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คํานํา
SEA FOOD BANK เปนหนึ่งในนโยบายสําคัญที่ทางรัฐบาลภายใตการนําของ
พณฯทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมาตรีไดพยายามผลักดันออกมาในรูปแบบของโครงการที่เชื่อมโยง
กับนโยบายแกปญหาความยากจนของประเทศที่มีกลุมเปาหมายทีห่ ลากหลาย
โดยเชื่อมโยงกับ
นโยบายหลักที่วาดวย “การแปลงสินทรัพยเปนทุน” คณะอนุกรรมการดานทรัพยากรทางทะเลใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการดังกลาว เพราะเกรงวาจะ
กระทบตอสิทธิของบุคคล ชุมชน ในพืน้ ที่ตางๆ เหมือนกับหลายๆ โครงการที่ลงไปสูพื้นที่อยาง
เรงรีบทําใหขาดการศึกษาอยางรอบดานจึงไดดําริใหมีการจัดการทําการศึกษาเบื้องตนของโครงการ
SEA FOOD BANK ขึ้น เพื่อทําความเขาใจถึงเปาหมาย เนื้อหาและวิธีการของโครงการดังกลาว
โดยทําการศึกษาทั้งภาคหลักการ แนวทางการปฏิบัติและการศึกษาขอมูลของพื้นที่ที่เหมาะสมและ
เปนสวนหนึ่งของพื้นที่เปาหมาย คืออาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานีและอาวปตตานี จังหวัด
ปตตานี
ขอขอบคุณอาจารยนุกูล รัตนดากุล จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานีและทีมงาน ขอขอบคุณคุณสุกจิ ศิริภัทร ผูประสานงานโครงการการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี และทีมงานที่ไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือเปน
อยางดี ตลอดจนคุณเกศินี แกวนเจริญ จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เปนสวนสําคัญที่ทําใหงาน
ศึกษาชิ้นนี้สําเร็จลงไดดวยดี ขอขอบคุณคุณวสัน พานิช คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใน
ฐานะประธานอนุกรรมการดานทรัพยากรทางทะเลในคณะกรรมการสิทธิฯและมีสวนผลักดันใหมี
การศึกษาเรื่องนี้อยางตอเนื่องและจริงจัง
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนแกผูที่อยากจะทําความเขาใจกับ
โครงการ SEA FOOD BANK และผูที่จะมีสวนในการผลักดันโครงการดังกลาวสูการปฏิบัติการ
จริงในพืน้ ที่ จะไดนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผลของการศึกษาในครั้งนี้ไปประกอบ ปรับปรุง
ขบวนการทํางานใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของปญหา
ปญหาความยากจน เปนผลผลิตสวนหนึง่ ของการใชนโยบายและกฎหมายในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งผลดังกลาวทําใหรัฐบาลตองดําเนินการออกฎหมายเพื่อแกไขในหลายยุคหลายสมัย แต
ปญหานี้ยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบันนี้รัฐบาลไดประกาศยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนออกมา
พรอมกําหนดแนวทางการทํางานใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของนําไปปฏิบัติ
และหนึ่งในนโยบาย
แกไขปญหาความยากจนทีก่ าํ ลังเปนที่สนใจของทั้งชุมชน นักวิชาการ และองคกรเอกชน คือการ
ดําเนินงานแปลงสินทรัพยเปนทุน
สําหรับแนวคิดและนโนบายแปลงสินทรัพยเปนทุนเกิดจาก
ความคิดที่ตองการใหคนยากจนเขาถึงแหลงทุน ดวยการ "แปลงสินทรัพยเปนทุน" เปนการเปด
โอกาสและความหวังของคนจนใหสามารถปลดหนี้เปลืองหนี้สินใหหมดไปควบคูกับการสงเสริม
พัฒนาอาชีพทีส่ ัมพันธอยูกับสภาพแวดลอมของแตละชุมชนนั้นๆ โครงการ Sea Food Bank จึงเปน
อีกหนึ่งโครงการที่นําเอาหลักคิดดังกลาวมาใชในการดําเนินงาน
โครงการ Sea Food Bank เปนการผนวกเอาแนวคิดการแปลงสินทรัพยรวมเขากับความ
ตองการแกไขปญหาความเสือ่ มโทรมของแหลงประมงและการลดลงของผลิตภัณฑสตั วน้ํา
กลาวคือเปนการพัฒนาฐานการผลิตอาหารทะเลของประเทศขึ้นใหม
เพื่อทดแทนผลผลิตจาก
ธรรมชาติโดยมองวาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแนวชายฝง เปนหนึ่งทางเลือกที่สําคัญ เพราะปจจุบนั
พื้นที่ตามแนวชายฝงประมาณ 130,106 ไร ของประเทศไดมีการทําการเพาะเลีย้ งสัตวทะเล เชน
หอยแมลงภู หอยนางรม และปลาน้ํากรอยอยูแลว ขณะทีก่ รมประมงไดทาํ การประเมินศักยภาพ
พื้นที่ชายฝงพบวามีพื้นที่ที่มศี ักยภาพในการเพาะเลี้ยงเหลืออีกประมาณ 154,386 ไร การสงเสริม
การเพาะเลีย้ งชายฝงกลายเปนเพียงประเด็นเล็กๆ ไปหากพบวาโครงการนี้ไดหยิบยกเอาแนวคิดรวม
ของโครงการแปลงทรัพยสินเปนทุนมาใชในการบริหารจัดการพื้นทีช่ ายฝงดวย นั้นคือการจัดทํา
และออกเอกสารสิทธิการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกประชาชนกลุมหนึ่ง ในพื้นที่จํานวน 284,492 ไร ที่
จะทําการสงเสริมการเพาะเลีย้ ง โดยเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ รมประมงกําหนดและจัดทําระบบ
เกษตรครบวงจร (Contract Farming) เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในรูปแบบที่ครบวงจร มี
แผนเริ่มดําเนินการป พ.ศ.2547 ตามชายฝงทะเลของจังหวัดที่กรมประมงไดทําการสํารวจทั้งภาค
ตะวันออกและภาคใตของประเทศ
แงมุมหนึ่งโครงการนี้อาจเปนโครงการที่กอใหเกิดรายได การสรางอาชีพ และการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงที่เปนระบบ อยางไรก็ตามแนวคิดภายใตโครงการดังกลาวอาจขัดแยงกับระบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนทีด่ ําเนินมาตั้งแตอดีต เนื่องจากการแปลงทรัพยสินสวนรวม
ตามระบบสิทธิชุมชนใหเปนการจัดการเปนทรัพยากรสวนบุคคลโดยการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่
ทะเล ดังนั้นการศึกษาเบื้องตนเกีย่ วกับโครงการ Sea Food Bank ครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะวิเคราะหและ
สังเคราะหถึงแนวโนมของการดําเนินงานของโครงการในอนาคตวานาจะสงผลกระทบตอชุมชน
ทั้งในดานบวกและดานลบอยางไร และขอเสนอแนะของชุมชมตอโครงการ Sea Food Bank
2. วัตถุประสงคการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนภายหลังดําเนินงานตามโครงการ Sea
Food Bank ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2.2 เพื่อนําเสนอผลการศึกษาใหองคกรชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณะชน
ไดพิจารณาใชเปนขอมูลสําหรับกําหนดทิศทางการดําเนินการภายใตโครงการ Sea
Food Bank ตอไป
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจยั เชิงเอกสารและการวิจัยแบบมีสว นรวม โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 การวิจยั เชิงเอกสาร ประกอบดวย
(1) การศึกษาถึงแนวคิดการแปลงสินทรัพยเปนทุน
(2) การพัฒนาโครงการ Sea Food Bank ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(3) กฎหมายที่รองรับโครงการ Sea Food Bank
3.2 การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน ประกอบดวย
(1) การศึกษาพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน
(2) การศึกษาศักยภาพและขอจํากัดของชุมชน
(3) ขอเสนอแนะของชุมชนกับโครงการ Sea Food Bank
4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 พื้นที่ที่ศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการคัดเลือกพื้นที่แบบเจาะลึก คือเปนพื้นที่ที่ชุมชนไดรับการจัดทํา
เอกสารสิทธิในการใชพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว ใน 2 พื้นที่
(1) บริเวณอาวปตตานี จังหวัดปตตานี
(2) บริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี

4.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง
(1) ประชากรที่อยูอาศัยในพื้นที่เปาหมายที่นํามาใชเปนกรณีศึกษา
(2) ผู นํา ชุม ชนที่เ ปน ทางการ คือ ผู ใ หญบา น และกํ านัน ในพื้ น ที่ เ ป าหมาย และผูนํ า
ธรรมชาติ คือ ผูนําทางศาสนา และผูรูในชุมชน
(3) เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของในระดับนโยบาย เชน กรมประมง และระดับทองถิ่น
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล ประมงจังหวัด
4.3 ประเด็นในการศึกษา
(1) สภาพพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสภาพการดํารงชีวิตของกลุมเปาหมาย
(2) พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนเรื่องการจัดสรรพื้นที่ออกเอกสาร
สิทธิในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(3) การศึกษาศักยภาพและขอจํากัดของชุมชน
(4) ขอเสนอแนะของชุมชนกับโครงการ Sea Food Bank
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 วิธีการเก็บขอมูล
(1) การศึ ก ษาข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากรายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เอกสาร และข อ มู ล สถิ ติ ที่
เกี่ยวของจากหนวยงาน สถาบันการศึกษา และฐานขอมูลระบบดิจิตอล (Website)
ที่เกี่ยวของกับโครงการ Sea Food Bank และขอมูลที่เกี่ยวของชุมชนพื้นที่
เปาหมายในการศึกษา
(2) การสนทนากลุมยอย (Focus Group) กลุมเปาหมายที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะผูรู และ
ผูที่เกี่ยวของ ในประเด็นที่กําหนดไว
5.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการศึกษานั้นใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหเชิง
เหตุและผล
(1) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก และความคิดเห็นผูใหสัมภาษณมา
จัดเปนหมวดหมู
(2) ตรวจสอบความถูกตองขอมูลที่ไดรับจากภาคสนาม โดยตรวจสอบกับรายงาน
เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสถิติอื่นๆ ในการเทียบเคียงทางดานเวลา และสถานที่
(3) เขียนบรรยาย และพรรณนาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย และตัวแปรที่
เกี่ยวของในการศึกษาในเชิงเหตุและผล

(4)

ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนือ้ หาทางดานวิชาการโดยปรึกษาผูรูและผูเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวของ

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ขอมูลความเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึน้ กับชุมชนหากมีการดําเนินงานตาม
โครงการ Sea Food Bank ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
6.2 ขอเสนอแนะของชุมชนที่มีตอโครงการ Sea Food Bank ไดถูกนําเสนอสู
สาธารณะ
และหนวยงานที่เกีย่ วไดนําขอมูลไปใชสําหรับกําหนดทิศทางการ
พัฒนางานในโครงการ Sea Food Bank

บทที่ 2
ความเปนมาและสาระสําคัญของโครงการ Sea Food Bank
โครงการพัฒนาฐานการผลิตอาหารทะเลของประเทศ หรือ โครงการ Sea Food Bank เปน
หนึ่งในหลายโครงการที่ดําเนินการตามนโยบายการแปลงทรัพยสินเปนทุน จากสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2547 เกี่ยวกับแผนทิศทางในป 2547 ตามนโยบายแปลงสินทรัพยเปน
ทุนที่ทางสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน ควรจะไดดําเนินการในกิจการสําคัญตางๆ
โดยหนึง่ ในแผนคือ มาตรการที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชายฝงที่มีการเพาะเลี้ยง กลาวคือ “พื้นที่ชายฝง
เพื่อการเพาะเลี้ยง โดยหลักพื้นที่ชายฝง ไดมีการอนุญาต ใหมีกิจการเพาะเลี้ยงตราบเทาที่ไมมีการ
กระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนัน้ พื้นทีช่ ายฝง เหลานี้ควรที่จะไดมีการออกเอกสารใหมีความชัดเจน
ประกอบกับการจัดการทางดานการเพาะเลี้ยงใหถูกสุขลักษณะ และสภาพสิง่ แวดลอมสามารถที่จะ
นํามาใชในการแปลงเปนทุนตอไป” ดวยมาตรการตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนดังกลาว
ทําใหเปนที่มาของโครงการ Sea Food Bank ที่หยิบยกเรื่องของทุนมาผนวกเขากับความตองการ
แกไขปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงประมงและการลดลงของผลิตภัณฑสัตวน้ํา
จึงจําเปนที่
จะตองศึกษาถึงแนวคิดและนโยบายการแปลงทรัพยสินเปนทุนและ โครงการ Sea Food Bank เพื่อ
เปรียบเทียบกับสถานการณในพื้นทีจ่ ริงทีจ่ ะทําการศึกษาในครั้งนี้คือ พื้นที่อาวปตตานี จังหวัด
ปตตานี และพื้นที่อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี วามีความสัมพันธและมีผลกระทบตอกัน
หรือไมหากตองมีการดําเนินโครงการ Sea Food Bank ในพื้นทีด่ ังกลาว
2.1 การแปลงสินทรัพยเปนทุน
2.1.1 ที่มาและความหมายของการแปลงสินทรัพยเปนทุน
แนวคิดการแปลงสินทรัพยเปนทุนมีฐานแนวความคิดมาจาก นายเฮอรนันโด เดอ โซโต นัก
เศรษฐศาสตร ผูเขียนหนังสือความลี้ลับของทุน (The Mystery of Capital) ที่เนนใหเห็นถึงบทบาท
สําคัญของทุนโดยการพัฒนาเศรษฐกิจและแกปญหาความยากจนโดยตัง้ สมมุติฐานวา ทุนเปนปจจัย
สําคัญที่สุดของความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก (รวมประเทศญี่ปุนดวย)
ในฐานะที่ประเทศดอยพัฒนามีความจํากัดในการเขาถึงและไดมาซึ่งทุน ทําใหระบบทุนนิยมใชไม
ไดผลในประเทศดอยพัฒนา เดอ โซโต ชี้ใหเห็นวาปญหาสําคัญที่ทําใหประเทศดอยพัฒนามีความ
จํากัดในการเขาถึงและไดมาซึ่งทุนนั้นคือ ประเทศดอยพัฒนาไมสามารถสรางสถาบันและระบบ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินได ทําใหประชาชนไมสามารถเปลี่ยนทรัพยสนิ ที่ตนมีใหเปนทุนได เหมือน
ที่ประชาชนในประเทศพัฒนาสามารถทําได

ดวยเหตุนี้การใหนยิ ามและความหมายของการแปลงทรัพยสินที่ปรากฏอยูใน
ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน พ.ศ. 2546 จึงกลาวไววา “การ
แปลงสินทรัพยเปนทุน” หมายความวา การบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด หรือมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันจะเปนการสรางโอกาสแกประชาชนใหเขาถึง
แหลงเงินทุนในระบบ สามารถนําทรัพยสินดังกลาวมาแปลงใหเปนทุน เพื่อกอใหเกิดกระบวนการ
สรางงาน สรางรายได รวมทั้งกระตุน ใหเกิดการสรางผูประกอบการรายใหม ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย ทั้งนีเ้ พื่อใหบรรลุเปาหมายหลักในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.1.2 จุดประสงคหลัก
การใชประโยชนในสินทรัพยที่มีอยูในประเทศไทยใหกอ เกิดเปนทุนขึน้
เปนนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาล โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อแปลงสินทรัพยใหเปนทุน สําหรับสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ (The Wealth of Nation) และมีเปาหมายสําคัญในการกระตุนใหเกิดการสรางโอกาสแก
ประชาชนใหสามารถแปลงสินทรัพยของตนเองใหเปนทุนเพื่อกอใหเกิดกระบวนการสรางงาน
สรางรายได รวมทั้งกระตุน ใหเกิดการสรางผูประกอบการใหม
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น คณะทํางานพิจารณา
ศึกษาแนวทางการใชประโยชนสินทรัพยทเี่ กี่ยวของกับประชาชนที่มีอยูในประเทศ ซึ่งมี นายพัน
ศักดิ์ วิญญรัตน ประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนฝายเลขานุการ ไดจัดประชุมหารือรวมกัน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานแปลงสินทรัพยใหเปนทุน และเปนที่ยอมรับของธนาคารภาครัฐ ธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินใหสามารถใชเปนหลักประกันสินเชื่อได (สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปน
ทุน (องคการมหาชน), 2547)
2.1.3 หลักการสําคัญของการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน
สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) (2547) กําหนดหลักการ
การแปลงสินทรัพยใหเปนทุนไว 3 ขอประกอบดวย
1. การจัดระบบเอกสารแสดงสิทธิ
เพื่อใหเปนทีย่ อมรับของธนาคารและเปนเอกสาร
สําคัญที่ใชประกอบการพิจารณาปลอยเงินกูของธนาคารและเปนเอกสารสําคัญที่ใชประกอบการ
พิจารณาปลอยเงินกูของธนาคารและสถาบันการเงิน โดยเอกสารสิทธิตองมีความชัดเจน และ
สามารถเปลี่ยนแปลงผูครอบครองสิทธิไดแบบมีเงื่อนไข

2. การประเมินราคาสินทรัพย จะตองพัฒนากลไกและบุคลากรที่ทําหนาที่ประเมินราคา
และมูลคาของสินทรัพยประเภทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยตองพิจารณาใหสอดคลองกับมูลคา
ทางการตลาด (Market Value) และมูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value)
3. การสรางมูลคาเพิ่มในสินทรัพย
เปนสวนสําคัญที่จะชวยเพิ่มมูลคาและราคาของ
สินทรัพยประเภทตาง ๆ ซึ่งประชาชนผูถือครองสินทรัพยหรือใชประโยชนจากเอกสารสิทธิ และ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มแกสินทรัพย โดยการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะในกรณีของทรัพยสินที่เปนที่ดนิ และทรัพยทาง
ปญญา
2.1.4 สินทรัพยที่เกี่ยวของ
สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) (2547) ไดแบงประเภทของ
สินทรัพยที่มีความสําคัญที่จะใชประโยชนเพื่อใหเปนทุนไว 5 ประเภท ไดแก
1. สินทรัพยที่เปนที่ดิน ปจจุบันเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่สามารถใชเปนหลักประกันเงินกู
จากธนาคาร ไดแก โฉนดที่ดิน นส. 3 และนส.3ก สวนเอกสารสิทธิ์อื่นๆ เชน ส.ป.ก. นิคมสราง
ตนเอง ไมสามารถใชเปนหลักประกันเงินกูได การกําหนดแนวทางเพื่อใหเอกสารสิทธิดังกลาว
สามารถใชเปนหลักประกันสินเชื่อของสถาบันการเงินจึงเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองรีบดําเนินการ
ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบการถือครองสิทธิ์ในที่ดินและจัดทําเอกสารแสดงสิทธิ์ใหชัดเจน และตอง
แกไขระเบียบใหสามารถนําเอกสารแสดงสิทธิ์ดังกลาวสามารถนําไปใชเปนหลักประกันในการ
กูยืม ประเภทที่ดินและหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลใหเปนไปตามนโยบาย
1) โฉนด (จาก ส.ค.1 ใบจอง ก.ส.น.5 น.ค.3 จากนโยบายการแปลงสินทรัพย
เปนทุน) กรมที่ดินเปนเจาภาพ
2) ส.ป.ก.4-01 สัญญาเชาซื้อกับ ส.ป.ก. เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ส.ป.ก.เปนเจาภาพ
3) ก.ส.น.3 กรมสงเสริมสหกรณเปนเจาภาพ
4) น.ค.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนเจาภาพ
5) กยท.2 กรมวิชาการเกษตรเปนเจาภาพ
2. สิทธิการเชา ปจจุบันสิทธิการเชาสามารถนํามาเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจาก
ธนาคาร แตยงั มีปญหาวาธนาคารยังไมมคี วามมั่นใจและเชื่อถือคุณคาของสิทธิในการเชา และยังไม
มีระบบการประเมินหนวยประเมินราคากลาง จึงตองมีการทําใหมีการยอมรับสิทธิการเชาในสัญญา
เชา – เชาซื้อในสิทธิการเชา 4 ประเภท ไดแก
กรมธนารักษเปนเจาภาพ
1) ที่ราชพัสดุ
2) ที่อยูอาศัย
การเคหะแหงชาติเปนเจาภาพ

3) ที่ขายของในอุทยานฯ
กรมอุทยานฯ เปนเจาภาพ
กทม. เปนเจาภาพ
4) ตลาดใน กทม.
3. ที่สาธารณะ ในปจจุบัน สิทธิชั่วคราวในการใชประโยชนจากที่สาธารณะยังไมสามารถ
ใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อ แนวทางที่รัฐบาลจะดําเนินการเพื่อใหสิทธิกับผูประกอบการ
ในที่สาธารณะคือการออกหนังสืออนุญาตการใชที่สาธารณะ ใน 3 ประเภท คือ
1) ที่สาธารณะของ กทม.
กทม. เปนเจาภาพ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2) ที่สาธารณะเทศบาล
และเทศบาล เปนเจาภาพ
3) ใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา กรมประมง เปนเจาภาพ
4. สินทรัพยประเภทเครื่องจักร การใชเครื่องจักรเปนประกันสินเชื่อยังมีปญหาเรื่องการ
จดจํานองในทรัพยสินที่จดจํานําไวแลว โดยที่เจาหนี้ผรู ับจํานําไมทราบ และการขอสินเชื่อของ
ผูประกอบการธุรกิจรายยอยและธุรกิจที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นยังไมแพรหลายมากนัก แนวทางในการ
ดําเนินงานของรัฐบาลคือ
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับทะเบียน
เครื่องจักร พรอมทั้งสนับสนุนการจดทะเบียนเครื่องจักรของผูประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจ
ชุมชน
5. สินทรัพยที่เปนทรัพยสินทางปญญา
แนวทางในการทําใหทรัพยสินทางปญญา
สามารถใชเปนหลักประกันสินเชื่อได คือ การพัฒนาการจัดระบบการรับจดทะเบียน การสราง
ความรูในเรื่องการประเมินราคาทรัพยสินทางปญญา และการสนับสนุนใหธนาคารเพื่อการพัฒนา
และธนาคารของรัฐนํารองในการปลอยสินเชื่อ โดยเฉพาะธุรกิจชุมชนที่สนับสนุนการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น ทรัพยสินทางปญญาเปนสินทรัพยที่จับตองไดและถือเปนทรัพยสิน จําแนกออกไดเปน 2
ประเภท คือ
1) ทรัพยสินทางปญญาที่กฎหมายบังคับใหจดทะเบียน ไดแก สิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา การออกแบบผังภูมิของวงจรรวม และพันธุพืช 4 ประเภท
ไดแก พันธุพชื ใหม พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพชื พื้นเมืองทั่วไป และ
พันธุพืชปา
2) ทรัพยสินทางปญญาที่กฎหมายไมไดบังคับใหจดทะเบียน ไดแก ลิขสิทธิ์ สิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตร ความลับทางการคา และภูมิปญญาทองถิ่น
2.1.5 กรอบทิศทางและแนวทาง

สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) (2546) ไดมีการกําหนด
กรอบนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทาง และแผนปฏิบัติการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย
เปนทุน ไวดังนี้
1. เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ สัญญาเชา หนังสืออนุญาต รวมทั้งตรวจสอบปรบปรุง
เอกสารดังกลาวที่ออกไปแลวใหมความถูกตอง
2. ปรับปรุงระบบแผนที่และขอมูลประกอบ โดยมีหลักเกณฑขั้นพืน้ ฐาน ดังนี้
1) ใชภาพถายทางอากาศเปนฐานขอมูล
2) ใชแผนที่อัตราสวน 1: 25,000 และ 1: 4,000 เปนหลัก
3) แผนที่แปลงทีด่ ินมีมาตรฐานทางเทคนิคเทียบเทา น.ส. 3 ก.
4) มีการปรับปรุงฐานขอมูลสินทรัพยทุกประเภท ใหสามารถสงผานขอมูลในรูป
สารสนเทศได
3. โดยที่ในการพิจารณาใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยหลักจะพิจารณาทั้งขีด
ความสามารถของผูขอสินเชื่อ ความเปนไปไดของโครงการ และสินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน จึง
ใหมีการประเมินราคาสินทรัพยที่ถูกตองและเปนธรรม
1) ใหสวนราชการมีการประเมินสินทรัพยโดยวิธีการที่เหมาะสม
2) ใหมีการทําประเมินสินทรัพยบางประเภทเปนพิเศษ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สินทรัพยที่ไมมีการประเมินมากอน หรือมีการประเมิน แตวิธีการประเมินยัง
ไมเหมาะสม เชน ที่ดินเกษตรกรรม สิทธิการเชา และทรัพยสินทางปญญา
เปนตน
4. เนื่องจากสินทรัพยมี 2 ประเภท กลาวคือ สินทรัพยประเภทบุคคลเปนเจาของ
สินทรัพย ซึ่งสามารถนํามาจํานองหรือใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันได เชน โฉนด เครื่องจักรที่จด
ทะเบียน ทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ และประเภทที่บุคคลมิไดเปนเจาของสินทรัพย แตมีสิทธิหรือ
ประโยชนบางประการในสินทรัพย ซึ่งทางสถาบันการเงินไมรับเปนสินทรัพยค้ําประกัน เนื่องจาก
เปนสินทรัพยที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายพิเศษ ทําใหมีขอจํากัดในการโอน เชน ส.ป.ก. 4-01, น.ค.1, ก.
ส.น.3 ฯลฯ จึงตองมีระบบระงับขอพิพาทเปนพิเศษ โดย
1) ใหหนวยงานเจาของเรื่องทําหนาที่เปนหนวยระงับขอพิพาท (Clearing House)
โดยทําขอตกลงกับสถาบันการเงินในเรื่องวิธีการเปนรายสินทรัพย
ซึ่ง
โดยทั่วไปหนวยงานเจาของเรื่องจะคัดเลือกผูเขาสวมสิทธิในสินทรัพยแทน
กรณีที่มีขอพิพาทหรือไมมกี ารชําระหนี้โดยไมมีเหตุอันควร ทั้งนี้ โดยยึดหลัก

วาผูสวมสิทธิตองมีสิทธิตามกฎหมายพิเศษนั้น ๆ และมีขีดความสามารถใน
การชําระหนีไ้ ดดวย
2) ใหมีขอตกลงเรื่องรับความเสี่ยงกับสถาบันการเงิน โดยใชหลัก
- หนวยงานเจาของเรื่องแกปญ
 หารวมกับสถาบันการเงิน
- สถาบันการเงินรับความเสี่ยงหนี้ที่ระยะสัน้ และมิใชเพือ่ การลงทุน
- มีหลักการใหผูเขาสวมสิทธิรับภาระหนี้ระยะยาวทีใ่ หประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพ
5. ใหมีขอตกลงกับสถาบันการเงิน
1) ใหสถาบันการเงินของรัฐเปนหนวยงานนํารอง โดยในเบื้องตน
- ให ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส. ) รับผิดชอบเรื่องที่ดิน
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอยแหงประเทศไทยรับผิดชอบเรื่องเครื่องจักร และ
ทรัพยสินทางปญญา
- ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารกรุงไทย รับผิดชอบ
สิทธิการเชา
2) ใหสถาบันการเงินของรัฐวางแผนเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เชน วงเงิน
บุคลากรดานประเมินการฝกอบรม
6. ใหมีฐานขอมูลกลาง
1) ใหหนวยงานกลางรับผิดชอบสินทรัพย รวมทั้งธนาคารของรัฐ ปรับปรุงขอมูล
ใหเปนขอมูลสารสนเทศ และสงผานระบบได
2) ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสํานักงานบริหาร
การแปลงสินทรัพยเปนทุนออกแบบจัดระบบ
3) ในระยะเริ่มตนใหสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนเนนขอมูลเพื่อ
การติดตามและประเมินผล การเผยแพรขอมูล และการเชื่อมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)
7. มีการแกไขกฎหมายและระเบียบเทาที่จําเปน
1) หลีกเลี่ยงการแกไขกฎหมายในระยะสั้น เนนการแกไขระเบียบ กฎกระทรวง
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดทําเอกสาร การแกปญหาหนี้เสีย
และการเขาถึงแหลงทุน
2) ระเบียบและกฎหมายที่อาจจะไดรับพิจารณา ไดแก

- กรุงเทพมหานคร และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ออกระเบียบการใช
ที่ดินสาธารณะ
- กรมธนารักษ และหนวยงานอื่น ๆ ปรับปรุงแบบสิทธิการเชาและเชาซือ้
- กรมสงเสริมสหกรณ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรงรัดขั้นตอน
การออกเอกสาร
- หลายสวนราชการแกไขระเบียบการโอนสิทธิการใชที่ดิน การเชา
- กรมทรัพยสินทางปญญาแกไขระเบียบเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง
- สมาคมธนาคารไทยขอใหแกกฎระเบียบการสํารองหนี้สูญ
และเรงรัด
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
2.2 การแปลงสินทรัพยเปนทุนโครงการ Sea Food Bank
กรมประมงเปนอีกหนึง่ หนวยงานที่ไดนําเอาแนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนมาใชใน
การดําเนินงานเพื่อออกใบอนุญาตเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา ใหกับกลุมผูที่ขึ้นทะเบียนคนจนและมีความ
ประสงคจะประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแตไมมีพื้นที่ โดยดําเนินการภายใตโครงการที่มีชื่อวา
“โครงการ Sea Food Bank” โดยมีรายละเอียดของโครงการดังตอไปนี้ (กรมประมง, อัดสําเนา)
2.2.1 เหตุผลและความจําเปน
1. ประเทศไทยมีผลผลิตสัตวน้ําในแตละปประมาณ 3.7 ลานตัน สวนใหญไดมาจาก
การจับจากทะเล คิดเปนรอยละ 76 รองลงมาไดจากการเพาะเลี้ยงชายฝง คิดเปนรอยละ 12
2. ความสมบูรณของแหลงน้ําทะเลในแหลงประมงของไทยไดลดลงอยางเปนลําดับ
เนื่องจากการใชทรัพยากรมาจนเกินศักยการผลิตจากธรรมชาติ ชาวประมงตองลงทุนมากขึ้นเปน 10
เทาของเมื่อ 20 ปที่ผานมา และสัตวที่จับไดก็เปนสัตวน้ําที่มีมูลคาต่ํา เนื่องจากโครงสรางของชนิด
สัตวน้ําที่จับไดเปลี่ยนแปลงไป
3. มีความจําเปนตองพัฒนาฐานการผลิตอาหารทางทะเลของประเทศ (Sea Food Bank)
แหลงใหมที่ทดแทนธรรมชาติ เพื่อใหคนไทยไดมีผลผลิตสัตวน้ําจากทะเลบริโภคในราคาที่ไมสูง
เกินไป
4. การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําของประเทศ
ซึ่งประเทศทีมีศักยภาพในการผลิตทั้งในดานทรัพยากรและเทคโนโลยี
จึงควรที่จะกําหนด
ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําโดยขยายการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ ซึ่งปจจุบันพืน้ ที่น้ําในแหลงธรรมชาติตางๆ อีกจํานวนมากทีย่ งั ไมไดนํามาใชประโยชนใน
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา

5. ประเทศไทยมีพื้นที่น้ําจําแนกเปนพืน้ ที่ทะเลประมาณ 420,280 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 262.68 ลานไร ปจจุบนั ไดมีการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลจําพวกหอยชนิดตาง ๆ ไดแก
หอยแมลงภู หอยนางรม หอยแครง และปลาน้ํากรอย ไดแกปลากะพง ปลากะรัง ประมาณ 130,106
ไร ซึ่งยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝงอยูอีกประมาณ 154,386 ไร
6. รัฐบาลมีนโยบายการแกไขปญหาความยากจนใหหมดภายในระยะเวลา 6 ป หาก
นําพื้นที่น้ําที่มศี ักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดังกลาวขางตนนํามาจัดสรรสิทธิใหแกประชาชนที่
ยากจนและไดขึ้นทะเบียนไวกับราชการ และมีความประสงคที่จะประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยง
สัตวนํา ก็เปนการสรางอาชีพและกอใหเกิดรายไดแกบุคคลดังกลาว และยังเปนการเพิ่มผลผลิตสัตว
น้ํา ก็จะเปนการสรางอาชีพและฐานในการผลิตอาหารใหแกประเทศอีกดวย
2.2.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อจัดพืน้ ที่ทาํ กินใหแกประชาชนในการแกไขปญหาความยากจน
2. เพื่อสรางฐานการผลิตอาหารทะเลทดแทนการจับจากธรรมชาติ
3. เพื่อสรางระบบการผลิตอาหารทะเลที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
4. เพื่อจัดระบบการผลิตสัตวน้ําที่ไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม
2.2.3 เปาหมาย
1. จัดทําเอกสารสิทธิในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย จํานวน
248,492 ไรใหแลวเสร็จภายในป 2547
2. จัดการฝกอบรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ตามมาตรฐานการผลิต
Good Aquaculture Practices (GAP) และ Code of Conduct (CoC)ใหแกประชาชนกลุมเปาหมายทุก
รายกอนไดรับเอกสารสิทธิ
3. แจกเอกสารสิทธิในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับ
การอบรมแลว
4. จัดระบบ Contract Farming เพื่อสนับสนุนการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา แก
กลุมเปาหมาย
2.2.4 เงื่อนไขในการกําหนดพื้นที่
1. การจัดทําเอกสารสิทธิในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา : มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
1) ศึกษาการจัดทําแผนที่ทางทะเล
เพื่อจัดทําเอกสารสิทธิในการใชพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2) การจัดทําการสํารวจ-รังวัด พื้นที่อนุญาตเดิม พื้นทีก่ ารเพาะเลีย้ งสัตวนํา
ปจจุบันและพืน้ ที่ที่มีศักยภาพการผลิตสัตวนํา จํานวน 284,492 ไร

3)

จัดทําแผนที่ Digital mapping โดยใชแผนที่ภาพถายทางอากาศหรือภาพถาย
ดาวเทียมตามความเหมาะสม
4) การสอบสวนสิทธิที่ดินทํากิน และการจัดสรรพื้นที่ทํากิน
5) ดําเนินการนําพื้นที่น้ําที่มีศักยภาพการเพาะเลี้ยงชายฝงประมาณ 284,492 ไร
มาออกใบอนุญาตเลี้ยงสัตวน้ําตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกีย่ วของ
6) การรับรองสิทธิ กรมประมงเปนผูรับรองสิทธิการใชประโยชนในพื้นที่ โดย
การจดทะเบียนและออกใบรับรองสิทธิ ใหกับผูเขารวมโครงการ ตาม
หลักเกณฑท่กี รมประมงกําหนด
โดยใหสิทธิแก
7) การจัดทําเอกสารสิทธิในการเลี้ยงสัตวน้ํารายพื้นที่
ประชาชนกลุม เปาหมาย ใหสามารถเปนที่ทํากินโดยกําหนดใหมีระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ปขึ้นไป
2. การคัดเลือกประชาชนกลุมเปาหมาย : มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
1) กลุมประชาชนที่เปนเปาหมายลําดับแรกไดแกประชาชนที่ขึ้นทะเบียนคน
จนกับ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตองการใหรัฐบาลแกไขปญหาความยากจน
ในทุกจังหวัด และมีความประสงคจะเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามที่เงือนไขกรม
ประมงกําหนดนอกจากนี้ผูเลี้ยงสัตวน้ํารายเดิมยังคงไดรบั สิทธิในพื้นที่เดิม
อยูแตตองมีการปรับขนาดพื้นที่ลงตามเงือนไขที่กรมประมงกําหนด
2) ใหชุมชนทองถิ่นในพื้นที่มสี วนรวมในการคัดเลือกผูประสงคจะประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามเงื่อนไขที่กรมประมงกําหนด ทั้งในกลุมที่
จะเลี้ยงอยูใหมและกลุมที่เลีย้ งอยูเดิม
3) กลุมเปาหมายตองรวมกลุมเปนประชาคม สหกรณ หรือวิสาหกิจชุมชน
4) เปนผูผานการฝกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักสูตรที่กรมประมง
กําหนด
5) เปนผูปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมประมงกําหนด
6) กรมประมงสามารถยกเลิก สิทธิการใชพื้นที่น้ําเพือ่ การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
หากประชาชนผูเขารวมโครงการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด เชน ไม
ประกอบ การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําภายในหนึ่งป
ทําใหเกิดปญหาตอ
สิ่งแวดลอมในแหลงเลี้ยง ทําการเลี้ยงไมเปนไปตามมาตรฐานการผลิตที่
กําหนด เปนตน
3. การอบรม : มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้

1)

จัดทําหลักสูตรในการอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆ ตาม
มาตรฐาน ของสุขอนามัยฟารม สิ่งแวดลอม การจัดทําโครงการเสนอขอ
สนับสนุนเงินลงทุน(Project loan) รวมทั้งการจัดทําบัญชีฟารม เปนตน
2) ประชาชนกลุม เปาหมายทีไ่ ดรับการคัดเลือกในการเลือกในแหลงน้ําที่จัด
เอกสารสิทธิในจังหวัดตางๆ เขารับการฝกอบรมตามชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยง
โดยกรมประมงเปนผูจัดขึ้นภายในจังหวัดทีม่ ีการใหเอกสารสิทธิ
4. การจัดทําระบบเกษตรครบวงจร (Contract Farming): มีขั้นตอนในการดําเนินงาน
ดังนี้
1) องคการสะพานปลาจัดตั้งบริษัท ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพื่อบริหารโครงการในสวนทีจ่ ะทําสัญญา (Contract Farming)
กับกลุมประชาชนเปาหมายที่เขารวมโครงการตามเขตพืน้ ที่โครงการผลิต
ในการสนับสนุนปจจัยการผลิต รับซื้อผลผลิตจากประชาชนกลุมเปาหมาย
ที่ประสงคจะทําสัญญากับบริษัท รวมถึงการจัดทําตลาดซื้อขายลวงหนา
ระบบประกันราคา และการใหสิทธิพิเศษตางๆ กับประชาคมคูสัญญา
2) บริษัททําสัญญากับแหลงทุนเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับสินเชื่อ และรวมกับกรม
ประมง ประชาคม และแหลงทุน ในการประเมินมูลคาใบรับรองสิทธิเพื่อ
การแปลงเปนทุน
3) สําหรับประชาชนรายใดทีไ่ มประสงคจะทําสัญญากับบริษัทก็สามารถที่จะ
จัดหาปจจัยการผลิตและดําเนินการทางตลาดของตนเองได
5. การเขาสูแหลงทุนและการประเมินมูลคา
1) แบงการเขาสูแหลงทุนเปน 2 กลุม ไดแก
1.1) ประชาคมกลุมเปาหมายผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไมรวมทําสัญญากับบริษัท
จัดทําโครงการเสนอขอสนับสนุนเงินลงทุน (Project loan) เสนอใหแก
แหลงทุนพิจารณาใหความเห็นชอบกอนใหการสนับสนุนโดยมีเอกสาร
ตางๆ และตองผานการอบรมการเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดทําบัญชีฟารม
ตามเงื่อนไขทีก่ รมประมงกําหนด
1.2) ประชาคมกลุมเปาหมายผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่รวมทําสัญญากับบริษัท
จัดทําโครงการเสนอขอสนับสนุนเงินลงทุน (Project loan) เสนอใหแก
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบกอนใหเสนอแหลงทุนพิจารณา

สนับสนุนโดยมีเอกสารตางๆ และตองผานการอบรมการเลี้ยงสัตวน้ํา
และการจัดทําบัญชีฟารม ตามเงื่อนไขที่กรมประมงกําหนด
2) กรมประมง สถาบันการเงิน ประชาคม และองคการสะพานปลา รวมเปนผู
ประเมินมูลคาของใบรับรองสิทธิ
2.1) การประเมินใชวิธีวิเคราะหจากราคาตลาดของผลผลิตที่จะเกิดขึ้น ใน
พื้นที่นั้นๆวงเงินกูจะไมเกินมูลคาในสิทธิของผูกูโดยสถาบันการเงินจะ
พิจารณาเปนรายๆ ไป
2.2) การเขาสูแหลงทุนเกษตรจะตองมีเอกสารใบอนุญาต ใบรับรองสิทธิ
ใบรับรองการผานการอบรมจากกรมประมงมีเอกสารโครงการ (Project
loan) และเอกสารรับรองจากประชาคม
2.3) สถาบันการเงินจัดสรรเงินใหแกประชาชนกลุมเปาหมายที่ขอรับรอง
การสนับสนุนเงินทุนผานบริษัทรวมทุนฯ
2.4) การชําระหนี้บริษัทรวมทุนฯ จะหักจากมูลคาการจําหนายผลผลิตสัตว
น้ํา
6. การระงับขอพิพาทกอนถึงกระบวนการศาล (Clearing House)
กรมประมงเปนหนวยงานหลักในการระงับขอพิพาท ซึ่งมี 2 แนวทางตามการเขาสู
แหลงทุน ไดแก
1) กรณีพิพาทในการชําระหนี้สนิ กับแหลงทุนระหวางกลุมเกษตรกรที่ไม
รวมเปนคูสัญญากับบริษัทกับสถาบันการเงิน กรมประมงกับประชาคม
สหกรณ ฯลฯ เปนผูระงับขอพิพาท
- อาจมีการเพิกถอนสิทธิ-ใบอนุญาต ตามแตกรณี
- มีการทําความตกลงตางๆ เชน การประเมินราคาสัตวน้ําที่มีอยู
เพื่อชําระและหาผูดําเนินการรายใหมโดยประชาคมคัดเลือก
2) กรณีพิพาทในการชําระหนี้สนิ กับแหลงทุนระหวางกลุมเกษตรกรที่ไม
รวมเปนคูสัญญากับบริษัทกับสถาบันการเงิน กรมประมงกับบริษทั
เปนผูระงับขอพิพาท
- อาจมีการเพิกถอนสิทธิ-ใบอนุญาต ตามแตกรณี
- มีการทําความตกลงตางๆ เชน การประเมินราคาสัตวน้ําที่มีอยู
เพื่อชําระและหา
ผูดําเนินการรายใหมโดยประชาคมที่เปน
คูสัญญากับบริษัทเปนผูคัดเลือก

7. การสนับสนุนการผลิตของกรมประมง : มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
1) ใหคําแนะนําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกประชาชนกลุมเปาหมาย
2) ใหบริการในการตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพน้ําในแหลงเลี้ยง
3) ใหบริการตรวจสอบคุณภาพและการปนเปอ นดานสุขอนามัยสารตกคาง
จําพวกโลหะหนักของผลผลิตจากฟารมเพาะเลี้ยง
8. การจัดแหลงพอแมพันธุสัตวน้ําจําพวกหอยในธรรมชาติ (Seedbed): มีขั้นตอนใน
การดําเนินงานดังนี้
1) ในแตละแหลงสงเสริมการเพาะเลี้ยงหอย ไดแก หอยแครง หอยแมลงภู
และหอยนางรม จําเปนตองจัดพื้นที่สว นหนึ่งสําหรับจัดทําเปนแหลงพอ
แมพันธุในธรรมชาติเพื่อสรางเชื้อพันธุสัตวน้ําใหแกประชาชน
กลุมเปาหมายตามขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในเขตพื้นทีก่ ารเลี้ยง
2) ใหมีการควบคุมพื้นที่แหลงพอแมพันธุหอยในธรรมชาติ และปองกันการ
ขัดแยงของผูเลี้ยงในพืน้ ที่
2.2.5 หนวยงานรับผิดชอบ
1. กรมประมง
2. สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน
3. องคการสะพานปลา
4. SMEs bank
5. สถาบันการเงินอื่นๆ
2.2.6 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถผลิตสัตวน้ําที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสิน้ 1.04 ลาน
ตัน/ป มูลคา 16,700 ลานบาท/ป
2. ประชาชนกลุม เปาหมายที่เขารวมโครงการฯจํานวน 107,000 ราย มีอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มั่นคง และสามารถเขาถึงแหลงทุนได โดยมีรายไดสุทธิไมนอ ยกวา 10,000
บาท/เดือน/ราย คิดเปนรายไดรวมไมนอยกวา 12,800 ลานบาท/ป
3. มีผลผลิตสัตวน้ําที่ไดมาตรฐานเพื่อการบริโภคและการสงออก

2.2.7 สรุปพื้นที่การจัดสรรสําหรับเพาะเลี้ยงแบงตามชนิดของสัตวนา้ํ
พื้นที่ที่มีศักยภาพ
พื้นที่ที่มีการเพาะ
ทั้งหมด
เลี้ยงเดิม
รวมจัดสรรทั้งสิน
284,492
130,106
หอยแครง
120,945
55,526
หอยแมลงภู
113,572
57,223
หอนนางรม
45,966
16,346
ปลากระพง
2,542
563
ปลากะรัง
1,167
148
พื้นที่ทะเลทั้งสิ้น 262,680,000 ไร (พื้นที่จดั สรรคิดเปนรอยละ 0.11)
ที่มา: การสํารวจของสํานักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง

พื้นที่ที่สามารถทํา
การขยายได
154,386
65,119
56,649
29,620
1,979
1,020

บทที่ 3
สถานการณและพัฒนาการในพื้นที่
การศึกษาในระดับพืน้ ที่เปนการศึกษาถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงดานการใช
ประโยชนในพื้นที่อาวปตตานี จังหวัดปตตานี และพื้นที่อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎร โดย
ทําการศึกษาแบบเจาะลึกเปนกรณีศกึ ษา วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับ
ชุมชน วิธีการที่ใชคือการประชุมกลุมยอย (Focus group) และการสัมภาษณจากกลุมคนที่เปนแกน
นําทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในพื้นที่ ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
3.1 พัฒนาการความเปลี่ยนแปลง
อาวปตตานีและอาวบานดอน มีคุณลักษณะที่ใกลเคียงกันทั้งทางดานกายภาพและระบบ
นิเวศน อีกทั้งพื้นที่ทั้งสองจัดเปนพืน้ ที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจึงถูกประกาศใหเปน
พื้นที่ชุมน้ําที่มคี วามสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย
ดวยเหตุที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงจึงทําใหกลายเปนแหลงประกอบอาชีพที่สําคัญของคนในจังหวัด โดยเฉพาะอาชีพประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจัดเปนอาชีพที่นําพามาซึ่งรายไดทั้งกับคนในพืน้ ที่และคนที่เขาไป
ประกอบอาชีพในพืน้ ที่ จากการศึกษาเฉพาะลงไปในประเด็นเกี่ยวกับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง
ทั้งในพื้นที่อาวปตตานีและพื้นที่อาวบานดอน พบวา ตางก็ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากกรม
ประมงตั้งแตเริ่มตน
จึงอาจกลาวไดวากรมประมงเปนผูริเริ่มพัฒนาใหพื้นทีท่ ั้งสองมีศักยภาพ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงถึงขั้นที่สามารถกลายเปนแหลงเพาะเลี้ยงที่มีชอื่ เสียงของประเทศ ตั้งแตการ
สนับสนุนพันธสัตวน้ํา การจัดหาพืน้ ที่ รวมถึงการจัดใหมีการอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดย
พัฒนาการของความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อันนํามาซึ่งการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝงมีดวยกัน 3 ชวง
คือ ระยะเริม่ ตนกอนการสงเสริมการเพาะเลี้ยง ระยะที่มีการสนับสนุนและจัดใหมีการเพาะเลีย้ ง
สัตวน้ําชายฝง และระยะที่เขาสูความเปลี่ยนแปลงอันเนือ่ งมาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ระยะเริ่มตนกอนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ชายฝง
กอน ป พ.ศ. 2500 อาวปตตานีจัดเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก เนื่องจาก
เปนพื้นที่ที่มกี ระแสน้ําขึ้น กระแสน้ําลง คลื่น ตลอดจนการทับถมของตะกอน แรธาตุและสัตวหนา
ดินตางๆ เชน หอย สาหรายทะเล ทําใหอาวปตตานีมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีปาชายเลนที่อุดมสมบูรณเปนทั้งแหลงอาหาร แหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา
แหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน การประกอบอาชีพของคนในพืน้ ที่จึงเปนการประมงพื้นบานขนาดเล็ก
ที่ไมตองใชเครื่องยนต การเก็บหาอาหารตามปาชายเลนเปนวิถีดั้งเดิมของชุมชน ดังจะเห็นไดจากคํา

บอกกลาวของชาวบานในชุมชนบางตาวา อําเภอหนองจิก ที่เลาถึงความอุดมสมบูรณของพื้นทีว่ า
“ปาชายเลนทีอ่ ยูในหมูบานเปนเสมือนที่พงึ่ ของคนจน เปนธนาคารของชาวบาน จะซื้อหาอาหาร
เครื่องใชไมสอย ก็สามารถหาไดจากที่น”ี้ คําบอกเลาดังกลาวไมตางจากชาวบานบานปาตา หมูที่ 1
ตําบลตันหยงลูโตะ อําเภอเมือง ที่บอกเลาถึงความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ขณะทีช่ าวบานบานบาง
ปลาหมอ หมูที่ 2 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง เปนอีกหมูบานหนึง่ ที่อยูบริเวณอาวปตตานี แต
สามารถสะทอนความอุดมสมบูรณของพื้นที่ไดวา เดิมที่ในพื้นที่มีปาชายเลน และมีบึงน้ําเค็มใน
พื้นที่ มีสัตวมากมายหลายชนิด ทั้งเปง ตาตุม แสม (ชาวบานไทยพุทธจับขายเสริมรายได)
หนาแนนมาก ลิงแสมมีเปนรอยๆ ตัว ชาวบานเคยพบหมีดํา เหีย้ เสือปลาก็พบมาก มีนกน้ํา
หนาแนน สัตวน้ําจะพบปลากระบอก ปลาแขยง ปลากระพงขาว ปลาดุกทะเล ปูดํา กุงขาว กุงหงาย
กุงเปลือกแข็งสีเหลืองเทา จํานวนมาก พื้นที่บริเวณบึงน้ําเค็มแหงนีเ้ ปนพื้นที่หลวงที่ชาวบานใชเปน
แหลงหากินประกอบอาชีพที่สมบูรณมาก
ระหวาง ป พ.ศ. 2510-2518 ทั้งสามหมูบานก็ตองประสบกับปญหาเดียวกันเมื่อกรมประมง
ไดสงเสริมใหมีการทําประมงที่ใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ไมวาจะเปนอวนรุนและอวน
ลาก เปนผลใหทรัพยากรสัตวน้ําถูกจับเพิม่ มากขึ้น และหลังป พ.ศ. 2528 ไมนานกรมประมงได
สนับสนุนใหมีการเพาะเลีย้ งกุงขึ้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ อาจกลาวไดวาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลเปน
การเพาะเลีย้ งอันดับตนๆ ที่ไดรับการสงเสริมใหเขาไปแทนที่การประกอบอาชีพดัง้ เดิมของคนใน
ชุมชน การบุกรุกทําลายปาชายเลนบริเวณอาวปตตานีเริ่มปรากฏใหเห็นเพิ่มมากขึน้ ทั้งนี้สวนหนึ่ง
เพื่อนําพื้นทีไ่ ปประกอบกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
กรณีอาวบานดอนสถานการณการใชประโยชนพื้นทีไ่ มตางจากอาวปตตานีมากนัก เริ่มตน
การประกอบอาชีพสวนใหญเปนการทําประมง มีทั้งประมงพื้นบานและประมงขนาดใหญ เพราะ
พื้นที่อาวบานดอนเปนอีกพืน้ ที่ที่มีความอุดมสมบูรณของปาชายเลนมาก นอกจากนี้อาวบานดอน
ถือเปนแหลงอาหารทางดานทะเลที่ขึ้นชื่อและมีขนาดใหญของประเทศ ไมวาจะเปนหอยลายซึ่งเปน
หอยที่มีอยูต ามธรรมชาติในอาวบานดอน กุงชนิดตาง ๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก กุงแชบวย
กุลาดํา กุลาลาย กุงเหลือง และโอคัก กุงขนาดเล็ก เชน กุงฝอย กุงหิน กุงทราย กุงปลอง กุงหัวมัน
และกุงแกว เปนตน กลาวไดวาอาวบานดอนเปนแหลงปจจัยสี่ที่สําคัญของคนในพืน้ ที่ที่เดียว ตอมา
ระหวาง พ.ศ. 2507-2515 อาวบานดอนก็ตองพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ไมตางจากสถานการณที่
อาวปตตานีตองประสบ นั้นคือปญหาการใชเครื่องมืออวนรุนอวนลากเพื่อทําการประมงในพืน้ ที่
แตก็ไมชดั เจนเทากับปญหาการขยายและบุกรุกปาชายเลนเพื่อทําการเพาะเลี้ยงไมใชแตเฉพาะกุง
กุลาดําเทานั้น และรวมถึงการเพาะเลีย้ งหอยนางรม หอยแครงที่ตอ มากลายเปนแหลงขึ้นชื่อของ
จังหวัดสุราษฎรธานีดวย

การขยายพืน้ ทีเ่ พาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้งอาวปตตานีและอาวบานดอนนอกจากจะมีการขยายตัว
อยางรวดเร็วแลว ยังสงผลตอเนื่องไปถึงการเขามาลงทุนของกลุมผูมีฐานะทางเศรษฐกิจในพืน้ ที่
ดวย โดยกลุม คนเหลานี้ตอ มาจะมีบทบาทอยางมากตอการประกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตวน้ําของคน
ในพื้นที่
ระยะที่มีการสนับสนุนและจัดใหมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝงของอาวปตตานีและอาวบานดอนมีลักษณะสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงแตกตางกันไปตามศักยภาพของพื้นที่ นอกจากมีการทํานากุง ในพื้นที่ทเี่ หมือนกันแลวการ
สนับสนุนใหมีการเพาะเลีย้ งปลาในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอย เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ทางกรม
ประมงพยายามสงเสริมใหเกิดอาชีพทั้งสองพื้นที่ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงหอยแครงดังจะเห็นได
จากการสนับสนุนการะเพาะเลี้ยงหอยแครงในอาวปตตานีอันเปนผลมาจาการที่กรมประมงไดทํา
การสํารวจพบวา อาวปตตานีมีความเหมาะสมในการเลีย้ งหอยแครงโดยเฉพาะบริเวณกนอาว จึงได
ดําเนินการสงเสริมขยายพื้นที่เลี้ยงหอยแครงในประเทศใหมากขึน้
โดยไดนําพันธุหอยแครงมา
ปลอยลงอาวปตตานี ในพืน้ ที่หลายตําบล คือ ตําบลบานา บาราโหม และตันหยงลูโละ อําเภอเมือง
อําเภอยะหริ่ง บานมูดี บานแหลมโพ สําหรับสวนของตําบลตันหยงหลูโละทางราชการโดยกรม
ประมงไดดําเนินการปลอยพันธุหอยแครงป พ.ศ. 2530 โดยนําพันธุหอยแครงมาจากจังหวัด
เพชรบุรี มาหวานในพื้นอานปตตานี 15 ไร ผลที่ไดไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร ตอมาในปเดียวกัน
โครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝงพื้นบาน ไดขอสนับสนุนจากทางกรมประมงใหจดั ซื้อพันธมา
ปลอยอีกครั้ง ครั้งนี้กรมประมงไดจัดซื้อพันธุหอยแครงมาจากประเทศมาเลเซียนํามาหวานในพืน้ ที่
60ไร ทางโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝงพื้นบานไดวางแผนแบงปนผลตามโครงการกําหนด
คือ แบงใหสมาชิกกลุมผูเลี้ยงรอยละ 60 พัฒนาหมูบานรอยละ 20 และ รอยละ 20 ที่เหลือนําไป
จัดซื้อพันธหอยแครงมาเลี้ยงในปตอไป
การเลี้ยงหอยแครงไดดําเนินการมาจนถึงป
พ.ศ 2534 เริ่มมีปญ
 หาในหมูบานคือชาวบานไมเขาใจในระบบการทํางานแบบกลุม และคิดวาพันธุ
หอยแครงที่ปลอยลงไปเปนของสาธารณะ ตางคนก็ตางเก็บผลผลิตจนทางกลุมไมสามารถควบคุม
ได ในที่สุดกลุม ผูเลี้ยงหอยแครงบานตันหยงลูโละ ตําบลตันหยงลูโละ ก็เกิดการแยกตัวเปน 2 กลุม
ยอย ดังนี้ คือ กลุมผูเลี้ยงหอยแครงหมูที่ 2 บานตันหยงลูโละ และกลุมผูเลี้ยงหอยแครงหมูที่ 1 บาน
ตันหยงลูโละ ตําบลตันหยงลูโละ
การเลี้ยงหอยแครงที่หมูที่ 1 บานตันหยงลูโละ ตําบลตันหยงลูโละ เริ่มมีการจัดการเองเมื่อ
ป พ.ศ. 2536 เปนการลงทุนภายหลังจากแยกตัวจากกลุมผูเลี้ยงหอยแครงหมูที่ 2 บานตันหยงลูโละ
เปนการลงทุนรวมกันระหวางนายทุนจากจังหวัดสตูลรวมกับกํานันและผูใหญบานในขณะนั้น ขอ

อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจากประมงจังหวัดปตตานีทําแปลงเลี้ยงหอยแครงเนื้อที่ประมาณ 100 กวา
ไร ในอาวปตตานี พื้นที่ตําบลบาราโหม โดยมีขอตกลงกันวาจะมีการแบงผลประโยชนจากแปลง
เลี้ยงหอยแครงรอยละ 30 ใหกับมัสยิด หากตอมานายทุนจากสตูลไดถอนตัวออกไป กิจการ
ดําเนินการตอมาโดยกํานันและผูใหญบานแตก็ไมประสบความสําเร็จ ป พ.ศ. 2538 กรมประมงจะ
ทดลองเพาะเลีย้ งหอยแครงทีอ่ าวตะโละบานา รวมกับชาวบานตําบลบานา โดยมีการลงทุนใหใน
ลักษณะกองทุนหมุนเวียน มีการแบงปนผลกําไร ปรากฏวาโครงการนี้ตองลมเลิกไปเนื่องจากมี
ปญหาการลักขโมยหอยของโครงการ มีชาวบานจากพื้นที่ตางๆ ที่เขามาเก็บเกีย่ วหอยในพื้นที่
โครงการจํานวนมากเจาหนาที่กรมประมงแจงความตํารวจมาจับชาวบาน พ.ศ. 2539 ชาวบาน
รวมตัวกันเขาหุนๆ ละ 100 บาท ครอบครัวละไมเกิน 20 หุน เพื่อปองกันทุนจากขางนอกเขามา
ระยะแรกไมมกี ารปกแนวเขต เพียงแตใชตนไมบนฝงเปนแนวกําหนดเขตพื้นที่ ชวงแรกชาวบาน
เลี้ยงเองโดยไมไดขออนุญาตเพาะเลีย้ งจากจังหวัด
เมื่อการเพาะเลี้ยงไดผลดีจึงมีการทําเรื่องขอ
อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่ประมาณ 20 ไร แตมีการเพาะเลีย้ งจริงมากกวา 20 ไร ตอมาทาง
กลุมผูใหญบานตองการทําดวยจึงไดมกี ารปกไมทําแนวเขตกันขึ้น ชวงแรกเปนการลงทุนรวมกัน
ระหวางชาวบานกับงบประมาณที่สนับสนุนจากขางนอก (งบผูแ ทนราษฎร) ที่นํามาลงทุนดวยเพื่อ
หากําไรมาจัดซื้อที่ดินขยายมัสยิด สวนทุนของชาวบานเพื่อเอากําไรมาปนผล ปรากฏวาไดผลกําไร
ดีสามารถจัดซื้อที่ดินใหมัสยิดไดตามที่ตองการ มีการลงทุนเลี้ยงตอเนือ่ งในสวนทุนของชาวบาน
การเพาะเลีย้ งหอยแครงดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งภายหลังไมมีการจํากัดหุน ทําใหหนุ สวนของ
กํานันกับเครือญาติและพรรคพวกมีสัดสวนในหุนเพิ่มขึน้ ในขณะที่สัดสวนหุนของชาวบานเริ่ม
ลดลง จนกระทั่งปจจุบนั ชาวบานมีหนุ ไมถึงรอยละ 20 ของหุนทั้งหมด เนื่องจากมีการถอนหุน
เพราะเกิดความไมไววางใจ ขาดการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ ทุกอยางอยูที่กลุมกํานัน
เกือบทั้งหมด
ขณะที่พนื้ ที่บา นตันหยงลูโละ ตําบลตันหยงลูโละ เปนตัวแทนที่แสดงใหเห็นกระบวนการ
และแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐตอการเพาะเลี้ยงในพื้นที่อาวปตตานี ตลอดจนถึงการเปลี่ยน
ผานของการลงทุนในพืน้ ที่ พัฒนาการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของอาวบานดอน บริเวณพืน้ ที่อําเภอ
ดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ การ
เพาะเลี้ยงหอยในพื้นทีเ่ ริ่มตนจากการเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งหอยจะตัวโต ขาวสะอาด ขนาดเนื้อกับ
เปลือกขนาดเดียวกัน และมีความตองการจากตลาดสูง ชวงระหวาง พ.ศ. 2507-25015 เริ่มซบเซา
เนื่องจากมีการใชเครื่องมือทําการประมงทีผ่ ิดกฎหมายในพื้นที่
ชาวบานจึงไดหันมาทําการ
เพาะเลี้ยงหอยแครงเพื่อปองกันเขตและปองกันเรืออวนลากอวนรุน แตเพราะพืน้ ทีท่ ี่จะเพาะเลี้ยงมี
นอยลงขณะนีค้ วามตองการลงทุนในพื้นทีม่ ีเพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดการแยงชิงกันพื้นที่สําหรับการ

เพาะเลี้ยง และมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มทั้งในทะเลและบนบกเพื่อเพาะเลี้ยงกุง เมื่อมีการเพาะเลีย้ งสัตว
น้ําแพรหลายทําใหลูกพันธในการเพาะเลีย้ งในประเทศไมเพียงพอ
ทางกรมประมงจึงเริม่ มีการ
นําเขาพันธุหอยแครงจากประเทศมาเลเซียเพื่อใชสําหรับการเพาะเลีย้ ง ปรากฏวาไดรับความนิยม
มาก การเพาะเลี้ยงหอยแครงจึงกลายเปนอาชีพที่สรางรายไดมหาศาลใหกับผูเพาะเลี้ยง ยังผลใหมี
นักลงทุนจากภาคกลางเริ่มอพยพกันมาลงทุนในพืน้ ที่มากขึ้น เรียกวา “คนเมืองใน” จากเมืองเพชร
การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหอยแครงจึงเริ่มมีปญหาเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องการแยงชิงพื้นทีเ่ พื่อใชในการ
เพาะเลี้ยงและการลักขโมยสัตวน้ําที่ไดมีการเพาะเลี้ยงไวในพื้นทีก่ ็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
ระยะที่เขาสูความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อาวปตตานีและอาวบานดอนเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเริ่มตน
เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมีการเขาไปใชประโยชนในพืน้ ที่มากขึ้นทั้งจากคนในพื้นที่เองหรือจากกลุมคน
นอกพื้นที่ประกอบกับการนํากฎหมายมาเปนเครื่องมือควบคุมพื้นที่ ไมวาจะเปนการออกใบอนุญาต
ใหทําการเพาะเลี้ยง การกําหนดเขตแนวการเพาะเลี้ยง สิง่ เหลานี้ยิ่งกอใหเกิดพัฒนาการอันนํามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ดังเชนทีป่ รากฏในพื้นที่อาวปตตานี เมื่อ ป พ.ศ 2539 .พบวา
กระแสคัดคานการเลี้ยงหอยแครงในอาวปตตานีทวีความรุนแรงขึ้นเพราะชาวประมงในอาวเชื่อวา
หอยแครงเปนสาเหตุทําใหเกิดการระบาดของหอยสังขหนาม เปนอุปสรรคตอการทําประมงของ
ชาวบานเนื่องจากเมื่อทําการการสางอวนจะลําบากเพราะติดเปลือกหอยเปนผลใหอายุการใชงาน
ของอวนสั้นลง จึงเปนอันตรายตอชาวประมงอยางยิ่ง ขณะที่อธิบดีกรมประมงในสมัยนั้นเดินทาง
ลงมารวมเวทีเจรจากับชาวบานที่ บานตันหยงเปาว อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เกีย่ วกับปญหา
ความขัดแยงในการทําประมงโดยใชเครื่องมือทําลายลางและ ทางชาวบานไดมีการนําเสนอปญหา
ความขัดแยงเกี่ยวกับนโยบายการเพาะเลี้ยงในอาวปตตานีโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงหอยแครงดวยวา
มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวประมงขนาดเล็กขนาดเล็กเปนอยางมาก
อีกทั้งการเพาะเลีย้ ง
หอยแครงสวนใหญจะเปนของกลุมนายทุนดังเชนการเลี้ยงหอยแครงที่แหลมนกสวนใหญเปนกลุม
นายทุนจากจังหวัดเพชรบุรี มีการใชไมปกกั้นแนวเขตสรางขนําเฝาหอยในทะเลหลายแหงโดยไม
เคารพจารีตของทองถิ่น มีการลักลอบตัดไมจากปาชายเลนบริเวณริมชายฝงทะเลจนหมด มีการถม
พื้นที่ชายฝงบริเวณอาลูจนี อ
ซึ่งเปนแหลงหากินของชาวบานทําใหมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกับ
ชาวบานที่เคยทํามาหากินอยูด ั้งเดิมเปนประจํา ดังนัน้ ปญหาความขัดแยงในบริเวณรอบอาวปตตานี
จึงคงดําเนินอยูเพียงแตไมแสดงภาพใหเห็นชัดเจน ตอมาระหวาง ป พ.ศ 2542-2541 ชาวบานที่บาลา
ดูวอกับชาวบานบางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานีทําการเพาะเลี้ยงหอยแครงทับพื้นที่กัน
กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทจนเดือนรอนถึงอําเภอตองเขามายุติความขัดแยง โดยทางอําเภอตองหา
ทุนมาชดเชยคาเสียหายใหกบั คูกรณีเพื่อใหเรื่องยุติลง ทายที่สุดทางอําเภอจะตองประกาศใหหอยที่

ปลอยไปแลวเปนสมบัติสวนกลางและประกาศยกเลิกไมใหมีการเลีย้ งอีกตอไป หากแตปญหาความ
ขัดแยงระหวางกลุมผูเพาะเลีย้ งยังคงดํารงอยูเพียงแตยังไมปรากฏชัด ประเด็นปญหาอีกประเด็น
หนึ่งที่อาวปตตานีตองประสบคือการขยายพื้นที่เพื่อทําการเพาะเลีย้ งที่ขยายตัวออกจากขอบเขต
พื้นที่เดิมที่มกี ารอนุญาตไว นับเปนอีกปญหาที่กรมประมงยังไมสามารถหาขอยุติได
พื้นที่อาวบานดอนไมไดมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกตางจากอาวปตตานีมากนัก ปญหาพื้นที่
ไมเพียงพอตอการลงทุนและการแยงชิงรวมทั้งการลักลอบขยายพืน้ ที่เพือ่ การเพาะเลีย้ งมีใหเห็นอยู
รอบอาว โดยเฉพาะในพื้นทีอ่ ําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอทาฉางและอําเภอไชยา หากแต
สถานการณความขัดแยงดานสังคมในเรื่องพื้นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงและการลงทุนดานการเพาะเลีย้ ง
เริ่มชัดเจนขึ้นหลังจากประสบภาวะวิกฤติน้ําทวมที่กะทูนเมื่อ พ.ศ. 2532 เพราะเมือ่ น้ําจากเขาไหล
ทะลักลงสูทะเลทําใหน้ําในอาวเกิดความเปลี่ยนแปลงมีลักษณะตื้นเขินทําใหการไหลผานของ
กระแสน้ําเปนไปไดยากสงผลกระทบโดยตรงตอหอยที่เพาะเลี้ยงไว ทางแกนนําชุมชนในขณะนัน้
จึงไดริเริ่มแนวคิดแบบสหกรณนํามาแกไขปญหาและผลกระทบที่สงผลใหหอยที่เพาะเลี้ยงตายหมด
โดยไดมแี กนนําบางคนเชื่อมตอกับนักการเมืองและขอความชวยเหลือ จนไดรบั งบประมาณจาก
พรรคการเมืองพรรคหนึ่งสนับสนุนและแกไขปญหาของอาวบานดอน ควบคูไปกับการฟนฟูอาว
บานดอนโดยอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการแบบสหกรณ ตอมาระหวาง พ.ศ. 2535-2536 มี
นักการเมืองเขามาแทรกแซงการบริหารงานของสหกรณเนื่องจากผลประโยชนการเลีย้ งหอยได
เติบโตอยางรวดเร็วจึงตองมาจัดสรรโดยระบบกลุม เมื่อมีนักการเมืองเขามาจึงกลายเปนระบบพรรค
พวกทําใหเกิดความเสียหายแกระบบสหกรณเพราะไมสามารถปองกันอิทธิพลไดทําใหสมาชิกเริ่ม
เปนหนี้มากขึน้
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่กรมประมงใหการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง รวมทัง้ การอนุญาตใหเพาะเลี้ยงโดยขาดกระบวนการติดตามดูแลหรือปองกันการขยายพืน้ ที่
ไดกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในพื้นที่รวมถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการเพาะเลีย้ งไดสงผลใหเห็น
รองรอยความแตกราวถึงปจจุบันนี้ ซึ่งหากทางออกสําหรับการแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคมที่
เกิดขึ้นไมวาจะเปนกรณีความขัดแยงระหวางประมงพื้นบานกับผูประกอบการเพาะเลี้ยงชายฝง
ปญหาระหวางกลุมผูเพาะเลีย้ งดวยกันเอง ปญหานายทุนนอกพืน้ ที่เขาไปทําการสัมปทาน ปญหา
การขยายพืน้ ทีเ่ พาะเลี้ยงออกไปเกินกวาทีก่ าํ หนด
ปญหาเรื่องสารตกคางอันเนื่องมาจากการ
เพาะเลี้ยงและปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรชายฝง ยังคงไมเกิดกระบวนการหรือ
แนวทางชัดเจนจากภาครัฐทีจ่ ะทํารวมกับชุมชนคาดวาปญหาความขัดแยงดังกลาวก็คงไมสามารถ
หาขอยุติไดเชนกัน
3.2 ศักยภาพและขอจํากัดของชุมชน

การศึกษาเจาะลึกลงไปในเรือ่ งศักยภาพและขอจํากัดของชุมชนที่อาศัยอยูรอบอาวปตตานี
และรอบอาวบานดอนทําใหคนพบวามีความแตกตางกันอยางเห็นไดชดั
ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก
พื้นฐานทางดานศาสนาและวัฒนธรรม
ชุมชนรอบอาวปตตานีโดยสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นทีจ่ ึงถูกเชื่อมโยงเขากับหลักการทางศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต และจารีตประเพณี ถูกแสดง
ออกมาในรูปของภูมิปญญาทองถิ่น อยางแยกไมออก ดังจะเห็นจากตัวอยางชุมชนบานบางตาวากับ
การเพาะเลีย้ งหอยแมลงภู ชาวบานใชเพียงไมหลักลอหอยใหมาเกาะ และหลัก 1 ตนสามารถเก็บ
ผลผลิตจากหอยไดถึง 15 กิโลกรัมและเมื่อนําไปจําหนวยสามารถทํารายไดถึง กิโลกรัมละ 3 บาท
นอกจากนี้ ชาวบานที่เลี้ยงหอยหารายได ไดรูจกั ปรับเปลี่ยนแนวไมหลักที่ใชแนวเลี้ยงหอยเปน
เขื่อนชีวภาพปองกันการกัดเซาะชายฝงไดในเวลาเดียวกันดวย นอกจากนี้ชุมชนบางตาวาไดสะทอน
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนไดอีกรูปแบบหนึ่ง
ชาวบานเลาวาปาชายเลนที่มอี ยูในชุมชนเปนเสมือนแหลงที่พึ่งที่สําคัญสําหรับคนจน เปนเสมือน
ธนาคารชาวบานที่สามารถเบิกถอนและฝากเงินไดตลอดเวลา และตามหลักของศาสนาอิสลามได
กลาวสั่งสอนเสมอมาวาปาเปนพื้นที่สาธารณะที่มีไวสําหรับใชประโยชนรวมกัน ใครไมสามารถ
ครอบครองหรือเปนเจาของไดเพียงคนเดียว ทะเลก็เฉกเชนเดียวกับปา ทุกคนสามารถที่จะใช
ประโยชนไดอยางเทาเทียมไมมีใครเปนเจาของ
นอกจากนี้ชาวบานยังมีชุดความเชื่อที่นาสนใจ
เกี่ยวกับอาวปตตานีวา “อาวเปนพืน้ ที่เฮาะกามา (พื้นที่กลาง) และเปนพื้นทีว่ ากับ (พื้นทีก่ ลาง
ศักดิ์สิทธิ์)
ที่ทุกคนจะตองใหความเคารพนับถือ”แตอยางไรก็ตามที่ผานมาสถานการณการใช
ประโยชนรอบอาวปตตานีไดทวีความเขมขนขึ้นทั้งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการทําประมง สิ่ง
เหลานี้สงผลกระทบและลดทอนศักยภาพของชุมชนในการที่จะพิทกั ษ
รักษาและใช
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกันภายใตกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณี แตกลับถูกแทนที่โดยกฎ
ระเบียบ ขอบังคับทางกฎหมายทีห่ นวยงานที่เกีย่ วของไดหยิบยกมาใชพรอมกับการสงเสริมการใช
พื้นที่ที่มีความเขมขนยิ่งขึ้นไปอีก สิ่งเหลานี้เองที่กอใหเกิดขอจํากัดขึน้ กับชุมชนในการที่จะทําตาม
วิถีชีวิตดั่งเดิม ประกอบกับการนําแนวนโยบายของรัฐมาใชกับชุมชนโดยไมมีการปรับใชใหเขากับ
วิถีชีวิตของชุมชนยิ่งตีกรอบใหชุมชนเพิม่ มากยิ่งขึ้น
สําหรับกรณีของอาวบานดอน
ในอดีตการเพาะเลี้ยงในพืน้ ที่เปนการเพาะเลี้ยงแบบ
ธรรมชาติที่คนสามารถเขาไปเก็บเกีย่ วผลผลิตไดตามฤดูกาล ทําใหหอย และสัตวน้ําอื่นๆ ทั้ง กุง
หอย ปู ปลา มีระยะเวลาในการฟนฟูตามธรรมธรรมชาติ ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการใช
ทรัพยากรทะเลและชายฝงทีส่ อดคลองกับระบบนิเวศและฤดูกาล ตอมาหลังจากการเพาะเลี้ยงไดรบั
การสงเสริมและสนับสนุนจากกรมประมงและหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้นรูปแบบการเพาะเลี้ยง

ไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชพื้นที่เพาะเลีย้ งอยางเขมขนมากขึ้น เปนผลใหทรัยพากรธรรมชาติไม
สามารถฟนตัวไดตามธรรมชาติ ดังเชน กรณีลกู พันธหอยแครงที่อดีตไมจําเปนตองนําเขาจาก
ตางประเทศเพราะเมื่อปลอยใหมีระยะเวลาฟนตัวจะทําใหลูกพันธุเติบโตขึ้นเองตามฤดูกาลและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม แตปจจุบันลูกพันธุสวนใหญตองนําเขาจากประเทศมาเลเซีย สงผล
กระทบอยางยิง่ ตอผูเพาะเลี้ยงรายยอยที่มกี าํ ลังทุนในการผลิตนอยถือเปนขอจํากัดดานการเพาะเลีย้ ง
ที่ผูเพาะเลี้ยงรายยอยกําลังประสบอยู แตกลับไมเปนปญหาใหญสําหรับผูที่มีกําลังทุน ซึ่งหากปลอย
ใหสถานการณเชนนีเ้ กิดขึน้ เปนระยะเวลานานจะกอใหเกิดการเปลี่ยนมือของผูมีสิทธขอพื้นที่
อนุญาตเพาะเลี้ยงขึ้นไดและทายที่สุดคนกลุมนี้ก็จะกลายเปนเพียงผูรับจางเพาะเลี้ยงไมสามารถเปน
เจาของไดเหมือนเดิม จากการสอบถามชาวบานเกี่ยวกับปญหาเรื่องพันธุที่จะใชสําหรับเพาะเลี้ยง
ชาวบานไดเสนอวาใหมีทําการทําแปลงเพาะเลี้ยงภายในประเทศเพราะจะเปนการลดตนทุนในการ
เพาะเลี้ยงเปนการลดขอจํากัดดานทุนการผลิตใหกับชุมชนดวย จากพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในชุมชนอาวบานดอนสะทอนภาพของการรวมกลุมของชุมชนไดดี ดังจะเห็นไดจากการ
รวมกลุมกันจัดตั้งสหกรณเพื่อแกไขปญหาอันเนื่องมาจากไมสามารถเพาะเลี้ยงหอยไดภายหลังเกิด
วิกฤติการน้ําทวมในภาคใต แสดงใหเห็นวาแทจริงแลวชุมชนมีความคิดริเริ่มและมีศักยภาพพอที่
บริหารจัดการดวยตนเอง
เพียงแตอาจจะตองเพิ่มทักษะการดานการบริหารจัดการองคกรที่
เหมาะสมใหกบั ชุมชน ควบคูไปกับการเสริมสรางความตระหนักดานการฟนฟู อนุรักษและพิทักษ
ทรัพยากรใหกบั ชุมชนเพื่อใหเห็นถึงมิติความเชื่อมโยงระหวางคนและทรัพยากรดวย

บทที่ 4
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ
บทนี้จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางโครงการ Sea Food Bank กับสถานการณจริง
ในพื้นที่ศกึ ษาวามีความสอดคลองและเปนไปไดหรือไมหากมีการดําเนินโครงการ Sea Food Bank
ในพื้นที่ ขณะเดียวกันจะเสนอแนะถึงความเหมาะสมตอการดําเนินการของโครงการ Sea Food
Bank ในอนาคต
3.3 บทวิเคราะหความสัมพันธโครงการ Sea Food bank ตอวิถีชีวิตชุมชน
การวิเคราะหบทบาทความสัมพันธในครั้งนี้จะทําการวิเคราะหใหเห็นในมิติของเรื่องสิทธิ
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในดานกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ กลาวคือ
1) ดานกฎหมาย
พื้นที่อาวปตตานีและอาวบานดอน เปนแหลงหากินของชุมชนปรากฏเปนหลักฐาน
ชัดเจนรอบพืน้ ที่ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยเหตุนกี้ ารพัฒนาพืน้ ที่ตามโครงการของรัฐไมวาจะ
เปนโครงการใด ๆ ก็ตามที่สงผลตอชุมชนทั้งในดานบวกและดานลบจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สอบถามความคิดเห็นของชุมชน
ทั้งนี้กฎหมายก็ไดกําหนดไวชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 46 บัญญัติวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิน่ ดั้งเดิม ยอมมี
สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของ
ชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ รวมทั้งเรื่องสิทธิของบุคคลในการมีชีวิตอยูใ น
สิ่งแวดลอมทีด่ ีและหนาที่ของเจาของโครงการในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environment Impact Assessment : EIA) ในกรณีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา 56 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวน
รวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพ
อยูไดอยางปกติและตอเนื่อง หรือคุณภาพชีวิตของตนยอมไดรับการคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมจะกระทําไมได
เวนแตจะไดศกึ ษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมทั้งไดใหองคกรอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคกรทางดานสิ่งแวดลอม
และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนการดําเนินการดังกลาว
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด”
จากหลักการและแนวคิดของการแปลงสินทรัพยเปนทุนในโครงการ Sea Food Bank ที่
หยิบเอาพืน้ ทีส่ าธารณะคือทะเลมาแปลงใหเปนเอกสารสิทธิหรือใบอนุญาตเพาะเลี้ยงที่สามารถใช
ประกอบการทางธุรกิจและสินเชื่อไดนั้นขัดกับหลักการดานสิทธิชุมชนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะทะเล
เปนพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถใชประโยชนไดอยางเทาเทียมกันไมมีบุคคลใดสามารถถือสิทธิ
ยึดถือครอบครองได
ดังนัน้ การเขาถึงพืน้ ที่สาธารณะนี้จะตองไมใชเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง
ไมเชนนัน้ แลวทรัพยสินสวนกลางจะกลายเปนทรัพยสินสวนบุคคลได ดังตัวอยางการอนุญาตใหมี
การเพาะเลีย้ งในปจจุบันที่อนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงในลักษณะการสัมปทาน อาจกลาวไดวาเปน
การจัดสรรสิทธิและกีดกั้นสิทธิของชุมชนอีกหลายกลุมที่อาศัยทะเลในการประกอบอาชีพ เพราะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตทําการเพาะเลี้ยงมักถือสิทธิครอบครองพื้นที่โดยพฤตินัยสงผลใหคนอีกหลาย
กลุมไมสามารถเขาไปทําประโยชนในพืน้ ที่ได หากบุคคลที่ทําการเพาะเลี้ยงจะมีการกลาวอางใน
เรื่องสิทธิก็จะมีเฉพาะแตเพียงเครื่องมือ หรืออุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเทานัน้ ที่เปนสิทธิของ
ผูขออนุญาตเพาะเลี้ยงแตไมใชทรัพยากรทะเลและชายฝงอยางแนนอน จึงอาจประเมินในเบื้องตน
วาโครงการ Sea Food Bank ที่มุงจะแกไขปญหาความยากจน สรางความเทาเทียมกันของการเขาถึง
ทรัพยากรดูเหมือนจะไมสามารถแกปญหาไดแตจะยิ่งทําใหชุมชนตองสูญเสียสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึน้ นอกจากนีจ้ ากกรณีอาวปตตานีและอาวบานดอนไดแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธในเชิงอํานาจที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่
กลาวคือกลุมคนที่มีกําลังทุนและอํานาจเทานั้นที่
สามารถจะสามารถเขาถึงทรัยพากรได
และเมื่อเปนเชนนัน้ คนที่ไมมีทั้งอํานาจและกําลังทุนใน
ชุมชนอาจจะตองสูญเสียเพิ่มขึ้นคือ
การสูญเสียวิถีการผลิตในการดํารงอยูตามสิทธิชุมชนของ
ตนเองในพื้นที่
2) ดานสังคม
การดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐทีผ่ านเขามาในชุมชน
ทําใหชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรูและมีชดุ บทเรียนที่สําคัญวาโครงการหรือนโยบายสวนใหญขาดความโปรงใส
และการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ทําใหสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมเพราะ
หนวยงานของรัฐสวนใหญไมพยายามสรางความเขาใจรวมกับชุมชนและไมไดสอบถามความ
คิดเห็นของชุมชนทําใหเกิดผลกระทบตามมาในระยะยาว เพราะนอกจากจะเสียสิทธิในการเขาถึง

ทรัพยากรแลว สิ่งที่ตามมาคือตองสูญเสียอาชีพ สูญเสียรายไดและบางกรณีอาจกอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงขึน้ ในชุมชนและอาจถูกพัฒนาใหกลายเปนรอยราวในสังคมตอไป ดังจะเห็นไดจาก
สถานการณในพื้นที่อาวปตตานีและอาวบานดอน ที่อาจเปนตัวแทนในเรื่องความขัดแยงของชุมชน
ไดดี เพราะปจจุบันความขัดแยงอันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่ทําการเพาะเลี้ยงยังไมสามารถหาแนว
ทางแกไขได หากมีการดําเนินการตามโครงการ Sea Food Bank จะยิ่งเปนการเพิ่มปญหาใหกบั
พื้นที่เนื่องจากอาจเกิดการซอนทับของพื้นที่เพาะเลี้ยงได
แมทางกรมประมงจะบอกวาไดมีการ
สํารวจเพิ่มเติมจากพื้นที่ที่ออกใบอนุญาตใหเดิมแตปญหาคือ พื้นที่ที่ไดรับการอนุญาตเพาะเลีย้ งกับ
พื้นที่ประกอบการจริงทั้งในอาวบานดอนและอาวปตตานีมีขนาดการใชพื้นที่ไมตรงกับที่อนุญาต
ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งทีก่ รมประมงควรจะตองดําเนินการแกไขเรื่องนีใ้ หแลวเสร็จกอนที่จะริเริ่ม
โครงการนี้ และประเด็นสําคัญที่เห็นวากรมประมงควรจะมีการพิจารณาควบคูกนั ไปคือเรื่องระบบ
ความเชื่อและภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้เพราะชาวบานมีชดุ องคความรูในการจัดการทรัพยากรอยูแ ลว
ชุดหนึ่ง การเขาไปตัดตอนความคิดของชุมชนจะยิ่งกอใหเกิดความขัดแยงมากขึน้ อาจกลาวไดวา
โดยแทจริงแลวการเพาะเลี้ยงหรือการดําเนินโครงการใดๆ ก็ตามไมใชปญหา แตปญ
 หาอยูที่วิธีการ
คิดของคน
กระบวนการและวิธีการที่จะทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนมากกวาทีก่ ําลังเปน
ปญหาของสังคมไทย
3) ดานเศรษฐกิจ
แนวคิดสําคัญของการแปลงสินทรัพยเปนทุนของโครงการ Sea Food Bank คือ การ
เปดโอกาสใหชุมชนมีเอกสารแสดงสิทธิสําหรับขอกูยืมเงินจากธนาคารภายใตสมมติฐานเพื่อการ
แกไขความยากจนพรอมกับการเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับทองทะเล ในแงมุมของการใชเอกสาร
สิทธิเพื่อเพิ่มมูลคาสําหรับการลงทุนจะมีมลู คาเทาไหรธนาคารผูปลอยเงินใหกับลูกคาจะเปนผู
ตีความเทานั้น แมกรมประมงจะออกมารับประกันวามีการลงทุนที่ครบวงจรและสามารถสรางความ
ยั่งยืนทางอาชีพได แตก็ไมไดบอกถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ทั้งเรื่องตลาด ราคา และความ
ชัดเจนดานการลงทุนชี้แจงเพียงแตการไดมาซึ่งเงินลงทุนอันเกิดจากการกูยืมแหลงเงินทุน แนวทาง
ดังกลาวอาจจะเปนการสรางหนี้ทางออมใหกับชุมชนเปนการสงเสริมใหเกิดการลงทุนที่ขาดความ
รับผิดชอบเพราะไมมีอะไรรับประกันไดวา เงินที่กูสามารถทําการสงคืนไดจริง แมจะมีการกลาววา
การลงทุนจะตองมีความเสี่ยงแตชาวบานซึ่งไมเคยประกอบอาชีพหรือสันทัดในเรื่องระบบเงินกูย ืม
อาจยิ่งตกอยูในวังวนของการเปนหนี้มากยิง่ ขึ้น
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาขณะที่สถานการณปจจุบันของทรัพยากรทะเลและชายฝง
กําลังประสบกับปญหาความเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการประกอบกิจกรรมในทองทะเลและ
ชายฝงมากเกินกวาศักยภาพของธรรมชาติจะรับได การแกไขปญหาของกรมประมงตามโครงการ

Sea Food Bank มองเพียงการแกไขที่ปลายเหตุคือปริมาณสัตวน้ําที่ลดนอยลง แตขาดมิติมุมมองใน
ดานการฟน ฟู อนุรักษและพิทักษทรัพยากรธรรมชาติใหเพิ่มขึ้นเองตามธรรมชาติ ขาดมุมมองดาน
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องมลพิษทางทะเลและสารตกคางจากการเพาะเลี้ยง อาจกลาวไดวาเปนอีก
ประเด็นทีก่ รมประมงยังไมมคี ําตอบชัดเจนสําหรับแนวทางปฏิบัติ มีเพียงเปาหมายทีจ่ ะทําใหเกิดขึน้
ในเรื่องอาหารปลอดภัยและการพัฒนาแหลงอาหารที่สําคัญของโลก ทั้งที่ปญหาเรื่องคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝงของประเทศไทยจัดไดวากําลังอยูในภาวะทีน่ าเปนหวง
และสวนหนึ่งของปญหาก็
เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนั้นเอง ดังนั้นทําอยางไรจึงบรรเทาปญหานีห้ รือยุติปญหานี้
ใหไดกอนทีจ่ ะดําเนินการเพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยดานอาหารอยางแทจริง
ไมเชนนั้นแลว
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจคงจะตองยุติลงกอนที่จะมีการดําเนินอยางแนนอน
3.4 ขอเสนอแนะของชุมชนกับโครงการ Sea Food Bank
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของชุมชนบริเวณรอบอาวปตตานีและอาวบานดอน
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูทเี่ กี่ยวของกับโครงการ Sea Food Bank ระหวางวันที่
20 – 21 กรกฎาคม 2547 ณ หองไกรกาบแกว โรงแรม เดอะรีเจนซี่ อ.หาดใหญ จ.สงขลาที่จัด
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พบวามีขอเสนอแนะทีน่ าสนใจในหลายประเด็น คือ
1. การจัดลําดับความสําคัญของปญหา: กรมประมงควรจะมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของการแกไขปญหาทรัพยากรทะเลและชายฝงอยางเปนระบบ ควรใหน้ําหนักในเรื่องการฟนฟู
อนุรักษ และพิทักษทรัพยากรธรรมชาติตามระบบนิเวศนวิทยากอนทีจ่ ะมุงเนนการเพิ่มผลผลิตโดย
ขาดการพิจารณาถึงความสามารถและศักยภาพที่ธรรมชาติสามารถกระทําได เพราะหากกรมประมง
จะใหเวลาและความสําคัญกับมิตินี้มากขึ้นกรมประมงจะสามารถแกไขสถานการณปญ
 หาเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงที่มีอยูไดอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเรื่องการใชเครื่องมือ
ประมงที่ผิดกฎหมาย การอนุญาตเพาะเลี้ยงแบบไมจํากัดพื้นทีใ่ นทะเล การไมสามารถบังคับใช
กฎหมายได เปนตน เพราะหากกรมประมงยังคงมองขามมิตินี้การแกไขปญหาก็จะเปนการแกไขที่
ปลายเหตุอยูรา่ํ ไป นอกจากนี้การแกไขความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลก็ไมเกิดขึ้น เพราะฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนฐานชีวิตของคนในประเทศยังคงถูกละเลยและมองขามตนตอของปญหา
ที่แทจริง
2. การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ Sea Food Bank: เปนอีกประเด็นทีก่ รม
ประมงควรจะใหความสําคัญเปนอันดับแรก ทั้งนี้เพราะโครงการเกีย่ วของกับหลายฝายโดยเฉพาะ
ชุมชนที่เปนเปาหมายของการดําเนินงานแตขณะนี้มกี ลุมคนเพียงบางสวนเทานั้นที่รบั ทราบขอมูล
อีกทั้งขอมูลที่รับทราบยังคงไมมีความชัดเจนและไมเพียงพอตอการตัดสินใจของกลุม คนที่เกี่ยวของ

เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวของและสัมพันธกับชุมชนทั้งในดานวิถีชีวิต กฎหมายและสิทธิของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. การเปดรับฟงความคิดเห็น: กรมประมงและผูที่รับผิดชอบโครงการ Sea Food Bank
ควรจะมีการเปดรับฟงความคิดเห็นของคนในพืน้ ที่กอนมีการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะกลุมคนที่
มีชีวิตสัมพันธและเกีย่ วของอยูกับทะเล ไมวาจะเปนชาวประมงพืน้ บาน กลุมผูเพาะเลี้ยง ประมง
พาณิชย รวมไปถึงหนวยงานอื่นที่มีสว นเกี่ยวของกับโครงการทั้งในดานการใหขอเสนอแนะตอ
นโยบายที่เกิดขึ้น เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการเปดมุมมองและวิสยั ทัศนของกรมประมงในการหยิบยก
สถานการณจริงในพื้นที่มาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายแทนการกําหนดนโยบายจาก
ผูบริหารสวนกลาง
4. การใหความสําคัญกับองคความรูชุมชน : การดําเนินการของกรมประมงในหลาย
ครั้งขาดมิติดานสังคมและการเคารพองคความรูของชุมชน ทําใหเกิดปญหากับคนในพื้นที่กอใหเกิด
ความขัดแยงดานความคิด สงผลกระทบตอเนื่องไปยังวิถีการปฏิบตั ิ ดังนั้นกรมประมงไมควร
มองขามคุณคาองคความรูของชุมชนแตควรใหการสงเสริมและสนับสนุน หรือนํามาปรับใชให
ควบคูไปกับการดําเนินงานตามนโยบายทัง้ นี้สวนหนึ่งเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูที่เหมาะสม
กับความตองการของชุมชน และเปนการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม การกระจายอํานาจและ
สิทธิชุมชนใหเกิดขึ้นตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญอีกดวย
5. การพิจารณาถึงบทเรียนที่ผานมา : นโยบายของกรมประมงในการสงเสริมกิจกรรม
ดานทะเลและชายฝงที่ผานมาหลายกรณีสามารถเปนบทเรียนสําคัญใหกรมประมงนํามาศึกษาและ
วิเคราะหไดกอ นที่จะมีการดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ
ดังเชนกรณีการใหอนุญาตใหประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ที่เริ่มตนจากการลงทุนที่เปนการ
ดําเนินงานของคนในพืน้ ที่และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
แต
ทายที่สุดกลุมที่มีศักยภาพและอํานาจทางการเงินและการลงทุนเทานั้นที่สามารถดําเนินการตอไป
ได เรื่องนี้จึงเปนสิ่งที่กรมประมงจะตองตัง้ คําถามและหามาตรการวาจะดําเนินการอยางไรไมใหเกิด
เหตุการณเชนนี้ขึ้นอีก ทําอยางไรไมเกิดการกระจุกตัวของรายได และทําอยางไรไมใหอํานาจถูก
เปลี่ยนผานไปยังกลุมนายทุนเพียงกลุมเดียว
หากกรมประมงสามารถมีคําตอบและสราง
หลักประกันใหเกิดขึน้ ไดแลวเชื่อแนวาการยอมรับจากชุมชนยอมเกิดขึน้ โดยไมตองมีขอสงสัย
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แหลงขอมูลบุคคล
1. ชาวบานหมูที่ 1 ตําบลหยงลูโตะ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
(1) นายมานพ สุหลง
(2) นายแวอุเซ็ง แวนาแซ
(3) นายมะ เจะเลาะ
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(8) นายฮะมะ โตะเก็ง
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4. รายชื่อผูเขารวมประชุมความคิดเห็นจากการเปดเวที วันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ณ ศาลา
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โครงการเชื่อมประสานการพัฒนา
(2) นายสุกิจ
ศิริภัทร
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยองคกรชุมชนภาคใต
(3) น.ส.พวงรัตน คงประเสริฐ สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั
(4) น.ส.พรพิมล รัตนกุล
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยองคกรชุมชนภาคใต
(5) นายเกรียงศํกดิ์ ชุมทอง
อาสาสมัคร โครงการเชื่อมประสาน ฯ
(6) น.ส.อารีย
คงแจม
โครงการพัฒนาชุมชนเปนสุขที่ภาคใต

(7) นายสําเริง
(8) น.ส.ณัฐพร
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เพชประเสริฐิ โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยองคกรชุมชนภาคใต
นายวราวุธ
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โครงการเชื่อมประสานเพื่อการพัฒนา
นายสมาน
แผนสุวรรณ ชมรมชาวประมงพื้นบานอาวทาชนะ
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ชมรมชาวประมงพื้นบานอาวทาชนะ
25 ม.1 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ จ.สุราษฏรธานี
นายสนั่น
สําราญ
นางสาโรจน นิมเนียม
ชุมชนวัดโพธิธาวาส
นายสมารท นัยนารถ
สมาคมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ประมงพื้นบาน สุราษฏรธานี
2/1 ม.2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธานี
นายสุชาติ
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นายประหยัด เพชรเจริญ
8/9 ม.2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธานี
นายวินัย
แกวมีศรี
8/2 ม.2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธานี
นายปกรณ
โพธิ์นุย
32/1 ม.4 ต.บางใบไม อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
112 ม.3 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
นายศิลา
วันดี
นายละอาด
ดุลหลัง
83 ม.11 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ จ.สุราษฏธานี
นางอุรัตน
ละอาด
81 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี
นายจารึก
เรืองสุวรรณ 381 ม.3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี
นายชิด
หวดสันเที๊ยะ 5 ม.3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี
นายรอแฝด
ละอาด
81 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี
163 ม.4 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี
นายวิรัช
รุงราวี
จ.สุราษฏรธานี จํานวน 2 คน
ตัวแทนจากอําเภอคีรีรัฐนิคม
นายไสว
คงคาชวย
55/1 ม.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี

ภาคผนวก ก
ขอมูลพื้นฐานพื้นที่ศึกษา
1.

ขอมูลพื้นฐานอาวปตตานี จังหวัดปตตานี
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศวิทยา
ปากแมน้ําปตตานีมีลักษณะคอนขางปด เนื่องจากมีจะงอยซึ่ง เปนสวนของแหลมโพธิ์ยื่น
ออกไปในทะเล มีคลองยะหริ่งไหลลงสูกนอาว (ภาพที่ 1) มีตะกอนทับถมเกิดเปนปาชายเลนและ
หาดเลน สวนแมน้ําปตตานีไหลลงสูปากอาว ชายฝงยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ดานกนอาว (ดานยะ
หริ่ง) มีปาชายเลนเนื้อที่กวาง และ มีหาดเลน อาวคอนขางตื้น ระหวาง 1-3 เมตร รองน้ํามีระดับลึก
4-10 เมตร ตอนใตของอาวมีปาชายเลนเสื่อมโทรม มีการทํานากุง นาเกลือ ดินเปนดินเค็มชายทะเล
มีปริมาณเกลือสูงและระบายน้ําไมดี จึงไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547)

ภาพที่ 1: แสดงลักษณะทางกายภาพและแหลงทรัยพากรของอาวปตตานี จังหวัดปตตานี
อาวปตตานีมพี ื้นผิวน้ํา 74 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่บนฝงรอบอาวประมาณ 70,000 ไร
แมน้ําที่นําน้ําจืดไหลลงสูอาวคือ แมน้ําปตตานีมีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร ไหลลงสูปากอาว
ปตตานีในเขตอําเภอเมือง และคลองยามู จึงทําใหอาวปตตานีมีลักษณะระบบนิเวศวิทยาแบบ

ผสมผสาน ระหวางน้ําจืด, น้ํากรอย และน้ําเค็ม จากลักษณะรูปรางทั่วไปของอาวแหงนี้ โดย
พิจารณาฝงอาวดานอําเภอยะหริ่งที่เกดจากสันทรายมาทับถมเปนรูปฝงอาวโคง ไปจนถึงแหลมโพธิ์
หรือแหลมตาชี ทําใหอาวปตตานีมีลักษณะเปนรูปรียาว ตรงกลางอาวมีความกวางมากกวาปากอาว
ทําใหสามารถคาดประมาณวาสันทรายคงจะถูกพัดพามาทับถมโดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต
ในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายนของทุกป โดยคอยๆ กองทับถมสะสมเรื่อยๆ มาเปนเวลานานแลว
การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง
อาวปตตานีเปนระบบนิเวศสําคัญที่ประชาชนโดยรอบไดอาศัยและพึ่งพิง การประมงเปน
เรื่องสําคัญในการยังชีพของชุมชน ระบบนิเวศนีไ้ ดใหผลิตผลดานสัตวน้ําทั้งกุง ปู ปลา หอย และ
สาหรายทะเล การตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ชมุ น้ําแหงนี้มีมาชานาน อาวปตตานีเปนอาวสงัดลมจึงเปน
ทาเรือประมงที่สําคัญในการสงออกสัตวน้ํา มีแพปลาสําหรับเรือประมงหลายจุด นอกจากนี้มี
ประมงพื้นบานที่จับและเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู จับปลาและกุง เลีย้ งสาหรายผมนางเพื่อปอนสู
โรงงาน ปจจุบันมีสิ่งกอสรางในอาวปตตานีหลายชนิด เชน โพงพาง กระชังเลี้ยงปลา ขนําเฝาใน
การเลี้ยงหอย บางแหงยังคงมีสัมปทานตัดไมโกงกาง และมีเตาเผาถาน ที่ดินโดยรอบมีการตัง้
บานเรือน มีการทําเกษตรกรรมปลูกขาว ทํานาเกลือ มีการสรางรีสอรท โรงงานอุตสาหกรรม
อาวปตตานีจดั เปนแหลงทําการประมงสัตวน้ํากรอยที่สําคัญของจังหวัด มีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําหลายชนิด (ตารางที่ 1) โดยในจังหวัดปตตานีโรงเพาะฟกกุงกุลาดํา โรงเพาะฟกปลากะพง
ขาว ตั้งอยูบริเวณแหลมตาชีทั้งหมด และมีแหลงอนุบาลลูกปลากะพงขาวในกระชังอยูที่ปากน้ําสาย
บุรี แหลงเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังของจังหวัดที่คลองยามู อําเภอยะหริ่ง และแมน้ําสายบุรี
แหลงเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังของจังหวัดที่คลองยามู อําเภอยะหริ่ง และแมน้ําสายบุรี อําเภอ
สายบุรีปจจุบนั การเลี้ยงกุงกุลาดํา สงผลใหเศรษฐกิจดานประมงของจังหวัดกระเตื้องขึ้น จนเจาของ
กิจการประมงหลายรายหันไปลงทุนเลี้ยงกุง กุลาดํา แทนการลงทุนดานการประมงทะเล เนื่องจาก
เปนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนคอนขางสูง (สุวิมล พิริยธนาลัย, 2543 :75)

ตารางที่ 1
แสดงจํานวน เนื้อที่การเพาะเลี้ยงสัตวจําแนกตามประเภทการเลี้ยงของจังหวัดปตตานี ป 2544
ชนิดของสัตวน้ํา
ราย
พื้นที่ (ไร)
หอยแครง
1
100
หอยแมลงภู
หอยนางรม
ปลากะพง
41.24
866
ปลากะรัง
กุงทะเล
3,079
238
ที่มา : กลุมวิจยั และวิเคราะหสถิติประมง (2544)
2. ขอมูลพื้นฐานอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศวิทยา
อาวบานดอนเปนเวิ้งอาวขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งของชายฝงทะเลฝงตะวันออก มีหาด
เลนที่กวางใหญยื่นออกไปในทะเลประมาณ 1-2 กิโลเมตรจากชายฝง บางตอนเกิดเปนสันดอน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําและมีลําคลองขนาดเล็กไมนอยกวา 9 สาย (ภาพที่ 2) ที่ไหลลงบริเวณนี้ ไดแก
คลองราบ คลองฉิมหวัง คลองใหญพุม เรียง คลองตะเคียน คลองไชยา คลองกุนทุง คลองกระเดะ
คลอง หัววัว คลองทาเคย เปนตน มีความยาวของแนวชายฝงประมาณ 156 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 6 อําเภอ ในจังหวัดสุราษฏรธานี ไดแก อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอ
เมือง อําเภอดอนสัก และอําเภอกาญจนดิษฐ
อาวบานดอนมีลักษณะเปนทองกะทะ เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณมาก เนื่องจาก
จะมีตะกอนตางๆ ไหลลงสูอาวบานดอน โดยเฉพาะแมน้ําตาป–พุมดวง ในสวนของทะเลก็วดั ได
จากปริมาณของหญาทะเล ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีรายงานการพบแหลงหญาทะเลในบริเวณ
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะแตน และบริเวณเกาะถ้ํา เกาะทลาย อําเภอดอนสัก พบหญาทะเลทั้งสิ้น 6
ชนิด ไดแก หญาคาทะเล หญาเงารูปไข หญาใบมะกรูด หญาเงาใส หญาชะเงาใบสั้นเขียวปลายใบ
แฉก และหญาเตา มีรายงานการพบปลาพะยูน ในบริเวณอาวไชยาและอาวพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎรธานี ในป 2536 และในป 2545-2546 ที่ผานมาดวย ซึ่งนาแสดงใหเห็นวา บริเวณเกาะสมุย
เกาะพงัน และเกาะแตน เปนเสนทางและแหลงหากินของพยูนในบริเวณภาคใตตอนบน และบริเวณ
ชายฝงอาวบานดอนมีพนื้ ทีป่ าชายเลน เมือ่ ป 2504 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 160,000 ไร เมื่อถึงป
2536 ลดเหลือ ประมาณ 19,669 ไร และในป 2539 ลดเหลือเพียง 17,669 ไร สวนใหญถูกเปลี่ยน

สภาพเปนบอกุงกุลาดํา ในป 2539 มีการใชประโยชนจากปาชายเลนไปทํานากุงถึง 38,220 ไร
(ธงชัย จารุพพัตน, 2539)

ภาพที่ 2: แสดงลักษณะทางกายภาพและแหลงทรัยพากรของอาวบานดอนจังหวัดสุราษฎรธานี
การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง
จากความสมบูรณดังกลาว สงผลใหอาวบานดอนมีทรัพยากรสัตวน้ําทีอ่ ุดมสมบูรณมี
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝงที่สําคัญ ๆ (ตารางที่ 2) เชน หอยแครง หอยนางรม กุงทะเล และมี
แหลงปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ จากขอมูลเอกสารพาณิชยของจังหวัดสุราษฏรธานีที่เก็บ
รวบรวม
รายไดจากการซื้อขายสัตวน้ําในอาวบานดอน ระหวางป 2535-2540 มีการรวบรวม
ขอมูลระดับที่เปนตัวดัชนีชี้วดั การเปลี่ยนแปลงของมูลคาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีแนวโนมลดลง
เปนอยางมาก มีการประมาณวา มูลคาสัตวน้ําในอาวบานดอน รวมแลวประมาณหมืน่ กวาลาน ใน
แตละปเทากับเปน 1 ใน 3 ของรายไดหลัก แตปจจุบนั มูลคาของสัตวน้ําทั้งหมดลดลงเหลือ 3-4
พันลาน ทําใหมีผลตอเศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบานรอบอาวบานดอน สงผลใหเกิดปญหาตางๆ
ตามมา เชน ปญหาความขัดแยงในชุมชน ปญหาในครอบครัว ปญหายาเสพติด จึงทําใหสว นตางๆ

ที่เกี่ยวของไดยื่นมือเขามาชวยแกไขปญหา ซึ่งปญหาหลักประการหนึ่งคือการทําประมงอวนลาก
อวนรุน และการทําประมงเชิงพาณิชยแบบตางๆ
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน เนื้อที่การเพาะเลีย้ งสัตวจําแนกตามประเภทการเลี้ยงของจังหวัดสุราษฎร
ธานี
ป 2544
ชนิดของสัตวน้ํา
ราย
หอยแครง
570
หอยแมลงภู
หอยนางรม
549
ปลากะพง
58
ปลากะรัง
52
กุงทะเล
1,698
ที่มา : กลุมวิจยั และวิเคราะหสถิติประมง (2544)

พื้นที่ (ไร)
14,250
4,913
3.65
5.9
32,313

