเรียนฐานะยากจนซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา
ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลายอย่าง
หนึ่งในนั้นคือการเป็นผู้ที่เคยทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวม

PTTEP 3.indd 108

12/1/16 5:29 PM

“

ทุนการศึกษา ปตท.สผ.
เพชร เอส 1 เป็นทุนการศึกษา
ที่ดีที่สุดทุนหนึ่งของประเทศไทย
เพราะเป็นทุนให้ต่อเนื่อง
จนเรียนจบมหาวิทยาลัย

”

ธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ

สภาพความยากจนนั้นอยู่กับชุมชนแถบนี้มานาน
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และยังต้องประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ซ�ำ้ ร้ายบางครอบครัวประสบ
ปัญหาหย่าร้าง พ่อแม่ต้องเดินทางไปท�ำงานต่างจังหวัด
ทิ้งลูกให้ญาติผู้ใหญ่ดูแล จากการปรึกษากับผู้บริหาร
สถานศึกษา ท�ำให้ทราบว่านักเรียนบางคนทีม่ ผี ลการเรียนดี
และสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ แต่ประสบปัญหา
เรื่องค่าใช้จ่าย จึงจ�ำใจต้องสละสิทธิ์การเรียนไปอย่าง
น่าเสียดาย ปตท.สผ. จึงริเริม่ จัดท�ำโครงการทุนการศึกษา
ปตท.สผ. เพชร เอส 1 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
จนกว่านักเรียนจะส�ำเร็จการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นค่า
ลงทะเบียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าครองชีพ
และค่าที่พัก
“ทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชร เอส 1 เป็นทุนการศึกษา
ที่ดีที่สุดทุนหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นทุนให้ต่อเนื่อง
จนเรียนจบมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบทุกอย่าง ทั้ง
ค่าเล่าเรียน เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน ค่าที่พัก หรือ
แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยไม่ได้บังคับหรือก�ำหนด
สาขาที่ให้ทุน และเป็นทุนให้เปล่า ผู้รับทุนไม่จ�ำเป็นต้องใช้
ทุนคืน” ธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
บางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก ให้รายละเอียดของทุนการ
ศึกษา
เงื่อนไขส�ำคัญของทุนนี้ คือต้องตั้งใจเรียนให้จบ
และช่วงปิดภาคการศึกษาสามารถเข้าไปช่วยงานทั่วไป
ที่สำ� นักงานของ ปตท.สผ. ตามความถนัดของเด็กแต่ละคน
ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ฝึกงานไปด้วย

ตั้งแต่ปี 2545 โครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ.
เพชร เอส 1 สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทุกด้าน
แก่นักเรียนจนจบปริญญาตรี รวมปีละ 10 ทุน จนถึง
ปัจจุบัน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวม 98 คน ส�ำเร็จการศึกษา
แล้ว 50 คน ก�ำลังศึกษาอยู่ 48 คน ใช้งบประมาณไปแล้ว
กว่า 20 ล้านบาท ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขความ
เหลื่อมล�้ำด้านการศึกษา และพัฒนาความยั่งยืนให้แก่
ชุมชนในพื้นที่ซึ่ง ปตท.สผ. ท�ำงานมากว่า 30 ปี
“โอกาสที่ดีต้องอยู่กับคนที่เหมาะสม แม้ว่าจะมีเด็ก
สนใจจ�ำนวนมาก แต่เรามีเกณฑ์คัดเลือกอย่างรอบคอบ
โดยพิจารณาจากหลายด้าน ตั้งแต่ความจ�ำเป็นคือมีฐานะ
ยากจน สอง ผลการเรียนอยู่ในขั้นที่รับประกันได้ว่าเขาจะ
เรียนจบ และสามคือเป็นคนดี ท�ำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม”
ธีรพัฒน์ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนที่จะได้รับทุน โดยอาจารย์ประจ�ำชั้นซึ่งเป็นผู้ใหญ่
ที่ใกล้ชิดเด็กที่สุดจะคัดเลือกนักเรียนเป็นขั้นแรก จากนั้น
อาจารย์แนะแนวจะคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียน
ให้คณะกรรมการของโครงการตัดสินในขั้นสุดท้าย
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนยกตัวอย่างกรณีของอินทุอร
ว่าเธอมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ เคยเป็นตัวแทน
โรงเรียนร่วมแข่งขันงานวิชาการ และอาสาท�ำงานเพื่อ
ส่วนรวมไม่เคยขาด
“รู้สึกตัวเองโชคดีที่ได้รับโอกาสนี้ เวลาที่เราท้อจาก
การเรียน นอกจากครอบครัวก็รู้ว่ายังมี ปตท.สผ.
ที่สนับสนุนเราอยู่ เป็นแรงผลักดันว่าเราต้องเรียนให้จบ
ไม่เช่นนั้นทุนที่ได้รับมาก็สูญเปล่า การเรียนเป็นสิ่งส�ำคัญ
ส�ำหรับเรา คิดมาตลอดว่าท�ำอย่างไรถึงจะได้เรียนต่อ
วันนี้เมื่อได้เรียนจริง ๆ ก็ต้องท�ำให้ได้ตามเป้าหมายที่จะ
สอบเข้ารับราชการครู เพื่อจะท�ำงานมีอาชีพ มีรายได้แบ่ง
เบาภาระ และดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ดีกว่านี้”
อินทุอรตอกย�้ำความมุ่งมั่นสู่ความฝันของเธอ
หากมองกันเพียงแค่ตัวเลข ทุนการศึกษาอาจเป็นเรื่อง
เล็กน้อยส�ำหรับใครบางคน แต่ส�ำหรับอีกหลายครอบครัว
สิ่งนี้หมายถึงโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่อนาคตที่ดี
กว่าเดิม
และส�ำหรับสังคมโดยรวม
นี่คือการร่วมสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
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ทุนพยาบาลชุมชน
คืนสายใยรักสู่ทองถนิ่

นิภา ไทโส และ นิภารัตน์ อนุศาสตร์
สองพยาบาลจากโรงพยาบาลอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างลงชุมชน
ตรวจสุขภาพชาวบ้าน แทนที่จะคอยตั้งรับ
รักษาคนปวยอยู่ที่โรงพยาบาลเท่านั้น
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ขอนแก่น

> ยายฉวี (ซ้าย) กับนิภารัตน์ (กลาง)
มีศักดิ์เป็นยายกับหลาน เป็นความสัมพันธ์อันอบอุ่น
ระหว่างชาวบ้านกับพยาบาลชุมชนที่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาและกลับมาดูแลบ้านเกิด

“ยายเอย ! คุณหมอมาเยี่ยม”
เพื่อนบานพากันรองเรียกคุณยายฉวีที่นอนพักรักษาตัวอยูบนเตียง
ทันทีที่เห็นหญิงสาวในชุดขาวสะพายกระเปาพยาบาลใกลเขามา
ยายฉวี ชาวบานหนองผือ ตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน ปวยเปนมะเร็งถุงนํ้าดีตั้งแตเมื่อ 3 ปกอน สวน “คุณหมอ” ที่ชาวบานเรียกคือ
นิภารัตน อนุศาสตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุบลรัตน
ทุก ๆ สัปดาห อยางนอย 1 วัน นับตั้งแตเริ่มงานที่โรงพยาบาลอุบลรัตนมาได 5 ป นิภารัตน
จะเปลี่ยนจากการทําหนาที่ประจําในตัวโรงพยาบาล ออกมาตระเวนเยี่ยมชาวบานพรอมใหคําแนะนําเรื่อง
การดูแลสุขภาพทั่วทั้งหมูบานหนองผือ
กิจกรรมลงพื้นที่นี้ดูอยางผิวเผินคลายกับงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดทั่วไป
แตตางกันที่เปนการทํางานตอบแทนถิ่นฐานบานเกิดดวยใจรักของเหลาพยาบาลสายเลือดใหม
ทั้งในฐานะ “พยาบาลชุมชน” และ “บัณฑิตคืนถิ่น” ที่ชาวบานเคยเลือกใหเปนตัวแทนชุมชนไปเรียนตอ
ดานพยาบาล
อีกดานของความรักความเอาใจใส คุณยายฉวีมีศักดิ์เปนคุณยายนองสาวของคุณยายโดยตรง
ของนิภารัตน ความสัมพันธอันอบอุนของยายหลานเชนนี้เปนเรื่องปรกติระหวางชาวบานกับทีมพยาบาล
อาสาที่ไดรับโอกาสกลับมาดูแลบานเกิด
การรูจักรากเหงา เขาใจปญหา คุนเคยใกลชิด เพราะเปนญาติสนิทมิตรสหาย มองตาก็รูใจ
พูดคุยดวยภาษาเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติหนาที่ในฐานะพยาบาลชุมชนเปนไปอยางราบรื่น
และนั่นหมายถึง สุขภาพที่ดีของคนทั้งชุมชน
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ต้องใจรัก
โครงการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของเครือข่ายระบบสุขภาพในอ�ำเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหา
พยาบาลขาดแคลนแล้ว ยังช่วยให้เยาวชนที่เพิ่งจบการ
ศึกษาไม่ต้องย้ายไปท�ำงานต่างถิ่น ที่ส�ำคัญคือเปิดโอกาส
ให้ได้เรียนรู้อาชีพนี้ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 4
นับว่ามีค่ายิ่งนักในการพิสูจน์ว่าเด็กคนหนึ่งจะมีใจรัก
งานพยาบาลจริงหรือไม่
พญ. ทานทิพย์ ธ�ำรงวรางกูร เลขาธิการมูลนิธพิ ฒ
ั นา
ชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เล่าถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร
ตามโรงพยาบาลในต่างจังหวัดว่า
“หมอหลายคนบ้านอยู่ในตัวเมือง หรือไม่ก็มาจาก
ต่างจังหวัด บุคลากรที่มีจ�ำนวนมากที่สุดในโรงพยาบาลคือ
พยาบาล ก็มาจากพื้นที่อื่นถึงประมาณร้อยละ 98”
สืบสาวสาเหตุย้อนไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กท้องถิ่น
สอบเข้าเรียนคณะที่อยากเรียนไม่ได้

“เด็กที่อยู่ในเมืองใหญ่มีโอกาสทางการศึกษามากกว่า
อย่างอ�ำเภอบ้านไผ่ อ�ำเภอพล เด็ก ๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนจบแล้วก็มาบรรจุอยู่ที่นี่ การท�ำงานจึงอยู่ท่ามกลาง
คนแปลกหน้า บางคนมีวันว่างก็อยากกลับไปหาครอบครัว”
จนกระทั่งเมื่อ 10 ปีก่อนคือปี 2549 โรงพยาบาลอุบลรัตน์จึงเริ่มโครงการพยาบาลชุมชน ประชาสัมพันธ์ไปตาม
โรงเรียนท้องถิ่นว่า เด็กที่ฝันอยากเป็นพยาบาลให้มาสมัคร
คัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ โดยโรงพยาบาลจะมอบทุนการ
ศึกษาให้ พร้อมกับประสานความร่วมมือไปยังสถานศึกษา
ที่มีการสอนด้านพยาบาล คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น โดยโครงการได้รบั ทุนสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน
และหนึ่งในนั้นคือ ปตท.สผ. ซึ่งเข้ามาด�ำเนินการส�ำรวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสินภูฮ่อมในพื้นที่ใกล้เคียง
จงกลนี สีสด อดีตนักเรียนโรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนประจ�ำต�ำบลโคกสูง อ�ำเภออุบลรัตน์ เล่าว่า
“ตอนนั้นหนูมาร่วมโครงการเพราะได้ยินเสียงตามสาย
ทางโรงพยาบาลบอกว่าจะจัดกิจกรรมจิตอาสาให้เด็ก ๆ มา
ช่วยงานของโรงพยาบาล หนูอยากเป็นพยาบาล ตากับยาย
ก็ชอบ ก็ลองเข้ามาสมัคร ผลปรากฏว่าหนูชอบงานด้านนี้
จริง”
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 115
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“

หมอหลายคน
บ้านอยู่ในตัวเมือง
หรือไม่ก็มาจาก
ต่างจังหวัด บุคลากร
ที่มีจ�านวนมากที่สุด
ในโรงพยาบาลคือพยาบาล
ก็มาจากพื้นที่อื่น
ถึงประมาณร้อยละ 98

”

พญ. ทานทิพย์ ธ�ารงวรางกูร

งานพยาบาลที่จงกลนีมีโอกาสร่วมฝกประสบการณ์
ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 60 ครั้ง เช่น ช่วยพยาบาลซักประวัติ
คนไข้ วัดความดัน ติดตามพยาบาลลงพื้นที่ไปดูแลผู้ป่วย
ในชุมชน นอกจากนีย้ งั มีงานเชิงประชาสัมพันธ์ ชักชวนเด็ก ๆ
ให้มีส่วนร่วมในการเพาะกล้าไม้ ถึงช่วงไข้เลือดออกระบาด
ก็รณรงค์ให้ชาวบ้านเลีย้ งปลาหางนกยูง คว�า่ ภาชนะทีม่ นี า�้ ขัง
จงกลนี พยาบาลน้องใหม่ที่เพิ่งเรียนจบและเริ่มงานได้
ประมาณ 3 เดือนเผยความในใจว่า “ถึงตอนนี้มีความภูมิใจ
มากกว่าตอนเป็นจิตอาสา เพราะเราได้ฉีดยาผู้ป่วยจริง ๆ
ได้ชว่ ยชีวติ คนจริง ๆ ได้นา� ผูป้ ว่ ยส่งถึงคุณหมออย่างปลอดภัย
นี่คือความสุข ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยก็ตาม ตอนนี้รู้แล้วว่า
พยาบาลนัน้ เป็นอาชีพทีเ่ หนือ่ ย แต่คมุ้ ค่ากับชีวติ คนคนหนึง่ ”
ทางด้าน จรีพร นาหนองตูม สมาชิกอีกผู้หนึ่งของ
โครงการพยาบาลชุมชน มีโอกาสกลับมาตอบแทนแผ่นดิน
เกิดแล้ว 3 ปี บอกว่า “โครงการนี้เปิดโอกาสให้เด็กน้อย
ที่ไม่มีเงินทุนการศึกษา หรือความรู้อยู่ในขั้นปานกลาง
ไม่ได้เก่งมาก แต่เป็นเด็กดีและมีใจรักงานพยาบาลจริง ๆ
ได้เรียน เมื่อเรียนจบก็ได้กลับมาอยู่บ้านเกิด ไม่ต้องย้ายไป
ท�างานทีไ่ หน ท�าให้เรามีความสุข ดีใจทีไ่ ด้ชว่ ยคนไข้มากขึน้ ”

เข้าถึงราก
เกณฑ์การคัดเลือกเด็กจากชุมชนให้มีโอกาสเรียนต่อ
ด้านงานพยาบาล ยังต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากชาวบ้าน
โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนสนับสนุนลูกด้วยการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2556
นั่นคือพ่อแม่ของเด็กที่ได้รับทุนจะต้องปลูกยางนา
100 ต้น ต้นกล้วย 100 ต้น และไม้สร้างบ้าน 100 ต้น
ก่อนที่ลูกจะไปเรียน และเมื่อลูกได้ไปเรียนแล้ว พ่อหรือแม่
จะต้องมาเข้าโรงเรียนพ่อแม่ดว้ ย หากบ้านใดต้นไม้ขาดหาย
ต้องปลูกเสริมให้ครบ กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นกุศโลบาย
ในการปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความมั่นคง
ในอนาคต ไม่เฉพาะกับลูกที่ได้รับทุนเท่านั้น แต่ยังลงลึกถึง
ฐานครอบครัว
เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และสอดคล้องกับงานพยาบาลเชิงรุก
นิภา ไทโส พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ เล่าถึงความ
ส�าคัญของการลงชุมชนว่า “ตามปรกติคนไข้ที่เจ็บป่วยแล้ว
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ความคุ้นเคยใกล้ชิดอย่างญาติมิตร
ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยาบาลชุมชน
เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งนั่นหมายถึง
สุขภาพที่ดีของคนทั้งชุมชน

มาโรงพยาบาลนั้นมีแค่ร้อยละ 25 อีก 75 จะอยู่ที่บ้าน
เพราะฉะนั้นการเข้าไปหาในชุมชนจะท�ำให้เราดูแลชาวบ้าน
ได้มากขึ้น แทนที่จะตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาล เราท�ำเชิงรุก
ไปหาร้อยละ 75 ที่เหลือด้วย”
นิภาในฐานะพยาบาลรุ่นพี่และพี่เลี้ยงของน้อง ๆ ยัง
บอกด้วยว่า ตามธรรมชาติของการเจ็บป่วยนั้นมาจากการ
อยู่กินและใช้ชีวิต สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม
“ยกตัวอย่างปัญหาแม่วัยใสก็เป็นโรคทางสังคมอย่าง
หนึ่ง แล้วยังมีโรคจากสารเคมีที่ท�ำให้เป็นผื่นคัน บางคนแพ้
ยาฆ่าหญ้าเสียชีวิต ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมนี้
ไม่สามารถใช้เวลาแค่ 15 หรือ 30 นาทีที่อยู่โรงพยาบาล
แก้ปัญหาได้”
การลงพื้นที่เพื่อให้คำ� แนะน�ำในฐานะพยาบาลชุมชน
จึงท�ำให้มีโอกาสเข้าถึงปัญหาเชิงสังคมที่ยุ่งยากซับซ้อน
ลงไปแก้ที่รากเหง้าของปัญหา ด้วยวิธีนี้จะท�ำให้เกิดความ
ยั่งยืนของสุขภาพได้
นิภา พยาบาลรุน่ พีท่ มี่ ปี ระสบการณ์ลงชุมชนมาหลายปี
และยังเป็นผูป้ กครองของเยาวชนทีไ่ ด้รบั ทุนโครงการ

พยาบาลชุมชน กล่าวด้วยความภูมิใจว่า
“อีกไม่นานเราจะได้ลูกกลับมาอยู่ใกล้ ในฐานะ
คนท�ำงานในวงการสาธารณสุขและเป็นพยาบาลชุมชน
เหมือนกัน การที่เขากลับมา รู้สึกดีใจที่มีผู้สืบทอดงานของ
เรา มาช่วยกันต่อยอดเรื่องดี ๆ นี้ต่อไป”
………….
ราว 10 ปีนับจากเริ่มต้นโครงการพยาบาลชุมชน
บัณฑิตที่กลับมาจ�ำนวนไม่น้อยได้ทุ่มเทกับการท�ำงาน
พยาบาลอย่างจริงจัง
ได้ดแู ลเอาใจใส่ผปู้ ว่ ย ซึง่ ทีแ่ ท้กค็ อื ญาติสนิทมิตรสหาย
ที่รู้จักในชุมชนที่ตนเองเติบโตมาแต่เด็ก
ได้ภาคภูมิใจในฐานะพยาบาลตัวจริง จากที่เคยเป็น
แค่งานจิตอาสาสมัยนักเรียน
สายใยรักบ้านเกิดที่โครงการนี้ถักทอขึ้น จึงเป็น
ภูมิคุ้มกันอย่างดีที่ทำ� ให้สุขภาพของชุมชนแห่งนี้
เข้มแข็ง ปลอดจากโรคภัยทั้งโรคทางกายและโรค
ทางสังคม
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 117
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จากการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ
ของเด็กนักเรียนชาวเมียนมา
ในหมู่บ้านกันบอก พบว่ากว่า
ร้อยละ 60 เป็นโรคพยาธิล�าไส้

โรงเรียนอนามัย
ห่างไกลพยาธิ
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สหภาพเมียนมา

เขตทะนินทายี

> น�้าดื่มสะอาดเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ในความพยายามลดความเสี่ยง
จากการติดเชื้อพยาธิ ของ ปตท.สผ.
โครงการเมียนมาร์

ห้องเรียนในเมืองเล็ก ๆ แหงหนึ่งมีเสียงหัวเราะคิกคัก เมื่อหญิงวัยกลางคนที่ยืนหนาชั้น
ชี้ใหดูภาพเด็กชายนั่งยอง ๆ ถายอุจจาระอยูริมถนน
“ถาปวดอึตองไปไหน”
“ไปหองนํ้า”
“ไมใชไปอึขางถนนแบบเพื่อนคนนี้ละ”
นักเรียนนับรอยสงเสียงหัวเราะครืนใหญ
ดร. กัลยา ธุน นักสาธารณสุขศาสตรจากยางกุง อธิบายใหเด็ก ๆ ฟงตอวาพยาธิบุกเขาไปในลําไส
ของคนเราไดอยางไร และเหตุใดจึงไมควรเลียนแบบพฤติกรรมของเด็กชายในภาพ ระหวางการอบรม
ใหความรูกับนักเรียนประถมฯ ในหมูบานดามินเส็ก ทางตอนใตของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
เธอเปนหัวหนาโครงการ “โรงเรียนอนามัย ห่างไกลพยาธิ” ที่ ปตท.สผ. โครงการเมียนมาร ริเริ่มขึ้น
ในป 2553 โดยมีจุดประสงคคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ชาวเมียนมาในชุมชนรอบพื้นที่
แนววางทอกาซธรรมชาติโครงการซอติกาของ ปตท.สผ.
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พยาธิตัวร้าย
ในปี 2552 เมื่อทีมงาน ปตท.สผ. ส�ารวจพื้นที่ชุมชน
หมู่บ้านกันบอก เขตทะนินทายี ซึ่งเป็นชุมชนชาวประมง
ริมทะเลทางใต้ของเมียนมา ภาพที่พบเห็นทั่วไปคือ
สภาพความเป็นอยู่อันยากจน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ดูตัวเล็ก
แคระแกร็น โตไม่สมวัย หลังจาก ปตท.สผ. ขอความร่วมมือ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้มาเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนและเด็กนักเรียน
ก็พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มภี าวะขาดสารอาหาร ทีน่ า่ ตกใจ
คือกว่าร้อยละ 60 เป็นโรคพยาธิล�าไส้
สาเหตุหลักนั้นมาจากพฤติกรรมและการสุขาภิบาล
ที่ไม่ถูกสุขอนามัย เช่น การไม่ล้างมือก่อนกินข้าว การเดิน
เท้าเปล่า สถานที่ปลดทุกข์มีลักษณะคล้ายส้วมหลุม ขาด
การรักษาความสะอาด หลายแห่งไม่มีน�้าให้ช�าระล้าง
เมื่อท�าธุระเสร็จแล้วจึงไม่ได้ล้างมือ ท�าให้กลายเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของพยาธิ
ที่ผ่านมาภาครัฐของเมียนมาแก้ไขปัญหาโดยเน้นการ
รักษาด้วยยาถ่ายพยาธิ แต่จ�านวนผู้เป็นโรคยังเพิ่มจ�านวน
ขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่งานให้ความรู้และปลูกฝังพฤติกรรมด้าน
สุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนยังมีน้อย โดยเฉพาะเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญของ
การป้องกันโรค
ภารกิจของโครงการ “โรงเรียนอนามัย ห่างไกลพยาธิ”
ซึ่งมี ดร. กัลยา ธุน เป็นหัวหน้า คือการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันโรคพยาธิล�าไส้และสุขอนามัยทั่วไป ควบคู่กับ
การให้บริการตรวจสุขภาพสามด้าน ได้แก่ ตรวจรักษาโรค
ทั่วไป การประเมินภาวะโภชนาการ และการตรวจรักษา
พยาธิ คณะท�างานประกอบด้วยสมาชิกรวมแปดคน ทัง้ หมด
เป็นบุคลากรทางการแพทย์และผู้ช่วย โดยแบ่งการท�างาน
เป็นสองทีม เนื่องจากโรงเรียนที่ต้องตรวจเยี่ยมมีจ�านวน
มาก อีกทัง้ กระบวนการจัดอบรมและตรวจรักษาต้องใช้เวลา
ในรอบปีคณะท�างานจะลงพื้นที่ตรวจรักษาสองครั้ง
เว้นระยะห่างกัน 6 เดือน เพื่อติดตามการรักษาตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ครั้งแรกในช่วงเดือน
มิถุนายนจัดแนะน�าโครงการ อบรมการดูแลสุขภาพ การใช้
ห้องน�้า ความรู้ด้านสุขอนามัย อันตรายของโรคพยาธิซึ่ง
อาจร้ายแรงถึงชีวิต พร้อมกับเก็บตัวอย่างอุจจาระของเด็ก
มาตรวจวิเคราะห์และให้การรักษาที่ถูกต้องกับโรคพยาธิ
แต่ละชนิด ส่วนครั้งที่ 2 ราวเดือนพฤศจิกายน เน้นการ

ติดตามผลและประเมินผลด้านสุขภาวะจากการตรวจเยี่ยม
ครั้งแรก พร้อมทั้งให้บริการประเมินภาวะโภชนาการ
และตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการนี้ท�าให้เด็ก ๆ ได้มี “สมุดพกสุขภาพ” เล่มแรก
ส�าหรับเก็บบันทึกประวัติความเจ็บป่วยของตนเอง ช่วยให้
คณะท�างานของ ดร. กัลยาสามารถติดตามสถานการณ์
และแนวโน้มปัญหาสุขภาพต่อเนื่องไปถึงในอนาคต

ตรวจอึ !
ที่โรงเรียน เด็กแต่ละคนจะได้รับแจกหลอดพลาสติกใส
ฝาปิดสีแดงเพื่อเก็บตัวอย่างอุจจาระของตนเอง และน�ามา
ส่งให้คณะท�างานในวันรุ่งขึ้น
ในปีแรกการเก็บอุจจาระได้รับความร่วมมือเพียงแค่
ครึ่งหนึ่ง เพราะชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องสกปรก แม้แต่คณะ
ครูก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
“เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการชวนให้เขา
มาร่วมโครงการ ชาวบ้านและครูไม่คอ่ ยอยากยุง่ กับโครงการ
นี้เท่าไร เพราะคิดว่าการกินยาถ่ายพยาธิช่วยรักษาโรค
พยาธิได้ทุกชนิด เราต้องอธิบายว่าจริง ๆ แล้วไม่ใช่
การตรวจอุจจาระเด็กจะท�าให้รู้ว่าเขาติดพยาธิชนิดใด
และให้การรักษาได้ถูกต้อง เพียงพยาธิแค่ตัวเดียว
แต่ถ้าเข้าไปในอวัยวะส�าคัญก็ท�าให้ตายได้”
ดร. กัลยาเล่าถึงการเข้ามาตรวจที่หมู่บ้าน
ดามินเส็ก ชุมชนชายทะเลอีกแห่ง
ที่มีโรคพยาธิล�าไส้เป็นปัญหาใหญ่
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“

เราพยายามอย่างมาก
ในการชวนให้เขามาร่วมโครงการ
ชาวบ้านและครูไม่ค่อย
อยากยุ่งกับโครงการนี้เท่าไร
เพราะคิดว่าการกินยาถ่ายพยาธิ
ช่วยรักษาโรคพยาธิได้ทุกชนิด
เราต้องอธิบายว่าจริง ๆ แล้วไม่ใช่
การตรวจอุจจาระเด็กจะท�ำให้รู้
ว่าเขาติดพยาธิชนิดใด
และให้การรักษาได้ถูกต้อง

”

ดร. กัลยา ธุน

ปัญหาคุณภาพชีวิตและการขาดความรู้ด้านสุขอนามัย
ยังท�ำให้เกิดภาวะติดเชื้อพยาธิซ�้ำซาก ไม่น่าแปลกใจว่า
สถิติการติดเชื้อของเด็ก ๆ ที่หมู่บ้านดามินเส็กระหว่าง
ปี 2553 ถึง 2554 ลดลงแค่ร้อยละ 5-6 ขณะที่สถิติการ
ติดเชื้อในหมู่บ้านอื่น ๆ เช่น ตองยิงอิน และปาชอง ลดลง
จากร้อยละ 60 ในปีแรกเหลือเพียงร้อยละ 30
เพื่อโน้มน้าวและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ รูปแบบการให้
ความรู้จึงเน้นวิธีการที่สนุกสนานและดึงดูดใจเด็ก ๆ เช่น
การท�ำบอร์ดความรู้เรื่องพยาธิเป็นการ์ตูนให้เด็กเข้าใจง่าย
การจับกลุ่มเด็กพูดคุยถามตอบ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง เช่น จะเกิดอะไรถ้าไม่สวม
รองเท้า จะเกิดอะไรถ้าเข้าห้องน�้ำแล้วไม่ล้างมือ ไม่ล้างก้น
ช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้คิดตาม
หลังจากผ่านไป 6 เดือนจึงค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลง
จากสุขภาพอนามัยของเด็กที่เริ่มดีขึ้น โรงเรียนอื่นซึ่งไม่ได้
เข้าร่วมโครงการก็เริ่มหันมาสนใจสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
และขอให้คณะท�ำงานเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนของ
พวกเขาบ้าง
จากโครงการน�ำร่องในสองโรงเรียนสองหมู่บ้านที่
ครอบคลุมจ�ำนวนนักเรียน 232 คนในปีแรก เมือ่ ผ่านไป 4 ปี
(2553-2557) จ�ำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 35 แห่ง
จาก 28 หมู่บ้าน ทั้งหมดนี้ช่วยดูแลรักษาชีวิตความเป็นอยู่
ของเด็กมากกว่า 6,000 คน
ทีส่ ำ� คัญคืออัตราการติดเชือ้ พยาธิลำ� ไส้ลดลงจากปีแรก
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 41.5 หรือเกือบครึ่งของเด็กนักเรียนทั้งหมด
เหลือเพียงร้อยละ 15.4 หรือราวหนึ่งในหกเท่านั้น
การด�ำเนินงานในช่วงปี 2558-2560 คณะท�ำงานมุง่ เน้น
ไปทีก่ ารดูแลเด็กใน 10 โรงเรียนซึง่ ยังคงมีอตั ราการติดเชือ้ สูง
เพื่อลดการติดเชื้อซ�ำ้ ซากให้เหลือน้อยที่สุด และการขยาย
โครงการไปยังโรงเรียนแห่งใหม่ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้เด็ก
อีกจ�ำนวนมากได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์

การตรวจรักษาในพื้นที่จัดให้มีขึ้น
ปีละสองครั้ง โดยชาวบ้านและนักเรียน
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 123
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การสร้างความเข้าใจให้เด็ก ๆ ร่วมมือในการ
เก็บตัวอย่างอุจจาระใส่หลอดพลาสติก
และน�ากลับมาตรวจ เป็นขั้นตอนส�าคัญ
ที่ท�าให้การรักษาประสบความส�าเร็จ
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จากเด็กขยายสู่ชุมชน
นอกเหนือจากโครงการด้านการตรวจรักษาและปลูกฝัง
ความรูท้ ถี่ กู ต้อง ปตท.สผ. โครงการเมียนมาร์ ยังช่วยปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียน เช่น
การสร้างห้องน�ำ้ มาตรฐานประจ�ำโรงเรียน โครงการ
น�้ำดื่มสะอาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อพยาธิ
เพราะแม้ผปู้ ว่ ยโรคพยาธิจะได้รบั การรักษาจนหายขาดแล้ว
แต่ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อพยาธิซ�้ำ เพราะปัจจัยส�ำคัญคือ
สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ชีวิต
“เราอยากลดการติดเชื้อพยาธิให้มากที่สุด หากเราพบ
นักเรียนที่ติดเชื้อระดับรุนแรงก็อยากตรวจพยาธิในสมาชิก
คนอื่น ๆ ของครอบครัวเด็กด้วย จะได้ให้การรักษา
ทั้งครอบครัว ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนเท่านั้น นี่คือแผนการ
ในอนาคตที่คิดไว้” ดร. กัลยากล่าว
ในอนาคตโครงการโรงเรียนอนามัย ห่างไกลพยาธิ
ยังมีแผนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมเรื่อง
สุขภาพให้คนในท้องถิ่น เช่น การจัดประกวดโรงเรียน
สุขภาพดี ซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่มีจำ� นวนนักเรียนติดเชื้อ
พยาธิน้อยที่สุด โดยหวังจะช่วยจุดกระแสการดูแลรักษา
สุขอนามัยให้แพร่ไปอย่างกว้างขวาง จากการดูแล
สุขอนามัยของเด็กนักเรียน ขยายสู่ครอบครัว และทั้งชุมชน
ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพดี สุดท้ายรางวัล
ที่ได้รับ คือการที่สังคมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
…....…...
จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นอย่างยากล�ำบาก
เมื่อเปลี่ยนความเข้าใจผิดเป็นความรู้ที่ถูก
พยาธิก็ห่างไกล สุขอนามัยกลับมา
ในที่สุดร่างกายดีจะขยายสู่จิตใจดี...เป็นความสุข
ซึ่งช่วยเติมเต็มชีวิตที่ขาดแคลนโอกาสไปเสียหลายสิ่ง
หลายอย่าง
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การบริการตรวจรักษาด้านทันตกรรม
เป็นหนึ่งในงานของคลินิกรักษาฟรี
โครงการ PTTEP-LKC
แต่ละปีมีผู้เข้าใช้บริการรักษา
จากคลินิกนี้กว่าแสนราย
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คลินิกไม่เก็บเงิน ความหวัง
ของผูยากไรในอินโดนีเซีย
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จาการ์ตา
อินโดนีเซีย

คลินิกรักษาสุขภาพผู้ยากไร้ในเมืองจาการ์ตา

“รักษาฟรีจริงหรือ ขอบคุณมาก ๆ เลย”
ชาวบานหลายคนเอยเปนเสียงเดียวกัน พวกเขาแทบไมเชื่อวาจะมีคลินิกที่ใหบริการสุขภาพ
โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ แบบนี้อยูจริง
ดวยจํานวนประชากรราวครึ่งหนึ่งของอินโดนีเซียที่มีฐานะยากจน รายไดเฉลี่ยตอเดือนเพียง
28 ดอลลารสหรัฐ หรือราว 900 บาท โดยเฉพาะคนยากไรที่อาศัยในชุมชนแออัด ตองประสบกับ
ปญหาสุขภาพ ทั้งการขาดแคลนอาหาร โรคภัยไขเจ็บ จนเปนอีกสาเหตุที่อัตราการตายของแมและทารก
ในประเทศอินโดนีเซียอยูในเกณฑสูง ไมนับปญหาภาวะทางเศรษฐกิจที่ทําใหรัฐบาลอินโดนีเซียมีขอจํากัด
ในการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน
โรคภัยไขเจ็บและโรคระบาดอยางไขหวัด ไขหวัดใหญ ไขเลือดออก ทองรวง อหิวาตกโรค ฯลฯ
ยังเปนปญหาที่พวกเขาตองเผชิญและซํ้าเติมใหชีวิตยากลําบากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อเกิดเจ็บปวย การจะเจียดเงิน
ที่มีอยูนอยนิดมาจายคารักษานับเปนเรื่องที่ตองคิดหนัก ไมนับคาอาหารการกินที่เปนภาระหาเชากินคํ่าอยู
แลว
“กินยาใหครบตามที่สั่งนะคะ แลวหมอนัดครั้งตอไปวันนี้” พยาบาลยํ้าเตือนคนไข
พวกเขาเดินออกจากคลินิกฟรีแหงนี้โดยในกระเปาสตางคยังคงมีเงินเทากับเมื่อตอนเดินเขามา
เพราะตั้งแตคาบริการแพทยตรวจโรค คาตรวจวิเคราะหโรค ไปจนถึงคายาคาเวชภัณฑอื่น ๆ ในการรักษา
คลินิกไมคิดคาใชจายใด ๆ แมแตเหรียญเดียว
ราวกับเปนของขวัญที่สวรรคสงมาให
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ทั้งค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
ค่าตรวจวิเคราะห์โรค
หรือค่าบริการแพทย์ตรวจโรค
ผู้เข้าใช้บริการไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คลินิกฟรีส�ำหรับคนยากไร้
จากการเข้าไปด�ำเนินงานด้านการส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมในอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2553 ปตท.สผ. จึงมี
นโยบายจัดกิจกรรมตอบแทนแก่ประชาชนชาวอินโดนีเซีย
เกิดโครงการ PTTEP-Layanan Kesehatan CumaCuma Free Health Care Service (PTTEP-LKC)
ที่เรียกสั้น ๆ ว่า “Free Clinic” โดยเปิดคลินิกตรวจรักษา
สุขภาพให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ช่วยแก้ปัญหา
ให้ผู้ที่ยากจนและขาดโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข
โดยความร่วมมือกับ Dompet Dhuafa องค์กรไม่
แสวงหาก�ำไรของอินโดนีเซีย
Dompet Dhuafa หรือ DD เป็นมูลนิธิที่ท�ำงาน
ด้านสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานมานาน ก่อตั้งในปี
2536 กระทรวงศาสนาของอินโดนีเซียรับรองให้เป็นองค์กร
ระดับชาติในปี 2544 DD ท�ำงานกับคนยากจนจนได้
สมญาว่า “กระเป๋าของคนยากไร้”
ในช่วงเริ่มโครงการ เจ้าหน้าที่ของ ปตท.สผ. และ DD
เดินส�ำรวจชุมชนรอบเมืองหลวงจาการ์ตาหลายแห่ง
ก่อนเลือกสถานทีต่ งั้ คลินกิ ในแขวงโรโรตัน เขตจาการ์ตาเหนือ
ซึ่งเป็นชุมชนแออัดในย่านท่าเรือคล้ายคลึงกับย่านคลองเตย
ของกรุงเทพมหานคร ที่นี่มีคนจนอาศัยจ�ำนวนมาก
แต่หน่วยบริการสุขภาพกลับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น

การก่อสร้างอาคารได้ออกแบบให้เป็นโพลีคลินิก
มาตรฐานสูงสองชั้น มีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร
เมื่อก้าวเข้ามาในอาคารแล้วจะรู้สึกสะอาด ปลอดโปร่ง
ถูกสุขลักษณะ ชัน้ ล่างด้านหน้าเป็นแผนกฉุกเฉิน เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้ป่วย ห้องตรวจ และแผนก
จ่ายยา ส่วนชั้นบนเป็นพื้นที่โล่งส�ำหรับจัดกิจกรรม
หลังตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อปี 2557 โครงการเริ่ม
ประชาสัมพันธ์โดยใช้รถพยาบาลหนึ่งคันพาบุคลากร
ทางการแพทย์ไปตามพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้บริการสุขภาพฟรี
แก่ชาวบ้าน พร้อมเปิดรับลงทะเบียนคนยากจนเข้าเป็น
สมาชิก คัดกรองผู้รับบริการให้ตรงกลุ่ม ก่อนที่อาคารคลินิก
จะเสร็จสมบูรณ์และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
1 เมษายน 2558 โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของ
อินโดนีเซียให้เกียรติมาร่วมพิธี
ปตท.สผ. โครงการอินโดนีเซีย ตั้งเป้าว่าตลอดระยะ
เวลาด�ำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ 2557 ถึง 2561 จะมีผู้เข้ารับ
บริการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 แสนคน หรือเฉลี่ยปีละ
2 หมื่นคนเป็นอย่างน้อย
ภารกิจหลักของคลินกิ ฟรี คือการตรวจรักษาโรคเบือ้ งต้น
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค เน้นการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี โดยจัดกิจกรรม
โลกงดงาม สังคมยั่งยืน 129
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> ภารกิจหลักของคลินิกฟรี
คือการตรวจรักษาเบื้องต้น
และการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
และการปองกันโรคแก่ผู้ยากไร้

อบรมอาสาสมัครในชุมชนให้เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้
สู่ประชาชน และยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ปตท.สผ.
ที่ท�างานในจาการ์ตา เป็นอาสาสมัครออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ตามชุมชนห่างไกลด้วย
โครงการช่วงแรกปี 2557-2558 เน้นงานด้านบริการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจครรภ์ งานอนามัยแม่และ
เด็ก และงานทันตกรรม ส่วนโครงการช่วงที่ 2 เริ่มด�าเนิน
การในปี 2559 เน้นงานบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตลอด
24 ชั่วโมง 7 วัน มีรถพยาบาลประจ�าการพร้อมตลอดเวลา
หากมีเหตุด่วนแจ้งเข้ามาคณะแพทย์ก็พร้อมออกปฏิบัติงาน
ทันที

ปี 2560 คณะท�างานวางแผนเปิดศูนย์วัณโรค ซึ่งเป็น
โรคที่ผู้ป่วยเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการดูแลรักษา เนื่องจาก
สภาพในพื้นที่ชุมชนแออัดมีอากาศชื้น เชื้อวัณโรคแพร่
กระจายได้รวดเร็ว และในปีถัดไปจะเปิดศูนย์โรคเอดส์
โรคติดต่ออันตรายส�าคัญอีกโรคในย่านนี้
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาช่วยงานใน
คลินิกฟรีทั้งหมด ล้วนเป็นอาสาสมัครในเครือข่ายของ DD
ซึ่งมีแพทย์อยู่ประจ�าการเต็มเวลา 8 ชั่วโมง ต่างจาก
โรงพยาบาลหลายแห่งในอินโดนีเซียที่ไม่มีแพทย์ประจ�า
เต็มเวลา นอกจากนี้คลินิกฟรียังร่วมมือกับโรงพยาบาล
ในเครือของ DD และโรงพยาบาลรัฐ เพื่อส่งต่อกรณีคนไข้
อาการหนักพร้อมยินดีช่วยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งด้วย
ในการตรวจรักษาคลินิกฟรีได้ท�าระบบฐานข้อมูลคนไข้
แต่ละราย ท�าให้ติดตามผลและความก้าวหน้าได้ชัดเจน
มีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ เห็นแนวโน้มภาพรวมความเจ็บป่วย
ของชุมชน ซึ่งแม้แต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งก็ยัง
ไม่มีระบบฐานข้อมูลนี้
แม้จะมีอาคารคลินิกเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลแล้ว
แต่โครงการก็จัดรถคลินิกเคลื่อนที่ออกบริการในหมู่บ้าน
ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 8 วัน ซึ่งมีชาวบ้านมาใช้
บริการ 60-100 คนแทบทุกวัน คณะท�างานมองว่ายังมี
คนไข้ ผู้สูงอายุ และคนพิการอีกจ�านวนมากที่เดินทางมา
คลินิกไม่สะดวก รถบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จึงเป็นความ
หวังของพวกเขา
ต้นปี 2559 คณะท�างานจัดกิจกรรมพิเศษฉลองวาระที่
คลินิกอายุครบ 1 ปี ด้วยการจัดงานเปิดซุ้มตรวจสุขภาพ
ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยให้แก่พนักงานขับรถสาธารณะในกรุงจาการ์ตา
จ�านวน 1,100 คน คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตค่อนข้างแย่
ท�างานหนักตั้งแต่เช้าจดเย็น ที่ส�าคัญหากสภาพร่างกาย
คนขับรถไม่พร้อมก็อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ในงานยังได้
เปิดรับผ่าดวงตาให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
จ�านวน 101 คน พร้อมจัดกิจกรรมสนุก ๆ อย่างแข่งขัน
กีฬาสีในชุมชน

130

PTTEP 4.indd 130

12/1/16 5:36 PM

จากแบบสอบถามประเมินผล
การด�ำเนินงาน พบว่าผู้ใช้บริการ
ร้อยละ 70 มีความพอใจ
และอีกร้อยละ 30 เห็นว่าดีมาก
ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
น่ายินดีที่ในงานอายุครบ 1 ปี รัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขของอินโดนีเซียได้ให้เกียรติมาร่วมงาน ด้วยท่าน
เคยเป็นแพทย์อาสาสมัครช่วยตรวจคนไข้ยากจนกับ DD
มาก่อน จึงเข้าใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทุกคนช่วยกันท�ำ
ปัจจุบันมีสมาชิกใช้บริการคลินิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วันหนึ่ง
ประมาณ 60-100 คน ช่วงเช้าคนไข้เป็นแม่บ้านที่ส่งลูกไป
โรงเรียนเสร็จแล้ว เย็นค�ำ่ เป็นเวลาของเด็กนักเรียนหรือ
คนท�ำงาน ท�ำให้ยอดผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เปิดบริการจนถึงปี
2559 มีจ�ำนวน 1.2 แสนราย เกินกว่าเป้าหมายเบื้องต้น
ทีต่ งั้ ไว้ จากแบบสอบถามประเมินผลการด�ำเนินงาน พบว่า
ผู้ใช้บริการร้อยละ 70 มีความพอใจ และอีกร้อยละ 30
เห็นว่าดีมาก ขณะที่ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไข
คณะท�ำงานก็รับฟังน�ำไปปรับใช้ต่อ

คณะท�ำงานหวังให้คลินิกฟรีอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่าง
ยั่งยืน เป็นคลินิกชุมชนตัวอย่างของอินโดนีเซียต่อไป
หนึ่งในความส�ำเร็จของโครงการ Free Clinic อาจชี้วัด
ด้วยรางวัล Platinum Award in the Best Community
Program ในงาน 8th Annual Global CSR Summit and
Awards 2016 ซึ่งเป็นเสมือนก�ำลังใจให้คณะท�ำงานทุกคน
เช่นเดียวกับภาพชาวบ้านยากไร้ ทั้งคนป่วย คนแก่
แม่และลูก ที่เข้ามาใช้บริการในคลินิกฟรีแห่งนี้
ในดวงตาของพวกเขาเปี่ยมไปด้วยความหวัง และ
มีคำ� ขอบคุณนับล้านค�ำอยู่ในนั้น
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นักบุกเบิก ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ก

ว่า 30 ปีของการด�าเนินงาน ปตท.สผ. มาถึงบทสรุปแนวทางส�าคัญของการ
ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการด�าเนินงานในสามด้าน คือ การมุ่งสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง
มีศักยภาพเติบโต ยึดมั่นในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)
ต่อต้านคอร์รัปชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) มุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะพนักงานคือหัวใจของความส�าเร็จ
ปตท.สผ. ได้ปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความรับผิดชอบทั้งในการท�างานและต่อสังคม
ผ่านค่านิยมองค์กรหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า EP SPIRIT
Explorer – มุ่งมั่นแสวงหาความท้าทายใหม่ ๆ ไม่เคยหยุดนิ่ง ค้นหาโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Passion – ทุ่มเทด้วยใจที่เปียมพลัง เชื่อมั่นว่าทุกอย่างส�าเร็จได้ มีพลังผลักดันให้องค์กร
ก้าวไปข้างหน้า
Synergy – สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ ท�างานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร
และกลุ่ม ปตท.
Performance Excellence – ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ท�างานเต็มความสามารถ ปรับปรุงและ
พัฒนาผลของงานอย่างต่อเนื่อง
Innovation – ร่วมสร้างนวัตกรรม เรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าเปลี่ยนแปลง
Responsibility for Society – ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ดูแลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
Integrity & Ethics – ร่วมสร้างพลังความดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีศีลธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
Trust & Respect – ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจกันของทุกฝ่าย เคารพในความ
แตกต่าง ยึดหลักการ ข้อมูลและเหตุผล
เพื่อสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท.สผ. จึงให้ความใส่ใจ
ในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรมาตลอด
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เพียงแต่พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรงเท่านั้น แต่ ปตท.สผ.
ยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรทุกส่วน เพื่อปลูกฝังให้พนักงาน ปตท.สผ. เป็นผู้พิทักษ์
สิ่งแวดล้อมและเป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม PTTEP CSR Volunteer ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ
และชมรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยพนักงานเอง ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในด้านจ�านวนคนและจ�านวนชั่วโมง สะท้อนถึงการแพร่ขยายจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคม
ไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
ทั้งหมดนี้ ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการด�าเนินงานกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมอย่าง
เหมาะสม แม้ในช่วงเวลาทีส่ ภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของธุรกิจด้านปิโตรเลียมจะชะลอตัวลง แต่ ปตท.สผ.
ยังคงให้ความสนับสนุนงานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่าปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของ ปตท.สผ. เช่นเดียวกับความส�าคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ก้าวต่อไปของ ปตท.สผ. ยังคง “มุ่งมั่นแสวงหาพลังงานอย่างมีจิตส�านึก” ในการด�าเนินงาน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ให้กิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์อย่างแท้จริง
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