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คานาเจ้าอาวาสวัดอังแตง
แนวความคิดในการจัดทารายงานการศึกษา “ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ความมังคั
่ งของชุ
่
มชนในพะลึน ” ริเริม่ ขึน้ หลังจากที่ชาวบ้านอังแตงได้ทราบข่าวอันไม่พงึ ประสงค์เมื่อ
เดือนเมษายน 2557 ว่า ทุนสัญชาติไทยในนาม บมจ. โตโย-ไทย สนใจเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินขนาด 1,280 เมกะวัตต์ ชาวบ้านจานวนมากโดยเฉพาะคนท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นชาวมอญรูส้ กึ กังวลใจ
เกี่ยวกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ หากมีสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพืน้ ทีห่ มู่บา้ น เพราะวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน
ที่น่ีพ่งึ พาทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง ทัง้ ในด้านการดาเนินชีวติ ประจาวันและการทามาหากินที่ต้อง
อาศัยการเกษตรกรรมและการประมงเป็นหลัก ทัง้ การทานา การทาสวนหมาก และการจับสัตว์น้า
จุดประสงค์หลักของการศึกษามีดว้ ยกัน 2 ประการ คือ ประการแรก ชาวบ้านจากทัง้ 6 หมู่บา้ น
ในพะลึนต้องการสารวจและประเมินคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในถิน่ อาศัยของพวกเขา
ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของสิง่ มีชวี ติ อย่างโลมาในทะเล ปูหลากหลายสายพันธุ์ พันธุไ์ ม้หายากใน
ปา่ ชายเลน พืชสมุนไพร รวมถึงพืชผักอีกอย่างน้อย 15 ชนิดทีถ่ อื เป็ นอาหารหลักและสามารถเก็บหาได้
ทัวไปในพะลึ
่
น ประการที่สอง ชาวบ้านสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปแลกเปลี่ยนกันภายใน
ชุมชน รวมถึงเผยแพร่แก่ผคู้ นในสังคมได้อย่างภาคภูมใิ จ เพราะรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพะลึนไว้อย่างเด่นชัด
การศึก ษาครัง้ นี้เ กิดขึ้นได้เพราะเยาวชนในชุมชนของเราช่ว ยกันทางานเก็บข้อ มูล กันอย่าง
ขะมักเขม้น รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพืน้ ทีพ่ ะลึน
ทาให้ชาวบ้านได้รบั รูว้ ่า ทรัพยากรในชุมชนของตนมีความอุดมสมบูรณ์มาเพียงใด สอดคล้องตามหลัก
คาสอนของพระพุทธเจ้าทีว่ ่า การแสวงหาสัจจะหรือความจริงภายในตนเอง นัน้ ถือเป็นสิง่ ประเสริฐยิง่
ชุมชนในแถบนี้ตงั ้ อยูต่ ามแนวภูเขาพะลึน คนในพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นชาวมอญ อาศัยการดารงชีวติ
โดยการทาสวน หมู่บ้านอังแตงก่อตัง้ ขึน้ มาเมื่อ 117 ปีท่แี ล้ว คนทีน่ ่ีมวี ถิ ชี วี ติ เรียบง่ายตามวัฒนธรรม
ดัง้ เดิมทีส่ บื ทอดกันยาวนานกว่า 10 ทศวรรษ พวกเราในฐานะผูอ้ าวุโสทีเ่ ป็ นเสมือนเสาหลักของชุมชน
มีความตัง้ ใจว่า พวกเราไม่อยากเห็นลูกหลานต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอันเสื่อมโทรม ไม่ว่าจะเป็ น
ดิน น้ า อากาศที่ปนเปื้ อนมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดังนัน้ คณะภิกษุสงฆ์จากทุกวัดใน 6 หมู่บ้านจึง
ร่วมมือกับผูน้ าชุมชน แกนนาเยาวชนและชาวบ้านในการทาการศึกษาครัง้ นี้ เพื่อแสดงจุดยืนทีจ่ ะปกป้อง
รักษาทรัพยากร วิถชี วี ติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเรา
พวกเรามีความภูมใิ จทีไ่ ด้เห็นรายงานการศึกษาฉบับนี้ แม้ว่าความกังวลใจและความหวาดกลัว
ของชาวบ้านต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจะยังคงอยู่ก็ตาม ทัง้ นี้พวกเรารูส้ กึ ขอบคุณ โครงการฟื้ นฟู
นิเวศในภูมภิ าคแม่น้าโขง (TERRA) ทีค่ อยสนับสนุ นการเก็บข้อมูลและมูลนิธสิ ทิ ธิมนุ ษยชนแห่ง ดินแดน
มอญ (Human Rights Foundation of Mon Land - HURFOM) ทีแ่ นะนาให้ชุมชนได้รจู้ กั TERRA
ในโอกาสทีก่ ารศึกษาในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ลงอย่างสมบูรณ์ พวกเราขอขอบคุณ TERRA และอาจารย์
สมพร เพ็งค่าที่สนับสนุ นทัง้ แรงกายและแรงใจในการขัดเกลาทักษะการเก็บข้อมูล และ HURFOM ที่
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ช่วยในการแปลรายงานเป็ นภาษาท้องถิ่น ทัง้ ภาษามอญและภาษาพม่า รวมถึงขอขอบคุณผู้นาชุมชน
และเยาวชนทีค่ อยสนับสนุนการศึกษาในครัง้ นี้ให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ท้ายที่สุ ด อาตมภาพขอขอบคุ ณนัก วิช าการ กลุ่ มชุ มชน องค์กรภาคประชาสังคมและผู้ค น
ทัง้ หลายที่ย ัง คงยืน เคีย งข้า งพวกเราในการปกป้ องทรัพ ยากรธรรมชาติ วิถีชีว ิต ของคนท้ อ งถิ่ น
สิง่ แวดล้อมและสังคมทีด่ งี าม ไม่ให้โดนทาลายโดยการลงทุนทีข่ าดจริยธรรม
อาตมภาพขออวยพรให้ความอุดมสมบูรณ์ดารงอยูค่ ู่มนุษยชาติบนโลกใบนี้ต่อไป
เจ้าอาวาสซอล่ะ วัดอังแตง
รามัญนิกาย
หมูบ่ า้ นอังแตง เมืองเย รัฐมอญ
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คานาประธานมูลนิธฟิ ้ืนฟูชวี ติ และธรรมชาติ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ผมได้รบั การติดต่อจากเพื่อนชาวมอญที่อาเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุร ี ขอให้ช่วยติดตามโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกาลังผลิต 1,280 เมกะวัตต์ ซึง่ จะก่อสร้าง
ทีเ่ มืองเยในพืน้ ทีข่ องรัฐมอญ ประเทศเมียนมา
ด้วยพืน้ ฐานทีม่ คี วามสนใจเรือ่ งราวของประเทศเมียนมาเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นประเด็น
เศรษฐกิจ การเมือ ง สัง คม ประวัติศ าสตร์ โบราณคดี ศิล ปวัฒ นธรรม ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในพื้นทีข่ องรัฐมอญและรัฐกะเหรีย่ ง ซึง่ อยู่ใกล้และติด
กับเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทุ่งใหญ่นเรศวร พืน้ ทีใ่ นความรับผิดชอบปกป้องดูแลของผมโดยตรง
หลังจากประเทศเมียนมาได้จดั การเลือกตัง้ ทัวไปเมื
่
่อปี 2553 และได้รฐั บาลทีม่ จี ากการเลือกตัง้
ประตูเข้าสู่ประเทศเมียนมาก็เปิดกว้างขึน้ อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ของเมียนมา กว่า
50 ปีทเ่ี มียนมาปิดประเทศด้วยสาเหตุจากปญั หาการเมืองภายใน ทาให้เมียนมายังคงความอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิน่ ทีง่ ดงาม ศิลปกรรมทีโ่ ดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทีย่ าก
จะพบเห็นในประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนา
ความอุดมสมบูรณ์ดงั กล่าว เปรียบเสมือนแม่เ หล็กขนาดใหญ่ทท่ี รงพลัง ดึงดูดนักลงทุนทัวโลก
่
ให้เ ข้า มาแสวงหาก าไรจากการท าธุ ร กิจ ไม่ว่ า จะเป็ น ธุ ร กิจ ด้า นอุ ต สาหกรรมที่ใ ช้ว ัต ถุ ดิบ จากฐาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ หรือ ธุ ร กิจ เกี่ยวกับการท่อ งเที่ยว ที่ใ ช้ค วามโดดเด่ น ของศิล ปกรรมและความ
สวยงามของธรรมชาติก็ต าม การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุ รกิจต่ าง ๆ ได้ส่ งผลให้เกิดการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมท้องถิน่ ของเมียนมาไปอย่างน่ าเป็ นห่วงอย่าง
ยิง่
ปรากฏการณ์การรุกคืบของทุนต่างชาติทเ่ี ข้ายึดกุมเมียนมา ไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะในพืน้ ทีห่ วั เมือง
ใหญ่อย่างย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ทวาย และมะละแหม่งเท่านัน้ แต่ได้แผ่ขยายไปยังหัวเมืองขนาด
เล็กทีห่ ่างไกลออกไป ซึง่ การเดินทางเข้าถึงยังไม่สะดวกนัก แต่นักลงทุนต่างชาติไม่เคยย่อท้อทีจ่ ะเข้าไป
ให้ถงึ และปกั ธงลงฐานยึดครองเป็ นทาเลทอง สร้างกาไรมหาศาลให้กบั ตน
เมียนมา ประเทศที่พุทธศาสนาลงหลักปกั ฐานอย่างมันคงมายาวนาน
่
กาลังถูกรุกรานโดยนัก
ลงทุนที่ไร้ศลี ธรรม ละโมบ มีกิเลสอยู่ในหัวใจ โดยเชื่อว่าความเจริญความทันสมัยเป็ นยอดปรารถนา
สูงสุดของมนุษย์
เย เป็ นเมืองขนาดเล็ก ภายใต้เขตปกครองของรัฐมอญ ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
ระหว่างเมืองมะละแหม่ ง รัฐมอญ กับเมืองทวาย รัฐตะนาวศรี เยเป็ นเมืองท่าค่าขายทางทะเล ตัง้ แต่
ราชอาณาจักรอังกฤษเริม่ เข้ามาในพม่าเมือ่ ปี 2369 ก่อนทีจ่ ะใช้อานาจและแสนยานุ ภาพกองทัพเรือ เข้า
ยึดครองพม่าทัง้ ประเทศอย่างเบ็ดเสร็จในปี 2428
แม้ว่าเมืองเยจะตัง้ อยูห่ ่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญและธุรกิจ แต่เมืองเยก็หาได้รอดพ้นจาก
การรุกรานของทุนไม่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดมหึมากาลังจะเกิดขึน้ ทาให้ผมคิดถึงโรงไฟฟ้า
ถ่านหินที่แม่เ มาะ จังหวัดลาปาง ซึ่งส่งผลต่อสุ ขภาวะของประชาชนอย่างกว้างขวาง ประชาชนต้อ ง
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เจ็บป่วยล้มตายด้ว ยโรคมะเร็ง และโรคทางเดินหายใจไปจานวนมาก น้ าบ่อ ที่เคยใช้ด่มื กินปนเปื้ อ น
สารเคมี ไม่สามารถใช้ได้อกี ต่อไป ชาวบ้านต้องซือ้ น้าบรรจุถงั บรรจุขวดกินแทน เงินทองทีเ่ คยหาได้จาก
การขายผลผลิตการเกษตร เช่น ผลไม้ ผัก ก็หดหายไปจนแทบไม่มรี ายได้เลย เนื่องจากผลไม้ไม่ตดิ ลูก
และผักเน่ าเสียจากฝุน่ ละอองของถ่านหิน
บทเรียนจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ได้ก่อให้เกิดการลุกขึน้ สูข้ องประชาชนในหลาย
จัง หวัด ของประเทศไทย ที่ม ีแ ผนก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ที่ จ ัง หวัด ฉะเชิง เทรา
ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ซึ่งมีกาลังผลิตแต่ละโรง 600-800 เมกะวัตต์ เล็ก
กว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทีเ่ มืองเยถึงครึง่ หนึ่ง
ความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดดังกล่าว มีผลทาให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถ
สร้างได้จนถึงขณะนี้ แม้ว่าเจ้าของโครงการจะพยายามทุกวิถที าง ทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเป็ น
โรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน สะอาด และประชาชนได้ ร ับ ประโยชน์ อ ย่ า งมาก มีก ารพาผู้ น าชุ ม ชนไปดู ง าน
ต่างประเทศ การเข้าหาผูน้ าทางศาสนา การกว้านซือ้ ทีด่ นิ การสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน การ
เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูท้ ช่ี ่วยเหลือให้เกิดโครงการก็ตาม
ผมรับปากเพื่อนชาวมอญที่อาเภอสังขละบุร ี ว่ายินดีจะช่วยติดตามโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่
เมืองเย ด้วยเหตุผล 2 ประการ ทีท่ าให้ผมสนใจอยากติดตาม คือ
1. บริษัทเจ้าของโครงการ คือ บมจ. โตโย-ไทย ซึ่งมีคนไทยถือหุ้นอยู่ด้วย และบริษัทนี้จด
ทะเบียนในประเทศไทย ในฐานะคนไทย ผมไม่อยากเห็นบริษัทของไทยเข้าไปก่ อปญั หา
สร้างความเดือดร้อนในประเทศเพื่อนบ้าน
2. จะเป็ นการย้ายฐานการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่คนไทยไม่ต้องการ มายังประเทศเมียนมา
หรือไม่ และกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินทีเ่ มืองเยจานวนมากถึง 1,280 เมกะวัตต์ จะ
ส่งกลับมาขายประเทศไทยด้วยหรือไม่ ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับประชาชนในเมืองเยจะทา
อย่างไร ในขณะทีก่ ฎหมายของเมียนมาเองก็ไม่เข้มงวดเท่าของประเทศไทย
สาหรับผมแล้ว วิธกี ารติดตามโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เมืองเย เริม่ จากการรูจ้ กั บมจ. โตโยไทย ลักษณะของโครงการ จุดทีต่ งั ้ โครงการ แต่ผมไม่กล้าบอกว่าจะมีผลกระทบอย่างไร จนกว่าจะได้ลง
ศึก ษาพื้นที่จริง และเชื่อมันว่
่ าการได้ลงพื้นที่ก่ อ สร้างโครงการ มีค วามสาคัญ อย่างยิง่ ในการรณรงค์
เพราะได้เห็นสภาพทางภูมศิ าสตร์ ระบบนิเวศ ได้ พูดคุยกับคนในชุมชนเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และความเชื่อ สิ่งต่ าง ๆ เหล่ านี้จะสร้างความเชื่อมันให้
่ กับผมที่จะพูดข้อ เท็จจริง
ออกไป ฉะนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ มจะต้องลงพืน้ ทีก่ ่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทีเ่ มืองเยให้ได้
ด้วยความตัง้ ใจของเพื่อนชาวมอญที่อาเภอสังขละบุร ี ได้ช่วยประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ
รวมทัง้ องค์กรภาคประชาชนทีเ่ มืองมะละแหม่ง ทาให้ผมมีโอกาสไปถึงเมืองเยเป็ นครัง้ แรกในชีวติ เมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557 จากเมืองเยต้องใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 20 นาที ถึงหมู่บา้ นอังแตง บริเวณ
ทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน
อังแตงเป็นหมูบ่ า้ นเกษตรกรรมเก่าแก่ ร่มครึม้ ไปด้วยสวนหมากและไม้ผลนานาชนิด ทีป่ ลูกผสม
ปนเปคละกันเหมือนป่าธรรมชาติ วัดอังแตงศูนย์รวมจิตใจของคนอังแตงทัง้ หมู่บา้ น เป็ นจุดหมายแรกที่
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ผมต้องเข้าไปกราบหลวงพ่อ และได้ถือโอกาสนี้แนะนาตัวเองพร้อมทัง้ บอกวัตถุประสงค์ท่เี ข้ ามายัง
หมูบ่ า้ น หลวงพ่อถามว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ผมตอบหลวงพ่อไม่ได้จนกว่าผมจะได้เดินสารวจพืน้ ที่
ผมขออนุ ญาตหลวงพ่อเดินสารวจพืน้ ทีก่ ่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีชาวบ้านอังแตง 2 คนนาทาง
เราเดินผ่านสวนหมากอายุประมาณ 5 ปี ซึง่ บางต้นเริม่ ติดผลแล้ว ผ่านสวนหมากทีเ่ พิง่ จะลงปลูกเมื่อปีท่ี
แล้ว ทะลุลงทุ่งนาทีเ่ ขียวขจี ต้นข้าวกาลังโตเต็มที่สูงราว 1 เมตร เป้าหมายของเราคือมุ่งหน้ าตรงไปยัง
ทะเล ทีอ่ ยูห่ ่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร จุดทีจ่ ะกลายเป็ นท่าเรือขนถ่ายถ่านหินและทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้า
ผมยืนอยู่บนหาดโคลน สายตาพุ่งตรงไปยังทะเล คิดไปถึงวันข้างหน้า ท้องทะเลอันเวิง้ ว้างจะมี
ท่าเรือมาบดบัง หันไปด้านซ้ายมือเห็นทิวเขาตัง้ ตระหง่าน ผมถามผู้นาทางว่าภูเขาที่เห็นชื่ออะไร เป็ น
คาถามแรกที่ผมถามคนอังแตง เขาตอบว่าชื่อ “พะเริง” ผมจดไว้ว่า “ภูเขาพะเริง ” มาทราบทีหลังว่าที่
ถูกต้อง คือ “พะลึน” แต่กไ็ ม่เพีย้ นไปมาก ไม่น่าเชื่อว่าคาถามแรกของผมในวันนัน้ วันนี้ พะลึน กลับมา
เป็นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญยิง่ ของคนในบริเวณนี้อกี ครัง้ หนึ่ง และจะกลายเป็นพลังอันยิง่ ใหญ่ต่อไปในอนาคต
ชาวบ้านจึงตกลงร่วมกันว่างานศึกษาชิน้ นี้ให้ใช้ช่อื ว่า “พะลึนศึกษา”
ผมได้เห็นระบบนิเวศทีน่ ่าสนใจ อันประกอบไปด้วยท้องทะเล หาดทราย หาดโคลน แหล่งน้ าจืด
นาข้าว ทิวเขา สวนหมาก ทีส่ มั พันธ์กนั อย่างลงตัว ไม่เป็ นพิษเป็ นภัยระหว่างกัน และอยู่ด้วยกันอย่าง
สงบสุข นี่กระมัง ทีช่ ่วยทาให้คนอังแตงมีชวี ติ ทีส่ งบสุขไปด้วย
นาน ๆ ครัง้ ที่ได้เดินเท้าเปล่า ย่าอยู่ในโคลนตมกลางท้องนา แม้จะรูส้ กึ เจ็บเท้าอยู่บา้ ง แต่ก็ไม่
หนักหนาอะไร ลมยามเย็นของเดือนกันยายนในช่วงปลายฝน พัดจากทะเลเข้าหาหมู่บ้าน กระทบผิว
กายแผ่ว ๆ ต้นข้าวเอนลู่ไปตามแรงลม เห็นเป็ นลอนคลื่นเหมือนพรมสีเขียวผืนใหญ่ท่ปี ูทบั พื้นลูกฟูก
กลิน่ หอมของต้นข้าวทีก่ าลังตัง้ ท้องทาให้รสู้ กึ สดชื่น อีกไม่ก่วี นั ต่อจากนี้ต้นข้าวก็จะเกิดออกมาเป็ นรวง
และโตวันโตคืนเป็นเม็ดข้าวให้คนอังแตงได้เก็บเกีย่ วกิน และจะเป็นเยีย่ งนี้ไปตราบนานแสนนาน
เวลาอันน้อยนิดในการเดินสารวจอาจไม่ได้ขอ้ มูลมากนัก แต่ก็ทาให้ผมมันใจว่
่ า หมู่บ้านอังแตง
เป็ นหมู่บ้านที่ไม่ธรรมดาแน่ นอน เป็ นพื้นที่ท่นี ่ าศึกษาอย่างยิง่ ทัง้ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ
สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมมท้องถิน่ และความเชื่อ สิง่ เหล่านี้คอื คุณค่าของอังแตง เป็ น
ชีวติ ของคนอังแตง ทีค่ วรได้รบั การปกป้องดูแลไม่ให้ถูกทาลาย
เราเดินกลับมายังวัดอังแตงในสภาพมอมแมมเนื้อตัวเต็มไปด้วยโคลน เร่งรีบล้างเท้าแล้วขึน้ ไป
บนศาลาวัด ผมเห็นหลวงพ่อกับหลวงพี่นัง่ อยู่ใกล้กนั ข้าง ๆ มีชาวบ้านอังแตงงทัง้ หญิงและชายนัง่
รวมกลุ่มกันอยู่ ราวกับว่าพวกเขากาลังนัง่ รอฟงั ผลการเดินสารวจของเรา ผมก้มลงกราบหลวงพ่อและ
หลวงพี่ หลวงพ่อถามว่าเห็นอะไรบ้าง และรูส้ กึ อย่างไร ผมตอบว่าเห็นทะเล หาดทราย หาดโคลน นา
ข้าว สวนหมาก และภูเขา ทาให้เกิดความรูส้ กึ เสียดายถ้าสิง่ ทีแ่ ปลกตาหายากทีไ่ ด้เห็นถูกทาลายไป นา
ข้าวอยู่ใกล้กบั ทะเลมาก แต่น้ าและดินไม่เค็ม สวนหมากกลมกลืนกับป่าธรรมชาติบนภูเขา ราวกับเป็ น
ปา่ ธรรมชาติทงั ้ ผืน ซึง่ เราไม่ค่อยพบในทีอ่ ่นื ๆ
รูส้ กึ กังวลว่าองค์ความรูข้ องชาวบ้านในการทาสวนหมาก คัดสรรพันธุห์ มาก และรายได้จากการ
ขายผลหมากจะหายไป ผมเชื่อว่าสวนหมากมีความสาคัญอย่างมากต่อการดารงชีวติ ของคนที่น่ี ตัง้ แต่
ผมได้เห็นสภาพของหมูบ่ า้ น และรูส้ กึ เป็นห่วงชาวบ้านทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ เพราะ
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ทิศทางลมจะพัดจากทะเลเข้าหาหมูบ่ า้ น โดยมีทวิ เขาพะเริงยืนขนาบข้างให้เป็ นช่องลม สังเกตได้จากต้น
ข้าวทีเ่ อนลู่มาทางหมูบ่ า้ น ซึง่ นอกจากจะทาให้ชาวบ้านได้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบ
ต่ อ ผลผลิต ของข้าว หมาก และผลไม้ชนิดต่ าง ๆ รวมถึงการปนเปื้ อ นสารเคมีใ นน้ าบาดาลด้ว ย ใน
ประเด็นทิศทางลม หลวงพ่อก็ดจู ะห่วงใยและได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
การลงพื้นที่หมู่บ้านอังแตงครัง้ แรก ทัง้ พวกเราซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกและชาวบ้านอังแตงได้
ข้อสรุปร่วมกันว่า การต่ อสู้เพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่ านหิน จาเป็ นต้องสร้างความเข้มแข็งของชาวบ้าน มี
ข้อมูลของหมูบ่ า้ นทีจ่ ะบอกกับชาวบ้านด้วยกันเองและสาธารณชนได้ว่า หมู่บา้ นมีคุณค่าอะไร ชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของชาวบ้านเป็ นอย่างไร ชาวบ้านอยู่ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทีส่ าคัญคือข้อมูล
ดังกล่าวชาวบ้านจะได้มาอย่างไร ซึง่ เป็นภาระหน้าทีข่ องชาวบ้านทีจ่ ะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแสวงหาและ
จัดทาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และวิธกี ารเก็บข้อมูลในประเด็นทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่อชุมชนจึงเกิดขึน้ ทีอ่ าเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุร ี ซึ่งที่ประชุมได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านอังแตงจาก
โครงการโรงไฟฟ้าถ่ านหิน ได้ทงั ้ หมด 14 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบด้านสุขภาพ 2) ผลกระทบด้าน
ระบบนิเวศ 3) ผลกระทบด้านประเพณีและวัฒนธรรม 4) ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ 5) ผลกระทบ
ด้านแหล่งน้ าและทะเล 6) ผลกระทบด้านสัตว์น้ า 7) ผลกระทบต่อนาข้าว 8) ผลกระทบด้านการย้ายถิน่
ฐานของคนในชุมชน 9) ผลกระทบด้านอาชีพประมง 10) ผลกระทบด้านการเกษตร 11) ผลกระทบด้าน
ทรัพยากรปา่ ชายเลนและปา่ บก 12) ผลกระทบต่อสวนหมาก 13) ผลกระทบต่อธรรมชาติท่สี วยงาม และ
14) ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเข้ามาของบุคคลภายนอก
การระดมความคิดเห็นต่อผลกระทบ ชี้ให้เห็นปญั หาที่จะเกิดขึน้ อย่างกว้างขวางหากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเกิดขึน้ ผลกระทบทัง้ 14 ประเด็น ล้วนแต่จาเป็ นทีช่ าวบ้านอังแตงต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูล
แต่ในภาวะเร่งด่วนทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกาลังจะเกิดขึน้ ชาวบ้านต้องเลือกเองว่าจะศึกษาประเด็น
ไหนก่อน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะศึกษาและเก็บข้อมูลใน 5 ประเด็นที่สาคัญที่สุดก่อน คือ 1) นาข้าว ทะเล
และสวนหมาก 2) ประเพณี แ ละวัฒ นธรรม 3) การเปลี่ย นแปลงของชุ ม ชนจากการเข้า มาของ
บุคคลภายนอก 4) สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และ 5) ระบบนิเวศ (ปา่ ภูเขา ทะเล และสายน้ า)
ผมทราบดีว่าการที่ชาวบ้านต้องลงมือทาการศึกษาเอง เก็บข้อมูลเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสาหรับ
ชาวบ้านซึง่ ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่มคี วามจาเป็ นทีช่ าวบ้านจะต้องลงมือทาด้วยตัวเอง เพราะ
เป็ นคนทีน่ ่ี หลายคนอาจต้องผูกพันกับพืน้ ทีน่ ้ีไปจนตาย จึงไม่มใี ครหรือนักวิชาการคนไหนรูพ้ น้ื ทีด่ กี ว่า
ชาวบ้าน
การเริม่ ต้น ศึก ษาและเก็บ ข้อ มูล ในช่ ว งแรก ๆ อาจดูยุ่ง ยาก อืด อาด ชักช้า ไม่ค ืบ หน้ า แต่
ประสบการณ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ตลอดเวลาบวกกับความตัง้ ใจจริงของชาวบ้าน จะทาให้การทางานรวดเร็ว ขึน้ ผม
มันใจว่
่ าชาวบ้านทาการศึกษาและเก็บข้อมูลเองได้ ชาวบ้านจะภูมใิ จในผลงานทีไ่ ด้ลงมือทาเองจนสาเร็จ
และใช้ประโยชน์จากการศึกษาเก็บข้อมูลจนสามารถหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินได้
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ชาวบ้านรับรูม้ าตัง้ แต่ต้น ว่าการศึกษาเก็บข้อมูลครัง้ นี้ มีเป้าหมายเพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ความสาคัญของการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล จึงมิได้อยู่แค่เฉพาะข้อมูลที่ได้มาและจัดพิมพ์เป็ น
รูปเล่มหนังสือ แต่ความสาคัญสูงสุดอยูท่ ก่ี ระบวนการศึกษาและเก็บข้อมูล ทีใ่ ช้เป็ นสื่อกลางในการดึงดูด
ชักจูงคนในชุมชนให้เ ข้ามาร่วมในกระบวน เพื่อให้งานศึกษานี้เป็ นของชุมชน และเป็ นประโยชน์ กับ
ชุมชนอย่างแท้จริง การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนอย่างเข้มแข็ง ด้วยสานึกในคุณค่าของชุมชน จะเป็ น
พลังอันยิง่ ใหญ่ทจ่ี ะต่อสูก้ บั ภัยต่าง ๆ ไม่เฉพาะการหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเท่านัน้
ด้วยข้อจากัดของเวลาและประสบการณ์ของชาวบ้าน ทีไ่ ม่เคยทาการศึกาและเก็บข้อมูลมาก่อน
และนี่คอื การศึกษาทีอ่ าจเรียกได้ว่าเป็นชิน้ แรกของคนอังแตงก็ว่าได้ ระยะเวลา 6 เดือนทีท่ าการศึกษาจึง
ทาได้แค่ 2 ประเด็น คือ นาข้าว ทะเล สวนหมาก และระบบนิเวศ (ปา่ ชายเลน ภูเขา) แต่ผลงานก็ออกมา
น่าประทับใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว แม้ว่างานศึกษาชิน้ นี้ยงั ไม่เสร็จสมบูรณ์กต็ าม
ผมยังหวังว่าในอนาคต คนอังแตงจะได้ศึกษาเก็บข้อ มูล ในประเด็นที่เ หลือ อยู่ใ ห้ค รบทัง้ 14
ประเด็น ซึง่ จะทาให้แลเห็นคุณค่าและความสาคัญของบ้านอังแตงเพิม่ มากขึน้ ต่อจากนี้ถ้าคนอังแตงจะ
เป็ นแกนกลาง ในการขยายพืน้ ทีก่ ารศึกษาเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้ออกไปรอบข้างให้กว้างขวาง
ครอบคลุมพื้นที่ทงั ้ หมดของพะลึน ก็จะช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคนพะลึนด้วยกัน
และจะนาไปสู่ความเข้มแข็งเป็ นพลังอันยิง่ ใหญ่ของคนพะลึน ทีจ่ ะร่วมกันปกป้องพืน้ ทีแ่ ละชีวติ ของผูค้ น
ไม่ให้ถูกทาลาย
พะลึนศึกษา เป็นงานศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างแท้จริง เพราะในระหว่างการศึกษาเก็บข้อมูล
ได้ ม ีก ารน าผลการศึก ษามาใช้ ใ นการเคลื่อ นไหว คัด ค้ า นโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ไม่
จาเป็นต้องรอจนกว่าจะได้จดั พิมพ์เป็นรูปเล่ม พะลึนศึกษาจึงเป็นงานศึกษาวิจยั ทีม่ ชี วี ติ มีพลวัต ต่ างจาก
งานศึกษาวิจยั จานวนมาก ที่ไม่รวู้ ่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร ทาเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เก็บหนังสือ ไม่
ขยับเขยือ้ นเคลื่อนไหวเหมือนไร้ซง่ึ ชีวติ
พะลึนศึกษาได้แสดงออกถึงพลัง ในฐานะเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้เพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยมี
ส่วนช่วยเสริมความเข้มแข็งของประชาชน ในเหตุการณ์การชุมนุ มใหญ่ คดั ค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ทีล่ านหน้าวัดอังแตง ซึง่ มีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมประมาณ 8,000 คน

วีรวัธน์ ธีรประสาธน์
ประธานมูลนิธฟิ ้ืนฟูชวี ติ และธรรมชาติ
5 มิถุนายน 2558
วันสิง่ แวดล้อมโลก
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บทที่ 1 กระบวนการทางานศึกษาพะลึน
โครงการงานศึกษาพะลึน เริม่ ต้นขึน้ หลังจากที่กลุ่มตัวแทนชาวบ้านอังแตงเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร (workshop) เกี่ยวกับการวิจยั การจัดการทรัพยากร จัดโดยมูลนิธสิ ทิ ธิมนุ ษยชนแห่งแดน
มอญ (Human Rights Foundation of Mon Land – HURFOM) และโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมภิ าค
แม่น้ าโขง (Towards Ecological Recovery and Regional Alliance – TERRA) ที่สงั ขละบุร ี
จ.กาญจนบุร ี เมือ่ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557

แผนทีแ่ รกเกีย่ วกับหมูบ่ า้ นอังแตงและสภาพแวดล้อม
ทาโดยตัวแทนชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

โครงการงานศึกษานี้ตอ้ งการเสนอให้เห็นถึงความสาคัญของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพืน้ ทีพ่ ะลึนต่อชุมชนในพืน้ ที่ อีกทัง้ ต้องการทีจ่ ะสนับสนุนการทาความเข้าใจต่อคุณค่าของพะลึนและ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนัน้ และที่สาคัญ งานการศึกษาชิ้นนี้ต้องการสนับสนุ นให้ชาวบ้านในพะลึน
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อธรรมชาติและชุมชนที่จะเกิดขึน้ หากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถ
สร้างขึน้ ได้จริง
ในช่ ว งการพู ด คุ ย ในประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร ตั ว แทนจากบ้ า นอั ง แตงอธิ บ ายว่ า แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติทส่ี าคัญทีส่ ุดต่อเศรษฐกิจท้องถิน่ ของหมูบ่ า้ นมี 3 อย่างคือ การทาสวนหมาก การทา
นาข้าว และการประมง ด้ว ยเหตุ น้ี การศึกษาครัง้ นี้จงึ เน้ นคุ ณค่ าทางเศรษฐกิจและสังคมของแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติทงั ้ สามแหล่ง
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นอกจากนี้ ตัว แทนชาวบ้านอังแตงได้
ร่วมกันทาแผนทีห่ มู่บ้านขึน้ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ที่ต ัง้ ของหมู่บ้า น ระบบนิ เ วศและภู ม ิป ระเทศ
โดยรวมของบริเวณนัน้
หลังจากประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ชาวบ้าน
อังแตงได้รวบรวมและทาการเลือกตัวแทนเป็ น
กลุ่มทางานวิจยั หลัก (ต่อจากนี้จะเรียกว่า ทีม
ทีมวิจยั พูดคุยเรื่องวิธกี ารทางานหาข้อมูล
วิจยั ) ซึ่งประกอบไปด้วย เยาวชนและพระสงฆ์
ในหมู่ บ้ า นจะเป็ น ผู้ ร ับ ผิด ชอบเรื่อ งการเก็ บ
ข้อ มูล เกี่ยวกับข้าว หมาก และประมง รวมทัง้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขต
พะลึน
ใ น ช่ ว ง ก า ร พู ด คุ ย ใ น ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบ ัติก าร ตัว แทนจากบ้า นอังแตงอธิบายว่ า
แหล่ ง ทรัพ ยากรธรรมชาติ ท่ี ส าคัญ ที่ สุ ด ต่ อ
ทีมวิจยั อธิบายทีม่ าของรายได้จาก
เศรษฐกิจท้องถิน่ ของหมูบ่ า้ นมี 3 อย่างคือ การ
หมาก ข้าวและการประมง
ทาสวนหมาก การทานาข้าว และการประมง ด้วยเหตุน้ี การศึกษาครัง้ นี้จงึ เน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทงั ้ สามแหล่ง
นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านอังแตงได้ร่วมกันทาแผนทีห่ มู่บ้านขึน้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงที่ตงั ้ ของ
หมูบ่ า้ น ระบบนิเวศและภูมปิ ระเทศโดยรวมของบริเวณนัน้
หลังจากประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ชาวบ้านอังแตงได้รวบรวมและทาการเลือกตัวแทนเป็ นกลุ่ม
ทางานวิจยั หลัก (ต่อจากนี้จะเรียกว่า ทีมวิจยั ) ซึ่งประกอบไปด้วย เยาวชนและพระสงฆ์ในหมู่บ้านจะ
เป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบเรื่อ งการเก็บ ข้อ มูล เกี่ย วกับ ข้า ว หมาก และประมง รวมทัง้ ข้อ มูล เกี่ย วกับ กา รใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพะลึน
ดังที
่ ่กล่าวไว้ข้างต้น การเก็บข้อมูลจะเน้ นคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของหมาก ข้าว และ
ประมง นอกจากนี้ งานศึกษาชิ้นนี้ยงั ได้รวบรวมข้อมูลในด้านอื่น อาทิ ผลไม้ท่ปี ลูกในสวนหมากและ
รายได้ของชาวบ้านไว้ดว้ ยเช่นกัน
ตัวอย่างคาถามในแบบสอบถาม
- จานวนครัวเรือนในหมูบ่ า้ น
- จานวนครัวเรือนในหมูบ่ า้ นทีท่ านา มีสวนหมาก และทาประมง
- จานวนพืน้ ที่ (เอเคอร์) ทีใ่ ช้สาหรับการทานาข้าวและสวนหมาก
- จานวนต้นหมากทีแ่ ต่ละครัวเรือนปลูกไว้
- จานวนผลหมากทีส่ ามารถเก็บได้ต่อปีของแต่ละครัวเรือน
- จานวนข้าวเปลือกทีแ่ ต่ละครัวเรือนสามารถเกีย่ วได้ในแต่ละปี
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- จ านวนครัว เรือ นที่ม ีเ รือ ประมง
และเครือ่ งยนต์เรือ
- จานวนเครื่องมือประมงของแต่ละ
ครัวเรือน
- รายได้จากการทาสวนหมาก ทา
นาข้าว และทาประมง
ในเริ่ ม แรก การศึ ก ษาชิ้ น นี้
จัด ท าขึ้น โดยชาวบ้ า นอั ง แตง ซึ่ ง
ทีมวิจยั สัมภาษณ์ชาวประมงจากหมู่บา้ นเคาะเคลีย
ชาวบ้านอังแตงต้องการที่จะรวบรวม
เกีย่ วกับวิถกี ารทาประมง
ข้อมูลจากหมู่บ้านอื่นๆ ในพะลึนด้วย
จึง มีก ารติด ต่ อ ไปหาเพื่อ นบ้ า นกัน
หลัง จากที่ท าการศึก ษาไปได้ ร ะยะ
หนึ่ ง ชาวบ้ า นหมู่ บ้ า นอื่น เองได้ ใ ห้
ความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมการศึกษาด้วย
พอในช่ ว งเดือ นมกราคม 2558 ทีม
วิจยั ได้ขยายเครือข่ายจาก 1 หมู่บ้าน
กลายเป็ น 6
หมู่บ้ า นในพะลึน
ประกอบด้วยหมู่บ้านอังแตง หมู่บ้าน
นิเ กรอะ หมู่บ้านเคาะเคลีย หมู่บ้า น
ทีมวิจยั สัมภาษณ์กลุ่มผูห้ ญิง
ซายแกรม หมู่บ้า นนิ นู่ และหมู่บ้า น
บาลายแซม
ทีมวิจยั รวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและการพูดคุยโดย
การสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) เพื่อทาความเข้าใจในวิธกี ารทานา การจับปลา และคุณค่าอื่นๆ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ชี าวบ้านยังคงต้องพึ่งพาในการดารงชีวติ ไม่ว่าจะเป็ นคุณสมบัติของพืชที่เป็ น
สมุนไพร ความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนา หรือความเกี่ยวข้องต่อสภาพสังคมชุมชนและการพักผ่อน
หน่อยใจ
หลังจากเก็บข้อมูลมาเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนมีนาคม 2558 ทีมวิจยั สามารถประเมิน
รายได้ของชาวบ้านจากการขายหมาก ข้าว และปลาของหมู่บา้ นทีเ่ ข้าร่วมการทาวิจยั ทัง้ 6 หมู่บา้ นได้ มี
การนาเสนอการวิเคราะห์ของข้อมูลเหล่านี้ด้วยกันหลายวิธ ี อาทิ การทาตารางรายได้ขนั ้ ต่ า จากแต่ละ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหมาก ข้าวหรือประมง
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ตารางแสดงรายได้จากหมาก ข้าวและประมงโดยทีมวิจยั

เนื่องจากทีมวิจยั ได้มกี ารขยายพื้นที่การศึกษาให้ครอบคลุมหลายๆ หมู่บ้าน จึงเป็ นเหตุให้ทมี
วิจยั พัฒนาแผนที่อนั เก่าให้มรี ายละเอียดมากขึน้ เพื่ออธิบายภูมปิ ระเทศ ระบบนิเวศและความสัมพันธ์
ของชุมชนกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณเขตตะวันตกของพะลึน และเพื่อให้ชาวบ้านและทีมวิจยั สามารถ
เข้าใจระบบนิเวศของพะลึนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น การสารวจเริม่ ตัง้ แต่พ้นื ที่บนยอดเขาไปถึงพื้นที่ราบตาม
ชายหาด มีการเก็บตัวอย่างพันธุไ์ ม้เพื่อจดบันทึกและศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ในเวลาที่
ทีมวิจยั ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ อย่างเช่น ตัวอย่างพันธุป์ ลา ทีมวิจยั จะใช้วธิ กี ารถ่ายรูปแทน
นอกจากนี้ ที ม วิ จ ัย ยัง ได้ พู ด คุ ย กั บ
ชาวบ้านในบริเ วณจุดเก็บตัว อย่างเพื่อ ให้ไ ด้
ข้อมูลเกีย่ วกับตัวอย่างมากขึน้ เช่น ชื่อท้องถิน่
สรรพคุณทางยาของพืชนัน้ และวิธกี ารจับปลา
หรือ วิธ ีก ารปรุ ง อาหารในเดือ นพฤษภาคม
2558 ทีมวิจยั และชาวบ้านจากหมู่บา้ นนิเกรอะ
ร่วมกันสารวจพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนบริเวณใกล้เคียง
หมู่ บ้ า นและข้ อ มู ล ด้ า นการประมงท้ อ งถิ่ น
ทีมวิจยั สัมภาษณ์ชาวประมง เพื่อสอบถามข้อมูลพันธุไ์ ม้
นอกจากนี้ ทัง้ นี้ทมี วิจยั ได้รวบรวมข้อมูลชนิด
ปา่ ชายเลน รวมถึงสรรพคุณทางยา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ และสัตว์น้าทีม่ ถี นิ่ อาศัยในประเทศ
พม่า แล้วนาข้อมูลไปให้ชาวบ้านตรวจสอบว่า
มีชนิดพันธุใ์ ดทีพ่ บในพืน้ ทีพ่ ะลึน
ทีมวิจยั ได้พฒ
ั นาแผนที่ขน้ึ มาอีกฉบับ
เพื่อแสดงที่ตงั ้ ของทัง้ 6 หมู่บ้าน รวมไปถึง
พื้น ที่ส วนหมาก นาข้า ว พื้น ที่ท าประมง ป่ า
ทีมวิจยั สัมภาษณ์ชาวประมง เพื่อสอบถามข้อมูลพันธุไ์ ม้ ชายเลน หาดเลน แม่น้ าและลาธารหลังจากที่
ปา่ ชายเลน รวมถึงสรรพคุณทางยา
เก็บข้อมูลมาตลอด 6 เดือนตัง้ แต่ธนั วาคม
2557 ทีมวิจยั สามารถรวบรวมและสรุปข้อมูล
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เสร็จสิน้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 พร้อมทัง้ ตีพมิ พ์รายงานฉบับนี้กบั แผนทีแ่ สดงความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีพ่ ะลึนในเดือนมิถุนายน 2558
รายงานการศึก ษาพะลึน ฉบับ นี้ ท าการศึก ษาโดยชาวบ้า นจากพะลึน ทัง้ สิ้น ซึ่ง ได้ร บั ความ
ช่วยเหลือจาก TERRA และ HURFOM ทีค่ อยติดตามความคืบหน้าของงานวิจยั รวมทัง้ ให้การสนับสนุ น
ทางด้านเทคนิคในการเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลตลอดทัง้ หกเดือนทีผ่ ่านมา
นอกจากนี้ ทีมวิจยั ขอขอบคุณ คุณธารา บัวคาศรี ผูอ้ านวยการกรีนพีซแห่งตะวันออกเฉียงใต้ ที่
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโรงไฟฟ้าถ่านหินและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ คุณสมพร เพ็งค่ า ผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่อง การทา
วิจยั ผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมโดยชุมชน ที่ช่วยในการออกแบบการเก็บข้อมูลและให้
คาปรึกษาแนะนากับชาวบ้านอังแตงตัง้ แต่การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในธันวาคม 2557 และอาจารย์ ดร.
เชอรี ออง จากคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine science) จากมหาวิทยาลัยเมาะลัมใย ที่ใ ห้
คาแนะนาทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ ระบนิเวศป่าชายเลน รวมทัง้ ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดพันธุพ์ ชื และสัตว์
แผนที่ท ามือ พะลึน แสดงความอุ ด ม
สมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิ เ วศ ทัง้ บนบกและทางทะเล
ของเขตพะลึน และพืน้ ทีป่ ลูกข้าว สวน
หมาก การประมง และสายน้ า และ
ทีต่ งั ้ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ตัว แทนพระสงฆ์ก าลัง อธิบ ายพื้น ที่
ส่ ว นต่ า งๆ ในแผนที่ ห ลั ง จากที่ ไ ด้
ปรับแก้แล้ว
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บทที่ 2 เกี่ยวกับ พะลึน
ั่
ในบริเวณริมฝงทางภาคใต้
ของประเทศเมียนมา ไม่ห่างจากเมืองเยซึง่ เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญแห่ง
หนึ่งรัฐมอญ มีภเู ขาอยูล่ กู หนึ่งชื่อว่า พะลึน ภูเขาพะลึนตัง้ ในแนวเหนือ -ใต้ ระหว่างทะเลอันดามันกับทิว
เขาตะนาวศรี บางจุดของภูเขามีความสูงกว่า 400 เมตร ประชากรที่อาศัยในแถบนี้มมี ากกว่า 30,000
คน ส่วนใหญ่เป็ นคนชาติพนั ธุม์ อญ ภูเขาพะลึนถูกโอบล้อมไปด้วยสีเขียวของพืชป่าและผลไม้ในสวน มี
ต้น หมากเรียงรายปกคลุ ม อย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ผลไม้ท้อ งถิ่นนานาชนิ ด อาทิ ทุ เ รียน มะพร้า ว
มะปราง กล้วย ขนุน ทีเ่ ติบโตอยูใ่ นสวน และยังมีสตั ว์ปา่ มากมายไม่ว่าเป็ น หมูปา่ เสือดา ลิง กระรอกป่า
และนกอีก มากกว่า 71 สายพัน ธุ์ อาทิ เป็ ด ก่ า นกเคร้า แคระ (Glaucidium brodiei) นกน๊ อ ทใหญ่
(Calidris tenuirostris) นกแขวก (Nycticorax nycticorax) นกกระจิด๊ หางขาวเล็ก (Phylloscopus
davisoni) ความอุดมสมบูรณ์ ของพรรณไม้และสิง่ มีชวี ิตนานาชนิดอาจแสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีความ
ตระหนักในการรักษาและปกป้องสิง่ แวดล้อมในรูปแบบทีย่ งั ใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก แทนทีจ่ ะเริม่ ปรับ
สภาพแวดล้อมให้มคี วามเป็นเมืองหรือความเป็นอุตสาหกรรมมากขึน้ ดังที
่ ป่ รากฎในหลายๆ พืน้ ที่

ถนนสูห่ มู่บา้ นอังแตงเส้นนี้มสี วนหมาก
เรียงรายอยู่ทงั ้ สองข้างทาง

ชาวสวนบางส่วนนาผลหมากมาตากแห้งก่อนเอาไปขาย
ผลหมากตากแห้งสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 9 เดือน

หากมองจากบนภูเ ขาลงมาเบื้อ งล่ า ง สิ่งที่เ ห็นตรงหน้ า คือ ผืน นาบนที่ราบที่แ ผ่ ค ลุ ม พื้น ที่
ระหว่างภูเขาพะลึนและหาดเลน หาดทรายของทะเลอันดามัน ผืนนาเหล่านี้จะเปลีย่ นจากสีทองเหลือง
ในช่วงหน้าแล้งกลายเป็ นพื้นที่เขียวมรกตในช่วงหน้าฝน มีสายน้ าลาคลองน้อยใหญ่เชื่อมร้อยผืนนาไป
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ทัวทุ
่ กทีห่ ล่อเลีย้ งทีด่ นิ ทาเกษตรให้ชุ่มฉ่ าอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ โอบล้อมบ้านเรือนของผูค้ นทีก่ ระจายตัว
อยูโ่ ดยรอบ
แม่น้ านิเกรอะนัน้ ไม่ต่างจากสายน้ าเส้นอื่นๆในพื้นที่น้ี ซึ่งมีจุดกาเนิดมาจากแม่น้ าเยที่อยู่ทาง
ตอนใต้ของพะลึน แม่น้ านิเกรอะเริม่ ตัง้ ตัวจากสายธารเล็กๆ ทีบ่ างครัง้ เหือดแห้งในช่วงแล้งฝน วิง่ เลียบ
ถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อเมืองเยกับพะลึน ไหลผ่านทุ่งนาแล้วค่อยๆ ขยายขนาดสายธารใหญ่ขน้ึ เรื่อยๆ
พร้อมนาพาตะกอนหินดินทรายไปทับถมใกล้ปากแม่น้ า พื้นที่บริเวณนี้จะสามารถเห็นต้นจาก (Nypa
fruticans) เรียงรายตามแนวสายน้ าทีก่ าลังไหลไปบรรจบกับน้ าเค็มของทะเลอันดามัน และด้วยอิทธิพล
ความเค็มของน้ าทะเลทา เมือ่ ระดับน้ าทะเลลดต่ าลง เปิ ดโอกาสให้สามารถมองเห็นพืชพรรณป่าชายเลน
ทีเ่ จริญงอกงามได้เด่นชัดยิง่ ขึน้

ทุ่งนาและปา่ ชายเลนทีป่ ากแม่น้านิเกรอะ

ต้นจากมักจะขึน้ ตามริมคลองในบริเวณ
ใกล้ปากแม่น้าและทะเล

นอกจากนี้ ยังมีหาดเลนและหาดทรายทีท่ าหน้าทีเ่ สมือนแนวกันชนระหว่างผืนดินกับทะเล ไม่ให้
น้ าเค็มทะลักเข้ามาในที่นาหรือที่ลุ่มน้ าจืดมากเกินไป ในช่วงน้ าขึน้ บริเวณนี้จะถูกน้ าทะเลท่วมจนมิด
อาจเห็นแต่ยอดใบหญ้าคมบางเพียงประปราย แต่เมื่อใดทีน่ ้ าลดลง หาดเลนและหาดทรายจะปรากฎให้
เห็นเด่นชัดแผ่ขยายออกไปเป็ นบริเวณกว้าง รูปูนับแสนนับล้านแผ่กระจายไปทัวพื
่ ้นที่และสัตว์น้ าอีก
มากมายทีอ่ าศัยผืนเลนตรงนี้เป็ นบ้านหลบแรงคลื่นทีพ่ ดั มากระทบฝงั ่ หญ้าคมบางทีเ่ คยเห็นแต่ขอบใบ
เผยให้เห็นลาต้นดังทุ
่ ่งหญ้าทีป่ กคลุมหาดเลน ซึง่ มีใบอันแหลมคมเสมือนดังแม่เหล็ กคอยดักตะกอนให้
แล้วค่อยๆ ทับถมกันจนกลายเป็ นผืนดินแห่งใหม่ ไม่ต่างอะไรกับพืชพรรณในป่าชายเลนที่นอกจากจะ
เป็ นพื้นที่กนั ชนระหว่างน้ าเค็มและน้ าจืดแล้ว พืชพรรณเหล่านี้ยงั คอยทาหน้าที่เป็ นที่อาศัยให้สตั ว์น้ า
นานาพันธุไ์ ด้ยดึ เหนี่ยวและเป็นแหล่งหาอาหารมาหล่อเลีย้ งชีวติ
บริเวณระหว่างปากแม่น้ านิเกรอะและหาดเลนหาดทรายที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หาดนิเกรอะ คือ
ทีต่ งั ้ ของผืนนาข้าวทีส่ าคัญทีส่ ุดของพะลึน ผืนนากว่า 1,500 เอเคอร์ตรงนี้ (375 ไร่) เป็ นแหล่งปลูกข้าว
เพื่อคนในหลายๆ หมูบ่ า้ นของพะลึน รวมถึงคนในเมืองเยทีอ่ ยูห่ ่างออกไปอีกด้วย
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หาดเลนจะเผยโฉมเวลาทีน่ ้าลด

ร่องน้าทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างทะเลกับ
ร่องน้าภายในหาดเลน ในช่วงน้าลง

แต่พะลึนไม่ได้เป็ นเพียงภูมปิ ระเทศที่รวมเอาภูเขา ผืนนา ป่าชายเลน สวนหมากและทะเลไว้
ด้วยกันเท่านัน้ ชาวบ้านแถบนี้เปรียบพะลึนเป็ นดังสั
่ ญลักษณ์ของพื้นที่แห่งสันติ ภาพที่มธี รรมชาติและ
ทรัพยากรทีอ่ ุดมสมบูรณ์คอยรายล้อมเติมเต็มชีวติ ของผูค้ นเสมอมา ชาวบ้านจากหมู่บา้ นอังแตงยืนยัน
ว่า พวกเขาไม่เคยประสบกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเลยตัง้ แต่ก่อตัง้ หมูบ่ า้ นมามากกว่าร้อยปี ไม่ว่าจะเป็ น
ภัยแล้งหรือน้ าท่วม และจากการสารวจในครัง้ นี้ ทีมวิ จยั เห็นด้วยว่าทรัพยากรทีอ่ ุดมสมบูรณ์ของพะลึน
ไม่ว่าจะเป็ นนาข้าว สวนหมาก สวนผลไม้และท้องทะเลนัน้ คอยสนับสนุ นผลผลิตให้ชาวบ้านได้คา้ ขายมี
ส่วนพัฒนาเศรษฐกิจและชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนในท้องถิน่ เรือ่ ยมา

หญ้าคมบางบนหาดเลน ทีบ่ า้ นอังแตง

หญ้าคมบางบนหาดเลนใกล้ปากแม่น้านิเกรอะ

ทัง้ นี้ พะลึนยังสื่อถึงความหมายในทางจิตวิญญาณด้วย ชาวบ้านอธิบายว่า พะลึนหมายถึงความ
ปรองดองเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของชาวบ้าน หมู่บ้านในพะลึนมีความเป็ นอยู่อย่างใกล้ชดิ กลมเกลียวดัง่
เช่นพี่น้อง ซึ่งไม่ได้มแี ค่ชาวบ้านเท่านัน้ ที่ปฏิบตั ติ ามคติ ดงั กล่าว ทัง้ พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในวัด
ต่างๆ ของหมูบ่ า้ นในพะลึนยังคงรักษาความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ กันอย่างสม่าเสมอเช่นกัน
ความเป็ นพะลึน คืออัตลักษณ์ท่ชี าวบ้านในพื้นที่น้ียดึ ถือเพื่อบ่งบอกว่าตัวเองมาจากพื้นที่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเย ซึง่ พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ในเมืองเยหรือรัฐมอญอาจไม่มอี ตั ลักษณ์เช่นนี้ชดั เจนเท่า
คนในพะลึน นอกจากนี้ คนพะลึนยังมีความภาคภูมใิ จกับผลผลิตอันมีช่อื เสียงของพะลึน ไม่ว่าจะเป็ น
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หมาก ผลไม้ อาหารทะเลหรือกะปิ หากบอกว่าเป็ นผลผลิตจากพะลึน ก็มกั จะได้รบั คาเชยชมจากพืน้ ที่
อื่นๆ ในรัฐมอญว่าเป็นสินค้าดีมคี ุณภาพ รสชาติอร่อย สมกับราคาทีม่ กั สูงกว่าผลผลิตจากพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ
ท้ายทีส่ ุดแล้ว ความหมายของพะลึนไม่ได้จากัดอยู่เพียงเท่านี้ แต่ทช่ี ดั เจนทีส่ ุดคือ คาว่า พะลึน
นัน้ มีความหมายในหลากหลายมิติ การทาความเข้า ใจในความเป็ นพะลึนอาจต้องใช้วธิ กี ารคิดวิเคราะห์
แบบองค์รวมเพื่อให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ทม่ี คี วามซับซ้อนอย่างทีค่ นในพืน้ รับรูก้ นั ดังที
่ ช่ าวบ้านเคยกล่าว
ไว้ว่า “หากต้องการทาความเข้าใจในความเป็ นพะลึนอย่างลึกซึง้ และรอบด้าน เราคงต้องใช้เวลาอธิบาย
กันอีกนานเลยทีเดียว”
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บทที่ 3 วิถีชีวิตและชุมชนพะลึน
พืน้ ทีช่ ุมชนในพะลึนแบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ พะลึน
ตะวันออกและพะลึนตะวันตก ในพะลึนตะวันออกมีหมู่บา้ นหลัก
อยู่ 3 หมูบ่ า้ น ซึง่ รวมหมู่บา้ นตูแลอยู่ดว้ ย ส่วนในพะลึนตะ-วันตก
ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ างานวิจยั มีหมู่บา้ นหลักอยู่ 6 หมู่บา้ น คือ หมู่บา้ น
อังแตง หมู่บา้ นนิเกรอะ หมู่บา้ นเคาะเคลีย หมู่บา้ นนินู่ หมู่บา้ น
ซายแกรม และหมู่บา้ นบาลายแซม และมีหมู่บา้ นขนาดเล็กทีเ่ พิง่
ก่อสร้างขึน้ มาใหม่เมือ่ ประมาณ 50 ปีทแ่ี ล้วคือ หมู่บา้ นเกาะฮรอย
จากการสารวจและสัมภาษณ์ ผู้ใ หญ่ บ้านแต่ ล ะหมู่บ้าน ทีมวิจยั
พบว่ า เขตตะวัน ตกของพะลึน มีประชากรอย่างน้ อ ย 1,462
ครัวเรือน
เจดียบ์ นเขาพะลึน

วิถกี ารดารงชีวติ ของชาวบ้านจะสอดคล้องกับภูมปิ ระเทศ
ในแต่ละพืน้ ที่ หมู่บา้ นนิเกรอะซึง่ อยู่รมิ แม่น้ านิเกรอะและปา่ ชาย

เลน และหมูบ่ า้ นเคาะเคลียซึง่ อยูร่ มิ ทะเลจะเป็น 2 หมูบ่ า้ นในเขตตะวันตกทีช่ าวบ้านทามาหากินด้วยการ
ทาประมงเป็นหลัก ส่วนทีเ่ หลืออีก 4 หมูบ่ า้ นซึง่ อยู่ห่างจากทะเลแต่ใกล้ภูเขาและทีร่ าบ จะดารงชีวติ และ
หารายได้ดว้ ยการทานาทาสวนเป็นหลัก
ในแต่ละหมูบ่ า้ นจะมีวดั เป็ นเสมือนศูนย์กลางของชุมชน หลาย ๆ หมู่บา้ นจะสร้างบ้านเรือนล้อม
รอบวัดเพื่อให้วดั ตัง้ อยู่กลางชุมชน ทาหน้าทีเ่ ป็ นทัง้ ศูนย์กลางพุทธศาสนา จุดพบปะ และศูนย์กลางการ
เรียนรูแ้ ละรักษาวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ในวัดมักมีเณรอาศัยอยู่เพื่อศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้า
ขณะเดียวกันเด็ก ๆ ในหมูบ่ า้ นก็จะเข้ามาเรียนรูภ้ าษาและองค์ความรูต้ ่าง ๆ ทีส่ บื ทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ผ่านวัด
ตอนเช้าจะมีชาวบ้านออกมายืนริมถนนพร้อมกระติกข้าวเล็กๆ ข้างกาย รอพระสงฆ์และเณรที่
กาลังออกเดินบิณฑบาตร บางหมู่บา้ นจะจัดเวรทาอาหารเลีย้ งพระในแต่ละวัน ซึง่ บางครัง้ ต้องระดมแรง
และระดมทุนคล้ายกับการทาบุญขึน้ บ้านใหม่ทุก ๆ ปี ช่วงเย็น ๆ ชาวบ้านจะออกจากบ้านพร้อมดอกไม้
สีขาวสีเหลืองร้อยบนก้านไม้ในมือ มุง่ หน้าไปยังวัดกลางหมูบ่ า้ น บางคนจะเดินกันเป็ นครอบครัวพี่ ๆ จะ
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จูง น้ อ ง ๆ เดิน ตามกัน ไป บางคนมุ่ ง หน้ า เดิน เดี่ย วแล้ว ค่ อ ยไปพบปะเพื่อ นบ้า นที่ว ัด พอถึง หน้ า
พระพุทธรูปชาวบ้านจะนาดอกไม้ไปวาง จุดธูปเทียนแล้วเริม่ สวดมนต์ไปพร้อม ๆ กัน

ลักษณะบ้านทัวไปในหมู
่
่บา้ นเคาะเคลีย
หลังคามักทามาจากใบจากตากแห้ง

นักเรียนกาลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน

อาชีพและการทามาหากินของชาวบ้านในพะลึน
จะเป็ น ไปตามทรัพ ยากรธรรมชาติท่ีม ีอ ยู่ด ัง ที่
กล่าวไว้เบือ้ งต้น แต่ละกลุ่มจะแบ่งบทบาทหน้าที่
กันอย่างชัดเจน หากเป็ นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่ ง
ประมง กลุ่ ม ผู้ช ายก็ม กั จะท าหน้ า ที่อ อกเรือ หา
ปลา ส่ ว นกลุ่ ม ผู้ห ญิง จะคอยรับ ปลามาคัด แยก
ตามประเภทและขนาด รวมถึงตากแห้งแล้ว ส่ ง
ต่อไปให้กลุ่ มพ่อค้าแม่ค้า หากเป็ นหมู่บ้านที่ทา
นาท าสวน กลุ่ ม ผู้ช ายจะรับ ผิด ชอบในพื้น ที่ท า
เกษตร จัดเตรียมดูแลพื้นที่ เช่น การไถนา การ
สร้างคันนา การดานา การปลูกหมาก การเก็บ
เกี่ ย วผลผลิต ในขณะที่ก ลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง จะช่ ว ยใน
กระบวนการทีท่ าอยูใ่ นบริเวณบ้านมากกว่าเพราะ
แม่ลกู ในหมูบ่ า้ นเคาะเคลีย
ยังต้องทาหน้าทีใ่ นการดูแลบ้านและครอบครัว
โดยผูห้ ญิงจะช่วยในการดูแลผลผลิต หากเป็นหมากหรือผลไม้อ่นื ๆ ก็จะนามาตากแห้ง แบ่งเก็บหรือจัด
ขายต่อตามความต้องการของครอบครัว
ทีมวิจยั มีโอกาสสัมภาษณ์เชิงลึกกับชาวบ้านจาก 2 หมู่บา้ น คือ หมู่บา้ นอังแตงและหมู่บา้ นเคาะ
เคลีย
หมู่บ้านอังแตง ตัง้ อยู่ใ นเขตเย อยู่ห่างจากเมือ งเยไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนือ ประมาณ 16
กิโลเมตร มีประชากรทัง้ หมด 497 ครัวเรือน พลเมืองส่วนใหญ่เป็ นคนชาติพนั ธุ์มอญ ชาวบ้านที่น่ีใช้
ภาษามอญสื่อสารในชีวติ ประจาวัน แม้แต่ช่อื หมูบ่ า้ น "อังแตง" ทีเ่ ป็ นภาษามอญและมีเรื่องราวถือกาเนิด
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จากกลุ่มคนมอญก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมมอญที่ฝงั ลึกอยู่ในชุมชน ชาวบ้านกว่าร้อยละ 95 เป็ น
เกษตรกร จากการสารวจในเดือนมกราคม 2558 ทีมวิจยั พบว่ามีชาวบ้าน 247 ครัวเรือนหรือเกือ บ
ครึง่ หนึ่งของหมู่บ้านมีท่ดี นิ ทาเกษตรเป็ นของตัวเอง ชาวบ้านกลุ่มที่เหลือมักจะรับจ้างเป็ นแรงงานหรือ
ออกไปหารายได้จากการทางานในเมือ งต่ าง ๆ ของเมียนมาหรือ ต่ างประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
หมูบ่ า้ นทีส่ อง คือ หมูบ่ า้ นเคาะเคลีย เป็นหมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ อยู่ปลายสุดถนนซึง่ เชื่อมพะลึนกับเมืองเย
หมูบ่ า้ นเคาะเคลียเป็นหมูบ่ า้ นริมหาดทรายทีท่ อดยาวเลียบทะเลอันดามัน มีประชากร 210 ครัวเรือน
ชาวบ้านเล่าให้ฟงั ว่ากลุ่มคนที่มาบุกเบิกหมู่บ้านเคาะเคลีย คือ ชาวบ้านจากหมู่บ้านอังแตงที่
เลือกจะออกมาหาปลาในทะเลตามฤดูกาล แล้วจะย้ายกลับในช่วงมรสุม ซึง่ เป็ นเวลาที่น้ าทะเลเข้าท่วม
หาดทรายจนไม่สามารถอยูอ่ าศัยต่อได้ แต่ในช่วงหลายสิบปีทผ่ี ่านมา กลุ่มคนเหล่านี้กเ็ ริม่ ทีจ่ ะตัง้ รกราก
ในบริเวณหมู่บา้ นเคาะเคลียให้เป็ นหมู่บา้ นทีม่ นคงมากขึ
ั่
น้ จนปจั จุบนั กลายเป็ นหมู่บา้ นทีม่ ปี ระชากรอยู่
อย่างน้อย 210 ครัวเรือน ส่วนมากยังคงทามาหากินโดยการทาประมง แต่ก็มบี างครอบครัวที่ไม่มเี รือ
เป็ นของตัวเองและเลือกทีจ่ ะทาอาชีพอื่น อย่างเช่น ทาธุรกิจค้าขายอาหารทะเล เป็ นแรงงานหาปลาให้
เจ้าของเรือคนอื่น ๆ ในชุมชน หรือทาโรงเรือนเลีย้ งเป็ ด ซึง่ ตอนนี้หมู่บา้ นเคาะเคลียมีโรงเรือนเลีย้ งเป็ ด
แล้วถึง 10 แห่งด้วยกัน
ทัง้ 2 หมู่บ้านดังกล่าว ได้ร่วมในการเก็บข้อมูลและการทาวิจยั ท้องถิน่ ครัง้ นี้เช่นกัน โดยข้อมูล
จากหมู่บ้านอังแตงจะเน้ นเรื่องการทาเกษตร เนื่องจากรายได้หลักของที่น่ีมาจากหมากและข้าว ส่วน
หมูบ่ า้ นเคาะเคลียจะเป็นเรือ่ งราวการทาประมงทีเ่ ป็นทัง้ วิถกี ารทามาหากินทีส่ าคัญและแหล่งรายได้หลัก
ของชุมชน จึงถือได้ว่าการศึกษาวิจยั ในอังแตงและเคาะเคลียนี้ จะช่วยให้เห็นสภาพความเป็ นอยู่ของ
ชุมชนและความสาคัญของแกษตรกรรมและประมงต่อชุมชนพะลึนได้เป็นอย่างดี
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บทที่ 4 สวนหมาก
การปลูก หมากในพะลึนเริม่ มานานกว่า ปี แล้ว ในช่ว งแรกชาวสวนจะปลูกหมากไว้กิน 100
กันเองในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะปลูกหมากบนเนินเขาใกล้หมู่บา้ น แล้วจึงค่อยๆขยายออกไปตามที่ราบ
ริมเขาไล่ไปจนถึงริมชายทะเลตามจานวนประชากรที่เพิม่ มากขึ้น แต่การปลูกหมากเป็ นพืชเศรษฐกิจ
หลักเพิง่ เป็นทีน่ ิยมกันมากในช่วง ทีผ่ ่านมาเท่านัน้ เองปี 50-40
การปลูกหมาก
ชาวสวนปลู ก และดู แ ลดู ต้ น หมากให้ม ีอ ายุ อ ย่ า งน้ อ ย 6-10 ปี ก่ อ นที่ช าวสวนจะเก็บ เกี่ย ว
ระยะเวลาในการเพาะปลูกจะขึน้ อยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าในบริเวณนัน้ บวกกับความเอา
ใจใส่ของเกษตรกร พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้ผลผลิตดีมกั อยู่บนเนินเขาริมทะเลซึง่ มีน้ าหล่อเลีย้ งให้ผนื ดินชุ่มชืน้ ตลอดปี
แต่ชาวสวนส่วนใหญ่บอกว่า พวกเขาปลูกและดูแลต้นกล้าไปอย่างน้อย 10 ปีกว่าจะได้เก็บเกีย่ วผลผลิต
อายุโดยเฉลีย่ ของต้นหมากอยูท่ ่ี 50-70 ปี ชาวบ้านบอกว่า พวกเขาจะรอให้ตน้ หมากแก่ ลม้ ลงมา
ตามธรรมชาติ ไม่มใี ครไปตัดต้นหมากหรือพยายามโค่นต้นหมากที่แก่แล้ว สาหรับต้นหมากต้นใหม่
ชาวสวนจะนาต้นกล้าทีเ่ พาะเลีย้ งมาปลูกไว้ขา้ งต้นทีแ่ ก่มาก เพื่อทดแทนต้นหมากทีก่ าลังจะล้มลงในอีก
ไม่ชา้

ชาวสวนมักเพาะต้นหมากไว้เพือ่ ปลูกทดแทนต้นหมากทีก่ าลังล้มลง

ปจั จัยหลักทีส่ าคัญอีกอย่างทีท่ าให้หมากในพะลึนเป็ นทีน่ ิยมในหมู่คนกินหมากคือ การเลือกสรร
คัดแม่พนั ธุท์ จ่ี ะนาไปเพาะเป็นต้นหมากรุน่ ต่อไป ชาวสวนหมากอธิบายว่า การคัดเลือกแม่พนั ธุห์ มากทีด่ ี
ทาได้ตอนที่ผลหมากโตเต็มที่ ผลหมากที่ชาวสวนจะนาไปเพาะควรมีเม็ดที่กลมและใหญ่ เปลือกบาง
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เนื้อผลข้างในอัดแน่น บางคนเลือกทีจ่ ะเพาะเมล็ดหมากในบ้าน แต่กม็ ไี ม่น้อยทีจ่ ดั แจงพืน้ ทีใ่ นสวนหมาก
เพื่อทาเป็นทีเ่ พาะแม่พนั ธุ์
ผลหมากจะเริ่ม สุ ก ในช่ ว งเดือ นสิง หาคม
ชาวบ้านจึงเก็บผลผลิตในช่วงนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ก่ อ นที่ ด อกหมากจะบานอี ก ครัง้ ประมาณเดื อ น
มีน าคม-เมษายน กลุ่ ม ผู้ช ายรับ ท าหน้ า ที่ดูแ ลสวน
หมากและเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เครื่องมือพืน้ บ้านที่
มีลกั ษณะเหมือนมีดด้ามยาวในการสอยหมาก และ
บรรจุผลหมากในกระสอบ กลุ่มผู้หญิงจะช่ วยในการ
เก็บเกี่ยวเพียงบางครัง้ บางคราว แต่ หน้ าที่หลักคือ
การนาหมากไปตากให้แห้ง ดูแลความเรียบร้อยของ
โรงเก็บหมาก ปอกเปลือก และนาไปขาย รวมถึงดูแล
ลักษณะของแม่พนั ธุห์ มากทีช่ าวสวนจะนาไป
เรือ่ งรายรับรายจ่าย
เพาะเพื่อปลูกหมากรุ่นต่อไป

ต้นหมากสูงใหญ่ในสวน

ผลหมากสุกคาบนต้น

ใบพลูเลือ้ ยตามลาต้นหมาก

ตารางเวลาในการเก็บเกี่ยวผลหมาก
เดือน
ช่วงเวลาออก
ผลหมากและ
การเก็บเกีย่ ว

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ดอกหมากเริม่ บาน

เริม่ เก็บ
เกีย่ วผล
หมากสุก
(สีสม้ )

ผลหมาก
อ่อน
(สีเขียวเข้ม)
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

- การตากหมากจะใช้เวลาอย่างน้อย 45
วันจนผลหมากจะแห้งสนิท
- การเก็บเกี่ยวจะสิ้นสุดลงประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์

กลุ่มผูห้ ญิงจะทาหน้าทีป่ อกผล
หมากตากแห้งก่อนบรรจุ
ใส่กระสอบไปขายต่อตลาด

ผูห้ ญิง ใช้มดี ผ่าผลหมากสุกเพื่อเอาเนื้อหมากไปขาย
ราคาขายของผลหมากทีแ่ กะเปลือกแล้วจะดีกว่าราคาผลหมากสดทัง้ ลูก

เศรษฐกิ จจากสวนหมาก
ชาวบ้านบอกว่า พวกเขานิยมปลูกหมากเพราะได้ราคาดีกว่าและมีความมันคงกว่
่
าพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นอย่าง ยางพาราและมันสาปะลัง
ในพื้นที่สวนหมาก 1 เอเคอร์ (0.25 ไร่) จะมีต้นหมากที่โตเต็มที่อยู่ประมาณ 450-500 ต้น ต้น
หมากหนึ่งต้นจะออกผลประมาณ 250 ผลต่อปี ) ราคาผลหมากสดจะปรับขึน้ ลงตามแต่ฤดูกาล ราคาอยู่
ระหว่าง 15-35 จัตต่
๊ อผล ชาวบ้านส่วนใหญ่มกั เลือกทีจ่ ะนาผลหมากไปตากแห้งและปอกเปลือกขายเพื่อ
เพิ่ม มูล ค่ า ให้ก ับ ผลผลิต ผลหมากที่ต ากแห้ง แล้ว จะขายได้ร าคาอยู่ท่ี 3,700 จัตต่
๊ อ 1.3 กิโ ลกรัม
(ชาวบ้านทีน่ ่ใี ช้ตราชังในการวั
่
ดน้าหนัก ซึง่ 1ชังเท่
่ ากับ 1.3 กิโลกรัม) หรือประมาณ 150 ผล
แม้ว่าการผลหมากตากแห้งจะได้ราคาสูงกว่าการขายผลหมากสด แต่กระบวนการนัน้ ซับซัอ้ น
ขึน้ ด้วยเช่นกัน) อาทิเช่น ต้องใช้ระยะเวลาเพิม่ ขึน้ เพื่อรอให้ผลหมากแห้งสนิทและใช้แรงงานเพิม่ ขึน้ ใน
การปอกเปลือก การตากแห้งจะใช้เวลาอย่างน้อย 45 วัน โดยกลุ่มผูห้ ญิงจะรับหน้าทีใ่ นการตากและเก็บ
ผลหมาก การตากหมากจะเริม่ ตัง้ แต่ช่วงเก็บผลหมากในเดือนสิงหาคม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมตาก
หมากในช่วงหลังฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคม หลังจากรอให้หมากแห้งสนิทแล้ว จึงค่อยนาผลผลิตไป
บรรจุในถุงกระสอบและจัดเก็บไว้ในบ้านหรือใต้ถุนบ้านอย่างเรียบร้อย บางบ้านทีเ่ ก็บหมากได้ปริมาณ
มากจะสร้างโรงเก็บหมากไว้ใกล้บา้ นเพื่อป้องกันไม่ให้ผลหมากชืน้ จนขึน้ ราหรือเน่ าเสียก่อนนาไปขาย
นอกจากผลหมากทีช่ าวบ้านเก็บไว้บริโภคกันเองในครัวเรือนหรือนาไปขายตามท้องตลาดแล้ ว
ชาวบ้านยังสามารถใช้ประโยชน์และขายส่วนอื่นๆ ของต้นหมากได้อกี ด้วย ใบที่ตากแห้งแล้วสามารถ
นาไปห่อบุหรี่ ใบหมากสดจะขายอยู่ท่รี าคา 50 จัตต่
๊ อ 1.3 กิโลกรัม เปลือกสามารถนาไปแปรรูปเป็ น
กระดาษ และสามารถใช้ตน้ หมากเป็นราวสาหรับตากผลหมากหรือเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน
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ถือได้ว่าถุงกระสอบหมากเหล่านี้เปรียบเสมือนธนาคารออมเงินของชาวบ้าน เพราะเมื่อไรทีพ่ วก
เขาต้องการเงินไปใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน หรือต้องการเงินสักโตเพื่อส่งลูกหลานเรียนหนังสือ /เพื่อจ่าย
ค่าเล่าเรียนของลูกหลาน จ่ายค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรือทาบุญตามประเพณี พวกเขาจะ
นาผลหมากทีเ่ ก็บไว้ไปขาย เสมือนเป็นแหล่งทุนทีพ่ วกเขาสามารถใช้ได้ตลอดทัง้ ปี เมือ่ ถึงคราวจาเป็น

ชาวบ้านจะนาผลหมากทีต่ ากแห้งแล้วบรรจุไว้ในกระสอบ แล้วเก็บไว้ในทีแ่ ห้งเพื่อป้องกันความชืน้
หมากตากแห้งสามารถเก็บไว้ 9 เดือน

ผลหมากทีเ่ ก็บมาจะนาไปตากไว้ทวหมู
ั ่ ่บา้ น ไม่ว่าจะเป็ นบนพืน้ ราบอย่างสนามหญ้าในโรงเรียนหรือบริเวณกว้างข้าง
วัด ชาวบ้านยังนิยมวางแคร่ทท่ี าจากไม้ไผ่และต้นหมากมาเป็ นทีต่ ากผลหมากไว้ใกล้ดว้ ยเช่นกัน

ผลไม้ในสวนหมาก
ในสวนหมากไม่ได้มเี ฉพาะต้นหมากเท่านัน้ แต่ยงั มีพืชพันธุแ์ ละเห็ดทีข่ น้ึ เองตามธรรมชาติหรือ
ที่เพาะเลี้ยงโดยชาวสวนไม่ต่ ากว่า 26 ชนิด มีทงั ้ ทุเรียน เงาะ ส้ม มังคุด มะปราง สับปะรด มะนาว
มะขาม ขนุ น มะละกอ กล้วย มะพร้าว ในการสารวจเบื้องต้น ชาวบ้านได้รวบรวมพันธุ์ผลไม้และเห็ดที่

24

พบเจอมากที่สุดในสวนของตนพร้อมทัง้ บอกฤดูกาลของแต่ละชนิดดังข้อมูลในตารางฤดูกาลผลไม้ใน
สวนหมาก (ด้านล่าง) ยกตัวอย่างเช่น ผลไม้ทอ่ี อกผลในฤดูรอ้ น คือ สับปะรด มะม่วงและทุเรียน ส่วน
ขนุ น มังคุด จาปาดะ รวมทัง้ เห็ดนานาชนิด จะมีให้เห็นในช่วงหน้ าฝน หน้าหนาวจะมีส้ม มะม่วงหิม
พานต์และมะปราง มะพร้าว มะละกอและกล้วยจะออกผลให้ชาวบ้านเก็บเกีย่ วตลอดทัง้ ปี
ผลไม้ในสวนหมากในแต่ละฤดูกาล
ลาดับ ผลไม้ที่พบในสวน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่
หมาก
1. กล้วย
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ใบพลู
2.
X
X
(Piper betle)
หมาก
3.
X
X
X
X
X
X
X
(Areca catechu)
4. พริกไทดา
X
X
5. มะม่วงหิมพานต์
X
X
จาปาดะ (Artocarpus
6.
X
X
X
integer)
7. มะพร้าว
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8. ทุเรียน
X
X
X
X
X
9. ฝรัง่
X
X
X
10. ขนุน
X
X
X
X
X
X
ลูกเนียง
11. (Archidendron
X
X
X
X
X
X
pauciflorum)
12. มะนาวใหญ่ รสปรีย้ ว
X
X
X
X
X
X
13. มะนาวใหญ่ รสหวาน
X
X
X
X
X
X
14. มะนาว
X
X
ดีปลี
15.
X
X
(Piper longum)
16. มะม่วง
X
X
X
X
17. มังคุด
X
X
X
X
มะปราง
18.
X
X
X
X
(Bouea macrophylla)
19. เห็ด
X
X
X
X
20. ส้ม
X
X
X
X
X
21. มะละกอ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22. สับปะรด
X
X
X
X
X
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23.

ส้มโอ
เงาะ
24. (Nephelium
lappaceum)
25. มะขาม
X
26. ส้มเขียวหวาน
X
X
X = บ่งบอกช่วงเวลาทีผ่ ลไม้ชนิดนัน้ ออกผล

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

ผลผลิตชุดแรกทีไ่ ด้มา ไม่ว่าจะเป็ นทุเรียนลูกใหญ่ทเ่ี พิง่ ตกลงมาจากต้น เงาะพวงใหญ่พวงแรก
หรือส้มตะกร้าแรกที่เก็บเกี่ยวมาได้ ชาวบ้านจะนาไปถวายให้พระสงฆ์ในหมู่บ้านก่อนเพื่อแสดงความ
เคารพต่อสถานที่ ซึ่งถือเป็ นจุดศูนย์รวมศรัทธาที่สาคัญที่สุดสาหรับพวกเขา หลังจากนัน้ จึงค่อยเก็บ
ผลไม้ส่วนทีเ่ หลือไว้กนิ กันเองในครอบครัว แบ่งปนั ให้เพื่อนบ้านและมิตรสหาย หรือนาไปขายทีต่ ลาดใน
หมูบ่ า้ นหรือส่งออกไปขายในต่างถิน่ )
นอกจากสวนหมากจะเป็ นแหล่งรวมพันธุพ์ ชื และผลไม้มากมาย เป็ นแหล่งอาหารทีอ่ ุดมไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการและยารักษาโรคที่ช่วยเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ ทัง้ เป็ นที่ทามาหากิน
ประกอบอาชีพของชาวบ้าน สวนหมากยังถือเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจให้คนในหมู่บา้ นได้มาช่วยกัน
เก็บเกีย่ วพืชผลและพบปะพูดคุยกัน)
จากการลงพืน้ ทีส่ ารวจและพูดคุยกับชาวบ้าน ทีมวิจยั สังเกตว่า สวนหมากมีลกั ษณะทีพ่ เิ ศษกว่า
พื้นที่เกษตรกรรมทัวไป
่ คือมีลกั ษณะที่บ่งชี้ถึงความอุ ดมสมบูรณ์ เสมือนเป็ นป่าผืนเล็กๆ ที่เรียงราย
ต่อเนื่องกันทัวพื
่ น้ ทีพ่ ะลึน อาจเป็ นไปได้ว่าเป็ นผลจากภูมปิ ญั ญาของชาวบ้านทีส่ บื ทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
อย่างเช่นการปล่อยให้ต้นหมากที่แก่แล้วล้มลงตามธรรมชาติแล้วปลู กต้นกล้าแทนที่ ทาให้มลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ในป่าธรรมชาติ ชาวสวนยืนยันอีกว่าไม่มสี ารเคมีหรือโลหะหนัก
ทีเ่ ป็นพิษต่อร่างกายและสิง่ แวดล้อมปนเปื้อนในบริเวณสวนหมาก ทาให้สภาพแวดล้อมยังคงสะอาดและ
ปลอดภัย สามารถดื่มกินน้ าในลาธารหรือบ่อน้ าในสวนหมากได้โดยตรง ไม่จาเป็ นต้องเป็ นห่วงเรื่อ ง
สารเคมีท่เี ป็ นพิษต่อร่างกาย ซึง่ อาจเป็ นปจั จัยสาคัญทีท่ าให้มสี ตั ว์ป่านานาชนิด อย่าง กระรอก เสือดา
ลิง หมูปา่ และนกนานาชนิด อาศัยในพืน้ ทีส่ วนหมาก

ในสวนหมากยังมีผลไม้ชนิดอื่น ๆ อาทิ กล้วย มะพร้าว ทุเรียน
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รายได้จากหมาก
หมาก

อังแตง

497

จานวน
ประชา
กรที่มี
สวน
หมาก
(ครัว
เรือน)
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นิเกรอะ

200

50

369.5

146.05

66,145

44,698,000

893,960,000

27,089,697

เคาะเคลีย

210

75

354.4

140.08

90,930

6,333,000

126,660,000

3,838,182

นินู่

310

96

390.78

154.46

186,820

12,995,500

259,910,000

7,876,061

ซายแกรม

125

115

564

222.92

238,935

19,607,500

392,150,000

11,883,333

บาลายแซม

90

67

121.5

48.02

56,855

3,890,000

77,800,000

2,357,576

1,432

712

3,858.68

หมู่บ้าน

รวม

จานวน
ประชากร
(ครัวเรือน)

พืน้ ที่สวนหมาก

รายได้จากการขายหมาก

(ไร่)

จานวน
ต้นหมาก

จานวนผล
หมาก

2,058.50

813.64

909,610

62,902,000

1,258,040,000 38,122,424

(เอเคอร์)

1,525.17 1,549,295

150,426,000

(จั ๊ต)

(บาท)

3,008,520,000 91,167,273

- 20 จัต/ผลหมากสด
๊
1 ผล
- อัตราแลกเปลีย่ น 1 บาท = 33 จัต๊

ในการสอบถามผู้ใหญ่บ้านจากทัง้ 6 หมู่บ้าน ทีมวิจยั พบว่าพะลึนมีจานวนประชากรทัง้ หมด
1,432 ครัวเรือ น และมีชาวบ้านที่ทาสวนหมากอยู่อย่างน้ อย 712 ครัวเรือน รวมเป็ นเนื้อที่ประมาณ
3,858.68 เอเคอร์ (1,525.17 ไร่)
จากการสารวจ ทีมวิจยั พบว่า หมู่บา้ นอังแตงมีชาวบ้านปลู กต้นหมากมากทีส่ ุดในพะลึน จานวน
309 ครัวเรือน รวนทัง้ มีพ้นื ทีส่ วนหมากรวมกันมากที่สุดด้วยเช่นกันจานวน 2,058.50 เอเคอร์ (813.64
ไร่) รองลงมาคือ หมู่บ้านซายแกรมปลูกต้นหมาก 115 ครัวเรือน รวมเป็ นพื้นที่ 564 เอเคอร์ (222.92
ไร่) หมู่บ้านนินู่ ปลูกต้นหมาก 96 ครัวเรือน รวมเป็ นพื้นที่ 390.78 เอเคอร์ (154.46 ไร่) หมู่บ้านเคาะ
เคลียปลูกต้นหมาก 75 ครัวเรือน รวมเป็นพืน้ ที่ 354.4 เอเคอร์ (140.08 ไร่) หมู่บา้ นบาลายแซมปลูกต้น
หมาก 67 ครัวเรือน รวมเป็นพืน้ ที่ 121.5 เอเคอร์ (48.02 ไร่)
แม้ว่าราคาขายผลหมากสดจะอยู่ระหว่าง 15-35 จัตต่
๊ อผล และจะสูงขึน้ เรื่อยๆ เมื่อเริม่ ห่างจาก
ฤดูเก็บเกีย่ ว ส่วนหมากตากแห้งทีป่ อกเปลือกแล้วได้ราคาสูงกว่าผลหมากสด ทัง้ นี้ในการประเมินรายได้
จากการขายหมากต่อปี ชาวบ้านเลือกราคาขายผลหมากสดไว้ท่ี 20 จัตต่
๊ อผล (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1
บาทเท่ากับ 33 จัต)
๊ ซึง่ เป็นราคาขัน้ ต่าทีช่ าวสวนส่วนใหญ่สามารถขายได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2558
โดยรวมแล้ว จากการสอบถามชาวบ้านใน 6 หมู่บ้าน มีต้นหมากรวมกันประมาณ 1,549,295
ต้น และได้ผลผลิตเป็ นผลหมากอย่างน้อย 150,426,000 ผล หากคิดราคาผลหมากสดอยู่ท่ี 20 จัต๊ (60
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สตางค์) ต่อผล หมู่บา้ นที่มรี ายได้จากการขายหมากมากที่สุดในการสารวจครัง้ นี้คอื หมู่บ้านอังแตง คิด
เป็ นเงิน1,258,040,000 จัต๊ (38,122,424 บาท) ต่อปี รองลงมาคือ หมู่บ้านซายแกรม ที่สามารถทา
รายได้ 392,150,000 จัต๊ (11,883,333 บาท) ต่ อ ปี หมู่บ้า นนิ เ กรอะมีร ายได้ 259,910,000 จัต๊
(7,876,061 บาท) หมู่บ้านเคาะเคลียได้ 126,660,000 จัต๊ (3,838,182 บาท) หมู่บ้านบาลายแซมได้
77,800,000 จัต๊ (2,357,576 บาท) ต่อปี และหมู่บ้านซานแกรมทารายได้จากหมาก 893,960,000 จัต๊
(27,089,697 บาท) ต่อปี
โดยรวมชาวบ้านทัง้ 6 หมู่บ้านจะมีรายได้จากการขาบผลหมากสดอย่างน้อย 3,008,520,000
จัตหรื
๊ อประมาณ 91,167,273 บาท
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บทที่ 5 ท้องนาในที่ราบ
จากตีนเขาสู่หาดเลน พื้นที่ตรงนี้ คือ แหล่งปลูกข้าวทีส่ าคัญของพะลึน ด้วยดินที่อุดมสมบูรณ์
และระบบคลองทีเ่ ชื่อมโยงแปลงนาและหล่อเลีย้ งให้ดนิ ชุ่มฉ่ าตลอดปี
การทานาท่พะลึนมักเริม่ หลังฝนแรกในเดือนเมษายน ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาหลังจากการเฉลิม
ฉลองปี ใหม่ทอ้ งถิน่ พอย่างเข้าปลายเดือนพฤษภาคม ชาวนาจะเริม่ พรวนดิน ก่อคันนาและหว่านกล้า
พร้อม ๆ กับรอสายฝนไหลหลังลงมาบนผื
่
นดินทีเ่ คยเป็ นสีน้ าตาลแห้ง ๆ ปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สิง หาคม ผืน นาจะค่ อ ย ๆ เปลี่ย นจากสีเ ขีย วขจีเ ป็ น สีท องอร่ า มในช่ ว งเดือ นพฤศจิก ายน อัน เป็ น
จุดเริม่ ต้นของฤดูเก็บเกีย่ วทีน่ ามาซึง่ อาหารและรายได้
ชาวบ้านพะลึนนิยมปลูกข้าวอยู่ 3 แบบหลักๆ คือ ข้าวพันธุเ์ มล็ดใหญ่และข้าวพันธุเ์ มล็ดเล็กซึ่ง
เป็นพันธุข์ า้ วท้องถิน่ และข้าวเหนียวพันธุจ์ ากประเทศไทย นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีทผ่ี ่านมา ชาวบ้าน
เริ่ม ปลู ก ข้า วหอมมะลิข องไทยมากขึ้น แต่ ย ัง ไม่ไ ด้เ ป็ น ที่นิ ย มเท่ า พัน ธุ์ข้า วท้อ งถิ่น ที่ป ลูก กัน อย่า ง
แพร่หลาย
“ปึ๊ ก” เป็ นเครื่องจักสานทีช่ าวบ้านใช้ในการตวงข้าว มีลกั ษณะคล้ายกระบุง ปึ๊ก 1 อันมีความจุ
ประมาณ 40 ลิตรหรือ 2 ปี๊ป

ชาวนากาลังทาคันนาเพื่อกักน้าไว้ในนาและป้องกันไม่ให้ ทุ่งนาเขียวขจีในฤดูใกล้เก็บเกีย่ ว หมู่บา้ นอังแตง
น้าเค็มเข้ามาในท้องนา

ในการปลูกข้าวแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะเป็นพันธุข์ า้ วเมล็ดใหญ่หรือเมล็ดเล็ก ชาวนาจะใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าว 1 ปึ๊ก (40 ลิตร) สาหรับปลูกข้าวในผืนนาขนาด 1 เอเคอร์ เมือ่ ถึงฤดูเก็บเกี่ยว ผืนนา 1 เอเคอร์จะ
ให้ผลผลิตประมาณ 35-45 ปึ๊ก การปลูกข้าวเหนียวจะใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วมากกว่า 1 ปึ๊กต่อเอเคอร์ และ
ให้ผลผลิตสูงกว่า ในช่วงปี 2557-2558 ราคาตลาดสาหรับข้าวพันธุเ์ มล็ดใหญ่และข้าวเหนียวคือ 7,000
จัตต่
๊ อปึ๊ก (ประมาณ 5.30 บาท/ลิตร) ส่วนราคาของข้าวพันธุ์เมล็ดเล็กจะอยู่ท่ี 3,000 จัตต่
๊ อปึ๊ก (2.27
บาท/ลิตร)
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“ปึ๊ ก” เป็ นเครื่องจักสานทีช่ าวบ้านใช้ในการตวงข้าว
ข้าวพันธุเ์ มล็ดใหญ่ เป็ นข้าวพันธุพ์ น้ื เมือง
มีลกั ษณะคล้ายกระบุง้ ปึ๊ ก 1 อันมีความจุประมาณ 40 ลิตรหรือ 2 ปี๊ ป

พันธุข์ ้าวที่ปลูกในพะลึน
พันธุข์ ้าว

ข้าวพันธุเ์ มล็ดใหญ่

ข้าวพันธุเ์ มล็ดเล็ก

ข้าวเหนี ยว

พันธุท์ อ้ งถิน่

พันธุท์ อ้ งถิน่

พันธุจ์ ากประเทศไทย

ช่วงเวลาปลูกข้าว

สิงหาคม

สิงหาคม

สิงหาคม

ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

พฤศจิกายน-ธันวาคม

กันยายน-ตุลาคม

พฤศจิกายน

ทีร่ าบต่า
น้าลึก

ทีส่ งู กว่า
น้าตืน้

ทีส่ งู กว่า
น้าตืน้

1 ปึ๊ ก

1 ปึ๊ ก

มากกว่า 1 ปึ๊ ก

6,500-7,000 จัต/ปึ
๊ ๊ก
(4.92-5.30 บาท/ลิตร)

4,500 จัต/ปึ
๊ ๊ก
(3.41 บาท/ลิตร)

7,000 จัต/ปึ
๊ ๊ก
(5.30 บาท/ลิตร)

แหล่งที่มา

แหล่งที่ปลูก
ปริ ม าณข้ า วที่ ใ ช้ ป ลู ก
ใน 1 เอเคอร์
ราคาขายต่อปึ๊ ก

จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพืน้ ทีพ่ บว่า ครอบครัวทีม่ สี มาชิกประมาณ 4 คนจะเก็บเกีย่ วข้าว
ได้ประมาณ 100 ปึ๊กต่อปี โดยข้าวปริมาณ 1 ใน 3 ส่วนนัน้ จะเก็บไว้กนิ กันเองภายในครอบครัว ส่วนที่
เหลืออีก 2 ใน 3 ส่วนจะนาไปขายต่อ และในครอบครัวใหญ่ทม่ี สี มาชิกตัง้ แต่ 8-10 คน จะเก็บเกี่ยวข้าว
ได้อย่างน้อย 140 ปึ๊กต่อปี
แต่ละหมูบ่ า้ นจะมีโรงสีขา้ วเป็นของตัวเอง ในหมูบ่ า้ นอังแตงมีโรงสีขา้ วทัง้ หมด 4 โรง จากการ
สัมภาษณ์เจ้าของโรงสีแห่งหนึ่ง ทางทีมวิจยั พบว่า โรงสีขา้ วสามารถรับสีขา้ วได้วนั ละ 100 ปึ๊ก โดยคิด
ค่าสีขา้ วเป็ นเงิน 300 จัตต่
๊ อปึ๊ก และจะเก็บแกลบส่วนทีเ่ หลือเอาไว้
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ปจั จัยส าคัญ อีก อย่า งหนึ่ ง ในการทานาคือ น้ าที่ใ ช้ใ นการปลูก ข้าว ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นน้ าในคลอง
ธรรมชาติท่ไี หลหล่อเลี้ยงผืนนาไปทัวเขตแดน
่
ระบบน้ าที่น่ีมที งั ้ คลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
คลองขนาดเล็กทีช่ าวนาขุดเพื่อเชื่อมผืนนากับแหล่งน้ าข้างเคียง ชาวบ้านบอกว่า เนื่องจากผืนนาอยู่ไม่
ไกลจากทะเลและปา่ ชายเลน จึงมีโอกาสทีน่ ้ าเค็มจะไหลเข้าสู่แปลงนาได้ ในอดีตเคยมีน้ าเค็มไหลเข้ามา
ตามคลองจนเข้าสู่ผนื นาทาให้ดนิ เค็มเกินทีจ่ ะปลูกข้าวได้ แต่ปรากฎการณ์แบบนี้ นานๆ จึงจะเกิดสักหน
นอกจากนี้ ทุ่งนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงทีเ่ พาะปลูกข้าวเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นแหล่งวัตถุดบิ ในการหุง
หาอาหารชัน้ ยอดทีช่ าวบ้านสามารถเดินไปเก็บได้ตลอดเวลา รวมถึงเป็ นแหล่งอาหารให้สตั ว์นานาชนิด
ในบริเวณนัน้ ด้วยเช่นกัน เพราะในทุ่งนาจะมีปลา หอย ปู กบ และพืชอีกมากมาย อาทิ ใบบัวบก ผักบุง้
ฯลฯ
รายได้จากข้าว
ข้าว
หมู่บา้ น

จานวน
จานวน
ประชากร ประชากรที่มีนา
(ครัวเรือน) ข้าว (ครัวเรือน)

พืน้ ที่นาข้าว

ข้าวที่
เกี่ยวได้

รายได้จากข้าว

(เอเคอร์)

(ไร่)

(ปึ๊ ก)

(จัต)
๊

(บาท)

อังแตง
นิเกรอะ
เคาะเคลีย

497
200
210

80
61
5

512
373
79

202.37
147.43
31.23

18,120
14,020
2,170

126,840,000
98,140,000
15,190,000

3,843,636
2,973,939
460,303

นินู่

310

37

175

61.17

8,160

57,120,000

1,730,909

ซายแกรม
บาลายแซม

125
90

64
39

376
117

148.62
46.25

17,543
4,220

122,801,000
29,540,000

3,721,242
895,152

รวม

1,432

286

1,632

645.06

64,233

449,631,000 13,625,182

- จานวนข้าวเปลือกในแต่ละหมู่บา้ น คานวณจากปริมาณข้าวทัง้ หมดทีช่ าวนาทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ผลิตได้
- รายได้จากข้าวคิดคานวนโดยการนาจานวนข้าวทีเ่ ก็บเกีย่ วได้เป็ น "ปึ๊ ก" คูณราคาข้าว 7,000 จัต๊

จากการสารวจและสัมภาษณ์ชาวบ้าน 286 ครัวเรือนในพะลึน ทีมวิจยั พบว่า มีนาข้าวอยู่อย่าง
น้อย 1,632 เอเคอร์ สามารถเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกได้อย่างน้อย 64,233 ปึ๊กต่อปี ในช่วงที่ทาการสารวจ
อยู่ ราคาขายข้าวในตลาดอยู่ประมาณ 7,000 จัตต่
๊ อปึ๊ ก หากคิดรวมรายได้รวมจากทัง้ 6 หมู่บ้านตาม
ราคาตลาดตอนนั ้น ชาวบ้ า นจะมีร ายได้ จ ากการขายข้า วได้ อ ย่ า งน้ อ ย 449,631,000 จัต๊ ต่ อ ปี
(13,625,182 บาทต่อปี)
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หมู่บา้ นอังแตงเป็ นหมู่บ้านที่มชี าวนาปลูกข้าวมากที่สุดใน 6 หมู่บ้านคือ 80 ครัวเรือนหรือร้อย
ละ 27.97 ของชาวนาทีท่ างทีมวิจยั ได้สารวจ หมูบ่ า้ นอังแตงมีพน้ื ทีป่ ลูกข้าวอยู่ 512 เอเคอร์ (202.37 ไร่)
สามารถผลิตข้าวได้ 18,120 ปึ๊กในปี 2557 หากคิดเป็ นรายได้ตามราคาตลาด หมู่บา้ นอังแตงจะมีรายได้
จากการทานาข้าว 126,840,000 จัตต่
๊ อปี (3,843,636 บาทต่อปี)
หมู่บา้ นทีม่ ชี าวนารองลงมาคือ หมู่บา้ นซายแกรมและหมู่บา้ นนิเกรอะมีชาวนาอยู่ 64 ครัวเรือน
และ 61 ครัว เรือ นตามล าดับ หมู่บ้านซายแกรมมีนาข้าวอยู่ 376 เอเคอร์ (148.62 ไร่) ปลูกข้าวได้
17,543 ปึ๊ ก คิดเป็ นรายได้ประมาณ 122,801,000 จัตต่
๊ อปี (3,721,242 บาทต่อปี ) ส่วนหมู่บ้านนิเกรอะ
ถึงแม้จะเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงเป็ นหลัก แต่กม็ พี น้ื ทีป่ ลูกข้าว 373 เอเคอร์ (147.43 ไร่) คิดเป็ นจานวน
ข้าวได้อย่างน้อย 14,020 ปึ๊กต่อปี สร้างรายได้ให้กบั ชาวนา 98,140,000 จัตต่
๊ อปี (2,973,939 บาทต่อปี)
หมู่บ้านนินู่ มคี นทานาข้าวอยู่ 37 ครัวเรือนและครอบครองแปลงนาไว้ 175 เอเคอร์ (69.17 ไร่)
สามารถเกีย่ วข้าวได้อย่างน้อย 8,160 ปึ๊กต่อปี คิดเป็ นรายได้คอื 57,120,000 จัตต่
๊ อปี (1,730,909 บาท
ต่อปี) ส่วนหมูบ่ า้ นเคาะเคลียทีท่ าอาชีพประมงเป็นหลัก มีคนทานาอยู่ 5 ครัวเรือนหรือร้อยละ 2.38 ของ
ประชากรในหมู่บา้ นเคาะเคลียเท่านัน้ รวมเป็ นพืน้ ที่ทานาประมาณ 79 เอเคอร์ (31.23 ไร่) ผลิตข้าวได้
2,710 ปึ๊ก คิดเป็นรายได้อย่างน้อย 15,190,000 จัตต่
๊ อปี (460,303 บาท)
แต่ตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ข้าวไม่ใช่ผลผลิตเดียวในนาข้าว ยังมีทงั ้ สัตว์น้ าและพืชผักนานา
ชนิดทีช่ าวบ้านเก็บเกีย่ วไว้กนิ เองและส่งขายในตลาดหมู่บา้ นหรือตลาดข้างนอก ผลผลิตเหล่านี้ยงั ไม่ได้
รวมไว้ในงานวิจยั คราวนี้แต่ยงั คงเป็นสิง่ สาคัญทีต่ อ้ งคานึงถึงและศึกษาเพิม่ เติม

ชาวบ้านหาปลาได้ในทุ่งนา

บึงใหญ่กลางนาข้าว เป็ นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างลาห้วยจากภูเขากับทะเล

ประเพณี ท้องถิ่ นที่เกี่ยวข้องกับการทานา
ชาวบ้านพะลึนยังคงสืบทอดพิธกี รรมตามความเชื่อท้องถิน่ ทีม่ มี าแต่เดิม ซึง่ ล้วนแต่เป็นพิธกี รรม
ทีส่ ะท้อนถึงความเคารพต่อธรรมชาติในบริเวณนัน้ พิธกี รรมสาคัญทีเ่ ด่นชัดทีส่ ุดคือ การสักการะสิง่
ศักดิ ์สิทธิ ์และบรรพบุรษุ ก่อนจะเริม่ ทานาหรือเตรียมดินโดยเจ้าของนา จะมีการเตรียมชุดเครือ่ งบูชา
สักการะทีป่ ระกอบไปด้วยหมาก พลู มะพร้าว ข้าวเหนียว น้าส้ม ปลา ไก่ เป็นต้น และจะทาพิธอี กี ครัง้
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ก่อนลงมือเก็บเกีย่ วข้าว โดยชาวบ้านจะนาข้าวส่วนแรกทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ไปถวายทีว่ ดั หลังจากนัน้ จึงค่อย
นาส่วนทีเ่ หลือไปกินกันเองในครอบครัวหรือนาไปขายต่อ

ท้องทุ่งนาทีห่ มู่บา้ นอังแตง อันเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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บทที่ 6 ประมงในพะลึน
หมูบ่ า้ นทีท่ าประมงเป็นอาชีพหลักในพะลึนมีอยู่ 2 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมู่บา้ นเคาะเคลียและหมู่บา้ น
นิเกรอะ
แม้ทงั ้ สองหมู่บ้านนี้จะทาประมงเป็ นอาชีพหลัก แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงทาให้
วิธ ีก ารทาประมงของสองหมู่บ้านแตกต่ างกันเล็กน้ อ ย สุดเส้นทางถนนที่เ ชื่อ มพะลึนกับเมือ งเย คือ
หมูบ่ า้ นเคาะเคลีย ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ หาดทรายทางตะวันตกของพะลึน พืน้ ทีต่ รงนี้มเี นินเขาล้อมรอบและอยู่ตดิ
กับทะเลอันดามัน ส่วนหมู่บา้ นนิเกรอะจะตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของพะลึน มีถนนทีแ่ ยกออกจากถนนสาย
หลักจากเมืองเยตรงหมูบ่ า้ นอังแตงเชื่อมกับหมูบ่ า้ นอื่น ๆ หมู่บา้ นนิเกรอะตัง้ อยู่รมิ แม่น้ านิเกรอะ และไม่
ไกลจากปากแม่น้ าซึง่ มีปา่ ชายเลนล้อมรอบมากนัก
ชาวประมงทีน่ ่แี บ่งเขตการจับปลาออกเป็น 3 โซนหลัก คือ
โซนที่ 1
โซนที่ 2
โซนที่ 3

บริเวณริมฝงั ่ สาหรับจับปลาตัวเล็กตัวน้อย กุง้ มังกร กัง้ กุง้ หอยและปูเป็ นหลัก
บริเวณนี้มกั พบปลาขนาดกลาง โดยเฉพาะปลาหัวยุง่ (Harpadon nehereus) และกุง้
เป็ นบริเวณที่น้ าลึกกว่าและมักจะได้ปลาตัวใหญ่กว่า ชาวประมงจะออกเรือไปบริเวณนี้ได้
เพียงไม่ก่เี ดือนต่อปี เพราะต้องใช้เรือขนาดใหญ่กว่าและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า และจะไม่ออก
เรือช่วงมรสุม รวมถึงช่วงหน้าแล้ง

ทีมวิจยั ได้ล งพื้น ที่เ ก็บข้อ มูล และสัมภาษณ์ ชาวบ้า นทัง้ 2 หมู่บ้าน แต่ การสัม ภาษณ์ เ ชิงลึก
เกี่ยวกับเรื่องรายได้จะเกิดขึน้ ทีห่ มู่บา้ นเคาะเคลียมากกว่าหมู่บา้ นนิเกรอะ ในขณะทีห่ มู่บา้ นนิเกรอะจะ
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วรายชื่อปลา สัตว์น้ า และระบบนิเวศปา่ ชายเลน ทีมวิจยั ได้ลงพืน้ ทีเ่ พื่อบันทึกวิธกี ารจับปลา
และระบบนิเวศในบริเวณทัง้ 2 หมูบ่ า้ นแบบเบือ้ งต้น ซึง่ ได้ขอ้ มูล ดังนี้
ประมงในหมู่บ้านเคาะเคลีย
ชาวประมงทัง้ หมดทีอ่ อกเรือไปจับปลาในพะลึนจะเป็นผูช้ าย แต่ละครัง้ ทีอ่ อกเรือไปจับปลา พวก
เขาจะออกเรือไปประมาณ 5 กิโลเมตรเพื่อวางตาข่ายปากเสือในช่วงเช้าก่อนน้าจะลงอีกรอบ ตาข่ายปาก
เสือแต่ละผืนทีช่ าวประมงขึงไว้มคี วามกว้าง 70 ฟุต และทอดลงในทะเลลึกประมาณ 5 ฟุต ชาวประมงจะ
ใช้วสั ดุคล้ายลูกบอลพลาสติกหรือกระป๋องพลาสติกเพื่อขึงตาข่ายและทุ่นไว้ให้ลอยน้ าตลอดเวลา และจะ
ใช้ก้อ นหิน เพื่อ ถ่ ว งปลายตาข่า ยปากเสือ ให้ใ กล้กับ ท้อ งน้ า โดยมีทิศ ทางในการขึงตาข่า ยเป็ น แนว
ตะวันออก-ตะวันตก เพื่อให้กระแสน้ าที่ไหลในทิศทางเหนือ -ใต้พดั พาปลาและสัตว์น้ ามาติดที่ตาข่าย
ชาวประมงส่วนใหญ่จะวางตาข่ายไว้ 10 จุดและตกลงแบ่งอาณาเขตจับปลากันเองในหมูช่ าวประมง
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ชาวประมงจะออกไปเก็บปลาก่อนทีน่ ้าจะขึน้ และลง 20 นาที แล้วค่อยเริม่ เก็บปลาและสัตว์น้ าอื่น
ๆ ทีต่ ดิ อยูใ่ นตาข่ายปากเสือในช่วงน้ าตาย ซึง่ เป็ นช่วงเวลาระหว่างการขึน้ -ลงของน้ าทะเล หากพวกเขา
ไม่เข้าใจกระแสน้ าที่ข้นึ -ลงตามธรรมชาติ และออกเรือไปโดยไม่สงั เกตกระแสน้ า หรือไปเร็ว หรือช้า
เกินไป ชาวประมงจะพลาดช่วงน้าตายและไม่สามารถเก็บปลาหรือสัตว์น้ าได้มากตามทีห่ วังไว้ เนื่องจาก
ตาข่ายปากเสือทาหน้ าที่เสมือนผ้ากรองที่กนั ้ กระแสน้ าแล้วดักสัตว์น้ าเหล่านัน้ ไว้ โดยหากกระแสน้ า
เปลีย่ นทิศทาง สัตว์น้าเหล่านัน้ ก็จะไหลตามออกไป
ในเวลา 24 ชัวโมง
่
ชาวประมงจะออกเรือเพื่อไปวางตาข่าย 1 ครัง้ และเพื่อไปเก็บปลาและสัตว์
น้ าอื่น ๆ ตามเวลาน้ าขึ้น 2 ครัง้ น้ าลง 2 ครัง้ รวมเป็ น 5 ครัง้ ตามที่ทมี วิจยั ได้ตามไปสังเกตการณ์
พบว่าแต่ละครัง้ ที่ออกเรือไปชาวประมงจะลากตาข่ายขึน้ มาบนเรือ แล้วเทสิง่ ที่ตดิ มากับตาข่ายลงในที่
เก็บปลากลางล าเรือ ซึ่งมีทงั ้ ปลา กุ้ง ปู หอย บางครัง้ มีแมงกะพรุนติดมาด้วย ปลาที่ชาวประมงจับ
ได้มากทีส่ ุด คือ ปลาหัวยุง่ (Harpadon nehereus) สัตว์น้ าทีจ่ บั ได้จะนาไปเทใส่ลงในกระสอบขนาดใหญ่
ความจุเท่าถุงปุ๋ยขนาดประมาณ 50 กิโลกรัม

หาดทรายทีบ่ า้ นเคาะเคลีย

เด็กๆ กาลังเล่นอยู่บนหาดทรายทีห่ มูบ่ า้ นเคาะเคลีย

ชาวประมงจับปลาโดยการใช้ตาข่ายปากเสือ

ชาวประมงเตรียมเครื่องมือหาปลา
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ปริมาณปลาทีจ่ บั ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล โดยในช่วงหน้าแล้งจนเข้าฤดูรอ้ น ระหว่าง
เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ชาวประมงจะจับปลาได้น้อยกว่าช่วงอื่น ๆ ของปี กล่าวคือ จะจับปลาได้
ประมาณ 10 กระสอบต่อวัน ทัง้ นี้ จานวนปลาที่จบั ได้จะค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ หลังเดือนเมษายนจนกระทัง่
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็ นเวลาที่จบั ปลาได้มากที่สุดในรอบปี คือจะจับได้ประมาณ 100-125
กระสอบต่อวัน
ในระหว่างทีช่ าวประมงออกไปหาปลา บางครัง้ พวกเขาจะสังเกตเห็นสัตว์น้ าลักษณะคล้ายโลมา
ว่ า ยเข้า มาใกล้ ๆ บริเ วณที่ม ีต าข่ า ยปากเสือ ขึง ไว้ ในช่ ว งที่ทีม วิจ ยั ออกเรือ ไปกับ ชาวประมงเมื่อ
กลางเดือนพฤษภาคม 2558 ก็สงั เกตเห็นสัตว์น้ าทีม่ ลี กั ษณะคล้ายโลมาเช่นกัน ชาวประมงบอกว่า สัตว์
น้ าดังกล่าวจะมากินปลาเล็กปลาน้อยทีล่ อยหลุดออกไปจากตาข่ายเวลาที่พวกเขาดึงตาข่ายขึน้ มา และ
พวกเขาไม่เคยไปยุง่ กับสัตว์น้าชนิดนี้เพราะเห็นว่ามันไม่ได้มาก่อให้เกิดความเสียหายอะไร
ฤดูกาลการจับปลาในหมู่บ้านเคาะเคลีย
เดือน

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

จานวน
ปลาและ
น้อย
มาก
สัตว์น้าที่
ประมาณ 10 กระสอบ/วัน
ประมาณ 100-125 กระสอบ/วัน
จับได้
*การทาประมงทะเลจะถูกระงับโดยทางการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนยนถึงสิน้ เดือนสิงหาคมของทุกปี เริ่มตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคม 2558

ั ่ ่บา้ นเคาะเคลีย
เรือประมงริมชายฝงหมู

กลุ่มผูห้ ญิงหมู่บา้ นเคาะเคลียกาลังตากปลาแห้ง
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หญิงสาวในหมู่บา้ นเคาะเคลียค่อยๆ วางปลาหัวยุง่ สดตาม
แนวรางทีต่ ากปลา

หญิงสาวในหมู่บา้ นอันแตง กาลังเตรียมผสมกุง้ และเกลือ
เข้าด้วยกัน เพื่อทากะปิ

สิง่ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจับปลาของชาวประมงที่น่ี คือ เครื่องมือที่เลือกใช้จะไม่ใช่เครื่องมือ
ขนาดใหญ่ และไม่ได้เป็ นการตักตวงหรือกวาดพื้นทะเลอย่างเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ แม้ว่าแต่ละ
ครัง้ ที่ชาวประมงดึงตาข่ายขึ้นจากน้ าจะทาให้น้ าขุ่นกว่าเดิม ซึ่งอาจเป็ นเพียงแค่ตะกอนที่ฟ้ ุ งกระจาย
ออกมาในช่วงทีต่ าข่ายทาหน้าที่เสมือนที่กรองน้ า ทีมวิจยั คิดว่าการทาประมงขนาดเล็กเช่น นี้เป็ นวิธใี น
การจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติข องชาวบ้าน เพราะชาวประมงยังคงต้อ งมีก ารตกลงร่ว มกันในการ
เลือกสรรพืน้ ทีว่ างตาข่าย ซึง่ อาจเป็นวิธที เ่ี ปิดโอกาสให้ชาวประมงทีใ่ ช้พน้ื ทีร่ ว่ มกันช่วยกันดูแลท้องทะเล
อย่างยังยื
่ น
หากชาวประมงเลือกทีจ่ ะขายปลาและสัตว์น้ าที่จบั ได้ท ันทีหลังจากออกเรือ พวกเขาจะมีรายได้
อย่างน้อย 25,000 จัต๊ (758 บาท) ต่อกระสอบ แต่ส่วนใหญ่จะนามาแยกประเภทสัตว์น้ าตามขนาด แล้ว
นาไปตากแห้งก่อนขายต่อเพราะจะได้ราคาสูงกว่า โดยกลุ่มทีม่ กั ทาหน้าที่คดั สรรและแยกประเภทสัตว์
น้ าจะเป็ นกลุ่มผู้หญิง การขายปลาและสัตว์น้ าอื่ น ๆ ทากันทัง้ ในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านใกล้เคียง หรือส่ง
ต่อไปยังตลาดในเมืองอื่น ๆ

การตากกุง้ ทีห่ มู่บา้ นเคาะเคลีย

การตากปลาหัวยุ่งทีห่ มูบ่ า้ นเคาะเคลีย.
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กุง้ ตัวเล็กจากทะเลใกล้หมู่บา้ นนิเกรอะ

ปลาหมึกตัวเล็กจากทะเลใกล้หมู่บา้ นนิเกรอะ

กุ้งมังกรและกัง้
ในหมู่บ้านเคาะเคลียมีชาวบ้านที่ทาอาชีพค้าขายกุ้งมังกรและกัง้ อยู่ 10 ครัวเรือน เป็ นกุ้งมังกร
และกัง้ ที่รบั ซือ้ มาจากชาวประมงในหมู่บ้านแล้วนาไปขายต่อที่อ่นื ส่วนใหญ่จะส่งตรงไปย่างกุ้ง รายได้
จากการขายกุง้ มังกรและกัง้ ถือเป็นแหล่งรายได้ทส่ี าคัญเนื่องจากขายได้ราคาสูง
ในการจับกุ้งมังกร ชาวประมงจะใช้เครื่องมือดักจับทีม่ ลี กั ษณะคล้ายลอบ สานห่าง ๆ มีทค่ี ล้อง
ปลาแห้งที่ใช้เป็ นเหยื่อล่ออยู่ตรงกลางภายในเครื่องมือ ชาวประมงจะมีท่ดี กั กุ้งไว้ราว 20 อัน แล้วออก
เรือไปตอนเช้าเพื่อนาไปวางไว้ในทะเล พอช่วงบ่าย ๆ จะกลับไปอีกรอบตอนน้ า ลงเพื่อไปเก็บเครื่องมือ
ดักกุง้ มังกร การทาประมงทีน่ ่ยี งั คงใช้เครือ่ งมือแบบพืน้ บ้านตามฤดูกาล
ส่วนการจับกัง้ นัน้ ทีมวิจยั ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก แต่ตามที่เคยสังเกตจะเห็นว่า มีการ
วางกับดักไว้บนหาด ซึง่ จากความรูท้ ส่ี บื ทอดกันมาชาวบ้านจะสังเกตได้ว่า ผืนทรายลักษณะอย่างไรทีจ่ ะ
มีกงั ้ อาศัยอยู่
การซือ้ ขายกุง้ มังกรและกัง้ จะเกิดขึน้ ในหมูบ่ า้ นระหว่างชาวประมงกับพ่อค้าแม่คา้ ทีร่ บั ซือ้ โดยจะ
มีการคัดแยกตามขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
ราคากุง้ มังกรและกัง้ จะต่างกัน สาหรับกุง้ มังกรขนาดใหญ่ พ่อค้าแม่คา้ จะให้ราคา 35,000 จัตต่
๊ อ
3 กิโลกรัม (1,061 บาท) ขนาดกลางจะได้ 25,000 จัตต่
๊ อ 3 กิโลกรัม (758 บาท) และขนาดเล็กจะได้
3,000-3,500 จัตต่
๊ อ 3 กิโลกรัม (91-106 บาท) ส่วนกัง้ นัน้ จะมีราคาสูงกว่า กล่าวคือ ขนาดใหญ่จะมีราคา
อยู่ท่ี 60,000 จัตต่
๊ อ 3 กิโลกรัม (1,818 บาท) ขนาดกลางจะได้ราคา 45,000 จัตต่
๊ อ 3 กิโลกรัม (1,364
บาท) และขนาดเล็กจะได้ 35,000 จัตต่
๊ อ 3 กิโลกรัม (1,061 บาท)
ราคารับซื้อกุ้งมังกรที่หมู่บ้านเคาะเคลีย
ขนาดตัวกุ้งมังกร
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

ราคาต่อ 3 กิ โลกรัม
(จัต)
๊
35,000
25,000
3,000-3,500
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(บาท)
1,061
758
91-106

ราคารับซื้อกัง้ ที่หมู่บ้านเคาะเคลีย
ขนาดตัวกัง้
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

ราคาต่อ 3 กิ โลกรัม
(จัต)
๊
60,000
45,000
35,000

(บาท)
1,818
1,364
1,061

พ่อค้าแม่คา้ จะรับซือ้ กุง้ มังกรและกัง้ แล้วนาไปเก็บไว้ในบ่อเลีย้ งจนกว่าจะครบจานวนทีต่ งั ้ เป้าไว้
ส่วนใหญ่จะรอให้ครบ 10 กล่องหรือประมาณ 150 กิโลกรัม แล้วค่อยส่งไปขายต่อ จานวนกุ้งมังกรทีเ่ คย
ขายได้น้อยที่สุดในรอบ 1 เดือน คือ 7 กล่อง หรือ 105 กิโลกรัม จานวนกุ้งมังกรที่ขายต่อได้มากที่สุด
คือ 50 กล่อง หรือ 7,500 กิโลกรัม ราคารับซื้อกุ้งมังกรที่ย่างกุ้งจะตกประมาณ 600,000 จัตต่
๊ อกล่อง
(18,182 บาท) หรือ 30,000 จัตต่
๊ อกิโลกรัม (909 บาท) ในขณะทีร่ าคารับซือ้ กัง้ ทีย่ ่างกุ้งจะตกประมาณ
80,000 จัตต่
๊ อตัว (2,424 บาท) โดยแต่ละตัวจะมีน้าหนักไม่ถงึ 1 กิโลกรัม

ลอบจับกุง้ มังกร

ั่
กัง้ ทีจ่ บั ได้ บริเวณชายฝงทะเลของบ้
านอันแตง

ชาวประมงในหมู่บา้ นเคาะเคลีย
อธิบายวิธกี ารใช้ลอบจับกุง้ มังกร

กุง้ มังกรในบ่อเลีย้ งทีห่ มูบ่ า้ นเคาะเคลีย
(Panulirus polyphagus)
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วิ ธีการทามาหากิ นอื่น ๆ ในหมู่บ้านเคาะเคลีย
ในหมู่บา้ นเคาะเคลียมีโรงเรือนเลีย้ งเป็ ดอยู่ทงั ้ หมด 10 แห่ง ผลิตภัณฑ์หลักของทีน่ ่ี คือ ไข่เป็ ด
สาหรับเป็ด 1,200 ตัว จะให้ไข่เป็ดประมาณ 1,100 ฟองต่อวัน ขายส่งให้ตลาดทีร่ าคาฟองละ 100 จัต๊ (3
บาท) โดยโรงเรือนเลีย้ งเป็ดทีเ่ ลีย้ งเป็ดไว้มากทีส่ ุดในหมูบ่ า้ นเคาะเคลียมีเป็ดอยูป่ ระมาณ 5,000 ตัว
โรงเรือนเลีย้ งเป็ ดจะรับซือ้ เป็ ดทีโ่ ตแล้วพร้อมออกไข่ (ราคาตัวละ 3,000 จัตหรื
๊ อ 91 บาท) แล้ว
เลีย้ งไว้ 3 ปีจนใกล้วยั ทีเ่ ป็ดจะออกไข่น้อยลงแล้วจึงขายต่อ ทีมวิจยั ถามเจ้าของโรงเลีย้ งเป็ ดว่า จะทราบ
ได้อย่างไรว่าเป็ ดตัวไหนแก่เกินไปที่จะออกไข่ เจ้าของโรงเรือนเลี้ยงเป็ ดตอบว่า "โดยดูจากขนาดของ
เป็ด มันอาจดูยากแต่สาหรับพวกเรา มันไม่ซบั ซ้อนอะไรเพราะเราอยูก่ บั เป็ดเหล่านี้ทุกวัน"

โรงเรือนเลีย้ งเป็ ดในหมู่บา้ นเคาะเคลีย

บวบ และแตงกวาอินทรีย์
จากสวนผักใกล้ๆ โรงเรือนเลีย้ งเป็ ด”

ต้นทุนส่วนใหญ่ในการเลีย้ งเป็ดเป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับอาหารเป็ด ซึง่ ได้แก่ปลาตัวเล็กตัวน้อยทีซ่ อ้ื
มาจากชาวประมงในหมู่บ้านและข้าวเปลือกจากชาวนาที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีค่าน้ ามันที่ใช้ใน
การสูบน้ าเพื่อนามาใช้ในโรงเรือนเลีย้ งเป็ ด และค่าจ้างแรงงงานช่วยดูแลเป็ ด จากการสัมภาษณ์เจ้าของ
โรงเรือนเลีย้ งเป็ดเจ้าหนึ่งกล่าวว่า เขาปลูกผักสวนครัวไว้ใกล้ ๆ โรงเรือนเลีย้ งเป็ ดเพื่อนามาเป็ นอาหาร
ให้เป็ ด การปลูกผักอย่าง ผักบุง้ แตงกวา มะระ และบวบนับเป็ นการลงทุนทีแ่ ทบจะไม่มตี ้นทุนอะไรเลย
เนื่องจากดินก็อุดมสมบูรณ์อยูแ่ ล้วและสามารถนาขีเ้ ป็ดหรือเศษอาหารมาใช้ทาเป็ นปุ๋ยธรรมชาติ
ได้ ผัก ที่เ หลือ ก็ส ามารถนามากินเองหรือ ขายต่ อ ในตลาดได้เ ช่นกัน รายได้ท่ไี ด้จากการขายผักยัง
สามารถใช้ในการดูแลโรงเรือนเลีย้ งเป็ ดหรือค่าน้ ามันในการขนส่ง นอกจากนี้ เจ้าของโรงเรือนเลีย้ งเป็ ด
ดังกล่าวยังบอกอีกว่า ไม่มกี ารใช้ป๋ ยเคมี
ุ
ในการปลูกผักริมโรงเรือนเพราะจะไม่ดตี ่อสุขภาพ ผักเหล่านี้จงึ
เป็ นผักอินทรียแ์ ละปลอดภัยสาหรับทัง้ คนและเป็ ด รวมถึงผืนดินและสิง่ แวดล้อม เจ้าของโรงเรือนเลี้ยง
เป็ ดจึงไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมในเรือ่ งปุ๋ยหรือยากาจัดวัชพืช แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นตัวคุกคามเป็ ดมากทีส่ ุด คือ หนู ท่ี
มักจะมากินไข่เป็ด
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ประมงในนิ เกรอะ
ทีมวิจยั ปรึกษาชาวบ้านในหมู่บา้ นเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องประมงในหมู่บ้านนิเกรอะ ทัง้ เรื่องการจับ
ปลาและการทาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าไม่ว่าจะเป็นการทากะปิหรือการตากปลาแห้ง
ชาวประมงที่หมู่บา้ นนิเกรอะพาทีมวิจยั ล่องเรือไปตามลาคลองเพื่อให้เห็นภาพป่าชายเลนของ
ปากแม่น้ านิเกรอะทีอ่ ยู่ใกล้หมู่บ้าน ระหว่างทางมีต้นไม้มากมาย อาทิ ต้นหญ้าที่มใี บยาวและเรียว ต้น
โกงกางใบใหญ่ทม่ี รี ากงอกซับซ้อนแตกแขนงออกมาภายนอก การลงพืน้ ทีค่ รัง้ นี้ทาให้เห็นว่ า ชาวประมง
สามารถระบุได้อย่างมันใจว่
่ าป่าชายเลนที่น่ีมพี ชื อะไรบ้างและแต่ละชนิดอยู่ตรงบริเวณใดบ้าง รวมถึง
ระบุว่าพืชในปา่ ชายเลนมีมากขึน้ และหลากหลายขึน้
ชาวประมงอธิบายว่า ป่าชายเลนแห่งนี้มพี ชื ที่กินได้อยู่หลายชนิด แต่จาต้องมีพ้นื ฐานความรู้
เกีย่ วกับพืชอยูบ่ า้ ง เพราะพืชบางชนิดจะกินได้เฉพาะบางฤดูกาล และจะกลายเป็ นพืชมีพษิ ในช่วงเวลา
อื่น พืชบางชนิดเป็ นสมุนไพร เช่น เหงือกปลาหมอ (Acanthus ilocifolius) ทีช่ าวบ้านนาหนามตามขอบ
ใบมาจิม้ บนผิวหนังในกรณีทโ่ี ดนงูกดั เพื่อ บรรเทาพิษ

ทีมวิจยั ร่วมเก็บตัวอย่างพืชปา่ ชายเลนกับ
ชาวประมงในหมู่บา้ นนิเกรอะ

ชาวประมงกาลังหาปลาในแม่น้านิเกรอะ

โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata)

ปูเกาะอยู่บนลาต้นแสมทะเล

ชาวบ้านนิเกรอะจะทาประมงกันบริเวณปากแม่น้ านิเกรอะ โดยชาวประมงจะจัดวางตาข่ายไว้
กลางน้าเพื่อจับปลา กุง้ เคย ให้กระแสน้าทีข่ น้ึ -ลงตามธรรมชาตินาเอาสัตว์น้าเหล่านี้มาติดตาข่าย
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ชาวประมงอธิบายว่า ที่น่ีทาการประมงได้ตลอดทัง้ ปี แต่ช่วงที่จะจับปลาได้ดที ่สี ุดมีอยู่ 2 ช่วง
คือ ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม และระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ขณะทีใ่ นเดือน
เมษายนซึง่ เป็นช่วงทีร่ อ้ นทีส่ ุดและกาลังเปลีย่ นผ่านเป็นฤดูฝนจะเป็นช่วงทีจ่ บั ปลาได้น้อยทีส่ ุด

ชาวประมงในหมู่บา้ นนิเกรอะขนกุง้ เคยทีจ่ บั ได้ไปยังหมู่บา้ นเพือ่ เตรียมทากะปิ

การคัดแยกกุ้งตามขนาดและชนิด

กะปิตากแห้งทีห่ มู่บา้ นนิเกรอะ

นอกจากกุ้งและปลาในแม่น้ าแล้ว บริเวณป่าชายเลนยังมีสวั ต์น้ าอื่น ๆ และพืชอื่น ๆ ทีช่ าวบ้าน
สามารถเก็ บ ใบ ผลและดอกไปกิ น และใช้ ไ ด้ ตั ว อย่ า งเช่ น ใบของผั ก เบี้ ย ทะเล (Sesuvium
portulacastrum) ทีส่ ามารถนาไปกินเป็ นเครื่องเคียงกับข้าว หรือผลของ Finlaysonia sp. ซึง่ ชาวบ้านก็
นาไปกินเป็นประจาเช่นกัน
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของป่าชายเลน คือ จานวนและความหลากหลายของสัตว์น้ าที่ยงั มี
มากมาย รวมถึง เคย ซึง่ เป็นสัตว์น้าทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงง่าย ก็ยงั มี
ให้ชาวบ้านจับอยู่มากมาย สิ่งเหล่านี้ช้ใี ห้เ ห็นว่ าน้ าบริเวณป่าชายเลนยังสะอาดและอุ ดมไปด้ว ยธาตุ
อาหารทีส่ ามารถหล่อเลีย้ งสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้ให้เจริญเติบโตได้ การทีช่ าวบ้านสามารถนาปลา กุ้ง และเคย
มาแปรรูป ก็ชใ้ี ห้เห็นว่าสัตว์น้าเหล่านี้ยงั คงมีมากพอทีจ่ ะนาไปบริโภคเองและส่งขาย
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในวัฒนธรรมมอญและหลาย ๆ พื้นทีใ่ นเมียนมาใช้กะปิในการทากับข้าว จึงถือได้
ว่ากะปิเป็นอาหารทีส่ าคัญในวิถชี วี ติ ของคนท้องถิน่

42

จากการพูดคุยกับชาวประมงในทัง้ สองหมู่บ้าน ทีมวิจยั พบว่า ในพะลึนมีสตั ว์น้ าอยู่อย่างน้ อย
138 สายพันธุ์ ซึ่ง 121 สายพันธุ์เป็ นสัตว์น้ าที่รฐั บาลเมียนมาจัดว่าเป็ นสัตว์น้ าพาณิชย์ (จากสัตว์น้ า
พาณิชย์ทงั ้ หมด 248 สายพันธุ์) ชาวบ้านยังบอกอีกว่า ยังมีสตั ว์น้ าท้องถิน่ อีกมาก ทัง้ ในทะเล ป่าชาย
เลน ท้องนา และแหล่งน้าต่างๆ ซึง่ เป็นสัตว์น้าท้องถิน่ ทีไ่ ม่ได้นิยมเอาไว้ขายแต่กเ็ อาไว้สาหรับบริโภคใน
พืน้ ที่
พืชที่มกั พบในป่ าชายเลนที่ปากแม่น้านิ เกรอะในระหว่างการสารวจพื้นที่
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ลาดับที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora
1
mucronata
Aegialitis rotundifolia
2
Excoecaria agallocha
3
Sesuvium
4
portulacastrum
Dalbergia spinosa
5

6

7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

ชื่อภาษาไทย
โกงกางใบใหญ่, กงกอน, กง
กางนอก, กงเกง, พังกาใบใหญ่
ใบพาย, แสม
ตาตุม้ ทะเล, ตาตุ่ม, บูตอ
ผักเบีย้ ทะเล

สรรพคุณ/วิธกี ารใช้โดยชุมชน
ยางใบมีพษิ อันตรายต่อตา
กินเป็นเครือ่ งเคียง

ไม่พบชือ่ ภาษาไทย

ใบกินได้ ราก ทาแขวนคอเวลาเท้า
บวม แขนบวม แล้วอาการบวมจะ
หายไป
Acanthus ilicifolius
เหงือกปลาหมอดอกม่วง, แก้ม ใบมีส รรพคุ ณ ในการบรรเทาพิษ
หมอ, แก้มหมอเล, นางเกร็ง, ชาวบ้านใช้หนามที่ปลายใบจิ้มไป
จะเกร็ง, อีเกร็ง, เหงือกปลา
ตามผิวหนังบริเวณทีโ่ ดนงูกดั
หมอน้าเงิน
Avicennia marina
แสมทะเล, ปีปีดา, แสมขาว,
พีพเี ล
Finlaysonia maritima เถากระเพาะปลา
Derris trifoliata
เถาถอบแถบน้า, แควบทะเล, ถอบแถบทะเล, ผักแถบ,
ทับแถบ, ถัวน
่ ้า
Bruguira gymnorrhoza พังกาหัวสุมดอกแดง, ประสัก, ประสักแดง, โกงกางหัวชุม,
พังกาหัวสุม, พลัก
Finlaysonia sp.
ไม่พบชือ่ ภาษาไทย
ผลกินได้
Brownlowia tersa
น้านอง
Avicennia alba
แสมขาว, พีพเี ล, แหม, แหมเล Aegiscerus
เล็บมือนาง, เล็บนาง,
corniculatum
แสมแดง, ลาพู
สายพันธุเ์ ดียวกับ
หมายเลข 13
Nipa fruticans
จาก
ใบน าไปท าเป็ น หลัง คากัน ฝนได้
ดอกนาไปบริโภคได้

ทีม่ าในการเทียบชื่อภาษาไทย
- http://www.aquatoyou.com/index.php/2013-02-20-07-46-16/65-rhizophora-mucronata
- http://yawathutraksingwaedlorm.blogspot.com/2009/07/blog-post_9748.html
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รายได้จากการทาประมงในพะลึน
ประมง
หมูบ่ า้ น

จานวน
ประชากร
(ครัวเรือน)

จานวน
จานวน
จานวน
ชาวประมง
เครือ่ งยนต์
เรือ
(ครัวเรือน)
ดีเซล

ตาข่าย

รายได้ระหว่างธันวาคม 2557มีนาคม 2558

497

-

-

-

-

(จัต)
๊
-

200

22

23

23

20

256,800,000

210

86

86

126

707

2,115,900,000 64,118,182

นินู่

310

-

-

-

-

-

-

ซายแกรม

125

-

-

-

-

-

-

บาลายแซม

90
1,432

108

109

149

727

อังแตง
นิเกรอะ

(บาท)
7,781,818

เคาะเคลีย

รวม

2,372,700,000 71,900,000

จากการลงพืน้ ที่ 2 หมู่บา้ นทีท่ าประมงเป็ นหลักในพะลึน เราพบว่า หมู่บา้ นนิเกรอะมีครอบครัว
ชาวประมงอยูอ่ ย่างน้อย 22 ครัวเรือน มีเรือประมง 23 ลา และมีเครื่องยนต์ดเี ซลอยู่ 23 เครื่อง ส่วนมาก
ชาวประมงใช้ตาข่ายปากเสือในการจับสัตว์น้ า มีรายได้จากการทาประมงในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึง
เดือนมีนาคม 2558 รวม 4 เดือนประมาณ 256,800,000 จัต๊ (7,781,818 บาท)
จากการสารวจครอบครัวประมงจานวน 86 ครัวเรือนในหมู่บ้านเคาะเคลีย ทีมวิจยั พบว่ามี
เรือประมงอย่างน้อย 86 ลา มีเครื่องยนต์ดเี ซล 126 เครื่อง และมีตาข่ายจับปลาอีก 707 หลัง ในช่วง 4
เดือนที่ผ่านมาาระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ชาวบ้านที่น่ีมรี ายได้อย่างน้อย
2,115,900,000 จัต๊ (64,118,182 บาท)
โดยรวมแล้ว 2 หมู่บา้ นประมงในพะลึนมีชาวประมงอยู่อย่างน้อย 108 ครัวเรือน ทารายได้จาก
การประมงในหนึ่งปีอย่างน้อย 2,372,700,000 จัต๊ (71,900,000 บาท)
อย่า งไรก็ต าม อาจจ าเป็ นจะต้อ งทาความเข้าใจว่า รายได้ข องชาวประมงที่น่ีอ าจเปลี่ย นไป
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน หนังสือพิมพ์เมียนมาไทม์ (Myanmar Times) รายงานข่าวว่ากระทรวงปศุสตั ว์
ประมง และการพัฒนาชนบทเมียนมา มีแถลงการณ์ออกมาบังคับให้ชาวประมงหยุดหาปลาในทะเล
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงปลายเดือนสิงหาคม เพื่อฟื้นฟูพนั ธุป์ ลาในทะเลทีล่ ดลงไปมาก ชาวประมงใน
พืน้ ทีอ่ ธิบายว่า ข้อห้ามนี้จะส่งผลกระทบต่อการทาประมงและรายได้ของพวกเขามากพอควร โดยเฉพาะ
กลุ่มชาวบ้านทีท่ าธุรกิจและจับกุ้งมังกรและกัง้ เนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็ นช่วงที่
พวกเขาจับกุง้ มังกรและกัง้ ได้มากทีส่ ุด
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บทที่ 7 รายได้รวมของพะลึน
จากการส ารวจและสัมภาษณ์ ชาวบ้า นทัง้ 6 หมู่บ้านในพะลึน ตัง้ แต่ เ ดือ นมกราคมถึงเดือ น
มีนาคม 2558 รายได้รวมต่อปี จากการปลูกหมาก ทานาข้าวและการทาประมงคิดเป็ นมูลค่าประมาณ
5,830,851,000 จัต๊ (176,692,455 บาท) เป็นอย่างต่า
รายได้เกือบครึง่ หนึ่งของรายได้รวมทัง้ หมดมาจากหมู่บ้านประมงเคาะเคลีย ซึ่งมีรายได้รวม
ตลอดทัง้ ปีคดิ เป็ นมูลค่าอย่างน้อย 2,257,750,000 จัต๊ (68,416,667 บาท) ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ทไ่ี ด้มา
จากการทาประมง หมู่บ้านอังแตงซึ่งมีพ้นื ที่สวนหมากมากที่สุดในจานวน 6 หมู่บ้าน มีรายได้มากเป็ น
อันดับสองคือ 1,384,880,000 จัต๊ (1,384,880,000 บาท) ส่วนหมู่บา้ นประมงอีกแห่งคือ หมู่บา้ นนิเกรอะ
ซึง่ มีรายได้ตลอดปี คดิ เป็ นมูลค่าอย่างน้อย 1,248,900,000 จัต๊ (37,845,455 บาท) หมู่บ้านซายแกรม
หมู่บ้านนินู่ หมู่บ้านบาลายแซม มีรายได้รวมต่ อ ปี อ ยู่ท่ี 514,951,000 จัต๊ (15,604,576 บาท),
317,030,000 จัต๊ (9,606,970 บาท) และ 107,340,000 จัต๊ (3,252,727 บาท)
หากเปรียบเทียบรายได้ตามแหล่งทีม่ าของรายได้ 3 อย่างคือ หมาก ข้าวและประมง จะเห็นว่า
หมากเป็ นแหล่งรายได้ท่สี ูงที่สุด ชาวบ้านทัง้ 6 หมู่บ้านในพะลึนมีรายได้จากการขายหมากอย่างน้อย
3,008,520,000 จัต๊ (91,167,273 บาท) หรือคิดเป็ นร้อยละ 51.6 จากรายได้รวมทัง้ หมด รายได้จากการ
ทาประมงถือเป็นแหล่งรายได้ทส่ี าคัญด้วยเช่นกัน หมู่บา้ นประมงทัง้ 2 แห่งจะมีรายได้จากการทาประมง
อย่างน้ อย 2,372,700,000 จัต๊ (71,900,000 บาท) ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 40.7 จากรายได้รวมทัง้ หมด
ส่วนรายได้จากข้าวจะไม่สูงเท่าหมากและประมง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้กินเองจึงไม่เน้ น
เป็นรายได้หลัก แต่ยงั คงมีรายได้จากข้าวอย่างน้อย 449,631,000 จัต๊ (13,625,182 บาท) คิดเป็ นร้อยละ
7.7 จากรายได้รวมทัง้ หมด
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รายได้รวมจากหมาก
ข้าวและประมง (จัต)
๊

รายได้รวมจากหมาก
ข้าวและประมง (บาท)

บาลายแซม

107,340,000

3,252,727

นินู่

317,030,000

9,606,970

ซายแกรม

514,951,000

15,604,576

นิเกรอะ

1,248,900,000

37,845,455

อังแตง

1,384,880,000

41,966,061

เคาะเคลีย

2,257,750,000

68,416,667

รวม

5,830,851,000

176,692,455

หมูบ่ ้าน
(เรียงตามรายได้จากน้อยไปมาก)

รายได้รวมของทัง้ รายได้รวมของทัง้
(เรียงตามรายได้จากน้อยไปมาก)
6 หมู่บ้าน (จัต)
๊
6 หมู่บา้ น (บาท)
แหล่งรายได้

คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
ของรายได้ทงั ้ หมด

ข้าว

449,631,000

13,625,182

7.7%

ประมง

2,372,700,000

71,900,000

40.7%

หมาก

3,008,520,000

91,167,273

51.6%

รวม

5,830,851,000

176,692,455

100%
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ประวัติหมู่บ้านอังแตง

วัดอังแตง

ชาวบ้านอังแตงจะมาไหว้พระทุกเย็น

ในปี 1887 กลุ่มชาวมอญนาโดยอู เซน เดินทางมาปกั หลักอยู่บริเวณใกล้ๆ พืน้ ทีห่ มู่บา้ นอังแตง
ในปจั จุบนั ในตอนนัน้ พืน้ ทีแ่ ห่งนี้เต็มไปด้วยปา่ ไม้และป่าชายเลนปกคลุมทัวทั
่ ง้ บริเวณใกล้เคียงหมู่บา้ น
ั่
และกระจายตัวออกไปเป็ นแนวจนถึงชายฝงทะเล
บริเวณท้ายหมู่บ้านมีทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ ซ่งึ
รองรับน้าทีไ่ หลมาจากแม่น้า แต่ในบางครัง้ ได้มนี ้าทะเลทะลักเข้าไปด้วยเช่นกัน
บึง นี้ เ ปรียบเสมือ นบ้านของนก สัต ว์ป่าและสัตว์น้ านานาชนิ ด ตลอดทัง้ ปี ในบางฤดู จะมีนก
กระยางจานวนมากทีเ่ ข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ จึงทาให้ชาวบ้านเรียกบึงแห่งนี้ว่า "บึงอังแตง" หรือบึง
นกกระยาง
กลุ่มคนทีเ่ ข้ามาตัง้ รกรากในบริเวณหมูบ่ า้ นอังแตงในตอนนัน้ มีดว้ ยกัน 5 ครอบครัวทีบ่ ุกเบิกใน
การทาเกษตรโดยการถางป่าเพื่อทาพื้นที่ใช้ในการปลูก นอกจากนี้ ชาวบ้านยังทามาหากินโดยการทา
ประมง หาของปา่ ล่าสัตว์ปา่
พื้นที่ตรงนัน้ อุ ดมสมบูรณ์ มาก ผู้ค นเริม่ ย้ายเข้ามาตัง้ รกรากมากขึ้นทุกๆ ปี จนมีขนาดใหญ่
พอทีจ่ ะตัง้ เป็ นหมู่บา้ น เริม่ แรกได้ตงั ้ ชื่อหมู่บา้ นเป็ นภาษามอญว่า กว๊านอินตาย (Kwan In Dai) หรือ
เง็ทจาอิน (Nget Kya Inn) ในภาษาพม่า จนล่าสุดมีการเปลีย่ นชื่อเป็ น กว๊านอังแตง (Kwan In Din) หรือ
ภาษาพม่าเขียนว่า อังแตง (Andin)
นอกจากนี้ ยังมีคนจากภาคกลางของพม่าจานวนมากที่ยา้ ยเข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้าน ในช่วง
100 กว่าปี ก่อนหน้ านี้ ชาวบ้านทีน่ ่ีเลีย้ งชีพด้วยการทานาเพียงอย่างเดียว แต่ในปจั จุบนั ชาวบ้านได้ทา
สวนปลูกหมากและยางพารา ทัง้ ยังทาประมงเองซึ่งถือเป็ นแหล่งรายได้ท่สี าคัญ และเป็ นวิถีชวี ติ ของ
ชุมชนริมน้าด้วยเช่นกัน
เนื่องด้วยหมู่บา้ นอังแตงเป็ นหมู่บา้ นทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจดี มีความเจริญรุ่งเรือง ปจั จุบนั จึงมี
ประชากรเพิม่ ขึน้ มากถึง 500 ครัวเรือน รวมทัง้ ยังมีแรงงานทีอ่ พยพจากภาคกลางของพม่าเข้ามาในช่วง
ทานาหรือช่วงอื่นๆ ตามฤดูกาล ถือได้ว่าหมูบ่ า้ นอัง แตงมีอนาคตทีส่ ดใส เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ ไร่นา หรือท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์
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ทีต่ งั ้

หมูบ่ า้ นอังแตงตัง้ อยูบ่ ริเวณตีนภูเขาพะลึน ตัง้ อยูท่ างตะวันตกของเมืองเย โดยห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร ซึง่ เมืองเยเป็ นเมืองท่าทีอ่ ยู่ทางตอนใต้สุดของ
รัฐมอญ

ผูค้ น

ประชากรมากกว่าร้อยละ 95 เป็นคนชาติพนั ธุม์ อญ

ศาสนา

คนทีน่ ่ที งั ้ หมดนับถือศาสนาพุทธ ในหมู่บา้ นมีวดั 1 แห่ง เจ้าอาวาสคนปจั จุบนั ของ
วัดอังแตงคือ Bandadhta Thila (Samasayiya) ถือเป็ นเจ้าอาวาสรูปแรกทีเ่ ป็ นคน
หมู่บ้านอังแตงโดยกาเนิด โดยท่านได้นาค าสอนของพระพุทธเจ้าและอดีต เจ้า
อาวาสมาเผยแผ่แก่พระสงฆ์ สาม เณร ตลอดจนคนในชุมชน เสมอมา

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจที่สาคัญของหมู่บ้านอังแตงคือ การทานา การทาสวนหมาก การขาย
สินค้าประมงและอาหารทะเล โดยการทาสวนหมากและขายผลผลิตต่างๆที่ได้
จากสวน ถือเป็นแหล่งรายได้ทส่ี าคัญทีส่ ุดของชาวบ้านทีน่ ่ี หมู่บา้ นอังแตงส่งออก
หมากจานวนมหาศาลไปทัวประเทศพม่
่
า ผลไม้ทม่ี ชี ่อื ว่า Duya Danyin ซึง่ เป็ น
ผลไม้ยอดนิยมในย่างกุง้ และหลายๆ เมืองก็มาจากทีน่ ่ดี ว้ ยเช่นกัน

สังคม

เมื่อ มีกิจกรรมหรือ งานประเพณี คนในหมู่บ้านจะร่ว มแรงร่ว มใจช่วยเหลือ กัน
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตามประเพณี การขึน้ บ้านใหม่ งานแต่ง หรืองานศพ มี
การระดมทุน กัน เพื่อ ซื้อ รถมาใช้ใ นการท าพิธ ีศ พ โดยมีเ จ้า อาวาสเป็ น คนให้
คาปรึกษา ทัง้ ชาวบ้านยังมีการจัดตัง้ กลุ่มที่ทางานบริการให้ชุมชน เมื่อปี 2555
ชาวบ้านรวบรวมเงินไปซือ้ รถพยาบาลประจาหมู่บา้ นเพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิน
ด้วย นอกจากนี้ชาวบ้านอังแตงทีท่ างานอยูใ่ นประเทศมาเลเซีย ได้ช่วยกันบริจาค
เงินทุนในการสร้างอนุสาวรียท์ ต่ี งั ้ อยูใ่ จกลางหมู่บา้ นอีกด้วย และวันเข้าพรรษาใน
ปี 2557 ชาวบ้านร่วมกันบริจาคข้าวให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส ซึง่ เป็นการบริจาคครัง้ ที่ 4
ในรอบปีนนั ้

การศึกษา

เมื่อปี 2502 มีการตัง้ โรงเรียนประถมศึกษาขึน้ ในหมู่บา้ น เมื่อปี 2514 โรงเรียน
ได้ยกระดับให้มกี ารเรียนการสอนตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และเมื่อปี 2555 ได้ขยายหลักสูตรถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี
2555 ตามจานวนนักเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้
หมู่บ้านอังแตงยังมีโรงเรียนอีกหนึ่งแห่งที่เป็ นโรงเรียนมอญ ตัง้ ขึ้นเมื่อปี 2514
เพื่อ รัก ษาและสืบ ทอดวัฒ นธรรมและภาษามอญ โรงเรีย นแห่ ง นี้ ข ยายเป็ น
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โรงเรียนทีม่ หี ลักสูตรถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปี 2528 และเพิม่ หลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาปลายเมื่อปี 2543 ตามคาแนะนาของพรรครัฐมอญใหม่ ถือได้
ว่าในปจั จุบนั หมู่บ้านอังแตงมีโ รงเรียนที่มหี ลัก สูต รถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอยูถ่ งึ 2 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะมีหลักสูตรในการสอนทีไ่ ม่เหมือนกัน
การรักษา
พยาบาล

หมูบ่ า้ นอังแตงมีสถานพยาบาลของรัฐ มีพยาบาลผดุงครรภ์ทไ่ี ด้รบั การสนับสนุ น
จากรัฐ บาลกลาง และทางพรรครัฐ มอญใหม่ย งั ส่ ง เจ้า หน้ า ที่เ ข้ามาให้บ ริก าร
ทางด้านสุขภาพอนามัยอีกด้วย

สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์

หมู่บา้ นอังแตงมีเจดียห์ นึ่งองค์ซง่ึ สร้างเมื่อ 100 กว่าปีท่แี ล้ว ตัง้ อยู่บนภูเขาทาง
ตะวันออกของหมู่บ้าน ได้รบั การบูรณะขึ้นมาใหม่และยังคงเป็ นที่สกั การะไหว้
ของชาวบ้า นจนถึง ทุ กวัน นี้ และยัง มีเ จดีย์อีกหนึ่ งองค์ซ่ึง สร้า งขึ้น เพื่อ ฉลอง
โอกาสครบรอบ 2500 ปีของพระพุทธศาสนา ตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าวัดอังแตง ผูเ้ ฒ่าผู้
แก่เล่ากันว่า เจดียข์ องทีน่ ่จี ะเปล่งประกายสว่างไสวราวกับเกิดปาฎิหารย์
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บทที่ 8 โรงไฟฟ้ าถ่านหินเย
เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2557 ตัวแทนผูส้ นับสนุ นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเยเดินทางเข้าหมู่บา้ น
อังแตงในเขตพะลึนเพื่อบอกชาวบ้านว่า บริษทั ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน) (เดิมคือบริษทั โตโย-ไทย
คอร์ปเปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)) มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกะวัตต์และท่าเรือใน
บริเวณนี้และต้องใช้พน้ื ทีป่ ระมาณ 500 เอเคอร์ (125 ไร่)
พืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั วางแผนว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแหล่งปลูกข้าวทีส่ าคัญมาก
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งในพะลึน ซึง่ อยู่ทางตอนเหนือของหมู่บา้ นอังแตง ใกล้ปากแม่น้ า นิเกรอะ และหาดเลนที่
ทอดยาวคันระหว่
่
างทะเลอันดามันกับหมู่บ้านอังแตง ชาวบ้านกลัวว่า การสร้างสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่
อย่างโรงไฟฟ้าถ่ านหินและท่าเรือในบริเวณนี้จะทาลายระบบนิเวศที่เป็ นแหล่งทรัพ ยากรธรรมชาติท่ี
สาคัญของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็ นท้องทะเลทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิ ด แหล่งอาหารหลักอย่าง
ทุ่งนาผืนใหญ่ท่มี ที งั ้ ข้าว พืชผัก ปลาและสัตว์อกี มากมาย ทีส่ ามารถหากินได้ ตลอดปี รวมถึงสวนหมาก
และผลไม้ทเ่ี ป็นแหล่งรายได้หลัก หากสิง่ เหล่านี้ถูกทาลายไป พวกเขาจะสูญเสียทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นวิถี
ชีวติ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม พวกเขาจะไม่เหลืออะไรทิง้ ไว้ให้ลกู หลานเลย

พืน้ ทีบ่ ริเวณทีบ่ มจ. ทีทซี แี อล ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกะวัตต์

หลังจากการเข้ามาของบริษทั ชาวบ้านอังแตงได้เริม่ เสาะหาข้อมูลเพิม่ เติมแล้วพบว่า ทางบริษทั
ได้เสนอโครงการนี้ต่อกระทรวงพลังงานไฟฟ้าพม่า (Ministry of Electric Power) และได้มกี ารลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) ไปแล้วตัง้ แต่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556
ซึง่ ในตอนนัน้ ชาวบ้านแทบไม่ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการลงนามเลย
ตัง้ แต่การเข้ามาของบริษทั ในพืน้ ทีพ่ ะลึนครัง้ นัน้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในหมู่บา้ นอังแตง
ได้แสดงจุดยืนคัดค้านโครงการมาตลอด มีทงั ้ การเขียนจดหมายและเข้าพบผูน้ าท้องถิน่ เพื่อแสดงจุดยืน
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ของพวกเขา นอกจากนี้ ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ กว่า 400 คนและกลุ่มพลเมืองสังคมเย (วายเอสเอส)
(Ye Social Society - YSS) ทีอ่ อกมาเดินขบวนประท้วงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม
2557 แม้แต่ฝ่ายพรรคการเมืองและกลุ่มทหารคือ พรรครัฐมอญใหม่ (New Mon State Party - NMSP)
และกองกาลังทหารมอญกู้ชาติ (Mon National Liberation Army - MNLA) ต่างออกแถลงการณ์แสดง
เจตจานงที่จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนมาตัง้ แต่เดือนมกราคม 2558 โดยให้เหตุผลว่า พื้นที่ตรงนี้ยงั
เป็ นพืน้ ที่ไม่สงบและการประเมินผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการยังทาได้ไม่ดพี อ เมื่อเดือน
กันยายน 2557 ทางรัฐมอญเองได้สงห้
ั ่ ามไม่ให้บริษัทเข้าพื้นที่ไปศึกษาความเป็ นไปได้ใ นการจัดตัง้
โครงการ
แต่แล้วดูเหมือนว่าเสียงของชาวบ้านและประชาชนทีไ่ ม่เห็นด้วยกับโรงไฟฟ้าถ่านหินนัน้ เบาราว
เสียงกระซิบ ซึง่ ทางบริษทั เลือกทีจ่ ะไม่ใส่ใจ เพราะสานักข่าวในประเทศไทยหลายสานักเปิดเผยว่า บมจ.
ทีทซี แี อล แถลงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement - MOA) กับกรมการ
วางแผนไฟฟ้าพลังน้ า (Department of Hydropower Planning) กระทรวงพลังงานไฟฟ้าเมื่อวันที่ 9
เมษายน 2558 ในรายละเอียดสัญญาระบุว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่ านหินที่เย จะเป็ นโรงไฟฟ้าถ่ านหิน
ขนาด 1,280 เมกะวัตต์ทใ่ี ช้เทคโนโลยีอุลตร้าซูเปอร์คริตคิ ลั (Ultra Supercritical) มีอายุสมั ปทาน 30 ปี
งบประมาณในการลงทุ น ตัง้ ไว้ท่ีป ระมาณ 2.8 พัน ล้านเหรีย ญสหรัฐ ฯ ซึ่ง รวมสัญ ญาการออกแบบ
วิศ วกรรม การจัด หาเครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ แ ละการก่ อ สร้า งโรงงานอุ ต สาหกรรม (Engineering,
Procurement and Construction - EPC)ราคา 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (9.1 หมื่นล้านบาท) สัดส่วน
ทีม่ าของเงินทุนจะเป็ นเงินกู้รอ้ ยละ 75 และเงินหุน้ อีกร้อยละ 25 จะมีการนาเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ
อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 4 ล้านตันต่อปี จะใช้เวลาในการสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 4-6 ปี และ
คาดว่าจะใสมารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งให้ใช้ในพม่าภายในปี 2562
ข่าวการลงนามบันทึก ข้อ ตกลงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ในหมู่ประชาชนชาวพม่า ชาวบ้าน
พะลึนรูส้ กึ ตกใจกับข่าวทีอ่ อกมา เพราะไม่คดิ ว่าบริษทั จะดาเนินการต่อแม้ว่าชาวบ้านจะไม่เห็นด้วยกับ
โครงการ จึงเกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านพะลึนและประชาชนทีค่ ดั ค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกว่า
6,000 คนทีล่ านหน้าวัดหมูบ่ า้ นอังแตงในเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ประชาชนทีม่ าเข้าร่วมต่างถือป้าย
พร้อมร้องตะโกนเป็ นภาษามอญและพม่า "เราไม่อาถ่านหิน " มีการทาสติ๊กเกอร์ "เราไม่เอาถ่านหิน "
เพื่อให้ผู้ท่ไี ม่เห็นด้วยกับโครงการนาไปติดตามบ้านหรือรถ นอกจากนี้ ยังมีป้ายขนาดใหญ่เพื่อแสดง
ข้อมูลรายได้ทางเศรษฐกิจทีท่ างทีมวิจยั ได้รวบรวมไว้ตดิ อยู่ในแต่ละหมู่บา้ นทีร่ ่วมทางานวิจยั ด้วย ถือได้
ว่าการชุมนุมครัง้ นี้เป็นการชุมนุมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในรัฐมอญในหลายรอบปีทผ่ี ่านมา
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ชาวมอญกว่า 6,000 คนรวมตัวกันทีห่ มูบ่ า้ นอังแตงเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 (ภาพโดย The Irrawaddy)

สีว่ นั หลังจากการชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นายฮิโรโนบุ อิรยิ า ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่บจก. ทีทซี แี อล พร้อมคณะเดินทางไปที่วดั อังแตงเพื่อพบปะพูดคุย
และนาของมาถวายเจ้าอาวาส ทางเจ้าอาวาสอธิบายว่า ทางบริษทั กล่าวขอโทษและยอมรับว่าการลง
นามบันทึกข้อตกลงเกิดขึน้ โดยไม่ได้รบั การยิน ยอมจากชาวบ้าน ส่วนทางเจ้าหน้ าที่กระทรวงพลังงาน
ไฟฟ้ากล่าวว่า ทางกระทรวงฯ อนุ มตั กิ ารลงนามบันทึกข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เนื่องจาก
ทางบริษัทยื่นหลัก ฐานมา 3 ชิ้น คือ ภาพถ่ ายจากการประชุมที่ว ดั อังแตงเมื่อ เดือ นเมษายน 2557,
ภาพถ่ายจากการประชุมที่วดั โกยินเล เมื่อเดือนธันวาคม 2557 และภาพถ่ายจากการเชิญชาวบ้านไป
เยีย่ มชมโรงไฟฟ้าถ่านหินทีญ
่ ป่ี นุ่ และไทยเมือ่ เดือนธันวาคม 2557

รูปแผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจากรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย
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ในรายงานการศึก ษาความเป็ น ไปได้ข องโครงการโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน เย ที่จ ดั ท าโดยบริษัท
Environmental Resources Management (ERM-Siam Co.,Ltd) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินไว้ว่า
- มีกาลังผลิตทัง้ หมด 1,280 เมกะวัตต์ มี 2 เฟส เฟสละ 640 เมกะวัตต์
- ใช้พน้ื ทีป่ ระมาณ 1,500,000 ตารางเมตร (937.5 ไร่)
- ใช้เวลาในการก่อสร้าง 47 เดือนและจะมีคนงานเข้ามา 3,850 คน
- ใช้ถ่านหินประมาณ 3.5-4.5 ล้านตันต่อปี
- ปล่องควันมีความสูง 200 เมตร
ั ่ ่ อสร้างท่ าเทียบเรือ ขนส่ ง ถ่ านหิน ที่ส ามารถ
- จะมีการขุด ลอกพื้นทะเลตามแนวชายฝ งเพื
รองรับเรือขนาด 75,000 เดทเวตตัน (DWT) โดยท่าเทียบเรือจะอยู่ห่างจากตัวโรงไฟฟ้า
ประมาณ 3-5 กิโลเมตร และใช้สายพานในการป้อนถ่านหินส่งโรงไฟฟ้า
- ถ่านหินทีใ่ ช้นาเข้าจากอินโดนีเซียร้อยละ 60 ออสเตรเลียร้อยละ 20 และแอฟริกาใต้รอ้ ยละ
20)
- ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าจะใช้น้ าทะเลที่กลันแล้
่ วประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชัวโมง
่
- ลานถ่านหินจะใช้น้ าฉีด 960 ลูกบาศก์เมตรต่ อชัวโมงเพื
่
่อป้อ งกันฝุ่นฟุ้ งกระจาย น้ าที่ใ ช้
นามาจากบ่อน้าลึก (อาจเป็นน้าทีก่ กั เก็บไว้หรือน้าฝน)
- ในช่วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะใช้น้ า 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมงทั
่
ง้ ในบริเวณ
บ้านพักคนงานและส่วนอื่นๆในพืน้ ทีโ่ ครงการ น้ าทีใ่ ช้มาจากบ่อน้ าลึก (อาจเป็ นน้ าทีก่ กั เก็บ
ไว้แล้วหรือน้าฝน)
ในรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย ยังระบุอกี ว่า ในบริเวณ
รัศมี 0.5-1 กิโลเมตรของพืน้ ทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมีหมูบ่ า้ น 1 หมูบ่ า้ นและลาธาร 1 สาย
ลาดับเหตุการณ์
25 เมษายน 2557

บมจ. ทีทซี แี อล มาประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในหมู่บ้านอังแตง
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการและไม่ยนิ ยอมให้มกี ารสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ชาวบ้านอธิบายว่าทางบริษทั ไม่ได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับข้อมูลโครงการมากนัก

14 พฤษภาคม 2557 กลุ่มภาคประชาสังคมในรัฐมอญ อาทิ สภาเยาวชนมอญ นาโดย มี โซ เทน และ
กลุ่มเมืองเยเพื่อการสนับสนุ นการทางสังคม รวมทัง้ ประชาชนในแถบนัน้ แสดง
จุดยืนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้วยเหตุผลว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินจะทา
ให้ดนิ และน้าปนเปื้อน และทาลายสิง่ แวดล้อม
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ต้ น เดื อ น มิถุ น ายน สมาชิกกลุ่มวายเอสเอสกว่า 100 คนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "เราไม่เอาถ่านหิน"
2557
ในตัว เมือ งเย พร้อ มแจกเอกสารรณรงค์เ กี่ยวกับผลกระทบของถ่ านหินและ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
13 มิถุนายน 2557

สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรรัฐ มอญจากเขตชอง์ โ ซน ดร. อู ออง นาย อู
(Parliamentarian Dr. U Aung Naing Oo) ลงพืน้ ที่พบปะกับชาวบ้าน พระ และ
ผู้นาท้องถิน่ ในพะลึน มีการประชุมและลงประชามติ ผลปรากฏว่า จากจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 216 คน มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
หินจานวน 206 คน คนทีเ่ ห็นด้วย 4 คน และคนทีย่ งั ตัดสินใจไม่ได้อกี 6 คน

5 กันยายน 2557

เมื่อ เดือ นกัน ยายน 2557 รัฐ มอญสัง่ ห้า มไม่ใ ห้บ ริษัท เข้า ไปท าศึก ษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการฯ เพราะระยะเวลาที่อนุ ญาตให้เข้าไปทาการศึกษาได้
สิน้ สุดลงแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2557 และได้ส่งเอกสารเรื่องการสังห้
่ าม
ไปยังสานักงานเขตประจาเมืองเมาะลาไยและเมืองเย

14 ธันวาคม 2557

ประชาชนกว่า 400 คนเข้าร่ว มชุมนุ มและเดินประท้ว งกับกลุ่มวายเอสเอสใน
เมืองเย เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้าน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

กลางเดือ น ธันวาคม บมจ. ทีทซี แี อล เชิญชาวบ้าน ผูน้ าชุมชนและสื่อในเขตเยไปดูโรงไฟฟ้าถ่านหิน
2557
ทีญ
่ ป่ี นุ่ และไทย
22 ธันวาคม 2557

ชาวบ้านและพระสงฆ์กว่า 30 คนในพะลึนพบปะกับหัวหน้าและกรรมการพรรค
รัฐมอญใหม่ทส่ี านักงานใหญ่ของพรรคใน เย-ชอง พะยา (Ye-Chaung Payar)
เพื่อตรวจสอบจุดยืนของพรรคต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

27 ธันวาคม 2557

ชาวบ้านจานวนกว่า 500 คน ลงนามไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในขณะเดียวกัน บมจ. ทีทซี แี อล ได้จดั การประชุมครัง้ ที่สองในเมืองเยที่วดั โก
ยิน เล กับประชาชนทีไ่ ม่ได้อาศัยอยูใ่ นเขตพะลึน

28 ธันวาคม 2557

กลุ่มเยาวชนมอญประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในงาน
วันเยาวชนมอญที่หมู่บา้ นนีพะดอ (Hnee Padaw Village) เขตมุดน (Mudon
Township)

30 ธันวาคม 2557

เลขาธิการพรรครัฐมอญใหม่ประจาเขตทวาย นาย จี ซาน (Secretary of NMSP
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Nai Kyi San), ผูบ้ งั คับกองพันและกองกาลังทหารมอญกู้ชาติ พันเอกทีส่ องนาย
เนียน ทุน (2nd colonel Battalion Commander), หัวหน้าพรรครัฐมอญใหม่
ประจาเขตทวาย นาย ออง มา-แง (Nai Aung Ma-ngae) และสมาชิกพรรครัฐ
มอญใหม่ ก ว่ า 20 คนประกาศสนั บ สนุ น ชาวบ้ า นในการคัด ค้ า นโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเย ในงานประชุมครัง้ นี้มชี าวบ้านเข้าร่วมสังเกตการณ์กว่า 600
คน ทัง้ จากตัวแทนชาวบ้านพะลึน กลุ่มสหพะลึน (United Parlain Region
Group) กลุ่มวายเอสเอส และสมาคมอาลิน เอน (Ahlin Eain Association)
9 มกราคม 2558

กลุ่มผู้อาวุโสของหมู่บ้านอังแตงเป็ นตัวแทนคนท้อ งถิ่น เข้ายื่นหนังสือคัดค้าน
อย่างเป็ นทางการต่อบริษัท ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน) โดยให้เหตุผลว่า ทาง
บริษทั ดาเนินโครงการอย่างไม่โปร่งใสและขาดความจริงใจ

มกราคม 2558

พรรครัฐมอญใหม่และกองกาลังทหารมอญกู้ชาติออกแถลงการณ์ ว่ารัฐมอญ
ยัง คงเผชิญ หน้ า กับ ความไม่ ส งบ โฆษกพรรครัฐ มอญใหม่ป ระจ าเขตเมือ ง
เมาะลัมไย นาย หงสา บอง คาย (Nai Hongsar Bong Khaing) ให้สมั ภาษณ์กบั
หนังสือพิมพ์อริ ะวดีว่า ทางพรรคมีเหตุผลหลักอยู่ 3 ประการทีท่ าให้ไม่เห็นด้วย
กับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่คอื 1. การเมืองท้องถิน่ ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่
สงบเกิ ด ขึ้ น ท าให้ ไ ม่ พ ร้ อ มที่ จ ะรองรั บ โครงการพั ฒ นาขนาดใหญ่
2. กระบวนการปรึกษาหารือชุมชนและผูน้ าพระสงฆ์ยงั ไม่เพียงพอ และ 3. ทาง
พรรคไม่พ อใจวิธ ีการวิเคราะห์ค วามเสี่ยงและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของ
โครงการ

31 มกราคม 2558

มูลนิธสิ ทิ ธิมนุ ษยชนแห่งแดนมอญ (Human Rights Foundation of Monland HURFOM) เผยแพร่สารคดี "เล่นกับไฟ" (Touching the Fire) ซึง่ เป็ นสารคดี
เกีย่ วกับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและเพื่อสื่อให้
สาธารณชนทราบถึงเหตุ ผ ลในการคัดค้านโครงการของชาวบ้าน สารคดีน้ีม ี
ความยาวทัง้ หมด 38 นาที

ปลายเดือนมกราคม- มีก ารล่ า รายชื่อ ชาวบ้ า นโดยกลุ่ ม สนั บ สนุ น โครงการโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน แต่
ต้ น เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ บอกว่า ไม่มกี ารชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
2558
หินเลย
4 กุมภาพันธ์ 2558

กระทรวงพลังงานไฟฟ้าพม่ารายงานว่าในปี 2557 พม่าใช้ไฟฟ้าไป 3,970 เมกะ
วัตต์และจะต้องใช้เพิม่ 2,500 เมะวัตต์ในปี 2558 อีกทัง้ มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้า
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ถ่านหินเพิม่ เติมอีก 10 โรงซึง่ จะมีกาลังผลิตกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ อีก 13,100 เม
กะวัต ต์แ ละปล่ อ ยคาร์บอกเพิ่มอีก 96.6 ล้านตันหรือ 11 เท่าจากปริมาณใน
ปจั จุบนั ทีอ่ ยูท่ ่ี 8.9 ล้านตัน
แผนโครงการโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน ของกระทรวงทัง้ 10 โรงจะตัง้ อยู่ ใ นพื้น ที่
ดังต่อไปนี้
เขตย่างกุง้
- บมจ. ทีทีซีแ อล จากไทยมีแ ผนจะสร้า งโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน ขนาด
650-1,200 เมกะวัตต์โดยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทีลาวา
- บริษทั ออเร้นจ์ พาวเวอร์เจน (Orange Powergen) จากอินเดีย
บริษทั โกลบอล แอดไวเซอร์ (Global Adviser) จากสิงคโปร์ และ
บริษทั ไดมอนด์ พาเลส เซอร์วสิ เซส (Diamond Palace Service)
ของพม่ามีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่ านหินขนาด 500 เมกะวัตต์ใ น
เขตจอทัน (Kyaukton Township)
- บริษทั หัวเหนิง ลานซาง (Huaneng Lancang) และบริษทั ทู (Htoo
Company) มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 270 เมกะวัตต์ใน
เขตทันทาบิน (Htantabin Township)
- บริษทั เวอจูแลนด์ (Virtue Land) บริษทั ลูกของเอเชียเวิรด์ (Asia
World) มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 300 เมกะวัตต์ในเขต
กวาน ชาน โกน (Kwan Chan Gone)
เขตตะนาวศรี
- บริษทั ราชบุร ี (RATCH) และบริษทั บลูอเี นอจีแอนด์เอนไวรอนเมน
(Blue Energy & Environment)จากไทย บริษทั แวนเทจและบริษทั
จอ จอ พโย (Kyaw Kyaw Phyo) มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขนาด 2,460 เมกะวัตต์ในเมืองมะริด
- บริษทั ซีเวฟ โกลบอล (Cwave Global) และบริษทั 24 เอาเออร์
มายนิ่งแอนด์อนิ ดัสตรีมแี ผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 500 เม
กะวัตต์โดยในเขตโบต ปยิน (Boat Pyin)
รัฐมอญ
- บมจ. ทีทซี แี อล มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกะ
วัตต์ในเขตเย
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เขตอิระวดี
- บริษทั ทาทา เพาเวอร์ จากอินเดีย มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ข น า ด 6 6 0 เ ม ก ะ วั ต ต์ ใ น เ ข ต ง า น ยู ก อ ง (Nganyoutkaung
Township) รัฐฉาน
- บริษทั ลาพูนดา จากไทย มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 500
เมกะวัตต์ในเขตจายทน (Kyineton Township) รัฐสะกาย (Sagaing
State)
- บริษัทไอเอสดีเอ็น จากสิงคโปร์และบริษัททุน ทวิน มายนิ่ง จาก
พม่ามีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 270 เมกะวัตต์
11 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่ ม วายเอสเอสและประชาชนท้อ งถิ่น ตัง้ ค าถามกับ รายชื่อ ผู้ส นับ สนุ น กว่ า
6,000 ชื่อทีแ่ นบท้ายจดหมายสนับสนุ นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึง่ ถูกส่งไปที่
สานักงานประธานาธิบดีใ นเนปิ ดอว์ ในจดหมายระบุว่า ชาวบ้านเห็นด้วยกับ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะมีการใช้เทคโนโลยีอุลตร้าซูเปอร์คริตคิ ลั * ทาให้
ราคาไฟฟ้าไม่แพงมากเกินไปและช่วยสร้างงานให้กบั ชุมชน แต่จากการสารวจ
โดยกลุ่มวายเอสเอสพบว่า กิจกรรมล่ารายชื่อในครัง้ นัน้ ทาโดยเจ้าหน้าที่ 4 คน
(2 คนจากหมู่บ้านอังแตง) และถามเพียงว่า ชาวบ้านต้องการไฟฟ้าและ/หรือ
ไฟฟ้าทีม่ รี าคาทีถ่ ูกลงหรือไม่ แต่ไม่มกี ารพูดถึงตัวโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในขณะเดียวกันกลุ่มวายเอสเอสจึง ทาการรณรงค์คดั ค้านโครงการด้วยการยื่น
จดหมายพร้อมรายชื่อสนับสนุ น 3,581 ชื่อต่อรัฐมอญ ส่วนในพื้นที่หมู่บา้ นอัง
แตง เจ้า อาวาสอะชิน นัน ทะกล่ า วว่ า ในจ านวนประชากรทัง้ หมดกว่ า 490
ครัวเรือน มีเพียง 15 ครัวเรือนเท่านัน้ ทีไ่ ม่ได้ลงนามในจดหมายคัดค้านโครงการ
*เทคโนโลยีอุลตร้าซูเปอร์คริติคลั (Ultra supercritical-USC) คือ การใช้หม้อกาเนิดไฟฟ้า
แรงดันสูง โดยเพิม่ แรงดันและอุณหภูมใิ ห้สงู ขึน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ทา
ให้ใช้เชือ้ เพลิงน้อยลง จึงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยลงตามไปด้วย

8 เมษายน 2558

สส. ดร. อู ออง นาย อู ยื่นจดหมายคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เยต่อที่
ประชุมของรัฐสภามอญ ซึง่ มีตวั แทนจากกระทรวงพลังงานไฟฟ้าในรัฐมอญร่วม
อยูด่ ว้ ย แต่ไม่ได้รบั การสนับสนุนอย่างชัดเจนจากประธานสภา สมาชิกสภาท่าน
อื่นๆ หรือตัวแทนจะกระทรวงพลังงานไฟฟ้า

9 เมษายน 2558

บมจ. ทีทีซีแ อลลงนามบัน ทึก ข้ อ ตกลงกับ กรมการวางแผนไฟฟ้ าพลัง น้ า
กระทรวงพลังงานไฟฟ้า สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกะวัตต์
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19 เมษายน 2558

สื่อในประเทศไทยออกข่าวเกี่ยวกับข้อกังวลและเหตุผลในการคัดค้านโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเย

21 เมษายน 2558

บมจ. ทีทีซีแ อล จัด งานแถลงข่ า วที่ก รุ ง เทพฯ เกี่ย วกับ การลงนามบัน ทึก
ข้อตกลงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย

5 พฤษภาคม 2558

ประชาชนกว่า 6,000 คนร่วมชุมนุ มประท้วงโครงการโรงไฟฟ้าถ่ านหินที่ลาน
หน้าวัด หมูบ่ า้ นอังแตง ในรัฐมอญ

9 พฤษภาคม 2558

สี่วนั หลังจากการชุมนุ มใหญ่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นายฮิโรโนบุ อิรยิ า
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บจก. ทีทซี แี อล พร้อมคณะ
เดินทางไปที่วดั อังแตงเพื่อพบปะพูดคุยและนาของมาถวายเจ้าอาวาส ทางเจ้า
อาวาสอธิบ ายว่ า ทางบริษัท กล่ า วขอโทษและยอมรับ ว่ า การลงนามบัน ทึก
ข้อ ตกลงเกิด ขึ้น โดยไม่ ไ ด้ร ับ การยิน ยอมจากชาวบ้า น ส่ ว นทางเจ้า หน้ า ที่
กระทรวงพลัง งานไฟฟ้ ากล่ า วว่ า ทางกระทรวงฯ อนุ ม ัติก ารลงนามบัน ทึก
ข้อตกลงไปเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2558 เนื่องจากทางบริษทั ยื่นหลักฐานมา 3 ชิน้
คือ ภาพถ่ายจากการประชุมทีว่ ดั อังแตงเมื่อเดือนเมษายน 2557, ภาพถ่ายจาก
การประชุมที่ว ดั โกยินเล เมื่อเดือนธันวาคม 2557 และภาพถ่ายจากการเชิญ
ชาวบ้านไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าถ่านหินทีญ
่ ป่ี นุ่ และไทยเมือ่ เดือนธันวาคม 2557

9 พฤษภาคม 2558 - นายฮิโรโนบุ อิรยิ า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมคณะเข้าพบ
เจ้าอาวาสวัดอังแตงและกล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงเกิดขึน้ โดยทีช่ าวบ้านไม่ได้ยนิ ยอม
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ผลกระทบจากโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น
องค์ประกอบหลักในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมีอยู่ 3 อย่างคือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่าเทียบเรือ
ขนส่งถ่านหิน และสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างโรงไฟฟ้ากับระบบสายส่ง องค์ประกอบเหล่านี้เองเป็ น
ส่วนสาคัญทีก่ ่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อสภาพพืน้ ที่
โรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน นั น้ เหมือ นเช่ น โครงการพัฒ นาขนาดใหญ่ ท วั ่ ไปที่ท าให้ร ะบบนิ เ วศและ
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่มวี นั หวนกลับ โรงไฟฟ้าและระบบสายส่งจะเข้ามาแทนทีป่ ่า
ั ่ งต้องรับมือกับการมาของท่าเทียบเรือและ
ไม้ ทีด่ นิ ทากิน และบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย ทัง้ พืน้ ทีแ่ นวชายฝงยั
ขบวนเรือขนส่งถ่านหินขนาดใหญ่ การเปลีย่ นแปลงเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิง่ แวดล้อมและ
ชีวติ ผูค้ นจานวนมาก เนื่องจากสิง่ ก่อสร้างเหล่านี้เปรียบเสมือนสิง่ แปลกปลอมทีไ่ ม่เคยปรากฎมาก่อนใน
อดีต แต่กลับส่งผลกระทบมหาศาลต่อสภาพพืน้ ที่

ประเด็นทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งคือ ปริมาณการใช้น้ าของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะแย่งทรัพยากร
น้ าจากล าธาร แม่น้ าและทะเลที่แต่ ก่ อ นชาวบ้านเคยใช้ใ นการทาเกษตรและประมง หากมีการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน น้ าทีเ่ คยหล่อเลีย้ งพืน้ ทีจ่ ะปนเปื้ อนไปด้วยสารเคมี ทาให้ไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้
แต่หากเพาะปลูกได้ ผลผลิตทีไ่ ด้จะเป็ นอันตรายเกินกว่าทีจ่ ะบริโภค น้ าเสียทีโ่ รงไฟฟ้าปล่อยออกมาจะมี
อุณหภูมทิ ส่ี ูงกว่ากระแสน้ าตามธรรมชาติ อุณหภูมทิ เ่ี ปลีย่ นไป แม้เพียงน้อยนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สิง่ มีชวี ติ น้ อยใหญ่ในทะเล ไม่ว่าจะเป็ นแพลงค์ตอน กุ้ง หอย ปู ปลาและป่าชายเลน ซึ่งเปรียบเสมือน
แหล่งอนุบาลสัตว์น้าและแหล่งทาประมงหลักของชาวบ้าน พลอยได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย
การเผาไหม้ถ่านหินจะปลดปล่อยมลพิษทางอากาศออกมามากมาย เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของ
สิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศ ซึง่ เดิมเคยมีอากาศทีส่ ะอาดบริสุทธิ ์ มลพิษทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ อาทิ เถ้าถ่านหิน ฝุ่น
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ละอองขนาดเล็ก ตะกัว่ ปรอท โครเมียม แคดเมียม ไดออกซิน สารอินทรียร์ ะเหย โอโซน อาจก่อให้เกิด
ปญั หาทางสุขภาพทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างเช่น โรคหืด มะเร็งปอด ความผิดปกติของอวัยวะ
ภายในร่างกายและระบบประสาท โรคหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์) การ
ลดลงของไอคิว อีกทัง้ เมื่อก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซซัสเฟอร์ออกไซด์ ทาปฏิกริยากับน้ าฝนแล้ว
กลายเป็ นฝนกรดซึ่งมีฤทธิ ์กัดกร่อนและอันตรายเกินกว่าจะบริโภคได้ ทัง้ ยังทาให้หน้ าดินเสื่อมสภาพ
พืชผัก สัตว์น้ าและสิง่ มีชวี ติ ต่างๆที่พ่งึ พาธาตุอาหารในดินไม่สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ดงที
ั่ ่
เคยเป็น
นอกจากนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจาเป็ นต้องใช้แรงงานจานวน
มาก เหมือนได้เปิ ดทางให้คนต่างถิน่ ที่มวี ถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนท้องถิน่ เข้ามาอาศัยใน
พืน้ ที่ ในหลายครัง้ เป็นการเข้ามาอย่างกระทันหันสถานการณ์เช่นนี้มกั ทาให้เกิดความไม่เข้าใจและความ
ไม่ไว้วางใจกันระหว่างผู้คนท้องถิน่ กับผูท้ เ่ี ข้ามาใหม่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมตามมา
ได้

ผลกระทบจากมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน (โดย สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
ทีม่ า - http://www.thia.in.th/uploads/image/August%202013/Infographic/InfoGraphic-Coal-OK-forweb.jpg

ผลกระทบจากถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินดังที่กล่าวมาเป็ นเพียงการสรุปข้อมูลเบื้องต้นจาก
หลายๆ แหล่งข้อมูลและบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ แต่ ในท้ายที่สุด หากมีการสร้างโรงไฟฟ้า
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ถ่านหินขึน้ จริง สิง่ ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่ นอนคือ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ในระบบนิเวศและสังคม
ของคนท้องถิน่ ที่ไม่อาจหวนกลับคืนมา คาถามที่สาคัญคือ เราจะยอมเสียสละความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและความสุขของผูค้ นเพียงเพื่อผลิตไฟฟ้าเท่านัน้ หรือ?
ถ่านหิ น: ภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชนในพะลึน
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึน้ เป็ นทีป่ ระจักษ์แล้วทัวโลก
่
ไม่ว่าจะเป็ นในพม่า ไทย หรือ
ทีแ่ ห่งใดบนพืน้ โลก ซึง่ ถือเป็นบทเรียนราคาแพงทีไ่ ม่ควรปล่อยให้เกิดซ้า ชุมชนพะลึนเองได้ตระหนักถึง
ความอันตรายและผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และไม่ต้องการเห็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
หินเข้ามาทาลายชุมชนหรือธรรมชาติท่พี วกเขายังคงต้องพึง่ พิง ความหวาดกลัวต่อโครงการของชุมชน
สามารถแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 5 ข้อคือ
1. ข้าว หมาก และประมง อันเป็ นแหล่งอาหารและรายได้หลักของชุมชนจะถูกทาลาย
2. วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ที่สบ
ื ทอดกันมายาวนานจะถูกวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา
ครอบงาจนทาให้สญ
ู เสียอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ไป
3. ผูค้ นจานวนมหาศาลหลังไหลเข้
่
ามาในชุมชนรวดเร็วเกินกว่าทีช่ าวบ้านจะปรับตัวหรือรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การเข้ามาของคนต่างถิ่นอาจเพิ่มความรุนแรงต่ อ
ปญั หาใหม่ๆ ทีอ่ าจกาลังเข้ามาคุกคามชาวบ้านได้ในอนาคต
4. มลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจะบันทอนสุ
่
ขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงของผูค้ นและสิง่ แวดล้อม
5. ปลาและสัต ว์น้ าต่ างๆจะถู กท าลายหรือปนเปื้ อ นจากสารเคมี น้ าเสีย และอุ ณหภูมนิ ้ าที่สูงขึ้น
รวมทัง้ มลพิษทางอากาศที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใน
บริเวณนัน้ เช่นกัน

แผนทีแ่ สดงตัวโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึง่ เป็ นภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนพะลึน
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บทที่ 9 บทสรุป
ข้อมูลทีน่ าเสนอในรายงานวิจยั ฉบับนี้ถอื เป็ นข้อมูลเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับภาพรวมทัง้ หมด
ของพะลึนในเชิงพืน้ ที่
ทรัพยากรธรรมชาติและทิวทัศน์อนั น่ าตื่นตาตื่นใจของพะลึนเป็ นเสมือนกระจกทีส่ ะท้อนให้เห็น
ถึงความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทีย่ งั คงหล่อเลีย้ งผูค้ นมากมายให้อมิ่ เอม ไม่ว่า
จะเป็ นสวนหมากทีเ่ ต็มไปด้วยผลไม้หลากหลายรสชาติ และต้นหมากทีเ่ ปรียบเสมือนธนาคารเก็บ ออม
รายได้ของชาวบ้าน คลื่นน้ าทะเลที่ผสมกลมกลืนกับน้ าจืดจากแม่น้ ากลายเป็ นน้ ากร่อยที่เต็มไปด้วย
สารอาหารมาต่ อเติมต้นไม้ในป่าชายเลนและสร้างอนุ บาลธรรมชาติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เจริญเติบโต
รวมทัง้ ทุ่งนาอันกว้างขวางทีแ่ ผ่ปกคลุมพะลึนไปทัวพื
่ น้ ที่
อาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ น้ าที่ใสสะอาด อากาศที่บริสุทธิ ์ รายได้ท่สี ม่ าเสมอไม่
เคยขาด สิง่ เหล่านี้ถอื เป็ น หลักประกันของปจั จัยพืน้ ฐานในการดารงชีวติ ของคนในชุมชน เสมือนดังต้
่ น
กาเนิดแห่งรอยยิม้ และความสุขของชาวบ้านพะลึนทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูค้ นทีน่ ่ี สาย
สัมพันธ์ท่แี น่ นแฟ้นของชุมชนบวกกับธรรมชาติท่รี ่มเย็นคือสิง่ ที่หลอมรวมให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่าง
ความปรองดองและสงบสุข ความสามัคคีกนั ในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ย่างจากัดหาไร้ซง่ึ การ
จัดการอย่างยังยื
่ น และทีส่ าคัญคือ วัดในชุมชนนัน้ ถือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ ความเชื่อความศรัทธา และ
ทาหน้าทีเ่ ป็นเหมือนศูนย์กลางในการสืบสานความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิน่ ของพวกเขาไว้
ตัวเลข 5.8 พันล้านจัต๊ หรือ 191.5 ล้านบาทที่ได้มาจากการทางานวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเพียงการ
สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพะลึนทีช่ าวบ้านยังคงพึง่ พาในการดารงชีวติ และ
การทามาหากิน หมาก ข้าวและประมงเป็ นดังตั
่ วชี้วดั เบือ้ งต้นของให้การถ่ายทอดความสาคัญ มันเป็ น
เพียงองค์ประกอบย่อ ยของสภาพแวดล้อมโดยรวมของพะลึน อย่างไรก็ต าม หากมู ลค่ าของตัวชี้ว ดั
เหล่านี้ลดลงหรือสูญหายไป เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่กาลังย่างกรายเข้ามาใน
พืน้ ที่ สิง่ ทีช่ าวบ้านต้องสูญเสียไปคงไม่ได้มเี พียงรายได้และฐานะทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่อาจรวมถึงทุก
สิง่ ทุกอย่างทีแ่ วดล้อมตัวพวกเขาอยู่ ทัง้ วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมความคิดความเชื่อทีห่ ล่อหลวมความ
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนด้วยก็เป็นได้
ทางทีมวิจยั หวังว่า องค์ค วามรู้แ ละข้อมูล ที่ได้จากงานวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ นชนวนจุดประกายให้
ชุม ชนพะลึน เห็น ถึง คุ ณ ค่ า ของบ้า นและทรัพ ยากรธรรมชาติท่พี วกเขามีอ ยู่ และมีส่ ว นสนับสนุ น ให้
ชาวบ้านสามารถบอกเล่าความภาคภูมใิ จในบ้านเกิดของพวกเขาต่อครอบครัว ลูกหลาน เพื่อนบ้าน
รวมถึงสาธารณชน ชี้ให้เห็นถึงเหตุ ผลที่ควรปกปกั ษ์รกั ษาพะลึนไว้ และเป็ นจุดเริม่ ต้นในการค้นคว้า
ข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพูดคุยและวางแผนแนวทางการพัฒนาตามความประสงค์ข อง
ชาวบ้าน และสามารถต่อสูก้ บั ภัยคุกคามทีอ่ าจเข้ามาทาลายสังคมและธรรมชาติของพวกเขา
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ภาคผนวก
พันธุป์ ลาที่พบในพะลึน
ลาดับที่
ชื่อวิ ทยาศาสตร์
Abalistes stellaris
1.
Ablennes hians
2.

ชื่อภาษาไทย
ปลาวัวไก่ตอน
ปลากระทุงเหวบัง้

ชื่อภาษาพม่า
nga than
nga phaun yoe
gyee
nga yan shar

ชื่อภาษาอังกฤษ
Starry triggerfish
Flat needlefish

3.

Acanthurus mata

4.
5.
6.

Aesopia cornuta
Akysis longifilis
Alectis ciliaris

7.
8.
9.

Anabas testudineus
Anguilla bengalensis
Anodontostoma
chacunda
Arius maculatus
Atropus atropos
Auxis thazard

Elongate
surgeonfish
Zebra sole
Sittaung akysis
Threadfish
trevally
Climbing perch
Mottled eel
Chacunda
gizzard shad
Spotted catfish
Cleftbelly trevally
Frigate tuna

Carangoides
coeruleopinnatus
Cephalopholis argus
Cephalopholis boenak
Cephalopholis miniata

Goggle-eyed
goby, Mud
skipper
Redbelly
yellowtail fusilier
Longnose
trevally
Peacock hind
Chocolate hind
Coral hind

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

ปลาขีต้ งั เบ็ดหน้า
เหลือง
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ปลาผมนางลาย

nga pha yone
nga doke telk
byar san whaik

ปลาหมอ
nga pyay ma
ปลาสะแงะ
nga myeik htonn
ปลาตะเพียนน้ าเค็ม nga wun pue, bar
thi
ปลากดหัวแข็ง
nga yaun
ไม่ระบุ
nga da ma
ปลาโอขาว
tuna, nga poke
yaunn, nga kyee
kann
Boleophthalmus boddarti ปลาจุมพรวด
nga daunn pyauk,
nga phyan, nga
pyat
Caesio cuning
ไม่ระบุ
shwe wun ne
ไม่ระบุ

byar zan waik

ไม่ระบุ
kyauk nga
ปลากะรังบัง้
kyauk nga
ปลากะรังแดงจุดน้ า kyauk nga
เงิน
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Channa striata

ปลาช่อน

Snakehead
mueerl
Chirocentrus dorab
ปลาดาบลาว
nga saik htoe, za Dorab wolflwe
herring
Chrysochir aureus
ปลาจวดทอง
thin warr
Reeve's croaker
Cirrhinus mrigala
ปลานวลจันทร์
nga kyinn
Mrigal
Clarias batrachus
ปลาดุกด้าน
nga khu
Walking catfish
Coilia dussumieri
ปลาหางไก่จดุ ทอง mee tan thwe, nga Goldspotted
kyan ywet
grenadier
anchovy
Coilia ramcarati
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
Colisa fasciata
ปลากระดีย่ กั ษ์
nga phyinn tha let Banded gourami
Congresox talabon
ปลายอดจาก, ปลา nga hauk, thin
Yellow pike
หลด
baw pauk
conger
Congresox talabonoides ไม่ระบุ
thin paunn htoe,
Indian pike
nga shwe
conger
Cynoglossus bilineatus ปลายอดม่วงลายสี่ nga khwaye shar, Fourlined
เส้น, ปลาลิน้ หมา
khwa shar, shar
tonguesole
lay
Cynoglossus lingua
ปลายอดม่วงหงอน nga khwaye shar, Long tonguesole
ยาว
khwa shar, shar
lay
Cynoglossus microlepis ปลายอดม่วงเกล็ดถี่ nga khwaye shar Smallscale
tonguesole
Danio nigrofasciatus
ไม่ระบุ
nga noke pyauk, Spotted danio
yay yauk nga
Datnioides
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ปลากะพงลาย
quadrifasciatus
Decapterus macrosoma ปลาทูแขกครีบสัน้
pan zinn
Shortfin scad
Donax sp.
ไม่ระบุ
ปลาหอยเสียบ
Gastropod
Drepane punctata
ปลาหูชา้ ง
nga pa le, sin narr Spotted
ywet
sicklefish
Dussumieria acuta
ปลากุแลกล้วย
nga kyaw nyo,
Rainbow sardine
peinn ne sayt
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nga yant

39.

Eleutheronema
tetradactylum
Ephippus orbis

40.

Epinephelus areolatus

41.

38.

ปลากุเราหนาวสีเ่ ส้น za yaw gyi
sin narr pu
kyauk nga

Areolate grouper

Epinephelus bleekeri

ปลาจาระเม็ดขาว,
ปลาข้าวเม่า
ปลากะรังลายหาง
ตัด
ปลากะรังจุดเหลือง

Four finger
threadfin
Orbfish

kyauk nga

42.

Epinephelus coioides

ปลากะรังดอกแดง

43.
44.

Epinephelus fasciatus
Epinephelus faveatus

ปลากะรังแดง
ไม่ระบุ

kyauk nga, nga
tauk tu
kyauk nga
kyauk nga

45.
46.
47.
48.

Epinephelus
fuscoguttatus
Epinephelus malabaricus
Epinephelus tauvina
Euthynnus affinis

ปลากะรังลายหิน
อ่อน
ปลากะรังหูกวาง
ปลากะรังปากแม่น้า
ปลาโอลาย

Duskytail
grouper
Orange-spotted
grouper
Blacktip grouper
Barred-chest
gropuer
Brown-marbled
grouper
Malabar grouper
Greasy grouper
Kawakawa

49.

Eutropiichthys vacha

54.
55.

ปลาสังกะวาดหน้า
หนู, ปลาสวายหนู
Exocoetus volitans
ปลานกกระจอกสอง
ปีก
Formio niger
ปลาจะละเม็ดดา
Glossogobius giuris
ปลาบู่ทราย, ปลาบู่
ทอง, ปลาบู่หนิ ,
ปลาลูกทราย, ปลา
ลูกหิน
Gnathanodon speciosus ปลาตะกลอง, ปลา
ตะกลองเหลือง
Gonialosa manmina
ไม่ระบุ
Gymnocranius griseus
ปลาอีคุดบัง้

56.

Harpadon nehereus

50.
51.
52.

53.

ปลาหัวยุง่ , ปลา
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kyauk nga
kyauk nga
kyauk nga
tuna, nga mei
lone, donn pyan
ไม่ระบุ
nga pyan
nga moke me
ka tha poe, nga
sha poe

ไม่ระบุ
Tropical twowing flyingfish
Block pomfret
Tank goby

ka la ngue

Golden trevally

ไม่ระบุ
nga wet sat

ไม่ระบุ
Grey large-eye
bream
Bombay duck

nga hnat, bar yar

57.
58.

หนวดยุง่
Heteropneustes fossilis ปลาแมง (จืด)
Hyporhamphus limbatus ปลาเข็มปากแดง

59.

Ilisha elongata

ไม่ระบุ

60.

Johnius belangerii

ปลาจวด

61.

Johnius coiter

ปลาจวดคงคา

62.

Katsuwonus pelamis

63.
64.

Lactarius lactarius
Lagoecephalus lunaris

65.

Lates calcarifer

ปลาโอแถบ,ปลาทู
น่าท้องแถบ
ปลาใบขนุน
ปลาปกั เป้า
หลังเขียว
ปลากะพงขาว

66.

Leiognathus equulus

ปลายักษ์

67.

Lepturacanthus savala

ปลาดาบเงิน

68.

Lethrinus nebulosus

ปลาหมูสฟี ้ า

69.
70.

Liza tade
Lobotes surinamensis

ปลากระบอกหัวสิว
ปลากะพงดา

71.

Lutijanus vitta

72.

Lutjanus
argentimaculatus
Lutjanus johnii

ปลากะพงเหลือง
ขมิน้ ,ปลาข้างแถว,
ปลาข้างเหลือง
ปลากะพงสีเลือด

73.

ปลากะพงแดง,ปลา
ปาน, ปลากะพงข้าง
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gar
nga kyee
daunn chinn,
phonn dee
myet san kyel, nga
zinn pyarr, myet
lonn kyel
nga poke thin, nga
gaunn pwa
nga poke thin, nga
pyet, ka ta myin
tuna, nga mei
lone, done pyan
nga tee
nga pue tinn

Stinging catfish
Congaturi
halfbeak
Elongate ilisha

Belanger's
croaker
Coiter croaker
Skipjack tuna
False trevally
Green roughbacked puffer
Giant seabass

ka ka tit, ka ta
paunn
nga dinn garr, nga Common
wainn
ponyfish
nga ta khun, nga
Savalani hairtail
tha ywe min kyarr
nga wat sat
Sprangled
emperor
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
pin lei nga pyay
Triple tail
ma
kyauk parr ne
Brownstripe red
snapper
nga khwaye pa
ne, nga parr ne
nga parr ne

Mangrove red
snapper
John's snapper

ปาน, ปลาอัง้ เกย
74.

Lutjanus kasmira

75.

ปลากะพงแถบน้า
เงิน

nga parr ne

76.
77.
78.
79.
80.
81.

Mastacembelus armatus ปลากระทิง,ปลา
หลาด
Mene maculata
ปลาพระจันทร์
Monopterus albus
ปลาไหลนา
Monopterus cuchia
ปลาไหลบึง
Mugil cephalus
ปลากระบอกเทา
Mystus vittatus
ปลาแขยงข้างเหลือง
Mystus vittatus
ไม่ระบุ

Common
bluestripe
snapper
zig- zag eel

ta yoke darr
nga shint ne
nga shint mwe
ka ba lue
ไม่ระบุ
nga zin yainn

82.
83.
84.

Naucrates ductor
Nemapteryx caelatus
Notopterus notopterus

hinn cho khat
nga yaun
nga phere

85.
86.
87.
88.

Ompok bimaculatus
Ophichthus lithinus
Osteobrama alfredianus
Otolithes ruber

89.
90.
91.

Otolithoides pama
Pampus argenteus
Pampus chinensis

92.

Pangasius pangasius

93.

Panulirus polyphagus

ไม่ระบุ
ปลากดแดง
ปลาสลาด, ปลา
ฉลาด
ปลาชะโอน
ไม่ระบุ
ปลาไข่อองเล็ก
ปลาจวดเตียน, ปลา
จวดแดง
ปลาจวด
ปลาจาระเม็ดขาว
ปลาจาระเม็ดขาวจีน
, ปลาตาพอง
ปลาสวายหาง
เหลือง
ปลากุง้ มังกรเลน

Moonfish
Swamp eel
Cuchia eel
Flathead mullet
ไม่ระบุ
Striped dwarf
catfish
Pilotfish
Engraved catfish
Featherback

94.
95.

Parastromateus niger
Pastinachus sephen

ปลาจาระเม็ดดา
ปลากระเบนธง
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ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
thin phyu, nga
poke thin
nga poke thin
nga moke phyu
onn nga moke
nga tan
kyauk pa zun / ba
ghel
nga moke mei
leik kyauk tinn
khun

Butter catfish
Snake eel
Carplet
Tiger-toothed
croaker
Pama croaker
Silver pomfret
Chinese silver
pomfret
Yellowtail catfish
Mud spiny
lobster
Black pomfret
Cowtail stingray

96.
97.
98.

Pellowna ditchela
Platax teira
Platycephalus indicus

99.

Plectorhinchus lineatus

100.

Plectropomus areolatus

101.

Plotosus canius

102.

Polynemus indicus

103.

Polynemus paradiseus

104.

Pomacanthus annularis

105.

Pomadasys maculatus

106.
107.

Pseudambassis ranga
Pseudeutropius
antherinoides
Pseudorhombus arsius

108.

110.

Pseudorhombus
dupliciocellatus
Pterocaesio diagramma

111.

Pterotolithus maculatus

112.
113.

Raconda russeliana
Rastrelliger kanagurta

114.

Rhinomugil corsula

109.

ไม่ระบุ
ปลาหูชา้ งครีบยาว
ปลาช้างเหยียบ,
ปลาหางควาย
ปลาสร้อยนกเขา

nga zinn pyarr
Pellona
nga leik pyar gyee Batfish
nga sin ninn
Bartail flathead

ปลาลิน้ หมา, ปลา
ใบขนุน
ปลาลิน้ หมา

nga khwaye shar

nga wet

Yellowbanded
sweetlips
ไม่ระบุ
bar thar
Squaretail
coralgrouper
ปลาดุกทะเลยักษ์
pin lei nga khu, ka Gray eel-catfish
byaunn
ปลากุเรา
ka kue yan, kyawl Indian threadfin
yin
ปลาหนวดพราหมณ์ nga pon narr
Paradise
threadfin
ปลาสินสมุทร
nga leik pyar
Bluering
angelfish
ปลากระต่ายขูด,
kyar kyawt nge, ka Saddle grunt
ปลาสีกรุด, ปลา
larr goke
หัวขวาน
ไม่ระบุ
ปลาแป้นแก้วรังกา ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
Largetooth
flounder
nga khwaye shar Ocellated
flounder
shwe asinn
Double-lined
fusilier
ปลาจวดเขีย้ วจุด
nat ka tor
Blotched tigertoothed croaker
ปลาใบไผ่
nga da lar
Raconda
ปลาทูโม่ง, ปลาโม่ง pa lar tue, shan pa India mackerel
ลัง
due
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
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115.

Sardinella albella

116.

Sardinella gibbosa

117.

Scatophagus argus

ปลาหลังเขียว, ปลา ไม่ระบุ
อกแล
ปลาหลังเขียว
nga kone nyo
nga khet, nga pa
thun, nga bee

118.

Scolopsis bimaculatus

ปลาตะกรับ, ปลา
เสือดาว, ปลา แปบ
ลาย
ไม่ระบุ

119.

nga zar pyat, nga
let war
nga kun shut

122.
123.

Scomberoides
ปลาสละ
commersonianus
Scomberomorus guttatus ปลาอินทรีขา้ วตอก,
ปลาอินทรีจดุ
Seriolina nigrofasciata
ปลาสาลี, ปลาช่อ
ลาดวน
Sicamugil hamiltonii
ไม่ระบุ
Siganus canaliculatus
ไม่ระบุ

124.

Sillaginopsis panijus

ไม่ระบุ

125.

Sillago sihama

126.
127.

Silonia silondia
Sphyraena barracuda

ปลาเห็ดโคนเงิน,
ปลาซ่อนทรายเงิน
ไม่ระบุ
ปลาสากดอก

128.
129.

Tenualosa ilisha
Tenualosa toli

ปลาตะลุมพุกฮิลซา
ปลาตะลุมพุก

130.

Terapon jarbua

131.

Terapon theraps

ปลาข้างตะเภาลาย
โค้ง, ปลาข้างลาย
ปลาข้างตะเภาเกล็ด nga gonn kyarr
ใหญ่

120.
121.
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myet lonn gyee

ไม่ระบุ
Goldstripe
sarinella
Spotted scat

Thumbprint
monocle bream
Takang queen
fish
Mackerel

nga htaw pat

Blackbanded
trevally
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
nga yun shar, nga White-spotted
hsu than
spinefoot
nga pa lway, nga Flathead sillago,
the htoe
whiting
nga pa lway, nga Silver sillago,
the htoe
whiting
nga myuin
Butter catfish
pin le nga mway Great barracuda
htoe, nga lunn, kyi
pwayt taunt
nga tha lauk
Hilsa shad
nga tha lauk yauk Toli shad
pha
nga gonn kyarr
Jarbua terapon
Largescaled
therapon, finger
perce

ปลาปกั เป้าน้ าจืด

132.

Tetraodon cutcutia

133.

Thunnus obesus

134.

Tylosurus crocodilus

135.

Ulua mentalis

136.
137.

Wallago attu
Xenetondon cancila

ปลาจุย้ จินเหงือก
zar kyann
ยาว
ไม่ระบุ
ปลาเค้าขาว
ปลากระทุงเหวเมือง nga phaun yoe

138.

Yunnanilus brevis

ไม่ระบุ

nga pue tinn, pa
jinn, nga se pue
ปลาทูน่าครีบเหลือง nga poke yaun,
nga kyee kann,
tue nar
ปลากระทุงเหวทะเล sa lon kyauk

nga bauk sarr

ปลาหนวดพราหมณ์ (Polynemus paradiseus)

ปลาหัวยุ่ง (Harpadon nehereus)

ปลาจวดทอง (Chrysochir aureus)
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Green puffer
Bigeye tuna

Hound
needlefish
Longrakered
trevally
ไม่ระบุ
Freshwater
garfish
Polka loach

พันธุก์ ้งุ ที่พบในพะลึน
ลาดับที่
ชื่อวิ ทยาศาสตร์
Acetes sp.
1.

ชื่อภาษาไทย
เคย

ชื่อภาษาพม่า ชื่อภาษาอังกฤษ
ไม่ระบุ
Krill

2.

Harpiosquilla raphidea

3.

Macrobrachium idella idella

ไม่ระบุ

Giant mantis
shrimp
ไม่ระบุ

4.

Macrobrachium malcolmsonii กุง้ แม่น้ าอินเดีย

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

5.

Macrobrachium rosenbergii

ไม่ระบุ

6.
7.
8.

Macrobrachium villosimanus
Metapenaeus brevicornis
กุง้ หัวมันน้าเค็ม
Metapenaeus conjunctus
กุง้ โอคักลี่

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

Giant fresh water
prawn
ไม่ระบุ
Sand shrimp
ไม่ระบุ

9.

Metapenaeus tenuipes

กุง้ หัวมัน

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

10.

Metapenaeus affinis

ไม่ระบุ

Jinga shrimp

11.
12.
13.

Parapenaeopsis sculptilis
Penaeus canaliculatus
Penaeus japonicus

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

Rainbow shrimp
Witch prawn
ไม่ระบุ

14.
15.

Penaeus indicus
Penaeus monodon

กุง้ ตะกาด, กุง้ โอ
คักเล็ก
กุง้ ปล้อง, กุง้ จิก๊ โก๋
กุง้ ลายเสือ
กุง้ ลายเสือ, กุง้ ม้า
ลาย
กุง้ แชบ๊วย
กุง้ กุลาดา

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

Indian prawn
Asian tiger shrimp

กัง้ ตักแตนหางจุ
๊
ด kinn pa zun

กุง้ ก้ามกราม

กุง้ ก้ามกราม (Machrobrachium rosenbergil)

กุง้ เคย (Acetes sp.)
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พันธุป์ ทู ี่พบในพะลึน
อันดับที่
ชื่อวิ ทยาศาสตร์
ชื่อภาษาไทย
Charybdis feriatus
1.
ปูลาย, ปูกางเขน
Grapsus sp.
ไม่ระบุ
2.
Ocypoda ceratophthalma ปูลมใหญ่
3.
4.

Portunus pelagicus

5.

Portunus sanquinolentus ปูดาว

ga nann

6.

Macrophthalmus
sulcatus
Matuta planipes
Scylla serrata

ไม่ระบุ

ga nann

ชื่อภาษาอังกฤษ
Coral crab
ไม่ระบุ
Horn-eyed ghost
crab
Blue swimming
crab
Redspot
swimming crab
ไม่ระบุ

ปูหนุ มาน
ปูทะเล, ปูดา

ga nann
ga nann

Flower moon crab
Mangrove Crab

7.
8.

ปูมา้

ชื่อภาษาพม่า
ga nann
ga nann
ga nann
ga nann

ปูลมใหญ่ (Ocypoda ceratophthalma)

Macrophthalmus sulcatus

Grapsus sp.

ปูหนุมาน (Matuta planipes)
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พันธุน์ กที่พบในพะลึน
อันดับที่ ชื่อวิ ทยาศาสตร์ ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย
Accipiter badius
1.
Shikra
เหยีย่ วนกเขาชิครา
Accipiter trivirgatus Crested
2.
เหยีย่ วนกเขาหงอน
goshawk
Accipiter virgatus Besra
3.
เหยีย่ วนกกระจอก
เล็ก
Aegithina tiphia
4.
Common iora
นกขมิน้ น้อยธรรมดา
Spot-billed duck

6.

Anas
poecilorhyncha
Anser anser

7.

Anser indicus

8.

Apus affinis

Bar-headed
goose
House swift

9.

เหยีย่ วกิง้ ก่าสีดา

10.
11.

Aviceda leuphotes Black baza
(lophotes)
Botaurus stellaris Great bittern
Bubulcus ibis
Cattle egret

12.

Cairina scutulata

เป็ดก่า

13.
14.

Calidris temminckii Temmick's stint
Calidris
Great knot
tenuirostris
Certhia discolor
Brown-throated
treecreeper
Circus
Pied harrier

5.

15.
16.

เป็ดเทา

Grey-lag goose

wooded areas
forest edge, gardens,
scrub, mangroves, rubber
marshes, rivers, lakes

นกสติน๊ ท์อกเทา
นกน๊อทใหญ่
นกเปลือกไม้

forests

เหยีย่ วด่างดาขาว

open country, marshes,

นกแอ่นบ้าน

นกยางแดงใหญ่
นกยางควาย
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forests, second growth

rivers, lakes, grain fields,
grasslands
large rivers, lakes, grain
fields, grasslands
cliffs, caves, rocky islets,
cities; feeds over open
areas
open forests, second
growth, villages
reeds, marshes
paddyfields, pastures,
marshes
streams and swamps in
dense forest by day;
rivers and paddyfields at
night
mud-flats, marshy areas
mud-flats, sea-coasts

ห่านหัวลาย

White-winged
duck

แหล่งที่อยู่อาศัย

17.
18.

19.
20.

melanoleucos
Collocalia
esculenta (linchi)
Collocalia
fuciphaga
(inexpectata
francica, vestita)
Crocethia alba
Crypsirina temia

White-bellied
swiftlet
Edible-nest
swiflet

นกแอ่นทองขาว

presumably over forest;
elsewhere nest under
waterfalls

Sanderling
นกคอสัน้ ตีนไว
Racket-tailed
นกกาแวน
treepie
Spangled drongo นกแซงแซวหงอนขน

sea-coasts, mud-flats
open country, scrub,
second growth, cultivation
forests, second growth

Greater rackettailed drongo
Great egret

open forests, second
growth, cultivation
paddyfields, lakes,
marshes, mangroves,
mud-flats
coastal flats, estuary
marshes, mangroves
paddyfields, lakes,
marshes, mangroves,
mud-flats
evergreen forest, bamboo

23.

Dicrurus
hottentottus
Dicrurus
paradiseus
Egretta alba

24.
25.
26.

Egretta eulophotes Chinese egret
Egretta garzetta
Little egret
Egretta intermedia Plumed egret

นกยางจีน
นกยางเปีย
นกยางโทนน้อย

27.

นกจับแมลงอกสีสม้

28.

Ficedula
dumetoria
Fregata andrewsi

29.

Fregata ariel

30.
31.

Fregata minor
Gallus gallus

32.

Gavia stellata

21.
22.

33.

paddyfields
forests, second growth

Rufous-chested
flycatcher
Christmas
frigatebird
Lesser
frigatebird
Great frigatebird
Red junglefowl

Red-throated
diver
Glaucidium brodiei Collared owlet
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นกแซงแซวหางบ่วง
ใหญ่
นกยางโทนใหญ่

นกโจรสลัดเกาะ
คริสต์มาส
นกโจรสลัดเล็ก

coastal waters, islands

นกโจรสลัดใหญ่
ไก่ปา่

coastal waters, islands
forest, second growth,
scrub, rice stubble
sea-coasts, large lakes,
rivers
forests

นกเคร้าแคระ

coastal waters, islets

34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

Haliaeetus
leucogaster
Haliastur indus

White-bellied
sea-eagle
Brahminy kite

Heteroscelus
brevipes (incanus)
Hirundo daurica
(striolata,
hyperythra)
Hodgsonius
phaenicuroides
(phoenicuroides)
Icthyophaga nana
Ixobrychus
sinensis
Loriculus vernalis

Grey-tailed tattler นกตีนเหลือง

นกออก
เหยีย่ วแดง

sea-coasts, large lakes,
rivers
open wooded areas, often
near civilization
mud-flats, sea-coasts

Red-rumped
swallow

นกนางแอ่นตะโพก
แดง

open areas

White-bellied
redstart

นกเขนแปลง

dense grass and scrub in
open country

Lesser fish-eagle เหยีย่ วปลาเล็กหัวเทา forested waterways
Yellow bittern
นกยางไฟหัวดา
reeds, marsh grass,
paddyfields
Vernal hanging นกหกเล็กปากแดง
forests, second growth
parrot
Machaerhamphus Bat hawk
เหยีย่ วค้างคาว
wooded limestone hilly
alcinus
country
Malacopteron
Rufous-crowned นกกินแมลงหัวแดง bushes and small trees in
magnum
babbler
ใหญ่
forest and second growth
Microhierax
Collared falconet เหยีย่ วแมลงปอขา
open forest, forest edge
caerulescens
แดง
Microhierax
Black-thighed
เหยีย่ วแมงปอขาดา semi-open country, forest
fringillarius
falconet
edge, second growth
(horsfieldi)
Milvus migrans
Black kite
เหยีย่ วดา
open and coastal areas,
(lineatus)
rivers, harbours, cities
Nycticorax
Black-crowned นกแขวก
marshes, mangroves
nycticorax
night-heron
Phaethon
Red-billed
oceans, oceanic islands
aethereus
tropicbird
Phylloscopus
White-tailed leaf- นกกระจิด๊ หางขาว
evergreen forest
davisoni
warbler
เล็ก
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.

Pitta phayrei
Plegadis
falcinellus
Pseudibis davisoni
(papillosa)
Pseudibis gigantea

Eared pitta
Glossy ibis

Psittacula finschii
(himalayana)
Pteruthius
aenobarbus
Pycnonotus
cyaniventris
Pycnonotus
melanicterus
(dispar,
flaviventris)
Rhaphidura
leucopygialis
Rhipidura perlata

Grey-headed
parakeet
Chestnut-fronted
shrike-babbler
Grey-bellied
bulbul
Black-crested
bulbul

นกกะลิง

Silver-rumped
swift
Spotted fantail

Sarkidiornis
melanotos
Seicercus affinis
(burkii)
Spilornis cheela

Comb duck

นกแอ่นเล็กหางหนาม forests, especially near
ตะโพกขาว
streams
นกอีแพรดอกลาย
evergreen forest (usually
subcanopy)
เป็ดหงส์
marshy lakes, paddyfields

Spizaetus
alboniger
(nipalensis)
Streptopelia
chinensis
Strix seloputo

Whiteshouldered ibis
Giant ibis

นกแต้วแล้วหูยาว
นกช้อนหอยดา
เหลือบ
นกช้อนหอยดา
นกช้อนหอยใหญ่

forests, second growth
marshes, lakes
lakes, rivers, marshes,
paddyfields
swamps, lakes, open
forest
forests, second growth

นกเสือแมลงหน้าสี
ตาล
นกปรอดท้องสีเทา

evergreen forest and
edge
forests, open wooded
country
นกปรอดเหลืองหัวจุก forest edge, second
growth, scrubs

White-spectacled
warbler
Crested serpenteagle
Blyth's hawkeagle

นกกระจ้อยวงตาสี
ทอง
เหยีย่ วรุง้

evergreen forest

เหยีย่ วดาท้องขาว

forests (imm. Often in
lower, more open areas)

Spotted dove

นกเขาใหญ่,นกเขา
หลวง

Spotted wood-

นกเค้าป่าหลังจุด

open country, cultivation,
gardens, open forest,
second growth
forests, second growth,
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forests

66.
67.

68.
69.
70.

71.

(orientalis)

owl

Tesia
castaneocoronata
Threskiornis
melanocephalus
(aethiopica)
Treron bicincta

Chestnut-headed นกจุนจูห๋ วั สีตาล
tesia
Black-headed
นกช้อนหอยขาว,นก
ibis
กุลา
Orange-breasted
pigeon
Little buttonquail
Striated yuhina

Turnix sylvatica
Yuhina
castaniceps
(torqueola, striata)
Yuhina nigrimenta Black-chinned
yuhina

นกเปล้าอกสีมว่ ง
น้าตาล
นกคุ่มอืดเล็ก
นกภูหงอนหัวน้าตาล
แดง

orchards, town parks,
villages, paddyfields
undergrowth in evergreen
forest
marshes, lakes

open coastal areas,
forest, second growth
scrub, cultivation
open forest, edge of
evergreen
scrub, evergreen forest
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