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1. The ecology of Teluk Patani
‘Teluk Patani’ is a Melayu name – ‘Teluk’ meaning bay and ‘Pata’ - beach. 

Also known as “Pattani Bay” the local fishermen describe it as an area that extends 
from the coast of Thepha district of Songkhla province, through Nong Chik, Yaring 
districts to Tachie Cape of Pattani. It covers the outer sea, called ‘laut luar’, inner 
sea or ‘laut dalam’ and mangrove forests. The area features piles of submerged 
rocks and coral reefs – real and artificial, all along the coastline with marine ridges 
in the middle of the sea.

Pattani Bay features mudflats and mangrove forests with a mix of fresh, 
saline and brackish water. The estuaries that lead to the western side of the bay 
are ‘Paksakom’, ‘Thepha’, ‘Koh Laenang’ canal, ‘Bang Rapa’ canal, ‘Tanjung Pao’ 
canal, ‘Sai Moh’, ‘Bangtawa’ canal, ‘Bang Plamoh’ canal, and Pattani estuaries. 
These originate from the ‘Sankalakhiri’ mountain range, through the ten-thousand-
rai ‘Tu Yung’ canal and ‘Bangpu’ mangrove forests which are natural fish nurseries. 
The sediments carried by these estuaries contribute to the natural abundance and 
rich biodiversity of the region. There are plentiful of agarophyte and seagrass – 
especially Halophila ovalis, a favourite food of the Dugongs. Pattani Bay wetlands 
are therefore rich in natural resources, an important nesting habitat for different 
species and a suitable area for small scale fisheries and an important local fishing 
ground of Thailand’s deep South.

2. The way of life and livelihood
The majority of the local fishing communities around Teluk Patani are Muslim. 

In 1992 widespread use of push nets and trawlers caused a drastic decrease in 
fish populations as well as loss of local fishing gears. This caused some of the 
fishermen to flee to Malaysia for work. However, there were some who fought for 
legal control and marine resource restoration as solutions. In order to support the 
livelihood of the local fishermen various groups, networks, as well as associations 
of local fishermen were established. They are primarily involved in setting the 
community rules for marine conservation, restoration and for sustainable use of 
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marine resources. They also participate in the making of fisheries-related laws 
and policies and are part of the decision-making processes for plans affecting the 
ecology and marine resources.

Today, the sea has regained its natural abundance. Fish populations have 
bounced back in the sea, beach and in the canals of the mangrove forests. One 
visible indicator confirming this is that local people can catch fish with bare hands 
again. They also source food and make food products from the fish and krill they 
catch along the beach. Teluk Patani is so rich in seafood resources – it not only 
feeds the local people but can also share its produce with others. The catch is 
sold fresh on the villages’ fish markets or in the fresh markets as seafood products 
in the form of dried fish, dried shrimps, shrimp paste, etc.

Local fishermen also sell in the fish markets (on the fishing pier) or send their 
catch to the seafood processing plants, e.g. ‘Mahachai’ market and others in 
Bangkok. Further, seafood is traded with merchants coming from Malaysia and 
exported to countries such as Indonesia, Japan and Bangladesh. 

Fishing in Teluk Patani can be categorised into four groups: 1) without fishing 
boats– using only fishing gears, which includes catching with bare hands, 2) boats 
without an engine or paddle boats, 3) boats with a small engine or local fishing 
boats, with and without registration. There are more than 5,000 of such boats, and 
4) big or commercial boats. There are more than a thousand of these in the bay, 
coming from Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Surat Thani, Rayong, Phetchaburi, 
Songkhla, and Pattani. 

The income of the local fishermen in Thepha and Songkhla ranges from 
25,000 - 30,000 baht per month which excludes additional earnings from vegetable 
growing and seafood products such as shrimp paste, dried shrimps and dried fish. 
Those without boats who catch with their bare hands can earn up to 300 - 700 
baht a day. 

Besides fishing as their main source of income, the local people also grow 
rubber trees, coconut trees and vegetables like cucumbers, long beans and corns 
on a rotational basis. A popular cash crop is the ‘Thepha Watermelon’ named after 
the place where it is grown, sold, and distributed in the deep South. Popular local 
rice varieties like Jante, Huana, Chorlung, Homchan, Lookpla, Lepnok and Sangyod 
are farmed once a year for subsistence and the surplus is sold. Locals without 
land offer labour to landowner neighbours for rice cultivation for which they receive 
a half share of the produce. Such landowner-tenant relationships without rent are 
also practised for growing vegetables and coconut trees.

3. Proposed coal-fired power plant project at Thepha 
The proposed power plant project at Thepha led by the Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT) is a coal-fired power plant with two 1,100-Megawatt 
(MW) units to be constructed in a 4.5 square kilometers land in Moo 4, Pakbang 
sub-district, Thepha district in Songkhla province – a part of Khao Pachang-
Laemkham Non-Hunting Area.  This area is currently used for the communities’ 
residence, agriculture and for animal husbandry. It houses mosques, Pondok 
schools, Islamic graveyards and workplaces of the people, both on land and in 
the sea.  According to the Environmental Health Impact Assessment (EHIA) report, 
there are 152 families that will be evicted from the area.

The power plant will use bituminous and sub-bituminous coals as the main 
fuel. These will be imported from other countries including Indonesia and Australia 
by ships of 13,000 deadweight tonnage, of around four trips a day. The plant is 
also designed to use biomass pellets at not more than two percent rate and will 
use co-firing as well as diesel to start the engines.

The port of the project will be three kilometres away from the coast and good 
for up to four ships to port at once. It will use two screw conveyors, which are run 
continuously by electricity, for the unloading of coal at 2,000 tons per hour rate at 
the least and is designed as a closed system. 

The power plant will require around 21,700 tons of coal per day, or 6.7 million 
tons per year (calculated at 310 working days annually), 1.4 million tons of which 
is reserved for use in the project area only, which is good for generating electricity 
for at least 60 days. The coal will be stored in two buildings of 165x760 square-
metre-area each, totaling 157 rais of storage space of around 40 metres in height. 
In each of the buildings, coals are stored in two rows of 55 m.x725m.x21m. (height) 
or 350,000 tons for each row. 

The electricity will be generated 24 hours a day. Coal will be transferred from 
the coal storage buildings by conveyor belts, ground to the right size and then 
burned for hot gas. The power generated by the heat of the coal fire will be used 
for producing pressure steam at 566 degrees Celsius. The superheated steam 
produced is then sent to the turbine electricity generator to propel the turbine 
machines and the electricity generators which produce electricity.

The heat distils the water which is freed from impurities and minerals. The 
hot gas which may have some contaminants will be collected and treated differently. 
Bottom ash will be collected from the bottom of the burners and the fly ash that 
comes out with the exhaust will be caught by the electrostatic precipitators. 

The steam coming through the turbine will be sent to the condenser which 
will produce water thereby releasing the heat through the cooling process. 

The project will employ the ‘Once Through Cooling Water System’, using 
seawater as a coolant. This will require 9 million cubic metres of seawater daily 
brought into the plant through two planned waterways each measuring 2.5-metre 
wide and 500-metre long. Their depth will be 3.55 metres from the mouth of the 
water pipe to the pumping station. 
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It is estimated that seawater pumping for cooling system will result in losses 
of Phytoplanktons at 9 x 106 cells per second, Zooplanktons at 9 x 106 cells per 
second, and 245 young fish per second. It is to be noted that the water pumping 
will run 24/7. 

The water used as coolant will be released back into the sea 2.5 kilometres 
away from the coast. The depth of the water at the end of the two pipes is 7.1 
metres. The temperature of the seawater at the end of the pipes will be increased 
by not more than 3 degrees Celcius. 

Two ash ponds measuring 12 metres in depth with the highest level at 8 
metres above sea level have been designed to collect the ash produced throughout 
the project’s life. The ponds take an area of 740 rais each with a capacity to hold 
6 million cubic metres lined with leak proofing materials to prevent water leakage 
to the environment.

4. Thepha town
Thepha district in Songkhla province, is a coastal town at the mouth of the 

Thepha river, with historical importance. It is rich in natural resources, especially 
its forests, as well as its transportation advantages, thanks to its strategic location. 
This is due to the fact that the Thepha river originates in the Sakalakhiri mountain 
range between Thailand and Malaysia and flows through to the Thai gulf at the 
Thepha estuary. Thepha in the past, therefore, had a lot of shipyards for cargo 
ships and battleships because it was right in the middle between Songkhla and 
Pattani who were engaged in frequent wars. Besides, Thepha was one of the 
Japanese army bases during World War II as is still evident today. 

Thepha has ecological systems that are connected as ‘Khao Na Pa Le’ 
(mountains, forests, rice farms and sea). The indigenous people of this area – Le 
(sea) people and Chai Kuan people (Kuan in southern dialect means soil mountain 
or hills) have been trading with each other for a long time. The Kuan people would 
bring forest produce and rice to sell or trade with Le people, especially for their 
salt and dried seafood. 

The country’s railway line to the South goes through Thepha. Rich with natural 
resources Thepha was also a stop to refuel firewood, for the then steam 
locomotives–hence the long stopover in Thepha. The locals, both Buddhists and 
Muslims in the Thepha market would, therefore, sell food to the passengers on 
the trains. Foods would be sold in bowl-shaped banana leaf with different kinds 
of curries, especially the green curry and the not-to-be-missed fried chicken. Thus, 
the ‘Thepha-fried-chicken’ has been famous since those days. 

The livelihoods of the people in Thepha until the present day has mainly 
centred around mixed agriculture and fishing. They grow a variety of local rice 
enough to feed people of the entire district. Integrated farming with rubber trees, 
coconuts used for curries, young aromatic coconuts, watermelons, pumpkins, 
pepper, limes, vegetables etc. is practised. Thepha’s wide-ranging geomorphological 
attributes, arable lands and abundance of resources have made it a suitable and 
preferred habitat for communities to settle in for hundreds of years. 

5. The process of the Environmental Health Impact 
Assessment (EHIA) report

The potential impacts the proposed coal-fired power plant require the 
Environmental Health Impact Assessment (EHIA). The Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) therefore hired the Consultants of Technology Co., 
Ltd. (COT) to undertake an EHIA analysis and produce a report. The company 
has organised the following:

Sunday 2 November 2014: A public hearing forum for the drawing up of 
EHIA’s scope and important points (public scoping).

February - June 2015: Public hearings for impact assessment of the project.

27 July 2015: Public hearing for the review of the draft EHIA report, followed 
by the revised draft which was sent to the Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning (ONEP) for review from an expert committee. 

17 August 2017: The appointed committee (of experts) resolved that the EHIA 
report could be submitted to the National Environment Committee. 

The people in Thepha received information about the project for the first time 
at the public scoping stage. Following the notice, the communities that would be 
affected directly and indirectly and especially those who would be displaced from 
their birthplace along with the local fishing people came together to form the 
“Network of Songkhla-Pattani People Against Coal”, and have continuously 
protested against the project. They were not allowed to participate in the public 
review and to clarify to the EHIA Expert Review Committee. Finally, the Committee 
approved the EHIA report for the submission to the National Environment Committee 
for review which led to a directive to conduct a Community Health Impact 
Assessment (CHIA). 

6. An inspiration for the Community Health Impact 
Assessment (CHIA)

“Since my birth, I have lived in this invaluable environment which cannot be 
bought by money. It is the purity of the environs, the beautiful sea, friendships, 
brotherhood, unique culture and traditions that are intrinsic values of Thepha which 
cannot be compromised. Here, people have lived peacefully with each other 
regardless of their religion and faith. Thai Muslims and others have lived together 
happily in Thepha. But divisions started appearing just at the first stage of the 
coal-fired power plant project. Misunderstandings led to uncertainty in our friendship 
and fellowships. We depend on the sea to make a living. If the coal-fired power 
plant project goes ahead we have no idea where we will be and how our lives will 
be. To be displaced from our ancestral homes is not a mere act of moving out – it 
is a collapse and destruction of communities along with our unique identities. I feel 
anguished in trying to explain how it feels in words to those who have never been 
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forced to leave their abodes.” These words belong to Sanusi Sarae, a local 
fisherman in Teluk Patani who lives in the proposed project area. His view is shared 
by many others facing the same plight. 

The resolve of the EHIA Expert Review Committee on 17 August 2017 has 
caused a collective suffering of the community peoples. But it did not take long for 
suffering to be transformed into power and inspiration for those who chose not to 
surrender or become the victims of development. They started the process to 
review the EHIA report in detail, especially the parts that would have an impact 
on the communities. 

7. The Community Health Impact Assessment (CHIA) 
Process

The Community Health Impact Assessment (CHIA) is part of the Health 
Impact Assessment (HIA) process according to an announcement made by the 
National Health Commission. It focuses on enabling communities to gather 
information related to the possible impacts and support their negotiation in the 
decision-making process. This will lead to development that is good for communities 
and resonate with the principles of sustainable development. It is a six-step process 
that involves: 1) identifying the community values, 2) understanding the impact of 
the project on the communities, 3) understanding the community’s rights and 
participation in the public policy-making process, 4) impact assessment, 5) moving 
to the decision-making process, and 6) monitoring and evaluation.

7.1 Using the community map to identify values and community 
impact scenarios.

The community people started by drawing the community map to identify the 
intrinsic values of Teluk Patani i.e. ecology, the way of life, culture and use of 
resources. It was evident that the range of people that will be potentially affected 
by the Thepha Coal-Fired Power Plant project extends far beyond the communities 
in the immediate vicinity of 5-kilometre radius from the plant site. 

The project will have far-reaching implications for the lives of the people who 
rely upon Teluk Patani for their livelihoods. For example, Teluk Patani is an important 
fishing ground for local fishermen in the deep South, and a hub for the fisheries-
related local economy. The boats run in the bay, from Songkhla to Laem Tachie, 
Pattani and beyond. Any ecological changes in this area causing depletion of 
marine resources will not only affect the fishermen but also those making a living 
out of fishing-related businesses. These include the shipyards, the boat builders 
and painters, sellers of fishing gears, fish markets, vendors and shopkeepers, ice 
houses and shops, tea shops, seafood processing plants and lastly consumers. 
All these actors lie interconnected in the same value chain and economic system 
as documented in the first paper called “Teluk Patani Darussalam, Land of Peace”.

7.2 The EHIA report review process and risk mapping
The review process of the Environmental and Health Impact Assessment 

(EHIA) report was started with an attempt to understand the structure of the report 
from chapter 1 to 7. The community people were then divided into different reading 
groups based on their interest, e.g. project site selection and site conditions, types 
of power plant projects (types of coal, transportation, chemicals, water usage, 
pollution management, etc.) marine ecosystem, beaches, mangrove forests, moving 
of households, agriculture, and community participation. They would then verify if 
the information put in the report was correct following which a “risk map” was drawn 
using the Teluk Patani community map superimposed by the coal-fired power plant 
project plan layout. 

The exercise revealed the positional plotting of key functional structures like 
the bridges for the transportation of coal, pumping pipes, sewers, coal storage 
buildings, ash ponds, drainages and how these structures would affect the existing 
natural formations like coral reef ranges and fishing equipment of locals. The risk 
mapping suggested that the long-established fishing grounds for seabass, shellfish 
and krill will be disturbed by big pumping pipes that draw seawater as a coolant. 
The community people also undertook surveys of canals in the mangrove forests 
to look at points where the used water will be released through the Tu Yong canal. 
They found that the waterway connects to Pattani through a network of mangrove 
forests used by people in the past to commute. It is now used for local fishing and 
therefore houses fishing gears.

7.3 The anticipation of the project’s impact on the communities
The community people carried out impact assessment by themselves and 

applied the framework and indicators used by the consultant company. 

The risk map enabled the local people to conclude on their concerns about 
the project’s impact in three key points: 1) displacement of community people, 2) 
impact on fishing and 3) impact on agriculture, e.g. local rice varieties, watermelon, 
mixed farming. 

As a result of this assessment, the communities anticipate that the proposed 
Thepha Coal-Fired Power Plant will adversely impact the communities at the 
highest level and in all aspects, as follows: 

1) Change in the population structure
This will be caused by the influx of 3,500 workers. Such a sudden increase 

of new faces in numbers greater than the people living in the Moo 4 area (project 
site) will exert a high impact on the prevalent social structure. There are risks for 
communicable diseases and new patterns of illnesses. Additionally, the introduction 
of families of the migrants may bring in problems like infectious diseases, drug 
addiction and crimes.
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2) Change in the family and clan structure 
Because almost all of the households in the Moo 4 Ban Klong Pradu will 

have to be evicted, the relationships and ties of the families and clans in some 
areas will dissolve. Paying homage to the deceased ancestors in the Muslim 
graveyards will be difficult. The fishermen will change their traditional occupation 
or go fishing in far-off areas with related consequences.

3) Change on the people’s way of life
People of Thepha live in connection with the Islamic principles and are peace-

loving and religious. The power plant and the influx of migrant workers could lead 
to activities that are not in line with the Islamic teachings thus affecting their freedom 
and comfort of living in Thepha.  It is noteworthy that the activities run by the EGAT 
have already caused divisions in the community people among those supporting 
and opposing the project. 

4) Change in the local governance 
The local government will have to bear additional burdens in taking care and 

maintenance of the infrastructure which will be affected by the transportation, 
meeting the demands for water supply and electricity systems, managing increased 
wastes and possible accidents caused by chemicals, as well as social problems.

5) Different industrial activities
Not all new industries will be suitable for the communities and agricultural 

diversity would be more suitable compared to industrial one. 

6) Fairness in employment  
The abundance of natural resources provides the community people with a 

lot of opportunities for making a living. According to the EGAT, they currently do 
not have the skills required for working on the project. It is to be noted that the 
minimum wage is less than the daily income that the community people currently 
earn.

7) New classes in the community 
Although the project has not yet gone ahead, there are already divisions 

among the community people between those supporting and opposing the project. 
This division is expected to exacerbate with the in-migration of people from outside. 
Moreover, due to a lack of understanding of the community’s culture, the EGAT’s 
planned CSR (Corporate Social Responsibility) will not help mitigate the problems 
or strengthen the ties among the community people.

8) The collapse of social network  
Since the community people are related to closely knit families and clans, 

their out-migration will result in disconnection of these relationships and erosion 
of culture. The psychological effect and impact on the feelings of people who 
remain in the area will be immense. Moreover, many religious activities will be 
affected by the change of clan members. 

7.4 Proposal for the sustainable development of Teluk Patani
Sustainable development is the development that does not leave anyone 

behind. It should put the people’s participation at the centre, and allow them to be 
well informed of direct and indirect, short and long-term impacts of the developmental 
activities. They must be enabled to choose and have self-determination without 
being coaxed, forced, or victimised. 

The way of life of the communities of Teluk Patani is very much interrelated 
with its natural resources, both in the economic dimensions and the way of living 
according to the religious teachings, as well as the Muslim culture. Development 
of Teluk Patani should, therefore, be one that is well suitable for the natural 
resources base and culture, and implemented through a process that involves the 
local people in setting goals and direction for development. There should be no 
discrimination of any persons or groups from participating in the processes.

There are different options and pathways that the development of Teluk 
Patani could take viz. fisheries, agriculture, food and food processing-related 
industry or tourism. Whichever developmental activity is chosen it must not fail to 
ensure the long-term sustainability of natural resources to be handed over to the 
future generation thereby ensuring sustainability of the communities themselves. 
In line with the principles of democracy and decentralisation, everyone in the 
community must be entitled to equal rights to be part of the selection and decision-
making processes for the development of their communities. There should be no 
policies made by the central government that take away the foundations of people’s 
livelihoods or peoples’ rights to set the directions for the development of their 
birthplace.
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นิเวศ
ตือโละปาตานี
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“ตือโละปาตานี” เป็นภาษามาลายู โดย “ตือโละ” แปลว่า อ่าว ส่วน “ปาตา” หมายถึง 

ชายหาด หรอืทีเ่รารูจ้กักนัในนาม “อา่วปตัตาน”ี ชาวประมงพืน้บา้นเลา่วา่ มขีอบเขต

ตั้งแต่ชายฝั่งทะเล อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผ่านอำาเภอหนองจิก อำาเภอเมือง อำาเภอยะหริ่ง  

ไปจรดแหลมตาชี จังหวัดปัตตานี มีทั้งส่วนที่เป็นทะเลนอก เรียกว่า “ลาโอะ ลูวา” ทะเลใน เรียกว่า 

“ลาโอะ ดาแล” และป่าชายเลน ใต้ท้องทะเลมีกองหินธรรมชาติจำานวนมาก ทั้งที่มีชื่อและไม่มีชื่อ 

อาทิ กองหินตาแซะ กองหินตูวอ กองหินบางน้ำาผึ้ง ฯลฯ มีแนวปะการังยาวตลอดชายฝั่ง ทั้งที่เป็น

ปะการังธรรมชาติและปะการังเทียม มีดอนสันทรายกลางทะเล ชื่อ ดอนผีสิง 

ระบบนเิวศ เปน็แบบทะเลตมและปา่ชายเลน การไหลเวยีนของน้ำาเปน็แบบผสมผสานระหวา่ง

น้ำาจดื น้ำาเคม็และน้ำากรอ่ย มปีากแมน่้ำาทีไ่หลลงทะเลทางฝัง่ตะวันตกของอา่ว ไดแ้ก ่ปากน้ำาสะกอม 

ปากน้ำาเทพา ปากคลองเกาะแลหนัง ปากคลองบางราพา ปากคลองตันหยงเปาว์ ปากคลองสายหมอ 

ปากคลองบางตาวา ปากคลองบางปลาหมอ และปากแม่น้ำาปัตตานี โดยแม่น้ำา

ลำาคลองเหลา่นีม้ตีน้กำาเนดิจากเทือกเขาสนักาลาครี ีไหลผา่นปา่ชายเลนผนืใหญ่

สองแปลงเนื้อที่รวมกันนับหมื่นไร่ คือ ป่าชายเลนคลองตูหยง และ ป่าชายเลน

บางปู ซ่ึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาวัยอ่อน ตะกอนจากปากน้ำาที่ไหลลงอ่าว

ปัตตานีนี้ทำาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเนื่องจากเป็นแหล่งอาหาร

ของสัตว์น้ำา 

ลักษณะเด่นของพื้นที่นี้คือ พบสาหร่ายผมนางและหญ้าทะเลอยู่มาก  

โดยเฉพาะ “หญ้าอำาพัน” ซึ่งเป็นชนิดที่พะยูนชอบกินมากที่สุด พะยูน เป็นสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ประเทศไทยพบพะยูนน้อยมากทั้งฝั่ง

อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ชาวบ้านแถบนี้เรียก“พะยูน” ว่า “ตูหยง” หรือ “ดูหยง” 

และเคยพบว่ามีพะยูนมาหากินบริเวณอ่าวปัตตานีมาแล้วหลายปี1

1 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. สถานภาพการศึกษาภูมิวัฒนธรรมอ่าวปัตตานี มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ สืบค้นจากเวปไซต์ 
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=803

ลำาน้ำาสำาคัญ นอกจากแม่น้ำาปัตตานีและคลองยะหริ่งแล้ว ยังมีคลองตุหยง หรือ 

คลองหนองจิก อีกด้วย ซึ่งแต่เดิมคลองตุหยงเป็นลำาน้ำาสายหลักของแม่น้ำาปัตตานี  

แต่การขุดคลองสุไหงบารูหรือคลองใหม่ทำาให้ลำาคลองตื้นเขินจนเปลี่ยนทิศทางของน้ำา 

และน้ำาเค็มรุกเข้ามามากจนกรมชลประทานต้องทำาประตูระบายน้ำาที่บ้านตุยง เพื่อให้

พื้นที่เหนือประตูน้ำาทำาการเกษตรได้ จุดแพรกลำาน้ำาเดิมอยู่ที่ตำาบลยาบีก่อนไหลออก

ทะเลบางตาวา ลำาน้ำาสายนีมี้ชือ่เรยีกตามท้องถิน่ เชน่ ชว่งตน้น้ำาแยกจากแมน้่ำาปตัตาน ี

เรียกว่า คลองหนองจิก ช่วงท่ีไหลผ่านบ้านมะพร้าวต้นเดียว บ้านตันหยงปุโละ  

บ้านกาเดาะ บ้านคลองวัว เรียกช่ือ คลองกาแลกูโบ ช่วงท่ีไหลผ่านตำาบลตุยงเรียกช่ือว่า 

คลองตยุง และเม่ือออกปากน้ำาเรยีกว่า คลองบางตาวา เม่ือป ีพ.ศ.2433 พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมลายู ก็ได้เข้าคลองตุยงและพายเรือ

เข้าไปจึงถึงบ้านตุยงที่เป็นบริเวณที่ตั้งบ้านเจ้าเมืองหนองจิก ทรงบรรยายว่าสองฝั่งนั้น

เป็นทุ่งนาปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งยาสูบ2

การสัญจรของชาวบ้านในอดีตใช้เรือเป็นหลัก โดยมีเส้นทางเรือเมล์จากบางหลิง

ไปยงัปัตตาน ีซ่ึงจะแลน่ในคลองป่าชายเลน แตภ่ายหลงัจากการตดัถนนเพชรเกษมและ

มเีสน้ทางรถไฟสายใต ้ชาวบ้านไดเ้ปลีย่นวถิกีารเดนิทางจากทางน้ำาเปน็ทางบก ลำาคลอง

ในป่าชายเลนเหล่านี้จึงกลายเป็นแหล่งหากินของชาวประมงพื้นบ้าน และบริเวณท่ีมี 

ตน้โกงกางโนม้ตวัเขา้หากนัเปน็อโุมงค ์ชมุชนกไ็ดพ้ฒันาใหเ้ปน็แหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. สถานภาพการศึกษาภูมิวัฒนธรรมอ่าวปัตตานี มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ http://
lek-prapai.org/home/view.php?id=803 
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ด้วยลักษณะทางกายภาพของตือโละปาตานีที่มีทั้งส่วน 

ที่เป็นทะเลนอกและทะเลใน ประกอบกับระบบนิเวศที่

เชื่อมโยงกันระหว่างภูเขา แม่น้ำา ป่าชายเลน และทะเล 

รวมถึงระบบการไหลเวียนของน้ำาท่ีมีท้ังน้ำาจืด น้ำากร่อย และน้ำาเค็ม 

ทำาให้แร่ธาตุซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำาได้ไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล

ผ่านปากน้ำาจำานวนมากที่อยู่รอบอ่าว ตือโละปาตานีจึงมีความ 

อดุมสมบรูณ ์เอือ้ตอ่การทำาประมงขนาดเล็ก และเปน็แหล่งประมง

พื้นบ้านที่สำาคัญของภาคใต้ตอนล่าง 

ชุมชนโดยรอบตือโละปาตานีส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและ

ประกอบอาชีพประมงมาแต่ครั้งอดีต จนกระทั่งประมาณช่วงปี 

พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2540 ชาวบ้านได้ประสบกับปัญหาการใช้ 

เรืออวนรุนอวนลาก ที่ทำาให้ทะเลเกิดความเสื่อมโทรมอย่างหนัก 

ทรพัยากรสตัวน์้ำาลดลงเปน็อยา่งมาก รวมถงึเคร่ืองมอืของประมง

พื้นบ้านถูกทำาลายเสียหายไปด้วย ชาวบ้านส่วนหนึ่งเกิดความท้อ

จงึเลิกทำาประมงแลว้เดนิทางไปทำางานทีป่ระเทศมาเลเซยี ในขณะ

ที่ส่วนหนึ่งพยายามต่อสู้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ให้มีกฎหมาย

ควบคุม และพยายามฟื้นฟูทะเลให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ทั้งนี้ได้

มกีารรวมกนัจดัตัง้เปน็กลุม่ เปน็เครอืขา่ย เปน็ชมรม ตลอดจนเปน็

สมาคมประมงพื้นบ้าน จำานวนมาก เพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิกซึ่ง

เปน็ชาวประมงพืน้บ้านใหส้ามารถประกอบอาชพีได ้ออกกตกิาชมุชนในการอนรุกัษ์และฟืน้ฟูทะเล 

เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย นโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงและร่วมตัดสินใจการพัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ

ทรัพยากรทางทะเล 

“อ่าวปัตตานี เป็นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่วางไข่และขยายพันธ์ุของสัตว์น้ำา โดย

เฉพาะหอย ปลาทู และปลากุเลา ซึ่งพบเป็นจำานวนมาก หอย ปลา กุ้ง ปู หรือแม้กระทั่งเกลือจาก

อ่าวปัตตานี จะมีรสอร่อย หวาน ไม่เหมือนที่อื่นๆ หากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อ่าวปัตตานีถูก

ทำาให้เสื่อมโทรมลง จาก 5 อย่างด้วยกัน อย่างแรก คือ การทำานากุ้ง ที่ทำาให้พื้นที่ป่าชายเลนและ

นาเกลือ กลายเป็นโฉนดเพ่ือทำานากุ้ง ต้ังแต่ 30 ปีก่อน และมีการใช้ยาในนากุ้งท่ีส่งผลให้ลูกปลาตาย 

ไข่ปลาไม่ฟักมากยิ่งขึ้น อย่างที่สองคือเครื่องมือประมงที่ทำาลายล้าง ทั้งการคราดหอย การวางยา

บริเวณบ้านปลา การใช้อวนรุน หรือการใช้ไอ้โง่ (ลอบพับ) ปัญหาที่พบมาก คือเรื่องการคราดหอย 

ซึ่งอ่าวปัตตานีเป็นแหล่งหอยที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีหอยในอ่าวปัตตานีมากถึง 87 ชนิด  

แต่คนรู้จักแค่หอยแครง ซึ่งเป็นหอยนายทุน หอยพื้นบ้านที่อร่อยๆ มีอีกหลายชนิดที่ไม่มีคนรู้จัก 

คนกม็าคราดหอยแครง มาทำาสมัปทานแบบไมถ่กูตอ้ง นอกจากนีก้ารใชไ้อโ้งก่เ็ป็นปัญหาใหญ ่เพราะ

สัตว์น้ำา 79 ชนิดท่ีเข้าไอ้โง่จะเป็นสัตว์น้ำาวัยอ่อน คนท่ีเข้ามาทำามีท้ังจากข้างนอก และคนในชุมชนเอง 

ซ่ึงทำาให้สัตว์น้ำาลดลงอย่างมาก ออกเรือก็ไม่คุ้ม คนจำานวนไม่น้อยเลยต้องอพยพไปหางานทำาที่

มาเลเซีย อย่างที่สาม คือน้ำาเสียจากโรงงานในเขตอุตสาหกรรม จากที่ชาวบ้านเคยหาปลาหาปู

แถวๆ น้ันได้ด้วยมือเปล่า ใช้แห ใช้ลอบ ได้คืนละ 1,500 บาท แต่พอมีโรงงานก็หาไม่ได้เลย หรือจับได้

ก็ตายแล้ว ขายไม่ได้ อย่างที่สี่ คือตะกอนจากแม่น้ำาปัตตานี คราบน้ำามันที่เกิดจากประมงพาณิชย์ 

และการทิ้งน้ำาเสียที่ยังไม่ได้บำาบัด และอย่างสุดท้ายที่ทำาให้เกิดผลกระทบอย่างมากคือ โครงการ

ภาครัฐที่ไม่ได้ทำาประชาคม อยากสร้างเขื่อนก็สร้าง อยากถมทรายเป็นร้อยไร่ก็ถม จากบางแหล่งที่

สัตว์น้ำา หอยเยอะมาก ก็กลายเป็นจุดที่ปลา หอยไม่ขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันกระทบกันเป็นลูกโซ่ 

สร้างเขื่อนที่ต้นน้ำา ก็กระทบกับคนปลายน้ำา 

ชาวบ้านเราจึงรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มข้ึนเพ่ือฟ้ืนทะเล พวกเราอิสลาม เราเกิดและโตท่ีน่ี เราถือว่า

ทรัพยากรเหล่านี้เป็นของส่วนรวม ทุกคนมีสิทธิ เราทำาประมงกันแบบพอเพียง มีการทำาฮูกุมปากัต

ซ่ึงเป็นกฎหมายของชมุชนท่ีเราสรา้งกนัขึน้มาเอง ตอนนีเ้ราทำาท่องเท่ียวเพือ่ทีจ่ะประชาสมัพนัธใ์ห้

คนรูว่้า อา่วปตัตานขีองเรามีด ีเราทุกคนจะตอ้งชว่ยกนัปกป้อง ชว่ยกนัอนรุกัษ ์ถา้เราหยดุภัยคกุคาม

ท้ัง 5 อย่างได้ ธรรมชาติก็จะฟ้ืนข้ึนมา คืนพ้ืนท่ีสาธารณะให้กับชุมชนและทุกๆ คน” แบมักตา สาแม 

บ้านบานา

ในปัจจุบันทะเลค่อยๆ กลับฟื้นตัวขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ทำาให้ชาวบ้านสามารถ

หาสตัวน์้ำาไดท้ัง้ในทะเล ชายหาด และลำาคลองในป่าชายเลน ตวัชีว้ดัหนึง่ทีส่ะทอ้นความอดุมสมบรูณ์

ของพื้นท่ีนี้ คือการท่ีชาวบ้านสามารถจับปลาได้ด้วยมือเปล่าหรือแม้แต่การทอดแหหน้าหาดก็ได้

ปลามาเป็นอาหารและนำาไปขายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้แล้ว 

ลักษณะทางกายภาพของ
ตือโละปาตานีที่มีทั้งส่วนที่
เป็นทะเลนอกและทะเลใน 
ประกอบกับระบบนิเวศที่
เชื่อมโยงกันระหว่างภูเขา 
แม่น้ำา ป่าชายเลน และทะเล
รวมถึงระบบการไหลเวียน
ของน้ำาที่มีทั้งน้ำาจืด 
น้ำากร่อย และน้ำาเค็ม
ทำาให้แร่ธาตุซึ่งเป็นอาหาร
ของสัตว์น้ำาได้ไหลจาก
ภูเขาลงสู่ทะเลผ่านปากน้ำา
จำานวนมากที่อยู่รอบอ่าว 
ตือโละปาตานีจึงมีความ
อุมสมบูรณ์ เอื้อต่อการ
ทำาประมงขนาดเล็ก และ
เป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน
ที่สำาคัญ
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ซึ่งอาหารทะเลท่ีได้จากตือโละปาตานี นอกจากกินในครัวเรือนแล้ว ยังแบ่งปันให้ญาติ  

ขายให้กบัแพปลาในหมูบ่า้น ขายทีต่ลาดนดัทัง้เปน็อาหารสดและแปรรปู เชน่ ปลาแหง้ กุง้แหง้ กะป ิ

ฯลฯ ขายที่สะพานปลา ส่งขายให้กับโรงงานแปรรูปอาหารในนิคมอุตสาหกรรม ส่งตลาดมหาชัย 

ตลาดในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าจากมาเลเซียมารับซื้อ และส่งออกต่างประเทศ อาทิ 

อนิโดนเีซยี ญีปุ่น่ บงัคลาเทศ เปน็ตน้ การทำาประมงในตอืโละปาตานี แบง่ออกไดเ้ปน็ 4 กลุ่ม ไดแ้ก ่

• ไม่มีเรือแต่มีเครื่องมือประมงในการจับสัตว์น้ำารวมถึงการจับปลาด้วยมือเปล่า

• เรือชนิดไม่มีเครื่องยนต์ หรือเรือพาย 

• เรือที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก หรือเรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งหากินในอ่าวนี้ทั้งที่จดทะเบียนและ 

 ไม่จดทะเบียนรวมกันมีมากกว่า 5,000 ลำา 

• เรอืขนาดใหญ ่หรอืประมงพาณชิย ์มจีำานวนมากกวา่พนัลำา ซึง่มาจากจงัหวดันครศรธีรรมราช  

 นราธิวาส สุราษฎร์ธานี ระยอง เพชรบุรี สงขลา และปัตตานี

ตัวอย่างสัตว์น้ำา ที่พบในตือโละปาตานี

ในทะเล ชายหาด ลำาคลองในป่าชายเลน

ปลาหลังเขียว ปลาทู ปลาอินทรีย์ ปลาจาระเม็ด ปลาเต๋าเต้ย 

ปลาโคบ ปลากระบอก ปลาดุกทะเล ปลาสาก ปลาช่อนทะเล 

ปลาโฉมงาม ปลาขมิ้นปลาสลิดทะเล ปลาข้างเหลือง 

ปลาจูเป๊าะ ปลากระตัก ปลาเก๋า ปลาโอ ปลาจวด ปลาอังจอ 

ปลาขี้ตัง ปลาหมก ปลาใบไผ่ ปลาทูเตี้ย ปลาบาง ปลาเดือน 

(ปลาใบมีดโกน) ปลาน้ำาดอกไม้ ปลาหลังเตี้ย ปลาหัวอ่อน 

ปลานวลจันทร์ ปลาสะลา ปลาอังกุลี ปลากล้วย ปลาหัวโบ้ง 

ปลากะพง ปลากระเบน ฉลาม ปลาหมึก (หมึกสาย หมึกกล้วย 

หมึกหอม หมึกกระดอง) กุ้ง (กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลา กุ้งก้ามกราม 

กุ้งหัวมัน กุ้งหวายแดง กุ้งมังกร) กระเบนนก ปู (ปูดำา ปูม้า) 

ปลายอดมะม่วง (ล้ินหมา) ปลาพลก ปลาหม้อแตก (ปลาตาเดียว) 

ปลาโทงเทง/ปลาโทงเทงนักซิ่ง ปลาข้างเหยียบ ปลาหางแข็ง

ปลาตาโต ปลาใบปอ ปลาสร้อย ปลานกแก้ว ปลามูโด๊ะ 

ปลาแดงตาดำา ปลาทราย ปลาซา ปลาแดงเกล็ดเนียน

ปลาแดงทราย ปลาโวยวาย ปลาแป้น กั้ง โลมา ฉลามวาฬ 

ม้าน้ำา แมงดาทะเล เต่าทะเล กระเบนราหู กุ้งกระดาน ปลามาว 

ปลาแมว ปลากือรอง ปลาเหล็กโคน ปลาสร้อยนกเขา 

ปลาจองเมือง ปลาบากพร้า ปลาดาบเงิน ปลากะพงแดงหิน 

แมงกะพรุน

หอยเสียบ หอยตาควาย 

หอยแครง กุ้งเคย 

กุ้งหลายสายพันธุ์ 

หอยแมลงภู่ หอยคราง 

หอยขี้ผึ้ง หอยนางรม 

ปลากระบอก ปลาซา 

ปูดำา แมงดาทะเล

ปลาตีน ปลากะพง  

ปลาดุกทะเล ปลาเกด 

ปูดำา ปูม้า กุ้ง กุลา 

ปลากระบอก ปลาซา 

ปลาทราย ปลาสลิด 

ปลาขี้ตัง ปลาแป้น 

ปลาแม่หอมนาค 

ปลาจุดดำา ปลาหมอเทศ 

หอยนางรม หอยตีเบ้ง

ปลาหมอ ปลาหางเสี้ยว 

หอยโลกัน กุ้งก้ามกราม 

กุ้งขาว ปูลม ปูเปี้ยว

โดยปกตแิลว้ชาวประมงพืน้บา้นไมไ่ดอ้อกหาปลาทกุวนัข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ และสว่นใหญ่

ไม่ได้ทำาประมงเพียงอย่างเดียว แต่มักจะทำาการเกษตรควบคู่กันไปด้วย ดังเช่น 

เจะกา เค้ียนห้ิน หรือบังนุ ชาวประมง พ้ืนเพเดิมเป็นคนนครศรีธรรมราช 

แต่งงานกับสาวเทพาจึงลงหลักปักฐานสร้างบ้านอยู่แถวปากน้ำาเทพา ทั้งสองเป็น

คนขยันช่วยกันทำามาหากิน บังนุหาปลาส่วนภรรยาเป็นคนเอาไปขาย ทั้งส่งลูกค้า

ประจำาที่สงขลา หาดใหญ่ สวนกง ขายให้กับแพปลาในหมู่บ้านและนำาไปขายเองที่

ตลาดนัด บังนุมีความรู้เรื่องทะเลและมีฝีมือในการออกเรือหาปลาในระดับเซียน 

นอกจากหาปลา รุนเคยที่หน้าหาดปากน้ำาเทพาเพื่อนำามาทำากะปิขายแล้ว ในช่วง

ที่ออกเรือไม่ได้ ยังปลูกแตงโม ฟักทอง ข้าวโพด ขายเป็นรายได้เสริมอีก

 “สำาหรบัคนท่ากำาชำา นอกเหนอืจากการทำาประมงเป็นอาชพีหลกัแลว้ เรายัง

ทำาสวนมะพร้าว ปลูกผัก แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพด หมุนเวียนไป โดยแตงโมเรา

จะปลูกปีละ 1 ครั้ง ส่วนข้าวก็จะทำานาปีละคร้ัง ปลูกข้าวไว้กินเอง เขาบอกกันว่า  

คนปัตตานียากจนท่ีสุด แต่จริงๆ คนบ้านเราไม่มีเงินกอ็ยูไ่ด ้คนไม่มทีีด่นิ กไ็มเ่ปน็ไร 

ขอให้ขยัน เขาก็สามารถขอใช้ที่ปลูกผักได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า แลกกับการดูแล

มะพร้าวให้เรา หรือจะเก็บยอดมะม่วงหิมพานต์ หรือผักหวานป่าท่ีขึ้นอยู่ในที่เรา

ไปกินหรือไปขายก็ได้ หรือจะทำาประมงจับกุ้งหอย ปู ปลาไปขาย 
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ป่าชายเลนในพื้นที่ก็มีความอุดมสมบูรณ์มาก ไม่ต้องมีเรือก็ทำาได้ กุ้งกุลาดำา 

ตัวละ 2-3 ขีด ก็จับได้ด้วยมือเปล่าที่นี่ หอยแครงที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่นี่ ช่วงน้ำาขึ้นเราก็หา

ปลากันในตาเซะ (อ่าวใน) พอน้ำาแห้งก็หาปลาในป่าโกงกาง แต่เราก็มีกฎเกณฑ์ของ

หมู่บ้าน ถ้าคนมาทอดแหได้ปลาท่ีไม่อยากได้ แล้วทิ้งไว้บนถนน ไม่ปล่อยกลับคืนลงน้ำา 

หรือพวกที่เข้ามาใช้ยาเบ่ือเพ่ือจับปลา พวกนี้เราก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามาทำามาหากิน

ที่นี่อีก ป่าชายเลนที่นี่อุดมสมบูรณ์ มีนกมาอยู่เป็นพันๆ ตัว ทรัพยากรสัตว์น้ำาเข้ามา

อยูอ่าศยัหลอ่เลีย้งคนในหมูบ้่านท่ากำาชำาและหมูบ่า้นใกล้เคยีง เราไมต่อ้งมวีนักจิกรรม

ปลูกป่า เราช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลทุกวัน ช่วยกันขุดร่องน้ำาเล็กๆ เพื่อให้น้ำาไหลเวียน

เชื่อมกันทั้งป่า ถ้าเราดูแลตรงนี้ให้ดี มันไม่ใช่แค่รุ่นเรา แต่มันจะเป็นสมบัติให้คน 

รุ่นต่อๆ ไป” นาวีวัฒน์ หะบาสอ หรือแบแว บ้านท่ากำาชำา

รายได้ของชาวประมงพ้ืนบ้าน อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 

25,000-30,000 บาท ไมน่บัรวมรายไดเ้สรมิจากการปลกูผกัและแปรรปูอาหารขาย เชน่  

การทำากะปิ กุ้งแห้ง ปลาแห้ง สำาหรับคนที่ไม่มีเรือแต่ใช้วิธีจับปลาด้วยมือเปล่า จะมี 

รายได้ประมาณวันละ 300-700 บาท ในบางฤดกูาลชาวบา้นทีร่นุกุง้เคยบรเิวณชายหาด

ปากแม่น้ำาเทพา ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวได้กุ้งเคยประมาณสิบกิโลกรัม ถ้าขายสด

ทีแ่พปลาราคากโิลกรมัละ 25-30 บาท แตถ้่าเอามาขายเองทีต่ลาดนัด ราคาขายขีดละ 

10 บาท (กโิลกรมัละ100 บาท) ถา้เอาไปทำากะปขิายมลูคา่จะเพิม่ขึน้ไปอกีเปน็ประมาณ

สองพันบาท

เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รูปร่างคล้ายกุ้ง
บางทีก็เรียกว่า “กุ้งเคย” ซึ่งตัวเคยนี้จะดำารงชีวิต
อยู่ใกล้ผิวทะเลโดยไม่จมลงไป อาจจะอยู่ในน้ำาลึก
ประมาณหน้าแข้งถึงระดับหน้าอก ตัวเคยมีขนาด
ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีเปลือกบางและนิ่ม 
อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามชายทะเลและลำาคลอง 
กุ้งเคยอาศัยอยู่ทั้งในป่าชายเลน และแนวหญ้าทะเล 
ถ้าอยู่บนพื้นทรายตัวมีสีชมพู หนวดยาวและมีสี
ชมพูปนแดง ถ้าอยู่บนพื้นที่เป็นโคลนมักมีสีขาว 
เป็นตัวเชื่อมระหว่างระบบนิเวศบริเวณกลางน้ำาและ
ผิวดิน เป็นตัวถ่ายทอดพลังงานในระบบสายใย
อาหาร และมีบทบาทสำาคัญในห่วงโซ่อาหารทะเล 
โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างซากสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กกับสัตว์น้ำา สำาหรับคนไทยแล้ว เคยเป็น
สัตว์เศรษฐกิจซึ่งหาได้จากธรรมชาติ ให้คุณค่า
ทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์
โดยใช้ตัวเคยมาทำากะปิหรือกุ้งแห้ง

เคย
Opossum
shrimp
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เรือเป็นอปุกรณ์สำาคญัของชาวประมงพืน้บา้น ความรู้ในการตอ่เรือและการเขยีนลวดลายเรือ

นับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของตือโละปาตานี เรือท่ีใช้เป็นเรือ 

ท้ายตัด อู่ต่อเรือส่วนใหญ่จะเป็นอู่เล็กๆ อยู่ในชุมชน โดยช่างที่ต่อเรือและช่างเขียนลายเรือ 

มกัจะเปน็ชาวประมงพืน้บ้านทีแ่บง่เวลาส่วนหน่ึงมาตอ่เรือขายตามคำาส่ังซือ้ของลูกค้า ซึง่สว่นใหญ่

เป็นคนท้องถิ่นที่ซื้อไว้เพื่อใช้งานเอง 

ไม้ท่ีนิยมนำามาทำาเรือคือไม้ตะเคียนเพราะมีความทนทาน ใช้ได้นาน สำาหรับเรือขนาด 18 

ศอก หรอืประมาณ 5 ตนั ใช้เวลาในการตอ่ประมาณปกีวา่เพราะตอ้งทำาประมงดว้ย แตบ่างอูส่ามารถ

เร่งเวลาให้เสร็จได้ภายใน 4 เดือน เพราะจะได้ทันกับความต้องการใช้เรือของชาวประมง นอกจาก

นี้บางอู่ยังต่อเรือไว้ทั้งที่ไม่ได้มีคนสั่ง ซึ่งหากมีคนสนใจก็สามารถซื้อไปได้เลย

การต่อเรือขนาด 18 ศอก รวมการเขียนลวดลายแต่ไม่รวมเครื่องยนต์ ราคาลำาละประมาณ 

3 แสนกว่าบาท หากรวมเครือ่งยนตแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ ทีพ่ร้อมใชอ้อกทะเลได ้ราคาประมาณ 6 แสน

กว่าบาท ซึ่งเรือขนาดนี้จะใช้คนออกประมาณ 3-4 คน สามารถค้างคืนในทะเลได้ 1 คืน สำาหรับเรือ

ท่ีมีขนาดเล็กประมาณ 2 ตัน ราคา 9 หม่ืนกว่าบาท แต่ถ้าเป็นชาวบ้านมาขอซ้ือ จะขาย 75,000 บาท 

ซึง่เปน็ราคาทีไ่มม่เีครือ่งยนต ์ถา้ใสเ่ครือ่งยนตก์จ็ะเพิม่ไปอีก 2 หมืน่ นอกจากน้ียังมเีรือทีข่นาดเลก็

ลงมาที่น้ำาลึก 25 เมตรก็สามารถออกเรือได้ ราคาประมาณลำาละ 4-5 หมื่น สำาหรับต้นทุนในการ 

ต่อเรือขนาด 18 ศอก อยู่ที่ประมาณ 230,000 บาท แบ่งออกเป็นค่าแรง 80,000 บาท และค่าวัสดุ

ประมาณ 150,000 บาท ส่วนค่าจ้างเขียนลายบนตัวเรือจะคิดเป็นราคาเหมา ซ่ึงเรือขนาด 18 ศอก 

ราคา 18,000 บาท ลวดลายบนเรอื มกัจะใชร้ปูนก อนิทร ีและมงักร และจะใชห้างมงักรพาดไปรอบ

ตัวเรือ เขียนด้วยสีน้ำามัน ลายของทางปัตตานีจะมีความแตกต่างกับนราธิวาส 

นอกจากชุมชนรอบตือโละปาตานีแล้วยังมีชุมชนอื่นที่แม้จะไม่ตั้งอยู่ในตือโละปาตานี แต่ก็ 

มีการทำาประมงในพื้นที่ของตือโละปาตานีด้วย ยกตัวอย่างเช่น ปะนาเระ ที่มีการทำาประมงบริเวณ

ด้านนอกของแหลมตาชี
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ปฏิทินการจับสัตว์น้ำาของชุมชน ชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี

ชนิดสัตว์น้ำา ช่วงเวลา 
การจับสัตว์น้ำา

(เดือน)

ขนาดของ 
สัตว์น้ำา

จำานวนที่จับ
ได้ต่อเดือน 
(กิโลกรัม)

เครื่องมือ
ประมงพื้นบ้านที่จับ

ข้อมูลจำาเพาะที่
จับสัตว์น้ำาไม่ได้ชื่อไทย ชื่อมลายู

ปลาทูลิง อีแกปลาเส็ง ก.พ.-ต.ค. ไม่เกิน 14 ตัว/กก. 800 อวนล้อมปลาทู, 
อวนลอย

เดือนแจ้ง,
คลื่นแรงจัด

หมึกศอก ซูตงปาแย ก.พ.-ต.ค. ไม่เกิน 6 ตัว/กก. 500 ตกหมึก เดือนแจ้ง,
คลื่นลมแรง

กุ้งแชบ๊วย อูแดอากอ ก.พ.-ต.ค. ไม่เกิน 42 ตัว/กก. 200 อวนลอยกุ้ง คลื่นลมแรง,
น้ำาตาย 7-9 ค่ำา

ปลาจาระเม็ดดำา อีแกบาวาอีแต ก.พ.-พ.ย. 0.5-1.0 800 อวยลอยปลาจาระเม็ด, 
ล้อมชั้ง

คลื่นลมแรง

หอยพิม ตาแฆ มี.ค.-ส.ค. ไม่เกิน 40 ตัว/กก. 500 งมดัวยมือเปล่า น้ำาทะเลขึ้นสูง

ปลาทู อีแกกือมง มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 10 ตัว/กก. 1,200 อวนล้อมปลา
ทู,อวนลอยปลาทู

เดือนแจ้ง

ปลาทรายแดง อีแกอีซี มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 6 ตัว/กก. 700 ลอบปลาทรายแดง, 
อวนลอยปลาทู, เบ็ด

คลื่นลมแรง

ปูม้าใหญ่ กือแตแฆญอง มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 5 ตัว/กก. 400 ลอบปูม้า, อวนจมปู คลื่นลแรง

หอยนางลม ตีแฆ มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 20 ตัว/กก. 200 งมดัวยมือเปล่า น้ำาทะเลขึ้นสูง

ปลาทราย อีแกบูโละห์ มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 25 ตัว/กก. 200 อวนปลาทราย คลื่นลมแรง

ปลาทราย อีแกบูโละห์ มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 35 ตัว/กก. 400 อวนปลาทราย คลื่นลมแรง

หอยแครง กือเปาะตาเฆาะ มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 40 ตัว/กก. 100 งมดัวยมือเปล่า น้ำาทะเลขึ้นสูง

กุ้งแช่บ๊วย อูแดอากอ ต.ค.-มี.ค. ไม่เกิน 21 ตัว/กก. 300 อวนลอยกุ้ง คลื่นลมแรง,
น้ำาตาย 7-9 ค่ำา

กุ้งแชบ๊วย อูแดอากอ ต.ค.-มี.ค. ไม่เกิน 35 ตัว/กก. 300 อวนลอยกุ้ง คลื่นลมแรง,
น้ำาตาย 7-9 ค่ำา

ปลาเต๋าเต้ย อีแวบาวาตาโป ต.ค.-เม.ย. 0.4-3.0 200 อวนลอยลอบจาระเม็ด, 
ล้อมชั้ง

คลื่นลมแรง

ปลาโทงเหว อีแกบูเตาะ ตลอดปี 0.5-2.0 500 อวนลอยปลาอินทรีย์ คลื่นลมแรงจัด

ปลาดาบลาว อีแกปาเฆ ตลอดปี 0.5-2.0 200 อวยลอยปลาอินทรีย์, 
อวนปลาทู

น้ำาใส, คลื่นลมแรง

ปลาอีโต้มอญ อีแกฆอเลาะ ตลอดปี 0.5-10.0 1,200 เบ็ด, เบ็ดราว, อวนลอย เดือนแจ้ง

ปลาช่อนทะเล อีแกตาเซะ ตลอดปี 1.0-20.0 1,500 เบ็ด, เบ็ดราว, อวนลอย เดือนแจ้ง,
คลื่นลมแรง

ปลาสลิดหิน อีแกดีกี ตลอดปี ไม่เกิน 4 ตัว/กก. 400 ลอบปลาใหญ่ คลื่นลมแรง

ปลาข้างเหลือง อีแกสลากูนิง ตลอดปี ไม่เกิน 25 ตัว/กก. 1,000 อ้วนลอบปลาทู, 
อวนลอยปลาทู

เดือนแจ้ง,
คลื่นลมแรง

ปลาอังกุลี อีแกอังกุลี ตลอดปี 0.5-3.0 800 ลอบปลาใหญ่, ตกเบ็ด คลื่นลมแรง

ปลาสร้อย อีแกกาปูอาปี ตลอดปี 0.5-2.0 1,000 ลอบปลาใหญ่, ตกเบ็ด คลื่นลมแรง

ปลาเก๋าไฟ อีแกอาปูอาปี ตลอดปี 0.5-3.0 300 ลอบปลาใหญ่, ตกเบ็ด คลื่นลมแรง

ปลาหัวอ่อน อีแกลาฆีเละ ตลอดปี 0.3-2.0 300 อวนลอบปลาทู, 
อวนลอยปลาทู

คลื่นลมแรงจัด

ปลากะพงข้างปาน อีแกตานอ ตลอดปี 0.2-1.0 700 ลอบปลาใหญ่, ตกเบ็ด คลื่นแรง

ปลาเก๋าปน อีแกกาปูบีติ ตลอดปี 0.5-1.0 500 ลอบปลาใหญ่, ตกเบ็ด คลื่นลมแรง

ปลาเก๋าแดง อีแกกาปูแมเราะ ตลอดปี 0.5-3.0 500 ลอบปลาใหญ่, ตกเบ็ด คลื่นลมแรง

ชนิดสัตว์น้ำา ช่วงเวลา 
การจับสัตว์น้ำา

(เดือน)

ขนาดของ 
สัตว์น้ำา

จำานวนที่จับ
ได้ต่อเดือน 
(กิโลกรัม)

เครื่องมือ
ประมงพื้นบ้านที่จับ

ข้อมูลจำาเพาะที่
จับสัตว์น้ำาไม่ได้ชื่อไทย ชื่อมลายู

ปลาสีเสียด อีแกตาแล ตลอดปี 2.0-7.0 500 เบ็ด, เบ็ดราว, อวนลอย
ปลาอินทรีย์

คลื่นลมแรง

ปลากระบอก อีแกบลาเนาะ ตลอดปี ไม่เกิน 7 ตัว/กก. 100 อวนล้อมปลากระบอก, 
แหปลา

น้ำาจืดลงอ่าว
เยอะเกินไป

ปลากระบอก อีแกบลาเนาะ ตลอดปี ไม่เกิน 12 ตัว/กก. 100 อวนล้อมปลากระบอก, 
แหปลา, ล้อมกล่ำา

น้ำาจืดลงอ่าว
เยอะเกินไป

ปลากระบอก อีแกบลาเนาะ ตลอดปี ไม่เกิน 16 ตัว/กก. 120 อวนล้อมปลากระบอก, 
แหปลา, ล้อมกล่ำา

น้ำาจืดลงอ่าว
เยอะเกินไป

ปลากีตัง อีแกกีแต ตลอดปี ไม่เกิน 6 ตัว/กก. 60 อวนล้อมปลากระเบน, 
ล้อมกล่ำา

น้ำาจืดลงอ่าว
เยอะเกินไป

ปลากีตัง อีแกกีแต ตลอดปี ไม่เกิน 12 ตัว/กก. 60 อวนล้อมปลากระเบน, 
ล้อมกล่ำา

น้ำาจืดลงอ่าว
เยอะเกินไป

ปลากีตัง อีแกกีแต ตลอดปี ไม่เกิน 20 ตัว/กก. 60 อวนล้อมปลากระเบน, 
ล้อมกล่ำา

น้ำาจืดลงอ่าว
เยอะเกินไป

ปลาดุกทะเล อีแกสมีแล ตลอดปี 0.5-2.0 100 เบ็ด, เบ็ดราว,
กระบอกไม้ไผ่

น้ำาจืดลงอ่าว
เยอะเกินไป

ปลากระพงขาวเลี้ยง อีแกกากะปูเต๊ะ ตลอดปี 0.5-5.0 500 เลี้ยงในกระชั่ง น้ำาท่วม

ปลากุเลา อีแกลางิง ก.พ.-พ.ค. 0.8-3.5 300 อวนลอยปลากุเลา น้ำาใส, เดือนแจ้ง

ปลาทูลิง อีแกปาเล็ง ก.พ.-ต.ค. ไม่เกิน 14 ตัว/กก. 800 อวนล้อมปลา
ทู,อวนลอย

เดือนแจ้ง, 
คลื่นลมแรง

ปลาหมึกศอก ซูดงปาแย ก.พ.-ต.ค. ไม่เกิน 6 ตัว/กก. 500 ตกหมึก เดือนแจ้ง, 
คลื่นลมแรง

กุ้งแชบ๊วย อูแดอากอ ก.พ.-ต.ค. ไม่เกิน 42 ตัว/กก. 200 อวนลอยกุ้ง คลื่นลมแรง,
น้ำาตาย 7-9 ค่ำา

ปลาจาระเม็ดดำา อีแกบาวาอีแด ก.พ.-พ.ย. 0.6-1.0 800 อวนลอยปลาจาระ
เม็ด,ล้อมชั้ง

คลื่นลมแรง

หอยพิม ตาแฆ มี.ค.-ส.ค. ไม่เกิน 40 ตัว/กก. 500 งมดัวยมือเปล่า น้ำาทะเลขึ้นสูง

ปลาทู อีแกกือมง มีค.-ต.ค. ไม่เกิน 10 ตัว/กก. 1,200 อวนลอมปลา
ทู,อวนลอยปลาทู

เดือนแจ้ง

ปลาทรายแดง อีแกกีชี มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 6 ตัว/กก. 700 ลอบปลาทรายแดง, 
อวนลอยปลาทู, เบ็ด

คลื่นลมแรง

ปูม้าใหญ่ กือแตแฆยอง มีค.ต.ค. ไม่เกิน 5 ตัว/กก. 400 ลอบปูม้า, อวนจมปู คลื่นลมแรง

หอยนางลม ตีแฆ มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 20 ตัว/กก. 200 งมดัวยมือเปล่า น้ำาทะเลสูง

ปลาทราย อีแกบูโละห์ มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 25 ตัว/กก. 200 อวนปลาทราย คลื่นลมแรง

หอยแครง กือเปาะดาเฆาะ มี.ค.-ต.ค. ไม่เกิน 40 ตัว/กก. 100 งมดัวยมือเปล่า น้ำาทะเลสูง

กุ้งแชบ๊วย อูแดอากอ ต.ค.-มี.ค. ไม่เกิน 21 ตัว/กก. 300 อวนกุ้งลอย คลื่นลมแรง,
น้ำาตาย 7-9 ค่ำา

กุ้งแชบ๊วย อูแดอากอ ต.ค.-มี.ค. ไม่เกิน 35 ตัว/กก. 300 อวนกุ้งลอย คลื่นลมแรง,
น้ำาตาย 7-9 ค่ำา

ปลาเต๋าเต้ย อีแวบาวาดาโป ต.ค.-เม.ย. 0.4-3.0 200 อวนลอยปลาจาระเม็ด, 
ล้อมชั้ง

คลื่นลมแรง
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ปฏิทินการจับสัตว์น้ำาเพื่อการแปรรูปของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี

ชนิดสัตว์น้ำา ช่วงเวลา
การจับ (เดือน)

ขนาดของ
สัตว์น้ำา

จำานวนที่จับ
ได้ต่อเดือน 
(กิโลกรัม)

เครื่องมือ
ประมงพื้นบ้านที่จับ

ภูมิปัญญาในการ
แปรรูปอาหารทะเลชื่อภาษาไทย ชื่อมลายู

ปลากุเลา อีแกลางิง ก.พ.-พ.ค. 0.8-5.0 300 อวนปลากุเลา กุเหลาเค็ม

ปลาอินทรีย์ อีแกกีรี ตลอดทั้งปี 1.0-2.5 500 เบ็ด,
อวนลอยปลาอินทรีย์

ปลาอินทรีย์เค็ม

ปลาจวด
กระดาน

อีแกลามอปาแป ก.พ.-ต.ค ไม่เกิน 8 ตัว/กก. 300 อวนล้อมปลาจวด ปลาจวดเค็ม,ปลาจวด
แดดเดียวผ่าหลัง

ปลาจวดหิน อีแกลามอบาดู ก.พ.-ต.ค. ไม่เกิน 30 ตัว/กก. 400 อวนล้อมปลาจวด ปลาจวดแห้งผ่าหลัง

ปลาหลังเขียว อีแกดาแม ตลอดทั้งปี ไม่เกิน 45 ตัว/กก. 1,200 อวนล้อมปลาหลังเขียว.
อวนลอยปลาหลังเขียว

ปลาหลังเขียวตากแห้ง, 
ปลาหลังเขียวผ่าแดดเดียว, 

ปลาหวาน, กรือโป๊ะ

ปลาหางแข็ง อีแกฆอแง ตลอดทั้งปี ไม่เกิน 8 ตัว/กก. 1,000 อวนลอยปลาทู,
ลอบชั้ง

ปลาหางแข็งผ่าหลัง
ตากแห้ง, ปลาแดดเดียว

ปลาอีโต้มอญ อีแกฆอเลาะ ตลอดทั้งปี 0.5-10.0 1,200 เบ็ด, เบ็ดราว,
อวนลอยปลาทู

ปลาแดดเดียว

ปลาข้างเหลือง อีแกสลากูนิง ตลอดทั้งปี ไม่เกิน 35 ตัว/กก. 1,000 อวนลอบชั้ง, 
อวนลอยปลาทู

ปลาแห้ง, ปลาหวาน

ปลากระบอก อีแกบลาเนาะ ตลอดทั้งปี ขนาดเล็ก 100 แห, อวนปลากระบอก, 
ล้อมกล้ำา

กระบอกแดดเดียว, 
กระบอกแห้ง

ปลาโอดำา อีแกอายอ ตลอดทั้งปี 0.3-1.0 1,000 อวนปลาอินทรีย์, เบ็ด, 
ล้อมชั้ง

ปลาหวาน

ปลาสีเสียด อีแกตาแล ตลอดทั้งปี 0.5-5.0 500 อวนปลาสีเสียด แลเนื้อแดดเดียว

ปลาทราย อีแกบูโล๊ะ มี.ค.-ต.ค. ขนาดเล็ก 300 อวนปลาทราย ปลาทรายทุบ, ปลาบด

ปูม้า กือแตแฆย๊อง มี.ค.-ต.ค. ขนาดเล็ก 100 อวนจมปู, ลอบปูม้า แกะเนื้อสด

หมึกศอก ซูตงปาแย ก.พ.-ต.ค. 6-12 ตัว/กก. 500 ตกหมึก,แหหมึก หมึกตากแห้ง

กุ้งเคย บาฆิง ม.ค.-เม.ย. กุ้งเคย 1,000 รุนระวะ,อวนเคยดัก กะปิ

กุ้งเคย บาฆิงอูละลีมา ตลอดทั้งปี กุ้งเคย กลีบส้ม 300 รุนระวะ เคยตากแห้ง

ปลาโคบมัน อีแกบาชี ก.พ.-เม.ย. 35-40 ตัว/กก. 500 อวนลอยกุ้ง, อวนลอย
ปลาทู

ตากแห้ง, แดดเดียวไร้ก้าง

กุ้งขาว อูแดปูเต๊ะ ตลอดปี 100 ตัว/กก. 300 แหกุ้ง, อวนลอยกุ้งใน
คลอง

กุ้งแห้ง,
กุ้งแห้งปอกเปลือก

หอยพิม ตาแฆ มี.ค.-ส.ค. ไม่เกิน 40 ตัว/กก. 500 งมหอยดัวยมือเปล่า หอยพิมแดดเดียว

ปลากด อีแกมายุง มี.ค.-ต.ค. 0.3-1.50 200 อวนลอยปลากด ผ่าหลังตากแห้ง

ตลาดนัดที่ชาวบ้านอำาเภอเทพา เอาปลาจากตือโละปาตานีไปขาย

วัน เช้า บ่าย ทุกวัน

จันทร์ นิคม (อำาเภอเทพา)
ควนหมาก (อำาเภอเทพา)--ขายทั้งวัน
ห้วยเต่า (อำาเภอสะบ้าย้อย)
ทัพหลวง (อำาเภอสะบ้าย้อย)

ป่าโอน (อำาเภอเทพา)
รำาไพร (อำาเภอเทพา)
คลองยอ (อำาเภอเทพา)

พระพุทธ

อังคาร พรุตู (เทพา)
สะบ้าย้อย (อำาเภอสะบ้าย้อย)--ทั้งวัน
นิคมสะโล (อำาเภอโคกโพธิ์)

รำาไพรตก (อำาเภอเทพา)
สะบ้าย้อย 
นาทวี (อำาเภอนาทวี)
บ้านปรัง (อำาเภอหนองจิก)
ท่าม่วง (อำาเภอเทพา)

พุธ เทพา
เกาะสะบ้า (อำาเภอเทพา)
สะพานไม้แกน (อำาเภอจะนะ)
วังใหญ่ (อำาเภอเทพา)--ทั้งวัน
สามยอด (อำาเภอโคกโพธิ์)
วังโอ๊ะ (อำาเภอสะบ้าย้อย)--ทั้งวัน
บ้าโหย (อำาเภอสะบ้าย้อย)--ทั้งวัน
นาประดู่ (อำาเภอโคกโพธิ์)--ทั้งวัน

แม่ที (อำาเภอเทพา)
นิคมสาย 4 (อำาเภอเทพา)

พฤหัส จะนะ (อำาเภอจะนะ)
รำาไพร (อำาเภอเทพา)
นาทวี (อำาเภอนาทวี)
ทัพหลวง (อำาเภอสะบ้าย้อย)

คลองยอ (อำาเภอเทพา)
สะนี (อำาเภอสะบ้าย้อย)

ศุกร์ ทุ่งหลี (อำาเภอเทพา)
ทุ่งโพธิ (อำาเภอเทพา)
คูหา (อำาเภอสะบ้าย้อย)--ทั้งวัน

ป่าโอน (อำาเภอเทพา)
นาหมอสี (อำาเภอนาทวี)
นิคมสาย 4 (อำาเภอเทพา)

เสาร์ โคกโพธิ (อำาเภอโคกโพธิ์)
นิคม (อำาเภอเทพา)
วังใหญ่--ทั้งวัน
เกาะสะบ้า

แม่ที (อำาเภอสะบ้าย้อย)
สะบา้ยอ้ย (อำาเภอสะบา้ยอ้ย)

อาทิตย์ เทพา (อำาเภอเทพา)
ลำาเปา (อำาเภอเทพา)
บ้านโหนด (อำาเภอสะบ้าย้อย)
บ้านเหนือ (อำาเภอสะบ้าย้อย)--ทั้งวัน

น้ำาบาล (อำาเภอนาทวี)
รำาไพร (อำาเภอเทพา)
นิคมสาย 4 (อำาเภอเทพา)
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เกษตรกรรม
เทพา
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อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นเมืองปากน้ำาชายทะเลที่มีความสำาคัญทาง

ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่ในแผนที่สมัย

กรงุศรอียธุยาไดป้รากฏชือ่เมอืงเทพา ขึน้ตรงตอ่เมอืงพทัลงุ จนเมือ่ป ีพ.ศ. 2339 ใน

รัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี (ร.1) ได้ทรงโปรด

ให้ข้ึนกับเมืองสงขลา ปี พ.ศ. 2444 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 

ไดแ้ยกเมืองเทพาออกจากเมืองสงขลา ตัง้ขึน้เปน็อำาเภอเทพาขึน้กบัจงัหวัดสงขลา และตัง้ทีว่า่การ

อำาเภอที่บ้านพระพุทธ ซึ่งเป็นปากแม่น้ำาเทพา ไหลออกอ่าวไทยเนื่องจากการคมนาคมใน 

สมยันัน้ตอ้งอาศยัทางเรอืเปน็สว่นใหญ ่ชว่งเวลานัน้รชักาลที ่5 ได้เสด็จมาทอดพระเนตรธรรมชาติ

และการเรียกนกชันจากฟ้ามาสู่ดินด้วย โดยมีหลักฐานเป็นชื่อ ถนน ร.5 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2475  ได้

ยา้ยทีว่า่การอำาเภอมาทีบ่า้นทา่พรุ หมู่ที ่1 ตำาบลเทพา ซึง่ใกล้กับสถานีรถไฟทา่มว่ง ตอ่มาการรถไฟ

แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อสถานีท่าม่วง เป็นสถานีรถไฟเทพา เพื่อให้ตรงกับคำาว่าอำาเภอเทพา 

ซึ่งสถานีรถไฟอยู่ห่างจากที่ว่าการอำาเภอเทพา ประมาณ 1 กิโลเมตร

เทพา มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ อีกทั้งมีความได้เปรียบ

ในการเดนิทางเน่ืองจากมแีมน้่ำาเทพา ซึง่มตีน้กำาเนดิจากเทอืกเขาสันกาลาครี ีกัน้ระหวา่งประเทศไทย

กับมาเลเซีย ไหลผ่านและลงอ่าวไทยที่ปากน้ำาเทพา ทำาให้ในอดีตเทพามีอู่ต่อเรือมากมายท้ัง 

เรอืสนิคา้และเรอืรบ ด้วยทีต่ัง้อยูก่ึ่งกลางพอดรีะหว่างเมอืงสงขลากบัเมืองปตัตานซีึง่ทำาสงครามกนั

ตลอด นอกจากนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารญี่ปุ่นยังได้ตั้งทัพใหญ่ที่เมืองเทพาอันปรากฏ

ร่องรอยอยู่จนทุกวันนี้

เทพา ไม่ใช่เป็นเมืองชายทะเลเท่านั้น หากแต่มีพ้ืนที่ส่วนหน่ึงติดภูเขาด้วย มีระบบนิเวศท่ี

เชื่อมโยงกันแบบ “เขา ป่า นา เล” เรียกได้ว่ามีท้ังคนชายเล คนชายควน (ควนเป็นภาษาถ่ินภาคใต้ 

หมายถึง ภูเขาดิน หรือเนินสูง มักใช้เป็นพื้นที่ทำาสวน เช่น สวนยาง หรือสวนปาล์ม) และคนปลูก

ข้าวในที่ราบ คนเหล่านี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาตั้งแต่

ในอดีต โดยคนควนจะนำาของป่า และข้าวสาร มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับ

คนเล โดยเฉพาะเกลือและอาหารทะเลแห้ง 

ปี พ.ศ. 2452 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจ้าอยูห่วัมีพระบรม

ราชโองการใหส้รา้งทางรถไฟจากเพชรบรุจีรดจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดย

มขีนุนพิทัธจ์นีนคร (นายเจยีกซี ี: ตน้ตระกลูจริะนคร) เปน็ผูต้รวจการและ

ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทางรถไฟ นายเจียกีซีทำาการ 

สำารวจและขุดหินเพื่อนำาไปใช้ในการถมทางรถไฟ ทำาให้รู้จักพื้นที่ป่า เขา 

แหล่งน้ำา แร่ธาตุ และทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี และเมื่องาน

ก่อสร้างทางรถไฟเสร็จสิ้นที่อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายเจียกีซี

จึงร่วมกับฝร่ังทำาเหมืองแร่ดีบุก วุลแฟรม และได้ประกอบคุณงามความดี

แกแ่ผน่ดนิจนไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ จากพระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้เป็น “ขุนนิพัทธ์จีนนคร” และพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ เมื่อปี พ.ศ. 2472

การสร้างทางรถไฟสายใต้ ผ่านเมืองเทพา ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรป่าไม้ ทำาให้สถานีเทพาเป็นจุดจอดเพื่อเติมพลังงาน คือ

ไม้ฟืน เพราะเป็นรถจักรไอน้ำา ทำาให้รถไฟต้องจอดท่ีสถานีน้ีเป็นเวลานาน 

ชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิม ที่อาศัยอยู่ในตลาดเทพา จึงมีอาชีพเพิ่มขึ้น

อกีอยา่งคอื ขายอาหารใหก้บัผู้โดยสารบนรถไฟ โดยทำาเป็นกระทงใบตอง

ใส่แกงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะแกงเขียวหวาน และที่ขาดไม่ได้คือไก่ทอด 

อันเป็นที่มาของไก่ทอดเทพาท่ีมีชื่อเสียงมาจนปัจจุบัน (เดิมเรียกว่า 
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ไก่ทอดถอดเสื้อ เพราะต้องนำาไก่มาถลกหนังแล้วห่ันเป็นชิ้นๆ คลุกเคล้าเคร่ืองปรุงสูตรเทพา  

มีน้ำาเกลือ กระเทียมสับ รากผักชี ซีอิ๊วขาว หมัก) 

 วิถีชีวิตคนเทพาโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน มีอาชีพที่ผสมผสานระหว่าง

การเกษตรและการประมง สามารถที่จะจับสัตว์น้ำาท้ังเพื่อหารายได้ และนำามาเป็นอาหารใน

ครอบครัว และในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่มากบ้างน้อยบ้างเพื่อทำาการเกษตร ทั้งการปลูกยางพารา 

ปลกูผัก ปลกูขา้ว หรอืปลกูแตงโม เป็นตน้ โดยพชืหลักทีม่กีารปลูกมาชา้นานได้แกก่ารปลูกขา้ว และ

การปลูกแตงโม ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวและแตงโมของอำาเภอเทพานั้นมีรวมกันมากกว่า 3,000 ไร่

ข้าวพื้นบ้าน

การปลูกข้าวในอำาเภอเทพา ไม่ได้ปลูกในลักษณะของพืชเศรษฐกิจแปลงใหญ่ท่ีมุ่งสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว แต่ข้าวเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในทุกครัวเรือน 

ครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีพื้นที่สำาหรับทำานา ในแต่ละปีข้าวที่ปลูกน้ันจะเหมือนหรือแตกต่างกันออก

ไปแล้วแต่ความนิยมในพันธ์ุข้าวของแต่ละครัวเรือน รวมถึงความนิยมรับประทานของคนในชุมชน 

เราจงึสามารถพบเหน็พนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีห่ลากหลายไดใ้นเทพา ทัง้ จนัเตะ๊ หวันา ชอ่ลงุ หอมจนัทร์ 

ลูกปลา เล็บนก สังข์หยด โดยข้าวที่คนในชุมชนนิยมปลูก

ตั้งแต่อดีตจะเป็นข้าวช่อลุง ที่ปลูกง่าย หุงแล้วไม่นิ่มหรือ 

แข็งจนเกินไป แต่ปัจจุบันพันธุ์เล็บนกก็เป็นที่นิยมมากข้ึน

เนื่องจากนิ่มมากกว่าช่อลุง และเน่ืองจากเป็นการปลูกเพ่ือ

เก็บไว้กินเองตลอดท้ังปี ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่จึงปลูกด้วย

ความประณีต ใส่ใจ และให้คุณค่ากับแหล่งอาหารที่เลี้ยงดู

ครอบครัวตนเอง ไม่มีการถมสารเคมีจำานวนมากลงใน 

แปลงปลูกเพียงเพื่อหวังผลผลิตมหาศาล ซึ่งสภาพแวดล้อม

ดังกล่าวเอ้ือต่อการทำาเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก เราจึง 

พบว่านาหลายแปลงในพื้นที่อำาเภอเทพาเป็นนาอินทรีย์ที่

ผลผลิตส่วนเกินจากที่เจ้าของนาเก็บไว้กินเองนั้น เป็นที่

ต้องการและถูกจับจองล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อย

ในอำาเภอเทพาไม่มีบ้านใดที่ทำานาเพียงอย่างเดียว หากจะมีการปลูกพืชอื่นๆ หรือทำาอาชีพ 

อื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นทำาสวน ปลูกผัก ทำาประมง หรือค้าขาย โดยเฉลี่ยบ้านที่มีที่นา

สำาหรับการปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนของตนเอง จะมีที่นาประมาณ 1-3 ไร่ แต่ละไร่ได้ผลผลิต

ประมาณ 15 กระสอบ แต่ละกระสอบมีข้าวประมาณ 12-13 เลียง หนักประมาณ 30 กิโลกรัม  

แต่ละปีครัวเรือนหนึง่ๆ บรโิภคขา้วประมาณ 300 เลียง หรือเฉล่ียแล้วประมาณ 2 กระสอบตอ่เดอืน

แต่ละปีจะมีการทำานาเพียงแค่ 1 รอบ เป็นข้าวนาปีอาศัยน้ำาจากธรรมชาติ โดยจะเร่ิมหว่านกล้า

ในเดือนกันยายน ดำานาช่วงเดือนพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคม ต้นทุนจะมีเพียงแค่

ค่าไถ และค่าปุ๋ย อยู่ที่ประมาณไร่ละ 500-600 บาท หรือต่ำากว่าน้ัน การเก็บเก่ียวส่วนใหญ่แล้ว

เจ้าของท่ีนาจะเป็นคนลงมือเก็บเก่ียวเองโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า แกะ คอ่ยๆ ทำาการเกบ็เกีย่วขา้ว

ไปทีละต้น เพื่อให้สามารถเก็บข้าวได้ครบทุกรวงไม่มีเหลือทิ้ง หากแรงงานในครัวเรือนมีไม่พอ 

เพื่อนๆ ในชุมชนก็จะมาช่วยลงแรงกัน โดยได้ข้าวเป็น

ค่าตอบแทนและเป็นซะกาต1 แต่ก็มีบ้างที่หากมีที่นา 

เปน็แปลงใหญก่อ็าจมกีารจา้งรถเกีย่วขา้วมาช่วยในการ 

เก็บเกี่ยว

เมือ่ใชแ้กะในการเกีย่วขา้วเปน็ช่อๆ มาไว้ดว้ยกนั 

ข้าวจะถูกเก็บเป็นเลียง เลียงหน่ึงๆ จะหนักประมาณ 

2-3 กิโลกรัม บ้างก็เก็บเป็นข้าวเปลอืก ปจัจุบนัยังมบีา้น

จำานวนไม่น้อยที่มียุ้งหรือพื้นที่เพื่อเก็บข้าวของตนเอง 

และเมื่อต้องการที่จะกินก็จะนำาไปสี หรือนำาไปขายให้

กับโรงสีในชุมชนเมื่อต้องการรายได้

โรงสีของชุมชน
โรงสีหลานเม๊าะบ้านเกาะครก เป็นหนึ่งในโรงสีขนาดย่อมในอำาเภอเทพาที่ดำาเนินการโดย

คนในชุมชนจากทั้งหมดประมาณ 7-8 แห่ง และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวเป็นจำานวนมากของ

อำาเภอเทพา เปิดดำาเนินการมาประมาณ 31 ปี โดยก่อนหน้าที่จะมีโรงสีแห่งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ 

จะตำาข้าวเอง หรือนำาไปสีที่โรงสีอื่นนอกชุมชน นอกเหนือจากจะรับสีข้าวให้กับคนในชุมชนแล้ว  

ยังรับซื้อข้าวเปลือก ขายข้าวสารและข้าวเปลือก โดยมีขายทั้งที่ร้าน และตามตลาดนัดต่างๆ ใน 

วันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 

บา้นใดท่ีตอ้งการนำาขา้วมาส ีโรงสจีะคดิคา่ใช้จา่ยในการนวดข้าวเปลอืกออกจากเลยีงในราคา

กิโลกรัมละ 50 สตางค์ และค่าสีข้าวกิโลกรัมละ 1 บาท หากเป็นข้าวเหนียวดำา จะคิดค่าใช้จ่ายที่

กิโลกรัมละ 2 บาท ซ่ึงการสีข้าวแต่ละคร้ังนอกเหนือจากข้าวสารสำาหรับรับประทานกันแล้วน้ัน  

ส่วนอื่นๆ ที่ได้จากการสีก็มีมูลค่าเช่นเดียวกัน เช่น รำาข้าวขายได้กิโลกรัมละ 10 บาท ปลายข้าวขาย

ได้กิโลกรัมละ 12 บาท แกลบ ขายได้กระสอบละ 7 บาท ฟางขายได้กระสอบละ 7 บาท (หากเป็น

แบบที่มีการหมักแล้วจะขายได้กระสอบละ 15 บาท)

1 ซะกาต คือ ทานประจำาปีหมายถึงทรัพย์สินส่วนเกินจำานวนหนึ่ง ซึ่งมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเมื่อครบรอบปี 
ถ้ามุสลิมคนใดมีทรัพย์สิน เงินทอง สินค้าที่เหลือในรอบปีแล้วไม่ทำาการบริจาค ผู้นั้นก็ทำาผิดบัญญัติของอิสลาม
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ส่วนการรับซื้อข้าวจากชาวบ้านนั้น จะรับซื้อทั้งแบบเลียง และเฉพาะข้าวเปลือก ราคารับซื้อ

อยู่ที่กิโลกรัมละ 8-12 บาท เมื่อนำามาสีจะขายเป็นข้าวสารที่ราคากิโลกรัมละ 25-40 บาท ขึ้นอยู่

กับชนิดพันธุ์ข้าว แต่ละวันขายได้ไม่ต่ำากว่า 5 ถัง (ถังละ 16 กิโลกรัม) หากเมื่อใกล้ถึงฤดูทำานา คนใน

ชมุชนกส็ามารถมาเลอืกซือ้ขา้วเปลอืกทีร้่านตามชนดิพนัธุท์ีต่อ้งการ ราคากจ็ะอยู่ทีป่ระมาณกโิลกรัม

ละ 15-20 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ข้าวเช่นเดียวกัน เช่น ราคาขายพันธุ์ข้าวเล็บนก อยู่ที่กิโลกรัมละ 

15 บาท ข้าวสังข์หยด กิโลกรัมละ 20 บาท เป็นต้น

ในนาไม่ได้มีแต่ข้าว ถ้าไม่ขี้เกียจก็ไม่อดตาย
ปลาน้ำาจืดที่อาศัยอยู่ในคูคลองใกล้กับที่นา หรือแม้แต่ในท่ีนาเอง เป็นแหล่งอาหารท่ีทั้ง

เจา้ของท่ีนาและคนในชุมชนสามารถทีจ่ะมาจบัไปรบัประทานไดเ้กอืบตลอดทัง้ป ีนอกจากนีใ้นพืน้ที่

อำาเภอเทพาเรายังพบเห็นการปลูกยางพาราร่วมกับการทำานาปลูกข้าว อันเน่ืองมาจากในฤดูฝนที่

ไม่สามารถกรีดยางได้ จะตรงกับช่วงฤดูทำานา และในช่วงท่ียางผลัดใบไม่สามารถกรีดยางได้ ก็จะ

ตรงกับช่วงเกี่ยวข้าว ทำาให้ตลอดทั้งปีชาวบ้านจะมีกิจกรรมทำาโดยตลอด หากเมื่อหมดฤดูทำานา  

ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทิ้งที่นาไว้เฉยๆ เพื่อเป็นการพักดินให้ดินได้ฟื้นตัว 

คำาพูดหนึ่งที่เราได้ยินจากชาวเทพาบ่อยครั้งคือ “ถ้าไม่ขี้เกียจ ก็ไม่อดตาย” อันเนื่องมาจาก

ความอดุมสมบรูณข์องธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มในอำาเภอเทพา อาหารทีม่อียูอ่ยา่งอดุมสมบรูณ์

ทั้งบนบกและในทะเล แม่น้ำาและสายน้ำาย่อยๆ นำาพาความอุดมสมบูรณ์จากภูเขามาสู่ดินแดน 

ปากแมน่้ำากอ่นออกทะเล ชว่งเวลาไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา มคีนกลบัมาทำานากนัเพิม่มากขึน้ นาทีเ่คยทิง้รา้ง

ก็มีข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ปลูกอยู่เต็มพื้นที่ โรงสีก็รับซื้อข้าวเพิ่มมากขึ้น อำาเภอเทพาอาจจะเป็นหนึ่ง

ในไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่ถึงแม้จะไม่มีที่ทำากิน ไม่มีเงิน ก็สามารถที่จะมีข้าวกิน มีรายได้ โดยการ

เอือ้เฟือ้และแบง่ปนัทีเ่ปน็วถิชีวีติของคนอำาเภอเทพามาชา้นาน บา้นใดมพีืน้ทีท่ำานาเปน็จำานวนมาก 

เจ้าของพื้นที่ก็ลงทุนในส่วนของค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ส่วนผู้ที่ไม่มีพื้นที่ทำานาเป็นของตนเองก็สามารถ

ท่ีจะมาลงแรงในการปลูก การดูแล และการเก็บเก่ียว โดยผลผลิตท่ีได้จากที่นาจะแบ่งออกเป็น  

2 ส่วนเท่าๆ กัน ผลผลิตจากที่นาประมาณ 3 ไร่ สามารถที่จะทำาให้ครัวเรือนที่มีสมาชิกประมาณ  

5 คน มีข้าวเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปี หรือหากมีความขยันมากพอ ก็สามารถที่จะไปลงแรงทำานาใน

พืน้ท่ีอืน่ๆ เพือ่ท่ีจะนำาขา้วท่ีเหลอืจากการแบ่งไว้กนิในครวัเรอืนไปขายเพือ่นำารายได้มาสูค่รอบครวั

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร
ไม่เพียงแต่ในพื้นที่อำาเภอเทพา หากชุมชนโดยรอบตือโละปาตานี ต่างมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึง

กัน มีการปลูกข้าว ไว้สำาหรับกินในครัวเรือน แม้ในบางพื้นที่ที่นาอยู่ใกล้กับทะเล ก็สามารถปลูกข้าว

ได้ผลผลิตดี หากในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมาภัยเงียบอย่างหนึ่งที่เข้ามาคุกคามต่อ 

วิถีการทำานาปลูกข้าว โดยท่ีหลายคนก็ไม่ได้คาดคิดคือ “การเลี้ยงกุ้ง” ซ่ึงส่งผลให้นาข้าวเสียหาย  

ทั้งจากระบบน้ำาที่ใช้สำาหรับการเลี้ยงกุ้ง น้ำาเสีย หรือการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการทำานา

เป็นการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเมื่อผ่านไประยะหนึ่งการเลี้ยงกุ้งไม่ได้ให้ผลผลิตที่ดีเหมือนในระยะแรก ก็ทำาให้

ที่ดินดังกล่าวไม่สามารถใช้ประโยชน์สำาหรับการเพาะปลูกได้อีกต่อไป 

อตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้ง เป็นเพียงหน่ึงในภัยคกุคามท่ีมีตอ่วิถีชวิีต และความมัน่คงทางอาหาร

ของชุมชน หากในความเป็นจริง วิถีข้าว วิถีชาวนาของคนในชุมชน ยังต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม

อีกมากที่จะส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยเฉพาะมลพิษทั้งทางน้ำาและทางอากาศ

จากอุตสาหกรรม หรือการผลิตไฟฟ้าท่ีไม่เป็นมิตรกับวิถีการเกษตรของชุมชน และก่อให้เกิดความเส่ียง

ตอ่พชืตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ขา้ว” ซึง่เปน็พชืทีมี่ความไวตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

จงึเป็นพชืทีม่คีวามเสีย่งสงูมากหากมกีารเกดิข้ึนของโรงไฟฟา้ถา่นหนิ และทีส่ำาคัญคอืพืน้ท่ีทำานาใน

อำาเภอเทพาเกอืบทัง้หมดอยูห่า่งจากพืน้ทีต่ัง้โรงไฟฟา้ถ่านหนิเทพาทีร่ะยะประมาณ 4-10 กโิลเมตร 

และในช่วงระยะเวลาปลูกข้าวระหว่างเดือนพฤศจิกายนท่ีเร่ิมดำานา จนถึงเดือนมีนาคมท่ีเป็นช่วง

เวลาเก็บเกี่ยว ในช่วงเดือนดังกล่าวกระแสลมจะพัดจากทาง

ทิศตะวันออก2 ซึ่งแปลงนาเกือบทั้งหมดของชุมชนจะตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจึงทำาให้มี

ความเสี่ยงจากการได้รับมลพิษทางอากาศเพิ่มมากยิ่งขึ้น

2 ข้อมูลจากรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ฉบับสมบูรณ์ 
(ฉบับนำาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา)
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แตงโมเทพา

แผงแตงโมจำานวนมากกว่า 50 แผงที่เปิดขายเรียงรายตั้งแต่คลองเทพา 
ไปจนสดุเขตรอยตอ่จังหวดัสงขลา – ปัตตาน ีดงึดดูความสนใจใหค้นผา่น
ไปผา่นมาในเส้นทางดงักล่าวทัง้ไปและกลบัชะลอความเร็วเพ่ือหาซือ้แตงโม 
แตงไทย หรือฟักทองกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือน
กมุภาพนัธ ์– เมษายน ซึง่เปน็ช่วงเวลาทีแ่ตงโมจากเทพาและพ้ืนทีใ่กลเ้คยีง
ให้ผลผลิตได้เต็มที่

ปลูกแตงโม จากรุ่นสู่รุ่น
จังหวัดสงขลาและปัตตานี มีการปลูกแตงโมอยู่ในหลายพื้นที่ ทั้งในพื้นที่อำาเภอจะนะ  

อำาเภอเทพา อำาเภอหนองจิก โดยเฉพาะในพื้นที่อำาเภอเทพา มีการปลูกแตงโมมาเป็นระยะเวลา

นาน เนื่องมาจากสภาพพื้นที่ที่เป็นดินปนทราย เหมาะสำาหรับการปลูกพืชจำาพวก แตงโม แตงไทย 

หรือแตงกวา จากคำาบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เกิดในอำาเภอเทพา ต่างก็บอกตรงกันว่า ตั้งแต่เกิดมาก็

พบเห็นการปลูกแตงโมแปลงเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง กระจายกันอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ีอำาเภอเทพา หากบ้านใด

ไม่ปลูกไว้ขาย ก็จะปลูกจำานวนไม่กี่ต้นเพื่อเอาไว้รับประทานเอง ซึ่งจะให้ผลผลิตช่วงเวลาเดียวกับ

การเก็บเก่ียวข้าว หลังจากที่แต่ละครัวเรือนเหน็ดเหนื่อยจากการเกี่ยวข้าว ก็จะได้รับประทาน 

แตงโมหวานๆ ท่ามกลางอากาศร้อนๆ ของเดือนมีนาคม เมษายนจึงเป็นที่ชื่นใจเป็นอย่างมาก 

ในอดตีการปลกูจะใชแ้รงงานคนเปน็หลกั และทำาบนพืน้ทีไ่ม่ใหญ่มาก แตล่ะครวัเรอืนสามารถ

ปลกูกันไดเ้อง ในช่วงกลางวนัจะปลกูขา้ว ดแูลขา้ว ส่วนชว่งเยน็และกลางคนืจะมาดแูล ใสปุ่ย๋แตงโม 

จนกระท่ังชว่งหนึง่ท่ีมีนายทุนจากประเทศมาเลเซยีเขา้มาลงทุนทำาแปลงปลกูขนาดใหญ ่โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ “ควนติหมุน” (มาจากคำาว่า “บูเก๊ะติมุง” ในภาษามลายู “บูเก๊ะ” แปลว่า “เขา” และ “ติมุง” 

แปลว่า “แตงโม” แล้วชื่อก็ค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นควนติหมุน) มีการนำาเอารถไถขนาดเล็กเข้ามาช่วย

ในการเตรยีมแปลง และใชก้ารจา้งแรงงานในการทำาสวนแตงโม สนันษิฐานว่าแผงขายแตงโมรมิถนน

สาย 43 นัน้เกิดข้ึนในชว่งการเข้ามาลงทุนทำาแปลงขนาดใหญ่ของนายทุนนัน่เอง เน่ืองจากมผีลผลติ

ในพื้นที่ออกมาเป็นจำานวนมาก หลังจากนั้นถึงแม้นายทุนจะถอนทุนกลับไปแล้ว พื้นที่อำาเภอเทพา

ก็ยังมีการปลูกแตงโมท้ังในรูปแบบแปลงขนาดใหญ่ 40-50 ไร่ และการปลูกแบบดั้งเดิมที่เป็น 

แปลงขนาดเล็ก 3-10 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วอำาเภอเทพา เช่น เทพา ควนติหมุน เขาน้อย 

คลองควาย ในพื้นที่ปลูกขนาดเล็กๆ โดยเฉลี่ยแล้วต่อไร่ ลงทุนประมาณ 2,000 บาท ขายผลผลิต

ไดป้ระมาณ 20,000 บาทขึน้ไป การปลกูแตงโม ตามวิถแีบบดัง้เดิมสว่นใหญจ่ะทำาการปลกูบนพืน้ที่

เดิมประมาณ 3 ปี หลังจากนั้นจะย้ายที่ปลูก เพื่อเปลี่ยนดินใหม่ และให้ดินเดิมได้พักสักระยะหนึ่ง

หรือปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน โดยวางแผนการปลูกแตงโม แตงกวา แตงไทย และผักชนิดอื่นๆ 

สลบัสบัเปลีย่นบนท่ีดนิของตนเอง หรอืท่ีดนิใชป้ระโยชนส์าธารณะ เพือ่ท่ีจะสรา้งรายไดต้ลอดทัง้ป ี

พนัธุแ์ตงโมทีน่ยิมปลกู ตัง้แตอ่ดตีมีการเปลีย่นมาเรือ่ยๆ ทัง้ตอปโิด จนิตหรา กนิร ีจนปจัจบุนั

พันธุ์ที่คนนิยมปลูกและนิยมรับประทานมากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ตอปิโด ลูกรีๆ สีเขียวเข้ม เนื้อแดงจัด 

น้ำาหนักลูกหนึ่งประมาณ 2-3 กิโลกรัม จะเริ่มปลูกแตงโมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม หลังจากฤดูฝน 

เนือ่งจากแตงโมเปน็พชืทีช่อบดินใหม ่ดนิชืน้ อากาศเยน็ แตไ่มช่อบน้ำามาก การเริม่ปลกูในช่วงเดอืน

มกราคมดินยังอมน้ำาระหว่างการปลูกไม่ต้องมีการรดน้ำา แตงโมจึงมีความหวานมากตามธรรมชาติ 

ผลผลิตจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนเมษายน หากในบางพื้นที่ที่มีการ

วางระบบน้ำา ก็สามารถที่จะปลูกได้มากกว่า 1 รอบต่อปี

© เขมวไล ธีรสุวรรณจักร
© จันทร์กลาง กันทอง/กรีนพีซ
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เม่ือแตงโมเริ่มให้ผลผลิตแต่ละเจ้าก็จะมีวิธีการขายผลผลิตของตนเองที่แตกต่างกันออกไป 

ขึน้อยู่กบัความสะดวก บางเจา้อาจจะนำาแตงโมออกมาขายทีแ่ผงแตงโมริมถนนทีเ่ปน็แผงของตนเอง 

บางเจ้าก็ขายให้กับแม่ค้าที่มีแผงอยู่แล้ว บางเจ้าก็นำาไปขายที่เขาน้อยซึ่งเป็นตลาดขายส่งแตงโม

ขนาดใหญ่ บางเจ้าขายให้กับรถพ่อค้าที่มารับซื้อแตงโมเพื่อไปกระจายให้กับแผงต่างๆ หรือนำาไป

ส่งขายที่ตลาดเขาน้อยอีกทอดหนึ่ง บางเจ้าก็นำาไปขายที่ตลาดนัดที่มีทุกวันหากหมุนเวียนไปตาม

สถานที่ต่างๆ เป็นต้น โดยการเก็บผลผลิตนั้นหากจ้างแรงงานช่วยเก็บ ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท 

แผงแตงโม ที่ไม่ได้มีแค่แตงโม
บนถนนหมายเลข 43 เราจะพบเห็นการขายแตงโมจำานวนมากอยู่ 2 ช่วง ช่วงแรกคือบริเวณ

เขาน้อย ซึ่งเป็นจุดรับซื้อ-ขายแตงโมแหล่งใหญ่ของอำาเภอเทพา และพื้นที่ภาคใต้ โดยจะมีร้านที่

ขายสง่แตงโมรายใหญป่ระมาณ 10 รา้น ทีรั่บซือ้แตงโมทัง้จากในจงัหวดัสงขลา และจงัหวดัใกล้เคยีง 

หากช่วงใดที่ไม่มีผลผลิตแตงโมจากในพื้นที่ออกมาจำาหน่ายเช่นในหน้าฝน ก็จะรับแตงโมจาก 

ภาคอื่นๆ โดยเฉพาะจากทางภาคอีสาน เพื่อมากระจายในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งลูกค้าที่มาซื้อแตงโมนั้น

มีมาจากหลากหลายที่ ทั้งจากสุไหงโกลก ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง เป็นต้น บ้างก็เป็นพ่อค้าคนกลางที่มา

เหมาซ้ือแตงโมจากเขาน้อยเพื่อไปกระจายต่อในจังหวัดอื่นๆ แตงโมประมาณ 10,000-12,000 

กิโลกรัม จะขายหมดจากแผงภายในระยะเวลา 2-3 วัน ในแต่ละปีจึงมีแตงโมมากกว่า 12 ล้าน

กิโลกรัมที่มาผ่านแผงขายส่งในบริเวณเขาน้อยแห่งนี้ คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดจาก

แตงโมที่เขาน้อยในแต่ละปีไม่ต่ำากว่า 120 ล้านบาท3

3 ข้อมูลประมาณการจากการศึกษาในกระบวนการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน

อีกช่วงหน่ึงท่ีเราจะพบเห็นการขายแตงโมกันอย่างคึกคักมาเป็นเวลานาน คือ ตลอดระยะทาง

ระหว่างแม่น้ำาเทพา เรื่อยไปจนถึงเกาะแลหนัง ที่จะมีแผงแตงโมเรียงรายท้ังเส้นทางไปและกลับ 

จำานวนมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ที่เป็นช่วงที่

ผลผลติแตงโมในพืน้ทีอ่ำาเภอเทพาออกสูท้่องตลาดเปน็จำานวนมาก จำานวนแผงกเ็พิม่มากย่ิงข้ึน โดย

บางช่วงจะมีมากกว่า 50 แผง หากช่วงเวลาที่เป็นนอกฤดูแตงโมของเทพา ต้องมีการรับเอาแตงโม

จากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เข้ามาขายทดแทนแตงโมของเทพา จำานวนแผงก็จะลดลงเหลือประมาณ 20 กว่าแผง

แตงโมท่ีขายท่ีแผงริมถนนน้ี บางส่วนเป็นเจ้าของสวนแตงโมมาเปิดแผงขายแตงโมเอง บางส่วน

กร็บัซือ้มาจากสวนตา่งๆ ในพืน้ทีห่รอืซือ้จากรา้นขายสง่แตงโมท่ีบรเิวณเขานอ้ย นอกจากน้ียังมีการ

ซื้อจากรถขนแตงโมท่ีวิ่งรับแตงโมทั้งจากแปลงปลูกโดยตรงและจากร้านขายส่งท่ีเขาน้อยไปส่งยัง

แผงต่างๆ หลายแผงที่เราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าวัยหนุ่มสาว ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นคนในชุมชนที่ไปเรียนและทำางานต่างถิ่นมาก่อนแล้ว แต่ก็พบว่าการขายแตงโมสามารถสร้าง 

ผลตอบแทนได้ดีกว่าและในขณะเดียวกันก็ได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว การขายแตงโมจึงไม่ใช่แค่

การสร้างรายได้ หากยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน

ระหว่างแปลงปลูกและแผงแตงโม จะมีอีกอาชีพหนึ่งท่ีเราพบเห็น คือ รถขนแตงโมที่จะไป 

รับซื้อจากแปลงปลูกในพื้นที่อำาเภอเทพา รวมถึงร้านขายส่งแตงโม มากระจายขายไปยังจุดต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นแผงแตงโมข้างทาง ร้านในตลาดนัด รวมถึงร้านค้าและรีสอร์ทที่อยู่ในอำาเภอเทพา 

รวมถงึนำาแตงโมจากแปลงปลกูไปขายยงัรา้นขายสง่ ขึน้อยูก่บัว่าใครจะตอ้งการซือ้หรอืขายและราคา

ที่ตกลงกันเป็นท่ีพอใจ ระหว่างวันหากแตงโมแผงไหนขายดี ของหมดเร็ว ก็สามารถที่จะโทรสั่งให้

นำาแตงโมไปส่งเพิ่มได้ นอกเหนือจากแตงโม รถขนแตงโมก็ยังทำาหน้าที่รับซื้อและกระจายมะพร้าว

น้ำาหอม และฟักทองอีกด้วย
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แผงแตงโมโดยส่วนใหญ่จะเปิดขายตั้งแต่ช่วงเช้า ประมาณ 8.00 - 9.00 น. และจะขายถึง

ประมาณ 17.00 - 18.00 น. ก็จะเก็บแผง ราคาขายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับ

ฤดูกาลและราคาแตงโมที่รับมาซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีประมาณกิโลกรัมละ 10 ถึง 20 บาท สำาหรับ

ราคาขายต่อกิโลกรัมนั้นมีตั้งแต่กิโลกรัมละ 13 บาท ไปจนถึง 20 กว่าบาท ลูกค้าที่มาซื้อนั้นมีทั้ง

ขาจร และขาประจำา บ้างก็เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่ขับรถเข้ามาท่องเที่ยวในฝั่งไทย 

หรือคนขับรถบรรทุกขนส่งระหว่างไทยและมาเลเซียที่มาแวะซื้อแตงโมหรือมะพร้าวทั้งเพื่อนำาไป

บริโภคเอง หรือไปขายต่อท่ีจุดหมายปลายทาง โดยเฉล่ียแล้วทุกระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที แต่ละแผง

จะต้องมีรถจอดแวะซื้อแตงโม แตงไทย หรือฟักทอง รายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 800-1,000 

บาท หากบางช่วงท่ีขายดี โดยเฉพาะช่วงหน้าเทศกาล อาจทำารายได้ได้มากกว่า 10,000 บาทต่อแผง 

เสน่ห์อีกประการหน่ึงของแผงขายแตงโม คือ เราจะไม่ได้พบเฉพาะแตงโมเท่าน้ัน เกือบทุกแผง

จะมีสินค้าอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ฟักทอง แตงไทย มะพร้าว สะตอ กะปิแท้  

ปลาแห้ง ข้าวเกรียบ น้ำาผึ้ง บูดู ฯลฯ ฟักทองก็เป็นหน่ึงในผลผลิตท่ีขายคู่กับแตงโมเกือบทุกแผง 

ส่วนใหญ่มาจากในพื้นที่ ลูกใหญ่ เนื้อแน่น สามารถเก็บไว้ได้นาน ราคาขายประมาณกิโลกรัมละ  

25 บาท หรือกะปิก็ผลิตมาจากกุ้งเคยล้วนๆ ไม่มีแป้งผสม ซึ่งกุ้งเคยเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำาที่หาได้มาก

บรเิวณหนา้หาดบางหลงิ บางบา้นถงึแมจ้ะไมมี่เรือ ก็สามารถทีจ่ะรุนกุ้งเคยบริเวณชายฝ่ังท่ีน้ำาตืน้ๆ 

2-3 ชั่วโมงก็ได้กุ้งเคยมานับ 10 กิโลกรัมในแต่ละวัน นำามาทำาเป็นกะปิเองหรือขายให้กับเพื่อนบ้าน

ที่ทำากะปิเป็นอาชีพ ผลผลิตที่ขายในแผงแตงโมเหล่านี้บ้างก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองในครอบครัว

ของแม่ค้าแผงแตงโม บ้างก็รับมาจากเพื่อนบ้านญาติมิตร หรือบางส่วนก็รับสินค้ามาจากจังหวัด

ปตัตาน ีเราจึงเหน็ภาพท่ีลกูคา้จำานวนไมน่อ้ยตัง้ใจจะซือ้แตงโมแตก่ไ็ดก้ะป ิขา้วเกรยีบ มะพรา้ว ตดิ

ไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านอีกด้วย

เกษตรผสมผสานที่บ้านโคกสัก

พืน้ทีบ่า้นโคกสกัทีอ่ยูต่รงขา้มกบัพืน้ทีท่ีจ่ะตัง้โครงการโรงไฟฟา้ถ่านหิน ชาวบา้นทีน่ี่ส่วนใหญ่

จะทำาเกษตรเปน็อาชพีหลกั ซึง่วถิเีกษตรของทีน่ีจ่ะไมใ่ชเ่ปน็ลกัษณะของเกษตรแปลงใหญท่ีป่ลกูพชื

เชงิเดีย่วเพยีงชนดิเดยีว แตเ่ราจะพบเหน็การปลูกพชืหลากหลายชนิดในพืน้ทีแ่ปลงเดียวกัน ทัง้ปลกู

ไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือน ปลูกไว้เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งพืชที่ปลูกหลากหลายชนิดก็สามารถที่จะ

สร้างให้เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี รูปแบบการปลูกพืชดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมา

แตด่ัง้เดมิ เป็นการปลกูพืชทีม่คีวามเขา้ใจ เอือ้เฟือ้ และเคารพตอ่ธรรมชาต ิส่งตอ่ความสมบรูณ์และ

งดงามของธรรมชาติในปัจจุบันไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

การปลกูพชืในรปูแบบผสมผสานนี ้นอกเหนอืจากพืน้ทีบ่า้นโคกสกัแลว้ เรายงัสามารถพบเหน็

ได้ในอีกหลายพ้ืนท่ีในอำาเภอเทพา เร่ือยไปจนถึงอำาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี บางแปลงเราจะพบ

ทั้งการปลูกยางพารา แตงกวา แตงไทย ฟักทอง ถั่วฝักยาว มะพร้าว อยู่ร่วมกัน หรือบางแปลง 

เราก็พบการปลกูข้าว มะพร้าว มันสำาปะหลงั ข้าวโพด แตงโม เน่ืองจากความตอ้งการทีจ่ะใชป้ระโยชน์

จากพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน ข้าวปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนหากเหลือก็จะขายให้กับโรงสี

ของชมุชน ยางพาราปลกูเป็นพชืยืนพืน้ มะพรา้วปลกูกนัเกือบทุกครวัเรอืนทัง้มะพรา้วน้ำาหอม และ

มะพร้าวแกง ผักและผลไม้ต่างๆ ปลูกไว้เพื่อขายเป็นรายได้ในระยะสั้นๆ ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะให้

ผลผลิตในช่วงเดือนที่แตกต่างกัน ทำาให้มีพืชผลขายได้เกือบตลอดท้ังปี และในขณะเดียวกันการ 

ปลูกพืชที่หลากหลายไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวก็ทำาให้การพึ่งพาสารเคมีการเกษตรเป็นสิ่งที่ไม่จำาเป็น 

วิถกีารเกษตรในรปูแบบดงักลา่วจงึไม่เพยีงแตเ่อือ้เฟือ้ตอ่ธรรมชาต ิหากยงัเอือ้เฟือ้ตอ่เพือ่น

มนุษย์ด้วยกัน นอกจากนี้วิถีของการแบ่งปันก็เป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้เสมอในพื้นที่รอบตือโละปาตานี 

บางบ้านที่ทำาเกษตรก็จะเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนที่ไม่มีพื้นที่ทำาเกษตรเป็นของตนเอง สามารถ

เข้ามาเพาะปลกูได้โดยท่ีไม่คดิคา่ใชจ้า่ย แลกเปลีย่นกับการชว่ยดูแลไม้ยนืตน้ ไมว่า่จะเปน็ยางพารา 

หรือมะพร้าว ที่อยู่ในที่ดินของตนเอง 

เทพาจึงไม่ได้มีแค่ทะเลและคนทำาประมง หากแต่มีการทำาเกษตรที่เข้มแข็งอีกด้วย 
โดยเป็นพื้นที่ปลูกและศูนย์กลางการขายและกระจายแตงโมของภาคใต้ตอนล่าง

มีการปลูกข้าวพื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์และมีปริมาณมากพอที่จะเลี้ยง
คนเทพาได้ทั้งอำาเภอ มีการทำาเกษตรผสมผสานทั้งยาง มะพร้าวสำาหรับแกง 

มะพร้าวน้ำาหอม แตงโม ฟักทอง พริกไทย มะนาว ผักต่างๆ ฯลฯ  
ส่วนพื้นที่ติดทะเล แม้จะเป็นดินปนทราย แต่เหมาะสำาหรับปลูกพืชระยะสั้น เช่น 

แตงกวา ฟักทอง แตงโม ถั่วฝักยาว พริก เป็นต้น พื้นที่มีทั้งภูเขา แม่น้ำา
ลำาคลอง ที่ราบสำาหรับเพาะปลูก ป่าชายเลน และทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ของ

ดิน น้ำา และอากาศ มีความหลากหลายของพืชพรรณอาหาร
พื้นที่นี้จึงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน ซึ่งสืบสาแหรกกันมานับร้อยปีแล้ว 
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โครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
เทพา

4

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อน กำาลังการผลิตติดตั้ง
ขนาด 1,100 เมกะวัตต์ จำานวน 2 เครื่อง 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 2,850 ไร่ 
ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำาบลปากบาง อำาเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา พื้นที่โครงการทั้งหมดอยู่ใน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม 
ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของชุมชน
ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

© จันทร์กลาง กันทอง/กรีนพีซ
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1. การเลือก “เทพา” เป็นที่ตั้งโครงการ 
กฟผ.ได้กำาหนดมาแล้วว่าโรงไฟฟ้าเทพาจะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ดังน้ันจึงได้มีหลักเกณฑ์

การเลือกพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้

ด้านวิศวกรรม

พิจารณาจากพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสะดวกในการขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน

ทางน้ำา และทางบก ใกล้ชายฝั่งทะเลที่จะสามารถจัดหาน้ำาจำานวนมากเพื่อใช้

ในกระบวนการผลิต ใกล้กับแนวสายส่งหรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

ด้านสิ่งแวดล้อม

พิจารณาจากการไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำากัดหรือขัดกับกฎหมายการใช้ที่ดิน 

ไม่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหายาก หรือชนิดที่ฟื้นฟูไม่ได้  

ไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติรุนแรงซ้ำาซ้อน ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่มี

ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นพื้นที่ที่มีขีดความสามารถในการรองรับ

โครงการได้ 

ด้านสังคม ต้องเป็นพื้นที่สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้ 

จากการพิจารณาเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ในอำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีความเหมาะสม

สำาหรับการพัฒนาโครงการ แต่ด้วยความจำาเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง

ประเดน็เรือ่งความมัน่คง การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยจึงได้พจิารณาพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 

ซึ่งพื้นทีมีความเป็นไปได้อยู่ในเขตอำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำานวน 5 พื้นที่ โดยได้พิจารณาใน  

7 ด้าน ประกอบไปด้วย

ลำาดับ เกณฑ์ รายละเอียด

1 ขนาดพื้นที่และ

ชายฝั่ง

ต้องเป็นพื้นที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ตลอดแนวพื้นที่

โครงการกว้างสู่ชายหาดหรือทะเล

2 ระดับน้ำาทะเล มีระดับน้ำาทะเลลึกประมาณ 7 เมตรสำาหรับการนำาเรือเข้าเทียบท่า 

โดยอยู่ในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร

3 แหล่งน้ำา สามารถนำาน้ำามาใช้ในการผลิตได้โดยไม่รบกวนการใช้น้ำาของชุมชน

4 การคมนาคมขนส่ง มีทางหลวงผ่านด้านหน้าพื้นที่ และมีท่าเรือน้ำาลึกบริเวณใกล้เคียง

5 การเชื่อมโยงระบบ มีความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเข้ากับสถานีไฟฟ้าที่ระยะทาง 

น้อยกว่า 100 กิโลเมตร

6 การใช้ที่ดิน เป็นพื้นที่ราชการ หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ 

7 ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และไม่มีข้อจำากัดในการรองรับมลสารของพื้นที่

ผลปรากฏว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เลือกพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 ตำาบลปากบาง 

อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า 

1. พื้นท่ีท่ีถูกเลือกให้เป็นท่ีต้ังโครงการ เป็นชุมชนมุสลิม ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น  

ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้านและทำาการเกษตรควบคู่ไปด้วย การเกิดขึ้นของโครงการจะต้องมี

การย้ายประชาชนออกจากพื้นที่

2. การพจิารณาหลกัเกณฑ์ท้ัง 7 ดา้น จะใหน้้ำาหนกักบัดา้นวิศวกรรม มากกวา่ด้านสิง่แวดลอ้ม

และด้านสังคม และไม่ได้มีการชี้แจงให้เห็นชัดเจนว่าเงื่อนไขในการให้คะแนนของแต่ละด้านนั้น 

เป็นอย่างไร 

3. ในขั้นตอนของการเลือกพื้นท่ีตั้งโครงการ และวิธีการผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมนั้น 

ดำาเนินการโดยเจ้าของโครงการโดยไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

2. เชื้อเพลิงถ่านหิน
โรงไฟฟ้าเทพา ใช้ถ่านหินบิทูมินัส/ซับบิทูมินัส เป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยนำาเข้าจากต่างประเทศ 

เช่น อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย และออกแบบเพิ่มเติมให้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในอัตราส่วน

ไม่เกิน 2% เป็นเชื้อเพลิงเผาร่วมกันถ่านหิน (Co-firing) และใช้น้ำามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสำาหรับ 

เริ่มเดินระบบ 

3. ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน 
ถ่านหินจะขนส่งมาทางเรือท่ีมีขนาด 13,000 เดทเวทตัน ประมาณ 4เท่ียวต่อวัน โดยจะ 

เข้าเทียบท่าเรือของโครงการ ที่มีระยะห่างจากชายฝั่ง ประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถรองรับเรือได้

พร้อมกันสูงสุด 4 ลำา ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายถ่านหินจากเรือแบบสกรูจำานวน 2 เครื่อง ทำางานต่อเนื่อง

ด้วยระบบไฟฟ้า อัตราขนถ่ายไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน/ชั่วโมง โดยออกแบบการทำางานเป็นระบบปิด

4. อาคารเก็บถ่านหิน 
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ต้องการใช้ถ่านหินประมาณ 21,700 ตัน/วัน หรือประมาณ 

6.7 ล้านตัน/ปี (คำานวณที่วันทำางาน 310 วัน/ปี) โดยมีปริมาณถ่านหินสำารองไว้ใช้ในพื้นที่โครงการ

ประมาณ 1.4 ลา้นตนั เพยีงพอสำาหรับการผลติไฟฟา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วัน พืน้ทีส่ำาหรบัจัดเกบ็ถา่นหนิ

ของโครงการมีขนาดประมาณ 165x760 ตารางเมตร จำานวน 2 อาคาร คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 

157 ไร่ แต่ละอาคารมีความสูงประมาณ 40 เมตร ภายในอาคารสามารถกองถ่านหินได้อาคารละ 

2 แถว รวมเป็น 4 แถว แต่ละแถวมีขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 725 เมตร และสูง 21 เมตร สามารถ

เก็บถ่านหินได้ประมาณ 350,000 ตัน/แถว 
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5. ส่วนผลิตไฟฟ้า 
ในการผลิตไฟฟ้า จะเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ถ่านหินจะถูกลำาเลียงจากอาคาร

เก็บถ่านหินด้วยสายพานลำาเลียงเพื่อนำาไปบดให้ได้ขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อนำาไปเผาให้เกิดก๊าซร้อน 

พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ถ่านหินจะใช้ในการผลิตไอน้ำาแรงดันสูงที่อุณหภูมิ 566 องศา

เซลเซียส ไอน้ำาที่ผลิตได้จะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกังหันและ

เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าให้หมุนทำาให้เกิดกระแสไฟฟ้า 

ก๊าซร้อนที่ผ่านการถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำาปราศจากแร่ธาตุแล้ว อาจมีมลสาร (สารที่ทำาให้

เกดิมลพษิ) ปะปนออกมาด้วย ซึง่จะถูกรวบรวมไปบำาบดัด้วยอปุกรณ์ดกัจบัในรูปแบบตา่งๆ สำาหรับ

เถ้าหนักท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหม้ จะถูกนำาออกจากเตาเผาไหม้ท่ีบริเวณก้นเตา ส่วนเถ้าลอย

ที่ออกมากับไอเสีย จะถูกดักจับโดยอุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 

ไอน้ำาที่ผ่านเครื่องกังหันไอน้ำาจะถูกส่งมาที่เครื่องควบแน่นเพื่อเปลี่ยนรูปไอน้ำาให้กลายเป็น

น้ำาคอนเดนเสท ซึ่งในการควบแน่นไอน้ำาจำาเป็นต้องคายความร้อนจากไอน้ำาด้วยระบบหล่อเย็น 

6. ระบบน้ำาหล่อเย็น
โครงการใช้ระบบหล่อเย็นแบบผ่านคร้ังเดียว โดยใช้น้ำาทะเลเป็นน้ำาหล่อเย็น ซึ่งจะต้องใช้ 

น้ำาทะเลประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน การนำาน้ำาทะเลเข้าสู่ระบบหล่อเย็นนั้นโครงการจะ

กอ่สรา้งทางน้ำาเขา้จากทะเลใหไ้หลเขา้มาสูค่ลองรบัน้ำาภายในพืน้ทีโ่ครงการ ลกัษณะของทางเขา้น้ำา

จะเป็นเขื่อนกั้นยื่นออกไปในทะเลระยะทางประมาณ 500 เมตร ความกว้างระหว่างเขื่อนทั้ง 2 อยู่

ที่ประมาณ 120 เมตร สูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ 2.5 เมตร โดยทางน้ำาเข้านี้จะลึกประมาณ 

3.55 เมตรตลอดตั้งแต่ปากทางน้ำาเข้าจนถึงสถานีสูบน้ำา 

ในการสูบน้ำาทะเลเพ่ือนำาไปใช้ในระบบหล่อเย็น มีการประเมินว่าจะสูญเสียแพลงก์ตอนพืช 

25 x 106 เซลล์/วินาที แพลงก์ตอนสัตว์ 9 x 106 เซลล์/วินาที และลูกปลาวัยอ่อน 245 ตัว/วินาที 

ในแต่ละวันจะทำาการสูบน้ำาเข้าสู่ระบบหล่อเย็นตลอด 24 ขั่วโมง 

น้ำาท่ีผา่นการหลอ่เยน็เพือ่ลดอณุหภมู ิจะถกูระบายลงสู่ทะเลทีร่ะยะหา่งจากชายฝ่ังประมาณ 

2.5 กิโลเมตร ระดับน้ำาลึกที่ปลายท่อประมาณ 7.1 เมตร จำานวน 2 ท่อ อุณหภูมิน้ำาทะเลที่ปลาย

ท่อทางน้ำาออกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส1

1 ข้อมูลจากรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับนำาเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณา)

เกาะขาม

ปะการังเทียมปะการังเทียม

ปะการังเทียม ปะการังเทียม

คลองตุหยง

คล
อง

เท
พา

ท
าเ

รือ
ยา

ว 
3,

00
0 

เม
ตร

บอขี้เถา 2

ขุดลอกใหไดความลึกประมาณ 3.55 เมตร 
ตั้งแตปากทางน้ำเขาจนถึงสถานีสูบน้ำ
ทางน้ำเขามีลักษณะเปนเขื่อนกั้นน้ำ 
สูงขึ้นจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2.5 เมตร
 
สูบน้ำเขาตลอด 24 ชั่วโมง วันละประมาณ
9 ลานลูกบาศกเมตร สูญเสียลูกปลา 245 ตัว/วินาที

พื้นที่ในทะเลที่โครงการ
จะใชอยูที่ประมาณ 5,600 ไร

การใชพื้นที่ในทะเล

ออกจากระบบหลอเย็น ประมาณ 8.9 ลานลูกบาศกเมตร/วัน 
ปลอยออกทางทอที่ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร  จำนวน 
2 ทอ แตละทอเสนผานศูนยกลาง 5.5 เมตร ระยะหางของ 
แตละทอประมาณ 400 เมตร น้ำที่ปลอยออกมากำหนด 
คาอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน 1 องศาเซลเซียส

น้ำทิ้ง

ความกวางหาด
40 - 60 เมตร

ความกวางหาด
100 เมตร

ความกวางหาด
90 เมตร

6

ชวงที่ผานชายหาด
จะใชทอลอดเพื่อให
ประชาชนใชหาดได

มัสยิด และกุโบร
ของชุมชน

โรงเรียนอิติซอมวิทยา
(ปอเนาะตะเยะหซู) อยูในบอน้ำ

พื้นที่ประมาณ 390 ไร ลึก 12 เมตร
โดยลึกลงไปในดิน 4 เมตร ทำคันดิน
สูงขึ้น 8 เมตร  ความจุ 6 ลานลูกบาศกเมตร
ใชการอัดดินเหนียวหนา 1 เมตร และปูแผน
HDPE หนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร 
อายุใชงาน 15 ป

อาคารเก็บถานหิน 2 อาคาร
เปนอาคารปด พื้นที่ของแตละ
อาคาร 165 x 760 ตารางเมตร 

กองถานหินอาคารละ 2 แถว
รวมเปน 4 แถว แตละแถวเก็บ
ถานหินไดประมาณ 350,000 ตัน
แตละแถวสูง 21 เมตร (ประมาณ
ตึก 7 ชั้น) 80 ครัวเรือน

อยูในบอขี้เถา

80 ครัวเรือน
อยูในบอขี้เถา

โรงเก็บ
ถานหิน

1
ปลองสูง 200 เมตร
เสนผานศูนยกลาง
7.5 เมตร
อุณหภูมิที่ปากปลอง
95 องศาเซลเซียส

ทางน้ำเขาเพื่อใช
สำหรับการหลอเย็น
กวาง 120 เมตร

5

อาคาร
ผลิตไฟฟา

3

บอน้ำ2
บอน้ำ

95 ํc

บอขี้เถา 1

4

ยื่นไป
ในทะเล

500 เมตร

ประชากร 100 กวาครัวเรือน

การเผาไหมถานหิน
ผลิตน้ำใหมีอุณหภูมิ
566 องศาเซลเซียส 

การเผาไหมจะทำใหเกิด
ฝุนละออง มลสาร 
กาซออกไซดของไนโตรเจน
กาซซัลเฟอรไดออกไซด
และโลหะหนัก

มีการใชเชื้อเพลิง
ชีวมวล 432 ตัน/วัน 

ขนสงโดยรถบรรทุก
สูงสุด 30 เที่ยว/วัน

อาคารเก็บถานหิน
สูงประมาณ 40 เมตร
(ประมาณตึก 13 ชั้น)
พื้นที่รวมของ
อาคารเก็บถานหิน
ทั้ง 2 อาคาร
ประมาณ 266 ไร

พื้นที่สรางโรงไฟฟา

หินบางหลิง

หินวังน้ำผึ้ง

หินตูหยง

หินน้ำผึ้งนอก

หินอูแบ

หินดาน

ทาเรือ

บานพระพุทธ
บานปากบางเทพา

7. บ่อเก็บเถ้า 
โครงการได้ออกแบบบ่อเก็บเถ้าปริมาตรการกักเก็บเพียงพอสำาหรับรองรับปริมาณเถ้าท่ีเกิดข้ึน

ตลอดอายุโครงการ จำานวน 2 บ่อ พื้นท่ีรวม 740 ไร่ ความลึกของบ่ออยู่ที่ประมาณ 12 เมตร  

โดยระดับสูงสุดของบ่อเท่ากับ 8 เมตรจากระดับน้ำาทะเลปานกลาง ความจุของแต่ละบ่ออยู่ท่ี

ประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการปูรองกันซึมป้องกันการรั่วไหลของน้ำาชะจากบ่อออกสู่ 

สิ่งแวดล้อมภายนอก

พื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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การจัดทำารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ

5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ออกประกาศในการกำาหนดประเภท ขนาด
และวิธีปฏิบัติในการจัดทำารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนต่างๆ
ดังต่อไปนี้

© จันทร์กลาง กันทอง/กรีนพีซ
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ขั้นตอนการทำาอีเอชไอเอตามกฎหมาย
ในการนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำาเนินการดังนี้

ขั้นตอนการทำาอีเอชไอเอ รายละเอียดการดำาเนินงาน

การกลั่นกรองโครงการ
Screening

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นโครงการที่จะต้องมีการจัดทำารายงาน 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสำาหรับโครงการหรือกิจการ 

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หรือที่เรียกว่าอีเอชไอเอ (EHIA) โดยทาง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 

เทคโนโลยี จำากัด เป็นผู้จัดทำารายงานอีเอชไอเอ

การกำาหนดขอบเขต
Public scoping

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำาเนินขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือที่เรียกว่า 

ค.1 เพื่อกำาหนดขอบเขตและประเด็นสำาคัญในการประเมินผลกระทบ โดยได้ 

มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

การประเมินผลกระทบ
Appraisal

บริษัทที่ปรึกษาจะได้ทำาการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

จากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โดยจะต้องมีส่วนของการรับฟังความคิดเห็น 

หรือ ค.2 โดยได้มีการดำาเนินการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2558

การทบทวนร่างรายงาน 
Public Review

ภายหลังจากที่ได้ทำาการศึกษาประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการแล้ว

นั้น ทางบริษัทที่ปรึกษาจะได้จัดทำาร่างรายงานการประเมินผลกระทบ เพื่อให้ผู้มี

ส่วนได้เสียได้มีโอกาสในการทบทวนร่างรายงาน หรือที่เรียกว่า ค.3 โดยได้มีการ

ดำาเนินโครงการไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

กระบวนการตัดสินใจ 
Decision Making

หลังจากขั้นตอนการทบทวนร่างรายงาน บริษัทที่ปรึกษาจะได้ดำาเนินการ 

ปรับแก้ไขร่างรายงาน เพื่อนำาเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ โดยจะนำาส่งให้ทาง

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ 

และเสนอความเห็นเบื้องต้น และนำาส่งให้ทางคณะกรรมการผู้ชำานาญการ 

พิจารณารายงาน เมื่อคณะกรรมการผู้ชำานาญการเห็นชอบแล้วนั้น ทางบริษัท 

ที่ปรึกษาจะทำาการปรับปรุงรายงานให้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เนื่องจาก

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นโครงการที่ดำาเนินการโดยส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ จึงต้อนำาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้พิจารณา เสนอความคิดเห็นให้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาโครงการ

ต่อไป

**โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา คณะกรรมการผู้ชำานาญการมีมติเห็นว่า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงการดังกล่าว มีข้อมูลเพียงพอ

สำาหรับการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2560

ขั้นตอนการทำาอีเอชไอเอ รายละเอียดการดำาเนินงาน

การติดตามและประเมินผล 
Monitoring

เมื่อโครงการผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนต่างๆ และได้เริ่มดำาเนินการ

ก่อสร้าง และประกอบกิจการแล้วนั้น จำาเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อติดตามการดำาเนินงานว่าเป็นไปตามขอบเขต และมีประเด็นที่

เป็นข้อห่วงกังวลในด้านใดหรือไม่ 

อนึ่ง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลครั้งแรกเมื่อมีการจัดเวทีกำาหนดขอบเขต

การศึกษา หลังจากนั้น ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ

คนท่ีต้องถูกบังคับให้ย้ายออกจากพื้นท่ีบ้านเกิดและชาวประมงพื้นบ้าน จึงได้รวมตัวกันในนาม  

“เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน” และได้ทำาการคัดค้านโครงการมาอย่าง 

ตอ่เนือ่ง ซึง่ชาวบา้นทีค่ดัคา้นไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มเวททีบทวนรา่งรายงาน และไม่ไดร้บัโอกาส

ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)  

จนในที่สุด คชก. ได้มีมติให้ส่งรายงานอีเอชไอเอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ จึงท่ีมาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (Community Health Impact 

Assessment: CHIA)

54 55



การประเมิน
ผลกระทบ
ทางสุขภาพ
โดยชุมชน

6

มติของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้ก่อให้เกิด 
เป็นความทุกข์ร่วม แต่ไม่นานความทุกข์นั้น
ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลัง เป็นแรงบันดาลใจ
ของชาวบ้านที่ไม่ยอมจำานน ไม่ยอมตกเป็น
เหยื่อของการพัฒนา จึงเริ่มต้นกระบวนการ
อ่านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างละเอียด
โดยเฉพาะมิติผลกระทบต่อชุมชน 

© เขมวไล ธีรสุวรรณจักร
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (Community Health Impact Assessment: 

CHIA) เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)  

มุ่งเน้นการหนุนเสริมให้ชุมชนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและ

สามารถใช้ข้อมูลในการเจรจาต่อรองในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อเลือกการพัฒนาที่เป็นผลดีต่อ

ชุมชนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีขั้นตอนการดำาเนินการ 6 ขั้นตอน

ประกอบไปด้วย 1) การค้นหาคุณค่าหลักของชุมชน 2) การเรียนรู้โครงการท่ีจะกระทบต่อชุมชน  

3) การเรียนรู้สิทธิของชุมชนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 4) การประเมิน

ผลกระทบ 5) การผลักดันสู่ขั้นตอนการตัดสินใจ และ 6) การติดตามประเมินผล

ชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟา้ถา่นหนิจงึไดร้วมตวักนัดำาเนนิงานตามขัน้ตอน

ต่อไปนี้

1. การวาดแผนที่ชุมชนเพื่อแสดงคุณค่า
และจำาแนกผู้มีส่วนได้เสีย

ชาวบ้านเริ่มต้นด้วยการวาดแผนที่ชุมชน เพื่อแสดงคุณค่าของตือโละปาตานี ทั้งด้านระบบ

นิเวศ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ซึ่งจากแผนที่ทำาให้จำาแนก 

ผูม้สีว่นได้เสยีชัดเจนขึน้ โดยจะเห็นวา่ ผู้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไม่ได้มีเพียงคนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการและ 

ในขอบเขตรัศมี 5 กิโลเมตรเท่านั้น หากแต่หมายถึงคนทุกกลุ่มที่ได้

พ่ึงพาทรัพยากรในตือโละปาตานีเป็นฐานในการดำารงชีพ ดังเช่น  

ตอืโละปาตานเีปน็แหลง่การทำาประมงพืน้บา้นของภาคใตต้อนล่าง และ

มชุีมชนประมงอยูร่อบอา่วเปน็จำานวนมาก ซึง่เรือเหล่าน้ีวิง่หากินไปมา

ในอ่าวตั้งแต่สงขลาจนถึงแหลมตาชี ปัตตานี หรืออาจจะไปได้ไกล 

กว่านั้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางทะเลท่ีเป็นเหตุให้

ทรัพยากรทางทะเลลดลง ไม่เพียงชาวประมงเท่าน้ันท่ีได้รับผลกระทบ 

แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการประมงก็ได้รับผลกระทบด้วย

อาทิ อู่ต่อเรือ คนวาดลายเรือ คนผลิต/ขายอุปกรณ์ประมง แพปลา 

แม่ค้า ร้านอาหาร ร้านน้ำาแข็ง ร้านน้ำาชา โรงงานแปรรูปอาหาร ตลอดจน

ผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระบบเศรษฐกิจเดียวกัน และทำาเป็น

เอกสารชุดแรกขึ้นมา ชื่อว่า “ตือโละปาตานี ดารุสสลาม ดินแดนแห่ง

สันติภาพ” อันเป็นที่มาของ เครือข่ายตือโละปาตานี

โซ่อุปทานการประมงในตือโละปัตตานี

เรือประมง
ตือโละปาตานี

อาหารในครอบครัว
แบงปนเครือญาติ

 อวน ไซ แห เบ็ด
 อุปกรณซอมเรือ

 แห    ยอ (บาม)
 อวนเคยดัก
 อวนรุนเคยกับเรือ

ขาย
ตลาดนัด

ขายสงใหลูกคาประจำ
สวนกง
รีสอรท โรงแรม
รานอาหาร

โรงงานอาหารไก
โรงงานปลา
มาเลเซีย

ในหมูบาน

แมคา
รายยอย กรุงเทพฯ (มหาชัย)

หาดใหญ
ปตตานี 

ปลากะตัก
ปลาขางเหลือง      ปลาหวาน
กุงแหง กุงเคย กุงสม

แปรรูปบังคลาเทศ
อินโดนีเซีย

มาเลเซีย
ตางประเทศ ในประเทศ

แพปลา

 เรือประมงพาณิชย
 เรือยนตทายตัด
 เรือพาย
 จับสัตวน้ำดวย
 มือเปลา + อุปกรณ

 ปตตานี
 ปะนาเระ
 นราธิวาส
 นาทับ
 สะกอม

 ปตตานี
 ปะนาเระ
 สะกอม
 สายบุรี

 พระพุทธ
 นาทับ
 ตลิ่งชัน
 สงขลา

 สายบุรี
 เทพา
 เกาะแลหนัง
 มาเลเซีย

 สงขลา
 โรงงานอาหารทะเลสด หาดใหญ, จะนะ
 โรงงานปลากระปอง ปตตาน ี    
 มหาชัย
 เบตง
 ยะลา
 นราธิวาส

สะพานปลา
ปตตานี

อูตอเรือ

อูซอมเรือ

รานอุปกรณ
ประมง+เกษตร

คนทองถิ่นผลิต
อุปกรณประมง

ขายเอง

 อินโดนีเซีย (ปู, หมึก)
 ญี่ปุน (กุง)
 มาเลเซีย (กลันตัน,
 ตรังกานู, โกตาบารู)
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2. การอ่านรายงานอีเอชไอเอและจัดทำา
แผนที่ความเสี่ยง

กระบวนการอ่านรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เริ่มจากการทำา 

ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของรายงานฯ ตั้งแต่บทที่ 1-7 จากนั้นแบ่งกลุ่มชาวบ้านให้อ่านตาม

ประเด็นที่ตนเองสนใจ อาทิ การเลือกที่ตั้งโครงการและลักษณะพื้นที่ ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้า 

(ประเภทของถ่านหิน การขนส่ง สารเคมี การใช้น้ำา การจัดการมลพิษทางอากาศ ฯลฯ) ระบบนิเวศ

ทะเล ชายหาด ป่าชายเลน การทำาประมง การย้ายครัวเรือน การทำาเกษตร การมีส่วนร่วม เป็นต้น 

โดยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายงานว่าตรงกับข้อมูลความจริงในพื้นที่หรือไม่ แล้วเล่าให้ 

เพื่อนฟัง จากนั้นได้ทำาแผนที่ขึ้นมาใหม่ เรียกว่าแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) โดยการวาดแผนที่

ชุมชนตือโละปาตานี แล้วทาบแผนผังโครงการลงไปในแผนที่ อาทิ สะพานขนส่งถ่านหิน ท่อน้ำาที่

จะสบูจากทะเล ทอ่น้ำาทิง้ อาคารเก็บถา่นหิน บอ่ขีเ้ถา้ จดุระบายน้ำา ฯลฯ เพือ่ให้เหน็ภาพว่าโครงการ

ที่จะสร้างขึ้นจะทับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่เดิมอย่างไร เช่น การวางท่อน้ำาในทะเลที่ทับแนวปะการังและ 

ที่วางเครื่องมือประมง ชายหาดที่ใช้ในการรุนกุ้งเคย หาหอย ทอดแหจับปลากะพง จะถูกขุดเพื่อ

วางท่อขนาดใหญ่เพ่ือสูบน้ำาทะเลเข้าสู่ระบบหล่อเย็น เป็นต้น ทำาให้เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ยังได้สำารวจลำาคลองในป่าชายเลนเพื่อดูความเชื่อมต่อระหว่างจุดระบายน้ำาจาก

โครงการที่ลงไปทางคลองตุหยง ซึ่งพบว่าเส้นทางน้ำานี้เชื่อมผ่านป่าชายเลนไปได้ถึงปัตตานี ซึ่งเป็น

เสน้ทางการคมนาคมในอดตี ปจัจบุนัเปน็พ้ืนท่ีทำากนิของประมงพืน้บา้น ท่ีมกีารวางเครือ่งมอืประมง

ตลอดแนวคลอง รวมถึงการวางเครื่องมือประมงในป่าชายเลนด้วย
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บานตันหยงเปาว

บานเกาะแลหนัง

บานสายหมอ

บานทากำซำ

บานทายามู
หมูบานบางไร

หมูบานบากง

บานทุงนาเระ

บานคลองขุด
บานปรัง

บาน
ดอนนา

บานแคนา

ถน
น

สายหมอ

ถนนบางไร

ปูดำ ปูเปรี้ยว
กุง ปู ปลา หอย

ปากน้ำบางราพา

ปากอาวสายหมอ

คลองบางตาวา ประปา

โรงไฟฟา

คลองเกาะหมอแกง

คลองบากา

หมูบานปูลากอแร

หมูบานบากา

บานบางราพา

นาขาว

ปาสงวน

ยางพารา

หาดรัชดาภิเษก

ประตูน้ำ
บางเขา

สวนมะพราว

สวนมะพราว

สวนปาลม

สวนปาลม

นาราง

ปาลมพัฒนา

ภูเขาบางไร

ปา

พื้นที่ปลูกขาว

พื้นที่ปลูกขาว
และเกษตรกรรม

อาวใน

ปาชายเลนบางตาวา

ปาชายเลนบากง

สะพาน
บางทัน

สนามฟุตบอล

สะพาน
สายหมอ

สะพานคลองขุด

สะพานบางไร

กศน.

ปอเนาะ

ที่วาการอำเภอหนองจิก

บอกุง

คลองชลประทาน

ไปปตตานี

ไปสงขลา

บอกุง

ตือโละปาตานีตือโละปาตานี
อาวปตตานี

คลองเกาะแลหนัง

คลองตหุยง

พื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟาถานหิน
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3. คาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชน

จากการทำาแผนท่ีความเสี่ยง ชุมชนพบว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาส่งผลกระทบทั้ง 

ทางตรงทางอ้อมในหลายมิติ ทั้งนี้ในการประเมินผลกระทบโดยชุมชน ได้ทำาการจัดลำาดับประเด็น

ท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน จำานวน 3 ประเด็น คือ ผลกระทบจาก 

การบังคับโยกย้ายถิ่นฐาน ผลกระทบต่อการทำาประมง และผลกระทบต่อการทำาเกษตร ได้แก่  

ข้าวพื้นเมือง แตงโมรวมถึงการทำาเกษตรแบบผสมผสาน 

ผลกระทบต่อจากการบังคับโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของชุมชนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่มสลายของชุมชนได้ เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการและ

โดยรอบ เป็นที่ตั้งของชุมชน ศาสนสถาน และพื้นที่ประกอบอาชีพทั้งการเกษตร และการประมง 

ประชาชนจำานวนกวา่ 152 ครวัเรอืน จะต้องโยกยา้ยออกจากพ้ืนที ่ไมน่บัรวมถงึชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ

พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ที่อาจจำาใจโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้ค่าชดเชยใดๆ ในอนาคตจากสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7)

ผลกระทบต่อการทำาประมงพื้นบ้าน เนื่องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็น 

เชื้อเพลิง จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบ

นเิวศของแมน่้ำา ลำาคลอง ปา่ชายเลน ชายหาด และทะเล ทัง้ในระยะกอ่สรา้งท่ีตอ้งมีการขุดชายหาด 

ขุดทรายใต้ทะเลเพื่อวางท่อน้ำา และการก่อสร้างท่าเรือ การนำาน้ำาทะเลเข้าสู่โครงการวันละ 9 ล้าน

ลกูบาศกเ์มตร เถา้ถา่นหนิทีเ่กดิจากการผลติทีจ่ะฝงัอยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ รวมถงึน้ำาทิง้จากกระบวนการ

ผลิตท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน และน้ำาท่ีระบายออกจากโครงการสู่ทะเลและป่าชายเลนท่ีอยู่ติดกับพ้ืนท่ีโครงการ 

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำาประมง โดยเฉพาะประมงพื้นบ้านซึ่ง

เป็นวิถีชีวิตและอาชีพหลักของชุมชนรอบตือโละปาตานี ซึ่งมีอาชีพที่เป็นห่วงโซ่เกี่ยวเน่ืองกับการ

ทำาประมงอีกเป็นจำานวนมาก 

ผลกระทบต่อการทำาเกษตร เนื่องจากการเผาไหม้ถ่านหินตลอด 24 ช่ัวโมงจะส่งผลต่อ

คุณภาพอากาศ ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการทำาเกษตรและความม่ันคงทางอาหารของคนตือ

โละปาตานี โดยเฉพาะที่เทพา ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ วิถีการปลูกข้าวยังเป็นวิถีที่เอื้อเฟื้อ พึ่งพิงและ

เคารพต่อธรรมชาติ ครัวเรือนจำานวนไม่น้อยที่ยังมีนาของตนเอง เพื่อปลูกข้าวไว้รับประทานใน

ครอบครวัตนเองในแตล่ะปี นอกจากนีพ้ืน้ท่ีอำาเภอเทพา ยงัขึน้ชือ่ในเรือ่งของแตงโม ในฐานะทีเ่ปน็

แหล่งปลูกขนาดใหญ่และแหล่งซื้อขายกระจายแตงโมสู่จังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทั้งข้าวและ

แตงโม เป็นพืชที่มีความไวต่อสารมลพิษทางอากาศ ซึ่งในรายงานอีเอชไอเอ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

ในบทที่ 5 หน้า 271 ว่ามีความเสี่ยงระดับสูงหากมีการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
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ผลกระทบ
จากการบังคับ
โยกย้ายและ
การจำายอม
ย้ายถิ่น

7

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจะสร้างอยู่
บนพื้นที่กว่า 2 พันไร่ ครอบคลุมที่อยู่อาศัย
ของประชากร มัสยิด โรงเรียนปอเนาะ กุโบร์ 
และพื้นที่ทำากินของชาวบ้านทั้งบนบก 
และในทะเล ในรายงานอีเอชไอเอ ระบุว่า 
จะมีครัวเรือนที่ถูกโยกย้ายทั้งหมด 
จำานวน 152 ครัวเรือน 
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ตั้งแต่เกิดมาผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีค่า ไม่มีเงินทองหรือของมีค่าที่จะมาซื้อส่ิงแบบน้ีได้  

ที่เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีบริสุทธ์ิ ทะเลท่ีสวยงาม หรือมีญาติมิตรพ่ีน้อง ไม่ว่าจะเป็นไทยมุสลิมหรือ

คนต่างศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันไปมาหาสู่กันได้ พ้ืนที่เทพาเป็นพ้ืนที่ที่มีส่ิงสวยงาม  

มีวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน แต่สุดท้ายสิ่งเหล่าน้ีพอเริ่มแค่กระบวนการ

แรกของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินก็สร้างความแตกแยกในหมู่บ้าน ให้กับพี่น้อง คือเร่ิมมี 

ความไม่เข้าใจ ไม่ม่ันใจในความเป็นมิตรสหาย เราหากินในทะเล มีการเพาะปลูกอีกมากมาย 

ถ้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลงมา เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปอยู่กันท่ีไหน ยังไม่รู้ว่าพ่ีน้องจะเป็น

ยังไง และจะมีอาชีพยังไง หากินกันยังไง จะใช้ชีวิตข้างหน้ายังไง การโยกย้ายออกจากพื้นที่ 

ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่การโยกย้ายออกจากพื้นที่ แต่มันคือการล่มสลาย การทำาลาย

ชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ผมมองว่ามันเป็นความปวดร้าวท่ีถูกกระทำาอย่างรุนแรง

ไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำาพูดได้ว่ามันรู้สึกยังไง ถ้าคนไม่เคยถูกย้ายออกจากสิ่งที่เรารัก 

สิ่งที่เราผูกพันตั้งแต่เกิด ผมเกิดที่นั่น โตที่น่ัน ไม่ได้เกิดท่ีโรงพยาบาล เกิดจากหมอตำาแย  

ส่ิงแรกที่ได้เห็นคือทะเล ศาสนาและความเป็นมลายู เป็นสิ่งแวดล้อมที่เสริมให้อยู่ได้จนถึง 

ทุกวันนี้ ผมลงทะเลครั้งแรกเมื่ออายุ 8 ปี ออกทะเลกับปู่ ปู่สอนเร่ืองการหากินในทะเล  

การใช้ชีวิตกับทะเล การใช้ชีวิตในหมู่บ้าน ศาสนาอิสลามจะสอนให้เป็นคนที่มีสัมพันธ์จิตกับ

ญาติพี่น้องที่แน่นแฟ้นมาก

ซานุซี สาและ1 ชาวประมงพื้นบ้าน สะท้อนความรู้สึก ซึ่งไม่ต่างไปจากหลายๆ คนที่มีบ้าน

อยู่ในพื้นที่ที่ กฟผ.จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และถูกบังคับให้ย้ายออกไปจากบ้านเกิดของตนเอง 

ความรู้สึกเหล่านี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของชาวบ้านในการอ่านและศึกษา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างละเอียด โดยเฉพาะมิติทางด้าน

สังคม

1 เวทีนโยบายสังคม (Social Policy Forum) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
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จากนั้นได้ทำาการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง โดยใช้กรอบการประเมิน (คำาถาม

และตวัชีวั้ด) เดียวกนักบัท่ีในรายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิเทพา และไดเ้ปรยีบเทียบ

ผลลัพธ์จากการประเมินผลกระทบโดยชุมชนและบริษัทที่ปรึกษาดังตารางข้างล่างนี้

การประเมินผลกระทบทางสังคมในรายงานอีเอชไอเอ การประเมินผลกระทบทางสังคมโดยชุมชน

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

การอพยพเข้ามาของแรงงานก่อสร้าง 3,500 คน ทำาให้เกิด 
การเพิ่มขึ้นแบบกะทันหันของคนแปลกหน้าทันทีและมี 
จำานวนมากกว่าประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 
บ้านคลองประดู่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม
เป็นอย่างมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด การเกิด
แบบแผนการเจ็บป่วยใหม่ๆ มีผลกระทบทางลบที่รุนแรง 
มากที่สุด
(รายงานอีเอชไอเอ ฉบับนำาเสนอ กก.วล. หน้า 5-384)

ชุมชนเห็นสอดคล้องกับรายงานอีเอชไอเอ 
นอกจากนี้ คนที่จะย้ายเข้ามาจะไม่มีได้มีแค่แรงงาน แต่มี
ครอบครัวของแรงงานด้วย ทำาให้มีจำานวนมากกว่า 3,500 คน 
และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาเรื่อง
โรคติดต่อ ยาเสพติด อาชญากรรม เป็นต้น

เชิงลบมากที่สุด เชิงลบมากที่สุด

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวและเครือญาติ

ความสัมพันธ์ของกลุ่มครอบครัวและเครือญาติในบางพื้นที่
ต้องสูญสลาย อันเป็นผลมาจากการอพยพโยกย้ายเกือบ
ทั้งหมดของครัวเรือนในหมู่ที่ 4 บ้านคลองประดู่ การกราบไหว้
บรรพบุรุษในสุสานมุสลิมอาจเป็นไปด้วยความยากลำาบาก
ชาวประมงอาจต้องเปลี่ยนไปสู่อาชีพใหม่ หรือออกเดินเรือ
ไปไกลมากขึ้น ใช้เวลายาวนานมากขึ้นเพื่อจับสัตว์น้ำา
(รายงาน อีเอชไอเอ ฉบับนำาเสนอ กก.วล. หน้า 5-385)

ชุมชนเห็นสอดคล้องกับรายงานอีเอชไอเอ
แตใ่นรายงานไมไ่ดม้มีาตรการทีช่ดัเจนเพือ่ดแูลผลกระทบ และ
บรรเทาปญัหาทีจ่ะเกดิข้ึนกบัชุมชนท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 

เชิงลบมากที่สุด เชิงลบมากที่สุด

3. วิถีการดำาเนินชีวิตของชาวบ้าน

ชาวบ้านเทพามีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับหลักศาสนาอิสลาม
รักสันติภาพ ความสงบ และยึดมั่นในหลักศาสนา การเข้ามา
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินและแรงงานอาจนำามาซึ่งกิจกรรมที่ขัดต่อ
หลักคำาสอน นำาพาให้ชีวิตชาวมุสลิมในเขตเทพาขาดความเป็น
อิสระ ความไม่สบายใจ น่าจะกระทบต่อชีวิตคนในชุมชน 
ในระดับมาก
(รายงานอีเอชไอเอ ฉบับนำาเสนอ กก.วล. หน้า 5-387)

ชุมชนเห็นสอดคล้องกับรายงานอีเอชไอเอ ในประเด็นเรื่อง
วิถีปฏิบัติทางศาสนา
นอกจากนี้ กิจกรรมที่ กฟผ. เข้ามาดำาเนินการในพื้นที่  
ยังมีส่วนก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชนเองระหว่าง 
กลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เชิงลบมาก เชิงลบมากที่สุด

4. การเปลี่ยนแปลงต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพประชาชน
และพัฒนาชุมชน เชื่อมั่นได้ว่าการเข้ามาของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ทำาให้เกิดรายได้เข้าท้องถ่ินเป็นจำานวนมาก ถือเป็นทิศทาง 
ในเชิงบวก
(รายงานอีเอชไอเอ ฉบับนำาเสนอ กก.วล. หน้า 5-387)

ท้องถิ่นต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในการดูแล ซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
พื้นฐานมากขึ้นจากการคมนาคม การจัดทำาระบบน้ำาประปา 
และไฟฟ้าให้ทั่วถึง ปัญหาการจัดการขยะที่มากขึ้น ทำาให้ 
ท้องถิ่นต้องดูแลจัดการเรื่องอุบัติภัยสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น 
ในพื้นที่ และต้องดูแลแก้ไขปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นจาก 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
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การประเมินผลกระทบทางสังคมในรายงานอีเอชไอเอ การประเมินผลกระทบทางสังคมโดยชุมชน

เชิงบวกมากที่สุด เชิงลบมากที่สุด

5. ความหลากหลายของอุตสาหกรรม

การเข้ามาของโรงไฟฟ้าถ่านหิน สามารถส่งเสริมและสนับสนุน
รายได้การจ้างงานในภาคประชาชน อุตสาหกรรมและการ
บริการต่างๆ ทั้งธุรกิจที่พัก โรงแรม บริการรถเช่าเหมา 
การจัดการท่องเที่ยว การล่องเรือ ที่มีอยู่ในพื้นที่จะได้รับ 
ผลประโยชน์ในทิศทางบวก
(รายงานอีเอชไอเอ ฉบับนำาเสนอ กก.วล. หน้า 5-388)

ในการประเมินผลกระทบควรมีการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ หรือตัวเลขทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เห็นถึงมูลค่าของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเข้ามา และอุตสาหกรรมหลากหลาย
ที่จะเกิดขึ้นก็อาจไม่ได้เหมาะสมกับชุมชน ความหลากหลาย
ทางการเกษตรย่อมดีกว่าความหลากหลายทางอุตสาหกรรม

เชิงบวกมากที่สุด เชิงลบมากที่สุด

6. ความยุติธรรมในการจ้างงาน

หากมีการจ้างแรงงานชาวบ้านหรือกลุ่มภาคประชาชน  
ไม่ว่าจะเป็นการจ้างชั่วคราวหรือระยะยาว ต่างต้องดำาเนิน 
ไปตามมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ำาที่กฎหมายกำาหนด ทิศทางความ
ยุติธรรมจึงสามารถรับได้ และประเมินไว้ในทิศทางบวก
(รายงานอีเอชไอเอ ฉบับนำาเสนอ กก.วล. หน้า 5-388)

ปัจจุบันโอกาสในการทำามาหากินของคนในชุมชนมีมากมาย 
เพราะทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ คนท้องถิ่นไม่มีโอกาสได้เข้า
ทำางานตามที่ กฟผ. กล่าว เพราะไม่มีทักษะตรงกับที่โรงไฟฟ้า
ถ่านหินจะจ้าง อีกทั้งค่าแรงขั้นต่ำาที่กฎหมายกำาหนดนั้น 
ยังน้อยกว่ารายได้ปัจจุบันของชาวบ้านในแต่ละวัน

เชิงบวกมากที่สุด เชิงลบมากที่สุด

7. การเกิดชนชั้นใหม่ในชุมชน

หลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเกิดการรวมกลุ่มขึ้นทั้งกลุ่ม
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ปัจจุบันยังไม่เกิดข้อพิพาทและการ
ปะทะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ส่วนกลุ่ม “สังคมใหม่” ที่
เป็นพนักงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นได้ แต่เชื่อว่าซีเอสอาร์ จะเป็นกลไกสำาคัญในการเชื่อม
ความสัมพันธ์
(รายงานอีเอชไอเอ ฉบับนำาเสนอ กก.วล. หน้า 5-390)

ปัจจุบันแม้ยังไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็เกิดความ
แตกแยกขึ้นในชุมชนระหว่างกลุ่มคนสนับสนุนและกลุ่ม
คัดค้านโครงการ หากมีคนจากภายนอกอพยพเข้ามาจะยิ่ง
เกิดความแปลกแยกเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มาตรการ 
ในการทำาซีเอสอาร์ จะไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์  
ผสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นได้ เพราะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของชุมชน

เชิงลบปานกลาง เชิงลบมากที่สุด

8. การล่มสลายของเครือข่ายทางสังคม

การอพยพคนในพื้นที่ออก ต้องขาดการติดต่อกับเพื่อนหรือ
เครือญาติที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากคนในหมู่บ้านต่างเป็น
เครือญาติกัน การจากไปของผู้อพยพ ส่งผลต่อสภาพจิตใจและ
ความรู้สึกของผู้ที่ยังอาศัยอยู่ที่เดิม เป็นประเด็นที่สำาคัญและ
เป็นผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวนาน และกระทบโดยตรง
(รายงานอีเอชไอเอ ฉบับนำาเสนอ กก.วล. หน้า 5-390)

ชุมชนเห็นสอดคล้องกับรายงานอีเอชไอเอ 
นอกจากนี้ กิจกรรมทางศาสนาหลายกิจกรรมที่มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติที่จะได้รับผลกระทบหาก
ญาติพี่น้องอพยพโยกย้ายออกไป

เชิงลบมาก เชิงลบมากที่สุด

 

ผลกระทบจากการบังคบัโยกยา้ยถิน่ฐานนีม้คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากสง่ผลกระทบ

ต่อชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยตรง ผู้คนเหล่าน้ีจะถูกถอนรากออกจากถ่ินท่ีอยู่เดิม (uprooted) 

นำาไปสู่การสูญเสียพ้ืนท่ีทำากินท้ังบนบกและในทะเล สูญเสียสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสุดท้ายคือ สูญเสียวิถีทำามาหากินที่เคยตั้งอยู่บนฐานของทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 

ในขณะท่ี รายงาน อีเอชไอเอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มุ่งประเมินแต่ผลกระทบการ

ยา้ยถิน่ของประชาชนออกจากพืน้ท่ีกอ่สร้างเพยีงแค่การสญูเสยีบ้าน และพืน้ทีท่ำากนิบางสว่นเท่านัน้ 

(เฉพาะท่ีเพาะปลกู ไม่ครอบคลมุถงึในทะเล) นำาไปสูก่ารกำาหนดมาตรการรองรบัแบบไมเ่หน็ถงึชวีติ

ของคน เนน้แตก่ารชดเชยคา่เสยีหายเป็นตวัเงนิเป็นหลกั โดยมุ่งเนน้แตก่ารซือ้ทีด่นิจากเอกชน การ

ขอใชแ้ละขอถอนสภาพทีส่าธารณประโยชน ์และจา่ยค่าทดแทนทรพัยส์นิประชาชนทีเ่ขา้ครอบครอง

หรอืทำาประโยชนใ์นท่ีดนิสาธารณะ โดยไม่ไดท้ำาการประเมินผลกระทบจากการบงัคบัโยกยา้ยถิน่ฐาน

ท่ีมีตอ่วิถีการดำาเนนิชวิีตท้ังหมดของชาวบ้านท่ีเคยอาศยัและทำามาหากนิในพืน้ทีน่ีอ้ยา่งครอบคลมุ

ทุกด้าน

 การประเมินผลกระทบจากการบังคับโยกย้ายถิ่นฐานจำาเป็นต้องทำาอย่างรอบด้าน และให้

ความสำาคัญกับประเด็นละเอียดอ่อนในพื้นที่ เช่น สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อและวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่มีการสร้างและส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่าง

ยาวนาน ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบและมาตรการรองรับในรายงานอีเอชไอเอโครงการโรงไฟฟ้า

ถา่นหนิเทพานัน้ ไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการ และไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงในพืน้ที ่เนือ่งจากสาเหตุ

สำาคัญ 4 ประการ คือ

1
 ตามหลักการสากลแล้ว การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต

ของประชาชน ตอ้งคำานงึถงึหลกัการสำาคญัอยา่งแรกคอื ตอ้งหลกีเลีย่ง “การบงัคบัโยกยา้ยถิน่ฐาน” 

ของคนในท้องถิ่นเดิม การบังคับโยกย้ายถิ่น หรือบังคับไล่รื้อ (Forced Eviction) ถือเป็นการละเมิด

สทิธมินษุยชนอยา่งรา้ยแรง ทุกคนสทิธใินเสรภีาพในการโยกยา้ยและเลอืกถิน่ทีอ่ยู ่(Right to liberty 

of movement and freedom to choose residence) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับไล่รื้อ (Forced Eviction) 

ของพลเมืองในราชอาณาจักร ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) นอกจากนี้ ยังถือเป็นการละเมิด

สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560

2
 ในรายงานอีเอชไอเอมีการประเมินผลกระทบจากการบังคับโยกย้ายถ่ินฐาน (Forced eviction) 

ต่ำากว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อการกำาหนดมาตรการรองรับแบบไม่เห็นถึงชีวิตของคน เน้นแต่การ

ชดเชยคา่เสยีหายเป็นตวัเงนิเป็นหลกั สาเหตท่ีุการประเมินผลกระทบไม่ตรงกบัสภาพความเปน็จรงิ 

เนื่องจากไม่มีการกำาหนดกรอบในการประเมินผลกระทบจากการย้ายถิ่นโดยเฉพาะ ทำาให้กำาหนด
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วธิกีารประเมนิผลกระทบผดิ ในรายงานใชวิ้ธีการประเมนิความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีต่ัง้โครงการ 

(ผูท้ีถ่กูอพยพโยกยา้ย) ซึง่ถอืเปน็เพยีงการสำารวจความคดิเหน็ ไมใ่ช ่“การประเมนิผลกระทบ” (Impact 

Assessment) ในขณะที่การแปลผลและการกำาหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบไม่ได้นำาข้อมูล

พื้นฐาน (Baseline) ที่สำาคัญมาใช้เป็นฐานในการประเมินทั้งหมด แต่เลือกเขียนเฉพาะผลกระทบ 

ท่ีคิดว่าจะมมีาตรการบรรเทาได ้และลดระดบัความรนุแรงของผลกระทบลง เมือ่คาดประมาณระดบั

ความรุนแรงของผลกระทบผิด และไม่ครอบคลุม นำาไปสู่กำาหนดมาตรการรองรับผลกระทบผิด  

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับหลังการโยกย้ายถิ่นฐาน (Resettlement Action Plan) และ แผนการฟื้นฟู

วิถีชีวิต (Livelihood Restoration Plan) ตามหลักที่ควรจะเป็น

3
 ในรายงานอีเอชไอเอไม่มีการประเมินผลกระทบต่อ “คนจำายอมย้าย” อีก 3 กลุ่มสำาคัญ  

ซึง่คนกลุ่มเหลา่น้ี อาจจะไมม่ทีรพัยากรเพียงพอทีจ่ะยา้ยถิน่ไปทีอ่ยูใ่หมใ่นอนาคต ในขณะทีเ่จา้ของ

โครงการเองกไ็มไ่ดก้ำาหนดมาตรการรองรบัสำาหรบักลุม่นี ้ไดแ้ก ่1) กลุม่ผูอ้าศยัอยูร่อบโครงการและ

อาจได้รับผลกระทบในอนาคต เช่น ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากถ่านหิน สารเคมี และน้ำาท่วม

จากการถมที่ดินและสร้างกำาแพงของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2) กลุ่มผู้ที่สูญเสียพื้นที่ทำากินทั้งบนบกและ

ในทะเล ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำาอาชีพประมงและเพาะปลูกซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ

ต่างๆ ท่ีถูกล้อมร้ัวไปเป็นของโรงไฟฟ้าถ่านหิน เม่ือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทำามาหากินได้เหมือนเดิม 

ในทา้ยทีส่ดุชาวบา้นเหลา่นีก้ต็อ้งอพยพออกไปหางานทำาทีอ่ืน่ หรอืสง่ลูกหลานไปทำางานทีอ่ืน่แทน 

ดังนั้น ชาวเทพาในรุ่นต่อๆ ไปมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นผู้ย้ายถ่ิน และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ่ืนที่ไม่ใช่

บ้านเกิดของตัวเอง และ 3) กลุ่มผู้ท่ีอาจสูญเสียพื้นที่ทำากินเพิ่มข้ึนในอนาคต อันเนื่องมาจาก 

ผลกระทบจากการดำาเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เช่น กรณีน้ำาเสียจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อาจทำาให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าโกงกางด้านที่ติดกับคลองตูหยงที่เช่ือมต่อ/ใกล้กับท่อทิ้งน้ำาเสียของ

โครงการตายไป
แผนที่แสดงพื้นที่กลุ่มคนจำายอมย้าย

4
 การบังคับโยกยา้ยถ่ินฐานอาจสง่ผลตอ่การลม่สลายของชมุชนมุสลมิในพ้ืนท่ี และกลุม่มสุลมิ

ทีจ่ะไปตัง้ชมุชนใหม ่ประเดน็ออ่นไหวทีส่ำาคญัสำาหรบักลุม่ทีจ่ะถกูบงัคบัโยกย้ายถิน่ฐานในกรณขีอง

โครงการโรงไฟฟา้ถา่นหนิเทพา คอื กว่ารอ้ยละ 90 เป็นชาวมุสลมิท่ีมีระบบความเชือ่ ขนบธรรมเนียม 

และการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่แตกต่างจากกลุ่มทั่วไป แม้ในข้อมูลพื้นฐานของรายงาน 

อีเอชไอเอได้ระบุถึงลักษณะเฉพาะของคนกลุ่มนี้ แต่เมื่อรายงานถึงผลกระทบจากการย้ายถิ่นออก

ของชาวบ้าน กลับขาดการคำานึงถึงลักษณะเฉพาะของความเป็นชุมชนมุสลิม ท้ังในประเด็นการ 

ตัง้ถ่ินฐานใกลแ้หลง่ทรพัยากรธรรมชาต ิองคป์ระกอบของความเปน็ชมุชนมุสลมิ (ท่ีดนิวากัฟ มัสยิด 

กุโบร์ และโรงเรียนปอเนาะ) และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิมที่มีวิถีปฏิบัติที่พึ่งพากันตาม

หลกัศาสนา แมใ้นรายงานอเีอชไอเอจะวางแผนการกอ่สรา้งโดยยงัคงใหม้มัีสยิดและกโุบรไ์ว้ในพืน้ท่ี 

แต่ถ้าดูแผนภาพโครงการที่ทาบลงบนพื้นที่ชุมชน แทบจะไม่มีทางเข้าเลย รวมถึงมัสยิดที่เข้าไปอยู่

ในรั้วของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซ่ึงชาวบ้านต่างม่ันใจว่าจะกลายเป็นมัสยิดร้างแน่นอน เพราะไม่มีคน

เขา้ไปทำาละหมาด เมือ่ไมม่คีนเขา้ไปประกอบพธิกีรรม กก็ลายเปน็มสัยดิรา้งในท่ีสดุ ความเป็นชุมชน

ของคนมุสลิมก็ไม่ครบองค์ประกอบอยู่ดี

นอกจากน้ี มาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีระบุไว้ในรายงาน 
ชาวบ้านเทพาเองก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของแต่ละมาตรการ ยกตัวอย่างเช่น ในรายงาน
อีเอชไอเอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ระบุมาตรการ
ที่จะเพิ่มการจ้างงานกว่า 3,000 คน ในระหว่างก่อสร้าง
โครงการ โดยจะพิจารณาจ้างงานในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก 
ประเด็นที่ต้องคิดต่อคือ ทักษะฝีมือของคนในพื้นที่นั้น
ตรงตามที่ทางโครงการต้องการจ้างงานหรือไม่ หรือ
ท้ายที่สุดแล้ว หากอำานาจในการตัดสินใจหาคนงานมา
ทำางานในเขตพื้นที่ก่อสร้างโรงงานเป็นของบริษัทที่
รับเหมาไป ดังนั้น ทางบริษัทมีสิทธิจะจ้างแรงงานจาก
พื้นที่อื่นๆ หรือจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำางานแทน
ก็เป็นได้ ในทางตรงกันข้าม กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เองก็มี
อาชีพที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัว และมีเงินเก็บออม
ได้อย่างสบายอยู่แล้ว ไม่จำาเป็นต้องผันตัวเองไปเป็น
แรงงานหรือกรรมกรก่อสร้างในพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน
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ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศ ที่ต้องการจะขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)  ในปี  

พ.ศ.2573 โดยต้ังไว้ 17 ข้อได้แก่ ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 

การศกึษาทีเ่ทา่เทยีม ความเทา่เทยีมทางเพศ การจัดการน้ำาและสขุาภบิาล พลงังานสะอาดทีท่กุคน

เข้าถึงได้ การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลดความเหลื่อมล้ำา เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การใชป้ระโยชนจ์ากมหาสมทุรและทรัพยากรทางทะเล 

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

การพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นการพัฒนาท่ีไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตั้งอยู่บนฐานของการมี 

สว่นรว่มของประชาชน และเปิดโอกาสใหช้าวบา้นผูไ้ดรั้บผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการ

พัฒนาเป็นผู้กำาหนดชะตาชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริง (self-determination) ไม่มีใครถูกยัดเยียด 

เบียดขับและตกเป็นเหย่ือของการพัฒนา ดังนั้น โครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในตือโละปาตานี  

จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

ปจัจุบนัชาวบา้นในชมุชนตอืโละปตัตานีมวิีถีทีผ่กูพนักับทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ทีอ่ย่างแยก

ออกได้ยากทั้งในมิติเศรษฐกิจและการดำาเนินชีวิตตามหลักการของศาสนาตลอดจนวัฒนธรรมของ

ชาวมสุลมิ วถีินีส้อดคลอ้งกับเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนือยูห่ลายขอ้ โดยเฉพาะมิตดิา้นความมัน่คง

ทางอาหาร การใชป้ระโยชน์จากมหาสมทุรและทรพัยากรทางทะเล การใชป้ระโยชนจ์ากระบบนเิวศ

ทางบก ที่จะเห็นได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตได้โดยง่าย

และอยา่งเทา่เทยีมกนั ดงัเชน่ การหากุง้ หอย ป ูปลา ในแมน้่ำา ลำาคลอง ปา่ชายเลน ชายหาด ทะเล 

มาเป็นอาหารและขายเป็นรายได้ในการเลี้ยงชีพ นอกจากน้ียังมีกติกาของ

ชมุชนในการกำาหนดการใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งยัง่ยืนอีกดว้ย ถอืเปน็ความ

อยู่ดีมีสุขโดยที่รัฐแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลย

ตือโละปาตานีมีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารไม่เพียงแต่สำาหรับชาวบ้าน

ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตอืโละปาตานใีหมี้ความม่ันคงทางอาหารเทา่นัน้ แตห่าก

มีการจดัการท่ีดี ตอืโละปาตานสีามารถเปน็แหลง่ผลติอาหารสำาหรบัอาเซยีน

และสำาหรับภูมิภาคอื่นๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ตือโละปาตานียังมีศักยภาพ 

ด้านการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ เนือ่งจากมีความโดดเด่นดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และวิถีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ 

ในขณะท่ีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซ่ึงนอกจากจะเป็นการผลิต

พลังงานท่ีขัดต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติแล้ว 

ยังจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศท้ังทางบก ทางทะเล ซึ่งจะกระทบต่อวิถีชีวิต 

เศรษฐกิจ และการทำามาหากินของชุมชนท่ีพ่ึงพาฐานทรัพยากรน้ีในการดำารง

ชีวิต โดยเฉพาะการทำาประมงพ้ืนบา้นและการเกษตร อนัเปน็พืน้ฐานของการ

ผลติอาหารและความมัน่คงทางอาหาร นอกจากน้ีการอพยพชาวบา้นจำานวน 

152 ครัวเรือนออกไปจากพื้นที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของชีวิตของชาวบ้าน

เหล่านั้น รวมถึงความล่มสลายของชุมชน

 “เพือ่ความม่ันคงทางพลงังานแลว้เราจะตอ้งสญูเสยีชวีติ สญูเสยีชมุชน

ไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร วิธีคิดแบบนี้ไม่ถูกต้อง การพัฒนาท่ีย่ังยืนเราต้องไม่ 

ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลงั ไม่ใชค่ณติศาสตรข์องคนขา้งมากสำาคญักวา่คนขา้งนอ้ย 

ไม่ใช่การมองความมั่นคงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สนใจสิ่งหน่ึง ความเสี่ยงท่ี

เกิดข้ึนจากการแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางพลังงานคือความรับผิดชอบร่วมกัน

ของสังคม” ศ.สุริชัย หวันแก้ว กล่าวใน Social policy forum เรื่อง การบังคับ

โยกย้ายถิ่นฐานจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จัดที่ สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ดังนั้น ตือโละปาตานี จึงไม่เหมาะสม
กับการเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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ตือโละปาตานีมีปะการังขนาดใหญ่
มีเรือประมงพื้นบ้านกว่า 5,000 ลำา
ป่าชายเลนหมื่นกว่าไร่ เป็นที่พักพิงของ
สัตว์น้ำาวัยอ่อน มีปลาเศรษฐกิจอย่าง
ปลากุเลา ปลากระพงขาว ปลากระบอก 
และปู ชาวประมงบางคนจับปลาได้ด้วย
มือเปล่า เทพายังส่งออกปลากุเลา
ไปยังกรุงเทพฯ มีปลาดุกทะเลเป็น
อาหารของโลมาแล้ว ท่านยังบอกว่า
ทะเลเราเสื่อมโทรม

ดอเลาะ อาแว 
ตัวแทนเครือข่ายตือโละปาตานี
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