
ของขวัญจากยักษ์ใหญ่

ยักษใหญเขามา....และทิ้งไว....
ยักษใหญหายไป... และไมดูแล...

ระหว่างการสร้างท่าเรือดังกล่าว 
จะมีการ ตอกเสาเข็มสะพาน 
เกิดเสียงรบกวนปลาที่อาศัยอยู่ และ
ภูมิปัญญา “ดุหลำ” อาจต้องสูญหายไป
รวมถึงการ ขุดลอกดอน ให้ลึกพอที่เรือ
ขนส่งจะเทียบท่าได้นั้น จะทำให้ท่าศาลา
สูญเสียแหล่งทำกินที่สมบูรณท์่ีสุดสูญเสียแหล่งทำกินที่สมบูรณท์่ีสุด
และอาชีพประมงไปจนยากจะฟื้นฟู 
และถ้าหากสร้างได้สำเร็จ จะมีรถบรรทุก
เข้าออกท่าเรือนี้ประมาณ 
117 - 200 เที่ยวต่อวัน 
เกิดมลพิษทางเสียงชีวิตของชาว
ท่าศาลาจะไม่มีวันเหมือนเดิม

ประเทศไทยมีแหล่งปิโตรเลียมเป็นของตัวเอง แต่กลับ
ไม่ได้ครอบครองน้ำมันดิบ 
และรายได้จากการส่งออก

ก่อนนำกลับมาขายที่ประเทศไทยในราคาแพง 
มีสถิติยืนยันว่าประเทศไทยใช้น้ำมันแพงเป็นอันดับ 
9 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน 9 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน 

หากเกิดการสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเล 
ซึ่งต้องใช้เรือในการขนส่งปิโตรเลียมเข้าฝั่ง 
ทำให้ต้องสร้างท่าเรือในการจอดเรือขนส่ง 

ท่าศาลาจะมีท่าเทียบเรือที่มีความยาวถึง 330 เมตร 
ซึ่งเกินจากระเบียบที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ

ละสิ่งแวดล้อมกำหนดไว ้(300 เมตร) 

โรงไฟฟ้าถ่านหินจำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการ
ทำงานของโรงงาน ทำให้ต้องตั้งโรงงานใกล้กับทะเล

เพื่อระบาย น้ำหล่อเย็น ซึ่งเป็นน้ำร้อน รวมทั้ง น้ำเสีย เนื่องจาก
การปนเปื้อนสารเคมีที่โรงงานปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลให้
สัตว์น้ำวัยอ่อนหนีไม่ทัน ตาย หรือไม่เจริญเติบโต เกิดปะการัง
ฟอกขาวและทำลายความสมบูรณข์องทะเล รวมทั้งเกิดการสะสม
สารพิษหรือสารเคมีบริเวณดอน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสารพิษหรือสารเคมีบริเวณดอน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและ

แหล่งอาหารของสัตว์ทะเล จากนั้นสารพิษจะเข้าไปสะสมในสัตว์ทะเล  
หากถูกนำไปบริโภคก็จะทำให้ผู้บริโภครับสารพิษไปด้วย 
นอกจากนี้แสงจากการทำงานของโรงงานที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา ทำให้ปลาสับสนระหว่างกลางวันและกลางคืน 
ปลาจะไม่ผสมพันธุ์ จำนวนปลาลดลง ทำให้รายได้

ของชาวประมงในพื้นที่ลดลงด้วย

เมื่อเฟืองแห่งอุตสาหกรรมเข้ามา
กระทบฟันเฟืองแห่งระบบนิเวศเฉพาะ
ของอ่าวทองคำ เฟืองแห่งอุตสาหกรรม
จะแปรเปลี่ยนเป็นทุ่นระเบิดซึ่งพร้อม
ทำลายล้างระบบ ในที่สุด
อ่าวทองคำก็จะเต็มไปด้วย
ทุ่นระเบิดมรณะที่มีทุ่นระเบิดมรณะที่มี
จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
หากวันนี้ไม่มีใครคิดยับยั้ง
ทุ่นระเบิดเหล่านี้

อุตสาหกรรม

โรงไฟฟาถานหิน

ปโตรเลียม

ประมงพาณชิย

พื้นที่อ่าวท่าศาลามีปากน้ำอยู่หลายแห่ง 
จึงมีแนวปะทะของน้ำจืดและน้ำเค็ม
อันเป็นปัจจัยทำให้เกิดป่าชายเลน 
ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ
เพราะเป็นแหล่งสะสมแพลงก์ตอนและ

สารอาหารต่าง ๆ สารอาหารต่าง ๆ 
สำหรับสัตว์น้ำขนาดเล็ก 

ส่งผลให้ป่าชายเลนมีการรวมสายพันธุ์
ของสัตว์น้ำวัยเด็กที่หลากหลาย
รวมถึงปลาเศรษฐกิจบางชนิด 

เช่น ปลาทู ปลากาว

กั้งตั๊กแตน 1400 บาท/กก.
กุ้งแชบ๊วย 250-740 
บาท/กก.
ปูม้า 90-400 บาท/กก.
ปลาลัง 45-50 บาท/กก.

ผลผลิตประมงที่สำคัญที่สุดของอ่าวท่าศาลา
คือ กั้ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ 1 - 3 หมื่นบาท
ต่อเรือหนึ่งลำ ถัดจากกั้งจะเป็นกุ้ง ปู และปลา 

ตามลำดับ รายได้เหล่านี้ทำให้ชุมชน
สามารถนำเงินไปสมทบทุนกับ

สหกรณช์ุมชนได้ 
ทำให้เงินในชุมชนหมุนเวียนทำให้เงินในชุมชนหมุนเวียน

อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ชาวบ้านยังมี
รายได้เพียงพอในการใช้ชีวิตประจำวัน 

                          

ดอนเป็นแหล่งทับถมของแร่ธาตุ
และตะกอนต่าง ๆ ซึ่งถูกแม่น้ำจากเทือกเขาหลวง
พัดพาลงสู่ทะเลและจะปะทะกับกระแสน้ำ
ที่ไหลในทิศทางเหนือใต้ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ง
ประมาณ 10 กิโลเมตร  ดอนจะอยู่ถัดจาก
ชายฝั่งราว 3-5 กิโลเมตร ชายฝั่งราว 3-5 กิโลเมตร 
ทำให้ดอนเป็นที่วางไข่และแหล่งอาศัยของ
ปลาเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น 
ปลาทู ปลาจวด ปลาทราย ส่งผลให้
ดอนเป็นแหล่งประมงที่สำคัญ
อีกที่หนึ่งของตำบลท่าศาลา

ลม 8 ทิศ เกิดจากการปะทะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออก-เฉียงเหนือกับเทือกเขาหลวง 
ทำให้มวลอากาศหมุนวนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
ลม 8 ทิศส่งผลต่อการหมุนเวียนของธาตุอาหาร 

ที่ถูกชะล้างจากแผ่นดินมาสะสมไว้ในอ่าว ส่งผลให้พบสัตว์น้ำ 
หลากหลายชนิดตลอดทั้งปีตามการไหลเวียนของกระแสน้ำ
และลม ซึ่งส่งผลต่อการใช้เครื่องมือจับสัตว์ทะเลที่แตกต่างกันและลม ซึ่งส่งผลต่อการใช้เครื่องมือจับสัตว์ทะเลที่แตกต่างกัน

ออกไปตามชนิดของสัตว์น้ำที่พบได้ในแต่ละเดือน

การประมงเป็นอาชีพหลัก
ของคนในชุมชนท่าศาลา ด้วยความ
ที่มีสภาพแวดล้อมซึ่งเกื้อกูลต่อ
ความสมบูรณข์องสัตว์น้ำ กล่าวคือ มี
เทือกเขาหลวงเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายสั้น ๆ 
ช่วยพัดพาธาตุอาหารจากแผ่นดินไป
ทับถมไว้ในทะเล รวมถึงลมทั้ง 8 ทิศ ทับถมไว้ในทะเล รวมถึงลมทั้ง 8 ทิศ 
ได้ช่วยพัดวนธาตุอาหารดังกล่าวให้
หมุนวนอยู่ในอ่าว และไม่ไหลออกสู่
ทะเลนอก จนกลายเป็นอาหารสำหรับ
สัตว์ทะเลน้อยใหญท่่ีชุกชุม

ของขวัญจากธรรมชาติ

ปาชายเลน

ดอน

ลม 8 ทิศ

ระบบนิเวศ
เฉพาะ

พื้นที่ชุมชน
ทาศาลา

ลมอุตรา (ลมเหนือ)
ต.ค. - พ.ย.

คลื่นทางทิศเหนือ
น้ำใส ปลาไม่มาก

ลมวาว 
(ลมตะวันออก
เฉียงเหนือ)
พ.ย.- ม.ค.
น้ำเชี่ยว

สัตว์หน้าดินผุด

ลมออก 
(ลมตะวันออก)
ม.ค. - ก.ย. 

พาสัตว์น้ำเข้าหา
ฝั่ง เช่น ปลาทู

ลมเภา
(ลมตะวันออก
เฉียงใต)
ก.พ.- เม.ย.

ลมสลาตัน
(ลมใต)
เม.ษ.- พ.ค.

ลมพัดญา
(ลมตะวันตก
เฉียงใต)
พ.ค.

ลมพัดตรง
(ลมตะวันตก)
พัดตลอดทั้งปÕ

ลมพลัดเขาหลวง
(ลมตะวันตก
เฉียงเหนือ)
มิ.ย.- ก.ย.
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