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คํานํา 

การทําเวทีประชาพิจารณ์ หรือเวทีประชาสัมพันธ์ของหลายหน่วยงานของสารพัดโครงการการพัฒนา
ขนาดใหญ่ท่ีจะเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ได้สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแยกส่วน เกิดการ
เห็นภาพการพัฒนาแบบขาดแหว่งจนแทบไม่มีใครเห็นท้ังหมด 

แต่ในภาวะท่ีพอจะมีร่องรอยของโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีพอมีให้เห็นบ้างในหลายโอกาส  และใน
ท่ามกลางข้อมูลโครงการท่ีหาได้ไม่ยากนักในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร  เมื่อนํามาปะติดปะต่อทําความ
เข้าใจ จนนํามาสู่การเห็นภาพใหญ่ของการพัฒนาจังหวัดสงขลา-สตูลอย่างท่ีน้อยคนจะเคยรับรู้ สงขลา-
สตูล จังหวัดท่ีมีธรรมชาติงดงาม กําลังถูกวางทิศทางการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมหนักเช่นเดียวกับ
จังหวัดระยอง 

ข้อมูลและภาพท้ังหมดท่ีปรากฏในหนังสือเล่มนี้  ล้วนนํามาจากเอกสารของโครงการต่างๆท่ีปรากฏในท่ี
ต่างๆ บางส่วนเป็นเอกสารท่ีประกอบการศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ บางส่วนเป็น
เอกสารเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์  บางส่วนเป็นเอกสารท่ีใช้นําเสนอประกอบการทําประชาพิจารณ์หรือ
ประชาสัมพันธ์  เมื่อนําเอกสารและข้อมูลท่ีพอจะหาได้มาปะคิดปะต่อจนเห็นเค้าลางของหายนะท่ีจะ
เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา-สตูล   

แผนภาพทุกภาพ  เอกสารทุกช้ิน ไม่มีการทําแผนท่ีหรือทําแผนผังขึ้นมาใหม่ จะใช้แผนผังแผนท่ีจาก
เอกสารต้นฉบับของโครงการพัฒนาต่างๆ ท้ังส้ิน  จะมีก็เพียงการเขียนอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น  เพ่ือ
ไม่ให้เจ้าของโครงการกล่าวหาได้ว่า มีการบิดเบือนข้อมูล เหมือนอย่างท่ีภาคประชาสังคมในท้ังสอง
จังหวัดได้ตําหนิโครงการต่างๆ ท่ีมาทําการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอว่า “บอกไม่หมด บิดเบือนความจริง” 

การรวบรวมข้อมูล ได้ทําให้เห็นภาพการพัฒนาท่ีรัฐบาลกลางได้ค่อยๆ แบให้เห็น การค่อยๆ พัฒนามาที
ละส่วน ต่างกรมกอง ต่างวาระกัน แต่เมื่อมารวมกันในพ้ืนท่ี ภาพของสงขลา-สตูลในอนาคตอันใกล้ จะ
กลายเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนักอีกพ้ืนท่ีหนึ่งของประเทศไทยอย่างแน่นอน  สงขลา-สตูลจะมีโอกาส
เป็นเหมือนมาบตาพุด 2 ท่ีจุดเริ่มต้นก็มาจากการมีโรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า และท่าเรือน้ําลึกและระบบ
ขนส่ง เช่นเดียวกัน 

ในทุกวันนี้ ข้อมูลการพัฒนาจังหวัดสงขลาและสตูล ได้กระเส็นกระสายออกมาอย่างแยกส่วน บางพ้ืนท่ี
รับรู้เรื่องการสร้างท่าเรือน้ําลึก บางคนรับรู้เรื่องคลังน้ํามันท่ีจะมาตั้งท่ีสิงหนคร  บางเครือข่ายกําลัง
คัดค้านการทําประชาสัมพันธ์เรื่องเหมืองถ่านหินท่ีสะบ้าย้อย  บางจังหวะก็ได้ยินข่าวทางส่ือวิทยุว่าจะมี
การสร้างรถไฟรางคู่  บางโอกาสก็มีเวทีประชาพิจารณ์ให้ประชาชนได้ไปแสดงความเห็นเรื่องการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงท่ี  2  บางครั้งก็มีข่าวคราวคราบสารหนืดสีดําคล้ายน้ํามันกระจายสร้างความ
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สกปรกตามแนวชายหาด บางชุมชนอาจกําลังสับสนในข้อมูลท่ีได้รับว่าทําไมมีแต่ส่ิงดีๆ เป็นโครงการเล็ก
ท่ีเกิดขึ้นและคงไม่ส่งผลกระทบใดๆ เพราะเขาไม่เห็นภาพรวมท่ีจะเกิดขึ้นท้ังหมด  ท้ังหมดนี้มีการแยก
ส่วนแยกวงการรับรู้ จนยากท่ีใครคนใดคนหนึ่งจะเห็นภาพท้ังหมดและตามได้ทัน 

หนังสือฉบับนี้  คงจะสามารถทําให้คนสงขลา-สตูล และคนไทยท้ังประเทศ ได้เห็นถึงการพัฒนาท่ีกําลัง
จะเกิดขึ้นจริงในพ้ืนท่ีภายในระยะเวลา 4-5 ปีนี้ ซึ่งจะทําให้สงขลา-สตูล จังหวัดแห่งความสงบสุขและ
สมานฉันท์  เปล่ียนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ   

ขอขอบคุณประชาชนในพ้ืนท่ีหลายกลุ่มท่ียืนหยัดปกป้องแผ่นดินเกิดจากการพัฒนาท่ีทําลายล้าง   

ขอเชิญชวนคนสงขลา-สตูลได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ท่ีต้องการการพัฒนาอย่างย่ังยืนบนฐานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ไม่เอาการพัฒนาท่ีทําให้จังหวัดสงขลา-สตูลเป็นจังหวัดฐาน
อุตสาหกรรม ไม่ขอเป็นแบบจังหวัดระยอง  ไม่เอาการพัฒนาท่ีทําลายวิถีชีวิต สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม  
เพียงเพราะมุ่งผลกําไรของคนกลุ่มน้อยและบริษัทข้ามชาติ 

การรับรู้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน เป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท่ีแท้จริง  

 

ด้วยจิตคารวะ 

คณะทํางานหยุดการพัฒนาสงขลา-สตูลสู่การเป็นจังหวดัอุตสาหกรรมหนัก 

มิถุนายน 2554 
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แนวคิดการพัฒนาภาคใต้ 
สู่อุตสาหกรรมหนัก 
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ตลอดช่วงเวลาประมาณ 2 ปีท่ีผ่านมา ได้มีความเคล่ือนไหวจากหลายฝ่ายในการผลักดัน

โครงการขนาดใหญ่ให้ลงในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา สตูลและนครศรีธรรมราช  เพ่ือท่ีจะพัฒนาภาคใต้
ตอนล่างให้เป็นพ้ืนท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่แทนท่ีภาคตะวันออก  ซึ่งมีปัญหาความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดล้อมจนเกินจะเยียวยา 

ข้อมูลในการดําเนินโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ นั้น  มีการเปิดเผยอย่างแยกส่วน ต่างกรรมต่าง
วาระ  ในการทําประชาสัมพันธ์หรือการทําประชาพิจารณ์เฉพาะโครงการ โดยท่ีคนในพ้ืนท่ีเองแทบจะ
ไม่มีใครได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาท้ังหมดท่ีจะเกิดขึ้น   

คําถามสําคัญก็คือ ทําไมจึงต้องซอยแยกส่วนโครงการพัฒนาต่างๆ  แล้วค่อยๆ ซึมลึกนํา
โครงการต่างๆ เข้ามาท่ีละโครงการสองโครงการ และมีการให้ข้อมูลให้น้อยท่ีสุดเฉพาะตัวโครงการ ไม่
พูดถึงภาพรวมการพัฒนาท้ังหมด ทําให้ทุกอย่างเงียบท่ีสุด  หรือเพราะอภิมหาทิศทางการพัฒนานี้ มี
วาระซ่อนเร้น จึงไม่สามารถให้คนใต้ร่วมรับรู้ข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมได้ 

การไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ ก็ประดุจการปิดบังข้อมูลภาพรวมการพัฒนาไม่ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีส่วนร่วมในการร่วมพิจารณาตัดสินใจนั่นเอง   

ข้อมูลท่ีจะมีการนําเสนอต่อไปนี้รวบรวมมาจากข้อมูลและภาพท่ีมีการนําเสนอในการทํา
ประชาสัมพันธ์หรือประชาพิจารณ์โครงการต่างๆ อย่างแยกส่วน  นํามาปะติดปะต่อเพ่ือให้คนสงขลา-
สตูล  ได้เห็นภาพของอนาคตท่ีกําลังจะเกิดขึ้น  เพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในฐานะเจ้าของ
แผ่นดินเกิดท่ีต้องการเห็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

วันนี้ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดสงขลาและสตูล  จะเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนักเช่นเดียวกับ
พ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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 ในการนําเสนอภาพฝันของการพัฒนาประเทศไทย ภาคใต้จะได้รับการให้ความสําคัญในฐานะท่ี
เป็นเส้นทางสําคัญท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบทุนนิยมโลกได้อย่างสอดคล้อง 
 ด้วยเหตุผลสําคัญ คือ ภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีจุดเด่นด้านชัยภูมิท่ียาวเป็นคาบสมุทรโดยมีมหาสมุทร
อินเดียและแปซิฟิกอยู่ขนาบข้าง  หากสามารถสร้างสะพานเศรษฐกิจ ซึ่งมีการขนส่งข้ามคาบสมุทรท่ี
สะดวก ก็จะสามารถลดความแออัดของการขนส่งสินค้าท่ีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงเรือบรรทุก
น้ํามันต้องแล่นผ่านช่องแคบมะละกาท่ีคับแคบ แล้วอ้อมผ่านสิงคโปร์ หรือต้องผ่านช่องแคบซุนด้า 
ประเทศอินโดนีเซีย  ทําให้เสียเวลาในการเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม่น้อย   

อีกท้ังหากประเทศไทยมีโรงงานผลิตสินค้าจํานวนมหาศาลตลอดแนวสะพานเศรษฐกิจ  ก็จะ
สามารถยกฐานะประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ ให้เป็นหัวขบวนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยสู่ขบวน
ทุนนิยมโลกควบคู่กับระบบอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของไทย   
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To Africa, 
Middle East, 
Europe

To China, 
Japan, 
America

 
ภาพท่ี 1 :  แสดงสะพานเศรษฐกิจเส้นใหม่ของไทย  เพ่ือเช่ือมการขนส่งกับระบบทุนนิยมโลก 

 
แน่นอนว่า ภาพฝันท่ีสวยงามเช่นนี้ ฟังดูสมเหตุสมผลในเชิงวิชาการ สามารถขายฝันให้กับ

นักการเมือง นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม นักวิชาการสายเศรษฐกิจทุนนิยม รวมถึงองค์กรการเงิน
ระหว่างประเทศท่ีพร้อมปล่อยกู้เพ่ือกินดอกเบี้ย แต่น่าแปลกท่ีว่า ความคิดท่ีงดงามสวยหรูเช่นนี้ กลับไม่
กล้านํามาเปิดเผยอย่างกว้างขวางกับประชาชน ประหนึ่งกลัวว่าจะถูกคัดค้านจนไม่สามารถดาํเนนิการได ้  

 

 �!"#�$%&�� �'��- 	)��*+��"�,&"-��	 �,ก���,�"ก 
  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วางแผนในห้องแอร์ท่ี
กรุงเทพมหานคร  และมีข้อสรุปท่ีชัดเจนแล้วว่า  จะพัฒนาภาคใต้ตอนล่างสู่การเป็นอุตสาหกรรมหนัก1   

โดยสภาพัฒน์ฯ ได้กําหนดพ้ืนท่ีพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (CDA) เป็นอนุภาคใต้ 3 พ้ืนท่ี ได้แก่  
1) พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ฝ่ังตะวันออกในแนวชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เน้นพัฒนาแบบ

ผสมผสานอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม-ท่องเท่ียว  

                                                           

1 	
�����������กก�������������� ก��������� ����
���!�����"#�!$#���%#&��'��()*����+�
 : ก�-�"�ก��&��.�
/0	��� 12�  #��3�#4#&�5 "����  &��6�7ก8�2
�##1��������"#��# /9�#!ก��#�-�ก���ก���!$#�ก���:�8;ก4����
/!����<.�'��4 15 �4=0#��# 2553 - <�6��'0�#�#�'��4>���/4�4��'/��!�4 60 6@ �<� 4&���!�/�	��#��4#&�5 
   
 

A6��# B��60C# 

�ก�<��  ����4ก� A6�4#�2�� ��D�4ก� 
�� !#��กก��� �01�6 

/���#�:�8;ก4��/
#+<�. 
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2) พ้ืนท่ีท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง  เป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียว/พักผ่อนระดับโลก และ
บริการฐานความรู้   

3) พ้ืนท่ีแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล – สงขลา  เพ่ือเช่ือมสตูล-สงขลาและตอนเหนือของมาเลเซีย จะ
มีการพัฒนาท่าเรือใหญ่ท้ัง 2 ฝ่ัง พัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องบนพ้ืนท่ีราบขนาดใหญ่บริเวณหลังท่าเรือท่ีจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม และเลิกแนวคิดการขุดคอ
คอดกระไปอย่างแน่นอนแล้ว  โดยนําแนวทางการสร้าง Landbridge ด้วยท่าเรือท่ีเช่ือมด้วยถนนและ
รถไฟรางคู่มาทดแทน 

 

  
ภาพท่ี 2 (ทางซ้าย) :  แสดงภาพการแบ่งพ้ืนท่ีภาคใต้เป็น 3 อนุภาคใต้ โดย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีจะ
ก้าวไปสู่การเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนักเต็มรูปแบบในอนาคต 
 
ภาพท่ี 3 (ทางขวา) :  แสดงภาพรวมการพัฒนาภาคใต้ท่ีจะมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือมุ่งเน้นไปสู่การเป็น
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะสงขลา สตูล และนครศรีธรรมราช ยกเว้นฝั่งอันดามันคือภูเก็ต ระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง เป็นพ้ืนท่ี
พัฒนาการท่องเท่ียว 
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ข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ 
ในนามการพัฒนาสงขลา-สตูล 
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 ก้าวแรกก้าวสําคัญของการพัฒนาพ้ืนท่ีสงขลา-สตูลสู่การเป็นอุตสาหกรรม คือ  การเกิดขึ้นของ
โรงแยกก๊าซจะนะและท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย    
 โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ได้เริ่มสร้างในปี 2546  มี
ขนาดกําลังผลิต 425 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน บนพ้ืนท่ีประมาณ 950 ไร่ในบริเวณ ต.ตล่ิงชัน อ.จะนะ จ.
สงขลา ส่งก๊าซจากอําเภอจะนะไปยังอําเภอสะเดาเพ่ือส่งต่อให้ประเทศมาเลเซีย ในท่ามกลางการ
คัดค้านของชาวบ้านและภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลาอย่างแข็งขัน  แต่ด้วยอํานาจรัฐ อํานาจมืด 
และอํานาจเงิน  และการสลายการชุมนุมของชาวบ้านท่ีชุมนุมอย่างสงบหน้าโรงแรมเจบี  อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2545 และในท่ีสุดก็สามารถก่อสร้างได้สําเร็จและเปิด
เดินเครื่องจักรตั้งแต่ปี 2549 
 

 
ภาพท่ี 4  : ภาพแสดงโรงแยกก๊าซจะนะ  ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 โรงแยกก๊าซของไทยคือท่ีระยอง ขนอมและจะนะ 
 

 ปัจจุบัน ปัญหาหลักท่ีชุมชนรอบโรงแยกก๊าซจะนะประสบปัญหาจากมลพิษในพ้ืนท่ี ท่ีสําคัญ
ได้แก่ ปัญหากล่ินเหม็น ซึ่งรบกวนสุขภาพของคนในพ้ืนท่ีอย่างมาก กล่ินเหม็นดังกล่าวเกิดจาก
กระบวนการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงย่ิงคือ ในกล่ินท่ีเหม็นนั้นมีสารก่อมะเร็งด้วยหรือไม่ แต่
ทางโรงแยกก๊าซฯกลับไม่ได้มีการตรวจวัดสารก่อมะเร็งเหล่านี้แต่อย่างใดท้ังในบรรยากาศและในรา่งกาย
ของชาวบ้านรอบโรงงาน   

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเสียงดัง การปล่อยน้ําเสีย บรรยากาศในพ้ืนท่ีท่ีร้อนมากขึ้น บ่อน้ําตื้น
ของชาวบ้านแห้ง  การถมดินจํานวนมากปิดกั้นทางน้ําและถมทับป่าพรุของชุมชน รวมท้ังการยึดท่ีดิน
สาธารณะท่ีเป็นศาสนบริจาค (วากัฟ) ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยท่ีเจ้าของและทายาทไม่ยินยอม 
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 หลังจากท่ีโรงแยกก๊าซได้สร้างเสร็จและส่งก๊าซไปสู่ประเทศมาเลเซีย โรงไฟฟ้าจะนะก็ได้เริ่ม
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีบ้านป่าชิง และบ้านควนหัวช้าง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในพ้ืนท่ี 751 ไร่ เป็น
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 725 
เมกกะวัตต์  และมีแผนท่ีจะขยายกําลังการผลิตอีกเท่าตัวด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าอีก 1 โรงในพ้ืนท่ี
เดียวกันในปี 2554 นี้ 

ผลกระทบสําคัญต่อส่ิงแวดล้อมของโรงฟ้าจะนะ คือ การปล่อยน้ําหล่อเย็นท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ํา
คลองลงสู่คลองนาทับ ส่งผลต่อประชาชนที่ใช้น้ําและเ ลี้ยงปลาตลอดแนวคลองในระยะยาว  
นอกจากนี้ ยังมีมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น   ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) และไนโตรเจนออกไซด์ (NOX )  
และมีปัญหาเสียงดังรบกวนชุมชนใกล้เคียงด้วยโดยเฉพาะชุมชนควนหัวช้าง  เป็นต้น 

นอกจากนี้  การใช้งบประมาณของ กฟผ.ซึ่งนํามาจากค่า Ft ท่ีเก็บจากค่าไฟของผู้ใช้ไฟฟ้ามาใช้
ในการทํางานมวลชนสัมพันธ์ ภายใต้การพัฒนาแบบแจกเงินให้กับหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มประชาชนต่างๆ ปีละกว่า 50 ล้านบาท ได้ทําให้เกิดการคอรัปช่ันและการพัฒนาโครงสร้าง
ท่ีใช้เงินเป็นตัวตั้งอย่างสูญเปล่า และทําลายค่านิยมท่ียึดหลักการอาสา การพ่ึงตนเองในพ้ืนท่ีอย่าง
รุนแรง  

 
 

ภาพท่ี 5 : แสดงโรงแยกก๊าซจะนะ ท่ีมีท่อส่งก๊าซ (สีแดง) มายังโรงไฟฟ้าจะนะ  เหตุท่ีท่อส่งก๊าซคดเค้ียวเหมือนงูเลื้อยก็เพราะ
ชาวบ้านบางส่วนไม่ยอมขายท่ีดินให้ท่อผ่าน  
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ท้ังโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียท่ีอําเภอจะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ ถือเป็นสองหัวหอกสําคัญใน
ระยะแรกของการเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา-สตูล 
เช่นเดียวกับท่ีพ้ืนท่ีมาบตาพุดก็เริ่มด้วยโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าเช่นกัน 

 

ก
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ในช่วงเวลา 2-5 ปีนี้  จะเกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เพ่ือการ
ก้าวไปสู่การเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนักแบบมาบตาพุด  โดยการพัฒนาขนาดใหญ่ท่ีจะเกิดขึ้น ได้แก่ 
• การขยายโรงไฟฟ้าจะนะโรงท่ี 2  เพ่ิมกําลังการผลิตอีกเท่าตัวคือประมาณ 730 เมกกะวัตต์ ซึ่ง

จะทําให้มีกําลังการผลิตท้ังส้ิน 1460 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ภาคใต้ 

• การขยายโรงแยกก๊าซโรงท่ี 2  จะกําลังการผลิตเพ่ิมอีกเท่าตัว รวมกําลังการผลิตเป็น 850 
ลูกบาศก์ฟุต/วัน ซึ่งมีกําลังการผลิตเกือบเท่ากับโรงแยกก๊าซท่ีมาบตาพุด   

• การก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกจะนะ / ละงู  ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่เช่นเดียวกับท่าเรือแหลมฉบัง 
เพ่ือเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าเช่ือมสองฝ่ังคาบสมุทรโดยไม่ต้องอ้อมผ่านสิงคโปร์ 

• รถไฟรางคู่และมอเตอร์เวย์ละงู-จะนะ เช่ือมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือน้ําลึกท้ัง 2 แห่ง  
• ท่อส่งนํ้ามันและคลังนํ้ามันละงู/สิงหนคร  เพ่ือขนถ่ายน้ํามันผ่านระบบท่อผ่านคาบสมุทร 

พร้อมคลังน้ํามันทางฝ่ังละงูในพ้ืนท่ี 5,000 ไร่ ท่ีมีถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ 10 ลูกและคลังน้ํามัน
ในพ้ืนท่ีสิงหนคร 10,000 ไร่ ท่ีมีถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ถึง 50 ลูก 

• นิคมอุตสาหกรรมท้ังฝั่งสตูลและสงขลา อีกท้ังยังมีการขยายตัวของโรงงานนอกนิคมด้วย 
• มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา  เพ่ือการขนส่งสินค้าไปยังมาเลเซียและท่าเรือปีนัง พร้อมการ

สร้างนิคมอุตสาหกรรม 990 ไร่ท่ีบ้านทับโกบ อําเภอสะเดา 
• โรงไฟฟ้าและเหมืองลิกไนท์สะบ้าย้อย ซึ่งต้องย้ายชุมชนอย่างน้อย 2 ตําบลประชากรกว่า 

20,000 คน เพ่ือนําถ่านหินมาผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรม 
• โรงถลุงเหล็กต้นนํ้าและอุตสาหกรรมเหล็กกลางนํ้าท่ีอําเภอระโนด ซึ่งต้องมีการสร้างท่าเรือ

เพ่ือขนถ่ายแร่เหล็กและถ่านหินท่ีใช้ในการถลุงเหล็ก พ้ืนท่ีอย่างน้อย 8,000 ไร่ จะกลายมาเป็น
นิคมอุตสาหกรรมเหล็กท่ีเต็มไปด้วยมลพิษ 

• หลุมขุดเจาะนํ้ามันชายฝั่งสงขลาของบริษัทนิวคอสตอล  ซึ่งปัจจุบันได้มีการขุดเจาะไปแล้ว 
และเป็นท่ีต้องสงสัยว่าเป็นต้นเหตุของสารสีดําคล้ายน้ํามันดิบท่ีลอยมาปนเปื้อนทรายตาม
ชายหาดตลอดแนวจังหวัดสงขลา 

• การสร้างเข่ือนท้ิงหินเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายหาดตลอดแนวหาดทรายของจังหวัด
สงขลา แต่ตัวเขื่อนนี้เองกลับเป็นต้นเหตุสําคัญท่ีทําให้ชายหาดพัง และสูญเสียหาดธรรมชาติท่ี
สวยงาม 
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• นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการสร้างอ่างเก็บนํ้าหรือเข่ือนขนาดเล็กอีกหลายจุดตามต้นนํ้า เพ่ือ
เก็บและนําน้ําจืดมาใช้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น โครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง – จะ
นะ จังหวัดสงขลา  และอาจรวมถึงการฟ้ืนแนวคิดการสร้างเขื่อนปิดปากทะเลสาบสงขลา เพ่ือ
การทําเป็นอ่างน้ําจืดขนาดใหญ่ด้วยในอนาคต 

 
ท้ังหมดนี้กําลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาและสตูล เพ่ือให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาภาคใต้

ตามท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วางแม่แบบของการพัฒนาเอาไว้  และหากเป็นเช่นนี้
จริง สงขลา-สตูลก็จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมหนัก และมีโอกาสท่ีจะเป็นมาบ
ตาพุด 2 ในอนาคตอันใกล้ 

 

 1!�������ก�� �'�� 7  	)�  ��-�*�4��� )���	 �,ก��������.�
���� 
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สะพานเศรษฐกิจ หรือ Landbridge เส้นสงขลา-สตูล ซึ่งมีท่าเรือน้ําลึกปากบารา อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล เป็นท่าเรือใหญ่ฝ่ังอันดามัน  และมีท่าเรือน้ําลึกนาทับ (สงขลา2) อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ฝ่ังอ่าวไทย โดยมีการเช่ือมต่อท่าเรือน้ําลึกท้ัง 2 แห่งด้วยทางรถไฟรางคู่ ซึ่ง
เน้นเพ่ือการขนส่งสินค้า และมีถนนขนานทางรถไฟเพ่ือการขนส่งสินค้าข้ามคาบสมุทร 
 สะพานเศรษฐกิจเส้นนี้จะเป็นหัวใจของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ตอนล่าง เพราะ
นอกจากจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยให้เรือเทียบท่าส่งผ่านทางรถไฟไปขึ้นอีกฟากหนึ่ง โดยท่ีเรือ
สินค้าไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาท่ีมีความแออัดสูงเพ่ือนําไปส่งยังประเทศปลายทาง นอกจาก
ประเทศไทยได้เก็บค่าผ่านทางแล้ว  ประโยชน์ท่ีสําคัญย่ิงกว่าคือการท่ีวัตถุดิบและสินค้าจากประเทศ
ต่างๆ  จะถูกนํามาผลิตท่ีนี่ หรือนํามาประกอบเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าท่ีนี่  ซึ่งเมื่อมีผู้ผลิตมีวัตถุดิบ ก็จะมี
นิคมอุตสาหกรรมตามมาในอนาคต  แล้วส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้ท้ังสองฝ่ังมหาสมุทร  
 บทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักจากพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ีปัจจุบันส่งผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างรุนแรงก็เริ่มต้นจากการสร้างโรงแยกก๊าซ 
การสร้างโรงไฟฟ้า และการสร้างท่าเรือน้ําลึกเช่นกัน  ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนท่ีท่ีสําคัญย่ิงของอุตสาหกรรม
หนักและนิคมอุตสาหกรรมท่ีกําลังจะตามมา   

ดังนั้น เมื่อมีโรงแยกก๊าซไทยมาเลเซีย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ และท่าเรือน้ําลึกท้ัง 2 
ฝ่ังมหาสมุทร ซึ่งเช่ือมกันด้วยระบบการขนส่งสินค้าด้วยทางรถไฟรางคู่และถนนมอเตอร์เวย์ ย่อมจะเป็น
พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะชักนําให้เกิดอุตสาหกรรมหนักและนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีสงขลา-สตูล
ตามมาในอนาคตอย่างแน่นอน 
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ท่าเรือน้ําลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล  เป็นท่าเรือน้ําลึกขนาดใหญ่ของประเทศไทย 

โดยมีการกําหนดแบบการก่อสร้างให้ถมทะเลห่างจากฝ่ังออกไป 4.3 กิโลเมตร เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีท่าเรือกลาง
ทะเลขนาดใหญ่ โดยมีสะพานท่ีเป็นถนน 4 เลนเช่ือมจากชายฝ่ังไปยังตัวท่าเทียบเรือ และมีการสร้าง
เขื่อนกันคล่ืนขนาดใหญ่ท่ีมีความยาวนับกิโลเมตรระหว่างท่าเรือกับทะเลเปิดด้วย  ท่าเรือน้ําลึกปากบา
รานับได้ว่าเป็นหัวขบวนของการเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรมหนักท่ีจะตามมาอีกหลายโครงการ หาก
ก่อสร้างไม่สําเร็จโครงการอ่ืนๆ ก็จะหยุดชะงักไปด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 7 : แสดงแบบแปลนท่าเรือนํ้าลึกปากบารา เมื่อเรือขนส่งสินค้าจํานวนมากเข้าเทียบท่า  สิ่งแวดล้อมและวิถีประมง
พ้ืนบ้านก็คงหมดไปในท่ีสุด 
   

ตามโครงการระยะแรกของท่าเรือปากบารา ระยะแรกจะสร้างท่าเรือขนาดกว้าง 430 เมตร ยาว 
1,100 เมตร ห่างจากฝ่ัง 4.3 กิโลเมตร มีการถมทะเลทําลานจอดรถและอาคารท่ีไม่เกี่ยวกับปฏิบัติการ
หน้าท่ีประมาณ 600 ไร่ ถมทะเลเป็นพ้ืนท่ีปฏิบัติการหน้าท่าและลานวางกองสินค้าอีก 165 ไร่ รวม 765 
ไร่ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 3 หมื่นล้านบาท   

ปัจจุบันรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว แต่ความกังวลท่ีสําคัญขอคนสตูล คือ การท่องเท่ียวทางทะเลจะเสียหายจาก

�	���#ก!#����# 

/���#��  4.3 ก�.��ก()*� 

&.������D/1 



 15

เรือบรรทุกสินค้าจํานวนมากท่ีเข้ามาพร้อมกับมลพิษ  การสูญเสียอาชีพของประมงชายฝ่ังเพราะสัตว์
ทะเลคงอยู่ไม่ได้นั้น เสียงของประชาชนคนเล็กคนน้อยนี้กลับไม่ได้รับความใส่ใจ 

การก่อสร้างท่าเรือในทะเล จะต้องมีการถมทะเลด้วยท้ังหินและทรายจํานวนมาก การขุดทราย
และหินจากบนฝ่ังในพ้ืนท่ีอําเภอละงู จังหวัดสตูล และจากอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาไปถมทะเล
จํานวนมากจะส่งผลเสียต่อสมดุลอันเปราะบางของระบบนิเวศ รวมท้ังการก่อสร้างท่าเรือนี้ยังต้องมีการ
ขอใช้ท่ีอุทยานแห่งชาติด้วยในพ้ืนท่ีกว่าพันไร่อย่างถาวร ระบบนิเวศทางทะเลของหมู่เกาะตะรุเตาและ
หมู่เกาะเภตราคงสูญเสียไปอย่างไม่มีวันท่ีจะเรียกกลับมาได้ การท่องเท่ียวท่ีเป็นรายได้สําคัญของคน
สตูลจะค่อยๆ สาบสูญไปในท่ีสุด 
 ตามแผนการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกปากบารานี้  หากผลประกอบการเป็นไปตามท่ีประมาณการไว้  
ได้แบ่งช่วงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็น 3 ระยะกล่าวคือ 

• ระยะท่ี 1 ก่อสร้างปี 2553-2556  สามารถในการขนถ่านสินค้าได้ปีละ 825,000 ตู้คอนเทน
เนอร์  

• ระยะท่ี 2 ก่อสร้างปี 2559-2561  สามารถในการขนถ่านสินค้าได้ปีละ 1,375,000 ตู้คอน
เทนเนอร์ 

• ระยะท่ี 3 ก่อสร้างปี 2564-2567  สามารถในการขนถ่านสินค้าได้ปีละ 2,475,000 ตู้คอน
เทนเนอร์ 

 นอกจากนี้  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา  ยังได้ระบุถึงความจําเป็นท่ี
ต้องมีเขตอุตสาหกรรมสนับสนุนและต่อเนื่องกับท่าเรือ ได้แก่ อู่ซ่อมหรือต่อเรือ อุตสาหกรรมซ่อมและ
ล้างตู้ขนสินค้า ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีการระบุพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม แต่ก็เป็นท่ีทราบดีว่าเขตนี้ควรต้องอยู่ติดหรือ
ใกล้ท่าเรือน้ําลึกปากบารา 

ในปัจจุบันท่าเรือน้ําลึกปากบาราได้รับการตั้งคําถามและการคัดค้านจากประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสตูลอย่างกว้างขวาง  อย่างไรก็ตาม กระแสการผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ก็ยังเข้มข้นเช่นเดิม 
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สําหรับท่าเรือน้ําลึกสงขลา 2 หรือท่าเรือน้ําลึกนาทับ  อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา2  เป็นท่าเรือ
น้ําลึกในขนาดเดียวกันกับท่าเรือน้ําลึกปากบารา  มีลักษณะการออกแบบท่ีตัวท่าเรืออยู่บนฝ่ัง และมี
สะพานเทียบเรือย่ืนออกไปในทะเล   

โดยจะมีการสร้างขึ้นท่ีบริเวณชายหาดบ้านสวนกง ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ ซึ่งเป็นชายหาดท่ี
ยังสวยงามและไม่มีการกัดเซาะชายหาด  เหตุผลสําคัญท่ีเลือกการขึ้นท่าเรือท่ีชายหาดบ้านสวนกงก็
เพราะในบริเวณดังกล่าวมีท่ีดินสาธารณะจํานวนกว่า 650 ไร่ โครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการเฉพาะ

                                                           

2 	
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ส่วนของท่าเรือ(ไม่รวมระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ) ในระยะแรกในปี 2554-2557 เป็นเงิน 6,031 ล้าน
บาท และระยะท่ี 2 ในปี 2559-2561 จํานวน 5,290 ล้านบาท รวมท้ังส้ิน 11,321 ล้านบาท 

ในตัวโครงการจะมีการสร้างเขื่อนหินท้ิงกลางทะเลยาวตลอดแนวท่าเรือประมาณ 4 กิโลเมตร 
โดยมีสันเขื่อนสูงจากระดับน้ําทะเล 4 เมตร เพ่ือกันคล่ืนไม่ให้รบกวนการขนถ่ายสินค้า อันจะเป็นการ
ทําลายสภาพแวดล้อมในทะเลให้เกิดความเสียหายอย่างส้ินเชิง 

อีกท้ังจะมีการสร้างเขื่อนหินท้ิงตามแนวชายหาดเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายหาด อัน
เนื่องมาจากตัวท่าเรือดักทรายไว้ โดยจะสร้างเขื่อนหินท้ิงจากท่าเรือยาวหลายกิโลเมตรไปทางอําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา  ซึ่งจะทําให้ชายหาดเหล่านั้นสูญเสียความเป็นชายหาดธรรมชาติไปอย่างไม่มีวัน
หวนกลับ 

นอกจากการก่อสร้างท่าเรือแล้ว ยังต้องมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานร่วมด้วยกล่าว คือ  
• การสร้างทางรถไฟจากสถานีควนมีด อ.จะนะ เข้ามายังท่าเรือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร   
• การก่อสร้างถนนเข้าสู่ท่าเรือจากส่ีแยกบ้านท่าแค ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
• การตัดถนนทางหลวงชนบทสาย 5004 สายใหม่ เพ่ิมเติมอีก 3 กิโลเมตร ให้ถนนอ้อมพ้ืนท่ี

ท่าเรือ 
• การก่อสร้างท่อส่งนํ้าประปามาจากบ้านทุ่งหวังยาว 14 กิโลเมตร 
• การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากสถานีไฟฟ้าย่อยสงขลา 3 ต.เขารูปช้าง ระยะทาง 13 

กิโลเมตร 
และแน่นอนว่าท่าเรือน้ําลึกนาทับย่อมต้องมีขนาดและความสามารถในการขนส่งสินค้าเท่ากับ

ท่าเรือน้ําลึกปากบารา เพ่ือให้สามารถขนถ่ายสินค้าระหว่างสองมหาสมุทรได้ ดังนั้น ทะเลอ่าวไทย
บริเวณอําเภอจะนะ อําเภอเมือง และอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ย่อมจะได้รับผลกระทบในด้านการ
ประมงของประมงพ้ืนบ้าน ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในทะเลจะถูกแทนท่ีด้วยเรือสินค้า คราบน้ํามัน 
ขยะ และ เสียงรบกวนจากการขนถ่ายสินค้า 

พ้ืนท่ีบริเวณปากคลองนาทับนอกจากการได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าจะนะแล้ว การมีท่าเรือ
ในบริเวณนี้ ย่อมสร้างความเส่ือมโทรมให้กับส่ิงแวดล้อมของคลองนาทับมากขึ้นไปอีก อาจจะส้ินสุดยุค
ของการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในคลองนาทับเช่นปลาเก๋า ปลากะพง รวมท้ังการประมงชายฝ่ังท่ีเดิมเล้ียงชีพ
คนหลายพันคนลงในอีกไม่นาน 
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ภาพท่ี 8 : แสดงแบบแปลนท่าเรือนํ้าลึกนาทับ  ซ่ึงขนาดท่าเรือมีขนาดใหญ่กว่าเกาะคูนํ้ารอบเสียอีก   
 

ท่ีสําคัญ ท่าเรือน้ําลึกนาทับเป็นท่าเรือท่ีสร้างบนฝ่ังเป็นพ้ืนท่ีหลัก ทําให้ต้องมีการถมทะเล
ออกไปเป็นหน้าท่า มีการขุดทรายในทะเลเพ่ือเปิดร่องน้ําให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เข้ามารับสินค้า
ได้ ซึ่งแน่นอนว่า การก่อสร้างในลักษณะดังนี้จะส่งผลต่อการกัดเซาะชายหาดตลอดแนวชายหาดท่ี
สวยงาม เช่นเดียวกับกรณีการถมทะเลเพ่ือสร้างท่าเรือของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีส่งผลให้
ชายหาดแสงจันทร์ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดระยองเสียหาย  และกลายเป็นชายหาดหินท้ิงเนื่องจากการถม
หินเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายหาด ทําให้สูญเสียชายหาดท่ีสวยงามลงไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ และ
หาดทรายในอําเภอเมือง อําเภอจะนะและอําเภอเทพาก็จะประสบความเสียหายไม่ต่างจากท่ีจังหวัด
ระยอง 

 

�;�2����)�  ������ก��'� �� 2 �������  
  

จากการออกแบบของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการวาง
เส้นทางรถไฟรางคู่เช่ือมท่าเรือจากฝ่ังอําเภอละงูมายังท่าเรือนาทับจังหวัดสงขลา3 ด้วยจํานวนเงินลงทุน
                                                           

3 �����ก��ก/��ก��:7ก8�� ���<��/������ก������%���
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ท่ีสูงมาก กล่าวคือในระยะแรก 26,400 ล้านบาท และรวม 3 ระยะคิดเป็นเงินลงทุนกว่า 44,100 ล้าน
บาท 

ลักษณะการออกแบบเป็นรถไฟรางคู่  การเวนคืนท่ีดินตลอดแนวรางรถไฟ 142 กิโลเมตรข้างละ
ประมาณ 25-35 เมตร มีการออกแบบสถานีรถไฟสําหรับการรับส่งผู้โดยสารเพ่ิมเติมท่ีสถานีละงูและ
สถานีควนกาหลง โดยมีการออกแบบจุดพักรถไฟและซ่อมบํารุงท่ีสถานีรถไฟรางคู่ท่ีสถานีควนกาหลง
ด้วย ซึ่งจะมีการเวนคืนท่ีดินข้างละ 80 เมตร  
 เส้นทางการวางรถไฟรางคู่นั้นมีความยาว 142 กิโลเมตร จะผ่านพ้ืนท่ี 22 ตําบล ใน 8 อําเภอ
ดังนี้ 
 จังหวัดสตูล ผ่าน ต.ปากนํ้า ต.ละงู อ.ละงู , ต.ท่าเรือ ต.ท่าแพ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ, ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน, ต.ควนกาหลง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง  
 จังหวัดสงขลา ผ่าน ต.เขาพระ ต.ท่าชะมวง ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ, ต.ฉลุ ต.ทุ่งตําเสา ต.
ควนลัง ต.บ้านพรุ ต.คอหงส์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ , ต.พิจิตร อ.นาหม่อม, ต.จะโหนง ต.คลองเปียะ 
ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ อ.จะนะ 
 ผลกระทบท่ีสําคัญของรถไฟรางคู่ คือ การตัดขาดชุมชนท่ีอยู่สองฝ่ังทางรถไฟ การกีดขวางทาง
น้ําในการระบายน้ําตามธรรมชาติในฤดูน้ําหลาก ฝุ่นและเสียงจากการขนส่งรถไฟสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ มี
ความเร็วสูง จะส่งผลกระทบต่อคนท่ีอยู่อาศัยในชุมชนตลอดแนวท่ีทางรถไฟวิ่งผ่าน   
 จากการคํานวณปริมาณสินค้าท่ีจะผ่านท่าเรือท้ัง 2 แห่ง ของสํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) ประมาณว่ามีสินค้าขนส่งผ่านทางรถไฟไปยังท่าเรือปากบาราปีละ 1,800,000 
ตู้ และท่าเรือสงขลา 2 ปีละ 400,000 ตู้  โดยมีการประมาณการสินค้าถ่ายลําขนส่งผ่านทางรถไฟปีละ 
1,400,000 ตู้    หากรถไฟหนึ่งเท่ียวขนถ่ายได้จํานวน 100 ตู้สินค้าแล้ว แปลว่าจะมีรถไฟสินค้าวิ่งผ่าน
เท่ากับ 14,000 ขบวน/ปี หรือประมาณ 39 ขบวนต่อวัน นั่นหมายความถึงฝุ่นและเสียงท่ีจะรบกวน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกๆ 40 นาที ตลอดท้ังกลางวันกลางคืน หากวิ่งเฉพาะในเวลากลางวันก็จะการ
รบกวนชุมชนโดยรอบทุก 20 นาที 
 การมีท่าเรือขนาดใหญ่ท้ัง 2 ฝ่ังทะเลท่ีเช่ือมต่อด้วยรถไฟรางคู่นั้น เช่ือได้ว่าจะชักนําให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดแนวทางรถไฟในอนาคต อันจะทําให้สงขลา-สตูลกลายเป็นเมือง
อุตสาหกรรมหนักอย่างแท้จริง 
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ภาพท่ี 9 : แสดงเส้นทางทางเลือกในการวางเส้นทางรถไฟรางคู่เช่ือมท่าเรือปากปารา อําเภอละงู กับท่าเรือนาทับ อําเภอจะ
นะ โดยแนวเส้นทางสุดท้ายจากการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้นของโครงการคือเส้นทาง A+B+E+H 
 

��� ���9���"�'
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 โครงการท่อส่งน้ํามันดิบข้ามคาบสมุทรจากอันดามันทางฝ่ัง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ข้ามมายัง 
จังหวัดสงขลาแล้วออกทะเลฝ่ังอ่าวไทยท่ีอําเภอสิงนคร จังหวัดสงขลา  เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ท่ี
ถูกเสนอมาจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม4  เป็นอีก
หนึ่งโครงการขนาดใหญ่ท่ีคนในพ้ืนท่ียังรับรู้น้อยมาก โดยมีมูลค่าโครงการก่อสร้างท้ังหมดเบื้องต้นกว่า 
51,500 ล้านบาท  

โครงการเริ่มต้นจากทุ่นขนถ่ายน้ํามันดิบกลางทะเลทางฝ่ังอันดามันในพ้ืนท่ีอําเภอละงู จังหวัด
สตูล   ซึ่งย่ืนออกไปในทะเล 37 กิโลเมตร ไกลออกไปทางฝ่ังตะวันตกของเกาะตะรุเตา เพ่ือให้เรือ
บรรทุกน้ํามันขนาดใหญ่ขนถ่ายน้ํามันผ่านท่อ แล้วมาเก็บในถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่บนบกท่ีมีถังเก็บอยู่ 
10 ลูก บนพ้ืนท่ี 5,000 ไร่ บริเวณบ้านปากบาง ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล  ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง
                                                           

4 	
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อย่างย่ิงคือการปนเปื้อนของคราบน้ํามันต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวของจังหวัดสตูลและตรังท้ังหมด ท้ัง
เกาะแก่งในทะเล หาดทราย น้ําทะเลท่ีใสสะอาด ปะการัง และสัตว์น้ํา รวมท้ังเป็นการทําโครงการท่ีรุก
เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลด้วย 

เช่ือได้ว่า หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง การท่องเท่ียวของจังหวัดสตูลและตรังท่ีหล่อเล้ียง
ผู้คนหลายหมื่นชีวิตอย่างย่ังยืนคงจะค่อยๆ เฉาตายไป  เช่นเดียวกับจังหวัดระยองท่ีไม่มีใครไปเท่ียวอีก
แล้ว 
 

 
ภาพท่ี 10 : แสดงแนวท่อนํ้ามันดบิท่ีจะข้ึนฝั่งท่ีอําเภอละงูและพ้ืนท่ีเวนคืน 10,000 ไร่ท่ีอําเภอสิงหนครเพ่ือสร้างคลังนํ้ามัน
ขนาดใหญ ่
 

ท่อส่งน้ํามันจะพาดผ่านจังหวัดสตูลไปสู่คาบสมุทรสทิงพระโดยผ่านพ้ืนท่ีอําเภอละงู อําเภอควน
กาหลง ข้ามเทือกเขาไปยังเขตจังหวัดสงขลาในพ้ืนท่ีอําเภอรัตภูมิ ผ่านส่ีแยกคูหา ไปยังอําเภอควนเนียง 
ข้ามช่องแคบของทะเลสาบสงขลาตรงปากรอไปสู่อําเภอสิงหนคร 

จากการวางแผนของโครงการนั้น จะมีการเวนคืนเพ่ือใช้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ประมาณ 10,000 ไร่ ใน
พ้ืนท่ีอําเภอสิงหนคร บริเวณบ้านรําแดง บ้านวัดขนุน บ้านป่าขวาง บ้านบ่อทราย เพ่ือสร้างเป็นถังเก็บ
น้ํามันขนาดใหญ่หรือท่ีเรียกว่า tank farm จํานวน 50 ลูก แต่ละลูกเก็บน้ํามันนับล้านลิตร เพ่ือก่อนท่ี
จะส่งมาตามท่อถ่ายลงสู่เรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญ่ท่ีจะมารับในฝ่ังอ่าวไทย ซึ่งจะมีท่อส่งน้ํามันเช่ือม
ออกไปในทะเลกว่า 20 กิโลเมตรในทะเลอ่าวไทย 

ส่ิงท่ีน่าขบขันของโครงการนี้ คือ ทางโครงการได้มีการวางทางเลือกของเส้นทางผ่านของท่อส่ง
น้ํามันไว้ 3 เส้นทางในบริเวณตัวเมืองรัตภูมิ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกเส้นทาง แต่กลับไม่มี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีละงูและสิงหนครในการมีทางเลือกในการเป็นท่ีตั้งถังเก็บน้าํมนัขนาด
ใหญ่ หรือเลือกท่ีจะไม่เอาโครงการท้ังโครงการเลย 
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ภาพท่ี 11 : แสดงเส้นทางการวางท่อส่งนํ้ามันจากปากบารา ผ่านอําเภอควนกาหลงเข้าสู่อําเภอรัตภูมิ ควนเนียง และสิงหนคร  
ซ่ึงในรายงานการศึกษาได้เปิดทางเลือกให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้เลือกในการประชาพิจารณ์ด้วย คือเลือกว่าพ้ืนท่ีบริเวณตลาด
อําเภอรัตภูมิและสี่แยกคูหาจะผ่านชุมชนอย่างไร (เส้นทาง A, A1, A2) แต่กลับไม่มีทางเลือกว่า ควรจะสร้างท่อส่งนํ้ามัน
หรือไม่  
 
 ความเส่ียงสําคัญคืออุบัติเหตุจากการระเบิดและไฟไหม้ถังน้ํามันขนาดใหญ่จึงต้องมีการกันพ้ืนท่ี
เป็นหมื่นไร่ ถมหินกั้นรั้ว เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น และเพ่ือลดการปนเปื้อนของคราบ
น้ํามันท่ีจะออกไปสู่ชุมชน  ซึ่งมีความน่าเป็นห่วงอย่างย่ิงกันการปนเปื้อนของคราบน้ํามันต่อส่ิงแวดล้อม
ของคาบสมุทรสทิงพระและทะเลสาบสงขลาในระยะยาว นากุ้ง นาข้าว ตาลโตนด และประมงพ้ืนบ้าน 
ตลอดจนวิถีโหนดนาเลของคาบสมุทรสทิงพระ และส่ิงแวดล้อม 3 น้ําของทะเลสาบสงขลาคือน้ําเค็ม น้ํา
กร่อย และน้ําจืด จะสาบสูญในระยะเวลาไม่นาน   

โครงการนี้เป็นโครงการท่ีสุ่มเส่ียงต่อการทําลายสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลาอย่างย่ิง ซึ่ง
คุ้มค่าหรือไม่กับค่าผ่านท่อท่ีได้รับ ซึ่งไม่รู้ตกอยู่กับกระเป๋าของใคร แต่ท่ีแน่ๆ ก็คือ ประชาชนท่ัวไปไม่
เฉพาะในสงขลา แต่คือประชาชนท้ังประเทศไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ นอกจากภาษีบํารุงท้องท่ีเพียง
เล็กน้อย  
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นิคมอุตสาหกรรม คือ คําตอบท่ีจะตามมาหลังจากโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมสําหรับการดึงดูดทุน
ท้ังในทุนต่างชาติและทุนในประเทศเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหนัก โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญก็ 
ได้แก่ โรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า ท่าเรือน้ําลึก และระบบรถไฟขนส่งสินค้าเช่ือมสองฝ่ังทะเล เมื่อพร้อมท้ัง 4 
องค์ประกอบสําคัญแล้ว นิคมอุตสาหกรรมก็จะตามมาในท่ีสุด 
 แม้ว่าในการทําประชาพิจารณ์หรือการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของโครงการต่างๆ แทบ
จะไม่มีการพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะตามมา หลายเวทีพูดชัดเจนด้วยซ้ําว่าไม่มีแผนการตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  แต่จากการแกะรอยก็พอจะพบหลักฐานท่ีถูกปกปิดว่า มีการเตรียมพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจริง 
 หลักฐานช้ินแรก คือ ภาพท่ีปรากฏในร่างเอกสารรายงานผลการศึกษาผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมของท่าเรือน้ําลึกปากบารา พบว่ามีการระบุพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและความเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีรอยต่ออําเภอละงู อําเภอมะนัง และอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ในเนื้อท่ีถึง 150,000 ไร่  ดังแผนภาพท่ีแสดงไว้ข้างล่างนี้ 
 

 
ภาพท่ี 12 : แสดงพ้ืนท่ีตามการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบาราฉบับร่าง  ท่ีกําหนดพ้ืนท่ี
บริเวณอําเภอละงู-มะนัง ท่ีเหมาะสมกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรม  แต่ในรายงานฉบับสมบูรณ์กลับไม่มีภาพน้ีปรากฏ เพ่ือลด
แรงต้านในพ้ืนท่ี   
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 สําหรับพ้ืนท่ีในจังหวัดสงขลานั้น ในครั้งท่ีจะมีการผลักดันให้มีการก่อสร้างโรงแยกก๊าซไทย-
มาเลเซีย  สภาพัฒน์ฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาศึกษาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจปีนัง-สงขลา เพ่ือใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งเผยแพร่ในปี 2543 พบว่า มีการวางแผนท่ี
จะให้พ้ืนท่ีของอําเภอจะนะ-อําเภอนาหม่อมเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีอําเภอสะเดาตลอดแนวถนนกาญจนวณิชย์เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการพัฒนาเป็น
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนัก ดังแสดงในแผนภาพข้างล่างนี้  
 

 
ภาพท่ี 13 : แสดงพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม  คือ อําเภอจะนะ นาหม่อม และสะเดา จากการศึกษาใน
แผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจปีนัง-สงขลา โดยใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาต ิ
 

นิคมอุตสาหกรรมท่ีกําลังจะตามมาจากการพัฒนาขนาดใหญ่ เป็นส่ิงท่ีสร้างความหวาดหวั่นกับ
ประชาชนในจังหวัดสงขลาและสตูลอย่างมาก  ทางราชการก็ทราบดี ดังนั้นจึงมีการให้ข้อมูลอย่างจํากัด 
และไม่พยายามท่ีจะพูดถึงนิคมอุตสาหกรรม เป็นไปได้หรือท่ีมีท้ังโรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า ท่าเรือ รถไฟราง
คู่ ท่อส่งน้ํามันดิบข้ามคาบสมุทร แต่จะไม่มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงสามารถฟันธงได้เลยว่า มี
การตั้งนิคมอุตสาหกรรมแน่ และพ้ืนท่ีท่ีน่าสนใจก็อยู่ท่ีใน 4 พ้ืนท่ี คือ   

• อําเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมฉลุงตั้งอยู่ก่อนแล้ว   
• อําเภอจะนะ ซึ่งมีท่ีราบกว้างใหญ่ ประชากรมีฐานะยากจน และมีโรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า 

รวมท้ังจะมีท่าเรือน้ําลึกนาทับ ตั้งรออยู่ก่อนแล้ว 
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• อําเภอสะเดา ซึ่งในปัจจุบนัก็มีโรงงานมากมายตลอดแนวถนนกาญจนวณิชย์อยู่แล้ว 
• รอยต่ออําเภอละงู-อําเภอมะนัง จังหวดัสตูล ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือปากบารา 
ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ  ยังมีพ้ืนท่ีท่ีของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัลไทย (TPI) ขนาด 

2,400 ไร่ ท่ีบริเวณบ้านปึก ตําบลนาทับ  ท่ีเคยมีการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมผ่านแล้วตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2541 เพ่ือก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม TPI  แต่ด้วยเหตุท่ีบริษัท TPI ประสบสภาวะ
ล้มละลาย ทําให้โครงการดังกล่าวพับไป แต่พ้ืนท่ีและความพร้อมในการก่อสร้างในอนาคตก็ยังคงอยู่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเกิดท่าเรือน้ําลึกนาทับ 
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โทลเวย์ หรือ ทางด่วนหาดใหญ่–สะเดาเป็น 1 ใน 10 โครงการเร่งด่วนท่ีธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แห่งเอเชีย (ADB) พร้อมให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) เป็นเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือกว่า 
9,000 ล้านบาท ท้ังนี้ กรมทางหลวงอยู่ในระหว่างทบทวนเรื่องการออกแบบและจะเริ่มก่อสร้างได้ใน
ปีงบประมาณ 2555 

ทางด่วนดังกล่าวมีระยะทาง 55 กิโลเมตร เช่ือมต่อกับมาเลเซียโดยเริ่มท่ีด่านสะเดาท่ีบ้านด่าน
นอก ผ่านบ้านทับโกบ เข้าสู่อําเภอคลองหอยโข่ง ผ่านใกล้สนามบินหาดใหญ่ ตัดผ่านถนนหาดใหญ่-รัต
ภูมิสายเก่า เช่ือมไปสู่นิคมอุตสาหกรรมฉลุง และทางหลวงท่ี 43  มูลค่าโครงการ 10,055 ล้านบาท    

และตามรายงานการศึกษาของบริษัท โซซิโอ – เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ท่ีปรึกษาท่ีสภาพัฒน์ฯ ได้ว่าจ้าง ได้ช้ีความเหมาะสมของจุดพักสินค้าและพ้ืนท่ีท่ีจะตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีบ้านทับโกบ ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในเนื้อท่ี 990 ไร่ โดยประกอบด้วยพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมยางพารา อาหารทะเลแช่แข็งและ
แปรรูป อุตสาหกรรมต้นน้ําของอุตสาหกรรมยานยนต์ สถานศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สถานี
ขนส่งสินค้า คลังสินค้า หรือ Inland Container Depot (ICD) ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และ
อุตสาหกรรมอาหารและบริการฮาลาล เป็นต้น 

แม้โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการระบายความแออัดของการขนส่งบนถนนกาญจน
วณิชย์ จากอําเภอหาดใหญ่ไปยังอําเภอสะเดาและชายแดนไทย-มาเลเซีย แต่โครงการนี้ก็สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของจังหวัดสงขลาเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมในอนาคต เป็นหลักฐานอีกช้ินท่ีช้ีชัดว่าสงขลากําลังจะก้าวสู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม
หนัก เช่นเดียวกับจังหวัดระยอง 
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ภาพท่ี 14 : แสดงแผนท่ีเส้นทางโทลเวย์ ทางด่วนหาดใหญ่-สะเดา ซ่ึงเป็นทางด่วนก้ันรั้ว และมีการกําหนดให้พ้ืนท่ีหมู่บ้านทับ
โกบท่ีอําเภอสะเดา เป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมและสถานีขนถ่ายสินค้า     
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อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาเป็นอําเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาท่ียังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นต้นน้ําของแม่น้ําเทพา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนยางและสวนผลไม้ 
70% นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตท่ีสมถะ พอเพียง และยึดมั่นในศาสนธรรม   
 แต่ใต้ผิวดินของอําเภอสะบ้าย้อยมีถ่านหินจํานวนมาก แถมยังอยู่ในช้ันท่ีค่อนข้างตื้น เป็นถ่าน
หินคุณภาพดีท่ีเรียกว่าแอนทราไซด์ ซึ่งมีคุณภาพดีให้ความร้อนสูงกว่าถ่านหินลิกไนท์ ทําให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับจ้องท่ีจะเปิดเหมืองถ่านหินแห่งนี้ให้ได้  และนํามาสู่การสร้าง
โรงไฟฟ้าต่อไปในอนาคต 
 การเปิดเหมืองถ่านหินท่ีนี่ต้องมีการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนท่ีไปตั้งในท่ีแห่งใหม่ถึง 2 ตําบล คือ
ตําบลสะบ้าย้อย และตําบลทุ่งพอ  สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจํานวนมาก กล่าวคือ  

• ตําบลสะบ้าย้อย ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 11,000  คน  
• ตําบลทุ่งพอ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 9,000  คน   
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รวมท้ังสองตําบล หากต้องมีการออกท้ังหมด จะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนถึง 17 
หมู่บ้าน จํานวนถึง 20,000 คน 

 

 
ภาพท่ี 15 :  แสดงโรงไฟฟ้าลิกไนต์และเหมืองลิกไนต์ท่ีอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  ซ่ึงถือเป็นบทเรียนสําคัญของการจัดการ
เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินของประเทศไทย  และโรงไฟฟ้าลิกไนท์สะบ้าย้อยก็จะมีลักษณะของโรงไฟฟ้าและเหมืองลิก
ไนท์ในลักษณะเดียวกัน 

 
ในปี 2552 ปีแห่งการปัดฝุ่นโครงการนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหลังจากท่ีพับเก็บ

อยู่นาน มีการจ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือศึกษาทําความ
เข้าใจผลดี ผลเสีย และรูปแบบการพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อยท่ีเหมาะสม ผลการศึกษา5 ระบุชัดเจน
ว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทําเหมืองถ่านหิน อีกท้ังยังไม่ยอมให้ กฟผ.ทําการศึกษาพ้ืนท่ี
และจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชาวบ้านด้วย เพราะชาวบ้านเช่ือว่า กฟผ.จะไม่ยุติแค่การศึกษาเท่านั้น 
แต่มุ่งหวังจะก่อสร้างให้ได้ในอนาคตโดยไม่สนใจเสียงของประชาชน 

จากผลการศึกษาพบว่าคําถามท่ีสําคัญของชาวบ้าน ก็คือ ถ้าต้องจํายอมให้มีการทําเหมืองถ่าน
หินและโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้ว  ชาวบ้านในพ้ืนท่ีทําเหมืองจะย้ายไปอยู่ท่ีไหน จะอยู่กันอย่างไร จะมีท่ีดิน
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ทํากินหรือไม่ ศาสนสถานท้ังวัด มัสยิด และกุโบร์ (สุสาน) จะเป็นอย่างไร สายสัมพันธ์ของคนในชุมชน
จะล่มสลายหรือเปล่า รวมท้ังมลพิษทางอากาศจะเหมือนท่ีเหมืองแม่เมาะหรือไม่ 

พ้ืนท่ีอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นอําเภอท่ีมีความเป็นชนบทท่ีสุด และยังคงสภาพความ
เป็นธรรมชาติสูงสุดในจังหวัดสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า น้ําใส อากาศ
บริสุทธิ์ และดินท่ีมีความอุดม อีกท้ังมีวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีอยู่อย่างมีความสุขและพอเพียง  
แม้จะไม่ร่ํารวย แต่รายได้จากสวนยางและสวนผลไม้ รวมท้ังวิถีชีวิตท่ีเกื้อกูลกันในชุมชนนั้น ย่อมจะหมด
ไปหากมีการเวนคืนท่ีดินและย้ายเขาออกจากชุมชนเดิม จํานวนเงินชดเชยจํานวนเท่าใดก็ไม่อาจทดแทน
ได้จริง   

ท่ีสําคัญกว่านั้น พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากความเสียสละของคนสะบ้าย้อย คนสงขลา คนยะลา
นั้น  แท้จริงแล้วก็เพ่ือการสร้างผลกําไรของ กฟผ. และส่งขายต่อภาคอุตสาหกรรมท่ีกําลังจะพัฒนาขึ้น
มา รวมท้ังส่งขายมาเลเซียต่อไป  ไม่ได้ช่วยเกื้อหนุนคนจน คนชนบท ผู้เสียสละอยู่ร่ําไปแต่อย่างใด 
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การก่อสร้างโรงถลุงแร่เหล็กสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํานั้น เป็น

โครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทย ท่ีภาคอุตสาหกรรมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นท่ีใดท่ีหนึ่งในประเทศ
ไทย ข่าวการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ํากระจายไปในหลายจังหวัด ไม่ว่าประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร นครศรีธรรมราช จันทบุรี สงขลา โดยพ้ืนท่ีก่อสร้างนั้นต้องอยู่ริมทะเลเท่านั้น เพราะต้องการ
ท่าเรือในการขนแร่เหล็ก ถ่านหิน และหินปูนมาใช้ในกระบวนการถลุงเหล็ก   
 จากข้อมูลท่ีมีการนําเสนอในเวทีนําเสนอ “ผลการศึกษา (ร่างสุดท้าย) ของโครงการศึกษากา
รูปแบบและความเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าอย่างย่ังยืน”6 มีข้อมูลท่ี
น่าสนใจ คือ 

• ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องมีโรงงานถลุงเหล็ก เพราะมีการนําเข้าเหล็กเป็นมูลค่าปีละ 
5 แสนล้านบาทเป็นท่ีสองรองจากนํ้ามัน โดยมีการนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศปีละ 8 
ล้านตันพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการก่อสร้างอุตสาหกรรมเหล็กมีการศึกษาเปรียบเทียบ 2 
พ้ืนท่ี คือ อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา   

• สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ําท่ีจะสร้างนั้นมีกําลังการผลิตปีละ 5 ล้านตัน ต้องมีการ
นําเข้าวัตถุดิบ คือ นําเข้าแร่เหล็กปีละ 8.5 ล้านตันจากออสเตรเลียและบราซิลร้อยละ 60 
และ 40 ตามลําดับ นําเข้าถ่านหินปีละ 4 ล้านตันจากออสเตรเลีย และใช้หินปูนปีละ 3 
ล้านตันจากแหล่งผลิตในประเทศ 

                                                           

6  	
��������� A2
��ก��ก/��ก��#9��/#�12���48!&��#J!��&#&5 ��D �&�1#1��� �9�ก!2  ��48!& 1ก��2
#���# �9�ก!2 
��48!& �4������!/����4 #4��'!�# �9�ก!2 J7���6L#��48!&&���!�:7ก8����6��'�/!��!#351���ก��`  +#� &�ก��#9��/#�"�
ก��:7ก8�1���ก��  +#��%#&�� �.��1#2 �./�	�� ����� !#&�� 27-28 �0���� 2553 



 28

• ไม่ว่าจะสร้างท่ีท่ีใด อุตสาหกรรมเหล็กต้องการพ้ืนท่ีขนาด 8,000 ไร่ พ้ืนท่ีสําหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ําและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ต้องมีโรงไฟฟ้าของตนเองขนาด 300 
เมกกะวัตต์ ต้องใช้นําจืดวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (เฉพาะเหล็กต้นน้ํา) ต้องมี
การสร้างท่าเรือเพ่ือการขนถ่ายวัตถุดิบ ต้องมีการสร้างขยายถนนให้เป็น 4 ช่องจราจรเพ่ือ
การขนส่ง   

• การใช้พ้ืนท่ี 8,000 ไร่นั้นอาจเป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ คือ การจัดซ้ือหรือเวนคืนท่ีดินบน
ชายฝ่ัง  หากไม่ได้ ก็อาจใช่วิธีการถมทะเลขนาด 8,000 ไร่เพ่ือสร้างโรงงานก็ได้ หรืออาจใช้
รูปแบบผสมคือท้ังตั้งบนฝั่งและการถมทะเล 

• สําหรับท่าเรือนั้น จะมีการสร้างท่าเรือกลางทะเลห่างจากฝั่ง 18.2 กิโลเมตร เช่ือมต่อด้วย
สะพานขนาด 4 เลน มีเขื่อนกันคล่ืนยาวอีก 16.2 กิโลเมตรกลางทะเลทางด้านทิศเหนือของ
ท่าเรือเพ่ือรักษาร่องน้ําไว้ 

• เนื่องจากต้องมีการใช้น้ําจืดจํานวนมากคือประมาณ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  จึงต้องมีการ
ติดตั้งสถานีสูบนํ้าจากทะเลสาบสงขลา ส่งนํ้าผ่านท่อยาว 18 กิโลเมตรไปยังนิคมฯ ซึ่ง
แน่นอนว่าจะเกิดสภาวะการแย่งใช้น้ํากับภาคเกษตรอย่างแน่นอน และจากข้อมูลของ
โครงการสูบน้ําชลประทานทุ่งระโนด พบว่ามีการขาดแคลนน้ํารายปีเฉล่ีย 11.83 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอยู่แล้ว ปัญหาการแย่งน้ําจืดจะเป็นปัญหาสําคัญของทุ่งระโนดท่ีหนักหน่วง 
และมีหรือท่ีชาวนาท่ีใช้เครื่องสูบน้ําจากคลองชลประทานให้ไหลมาเข้าท่ีนาจะแย่งน้ําจาก
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีโรงสูบน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรได้อย่างไร 
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ภาพท่ี 16:  แสดงผังพ้ืนท่ีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก 8,000 ไร่ และท่าเรือขนส่งเหล็กและถ่านหิน พร้อมเข่ือนกัน
คลื่นในทะเล และสถานีสูบนํ้าและท่อส่งนํ้าจืดจาดทะเลสาบสงขลามายังนิคมฯ  ซ่ึงถ้าหากไม่สามารถจัดการท่ีดินบริเวณ
ชายฝั่งได้ ทางเลือกในการถมทะเลก็ยังถือว่าคุ้มต่อการลงทุน 
 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ในรายงานการศึกษาได้กําหนดให้มีพ้ืนท่ีกันชน
ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมเหล็กและชุมชนกว้าง 2 กิโลเมตร และจะมีการสร้างกําแพงต้นไม้สูงขนาด
กว้างมากกว่า 50 เมตร และมีการจัดระบบการลดผลกระทบต่อชุมชน ดังนี้   
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1. การสร้างระโนดเมืองใหม่ เพ่ือรองรับการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม จะมีการสร้างระ
โนดเมืองใหม่โดยเป็นการจัดผังเมืองใหม่ในพ้ืนท่ี 10 ตารางกิโลเมตร เพ่ือรองรับการเพ่ิม
ประชากรท่ีย้ายถิ่นเข้ามาทํางาน โดยมีการประมาณการว่าจากประชากรจํานวน 67,000 
คนของอําเภอระโนดในปัจจุบัน จะมีประชากรเพ่ิมเป็น 131,000 คนในอีก 30 ปีข้างหน้า 

2. การส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งในระบบปิด ผลกระทบสําคัญจะทําให้การเล้ียงกุ้งของชาวบ้านมี
ปัญหาอย่างแน่นอน เพราะน้ําทะเลจะปนเปื้อนไปด้วยเศษถ่านหินและข้อเสียจากนิคม
อุตสาหกรรม  จึงมีข้อเสนอจากผู้ทําการศึกษาท่ีจะให้มีการส่งเสริมการเล้ียงกุ้งในระบบปิด
ทดแทน ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่ามาก 

3. การตั้งศูนย์เครื่องมือกลการเกษตร เพราะการเกิดขึ้นของนิคมฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาค
เกษตร โดยเฉพาะนาข้าวนั้น  ทางโครงการจะแก้ไขผลกระทบด้วยการตั้งศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตร การบริการยุ้งฉางโรงสี และการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทํานาได้ปีละ 2 
ครั้ง  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีควรทําอย่างย่ิงหากไม่มีการสร้างโรงถลุงเหล็ก แต่เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เช่นนี้ซึ่งจะเปล่ียนระโนดจากนาข้าวและนากุ้งไปเป็นอุตสาหกรรมแล้ว แทบจะ
ไม่มีหลักประกันเลยว่า ภาคเกษตรจะอยู่ได้ท่ามกลางมลพิษท่ีมากมาย และจะไม่มีปัญหา
การขาดแคลนน้ํา 

4. การส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและโฮมสเตย์ ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครมาพักในพ้ืนท่ีท่ี
ปนเปื้อนและมลพิษ 

ชาวระโนดยังทราบข้อมูลท่ีจะเกิดขึ้นน้อยมาก คนระโนดจะตัดสินใจอนาคตของตนเองอย่างไร 
วิถีประมงพ้ืนท่ีย่อมสาบสูญจากการขนถ่านถ่านหินและแร่เหล็กท้ังวันท้ังคืน วิถีการเล้ียงกุ้งและนาข้าว
จะอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมเหล็กท่ีมีมลพิษสูงได้จริงหรือ   

ย่ิงเมื่อผนวกรวมกับโครงการท่อส่งน้ํามันและคลังน้ํามันท่ีอําเภอสิงหนคร การขุดเจาะน้ํามันใกล้
ฝ่ังสทิงพระของบริษัทนิวคอสตอล คาบสมุทรสทิงพระท่ีเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคนสงขลาตั้งแต่อดีตและ
ปัจจุบัน  จะเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนักพ้ืนท่ีใหม่ของประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน 
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บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด ก่อตั้งในปี 2546 เป็นบริษัทในสังกัดของบริษัท คอ
สตอล เอเนอร์จี ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ในลอนดอน ได้รับการเข้ามาพัฒนาธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียม
ในอ่าวไทย  มีฐานดําเนินการนอกชายฝ่ังตามสัมปทานแปลงเลขท่ี G5/43 ซึ่งครอบคลุมชายฝ่ังจังหวัด
สงขลา-นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี โดยปัจจุบันมีแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเลห่างจากฝ่ังอําเภอ
สทิงพระประมาณ 30 กิโลเมตร 7 

บริษัทนิวคอสตอล เริ่มผลิตน้ํามันจากพ้ืนท่ี "สงขลา A" ในเดือนธันวาคม 2551 โดยแท่นผลิต
โสรยามีหลุมผลิตรวม 6 หลุม สามารถผลิตน้ํามันดิบท่ีมีความหนืดค่อนข้างสูงประมาณ 7,000 บาร์เรล/
วัน ส่งต่อให้กับผู้รับซื้อน้ํามันคือบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เพ่ือส่งต่อไปยังต่างประเทศ เนื่องจาก

                                                           

7 	
�����ก website 	����48!&#4 ��/��� (6���&:A&�) �9�ก!2  http://www.nucoastal.co.th/WebSite/thainewindex.html 
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น้ํามันท่ีมีความหนืดสูง ไม่มีโรงกล่ันในประเทศท่ีสามารถกล่ันน้ํามันดิบดังกล่าวได้ ส่วนพ้ืนท่ี "สงขลา B" 
ขุดเจาะรวม 3 หลุม แต่ไม่พบน้ํามัน  

ตามมาตรฐานการผลิตปิโตรเลียมนั้น แท่นผลิตโสรยาจะต้องขุดหลุมน้ําท้ิงอีกจํานวน 2 หลุม
ด้วย  แต่ในปัจจุบันยังไม่เจาะหลุมน้ําท้ิง  แต่ส่งน้ําท้ิงใส่เรือไปบําบัดท่ีสิงคโปร์แทน ทางบริษัทยืนยันว่า
ทําตามข้อตกลงท่ีในเบื้องต้นยังไม่ต้องเจาะหลุมน้ําท้ิงก็ได้ และยืนยันว่าไม่มีการรั่วไหลปนเปื้อนของน้ํา
ท้ิงและน้ํามันออกสู่ทะเล8 ส่วนความกังวลเรื่องสารปรอทจากการขุดเจาะนั้น ยังต้องการการดูแลอย่าง
ละเอียด เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีการปล่อยเป็นน้ําท้ิงสู่น้ําทะเล 

ขณะนี้บริษัทนิวคอสตอล  ได้เริ่มขุดเจาะหลุมจากแท่นผลิตบัวบาน ท่ีได้ดําเนินการวางแท่นผลิต
ไว้เรียบร้อยแล้ว ใช้เงินลงทุนสร้างแท่นผลิตอยู่ท่ี 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะเจาะหลุมประมาณ 6-8 
หลุม จากนั้นจะเริ่มขุดเจาะจากแท่นผลิตเบญจรงค์ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

8  	
�����ก� i�AJ�56��'�A& <! 	
�	.�  j �
��k#4 ��/���l&4%�	���/����&��� "
 .�` /�	���!%� กก.�� ��&.#����
#%9��!#m  �"����. !#&�� 20 �n:�4ก��# 2009   http://www.prachatai.com/journal/2009/11/26687 



 32

  
�าพท่ี 17  : แสดงภาพรวมพ้ืนท่ีสัมปทานการขุดเจาะปิโตรเลียม ติดชายฝั่งจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชของ
บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด  และหลุมขุดเจาะในทะเล 
 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีเริ่มมีการขุดเจาะปิโตรเลียม ก็พบว่ามีการปนเปื้อนของน้ํามันใกล้แท่น
ขุดเจาะ มีการลดจํานวนลงของสัตว์น้ําชายฝ่ังในอ่าวไทย ส่งผลต่อชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน อีกท้ังยัง
มีสารหนืดสีดําเป็นก้อนกระจายตัวในแนวกว้างตามริมชายฝ่ังและชายหาดของอําเภอเมือง อําเภอสิง
หนคร และอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ซึ่งถึงแม้ว่าทางบริษัทจะออกมาแถลงข่าวว่า ไม่มีการรั่วไหล
ของน้ํามันดิบ  แต่คําถามสําคัญท่ีคนในพ้ืนท่ียังไม่ได้รับคําตอบ คือ แล้วคราบสารหนืดท่ีเป็นน้ํามันดิบนี้
มาจากไหน หากไม่ได้มาจากแท่นขุดเจาะน้ํามัน   
 การพัฒนาอุตสาหกรรมต้องควบคู่กับการรักษาทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เจ้าของถิ่น  บริษัทข้ามชาติมารับสัมปทาน ร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติของไทยอย่าง ปตท. จ่ายเพียง
สัมปทานให้กับรัฐบาล ท้ิงปัญหาส่ิงแวดล้อมให้ลูกหลาน และรับผลกําไรมหาศาลเข้าบริษัท คุ้มแล้วหรือ
กับการต้อนรับอุตสาหกรรมแบบนี้ เป็นคําถามใหญ่ท่ีชาวสงขลาต้องตอบให้ดังๆ 
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โครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง – จะนะ จังหวัดสงขลา9 เป็นโครงการในแผนแม่บทลุ่มน้ํา
เทพา – นาทวี ซึ่งกรมชลประทานผลักดันมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การคัดค้านจากคนในพ้ืนท่ี เพราะมี
คําถามท่ีเป็นข้อคลางแคลงใจสําคัญในพ้ืนท่ี คือ โครงการระบายน้ําดังกล่าวมีเจตจํานงเพ่ือการระบายน้าํ
จริงหรือ หรือเพ่ือการผันน้ําไปรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดขึ้นมาในอนาคตอันใกล้กันแน่ 

โครงการตั้งอยู่ท่ีลุ่มน้ําคลองนาทวี ซึ่งเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี มีความยาวท้ังส้ินประมาณ 
80 กิโลเมตร เป็นคลองสายหลักในลุ่มน้ํา คลองนาทวีจะไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือผ่านอําเภอนาทวีและ
อําเภอจะนะ ตอนปลายคลองแยกออกเป็น 2 สาย สายท่ีหนึ่งแยกท่ีบ้านท่าล้อ อําเภอจะนะแล้วไหลลง
ทะเลท่ีบ้านปากบางสะกอม ตําบลสะกอม อีกสายหนึ่งจะไหลเข้าคลองนาทับและลงทะเลท่ีบ้านปากบาง 
ตําบลนาทับ  

เป้าหมายหลักของโครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง – จะนะ มีหัวใจของโครงการอยู่ท่ีการ
สร้างเขื่อนท่ีบ้านนาปรัง ในบริเวณพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง โดยอ้างการบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
เขตอําเภอจะนะและอําเภอนาทวี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมาย 127 ตารางกิโลเมตร หรือ 79,375 ไร่ 
และพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีเกี่ยวข้องอีกประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร หรือ 178,125 ไร่ รวมเป็นพ้ืนท่ีท้ังหมด 
412 ตารางกิโลเมตร และเพ่ือพัฒนาระบบเก็บกักน้ําและระบบส่งน้ําเพ่ือการใช้น้ําซึ่งช่วยยกระดับการ
ผลิตและมาตรฐานการครองชีพของประชาชน โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการท้ังส้ิน 7 ปี (ปี พ.ศ. 
2551 – ปี พ.ศ. 2557) 

ลักษณะของโครงการประกอบด้วย ดังนี้ 
• การปรับปรุงและขุดคลอง 7 สาย 
• ขุดคลองผันน้ําและคลองเช่ือมจํานวน 4 แห่ง 
• งานรื้อถอนและก่อสร้างประตูระบายน้ําใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา 7 แห่ง 
• การปรับปรุงระบบระบายน้ําอ่ืนๆในพ้ืนท่ี 
• งานก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ําปลักปลิง 
• งานติดตั้งระบบโทรมาตร 
เป็นท่ีรู้กันในพ้ืนท่ีว่า โครงการดังกล่าวแท้จริงสร้างขึ้นมาเพ่ือการจัดการน้ําจืดมาสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เพราะจะมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในอําเภอจะนะ และหากไม่มีแหล่งน้ํา
จืดอย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลเสียต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว ส่วนการป้องกันอุทกภัย 
การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรนั้น เป็นเพียงผลพลอยได้ท่ีสุดท้ายแล้วประชาชนในพ้ืนท่ีน่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์ใดๆ เลย  อีกท้ังคนในพ้ืนท่ีคิดว่า โครงการดังกล่าวไม่อาจป้องกันอุทกภัยได้ เพราะปริมาณฝน
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และน้ําจากเขาน้ําค้างนั้น  มีปริมาณมากจนเขื่อนนาปรังก็ต้องระบายน้ําท้ิงสมทบน้ําท่า ทําให้น้ําท่วม
ใหญ่ในพ้ืนท่ีตามมาทุกปี 

 
ภาพท่ี 18 : แสดงภาพรวมแผนการจัดการระบบระบายนํ้าและผันนํ้าในอําเภอจะนะ-นาทวี  ซ่ึงเช่ือว่าเป็นหน่ึงในการ
เตรียมการเพ่ือนํานํ้าจืดมารองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต 
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ชายหาดกําเนิดจากทรายแม่น้ําท่ีไหลออกสู่ทะเล คล่ืนพัดพาให้ทรายนั้นเคล่ือนไปตามชายฝ่ัง 

เรียงตัวเป็นชายหาด (Beach) บางแห่งก่อตัวเป็นหาดทรายขนานฝ่ัง (Coastal Barrier) เป็นแนวปกป้อง
แผ่นดินด้านใน ได้แก่ แหลมตาชี ปากคลองสะกอม ปากคลองนาทับ แหลมสนอ่อน ทะเลสาบสงขลา 
แหลมตะลุมพุก เป็นต้น  

ชายฝ่ังอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง ชายฝ่ังนราธิวาส-ปัตตานี-สงขลา-นครศรีธรรมราช มีความยาว
ต่อเนื่องประมาณ 600 กิโลเมตร ในจังหวัดสงขลามีชายหาดยาวถึง 160 กิโลเมตร สถานการณ์การ
พังทลายของหาดทรายและชายฝ่ังสงขลาอยู่ในขั้นวิบัติ ปัจจุบันชายหาดและชายฝ่ังสงขลาถูกกัดเซาะ
รุนแรงมากกว่า 40 กิโลเมตร และท่ีเหลือล้วนอยู่ในสภาวะวิกฤติ เนื่องจากสมดุลของตะกอนทราย
สูญเสียไปอย่างถาวร 

 สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้เกิดการกัดเซาะชายหาดอย่างรุนแรง คือ การสร้างส่ิงก่อสร้างใน
บริเวณชายหาดโดยเฉพาะเขื่อนกั้นตะกอนปากคลอง เพ่ือลดการเกิดสันดอนปากคลอง ทําให้เกิดการ
ขัดขวางการเคล่ือนตัวตามธรรมชาติของทราย ส่งผลให้ทรายสะสมด้านใต้ทิศของเขื่อน และเกิดการกัด
เซาะพังทลายของชายหาดด้านตรงข้าม  เมื่อมีการกัดเซาะ กรมเจ้าท่าก็ก่อสร้างเขื่อนท้ิงหินเพ่ิมเข้าไปก็
ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีข้างเคียงต่อไปเรื่อยๆ   

เขื่อนริมทะเลเป็นผู้ร้ายท่ีสําคัญทําให้หาดทรายและชายฝ่ังพังทลาย เขื่อนกันทรายและคล่ืนทํา
ให้สมดุลปริมาณทรายเสียหายอย่างฉับพลัน เขื่อนริมทะเลและกําแพงชายฝ่ังได้เปล่ียนทิศทางคล่ืนทําให้
หาดทรายและชายฝ่ังถูกกัดเซาะรุนแรง    
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ภาพท่ี 19 : แสดงภาพถ่ายทางดาวเทียมของกรมพัฒนาท่ีดิน เมื่อ พ.ศ.2538 แสดงให้เห็นพ้ืนท่ีชายหาดตําบลสะกอม อําเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ก่อนมีการสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองสะกอม ชายหาดมีสภาพสมบูรณ์เป่ียมไปด้วย
คุณค่าในทุกๆ ด้าน เมื่อ พ.ศ.2544 ภายหลังมีการสร้างเข่ือนกันทรายบริเวณปากคลองนาทับ ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะอย่าง
รุนแรงทางทิศเหนือของเข่ือน11 
 

บทเรียนสําคัญท่ีเกิดจากการกัดเซาะชายหาดท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลาในอดีตได้แก่   
• การพังทลายของธรรมสถานหาดทรายแก้ว ซึ่งเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรือน้าํลึก

สงขลาท่ีปิดปากทะเลสาบสงขลาและมีการสร้าเขื่อนกั้นทรายตรงแหลมสนอ่อน ทําให้ทราย
สะสมตรงแหลมสนอ่อน แต่ฝ่ังตรงข้ามคือหาดทรายแก้วถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง 

• การสร้างอาคารบําบัดนําเสียเก้าเส้งและการก่อสร้างเข่ือนริมหาดรูปตัว T 3 ตัวริมหาด
เก้าเส้งในปี 2545 ได้ทําให้เกิดการกัดเซาะหาดชลาทัศน์ถึงสมิหลา   

• ชายฝ่ังทะเลสงขลาอําเภอจะนะ-อําเภอเมืองสงขลา ความยาว 60 กิโลเมตร มีการกัดเซาะ
หาดทรายและชายฝั่งตําบลนาทับจนพังทลายลึกเข้ามากว่า 70 เมตรในปี 2547 และการ
กัดเซาะลามมาถึงชายฝ่ังบ้านเกาะแต้ว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาในปี 2552  อัน
เนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกันทรายปากคลองนาทับ และการสร้างเขื่อนหินท้ิงตามแนว
ชายหาดนาทับ 

• การกัดเซาะหาดทรายและชายฝั่งสะกอม อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกั้นทรายปาก
คลองสะกอม  และการหินท้ิงริมทะเลในปี 2545  ส่งผลให้ชายฝ่ังบ่อโชน ตําบลสะกอม
พังทลายลึกเข้ามากว่า 100 เมตร และยังลุกลามไม่ส้ินสุด 

 
ตามแผนงานโครงการของกรมเจ้าท่าในปัจจุบัน ได้มีการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

แก้ปัญหาชายหาดถูกกัดเซาะ ด้วยการสร้างเขื่อนท้ิงหินบริเวณริมทะเลตลอดแนวชายหาดตั้งแต่จังหวัด
นราธิวาสไปจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งครอบคลุมชายฝ่ังชายหาดในจังหวัดสงขลาตลอดแนวตั้งแต่
อําเภอเทพาไปจนถึงอําเภอระโนด และจะส่งผลต่อการเปล่ียนรูปไปของชายหาดท่ีมีหาดทรายกว้าง 
สวยงาม  ไปเป็นชายหาดท่ีมีกําแพงก้อนหินเป็นเขื่อนกันคล่ืนตลอดแนว เป็นทัศนอุจาดต่อสายตา และ
เป็นการสูญเสียธรรมชาติของหาดทรายและความเป็นชายหาดอย่างท่ีมิอาจเรียกคืนมาได้ 

 

                                                           

11    ��%�!������5�!6'!#�'4�#1����-=���ก8<���#�.�ก
 4กn�<�2�!�  ��ก 
http://www.manager.co.th/local/viewNews.aspx?NewsID=9510000064735 
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ภาพท่ี 20 :  แสดงชายหาดจังหวัดระยอง ท่ีมีการสร้างเข่ือนท้ิงหินเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายหาด ทําให้เกิดการสะสมของ
ของทรายท่ีผิดธรรมชาติ ชายหาดท่ีสวยงามกลายเป็นหาดท่ีมีรูปร่างประหลาดตามรูปท่ีปรากฏ ซ่ึงอีกไม่นาน ชายหาดสงขลา
ตลอดแนว 160 กิโลเมตรจะมีรูปร่างหน้าตาเดียวกัน 
 

�1�� �� �'��  	�9��'��  ก*�ก.�1� ��������12 
 
ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบท่ีมีระบบนิเวศท่ีซับซ้อนท้ัง 3 น้ํา คือ น้ําจืด น้ํากร่อยและน้ําเค็ม 

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามีต้นทุนทางธรรมชาติท่ีมีพ้ืนท่ี 8,727 ตารางกิโลเมตรท่ีรองรับคนกว่า 1.8 ล้าน
คนใน 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํานี้ยังมีพันธุ์สัตว์ท่ีหลากหลาย มี
พันธุ์ปลา 465ชนิด สัตว์ไม่มีกระดูสันหลัง 193 ชนิด สัตว์มีกระดูกสันหลัง 222 ชนิด และแพลงต์ตอน 
211 ชนิด   
 ชีวิตของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลามีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 141,324 ล้านบาท รายได้
ประชากรต่อหัวต่อปีเฉล่ียประมาณ 75,000 บาท  จากอาชีพและผลผลิตท่ีหลากหลาย เช่น 

• พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 2,010,044 ไร่ มีผลผลิตปีละ 445,240 ตัน   
• พ้ืนท่ีนาข้าว 668,229 ไร่ มีผลผลิตปีละ 321,406 ตัน   
• การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (กุ้งทะเล) 35,000 ไร่ มีผลผลิตปลีะ 4,200 ล้านบาท  
• การประมงพ้ืนบ้านในทะเลสาบปีละ 200 ล้านบาท  

                                                           

12 	
�����ก������ก���!$#��0.�#%9�&���/��/�	�� ��ก#��#n&34w  2 �/0 ��-5  #!ก�!$#���ก���5ก��!$#���ก'#+#��%#&�� 
"
:7ก8��ก���42/=�#ก��-5� ���6����#�6��	��&���/��/�	������ #�# 
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•  โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่เล็กในพ้ืนท่ีจํานวน 1,965 โรงงาน รองรับแรงงาน 77,255 คน   
• มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณและศิลปวัฒนธรรม 172 

แห่ง   
ความเส่ือมโทรมของทะเลสาบสงขลานั้น  สะท้อนได้ชัดเจนจากค่าความสกปรกของน้ํา (BOD) 

บริเวณปากคลองอู่ตะเภาอยู่ในระดับเส่ือมโทรมมากมาตลอด น้ําเสียในทะเลสาบสงขลา เกิดจากหลาย
เหตุปัจจัย ได้แก่ 

• การขยายตัวของชุมชนรอบทะเลสาบ โดยเฉพาะชุมชนเมืองขนาดใหญ่ แม้ว่าในปี  2542 
เริ่มเกิดสถานีบําบัดน้ําเสียจากเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น   

• การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมรอบทะเลสาบสงขลาและลุ่มนํ้าสาขาโดยเฉพาะลุ่ม
น้ําคลองอู่ตะเภา 

• การขยายตัวของภาคเกษตร พ้ืนท่ีป่าต้นน้ําถูกบุกรุกมากขึ้น มีการขยายตัวของปาล์ม
น้ํามันในพ้ืนท่ีนาข้าวและรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ํามากขึ้น พ้ืนท่ีนาข้าวเดิมถูกเปล่ียนเป็นสวนยาง มี
การกัดเซาะและการไหลของตะกอนดินลงสู่ทะเลสาบ ทําให้ทะเลตื้นเขิน จนมีการทํานายวา่
อีกไม่เกิน 200 ปี ทะเลสาบจะตื้นเขินจนแห้งกลายเป็นแผ่นดิน 

นอกจากนี้ยังมีการกัดเซาะชายฝ่ังด้านอําเภอสิงหนครรุนแรงมากขึ้นหลังจากการสร้างท่าเรือน้ํา
ลึกสงขลาตรงปากทะเลสาบสงขลา และส่งผลให้การระบายน้ําออกจากทะเลสาบติดขัดมากขื้น   

แม้ว่าภาครัฐจะมีโครงการเร่งด่วน มีการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลาท่ีมีเงินงบประมาณลงมาแล้วหลายพันล้านบาท แต่ทะเลสาบสงขลาก็ไม่เคยได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีระบบนิเวศและคนรอบทะเลสาบเป็นศูนย์กลาง 

และหากมีสารพัดโครงการขนาดใหญ่มาตั้งในคาบสมุทรสทิงพระและนิคมอุตสาหกรรมตามแนว
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาแล้ว เช่ือได้ว่าทะเลสาบสงขลาจะสูญเสียสภาวะความหลากหลายท่ีเปราะบางลงไป
อย่างรวดเร็ว   
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ภาพที 21 : ภาพเล็กทางซ้ายแสดงระดับความเค็มของนํ้าในทะเลสาบท่ีเป็นระบบนิเวศ 3 นํ้า และภาพทางขวาแสดงค่าความ
สกปรก (BOD) ของปากคลองอู่ตะเภาท่ีออกสู่ทะเลสาบสงขลาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมากตั้งแต่ปี 2548 จนถึงระดับเสื่อมโทรมมาก 
และยังไม่การแก้ไขใดๆอย่างจริงจัง 
 

 	)�   1��-  �� ก"�ก��!"#���4�������M�����	��4��-��� 
 

การพัฒนาภาคใต้ในครั้งนี้ จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดท่ีมีความเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดจังหวัดหนึ่ง 
จากสตูล สะอาด สงบ มาเป็น สตูล สกปรก สะสมมลพิษ 

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดขนาดเล็กทางใต้สุดของไทยในฝ่ังอันดามัน มีประชากรเพียง 3 แสนคน  
ประชากรส่วนใหญ่กว่า 68% นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดเล็กๆ อย่างจังหวัดสตูลท่ียังอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยความเป็นธรรมชาติ  มีอุทยานแห่งชาติอยู่ถึง 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะตะรูเตา และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ซึ่งท้ัง 3 อุทยานแห่งชาติจะได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดสตูล 

ป่าชายเลนในประเทศไทยมีเหลืออยู่ไม่มาก ประมาณ 1.46 ล้านไร่ และร้อยละ 74 ของป่าชาย
เลนท้ังประเทศอยู่ในภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามัน และจังหวัดสตูลมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนเป็นอันดับสามของ
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ประเทศ โดยแนวป่าชายเลนสําคัญคือแนวป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู ซึ่งยาวมาตั้งแต่อําเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรังเช่ือมมาถึงอําเภอละงู จังหวัดสตูล 

การก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ท่าเรือน้ําลึกปากบารา ซึ่งเป็นเสมือนหัวขบวนของการ
พัฒนาท่ีจะตามมาท้ังหมดในจังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็นเรือน้ําลึกท่ีจะมีการก่อสร้างกลางทะเล 
ห่างจากฝ่ังทะเล 4 กิโลเมตร  ตามแผนการก่อสร้างต้องมีการถมหินกลางทะเลจํานวนมาก  ตามรายงาน
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ระบุว่า  ต้องมีการนําหินมาถมทะเลถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และต้องมีการถมทรายอีก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร   

หินท่ีนํามาถมทะเลสร้างท่าเรือน้ําลึกปากบารา 20 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น ตามรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ระบุว่าจะมีการระเบิดภูเขา 11 ลูกจากแหล่งหิน 8 แห่ง ท่ีควนกาหลง 6 ลูก, 
ละงู 1 ลูก และทุ่งหว้า 1 ลูก เพ่ือขนมาถมทะเล รวมท้ังอีกหลายลูกในพ้ืนท่ีรัตภูมิ สําหรับท้ังท่าเรือปาก
บาราและท่าเรือนาทับ  อีกท้ังยังต้องมีการถอนพ้ืนท่ีอุทยานหมู่เกาะเภตราจํานวน 4,000 ไร่ท่ีต้องมีการ
ถอนเขตอุทยาน เพ่ือยกให้กรมเจ้าท่าเพ่ือเป็นท่ีตั้งท่าเรือบนฝ่ัง ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มมีการออกกฤษฎีกา
เวนคืนท่ีดิน 40 ไร่แล้ว    

ในการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึก หลังจากการถมหินต้องมีการถมทรายตามมา ในการก่อสร้างท่าเรือ
ปากบาราต้องการการทรายจากชายหาดอีก 20 ล้านลูกบาศก์เมตรในการถมทะเล ซึ่งจะได้ทราบจาก
พ้ืนท่ีตําบลบ่อเจ็ดลูกจํานวน 10 ล้านลูกบาศก์เมตร  และตําบลปากบางละงูอีก 10 ล้านคิว ซึ่งแน่นอน
ว่าหลุมบ่อจากการขุดทรายและการระเบิดหินไปถมทะเล จะเป็นบาดแผลสําคัญบนแผ่นดินสตูลตราบ
นานเท่านาน และเช่ือได้ว่าส่ิงแวดล้อมในทะเลจะเสียหายท้ังหมดในท่ีสุด 

โครงการท่อส่งน้ํามันและคลังน้ํามัน 5,000 ไร่ ในตําบลปากบางละงู จะต้องมีการย้ายโรงเรียน 
3 แห่ง สถานีอนามัย 2 แห่ง  และส่งผลกระทบต่อตําบลปากบางละงูท่ีเป็นตําบลใหญ่ท่ีมี 18 หมู่บ้าน 
รวมไปถึงตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง อีกด้วย  

อีกท้ังยังมีการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ีจะสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรม โดยมีศูนย์กลางท่ีตําบล
เขาขาว อําเภอละงู ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทําผังเมืองใหม่แล้วให้เป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และอยู่ใน
ระหว่างการรอการประกาศใช้ผังเมืองใหม่ 

นอกจากนี้ ยังมีการเวนคืนท่ีดินตลอดแนวรถไฟรางคู่ท่ีเช่ือมท่าเรือปากบารากับท่าเรือนาทับ 
ตลอดแนว 142 กิโลเมตร การสร้างเขื่อนท่ีอําเภอควนกาหลง และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรม  

รวมถึงอาจมีการปัดฝุ่นโครงการขุดอุโมงค์เช่ือมระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย
ขึ้นมาด้วย โดยจะต้องเจาะอุโมงค์ผ่านเขาสันกาลาคีรี ระหว่างไทย – มาเลเซีย ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
ซึ่งการประชุมหารือประจําปี ครั้งท่ี 4 ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันท่ี 8 
ธันวาคม 2552 นายกรัฐมนตรีของท้ัง 2 ประเทศ แสดงความสนใจโครงการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าว 
กระท่ังวันท่ี 5 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ศึกษาความเหมาะสมในโครงการ
อุโมงค์เช่ือมทาง หลวงระหว่างจังหวัดสตูล – เปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  

ท้ังหมดนี้ชัดเจนแล้วว่าจังหวัดสตูลจะไม่เหมือนเดิม จังหวัดสตูลท่ีเคยสะอาดสงบจะเต็มไปด้วย
มลพิษและบาดแผลบนแผ่นดิน การท่องเท่ียว การเกษตร และการประมงท่ีเคยเป็นรายได้หล่อเล้ียงผู้คน
อย่างย่ังยืนจะสาบสูญ แม้ปัจจุบันจะไม่รวยแต่ก็ไม่เคยอดและไม่ต้องเบียดเบียนธรรมชาติ อนาคต
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จังหวัดสตูลจะเป็นจังหวัดท่ีร่ํารวย  แต่คนท่ีร่ํารวยคือคนสตูลดั้งเดิมหรือคือนายทุนจากเมืองหลวงและ
นายทุนต่างชาติ ทุกท่านคงทราบดี 
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บทสรุป 
และก้าวท่ีต้องเลือกเดิน 
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การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเริม่กอ่สรา้งนคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี 2524 จุดประกายความหวัง ความโชติช่วงชัชวาล ความสุข และความมั่งคั่ง
สําหรับคนระยอง หลายสิบปีผ่านไป อุตสาหกรรมดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพฝันท่ีคนระยองวาดไว้
กลับกลายเป็นตรงกันข้าม ดังเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของชาวบ้านท่ีกําลังทุกข์ทรมานจากผลกระทบใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีว่า “โรงงานผุดทยอยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนเราไม่สามารถอยู่กับมันได้” 
“ชายฝ่ังทะเลสกปรกเต็มไปด้วยคราบน้ํามัน ปูปลาหอยท่ีนี่ไม่ค่อยมีกิน ถึงมีก็ไม่กล้ากิน” “พืชผล
การเกษตรล้มตายหมด คนเริ่มล้มป่วย เด็กนักเรียนอยู่ไม่ได้” “ผลตรวจเลือดพบสารเบนซินในเลือด” 

การขยายอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วจาก 4,000 ไร่ เป็น 20,000 ไร่ ภายในเวลาแค่ 20 ปี 
จํานวนโรงงานเพ่ิมขึ้นถึงปีละ 68 แห่ง โดยขาดระบบการจัดการมลพิษท่ีดีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และผู้คน จนมีหลักฐานทางวิชาการท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ชี้ชัดว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้โรงงานนิคมมาบ
ตาพุดกว่า 13,000 ราย ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนัง กระท่ังจังหวัดระยองมีผู้ป่วย
เป็นโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 
 

 
ภาพท่ี 22 :  แสดงการขยายขอบเขตของพ้ืนท่ีสีม่วง ซ่ึงเป็นพ้ืนทีอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเข้าไปทับซ้อนกับพ้ืนท่ี
ชุมชนเดิม โดยท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไม่มีสิทธิเสียงใดๆในการไม่ยอมรับผังเมืองน้ี 
 

การขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ในพ้ืนท่ีอย่างกว้างขวาง คนท่ีมีท่ีไปก็ย้ายออกไป คนท่ีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ท่ีมีฐานชีวิตท่ีนี่ก็จําเป็นต้องอยู่
เผชิญหน้าทนกับมลพิษต่อไปอย่างไม่มีทางเลือก ในปัจจุบันก็ยังมีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ได้สร้างมลพิษเกินกว่าศักยภาพของพ้ืนท่ีในการรองรับแล้วก็ตาม   
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ภาพท่ี 23 :  แสดงการขยายนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีไม่ได้เฉพาะการขยายตัวบนแผ่นดินเท่าน้ัน แต่มีการขยายพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมด้วยการถมทะเลออกมาอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทรัพยากรสัตว์นํ้า อากาศ นํ้า ดิน และการ
พังทลายของชายฝั่ง  
 

จากบทเรียนท่ีเกิดขึ้นท่ีพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จน
เต็มพ้ืนท่ี และจําเป็นต้องมีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกนอกพ้ืนท่ีมาบตาพุด ซึ่งพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
หนักแห่งใหม่ท่ีมีความเหมาะสมก็มีเพียง 2 พ้ืนท่ีในประเทศไทย กล่าวคือ พ้ืนท่ีอําเภอสิชล อําเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีโรงแยกก๊าซขนอมตั้งอยู่ และพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียตั้งอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีกระแสการทําประชาสัมพันธ์ใน
พ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องท้ัง 2 จังหวัด 

เหตุท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมต้นน้ําต่างๆ 
ต้องการพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลในการสร้างโรงงาน เพราะการระบายมลพิษต่างๆ จะมีต้นทุนท่ีต่ําท่ีสุด มาบ
ตาพุด 2 กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่ือว่าด้วยความโลภของกลุ่มทุน และการหวังผลกําไรและ
ความร่ํารวยของบริษัทจะทําให้ท้ังพ้ืนท่ีสงขลา-สตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหนักอย่างแน่นอน   

สงขลาเป็นจังหวัดสําคัญท่ีมีเศรษฐกิจสามขามาตลอด คือ มีการเติบโตท้ังภาคการเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการและพานิชยกรรม ทําให้จังหวัดสงขลาค่อนข้างมีสมดุลของการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีสูงกว่าหลายจังหวัด โดยการพัฒนาท่ีผ่านมาเป็นผลมาจากความ
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มานะอุตสาหะของคนสงขลาเองท่ีสร้างเมืองสร้างชุมชนด้วยความเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยกันจนเกิดการ
พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใต้ตอนล่าง 

แต่เดิมจังหวัดระยองก็เป็นจังหวัดท่ีประชากรพ่ึงพาเศรษฐกิจสามขา ประชาชนแม้จะไม่ได้มี
ตัวเลขผลผลิตมวลรวมประชาชาติท่ีสูง แต่ก็มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข แต่เมื่ออุตสาหกรรมเข้ามา 
ตัวเลขผลผลิตมวลรวมของจังหวัดสูงขึ้นคิดเป็น 7 เท่าของค่าเฉล่ียประเทศ แต่ผู้ป่วยมะเร็งก็เพ่ิมขึ้นกว่า
จังหวัดอ่ืนมากเป็น 4 เท่าตัวด้วย ปัญหามลพิษเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางรุนแรงเกือบทุกวัน ซึ่งในอนาคต 
สงขลาและสตูลจะเป็นเช่นจังหวัดระยอง 
 

'
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ในมิติการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นต่อกระแสการพัฒนาให้พ้ืนท่ีสงขลา-สตูล 
พัฒนาสู่การเป็นพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งมีท้ังข้อดีและข้อเสีย แต่กลับพบปรากฏการณ์ท่ีน่า
เศร้าในยุคประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  กล่าวคือ 
• ประชาชนในจังหวัดสงขลานั้นมีเพียงส่วนน้อยท่ีจะได้รับข้อมูลการพัฒนาเหล่านี้   
• ท่ีผ่านมาการให้ข้อมูลท่ีมีโดยภาครัฐหรือเจ้าของโครงการก็ทําแบบแยกส่วนทีละโครงการทําให้

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นการพัฒนาโดยภาพรวม  
• เมื่อไม่ได้มีการรับรู้ข้อมูลโดยกว้างขวาง และไม่มีกลไกในการส่ือสารให้สาธารณะรับทราบ  

ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินอนาคตของตนเอง 
• และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ยังไม่ได้มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางวิสัยทัศน์จังหวัด

สงขลาในอนาคตท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย เพ่ือท่ีจะเป็นเสมือนแผนผังสําหรับการพัฒนา
จังหวัดสงขลาในอนาคต และเพ่ือท่ีจะสร้างสมดุลกับการพัฒนาจากส่วนกลาง 

ดังนั้นการส่งเสริมการรับรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรจะเป็นอีกหนึ่งประเด็น
ใหญ่ท่ีต้องมีการทบทวน   

สําหรับการขับเคล่ือนของภาคประชาสังคมท่ีสําคัญ นอกจากการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็น
คัดค้านการพัฒนาในโอกาสท่ีมีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ในพ้ืนท่ีแล้ว ก็ยังมีการจัดกระบวนการ
ท่ีแสดงความเป็นห่วงต่อการพัฒนาแบบพลิกผ่ามือของจังหวัดสงขลา-สตูล ท่ีสําคัญ ได้แก่ 

 
• มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 2  

 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 2 ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 16 – 18 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุม

สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติต่อประเด็นแผนพัฒนาท่ีย่ังยืนบนฐานการพ่ึงตนเองด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม กรณีภาคใต้  ดังนี้ 

 



 46

1. ขอให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืนและ
แผนพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีแผนบูรณาการและมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
1.1  ให้เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาท่ีสร้างคนให้มีคุณภาพสู่สมดุล

ทางด้านสุขภาวะ 
1.2 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีตามความ

ต้องการและความจําเป็นของท้องถิ่นโดยเป็นอุตสาหกรรมท่ีคํานึงถึงการรักษาฐาน
ทรัพยากร ไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตและสุขภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

1.3 ให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียวท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และการ
กระจายรายได้ควบคู่กับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 

1.4 ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าสมุนไพร พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา การ
ส่งเสริมการเกษตรย่ังยืน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 ให้ความสําคัญกับฐานความรู้ภูมินิเวศ เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนได้เสนอความต้องการ และมีส่วนร่วมในการกําหนดประเด็นการ
พัฒนา  ท้ังนี้ ขอให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้การดําเนินโครงการของภาครัฐและ
เอกชน  คํานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน และสร้างกลไกเพ่ือพิจารณาข้อเสนอท่ีจะชะลอ
แผนงานและโครงการท่ีสร้างความขัดแย้ง และ/หรือมีผลกระทบต่อสังคมและชุมชนท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคตเพ่ือเปิดโอกาสให้สร้างฉันทาคติร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

2. ในการดําเนินการตามข้อ 1 ขอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประสานคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคม โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา ตั้ ง
คณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บทพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน โดยให้
ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 
มุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของพ้ืนท่ี การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและคํานึงถึงผลกระทบ
อย่างรอบด้าน 
 

3. ขอให้คณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บทพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืนท่ีได้ผ่านการ
ทบทวนข้อ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงผลักดันให้แผนได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ท้ังในระดับ
ภาคและระดับท้องถิ่น มีกลไกการติดตาม กํากับประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
4. ขอให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแผนแม่บทการพัฒนา

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคใต้และภาคอ่ืนๆ อย่างย่ังยืน เพ่ือให้การดําเนินการของคณะกรรมการในข้อ 
2 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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• มติจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา  ครั้งท่ี 2   
  

จากการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจําปี 2553 ในวันท่ี  11 ตุลาคม 2553 ณ 
หอประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งมีการจัดกระบวนการสมัชชาอย่างเป็นทางการ
และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้มีมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาในประเด็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในภาคใต้  ในส่วนจังหวัดสงขลา-สตูล มีดังนี้ 

 
1. ขอให้หยุด/ชะลอการพัฒนาจังหวัดสงขลา-สตูลไปสู่การเป็นจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

แล้วมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
 

2. ในปัจจุบันประชาชนในจังหวัดสงขลายังรู้ข้อมูลส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในสงขลาน้อยมาก ขอให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลของการพัฒนาจังหวัด
สงขลา-สตูลท้ังหมด ท้ังท่ีจะเกิดขึ้นแน่ๆและท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ือให้ประชาชน
ในจังหวัดสงขลา-สตูลได้เห็นภาพท้ังหมดของการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของประชาชนคนสงขลา 

 
3. การพัฒนามีท้ังข้อดีและผลกระทบ การเปล่ียนแปลงวิถีของประชาชนสู่การเป็นสังคม

อุตสาหกรรมเป็นเรื่องใหญ่  จึงขอให้มีการตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากทุกภาคส่วนท่ีทุกภาคส่วน
ยอมรับ เพ่ือศึกษาภาพการพัฒนาท้ังหมดท่ีจะเกิดขึ้นกับจังหวัด ท้ังในมิติส่ิงแวดล้อม สุขภาพ
และสังคม และนําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือการส่ือสารทําความเข้าใจกับประชาชนและทํา
กระบวนประชาพิจารณ์อย่างเป็นระบบต่อไป   

 
4. สนับสนุนให้เกิดกลไกภาคพลเมืองท่ีเข้มแข็งในกระบวนการตรวจสอบประเด็นแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา-สตูล อันได้แก่ การตั้งกองทุนจากภาครัฐในการ
สนับสนุนการวิจัยของภาคประชาสังคม การวิจัยจากนักวิชาการในสถาบันการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครติดตามตรวจสอบ เป็นต้น 

 
5. เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดสงขลามาจากฐานรากของคนสงขลาเอง และการมีส่วนร่วมในการคิด

และมองจังหวัดสงขลา จึงขอให้จังหวัดสงขลามีการจัดกระบวนการในการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัด
สงขลา 20 ปีข้างหน้าขึ้นมาใหม่ท่ีจะเป็นธงนําในการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีทุกฝ่ายยอมรับ ท่ีมีภูมิ
นิเวศวัฒนธรรมและประชาชนคนสงขลาเป็นตัวตั้ง แทนการพัฒนาแบบแยกส่วนท่ีคิดจาก
ส่วนกลาง 
 
 แม้ว่ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2552 ท้ัง 4 ข้อดังกล่าว  ยังไม่ได้มีการผลักดันมติให้เกิด

เป็นรูปธรรมปฏิบัติในระดับชาติท่ีให้มีคณะกรรมการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกจิภาคใตอ้ย่าง
ย่ังยืน  และมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาในปี 2553 ท่ีได้ตอกยํ้าความต้องการของประชาชนคน
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สงขลาในการทบทวนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสงขลา-สตูลอย่างเป็นระบบ นับการการขับเคล่ือนท่ี
สําคัญของภาคประชาชนในการทําให้เสียงท่ีถูกมองว่าไม่เป็นทางการ ได้ถูกทําให้เป็นทางการตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือการขับเคล่ือนต่อสู้ในทุกระนาบทุกระดับต่อไป 
 

���	
���*+���ก��,�-����	'��	���� 
 
จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดท่ีมีทุนท่ีหลากหลาย มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพใน

การพัฒนาอีกมาก มีผืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตร เป็นพ้ืนท่ีทางพานิชกรรมและการ
บริการท่ีสําคัญ  ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ของท้ัง 2 จังหวัดมีความสุข มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีพอเพียง มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีสมดุลระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม พานิชยกรรมและการบริการ มีความเกื้อกูล
กันของผู้คน และมีความหวังในอนาคต    

อย่าให้มีการกําหนดการพัฒนาให้สงขลา-สตูลเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนักโดยท่ีคนสงขลา-สตูล
ไม่ได้ร่วมรับรู้และตัดสินใจ 

อย่าให้วิธีคิดแบบเอาเงินตราและ GDP เป็นท่ีตั้งมาครอบงําวิธีคิดท่ีเอาคุณภาพชีวิต สันติสุขและ
สุขภาพเป็นตัวตั้ง 

อย่าบิดเบือนข้อมูลการดําเนินโครงการหรือเปิดเผยข้อมูลแต่เพียงเฉพาะส่วน เพ่ือเป้าหมายใน
การสร้างโครงการให้ได้อย่างไม่จริงใจ 

อย่าเอาความโลภต่อการทํากําไรและการสร้างความร่ํารวยให้กับคนเฉพาะกลุ่มและบริษัทข้าม
ชาติในนามของการพัฒนามาเป็นข้ออ้าง   
 ขอให้ประชาชนคนสงขลา – สตูล ได้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ด้วยกระบวนการ
แลกเปล่ียนลงลึก เพ่ือให้การตัดสินอนาคตของจังหวัด ท่ีจะพลิกจากพ้ืนท่ีแห่งสีเขียวมาเป็นพ้ืนท่ีสี
น้ําตาลนั้น เป็นส่ิงท่ีคนสงขลา – สตูลต้องช้ีขาด ไม่ใช่การกําหนดโดยนักทําลายส่ิงแวดล้อมในคราบการ
พัฒนาท่ีนั่งเขียนแผนพัฒนาจากห้องแอร์ในเมืองหลวง อีกท้ังยังไม่กล้ายอมรับความจริง ปกปิด บิดเบือน
ข้อมูลท่ีให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  เปิดเผยให้เห็นเพียงบางส่วนของโครงการ แต่ไม่เคยบอกประชาชนให้
เห็นท้ังหมด  เพราะหากเห็นท้ังหมดแล้ว เช่ือว่าเสียงคัดค้านดังเต็มพ้ืนท่ีอย่างแน่นอน 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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คนสงขลา – สตูล และคนไทยท้ังประเทศ  

ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของตนเอง 
ให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรท่ีเหลือน้อย 

ไม่ใช่การพัฒนาแบบกอบโกย แล้วท้ิงแผ่นดินท่ีปนเป้ือนให้กับคนพ้ืนถิ่น 
 
 

ข้อมูลกับการเผยแพร่ 

ท่านสามารถ download เอกสารและหนังสือเล่มน้ีได้จาก 

www.songkhlahealth.org 

www.songkhlainfo.org 

www.deepsouthwatch.org 

และทางผู้จัดทํายินดีสําหรับการเผยแพร่เพ่ือการรับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป 

และหากท่านมีข้อมูลท่ีน่าสนใจท่ีต้องการแบ่งปัน หรือประสงค์จะแลกเปล่ียน   

สามารถติดต่อมาได้ท่ี   

คณะทํางานหยุดการพัฒนาสงขลา-สตูล สู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมหนัก 

E-mail :  stop.southern.seaboard@gmail.com 


