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วรรณกรรม / Literature 

เธอก าลงัหาทางขึน้วางไข่ ความทรงจ าบอกว่าหาดแห่งนัน้ทรายสีขาวตดักบัเงาด าของโพธิ์ทะเลและไมพ้นัธุอ่ื์นดา้นหลงั
เป็นทิวเขาทะมนึเป็นจุดสงัเกตที่ส  าคญั (Turtle Rock) แต่จากสายตาเธอในวนันี ้เธอยงัไม่เห็นหาดที่ว่าเลย แม่เต่าว่ายเขา้ไปอีก
นิดพยายามสา่ยหนา้หาเปา้หมายไหนละชายหาดสีขาวของเธอ? ขา้งหนา้มีหาด แต่มีแสงไฟอะไรเต็มไปหมดทิวเขาสงูหายไป
ไหน? เธอไม่เคยจ าไดว้่าแถวนีม้ีภเูขาสีขาวตัง้โด่งอยู่นี่นา ท าไมถึงสงูชะลดูและเป็นประกายอย่างนัน้? ภเูขาที่เธอรูจ้กัตอ้งปก
คลมุไปดว้ยตน้ไม ้ไม่ใช่แสงไฟสะทอ้นกระจกระยิบระยบั สามสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผูเ้ป็นมนษุยเ์ปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นก าเนิดของ
เธอ ถนนสายแรกถกูตดัเลียบรมิหาดสายท่ีสอง... สายท่ีสามตามดว้ยหอ้งแถวเรียงราย โพธิ์และเตยทะเลถกูถางออกไป ป่ารมิ
หาดถูกแทนที่ดว้ยฟตุปาธ อิฐบล็อก ทิวเขาที่เคยเห็นถนดัจากนอกชายฝ่ัง ถูกบดบงัดว้ยอาคารสงูหลายสิบชัน้ หลมุไข่ที่เธอเคย
ปีนป่าทรายขึน้มา ปัจจบุนัคือถนนลาดยางเป็นที่ตัง้ของคิวมอเตอรไ์ซคร์บัจา้งรอเวลาใหล้กูคา้ฝรั่งเลิกกินเบียรใ์นรา้นอาหารที่
ตัง้อยู่ฝ่ังตรงขา้มถนน 

ทัง้หมดนีคื้อการพฒันาเพื่ออนาคตอนัยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวในเมืองไทย เพื่อรายไดห้ลายแสนลา้นบาทเพื่อจ านวน
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาเยือนปีละหลายลา้นคน แต่ที่น่าสงสยั...หลายสิบปีผ่านไป ท าไมคนสว่นใหญ่ของประเทศนีย้งัมีหนีส้ิน
มากมาย? แม่เต่าไม่กลา้เธอเป็นสตัวก์ลางมหาสมทุร ย่อมไม่อยากขึน้ไปบนชายฝ่ังที่เต็มไปดว้ยแสงสีและเสียงเพลงกระหึ่มต่อ
ใหเ้ป็นเต่าหนา้ดา้นที่สดุของทอ้งทะเล คงไม่กลา้เดินอาดๆ ขึน้ไปวางไข่ขา้งคิวมอเตอรไ์ซค ์ทกัทายกบัฝรั่งบารเ์บียรก์่อนเดินตบุ
ตบักลบัลงน า้  

สองคืน...สามคืนผ่านไปสญัชาตญาณในตวัเองร  ่ารอ้งถึงเวลาวางไข่ แต่แม่เต่ายงัว่ายอยู่กลางทะเลเธอไม่มีทางเลือกลกู
นอ้ย...เจา้ตอ้งรอแม่จะหาที่อยู่ส  าหรบัเจา้ใหไ้ดใ้นที่สดุถึงคืนหนึ่งเวลาที่ธรรมชาติไม่ยอมรบัรูอ้ะไรอีกต่อไปแม่เต่ารูส้กึว่ารา่งกาย
ผิดปรกติ เธอตา้นทานไมไ่หวไม่สามารถบงัคบัตวัเองไดอี้กแลว้ แม่เต่าปล่อยไข่ทิง้กลางทะเล!?  



สดุปลายสายตา ไข่ฟองนอ้ยหลดุตกตวัเธอหมนุเควง้ควา้งลงสูค่วามมืดในโลกสีครามใบแรก...ใบที่สอง...เจ็ดสิบกว่าใบ
จมสูค่วามมืดแต่ละใบมีลกูนอ้ยหนึ่งตวัลกูเต่าที่อีกหกสิบวนัควรเถือก าเนิด เจาะเปลือกไข่ออกมาดโูลกกวา้งแต่วนันีล้กูเธอตาย
...ทัง้หมด 

 This is a mother turtle's spawning journey, amid a changing city From the natural beach where the mother 
turtle used to lay her eggs. Everything changed because of urban development. The city becomes a tourist 
destination then full of people with loud  วรรณกรรม noise and many buildings. Three nights passed but she still 
couldn't find a place to lay her eggs, so she had to float in the middle of the sea. In the end, she was desperate 
and have to let all the eggs sink into a deep sea. The little turtle has no chance to open their eyes to see the world. 

เหตผุล / Reason 

 จากที่ขา้พเจา้ไดอ่้านวรรณกรรมเรื่อง“ใตท้ะเลมีความรกั” ของคณุธรณธ์ ารงนาวาสวสัดิใ์นตอน ก าเนิด...เต่ามะเฟืองก็
เกิดความประทบัใจอย่างยิ่งเนื่องจากความเขา้ใจในความรบัรูถ้ึงความรูส้กึในสญัชาตญาณของความเป็นแม่และความเป็น
ผูห้ญิงเช่นเดียวกบัตวัขา้พเจา้ซึ่งใหค้วามรกัและความอาทรปรารถนาจะใหล้กูของตนไดม้ีโอกาสฟักตวัออกมาอย่างปลอดภยั 
หลายต่อหลายครัง้ที่แม่เต่าผิดหวงัและเป็นที่จะตอ้งปลอ่ยไข่ทิง้กลางทะเลครัง้ละ ๖๐-๘๐ ใบ โดยที่ลกูเต่าไม่มีโอกาสที่จะไดล้ืม
ตาดโูลกใบนีเ้ลยเหตเุป็นเพราะการที่ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มไม่เอือ้อ านวย เปลี่ยนไปและแย่ลงมากขึน้ทกุวนัไม่ว่าจะเป็น
ชายหาดที่ตอนนีม้ีแต่สิ่งก่อสรา้ง ขยะที่ถูกทิง้ลงไปในทะเลฉางเช่น ถงุพลาสติกจนท าใหเ้ต่ามะเฟืองหรือปลาชนิดอ่ืนไดต้ายลง
หลงัจากท่ีหลงกลืนกินเขา้ไป ความอนัตรายน่ากลวัเสี่ยงต่อชีวิตขณะที่ก าลงัเดินทางไปหาที่วางไข่ ที่มีอนัตรายรออยู่ขา้งหนา้
โดยการท่ีว่ายไปติดอวน หรือแหของชาวประมงและสิ่งส  าคญัที่ขา้พเจา้คิดว่าไดว้นัจากการอ่านวรรณกรรมเชิงสารคดีนี ้คือการที่
อยากใหท้กุ ๆ คนตระหนกัถึงและรว่มมือกนัอนรุกัษธ์รรมชาติและสิ่งแวดลอ้มว่า มีความส าคญัอย่างมากเพื่อที่จะใหเ้มืองไทย
ของเรามีธรรมชาติ และทอ้งทะเลที่สมบรูณใ์นระบบนิเวศที่สวยงามตลอดไป 

 I am so deeply impressed by understanding of the sensation of the maternal instinct, the femininity like 
myself, which gives love and affection to their children the opportunity for her to lay eggs. Many times, the mother 
turtle was disappointed and had to release the eggs in the middle of the sea but 60-80 eggs left spoiled. There is 
an opportunity to open my eyes to see the world because of the unfavorable nature and environment.  Changed 
and became worse. Every day, whether it is a beach that now has only buildings.  Garbage that was thrown into 
the Nanchang Sea, for example, plastic bags until the turtle becomes inflamed or other fish died after devoured.  
The dangers were frightening, risking life as they traveled to a place to lay eggs with the danger lying ahead.  They 
swim into the fishing nets.  The important thing that I think I get from reading the documentary literature is that we 
want everyone to be aware of and work together to conserve nature and the environment that it is very important to 
give our Thailand a natural and the perfect sea in a beautiful ecosystem forever. 


