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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการอธิบาย “การเมืองเรื่องความรูและความเปนธรรม
ทางสังคมดานสุขภาวะ” ที่เปนที่มาของความขัดแยงเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ขนาดใหญบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความรูทองดานสิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรมและสุขภาวะของชาวประมง
พื้นบาน การนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและเปรียบเทียบเนื้อหากับรายงาน
การวิ เคราะห ผ ลกระทบสิ่ง แวดล อมและสุ ข ภาพของโรงไฟฟ า ถ า นหิ น และ
รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อมโครงการท า เที ย บเรื อ คลองรั้ ว
จังหวัดกระบี่ โดยใชแนวคิดความรูทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรม และ
แนวคิดความเปนธรรมทางสังคมดานสุขภาวะ เก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน
2557-เดือนกรกฎาคม 2559 ใน 8 ชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน
จังหวัดกระบี่ ดวยวิธีการทางมานุษยวิทยา การวิจัยแบบไทบาน และการวิจัย
เอกสาร ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
ประการแรก ชายฝงทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีเมืองปกาสัยที่เปน
เมื องท า ที่ สํ า คั ญ ในการทํ า การค า ทางบกกั บ รั ฐ ต า งๆ ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย
และแปซิฟก และเปนเสนทางเจาพระยานครคาชาง กอนที่จะพัฒนามาเปน
เมืองกระบี่ใ นปจ จุบั น ชุ มชนปกาสัย และชุมชนอื่น ๆ ในบริเวณนี้มี กลุม คนที่
หลากหลาย แมมีความแตกตางทางวัฒนธรรม แตมีระบบความสัมพันธทาง
สังคมที่ทําใหสามารถอยูรวมกันอยางกลมกลืน ขณะที่คนในชุมชนมีวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิ จ ขึ้ น กั บ การประมงเป น หลั ก โดยชาวประมงพื้ น บ า นมี ค วามรู ด า น
นิเวศวิทยาที่ลึกซึ้ง มีโลกทัศนที่เคารพตอธรรมชาติ
ประการที่สอง จากการนําขอมูลดังกลาวขางตนมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโรงไฟฟาถานหิน
และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดล อมโครงการทาเทียบเรือคลองรั้ ว
จังหวัดกระบี่ ปรากฏวารายงาน EIA และ EHIA มีการลดทอนคุณคาของพื้นที่ทั้ง
ในเชิ งนิ เวศวิ ทยาและเศรษฐกิ จ รวมทั้ งลดทอนความสํ าคั ญของอาชี พประมง
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ขอมูลในรายงานยังมีฐานมาจากความรูแบบหองทดลอง และนําไปสูการลดทอน
จํานวนคนที่จะไดรับผลกระทบ
ประการที่ส าม ในประเด็น ความเปน ธรรมทางสัง คมดา นสุข ภาวะ
รายงาน EHIA และ EIA ใชนิย ามสุขภาพแบบเกา ทํา ใหไมเห็น สุขภาวะที่
เปนองครวมที่มีฐานมาจากการมีทรัพยากรที่สมบูรณ
เพื่ อให เกิ ด ความยุ ติ ธ รรมจากการพั ฒ นา บทความนี้ เ สนอว า การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ ตองใหมีการทํารายงานคูขนานโดยการ
วิจัยที่มีฐานจากชุมชนและนําไปในกระบวนการตัดสินใจรวมกับรายงาน EHIA
และ EIA
คําสําคัญ: ความรูทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรม, การเมืองเรื่องความรู,
ความเปนธรรมทางสังคมดานสุขภาวะ
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Abstract
This article explains the “politics of knowledge, and Social
Justice and Healthy Society” as the cause of conflicts in two
development schemes in the Andaman Coast, Krabi Province. The
traditional ecological knowledge (TEK) and wellness of the local
fishermen was explored, analyzed and compared with two reports:
EHIA Krabi Coal Power Plant Project and EIA Klong Ruo Coal Pier.
As the study concept, the traditional ecological knowledge (TEK)
and social justice annex with the new definition of wellness were
used to analyze the data, which had collected from 8
communities in the coastal areas of the Andaman, Krabi province,
from April 2014 to July 2016, Using of ethnographic method,
villager research methodology and documentary research, the
findings revealed as following:
Firstly, as the coastal Andaman, Krabi, “Muang Pakasai”
was an important ancient sea port with inland trading among different
states in the Pacific and Indian Ocean. Moreover, it used to be a route
of elephant trading among the noblemen before redeveloped as the
current Krabi city. In social and cultural dimensions, Pakasai and other
communities in this coastal area have gathered divers ethnics of their
settlements. Nevertheless, all of those have been living altogether in
their social relationship system, harmoniously. The main livelihood
and economy of the community is fishery, and the local fishermen
attain their ecological discernment in view of natural respect
profoundly.
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Secondly, the comparison analysis among the research
conducted by villager research methodology and the two reports of
EHIA and EIA –Krabi Coal Power Plant and Klong Ruo Coal Pier
Projects found that both reports had devaluated the wetland, both in
ecological and economical domain, as well as the significance of the
fishery line. Because the knowledge content of the reports are based
on laboratory knowledge, the outcome was led to diminish the
number of people affected.
Thirdly, in view of social justice and healthy society, both
EHIA and EIA Reports defined the ‘health’ with the out-of-date term.
So, they could not represent the holistic healthy society which were
based on ecological richness valve.
To reach just society by development, that by large scale
projects, the impact assessment research process required traditional
based knowledge as well as formal EIA/EHIA study. Both knowledge
are needed by decision making process.
Keywords: Traditional Ecological Knowledge, Politics of Knowledge,
Social Justice and Healthy Society
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บทนํา
ตลอดประวัติศาสตรการพัฒนาของรัฐไทยสมัยใหม กลาวไดวาความรู
ทองถิ่นไดถูกกีดกันและเบียดขับออกไปจากกระบวนการตัดสินใจ เพราะรัฐไทย
ใหความสําคัญกับความรูของผูเชี่ยวชาญ โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
ขนาดใหญ ใ ช ค วามรู ข องบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาในรู ป ของรายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ (EHIA) แมการทํารายงานมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบโดย
ใชวิชาการอยา งรอบดานและเปนกระบวนการการมีสวนรว มของประชาชน
แตทั้งรายงาน EIA และ EHIA กลับทําใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น และทําใหเกิด
การชุมนุมประทวงคัดคานรายงาน EIA และ EHIA บอยครั้ง
กรณีลาสุดก็คือ ความขัดแยงที่จังหวัดกระบี่ ที่การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนจะสรางโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง มีกําลัง
การผลิตติดตั้ง 870 เมกกะวัตต ที่ตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง และการ
สรางทาเทียบเรือถานหินคลองรั้ว ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเหนือคลอง (การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2558) ทั้งสองกรณีไดปรากฏวา ชาวบานที่จะไดรับ
ผลกระทบและองค ก รด า นสิ่ ง แวดล อมได เรี ย กร องต อรั ฐ บาลให มี การชะลอ
กระบวนการพิจารณารายงาน EHIA และ EIA ของทั้งสองโครงการ จนกระทั่ง
รัฐบาลไดมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาการดําเนินโครงการโรงไฟฟาถานหิน
จ.กระบี่ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 393/2558 หรือที่เรียกวา “กรรมการ
ไตรภาคี”
ความขัดแยงกรณีรายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟาถานหิน และ
รายงาน EIA ของทาเทียบเรือคลองรั้วไดตอกย้ําใหเห็นถึงวิกฤตของความรู และทํา
ใหเกิดคําถามวาเหตุใดรายงาน EHIA และรายงาน EIA ที่ถือวาเปนความรูที่รัฐใช
ในการตัดสินใจจึงเปนที่มาของความขัดแยง
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เพื่อตอบคําถามดังกลาว บทความนี้จะเสนอความรูอีกชุดที่เปนความรู
จากชุ ม ชน ทั้ ง ในประเด็ น ประวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น วิ ถีชี วิ ต เศรษฐกิ จ สั ง คม
สุขภาวะของชุมชน ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และบทเรียน
การพัฒนา จากนั้น จะนําความรูดังกลาวมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับความรูใน
รายงาน EHIA และ EIA ซึ่งการเปรียบเทียบความรูนี้จะชี้ใหเห็นถึงการเมืองเรื่อง
ความรูที่อยูเบื้องหลังและความเปนธรรมทางสังคมดานสุขภาวะ
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี
ความรู ท อ งถิ่ น ด า นสิ่ ง แวดล อ มเชิ ง วั ฒ นธรรม (traditional
ecological knowledge)
ความรู ท อ งถิ่ น ด า นสิ่ ง แวดล อ มเชิ ง วั ฒ นธรรมเป น ประเด็ น ที่ นั ก
มานุษยวิทยาไดใหความสนใจศึกษามานาน ยศ สันตสมบัติ และคณะ (2547: 3)
ระบุวา ตั้งแตทศวรรษ 1950-1960 นักมานุษยวิทยาไดสนใจศึกษานิเวศวิทยาชาติ
พันธุ (ethno-ecology) โดยมีมุมมองที่ใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวาง
มนุ ษย กับธรรมชาติ โดยเน นการทําความเข าใจวิ ธีคิ ด จั กรวาลวิ ทยา และการ
จัดระบบการจําแนกแยกแยะธรรมชาติของมนุษยแตละกลุม การใหความสําคัญ
กับมิติทางวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากร และการดํารงชีวิตของมนุษยภายใน
ระบบนิเวศ การศึกษาในมุมมองนี้อาจจะมีชื่อแตกตางกันไป เชน วิทยาศาสตร
ชาติพันธุ (ethnoscience) พฤกษศาสตรชาติพันธุ (ethnobotany) นิเวศวิทยา
วัฒนธรรม (cultural ecology) ความรูทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรม
(traditional ecological knowledge: TEK) แมมีมุมมองและแนวคิดที่แตกตาง
กันบาง แตมีประเด็นที่เชื่อมโยงกัน นั่นก็คือความประทับใจของนักมานุษยวิทยา
และนักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งที่มีตอความลุมลึกขององคความรูพื้นบานของคน
กลุมตางๆ โดยเฉพาะการจําแนกแยกแยะพืชและสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสัมพันธภาพของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกัน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดการทรัพยากรของ
ทองถิ่น
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ยศ สั นตสมบัติ และคณะ (2547) ไดใชแนวทางวิจั ยนี้เขาวิจั ยความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบการจัดการทรัพยากรของกลุมชาติพันธุหลักๆ
ในภาคเหนือตอนบน 9 กลุม และไดนําเสนอขอคนพบโดยนําเสนอภาพรวมของ
ระบบการจัดการทรัพยากรและมิติทางวัฒนธรรมของการจัดการทรัพยากรของ
กลุมชาติพันธุทั้ง 9 กลุม และยังไดจัดเก็บขอมูลพืชในระบบฐานขอมูลดวย
นอกจากงานดังกลาวแลว ในชวงตนทศวรรษ 2540 ที่เกิดวิกฤตความรู
เกี่ ยวกั บการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล อมที่ ถู กผู กขาดโดยบริ ษั ท ที่ ปรึ กษา
ทางนักวิชาการ และนักพัฒนา ไดรวมกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสราง
เขื่อนปากมูล ไดคิดคนวิธีวิทยาในการวิจัยเกี่ยวกับความรูของชาวประมงพื้นบานที่
ไดรับผลกระทบจากปากมูลขึ้น และเรียกวา “งานวิจัยไทบาน” การวิจัยดังกลาว
ใชวิธีการทางมานุษยวิทยา และยังมีวิธีการเก็บขอมูลโดยการทําแผนที่แมน้ํา การ
บั นทึ กชนิ ดพั นธุ ปลา และพื ชอาหารและสมุ นไพร โดยใช ความรู ท องถิ่ นของ
ชาวประมงพื้นบาน งานวิจัยไทบานไดเผยใหเห็นถึงความรูที่ลึกซึ้งของชาวประมง
พื้นบานบริเวณปากมูลที่มีตอระบบนิเวศแมน้ํา ความหลากหลายของชนิดพันธุ
ปลา พรรณพืช และความสําคัญของทรัพยากรเหลานี้ที่มีตอวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชุมชน ความรูทองถิ่ นในการทําเกษตรริมน้ํ ามูล อี กทั้งยังเผยใหเห็นระบบ
กรรมสิทธิ์และการจัดการทรัพยากรในแมน้ําของชุมชนที่มีความสลับซับซอน
รวมทั้ ง โลกทั ศ น ข องชาวประมงพื้ น บ า นที่ มี ต อ ปลาและแม น้ํ า (ไชยณรงค
เศรษฐเชื้อ, 2545: บก.)
หลังจากนั้น วิธีการวิจัยดังกลาวไดถูกนําไปใชในหลายพื้นที่ โดยใชชื่อ
เรียกแตกตางกันไป เชน วิจัยไทบาน วิจัยจาวบาน วิจัยปากเกอญอ เชน งานวิจัย
ไทบานเรื่อง นิเวศวิทยาและประวัติศาสตรปาบุงปาทามลุมน้ําสงครามตอนลาง
(ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ และรัฐพล พิทักษเทพสมบัติ, 2548: บก.) งานวิจัยเรื่อง
ความรูทองถิ่นเรื่องพันธุปลาแมน้ําโขง โดยคณะนักวิจัยจาวบานเชียงของ-เวียง
แกน (2549) การวิจัยในแนวนี้ยังไดขยายไปยังประเทศตางๆ ในลุมน้ําโขง เชน
งานวิจั ยศาลาภูมิ (Sala Phoum Research) ในพื้นที่ชุมน้ําสตึงเตร็งที่ มี
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ความสําคัญระดับนานาชาติ ในประเทศกัมพูชา
ข อ ค น พบของการวิ จั ย แนวนี้ คื อ หลั ก ฐานที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ความรู
ทองถิ่นที่อธิบายความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม และมี
ฐานขอมูลในการประเมินทรัพยากรในอนาคต ในมิติของความสัมพันธเชิงอํานาจ
การวิจัยในแนวนี้ทําใหเกิดฐานในการเจรจาตอรองที่สมดุลระหวางชุมชนกับรัฐ
(Sretthachau, 2006) และยั ง ได ช วยสร า งพื้ นที่ แ หง ความรู (space of
knowledge) ใหชาวประมงและเกษตรกรที่ดอยอํานาจไดมีโอกาสแสดงความรู
เพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการทรัพยากรที่มีความยุติธรรมตอชุมชนชายขอบที่
ไดรับผลกระทบจากการพัฒนา (สัณฐิตา กาญจนพันธุ, 2554) กลาวอีกนัยหนึ่ง
การวิจัยไทบานคือ “การเมืองของความรู” ที่ทําใหคนดอยอํานาจสามารถตอบ
โตกับฝายที่มีอํานาจที่อางความรูแบบวิทยาศาสตรมาสรางความชอบธรรมใหกับ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ
แมวาการวิจัยไทบานในชวงแรกๆ จะมีแนวคิดทางสังคมศาสตรอยู
เบื้องหลัง แตการวิจัยแนวนี้ในชวงหลังๆ ไดเนนไปที่ขอมูลชนิดพันธุเปนหลัก
ทําใหงานวิจัยแนวนี้มีจุดเดนคือ ทําใหเห็นถึงความรูของชุมชนที่มีตอระบบนิเวศ
แตมีจุดดอยตรงที่ขาดการอธิบายอยางเชื่อมโยงอยางเปนองครวม และไมไดให
ความสํ าคัญ กับ การเมื องเรื่องความรู ผูเขียนจึง เห็น วา การวิจั ยแนวนี้ ควรนํ า
แนวคิดทางสังคมศาสตรเขาชวยอธิบาย และแนวคิดที่เหมาะสมก็คือ แนวคิด
ความรูทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง Berkes (1999) และสัณฐิตา
กาญจนพันธุ (2554) ไดกลาวถึงความรูทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรมวา
แบงออกเปน 4 ระดับ คือ
ระดับแรก ความรูเกี่ยวกับพื้นที่และชนิดพันธุ (land and species)
รวมถึงดิน น้ํา อากาศ และภูมิทัศนตางๆ ที่ชาวบานรูจัก สามารถจําแนกและจัด
ระเบียบใหเปนหมวดหมูได
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ระดับที่สอง ความรูเกี่ยวกับการจัดการ (management) เปนความรู
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร รวมทั้งเทคนิควิธีการปฏิบัติและเครื่องมือ เครื่องใช
ตางๆ ซึ่งเกิดจากการสังเกตและทําความเขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศ
ระดับที่สาม ความรูเชิงสถาบัน (institutional) ซึ่งหมายถึง กฎกติกา
หรือขอตกลงทีส่ ังคมนั้นใชในการกํากับดูแลการจัดการทรัพยากร
ระดับที่สี่ ความรูเกี่ยวกับโลกทัศน (world view) หมายถึง การที่ผูคน
สังเกต และรับรูเรื่องสิ่งแวดลอมแลวใหความหมายตอสิ่งแวดลอมนั้น รวมถึง
ศาสนาจริยธรรม และความเชื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับนิเวศ
ความเปนธรรมทางสังคมดานสุขภาวะ
หลักการพื้นฐานของความยุติธรรม (justice) สําหรับโครงสรางพื้นฐาน
ทางสั ง คมที่ ยึ ด ถื อ เป น กระแสหลั ก มาหลายศตวรรษคื อ แนวคิ ด แบบ
อรรถประโยชนนิยมที่เนนประโยชนของคนสวนใหญเปนที่ตั้ง หลักการดังกลาว
นี้ John Rawls วิจารณวาเปนสิ่งที่ไมยุติธรรมอยางมาก เพราะสามารถละเมิด
คนส ว นน อ ยถ า จะนํ า ไปสู ค วามสุ ข โดยรวมของคนส ว นมาก หลั ก การแบบ
อรรถประโยชนนิยมนี้จะไมมีคนสวนใหญไปตลอด และหากวาวันใด คนสวน
ใหญต กเป นคนส ว นน อย เขาก็ ตองกลายเปน เครื่องเซ นสั ง เวย (scapegoat)
ใหกับคนสวนใหญไดเชนกัน (ศุภชัย ศุภผล, 2558)
Rawls (อางใน ศุภชัย ศุภผล, 2558: 55-56) ไดพยายามคิดคนหลักการ
ความเปนธรรมอื่นแทนหลักการอรรถประโยชนนิยมที่เปนกระแสหลัก โดยเสนอ
หลักการสําคัญ 2 หลักการคือ
หลั ก การแรก “หลั ก การแห ง เสรี ภ าพที่ เ ท า เที ย มกั น อย า งที่ สุ ด ”
(the principle of greatest equal liberty) คือบุคคลแตละคนมีสิทธิเทาเทียม
กันตามอยางระบบทั้งมวลของเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เทาเทียมกันและกวางขวาง
มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับระบบของเสรีภาพที่คลายคลึงกันสําหรับทุกคน
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หลักการที่สอง เปนกรณีการยกเวนของหลักการแรก นั่นก็คือ ความ
ไมเทาเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจจะถูกนําไปใชก็ตอเมื่อ (ก) เปนไปเพื่อ
ประโยชน ที่ มากที่ สุ ดของคนที่ เสี ยเปรี ยบมากที่ สุ ด (ข) การเข าสู หน าที่ และ
ตําแหนงตองเปดใหกับทุกคนภายใตเงื่อนไขของความเสมอภาคทางโอกาสอยาง
เที่ ย งธรรม หลักการแรก Rawls เรี ย กว า “หลั กการแห งความแตกต า ง”
(the difference principle) หลักการที่สอง เรียกวา “หลักการแหงความเสมอ
ภาคในโอกาส” (the principle of fair equality of opportunity) จากสอง
หลักการนี้ ศุภชัย ศุภผล ระบุวาสามารถสรุปไปสูแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรม
(general concept of justice) นั่นก็คือ ปจจัยพื้นฐานทางสังคมทั้งหมด ไดแก
เสรีภาพ โอกาส รายได ความร่ํารวย ตลอดจนสิ่งที่กอใหเกิดความเคารพตนเองจะ
ถูกกระจายกันไปอยางเทาเทียมกัน แตมีขอยกเวนวา การกระจายความไมเทา
เทียมกันจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเปนประโยชนตอผูที่เสียเปรียบในสังคมมากที่สุด
เทานั้น
บทความนี้ ได นํา แนวคิด ดั งกลา วมาผนวกกั บนิ ยามความหมายของ
สุขภาพแบบใหมตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
ที่ อ ธิ บ ายว า สุ ข ภาพไม ใ ช เ พี ย งแต ป ราศจากโรคหรื อ ความพิ ก ารเท า นั้ น
แต สุ ข ภาพ หมายถึ ง ภาวะของมนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ ง ทางกาย จิ ต ใจ สั ง คม
และปญญา เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล และเรียกแนวคิดนี้วา แนวคิด
ความเปนธรรมทางสังคมดานสุขภาวะ เพื่อเขาอธิบายในกรณีนี้
วิธีการวิจัย
การศึกษานี้เก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.2557 จนถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2559 ใน 8 ชุมชนที่ตั้งบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน จังหวัด
กระบี่ แบ ง ออกเป น 3 กลุ ม คื อ 1) ชุ ม ชนปกาสั ย -ทุ ง สาคร ตํ า บลปกาสั ย
อําเภอเหนือคลอง ซึ่งตั้งอยูใกลโครงการโรงไฟฟาถานหินมากที่สุด 2) ชุมชน
แหลมหิน-คลองรั้ว ตําบลคลองรั้ว ชุมชนเกาะปู ชุมชนเกาะจํา ตําบลศรีบอยา
อําเภอเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ที่จะไดรับผลกระทบจาก
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โครงการสร า งท า เที ยบเรื อคลองรั้ ว และเสน ทางการเดิ น เรื อขนถ า ยถ า นหิ น
3) ชุมชนทุงหยีเพ็ง ชุมชนหัวแหลม 3 ชุมชนสังกาอู และชุมชนเกาะปอ อําเภอ
เกาะลันตา ที่จะไดรับผลกระทบหากมีการนําพื้นที่อาวลันตาเปนที่จอดเรือขนถาย
ถานหิน
ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร ใชวิธีการสนทนากลุม (focus
group) ระหวางนักวิจัยมหาลัยเล การสัมภาษณใหขอมูลสําคัญ (key informant
interview) การวิจัยเอกสาร (documentary research) การสํารวจภาคสนาม
และการสงหลักฐานที่พบ เชน เงินเหรียญสกุลตางๆ ใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาจีน
มาลายู และชวา แปลภาษาที่ปรากฏในเหรียญ
ดานวิถีชีวิต เศรษฐกิจสังคม และสุขภาวะ ใชวิธีการเขาไปมีสวนรวมทาง
สังคม (participant observation) การสนทนากลุม การสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ ดานบทเรียนจากการพัฒนาใชวิธีการสนทนากลุมและการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ
ขณะที่ขอมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพได
ประยุกตใชวิธีการวิจัยไทบานโดยมีชาวบาน 123 คน จาก 8 ชุมชน เขารวมการ
วิจัยหรือที่เรียกวานักวิจัยมหาลัยเล และมีอาสาสมัครเปนนักพัฒนาเอกชนและ
นิสิตนักศึกษาจํานวน 27 คน เปนผูชวยนักวิจัย ทําหนาที่บันทึกขอมูล ถายภาพ
และทําแผนที่ มีขั้นตอนดังนี้
1. การสนทนากลุมแตละชุมชน เพื่อใหไดขอมูลระบบนิเวศและชนิด
พันธุสัตวน้ํา โดยเนนชนิดพันธุที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หรือที่ชาวบานรูจัก
2. การสํารวจภาคสนามเพื่อทําแผนที่ระบบนิเวศและการประมง
3. นักวิจัยมหาลัยเลเก็บตัวอยางชนิดพันธุสัตวน้ํา และนํามาบันทึกภาพ
4. การสนทนากลุมเพื่อใหนักวิจัยมหาลัยเลอธิบายความรูที่ละเอียด
เกี่ยวกับชนิดพันธุที่ไดขอมูลจากการสนทนากลุมครั้งแรกและจากการถายภาพ
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ไดแก ชื่อทองถิ่น สถานภาพ พฤติกรรม ลักษณะ ระบบนิเวศที่พบ ชวงเวลาพบ
เครื่ องมื อที่ ใช จั บ ประโยชน ทางเศรษฐกิ จ ประโยชน ด านการทํ าอาหาร หรื อ
ประโยชนอื่นๆ
5. การจํ า แนกชื่ อ ไทย ชื่ อ สามั ญ และชื่ อ วิ ท ยาศาสตร โดยนั ก
อนุกรมวิธาน
ผลการศึกษา
ประวัติศาสตร สังคม วิถีชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนชายฝงทะเล
อันดามัน
การวิจัยเอกสารและการศึกษาขอมูลประวัติศาสตรจากความทรงจํา
ทางสั ง คมของคนในชุ ม ชน และการวิ เ คราะห ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร
โดยเฉพาะหลักฐานทางการคาที่มีเหรียญตราตางๆ และการวิจัยเอกสาร พบวา
บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีเมืองปกาสัยที่มีอายุนานกวา 200
ป ขึ้ น กั บ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช เมื อ งแห ง นี้ เ ป น เมื อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิจเห็นไดจากการตั้งดานเก็บภาษีที่ปากคลองปกาสัย (อรวรรณ เจริญ
ฤทธิ์, 2554) และยังเปนเสนทางเจาพระยานครคาชาง ที่มีการตั้งเพนียดจับชาง
และสงไปขายยังอินเดียใต (ดํารงราชานุภาพ, กรมพระยา, 2546) บริเวณนี้ยังมี
ตลาดการคาและทาเรือที่มีการคาทางบกกับทางทะเลโดยมีพอคาทั้งจีนและ
มุสลิม การสํารวจภาคสนามพบเหรียญตางประเทศ และถวยชาม บริเวณคลอง
ทาเรือ บานทุงสาคร ตําบลปากสัย ทําใหทราบวาทาเรือแหงนี้มีการคาขายกับ
ตางประเทศอยางกวางขวางมาไมต่ํากวา 150 ป ทั้งการคากับจีน ดินแดนอาณา
นิคมของสหราชอาณาจัก รและฮอลั นดา และรัฐ อิส ระ ในบริ เวณมหาสมุท ร
อินเดียและแปซิฟค
ชาวบ า นระบุ ว า แม ว า ได มี ก ารย า ยเมื อ งไปตั้ ง ที่ ป ากแม น้ํ า กระบี่
แต ก ารค า กั บ ต า งประเทศโดยใช ท า เรื อแห ง นี้ ก็ ยั ง คงต อเนื่ องมาจนถึ ง ก อ น
สงครามโลกครั้งที่ 2 แตลมสลายลงหลังจากเกิดโรคระบาด นอกจากนั้น ทาเรือ
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แหงนี้ยังเปนพื้นที่ที่กลุมคนจีนอพยพเขามา กอนยายไปตั้งถิ่นฐานในเมืองกระบี่
และภูเก็ต
ในมิติวัฒนธรรม ชุมชนชายฝงทะเลแถบนี้ มีกลุมคนที่หลากหลายเขา
มาตั้งถิ่นฐานทั้งกลุมชาติพันธุอุรักลาโวยจ คนจีนหรือบาบา คนมุสลิม และคน
ไทยพุทธ โดยกลุมชาติพันธุอุรักลาโวยจเปนกลุมแรกๆ ที่ตั้งถิ่นฐาน โดยเขามา
ตั้งถิ่นฐานที่เกาะจํา เกาะลันตา และเกาะปอ กลุมชาติพันธุอุรักลาโวยจเชื่อวา
บรรพบุรุษอพยพมาจากมาเลเซีย สําหรับชาวมุสลิม อพยพมาจากพื้นที่ใกลเคียง
ภาคใตของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยเขามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะปู-เกาะจํา
บานแหลมหิน และเกาะปอ
สวนชาวจีนมีทั้งจีนฮกเกี้ยนและไหหลํา หนังสืออนุสรณงานฌาปนกิจ
ศพคุณแมหวน เองฉวน (จิ้วเจือ) (2552) พบวา คนจีนที่ปกาสัยมีประวัติศาสตร
การอพยพที่ สัมพันธกับ การเคลื่อนทัพของพระเจาตากสินมหาราชจากเมือง
จันทบุรีมายังเมืองนครฯ และตอมาเขามาตั้งถิ่นฐานที่ปกาสัย บางกลุมเขามา
สัมปทานทําไมและสัมปทานปาโกงกางเพื่อเผาถาน การทําโปะปลา ขณะที่บาง
กลุมอพยพมาจากปนังมารับจางคนจีนดวยกันเผาถาน
สําหรับการเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพุทธที่ปกาสัยสัมพันธกับการ
เขามาตั้งเพนียดจับชางไปขายตางประเทศของเจาเมืองนคร และการหลบหนี
การเกณฑคนของหัวเมืองตางๆ ในภาคใต สําหรับชาวไทยพุทธที่เกาะจํา อพยพ
มาจากเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธเพื่อเปนแรงงานรับจางคนจีนทําโปะปลา
คนกลุมตางๆ ที่อพยพเขามานี้ไดตั้งถิ่นฐานเปนชุมชน แตละกลุม มี
อั ต ลั ก ษณ เ ป น ของตนเอง บางชุ ม ชนมี ก ลุ ม คนที่ มี อั ต ลั ก ษณ แ ตกต า งกั น
แตสามารถอยูรวมกันได ดังคํากลาวที่วา “แขกกินได คนจีนกินไป เราก็กินมา”
หมายถึงวาเมื่อมีงานพิธีสําคัญของหมูบาน ก็จะไปชวยเหลือและรวมงานโดยไมมี
การแบงแยกทางศาสนา เพียงแตการทําอาหารจะมีการแยกครัวทําอาหาร
การสนทนากลุมชาวประมงพื้นบานพบวา ทุกชุมชนมีวิถีการผลิตที่
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ขึ้ น กั บ การทํ า ประมง โดยคนที่ มี ที่ ดิ น จะทํ า การเกษตรควบคู กับ การประมง
แตการทําประมงก็ยังเปนอาชีพหลักเนื่องจากการทําการเกษตรโดยเฉพาะสวน
ยางพารามีความเสี่ยงจากราคาและภูมิอากาศสูง ขณะที่คนที่ไมมีที่ดินจะทํา
ประมงอยางเดียว
ชาวประมงพื้นบานทุกพื้นที่ทําประมงตลอดปโดยใชเครื่องมือพื้นบาน
อาศัยความรูเกี่ยวกับพื้นที่ ชนิดพันธุ การขึ้น-ลงของน้ํา ฤดูกาล และการสังเกต
ภูมิอากาศ เชน สีของเมฆ พื้นที่ทําประมงคือ คลองตางๆ ปาชายเลน และชายฝง
ทะเลอันดามัน ในฤดูมรสุมที่มีแมงกะพรุนชุกชุม มีการทําประมงแมงกะพรุนใน
ทะเลบริเวณชองแหลมหิน อาวคลองรั้ว ทะเลระหวางเกาะปู แหลมนาง คลอง
หวาย ไปจนถึงเกาะปนหยีและเกาะภูเก็ต
บริ เวณอา วคลองรั้ ว และช องแหลมหิ น ยั งมี ช าวประมงพื้ นบ า นจาก
จังหวัดสตูล ตรั ง และนครศรีธ รรมราช เขามาทําประมงดวย จนกล าวไดว า
บริเวณนี้คือ “เมืองหลวงของการประมงพื้นบานแหงอันดามัน”
คนที่พึ่งพาทรัพยากรบริเวณนี้ยังมี “คนดอน” ที่ตั้งชุมชนหางไกลจาก
ชายฝงทะเลและทําการเกษตรเปนหลัก คนกลุมนี้ลงมาทําการประมงแบบงายๆ
ทั้งบริเวณคลองตางๆ อาวคลองรั้ว และชองแหลมหิน การทําประมงของคน
กลุมนี้มีทั้งเพื่อสันทนาการ การหาอาหาร และขาย
การประมงพื้นบานทําใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐกิจ
เชิงศีลธรรมและเศรษฐกิจแบบตลาด
ระบบเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม (moral economy) เปนการทําประมง
เพื่อการยังชีพและแบงปน โดยทําประมงเพื่อมาเปนอาหารและแจกจายในหมู
เครือญาติหรือเพื่อนบาน การนํามาทําอาหารรับประทานรวมกัน หรือแจกเครือ
ญาติหรือเพื่อนบานที่เรียกวา “บานถวย” และ “พลอยกัน” การแลกเปลี่ยน
อาหารทะเลกับผลผลิตอยางอื่นภายในชุมชน หรือขายในราคาต่ํากวาทองตลาด
ระบบดังกลาวจึงทําใหเกิดความมั่นคงทางอาหารภายในชุมชน นอกจากนั้น
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ยังทําใหการแลกเปลี่ยนสิ นคาระหวางกลุมที่มีฐานการผลิตแตกตางกัน เช น
ในชวงงานสารทเดือนสิบของชาวไทยพุทธที่กลุมชาติพันธุอุรักลาโวยจจะนํา
สินคาและอาหารทะเลแหงไปแลกเปลี่ยนกับสินคาอยางอื่นกับชาวไทยพุทธที่
ไมไดทําประมง ที่กลุมชาติพันธุอุรักลาโวยจเรียกวา “ไปกินบุญ” และทําใหเกิด
ความสัมพันธทางสังคมที่เรียกวา “เกลอบก-เกลอเล”
ส ว นระบบเศรษฐกิ จ แบบตลาดเป น การทํ า ประมงเพื่ อ เป น สิ น ค า
โดยชาวประมงขายใหกับแพปลา เรขายในหมูบาน วางขายตลาดนัด หรือขายตรง
ใหกับรานอาหาร โรงแรม รีสอรท และบังกะโล ทําใหชาวประมงพื้นบานมีรายได
เกิ ด การจ า งแรงงานในชุ ม ชน ผู หญิ ง มีง านทํ า จากการซ อมเครื่ องมื อประมง
และมีรายไดจากการขายอาหารในชุมชน ชางตอเรือหัวโทงและลูกจางมีงานทํา
สําหรับเสนทางสินคา (chain of commodity) พบวา อาหารทะเล
บริ เวณนี้ ถู ก ส ง ไปขายให กั บ ลู ก ค า ทั้ ง ร า นอาหาร โรงแรม รี ส อร ท บั ง กะโล
บนเกาะจํ า เกาะลั น ตา อ า วนาง เมื อ งกระบี่ ชุ ม ชนในภาคใต กรุ ง เทพฯ
และสงออกไปตางประเทศ เชน แมงกะพรุนถูกสงไปยังภาคกลางเพื่อแปรรูป
และสงไปขายตางประเทศ ปลิงทะเลแหงสงออกไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน
และสิงคโปร เสนทางสินคานี้มีคนไดประโยชนหลายกลุม ทั้งเจาของแพปลา
คนแปรรูปอาหาร ผูคา เร ผูประกอบการรา นอาหารและการทองเที่ยว และ
โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
ความรูที่ลึกซึ้งดานนิเวศวิทยาของชาวประมงพื้นบาน
การใชแนวคิดความรูทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรมและการ
ประยุกตใชวิธีการวิจัยแบบไทบาน พบวา ชายฝงทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีระบบนิเวศสลับซับซอน แบงออกไดดังนี้
บริ เวณแรก พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า คลองปกาสั ย และปากช องเภา-เกาะหม อ
บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณมากซึ่งเกิดจากคลอง 9 สายไหลลงมาบริเวณนี้
และการไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล ในคลองมี วัง หาด กองหิน และหินปะการัง

126

ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ

ที่ เป น ที่ อ ยู อาศั ย หากิ น และวางไข ข องสั ต ว น้ํ า และเป น แหล ง อนุ บ าลสั ต ว
ตัวออนกอนที่จะไปเติบโตในทะเลนอก
บริเวณที่สอง คือ แหลมหิน และเกาะปู-เกาะจํา มีระบบนิเวศที่สําคัญ
คือ คลองยานสะบา-คลองรั้ว อาวแหลมหิน หาดแหลมหิน-หาดยาว ชองแหลมหิน
ตอเนื่องไปจนถึงบริเวณทิศตะวันตกของเกาะศรีบอยา และเกาะปู-เกาะจํา บริเวณ
นี้มีแหลงปะการังที่สําคัญคือ บริเวณอาวแหลมหิน ชองแหลมหิน หาดแหลมหิน
หนารีสอรทศรีบอยา เกาะกา ตุโกนทางทิศเหนือของเกาะกา และรอบเกาะปู เกาะจํา มีแหลงหญาทะเลที่สําคัญ คือ ขอบอาวแหลมหิน ทางทิศใตของแหลม
โตะหลํา ขอบชองแหลมหิน หนาหาดแหลมหิน คลองเตาะ และหนาหาดแหลม
สนยาวไปจนถึงเกาะปู-เกาะจํา ขณะที่เกาะปู-เกาะจํา ทางดานตะวันออกของ
เกาะมีปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ และมีแหลงหญาทะเลที่อุดมสมบูรณที่สุดแหง
หนึ่งของทะเลอันดามัน ทําใหมีสัตวน้ําชุกชุมตลอดป ในตนฤดูมรสุมยังมีสัตวน้ํา
อพยพเขามาในชองแหลมหินและอาวคลองรั้ว บริเวณนี้ยังเปนถิ่นอาศัยของสัตว
หายาก คือ โลมา พะยูน เตาทะเล และมาน้ํา
บริเวณที่สาม คือ เกาะลันตา พบวา บริเวณทุงหยีเพ็งมีปาชายเลนที่
สมบูรณ ชายทะเลถัดจากปาชายเลนและปากคลองมีหาดกวางใหญ มีระบบ
นิเวศยอยคือ ตุโกน วัง วน และเปนแหลงหญาทะเลขนาดใหญไปจนถึงเกาะปอ
ทําใหเปนที่อยูอาศัย หากิน และวางไขของสัตวน้ํา เปนแหลงหลบภัยของโลมา
ในชวงมีมรสุม และมีพะยูนที่อพยพระหวางเกาะลันตากับเกาะปู-เกาะจํา เกาะ
ศรีบอยา และชองแหลมหิน เขามาหากิน
ตอนปลายเกาะลันตา มีระบบนิเวศที่เปนหาดทรายและหาดหิน บริเวณ
เกาะปอมี ปะการั งรอบเกาะ พื้ นทะเลบริ เวณนี้ เป นหลุ มสลั บกั บแนวปะการั ง
และหิน มีหาดใตน้ําเรียกวา “ลานกุง” ทอดตัวยาวจากหัวเกาะหมอทางใตสุดของ
เกาะลันตาไปจนถึงเกาะตะละเบ็ง บริเวณนี้จึงมีสัตวน้ําอุดมสมบูรณ ชาวประมง
เคยพบสัตวน้ําที่หายากและใกลสูญพันธุ เชน โลมาหนู พะยูน และมาน้ํา ฉลาม
วาฬ
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การเก็บขอมูลชนิดพันธุในบริเวณทั้งสามพื้นที่ พบปลา 191 ชนิด หอย
86 ชนิด ปู 28 ชนิด หมึก 7 ชนิด กุง 22 ชนิด สัตวน้ําดังกลาวสวนใหญเปน
สัตวที่เปนอาหารและสัตวเศรษฐกิจ ชาวประมงพื้นบานยังระบุวาบริเวณนี้มีสัตว
อนุ รั ก ษ 26 ชนิ ด สั ต ว ก ลุ ม นี้ ส ว นใหญ รัฐ จั ด ให เป น สั ต ว อนุ รั ก ษ และเป น ที่
ยอมรับของชาวบานดวย ขณะที่ชาวบานจัดใหสัตวบางชนิด เชน หอยทากทะเล
เปนตัวชี้วัดคุณภาพของระบบนิเวศของทะเล
การศึกษานี้พบวา ชาวประมงพื้นบานมีโลกทัศนที่เคารพตอธรรมชาติ
เชน ชาวมุสลิมบานทุงหยีเพ็งมีประเพณี “นุรีในเรือ” เปนการทําบุญเรือใหม
และขอพรเพื่ อ ให เจอสิ่ ง ที่ ดี ไม ให เ จอพายุ ม รสุ ม และคลื่ น ลมตอนออกเรื อ
กลุมชาติพันธุอุรักลาโวยจมีพิธี “ปูยาเล ปูยาลาโวย” ซึ่งคลายคลึงกันกับพิธ
“นุรีในเรือ” และยังมีโลกทัศนที่วาทุกสิ่งมีสิ่งเหนือธรรมชาติเปนเจาของ
ขอมูลดังกลาวขางตนไดแสดงใหเห็นวาชาวประมงพื้นบานมีความรูดาน
ระบบนิเวศทั้งในเรื่องของพื้นที่และชนิดพันธุที่ลึกซึ้ง (intimate knowledge)
และยังมีโลกทัศนที่เคารพตอธรรมชาติที่เปนวิถีของชาวประมงพื้นบาน
ขณะที่ในประเด็นความเปนธรรมทางสังคมดานสุขภาวะ การศึกษา
พบวา ชุมชนชาวประมงพื้นบานมีสุขภาวะที่ดี โดยมีสุขภาพทางกายที่ดีจากการ
มีความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจที่มีศีลธรรม และการมีธรรมชาติที่สมบูรณ
มีสุขภาวะทางจิตใจที่ดี คือ มีความสุขในดําเนินวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบาน
มีสุขภาวะทางสังคมที่ดี คือ การอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความสัมพันธทาง
สังคมที่ดี ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีสุขภาวะทางปญญา
ที่ดี คือ การมีความรูตอระบบนิเวศและนํามาใชในการดํารงชีวิตอยางสมดุล การ
มีโลกทัศนที่เคารพธรรมชาติ
บทเรียนจากการพัฒนา
หัวขอนี้ เปนการอธิบายประสบการณการพัฒนาที่ผานมาจากมุมมอง
ของชุมชน เนื่องจากบริเวณนี้เคยมีโรงไฟฟาที่ใชถานหิน และทาเทียบเรือน้ํามัน
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เตา โดยโรงไฟฟาถานหินเดินเครื่องเมื่อ พ.ศ.2507 มีกําลังการผลิตติดตั้ง 20
เมกกะวัตต กอนเพิ่มเปน 60 เมกกะวัตต จนกระทั่งถึง พ.ศ.2538 จึงยกเลิกการ
ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง และหันมาใชน้ํามันเตาแทน สวนทาเทียบเรือบานคลอง
รั้ว เปนทาเทียบเรือน้ํามันเตาใหกับโรงไฟฟาดังกลาว
ชาวบานในเขตตําบลปกาสัย ระบุวา ชวงที่มีการใชถานหินเปนเชื้อเพลิง
มีขี้ เถ าถ านหิ นฟุ งกระจาย โดยเฉพาะบ านทุ งสาคร ได รั บผลกระทบมากที่ สุ ด
เนื่ องจากอยู ใต ลม ขี้ เถ าถ านหิ นได ทํ าให ชาวบ านจํ านวนมากล มป วยด วยโรค
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เปนโรคหอบหืด
ชาวบานระบุวา ในชวงแรกๆ บางคนคิดวาขี้เถาถานหินเปนปุย จึงนําเอา
ขี้เถาถานหินที่พัดพามากับลมและฝนซึ่งสะสมอยูในโองน้ํา ไปใสพืชผัก ตอมา
เมื่อสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กมีอาการเจ็บปวย จึงคนหาขอมูล และรูวา
ขี้เถ า ถ านหิ น ที่ นํา มาใชเป น ปุ ยมี โ ลหะหนั ก และสารพิษ ดั ง นั้น กล า วได ว า ใน
ระยะแรกชาวบานมีการตระหนักถึงผลกระทบจากถานหินนอยมาก โดยเฉพาะ
ในกรณี ข องการรั ก ษาพยาบาลที่ แ พทย ไ ม ส ามารถค น หาสาเหตุ ของอาการ
เจ็บปวยได จนกระทั่งมีการแจงจากชาวบานวามีอาการแพจากการปนเปอนของ
สารพิษในน้ํา
ในชวงที่มีการผลิตไฟฟาดวยถานหิน ยังทําใหชาวบานไมสามารถใช
น้ําฝนอุปโภคบริโภคได หากนําไปอาบจะเกิดอาการปวดแสบปวดร อนและคั น
แม ต อมาโรงไฟฟ า เลิ กใช ถ า นหิ น เป น เชื้ อเพลิ ง และหั น มาใช น้ํ า มั น เตาแทน
แตผลกระทบก็ยังคงตอเนื่องมาอีกนับสิบป ชาวบานระบุวา เด็กบางคนที่เคยแพ
น้ําฝนและตอนนี้เติบโตเปนผูใหญก็ยังกลัวฝน นอกจากนั้น ยังไดมีการนําขี้เถามา
กองขางคลองปกาสัย ทําใหขี้เถาถานหินถูกชะลางลงน้ํา ชาวบานระบุวา ชวงนั้น
สัตวน้ําบางชนิดไมสามารถนําไปปรุงอาหารได เชน หอยหวาน หากนํามาตมจะมี
น้ําสีดํา ขณะที่ปูดํา หากนําไปตม มันปูจะเปนสีเขียวคล้ํา จากปกติสีเหลืองอมแดง
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ในชวงที่ผลิตไฟฟาดวยถานหินไดทําใหใบยางพาราที่รวงเหมือนผลัดใบ
ผิด ปกติ ถึง 2 ครั้ ง ทํ าให ไ ม ส ามารถกรี ด ยางได ยางพาราบางต น ยืน ต น ตาย
และไมสามารถเพาะกลายางไดเพราะมีขี้เถาถานหินมาเกาะใบตอนกลางคืน
หากฝนตก จะทําใหใบกลายางไหมและรวงหลน บางตนแหงตาย หลังจากเปลี่ยน
มาเป นน้ํ ามั น ใบยางพาราร วงผิ ดธรรมชาติ น อยลง แต ใบยางพารายั งร วงผิ ด
ธรรมชาติ 1 ครั้ง ในชวงดังกลาว สวนชาวบานสวนปาลมระบุวา ชวงที่โรงไฟฟาใช
ถานหินเปนเชื้อเพลิง ปาลมน้ํามันใหผลผลิตนอย คาดวาเกิดจากกรดเถาถานหินที่
สงกระทบตอดอกปาลม แตหลังจากเลิกใชถานหิน ผลผลิตปาลมก็ไดเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ ชาวบ านแหลมหิ น-คลองรั้ ว ที่ มี ท าเที ยบเรื อขนถายน้ํ ามั นเตา
และใชชองแหลมหินเปนเสนทางเดินเรือน้ํามันเตาขนาด 3,000 ตัน มาขึ้นที่ทาเรือ
แหงนี้เพื่อขนสงไปยังโรงไฟฟา ระบุวาการเลนเรือน้ํามันเตาในชองแหลมหิน ทําให
ความหลากหลายและจํานวนของสัตวน้ําในทะเลลดปริมาณลงอยางมาก เชน หาก
เรือน้ํามันเตาวิ่งจะทําใหกุงหายไป กวากุงจะกลับก็ตองรอประมาณ 3 วัน อีกทั้งไม
สามารถทําประมงแมงกะพรุนได ทําใหชาวประมงตองไปหากินไกลออกไป ซึ่งเสีย
คาใชจายมากขึ้น การเดินเรือน้ํามันเตา ยังทําใหเกิดน้ําขุนขน และปะการังบริเวณ
ทองรองแหลมหินถูกใบพัดเรือลอยขึ้นมาและติดอวนของชาวประมง และใบพัดยัง
ทํ า ให เ ครื่ องมื อ ประมงเสี ย หาย จนบางครั้ ง นํ า ไปสู ก ารเผชิ ญ หน า ระหว า ง
ชาวประมงพื้นบานกับเรือน้ํามันเตา ขณะที่การทอดสมอเรือน้ํามันสงผลกระทบ
ตอปะการัง และทําลายไซใหญของชาวประมงพื้นบาน
ประสบการณจากชาวบานไดสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาบริเวณนี้ที่
ผานมาตั้งบนแนวคิดแบบอรรถประโยชนนิยมที่เนนประโยชนของคนสวนใหญ
เปนที่ตั้ง ขณะที่ชาวบานตองแบกรับผลกระทบ
การเมืองเรื่องความรู และความเปนธรรมทางสังคมดานสุขภาวะ
หัวขอนี้เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่กลาวมาขางตนกับขอมูล
ในรายงาน EHIA โรงไฟฟาถานหินกระบี่ (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย,
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2557ก) และรายงาน EIA ทาเทียบเรือคลองรั้ว (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย, 2557ข) เพื่อใหเห็นถึง การเมืองเรื่องความรู และความเปนธรรมทางสังคม
ดานสุขภาวะ พบประเด็นสําคัญดังนี้
ดานนิเวศวิทยา รายงาน EHIA (หนา 3-105 ถึง 3-129) และรายงาน
EIA (หนา 3-184 ถึง 3-258) ไดใชวิธีการทบทวนขอมูลทุติยภูมิและการสํารวจ
ภาคสนาม ไมไดศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุปลา ปู กุง
หอย หมึก และสัตวเศรษฐกิจอื่นๆ
ในกรณีหญาทะเลและปะการังในรายงาน EIA มีขอมูลหญาทะเลและ
ปะการังต่ํากวาความเปนจริงเมื่อเทียบกับขอมูลทุติยภูมิและขอมูลของชุมชน
ทั้งที่แหลงหญาทะเลและปะการังอยูใกลที่ตั้งทาเทียบเรือและเสนทางเดินเรือขน
ถานหิน อีกทั้งไม ไดคํานวณพื้นที่ข องหญาทะเลในพื้นที่ศึกษา ไมได กลาวถึ ง
ความสําคัญของแหลงปะการังบริเวณแหลมหินในฐานะเปนแหลงทําประมงของ
ชาวบาน
ในประเด็นของการประมง รายงาน EHIA (หนา 3-150) ที่เก็บขอมูล
โดยการสั มภาษณ ไดระบุผลการศึกษาโดยเลือกใช คําอธิบายที่ทํา ใหการทํ า
ประมงแทบไมมีความหมาย เชน ระบุวา การทําประมงไมไดเปนอาชีพหลัก
และเปนงานอดิเรก อีกทั้งขัดแยงกันเองกับรายงาน EHIA ฉบับเดียวกันในหัวขอ
นิเวศวิทยาทางน้ํา ที่พบวากลุมชาวประมงประกอบอาชีพจับสัตวนา้ํ อยางเปนล่ํา
เปนสัน โดยเฉพาะบริเวณสะพานชางไปจนถึงปากคลองปกาสัยบริเวณบาน
แหลมกรวด
สวนรายงาน EIA ไมไดอธิบายใหเห็นถึงการทําประมงบริเวณคลอง
ยานสะบา-คลองรั้ว ชองแหลมหินและบริเวณโดยรอบ
ดานเกษตรกรรม รายงาน EHIA (หนา 3-163) ไดสัมภาษณเกษตรกร
ชาวสวนปาลม ระบุวา ผลผลิตตกต่ําเนื่องจากเขมาควันมาเกาะที่ดอกปาลม
และเกษตรกรชาวสวนยางระบุวา น้ํายางออกนอยและใบยางพารารวง เกิดจาก
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เขมาควันมาเกาะใบยางพาราและทําใหใบรวง แตไมไดระบุที่มาของเขมาควัน
ในประเด็นเศรษฐกิจ-สังคม และวิถีชีวิต รายงาน EHIA (หนา 3-190)
และ EIA (หนา 3-303 ถึง 3-377) ใชวิธีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และใช
แบบสอบถามผูนําชุมชนโดยเนนไปที่กํานันผูใหญบาน ผูนําศาสนสถาน ผูแทน
สถานศึกษา ผูแทนราชการ และกลุมครัวเรือน ไมไดอธิบายใหเห็นถึงความเปน
ชุ ม ชนที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร ข องการตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ มี ก ลุ ม คนหลากหลาย และ
ความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุม วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่พึ่งพาการประมง
เปนหลัก และไมไดอธิบายใหเห็นถึงความรูและโลกทัศนของคนในชุมชนที่มีตอ
ธรรมชาติ และไมไดศึกษาระบบเศรษฐกิจที่ตอเนื่องจากการประมงทั้งระบบ
เศรษฐกิจเชิงศีลธรรม และระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
รายงาน EHIA (หนา3-260 ถึง 3-263) ไดศึกษาประวัติศาสตรและ
แหล งโบราณคดีด วยการสํา รวจภาคสนามโดยใชวิ ธีสอบถามขอมู ลจากผูนํ า
ชุมชนและราษฎรในพื้นที่ศึกษา ระบุวาไมพบแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี
นอกจากนั้น การกําหนดขอบเขตศึกษาในประเด็นเศรษฐกิจ-สังคม
ของรายงาน EIA ทาเทียบเรือ ไดใชวิธีการขีดเสนเปนวงกลมบนพื้นที่และศึกษา
คนเฉพาะในวงกลม
ในประเด็นของสุขภาวะ รายงาน EHIA (หนา 3-223 ถึง 3-249) และ
EIA (หนา 3-378 ถึง 3-390) ไดอางอิงขอมูลทุติยภูมิจากสถานพยาบาลในพื้นที่
โดยเนนขอมูลทรัพยากรสาธารณสุขและการเจ็บปวยเปนหลัก และพบวา การ
เจ็บปวยของชาวบานอันดับตนๆ คือ โรคทางเดินหายใจ
เมื่อนําขอมูลที่ไดศึกษาจากชุมชนที่กลาวมาแลวเปรียบเทียบกับขอมูล
ใน EHIA และ EIA สามารถสรุปไดดังตาราง
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ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ
ผลการศึกษางานวิจัย อันดามัน:
นิเวศวิทยาพื้นบาน การเมืองเรื่อง
ความรู และความเปนธรรมทาง
สังคมดานสุขภาวะ
- พบปลา 191 ชนิด หอย 86 ชนิด
ปู 28 ชนิ ด หมึ ก 7 ชนิ ด กุ ง 22
ชนิด สวนใหญเปนสัตวที่เปนอาหาร
และสัตวเศรษฐกิจ

ประเด็น

ผลการศึกษาใน EHIA และ EIA

ระบบนิเวศ

- รายงาน EHIA และ EIA เน น ที่
แพลงกตอนและสัตวห นาดิน ไมได
ศึ ก ษาหลากหลายทางชี ว ภาพของ
ชนิดพันธุปลา ปู กุง หอย หมึก และ
สัตวเศรษฐกิจอื่นๆ
- แหล ง หญ า ทะเลและปะการั งอยู
- รายงาน EIA มีขอมูลหญาทะเลและ ใกล ที่ ตั้ ง ท า เที ย บเรื อ และเส น ทาง
ปะการั ง ต่ํ า กว า ความเป น จริ ง เมื่ อ เดินเรือขนถานหิน แหลงหญาทะเล
เทียบกับขอมูลทุติยภูมิและขอมูลของ และปะการั ง เป น แหล ง ประมงที่
งานวิ จั ย นี้ อี ก ทั้ ง ไม ไ ดคํ า นวณพื้ น ที่ สําคัญของชาวบาน
ของหญ า ทะเลในพื้ น ที่ ศึ ก ษา ไม ไ ด
ก ล า ว ถึ ง ค ว า มสํ า คั ญ ข อ งแ ห ล ง
ปะการังบริเวณแหลมหินในฐานะเปน
แหลงทําประมงของชาวบาน

การประมง

- รายงาน EHIA ระบุ ว า การทํ า
ประมงไม ไ ด เป น อาชี พ หลั ก และทํ า
เป น งานอดิ เรก ซึ่ งขั ดแย งกั น เองกั บ
รายงาน EHIA ฉบับเดียวกันในหัวขอ
นิ เ วศวิ ท ยาทางน้ํ า ที่ ร ะบุ ว า กลุ ม
ชาวประมงประกอบอาชีพจับสัตวน้ํา
อยางเปนล่ําเปนสัน โดยเฉพาะบริเวณ
สะ พ า น ช า งไ ป จ น ถึ ง ป า ก ค ลอ ง
ปกาสัยบริเวณบานแหลมกรวด

- ชาวบ า นประกอบอาชี พ ประมง
ควบคูกับการเกษตร สําหรับคนที่ไม
มีที่ดินทํากินประกอบอาชีพประมง
เป น หลั ก และมี ก ารทํ า ประมงที่
หลากหลายทั้งการตกปลา ดํา ปลา
โล ะ กุ ง ดํ า หอย ลอบปู ดํ า ดั ก เคย
ไมไดทําประมงประปราย

- บริ เวณคลองย า นสะบ า -คลองรั้ ว
ชอ งแหลมหิ นและบริ เ วณโดยรอบ
- รายงาน EIA ไมไดอธิบายใหเห็นถึง เปน “เมืองหลวงของการทําประมง
การทําประมงบริเวณคลองยานสะบา- พื้นบานแหงอันดามัน”
คลองรั้ ว ช อ งแหลมหิ น และบริ เ วณ
โดยรอบ

อันดามัน: การเมืองเรื่องความรู
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ผลการศึกษาใน EHIA และ EIA

เกษตรกรรม

รายงาน EHIA ระบุวา ผลผลิตตกต่ํา
เนื่ อ งจากเขม า ควั น มาเกาะที่ ด อก
ปาลม และเกษตรกรชาวสวนยางระบุ
วา น้ํ ายางออกนอยและใบยางพารา
ร ว ง เกิ ด จากเขม า ควั น มาเกาะใบ
ยางพาราและทํ า ใหใ บรว ง แต ไม ไ ด
ระบุที่มาของเขมาควัน

เศรษฐกิ จ -สั ง คม ไมไดอธิบายใหเห็นถึงความเปนชุมชน
และวิถีชีวิต
ที่มีประวัติศาสตรของการตั้งถิ่นฐานที่
มี ก ลุ ม ค น ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
ความสั มพัน ธท างสังคมระหว างกลุ ม
วิถี ชีวิ ต ของคนในชุ ม ชนที่ พึ่ง พาการ
ประมงเปนหลัก และไม ไดอธิ บายให
เห็นถึงความรูและโลกทัศนของคนใน
ชุ ม ชนที่ มี ต อ ธรรมชาติ และไม ไ ด
ศึก ษาระบบเศรษฐกิจ ที่ ตอ เนื่ อ งจาก
การประมง
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นิเวศวิทยาพื้นบาน การเมืองเรื่อง
ความรู และความเปนธรรมทาง
สังคมดานสุขภาวะ
ปญหาดังกลาวเกิดในชวงที่โรงไฟฟา
ถ า นหิ น โรงเก า เดิ น เครื่ อ ง แ ต
หลังจากยกเลิกการเดินเครื่อง พบวา
ผ ล ผ ลิ ต ป า ล ม เ พิ่ ม ขึ้ น ข ณ ะ ที่
ยางพารายั งเกิ ดใบรว งนอกฤดู แต
ลดลงจากปละ 2 ครั้ง เหลือเพียง 1
ครั้ง ซึ่งแตกตางจากพื้นที่อื่น
ชุมชนบริเวณชายฝงทะเลอันดามันมี
ประวัติศาสตรของการตั้งถิ่นฐานที่มี
กลุมคนหลากหลายกลุมทั้งกลุมชาติ
พันธุ อุรักลาโวยจ มาลายู จี น และ
คนทองถิ่นที่มีทั้งไทยพุทธและมุสลิม
คนในชุ ม ชนมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ พึ่ ง พาการ
ประมงเปนหลัก มีโลกทัศนที่เคารพ
ตอ ธรรมชาติ ขณะที่ เศรษฐกิ จของ
ชุ ม ชนขึ้ น กั บ ก า รป ร ะ มง มี ทั้ ง
เศรษฐกิจเชิงศีลธรรมและเศรษฐกิจ
แบบตลาด

ประวัติศาสตร
และแหลง
โบราณคดี

รายงาน EHIA ระบุวาไมพ บแหลง ใกล ที่ ตั้ ง โรงไฟฟ า ถ า นหิ น มี เ มื อ ง
ประวัติศาสตรและโบราณคดี
ปกาสั ย ที่ เ ก า แก ม ากกว า 200 ป
เป นเสนทางเจ า พระยานครคา ช า ง
และยั ง เคยเป น ท า เรื อ ที่ ทํ า การค า
ระหวางประเทศ

สุขภาวะ

- เนนขอมูลทรัพยากรสาธารณสุขและ - อธิบายใหเห็นถึงการมีสุขภาวะที่ดี
การเจ็บปวย
ทัง้ 4 ดาน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการมี
- ไมไดอธิบายใหเห็นถึงความเชื่อมโยง ทรัพยากร

ของการเจ็ บ ป ว ยโดยเฉพาะโรค - อธิบายการเจ็บปวยที่เชื่อมโยงกับ
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ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ
ผลการศึกษางานวิจัย อันดามัน:
นิเวศวิทยาพื้นบาน การเมืองเรื่อง
ผลการศึกษาใน EHIA และ EIA
ความรู และความเปนธรรมทาง
สังคมดานสุขภาวะ
ทางเดินหายใจกับปญหาการพัฒนาที่ โรงไฟฟาถานหินโรงเกา
ผานมา

จากตารางเห็นไดวา รายงาน EHIA และ EIA ไมไดศึกษาขอมูลที่สําคัญ
ที่สุดคือความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบาน ในสวนของระบบนิเวศ รายงาน EIA ยังมีการ
ประเมิ นทรั พยากรหญ า ทะเลและปะการัง ที่ ต่ํา กวา ข อมู ลจากชุ ม ชน ขณะที่
ขอมูลดานการประมง รายงานทั้งสองฉบับแทบจะไมไดใหความสําคัญกับคุณคา
ของพื้นที่ที่มีตอการประมง อีกทั้งรายงาน EHIA ยังไดใชคําที่ทําใหการทําประมง
ในพื้ นที่ แทบไมมี ความหลาย ขณะที่ชาวประมงพื้นบานระบุ วา การประมงคื อ
อาชีพหลัก และบริเวณที่มีโครงการทาเทียบเรือถานหินยังเปนแหลงการทําประมง
ที่สําคัญจนกลาวไดวา “เปนเมืองหลวงของการประมงพื้นบานแหงอันดามัน”
นอกจากนั้น ขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรโบราณคดีใน EHIA ระบุวา
ไมพบแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีที่สําคัญ ขณะที่ขอมูลจากชุมชนได
ชี้ใหเห็นวา มีเมืองปกาสัยที่เปนเมืองโบราณและเปนเมืองทาที่สําคัญสําหรับ
การคาทางบกและทางทะเล ขอมูลที่แตกตางนี้ ไมไดมาจากวิธีการศึกษา เพราะ
ทั้งรายงาน EHIA และงานวิจัยที่เนนขอมูลจากชุมชนไดใชวิธีการสอบถามคนใน
ชุมชนเชนกัน
ที่สําคัญอีกประการ การศึกษา EHIA และ EIA ใชวิธีการกําหนดพื้นที่
โดยการขดเสนวงกลม ซึ่งไมสอดคลองกับการที่พ้ืนที่เปนทรัพยากรสวนรวม
(common property) ที่มีคนจากนอกวงกลมจํานวนมากเขามาใชประโยชน
โดยการทําประมง ทําใหมีการลดทอนจํานวนคนที่จะไดรับผลกระทบไปโดย
ปริยาย

อันดามัน: การเมืองเรื่องความรู

135

การเปรียบเทียบนี้ จึงชี้ใหเห็นวา รายงาน EHIA และ EIA มีการลดทอน
คุณคา (de-value) ของพื้นที่ทั้งในเชิงนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ รวมทั้งลดทอน
ความสําคัญของอาชีพประมง ขณะที่วิธีในการหาความรูเปนวิธีการหาความรูแบบ
หองทดลอง (laboratory knowledge) โดยการขีดเสนพื้นที่การศึกษาเปนวงกลม
ขณะที่ ป ระเด็ น ความเป น ธรรมทางสั ง คมด า นสุ ข ภาวะ เห็ น ได ว า
รายงาน EHIA และ EIA ไดใชนิยามสุขภาวะแบบเกาที่เนนทรัพยากรทาง
สาธารณสุขและการเจ็บปวย ไมไดมองสุขภาวะแบบองครวมทั้ง 4 ดานของ
ชุมชน ซึ่ง สัม พัน ธกั บการมี ทรั พยากรที่ อุด มสมบู รณแ ละชาวประมงพื้น บา น
สามารถเขาถึงได
ขณะที่หากเปรียบเทียบกับบทเรียนการพัฒนาที่กลาวไปแลวกอนหนานี้
ยิ่งเห็นชัดวา รายงาน EHIA และ EIA ไมไดใหความสําคัญกับความเปนธรรมทาง
สังคมดานสุขภาวะ เพราะรายงานไมไดอธิบายถึงสาเหตุการเจ็บปวยจากโรค
ทางเดิ น หายใจซึ่ ง เป น โรคที่ ค นในพื้ น ที่ ศึ ก ษาป ว ยเป น อั น ดั บ ต น ๆ รายงาน
ดังกลาวตกอยูภายใตแนวคิดแบบอรรถประโยชนนิยมที่เนนประโยชนของคน
สวนใหญเปนที่ตั้ง แตละเมิดคนสวนนอย
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ประการแรก การวิจัยนี้รวมกับชุมชนไดนําแนวคิดความรูทองถิ่นดาน
สิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรมและการวิจัยแบบไทบานไดเผยใหเห็นวา ชาวประมง
พื้นบานมีความรูดานนิเวศวิทยาที่ลึกซึ้ง ทั้งระบบนิเวศทางกายภาพและความ
หลากหลายทางชี วภาพของชนิดพั นธุสั ตว น้ํา และยั งเผยใหเห็ นวาชาวประมง
พื้นบานมีโลกทัศนที่เคารพตอธรรมชาติและโลกทัศนนี้ไดแฝงอยูในวิถีชีวิตของ
ชาวประมงพื้นบาน
ผลการศึกษาดังกลาวขางตน จึงชี้ใหเห็นวา แนวคิดความรูทองถิ่นดาน
สิ่งแวดลอมเชิงวัฒนธรรม และวิธีการวิจัยไทบาน รวมทั้งวิธีการเก็บขอมูลทาง
มานุษยวิทยา สามารถนํามาศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
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ไดเปนอยางดี
ประการที่สอง การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวางงานวิจัยรวมกับ
ชุมชนกับรายงาน EHIA และ EIA ไดเผยใหเห็นการเมืองของความรูที่แฝงอยูใน
การจัดทํารายงานที่รัฐนํามาใชในการตัดสินใจ เพราะรายงาน EHIA และ EIA
ไดลดทอนคุณคาของระบบนิเวศและทรัพยากร รวมทั้งวิธีการศึกษาที่ทําใหลด
จํานวนผูไดรับผลกระทบ การทํา ใหรายงาน EHIA และ EIA ที่มีวัตถุประสงค
เพื่ อมี ขอมูล ทางวิ ชาการอยา งรอบดา นเพื่ อนํ ามาใชในการตัด สิน ใจและเป น
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ไดกลายมาเปนที่มาของความขัดแยง
ประการที่ ส าม ในประเด็ น ความเป น ธรรมทางสั ง คมด า นสุ ขภาวะ
รายงาน EHIA และ EIA ใชนิยามสุขภาพแบบเกา โดยเนนทรัพยากรทางดาน
สาธารณสุข ขณะที่งานวิจัยนี้ไดชี้ใหเห็นวาสุขภาพที่เปนองครวมมีฐานมาจาก
การมีทรัพยากรที่สมบูรณ ขณะที่การพัฒนาที่ผานมาตั้งอยูบนความยุติธรรม
แบบอรรถประโยชนนิยมเพื่อผลประโยชนของคนสวนใหญ แตชุมชนตองแบก
รับผลกระทบ ดังนั้น แนวคิดสุขภาพแบบใหมผนวกกับแนวคิดความยุติธรรม
ของ Rawls มีประโยชนในการทําใหเกิดความความเขาใจความเปนธรรมทาง
สังคมดานสุขภาวะจากพัฒนาไดเปนอยางดี
บทความนี้เสนอวา การดําเนินโครงการขนาดใหญควรใหชุมชนจัดทํา
รายงานคูขนานกับรายงาน EHIA และรายงาน EIA และนํามาประชาพิจารณ
ซึ่งจะทําใหเกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชนอยางแทจริง และทํา
ใหสังคมกาวขามพน “วิกฤตของความรู” ที่เปนปญหามานานหลายทศวรรษ

อันดามัน: การเมืองเรื่องความรู
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