
เทพาเป็นประตสูู่เมอืงปัตตาน ีและเป็นส่วนหนึง่ของ “ตอืโละปาตาน”ี ซึ่งเป็นภาษามาลาย ู“ตอืโละ” แปลว่า 
อ่าว ส่วนค�าว่า “ปาตา” หมายถึง ชายหาด หรือที่เรารู้จักกันในนาม “อ่าวปัตตานี” มีขอบเขตตั้งแต่ชายฝั่งทะเล 
อ.เทพา จ.สงขลา ผ่าน อ.หนองจิก อ.เมอืง อ.ยะหริง่ ไปจรดแหลมตาช ีจ.ปัตตาน ีใต้ท้องทะเลของตอืโละปาตานี 
มีกองหินธรรมชาติมากกว่าสิบกอง อาทิ กองหินตาแซะ กองหินตูวอ กองหินบางน�้าผึ้ง ฯลฯ มีแนวปะการังยาว
ตลอดชายฝั่งจ�านวนมาก ทั้งที่เป็นปะการังธรรมชาติและปะการังเทียม มีดอนสันทรายกลางทะเล ชื่อ ดอนผีสิง 

ตอืโละปาตานมีปีากแม่น�า้จ�านวนมาก ได้แก่ ปากน�า้สะกอม ปากน�า้เทพา ปากคลองเกาะแลหนงั ปากคลอง
บางราพา ปากคลองตันหยงเปาว์ ปากคลองสายหมอ ปากคลองบางตาวา ปากคลองบางปลาหมอ และ 
ปากแม่น�้าปัตตานี แม่น�้าล�าคลองเหลา่นี้มีต้นก�าเนิดมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านป่าชายเลนผืนใหญ่
สองแปลง เนือ้ที่รวมกนันบัหมืน่ไร่ คอื ป่าชายเลนคลองตหูยง และป่าชายเลนบางปู ซึ่งเป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้
วัยอ่อน

อาชีพและเศรษฐกจิหลักคือการทำาประมงและเกษตรกรรม
แร่ธาตุซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น�้าได้ไหลจากภูเขาลงสู่ทะเลผ่านปากน�้าต่างๆ ท�าให้ตือโละปาตานีเป็น

แหล่งประมงพื้นบ้านที่มีความส�าคัญมากที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งคือ  
การที่ชาวบ้านสามารถจับปลาได้ด้วยมือเปลา่ หรือแม้แต่การทอดแหหนา้หาดก็ได้ปลามาเป็นอาหารและน�าไป
ขายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้แล้ว 

อาหารทะเลที่ได้จากตือโละปาตานี นอกจากกินในครัวเรือนแล้ว ยังแบ่งญาติ ขายให้แพปลาในหมู่บ้าน 
ขายให้สะพานปลาที่ปัตตาน ีขายเป็นอาหารสดในตลาดนดั แปรรปูขาย ส่งโรงงานแปรรปูอาหารในนคิมอตุสาหกรรม 
ส่งตลาดมหาชยั ตลาดในกรงุเทพฯ มพี่อค้าจากมาเลเซียมารบัซื้อ ส่งไปไกลถงึอนิโดนเีซีย ญี่ปุ่น และบังคลาเทศ

“เทพา” เป็นส่วนหนึ่งของ 
“ตือโละปาตานี”

อ�าเภอเทพา จังหวดัสงขลา เป็นเมอืงปากน�า้ชายทะเล
ท่ีมคีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร์มาอย่างยาวนาน ก่อตัง้เมือ่
ใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่ในแผนท่ีสมัยกรุงศรีอยุธยาได้
ปรากฏชื่อเมืองเทพา ขึ้นตรงต่อเมืองพัทลุง จนเมื่อปี พ.ศ. 
2339 ในรัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี (ร.1) ได้ทรงโปรดให้ 
ขึ้นกับเมืองสงขลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 สมัยรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้แยก 
เมอืงเทพาออกจากเมอืงสงขลา ตัง้ขึน้เป็นอ�าเภอเทพาขึน้กบั
จังหวดัสงขลา และตัง้ท่ีว่าการอ�าเภอท่ีบ้านพระพทุธ ท่ีบรเิวณ
ปากแม่น�้าเทพาไหลออกอ่าวไทย เนื่องจากการคมนาคม 
ในสมัยนั้นอาศัยเรือเป็นส่วนใหญ่ ช่วงเวลานั้นรัชกาลท่ี 5 
ได้เสด็จมาทอดพระเนตรธรรมชาติและการเรียกนกชันจาก
ฟ้ามาสู่ดินด้วย โดยมีหลักฐานเป็นชื่อ ถนน ร.5 จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2475  ได้ย้ายท่ีว่าการอ�าเภอมาท่ีบ้านท่าพร ุหมู่ท่ี 1 
ต�าบลเทพา ซ่ึงใกล้กับสถานีรถไฟท่าม่วง ต่อมาการรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อสถานีท่าม่วงเป็นสถานีรถไฟ
เทพา เพื่อให้ตรงกับค�าว่าอ�าเภอเทพา

“บ้านพระพุทธ”
จุดศูนย์กลางเดิม
ของ “เมืองเทพา”

เทพา มคีวามอดุมสมบูรณ์ด้วยทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะป่าไม้ อีกท้ังมีความได้เปรียบในการเดินทาง
เนื่องจากมีแม่น�้าเทพา ซ่ึงมีต้นก�าเนิดจากเทือกเขา 
สันกาลาคีรี ท่ีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับ
มาเลเซีย ไหลผ่านและลงอ่าวไทยท่ีปากน�้าเทพา ท�าให้ 
ในอดีตเทพามีอู่ต่อเรือมากมายท้ังเรือสินค้าและเรือรบ 
ด้วยท�าเลท่ีตั้งอยู่กึ่งกลางพอดีระหว่างเมืองสงขลากับ
เมืองปัตตานีซ่ึงท�าสงครามกันตลอด นอกจากนี้ในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ทหารญ่ีปุ่นยังได้ตั้งทัพใหญ่ท่ี 
เมืองเทพาอันปรากฏร่องรอยอยู่จนทุกวันนี้

เทพา ไม่ใช่เป็นเมืองชายทะเลเท่านั้น หากแต่มี
พืน้ท่ีส่วนหนึง่ตดิกบัภเูขาด้วย มรีะบบนเิวศท่ีเชือ่มโยงกนั
แบบ “เขา ป่า นา เล” เรียกได้ว่ามีทั้งคนชายเล คนชาย
ควน (ควนเป็นภาษาถิ่นภาคใต้ หมายถึง ภูเขาดิน หรือ
เนินสูง มักใช้เป็นพื้นที่ท�าสวน เช่น สวนยาง หรือ สวน
ปาล์ม) และคนปลูกข้าวในท่ีราบ คนเหลา่นี้มีการติดต่อ
ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาตั้งแต่ในอดีต โดยคนควน
จะน�าของป่า และข้าวสาร มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับคนเล 
โดยเฉพาะเกลือและอาหารทะเลแห้ง 

ปี พ.ศ. 2452 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวมพีระบรมราชโองการให้สร้างทางรถไฟจาก
เพชรบุรีจรดจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างทาง
รถไฟสายใต้ผ่านเมืองเทพา ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้ ท�าให้สถานเีทพาเป็นจุดจอดเพือ่เตมิเชือ้เพลงิ 
คือไม้ฟืน เพราะเป็นรถจักรไอน�้า ท�าให้รถไฟต้องจอด
ท่ีสถานีนี้เป็นเวลานาน ชาวบ้านท้ังพุทธและมุสลิมท่ี
อาศัยอยู่ในตลาดเทพา จึงมีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกอย่างคือ 
ขายอาหารให้กบัผู้โดยสารบนรถไฟ โดยท�าเป็นกระทง
ใบตองใส่แกงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะแกงเขียวหวาน 
และท่ีขาดไม่ได้คอืไก่ทอด อนัเป็นท่ีมาของไก่ทอดเทพา
ท่ีมีชื่อเสียงมาจนปัจจุบัน (เดิมเรียกไก่ทอดถอดเสื้อ 
เพราะต้องน�าไก่มาถลกหนงัแล้วห่ันเป็นชิน้ๆ คลกุเคล้า
เครื่องปรุงสูตรเทพา มีน�้าเกลือ กระเทียมสับ รากผักชี 
ซีอิ๊วขาว) 

เรือชนิดไม่มีเครื่องยนต์ 
หรือเรือพาย

ไม่มีเรือ ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น้ำา
รวมถึงการจับปลาด้วยมือเปล่า

เรือที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก หรือเรือประมงพื้นบ้าน 
ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนรวมกันมีมากกว่า 
5,000 ลำา

เรือขนาดใหญ่หรือประมงพาณิชย์ ซึ่งมีจำานวน
มากกว่า 1,000 ลำา มาจากนครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ระยอง เพชรบุรี สงขลา 
และปัตตานี

การทำาประมงในตือโละปาตานี
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ตัวอย่างสัตว์นำ้าในตือโละปาตานี

อาชีพเกษตรกรรมของคนตือโละปาตานี

1. จับสัตว์น�้าในทะเล ล�าคลอง
ในป่าชายเลน และชายหาด

2. ท�าบ่อกุ้ง
3. ท�ากระชังปลา

ไก่ เป็ด ไก่ชน แพะ วัว นก
นางแอ่น นกกะทา นกกรงหัว
จุก นกเขาชวา นกหงส์หยก 
นกเขาเล็ก 

น�าสินค้าจากชุมชน อาทิ  
กะปิ ปลาแห้ง ฯลฯ ไปขาย 
ทั้งที่ตลาดนัด และประเทศ
มาเลเซีย

ประมง

การเพาะปลูก 1. สวนยางพารา
2. สวนปาล์มน�้ามัน
3. สวนผัก ผลไม้ อาทิ แตงโม พักทอง ข้าวโพดหวาน คะน้า กล้วย มันทุกประเภท (เช่น ส�าปะหลัง มันเทศ ฯลฯ) ถั่วผักยาว 

แตงกวา มะพร้าว แก้วมงักร มะละกอ มงัคดุ ลองกอง ทุเรยีน ลางสาด สะตอ พรกิไทย ดปีล ี(พรกิ) ส้มแขก ส้มขาม (มะขาม) 
ขมิ้น ข่า ตะไคร้ มะนาว มะกรูด มะม่วงหิมพานต์ สับปะรด อ้อย หน่อไม้ มะม่วง มะยม เงาะ ผักป่า ขี้เหล็ก ผักหวาน ต�าลึง 
มะเขือ บัวบก ผักชุมไก่ ถั่วพู หมก พลู ยอดใบชะพู ผักเสี้ยน 

4. ท�านาข้าว

เลี้ยงสัตว์

ค้าขาย

แปรรูปอาหาร

1. ปลาแห้ง กะปิ ปลาส้ม ปลาร้า ปลาเค็ม (กุเลา อินทรีย์) กุ้งแห้ง 
หอยเสียบดอง น�้าอูดู กุ้งหวาน กุ้งส้ม ปลาหมึกแห้ง ปลาหวาน 
ลูกชิ้น ข้าวเกรียบ โรงงานปลากระป๋อง

2. มะม่วงดอง มะยมเชื่อม ไข่เค็ม ลูกหยี กล้วยฉาบ กล้วยตาก 
กล้วยทอด ถั่วลิสงทอด

โซ่อุปทานการประมงในตือโละปัตตานี

ปลาหลังเขียว
ปลาทู
ปลาอินทรีย์
ปลาจาระเม็ด
ปลาเต๋าเต้ย
ปลาโคบ
ปลากระบอก
ปลาดุกทะเล
ปลาสาก
ปลาช่อนทะเล
ปลาโฉมงาม
ปลาขมิ้น
ปลาสลิดทะเล
ปลาข้างเหลือง
ปลาจูเป๊าะ
ปลากระตัก
ปลาเก๋า
ปลาโอ
ปลาจวด
ปลาอังจอ
ปลาขี้ตัง
ปลาหมก
ปลาบาง 

หอยเสียบ
หอยตาควาย
หอยแครง
กุ้งเคย 
กุ้งทุกสายพันธุ์
หอยแมลงภู่
หอยคราง
หอยขี้ผึ้ง

ปลาตีน
ปลากะพง
ปลาดุกทะเล
ปลาเกด
ปูด�า
ปูม้า
กุ้ง กุลา
ปลากระบอก
ปลาซา
ปลาทราย
ปลาสลิด
ปลาขี้ตัง
ปลาแป้น

(ปลาใบมีดโกน)
ปลาใบไผ่
ปลาทูเตี้ย
ปลาเดือน
ปลาน�้าดอกไม้
ปลาหลังเตี้ย
ปลาหัวอ่อน
ปลานวลจันทร์
ปลาสะลา
ปลาอังกุลี
ปลากล้วย
ปลาหัวโบ้ง
ปลากะพง
ปลากระเบน
ฉลาม
กระเบนนก
ปู (ปูด�า ปูม้า)
ปลายอดมะม่วง 
(ลิ้นหมา)
ปลาพลก
ปลาหม้อแตก 
(ปลาตาเดียว)
ปลาโทงเทง/ปลา
โทงเทงนักซิ่ง

ปลาข้างเหยียบ
ปลาห้างแข็ง
ปลาตาโต
ปลาใบปอ
ปลาสร้อย
ปลานกแก้ว
ปลามูโด๊ะ
ปลาแดงตาด�า
ปลาทราย
ปลาซา
ปลาแดงเกล็ดเนียน
ปลาแดงทราย
ปลาโวยวาย
ปลาแป้น
กั้ง
โลมา
ฉลามวาฬ
ม้าน�้า
แมงดาทะเล
กะเบนนก
เต่าทะเล
กะเบนราหู
กุ้งกระดาน
ปลามาว

ปลาแมว
ปลาเหล็กโคน
ปลากือรอง
ปลาสร้อยนกเขา
ปลาจองเมือง
ปลาบากพร้า
ปลาดาบเงิน
ปลากะพงแดงหิน
แมงกะพรุน
ปลาหมึก (หมึกสาย 
หมึกกล้วย หมึกหอม 
หมึกกระดอง)
กุ้ง (กุ้งแชบ๊วย กุ้ง
กุลา กุ้งก้ามกราม กุ้ง
หัวมัน กุ้งหวายแดง 
กุ้งมังกร)

ในทะเล

ชายหาด

ลำาคลองในป่าชายเลน
ปลาแม่หอม
นาค
ปลาจุดด�า
ปลาหมอเทศ
หอยนางรม
หอยตีเบ้ง
ปลาหมอ
ปลาหางเสี้ยว
หอยโลกัน
กุ้งก้ามกราม
กุ้งขาว
ปูลม
ปูเปี้ยว

หอยนางรม
ปลากระบอก
ปลาซา
ปูด�า
แมงดาทะเล

เรือประมง
ตือโละปาตานี

อาหารในครอบครัว
แบงปนเครือญาติ

 อวน ไซ แห เบ็ด
 อุปกรณซอมเรือ

 แห    ยอ (บาม)
 อวนเคยดัก
 อวนเคยลุนกับเรือ

ขาย
ตลาดนัด

ขายสงใหลูกคาประจำ
สวนกง
รีสอรท โรงแรม
รานอาหาร

โรงงานอาหารไก
โรงงานปลา
มาเลเซีย

ในหมูบาน

แมคา
รายยอย กรุงเทพฯ (มหาชัย)

หาดใหญ
ปตตานี 

ปลากระติก
ปลาขางเหลือง      ปลาหวาน
กุงแหง กุงเคย กุงสม

แปรรูปบังคลาเทศ
อินโดนีเซีย

มาเลเซีย
ตางประเทศ ในประเทศ

แพปลา

 เรือประมงพาณิชย
 เรือยนตทายตัด
 เรือพาย
 จับสัตวน้ำดวย
 มือเปลา + อุปกรณ

 ปาตานี
 บานาเระ
 นราธิวาส
 นาทับ
 สะกอม

 ปาตานี
 บานาเระ
 สะกอม
 สายบุรี

 พระพุทธ
 นาทับ
 ตลิ่งชัน
 สงขลา

 สายบุรี
 เทพา
 เกาะแลหนัง
 มาเลเซีย

 สงขลา
 โรงงานอาหารทะเลสด หาดใหญ, จะนะ
 โรงงานปลากระปอง ปตตาน ี    
 มหาชัย
 เบตง
 ยะลา
 นราธิวาส

สะพานปลา
ปตตานี

อูตอเรือ

อูซอมเรือ

รานอุปกรณ
ประมง+เกษตร

คนทองถิ่นผลิต
อุปกรณประมง

ขายเอง

 อินโดนีเซีย (ปู, หมึก)
 ญี่ปุน (กุง)
 มาเลเซีย (กลันตัน,
 ตรังกานู, โกตาบารู)

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
และท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาใช้ถ่านหิน
บิทูมินัสและซับบิทูมินัส จากอินโดนีเชีย 
หรือออสเตรเลีย ในปริมาณมากกว่า 

21,000 ตันต่อวัน หรือกว่า 8 ล้านตัน 
ต่อปี และมีการเก็บส�ารองอีกกว่า 
1.4 ล้านตัน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงของ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา 
ให้ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 60 วัน

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จะใช้น�้า 
จากคลองและทะเล โดยความต้องการใช้ 
น�้าทะเลราว 9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

มีความต้องการใช้น�้าจืดราว 4 พัน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การสูบน�้าและ 
การระบายน�า้หล่อเยน็จากโครงการ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจะระบายลงสู ่

คลองตูหยงและทะเล

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจะปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 12 

ล้านตันต่อปี ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งท�าให้เกิดวิกฤต
โลกร้อน การเผาไหม้ถ่านหินก่อให้เกิดขี้เถ้า
ถ่านหินซ่ึงประกอบด้วยโลหะหนัก อาทิเช่น 
สารปรอท ตะกั่ว สารหนู อันจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มากกว่า 1,200 
ตันต่อวัน บ่อขี้เถ้าถ่านหินจะมีการฝังกลบบ่อ

ในพืน้ท่ีถาวรของโครงการ

การด�าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
จะท�าให้ประชาชนในพืน้ท่ีถกูย้ายออกกว่า 
148 ครวัเรอืน พืน้ท่ีมสัยดิ กโุบร์ โรงเรยีน

ปอเนาะบางแห่งอาจจะถกูย้ายออกจาก
พืน้ท่ี ศาสนสถานและโรงเรยีนมากกว่า 

20 แห่ง รวมท้ังประชาชนในพืน้ท่ีจังหวดั
สงขลาและปัตตาน ีอาจจะได้รบัผลกระทบ

ทางด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อม

การขนส่งถ่านหิน ล�าเลียงด้วยเรือบรรทุก
ถ่านหินขนาด 13,000 เดทเวทตัน 

อย่างน้อย 2 ล�า แล่นมายังท่าเทียบเรือขน
ถ่ายถ่านหินกลางทะเลซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ชายฝั่งออกไปไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร 

และมีการขนถ่ายถ่านหินทางเรืออย่างน้อย 
100 เที่ยวต่อปี ขนถ่ายถ่านหินเที่ยวละ
ราว 4 วัน ตลอดอายุโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ตือโละปาตานี
ดารุสสลาม
ดินแดนแห่ง
สันติภาพ

ภาพ: GREENPEACE

ภาพ: GREENPEACE

ภาพ: GREENPEACE

ภาพ: GREENPEACE

ภาพ: GREENPEACE ภาพ: GREENPEACE

ภาพ: GREENPEACE

ภาพ: วันชัย พุทธทอง ภาพ: วันชัย พุทธทอง

ภาพ: วันชัย พุทธทอง



สภาบันพัฒนาระบบ
ประเมินผลกระทบโดยชุมชน

แผนที่ชุมชนตือโละปาตานี


