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video transcript 
 

preserve and restore marine resources projects  
in Nakhon Si Thammarat 

  

                                                                                                                               

ภาษาไทย 

 

เสียงบรรยาย:      หกขีด แต่คิด  บาท (เสียงหวัเราะ) 

 

ข้อความ:            เลบ มะหมดั  ประธานกลุม่ประมงพืนบา้นปลายทอน 

 

เลบ:                      ของสดปเูป็นเลยครบั ปเูป็น ปลาเป็นเลย ตลาดปลาสดบา้นปลายทอน  

 

เลบ:                      เนีย ธรรมดาเวลาเรือขึนมาใช่ไหม  ก็เอามานงัขายตรงนเีลย จะไม่เอาไปขายขา้งนอก 

 

ข้อความ:            สธุรรม วิชชไุตรภพ นายกสมาคมชาวประมงอาํเภอสิชล 

 

สุธรรม:                 คุณมาซือตรงนี คณุจะไดข้องดี ใชห้ลกั  ประเด็น คือ สะอาด  ถกูสขุอนามยั และผูบ้ริโภคจะ 

                             ไดร้บัของดีไป ครอบครวัมีรายไดเ้พิมเติมจากการทาํประมง เราไม่ไดแ้ค่จบั แต่กส็่งเสรมิทะเลดว้ย 

 

สุธรรม:                 จดักิจกรรมเชฟรอน ปล่อยป ูปล่อยกุง้ การประมงอย่างยงัยนื เราปล่อย ปล่อย และคนกลุม่นีก ็

                             เป็นผูด้แูลอีก 



thailand.chevron.com 
© 2022 Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. All Rights Reserved. 

 

2 

ข้อความ:             Environment & Energy Conservation การอนรุกัษ์พลงังานและสิงแวดลอ้ม 

                               โครงการอนรุกัษ์และฟืนฟูทรพัยากรทางทะเล 

 

ข้อความ:             นพดล รามณรงค ์รกัษาการผูอ้าํนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปากพนู 

 

นพดล:                   โดยปกติแลว้เราก็ทาํแบบนีครบั ในการรว่มกนัอนรุกัษ์ฟืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ก็เป็นอีกหนึง 

                               กิจกรรมโดยการปลูกป่าชายเลน ปลกูตน้โกงกาง กิจกรรมพวกนีก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบา้นแถว 

                               นีอยู่แลว้ ซงึไม่ว่าสภาพแวดลอ้มจะเป็นยงัไง อากาศจะเป็นยงัไง  ฝนตกแดดออก เขาก็ทาํกนัได ้

                               ครบั 

 

นพดล:                ตงัแต่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั เขา้มาพืนทีรบัผิดชอบของตาํบลปากพนู 

                               นะครบั ไดมี้ความรว่มมือกบัเทศบาลเมืองปากพนูในการช่วยกนัสง่เสรมิและอนรุกัษ์ฟืนฟูระบบ 

                               นิเวศป่าชายเลนและสิงแวดลอ้มตาํบลปากพนู ซงึตรงนเีป็นโครงการทีบริษัทเชฟรอนเขา้มามี 

                               ส่วนร่วมสง่เสรมิใหพ้ีนอ้ง ประชาชนทอียู่พืนทีชายฝังไดม้ีวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพทีดีขึนนะ 

                               ครบั 

 

นพดล:                เราเทา้ความไปถึงเรมิแรกของโครงการเมือ  ปีทีแลว้เนยี โครงการดาํเนินการ  มิติ ก็คือ  มิติ                     

                               ดา้นอนุรกัษแ์ละมิติดา้นฟืนฟูนะครบั  ในส่วนดา้นการอนรุกัษ์ เราอนรุกัษ์สภาพแวดลอ้มทีมีอยู่ 

                               ใหอ้ดุมสมบูรณม์ากยิงขึน ในส่วนทเีสียหายเราก็ฟืนฟ ูเราก็ปลกูเพิมนะครบั มีการปล่อยพนัธุ ์

                               ปลา พนัธุส์ตัวน์าํ ในมิติ  สรา้ง ก็คือ สรา้งการมีส่วนรว่มของชมุชน และสรา้งจิตสาํนึกนะครบั 

 

ข้อความ:             ดาํรงศกัดิ สขุประจนัทร ์เจา้หนา้ทีฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ 

                               ผลิต จาํกดั 

 

ดาํรงศักดิ:              โครงการนีเราส่งเสรมิใหก้บัทางทอ้งถิน หน่วยงานราชการ ปลกูกนัมาในระยะเวลามากกว่า  ปี  

                               บางส่วนก็เจรญิเติบโตเป็นป่า เป็นกาํแพง เป็นอโุมงค ์สาํหรบันกัท่องเทียวทสีามารถเดินทางไป 

                               เทียวชมไดด้ว้ย  แลว้ก็เป็นทีหลบภยัสาํหรบัพนัธุส์ตัวน์าํ แลว้กเ็ป็นกาํแพงป้องกนัลมฝนป้องกนั 

                               พายจุากภยัธรรมชาติไดด้ว้ยครบั 
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ข้อความ:             ธนาวฒิุ ถาวรพราหมณ ์นายกเทศมนตรีเมืองปากพนู จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ธนาวุฒิ:                 ป่าทีอดุมณส์มบูรณข์า้งหลงันี แม่นาํลาํคลองทีอยู่ดา้นหลงัผมเนีย ทีท่านเห็นว่ามีความอดุมณ ์

                               สมบูรณ ์เกิดจากการมีส่วนรว่มของหน่วยงานหลกั ๆ ชมุชนทาํเพียงแต่ชุมชนอย่างเดียวก็ไม่ได ้

                               นะครบัทรพัยากรเหล่านีมีเพียงพอทีจะเลียงคนทงัจงัหวดั เลียงคนทงัประเทศ แต่ไม่เพียงพอ 

                               สาํหรบัคนโลภเพียงคนเดียว  ธรรมชาติอยู่ไดน้ะครบัถา้เกิดขาดซึงมนษุยชาติ แต่มนุษยชาติ 

                               ต่างหากครบั จะมิสามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดถ้า้ขาดซึงธรรมชาติ เพราะฉะนนั  สิงนีก็ตอ้งเกือกลูซงึ 

                               กนัและกนั การทอีงคก์รเหล่านีเขา้มาช่วยกนัสนบัสนนุ ซงึเป็นเรืองทีดีมาก ๆ นะครบั ผลลพัธ ์

                               ออกมาไม่ไดเ้พียงแค่ป่าแน่นอนนะครบั 

 

ข้อความ:             นพดล รามณรงค ์รกัษาการผูอ้าํนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปากพนู 

 

นพดล:                   รูส้กึดีใจครบัทีไดเ้ห็นการเปลียนแปลงทดีีขึน แต่ทีน่าดีใจไปกว่านนัก็คือการไดเ้ห็นความยงัยืนนะ 

                               ครบั ยงัยนืของวิถีชีวิตประมงพืนบา้นของเราทีสามารถสืบทอดไปสู่รุน่ลกูรุน่หลานของเราไดน้ะ 

                               ครบั เรามีทรพัยากรชายฝังทสีามารถใชไ้ปถึงรุน่ลกูรุ่นหลาน มีทรพัยากรสตัวน์าํทีลกูหลานเรา 

                               สามารถจบัขึนมาใชป้ระโยชนไ์ดใ้นอนาคตขา้งหนา้ครบั 

 

ข้อความ:                partnering for the better future มิตรภาพและความรว่มมือ เพือชีวิตทดีีขึนของคนไทย 

  
English 
 
Announcer:         600 grams, but it will be just 100 baht (laughs). 
 
Leb:                      Fresh produce and live crabs.  Live crabs, live fish. The fresh fish market in Ban Plai  
                              Thon. 
 
Leb:                      Normally, the goods are sold right here after the boats come to shore. They are not      
                             transported elsewhere. 
 
Sutham:               When you buy from here, you get quality items.  We use 3 principles, namely the  
                             commitment to making clean, hygienic and quality items for the consumer. Families  
                             can extract more income from fishing.  We don’t just catch fish from the sea; we also  
                             contribute to its survival. 
 
Sutham:               Chevron activities are held to release crabs and shrimps for sustainable fishing. We  
                             release them, and the people here become the caretakers. 
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Caption:               Environment & Energy Conservation 
 
Noppadon:          This is how we conserve and restore the mangrove forest ecosystem. This activity –  
                             planting mangrove forests and trees - is already a way of life for the locals here.  
                             Regardless of conditions and the weather – be it rain or shine – the people here can  
                             keep this up. 
 
Noppadon:          Ever since Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. became present in  
                             areas under the care of Pak Phun subdistrict, partnerships have been formed with  
                             Pak Phun City Municipality in promoting, conserving and restoring the mangrove  
                             forest ecosystem and the environment in Pak Phun subdistrict.  Here is a project  
                             where Chevron played a role in improving the lives and employment for people who  
                             lived in coastal areas. 
 
Noppadon:          Thinking back to the beginning of the project 10 years ago, there were 2 aspects  
                             being pursued under the project.  One aspect involved conservation and  
                             rehabilitation. For conservation, we preserved existing environmental features so  
                             they would grow in abundance. We restored what was damaged, by planting and  
                             releasing fish and marine species. The second aspect was concerned with the  
                             nurturing of the community’s participation as well as raising local awareness. 
 
Damrongsak:        We delivered this project in support of locals and public agencies here.  
                             Reforestation has been ongoing for more than 10 years. Some areas have  
                             developed into forests, green walls or tunnels which are spots that tourists can visit.    
                             They also provide shelter for marine life spawn and act as a wall that protects them  
                             against winds and storms from natural disasters. 
 
Thanawut:           The lush forest behind me as well as this river, which you can see have much in the  
                             way of abundance, are the result of the collaboration between several agencies.  
                             This cannot be achieved by the community alone. These resources are enough to  
                             feed people in the entire province and the entire country but are not enough for one     
                             greedy person. Nature can thrive by itself without humans; it is the human race that  
                             cannot survive without nature. These two must coexist in harmony with one another.  
                             The support given by these organizations is very welcome.  The results are certainly  
                             not limited to just forests. 
 
Noppadon:          I am glad to see changes for the better.  What makes me happier is being able to  
                             see sustainability – the sustainability of the local fishing traditions that can be  
                             passed on to future generations. We have coastal resources for future generations.   
                             We possess resources in the form of marine life that our children will be able to    
                             make use of in the future. 
 
Caption:               partnering for the better future 
 


