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ค าน าเจา้อาวาสวดัองัแตง 
 
 แนวความคดิในการจดัท ารายงานการศึกษา “ความอุดมสมบูรณ์ทางทรพัยากรธรรมชาติและ
ความมัง่คัง่ของชุมชนในพะลนึ” รเิริม่ขึน้หลงัจากที่ชาวบ้านองัแตงไดท้ราบข่าวอนัไม่พงึประสงค์เมื่อ
เดอืนเมษายน 2557 ว่า ทุนสญัชาตไิทยในนาม บมจ. โตโย-ไทย สนใจเขา้มาลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิขนาด 1,280 เมกะวตัต์ ชาวบ้านจ านวนมากโดยเฉพาะคนท้องถิน่ทีเ่ป็นชาวมอญรูส้กึกงัวลใจ
เกี่ยวกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ หากมสีรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิในพืน้ทีห่มู่บา้น เพราะวถิชีวีติของชาวบา้น
ที่นี่พึ่งพาทรพัยากรธรรมชาตโิดยตรง  ทัง้ในด้านการด าเนินชวีติประจ าวนัและการท ามาหากินที่ต้อง
อาศยัการเกษตรกรรมและการประมงเป็นหลกั ทัง้การท านา การท าสวนหมาก และการจบัสตัวน์ ้า 
 จดุประสงคห์ลกัของการศกึษามดีว้ยกนั 2 ประการ คอื ประการแรก ชาวบา้นจากทัง้ 6 หมู่บา้น
ในพะลนึต้องการส ารวจและประเมนิคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละชุมชนในถิน่อาศยัของพวกเขา 
ไมว่่าจะเป็นความอุดมสมบรูณ์ของสิง่มชีวีติอยา่งโลมาในทะเล ปหูลากหลายสายพนัธุ ์พนัธุไ์มห้ายากใน
ปา่ชายเลน พชืสมุนไพร รวมถงึพชืผกัอกีอย่างน้อย 15 ชนิดทีถ่อืเป็นอาหารหลกัและสามารถเกบ็หาได้
ทัว่ไปในพะลนึ ประการที่สอง ชาวบ้านสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศกึษาไปแลกเปลี่ยนกนัภายใน
ชุมชน รวมถงึเผยแพรแ่ก่ผูค้นในสงัคมไดอ้ยา่งภาคภมูใิจ เพราะรายงานฉบบัน้ีไดร้วบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบั
ความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศในพะลนึไวอ้ยา่งเด่นชดั 
 การศึกษาครัง้นี้เกิดขึ้นได้เพราะเยาวชนในชุมชนของเราช่วยกันท างานเก็บข้อมูลกันอย่าง
ขะมกัเขมน้ รายงานฉบบันี้แสดงให้เหน็ถงึคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศในพืน้ทีพ่ะลนึ 
ท าใหช้าวบา้นได้รบัรูว้่า ทรพัยากรในชุมชนของตนมคีวามอุดมสมบูรณ์มาเพยีงใด สอดคลอ้งตามหลกั
ค าสอนของพระพุทธเจา้ทีว่่า การแสวงหาสจัจะหรอืความจรงิภายในตนเอง นัน้ถอืเป็นสิง่ประเสรฐิยิง่ 
 ชุมชนในแถบน้ีตัง้อยูต่ามแนวภเูขาพะลนึ คนในพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นชาวมอญ อาศยัการด ารงชวีติ
โดยการท าสวน หมู่บ้านองัแตงก่อตัง้ขึน้มาเมื่อ 117 ปีที่แล้ว คนทีน่ี่มวีถิชีวีติเรยีบง่ายตามวฒันธรรม
ดัง้เดมิทีส่บืทอดกนัยาวนานกว่า 10 ทศวรรษ พวกเราในฐานะผูอ้าวุโสทีเ่ป็นเสมอืนเสาหลกัของชุมชน 
มคีวามตัง้ใจว่า พวกเราไมอ่ยากเหน็ลูกหลานต้องอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มอนัเสื่อมโทรม ไม่ว่าจะเป็น
ดนิ น ้า อากาศที่ปนเป้ือนมลพษิจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ดงันัน้คณะภกิษุสงฆจ์ากทุกวดัใน 6 หมู่บ้านจงึ
รว่มมอืกบัผูน้ าชุมชน แกนน าเยาวชนและชาวบา้นในการท าการศกึษาครัง้น้ี เพื่อแสดงจุดยนืทีจ่ะปกป้อง
รกัษาทรพัยากร วถิชีวีติ ศาสนา ประเพณแีละวฒันธรรมของพวกเรา  
 พวกเรามคีวามภูมใิจทีไ่ดเ้หน็รายงานการศกึษาฉบบันี้ แมว้่าความกงัวลใจและความหวาดกลวั
ของชาวบ้านต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะยงัคงอยู่ก็ตาม ทัง้นี้พวกเรารูส้กึขอบคุณ โครงการฟ้ืนฟู
นิเวศในภมูภิาคแมน่ ้าโขง (TERRA) ทีค่อยสนับสนุนการเกบ็ขอ้มลูและมลูนิธสิทิธมินุษยชนแห่งดนิแดน
มอญ (Human Rights Foundation of Mon Land - HURFOM) ทีแ่นะน าใหชุ้มชนไดรู้จ้กั TERRA   
 ในโอกาสทีก่ารศกึษาในครัง้นี้เสรจ็สิน้ลงอยา่งสมบรูณ์ พวกเราขอขอบคุณ TERRA และอาจารย์
สมพร เพง็ค ่าที่สนับสนุนทัง้แรงกายและแรงใจในการขดัเกลาทกัษะการเก็บขอ้มูล และ HURFOM ที่
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ช่วยในการแปลรายงานเป็นภาษาท้องถิ่น ทัง้ภาษามอญและภาษาพม่า รวมถงึขอขอบคุณผู้น าชุมชน
และเยาวชนทีค่อยสนบัสนุนการศกึษาในครัง้นี้ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 ท้ายที่สุด อาตมภาพขอขอบคุณนักวิชาการ กลุ่มชุมชน องค์กรภาคประชาสังคมและผู้คน
ทัง้หลายที่ย ังคงยืนเคียงข้างพวกเราในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
สิง่แวดลอ้มและสงัคมทีด่งีาม ไมใ่หโ้ดนท าลายโดยการลงทุนทีข่าดจรยิธรรม 
 อาตมภาพขออวยพรใหค้วามอุดมสมบรูณ์ด ารงอยูคู่่มนุษยชาตบินโลกใบน้ีต่อไป  
 

เจา้อาวาสซอล่ะ วดัองัแตง 
รามญันิกาย 

หมูบ่า้นองัแตง เมอืงเย รฐัมอญ 
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ค าน าประธานมลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาติ 
 
 ในช่วงเดอืนสงิหาคม 2557 ผมได้รบัการติดต่อจากเพื่อนชาวมอญที่อ าเภอสงัขละบุร ีจงัหวดั
กาญจนบุร ีขอใหช่้วยตดิตามโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาดก าลงัผลติ 1,280 เมกะวตัต์ ซึง่จะก่อสรา้ง
ทีเ่มอืงเยในพืน้ทีข่องรฐัมอญ ประเทศเมยีนมา 
 ดว้ยพืน้ฐานทีม่คีวามสนใจเรือ่งราวของประเทศเมยีนมาเป็นทุนเดมิอยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นประเดน็
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่ทีเ่กดิขึน้ในพื้นทีข่องรฐัมอญและรฐักะเหรีย่ง ซึง่อยู่ใกลแ้ละตดิ
กบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ทุ่งใหญ่นเรศวร พืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบปกป้องดแูลของผมโดยตรง  
 หลงัจากประเทศเมยีนมาไดจ้ดัการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมื่อปี 2553 และไดร้ฐับาลทีม่จีากการเลอืกตัง้ 
ประตูเขา้สู่ประเทศเมยีนมากเ็ปิดกวา้งขึน้อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวตัศิาสตรข์องเมยีนมา กว่า 
50 ปีทีเ่มยีนมาปิดประเทศดว้ยสาเหตุจากปญัหาการเมอืงภายใน ท าใหเ้มยีนมายงัคงความอุดมสมบูรณ์
ดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีง่ดงาม ศลิปกรรมทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทีย่าก
จะพบเหน็ในประเทศอื่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศลิปกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา  
 ความอุดมสมบูรณ์ดงักล่าว เปรยีบเสมอืนแม่เหลก็ขนาดใหญ่ทีท่รงพลงั ดงึดูดนักลงทุนทัว่โลก
ให้เข้ามาแสวงหาก าไรจากการท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ว ัตถุดิบจากฐาน
ทรพัยากรธรรมชาติ หรือธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ใช้ความโดดเด่นของศิลปกรรมและความ
สวยงามของธรรมชาติก็ตาม การขยายตวัอย่างรวดเร็วของธุรกิจต่าง ๆ ได้ส่งผลให้เกิดการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ศลิปกรรม และวฒันธรรมทอ้งถิน่ของเมยีนมาไปอย่างน่าเป็นห่วงอย่าง
ยิง่  
 ปรากฏการณ์การรกุคบืของทุนต่างชาตทิีเ่ขา้ยดึกุมเมยีนมา ไม่ไดเ้กดิขึน้เฉพาะในพืน้ทีห่วัเมอืง
ใหญ่อย่างย่างกุ้ง มณัฑะเลย์ เนปิดอว ์ทวาย และมะละแหม่งเท่านัน้ แต่ไดแ้ผ่ขยายไปยงัหวัเมอืงขนาด
เลก็ทีห่่างไกลออกไป ซึง่การเดนิทางเขา้ถงึยงัไมส่ะดวกนกั แต่นักลงทุนต่างชาตไิม่เคยย่อทอ้ทีจ่ะเขา้ไป
ใหถ้งึ และปกัธงลงฐานยดึครองเป็นท าเลทอง สรา้งก าไรมหาศาลใหก้บัตน 
 เมยีนมา ประเทศที่พุทธศาสนาลงหลกัปกัฐานอย่างมัน่คงมายาวนาน ก าลงัถูกรุกรานโดยนัก
ลงทุนที่ไร้ศลีธรรม ละโมบ มกีิเลสอยู่ในหวัใจ โดยเชื่อว่าความเจรญิความทนัสมยัเป็นยอดปรารถนา
สงูสุดของมนุษย ์
 เย เป็นเมอืงขนาดเลก็ ภายใต้เขตปกครองของรฐัมอญ ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเมยีนมา 
ระหว่างเมอืงมะละแหม่ง รฐัมอญ กบัเมอืงทวาย รฐัตะนาวศร ีเยเป็นเมอืงท่าค่าขายทางทะเล ตัง้แต่
ราชอาณาจกัรองักฤษเริม่เขา้มาในพมา่เมือ่ปี 2369 ก่อนทีจ่ะใชอ้ านาจและแสนยานุภาพกองทพัเรอื เขา้
ยดึครองพมา่ทัง้ประเทศอยา่งเบด็เสรจ็ในปี 2428 
 แมว้่าเมอืงเยจะตัง้อยูห่่างไกลจากศูนยก์ลางความเจรญิและธุรกจิ แต่เมอืงเยกห็าไดร้อดพน้จาก
การรุกรานของทุนไม่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาดมหมึาก าลงัจะเกดิขึน้ ท าให้ผมคดิถึงโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิที่แม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนอย่างกว้างขวาง ประชาชนต้อง
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เจ็บป่วยล้มตายด้วยโรคมะเร็งและโรคทางเดนิหายใจไปจ านวนมาก น ้าบ่อที่เคยใช้ดื่มกินปนเป้ือน
สารเคม ีไมส่ามารถใชไ้ดอ้กีต่อไป ชาวบา้นตอ้งซือ้น ้าบรรจถุงับรรจุขวดกนิแทน เงนิทองทีเ่คยหาไดจ้าก
การขายผลผลติการเกษตร เช่น ผลไม ้ผกั กห็ดหายไปจนแทบไม่มรีายได้เลย เนื่องจากผลไมไ้ม่ตดิลูก 
และผกัเน่าเสยีจากฝุน่ละอองของถ่านหนิ  
 บทเรยีนจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะ ไดก่้อใหเ้กดิการลุกขึน้สูข้องประชาชนในหลาย
จังหวัดของประเทศไทย ที่มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่ว่าจะเป็นที่จ ังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร นครศรธีรรมราช กระบี่ ตรงั ซึ่งมกี าลงัผลติแต่ละโรง 600-800 เมกะวตัต์ เลก็
กว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีเ่มอืงเยถงึครึง่หน่ึง 
 ความเขม้แขง็ของประชาชนในจงัหวดัดงักล่าว มผีลท าใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิไม่สามารถ
สรา้งไดจ้นถงึขณะนี้ แมว้่าเจา้ของโครงการจะพยายามทุกวถิทีาง ทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ว่าเป็น
โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด และประชาชนได้ร ับประโยชน์อย่างมาก มีการพาผู้น าชุมชนไปดูงาน
ต่างประเทศ การเขา้หาผูน้ าทางศาสนา การกวา้นซือ้ทีด่นิ การสรา้งความแตกแยกในหมู่ประชาชน การ
เสนอผลประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูท้ีช่่วยเหลอืใหเ้กดิโครงการกต็าม 
 ผมรบัปากเพื่อนชาวมอญที่อ าเภอสงัขละบุร ีว่ายนิดจีะช่วยตดิตามโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิที่
เมอืงเย ดว้ยเหตุผล 2 ประการ ทีท่ าใหผ้มสนใจอยากตดิตาม คอื 

1. บรษิัทเจ้าของโครงการ คอื บมจ. โตโย-ไทย ซึ่งมคีนไทยถือหุ้นอยู่ด้วย และบรษิัทนี้จด
ทะเบยีนในประเทศไทย ในฐานะคนไทย ผมไม่อยากเห็นบรษิัทของไทยเขา้ไปก่อปญัหา
สรา้งความเดอืดรอ้นในประเทศเพื่อนบา้น  

2. จะเป็นการยา้ยฐานการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิที่คนไทยไม่ต้องการ มายงัประเทศเมยีนมา
หรอืไม ่และก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีเ่มอืงเยจ านวนมากถงึ 1,280 เมกะวตัต์ จะ
ส่งกลบัมาขายประเทศไทยดว้ยหรอืไม่ ผลกระทบที่จะเกดิขึน้กบัประชาชนในเมอืงเยจะท า
อยา่งไร ในขณะทีก่ฎหมายของเมยีนมาเองกไ็มเ่ขม้งวดเท่าของประเทศไทย  

ส าหรบัผมแลว้ วธิกีารตดิตามโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิที่เมอืงเย เริม่จากการรูจ้กับมจ. โตโย-
ไทย ลกัษณะของโครงการ จุดทีต่ ัง้โครงการ แต่ผมไม่กลา้บอกว่าจะมผีลกระทบอย่างไร จนกว่าจะไดล้ง
ศึกษาพื้นที่จรงิ และเชื่อมัน่ว่าการได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ มคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการรณรงค ์
เพราะได้เห็นสภาพทางภูมศิาสตร์ ระบบนิเวศ ได้พูดคุยกบัคนในชุมชนเกี่ยวกบัสภาพทางเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และความเชื่อ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะสร้างความเชื่อมัน่ให้กับผมที่จะพูดข้อเท็จจรงิ
ออกไป ฉะนัน้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีผ่มจะตอ้งลงพืน้ทีก่่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีเ่มอืงเยใหไ้ด ้

ด้วยความตัง้ใจของเพื่อนชาวมอญที่อ าเภอสงัขละบุร ีได้ช่วยประสานงานกบัภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมทัง้องค์กรภาคประชาชนทีเ่มอืงมะละแหม่ง ท าให้ผมมโีอกาสไปถงึเมอืงเยเป็นครัง้แรกในชวีติ เมื่อ
วนัที ่5 กนัยายน 2557 จากเมอืงเยต้องใชเ้วลาเดนิทางอกีประมาณ 20 นาท ีถงึหมู่บา้นองัแตง บรเิวณ
ทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

องัแตงเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรมเก่าแก่ รม่ครึม้ไปดว้ยสวนหมากและไมผ้ลนานาชนิด ทีป่ลูกผสม
ปนเปคละกนัเหมอืนป่าธรรมชาต ิวดัองัแตงศูนยร์วมจติใจของคนองัแตงทัง้หมู่บา้น เป็นจุดหมายแรกที่
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ผมต้องเข้าไปกราบหลวงพ่อ และได้ถือโอกาสนี้แนะน าตวัเองพร้อมทัง้บอกวตัถุประสงค์ที่เข้ ามายงั
หมูบ่า้น หลวงพ่อถามว่าตอ้งการขอ้มลูอะไรบา้ง ผมตอบหลวงพ่อไมไ่ดจ้นกว่าผมจะไดเ้ดนิส ารวจพืน้ที่ 

ผมขออนุญาตหลวงพ่อเดนิส ารวจพืน้ทีก่่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ มชีาวบา้นองัแตง 2 คนน าทาง 
เราเดนิผ่านสวนหมากอายปุระมาณ 5 ปี ซึง่บางตน้เริม่ตดิผลแลว้ ผ่านสวนหมากทีเ่พิง่จะลงปลูกเมื่อปีที่
แลว้ ทะลุลงทุ่งนาทีเ่ขยีวขจ ีต้นขา้วก าลงัโตเตม็ที่สูงราว 1 เมตร เป้าหมายของเราคอืมุ่งหน้าตรงไปยงั
ทะเล ทีอ่ยูห่่างออกไปประมาณ 2 กโิลเมตร จดุทีจ่ะกลายเป็นท่าเรอืขนถ่ายถ่านหนิและทีต่ ัง้โรงไฟฟ้า 

ผมยนือยู่บนหาดโคลน สายตาพุ่งตรงไปยงัทะเล คิดไปถงึวนัขา้งหน้า ทอ้งทะเลอนัเวิง้ว้างจะมี
ท่าเรอืมาบดบงั หนัไปด้านซ้ายมอืเหน็ทวิเขาตัง้ตระหง่าน ผมถามผู้น าทางว่าภูเขาที่เหน็ชื่ออะไร เป็น
ค าถามแรกที่ผมถามคนองัแตง เขาตอบว่าชื่อ “พะเรงิ” ผมจดไว้ว่า “ภูเขาพะเรงิ” มาทราบทหีลงัว่าที่
ถูกต้อง คอื “พะลนึ” แต่กไ็ม่เพีย้นไปมาก ไม่น่าเชื่อว่าค าถามแรกของผมในวนันัน้ วนันี้ พะลนึ กลบัมา
เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัยิง่ของคนในบรเิวณนี้อกีครัง้หนึ่ง และจะกลายเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ต่อไปในอนาคต 
ชาวบา้นจงึตกลงรว่มกนัว่างานศกึษาชิน้น้ีใหใ้ชช้ื่อว่า “พะลนึศกึษา”  

ผมไดเ้หน็ระบบนิเวศทีน่่าสนใจ อนัประกอบไปดว้ยทอ้งทะเล หาดทราย หาดโคลน แหล่งน ้าจดื 
นาขา้ว ทวิเขา สวนหมาก ทีส่มัพนัธก์นัอย่างลงตวั ไม่เป็นพษิเป็นภยัระหว่างกนั และอยู่ด้วยกนัอย่าง
สงบสุข นี่กระมงั ทีช่่วยท าใหค้นองัแตงมชีวีติทีส่งบสุขไปดว้ย 

นาน ๆ ครัง้ที่ได้เดนิเท้าเปล่า ย ่าอยู่ในโคลนตมกลางท้องนา แมจ้ะรูส้กึเจบ็เท้าอยู่บา้ง แต่ก็ไม่
หนักหนาอะไร ลมยามเยน็ของเดอืนกนัยายนในช่วงปลายฝน พดัจากทะเลเข้าหาหมู่บ้าน กระทบผวิ
กายแผ่ว ๆ ต้นข้าวเอนลู่ไปตามแรงลม เหน็เป็นลอนคลื่นเหมอืนพรมสเีขยีวผนืใหญ่ที่ปูทบัพื้นลูกฟูก 
กลิน่หอมของต้นขา้วทีก่ าลงัตัง้ท้องท าใหรู้ส้กึสดชื่น อกีไม่กี่วนัต่อจากนี้ต้นขา้วก็จะเกดิออกมาเป็นรวง 
และโตวนัโตคนืเป็นเมด็ขา้วใหค้นองัแตงไดเ้กบ็เกีย่วกนิ และจะเป็นเยีย่งน้ีไปตราบนานแสนนาน 

เวลาอนัน้อยนิดในการเดนิส ารวจอาจไม่ไดข้อ้มลูมากนัก แต่ก็ท าให้ผมมัน่ใจว่า หมู่บ้านองัแตง
เป็นหมู่บ้านที่ไม่ธรรมดาแน่นอน เป็นพื้นที่ที่น่าศกึษาอย่างยิง่ ทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกจิ ระบบนิเวศ 
สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรมมทอ้งถิน่ และความเชื่อ สิง่เหล่านี้คอืคุณค่าขององัแตง เป็น
ชวีติของคนองัแตง ทีค่วรไดร้บัการปกป้องดแูลไมใ่หถู้กท าลาย  

เราเดนิกลบัมายงัวดัองัแตงในสภาพมอมแมมเนื้อตวัเตม็ไปดว้ยโคลน เร่งรบีลา้งเทา้แลว้ขึน้ไป
บนศาลาวดั ผมเห็นหลวงพ่อกับหลวงพี่นัง่อยู่ใกล้กนั ข้าง ๆ มชีาวบ้านอังแตงงทัง้หญิงและชายนัง่
รวมกลุ่มกนัอยู่ ราวกบัว่าพวกเขาก าลงันัง่รอฟงัผลการเดนิส ารวจของเรา ผมก้มลงกราบหลวงพ่อและ
หลวงพี่ หลวงพ่อถามว่าเหน็อะไรบา้ง และรูส้กึอย่างไร ผมตอบว่าเหน็ทะเล หาดทราย หาดโคลน นา
ขา้ว สวนหมาก และภูเขา ท าใหเ้กดิความรูส้กึเสยีดายถ้าสิง่ทีแ่ปลกตาหายากทีไ่ดเ้หน็ถูกท าลายไป นา
ขา้วอยู่ใกล้กบัทะเลมาก แต่น ้าและดนิไม่เคม็ สวนหมากกลมกลนืกบัป่าธรรมชาตบินภูเขา ราวกบัเป็น
ปา่ธรรมชาตทิัง้ผนื ซึง่เราไมค่่อยพบในทีอ่ื่น ๆ  

รูส้กึกงัวลว่าองคค์วามรูข้องชาวบา้นในการท าสวนหมาก คดัสรรพนัธุห์มาก และรายไดจ้ากการ
ขายผลหมากจะหายไป ผมเชื่อว่าสวนหมากมคีวามส าคญัอย่างมากต่อการด ารงชวีติของคนที่นี่ ตัง้แต่
ผมไดเ้หน็สภาพของหมูบ่า้น และรูส้กึเป็นห่วงชาวบา้นทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากมลพษิทางอากาศ เพราะ
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ทศิทางลมจะพดัจากทะเลเขา้หาหมูบ่า้น โดยมทีวิเขาพะเรงิยนืขนาบขา้งใหเ้ป็นช่องลม สงัเกตไดจ้ากต้น
ขา้วทีเ่อนลู่มาทางหมูบ่า้น ซึง่นอกจากจะท าใหช้าวบา้นไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพแลว้ ยงัส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตของข้าว หมาก และผลไม้ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการปนเป้ือนสารเคมใีนน ้าบาดาลด้วย ใน
ประเดน็ทศิทางลม หลวงพ่อกด็จูะห่วงใยและไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิ 

การลงพื้นที่หมู่บ้านองัแตงครัง้แรก ทัง้พวกเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและชาวบ้านองัแตงได้
ข้อสรุปร่วมกนัว่า การต่อสู้เพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหนิ จ าเป็นต้องสร้างความเข้มแขง็ของชาวบ้าน มี
ขอ้มลูของหมูบ่า้นทีจ่ะบอกกบัชาวบา้นดว้ยกนัเองและสาธารณชนไดว้่า หมู่บา้นมคีุณค่าอะไร ชวีติความ
เป็นอยู่ของชาวบา้นเป็นอย่างไร ชาวบา้นอยู่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมโีรงไฟฟ้าถ่านหนิ ทีส่ าคญัคอืขอ้มูล
ดงักล่าวชาวบา้นจะไดม้าอยา่งไร ซึง่เป็นภาระหน้าทีข่องชาวบา้นทีจ่ะต้องร่วมแรงร่วมใจกนัแสวงหาและ
จดัท าขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 

วนัที ่2-3 ธนัวาคม 2557 การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
และวธิกีารเกบ็ขอ้มลูในประเดน็ทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบต่อชุมชนจงึเกดิขึน้ทีอ่ าเภอสังขละบุร ีจงัหวดั
กาญจนบุร ีซึ่งที่ประชุมได้ช่วยกนัระดมความคดิเห็นต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกบัหมู่บ้านองัแตงจาก
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ได้ทัง้หมด 14 ประเด็น คอื 1) ผลกระทบด้านสุขภาพ 2) ผลกระทบด้าน
ระบบนิเวศ 3) ผลกระทบดา้นประเพณแีละวฒันธรรม 4) ผลกระทบดา้นมลพษิทางอากาศ 5) ผลกระทบ
ดา้นแหล่งน ้าและทะเล 6) ผลกระทบดา้นสตัวน์ ้า 7) ผลกระทบต่อนาขา้ว 8) ผลกระทบดา้นการยา้ยถิน่
ฐานของคนในชุมชน 9) ผลกระทบดา้นอาชพีประมง 10) ผลกระทบดา้นการเกษตร 11) ผลกระทบดา้น
ทรพัยากรปา่ชายเลนและปา่บก 12) ผลกระทบต่อสวนหมาก 13) ผลกระทบต่อธรรมชาตทิี่สวยงาม และ 
14) ผลกระทบทีเ่กดิจากการเขา้มาของบุคคลภายนอก  

การระดมความคดิเหน็ต่อผลกระทบ ชี้ให้เหน็ปญัหาที่จะเกดิขึน้อย่างกว้างขวางหากโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิเกดิขึน้ ผลกระทบทัง้ 14 ประเดน็ ลว้นแต่จ าเป็นทีช่าวบา้นองัแตงต้องศกึษาและรวบรวมขอ้มูล 
แต่ในภาวะเรง่ด่วนทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิก าลงัจะเกดิขึน้ ชาวบา้นต้องเลอืกเองว่าจะศกึษาประเดน็
ไหนก่อน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะศกึษาและเก็บข้อมูลใน 5 ประเดน็ที่ส าคญัที่สุดก่อน คอื 1) นาขา้ว ทะเล 
และสวนหมาก 2) ประเพณีและวัฒนธรรม 3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากการเข้ามาของ
บุคคลภายนอก 4) สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และ 5) ระบบนิเวศ (ปา่ ภเูขา ทะเล และสายน ้า) 

ผมทราบดวี่าการที่ชาวบ้านต้องลงมอืท าการศกึษาเอง เกบ็ขอ้มลูเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส าหรบั
ชาวบา้นซึง่ไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน แต่มคีวามจ าเป็นทีช่าวบา้นจะต้องลงมอืท าดว้ยตวัเอง เพราะ
เป็นคนทีน่ี่ หลายคนอาจต้องผูกพนักบัพืน้ทีน่ี้ไปจนตาย จงึไม่มใีครหรอืนักวชิาการคนไหนรูพ้ืน้ทีด่กีว่า
ชาวบา้น 

การเริม่ต้นศึกษาและเก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ อาจดูยุ่งยาก อืดอาด ชักช้า ไม่คืบหน้า แต่
ประสบการณ์ทีเ่พิม่ขึน้ตลอดเวลาบวกกบัความตัง้ใจจรงิของชาวบา้น จะท าใหก้ารท างานรวดเรว็ขึน้ ผม
มัน่ใจว่าชาวบา้นท าการศกึษาและเกบ็ขอ้มลูเองได ้ชาวบา้นจะภูมใิจในผลงานทีไ่ดล้งมอืท าเองจนส าเรจ็ 
และใชป้ระโยชน์จากการศกึษาเกบ็ขอ้มลูจนสามารถหยดุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิได ้
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ชาวบ้านรบัรูม้าตัง้แต่ต้น ว่าการศกึษาเก็บขอ้มูลครัง้น้ี มเีป้าหมายเพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
ความส าคญัของการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล จงึมไิด้อยู่แค่เฉพาะข้อมูลที่ได้มาและจดัพมิพ์เป็น
รปูเล่มหนงัสอื แต่ความส าคญัสงูสุดอยูท่ีก่ระบวนการศกึษาและเกบ็ขอ้มลู ทีใ่ชเ้ป็นสื่อกลางในการดงึดูด
ชกัจูงคนในชุมชนให้เข้ามาร่วมในกระบวน เพื่อให้งานศึกษานี้เป็นของชุมชน และเป็นประโยชน์กับ
ชุมชนอย่างแทจ้รงิ การรวมตวัของสมาชกิในชุมชนอย่างเขม้แขง็ ดว้ยส านึกในคุณค่าของชุมชน จะเป็น
พลงัอนัยิง่ใหญ่ทีจ่ะต่อสูก้บัภยัต่าง ๆ ไมเ่ฉพาะการหยดุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเท่านัน้ 

ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาและประสบการณ์ของชาวบา้น ทีไ่ม่เคยท าการศกึาและเกบ็ขอ้มลูมาก่อน 
และน่ีคอืการศกึษาทีอ่าจเรยีกไดว้่าเป็นชิน้แรกของคนองัแตงกว็่าได ้ระยะเวลา 6 เดอืนทีท่ าการศกึษาจงึ
ท าไดแ้ค่ 2 ประเดน็ คอื นาขา้ว ทะเล สวนหมาก และระบบนิเวศ (ปา่ชายเลน ภเูขา) แต่ผลงานกอ็อกมา
น่าประทบัใจ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ แมว้่างานศกึษาชิน้น้ียงัไมเ่สรจ็สมบรูณ์กต็าม 

ผมยงัหวงัว่าในอนาคต คนอังแตงจะได้ศึกษาเก็บข้อมูลในประเด็นที่เหลอือยู่ให้ครบทัง้ 14 
ประเดน็ ซึง่จะท าใหแ้ลเหน็คุณค่าและความส าคญัของบา้นองัแตงเพิม่มากขึน้ ต่อจากนี้ถ้าคนองัแตงจะ
เป็นแกนกลาง ในการขยายพืน้ทีก่ารศกึษาเก็บขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนันี้ออกไปรอบขา้งใหก้วา้งขวาง
ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมดของพะลนึ ก็จะช่วยเสรมิสร้างความรกัความสามคัครีะหว่างคนพะลนึด้วยกนั 
และจะน าไปสู่ความเขม้แขง็เป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ของคนพะลนึ ทีจ่ะร่วมกนัปกป้องพืน้ทีแ่ละชวีติของผูค้น
ไมใ่หถู้กท าลาย 

พะลนึศกึษา เป็นงานศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิารอยา่งแทจ้รงิ เพราะในระหว่างการศกึษาเกบ็ขอ้มลู 
ได้มีการน าผลการศึกษามาใช้ในการเคลื่อนไหว คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเป็นรูปธรรม ไม่
จ าเป็นตอ้งรอจนกว่าจะไดจ้ดัพมิพเ์ป็นรปูเล่ม พะลนึศกึษาจงึเป็นงานศกึษาวจิยัทีม่ชีวีติมพีลวตั ต่างจาก
งานศกึษาวจิยัจ านวนมาก ที่ไม่รูว้่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร ท าเสรจ็แล้วเอาเขา้ตู้เก็บหนังสอื ไม่
ขยบัเขยือ้นเคลื่อนไหวเหมอืนไรซ้ึง่ชวีติ  

พะลนึศกึษาได้แสดงออกถึงพลงั ในฐานะเครื่องมอืที่ใช้ต่อสู้เพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหนิ โดยมี
ส่วนช่วยเสรมิความเขม้แขง็ของประชาชน ในเหตุการณ์การชุมนุมใหญ่คดัค้านโรงไฟฟ้าถ่านหนิ เมื่อ
วนัที ่5 พฤษภาคม 2558 ทีล่านหน้าวดัองัแตง ซึง่มปีระชาชนเขา้รว่มชุมนุมประมาณ 8,000 คน 

 
 

วรีวธัน์ ธรีประสาธน์ 
ประธานมลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต ิ

5 มถุินายน 2558 
วนัสิง่แวดลอ้มโลก 
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บทท่ี 1 กระบวนการท างานศึกษาพะลึน 
 
 โครงการงานศกึษาพะลนึเริม่ต้นขึน้ หลงัจากที่กลุ่มตวัแทนชาวบ้านองัแตงเขา้ร่วมประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร (workshop) เกี่ยวกบัการวจิยัการจดัการทรพัยากร จดัโดยมูลนิธสิทิธมินุษยชนแห่งแดน
มอญ (Human Rights Foundation of Mon Land – HURFOM) และโครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภูมภิาค
แม่น ้าโขง (Towards Ecological Recovery and Regional Alliance – TERRA) ที่สงัขละบุร ี 
จ.กาญจนบุร ีเมือ่วนัที ่2-3 ธนัวาคม 2557 
 

 
แผนทีแ่รกเกีย่วกบัหมูบ่า้นองัแตงและสภาพแวดลอ้ม 

ท าโดยตวัแทนชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมงานประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
 
 โครงการงานศกึษานี้ตอ้งการเสนอใหเ้หน็ถงึความส าคญัของระบบนิเวศและทรพัยากรธรรมชาติ
ของพืน้ทีพ่ะลนึต่อชุมชนในพืน้ที ่อกีทัง้ตอ้งการทีจ่ะสนบัสนุนการท าความเขา้ใจต่อคุณค่าของพะลนึและ
ประชาชนที่อยู่ในบรเิวณนัน้ และที่ส าคญั งานการศึกษาชิ้นนี้ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านในพะลึน
สามารถวเิคราะห์ผลกระทบต่อธรรมชาตแิละชุมชนที่จะเกดิขึน้หากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิสามารถ
สรา้งขึน้ไดจ้รงิ 

ในช่วงการพูดคุยในประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนจากบ้านอังแตงอธิบายว่า แหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ าคญัทีสุ่ดต่อเศรษฐกจิทอ้งถิน่ของหมูบ่า้นม ี3 อยา่งคอื การท าสวนหมาก การท า
นาข้าว และการประมง ด้วยเหตุนี้ การศึกษาครัง้นี้จงึเน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจและสงัคมของแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตทิัง้สามแหล่ง 



9 
 

 นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านอังแตงได้
ร่วมกนัท าแผนทีห่มู่บ้านขึน้เพื่อแสดงให้เหน็ถงึ
ที่ตัง้ของหมู่บ้าน ระบบนิเวศและภูมิประเทศ
โดยรวมของบรเิวณนัน้  
 หลงัจากประชุมเชงิปฏบิตักิาร ชาวบา้น
องัแตงได้รวบรวมและท าการเลอืกตวัแทนเป็น
กลุ่มท างานวจิยัหลกั (ต่อจากนี้จะเรยีกว่า ทีม
วจิยั) ซึ่งประกอบไปด้วย เยาวชนและพระสงฆ์
ในหมู่บ้านจะเป็นผู้ร ับผิดชอบเรื่องการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้าว หมาก และประมง รวมทัง้
ขอ้มลูเกี่ยวกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาตใินเขต
พะลนึ 

ใ น ช่ ว ง ก า รพู ด คุ ย ใ น ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ ตัวแทนจากบ้านอังแตงอธิบายว่า 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญที่สุดต่อ
เศรษฐกจิทอ้งถิน่ของหมูบ่า้นม ี3 อยา่งคอื การ 

 
ทมีวจิยัพดูคุยเรื่องวธิกีารท างานหาขอ้มลู 

 
ทมีวจิยัอธบิายทีม่าของรายไดจ้าก 

หมาก ขา้วและการประมง 
ท าสวนหมาก การท านาขา้ว และการประมง ดว้ยเหตุนี้ การศกึษาครัง้นี้จงึเน้นคุณค่าทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิัง้สามแหล่ง 
 นอกจากนี้ ตวัแทนชาวบ้านองัแตงได้ร่วมกนัท าแผนทีห่มู่บ้านขึน้เพื่อแสดงให้เหน็ถงึที่ตัง้ของ
หมูบ่า้น ระบบนิเวศและภมูปิระเทศโดยรวมของบรเิวณนัน้  
 หลงัจากประชุมเชงิปฏบิตัิการ ชาวบ้านองัแตงได้รวบรวมและท าการเลอืกตวัแทนเป็นกลุ่ม
ท างานวจิยัหลกั (ต่อจากนี้จะเรยีกว่า ทมีวจิยั) ซึ่งประกอบไปด้วย เยาวชนและพระสงฆใ์นหมู่บ้านจะ
เป็นผู้รบัผิดชอบเรื่องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้าว หมาก และประมง รวมทัง้ข้อมูลเกี่ยวกับกา รใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใินเขตพะลนึ 
 ดัง่ที่กล่าวไว้ข้างต้น การเก็บขอ้มูลจะเน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจและสงัคมของหมาก ขา้ว และ
ประมง นอกจากนี้ งานศึกษาชิ้นนี้ยงัได้รวบรวมขอ้มูลในด้านอื่น อาท ิผลไมท้ี่ปลูกในสวนหมากและ
รายไดข้องชาวบา้นไวด้ว้ยเช่นกนั 
 ตวัอยา่งค าถามในแบบสอบถาม 
- จ านวนครวัเรอืนในหมูบ่า้น 
- จ านวนครวัเรอืนในหมูบ่า้นทีท่ านา มสีวนหมาก และท าประมง 
- จ านวนพืน้ที ่(เอเคอร)์ ทีใ่ชส้ าหรบัการท านาขา้วและสวนหมาก 
- จ านวนตน้หมากทีแ่ต่ละครวัเรอืนปลกูไว ้
- จ านวนผลหมากทีส่ามารถเกบ็ไดต่้อปีของแต่ละครวัเรอืน 
- จ านวนขา้วเปลอืกทีแ่ต่ละครวัเรอืนสามารถเกีย่วไดใ้นแต่ละปี 
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- จ านวนครัวเรือนที่มีเรือประมง
และเครือ่งยนตเ์รอื 

- จ านวนเครื่องมอืประมงของแต่ละ
ครวัเรอืน 

- รายได้จากการท าสวนหมาก ท า
นาขา้ว และท าประมง 
 
ในเริ่มแรก การศึกษาชิ้นนี้

จ ัดท าขึ้นโดยชาวบ้านอังแตง ซึ่ง
ชาวบ้านองัแตงต้องการที่จะรวบรวม
ขอ้มูลจากหมู่บ้านอื่นๆ ในพะลนึด้วย 
จึงมีการติดต่อไปหาเพื่อนบ้านกัน 
หลังจากที่ท าการศึกษาไปได้ระยะ
หนึ่ ง ชาวบ้านหมู่บ้านอื่นเองได้ให้
ความสนใจทีจ่ะเขา้ร่วมการศกึษาดว้ย 
พอในช่วงเดือนมกราคม 2558 ทีม
วจิยัได้ขยายเครอืข่ายจาก 1 หมู่บ้าน
กลายเป็น 6 หมู่บ้านในพะลึน 
ประกอบด้วยหมู่บ้านองัแตง หมู่บ้าน
นิเกรอะ หมู่บ้านเคาะเคลีย หมู่บ้าน
ซายแกรม หมู่บ้านนินู่ และหมู่บ้าน 
บาลายแซม 

 
ทมีวจิยัสมัภาษณ์ชาวประมงจากหมู่บา้นเคาะเคลยี  

เกีย่วกบัวถิกีารท าประมง 

 
ทมีวจิยัสมัภาษณ์กลุ่มผูห้ญงิ 

  ทมีวจิยัรวบรวมขอ้มลูจากชาวบา้นโดยการสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวัและการพูดคุยโดย
การสมัภาษณ์กลุ่ม (focus group) เพื่อท าความเขา้ใจในวธิกีารท านา การจบัปลา และคุณค่าอื่นๆ ของ
ทรพัยากรธรรมชาติที่ชาวบ้านยงัคงต้องพึ่งพาในการด ารงชวีติ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบตัิของพชืที่เป็น
สมนุไพร ความเชื่อทางวฒันธรรมและศาสนา หรอืความเกี่ยวขอ้งต่อสภาพสงัคมชุมชนและการพกัผ่อน
หน่อยใจ 
 หลงัจากเก็บขอ้มลูมาเป็นระยะเวลา 3 เดอืน ในเดอืนมนีาคม 2558 ทมีวจิยัสามารถประเมนิ
รายไดข้องชาวบา้นจากการขายหมาก ขา้ว และปลาของหมู่บา้นทีเ่ขา้ร่วมการท าวจิยัทัง้ 6 หมู่บา้นได ้มี
การน าเสนอการวเิคราะห์ของขอ้มูลเหล่านี้ด้วยกนัหลายวธิ ีอาท ิการท าตารางรายได้ขัน้ต ่าจากแต่ละ
แหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิไมว่่าจะเป็นหมาก ขา้วหรอืประมง 
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ตารางแสดงรายไดจ้ากหมาก ขา้วและประมงโดยทมีวจิยั 

 
 เนื่องจากทมีวจิยัได้มกีารขยายพื้นที่การศกึษาให้ครอบคลุมหลายๆ หมู่บ้าน จงึเป็นเหตุให้ทมี

วจิยัพฒันาแผนที่อนัเก่าให้มรีายละเอียดมากขึน้เพื่ออธบิายภูมปิระเทศ ระบบนิเวศและความสมัพนัธ์
ของชุมชนกบัสิ่งแวดล้อมในบรเิวณเขตตะวนัตกของพะลนึ และเพื่อให้ชาวบ้านและทีมวจิยัสามารถ
เข้าใจระบบนิเวศของพะลนึได้ชดัเจนยิง่ขึ้น การส ารวจเริม่ตัง้แต่พื้นที่บนยอดเขาไปถึงพื้นที่ราบตาม
ชายหาด มกีารเกบ็ตวัอย่างพนัธุไ์มเ้พื่อจดบนัทกึและศกึษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ในเวลาที่
ทมีวจิยัไมส่ามารถเกบ็ตวัอยา่งได ้อยา่งเช่น ตวัอยา่งพนัธุป์ลา ทมีวจิยัจะใชว้ธิกีารถ่ายรปูแทน  
 

 

 
ทมีวจิยัสมัภาษณ์ชาวประมง เพื่อสอบถามขอ้มูลพนัธุไ์ม้
ปา่ชายเลน รวมถงึสรรพคุณทางยา 

 
ทมีวจิยัสมัภาษณ์ชาวประมง เพื่อสอบถามขอ้มูลพนัธุไ์ม้
ปา่ชายเลน รวมถงึสรรพคุณทางยา 

นอกจากนี้ ทีมวิจ ัยยังได้พูดคุยกับ
ชาวบ้านในบริเวณจุดเก็บตัวอย่างเพื่อให้ได้
ขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอยา่งมากขึน้ เช่น ชื่อทอ้งถิน่ 
สรรพคุณทางยาของพชืนัน้ และวธิกีารจบัปลา
หรือวิธีการปรุงอาหารในเดือนพฤษภาคม 
2558 ทมีวจิยัและชาวบา้นจากหมู่บา้นนิเกรอะ
รว่มกนัส ารวจพืน้ทีป่า่ชายเลนบรเิวณใกลเ้คยีง
หมู่บ้านและข้อมูลด้านการประมงท้องถิ่น 
นอกจากนี้ ทัง้นี้ทมีวจิยัได้รวบรวมขอ้มูลชนิด
พนัธุส์ตัวป์า่และสตัวน์ ้าทีม่ถีิน่อาศยัในประเทศ
พม่า แล้วน าขอ้มลูไปให้ชาวบ้านตรวจสอบว่า
มชีนิดพนัธุใ์ดทีพ่บในพืน้ทีพ่ะลนึ 
 ทมีวจิยัได้พฒันาแผนที่ขึน้มาอกีฉบบั
เพื่อแสดงที่ตัง้ของทัง้ 6 หมู่บ้าน รวมไปถึง
พื้นที่สวนหมาก นาข้าว พื้นที่ท าประมง ป่า
ชายเลน หาดเลน แม่น ้าและล าธารหลงัจากที่
เก็บข้อมูลมาตลอด 6 เดอืนตัง้แต่ธนัวาคม 
2557 ทมีวจิยัสามารถรวบรวมและสรปุขอ้มลู 
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เสรจ็สิน้ภายในเดอืนพฤษภาคม 2558 พรอ้มทัง้ตพีมิพร์ายงานฉบบันี้กบัแผนทีแ่สดงความอุดมสมบูรณ์
ของทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีพ่ะลนึในเดอืนมถุินายน 2558  
 รายงานการศึกษาพะลึนฉบับนี้ท าการศึกษาโดยชาวบ้านจากพะลึนทัง้สิ้น ซึ่งได้รบัความ
ช่วยเหลอืจาก TERRA และ HURFOM ทีค่อยตดิตามความคบืหน้าของงานวจิยั รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุน
ทางดา้นเทคนิคในการเกบ็ขอ้มลูและประมวลขอ้มลูตลอดทัง้หกเดอืนทีผ่่านมา 
 นอกจากนี้ ทมีวจิยัขอขอบคุณ คุณธารา บวัค าศร ีผูอ้ านวยการกรนีพซีแห่งตะวนัออกเฉียงใต้ ที่
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าถ่านหนิและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ คุณสมพร เพง็ค ่า ผูเ้ชีย่วชาญเรื่อง การท า
วจิยัผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิง่แวดล้อมโดยชุมชน ที่ช่วยในการออกแบบการเก็บขอ้มูลและให้
ค าปรกึษาแนะน ากบัชาวบา้นองัแตงตัง้แต่การประชุมเชงิปฏบิตักิารในธนัวาคม 2557 และอาจารย ์ดร. 
เชอร ีออง จากคณะวทิยาศาสตร์ทางทะเล (Marine science) จากมหาวทิยาลยัเมาะลมัใย ที่ให้
ค าแนะน าทางด้านวทิยาศาสตรเ์กี่ยวกบัระบนิเวศป่าชายเลน รวมทัง้ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อวทิยาศาสตรข์องชนิดพนัธุพ์ชืและสตัว ์
 

 

แผนที่ท ามือพะลึน แสดงความอุดม
สมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ ทัง้บนบกและทางทะเล
ของเขตพะลนึ และพืน้ทีป่ลกูขา้ว สวน
หมาก การประมง และสายน ้า  และ
ทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

 

ตัวแทนพระสงฆ์ก าลังอธิบายพื้นที่
ส่วนต่างๆ ในแผนที่หลังจากที่ได้
ปรบัแกแ้ลว้ 
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บทท่ี 2 เก่ียวกบั พะลึน 
 
 ในบรเิวณรมิฝ ัง่ทางภาคใต้ของประเทศเมยีนมา ไม่ห่างจากเมอืงเยซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัแห่ง
หนึ่งรฐัมอญ มภีเูขาอยูล่กูหนึ่งชื่อว่า พะลนึ ภูเขาพะลนึตัง้ในแนวเหนือ-ใต้ ระหว่างทะเลอนัดามนักบัทวิ
เขาตะนาวศร ีบางจุดของภูเขามคีวามสูงกว่า 400 เมตร ประชากรที่อาศยัในแถบนี้มมีากกว่า 30,000 
คน ส่วนใหญ่เป็นคนชาตพินัธุม์อญ ภูเขาพะลนึถูกโอบลอ้มไปดว้ยสเีขยีวของพชืป่าและผลไมใ้นสวน มี
ต้นหมากเรียงรายปกคลุมอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ผลไม้ท้องถิ่นนานาชนิด อาทิ ทุเรียน มะพร้าว 
มะปราง กลว้ย ขนุน ทีเ่ตบิโตอยูใ่นสวน และยงัมสีตัวป์า่มากมายไมว่่าเป็น หมปูา่ เสอืด า ลงิ กระรอกป่า 
และนกอีกมากกว่า 71 สายพนัธุ์ อาทิ เป็ดก่า นกเคร้าแคระ (Glaucidium brodiei) นกน๊อทใหญ่ 
(Calidris tenuirostris) นกแขวก (Nycticorax nycticorax) นกกระจิด๊หางขาวเล็ก (Phylloscopus 
davisoni) ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้และสิง่มชีวีิตนานาชนิดอาจแสดงให้เห็นว่า ชุมชนมคีวาม
ตระหนกัในการรกัษาและปกป้องสิง่แวดลอ้มในรปูแบบทีย่งัใกลเ้คยีงกบัธรรมชาตมิาก แทนทีจ่ะเริม่ปรบั
สภาพแวดลอ้มใหม้คีวามเป็นเมอืงหรอืความเป็นอุตสาหกรรมมากขึน้ดัง่ทีป่รากฎในหลายๆ พืน้ที่ 
 

  
ถนนสูห่มู่บา้นองัแตงเสน้น้ีมสีวนหมาก 

เรยีงรายอยู่ทัง้สองขา้งทาง 
ชาวสวนบางสว่นน าผลหมากมาตากแหง้ก่อนเอาไปขาย 
ผลหมากตากแหง้สามารถเกบ็ไวไ้ดน้านถงึ 9 เดอืน 

 
 หากมองจากบนภูเขาลงมาเบื้องล่าง สิ่งที่เห็นตรงหน้า คือ ผืนนาบนที่ราบที่แผ่คลุมพื้นที่
ระหว่างภูเขาพะลนึและหาดเลน หาดทรายของทะเลอนัดามนั ผนืนาเหล่านี้จะเปลีย่นจากสทีองเหลอืง
ในช่วงหน้าแลง้กลายเป็นพื้นที่เขยีวมรกตในช่วงหน้าฝน มสีายน ้าล าคลองน้อยใหญ่เชื่อมรอ้ยผนืนาไป
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ทัว่ทุกทีห่ล่อเลีย้งทีด่นิท าเกษตรใหชุ้่มฉ ่าอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้โอบลอ้มบา้นเรอืนของผูค้นทีก่ระจายตวั
อยูโ่ดยรอบ 
 แม่น ้านิเกรอะนัน้ไม่ต่างจากสายน ้าเส้นอื่นๆในพื้นที่นี้ ซึ่งมจีุดก าเนิดมาจากแม่น ้าเยที่อยู่ทาง
ตอนใต้ของพะลนึ แม่น ้านิเกรอะเริม่ตัง้ตวัจากสายธารเลก็ๆ ทีบ่างครัง้เหอืดแหง้ในช่วงแลง้ฝน วิง่เลยีบ
ถนนเส้นหลกัที่เชื่อมต่อเมอืงเยกบัพะลนึ ไหลผ่านทุ่งนาแลว้ค่อยๆ ขยายขนาดสายธารใหญ่ขึน้เรื่อยๆ 
พร้อมน าพาตะกอนหนิดนิทรายไปทบัถมใกล้ปากแม่น ้า พื้นที่บรเิวณนี้จะสามารถเหน็ต้นจาก (Nypa 
fruticans) เรยีงรายตามแนวสายน ้าทีก่ าลงัไหลไปบรรจบกบัน ้าเคม็ของทะเลอนัดามนั และดว้ยอทิธพิล
ความเคม็ของน ้าทะเลท า เมือ่ระดบัน ้าทะเลลดต ่าลง เปิดโอกาสใหส้ามารถมองเหน็พชืพรรณป่าชายเลน
ทีเ่จรญิงอกงามไดเ้ด่นชดัยิง่ขึน้ 
 

  
ทุ่งนาและปา่ชายเลนทีป่ากแม่น ้านิเกรอะ ตน้จากมกัจะขึน้ตามรมิคลองในบรเิวณ 

ใกลป้ากแม่น ้าและทะเล 
 นอกจากนี้ ยงัมหีาดเลนและหาดทรายทีท่ าหน้าทีเ่สมอืนแนวกนัชนระหว่างผนืดนิกบัทะเล ไม่ให้
น ้าเค็มทะลกัเขา้มาในที่นาหรอืที่ลุ่มน ้าจดืมากเกินไป ในช่วงน ้าขึน้ บรเิวณนี้จะถูกน ้าทะเลท่วมจนมดิ 
อาจเหน็แต่ยอดใบหญ้าคมบางเพยีงประปราย แต่เมื่อใดทีน่ ้าลดลง หาดเลนและหาดทรายจะปรากฎให้
เห็นเด่นชดัแผ่ขยายออกไปเป็นบรเิวณกว้าง รูปูนับแสนนับล้านแผ่กระจายไปทัว่พื้นที่และสตัว์น ้าอีก
มากมายทีอ่าศยัผนืเลนตรงน้ีเป็นบา้นหลบแรงคลื่นทีพ่ดัมากระทบฝ ัง่ หญ้าคมบางทีเ่คยเหน็แต่ขอบใบ
เผยใหเ้หน็ล าต้นดัง่ทุ่งหญ้าทีป่กคลุมหาดเลน ซึง่มใีบอนัแหลมคมเสมอืนดงัแม่เหล็กคอยดกัตะกอนให้
แล้วค่อยๆ ทบัถมกนัจนกลายเป็นผนืดนิแห่งใหม่ ไม่ต่างอะไรกบัพชืพรรณในป่าชายเลนที่นอกจากจะ
เป็นพื้นที่กนัชนระหว่างน ้าเค็มและน ้าจดืแล้ว พชืพรรณเหล่านี้ยงัคอยท าหน้าที่เป็นที่อาศยัให้สตัว์น ้า
นานาพนัธุไ์ดย้ดึเหนี่ยวและเป็นแหล่งหาอาหารมาหล่อเลีย้งชวีติ 
 บรเิวณระหว่างปากแม่น ้านิเกรอะและหาดเลนหาดทรายที่ชาวบา้นเรยีกกนัว่า หาดนิเกรอะ คอื
ทีต่ ัง้ของผนืนาขา้วทีส่ าคญัทีสุ่ดของพะลนึ ผนืนากว่า 1,500 เอเคอรต์รงนี้ (375 ไร่) เป็นแหล่งปลูกขา้ว
เพื่อคนในหลายๆ หมูบ่า้นของพะลนึ รวมถงึคนในเมอืงเยทีอ่ยูห่่างออกไปอกีดว้ย 
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หาดเลนจะเผยโฉมเวลาทีน่ ้าลด ร่องน ้าทีเ่ชื่อมต่อระหว่างทะเลกบั 

ร่องน ้าภายในหาดเลน ในชว่งน ้าลง 
 แต่พะลนึไม่ได้เป็นเพยีงภูมปิระเทศที่รวมเอาภูเขา ผนืนา ป่าชายเลน สวนหมากและทะเลไว้
ดว้ยกนัเท่านัน้ ชาวบ้านแถบนี้เปรยีบพะลนึเป็นดัง่สญัลกัษณ์ของพื้นที่แห่งสนัติภาพที่มธีรรมชาตแิละ
ทรพัยากรทีอุ่ดมสมบูรณ์คอยรายล้อมเตมิเต็มชวีติของผูค้นเสมอมา ชาวบ้านจากหมู่บา้นองัแตงยนืยนั
ว่า พวกเขาไมเ่คยประสบกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิลยตัง้แต่ก่อตัง้หมูบ่า้นมามากกว่ารอ้ยปี ไม่ว่าจะเป็น
ภยัแล้งหรอืน ้าท่วม และจากการส ารวจในครัง้นี้ ทมีวิจยัเหน็ดว้ยว่าทรพัยากรทีอุ่ดมสมบูรณ์ของพะลนึ
ไมว่่าจะเป็นนาขา้ว สวนหมาก สวนผลไมแ้ละทอ้งทะเลนัน้คอยสนับสนุนผลผลติใหช้าวบา้นไดค้า้ขายมี
ส่วนพฒันาเศรษฐกจิและชวีติความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถิน่เรือ่ยมา 
 

  
หญา้คมบางบนหาดเลน ทีบ่า้นองัแตง หญา้คมบางบนหาดเลนใกลป้ากแม่น ้านิเกรอะ 

 
 ทัง้นี้ พะลนึยงัสื่อถงึความหมายในทางจติวญิญาณดว้ย ชาวบา้นอธบิายว่า พะลนึหมายถงึความ
ปรองดองเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวของชาวบ้าน หมู่บ้านในพะลนึมคีวามเป็นอยู่อย่างใกล้ชดิกลมเกลยีวดัง่
เช่นพี่น้อง ซึ่งไม่ได้มแีค่ชาวบ้านเท่านัน้ที่ปฏบิตัติามคติดงักล่าว ทัง้พระภกิษุสงฆ์และสามเณรในวดั
ต่างๆ ของหมูบ่า้นในพะลนึยงัคงรกัษาความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกนัอยา่งสม ่าเสมอเช่นกนั 
 ความเป็นพะลนึ คอือตัลกัษณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่นี้ยดึถอืเพื่อบ่งบอกว่าตวัเองมาจากพื้นที่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงเย ซึง่พืน้ทีอ่ื่นๆ ในเมอืงเยหรอืรฐัมอญอาจไม่มอีตัลกัษณ์เช่นนี้ชดัเจนเท่า
คนในพะลนึ นอกจากนี้ คนพะลนึยงัมคีวามภาคภูมใิจกบัผลผลติอนัมชีื่อเสยีงของพะลนึ ไม่ว่าจะเป็น
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หมาก ผลไม ้อาหารทะเลหรอืกะปิ หากบอกว่าเป็นผลผลติจากพะลนึ ก็มกัจะได้รบัค าเชยชมจากพืน้ที่
อื่นๆ ในรฐัมอญว่าเป็นสนิคา้ดมีคีุณภาพ รสชาตอิรอ่ย สมกบัราคาทีม่กัสงูกว่าผลผลติจากพืน้ทีอ่ื่นๆ 
 ทา้ยทีสุ่ดแลว้ ความหมายของพะลนึไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงเท่านี้ แต่ทีช่ดัเจนทีสุ่ดคอื ค าว่า พะลนึ 
นัน้มคีวามหมายในหลากหลายมติ ิการท าความเขา้ใจในความเป็นพะลนึอาจต้องใช้วธิกีารคดิวเิคราะห์
แบบองคร์วมเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึอตัลกัษณ์ทีม่คีวามซบัซอ้นอย่างทีค่นในพืน้รบัรูก้นั ดัง่ทีช่าวบา้นเคยกล่าว
ไวว้่า “หากต้องการท าความเขา้ใจในความเป็นพะลนึอย่างลกึซึง้และรอบดา้น เราคงต้องใชเ้วลาอธบิาย
กนัอกีนานเลยทเีดยีว” 
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บทท่ี 3 วิถีชีวิตและชมุชนพะลึน 
 
 พืน้ทีชุ่มชนในพะลนึแบ่งออกเป็น 2 เขต คอื พะลนึ

ตะวนัออกและพะลนึตะวนัตก ในพะลนึตะวนัออกมหีมู่บา้นหลกั

อยู ่3 หมูบ่า้น ซึง่รวมหมู่บา้นตูแลอยู่ดว้ย ส่วนในพะลนึตะ-วนัตก 

ซึง่เป็นพืน้ทีท่ างานวจิยั มหีมู่บา้นหลกัอยู่ 6 หมู่บา้น คอื หมู่บา้น

องัแตง หมู่บา้นนิเกรอะ หมู่บา้นเคาะเคลยี หมู่บา้นนินู่ หมู่บา้น

ซายแกรม และหมู่บา้นบาลายแซม และมหีมู่บา้นขนาดเลก็ทีเ่พิง่

ก่อสรา้งขึน้มาใหมเ่มือ่ประมาณ 50 ปีทีแ่ลว้คอื หมู่บา้นเกาะฮรอย 

จากการส ารวจและสมัภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ทีมวิจยั

พบว่าเขตตะวันตกของพะลึนมีประชากรอย่างน้อย  1,462 

ครวัเรอืน 

 เจดยีบ์นเขาพะลนึ                  วถิกีารด ารงชวีติของชาวบา้นจะสอดคลอ้งกบัภูมปิระเทศ

           ในแต่ละพืน้ที่ หมู่บา้นนิเกรอะซึง่อยู่รมิแม่น ้านิเกรอะและป่าชาย

เลน และหมูบ่า้นเคาะเคลยีซึง่อยูร่มิทะเลจะเป็น 2 หมูบ่า้นในเขตตะวนัตกทีช่าวบา้นท ามาหากนิดว้ยการ

ท าประมงเป็นหลกั ส่วนทีเ่หลอือกี 4 หมูบ่า้นซึง่อยู่ห่างจากทะเลแต่ใกลภู้เขาและทีร่าบ จะด ารงชวีติและ

หารายไดด้ว้ยการท านาท าสวนเป็นหลกั 

ในแต่ละหมูบ่า้นจะมวีดัเป็นเสมอืนศูนยก์ลางของชุมชน หลาย ๆ หมู่บา้นจะสรา้งบา้นเรอืนลอ้ม 

รอบวดัเพื่อใหว้ดัตัง้อยู่กลางชุมชน ท าหน้าทีเ่ป็นทัง้ศูนยก์ลางพุทธศาสนา จุดพบปะ และศูนยก์ลางการ

เรยีนรูแ้ละรกัษาวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ ในวดัมกัมเีณรอาศยัอยู่เพื่อศกึษาค าสอนของพระพุทธเจา้ 

ขณะเดยีวกนัเดก็ ๆ ในหมูบ่า้นกจ็ะเขา้มาเรยีนรูภ้าษาและองคค์วามรูต่้าง ๆ ทีส่บืทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น

ผ่านวดั 

ตอนเช้าจะมชีาวบา้นออกมายนืรมิถนนพรอ้มกระตกิขา้วเลก็ๆ ขา้งกาย รอพระสงฆแ์ละเณรที่

ก าลงัออกเดนิบณิฑบาตร บางหมู่บา้นจะจดัเวรท าอาหารเลีย้งพระในแต่ละวนั ซึง่บางครัง้ต้องระดมแรง

และระดมทุนคลา้ยกบัการท าบุญขึน้บา้นใหม่ทุก ๆ ปี ช่วงเยน็ ๆ ชาวบา้นจะออกจากบา้นพรอ้มดอกไม้

สขีาวสเีหลอืงรอ้ยบนกา้นไมใ้นมอื มุง่หน้าไปยงัวดักลางหมูบ่า้น บางคนจะเดนิกนัเป็นครอบครวัพี ่ๆ จะ
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จูงน้อง ๆ เดินตามกันไป บางคนมุ่งหน้าเดินเดี่ยวแล้วค่อยไปพบปะเพื่อนบ้านที่ว ัด พอถึงหน้า

พระพุทธรปูชาวบา้นจะน าดอกไมไ้ปวาง จดุธปูเทยีนแลว้เริม่สวดมนตไ์ปพรอ้ม ๆ กนั 

 

 
นกัเรยีนก าลงัเดนิทางกลบับา้นหลงัเลกิเรยีน 

 

 

 
ลกัษณะบา้นทัว่ไปในหมู่บา้นเคาะเคลยี  
หลงัคามกัท ามาจากใบจากตากแหง้ 

 

 

แม่ลกูในหมูบ่า้นเคาะเคลยี 

อาชพีและการท ามาหากนิของชาวบ้านในพะลนึ
จะเป็นไปตามทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ดังที่
กล่าวไวเ้บือ้งต้น แต่ละกลุ่มจะแบ่งบทบาทหน้าที่
กนัอย่างชดัเจน หากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่ง
ประมง กลุ่มผู้ชายก็มกัจะท าหน้าที่ออกเรือหา
ปลา ส่วนกลุ่มผู้หญิงจะคอยรบัปลามาคัดแยก
ตามประเภทและขนาด รวมถึงตากแห้งแล้วส่ง
ต่อไปให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า หากเป็นหมู่บ้านที่ท า
นาท าสวน กลุ่มผู้ชายจะรบัผิดชอบในพื้นที่ท า
เกษตร จดัเตรยีมดูแลพื้นที่ เช่น การไถนา การ
สร้างคนันา การด านา การปลูกหมาก การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ในขณะที่กลุ่มผู้หญิงจะช่วยใน
กระบวนการทีท่ าอยูใ่นบรเิวณบา้นมากกว่าเพราะ 
ยงัตอ้งท าหน้าทีใ่นการดแูลบา้นและครอบครวั 

โดยผูห้ญงิจะช่วยในการดแูลผลผลติ หากเป็นหมากหรอืผลไมอ้ื่น ๆ กจ็ะน ามาตากแหง้ แบ่งเกบ็หรอืจดั
ขายต่อตามความตอ้งการของครอบครวั 
 ทมีวจิยัมโีอกาสสมัภาษณ์เชงิลกึกบัชาวบา้นจาก 2 หมู่บา้น คอื หมู่บา้นองัแตงและหมู่บา้นเคาะ
เคลยี  
 หมู่บ้านอังแตง ตัง้อยู่ในเขตเย อยู่ห่างจากเมอืงเยไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 16 
กโิลเมตร มปีระชากรทัง้หมด 497 ครวัเรอืน พลเมอืงส่วนใหญ่เป็นคนชาตพินัธุ์มอญ ชาวบ้านที่นี่ใช้
ภาษามอญสื่อสารในชวีติประจ าวนั แมแ้ต่ชื่อหมูบ่า้น "องัแตง" ทีเ่ป็นภาษามอญและมเีรื่องราวถอืก าเนิด
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จากกลุ่มคนมอญก็สะท้อนให้เหน็ถึงวฒันธรรมมอญที่ฝงัลกึอยู่ในชุมชน ชาวบ้านกว่าร้อยละ 95 เป็น
เกษตรกร จากการส ารวจในเดือนมกราคม 2558 ทมีวจิยัพบว่ามชีาวบ้าน 247 ครวัเรอืนหรอืเกือบ
ครึง่หนึ่งของหมู่บ้านมทีี่ดนิท าเกษตรเป็นของตวัเอง ชาวบ้านกลุ่มที่เหลอืมกัจะรบัจา้งเป็นแรงงานหรอื
ออกไปหารายได้จากการท างานในเมอืงต่าง ๆ ของเมียนมาหรอืต่างประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย 
สงิคโปร ์สหรฐัอเมรกิา 
 หมูบ่า้นทีส่อง คอื หมูบ่า้นเคาะเคลยี เป็นหมูบ่า้นทีต่ ัง้อยู่ปลายสุดถนนซึง่เชื่อมพะลนึกบัเมอืงเย 
หมูบ่า้นเคาะเคลยีเป็นหมูบ่า้นรมิหาดทรายทีท่อดยาวเลยีบทะเลอนัดามนั มปีระชากร 210 ครวัเรอืน 
 ชาวบ้านเล่าให้ฟงัว่ากลุ่มคนที่มาบุกเบกิหมู่บ้านเคาะเคลยี คอื ชาวบ้านจากหมู่บ้านองัแตงที่
เลอืกจะออกมาหาปลาในทะเลตามฤดูกาล แล้วจะยา้ยกลบัในช่วงมรสุม ซึง่เป็นเวลาที่น ้าทะเลเขา้ท่วม
หาดทรายจนไมส่ามารถอยูอ่าศยัต่อได ้แต่ในช่วงหลายสบิปีทีผ่่านมา กลุ่มคนเหล่านี้กเ็ริม่ทีจ่ะตัง้รกราก
ในบรเิวณหมู่บา้นเคาะเคลยีใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่ ัน่คงมากขึน้ จนปจัจุบนักลายเป็นหมู่บา้นทีม่ปีระชากรอยู่
อย่างน้อย 210 ครวัเรอืน ส่วนมากยงัคงท ามาหากนิโดยการท าประมง แต่ก็มบีางครอบครวัที่ไม่มเีรอื
เป็นของตวัเองและเลอืกทีจ่ะท าอาชพีอื่น อย่างเช่น ท าธุรกจิคา้ขายอาหารทะเล เป็นแรงงานหาปลาให้
เจา้ของเรอืคนอื่น ๆ ในชุมชน หรอืท าโรงเรอืนเลีย้งเป็ด ซึง่ตอนนี้หมู่บา้นเคาะเคลยีมโีรงเรอืนเลีย้งเป็ด
แลว้ถงึ 10 แห่งดว้ยกนั   
 ทัง้ 2 หมู่บ้านดงักล่าว ได้ร่วมในการเก็บขอ้มูลและการท าวจิยัท้องถิน่ครัง้นี้เช่นกนั โดยขอ้มูล
จากหมู่บ้านองัแตงจะเน้นเรื่องการท าเกษตร เนื่องจากรายได้หลกัของที่นี่มาจากหมากและข้าว ส่วน
หมูบ่า้นเคาะเคลยีจะเป็นเรือ่งราวการท าประมงทีเ่ป็นทัง้วถิกีารท ามาหากนิทีส่ าคญัและแหล่งรายไดห้ลกั
ของชุมชน จงึถอืได้ว่าการศึกษาวจิยัในองัแตงและเคาะเคลยีนี้ จะช่วยให้เหน็สภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนและความส าคญัของแกษตรกรรมและประมงต่อชุมชนพะลนึไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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บทท่ี 4 สวนหมาก 

 การปลูกหมากในพะลึนเริม่มานานกว่า 100  ปีแล้ว ในช่วงแรกชาวสวนจะปลูกหมากไว้กิน
กนัเองในครวัเรอืน ส่วนใหญ่จะปลูกหมากบนเนินเขาใกลห้มู่บา้น แลว้จงึค่อยๆขยายออกไปตามที่ราบ
รมิเขาไล่ไปจนถงึรมิชายทะเลตามจ านวนประชากรที่เพิม่มากขึ้น  แต่การปลูกหมากเป็นพชืเศรษฐกิจ
หลกัเพิง่เป็นทีน่ิยมกนัมากในช่วง 40-50 ปีทีผ่่านมาเท่านัน้เอง   
 
การปลกูหมาก 
 
 ชาวสวนปลูกและดูแลดูต้นหมากให้มีอายุอย่างน้อย 6-10 ปีก่อนที่ชาวสวนจะเก็บเกี่ยว 
ระยะเวลาในการเพาะปลูกจะขึน้อยู่กบัความอุดมสมบูรณ์ของดนิและน ้าในบรเิวณนัน้ บวกกบัความเอา
ใจใส่ของเกษตรกร พืน้ทีท่ีใ่หผ้ลผลติดมีกัอยู่บนเนินเขารมิทะเลซึง่มนี ้าหล่อเลีย้งใหผ้นืดนิชุ่มชืน้ตลอดปี 
แต่ชาวสวนส่วนใหญ่บอกว่า พวกเขาปลกูและดแูลตน้กลา้ไปอยา่งน้อย 10 ปีกว่าจะไดเ้กบ็เกีย่วผลผลติ 
 อายโุดยเฉลีย่ของตน้หมากอยูท่ี ่50-70 ปี ชาวบา้นบอกว่า พวกเขาจะรอใหต้น้หมากแก่ลม้ลงมา
ตามธรรมชาติ ไม่มใีครไปตดัต้นหมากหรอืพยายามโค่นต้นหมากที่แก่แล้ว ส าหรบัต้นหมากต้นใหม ่
ชาวสวนจะน าต้นกลา้ทีเ่พาะเลีย้งมาปลูกไวข้า้งต้นทีแ่ก่มาก เพื่อทดแทนต้นหมากทีก่ าลงัจะลม้ลงในอกี
ไมช่า้ 
 

 

ชาวสวนมกัเพาะตน้หมากไวเ้พือ่ปลกูทดแทนตน้หมากทีก่ าลงัลม้ลง 
 
 ปจัจยัหลกัทีส่ าคญัอกีอยา่งทีท่ าใหห้มากในพะลนึเป็นทีนิ่ยมในหมู่คนกนิหมากคอื การเลอืกสรร
คดัแมพ่นัธุท์ีจ่ะน าไปเพาะเป็นตน้หมากรุน่ต่อไป ชาวสวนหมากอธบิายว่า การคดัเลอืกแม่พนัธุห์มากทีด่ี
ท าได้ตอนที่ผลหมากโตเต็มที่ ผลหมากที่ชาวสวนจะน าไปเพาะควรมเีมด็ที่กลมและใหญ่ เปลอืกบาง 
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เนื้อผลขา้งในอดัแน่น บางคนเลอืกทีจ่ะเพาะเมลด็หมากในบา้น แต่กม็ไีม่น้อยทีจ่ดัแจงพืน้ทีใ่นสวนหมาก
เพื่อท าเป็นทีเ่พาะแมพ่นัธุ ์
 

 
ลกัษณะของแม่พนัธุห์มากทีช่าวสวนจะน าไป 

เพาะเพื่อปลกูหมากรุ่นต่อไป 

 ผลหมากจะเริ่มสุกในช่วงเดือนสิงหาคม 
ชาวบา้นจงึเกบ็ผลผลติในช่วงนี้จนถงึเดอืนกุมภาพนัธ์
ก่อนที่ดอกหมากจะบานอีกครัง้ประมาณเดือน
มีนาคม-เมษายน กลุ่มผู้ชายรบัท าหน้าที่ดูแลสวน
หมากและเกบ็เกี่ยวผลผลติโดยใชเ้ครื่องมอืพืน้บา้นที่
มลีกัษณะเหมอืนมดีด้ามยาวในการสอยหมาก และ
บรรจุผลหมากในกระสอบ กลุ่มผู้หญิงจะช่วยในการ
เก็บเกี่ยวเพียงบางครัง้บางคราว แต่หน้าที่หลกัคือ
การน าหมากไปตากให้แห้ง ดูแลความเรยีบรอ้ยของ
โรงเกบ็หมาก ปอกเปลอืก และน าไปขาย รวมถงึดูแล
เรือ่งรายรบัรายจา่ย 

 

   

ตน้หมากสงูใหญ่ในสวน ผลหมากสกุคาบนตน้ ใบพลเูลือ้ยตามล าตน้หมาก 
 
ตารางเวลาในการเกบ็เก่ียวผลหมาก 

เดอืน ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ชว่งเวลาออก
ผลหมากและ
การเกบ็เกีย่ว ดอกหมากเริม่บาน 

ผลหมาก
ออ่น 

(สเีขยีวเขม้) 

เริม่เกบ็
เกีย่วผล
หมากสกุ 
(สสีม้) 

- การตากหมากจะใชเ้วลาอย่างน้อย 45 
วนัจนผลหมากจะแหง้สนิท 
 
- การเก็บเกี่ยวจะสิ้นสุดลงประมาณ
เดอืนกมุภาพนัธ ์
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กลุ่มผูห้ญงิจะท าหน้าทีป่อกผล

หมากตากแหง้ก่อนบรรจ ุ
ใสก่ระสอบไปขายต่อตลาด 

ผูห้ญงิ ใชม้ดีผ่าผลหมากสกุเพื่อเอาเน้ือหมากไปขาย 
ราคาขายของผลหมากทีแ่กะเปลอืกแลว้จะดกีว่าราคาผลหมากสดทัง้ลกู 

 
เศรษฐกิจจากสวนหมาก 
 
 ชาวบา้นบอกว่า พวกเขานิยมปลูกหมากเพราะไดร้าคาดกีว่าและมคีวามมัน่คงกว่าพชืเศรษฐกจิ
ชนิดอื่นอยา่ง ยางพาราและมนัส าปะลงั  
 ในพื้นที่สวนหมาก 1 เอเคอร ์(0.25 ไร่) จะมตี้นหมากที่โตเต็มที่อยู่ประมาณ 450-500 ต้น ต้น
หมากหนึ่งต้นจะออกผลประมาณ 250 ผลต่อปี) ราคาผลหมากสดจะปรบัขึน้ลงตามแต่ฤดูกาล ราคาอยู่
ระหว่าง 15-35 จัต๊ต่อผล ชาวบา้นส่วนใหญ่มกัเลอืกทีจ่ะน าผลหมากไปตากแหง้และปอกเปลอืกขายเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ผลหมากที่ตากแห้งแล้วจะขายได้ราคาอยู่ที่ 3,700 จัต๊ต่อ 1.3 กิโลกรัม 
(ชาวบา้นทีน่ี่ใชต้ราชัง่ในการวดัน ้าหนกั ซึง่ 1ชัง่เท่ากบั 1.3 กโิลกรมั) หรอืประมาณ 150 ผล 
 แมว้่าการผลหมากตากแห้งจะได้ราคาสูงกว่าการขายผลหมากสด แต่กระบวนการนัน้ซบัซัอ้น
ขึน้ดว้ยเช่นกนั)   อาทเิช่น ตอ้งใชร้ะยะเวลาเพิม่ขึน้เพื่อรอใหผ้ลหมากแหง้สนิทและใชแ้รงงานเพิม่ขึน้ใน
การปอกเปลอืก การตากแหง้จะใชเ้วลาอย่างน้อย 45 วนั โดยกลุ่มผูห้ญงิจะรบัหน้าทีใ่นการตากและเกบ็
ผลหมาก การตากหมากจะเริม่ตัง้แต่ช่วงเก็บผลหมากในเดอืนสงิหาคม แต่ชาวบา้นส่วนใหญ่นิยมตาก
หมากในช่วงหลงัฤดูฝนประมาณเดอืนตุลาคม หลงัจากรอให้หมากแห้งสนิทแล้ว จงึค่อยน าผลผลติไป
บรรจุในถุงกระสอบและจดัเก็บไวใ้นบา้นหรอืใต้ถุนบา้นอย่างเรยีบรอ้ย บางบ้านทีเ่ก็บหมากได้ปรมิาณ
มากจะสรา้งโรงเกบ็หมากไวใ้กลบ้า้นเพื่อป้องกนัไมใ่หผ้ลหมากชืน้จนขึน้ราหรอืเน่าเสยีก่อนน าไปขาย 
 นอกจากผลหมากทีช่าวบ้านเก็บไว้บรโิภคกนัเองในครวัเรอืนหรอืน าไปขายตามทอ้งตลาดแล้ว 
ชาวบ้านยงัสามารถใช้ประโยชน์และขายส่วนอื่นๆ ของต้นหมากได้อกีด้วย ใบที่ตากแห้งแล้วสามารถ
น าไปห่อบุหรี่ ใบหมากสดจะขายอยู่ที่ราคา 50 จัต๊ต่อ 1.3 กิโลกรมั เปลอืกสามารถน าไปแปรรูปเป็น
กระดาษ และสามารถใชต้น้หมากเป็นราวส าหรบัตากผลหมากหรอืเป็นอุปกรณ์ในการก่อสรา้งบ้าน 
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 ถอืไดว้่าถุงกระสอบหมากเหล่านี้เปรยีบเสมอืนธนาคารออมเงนิของชาวบา้น เพราะเมื่อไรทีพ่วก
เขาต้องการเงนิไปใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั หรอืต้องการเงนิสกัโตเพื่อส่งลูกหลานเรยีนหนังสอื /เพื่อจ่าย
ค่าเล่าเรยีนของลูกหลาน จ่ายค่ารกัษาพยาบาลยามเจบ็ไขไ้ดป้่วย หรอืท าบุญตามประเพณี พวกเขาจะ
น าผลหมากทีเ่กบ็ไวไ้ปขาย เสมอืนเป็นแหล่งทุนทีพ่วกเขาสามารถใชไ้ดต้ลอดทัง้ปี เมือ่ถงึคราวจ าเป็น 
 

  
ชาวบา้นจะน าผลหมากทีต่ากแหง้แลว้บรรจุไวใ้นกระสอบ แลว้เกบ็ไวใ้นทีแ่หง้เพื่อป้องกนัความชืน้  
หมากตากแหง้สามารถเกบ็ไว ้9 เดอืน 
 

 
 

  
ผลหมากทีเ่กบ็มาจะน าไปตากไวท้ัว่หมู่บา้น ไม่ว่าจะเป็นบนพืน้ราบอย่างสนามหญา้ในโรงเรยีนหรอืบรเิวณกวา้งขา้ง
วดั ชาวบา้นยงันิยมวางแคร่ทีท่ าจากไมไ้ผ่และตน้หมากมาเป็นทีต่ากผลหมากไวใ้กลด้ว้ยเช่นกนั 
 
ผลไม้ในสวนหมาก 
 
 ในสวนหมากไม่ไดม้เีฉพาะต้นหมากเท่านัน้ แต่ยงัมพีืชพนัธุแ์ละเหด็ทีข่ ึน้เองตามธรรมชาตหิรอื
ที่เพาะเลี้ยงโดยชาวสวนไม่ต ่ากว่า 26 ชนิด มทีัง้ทุเรยีน เงาะ ส้ม มงัคุด มะปราง  สบัปะรด มะนาว 
มะขาม ขนุน มะละกอ กลว้ย มะพรา้ว ในการส ารวจเบื้องต้น ชาวบ้านได้รวบรวมพนัธุ์ผลไมแ้ละเหด็ที่
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พบเจอมากที่สุดในสวนของตนพรอ้มทัง้บอกฤดูกาลของแต่ละชนิดดงัขอ้มูลในตารางฤดูกาลผลไมใ้น
สวนหมาก (ด้านล่าง) ยกตวัอย่างเช่น ผลไมท้ีอ่อกผลในฤดูรอ้น คอื สบัปะรด มะม่วงและทุเรยีน ส่วน
ขนุน มงัคุด จ าปาดะ รวมทัง้เห็ดนานาชนิด จะมใีห้เห็นในช่วงหน้าฝน หน้าหนาวจะมสี้ม มะม่วงหมิ
พานตแ์ละมะปราง มะพรา้ว มะละกอและกลว้ยจะออกผลใหช้าวบา้นเกบ็เกีย่วตลอดทัง้ปี 
 
ผลไม้ในสวนหมากในแต่ละฤดกูาล 

ล าดบั
ท่ี 

ผลไม้ท่ีพบในสวน
หมาก 

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

1. กลว้ย X X X X X X X X X X X X 

2. 
ใบพล ู
(Piper betle)       

X X 
    

3. 
หมาก 
(Areca catechu) 

X X 
     

X X X X X 

4. พรกิไทด า 
 

X X 
         

5. มะมว่งหมิพานต ์ X X 
          

6. 
จ าปาดะ (Artocarpus 
integer)     

X X X 
     

7. มะพรา้ว X X X X X X X X X X X X 
8. ทุเรยีน 

   
X X X X X 

    
9. ฝรัง่ 

         
X X X 

10. ขนุน 
 

X X X X X X 
     

11. 
ลกูเนียง 
(Archidendron 
pauciflorum) 

X X 
      

X X X X 

12. มะนาวใหญ่ รสปรีย้ว 
 

X X X X X X 
     

13. มะนาวใหญ่ รสหวาน 
 

X X X X X X 
     

14. มะนาว X X 
          

15. 
ดปีล ี
(Piper longum)     

X X 
      

16. มะมว่ง 
   

X X X X 
     

17. มงัคุด 
    

X X X X 
    

18. 
มะปราง 
(Bouea macrophylla) 

X X X X 
        

19. เหด็ 
    

X X X X 
    

20. สม้ X X 
       

X X X 
21. มะละกอ X X X X X X X X X X X X 
22. สบัปะรด 

 
X X X X X 
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23. สม้โอ 
            

24. 
เงาะ 
(Nephelium 
lappaceum) 

    
X X 

      

25. มะขาม 
 

X X X X X X 
     

26. สม้เขยีวหวาน X X 
      

X X X X 
X = บ่งบอกช่วงเวลาทีผ่ลไมช้นิดนัน้ออกผล 
 
 ผลผลติชุดแรกทีไ่ดม้า ไม่ว่าจะเป็นทุเรยีนลูกใหญ่ทีเ่พิง่ตกลงมาจากต้น เงาะพวงใหญ่พวงแรก
หรอืส้มตะกรา้แรกที่เก็บเกี่ยวมาได้ ชาวบ้านจะน าไปถวายให้พระสงฆใ์นหมู่บ้านก่อนเพื่อแสดงความ
เคารพต่อสถานที่ ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมศรทัธาที่ส าคญัที่สุดส าหรบัพวกเขา หลงัจากนัน้ จงึค่อยเก็บ
ผลไมส้่วนทีเ่หลอืไวก้นิกนัเองในครอบครวั แบ่งปนัใหเ้พื่อนบา้นและมติรสหาย หรอืน าไปขายทีต่ลาดใน
หมูบ่า้นหรอืส่งออกไปขายในต่างถิน่) 
 นอกจากสวนหมากจะเป็นแหล่งรวมพนัธุพ์ชืและผลไมม้ากมาย เป็นแหล่งอาหารทีอุ่ดมไปดว้ย
คุณค่าทางโภชนาการและยารกัษาโรคที่ช่วยเสรมิสร้างภูมคิุ้มกนัโรคภยัไข้เจบ็ ทัง้เป็นที่ท ามาหากิน
ประกอบอาชพีของชาวบา้น สวนหมากยงัถอืเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจใหค้นในหมู่บา้นไดม้าช่วยกนั
เกบ็เกีย่วพชืผลและพบปะพดูคุยกนั) 
 จากการลงพืน้ทีส่ ารวจและพดูคุยกบัชาวบา้น ทมีวจิยัสงัเกตว่า สวนหมากมลีกัษณะทีพ่เิศษกว่า
พื้นที่เกษตรกรรมทัว่ไป คอืมลีกัษณะที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ เสมอืนเป็นป่าผนืเล็กๆ ที่เรยีงราย
ต่อเน่ืองกนัทัว่พืน้ทีพ่ะลนึ อาจเป็นไปไดว้่าเป็นผลจากภูมปิญัญาของชาวบ้านทีส่บืทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น 
อย่างเช่นการปล่อยให้ต้นหมากที่แก่แล้วล้มลงตามธรรมชาตแิล้วปลูกต้นกล้าแทนที่ ท าให้มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกบัการเจรญิเตบิโตของต้นไมใ้นป่าธรรมชาต ิชาวสวนยนืยนัอกีว่าไม่มสีารเคมหีรอืโลหะหนัก
ทีเ่ป็นพษิต่อรา่งกายและสิง่แวดลอ้มปนเป้ือนในบรเิวณสวนหมาก ท าใหส้ภาพแวดลอ้มยงัคงสะอาดและ
ปลอดภยั สามารถดื่มกินน ้าในล าธารหรอืบ่อน ้าในสวนหมากได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้องเป็นห่วงเรื่อง
สารเคมทีี่เป็นพษิต่อร่างกาย ซึง่อาจเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหม้สีตัวป์่านานาชนิด อย่าง กระรอก เสอืด า 
ลงิ หมปูา่ และนกนานาชนิด อาศยัในพืน้ทีส่วนหมาก 
 

   

ในสวนหมากยงัมผีลไมช้นิดอื่น ๆ อาท ิกลว้ย มะพรา้ว ทุเรยีน 
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รายได้จากหมาก 
 

หมาก 

หมู่บ้าน 
จ านวน
ประชากร 
(ครวัเรือน) 

จ านวน
ประชา
กรท่ีมี
สวน
หมาก 
(ครวั 
เรือน) 

พืน้ท่ีสวนหมาก 

จ านวน
ต้นหมาก 

จ านวนผล
หมาก 

รายได้จากการขายหมาก 

(เอเคอร)์ (ไร่) (จัต๊) (บาท) 

องัแตง 497 309 2,058.50 813.64 909,610 62,902,000 1,258,040,000 38,122,424 

นิเกรอะ 200 50 369.5 146.05 66,145 44,698,000 893,960,000 27,089,697 

เคาะเคลยี 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 

รวม 1,432 712 3,858.68 1,525.17 1,549,295 150,426,000 3,008,520,000 91,167,273 
- 20 จัต๊/ผลหมากสด 1 ผล 
- อตัราแลกเปลีย่น 1 บาท = 33 จัต๊ 
  
 ในการสอบถามผู้ใหญ่บ้านจากทัง้ 6 หมู่บ้าน ทมีวจิยัพบว่าพะลนึมจี านวนประชากรทัง้หมด 
1,432 ครวัเรอืน และมชีาวบ้านที่ท าสวนหมากอยู่อย่างน้อย 712 ครวัเรอืน รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 
3,858.68 เอเคอร ์(1,525.17 ไร)่ 
 จากการส ารวจ ทมีวจิยัพบว่า หมู่บา้นองัแตงมชีาวบา้นปลูกต้นหมากมากทีสุ่ดในพะลนึ จ านวน 
309 ครวัเรอืน รวนทัง้มพีื้นทีส่วนหมากรวมกนัมากที่สุดดว้ยเช่นกนัจ านวน 2,058.50 เอเคอร ์(813.64 
ไร่) รองลงมาคอื หมู่บ้านซายแกรมปลูกต้นหมาก 115 ครวัเรอืน รวมเป็นพื้นที่ 564 เอเคอร ์(222.92 
ไร่) หมู่บ้านนินู่ปลูกต้นหมาก 96 ครวัเรอืน รวมเป็นพื้นที่ 390.78 เอเคอร ์(154.46 ไร่) หมู่บ้านเคาะ
เคลยีปลกูตน้หมาก 75 ครวัเรอืน รวมเป็นพืน้ที ่354.4 เอเคอร ์(140.08 ไร่) หมู่บา้นบาลายแซมปลูกต้น
หมาก 67 ครวัเรอืน รวมเป็นพืน้ที ่121.5 เอเคอร ์(48.02 ไร)่ 
 แมว้่าราคาขายผลหมากสดจะอยู่ระหว่าง 15-35 จัต๊ต่อผล และจะสูงขึน้เรื่อยๆ เมื่อเริม่ห่างจาก
ฤดเูกบ็เกีย่ว ส่วนหมากตากแหง้ทีป่อกเปลอืกแลว้ไดร้าคาสงูกว่าผลหมากสด ทัง้นี้ในการประเมนิรายได้
จากการขายหมากต่อปี ชาวบ้านเลอืกราคาขายผลหมากสดไว้ที่ 20 จัต๊ต่อผล (อตัราแลกเปลี่ยนที่ 1 
บาทเท่ากบั 33 จัต๊) ซึง่เป็นราคาขัน้ต ่าทีช่าวสวนส่วนใหญ่สามารถขายไดใ้นช่วงต้นเดอืนมกราคม 2558 
 โดยรวมแล้ว จากการสอบถามชาวบ้านใน 6 หมู่บ้าน มตี้นหมากรวมกนัประมาณ 1,549,295 
ต้น และไดผ้ลผลติเป็นผลหมากอย่างน้อย 150,426,000 ผล หากคดิราคาผลหมากสดอยู่ที ่20 จัต๊ (60 
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สตางค์) ต่อผล หมู่บา้นที่มรีายไดจ้ากการขายหมากมากที่สุดในการส ารวจครัง้นี้คอื หมู่บ้านองัแตง คดิ
เป็นเงนิ1,258,040,000 จัต๊  (38,122,424 บาท) ต่อปี รองลงมาคอื หมู่บ้านซายแกรม ที่สามารถท า
รายได้ 392,150,000 จัต๊ (11,883,333 บาท) ต่อปี หมู่บ้านนิเกรอะมีรายได้ 259,910,000 จัต๊ 
(7,876,061 บาท) หมู่บ้านเคาะเคลยีได้ 126,660,000 จัต๊ (3,838,182 บาท) หมู่บ้านบาลายแซมได ้
77,800,000 จัต๊ (2,357,576 บาท) ต่อปี และหมู่บ้านซานแกรมท ารายได้จากหมาก 893,960,000 จัต๊ 
(27,089,697 บาท) ต่อปี  
 โดยรวมชาวบ้านทัง้ 6 หมู่บ้านจะมรีายได้จากการขาบผลหมากสดอย่างน้อย 3,008,520,000 
จัต๊หรอืประมาณ 91,167,273 บาท  
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บทท่ี 5 ท้องนาในท่ีราบ 
 
 จากตนีเขาสู่หาดเลน พื้นที่ตรงนี้ คอื แหล่งปลูกขา้วทีส่ าคญัของพะลนึ ดว้ยดนิที่อุดมสมบูรณ์
และระบบคลองทีเ่ชื่อมโยงแปลงนาและหล่อเลีย้งใหด้นิชุ่มฉ ่าตลอดปี 
 การท านาท่พะลนึมกัเริม่หลงัฝนแรกในเดอืนเมษายน ซึ่งจะตรงกบัช่วงเวลาหลงัจากการเฉลมิ
ฉลองปีใหม่ทอ้งถิน่ พอย่างเขา้ปลายเดอืนพฤษภาคม ชาวนาจะเริม่พรวนดนิ ก่อคนันาและหว่านกล้า
พรอ้ม ๆ กบัรอสายฝนไหลหลัง่ลงมาบนผนืดนิทีเ่คยเป็นสนี ้าตาลแหง้ ๆ ปลายเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืน
สิงหาคม ผืนนาจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากสีเขียวขจีเป็นสีทองอร่ามในช่วงเดือนพฤศจิกายน อันเป็น
จดุเริม่ตน้ของฤดเูกบ็เกีย่วทีน่ ามาซึง่อาหารและรายได้ 
 ชาวบา้นพะลนึนิยมปลูกขา้วอยู่ 3 แบบหลกัๆ คอื ขา้วพนัธุเ์มลด็ใหญ่และขา้วพนัธุเ์มลด็เลก็ซึ่ง
เป็นพนัธุข์า้วทอ้งถิน่ และขา้วเหนียวพนัธุจ์ากประเทศไทย นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ชาวบา้น
เริ่มปลูกข้าวหอมมะลิของไทยมากขึ้น แต่ยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ปลูกกันอย่าง
แพรห่ลาย 
 “ป๊ึก” เป็นเครื่องจกัสานทีช่าวบา้นใช้ในการตวงขา้ว มลีกัษณะคล้ายกระบุง ป๊ึก 1 อนัมคีวามจุ
ประมาณ 40 ลติรหรอื 2 ป๊ีป 
 

  

ชาวนาก าลงัท าคนันาเพื่อกกัน ้าไวใ้นนาและป้องกนัไม่ให้
น ้าเคม็เขา้มาในทอ้งนา 

ทุ่งนาเขยีวขจใีนฤดใูกลเ้กบ็เกีย่ว หมู่บา้นองัแตง 

 
 ในการปลกูขา้วแต่ละครัง้ ไมว่่าจะเป็นพนัธุข์า้วเมลด็ใหญ่หรอืเมลด็เลก็ ชาวนาจะใชเ้มลด็พนัธุ์
ขา้ว 1 ป๊ึก (40 ลติร) ส าหรบัปลกูขา้วในผนืนาขนาด 1 เอเคอร ์เมือ่ถงึฤดเูกบ็เกี่ยว ผนืนา 1 เอเคอรจ์ะ
ใหผ้ลผลติประมาณ 35-45 ป๊ึก การปลูกขา้วเหนียวจะใชเ้มลด็พนัธุข์า้วมากกว่า 1 ป๊ึกต่อเอเคอร ์และ
ใหผ้ลผลติสงูกว่า ในช่วงปี 2557-2558 ราคาตลาดส าหรบัขา้วพนัธุเ์มลด็ใหญ่และขา้วเหนียวคอื 7,000 
จัต๊ต่อป๊ึก (ประมาณ 5.30 บาท/ลติร) ส่วนราคาของขา้วพนัธุ์เมลด็เลก็จะอยู่ที ่3,000 จัต๊ต่อป๊ึก (2.27 
บาท/ลติร) 
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“ป๊ึก” เป็นเครื่องจกัสานทีช่าวบา้นใชใ้นการตวงขา้ว  
มลีกัษณะคลา้ยกระบุง้ ป๊ึก 1 อนัมคีวามจุประมาณ 40 ลติรหรอื 2 ป๊ีป 

ขา้วพนัธุเ์มลด็ใหญ่ เป็นขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง 
 

 
พนัธุข้์าวท่ีปลกูในพะลึน 
 

พนัธุข์้าว ข้าวพนัธุเ์มลด็ใหญ่ ข้าวพนัธุเ์มลด็เลก็ ข้าวเหนียว 

แหล่งท่ีมา พนัธุท์อ้งถิน่ พนัธุท์อ้งถิน่ พนัธุจ์ากประเทศไทย 

ช่วงเวลาปลูกข้าว สงิหาคม สงิหาคม สงิหาคม 

ช่วงเวลาเกบ็เก่ียว พฤศจกิายน-ธนัวาคม กนัยายน-ตุลาคม พฤศจกิายน 

แหล่งท่ีปลูก 
ทีร่าบต ่า 
น ้าลกึ 

ทีส่งูกว่า 
น ้าตืน้ 

ทีส่งูกว่า 
น ้าตืน้ 

ปริมาณข้าวท่ีใช้ปลูก
ใน 1 เอเคอร ์

1 ป๊ึก 1 ป๊ึก มากกว่า 1 ป๊ึก 

ราคาขายต่อป๊ึก 
6,500-7,000 จัต๊/ป๊ึก 
(4.92-5.30 บาท/ลติร) 

4,500 จัต๊/ป๊ึก 
(3.41 บาท/ลติร) 

7,000 จัต๊/ป๊ึก 
(5.30 บาท/ลติร) 

 
 จากการสมัภาษณ์ชาวบา้นในพืน้ทีพ่บว่า ครอบครวัทีม่สีมาชกิประมาณ 4 คนจะเกบ็เกีย่วขา้ว
ไดป้ระมาณ 100 ป๊ึกต่อปี โดยขา้วปรมิาณ 1 ใน 3 ส่วนนัน้จะเกบ็ไวก้นิกนัเองภายในครอบครวั ส่วนที่
เหลอือกี 2 ใน 3 สว่นจะน าไปขายต่อ และในครอบครวัใหญ่ทีม่สีมาชกิตัง้แต่ 8-10 คน จะเกบ็เกี่ยวขา้ว
ไดอ้ยา่งน้อย 140 ป๊ึกต่อปี 
 แต่ละหมูบ่า้นจะมโีรงสขีา้วเป็นของตวัเอง ในหมูบ่า้นองัแตงมโีรงสขีา้วทัง้หมด 4 โรง จากการ
สมัภาษณ์เจา้ของโรงสแีห่งหนึ่ง ทางทมีวจิยัพบว่า โรงสขีา้วสามารถรบัสขีา้วไดว้นัละ 100 ป๊ึก โดยคดิ
ค่าสขีา้วเป็นเงนิ 300 จัต๊ต่อป๊ึก และจะเกบ็แกลบส่วนทีเ่หลอืเอาไว ้
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 ปจัจยัส าคญัอีกอย่างหน่ึงในการท านาคือ น ้าที่ใช้ในการปลูกข้าว ส่วนใหญ่เป็นน ้าในคลอง
ธรรมชาติที่ไหลหล่อเลี้ยงผนืนาไปทัว่เขตแดน ระบบน ้าที่นี่มทีัง้คลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
คลองขนาดเลก็ทีช่าวนาขุดเพื่อเชื่อมผนืนากบัแหล่งน ้าขา้งเคยีง ชาวบา้นบอกว่า เนื่องจากผนืนาอยู่ไม่
ไกลจากทะเลและปา่ชายเลน จงึมโีอกาสทีน่ ้าเคม็จะไหลเขา้สู่แปลงนาได ้ในอดตีเคยมนี ้าเคม็ไหลเขา้มา
ตามคลองจนเขา้สู่ผนืนาท าใหด้นิเคม็เกนิทีจ่ะปลกูขา้วได ้แต่ปรากฎการณ์แบบน้ี นานๆ จงึจะเกดิสกัหน 
 นอกจากนี้ ทุ่งนาเหล่านี้ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงทีเ่พาะปลูกขา้วเท่านัน้ แต่ยงัเป็นแหล่งวตัถุดบิในการหุง
หาอาหารชัน้ยอดทีช่าวบา้นสามารถเดนิไปเกบ็ไดต้ลอดเวลา รวมถงึเป็นแหล่งอาหารใหส้ตัวน์านาชนิด
ในบรเิวณนัน้ดว้ยเช่นกนั เพราะในทุ่งนาจะมปีลา หอย ป ูกบ และพชือกีมากมาย อาท ิใบบวับก ผกับุง้ 
ฯลฯ  
 
รายได้จากข้าว 
 

ข้าว 

หมู่บา้น 
จ านวน
ประชากร 
(ครวัเรอืน) 

จ านวน
ประชากรท่ีมีนา
ข้าว (ครวัเรอืน) 

พืน้ท่ีนาขา้ว 
ข้าวท่ี
เก่ียวได ้

รายได้จากข้าว 

(เอเคอร)์ (ไร)่ (ป๊ึก) (จัต๊) (บาท) 

องัแตง 497 80 512 202.37 18,120 126,840,000 3,843,636 
นิเกรอะ 200 61 373 147.43 14,020 98,140,000 2,973,939 
เคาะเคลยี 210 5 79 31.23 2,170 15,190,000 460,303 

นินู่ 310 37 175 61.17 8,160 57,120,000 1,730,909 

ซายแกรม 125 64 376 148.62 17,543 122,801,000 3,721,242 
บาลายแซม 90 39 117 46.25 4,220 29,540,000 895,152 

รวม 1,432 286 1,632 645.06 64,233 449,631,000 13,625,182 
- จ านวนขา้วเปลอืกในแต่ละหมู่บา้น ค านวณจากปรมิาณขา้วทัง้หมดทีช่าวนาทีใ่หส้มัภาษณ์ผลติได ้
- รายไดจ้ากขา้วคดิค านวนโดยการน าจ านวนขา้วทีเ่กบ็เกีย่วไดเ้ป็น "ป๊ึก" คณูราคาขา้ว 7,000 จัต๊ 
 
 จากการส ารวจและสมัภาษณ์ชาวบ้าน 286 ครวัเรอืนในพะลนึ ทมีวจิยัพบว่า มนีาขา้วอยู่อย่าง
น้อย 1,632 เอเคอร ์สามารถเกบ็เกี่ยวขา้วเปลอืกไดอ้ย่างน้อย 64,233 ป๊ึกต่อปี ในช่วงที่ท าการส ารวจ
อยู่ ราคาขายขา้วในตลาดอยู่ประมาณ 7,000 จัต๊ต่อป๊ึก หากคดิรวมรายได้รวมจากทัง้ 6 หมู่บ้านตาม
ราคาตลาดตอนนั ้น ชาวบ้านจะมีรายได้จากการขายข้าวได้อย่างน้อย 449,631,000 จัต๊ ต่อปี 
(13,625,182 บาทต่อปี) 
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 หมู่บา้นองัแตงเป็นหมู่บ้านที่มชีาวนาปลูกขา้วมากที่สุดใน 6 หมู่บ้านคอื 80 ครวัเรอืนหรอืรอ้ย
ละ 27.97 ของชาวนาทีท่างทมีวจิยัไดส้ ารวจ หมูบ่า้นองัแตงมพีืน้ทีป่ลกูขา้วอยู ่512 เอเคอร ์(202.37 ไร่)  
สามารถผลติขา้วได ้18,120 ป๊ึกในปี 2557 หากคดิเป็นรายไดต้ามราคาตลาด หมู่บา้นองัแตงจะมรีายได้
จากการท านาขา้ว 126,840,000 จัต๊ต่อปี (3,843,636 บาทต่อปี) 
 หมู่บา้นทีม่ชีาวนารองลงมาคอื หมู่บา้นซายแกรมและหมู่บา้นนิเกรอะมชีาวนาอยู่ 64 ครวัเรอืน
และ 61 ครวัเรอืนตามล าดบั หมู่บ้านซายแกรมมนีาข้าวอยู่ 376 เอเคอร์ (148.62 ไร่) ปลูกข้าวได ้
17,543 ป๊ึก คดิเป็นรายไดป้ระมาณ 122,801,000 จัต๊ต่อปี (3,721,242 บาทต่อปี) ส่วนหมู่บ้านนิเกรอะ 
ถงึแมจ้ะเป็นหมู่บา้นชาวประมงเป็นหลกั แต่กม็พีืน้ทีป่ลูกขา้ว 373 เอเคอร ์(147.43 ไร่) คดิเป็นจ านวน
ขา้วไดอ้ยา่งน้อย 14,020 ป๊ึกต่อปี สรา้งรายไดใ้หก้บัชาวนา 98,140,000 จัต๊ต่อปี (2,973,939 บาทต่อปี) 
 หมู่บ้านนินู่มคีนท านาขา้วอยู่ 37 ครวัเรอืนและครอบครองแปลงนาไว ้175 เอเคอร ์(69.17 ไร่) 
สามารถเกีย่วขา้วไดอ้ย่างน้อย 8,160 ป๊ึกต่อปี คดิเป็นรายไดค้อื 57,120,000 จัต๊ต่อปี (1,730,909 บาท
ต่อปี) ส่วนหมูบ่า้นเคาะเคลยีทีท่ าอาชพีประมงเป็นหลกั มคีนท านาอยู่ 5 ครวัเรอืนหรอืรอ้ยละ 2.38 ของ
ประชากรในหมู่บา้นเคาะเคลยีเท่านัน้ รวมเป็นพืน้ที่ท านาประมาณ 79 เอเคอร ์(31.23 ไร่) ผลติขา้วได ้
2,710 ป๊ึก คดิเป็นรายไดอ้ยา่งน้อย 15,190,000 จัต๊ต่อปี (460,303 บาท) 
 แต่ตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ข้าวไม่ใช่ผลผลติเดยีวในนาขา้ว ยงัมทีัง้สตัว์น ้าและพชืผกันานา
ชนิดทีช่าวบา้นเกบ็เกีย่วไวก้นิเองและส่งขายในตลาดหมู่บา้นหรอืตลาดขา้งนอก ผลผลติเหล่านี้ยงัไม่ได้
รวมไวใ้นงานวจิยัคราวนี้แต่ยงัคงเป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งค านึงถงึและศกึษาเพิม่เตมิ  
 

  
ชาวบา้นหาปลาไดใ้นทุ่งนา บงึใหญ่กลางนาขา้ว เป็นจุดเชื่อมต่อ 

ระหว่างล าหว้ยจากภูเขากบัทะเล 
 
ประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัการท านา 
 
 ชาวบา้นพะลนึยงัคงสบืทอดพธิกีรรมตามความเชื่อทอ้งถิน่ทีม่มีาแต่เดมิ ซึง่ลว้นแต่เป็นพธิกีรรม
ทีส่ะทอ้นถงึความเคารพต่อธรรมชาตใินบรเิวณนัน้ พธิกีรรมส าคญัทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดคอื การสกัการะสิง่
ศกัดิส์ทิธิแ์ละบรรพบุรษุก่อนจะเริม่ท านาหรอืเตรยีมดนิโดยเจา้ของนา จะมกีารเตรยีมชุดเครือ่งบชูา
สกัการะทีป่ระกอบไปดว้ยหมาก พล ูมะพรา้ว ขา้วเหนียว น ้าสม้ ปลา ไก่ เป็นต้น และจะท าพธิอีกีครัง้
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ก่อนลงมอืเกบ็เกีย่วขา้ว โดยชาวบา้นจะน าขา้วส่วนแรกทีเ่กบ็เกีย่วไดไ้ปถวายทีว่ดั หลงัจากนัน้จงึค่อย
น าส่วนทีเ่หลอืไปกนิกนัเองในครอบครวัหรอืน าไปขายต่อ 
 
 

 
ทอ้งทุ่งนาทีห่มู่บา้นองัแตง อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
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บทท่ี 6 ประมงในพะลึน 
 
 หมูบ่า้นทีท่ าประมงเป็นอาชพีหลกัในพะลนึมอียู ่2 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมู่บา้นเคาะเคลยีและหมู่บา้น
นิเกรอะ 
 แม้ทัง้สองหมู่บ้านนี้จะท าประมงเป็นอาชพีหลกั แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนัจงึท าให้
วธิีการท าประมงของสองหมู่บ้านแตกต่างกนัเล็กน้อย สุดเส้นทางถนนที่เชื่อมพะลึนกบัเมอืงเย คือ 
หมูบ่า้นเคาะเคลยี ซึง่ตัง้อยูร่มิหาดทรายทางตะวนัตกของพะลนึ พืน้ทีต่รงนี้มเีนินเขาลอ้มรอบและอยู่ตดิ
กบัทะเลอนัดามนั ส่วนหมู่บา้นนิเกรอะจะตัง้อยู่ทางตอนเหนือของพะลนึ มถีนนทีแ่ยกออกจากถนนสาย
หลกัจากเมอืงเยตรงหมูบ่า้นองัแตงเชื่อมกบัหมูบ่า้นอื่น ๆ หมู่บา้นนิเกรอะตัง้อยู่รมิแม่น ้านิเกรอะ และไม่
ไกลจากปากแมน่ ้าซึง่มปีา่ชายเลนลอ้มรอบมากนกั 
 ชาวประมงทีน่ี่แบ่งเขตการจบัปลาออกเป็น 3 โซนหลกั คอื 
 
โซนที ่1  บรเิวณรมิฝ ัง่ ส าหรบัจบัปลาตวัเลก็ตวัน้อย กุง้มงักร กัง้ กุง้ หอยและปเูป็นหลกั 
โซนที ่2  บรเิวณนี้มกัพบปลาขนาดกลาง โดยเฉพาะปลาหวัยุง่ (Harpadon nehereus) และกุง้ 
โซนที ่3  เป็นบรเิวณที่น ้าลกึกว่าและมกัจะได้ปลาตวัใหญ่กว่า ชาวประมงจะออกเรอืไปบรเิวณนี้ได้

เพยีงไม่กี่เดอืนต่อปี เพราะต้องใช้เรอืขนาดใหญ่กว่าและมคี่าใชจ้่ายสูงกว่า และจะไม่ออก
เรอืช่วงมรสุม รวมถงึช่วงหน้าแลง้ 

 
 ทีมวิจยัได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสมัภาษณ์ชาวบ้านทัง้ 2 หมู่บ้าน แต่การสมัภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกบัเรื่องรายได้จะเกดิขึน้ทีห่มู่บา้นเคาะเคลยีมากกว่าหมู่บา้นนิเกรอะ ในขณะทีห่มู่บา้นนิเกรอะจะ
ใหข้อ้มลูเกีย่วรายชื่อปลา สตัวน์ ้า และระบบนิเวศปา่ชายเลน ทมีวจิยัไดล้งพืน้ทีเ่พื่อบนัทกึวธิกีารจบัปลา
และระบบนิเวศในบรเิวณทัง้ 2 หมูบ่า้นแบบเบือ้งตน้ ซึง่ไดข้อ้มลู ดงันี้ 
 
ประมงในหมู่บ้านเคาะเคลีย  
 
 ชาวประมงทัง้หมดทีอ่อกเรอืไปจบัปลาในพะลนึจะเป็นผูช้าย แต่ละครัง้ทีอ่อกเรอืไปจบัปลา พวก
เขาจะออกเรอืไปประมาณ 5 กโิลเมตรเพื่อวางตาขา่ยปากเสอืในช่วงเชา้ก่อนน ้าจะลงอกีรอบ ตาข่ายปาก
เสอืแต่ละผนืทีช่าวประมงขงึไวม้คีวามกวา้ง 70 ฟุต และทอดลงในทะเลลกึประมาณ 5 ฟุต ชาวประมงจะ
ใชว้สัดุคลา้ยลกูบอลพลาสตกิหรอืกระป๋องพลาสตกิเพื่อขงึตาข่ายและทุ่นไวใ้หล้อยน ้าตลอดเวลา และจะ
ใช้ก้อนหินเพื่อถ่วงปลายตาข่ายปากเสือให้ใกล้กับท้องน ้า โดยมีทิศทางในการขึงตาข่ายเป็นแนว
ตะวนัออก-ตะวนัตก เพื่อให้กระแสน ้าที่ไหลในทศิทางเหนือ-ใต้พดัพาปลาและสตัว์น ้ามาติดที่ตาข่าย 
ชาวประมงส่วนใหญ่จะวางตาขา่ยไว ้10 จดุและตกลงแบ่งอาณาเขตจบัปลากนัเองในหมูช่าวประมง 
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 ชาวประมงจะออกไปเกบ็ปลาก่อนทีน่ ้าจะขึน้และลง 20 นาท ีแลว้ค่อยเริม่เกบ็ปลาและสตัวน์ ้าอื่น 
ๆ ทีต่ดิอยูใ่นตาขา่ยปากเสอืในช่วงน ้าตาย ซึง่เป็นช่วงเวลาระหว่างการขึน้-ลงของน ้าทะเล หากพวกเขา
ไม่เข้าใจกระแสน ้าที่ขึ้น-ลงตามธรรมชาติ และออกเรอืไปโดยไม่สงัเกตกระแสน ้า หรอืไปเรว็หรอืช้า
เกนิไป ชาวประมงจะพลาดช่วงน ้าตายและไมส่ามารถเกบ็ปลาหรอืสตัวน์ ้าไดม้ากตามทีห่วงัไว ้เนื่องจาก
ตาข่ายปากเสอืท าหน้าที่เสมอืนผ้ากรองที่กัน้กระแสน ้าแล้วดกัสตัว์น ้าเหล่านัน้ไว้ โดยหากกระแสน ้า
เปลีย่นทศิทาง สตัวน์ ้าเหล่านัน้กจ็ะไหลตามออกไป   
 ในเวลา 24 ชัว่โมง ชาวประมงจะออกเรอืเพื่อไปวางตาข่าย 1 ครัง้ และเพื่อไปเกบ็ปลาและสตัว์
น ้าอื่น ๆ ตามเวลาน ้าขึ้น 2 ครัง้ น ้าลง 2 ครัง้ รวมเป็น 5 ครัง้ ตามที่ทมีวจิยัได้ตามไปสงัเกตการณ์ 
พบว่าแต่ละครัง้ที่ออกเรอืไปชาวประมงจะลากตาข่ายขึน้มาบนเรอื แลว้เทสิง่ที่ตดิมากบัตาข่ายลงในที่
เก็บปลากลางล าเรอื ซึ่งมทีัง้ปลา กุ้ง ปู หอย บางครัง้มแีมงกะพรุนติดมาด้วย ปลาที่ชาวประมงจบั
ไดม้ากทีสุ่ด คอื ปลาหวัยุง่ (Harpadon nehereus) สตัวน์ ้าทีจ่บัไดจ้ะน าไปเทใส่ลงในกระสอบขนาดใหญ่ 
ความจเุท่าถุงปุ๋ ยขนาดประมาณ 50 กโิลกรมั 
 

  
หาดทรายทีบ่า้นเคาะเคลยี 

 
เดก็ๆ ก าลงัเล่นอยู่บนหาดทรายทีห่มูบ่า้นเคาะเคลยี 

  

ชาวประมงจบัปลาโดยการใชต้าขา่ยปากเสอื ชาวประมงเตรยีมเครื่องมอืหาปลา 
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 ปรมิาณปลาทีจ่บัไดจ้ะแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดกูาล โดยในช่วงหน้าแลง้จนเขา้ฤดูรอ้น ระหว่าง
เดอืนธนัวาคมถงึเดอืนมนีาคม ชาวประมงจะจบัปลาไดน้้อยกว่าช่วงอื่น ๆ ของปี กล่าวคอื จะจบัปลาได้
ประมาณ 10 กระสอบต่อวนั ทัง้นี้ จ านวนปลาที่จบัได้จะค่อย ๆ เพิม่ขึน้หลงัเดอืนเมษายนจนกระทัง่
เดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ซึ่งเป็นเวลาที่จบัปลาได้มากที่สุดในรอบปี คอืจะจบัได้ประมาณ 100-125 
กระสอบต่อวนั 
 ในระหว่างทีช่าวประมงออกไปหาปลา บางครัง้พวกเขาจะสงัเกตเหน็สตัวน์ ้าลกัษณะคลา้ยโลมา
ว่ายเข้ามาใกล้ ๆ บริเวณที่มีตาข่ายปากเสือขึงไว้ ในช่วงที่ทีมวิจยัออกเรือไปกับชาวประมงเมื่อ
กลางเดอืนพฤษภาคม 2558 กส็งัเกตเหน็สตัวน์ ้าทีม่ลีกัษณะคลา้ยโลมาเช่นกนั ชาวประมงบอกว่า สตัว์
น ้าดงักล่าวจะมากนิปลาเลก็ปลาน้อยทีล่อยหลุดออกไปจากตาข่ายเวลาที่พวกเขาดงึตาข่ายขึน้มา และ
พวกเขาไมเ่คยไปยุง่กบัสตัวน์ ้าชนิดนี้เพราะเหน็ว่ามนัไมไ่ดม้าก่อใหเ้กดิความเสยีหายอะไร 
 
ฤดกูาลการจบัปลาในหมู่บ้านเคาะเคลีย 

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. 
จ านวน
ปลาและ
สตัวน์ ้าที่
จบัได ้

น้อย 
ประมาณ 10 กระสอบ/วนั 

มาก 
ประมาณ 100-125 กระสอบ/วนั 

*การท าประมงทะเลจะถูกระงบัโดยทางการ ระหว่างวนัที่ 1 มิถุนยนถึงสิน้เดอืนสงิหาคมของทุกปี เริ่มตัง้แต่เดอืน
พฤษภาคม 2558 
 

  
เรอืประมงรมิชายฝ ัง่หมู่บา้นเคาะเคลยี 

 
กลุ่มผูห้ญงิหมู่บา้นเคาะเคลยีก าลงัตากปลาแหง้ 
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หญงิสาวในหมู่บา้นเคาะเคลยีคอ่ยๆ วางปลาหวัยุง่สดตาม

แนวรางทีต่ากปลา 
หญงิสาวในหมู่บา้นอนัแตง ก าลงัเตรยีมผสมกุง้และเกลอื

เขา้ดว้ยกนั เพื่อท ากะปิ 
 
 สิง่ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการจบัปลาของชาวประมงที่นี่ คอื เครื่องมอืที่เลอืกใช้จะไม่ใช่เครื่องมอื
ขนาดใหญ่ และไม่ไดเ้ป็นการตกัตวงหรอืกวาดพื้นทะเลอย่างเรอืประมงพาณิชยข์นาดใหญ่ แมว้่าแต่ละ
ครัง้ที่ชาวประมงดงึตาข่ายขึ้นจากน ้าจะท าให้น ้าขุ่นกว่าเดมิ ซึ่งอาจเป็นเพยีงแค่ตะกอนที่ฟุ้งกระจาย
ออกมาในช่วงทีต่าข่ายท าหน้าที่เสมอืนที่กรองน ้า ทมีวจิยัคดิว่าการท าประมงขนาดเลก็เช่นนี้เป็นวธิใีน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติของชาวบ้าน เพราะชาวประมงยงัคงต้องมกีารตกลงร่วมกันในการ
เลอืกสรรพืน้ทีว่างตาขา่ย ซึง่อาจเป็นวธิทีีเ่ปิดโอกาสใหช้าวประมงทีใ่ชพ้ืน้ทีร่ว่มกนัช่วยกนัดูแลทอ้งทะเล
อยา่งยัง่ยนื 
 หากชาวประมงเลอืกทีจ่ะขายปลาและสตัว์น ้าที่จบัไดท้ันทหีลงัจากออกเรอื พวกเขาจะมรีายได้
อยา่งน้อย 25,000 จัต๊ (758 บาท) ต่อกระสอบ แต่ส่วนใหญ่จะน ามาแยกประเภทสตัวน์ ้าตามขนาด แลว้
น าไปตากแห้งก่อนขายต่อเพราะจะได้ราคาสูงกว่า โดยกลุ่มทีม่กัท าหน้าที่คดัสรรและแยกประเภทสตัว์
น ้าจะเป็นกลุ่มผู้หญิง การขายปลาและสตัว์น ้าอื่น ๆ ท ากนัทัง้ในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านใกล้เคยีง หรอืส่ง
ต่อไปยงัตลาดในเมอืงอื่น ๆ   
  

  
การตากกุง้ทีห่มู่บา้นเคาะเคลยี การตากปลาหวัยุ่งทีห่มูบ่า้นเคาะเคลยี. 
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กุง้ตวัเลก็จากทะเลใกลห้มู่บา้นนเิกรอะ ปลาหมกึตวัเลก็จากทะเลใกลห้มู่บา้นนิเกรอะ 
 
กุ้งมงักรและกัง้ 
 
 ในหมู่บ้านเคาะเคลยีมชีาวบา้นที่ท าอาชพีคา้ขายกุ้งมงักรและกัง้อยู่ 10 ครวัเรอืน เป็นกุ้งมงักร
และกัง้ที่รบัซือ้มาจากชาวประมงในหมู่บ้านแลว้น าไปขายต่อที่อื่น ส่วนใหญ่จะส่งตรงไปย่างกุ้ง รายได้
จากการขายกุง้มงักรและกัง้ถอืเป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญัเนื่องจากขายไดร้าคาสงู  
 ในการจบักุ้งมงักร ชาวประมงจะใช้เครื่องมอืดกัจบัทีม่ลีกัษณะคล้ายลอบ สานห่าง ๆ มทีีค่ลอ้ง
ปลาแหง้ที่ใชเ้ป็นเหยื่อล่ออยู่ตรงกลางภายในเครื่องมอื ชาวประมงจะมทีี่ดกักุ้งไว้ราว 20 อนั แล้วออก
เรอืไปตอนเชา้เพื่อน าไปวางไวใ้นทะเล พอช่วงบ่าย ๆ จะกลบัไปอกีรอบตอนน ้าลงเพื่อไปเกบ็เครื่องมอื
ดกักุง้มงักร การท าประมงทีน่ี่ยงัคงใชเ้ครือ่งมอืแบบพืน้บา้นตามฤดกูาล 
 ส่วนการจบักัง้นัน้ ทมีวจิยัยงัไม่ทราบรายละเอยีดมากนัก แต่ตามที่เคยสงัเกตจะเหน็ว่า มกีาร
วางกบัดกัไวบ้นหาด ซึง่จากความรูท้ีส่บืทอดกนัมาชาวบา้นจะสงัเกตไดว้่า ผนืทรายลกัษณะอย่างไรทีจ่ะ
มกีัง้อาศยัอยู ่
 การซือ้ขายกุง้มงักรและกัง้จะเกดิขึน้ในหมูบ่า้นระหว่างชาวประมงกบัพ่อคา้แม่คา้ทีร่บัซือ้ โดยจะ
มกีารคดัแยกตามขนาดใหญ่ กลาง และเลก็  
 ราคากุง้มงักรและกัง้จะต่างกนั ส าหรบักุง้มงักรขนาดใหญ่ พ่อคา้แม่คา้จะใหร้าคา 35,000 จัต๊ต่อ 
3 กโิลกรมั (1,061 บาท) ขนาดกลางจะได้ 25,000 จัต๊ต่อ 3 กโิลกรมั (758 บาท) และขนาดเลก็จะได ้
3,000-3,500 จัต๊ต่อ 3 กโิลกรมั (91-106 บาท) ส่วนกัง้นัน้จะมรีาคาสงูกว่า กล่าวคอื ขนาดใหญ่จะมรีาคา
อยู่ที่ 60,000 จัต๊ต่อ 3 กโิลกรมั (1,818 บาท) ขนาดกลางจะไดร้าคา 45,000 จัต๊ต่อ 3 กโิลกรมั (1,364 
บาท) และขนาดเลก็จะได ้35,000 จัต๊ต่อ 3 กโิลกรมั (1,061 บาท)  
 
ราคารบัซ้ือกุ้งมงักรท่ีหมู่บ้านเคาะเคลีย 

ขนาดตวักุ้งมงักร 
ราคาต่อ 3 กิโลกรมั 

(จัต๊) (บาท) 
ขนาดใหญ่  35,000 1,061 
ขนาดกลาง 25,000 758 
ขนาดเลก็ 3,000-3,500 91-106 
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ราคารบัซ้ือกัง้ท่ีหมู่บ้านเคาะเคลีย 

ขนาดตวักัง้ 
ราคาต่อ 3 กิโลกรมั 

(จัต๊) (บาท) 
ขนาดใหญ่  60,000 1,818 
ขนาดกลาง 45,000 1,364 
ขนาดเลก็ 35,000 1,061 

 
 พ่อคา้แมค่า้จะรบัซือ้กุง้มงักรและกัง้แลว้น าไปเกบ็ไวใ้นบ่อเลีย้งจนกว่าจะครบจ านวนทีต่ ัง้เป้าไว ้
ส่วนใหญ่จะรอใหค้รบ 10 กล่องหรอืประมาณ 150 กโิลกรมั แลว้ค่อยส่งไปขายต่อ จ านวนกุ้งมงักรทีเ่คย
ขายได้น้อยที่สุดในรอบ 1 เดอืน คอื 7 กล่อง หรอื 105 กโิลกรมั จ านวนกุ้งมงักรที่ขายต่อได้มากที่สุด 
คอื 50 กล่อง หรอื 7,500 กโิลกรมั ราคารบัซื้อกุ้งมงักรที่ย่างกุ้งจะตกประมาณ 600,000 จัต๊ต่อกล่อง 
(18,182 บาท) หรอื 30,000 จัต๊ต่อกโิลกรมั (909 บาท) ในขณะทีร่าคารบัซือ้กัง้ทีย่่างกุ้งจะตกประมาณ 
80,000 จัต๊ต่อตวั (2,424 บาท) โดยแต่ละตวัจะมนี ้าหนกัไมถ่งึ 1 กโิลกรมั 
 

  
ลอบจบักุง้มงักร กัง้ทีจ่บัได ้บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลของบา้นอนัแตง 

 

  

ชาวประมงในหมู่บา้นเคาะเคลยี 
อธบิายวธิกีารใชล้อบจบักุง้มงักร 

กุง้มงักรในบ่อเลีย้งทีห่มูบ่า้นเคาะเคลยี 
(Panulirus polyphagus) 
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วิธีการท ามาหากินอ่ืน ๆ ในหมู่บ้านเคาะเคลีย 
 
 ในหมู่บา้นเคาะเคลยีมโีรงเรอืนเลีย้งเป็ดอยู่ทัง้หมด 10 แห่ง ผลติภณัฑห์ลกัของทีน่ี่ คอื ไข่เป็ด 
ส าหรบัเป็ด 1,200 ตวั จะใหไ้ขเ่ป็ดประมาณ 1,100 ฟองต่อวนั ขายส่งใหต้ลาดทีร่าคาฟองละ 100 จัต๊ (3 
บาท) โดยโรงเรอืนเลีย้งเป็ดทีเ่ลีย้งเป็ดไวม้ากทีสุ่ดในหมูบ่า้นเคาะเคลยีมเีป็ดอยูป่ระมาณ 5,000 ตวั 
 โรงเรอืนเลีย้งเป็ดจะรบัซือ้เป็ดทีโ่ตแลว้พรอ้มออกไข่ (ราคาตวัละ 3,000 จัต๊หรอื 91 บาท) แล้ว
เลีย้งไว ้3 ปีจนใกลว้ยัทีเ่ป็ดจะออกไขน้่อยลงแลว้จงึขายต่อ ทมีวจิยัถามเจา้ของโรงเลีย้งเป็ดว่า จะทราบ
ได้อย่างไรว่าเป็ดตวัไหนแก่เกนิไปที่จะออกไข่ เจา้ของโรงเรอืนเลี้ยงเป็ดตอบว่า "โดยดูจากขนาดของ
เป็ด มนัอาจดยูากแต่ส าหรบัพวกเรา มนัไมซ่บัซอ้นอะไรเพราะเราอยูก่บัเป็ดเหล่านี้ทุกวนั" 
 

  
โรงเรอืนเลีย้งเป็ดในหมู่บา้นเคาะเคลยี บวบ และแตงกวาอนิทรยี ์

จากสวนผกัใกล้ๆ  โรงเรอืนเลีย้งเป็ด” 
 
 ตน้ทุนส่วนใหญ่ในการเลีย้งเป็ดเป็นค่าใชจ้า่ยส าหรบัอาหารเป็ด ซึง่ไดแ้ก่ปลาตวัเลก็ตวัน้อยทีซ่ือ้
มาจากชาวประมงในหมู่บ้านและขา้วเปลอืกจากชาวนาที่อยู่ใกล้เคยีง นอกจากนี้ ยงัมคี่าน ้ามนัที่ใช้ใน
การสูบน ้าเพื่อน ามาใชใ้นโรงเรอืนเลีย้งเป็ด และค่าจา้งแรงงงานช่วยดูแลเป็ด จากการสมัภาษณ์เจา้ของ
โรงเรอืนเลีย้งเป็ดเจา้หนึ่งกล่าวว่า เขาปลูกผกัสวนครวัไวใ้กล ้ๆ โรงเรอืนเลีย้งเป็ดเพื่อน ามาเป็นอาหาร
ใหเ้ป็ด การปลูกผกัอย่าง ผกับุง้ แตงกวา มะระ และบวบนับเป็นการลงทุนทีแ่ทบจะไม่มตี้นทุนอะไรเลย 
 เนื่องจากดนิกอุ็ดมสมบรูณ์อยูแ่ลว้และสามารถน าขีเ้ป็ดหรอืเศษอาหารมาใชท้ าเป็นปุ๋ ยธรรมชาติ
ได้  ผกัที่เหลือก็สามารถน ามากินเองหรอืขายต่อในตลาดได้เช่นกัน รายได้ที่ได้จากการขายผกัยงั
สามารถใชใ้นการดูแลโรงเรอืนเลีย้งเป็ดหรอืค่าน ้ามนัในการขนส่ง นอกจากนี้ เจา้ของโรงเรอืนเลีย้งเป็ด
ดงักล่าวยงับอกอกีว่า ไมม่กีารใชปุ้๋ ยเคมใีนการปลูกผกัรมิโรงเรอืนเพราะจะไม่ดต่ีอสุขภาพ ผกัเหล่านี้จงึ
เป็นผกัอนิทรยีแ์ละปลอดภยัส าหรบัทัง้คนและเป็ด รวมถงึผนืดนิและสิง่แวดลอ้ม เจา้ของโรงเรอืนเลี้ยง
เป็ดจงึไมม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในเรือ่งปุ๋ ยหรอืยาก าจดัวชัพชื แต่สิง่ทีเ่ป็นตวัคุกคามเป็ดมากทีสุ่ด คอื หนูที่
มกัจะมากนิไขเ่ป็ด 
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ประมงในนิเกรอะ  
 ทมีวจิยัปรกึษาชาวบา้นในหมู่บา้นเพื่อเก็บขอ้มูลเรื่องประมงในหมู่บ้านนิเกรอะ ทัง้เรื่องการจบั
ปลาและการท าผลติภณัฑจ์ากสตัวน์ ้าไมว่่าจะเป็นการท ากะปิหรอืการตากปลาแหง้ 
 ชาวประมงที่หมู่บา้นนิเกรอะพาทมีวจิยัล่องเรอืไปตามล าคลองเพื่อให้เหน็ภาพป่าชายเลนของ
ปากแม่น ้านิเกรอะทีอ่ยู่ใกล้หมู่บ้าน ระหว่างทางมตี้นไมม้ากมาย อาท ิต้นหญ้าที่มใีบยาวและเรยีว ต้น
โกงกางใบใหญ่ทีม่รีากงอกซบัซอ้นแตกแขนงออกมาภายนอก การลงพืน้ทีค่ร ัง้นี้ท าใหเ้หน็ว่า ชาวประมง
สามารถระบุได้อย่างมัน่ใจว่าป่าชายเลนที่น่ีมพีชือะไรบ้างและแต่ละชนิดอยู่ตรงบรเิวณใดบ้าง รวมถึง
ระบุว่าพชืในปา่ชายเลนมมีากขึน้และหลากหลายขึน้ 
 ชาวประมงอธบิายว่า ป่าชายเลนแห่งน้ีมพีชืที่กินได้อยู่หลายชนิด แต่จ าต้องมพีื้นฐานความรู้
เกีย่วกบัพชือยูบ่า้ง เพราะพชืบางชนิดจะกนิไดเ้ฉพาะบางฤดูกาล  และจะกลายเป็นพชืมพีษิในช่วงเวลา
อื่น พชืบางชนิดเป็นสมุนไพร เช่น เหงอืกปลาหมอ (Acanthus ilocifolius) ทีช่าวบา้นน าหนามตามขอบ
ใบมาจิม้บนผวิหนงัในกรณทีีโ่ดนงกูดัเพื่อ บรรเทาพษิ 
 

  
ทมีวจิยัร่วมเกบ็ตวัอย่างพชืปา่ชายเลนกบั 

ชาวประมงในหมู่บา้นนิเกรอะ 
 

ชาวประมงก าลงัหาปลาในแม่น ้านิเกรอะ 

  
โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) ปเูกาะอยู่บนล าตน้แสมทะเล 

 
 ชาวบ้านนิเกรอะจะท าประมงกนับรเิวณปากแม่น ้านิเกรอะ โดยชาวประมงจะจดัวางตาข่ายไว้
กลางน ้าเพื่อจบัปลา กุง้ เคย ใหก้ระแสน ้าทีข่ ึน้-ลงตามธรรมชาตนิ าเอาสตัวน์ ้าเหล่านี้มาตดิตาขา่ย 
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 ชาวประมงอธบิายว่า ที่นี่ท าการประมงได้ตลอดทัง้ปี แต่ช่วงที่จะจบัปลาได้ดทีี่สุดมอียู่ 2 ช่วง 
คอื ระหว่างเดอืนธนัวาคมถงึเดอืนมนีาคม และระหว่างเดอืนตุลาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน ขณะทีใ่นเดอืน
เมษายนซึง่เป็นช่วงทีร่อ้นทีสุ่ดและก าลงัเปลีย่นผ่านเป็นฤดฝูนจะเป็นช่วงทีจ่บัปลาไดน้้อยทีสุ่ด 
 

  

ชาวประมงในหมู่บา้นนิเกรอะขนกุง้เคยทีจ่บัไดไ้ปยงัหมู่บา้นเพือ่เตรยีมท ากะปิ 

  

การคดัแยกกุ้งตามขนาดและชนิด กะปิตากแหง้ทีห่มู่บา้นนิเกรอะ 
 

 นอกจากกุ้งและปลาในแม่น ้าแลว้ บรเิวณป่าชายเลนยงัมสีวัต์น ้าอื่น ๆ และพชือื่น ๆ ทีช่าวบา้น
สามารถเก็บใบ ผลและดอกไปกินและใช้ได้  ตัวอย่างเช่น ใบของผักเบี้ยทะเล (Sesuvium 
portulacastrum) ทีส่ามารถน าไปกนิเป็นเครื่องเคยีงกบัขา้ว หรอืผลของ Finlaysonia sp. ซึง่ชาวบา้นก็
น าไปกนิเป็นประจ าเช่นกนั 
 อกีหน่ึงประเดน็ที่น่าสนใจของป่าชายเลน คอื จ านวนและความหลากหลายของสตัว์น ้าที่ยงัมี
มากมาย รวมถงึ เคย ซึง่เป็นสตัวน์ ้าทีม่คีวามอ่อนไหวต่อสภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงง่าย กย็งัมี
ให้ชาวบ้านจบัอยู่มากมาย สิ่งเหล่าน้ีชี้ให้เห็นว่าน ้าบรเิวณป่าชายเลนยงัสะอาดและอุดมไปด้วยธาตุ
อาหารทีส่ามารถหล่อเลีย้งสิง่มชีวีติเหล่านี้ใหเ้จรญิเตบิโตได ้การทีช่าวบา้นสามารถน าปลา กุ้ง และเคย
มาแปรรปู กช็ีใ้หเ้หน็ว่าสตัวน์ ้าเหล่านี้ยงัคงมมีากพอทีจ่ะน าไปบรโิภคเองและส่งขาย 
 ยิง่ไปกว่านัน้ ในวฒันธรรมมอญและหลาย ๆ พื้นทีใ่นเมยีนมาใชก้ะปิในการท ากบัขา้ว จงึถอืได้
ว่ากะปิเป็นอาหารทีส่ าคญัในวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 
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 จากการพูดคุยกบัชาวประมงในทัง้สองหมู่บ้าน ทมีวจิยัพบว่าในพะลนึมสีตัว์น ้าอยู่อย่างน้อย 
138 สายพนัธุ์ ซึ่ง 121 สายพนัธุ์เป็นสตัว์น ้าที่รฐับาลเมยีนมาจดัว่าเป็นสตัว์น ้าพาณิชย ์ (จากสตัว์น ้า
พาณิชยท์ัง้หมด 248 สายพนัธุ์) ชาวบ้านยงับอกอกีว่า ยงัมสีตัว์น ้าท้องถิน่อกีมาก ทัง้ในทะเล ป่าชาย
เลน ทอ้งนา และแหล่งน ้าต่างๆ ซึง่เป็นสตัวน์ ้าทอ้งถิน่ทีไ่มไ่ดน้ิยมเอาไวข้ายแต่กเ็อาไวส้ าหรบับรโิภคใน
พืน้ที ่
 
พืชท่ีมกัพบในป่าชายเลนท่ีปากแม่น ้านิเกรอะในระหว่างการส ารวจพื้นท่ี 
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ล าดบัที ่ ชื่อวทิยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย สรรพคุณ/วธิกีารใชโ้ดยชุมชน 
1 Rhizophora 

mucronata 
โกงกางใบใหญ่, กงกอน, กง
กางนอก, กงเกง, พงักาใบใหญ่ 

- 

2 Aegialitis rotundifolia ใบพาย, แสม - 
3 Excoecaria agallocha ตาตุม้ทะเล, ตาตุ่ม, บตูอ ยางใบมพีษิอนัตรายต่อตา 
4 Sesuvium 

portulacastrum 
ผกัเบีย้ทะเล กนิเป็นเครือ่งเคยีง 

5 Dalbergia spinosa ไมพ่บชือ่ภาษาไทย ใบกนิได ้ราก ท าแขวนคอเวลาเท้า
บวม แขนบวม แล้วอาการบวมจะ
หายไป 

6 Acanthus ilicifolius เหงอืกปลาหมอดอกมว่ง, แกม้
หมอ, แกม้หมอเล, นางเกรง็, 
จะเกรง็, อเีกรง็, เหงอืกปลา
หมอน ้าเงนิ 

ใบมีสรรพคุณในการบรรเทาพิษ 
ชาวบ้านใช้หนามที่ปลายใบจิ้มไป
ตามผวิหนงับรเิวณทีโ่ดนงกูดั 

7 Avicennia marina แสมทะเล, ปีปีด า, แสมขาว,  
พพีเีล 

- 

8 Finlaysonia maritima เถากระเพาะปลา - 
9 Derris trifoliata เถาถอบแถบน ้า, แควบทะเล, 

ถอบแถบทะเล, ผกัแถบ,  
ทบัแถบ, ถัว่น ้า 

- 

10 Bruguira gymnorrhoza พงักาหวัสุมดอกแดง, ประสกั, 
ประสกัแดง, โกงกางหวัชุม, 
พงักาหวัสุม, พลกั 

- 

11 Finlaysonia sp. ไมพ่บชือ่ภาษาไทย ผลกนิได ้
12 Brownlowia tersa น ้านอง - 
13 Avicennia alba แสมขาว, พพีเีล, แหม, แหมเล - 
14 Aegiscerus 

corniculatum 
เลบ็มอืนาง, เลบ็นาง,  
แสมแดง, ล าพู 

- 

15 สายพนัธุเ์ดยีวกบั
หมายเลข 13 

 - 

16 Nipa fruticans จาก ใบน าไปท าเป็นหลังคากันฝนได ้
ดอกน าไปบรโิภคได ้

ทีม่าในการเทยีบชื่อภาษาไทย  
- 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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รายได้จากการท าประมงในพะลึน 
 

ประมง 

หมูบ่า้น 
จ านวน
ประชากร 
(ครวัเรอืน) 

จ านวน
ชาวประมง 
(ครวัเรอืน) 

จ านวน
เรอื 

จ านวน
เครือ่งยนต์
ดเีซล 

ตาขา่ย 
รายไดร้ะหว่างธนัวาคม 2557-

มนีาคม 2558 

(จัต๊) (บาท) 
องัแตง 497 - - - - - - 
นิเกรอะ 200 22 23 23 20 256,800,000 7,781,818 
เคาะเคลยี 

210 86 86 126 707 2,115,900,000 64,118,182 
นินู่ 310 - - - - - - 
ซายแกรม 125 - - - - - - 
บาลายแซม 90 - - - - - - 
รวม 1,432 108 109 149 727 2,372,700,000 71,900,000 

 
 จากการลงพืน้ที ่2 หมู่บา้นทีท่ าประมงเป็นหลกัในพะลนึ เราพบว่า หมู่บา้นนิเกรอะมคีรอบครวั
ชาวประมงอยูอ่ยา่งน้อย 22 ครวัเรอืน มเีรอืประมง 23 ล า และมเีครื่องยนต์ดเีซลอยู่ 23 เครื่อง ส่วนมาก
ชาวประมงใชต้าขา่ยปากเสอืในการจบัสตัวน์ ้า มรีายไดจ้ากการท าประมงในช่วงเดอืนธนัวาคม 2557 ถงึ
เดอืนมนีาคม 2558 รวม 4 เดอืนประมาณ 256,800,000 จัต๊ (7,781,818 บาท) 
 จากการส ารวจครอบครวัประมงจ านวน 86 ครวัเรอืนในหมู่บ้านเคาะเคลยี ทมีวจิยัพบว่ามี
เรอืประมงอย่างน้อย 86 ล า มเีครื่องยนต์ดเีซล 126 เครื่อง และมตีาข่ายจบัปลาอกี 707 หลงั ในช่วง 4 
เดอืนที่ผ่านมาาระหว่างเดอืนธนัวาคม 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 2558 ชาวบ้านที่นี่มรีายได้อย่างน้อย 
2,115,900,000 จัต๊ (64,118,182 บาท) 
  โดยรวมแล้ว 2 หมู่บา้นประมงในพะลนึมชีาวประมงอยู่อย่างน้อย 108 ครวัเรอืน ท ารายไดจ้าก
การประมงในหนึ่งปีอยา่งน้อย 2,372,700,000 จัต๊ (71,900,000 บาท) 
 อย่างไรก็ตาม อาจจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจว่ารายได้ของชาวประมงที่นี่อาจเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน หนงัสอืพมิพเ์มยีนมาไทม ์(Myanmar Times) รายงานข่าวว่ากระทรวงปศุสตัว ์
ประมง และการพฒันาชนบทเมยีนมา มแีถลงการณ์ออกมาบงัคบัให้ชาวประมงหยุดหาปลาในทะเล
ระหว่างวนัที ่1 มถุินายนถงึปลายเดอืนสงิหาคม เพื่อฟ้ืนฟูพนัธุป์ลาในทะเลทีล่ดลงไปมาก ชาวประมงใน
พืน้ทีอ่ธบิายว่า ขอ้หา้มนี้จะส่งผลกระทบต่อการท าประมงและรายไดข้องพวกเขามากพอควร โดยเฉพาะ
กลุ่มชาวบ้านทีท่ าธุรกจิและจบักุ้งมงักรและกัง้ เนื่องจากช่วงเดอืนมถุินายนถงึเดอืนสงิหาคมเป็นช่วงที่
พวกเขาจบักุง้มงักรและกัง้ไดม้ากทีสุ่ด  
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บทท่ี 7 รายได้รวมของพะลึน 
 
 จากการส ารวจและสมัภาษณ์ชาวบ้านทัง้ 6 หมู่บ้านในพะลึน ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือน
มนีาคม 2558 รายได้รวมต่อปีจากการปลูกหมาก ท านาขา้วและการท าประมงคดิเป็นมูลค่าประมาณ 
5,830,851,000 จัต๊ (176,692,455 บาท) เป็นอยา่งต ่า 
 รายได้เกอืบครึง่หนึ่งของรายได้รวมทัง้หมดมาจากหมู่บ้านประมงเคาะเคลยี ซึ่งมรีายได้รวม
ตลอดทัง้ปีคดิเป็นมลูค่าอย่างน้อย 2,257,750,000 จัต๊ (68,416,667 บาท) ส่วนใหญ่เป็นรายได้ทีไ่ดม้า
จากการท าประมง หมู่บ้านองัแตงซึ่งมพีื้นที่สวนหมากมากที่สุดในจ านวน 6 หมู่บ้าน มรีายได้มากเป็น
อนัดบัสองคอื 1,384,880,000 จัต๊ (1,384,880,000 บาท) ส่วนหมู่บา้นประมงอกีแห่งคอื หมู่บา้นนิเกรอะ 
ซึง่มรีายได้ตลอดปีคดิเป็นมูลค่าอย่างน้อย 1,248,900,000 จัต๊ (37,845,455 บาท) หมู่บ้านซายแกรม 
หมู่บ้านนินู่ หมู่บ้านบาลายแซม มีรายได้รวมต่อปีอยู่ที่ 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) 
 หากเปรยีบเทยีบรายได้ตามแหล่งทีม่าของรายได ้3 อย่างคอื หมาก ขา้วและประมง จะเหน็ว่า
หมากเป็นแหล่งรายได้ที่สูงที่สุด ชาวบ้านทัง้ 6 หมู่บ้านในพะลนึมรีายได้จากการขายหมากอย่างน้อย 
3,008,520,000 จัต๊ (91,167,273 บาท) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51.6 จากรายไดร้วมทัง้หมด รายไดจ้ากการ
ท าประมงถอืเป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญัดว้ยเช่นกนั หมู่บา้นประมงทัง้ 2 แห่งจะมรีายไดจ้ากการท าประมง
อย่างน้อย 2,372,700,000 จัต๊ (71,900,000 บาท) ต่อปี คดิเป็นร้อยละ 40.7 จากรายได้รวมทัง้หมด 
ส่วนรายได้จากขา้วจะไม่สูงเท่าหมากและประมง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกขา้วไว้กินเองจงึไม่เน้น
เป็นรายไดห้ลกั แต่ยงัคงมรีายไดจ้ากขา้วอยา่งน้อย 449,631,000 จัต๊ (13,625,182 บาท) คดิเป็นรอ้ยละ 
7.7 จากรายไดร้วมทัง้หมด 
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หมู่บ้าน 
(เรยีงตามรายไดจ้ากน้อยไปมาก) 

รายได้รวมจากหมาก 
ข้าวและประมง (จัต๊) 

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 

องัแตง 1,384,880,000 41,966,061 

เคาะเคลยี 2,257,750,000 68,416,667 

รวม 5,830,851,000 176,692,455 

 

 
 

แหล่งรายได้ 
(เรยีงตามรายไดจ้ากน้อยไปมาก) 

รายได้รวมของทัง้ 
6 หมู่บ้าน (จัต๊) 

รายได้รวมของทัง้ 
6 หมู่บ้าน (บาท) 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ
ของรายได้ทัง้หมด 

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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ประวติัหมู่บ้านองัแตง  
 

  
วดัองัแตง ชาวบา้นองัแตงจะมาไหวพ้ระทกุเยน็ 

 
 ในปี 1887 กลุ่มชาวมอญน าโดยอู เซน เดนิทางมาปกัหลกัอยู่บรเิวณใกล้ๆ  พืน้ทีห่มู่บา้นองัแตง
ในปจัจบุนั ในตอนนัน้ พืน้ทีแ่ห่งน้ีเตม็ไปดว้ยปา่ไมแ้ละป่าชายเลนปกคลุมทัว่ทัง้บรเิวณใกลเ้คยีงหมู่บา้น
และกระจายตวัออกไปเป็นแนวจนถึงชายฝ ัง่ทะเล บรเิวณท้ายหมู่บ้านมทีะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ซึ่ง
รองรบัน ้าทีไ่หลมาจากแมน่ ้า แต่ในบางครัง้ไดม้นี ้าทะเลทะลกัเขา้ไปดว้ยเช่นกนั 
 บงึน้ีเปรยีบเสมอืนบ้านของนก สตัว์ป่าและสตัว์น ้านานาชนิดตลอดทัง้ปี ในบางฤดู จะมนีก
กระยางจ านวนมากทีเ่ขา้มาอาศยัอยู่ในบรเิวณนี้ จงึท าใหช้าวบา้นเรยีกบงึแห่งนี้ว่า "บงึองัแตง" หรอืบงึ
นกกระยาง 
 กลุ่มคนทีเ่ขา้มาตัง้รกรากในบรเิวณหมูบ่า้นองัแตงในตอนนัน้ มดีว้ยกนั 5 ครอบครวัทีบุ่กเบกิใน
การท าเกษตรโดยการถางป่าเพื่อท าพื้นที่ใช้ในการปลูก นอกจากน้ี ชาวบา้นยงัท ามาหากนิโดยการท า
ประมง หาของปา่ ล่าสตัวป์า่ 
 พื้นที่ตรงนัน้อุดมสมบูรณ์มาก ผู้คนเริม่ย้ายเข้ามาตัง้รกรากมากขึ้นทุกๆ ปี จนมขีนาดใหญ่
พอทีจ่ะตัง้เป็นหมู่บา้น เริม่แรกไดต้ัง้ชื่อหมู่บา้นเป็นภาษามอญว่า กว๊านอนิตาย (Kwan In Dai) หรอื 
เงท็จาอนิ (Nget Kya Inn) ในภาษาพมา่ จนล่าสุดมกีารเปลีย่นชื่อเป็น กว๊านองัแตง (Kwan In Din) หรอื
ภาษาพมา่เขยีนว่า องัแตง (Andin) 
 นอกจากนี้ ยงัมคีนจากภาคกลางของพม่าจ านวนมากที่ยา้ยเขา้มาอยู่อาศยัในหมู่บ้าน ในช่วง 
100 กว่าปีก่อนหน้าน้ี ชาวบา้นทีน่ี่เลีย้งชพีด้วยการท านาเพยีงอย่างเดยีว แต่ในปจัจุบนัชาวบา้นได้ท า
สวนปลูกหมากและยางพารา ทัง้ยงัท าประมงเองซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคญัและเป็นวถิีชวีติของ
ชุมชนรมิน ้าดว้ยเช่นกนั 
 เน่ืองด้วยหมู่บา้นองัแตงเป็นหมู่บา้นทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิด ีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง ปจัจุบนัจงึมี
ประชากรเพิม่ขึน้มากถงึ 500 ครวัเรอืน รวมทัง้ยงัมแีรงงานทีอ่พยพจากภาคกลางของพม่าเขา้มาในช่วง
ท านาหรอืช่วงอื่นๆ ตามฤดกูาล ถอืไดว้่าหมูบ่า้นองัแตงมอีนาคตทีส่ดใส เนื่องจากมทีรพัยากรธรรมชาติ
มากมาย ไมว่่าจะเป็นสวนผลไม ้ไรน่า หรอืทอ้งทะเลอนัอุดมสมบรูณ์ 
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ทีต่ัง้  หมูบ่า้นองัแตงตัง้อยูบ่รเิวณตนีภเูขาพะลนึ ตัง้อยูท่างตะวนัตกของเมอืงเย โดยห่าง

จากตวัเมอืงประมาณ 16 กโิลเมตร ซึง่เมอืงเยเป็นเมอืงท่าทีอ่ยู่ทางตอนใต้สุดของ
รฐัมอญ 
 

ผูค้น ประชากรมากกว่ารอ้ยละ 95 เป็นคนชาตพินัธุม์อญ 
 

ศาสนา 
 

คนทีน่ี่ทัง้หมดนบัถอืศาสนาพุทธ ในหมู่บา้นมวีดั 1 แห่ง เจา้อาวาสคนปจัจุบนัของ
วดัองัแตงคอื Bandadhta Thila (Samasayiya) ถอืเป็นเจา้อาวาสรปูแรกทีเ่ป็นคน
หมู่บ้านอังแตงโดยก าเนิด โดยท่านได้น าค าสอนของพระพุทธเจ้าและอดีตเจ้า
อาวาสมาเผยแผ่แก่พระสงฆ ์สาม เณร ตลอดจนคนในชุมชน เสมอมา 
 

เศรษฐกจิ 
 

เศรษฐกิจที่ส าคญัของหมู่บ้านองัแตงคอื การท านา การท าสวนหมาก การขาย
สนิค้าประมงและอาหารทะเล โดยการท าสวนหมากและขายผลผลติต่างๆที่ได้
จากสวน ถอืเป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญัทีสุ่ดของชาวบา้นทีน่ี่ หมู่บา้นองัแตงส่งออก
หมากจ านวนมหาศาลไปทัว่ประเทศพม่า ผลไมท้ีม่ชีื่อว่า Duya Danyin ซึง่เป็น
ผลไมย้อดนิยมในยา่งกุง้และหลายๆ เมอืงกม็าจากทีน่ี่ดว้ยเช่นกนั 
 

สงัคม 
 

เมื่อมกีิจกรรมหรอืงานประเพณี คนในหมู่บ้านจะร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน
เสมอ ไมว่่าจะเป็นเทศกาลตามประเพณ ีการขึน้บา้นใหม ่งานแต่ง หรอืงานศพ มี
การระดมทุนกันเพื่อซื้อรถมาใช้ในการท าพิธีศพ โดยมเีจ้าอาวาสเป็นคนให้
ค าปรกึษา ทัง้ชาวบ้านยงัมกีารจดัตัง้กลุ่มที่ท างานบรกิารให้ชุมชน เมื่อปี 2555 
ชาวบา้นรวบรวมเงนิไปซือ้รถพยาบาลประจ าหมู่บา้นเพื่อเอาไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน
ดว้ย นอกจากนี้ชาวบา้นองัแตงทีท่ างานอยูใ่นประเทศมาเลเซยี ไดช้่วยกนับรจิาค
เงนิทุนในการสรา้งอนุสาวรยีท์ีต่ ัง้อยูใ่จกลางหมู่บา้นอกีดว้ย และวนัเขา้พรรษาใน
ปี 2557 ชาวบา้นรว่มกนับรจิาคขา้วใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส ซึง่เป็นการบรจิาคครัง้ที ่4 
ในรอบปีนัน้ 
 

การศกึษา 
 

เมื่อปี 2502 มกีารตัง้โรงเรยีนประถมศกึษาขึน้ในหมู่บา้น เมื่อปี 2514 โรงเรยีน
ได้ยกระดบัให้มกีารเรยีนการสอนตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น และเมื่อปี 2555 ได้ขยายหลกัสูตรถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเมื่อปี 
2555 ตามจ านวนนกัเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ 
หมู่บ้านองัแตงยงัมโีรงเรยีนอกีหนึ่งแห่งที่เป็นโรงเรยีนมอญ ตัง้ขึ้นเมื่อปี 2514 
เพื่อรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมและภาษามอญ โรงเรียนแห่งนี้ขยายเป็น
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โรงเรยีนทีม่หีลกัสูตรถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นเมื่อปี 2528 และเพิม่หลกัสูตร
ระดบัมธัยมศกึษาปลายเมื่อปี 2543 ตามค าแนะน าของพรรครฐัมอญใหม่ ถอืได้
ว่าในปจัจุบนั หมู่บ้านอังแตงมโีรงเรยีนที่มหีลกัสูตรถึงระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายอยูถ่งึ 2 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะมหีลกัสตูรในการสอนทีไ่มเ่หมอืนกนั 
 

การรกัษา 
พยาบาล 
 

หมูบ่า้นองัแตงมสีถานพยาบาลของรฐั มพียาบาลผดุงครรภท์ีไ่ดร้บัการสนับสนุน
จากรฐับาลกลาง และทางพรรครฐัมอญใหม่ยงัส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการ
ทางดา้นสุขภาพอนามยัอกีดว้ย 
 

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
 

หมู่บา้นองัแตงมเีจดยีห์นึ่งองค์ซึง่สรา้งเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว ตัง้อยู่บนภูเขาทาง
ตะวนัออกของหมู่บ้าน ได้รบัการบูรณะขึ้นมาใหม่และยงัคงเป็นที่สกัการะไหว้
ของชาวบ้านจนถึงทุกวันนี้  และยงัมีเจดีย์อีกหนึ่งองค์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อฉลอง
โอกาสครบรอบ 2500 ปีของพระพุทธศาสนา ตัง้อยูบ่รเิวณหน้าวดัองัแตง ผูเ้ฒ่าผู้
แก่เล่ากนัว่า เจดยีข์องทีน่ี่จะเปล่งประกายสว่างไสวราวกบัเกดิปาฎหิารย ์
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บทท่ี 8 โรงไฟฟ้าถ่านหินเย 
 
 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2557 ตวัแทนผูส้นบัสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเยเดนิทางเขา้หมู่บา้น
องัแตงในเขตพะลนึเพื่อบอกชาวบ้านว่า บรษิทั ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) (เดมิคอืบรษิทั โตโย-ไทย 
คอรป์เปอรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน)) มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 1,280 เมกะวตัต์และท่าเรอืใน
บรเิวณนี้และตอ้งใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 500 เอเคอร ์(125 ไร)่ 
 พืน้ทีท่ีบ่รษิทัวางแผนว่าจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งปลูกขา้วทีส่ าคญัมาก
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในพะลนึ ซึง่อยู่ทางตอนเหนือของหมู่บา้นองัแตง ใกลป้ากแม่น ้านิเกรอะ และหาดเลนที่
ทอดยาวคัน่ระหว่างทะเลอนัดามนักบัหมู่บ้านองัแตง ชาวบ้านกลวัว่า การสรา้งสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่
อย่างโรงไฟฟ้าถ่านหนิและท่าเรอืในบรเิวณน้ีจะท าลายระบบนิเวศที่เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติที่
ส าคญัของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทอ้งทะเลทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิด แหล่งอาหารหลกัอย่าง
ทุ่งนาผนืใหญ่ที่มทีัง้ขา้ว พชืผกั ปลาและสตัวอ์กีมากมาย ทีส่ามารถหากนิได้ตลอดปี รวมถงึสวนหมาก
และผลไมท้ีเ่ป็นแหล่งรายไดห้ลกั หากสิง่เหล่านี้ถูกท าลายไป พวกเขาจะสญูเสยีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวถิี
ชวีติ ความเป็นอยู ่วฒันธรรม  พวกเขาจะไมเ่หลอือะไรทิง้ไวใ้หล้กูหลานเลย 
 

 
พืน้ทีบ่รเิวณทีบ่มจ. ททีซีแีอล ตอ้งการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 1,280 เมกะวตัต ์

 
 หลงัจากการเขา้มาของบรษิทั ชาวบา้นองัแตงไดเ้ริม่เสาะหาขอ้มลูเพิม่เตมิแลว้พบว่า ทางบรษิทั
ไดเ้สนอโครงการน้ีต่อกระทรวงพลงังานไฟฟ้าพม่า (Ministry of Electric Power) และไดม้กีารลงนาม
บนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding - MOU) ไปแลว้ตัง้แต่เมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2556 
ซึง่ในตอนนัน้ชาวบา้นแทบไมท่ราบขอ้มลูเกีย่วกบัการลงนามเลย 
 ตัง้แต่การเขา้มาของบรษิทัในพืน้ทีพ่ะลนึครัง้นัน้ ชาวบา้นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในหมู่บา้นองัแตง 
ไดแ้สดงจุดยนืคดัคา้นโครงการมาตลอด มทีัง้การเขยีนจดหมายและเขา้พบผูน้ าทอ้งถิน่เพื่อแสดงจุดยนื
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ของพวกเขา นอกจากนี้ ประชาชนในพืน้ทีอ่ื่นๆ กว่า 400 คนและกลุ่มพลเมอืงสงัคมเย (วายเอสเอส) 
(Ye Social Society - YSS) ทีอ่อกมาเดนิขบวนประทว้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 
2557 แมแ้ต่ฝ่ายพรรคการเมอืงและกลุ่มทหารคอื พรรครฐัมอญใหม่ (New Mon State Party - NMSP) 
และกองก าลงัทหารมอญกู้ชาต ิ(Mon National Liberation Army - MNLA) ต่างออกแถลงการณ์แสดง
เจตจ านงที่จะยนืหยดัเคยีงขา้งประชาชนมาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2558 โดยให้เหตุผลว่า พื้นที่ตรงนี้ยงั
เป็นพืน้ที่ไม่สงบและการประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดล้อมของโครงการยงัท าได้ไม่ดพีอ เมื่อเดอืน
กนัยายน 2557 ทางรฐัมอญเองได้สัง่ห้ามไม่ให้บรษิัทเข้าพื้นที่ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้
โครงการ  
 แต่แลว้ดเูหมอืนว่าเสยีงของชาวบา้นและประชาชนทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัโรงไฟฟ้าถ่านหนินัน้เบาราว
เสยีงกระซบิ ซึง่ทางบรษิทัเลอืกทีจ่ะไมใ่ส่ใจ เพราะส านกัขา่วในประเทศไทยหลายส านักเปิดเผยว่า บมจ. 
ททีซีแีอล แถลงการร่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (Memorandum of Agreement - MOA) กบักรมการ
วางแผนไฟฟ้าพลงัน ้า (Department of Hydropower Planning) กระทรวงพลงังานไฟฟ้าเมื่อวนัที ่9 
เมษายน 2558 ในรายละเอียดสญัญาระบุว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิที่เย จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
ขนาด 1,280 เมกะวตัต์ทีใ่ชเ้ทคโนโลยอุีลตรา้ซูเปอรค์รติคิลั (Ultra Supercritical) มอีายุสมัปทาน 30 ปี 
งบประมาณในการลงทุนตัง้ไว้ที่ประมาณ 2.8 พันล้านเหรียญสหรฐัฯ ซึ่งรวมสญัญาการออกแบบ
วิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Engineering, 
Procurement and Construction - EPC)ราคา 2.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (9.1 หมื่นลา้นบาท) สดัส่วน
ทีม่าของเงนิทุนจะเป็นเงนิกู้รอ้ยละ 75 และเงนิหุน้อกีรอ้ยละ 25 จะมกีารน าเขา้ถ่านหนิจากต่างประเทศ 
อาท ิประเทศอนิโดนีเซยี ประมาณ 4 ลา้นตนัต่อปี จะใชเ้วลาในการสรา้งโรงไฟฟ้าประมาณ 4-6 ปี และ
คาดว่าจะใสมารถผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งใหใ้ชใ้นพมา่ภายในปี 2562 
 ข่าวการลงนามบนัทกึข้อตกลงแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ในหมู่ประชาชนชาวพม่า ชาวบ้าน
พะลนึรูส้กึตกใจกบัข่าวทีอ่อกมา เพราะไม่คดิว่าบรษิทัจะด าเนินการต่อแมว้่าชาวบา้นจะไม่เหน็ดว้ยกบั
โครงการ จงึเกดิการรวมตวักนัของชาวบา้นพะลนึและประชาชนทีค่ดัคา้นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิกว่า 
6,000 คนทีล่านหน้าวดัหมูบ่า้นองัแตงในเชา้วนัที ่5 พฤษภาคม 2558 ประชาชนทีม่าเขา้ร่วมต่างถอืป้าย
พร้อมร้องตะโกนเป็นภาษามอญและพม่า "เราไม่อาถ่านหนิ" มกีารท าสติ๊กเกอร ์"เราไม่เอาถ่านหนิ" 
เพื่อให้ผู้ที่ไม่เหน็ด้วยกบัโครงการน าไปตดิตามบ้านหรอืรถ นอกจากน้ี ยงัมป้ีายขนาดใหญ่เพื่อแสดง
ขอ้มลูรายไดท้างเศรษฐกจิทีท่างทมีวจิยัไดร้วบรวมไวต้ดิอยู่ในแต่ละหมู่บา้นทีร่่วมท างานวจิยัดว้ย ถอืได้
ว่าการชุมนุมครัง้นี้เป็นการชุมนุมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรฐัมอญในหลายรอบปีทีผ่่านมา 
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ชาวมอญกว่า 6,000 คนรวมตวักนัทีห่มูบ่า้นองัแตงเพื่อแสดงจุดยนืคดัคา้นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเย เมื่อ

วนัที ่5 พฤษภาคม 2558 (ภาพโดย The Irrawaddy) 
 
 สีว่นัหลงัจากการชุมนุมใหญ่ ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2558 นายฮโิรโนบุ อริยิา ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่บจก. ททีซีแีอล พรอ้มคณะเดนิทางไปที่วดัองัแตงเพื่อพบปะพูดคุย
และน าของมาถวายเจา้อาวาส ทางเจา้อาวาสอธบิายว่า ทางบรษิทักล่าวขอโทษและยอมรบัว่าการลง
นามบนัทกึขอ้ตกลงเกดิขึน้โดยไม่ได้รบัการยนิยอมจากชาวบ้าน ส่วนทางเจา้หน้าที่กระทรวงพลงังาน
ไฟฟ้ากล่าวว่า ทางกระทรวงฯ อนุมตักิารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงไปเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2558 เนื่องจาก
ทางบรษิัทยื่นหลกัฐานมา 3 ชิ้น คือ ภาพถ่ายจากการประชุมที่วดัอังแตงเมื่อเดือนเมษายน 2557, 
ภาพถ่ายจากการประชุมที่วดัโกยนิเล เมื่อเดอืนธนัวาคม 2557 และภาพถ่ายจากการเชญิชาวบ้านไป
เยีย่มชมโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีญ่ีปุ่น่และไทยเมือ่เดอืนธนัวาคม 2557 
 

  
รปูแผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิจากรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเย 
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 ในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย ที่จดัท าโดยบริษัท 
Environmental Resources Management (ERM-Siam Co.,Ltd) ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิไวว้่า 

- มกี าลงัผลติทัง้หมด 1,280 เมกะวตัต ์ม ี2 เฟส เฟสละ 640 เมกะวตัต ์
- ใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 1,500,000 ตารางเมตร (937.5 ไร)่ 
- ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 47 เดอืนและจะมคีนงานเขา้มา 3,850 คน 
- ใชถ่้านหนิประมาณ 3.5-4.5 ลา้นตนัต่อปี 
- ปล่องควนัมคีวามสงู 200 เมตร 
- จะมกีารขุดลอกพื้นทะเลตามแนวชายฝ ัง่เพื่อสร้างท่าเทียบเรอืขนส่งถ่านหนิ ที่สามารถ

รองรบัเรอืขนาด 75,000 เดทเวตตนั (DWT) โดยท่าเทยีบเรอืจะอยู่ห่างจากตวัโรงไฟฟ้า
ประมาณ 3-5 กโิลเมตร และใชส้ายพานในการป้อนถ่านหนิส่งโรงไฟฟ้า 

- ถ่านหนิทีใ่ชน้ าเขา้จากอนิโดนีเซยีรอ้ยละ 60 ออสเตรเลยีรอ้ยละ 20 และแอฟรกิาใต้รอ้ยละ 
20) 

- ระบบหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้าจะใช้น ้าทะเลที่กลัน่แล้วประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชัว่โมง 

- ลานถ่านหินจะใช้น ้าฉีด 960 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมงเพื่อป้องกนัฝุ่นฟุ้งกระจาย น ้าที่ใช้
น ามาจากบ่อน ้าลกึ (อาจเป็นน ้าทีก่กัเกบ็ไวห้รอืน ้าฝน) 

- ในช่วงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะใช้น ้า 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมงทัง้ในบรเิวณ
บา้นพกัคนงานและส่วนอื่นๆในพืน้ทีโ่ครงการ น ้าทีใ่ชม้าจากบ่อน ้าลกึ (อาจเป็นน ้าทีก่กัเกบ็
ไวแ้ลว้หรอืน ้าฝน) 
 

 ในรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเย ยงัระบุอกีว่า ในบรเิวณ
รศัม ี0.5-1 กโิลเมตรของพืน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิมหีมูบ่า้น 1 หมูบ่า้นและล าธาร 1 สาย 
 
ล าดบัเหตกุารณ์ 
25 เมษายน 2557 บมจ. ททีซีแีอล มาประชาสมัพนัธ์โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิในหมู่บ้านองัแตง 

ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เหน็ดว้ยกบัโครงการและไม่ยนิยอมใหม้กีารสรา้งโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิ ชาวบา้นอธบิายว่าทางบรษิทัไมไ่ดช้ีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มลูโครงการมากนกั 
 

14 พฤษภาคม 2557 กลุ่มภาคประชาสงัคมในรฐัมอญ อาท ิสภาเยาวชนมอญ น าโดย ม ีโซ เทน และ
กลุ่มเมอืงเยเพื่อการสนับสนุนการทางสงัคม รวมทัง้ประชาชนในแถบนัน้แสดง
จุดยนืคดัค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ด้วยเหตุผลว่า โรงไฟฟ้าถ่านหนิจะท า
ใหด้นิและน ้าปนเป้ือน และท าลายสิง่แวดลอ้ม 
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ต้นเดือน มิถุนายน 
2557 

สมาชกิกลุ่มวายเอสเอสกว่า 100 คนจดักจิกรรมเดนิรณรงค ์"เราไม่เอาถ่านหนิ" 
ในตัวเมอืงเย พร้อมแจกเอกสารรณรงค์เกี่ยวกับผลกระทบของถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
 

13 มถุินายน 2557 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมอญจากเขตชอง์โซน ดร . อู  ออง นาย อู 
(Parliamentarian Dr. U Aung Naing Oo) ลงพืน้ที่พบปะกบัชาวบา้น พระ และ
ผู้น าท้องถิน่ในพะลนึ มกีารประชุมและลงประชามต ิผลปรากฏว่า จากจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 216 คน มคีนที่ไม่เหน็ด้วยกบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
หนิจ านวน 206 คน คนทีเ่หน็ดว้ย 4 คน และคนทีย่งัตดัสนิใจไมไ่ดอ้กี 6 คน 
 

5 กนัยายน 2557 เมื่อเดือนกันยายน 2557 รฐัมอญสัง่ห้ามไม่ให้บริษัทเข้าไปท าศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการฯ เพราะระยะเวลาที่อนุญาตให้เข้าไปท าการศึกษาได้
สิน้สุดลงแล้วตัง้แต่วนัที่ 20 กรกฎาคม 2557 และได้ส่งเอกสารเรื่องการสัง่หา้ม
ไปยงัส านกังานเขตประจ าเมอืงเมาะล าไยและเมอืงเย 
 

14 ธนัวาคม 2557 ประชาชนกว่า 400 คนเข้าร่วมชุมนุมและเดนิประท้วงกบักลุ่มวายเอสเอสใน
เมอืงเย เพื่อแสดงจดุยนืคดัคา้น โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
 

กลางเดอืน ธนัวาคม 
2557 

บมจ. ททีซีแีอล เชญิชาวบา้น ผูน้ าชุมชนและสื่อในเขตเยไปดูโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
ทีญ่ีปุ่น่และไทย 
 

22 ธนัวาคม 2557 ชาวบา้นและพระสงฆก์ว่า 30 คนในพะลนึพบปะกบัหวัหน้าและกรรมการพรรค
รฐัมอญใหม่ทีส่ านักงานใหญ่ของพรรคใน เย-ชอง พะยา (Ye-Chaung Payar) 
เพื่อตรวจสอบจดุยนืของพรรคต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
 

27 ธนัวาคม 2557 ชาวบ้านจ านวนกว่า 500 คน ลงนามไม่เหน็ด้วยกบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
ในขณะเดยีวกนั บมจ. ททีซีแีอล ได้จดัการประชุมครัง้ที่สองในเมอืงเยที่วดัโก 
ยนิ เล กบัประชาชนทีไ่มไ่ดอ้าศยัอยูใ่นเขตพะลนึ  
 

28 ธนัวาคม 2557 กลุ่มเยาวชนมอญประกาศจดุยนืไมเ่หน็ดว้ยกบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิในงาน
วนัเยาวชนมอญที่หมู่บา้นนีพะดอ (Hnee Padaw Village) เขตมุดน (Mudon 
Township) 
 

30 ธนัวาคม 2557 เลขาธกิารพรรครฐัมอญใหมป่ระจ าเขตทวาย นาย จ ีซาน (Secretary of NMSP 
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Nai Kyi San), ผูบ้งัคบักองพนัและกองก าลงัทหารมอญกู้ชาต ิพนัเอกทีส่องนาย 
เนียน ทุน (2nd colonel Battalion Commander), หวัหน้าพรรครฐัมอญใหม่
ประจ าเขตทวาย นาย ออง มา-แง (Nai Aung Ma-ngae) และสมาชกิพรรครฐั
มอญใหม่กว่า 20 คนประกาศสนับสนุนชาวบ้านในการคัดค้านโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิเย ในงานประชุมครัง้น้ีมชีาวบา้นเขา้ร่วมสงัเกตการณ์กว่า 600 
คน ทัง้จากตวัแทนชาวบ้านพะลนึ กลุ่มสหพะลนึ (United Parlain Region 
Group) กลุ่มวายเอสเอส และสมาคมอาลนิ เอน (Ahlin Eain Association) 
 

9 มกราคม 2558 กลุ่มผู้อาวุโสของหมู่บ้านองัแตงเป็นตวัแทนคนท้องถิ่นเข้ายื่นหนังสอืคดัค้าน
อย่างเป็นทางการต่อบรษิัท ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) โดยให้เหตุผลว่า ทาง
บรษิทัด าเนินโครงการอยา่งไมโ่ปรง่ใสและขาดความจรงิใจ 
 

มกราคม 2558 พรรครฐัมอญใหม่และกองก าลงัทหารมอญกู้ชาติออกแถลงการณ์ว่ารฐัมอญ
ยงัคงเผชิญหน้ากับความไม่สงบ โฆษกพรรครัฐมอญใหม่ประจ าเขตเมือง
เมาะลมัไย นาย หงสา บอง คาย (Nai Hongsar Bong Khaing) ใหส้มัภาษณ์กบั
หนงัสอืพมิพอ์ริะวดวี่า ทางพรรคมเีหตุผลหลกัอยู่ 3 ประการทีท่ าใหไ้ม่เหน็ดว้ย
กบัโครงการพฒันาขนาดใหญ่คอื 1. การเมอืงทอ้งถิน่ยงัคงมเีหตุการณ์ความไม่
สงบ เกิดขึ้น   ท า ให้ ไม่พร้อมที่ จ ะรองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่  
2. กระบวนการปรกึษาหารอืชุมชนและผูน้ าพระสงฆย์งัไม่เพยีงพอ และ 3. ทาง
พรรคไม่พอใจวธิีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของ
โครงการ 
 

31 มกราคม 2558 มลูนิธสิทิธมินุษยชนแห่งแดนมอญ (Human Rights Foundation of Monland - 
HURFOM) เผยแพร่สารคด ี"เล่นกบัไฟ" (Touching the Fire) ซึง่เป็นสารคดี
เกีย่วกบัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิและเพื่อสื่อให้
สาธารณชนทราบถึงเหตุผลในการคดัค้านโครงการของชาวบ้าน สารคดีนี้มี
ความยาวทัง้หมด 38 นาท ี
 

ปลายเดอืนมกราคม-
ต้นเดือนกุมภาพันธ ์
2558 

มีการล่ารายชื่อชาวบ้านโดยกลุ่มสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่
ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่า ไม่มกีารชี้แจงขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
หนิเลย 
 

4 กุมภาพนัธ ์2558 กระทรวงพลงังานไฟฟ้าพมา่รายงานว่าในปี 2557 พม่าใชไ้ฟฟ้าไป 3,970 เมกะ
วตัต์และจะต้องใชเ้พิม่ 2,500 เมะวตัต์ในปี 2558 อกีทัง้มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้า
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ถ่านหนิเพิม่เตมิอกี 10 โรงซึง่จะมกี าลงัผลติกระแสไฟฟ้าเพิม่ขึน้อกี 13,100 เม
กะวตัต์และปล่อยคาร์บอกเพิ่มอีก 96.6 ล้านตันหรอื 11 เท่าจากปรมิาณใน
ปจัจบุนัทีอ่ยูท่ ี ่8.9 ลา้นตนั 
 
แผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของกระทรวงทัง้ 10 โรงจะตัง้อยู่ในพื้นที่
ดงัต่อไปนี้ 
 
เขตยา่งกุง้ 

- บมจ. ทีทีซีแอล จากไทยมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 
650-1,200 เมกะวตัตโ์ดยในเขตเศรษฐกจิพเิศษทลีาวา 

- บรษิทัออเรน้จ ์พาวเวอร์เจน (Orange Powergen) จากอนิเดยี 
บรษิทัโกลบอล แอดไวเซอร ์(Global Adviser) จากสงิคโปร ์และ
บรษิทัไดมอนด ์พาเลส เซอรว์สิเซส (Diamond Palace Service) 
ของพม่ามแีผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 500 เมกะวตัต์ใน
เขตจอทนั (Kyaukton Township) 

- บรษิทัหวัเหนิง ลานซาง (Huaneng Lancang) และบรษิทัทู (Htoo 
Company) มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 270 เมกะวตัต์ใน
เขตทนัทาบนิ (Htantabin Township) 

- บรษิทัเวอจูแลนด ์(Virtue Land) บรษิทัลูกของเอเชยีเวริด์ (Asia 
World) มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 300 เมกะวตัต์ในเขต
กวาน ชาน โกน (Kwan Chan Gone) 

 
เขตตะนาวศร ี

- บรษิทัราชบุร ี(RATCH) และบรษิทับลูอเีนอจแีอนดเ์อนไวรอนเมน 
(Blue Energy & Environment)จากไทย บรษิทัแวนเทจและบรษิทั
จอ จอ พโย (Kyaw Kyaw Phyo) มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
ขนาด 2,460 เมกะวตัตใ์นเมอืงมะรดิ 

- บรษิทัซเีวฟ โกลบอล (Cwave Global) และบรษิทั 24 เอาเออร ์
มายน่ิงแอนดอ์นิดสัตรมีแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 500 เม
กะวตัตโ์ดยในเขตโบต ปยนิ (Boat Pyin) 

 
รฐัมอญ 

- บมจ. ททีซีแีอล มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 1,280 เมกะ
วตัตใ์นเขตเย 
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เขตอริะวด ี
- บรษิทัทาทา เพาเวอร ์จากอนิเดยี มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ

ขนาด  6 60  เ มกะ วัต ต์ ใ น เ ขต ง านยูก อ ง  (Nganyoutkaung 
Township) รฐัฉาน 

- บรษิทัล าพนูด า จากไทย มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 500 
เมกะวตัตใ์นเขตจายทน (Kyineton Township) รฐัสะกาย (Sagaing 
State) 

- บรษิัทไอเอสดเีอ็น จากสิงคโปร์และบรษิัททุน ทวนิ มายนิ่ง จาก
พมา่มแีผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 270 เมกะวตัต ์

 
11 กุมภาพนัธ ์2558 กลุ่มวายเอสเอสและประชาชนท้องถิ่นตัง้ค าถามกับรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 

6,000 ชื่อทีแ่นบทา้ยจดหมายสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึง่ถูกส่งไปที่
ส านักงานประธานาธบิดใีนเนปิดอว์ ในจดหมายระบุว่า ชาวบ้านเห็นด้วยกับ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเพราะมกีารใชเ้ทคโนโลยอุีลตรา้ซูเปอรค์รติคิลั* ท าให้
ราคาไฟฟ้าไม่แพงมากเกนิไปและช่วยสรา้งงานใหก้บัชุมชน แต่จากการส ารวจ
โดยกลุ่มวายเอสเอสพบว่า กจิกรรมล่ารายชื่อในครัง้นัน้ท าโดยเจา้หน้าที่ 4 คน 
(2 คนจากหมู่บ้านองัแตง) และถามเพยีงว่า ชาวบ้านต้องการไฟฟ้าและ/หรอื
ไฟฟ้าทีม่รีาคาทีถู่กลงหรอืไม ่แต่ไมม่กีารพดูถงึตวัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
 
ในขณะเดยีวกนักลุ่มวายเอสเอสจงึท าการรณรงค์คดัค้านโครงการด้วยการยื่น
จดหมายพรอ้มรายชื่อสนับสนุน 3,581 ชื่อต่อรฐัมอญ ส่วนในพื้นที่หมู่บา้นองั
แตง เจ้าอาวาสอะชินนันทะกล่าวว่า ในจ านวนประชากรทัง้หมดกว่า 490 
ครวัเรอืน มเีพยีง 15 ครวัเรอืนเท่านัน้ทีไ่มไ่ดล้งนามในจดหมายคดัคา้นโครงการ 
 
*เทคโนโลยอีุลตรา้ซูเปอร์ครติิคลั (Ultra supercritical-USC) คอื การใชห้ม้อก าเนิดไฟฟ้า
แรงดนัสงู โดยเพิม่แรงดนัและอุณหภูมใิหส้งูขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้า ท า
ใหใ้ชเ้ชือ้เพลงิน้อยลง จงึปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) น้อยลงตามไปดว้ย 
 

8 เมษายน 2558 สส. ดร. อู ออง นาย อู ยื่นจดหมายคดัค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิที่เยต่อที่
ประชุมของรฐัสภามอญ ซึง่มตีวัแทนจากกระทรวงพลงังานไฟฟ้าในรฐัมอญร่วม
อยูด่ว้ย แต่ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนอย่างชดัเจนจากประธานสภา สมาชกิสภาท่าน
อื่นๆ หรอืตวัแทนจะกระทรวงพลงังานไฟฟ้า 
 

9 เมษายน 2558 บมจ. ทีทีซีแอลลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการวางแผนไฟฟ้าพลังน ้ า 
กระทรวงพลงังานไฟฟ้า สรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 1,280 เมกะวตัต ์
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19 เมษายน 2558 สื่อในประเทศไทยออกข่าวเกี่ยวกบัขอ้กงัวลและเหตุผลในการคดัคา้นโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิเย 
 

21 เมษายน 2558 บมจ. ทีทีซีแอล จัดงานแถลงข่าวที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการลงนามบันทึก
ขอ้ตกลงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเย 
 

5 พฤษภาคม 2558 ประชาชนกว่า 6,000 คนร่วมชุมนุมประท้วงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิที่ลาน
หน้าวดั หมูบ่า้นองัแตง ในรฐัมอญ 
 

9 พฤษภาคม 2558 สี่วนัหลงัจากการชุมนุมใหญ่ ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2558 นายฮโิรโนบุ อิรยิา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บจก. ททีซีแีอล พรอ้มคณะ
เดนิทางไปที่วดัองัแตงเพื่อพบปะพูดคุยและน าของมาถวายเจา้อาวาส ทางเจา้
อาวาสอธิบายว่า ทางบริษัทกล่าวขอโทษและยอมรบัว่าการลงนามบันทึก
ข้อตกลงเกิดขึ้นโดยไม่ได้ร ับการยินยอมจากชาวบ้าน ส่วนทางเจ้าหน้าที่
กระทรวงพลังงานไฟฟ้ากล่าวว่า ทางกระทรวงฯ อนุมัติการลงนามบันทึก
ขอ้ตกลงไปเมือ่วนัที ่9 เมษายน 2558 เนื่องจากทางบรษิทัยื่นหลกัฐานมา 3 ชิน้ 
คอื ภาพถ่ายจากการประชุมทีว่ดัองัแตงเมื่อเดอืนเมษายน 2557, ภาพถ่ายจาก
การประชุมที่วดัโกยนิเล เมื่อเดอืนธนัวาคม 2557 และภาพถ่ายจากการเชิญ
ชาวบา้นไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีญ่ีปุ่น่และไทยเมือ่เดอืนธนัวาคม 2557  

 

  
9 พฤษภาคม 2558 - นายฮโิรโนบุ อริยิา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พรอ้มคณะเขา้พบ 

เจา้อาวาสวดัองัแตงและกล่าวว่าการลงนามบนัทกึขอ้ตกลงเกดิขึน้โดยทีช่าวบา้นไม่ไดย้นิยอม 
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ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

 องค์ประกอบหลกัในการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิมอียู่ 3 อย่างคอื โรงไฟฟ้าถ่านหนิ ท่าเทยีบเรอื
ขนส่งถ่านหนิ และสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างโรงไฟฟ้ากบัระบบสายส่ง องค์ประกอบเหล่าน้ีเองเป็น
ส่วนส าคญัทีก่่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อสภาพพืน้ที่ 
 โรงไฟฟ้าถ่านหิน นัน้เหมือนเช่นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทัว่ไปที่ท าให้ระบบนิเวศและ
สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างไม่มวีนัหวนกลบั โรงไฟฟ้าและระบบสายส่งจะเขา้มาแทนทีป่่า
ไม ้ทีด่นิท ากนิ และบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั ทัง้พืน้ทีแ่นวชายฝ ัง่ยงัต้องรบัมอืกบัการมาของท่าเทยีบเรอืและ
ขบวนเรอืขนส่งถ่านหนิขนาดใหญ่ การเปลีย่นแปลงเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิง่แวดลอ้มและ
ชวีติผูค้นจ านวนมาก เนื่องจากสิง่ก่อสรา้งเหล่านี้เปรยีบเสมอืนสิง่แปลกปลอมทีไ่ม่เคยปรากฎมาก่อนใน
อดตี  แต่กลบัส่งผลกระทบมหาศาลต่อสภาพพืน้ที ่
 

 
 
 ประเดน็ทีส่ าคญัอกีประการหน่ึงคอื ปรมิาณการใชน้ ้าของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะแย่งทรพัยากร
น ้าจากล าธาร แม่น ้าและทะเลที่แต่ก่อนชาวบ้านเคยใช้ในการท าเกษตรและประมง หากมกีารสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ น ้าทีเ่คยหล่อเลีย้งพืน้ทีจ่ะปนเป้ือนไปดว้ยสารเคม ีท าใหไ้ม่สามารถเพาะปลูกอะไรได ้
แต่หากเพาะปลกูได ้ผลผลติทีไ่ดจ้ะเป็นอนัตรายเกนิกว่าทีจ่ะบรโิภค น ้าเสยีทีโ่รงไฟฟ้าปล่อยออกมาจะมี
อุณหภูมทิีสู่งกว่ากระแสน ้าตามธรรมชาต ิอุณหภูมทิีเ่ปลีย่นไป แมเ้พยีงน้อยนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สิง่มชีวีติน้อยใหญ่ในทะเล ไม่ว่าจะเป็นแพลงค์ตอน กุ้ง หอย ปู ปลาและป่าชายเลน ซึ่งเปรยีบเสมอืน
แหล่งอนุบาลสตัวน์ ้าและแหล่งท าประมงหลกัของชาวบา้น พลอยไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย 
 การเผาไหมถ่้านหนิจะปลดปล่อยมลพษิทางอากาศออกมามากมาย เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ
สิง่มชีวีติและระบบนิเวศ ซึง่เดมิเคยมอีากาศทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์มลพษิทีจ่ะเพิม่สูงขึน้ อาท ิเถ้าถ่านหนิ ฝุ่น
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ละอองขนาดเลก็ ตะกัว่ ปรอท โครเมยีม แคดเมยีม ไดออกซนิ สารอนิทรยีร์ะเหย โอโซน อาจก่อใหเ้กดิ
ปญัหาทางสุขภาพทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างเช่น โรคหดื มะเรง็ปอด ความผดิปกตขิองอวยัวะ
ภายในร่างกายและระบบประสาท โรคหวัใจ ภาวะหวัใจลม้เหลว โรคหลอดเลอืดสมอง (อมัพฤกษ์) การ
ลดลงของไอควิ อกีทัง้เมื่อก๊าซไนโตรเจนออกไซดแ์ละก๊าซซสัเฟอรอ์อกไซด์ ท าปฏกิรยิากบัน ้าฝนแล้ว
กลายเป็นฝนกรดซึ่งมฤีทธิก์ดักร่อนและอนัตรายเกินกว่าจะบรโิภคได้ ทัง้ยงัท าให้หน้าดนิเสื่อมสภาพ 
พชืผกั สตัวน์ ้าและสิง่มชีวีติต่างๆที่พึ่งพาธาตุอาหารในดนิไม่สามารถเตบิโตอย่างแขง็แรงสมบูรณ์ดัง่ที่
เคยเป็น  
 นอกจากน้ี การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าจ าเป็นต้องใช้แรงงานจ านวน
มาก เหมอืนได้เปิดทางใหค้นต่างถิน่ที่มวีถิชีวีติและวฒันธรรมที่แตกต่างจากคนท้องถิน่เขา้มาอาศยัใน
พืน้ที ่ในหลายครัง้เป็นการเขา้มาอยา่งกระทนัหนัสถานการณ์เช่นนี้มกัท าใหเ้กดิความไม่เขา้ใจและความ
ไม่ไวว้างใจกนัระหว่างผู้คนท้องถิน่กบัผูท้ีเ่ขา้มาใหม่ ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางสงัคมตามมา
ได ้

 
ผลกระทบจากมลพษิของโรงไฟฟ้าถ่านหนิ (โดย ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต)ิ 

ทีม่า - http://www.thia.in.th/uploads/image/August%202013/Infographic/InfoGraphic-Coal-OK-forweb.jpg 
 
 ผลกระทบจากถ่านหนิและโรงไฟฟ้าถ่านหนิดงัที่กล่าวมาเป็นเพยีงการสรุปขอ้มูลเบื้องต้นจาก
หลายๆ แหล่งขอ้มูลและบทเรยีนที่เคยเกดิขึ้นในหลายพื้นที่ แต่ในท้ายที่สุด หากมกีารสร้างโรงไฟฟ้า
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ถ่านหนิขึน้จรงิ สิง่ที่จะเกดิขึ้นอย่างแน่นอนคอื ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในระบบนิเวศและสงัคม
ของคนท้องถิน่ที่ไม่อาจหวนกลบัคนืมา ค าถามที่ส าคญัคอื เราจะยอมเสยีสละความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความสุขของผูค้นเพยีงเพื่อผลติไฟฟ้าเท่านัน้หรอื? 
 
ถ่านหิน: ภยัคกุคามต่อทรพัยากรธรรมชาติและชุมชนในพะลึน 
 
 ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิเกดิขึน้เป็นทีป่ระจกัษ์แลว้ทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นในพม่า ไทย หรอื
ทีแ่ห่งใดบนพืน้โลก ซึง่ถอืเป็นบทเรยีนราคาแพงทีไ่มค่วรปล่อยใหเ้กดิซ ้า ชุมชนพะลนึเองไดต้ระหนักถงึ
ความอนัตรายและผลกระทบจากการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ และไม่ต้องการเหน็โครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
หนิเขา้มาท าลายชุมชนหรอืธรรมชาตทิี่พวกเขายงัคงต้องพึง่พงิ ความหวาดกลวัต่อโครงการของชุมชน
สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้หลกั 5 ขอ้คอื 
1. ขา้ว หมาก และประมง อนัเป็นแหล่งอาหารและรายไดห้ลกัของชุมชนจะถูกท าลาย 
2. วฒันธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สบืทอดกันมายาวนานจะถูกวฒันธรรมจากภายนอกเข้ามา

ครอบง าจนท าใหส้ญูเสยีอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่ไป 
3. ผูค้นจ านวนมหาศาลหลัง่ไหลเขา้มาในชุมชนรวดเรว็เกนิกว่าทีช่าวบา้นจะปรบัตวัหรอืรบัมอืกบั

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การเข้ามาของคนต่างถิ่นอาจเพิ่มความรุนแรงต่อ
ปญัหาใหม่ๆ  ทีอ่าจก าลงัเขา้มาคุกคามชาวบา้นไดใ้นอนาคต 

4. มลพษิจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะบัน่ทอนสุขภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรงของผูค้นและสิง่แวดลอ้ม 
5. ปลาและสตัว์น ้าต่างๆจะถูกท าลายหรอืปนเป้ือนจากสารเคม ีน ้าเสยีและอุณหภูมนิ ้าที่สูงขึ้น 

รวมทัง้มลพษิทางอากาศที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใน
บรเิวณนัน้เช่นกนั 

 

 
แผนทีแ่สดงตวัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึง่เป็นภยัคุกคามต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละชมุชนพะลนึ 
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บทท่ี 9 บทสรปุ 
 
 ขอ้มลูทีน่ าเสนอในรายงานวจิยัฉบบันี้ถอืเป็นขอ้มลูเพยีงส่วนน้อยเมื่อเทยีบกบัภาพรวมทัง้หมด
ของพะลนึในเชงิพืน้ที ่
 ทรพัยากรธรรมชาตแิละทวิทศัน์อนัน่าตื่นตาตื่นใจของพะลนึเป็นเสมอืนกระจกทีส่ะทอ้นให้เหน็
ถงึความหลากหลายและความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศทีย่งัคงหล่อเลีย้งผูค้นมากมายใหอ้ิม่เอม ไม่ว่า
จะเป็นสวนหมากทีเ่ต็มไปดว้ยผลไมห้ลากหลายรสชาต ิและต้นหมากทีเ่ปรยีบเสมอืนธนาคารเกบ็ออม
รายได้ของชาวบ้าน คลื่นน ้าทะเลที่ผสมกลมกลนืกบัน ้าจดืจากแม่น ้ากลายเป็นน ้ากร่อยที่เต็มไปด้วย
สารอาหารมาต่อเติมต้นไม้ในป่าชายเลนและสร้างอนุบาลธรรมชาตเิพาะเลี้ยงสตัว์น ้าให้เจรญิเติบโต 
รวมทัง้ทุ่งนาอนักวา้งขวางทีแ่ผ่ปกคลุมพะลนึไปทัว่พืน้ที ่
 อาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ น ้าที่ใสสะอาด อากาศที่บรสิุทธิ ์รายได้ที่สม ่าเสมอไม่
เคยขาด สิง่เหล่าน้ีถอืเป็น หลกัประกนัของปจัจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติของคนในชุมชน เสมอืนดัง่ต้น
ก าเนิดแห่งรอยยิม้และความสุขของชาวบา้นพะลนึทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพชวีติทีด่ขีองผูค้นทีน่ี่ สาย
สมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้นของชุมชนบวกกบัธรรมชาตทิี่ร่มเยน็คอืสิง่ที่หลอมรวมให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกนัอย่าง
ความปรองดองและสงบสุข ความสามคัคกีนัในการใชส้อยทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อีย่างจ ากดัหาไรซ้ึง่การ
จดัการอยา่งยัง่ยนื และทีส่ าคญัคอื วดัในชุมชนนัน้ถอืเป็นศูนยร์วมทางจติใจ ความเชื่อความศรทัธา และ
ท าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนศูนยก์ลางในการสบืสานความงดงามของวฒันธรรมทอ้งถิน่ของพวกเขาไว้ 
 ตวัเลข 5.8 พนัล้านจัต๊ หรอื 191.5 ล้านบาทที่ได้มาจากการท างานวจิยัครัง้นี้ เป็นเพยีงการ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตใินพะลนึทีช่าวบา้นยงัคงพึง่พาในการด ารงชวีติและ
การท ามาหากนิ หมาก ขา้วและประมงเป็นดัง่ตวัชี้วดัเบือ้งต้นของให้การถ่ายทอดความส าคญั มนัเป็น
เพียงองค์ประกอบย่อยของสภาพแวดล้อมโดยรวมของพะลนึ อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าของตัวชี้วดั
เหล่านี้ลดลงหรอืสูญหายไป เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากโครงการพฒันาที่ก าลงัย่างกรายเข้ามาใน
พืน้ที ่สิง่ทีช่าวบา้นตอ้งสญูเสยีไปคงไมไ่ดม้เีพยีงรายไดแ้ละฐานะทางเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่อาจรวมถงึทุก
สิง่ทุกอยา่งทีแ่วดลอ้มตวัพวกเขาอยู ่ทัง้วฒันธรรมประเพณ ีค่านิยมความคดิความเชื่อทีห่ล่อหลวมความ
เป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัของชุมชนดว้ยกเ็ป็นได ้
 ทางทมีวิจยัหวงัว่า องค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากงานวิจยัครัง้นี้จะเป็นชนวนจุดประกายให้
ชุมชนพะลึนเห็นถึงคุณค่าของบ้านและทรพัยากรธรรมชาติที่พวกเขามอียู่ และมีส่วนสนับสนุนให้
ชาวบ้านสามารถบอกเล่าความภาคภูมใิจในบ้านเกิดของพวกเขาต่อครอบครวั ลูกหลาน เพื่อนบ้าน 
รวมถึงสาธารณชน ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่ควรปกปกัษ์รกัษาพะลนึไว้ และเป็นจุดเริม่ต้นในการค้นคว้า
ขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการพดูคุยและวางแผนแนวทางการพฒันาตามความประสงคข์อง
ชาวบา้น และสามารถต่อสูก้บัภยัคุกคามทีอ่าจเขา้มาท าลายสงัคมและธรรมชาตขิองพวกเขา  
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ภาคผนวก 
 
พนัธุป์ลาท่ีพบในพะลึน 
 
ล าดบัท่ี ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาพม่า ช่ือภาษาองักฤษ 

1. Abalistes stellaris ปลาววัไก่ตอน nga than Starry triggerfish 
2. Ablennes hians ปลากระทุงเหวบัง้ nga phaun yoe 

gyee 
Flat needlefish 

3. Acanthurus mata ปลาขีต้งัเบด็หน้า
เหลอืง 

nga yan shar Elongate 
surgeonfish 

4. Aesopia cornuta ไมร่ะบุ nga pha yone Zebra sole 
5. Akysis longifilis ไมร่ะบุ nga doke telk Sittaung akysis 
6. Alectis ciliaris ปลาผมนางลาย byar san whaik Threadfish 

trevally 
7. Anabas testudineus ปลาหมอ nga pyay ma Climbing perch 
8. Anguilla bengalensis ปลาสะแงะ nga myeik htonn Mottled eel 
9. Anodontostoma 

chacunda 
ปลาตะเพยีนน ้าเคม็ nga wun pue, bar 

thi 
Chacunda 
gizzard shad 

10. Arius maculatus ปลากดหวัแขง็ nga yaun Spotted catfish 
11. Atropus atropos ไมร่ะบุ nga da ma Cleftbelly trevally 
12. Auxis thazard ปลาโอขาว tuna, nga poke 

yaunn, nga kyee 
kann 

Frigate tuna 

13. Boleophthalmus boddarti ปลาจุมพรวด nga daunn pyauk, 
nga phyan, nga 
pyat 

Goggle-eyed 
goby, Mud 
skipper 

14. Caesio cuning ไมร่ะบุ shwe wun ne Redbelly 
yellowtail fusilier 

15. Carangoides 
coeruleopinnatus 

ไมร่ะบุ byar zan waik Longnose 
trevally 

16. Cephalopholis argus ไมร่ะบุ kyauk nga Peacock hind 
17. Cephalopholis boenak ปลากะรงับัง้ kyauk nga Chocolate hind 
18. Cephalopholis miniata ปลากะรงัแดงจดุน ้า

เงนิ 
kyauk nga Coral hind 
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19. Channa striata ปลาช่อน nga yant Snakehead 
mueerl  

20. Chirocentrus dorab ปลาดาบลาว nga saik htoe, za 
lwe 

Dorab wolf-
herring 

21. Chrysochir aureus ปลาจวดทอง thin warr Reeve's croaker 
22. Cirrhinus mrigala ปลานวลจนัทร ์ nga kyinn Mrigal 
23. Clarias batrachus ปลาดุกดา้น nga khu Walking catfish 
24. Coilia dussumieri ปลาหางไก่จดุทอง mee tan thwe, nga 

kyan ywet 
Goldspotted 
grenadier 
anchovy 

25. Coilia ramcarati ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
26. Colisa fasciata ปลากระดีย่กัษ์ nga phyinn tha let Banded gourami 
27. Congresox talabon ปลายอดจาก, ปลา

หลด 
nga hauk, thin 
baw pauk 

Yellow pike 
conger 

28. Congresox talabonoides ไมร่ะบุ thin paunn htoe, 
nga shwe 

Indian pike 
conger 

29. Cynoglossus bilineatus ปลายอดมว่งลายสี่
เสน้, ปลาลิน้หมา 

nga khwaye shar, 
khwa shar, shar 
lay 

Fourlined 
tonguesole 

30. Cynoglossus lingua ปลายอดมว่งหงอน
ยาว 

nga khwaye shar, 
khwa shar, shar 
lay 

Long tonguesole 

31. Cynoglossus microlepis ปลายอดมว่งเกลด็ถี่ nga khwaye shar Smallscale 
tonguesole 

32. Danio nigrofasciatus ไมร่ะบุ nga noke pyauk, 
yay yauk nga 

Spotted danio 

33. Datnioides 
quadrifasciatus 

ปลากะพงลาย ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

34. Decapterus macrosoma ปลาทแูขกครบีสัน้ pan zinn Shortfin scad 
35. Donax sp. ปลาหอยเสยีบ ไมร่ะบุ Gastropod 
36. Drepane punctata ปลาหชูา้ง nga pa le, sin narr 

ywet 
Spotted 
sicklefish 

37. Dussumieria acuta ปลากุแลกลว้ย nga kyaw nyo, 
peinn ne sayt 

Rainbow sardine 
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38. Eleutheronema 
tetradactylum 

ปลากุเราหนาวสีเ่สน้ za yaw gyi Four finger 
threadfin 

39. Ephippus orbis ปลาจาระเมด็ขาว, 
ปลาขา้วเมา่ 

sin narr pu Orbfish 

40. Epinephelus areolatus ปลากะรงัลายหาง
ตดั 

kyauk nga Areolate grouper 

41. Epinephelus bleekeri ปลากะรงัจดุเหลอืง kyauk nga Duskytail 
grouper 

42. Epinephelus coioides ปลากะรงัดอกแดง kyauk nga, nga 
tauk tu 

Orange-spotted 
grouper 

43. Epinephelus fasciatus ปลากะรงัแดง kyauk nga Blacktip grouper 
44. Epinephelus faveatus ไมร่ะบุ kyauk nga Barred-chest 

gropuer 
45. Epinephelus 

fuscoguttatus 
ปลากะรงัลายหนิ
อ่อน 

kyauk nga Brown-marbled 
grouper 

46. Epinephelus malabaricus ปลากะรงัหกูวาง kyauk nga Malabar grouper 
47. Epinephelus tauvina ปลากะรงัปากแม่น ้า kyauk nga Greasy grouper 
48. Euthynnus affinis ปลาโอลาย tuna, nga mei 

lone, donn pyan 
Kawakawa 

49. Eutropiichthys vacha ปลาสงักะวาดหน้า
หนู, ปลาสวายหนู 

ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

50. Exocoetus volitans ปลานกกระจอกสอง
ปีก 

nga pyan Tropical two-
wing flyingfish 

51. Formio niger ปลาจะละเมด็ด า nga moke me Block pomfret 
52. Glossogobius giuris ปลาบู่ทราย, ปลาบู่

ทอง, ปลาบู่หนิ, 
ปลาลกูทราย, ปลา
ลกูหนิ 

ka tha poe, nga 
sha poe 

Tank goby 

53. Gnathanodon speciosus ปลาตะกลอง, ปลา
ตะกลองเหลอืง 

ka la ngue Golden trevally 

54. Gonialosa manmina ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
55. Gymnocranius griseus ปลาอคีุดบัง้ nga wet sat Grey large-eye 

bream 
56. Harpadon nehereus ปลาหวัยุง่, ปลา nga hnat, bar yar Bombay duck 
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หนวดยุง่ gar 
57. Heteropneustes fossilis ปลาแมง (จดื) nga kyee Stinging catfish 
58. Hyporhamphus limbatus ปลาเขม็ปากแดง daunn chinn, 

phonn dee 
Congaturi 
halfbeak 

59. Ilisha elongata ไมร่ะบุ myet san kyel, nga 
zinn pyarr, myet 
lonn kyel 

Elongate ilisha 

60. Johnius belangerii ปลาจวด nga poke thin, nga 
gaunn pwa 

Belanger's 
croaker 

61. Johnius coiter ปลาจวดคงคา nga poke thin, nga 
pyet, ka ta myin 

Coiter croaker 

62. Katsuwonus pelamis ปลาโอแถบ,ปลาทู
น่าทอ้งแถบ 

tuna, nga mei 
lone, done pyan 

Skipjack tuna 

63. Lactarius lactarius ปลาใบขนุน nga tee False trevally 
64. Lagoecephalus lunaris ปลาปกัเป้า

หลงัเขยีว 
nga pue tinn Green rough-

backed puffer 
65. Lates calcarifer ปลากะพงขาว ka ka tit, ka ta 

paunn 
Giant seabass 

66. Leiognathus equulus ปลายกัษ์ nga dinn garr, nga 
wainn 

Common 
ponyfish 

67. Lepturacanthus savala ปลาดาบเงนิ nga ta khun, nga 
tha ywe min kyarr 

 Savalani hairtail 

68. Lethrinus nebulosus ปลาหมสูฟ้ีา nga wat sat Sprangled 
emperor 

69. Liza tade ปลากระบอกหวัสวิ ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
70. Lobotes surinamensis ปลากะพงด า pin lei nga pyay 

ma 
Triple tail 

71. Lutijanus vitta ปลากะพงเหลอืง
ขมิน้,ปลาขา้งแถว, 
ปลาขา้งเหลอืง 

kyauk parr ne Brownstripe red 
snapper 

72. Lutjanus 
argentimaculatus 

ปลากะพงสเีลอืด nga khwaye pa 
ne, nga parr ne 

Mangrove red 
snapper 

73. Lutjanus johnii ปลากะพงแดง,ปลา
ปาน, ปลากะพงขา้ง

nga parr ne John's snapper 



69 
 

ปาน, ปลาอัง้เกย 

74. Lutjanus kasmira ปลากะพงแถบน ้า
เงนิ 

nga parr ne Common 
bluestripe 
snapper 

75. Mastacembelus armatus ปลากระทงิ,ปลา
หลาด 

  zig- zag eel 

76. Mene maculata ปลาพระจนัทร ์ ta yoke darr Moonfish 
77. Monopterus albus ปลาไหลนา nga shint ne Swamp eel 
78. Monopterus cuchia ปลาไหลบงึ nga shint mwe Cuchia eel 
79. Mugil cephalus ปลากระบอกเทา ka ba lue Flathead mullet 
80. Mystus vittatus ปลาแขยงขา้งเหลอืง ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
81. Mystus vittatus ไมร่ะบุ nga zin yainn Striped dwarf 

catfish 
82. Naucrates ductor ไมร่ะบุ hinn cho khat Pilotfish 
83. Nemapteryx caelatus ปลากดแดง nga yaun Engraved catfish 
84. Notopterus notopterus ปลาสลาด, ปลา

ฉลาด 
nga phere Featherback 

85. Ompok bimaculatus ปลาชะโอน ไมร่ะบุ Butter catfish 
86. Ophichthus lithinus ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ Snake eel 
87. Osteobrama alfredianus ปลาไขอ่องเลก็ ไมร่ะบุ Carplet 
88. Otolithes ruber ปลาจวดเตยีน, ปลา

จวดแดง 
thin phyu, nga 
poke thin 

Tiger-toothed 
croaker 

89. Otolithoides pama ปลาจวด nga poke thin Pama croaker 
90. Pampus argenteus ปลาจาระเมด็ขาว nga moke phyu Silver pomfret 
91. Pampus chinensis ปลาจาระเมด็ขาวจนี

, ปลาตาพอง 
onn nga moke Chinese silver 

pomfret 
92. Pangasius pangasius ปลาสวายหาง

เหลอืง 
nga tan Yellowtail catfish 

93. Panulirus polyphagus ปลากุง้มงักรเลน kyauk pa zun / ba 
ghel 

Mud spiny 
lobster 

94. Parastromateus niger ปลาจาระเมด็ด า nga moke mei Black pomfret 
95. Pastinachus sephen ปลากระเบนธง leik kyauk tinn 

khun 
Cowtail stingray 
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96. Pellowna ditchela ไมร่ะบุ nga zinn pyarr Pellona 
97. Platax teira ปลาหชูา้งครบียาว nga leik pyar gyee Batfish 
98. Platycephalus indicus ปลาชา้งเหยยีบ, 

ปลาหางควาย 
nga sin ninn Bartail flathead 

99. Plectorhinchus lineatus ปลาสรอ้ยนกเขา nga wet Yellowbanded 
sweetlips 

100. Plectropomus areolatus ไมร่ะบุ bar thar Squaretail 
coralgrouper 

101. Plotosus canius ปลาดุกทะเลยกัษ์ pin lei nga khu, ka 
byaunn 

Gray eel-catfish 

102. Polynemus indicus ปลากุเรา ka kue yan, kyawl 
yin 

Indian threadfin 

103. Polynemus paradiseus ปลาหนวดพราหมณ์ nga pon narr Paradise 
threadfin 

104. Pomacanthus annularis ปลาสนิสมทุร nga leik pyar Bluering 
angelfish 

105. Pomadasys maculatus ปลากระต่ายขดู, 
ปลาสกีรดุ, ปลา
หวัขวาน 

kyar kyawt nge, ka 
larr goke 

Saddle grunt 

106. Pseudambassis ranga ปลาแป้นแกว้รงักา ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
107. Pseudeutropius 

antherinoides 
ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

108. Pseudorhombus arsius ปลาลิน้หมา, ปลา
ใบขนุน 

nga khwaye shar Largetooth 
flounder 

109. Pseudorhombus 
dupliciocellatus 

ปลาลิน้หมา nga khwaye shar Ocellated 
flounder 

110. Pterocaesio diagramma   shwe asinn Double-lined 
fusilier 

111. Pterotolithus maculatus ปลาจวดเขีย้วจดุ nat ka tor Blotched tiger-
toothed croaker 

112. Raconda russeliana ปลาใบไผ่ nga da lar Raconda 
113. Rastrelliger kanagurta ปลาทโูมง่, ปลาโมง่

ลงั 
pa lar tue, shan pa 
due 

India mackerel 

114. Rhinomugil corsula ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
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115. Sardinella albella ปลาหลงัเขยีว, ปลา
อกแล 

ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

116. Sardinella gibbosa ปลาหลงัเขยีว nga kone nyo Goldstripe 
sarinella 

117. Scatophagus argus ปลาตะกรบั, ปลา
เสอืดาว, ปลา แปบ
ลาย 

nga khet, nga pa 
thun, nga bee 

Spotted scat 

118. Scolopsis bimaculatus ไมร่ะบุ myet lonn gyee Thumbprint 
monocle bream 

119. Scomberoides 
commersonianus 

ปลาสละ nga zar pyat, nga 
let war 

Takang queen 
fish 

120. Scomberomorus guttatus ปลาอนิทรขีา้วตอก, 
ปลาอนิทรจีดุ 

nga kun shut Mackerel 

121. Seriolina nigrofasciata ปลาส าล,ี ปลาช่อ
ล าดวน 

nga htaw pat Blackbanded 
trevally 

122. Sicamugil hamiltonii ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
123. Siganus canaliculatus ไมร่ะบุ nga yun shar, nga 

hsu than 
White-spotted 
spinefoot 

124. Sillaginopsis panijus ไมร่ะบุ nga pa lway, nga 
the htoe 

Flathead sillago, 
whiting 

125. Sillago sihama ปลาเหด็โคนเงนิ, 
ปลาซ่อนทรายเงนิ 

nga pa lway, nga 
the htoe 

Silver sillago, 
whiting 

126. Silonia silondia ไมร่ะบุ nga myuin Butter catfish 
127. Sphyraena barracuda ปลาสากดอก pin le nga mway 

htoe, nga lunn, kyi 
pwayt taunt 

Great barracuda 

128. Tenualosa ilisha ปลาตะลุมพุกฮลิซา nga tha lauk Hilsa shad 
129. Tenualosa toli ปลาตะลุมพุก nga tha lauk yauk 

pha 
Toli shad 

130. Terapon jarbua ปลาขา้งตะเภาลาย
โคง้, ปลาขา้งลาย 

nga gonn kyarr Jarbua terapon 

131. Terapon theraps ปลาขา้งตะเภาเกลด็
ใหญ่ 

nga gonn kyarr Largescaled 
therapon, finger 
perce 
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132. Tetraodon cutcutia ปลาปกัเป้าน ้าจดื nga pue tinn, pa 
jinn, nga se pue 

Green puffer 

133. Thunnus obesus ปลาทูน่าครบีเหลอืง nga poke yaun, 
nga kyee kann, 
tue nar 

Bigeye tuna 

134. Tylosurus crocodilus ปลากระทุงเหวทะเล sa lon kyauk Hound 
needlefish 

135. Ulua mentalis ปลาจุย้จนิเหงอืก
ยาว 

zar kyann Longrakered 
trevally 

136. Wallago attu ปลาเคา้ขาว ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
137. Xenetondon cancila ปลากระทุงเหวเมอืง nga phaun yoe Freshwater 

garfish 
138. Yunnanilus brevis ไมร่ะบุ nga bauk sarr Polka loach 

 
 

  

ปลาหนวดพราหมณ์ (Polynemus paradiseus) 
 

 
ปลาหวัยุ่ง (Harpadon nehereus) 

 
 ปลาจวดทอง (Chrysochir aureus) 
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พนัธุก์ ุ้งท่ีพบในพะลึน 
 
ล าดบัท่ี ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาพม่า ช่ือภาษาองักฤษ 

1. Acetes sp. เคย ไมร่ะบุ Krill 

2. Harpiosquilla raphidea กัง้ตัก๊แตนหางจดุ kinn pa zun Giant mantis 
shrimp 

3. Macrobrachium idella idella   ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

4. Macrobrachium malcolmsonii  กุง้แมน่ ้าอนิเดยี ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

5. Macrobrachium rosenbergii  กุง้กา้มกราม ไมร่ะบุ Giant fresh water 
prawn 

6. Macrobrachium villosimanus   ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 
7. Metapenaeus brevicornis  กุง้หวัมนัน ้าเคม็ ไมร่ะบุ Sand shrimp 
8. Metapenaeus conjunctus  กุง้โอคกัลี ่ ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

9. Metapenaeus tenuipes  กุง้หวัมนั ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

10. Metapenaeus affinis กุง้ตะกาด, กุง้โอ
คกัเลก็ 

ไมร่ะบุ Jinga shrimp 

11. Parapenaeopsis  sculptilis   กุง้ปลอ้ง, กุง้จิก๊โก๋ ไมร่ะบุ Rainbow shrimp 
12. Penaeus canaliculatus กุง้ลายเสอื ไมร่ะบุ Witch prawn 
13. Penaeus japonicus กุง้ลายเสอื, กุง้มา้

ลาย 
ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ 

14. Penaeus indicus  กุง้แชบ๊วย ไมร่ะบุ Indian prawn 
15. Penaeus monodon  กุง้กุลาด า ไมร่ะบุ Asian tiger shrimp 

 

  

กุง้กา้มกราม (Machrobrachium rosenbergil) กุง้เคย (Acetes sp.) 
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พนัธุป์ท่ีูพบในพะลึน 

อนัดบัท่ี ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาพม่า ช่ือภาษาองักฤษ 
1. Charybdis feriatus ปลูาย, ปกูางเขน ga nann Coral crab 
2. Grapsus sp. ไมร่ะบุ ga nann ไมร่ะบุ 
3. Ocypoda ceratophthalma ปลูมใหญ่ ga nann Horn-eyed ghost 

crab 
4. Portunus pelagicus ปมูา้ ga nann Blue swimming 

crab 
5. Portunus sanquinolentus ปดูาว ga nann Redspot 

swimming crab 
6. Macrophthalmus 

sulcatus 
ไมร่ะบุ ga nann ไมร่ะบุ 

7. Matuta planipes ปหูนุมาน ga nann Flower moon crab 
8. Scylla serrata ปทูะเล, ปดู า ga nann Mangrove Crab 

 
 

  

ปลูมใหญ่ (Ocypoda ceratophthalma) Macrophthalmus sulcatus 
 

  

Grapsus sp. 
 

ปหูนุมาน (Matuta planipes) 
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พนัธุน์กท่ีพบในพะลึน 
 
อนัดบัท่ี ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือภาษาองักฤษ ช่ือภาษาไทย แหล่งท่ีอยู่อาศยั 

1. Accipiter badius Shikra เหยีย่วนกเขาชคิรา   
2. Accipiter trivirgatus Crested 

goshawk 
เหยีย่วนกเขาหงอน forests, second growth 

3. Accipiter virgatus Besra เหยีย่วนกกระจอก
เลก็ 

wooded areas 

4. Aegithina tiphia Common iora นกขมิน้น้อยธรรมดา forest edge, gardens, 
scrub, mangroves, rubber 

5. Anas 
poecilorhyncha 

Spot-billed duck เป็ดเทา marshes, rivers, lakes 

6. Anser anser Grey-lag goose  rivers, lakes, grain fields, 
grasslands 

7. Anser indicus Bar-headed 
goose 

ห่านหวัลาย large rivers, lakes, grain 
fields, grasslands 

8. Apus affinis House swift นกแอ่นบา้น cliffs, caves, rocky islets, 
cities; feeds over open 
areas 

9. Aviceda leuphotes 
(lophotes) 

Black baza เหยีย่วกิง้ก่าสดี า open forests, second 
growth, villages 

10. Botaurus stellaris Great bittern นกยางแดงใหญ่ reeds, marshes 
11. Bubulcus ibis Cattle egret นกยางควาย paddyfields, pastures, 

marshes 
12. Cairina scutulata White-winged 

duck 
เป็ดก่า streams and swamps in 

dense forest by day; 
rivers and paddyfields at 
night 

13. Calidris temminckii Temmick's stint นกสติน๊ทอ์กเทา mud-flats, marshy areas 
14. Calidris 

tenuirostris 
Great knot นกน๊อทใหญ่ mud-flats, sea-coasts 

15. Certhia discolor Brown-throated 
treecreeper 

นกเปลอืกไม ้ forests 

16. Circus Pied harrier เหยีย่วด่างด าขาว open country, marshes, 
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melanoleucos paddyfields 
17. Collocalia 

esculenta (linchi) 
White-bellied 
swiftlet 

นกแอ่นทองขาว forests, second growth 

18. Collocalia 
fuciphaga 
(inexpectata 
francica, vestita) 

Edible-nest 
swiflet 

 presumably over forest; 
elsewhere nest under 
waterfalls 

19. Crocethia alba Sanderling นกคอสัน้ตนีไว sea-coasts, mud-flats 
20. Crypsirina temia Racket-tailed 

treepie 
นกกาแวน open country, scrub, 

second growth, cultivation 
21. Dicrurus 

hottentottus 
Spangled drongo นกแซงแซวหงอนขน forests, second growth 

22. Dicrurus 
paradiseus 

Greater racket-
tailed drongo 

นกแซงแซวหางบ่วง
ใหญ่ 

open forests, second 
growth, cultivation 

23. Egretta alba Great egret นกยางโทนใหญ่ paddyfields, lakes, 
marshes, mangroves, 
mud-flats 

24. Egretta eulophotes Chinese egret นกยางจนี coastal flats, estuary 
25. Egretta garzetta Little egret นกยางเปีย marshes, mangroves 
26. Egretta intermedia Plumed egret นกยางโทนน้อย paddyfields, lakes, 

marshes, mangroves, 
mud-flats 

27. Ficedula 
dumetoria 

Rufous-chested 
flycatcher 

นกจบัแมลงอกสสีม้ evergreen forest, bamboo 

28. Fregata andrewsi Christmas 
frigatebird 

นกโจรสลดัเกาะ
ครสิตม์าส 

coastal waters, islands 

29. Fregata ariel Lesser 
frigatebird 

นกโจรสลดัเลก็ coastal waters, islets 

30. Fregata minor Great frigatebird นกโจรสลดัใหญ่ coastal waters, islands 
31. Gallus gallus Red junglefowl ไก่ปา่ forest, second growth, 

scrub, rice stubble 
32. Gavia stellata Red-throated 

diver 
 sea-coasts, large lakes, 

rivers 
33. Glaucidium brodiei Collared owlet นกเครา้แคระ forests 
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34. Haliaeetus 
leucogaster 

White-bellied 
sea-eagle 

นกออก sea-coasts, large lakes, 
rivers 

35. Haliastur indus Brahminy kite เหยีย่วแดง open wooded areas, often 
near civilization 

36. Heteroscelus 
brevipes (incanus) 

Grey-tailed tattler นกตนีเหลอืง mud-flats, sea-coasts 

37. Hirundo daurica 
(striolata, 
hyperythra) 

Red-rumped 
swallow 

นกนางแอ่นตะโพก
แดง 

open areas 

38. Hodgsonius 
phaenicuroides 
(phoenicuroides) 

White-bellied 
redstart 

นกเขนแปลง dense grass and scrub in 
open country 

39. Icthyophaga nana Lesser fish-eagle เหยีย่วปลาเลก็หวัเทา forested waterways 
40. Ixobrychus 

sinensis 
Yellow bittern นกยางไฟหวัด า reeds, marsh grass, 

paddyfields 
41. Loriculus vernalis Vernal hanging 

parrot 
นกหกเลก็ปากแดง forests, second growth 

42. Machaerhamphus 
alcinus 

Bat hawk เหยีย่วคา้งคาว wooded limestone hilly 
country 

43. Malacopteron 
magnum 

Rufous-crowned 
babbler 

นกกนิแมลงหวัแดง
ใหญ่ 

bushes and small trees in 
forest and second growth 

44. Microhierax 
caerulescens 

Collared falconet เหยีย่วแมลงปอขา
แดง 

open forest, forest edge 

45. Microhierax 
fringillarius 
(horsfieldi) 

Black-thighed 
falconet 

เหยีย่วแมงปอขาด า semi-open country, forest 
edge, second growth 

46. Milvus migrans 
(lineatus) 

Black kite เหยีย่วด า open and coastal areas, 
rivers, harbours, cities 

47. Nycticorax 
nycticorax 

Black-crowned 
night-heron 

นกแขวก marshes, mangroves 

48. Phaethon 
aethereus 

Red-billed 
tropicbird 

 oceans, oceanic islands 

49. Phylloscopus 
davisoni 

White-tailed leaf-
warbler 

นกกระจิด๊หางขาว
เลก็ 

evergreen forest 
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50. Pitta phayrei Eared pitta นกแตว้แลว้หยูาว forests, second growth 
51. Plegadis 

falcinellus 
Glossy ibis นกชอ้นหอยด า

เหลอืบ 
marshes, lakes 

52. Pseudibis davisoni 
(papillosa) 

White-
shouldered ibis 

นกชอ้นหอยด า lakes, rivers, marshes, 
paddyfields 

53. Pseudibis gigantea Giant ibis นกชอ้นหอยใหญ่ swamps, lakes, open 
forest 

54. Psittacula finschii 
(himalayana) 

Grey-headed 
parakeet 

นกกะลงิ forests, second growth 

55. Pteruthius 
aenobarbus 

Chestnut-fronted 
shrike-babbler 

นกเสอืแมลงหน้าสี
ตาล 

evergreen forest and 
edge 

56. Pycnonotus 
cyaniventris 

Grey-bellied 
bulbul 

นกปรอดทอ้งสเีทา forests, open wooded 
country 

57. Pycnonotus 
melanicterus 
(dispar, 
flaviventris) 

Black-crested 
bulbul 

นกปรอดเหลอืงหวัจกุ forest edge, second 
growth, scrubs 

58. Rhaphidura 
leucopygialis 

Silver-rumped 
swift 

นกแอ่นเลก็หางหนาม
ตะโพกขาว 

forests, especially near 
streams 

59. Rhipidura perlata Spotted fantail นกอแีพรดอกลาย evergreen forest (usually 
subcanopy) 

60. Sarkidiornis 
melanotos 

Comb duck เป็ดหงส ์ marshy lakes, paddyfields 

61. Seicercus affinis 
(burkii) 

White-spectacled 
warbler 

นกกระจอ้ยวงตาสี
ทอง 

evergreen forest 

62. Spilornis cheela Crested serpent-
eagle 

เหยีย่วรุง้ forests 

63. Spizaetus 
alboniger 
(nipalensis) 

Blyth's hawk-
eagle 

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

64. Streptopelia 
chinensis 

Spotted dove นกเขาใหญ่,นกเขา
หลวง 

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

65. Strix seloputo Spotted wood- นกเคา้ป่าหลงัจดุ forests, second growth, 
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(orientalis) owl orchards, town  parks, 
villages, paddyfields 

66. Tesia 
castaneocoronata 

Chestnut-headed 
tesia 

นกจุนจูห๋วัสตีาล undergrowth in evergreen 
forest 

67. Threskiornis 
melanocephalus 
(aethiopica) 

Black-headed 
ibis 

นกชอ้นหอยขาว,นก
กุลา 

marshes, lakes 

68. Treron bicincta Orange-breasted 
pigeon 

นกเปลา้อกสมีว่ง
น ้าตาล 

open coastal areas, 
forest, second growth 

69. Turnix sylvatica Little buttonquail นกคุ่มอดืเลก็ scrub, cultivation 
70. Yuhina 

castaniceps 
(torqueola, striata) 

Striated yuhina นกภหูงอนหวัน ้าตาล
แดง 

open forest, edge of 
evergreen 

71. Yuhina nigrimenta Black-chinned 
yuhina 

 scrub, evergreen forest 
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