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โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ การดำาเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

(ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.)

สถาบันวิจัยและศูนย์บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   www.greenpeace.or.th

จัดพิมพ์ ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ

  ด้านสุขภาพ สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

  www.nationalhealth.or.th  และ  www.thia.in.th

 ความจริงพวกเราเพียงทำาหน้าท่ีเป็นคนหาปลา เรารักทะเล รักคนกินปลา เราหาปลาทุกวัน

เพราะเรารู้ว่าคนกินปลาจะมีความสุข ส่ิงท่ีเรายืนยันว่าจะต้องทำาต่อไปคือการหาปลา ตราบเท่าท่ียังมี

คนกินปลา

 เราเร่ิมตระหนักถึงภัยคุกคามเม่ือมีบริษัทข้ามชาติ และนโยบายรัฐ บอกว่าจะมาทำานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

โรงไฟฟ้าถ่านหิน การขุดเจาะน้ำามันและฐานปฏิบัติการบนฝ่ัง ความรู้สึกของเราในตอนน้ีคือ ‘แล้วพวกคุณมาทำาร้ายเรา

ทำาไม’ เรายังหาหนทางต่อสู้เพ่ือแผ่นดินและผืนน้ำาตลอดเวลาด้วยวิธีการสารพัด แต่สาธารณะบอกเราว่า การคัดค้านท่ีมี

เหตุผลท่ีสุด คือ ‘การออกมาบอกว่าเรามีอะไรดีและถ้าพัฒนาแบบเรา จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาชนอย่างไร’ 

 เราไม่เคยแม้แต่จะรู้ว่า เอชไอเอ คืออะไร แต่มีบางคนมาบอกเราว่า ชุมชนมีสิทธิในการท่ีจะบอกว่า 

เราต้องการการพัฒนาแบบไหน ด้วยการทำาข้อมูล ให้เห็นชัดเจนว่าการพัฒนาแบบน้ีแหละท่ีจะทำาให้เราก้าวหน้าต่อไปได้

แบบย่ังยืน เราจึงต้ังวงเล่าเร่ืองราว ‘ความเป็นเรา’ ตลอดแนวชายฝ่ังแม้ว่าในตอนน้ีไม่ได้ทำาทุกหมู่บ้านก็ตาม แต่พอเห็นเค้า

ความคิดว่าเราควรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดี 

 ภายใต้การรวบรวมข้อมูลท่ีทำาให้เราเจ้าของบ้านเองถึงกับ ‘รักบ้าน’ และตระหนักว่าเราจะทำาหน้าท่ีเป็นแหล่ง

อาหารของคนท้ังประเทศ เราสามารถจ้างงานแรงงานในถ่ินซ่ึงเป็นลูกหลานของเราเองได้มากมายขนาดท่ีโรงงาน

อุตสาหกรรมไม่สามารถทำาได้ และหากบ้านเราถูกทำาลายน่ันหมายความว่าคนนับหม่ืนจะพังลงทันที...

และเรามิอาจให้มันเกิดข้ึนได้เลย

 แผ่นดินใครใครก็รัก...บ้านเราเราก็รัก...แต่แผ่นดินน้ีเช่ือมกันท้ังโลก..เราเป็นพ่ีน้องกัน พระเจ้าประทานทรัพยากร

อันสมบูรณ์มาให้เรา...ให้เราใช้ประโยชน์เพ่ือเล้ียงคนท้ังโลก..และเราขอทำาหน้าท่ีน้ีต่อไป

 เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ี มิได้เป็นเพียงตัวหนังสือ แต่มันคือจิตวิญญาณของพวกเรา...ตัวเลข

ท่ีปรากฎข้ึนทุกตัว คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างย่ังยืนท่ีเราพยายามทำากันมาหลายช่ัวอายุคน...

มูลค่าทางเศรษฐกิจคือการแบ่งปันให้ทุกคนได้รับประโยชน์ อย่างอิสระเสรี ภายใต้กรอบกติกาท่ี

เรียกว่า วัฒนธรรมชุมชน
    
      เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน สิชล ท่าศาลา  นครศรีธรรมราช

บทนำา: ร้อยความคิด พันเสียง หมื่นปากคำา

 จากท้องทะเล สู่ ผืนแผ่นดิน : จากคนหาปลาสู่คนกินปลาท้ังโลก
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 ชายทะเลท่ีทอดยาวระหว่างสิชลกับท่าศาลาเป็นผืนน้ำาและแผ่นดินเรียงยาวประมาณ ๓๐ กม.บนพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเลเป็นท่ีอาศัยของชีวิตคนหลายพันครัวเรือน ร่วมหม่ืนชีวิตแต่ละครอบครัวชีวิตล้วนผูกพันอยู่กับผืนน้ำาและหาด
ทรายตลอดจนธรรมชาตินานาชนิด
 ท่ีน่ีคือ จิตวิญญาณของพวกเขา ผืนน้ำาคือจิตวิญญาณ ชายหาดคือจิตวิญญาณ ป่าละเมาะและป่าชายเลนคือ
จิตวิญญาณ และองค์ประกอบท่ีคนภายนอกเห็นเป็นเพียงความสวยงามทางทัศนียภาพ เเต่สำาหรับคนท่ีีน่ี ท้ังหมดคือ
ชีวิต
 ตราบเท่าท่ีคนพุทธท่ัวไปรู้สึกผูกพันและเคารพต่อสถูปท่ีใส่กระดูก คนจีนรู้สึกเคารพต่อหลุมฝังศพของ
บรรพบุรุษ และมิอาจให้ใครมาทำาลายได้ หากแต่การทำาลายน้ันคือการทำาลายต่อจิตวิญญาณของเรา ผืนดินชายทะเล
ผืนน้ีท่ีทอดตัวยาวหลายกิโลเมตรมันคือจิตวิญญาณท่ีไม่อาจทำาลายของพวกเราเช่นกัน
 หากแต่ว่าผืนดินและผืนน้ำามีมิติทางจิตวิญญาณท่ีมากกว่าน้ัน เพราะมันคือส่ิงท่ีหล่อเล้ียงชีวิตและจิตต
วิญญาณในขณะท่ียังมีชีวิตอยู่ ความผูกพันระหว่างผู้คนกับท้องทะเลแทบจะแยกกันไม่ออก และครอบครัวนับพัน
ครอบครัว ซ่ึงได้ก่อเกิดชีวิตนับหม่ืนชีวิต ท่ีเก่ียวร้อยท้ังชีวิตไว้กับท้องทะเลแห่งน้ี 
 พ้ืนท่ีสิชลและท่าศาลาเป็น ๒ อำาเภอท่ีอยู่ติดกัน ประชากรเม่ือสืบโยดสาวย่านแล้วจะพบว่าล้วนเป็นญาติกัน
ท้ังส้ิน แผ่นดินแห่งน้ีมีผู้คนอาศัยมานับหลายร้อยปี มีเร่ืองราวท่ีเป็นตำานานและโบราณสถานท่ีปรากฏร่องรอยแห่ง

ใช่เพียงท้องทะเล แต่คือจิตวิญญาณของพวกเรา

 เม่ือมีแผ่นดินอันอุดม อารยธรรมท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนจึงย่ิงใหญ่ไม่แพ้แผ่นดินไหน 
อดีตเป็นอย่างไร ปัจจุบันยังคงเป็นแบบน้ัน แม้ว่าจะเปล่ียนสภาพไปตามกาลเวลา แต่ทว่า
ยังสามารถปรับเปล่ียนวิถีให้ผืนดินแห่งน้ีเป็นผืนดินท่ียังคงอุดมสมบูรณ์ นับต้ังแต่ชายฝ่ังสิชล 
จนถึงอ่าวท่าศาลา ซ่ึงได้ช่ือว่า ‘อ่าวทองคำา’

ชายฝ่ังนครศรีธรรมราชมีพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
ยาวประมาณ ๒๓๕ กิโลเมตร

ย้อนไปเม่ือ ๕๐ ปีก่อนหน้า ความอุดมสมบูรณ์
ของท้องทะเลมีมากมายเหลือคณานับ

พ้ืนท่ี อ.ขนอมสัตว์น้ำาเร่ิมหายไปเม่ือมีโรงไฟฟ้ามาต้ังบริเวณชายฝ่ังทะเล

๒๐ ปีก่อนหน้าน้ีเผชิญกับวิกฤติอวนลากอวนรุน

ชุมชนเกิดการรวมตัวอย่างแข็งขันต่อสู้
กับภัยคุกคามทางทะเล

การรวมกลุ่มของประมงพ้ืนบ้านก่อให้เกิด
การอนุรักษ์ เช่น การทำาปะการังเทียม
ทำาบ้านปลา ปักโป๊ะ การอนุรักษ์สัตว์น้ำา
หายาก

ปี ๒๕๕๒ นโยบายรัฐโดย กนอ.ประกาศให้พ้ืนท่ี
ชายฝ่ังสิชล-ท่าศาลาเป็นพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

เม่ือประมาณ ๑๐ ปีท่ีแล้วก่อเกิดการรวมกลุ่มประมง
พ้ืนบ้านและดำาเนินการกิจกรรมกลุ่มมาจนกระท่ังปัจจุบัน

ชุมชนเกิดการรวมตัว ปกป้องให้พ้ืนท่ีน้ีเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารเพ่ือคนท้ังประเทศปี ๒๕๕๒ โยธาธิการจังหวัด ว่าจ้างบริษัท

ท่ีปรึกษามาจัดทำาผังเมืองเพ่ือให้เป็นเขต
อุตสาหกรรม ชุมชนร่วมกันต่อสู้เพ่ือยืนยันว่าท่ีน่ี
เป็นแหล่งอาหาร

ปี ๒๕๕๓ เกิดข้อบัญญัติท้องถ่ินเพ่ือรักษา
ทะเลบริเวณชายฝ่ังอำาเภอท่าศาลา

ปี ๒๕๕๔ โรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามาสู่พ้ืนท่ีอำาเภอ
ท่าศาลา ชุมชนรวมตัวกันปกป้องแผ่นดิน กฟผ.
ประกาศไม่เข้ามาศึกษาให้คนท่ีน่ีรักษาแหล่งอาหาร

ขณะน้ี ฉันทามติของชุมชนคือหยุดภัย
คุกคามจากอุตสาหกรรม รักษาพ้ืนท่ีไว้
เป็นแหล่งอาหารของเพ่ือนมนุษย์ท้ังโลก
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ส่งออกต่างประเทศ

บริโภคภายในชุมชน

วงจรสัตว์น้ำาจากชายฝั่งทะเล
บ้านตะเคียนดำา

เส้นทางเศรษฐกิจ
สัตว์น้ำาในท้องถิ่น
บ้านตะเคียนดำา

เส้นทางเดินอาหารและการไหลเวียน
ของเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝ่ัง สิชล ท่าศาลา ผู้ประกอบการและการกระจายสินค้าชุมชนตะเคียนดำา 

อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ่อค้ารายย่อย

ตลาดภายในจังหวัด

พ่อค้าคนกลาง โรงงานแปรรูป

อุตสาหกรรมขนาดย่อม
ภายในชุมชน

ตลาดภายในประเทศ

ผู้ประกอบการเเพปลา

ตลาดช้อย อ.เมือง

แพนพดลแพปัตตานี(ปลา)

กันตังห้องเย็น(ปลา)

โรงงานแพ็คฟู๊ด(ปู)

โรงงานแดรี่แฟรส(ปู)

แพเบอร์ ๔ ปัตตานี

กระจายสู่ตลาด
ภายในประเทศ

ส่งออกญี่ปุ่น
และอเมริกา

แพนิหรี

เเพนิหนี

แพกะสาว

แพในชุมชน

แพนอกชุมชน

แพโชคคลองชลแพสินไทยแพเจ๊เหมียว

ส่งออกสู่มาเลเซีย

ส่งออกสู่อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย 

โรงงานแปรรูปส่งออกสู่มาเลเซีย

ส่งออกสู่มาเลเซีย
สิงคโปร์

แพกิง่แกว้ แพบังโกบแพน้องฮาดีตรัง

ตลาดสี่แยกหิน สิชลตลาดสระแก้ว ท่าศาลาตลาดสามหลัง ท่าศาลา

ตลาดยางยาม ท่าศาลา ตลาดต้นแซะ สิชล ตลาดวัดเท ท่าศาลา ตลาดกำานันเลี้ยง ท่าศาลา

ตลาดหัส ท่าศาลาตลาดนาแล สิชล

ตลาดไม้หลา ร่อนพิบูลย์ ตลาดฉลอง สิชล ตลาดนาเหรง ท่าศาลา

ตลาดดอนใคร ท่าศาลา ตลาดคูขวาง อ.เมือง

ตลาดท่าทอง บ้านใน กานดิษฐ์
สุราษฏร์ธานี

ตลาดนาเคียน อ.เมือง

การกระจายสินค้า
ในตลาดท้องถิ่น

เเปรรูปในชุมชน

พ่อค้ารายใหญ่



แพพี่มอบ้านฝ่ายท่า
เรือ ๖๐ ลำา

เงินหมุนเวียนต่อวัน
๑๒๐,๐๐๐ บาท

บ้านตะเคียนดำา
เรือ ๒๐ ลำา

เงินหมุนเวียนต่อวัน
๙๐,๐๐๐ บาท

แพปากน้ำา
เงินหมุนเวียนต่อวัน

๑๐,๐๐๐ บาท

แพปลายทอนเงิน
หมุนเวียนต่อวัน
๑๕,๐๐๐ บาท

แพบางดีเรือ ๓๐ ลำา
เงินหมุนเวียนต่อวัน

๔๐,๐๐๐ บาท

แพคอเขาเรือ ๕๐ลำาเงิน
หมุนเวียนต่อวัน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

แพป้าหวิน บ้านบางปอ
เรือ ๒๕ ลำา

เงินหมุนเวียนต่อวัน
๕๐,๐๐๐ บาท

มูลค่าเศรษฐกิจคอเขา

จ้างงานจากการ
ออกเรือประมงพื้นบ้าน

จำานวน ๒๔๐ คน

มูลค่าการจ้างงานต่อวัน
จาก ๒๔๐ คน
๗๒,๐๐๐ บาท

มูลค่าสัตว์ทะเล

เรือประมงชายฝั่งสิชล

ตัวเลขมูลค่า

ทางเศรษฐกิจและ

การจ้างงาน
มูลค่าสัตว์ทะเลแพบัง

โกบชายฝั่งสิชล

จ้างงานจำานวน ๑๘ คน
วันละ ๓๐๐ บ.(๕,๔๐๐บ.)

จำานวน ๖ ราย
มูลค่าวันละ

๒๐,๐๐๐ บาท

เรือประมงพื้นบ้าน
๘๐ ลำา

จ้างงานเฉลี่ย
ลำาละ ๓ คน

ค่าจ้างเฉลี่ย
คนละ ๓๐๐ บาท

จำานวนเรือ
๕๐ ลำา

จ้างงาน
จำานวน

๑๐๐ คนมูลค่าของรายได้ต่อวัน
ของเจ้าของเรือ

จากจำานวน ๘๐ คน
เฉลี่ยวันละ ๒,๐๐๐บาท
จำานวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
(รายได้มากสุดต่อ๘วัน
๓๐,๐๐๐บาทต่อวัน)

สร้างงาน
จากการขายปลารายย่อย

จำานวน ๔๐ คน
รายได้วันละ ๓๐๐ บาท

(๑๒,๐๐ บาท) การจ้างงานปลดปลา
จับอวน ๙๐ คนต่อวัน

วันละ ๑๐๐ บาท 
(๙,๐๐๐บาท)แกะเนื้อปู

จ้างงานวันละ ๓๐ ลำา
จำานวน ๖๐ คน

วันละ ๒๐๐ บาทต่อคน 
(๑๒,๐๐๐บาท)

ปลาเเห้ง

เจ้าของเรือรายได้วันละ
๑,๕๐๐ บาท

(คำานวนจากอัตราต่ำาสุด)
จำานวน ๕๐ คน
รายได้รวมวันละ
๗๕,๐๐๐ คน

ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ
๓๐๐ บาท

จำานวน ๑๐๐ คน
ค่าจ้างรวมวันละ

๓๐,๐๐๐ คน

๑. การจ้างงานจำานวน ๑๑๘ คน
๒. มูลค่าการจ้างงาน ๓๕,๔๐๐ ต่อวัน 
๓. เดือนละ (คิดจาก ๒๐ วัน)
    เท่ากับ ๗๐๘,๐๐๐ บาท
๔. ปีละ ๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๕. จำานวนเงินหมุนเวียน เท่ากับ
    ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อวัน
    ๑๐ ล้านบาทต่อเดือน
    ๑๐๐ ล้านต่อปี

๑. การจ้างงานบ้านตะเคียนดำา
    เฉพาะจากกิจการสัตว์ทะเลต่อวัน
    จำานวน ๖๘๖ คน
๒. มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อวันเฉพาะกิจการ
    สัตว์ทะเล (คำานวณจากรายได้ต่ำาสุดต่อวัน)
    จำานวน ๕๖๕,๕๐๐บาทต่อวัน
๓. มูลค่าต่อเดือน (คิดจำานวน ๒๐ วันต่อเดือน)   
    ๑๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. มูลค่าต่อปี (คิดจากจำานวน ๑๐ เดือน)  
    ๑๑๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผังเศรษฐกิจชุมชนคอเขา อำาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผังเศรษฐกิจชุมชนตะเคียนดำา อำาเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

มูลค่าเศรษฐกิจตะเคียนดำา

แพนิหลี จ้างงาน ๑๐ คน
๓๐๐ บาทต่อวัน 
(๓,๐๐๐บาท)

เงินหมุนเวียนแพวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

แพนพดล

โรงงานแกะปู
จ้างงาน ๕๐ คน
๔๐๐บาทต่อวัน
(๒๐,๐๐๐บาท)

เรือ ๑๖ ลำา
จ้างงาน ๑๐๖ คน
วันละ ๓๐๐บาท
(๒๔,๐๐๐บาท)

เงินหมุนเวียน
วันละ

๑๕๐,๐๐๐ บาท
ต่อวัน

แพปูจ้างงาน
๑๐คน วันละ
๓๕๐ ต่อคน

(๓,๕๐๐บาท)



ปลาเป็ด

โรงงาน

สู่ตลาดท้องถ่ิน

สู่เเพปลา

ต้นเหรียง
สิชล

เขาฝ้าย
สิชล

อาทิตย์
ท่าหลา

แพบังโกบ

แพกำาแหง

แพนพดล
แพโกดำา

แพนพดล

แพสินสุรี

คลองเหลง
ขนอม

บ้านใน
ดอนสัก

ท่าทอง
กาญจนดิษฐ์

ไทเฮง

สี่ขีด
สิชล

ซีฮอด

เขาหัวช้าง
สิชล

หัวอิฐ เมือง
ตลาดเย็น

เมือง

โรงหมึก
โอเขง

เส้นทางเดินอาหาร
สระบัว

กะปิปลาจวด

ปลาทู

สู่ตลาดท้องถิ่น

อาทิตย์ ท่าหลา

สวนผัก ร่อนพิบูลย์

ดอนคา พรหมคีรี

วัดโหนด ท่าหลา

ตลาดเย็น เมือง
ทุ่งสง

ทุ่งใหญ่

ตลาดหิน สิชล

หัวถนน เมือง

สระแก้ว ท่าหลา

ท้าวโคตร เมือง

ช้อย เมือง

แม่สมจิต เมือง

หัวอิฐ เมือง

ทำาปลาป่น

พ่อค้าคนกลาง

โรงงานปลากระป๋อง

ปู

โรงแกะเนื้อปู ปะสู

โรงงานแพ็คฟู๊ด
ปากพนัง

แพเจ๊เหนียว

ใต้หวัน

จีน

ส่ง กทม.

ระนอง

กระบ่ี
มาเลเซีย

ขายตลาดท้องถ่ิน        

ทำาปลาแห้ง ส่ง กทม.

กั้ง

เขาดิน
สิชล

เส้
นท

าง
เดิ

นอ
าห

าร
บ้า

นค
อเ

ขา

ผังเศรษฐกิจชุมชนคอเขา
อำาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ่อค้าคนกลางในถ่ิน



งานหมาดอวน

ปลดปลา
สาวอวน

วางเบ็ด
๓๐ คน

คนละ
๕๐๐ บาท

ต่อวัน

จ้างงาน
๓๐ คน

จ้างงาน
๑๐ คน

๑. การจ้างงานจำานวน ๔๕๕ คน
๒. มูลค่าการจ้างงาน
    ๑๓๐,๐๐๐ บาทต่อวัน 
๓. เดือนละ (คิดจาก ๒๐ วัน)
    ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ปีละ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัดอวน
๑๐ คน

เเม่ค้าคนกลาง
อิสระในชุมชน 

๓๐ คน
รายได้เฉลี่ย
๑,๕๐๐ บาท 

ต่อคน

โรงเเกะเนื้อปู

เรือ ๒๒ ลำา

จ้างงาน
๒๕๕ คน

คนละ
๓๐๐ บาท

ต่อวัน

มูลค่าทางเศรษฐกิจสระบัว

จ้างงาน
๘๐ คน คนละ

๔๐๐ บาท

คนละ
๓๐๐ บาท

ต่อวัน

คนละ
๑๐๐ บาท

ต่อวัน

คนละ
๒๐๐ บาท

ต่อวัน

โรงกั้ง
จ้างงาน
๑๐ คน คนละ

๓๐๐ บาท
ต่อวัน

ทำางาน
๒ ชั่วโมง

ตลาดท่าศาลา

ตลาดน้ำาตก

ตลาดหินตลาดหมอจวน

ตลาดนาเหรง ตลาดสระเเก้ว หัวสะพานกลาย ตลาดต้นเหรียง

ตลาดหัส ท่าศาลาตลาดอังคาร ทุ่งเกาะ

ตลาดคูขวาง อ.เมือง ตลาดช้อย นาเคียน

ตลาดพุธ, จันทร์ บ้านหน้าทับ

ตลาดเสาร์ สี่แยกวัดโหด 
(โพธิ์ทอง)

ตลาดอังคาร ทุ่งเกาะ

แพวัชรี

แพปริสนา

เเพกะเเมะ

แพอลีพ

แพเจ้าลอย

แพเเมะใหญ่

ฮ่องกง (กุ้ง, กั้ง)

ไต้หวัน (กุ้ง+กั้ง)

ญี่ปุ่น (เนื้อปู)

ตลาด ร้านอาหาร 
ที่กรุงเทพฯ

ตลาดมหาชัย
(หมึก + ปลา)

โรงงานอาหารที่
สงขลา(ปลาจวด)

แพในชุมชน

โรงงานปลากระป๋อง ที่ตรัง 

โรงงานปลาป่น ที่ปากนคร 

การกระจายสินค้า
ในตลาดท้องถิ่น

เส้นทางเศรษฐกิจ
สัตว์น้ำาในท้องถิ่น

บ้านในถุ้ง

ผู้ประกอบการและการกระจายสินค้าชุมชนในถุ้ง 
อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช



เรือประมงพื้นบ้าน
๒๘๐ ลำา

รายได้
เจ้าของเรือ

วันละ
๑,๐๐๐ บาท

๑. การจ้างงานจำานวน ๑,๑๕๗ คน
๒. มูลค่าการจ้างงาน
    ๓๓๑,๕๐๐ ต่อวัน 
๓. เดือนละ (คิดจาก ๒๐ วัน)  
    ๖,๖๓๐,๐๐๐บาท
๔. ปีละ (คิดจาก ๑๐ เดือน) 
    ๖๖,๓๐๐,๐๐๐บาท

จ้างงาน
๕๐๐ คน

งานปลดปลา

คนงาน
ปลดปลา
๑๐๐ คน คนละ

๑๕๐ บาท
ต่อวัน

ปลาแห้ง

แพปลาจวด

จ้างงาน
ผูกอวน

คนผูกอวน
๑๒๐ คน

จ้างงาน
๔ คน

คนละ
๓๐๐ บาท

ต่อวัน

คนละ
๓๐๐ บาท

ต่อวัน

เเพโรงปลาเเกะปู

มูลค่าทางเศรษฐกิจในถุ้ง

คนตากปลา
๖ คน คนละ

๒๐๐ บาท

รวมค่าจ้างต่อวัน ๑๕,๐๐๐ บาท

คนละ
๒๐๐ บาท

ต่อวัน

จ้างงาน
๕๐ คน

คนละ
๓๐๐ บาท

ต่อวัน

เเพวัชรี
จ้างงาน
๔ คน คนละ

๓๐๐ บาท
ต่อวัน

เรือประมงพ้ืนบ้าน
๑๐๐ ลำา

จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(รายได้มากสุด ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวัน)

จ้างงาน ๓๐๐ คน

จ้างงานเฉล่ีย
ลำาละ ๓ คน

มูลค่าการจ้างงานต่อวัน
๓๐๐ คน

จำานวน ๙๐,๐๐๐ บาท

มูลค่าของรายได้ต่อวันของเจ้าของเรือ
๑๐๐ คน

เฉล่ียวันละ ๒,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างเฉล่ียคนละ 
๓๐๐ บาทต่อวัน

เป็นเเพระดับครัวเรือน
รายได้ ๑๘,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บาท

ทำาปลาเเห้ง

ทำากุ้งเเห้ง

ทำากะปิ

จำานวน ๒ เเห่ง
จ้างงาน ๒๐ คน

จำานวน ๗ เเห่ง
จ้างงาน ๑๐๐ คน

จำานวน ๗ เเห่ง
จ้างงาน ๑๐๐ คน

จำานวน ๑ เเห่ง
จ้างงาน ๕๐ คน

รายได้รวม
ไม่น้อยกว่า

๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายได้รวม
๑๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท

รายได้รวม
๒๕๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายได้รวม
๓๕๐,๐๐๐ - ๕๖๐,๐๐๐ บาท

ตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เเละการจ้างงานบ้านท่าสูง

โรงเเกะปู

เเพปลา ๓ เเพ
จ้างงาน ๑๔ คน

๑. การจ้างงานบ้านท่าสูงเฉพาะ 
    กิจการสัตว์ทะเลต่อวัน ๕๕๔ คน
๒. มูลค่าต่อเดือน
    (คิดจำานวน ๒๐ วันต่อเดือน)  
    ๖,๒๖๘,๐๐๐ บาท
๓. มูลค่าต่อปี (คิดจำานวน 
    ๑๐ วันต่อเดือน)   
    ๖๐,๒๖๘,๐๐๐ บาท



เรือประมงพ้ืนบ้าน
 ๖๐ ลำา

จ้างงาน ๑๘๐ คน

ค่าจ้างเฉล่ียคนละ 
๓๐๐ บาทต่อวัน

เจ้าของเรือ ๖๐ ลำา

รายได้เฉล่ียต่อวัน ๒,๐๐๐ บาท
จำานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

รายได้มากสุดต่อวัน
๒๐,๐๐๐ บาท

เป็นเเพระดับครัวเรือน
รายได้ ๑๘,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บาท

ทำาปลาเเห้ง
จำานวน ๒ เเห่ง
จ้างงาน ๗ คน

จำานวน ๑ เเห่ง
จ้างงาน ๑๒๐ คน

รายได้รวม
ไม่น้อยกว่า

๒๕๐,๐๐๐ บาท

รายได้รวม
๑๖,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท

โรงเเกะปู

มูลค่าการจ้างงานต่อวัน
๑๘๐ คน

จำานวน ๕๔,๐๐๐ บาท

๑. การจ้างงานบ้านหน้าทับ 
    เฉพาะกิจการสัตว์ทะเล  
    ต่อวัน ๓๑๙ คน
๒. มูลค่าต่อเดือน
    (คิดจำานวน ๒๐ วันต่อ
    เดือน) ๓,๗๖๔,๐๐๐    
    บาท
๓. มูลค่าต่อปี (คิดจำานวน 
    ๑๐ วันต่อเดือน)   
    ๓๗,๖๔๐,๐๐๐ บาท

จ้างงานเฉล่ีย
ลำาละ ๓ คน เเพปลา ๓ เเพ

จ้างงาน ๑๒ คน

ตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เเละการจ้างงานบ้านหน้าทับ

ตลาดในอำาเภอ

ตลาดในจังหวัด

ผู้ประกอบการเเพปลา

ผู้ประกอบการแปรรูป

โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ สิชลเเพจากภายนอก

ตลาดต่างประเทศ

ตลาดในประเทศ

ตลาดต่างๆ ในชุมชน

ญี่ปุ่น

ตลาดต่างจังหวัด 

เยาวราช

ตลาดไท

ฯลฯ

แพภายในชุมชน
บ้านหน้าทับ

จำานวน ๓ เเพ

ตลาดนัดต่างๆ ในพื้นที่ 

ตลาดท่าศาลา

พ่อค้าคนกลาง

การกระจายสินค้า
ในตลาดท้องถิ่น

เส้นทางเศรษฐกิจ
สัตว์น้ำาในท้องถิ่น

บ้านหน้าทับ

ผู้ประกอบการและการกระจายสินค้าชุมชนบ้านหน้าทับ 
อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางEco บ้านหน้าทับ

๑. การจ้างงานบ้านพังปริง  ปากควด  
    เฉพาะกิจการสัตว์ทะเลต่อวัน ๑,๐๓๖ 
    คน
๒. มูลค่าต่อเดือน (คิดจำานวน ๒๐ วันต่อ
    เดือน) ๑๑,๘๔๒,๐๐๐ บาท
๓. มูลค่าต่อปี (คิดจำานวน ๑๐ วันต่อเดือน)   
    ๑๑,๘๔๒,๐๐๐ บาท

ตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เเละการจ้างงานบ้านพังปริง

จ้างงานออกเรือประมง
พ้ืนบ้าน ๖๐๐ คน

รายได้มากสุดต่อวัน
๒๐,๐๐๐ บาท

มูลค่าการจ้างงานต่อวัน
๖๐๐ คน

จำานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

จ้างงานเฉล่ีย
ลำาละ ๓ คน

เรือประมงพ้ืนบ้าน
 ๑๐๐ ลำา

มูลค่าของรายได้ต่อวันของเจ้าของเรือ
๒๐๐ คน

เฉล่ียวันละ ๒,๐๐๐ บาท

ทำากะปิขนาดกลาง

ทำากะปิครัวเรือน
จำานวน ๕ เเห่ง
จ้างงาน ๗๐ คน

จำานวน ๔๐ เเห่ง
จ้างงาน ๘๐ คน

รายได้รวม
๑๕๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายได้รวม
๔๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ทำาปลาเเห้ง

รายย่อยเกือบทุกครัวเรือน
ประมาณ ๒๐๐ คน

รายได้รวม
๒๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ บาท

เป็นเเพระดับครัวเรือน
รายได้ ๓๒,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ บาท

เเพปลา ๔ เเพ
จ้างงาน ๑๖ คน

เส้นทางเศรษฐกิจ
สัตว์น้ำาในท้องถิ่น
ชุมชนบ้านพังปริง

ตลาดในประเทศ

ตลาดต่างๆ ในชุมชน

ผู้ประกอบการเเพปลา

เเพภายในชุมชนบ้านท่าสูง 

เเพปลาจำานวน ๔ เเพ

พ่อค้าคนกลาง

ตลาดในอำาเภอ

ผู้ประกอบการและการกระจายสินค้าชุมชนบ้านพังปริง
อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การกระจายสินค้า
ในท้องถิ่น

ตลาดอาทิตย์ ตลาดสระเเก้ว หัวสะพานกลาย
ตลาดหิน ตลาดสวนจันทร์ ต้นเเซะ ตลาดบ้านกำานันเลี่ยง

ปลักปลา ดอนใคร ศาลาสามหลัง
สะพานกลายฝั่งสระเเก้ว วัดยางงาม

ตลาดต่างจังหวัด
เยาวราช
ตลาดไท

ฯลฯ

ผู้ประกอบการเเปรรูป



เส้นทางEco บ้านหน้าทับ
เป็นเพราะเราร่วมกันปกป้องทะเลไว้ได้
จึงสมบูรณ์ขนาดนี้

เศรษฐกิจของทุกชุมชนจากกระบวนการจัดทำาเอชไอเอชุมชน พบว่า มีนัยยะสำาคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจใหญ่ของกิจการสัตว์น้ำา คือ สัตว์น้ำาที่จับได้จากประมงพื้นบ้านนอกเหนือจากบริโภคใน

ครัวเรือนจะถูกนำาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหลักบนเส้นทางอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงต่างประเทศ และพบว่าชุมชนประมงตลอดแนวชายฝั่งอ.สิชลและ 

อ.ท่าศาลา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจใหญ ่

การเอื้อประโยชน์ของห่วงโซ่เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนจนกระทั่งถึงการส่งออกต่างประเทศ

ก่อให้เกิดการจ้างงานจำานวนมาก รวมทั้งมูลค่าเพิ่มของสัตว์น้ำาที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำาดับของ

ขั้นการแปรรูปก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของคนหลายชนชั้น เพียงแค่เส้นทางเดินอาหาร

ของชุมชนเดียวก็สามารถเอื้อประโยชน์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนกระทั่งถึงต่างประเทศ เป็นการ

พัฒนาบนเส้นทางที่ทุกคนร่วมเดิน 

เศรษฐกิจชุมชนชายฝั่งทุกหมู่บ้านคือ เศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์กันและกันในชุมชน ทุกคนสามารถรับประโยชน์ได้

หมดจากระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ เป็นเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม สามารถ

มีพ่อค้าได้หลายระดับในลักษณะของการเอื้อประโยชน์กัน ไม่มีความขัดแย้งบนเส้นทางที่ซ้อนทับกัน ทุกคนสามารถ

แบ่งปันให้แต่ละคนยืนอยู่ได้บนห่วงโซ่เศรษฐกิจสายนี้ จนกลายเป็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจหาได้จาก

เศรษฐกิจแบบอื่น 
 “ทำาปรือก็ได้ ให้เราอยู่กันได้ ทุกคนรับประโยชน์หมด บนเส้นทางสายนี้”
บังเผด คนหนุ่มแกนนำาชุมชนตะเคียนดำา

เส้นทางเศรษฐกิจ
สัตว์น้ำาในท้องถิ่น

ชุมชนวัดเราะ

ชุมชนเป็นเขตปลอดอุตสาหกรรมหนัก

ดำาเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพส่วนใหญ่ทำาสวนผสมผสาน

ประชากร ๓๐๒ ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ 
ประกอบอาชีพสวนผสม   

ที่มาของรายได้แต่ละครัวเรือน

ชุมชนใช้ทะเลเป็นแหล่งอาหาร

สวนมังคุด

สวนลองกอง

รับจ้างในถิ่น

สวนมะพร้าว

ผู้ประกอบการและการกระจายสินค้าชุมชนวัดเราะ
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปลูกมะพร้าว
ครอบครัวละ ๕-๓๐ ไร่  

รายได้ ๒,๐๐๐ บ./ไร่/เดือน

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๖๐๐,๐๐๐ บ./ครัว

การจ้างงานที่เกิดจาก
สวนมะพร้าว

การเก็บมะพร้าว
มีการจ้างงาน ๒๐ คน

การขนมะพร้าว มีการ
จ้างงาน ๑๐ คน

การปอกมะพร้าว มีการ
จ้างงาน ๑๐-๕๐ คน

สวนมะพร้าว

สวนมังคุด สวนลองกอง เลี้ยงไก่

จำานวน ๑๔ ฟาร์มรายได้ปีละ 
๓,๙๐๐,๐๐๐บ.

รายได้ปีละ ๑๐๐,๐๐๐บ.

รายได้ปีละ ๕๐,๐๐๐บ.

การพัฒนาที่ชุมชน
อยากให้เกิด



“เท่าที่ผมรับซื้อปลาจึงรู้กันว่าตอนนี้ปลาที่ออกมากที่สุดคือปลาสุราษฎร์ กับปลานคร
ถ้าถามว่าปลานครมาจากไหนก็มาจากแถวนี้แหละ” เจ้าของแพบ้านตะเคียนดำา

ทุกชุมชน คือบริษัทชุมชนขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรของตนเอง สามารถออกแบบระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้ด้วย
ตนเอง โดยการจัดระบบความสัมพันธ์กับภายนอกแบบยุติธรรม ที่ชุมชนนี้จึงมีทั้งการกระจายสินค้าด้วยแม่ค้ารายย่อย 
ผู้ประกอบการแพปลา และสร้างอุตสาหกรรมขนาดย่อมในชุมชนเพื่อรองรับการแปรรูปสัตว์น้ำาและการจ้างงาน ส่งต่อ
วัตถุดิบไปยังแพข้างนอกเพื่อกระจายสินค้าไปทั้งประเทศและส่งออกไปทั่วโลก

สำาหรับชุมชนชายฝั่งเมื่อพิจารณาตัวเลขทางเศรษฐกิจจะพบว่า ๑ ชุมชน เท่ากับ ๑ นิคม เพียงแต่
ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรม เพราะนิคมอุตสาหกรรม ๑ แห่งไม่สามารถจ้างงานได้มากขนาดนี้ เราเรียก
ที่นี่ว่า “นิคมเศรษฐกิจยั่งยืน” เพราะเป็นการจ้างงานที่ยั่งยืน แบ่งปันมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบเป็น
ธรรมและมีวัฒนธรรมทางสังคมกำากับเป็นธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง เพราะที่นี่ใช้คำาสอนทางศาสนา
เป็นตัวกำากับพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกัน เศรษฐกิจที่ดำาเนินไปจึงเป็นเศรษฐกิจที่ธรรม

การจ้างงานที่ชุมชนตะเคียนดำารวมแล้วเกือบ ๗๐๐ คน ชุมชนบ้านในถุ้ง ๑,๑๕๗ คนซึ่งเป็นตัวเลขการจ้างงานที่สูง
มาก และเป็นลักษณะที่พิเศษเมื่อเทียบกับการจ้างงานของบริษัทหรือการใช้แรงงานแบบอื่น คือ การจ้างงานที่นี่เฉลี่ย
วันละ ๓๐๐ บาท ใช้เวลาทำางานประมาณ ๕ ชั่วโมง ต้นทุนสำาหรับแรงงานเป็นศูนย์ เพราะเป็นการทำางานในท้องถิ่น 
ไม่มีค่าใช้จ่ายการเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าเครื่องแบบ สิ่งที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง
สำาหรับบางชุมชนที่นี่คือ ตำาแหน่งงานเกินจำานวนแรงงานที่มีอยู่ คนในชุมชนสามารถเลือกงานได้ว่าจะทำางานอะไร 
และแรงงานหนึ่งคนภายใน ๑ วันสามารถเลือกทำางานได้มากกว่า ๑ อย่าง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง เพราะ
ฉะนั้นในความเป็นจริงรายได้ต่อวันของคนที่นี่จึงเกิน ๓๐๐ บาท

เงินหมุนเวียนแต่ละชุมชนปีละ ๑๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งนับเฉพาะที่เกิดขึ้นในชุมชน หากนับรวมตัวเลขที่เกิดต่อเนื่องจากแพนอก
ชุมชนซึ่งรับสินค้าจากชุมชนจะพบตัวเลขที่มีมูลค่าสูงกว่านี้มาก เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของทรัพยากรสัตว์น้ำาที่
มีอยู่ หากพิจารณาลักษณะพิเศษจะพบว่าเงินหมุนเวียนไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะคนหรือกลุ่มคน ดังที่ปรากฎในบริษัทเอกชนหรือ
การประกอบการอุตสาหกรรม แต่มูลค่าจะถูกกระจายไปสู่ทุกคนในชุมชน ตั้งแต่เจ้าของเรือ เจ้าของแพ เจ้าของโรงงานขนาด
เล็ก และแรงงานอิสระที่มีสิทธิในการเลือกใช้แรงงานที่ให้มูลค่าและคุณค่ากับตนเองมากที่สุด หากพิจารณามิติการกระจาย
ทรัพยากร มิติการจ้างงาน มติการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ พบว่าที่นี่เป็นเศรษฐกิจเสรีที่แท้จริง  ไม่ใช่เศรษฐกิจนายทุนที่
ออกแบบเพื่อให้ตัวเองได้มูลค่าสูงสุด ที่นี่จึงมีมูลค่า คุณค่าสูงกว่า นิคมอุตสาหกรรม เพราะที่นี่คือ นิคมเศรษฐกิจยั่งยืน

ที่นี่มีการแบ่งทรัพยากรอย่างมีสมดุล กล่าวคือ สัตว์น้ำาจะถูกแบ่งบริโภคในครัวเรือน นำาไปขายในตลาดท้องถิ่น
ซึ่งมีผู้บริโภคนับหมื่นคนเฉพาะที่ชาวชุมชนชายฝั่งนำาปลาไปขาย หลังจากนั้นสินค้าบางชนิดหรือที่มีปริมาณ
มากกว่าการนำาไปขายในตลาดท้องถิ่นจะถูกนำาไปขายให้กับแพปลาในชุมชน ซึ่งจะทำาหน้าที่กระจายสินค้าต่อไป
ทั่วประเทศและทั่วโลก ชุมชนจะรู้ว่าความสมดุลระหว่างเอาปลาไปขายแพปลากับเอาไปขายในตลาดท้องถิ่นนั้น
ความสมดุลอยู่ตรงไหน

ตัวอย่างเช่น บ้านตะเคียนดำา มีการกระจายสินค้า ๑๗ ตลาดท้องถิ่น  ๑๕ แพชุมชน ต่างประเทศ ๖ ประเทศ  เป็น
เศรษฐกิจที่โตมากเมื่อเทียบกับนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนตะเคียนดำาจึงเปรียบเสมือนนิคมเศรษฐกิจยั่งยืน ที่สามารถ
จ้างงานเกือบพันคน มีเงินหมุนเวียนปีละ ๑๐๐ กว่าล้านบาท และที่สำาคัญเป็นนิคมเศรษฐกิจที่ทุกคนร่วมรับประโยชน์  
ไม่มีใครรวยสุดโต่ง ความมั่งมีของแต่ละคนล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว่าการเติบโตของแต่ละคนจะก้าว
ตามกันไปแม้ว่าในทางตัวเลขจะไม่เท่ากันก็ตาม แต่ความสามารถในการแข่งขัน โอกาส เท่าเทียมกัน กติกากลางของ
ที่นี่คือ ความรักเเละวัฒนธรรมท้องถิ่น



แผ่นดินและแผ่นน้ำาผืนนี้เพื่ออาหารของ ‘โลก’

และ ‘ความมั่นคงของมนุษย์’

 พื้นที่ชายฝั่งทะเลสิชล-ท่าศาลาคือชายฝั่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ซึ่งยืนยัน

จากผู้ประกอบการแพปลา และเรือจากจังหวัดต่างๆ ล้วนมาทำาการประมงที่พื้นที่นี้ ในแต่ละวัน

จะมีเรือประมงนับ ๑,๐๐๐ พันลำาทำาการประมงชายฝั่งสิชล-ท่าศาลา 

 ทะเลที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ นับ ๑๐๐ ชนิด เป็นพื้นที่

ดินเลนและดินดอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งสามารถยืนยันได้จากมูลค่าของสัตว์น้ำาในแต่ละชุมชน

นับ ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี

 พื้นที่ชายฝั่งทะเลสิชล-ท่าศาลามีการจ้างงาน ๕,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งนับเฉพาะกิจการที่

เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลเท่านั้น และเป็นกิจการที่ชุมชนเป็นเจ้าของเอง เป็นความยั่งยืนของชุมชน

ที่สร้างมานับสิบปี เป็นความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพาการทำางานนอกชุมชน

 จากการพิจารณาเส้นทางอาหารพบว่าสัตว์น้ำาที่มาจากชายฝั่งทะเลสิชล-ท่าศาลา กระจาย

ไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามกลไก ตลาดสดในท้องถิ่น ผ่านแพปลาไปยังจังหวัดต่างๆ รวมทั้งการแปรรูป

ส่งออกต่างประเทศ เศรษฐกิจของที่นี่จึงเป็นส่วนสำาคัญของกลไกการตลาดสัตว์น้ำาของประเทศ

 อ่าวทองคำา คือช่ือทะเลในอ่าวสิชล ท่าศาลา
ท่ีสะท้อนให้เห็นความเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำา

ของชายฝ่ังทะเลแถบน้ี ซ่ึงได้ช่ือว่าอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด
อ่าวทองคำา เป็นช่ือท่ีเรียกขานกันมานาน สะท้อนให้เห็นถึง
ปริมาณสัตว์น้ำาท่ีชาวประมงหามาได้ จนกลายเป็นผืนทะเล

ท่ีกลายเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าด่ังทองคำา
 อ่าวทองคำาจึงเป็นท่ีทำามาหากินของชาวประมง
ท้ังจังหวัด ต่างจังหวัด โดยเรือประมงเหล่าน้ีได้เข้ามาหา
ปลาบริเวณอ่าวทองคำามานาน แสดงให้เห็นถึงความเป็น

แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของทะเลสิชล ท่าศาลา
ซ่ึงเล้ียงดูชีวิตคนนับพันคนในแต่ละวัน

เรือจากสงขลา

เรือปลากะตัก
จ.สตูล

เรือจาก
จ.เพชรบุรี

เรือ อ.ขนอม 
นครศรีธรรมราช

เรือ จ.ชุมพร

ปริมาณเรือต่อวันที่เข้ามาหาปลา

ในอ่าวสิชล ท่าศาลา

จำานวนกว่า ๑,๐๐๐ ลำา

เรือ อ.ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช

เรืออวนล้อม
จ.ปัตตานี

เรือจาก
จ.สุราษฏร์ธานี

เรือ อ.หัวไทร
นครศรีธรรมราช

เรือ จ.สมุทรสาคร

เรือ อ.สิชล
นครศรีธรรมราช

เรือ จ.สมุทรสงคราม

เรือ อ.ปากพนัง
นครศรีธรรมราช



ห่างฝ่ัง ๒,๐๐๐ เมตร ห่างฝ่ัง ๑,๐๐๐ เมตร 

แผนผังแสดงความอุดมสมบูรณ์ชนิดและพันธุ์ปลาตลอดแนวชายฝั่งสิชล ท่าศาลา

เฉพาะที่ชาวประมงพบบ่อยและจับขึ้นมาสู่วงจรเศรษฐกิจและวงจรอาหารของมนุษย์

หอยหลอด หอยแครง หอยหวาน

ห่างฝ่ัง ๓,๐๐๐ เมตร 

ปลาทู ปลากระบอก ปลากุเลา
ปลากะพง ปลาจวด ปลาแมวแดง
ปลาดุก ปลาเกล็ดยาว ปลาข้ีเก้ง

ปลาทราย ปลากะตัก ปลากด
ปลาดอกสน ปลาดาบเงิน
ปลาซา ปลากระเบนทราย
ปลาหลังเขียว ปลาเกร็ดหนา

ปูดำา ปูม้า ปลาหมึกวาย ก้ังต๊ักแตน
กุ้งเคย กุ้งแต๊ะ กุ้งแม่หวัด กุ้งหางแดง 
กุ้งแชบ๋วย กุ้งไข่หลัง กุ้งเหลือง 

กุ้งแชบ๋วย ปูม้า ปูทะเล
หอยแครง หมึกหอม หมึกลาย
กั้ง หอยลาย หอยแมลงภู่

ปลาจรเม็ด ปลาทู ปลาข้างลาย 
ปลาแป้น ปลาอินทรีย์ ปลาสาด 
ปลาโกบ โลมาสีชมพู ปลาซา

ปลากระเบน ปลากระบอก ปลาดาบ
ปลาดุก ปลากด ปลาสาก ปลาสลิด
ปลาขี้เก้ง ปลาลิ้นหมา ปลาดาบเงิน

กุ้งมังกร กุ้งแสม หมึกดอง
หมึกลาย หมึกกล้วย ปูม้า ปูทะเล 

ปลาเลียบ ปลานางยักษ์ ปลากระเบน
ปลาล้ินหมา ปลาเก๋า ปลาจรเม็ดขาว
ปลาทูตัวใหญ่ ปลาสลิดหิน

ปลาฉลาม ปลาอินทรีย์ ปลากราย
ปลาจวด ปลากุเลา ปลาหูช้าง
ปลาดาบ ปลาแดง ปลาหางก่ิว

ปลากะพงขาว ปลากะโทง ปลาสลิด
ปลาเกร็ดหนา ปลาแดงตาโต ปลานกเขา 
ปลาดุก ปลามะยง ปลาสาก

มายาคติด้านความรู้ที่เป็นมาตลอดในประเทศไทย คือ การวางไข่ของปลาจะอยู่นอกบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ในความเป็นจริงจากการสั่งสมประสบการณ์หลายสิบปีพบว่าบริเวณชายฝั่งนครศรีธรรมราชคือที่วางไข่ของปลาเศรษฐกิจ
นับ ๑๐๐ ชนิด ดังปรากฎตามชนิดของปลาระยะห่างจากฝั่งจนถึง ๓,๐๐๐ เมตรมีเกือบ ๑๐๐ ชนิด ปลาเหล่านี้ชาวประมง
ทราบดีว่า มีการวางไข่ทั้งบริเวณดินเลนและดินดอน ปรากฏไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำาเป็นเรื่องปกติ การเกิดขึ้นของปลาและ
สัตว์น้ำาอื่นๆ ไม่ได้เกิดจากการวางไข่จากพื้นที่อื่นแล้วจึงว่ายน้ำาหรืออพยพมายังชายฝั่งนครศรีธรรมราช บริเวณนี้จึงเป็น
ที่วางไข่ อยู่อาศัยของปลาเศรษฐกิจนับ ๑๐๐ ชนิด และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นเขตคุ้มครองเพื่อการผลิตอาหาร

ปัจจุบันหอยแครงที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ตัวอ่อนมาจากชายฝั่งนครศรีธรรมราช ชายฝั่งสิชลบริเวณ
อ่าวคอเขาเป็นแม่พันธุ์ของสัตว์น้ำาหลายชนิด ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินบริเวณดินเลน
การมีป่าชายเลน ทำาให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะต่อการเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำาอื่นๆ
จึงปรากฎคำาบอกเล่าของพ่อค้าปลาว่า “ปัจจุบันปลาส่วนใหญ่มาจากเลคอน”

ปรากฏการณ์ช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.ที่ผ่านมาจะมีแม่ค้ามาขายขนมหลากหลายชนิด และเปิดร้านขายน้ำาชาเคลื่อนที่
รองรับเรือประมงหลายร้อยลำา เข้าฝั่งพร้อมปลาทูบริเวณชายฝั่งจะเต็มไปด้วยแม่ค้าในหมู่บ้านและแม่ค้า
ที่มาจากต่างจังหวัดกลายเป็นตลาดนัดปลาทู และสำาคัญที่สุดในตอนนี้เรือประมงจากจังหวัดปัตตานีและสงขลา
มาออกเรือหาปลาที่หมู่บ้านในถุ้ง ซึ่งมีจำานวนถึง ๓๐ ลำา แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประมงแถบนี้และ
เป็นแหล่งปลาทูที่สำาคัญ



เส้นทางอาหารชายฝ่ังท่าศาลา สิชล 
มีการบริโภคภายในชุมชน เเละขาย
ในตลาดท้องถ่ินกว่า ๕๐ ตลาด โดย
เเบ่งเป็นตลาดต่างจังหวัด เเละตลาด
ต่างประเทศ

เเม่ค้าระนอง
โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงงานและแพปลาในภาคใต้

แพปลา จ.สงขลา
แพปลา จ.ปัตตานี

แต่ละสัปดาห์เล้ียงคน
นับ ๑๐๐,๐๐๐ คนโรงงานปลากระป๋อง จ.ตรัง

สิงคโปร์

มาเลเซีย
จีน

อินโดนีเซีย

ยุโรป

อเมริกา

ส่งบริษัท ซี.พี.
ตลาดมหาชัย

ตลาดกรุงเทพฯ

เส้นทางเดินอาหารชายฝ่ัง
ท่าศาลา สิชล

กันตังห้องเย็น(ปลา)

 เส้นทางอาหารจากชายฝั่งทะเลจะออกสู่ทั้งในระดับท้องถิ่นกระจายทั่วทั้งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตรัง กระบี่ นอกจากนั้นจะ
ออกสู่ต่างจังหวัดในลักษณะของแพปลา ซึ่งสามารถกระจายสินค้าไปทั่วทุกพื้นที่ รวมทั้งนำา
ไปแปรรูปในลักษณะต่างๆ ส่วนตลาดต่างประเทศจะไปในรูปของการแปรรูปและของสด
เช่น กั้ง 

 ซึ่งหากพิจารณาก็จะพบว่า เศรษฐกิจชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นส่วน
สำาคัญของการบริโภคภายในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจอาหารของโลก โดย
เมื่อเทียบกับภาคการเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคการประมงคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓ 
ของภาคเกษตรกรรม โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๔ ต่อปี ปลาเป็นสัตว์น้ำาทะเลที่
มีการจับได้มากสุดราว ๑๔๗,๒๔๕.๙๒ ตัน คิดเป็น ๔๘.๑ ของปริมาณสัตว์น้ำาทั้งหมดที่จับได้ 
รองลงมา ได้แก่ กุ้ง หมึก และปลาทู

 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีความสำาคัญในการผลิตสัตว์น้ำาทะเลต่างๆ 
ของภาคใต้ มีท่าเรือขนาดเล็ก จำานวนมากที่เรือสามารถเข้าจอดเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำา รวมทั้ง
ท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลา นอกจากนี้มีแพปลาของผู้ประกอบกิจการค้าสัตว์น้ำา
หลายแห่งที่รับขึ้นปลาและรวบรวมสินค้าเข้าสู่ห้องเย็นในจังหวัด จังหวัดอื่นๆ ที่ใกล้เคียง 
และตลาดภาคกลางรวมทั้งส่งไปยังตลาด เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประกอบกับเป็น
จังหวัดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำา ทั้งสัตว์น้ำาจืดและสัตว์น้ำาทะเล โดยเกษตรกรได้
ยึดอาชีพการประมงทางทะเลมาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ซึ่ง
ติดกับอ่าวไทยมีความยาวตั้งแต่อำาเภอขนอม ถึงอำาเภอหัวไทร ๒๒๕ กิโลเมตร



๒

๓

๔

ความมั่งคั่งของทรัพยากรสัตว์น้ำาบริเวณชายฝั่งสิชลและท่าศาลา ก่อให้เกิดการประกอบการด้าน
การประมงและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำาในแต่ละชุมชน โดยในแต่ละพื้นที่สามารถออกแบบให้
เกิดกิจการที่ต่อเนื่องจากการจับสัตว์น้ำาเช่น การปอกปู ทำากุ้งแห้ง ปลาแห้ง เป็นต้น ลักษณะพิเศษ
ของการจ้างงานในชุมชนคือ การเป็นอิสระ มีสิทธิที่จะเลือกงาน บางชุมชนสามารถสร้างงานได้
มากกว่าจำานวนแรงงานที่มีอยู่ ค่าจ้างงานแรงงานอยู่ระหว่าง ๓๐๐–๑,๐๐๐ บาท โดยทำางานแค่
ประมาณวันละ ๔ -๕ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นบางคนสามารถทำางานได้มากกว่าหนึ่งงาน

จากกระบวนการ CHIA พบว่าจากความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้ำาก่อให้เกิดการจ้างงาน
กว่า ๕,๐๐๐ คน รายได้ต่อวันอย่างน้อยวันละ ๓๐๐ บาท ในแต่ละวันจะมีเงินหมุนเวียน
สำาหรับค่าแรงงาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การใช้แรงงานที่นี่
แทบจะมีต้นทุนเป็นศูนย์เนื่องจากว่าเป็นการใช้แรงงานในท้องถิ่น ไม่มีค่าเดินทาง ไม่มีค่า
อาหาร จึงสามารถนับเป็นรายได้สุทธิของแรงงานได้เท่ากับจำานวนที่นายจ้างจ่าย ความ
มั่นคงหรือที่มาของรายได้ของคนแถบนี้จึงอาศัยการประมงและกิจการต่อเนื่องแทบทั้งสิ้น
ประมาณวันละ ๔-๕ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นบางคนสามารถทำางานได้มากกว่าหนึ่งงาน

ในกระบวนการ CHIA การประเมินศักยภาพชุมชนจำานวนเรือประมง ๑,๓๐๐ ลำา รายได้เฉลี่ยขั้นต่ำา
ปีละ ๓๙๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หากสินค้าทะเลเดินทางไปสู่เส้นทางอาหารในขั้นถัดไป จะสามารถเพิ่ม
มูลค่าอีกหลายเท่า เริ่มจากตลาดท้องถิ่น สู่แพปลา และโรงงาน ยิ่งนำาไปสู่เส้นทางอาหารขั้นถัดไป
ก็สามารถเกิดการจ้างงานได้มากขึ้น สัตว์น้ำาชายฝั่งที่นี่จึงเป็นตัวตั้งต้นสำาหรับกิจการอาหารทั่วทั้ง
ประเทศ เช่น กุ้งขาวจากชายฝั่งสิชล นำาไปส่งโรงงานไทเฮง จ.สุราษฎร์ธานี และที่โรงงานนี้เองนำา
ไปแปรรูปจนก่อให้เกิดการจ้างานคนอีก ๔๐๐ คนเป็นต้น...หากพื้นที่นี้ถูกทำาลายห่วงโซ่เศรษฐกิจ
ทั้งหมดจะถูกทำาลายลงด้วยประมาณวันละ ๔ -๕ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นบางคนสามารถทำางานได้
มากกว่าหนึ่งงาน

ตัวเลขการจ้างงาน
ในกิจการที่เกี่ยวกับ
สัตว์น้ำาชายฝั่งทะเล
สิชล ท่าศาลา

บ้านคอเขาจ้างงาน ๑๑๘ คน

การจ้างงานรวม ๕,๒๒๕ คน

บ้านท่าสูง จ้างงาน ๕๕๔ คน

การจ้างงาน (เฉพาะแรงงานเรือลำาละ ๒ คน)

บ้านตะเคียนดำาจ้างงาน ๖๘๖ คน

บ้านบางดี 

บ้านปลายทอน

บ้านบางปอ 

จำานวน ๙๐๐ คน 

บ้านฝ่ายท่า

ท่าศาลา

สิชล

บ้านพังปริง ปากดวด จ้างงาน ๑,๐๓๖ คน

บ้านหน้าทับ
จ้างงาน ๓๑๙ คน

บ้านในถุ้ง จ้างงาน ๑,๑๕๗ คน

บ้านสระบัว จ้างงาน ๔๕๕ คน

จำานวนประมงพื้นบ้าน
๑,๓๐๕ ลำา

รายได้เจ้าของเรือ (ค่าเฉลี่ย)
วันละ ๑,๕๐๐ บาท ต่อลำา

รายได้ต่อวันจากเรือประมงพื้นบ้าน
๑,๙๕๗,๕๐๐ บาท

รายได้ต่อปี ๓๙๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มูลค่าการจ้างงานต่อวัน
๑,๕๖๗,๕๐๐ บาท

๑

๕

๖

๗

๘



กิจกรรมค้าปลีก ร้อยละ ๑๒.๔

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้

ไม่ใช่พ่ึงอุตสาหกรรม

จุดเเข็ง คือ
ทรัพยากรธรรมชาติ

อุตสาหกรรมร้อยละ ๑๓.๑

ประมงร้อยละ ๓๐.๖

มูลค่าการผลิตทางกสิกรรม
ร้อยละ ๖๙.๔

พึ่งพาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
มีสัดส่วนร้อยละ ๓๕.๗ ของ GRP

ปี ๒๕๕๐ มีมูลค่า ๓๖๒,๓๕๓ ล้านบาท

ผู้มีรายได้สูงสุดของครัวเรือน
มีการศึกษาระดับประถม
เป็นผู้ถือครองการเกษตร

ครัวเรือนที่มีหนี้ คือ

กลุ่มอาชีพที่มีหนี้เพิ่มขึ้น คือ 

อาชีพรับราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ

เป็นครัวเรือนที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ครัวเรือนที่มีอายุน้อย ประกอบ

อาชีพส่วนตัวแบบมีลูกจ้าง

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ

ลูกจ้างไม่ประจำา



จุดแข็งของคนใต้ คือ อุตสาหกรรมระดับครัวเรือน
ซึ่งต่อเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติ

ภาคใต้
มีสัดส่วน

ของครัวเรือนต่อ
อุตสาหกรรม

ครัวเรือนสูงท่ีสุดท้ังประเทศมี
ครัวเรือนท่ีประกอบ

อุตสาหกรรม
ครัวเรือนท้ังส้ิน

๑.๒ ล้านครัวเรือน

ร้อยละ ๑๒.๗
(๒๖๔,๔๕๙ ครัวเรือน)

อุตสาหกรรมที่
เหมาะกับภาคใต้

คือ อุตสาหกรรม
ครัวเรือน 

ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก

มูลค่าผลผลิตเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรม
ครัวเรือนในภาคใต้

ต่อครัวเรือน
๑๔๖,๐๐๐ บาท

อุตสาหกรรมยิ่งอันตราย
                   ลงทุนสูง
     ใช้เทคโนโลยีสูง
จ้างงานได้น้อยลง
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อัตราการจ้างงานต่อเงินลงทุน
หนึ่งล้านบาทในจังหวัดระนอง



อุตสาหกรรมขนาดเล็กในภาคใต้สามารถจ้างงานได้ ๒๕๐,๐๕๔ คน
 ๑๑ หมู่บ้านชายฝั่งทะเลอำาเภอสิชลและท่าศาลา แค่กิจการประมงพื้นบ้านจ้างงาน ๕,๐๐๐ กว่าคน การจ้างงาน

แต่ละวันรายได้ไม่ต่ำากว่า ๓๐๐ บาท ทำางานวันละไม่เกิน ๕ ชั่วโมง แรงงาน ๑ คนจึงสามารถทำางานมากกว่า ๑ งานได้ใน

แต่ละวัน เมื่อเทียบกับการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมหนักลงทุนมากแต่จ้างงานได้น้อย และแรงงานทุกคนต่างก็ต้องลงทุน

ในการไปใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

 เมื่อพิจารณาตัวเลขระดับมหภาคก็จะพบว่า การที่ภาคอุตสาหกรรมจะมาลงทุนดำาเนินการกิจการอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ และให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ว่า สามารถก่อให้เกิดการจ้างงานจำานวนมาก จึงเป็นตัวเลขที่ไม่อยู่บนฐาน

ความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามการรักษาทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์จะสามารถก่อให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ของชุมชนและก่อให้เกิดการจ้างงานโดยอัตโนมัติ

หากทะเลถูกทำาลายเท่ากับเรากำาลังทำาลายสมบัติล้ำาค่าที่ทั่วโลกอิจฉาอยากจะมี
 จากเส้นทางอาหารยืนยันว่าพื้นที่ชายฝั่งนครศรีธรรมราชบริเวณอำาเภอสิชลและท่าศาลาคือส่วนหนึ่งของระบบอาหารที่

สำาคัญของประเทศ หากทะเลที่นี่ถูกทำาลายลงนั่นเท่ากับว่ากลไกเศรษฐกิจด้านอาหารส่วนหนึ่งจะล้มลงทันที จะมีคนตกงานทันที

นับ ๑๐,๐๐๐ คน เนื่องจากว่าวัตถุดิบจากการหาปลาของชาวประมงพื้นบ้านคือ การต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารและการ

กระจายผลผลิตในตลาดต่างๆ ซึ่งนั่นหมายถึงแม่ค้ารายย่อยนับพันคนใน ๕๐ กว่าตลาด และที่กระจายผ่านแพปลาไปยังจังหวัด

ต่างๆ หากการพัฒนาหมายถึงการอยู่ดีกินดีของประชาชน ก็จะต้องเลือกเส้นทางการพัฒนาที่ไม่ทำาลายฐานเศรษฐกิจของ

ประชาชน และฐานเศรษฐกิจของคนที่นี่คือทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมทั้งทรัพยากรชายฝั่งทั้งหมด  หากสิ่งเหล่านี้

ถูกทำาลายจึงเป็นการทำาลายฐานชีวิตของชุมชน และปัญหาสังคมจะตามมาจนไม่อาจเยียวยาได้

ท้องทะเลไม่มีเส้นแบ่ง เปลี่ยนแปลงจุดเดียวสะเทือนทั่วทะเล
 การเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลล้วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน หากเกิดการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำาลำาน้ำาก็จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เพราะชาวประมงบอกว่า ‘แค่มีเสาไปปัก ๑ ต้นกระแสน้ำาก็เปลี่ยนแล้ว’ และการเปลี่ยน

ของกระแสน้ำาหมายถึงการเปลี่ยนของระบบนิเวศ และการดำารงอยู่ของสัตว์น้ำา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกินอาณา

บริเวณกว้าง ไม่เฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างเท่านั้น เพราะกระแสน้ำาสามารถไหลไปถึงกันตลอด ทั่วทุกฤดูกาล

 ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางทะเลจึงไม่ได้หมายถึงผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งตรงบริเวณก่อสร้างเท่านั้น แต่หมายรวมถึง

ผู้ที่ใช้ทะเลเดียวกันในการทำามาหากินด้วย เพราะฉะนั้น หากเกิดการก่อสร้างบริเวณใดบริเวณหนึ่งของชายฝั่งสิชลและ

ท่าศาลา หมายถึงคนทั้ง ๒ อำาเภอนี้จะได้รับผลกระทบทันทีจากการดำาเนินการก่อสร้าง นั่นหมายถึงว่าแรงงานจะได้รับ

ผลกระทบโดยตรงทันที ๕,๐๐๐ คน 

แหล่งวางไข่ของสัตว์เศรษฐกิจกว่า ๑๐๐ ชนิด 
 กิจกรรมการก่อสร้างเหล่านี้จะก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะบริเวณดินเลนซึ่งเป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์สัตว์น้ำา ซึ่งการเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำาจะมีตั้งแต่การวางไข่บริเวณดินเลน หรือว่างไข่ลอยน้ำา หรือบริเวณดินดอน 
กิจกรรมที่อยู่ในทะเลล้วนกระทบต่อการวางไข่ของสัตว์เศรษฐกิจกว่า ๑๐๐ ชนิดซึ่งชาวประมงแถบนี้สามารถจับสัตว์
สัตว์น้ำาเหล่านี้มาเป็นเวลาหลายสิบปี
 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทำาลายทะเลและชายฝั่งตามแผนของรัฐและบริษัทข้ามชาติ เช่น การก่อสร้างท่าเทียบ
เรือ รองรับการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ สำาหรับพื้นที่ปฏิบัติงานในทะเล สะพานท่าเรือเชื่อมพื้นที่บนฝั่ง การก่อสร้างกำาแพง
กันคลื่น การขุดร่องน้ำาทางเข้า-ออก ท่าเรือ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาลต่อระบบนิเวศ
ท้องทะเล จนทำาให้เกิดการทำาลายห่วงโซ่อาหารและนั่นหมายถึงการทำาลายห่วงโซ่เศรษฐกิจด้วย
 กิจกรรมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจึงไม่มีมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลเสียที่เกิดขึ้น อ่าวสิชล ท่าศาลา
หากถูกทำาลายจะมีปัญหาเรื่องอาหารในท้องถิ่น และจะกระทบกับเรือประมงนับ ๑๐๐๐ ลำารวมทั้งเรือต่างถิ่นที่เข้ามา
ทำาการประมงด้วยและผลกระทบจะเกิดปัญหาสังคมตามาทันทีเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ



เกิดข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
กิจกรรมเฝ้าระวังทะเลหน้าบ้าน

เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา
จนทะเลแถบนี้สมบูรณ์มากในอ่าวไทย
เมื่อดูจากปริมาณสัตว์น้ำาที่จับได้

ตลอดแนวชายฝั่งสิชล ท่าศาลา 
ชุมชนตลอดแนวรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์เกือบทุกหมู่บ้าน

หยุดอุตสาหกรรมให้วิถีธรรมชาติดำาเนิน
ตามครรลอง ชุมชนเสริมกิจกรรม
การอนุรักษ์

สัตว์น้ำาสมบูรณ์ก่อเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ชายฝั่งถึงต่างประเทศ

อนาคตโลกจะวิกฤติอาหาร
เราจะรอดถ้ารักษาแหล่งอาหาร

เราทุกคนที่นี่ขอเป็นยาม
เฝ้าอาหารให้ทุกท่านไม่อดอยาก

ห่วงโซ่เศรษฐกิจถูกทำาลายลง

ตกงานทันทีกว่า ๕,๐๐๐ คน
และเศรษฐกิจต่อเนื่องจะซบเซา
และล้มลง

สัตว์น้ำานับ ๑,๐๐๐ ชนิด

จะสูญพันธ์ุ

สัตว์หน้าดินถูกทำาลายไม่มีที่
วางไข่ ห่วงโซ่อาหารถูกตัด

อุตสาหกรรมทำาลายดินเลน 
กระแสน้ำา และชายฝั่ง

การก่อสร้างกำาแพงกันคลื่น
กระแสน้ำาเปลี่ยน

การขุดลอกร่องน้ำาจะก่อให้เกิด
การทำาลายดินเลน ดินดอน
ส่งผลในบริเวณกว้าง

กิจกรรมของท่าเทียบเรือ
ทั้งหมดก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สัตว์น้ำา เปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศน์ทางทะเลที่สมบูรณ์
ของประเทศ

วิกฤติทางสังคม



เครือข่ายประมงพื้นบ้าน สิชล ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช


