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คํานํา 
 
 SEA  FOOD   BANK   เปนหนึ่งในนโยบายสําคัญท่ีทางรัฐบาลภายใตการนําของ   
พณฯทักษณิ  ชินวัตร นายกรัฐมาตรีไดพยายามผลักดนัออกมาในรูปแบบของโครงการท่ีเช่ือมโยง
กับนโยบายแกปญหาความยากจนของประเทศท่ีมีกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับ
นโยบายหลักท่ีวาดวย “การแปลงสินทรัพยเปนทุน” คณะอนกุรรมการดานทรัพยากรทางทะเลใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการดังกลาว เพราะเกรงวาจะ
กระทบตอสิทธิของบุคคล  ชุมชน ในพ้ืนท่ีตางๆ เหมือนกับหลายๆ โครงการท่ีลงไปสูพื้นท่ีอยาง 
เรงรีบทําใหขาดการศึกษาอยางรอบดานจึงไดดําริใหมีการจัดการทําการศึกษาเบื้องตนของโครงการ 
SEA FOOD BANK  ข้ึน เพื่อทําความเขาใจถึงเปาหมาย  เนื้อหาและวิธีการของโครงการดังกลาว 
โดยทําการศึกษาท้ังภาคหลักการ แนวทางการปฏิบัติและการศึกษาขอมูลของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและ
เปนสวนหนึ่งของพื้นท่ีเปาหมาย คืออาวบานดอน  จงัหวัดสุราษฎรธานีและอาวปตตานี  จังหวดั
ปตตาน ี
 ขอขอบคุณอาจารยนุกูล  รัตนดากุล  จากคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานีและทีมงาน  ขอขอบคุณคุณสุกจิ  ศิริภัทร ผูประสานงานโครงการการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี และทีมงานท่ีไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือเปน
อยางดี  ตลอดจนคุณเกศินี แกวนเจริญ จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเปนสวนสําคัญท่ีทําใหงาน
ศึกษาชิ้นนี้สําเร็จลงไดดวยด ี  ขอขอบคุณคุณวสัน  พานิช คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใน
ฐานะประธานอนุกรรมการดานทรัพยากรทางทะเลในคณะกรรมการสิทธิฯและมีสวนผลักดันใหมี
การศึกษาเร่ืองนี้อยางตอเนื่องและจริงจัง 

หวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีอยากจะทําความเขาใจกับ
โครงการ  SEA FOOD BANK  และผูท่ีจะมีสวนในการผลักดันโครงการดังกลาวสูการปฏิบัติการ
จริงในพืน้ท่ี  จะไดนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผลของการศึกษาในคร้ังนี้ไปประกอบ  ปรับปรุง 
ขบวนการทํางานใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. ความสําคัญของปญหา 

ปญหาความยากจน เปนผลผลิตสวนหนึง่ของการใชนโยบายและกฎหมายในการพัฒนา
ประเทศ ซ่ึงผลดังกลาวทําใหรัฐบาลตองดาํเนินการออกฎหมายเพ่ือแกไขในหลายยุคหลายสมัย แต
ปญหานี้ยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบันนี้รัฐบาลไดประกาศยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนออกมา
พรอมกําหนดแนวทางการทํางานใหกับหนวยงานท่ีเกีย่วของนําไปปฏิบัติ และหนึ่งในนโยบาย
แกไขปญหาความยากจนท่ีกาํลังเปนท่ีสนใจของท้ังชุมชน  นักวิชาการ และองคกรเอกชน คือการ
ดําเนินงานแปลงสินทรัพยเปนทุน สําหรับแนวคิดและนโนบายแปลงสินทรัพยเปนทุนเกดิจาก
ความคิดท่ีตองการใหคนยากจนเขาถึงแหลงทุน ดวยการ "แปลงสินทรัพยเปนทุน" เปนการเปด
โอกาสและความหวังของคนจนใหสามารถปลดหน้ีเปลืองหนี้สินใหหมดไปควบคูกับการสงเสริม
พัฒนาอาชีพท่ีสัมพันธอยูกับสภาพแวดลอมของแตละชุมชนนั้นๆ  โครงการ Sea Food Bank จึงเปน
อีกหนึ่งโครงการท่ีนําเอาหลักคิดดังกลาวมาใชในการดําเนินงาน 

โครงการ Sea Food Bank เปนการผนวกเอาแนวคิดการแปลงสินทรัพยรวมเขากบัความ
ตองการแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของแหลงประมงและการลดลงของผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
กลาวคือเปนการพัฒนาฐานการผลิตอาหารทะเลของประเทศข้ึนใหม เพื่อทดแทนผลผลิตจาก
ธรรมชาติโดยมองวาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามแนวชายฝงเปนหนึ่งทางเลือกท่ีสําคัญ เพราะปจจุบัน
พื้นที่ตามแนวชายฝงประมาณ 130,106 ไร ของประเทศไดมีการทําการเพาะเล้ียงสัตวทะเล เชน 
หอยแมลงภู หอยนางรม และปลาน้ํากรอยอยูแลว ขณะท่ีกรมประมงไดทําการประเมินศักยภาพ
พื้นที่ชายฝงพบวามีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเพาะเล้ียงเหลืออีกประมาณ 154,386 ไร การสงเสริม
การเพาะเล้ียงชายฝงกลายเปนเพียงประเดน็เล็กๆ ไปหากพบวาโครงการน้ีไดหยิบยกเอาแนวคิดรวม
ของโครงการแปลงทรัพยสินเปนทุนมาใชในการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝงดวย นั้นคือการจัดทํา
และออกเอกสารสิทธิการเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหแกประชาชนกลุมหนึ่ง ในพ้ืนท่ีจํานวน 284,492 ไร ท่ี
จะทําการสงเสริมการเพาะเล้ียง โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกรมประมงกําหนดและจัดทําระบบ
เกษตรครบวงจร (Contract Farming) เพื่อสนับสนุนการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในรูปแบบท่ีครบวงจร มี
แผนเร่ิมดําเนนิการป พ.ศ.2547 ตามชายฝงทะเลของจังหวดัท่ีกรมประมงไดทําการสํารวจท้ังภาค
ตะวนัออกและภาคใตของประเทศ 

แงมุมหนึ่งโครงการนี้อาจเปนโครงการท่ีกอใหเกดิรายได การสรางอาชีพ และการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงท่ีเปนระบบ อยางไรกต็ามแนวคิดภายใตโครงการดังกลาวอาจขัดแยงกับระบบการ



จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท่ีดําเนินมาต้ังแตอดีต เนื่องจากการแปลงทรัพยสินสวนรวม
ตามระบบสิทธิชุมชนใหเปนการจัดการเปนทรัพยากรสวนบุคคลโดยการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนท่ี
ทะเล  ดังนั้นการศึกษาเบื้องตนเกีย่วกับโครงการ Sea Food Bank คร้ังนี้จึงมุงเนนท่ีจะวเิคราะหและ
สังเคราะหถึงแนวโนมของการดําเนินงานของโครงการในอนาคตวานาจะสงผลกระทบตอชุมชน
ท้ังในดานบวกและดานลบอยางไร และขอเสนอแนะของชุมชมตอโครงการ Sea Food Bank 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนภายหลังดําเนินงานตามโครงการ Sea 

Food Bank ท้ังดานเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 
2.2 เพื่อนําเสนอผลการศึกษาใหองคกรชุมชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และสาธารณะชน 

ไดพิจารณาใชเปนขอมูลสําหรับกําหนดทิศทางการดําเนนิการภายใตโครงการ Sea 
Food Bank ตอไป 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้เปนงานวิจยัเชิงเอกสารและการวจิัยแบบมีสวนรวม โดยใชวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ และใชรูปแบบการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

3.1 การวิจยัเชิงเอกสาร ประกอบดวย 
(1) การศึกษาถึงแนวคิดการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
(2) การพัฒนาโครงการ Sea Food Bank ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(3) กฎหมายท่ีรองรับโครงการ Sea Food Bank 

3.2 การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน ประกอบดวย 
(1) การศึกษาพัฒนาการความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
(2) การศึกษาศักยภาพและขอจํากัดของชุมชน 
(3) ขอเสนอแนะของชุมชนกับโครงการ Sea Food Bank 

4. ขอบเขตการศึกษา 
4.1 พื้นท่ีท่ีศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ทําการคัดเลือกพื้นท่ีแบบเจาะลึก คือเปนพื้นท่ีท่ีชุมชนไดรับการจัดทํา

เอกสารสิทธิในการใชพื้นที่เพาะเล้ียงสัตว ใน 2 พื้นที่ 
(1) บริเวณอาวปตตานี จังหวัดปตตานี 
(2) บริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี 



4.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
(1) ประชากรที่อยูอาศัยในพื้นท่ีเปาหมายท่ีนํามาใชเปนกรณีศึกษา 
(2) ผูนําชุมชนที่เปนทางการ คือ ผูใหญบาน และกํานันในพื้นท่ีเปาหมาย และผูนํา

ธรรมชาติ คือ ผูนําทางศาสนา และผูรูในชุมชน  
(3) เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของในระดับนโยบาย เชน กรมประมง และระดับทองถ่ิน 

ไดแก องคการบริหารสวนตําบล ประมงจังหวัด  
4.3 ประเด็นในการศึกษา 
(1) สภาพพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสภาพการดํารงชีวิตของกลุมเปาหมาย 
(2) พัฒนาการความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชนเร่ืองการจัดสรรพื้นท่ีออกเอกสาร

สิทธิในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
(3) การศึกษาศักยภาพและขอจํากัดของชุมชน 
(4) ขอเสนอแนะของชุมชนกับโครงการ Sea Food Bank 

5. วิธีการดําเนินงาน 
5.1 วิธีการเก็บขอมูล 
(1) การศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากรายงานการศึกษาวิจัย เอกสาร และขอมูลสถิติท่ี

เกี่ยวของจากหนวยงาน สถาบันการศึกษา และฐานขอมูลระบบดิจิตอล (Website) 
ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ Sea Food Bank และขอมูลท่ีเกี่ยวของชุมชนพ้ืนท่ี
เปาหมายในการศึกษา  

(2) การสนทนากลุมยอย (Focus Group) กลุมเปาหมายท่ีคัดเลือกมาโดยเฉพาะผูรู และ
ผูท่ีเกี่ยวของ ในประเด็นที่กําหนดไว 

5.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษานั้นใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหเชิง

เหตุและผล 
(1) นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก และความคิดเห็นผูใหสัมภาษณมา

จัดเปนหมวดหมู 
(2) ตรวจสอบความถูกตองขอมูลท่ีไดรับจากภาคสนาม โดยตรวจสอบกับรายงาน 

เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสถิติอ่ืนๆ ในการเทียบเคียงทางดานเวลา และสถานท่ี  
(3) เขียนบรรยาย และพรรณนาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยั และตัวแปรท่ี

เกี่ยวของในการศึกษาในเชิงเหตุและผล  



(4) ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนือ้หาทางดานวชิาการโดยปรึกษาผูรูและผูเช่ียวชาญที่
เกี่ยวของ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ขอมูลความเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกดิข้ึนกับชุมชนหากมีการดําเนินงานตาม

โครงการ Sea Food Bank ท้ังดานเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 
6.2 ขอเสนอแนะของชุมชนท่ีมีตอโครงการ Sea Food Bank ไดถูกนําเสนอสู

สาธารณะ และหนวยงานที่เกีย่วไดนําขอมูลไปใชสําหรับกําหนดทิศทางการ
พัฒนางานในโครงการ Sea Food Bank  



บทท่ี 2 
ความเปนมาและสาระสําคัญของโครงการ Sea Food Bank 

โครงการพัฒนาฐานการผลิตอาหารทะเลของประเทศ หรือ โครงการ Sea Food Bank เปน
หนึ่งในหลายโครงการท่ีดําเนินการตามนโยบายการแปลงทรัพยสินเปนทุน จากสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2547 เกี่ยวกบัแผนทิศทางในป 2547 ตามนโยบายแปลงสินทรัพยเปน
ทุนท่ีทางสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน ควรจะไดดําเนินการในกิจการสําคัญตางๆ 
โดยหนึง่ในแผนคือ มาตรการที่เกี่ยวของกับพื้นท่ีชายฝงท่ีมีการเพาะเล้ียง กลาวคือ “พื้นท่ีชายฝง
เพื่อการเพาะเล้ียง โดยหลักพื้นท่ีชายฝงไดมีการอนุญาต ใหมีกิจการเพาะเลี้ยงตราบเทาท่ีไมมีการ
กระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนัน้พื้นท่ีชายฝงเหลานี้ควรท่ีจะไดมีการออกเอกสารใหมีความชดัเจน 
ประกอบกับการจัดการทางดานการเพาะเล้ียงใหถูกสุขลักษณะ และสภาพส่ิงแวดลอมสามารถท่ีจะ
นํามาใชในการแปลงเปนทุนตอไป” ดวยมาตรการตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนดังกลาว
ทําใหเปนท่ีมาของโครงการ Sea Food Bank ท่ีหยิบยกเรื่องของทุนมาผนวกเขากับความตองการ
แกไขปญหาความเส่ือมโทรมของแหลงประมงและการลดลงของผลิตภัณฑสัตวน้ํา จึงจําเปนท่ี
จะตองศึกษาถึงแนวคิดและนโยบายการแปลงทรัพยสินเปนทุนและ โครงการ Sea Food Bank เพื่อ
เปรียบเทียบกบัสถานการณในพื้นท่ีจริงท่ีจะทําการศึกษาในคร้ังนี้คือ พื้นที่อาวปตตานี จังหวัด
ปตตาน ี และพ้ืนท่ีอาวบานดอน จังหวดัสุราษฎรธานี วามีความสัมพันธและมีผลกระทบตอกนั
หรือไมหากตองมีการดําเนนิโครงการ Sea Food Bank ในพ้ืนท่ีดังกลาว 
2.1 การแปลงสินทรัพยเปนทุน 

2.1.1 ท่ีมาและความหมายของการแปลงสนิทรัพยเปนทุน 
แนวคิดการแปลงสินทรัพยเปนทุนมีฐานแนวความคิดมาจาก นายเฮอรนันโด เดอ โซโต นัก

เศรษฐศาสตร ผูเขียนหนังสือความล้ีลับของทุน (The Mystery of Capital) ท่ีเนนใหเหน็ถึงบทบาท
สําคัญของทุนโดยการพัฒนาเศรษฐกิจและแกปญหาความยากจนโดยต้ังสมมุติฐานวา ทุนเปนปจจยั
สําคัญท่ีสุดของความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก (รวมประเทศญ่ีปุนดวย) 
ในฐานะท่ีประเทศดอยพัฒนามีความจํากดัในการเขาถึงและไดมาซ่ึงทุน ทําใหระบบทุนนิยมใชไม
ไดผลในประเทศดอยพัฒนา เดอ โซโต ช้ีใหเห็นวาปญหาสําคัญท่ีทําใหประเทศดอยพัฒนามีความ
จํากัดในการเขาถึงและไดมาซ่ึงทุนนั้นคือ ประเทศดอยพัฒนาไมสามารถสรางสถาบันและระบบ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินได ทําใหประชาชนไมสามารถเปล่ียนทรัพยสินท่ีตนมีใหเปนทุนได เหมือน
ท่ีประชาชนในประเทศพัฒนาสามารถทําได 



ดวยเหตนุี้การใหนยิามและความหมายของการแปลงทรัพยสินท่ีปรากฏอยูใน ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน พ.ศ. 2546 จึงกลาวไววา “การ
แปลงสินทรัพยเปนทุน” หมายความวา การบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด หรือมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันจะเปนการสรางโอกาสแกประชาชนใหเขาถึง
แหลงเงินทุนในระบบ สามารถนําทรัพยสินดังกลาวมาแปลงใหเปนทุน เพื่อกอใหเกิดกระบวนการ
สรางงาน สรางรายได รวมทั้งกระตุนใหเกิดการสรางผูประกอบการรายใหม ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย ท้ังนีเ้พื่อใหบรรลุเปาหมายหลักในการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2.1.2 จุดประสงคหลัก 
การใชประโยชนในสินทรัพยท่ีมีอยูในประเทศไทยใหกอเกิดเปนทุนข้ึน เปนนโยบายท่ี

สําคัญของรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงคเพื่อแปลงสินทรัพยใหเปนทุน สําหรับสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ (The Wealth of Nation) และมีเปาหมายสําคัญในการกระตุนใหเกิดการสรางโอกาสแก
ประชาชนใหสามารถแปลงสินทรัพยของตนเองใหเปนทุนเพื่อกอใหเกิดกระบวนการสรางงาน 
สรางรายได รวมท้ังกระตุนใหเกิดการสรางผูประกอบการใหม 

การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น คณะทํางานพจิารณา
ศึกษาแนวทางการใชประโยชนสินทรัพยท่ีเกี่ยวของกับประชาชนท่ีมีอยูในประเทศ ซ่ึงมี นายพัน
ศักดิ ์ วิญญรัตน ประธานท่ีปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนฝายเลขานุการ ไดจัดประชุมหารือรวมกนั
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานแปลงสินทรัพยใหเปนทุน และเปนท่ียอมรับของธนาคารภาครัฐ ธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินใหสามารถใชเปนหลักประกันสินเช่ือได (สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปน
ทุน (องคการมหาชน), 2547) 

2.1.3 หลักการสําคัญของการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน 
สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) (2547) กําหนดหลักการ

การแปลงสินทรัพยใหเปนทุนไว 3 ขอประกอบดวย 
1. การจัดระบบเอกสารแสดงสิทธิ เพื่อใหเปนท่ียอมรับของธนาคารและเปนเอกสาร

สําคัญท่ีใชประกอบการพจิารณาปลอยเงินกูของธนาคารและเปนเอกสารสําคัญท่ีใชประกอบการ
พิจารณาปลอยเงินกูของธนาคารและสถาบันการเงิน โดยเอกสารสิทธิตองมีความชัดเจน และ
สามารถเปล่ียนแปลงผูครอบครองสิทธิไดแบบมีเง่ือนไข 



2. การประเมินราคาสินทรัพย  จะตองพัฒนากลไกและบุคลากรท่ีทําหนาท่ีประเมนิราคา
และมูลคาของสินทรัพยประเภทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยตองพิจารณาใหสอดคลองกับมูลคา
ทางการตลาด (Market Value) และมูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value)  

3. การสรางมูลคาเพิ่มในสินทรัพย เปนสวนสําคัญท่ีจะชวยเพิ่มมูลคาและราคาของ
สินทรัพยประเภทตาง ๆ ซ่ึงประชาชนผูถือครองสินทรัพยหรือใชประโยชนจากเอกสารสิทธิ และ
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของจะมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มแกสินทรัพย โดยการจดัทํา
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะในกรณีของทรัพยสินท่ีเปนท่ีดนิและทรัพยทาง
ปญญา 

2.1.4 สินทรัพยท่ีเก่ียวของ 
สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) (2547) ไดแบงประเภทของ

สินทรัพยท่ีมีความสําคัญท่ีจะใชประโยชนเพื่อใหเปนทุนไว 5 ประเภท ไดแก 

1. สินทรัพยท่ีเปนท่ีดิน ปจจุบันเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท่ีสามารถใชเปนหลักประกันเงินกู
จากธนาคาร ไดแก โฉนดท่ีดิน นส. 3 และนส.3ก สวนเอกสารสิทธ์ิอ่ืนๆ เชน ส.ป.ก. นิคมสราง
ตนเอง ไมสามารถใชเปนหลักประกนัเงินกูได การกําหนดแนวทางเพ่ือใหเอกสารสิทธิดังกลาว
สามารถใชเปนหลักประกันสินเช่ือของสถาบันการเงินจึงเปนเร่ืองเรงดวนท่ีจะตองรีบดําเนินการ 
ซ่ึงจะตองมีการตรวจสอบการถือครองสิทธ์ิในท่ีดินและจัดทําเอกสารแสดงสิทธ์ิใหชัดเจน และตอง
แกไขระเบียบใหสามารถนําเอกสารแสดงสิทธ์ิดังกลาวสามารถนําไปใชเปนหลักประกันในการ
กูยืม ประเภทท่ีดินและหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลใหเปนไปตามนโยบาย 

1) โฉนด (จาก ส.ค.1 ใบจอง  ก.ส.น.5  น.ค.3 จากนโยบายการแปลงสินทรัพย
เปนทุน) กรมท่ีดินเปนเจาภาพ 

2) ส.ป.ก.4-01  สัญญาเชาซ้ือกับ ส.ป.ก.  เอกสารสิทธ์ิ ส.ป.ก.  ส.ป.ก.เปนเจาภาพ 
3) ก.ส.น.3  กรมสงเสริมสหกรณเปนเจาภาพ 
4) น.ค.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนเจาภาพ 
5) กยท.2  กรมวชิาการเกษตรเปนเจาภาพ 

2. สิทธิการเชา ปจจุบันสิทธิการเชาสามารถนํามาเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือจาก
ธนาคาร แตยงัมีปญหาวาธนาคารยังไมมีความม่ันใจและเช่ือถือคุณคาของสิทธิในการเชา และยังไม
มีระบบการประเมินหนวยประเมินราคากลาง จึงตองมีการทําใหมีการยอมรับสิทธิการเชาในสัญญา
เชา – เชาซ้ือในสิทธิการเชา  4 ประเภท ไดแก 

1) ท่ีราชพัสดุ     กรมธนารักษเปนเจาภาพ 
2) ท่ีอยูอาศัย     การเคหะแหงชาติเปนเจาภาพ 



3) ท่ีขายของในอุทยานฯ   กรมอุทยานฯ เปนเจาภาพ 
4) ตลาดใน กทม.    กทม. เปนเจาภาพ 

3. ท่ีสาธารณะ ในปจจุบัน สิทธิช่ัวคราวในการใชประโยชนจากท่ีสาธารณะยังไมสามารถ
ใชเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือ แนวทางท่ีรัฐบาลจะดําเนินการเพื่อใหสิทธิกับผูประกอบการ
ในท่ีสาธารณะคือการออกหนังสืออนุญาตการใชท่ีสาธารณะ ใน 3 ประเภท คือ 

1) ท่ีสาธารณะของ กทม. กทม. เปนเจาภาพ  
2) ท่ีสาธารณะเทศบาล  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
     และเทศบาล เปนเจาภาพ 
3) ใบอนุญาตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา กรมประมง เปนเจาภาพ 

4. สินทรัพยประเภทเคร่ืองจักร การใชเคร่ืองจักรเปนประกันสินเช่ือยังมีปญหาเร่ืองการ
จดจํานองในทรัพยสินท่ีจดจาํนําไวแลว โดยท่ีเจาหนี้ผูรับจํานําไมทราบ และการขอสินเช่ือของ
ผูประกอบการธุรกิจรายยอยและธุรกิจท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินยังไมแพรหลายมากนกั แนวทางในการ
ดําเนินงานของรัฐบาลคือ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับทะเบียน
เคร่ืองจักร พรอมท้ังสนับสนุนการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของผูประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจ
ชุมชน 

5. สินทรัพยท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา แนวทางในการทําใหทรัพยสินทางปญญา
สามารถใชเปนหลักประกันสินเช่ือได คือ การพัฒนาการจัดระบบการรับจดทะเบียน การสราง
ความรูในเร่ืองการประเมินราคาทรัพยสินทางปญญา และการสนับสนุนใหธนาคารเพ่ือการพัฒนา
และธนาคารของรัฐนํารองในการปลอยสินเช่ือ โดยเฉพาะธุรกิจชุมชนท่ีสนับสนุนการใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน ทรัพยสินทางปญญาเปนสินทรัพยท่ีจับตองไดและถือเปนทรัพยสิน จําแนกออกไดเปน 2 
ประเภท คือ 

1) ทรัพยสินทางปญญาท่ีกฎหมายบังคับใหจดทะเบียน ไดแก สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการคา การออกแบบผังภูมิของวงจรรวม และพันธุพืช 4 ประเภท 
ไดแก พันธุพชืใหม พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุพชืพื้นเมืองท่ัวไป และ
พันธุพืชปา 

2) ทรัพยสินทางปญญาท่ีกฎหมายไมไดบังคับใหจดทะเบียน ไดแก ลิขสิทธ์ิ ส่ิง
บงช้ีทางภูมิศาสตร ความลับทางการคา และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.1.5 กรอบทิศทางและแนวทาง 



สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) (2546) ไดมีการกําหนด
กรอบนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทาง และแผนปฏิบัติการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย
เปนทุน ไวดังนี้ 

1. เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ สัญญาเชา หนงัสืออนุญาต รวมทั้งตรวจสอบปรบปรุง
เอกสารดังกลาวท่ีออกไปแลวใหมความถูกตอง 

2. ปรับปรุงระบบแผนท่ีและขอมูลประกอบ โดยมีหลักเกณฑข้ันพืน้ฐาน ดังนี ้
1) ใชภาพถายทางอากาศเปนฐานขอมูล 
2) ใชแผนท่ีอัตราสวน 1: 25,000 และ 1: 4,000 เปนหลัก 
3) แผนท่ีแปลงท่ีดินมีมาตรฐานทางเทคนิคเทียบเทา น.ส. 3 ก. 
4) มีการปรับปรุงฐานขอมูลสินทรัพยทุกประเภท ใหสามารถสงผานขอมูลในรูป

สารสนเทศได 
3. โดยท่ีในการพจิารณาใหสินเช่ือของสถาบันการเงิน โดยหลักจะพิจารณาท้ังขีด

ความสามารถของผูขอสินเช่ือ ความเปนไปไดของโครงการ และสินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกนั จึง
ใหมีการประเมินราคาสินทรัพยท่ีถูกตองและเปนธรรม 

1) ใหสวนราชการมีการประเมินสินทรัพยโดยวิธีการท่ีเหมาะสม 
2) ใหมีการทําประเมินสินทรัพยบางประเภทเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สินทรัพยท่ีไมมีการประเมินมากอน หรือมีการประเมิน แตวิธีการประเมินยัง
ไมเหมาะสม เชน ท่ีดินเกษตรกรรม สิทธิการเชา และทรัพยสินทางปญญา 
เปนตน 

4. เนื่องจากสินทรัพยมี 2 ประเภท กลาวคือ สินทรัพยประเภทบุคคลเปนเจาของ
สินทรัพย ซ่ึงสามารถนํามาจํานองหรือใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกนัได เชน โฉนด เคร่ืองจักรท่ีจด
ทะเบียน ทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ และประเภทท่ีบุคคลมิไดเปนเจาของสินทรัพย แตมีสิทธิหรือ
ประโยชนบางประการในสินทรัพย ซ่ึงทางสถาบันการเงินไมรับเปนสินทรัพยคํ้าประกัน เนื่องจาก
เปนสินทรัพยท่ีเกิดขึ้นโดยกฎหมายพิเศษ ทําใหมีขอจํากดัในการโอน เชน ส.ป.ก. 4-01, น.ค.1, ก.
ส.น.3 ฯลฯ จึงตองมีระบบระงับขอพิพาทเปนพิเศษ โดย 

1) ใหหนวยงานเจาของเร่ืองทําหนาท่ีเปนหนวยระงับขอพพิาท (Clearing House) 
โดยทําขอตกลงกับสถาบันการเงินในเร่ืองวิธีการเปนรายสินทรัพย ซ่ึง
โดยท่ัวไปหนวยงานเจาของเร่ืองจะคัดเลือกผูเขาสวมสิทธิในสินทรัพยแทน 
กรณีท่ีมีขอพพิาทหรือไมมีการชําระหนี้โดยไมมีเหตุอันควร ท้ังนี้ โดยยึดหลัก



วาผูสวมสิทธิตองมีสิทธิตามกฎหมายพิเศษน้ัน ๆ และมีขีดความสามารถใน
การชําระหนีไ้ดดวย 

2) ใหมีขอตกลงเร่ืองรับความเส่ียงกับสถาบันการเงิน โดยใชหลัก 
- หนวยงานเจาของเร่ืองแกปญหารวมกับสถาบันการเงิน 
- สถาบันการเงินรับความเส่ียงหน้ีท่ีระยะส้ัน และมิใชเพือ่การลงทุน 
- มีหลักการใหผูเขาสวมสิทธิรับภาระหนี้ระยะยาวท่ีใหประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพ 
5. ใหมีขอตกลงกับสถาบันการเงิน 

1) ใหสถาบันการเงินของรัฐเปนหนวยงานนาํรอง โดยในเบ้ืองตน 
- ให ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส. ) รับผิดชอบเร่ืองท่ีดิน 
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอยแหงประเทศไทยรับผิดชอบเร่ืองเคร่ืองจักร และ
ทรัพยสินทางปญญา 

- ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารกรุงไทย รับผิดชอบ
สิทธิการเชา 

2) ใหสถาบันการเงินของรัฐวางแผนเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เชน วงเงิน 
บุคลากรดานประเมินการฝกอบรม 

6. ใหมีฐานขอมูลกลาง 
1) ใหหนวยงานกลางรับผิดชอบสินทรัพย รวมท้ังธนาคารของรัฐ ปรับปรุงขอมูล

ใหเปนขอมูลสารสนเทศ และสงผานระบบได 
2) ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกับสํานักงานบริหาร

การแปลงสินทรัพยเปนทุนออกแบบจัดระบบ 
3) ในระยะเร่ิมตนใหสํานกังานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนเนนขอมูลเพื่อ

การติดตามและประเมินผล การเผยแพรขอมูล และการเช่ือมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC) 

7. มีการแกไขกฎหมายและระเบียบเทาท่ีจําเปน 
1) หลีกเล่ียงการแกไขกฎหมายในระยะส้ัน เนนการแกไขระเบียบ กฎกระทรวง

ตาง ๆ เพื่อใหเกดิความคลองตัวในการจัดทําเอกสาร การแกปญหาหนี้เสีย 
และการเขาถึงแหลงทุน 

2) ระเบียบและกฎหมายท่ีอาจจะไดรับพจิารณา ไดแก 



- กรุงเทพมหานคร และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ออกระเบียบการใช
ท่ีดินสาธารณะ 

- กรมธนารักษ และหนวยงานอ่ืน ๆ ปรับปรุงแบบสิทธิการเชาและเชาซ้ือ 
- กรมสงเสริมสหกรณ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร เรงรัดข้ันตอน

การออกเอกสาร 
- หลายสวนราชการแกไขระเบียบการโอนสิทธิการใชท่ีดิน การเชา 
- กรมทรัพยสินทางปญญาแกไขระเบียบเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง 
- สมาคมธนาคารไทยขอใหแกกฎระเบียบการสํารองหน้ีสูญ และเรงรัด 

พระราชบัญญัติหลักประกนัทางธุรกิจ 
2.2 การแปลงสินทรัพยเปนทุนโครงการ  Sea Food Bank 

กรมประมงเปนอีกหนึง่หนวยงานท่ีไดนําเอาแนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนมาใชใน
การดําเนินงานเพ่ือออกใบอนุญาตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ใหกับกลุมผูท่ีข้ึนทะเบียนคนจนและมีความ
ประสงคจะประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ําแตไมมีพื้นที ่ โดยดําเนนิการภายใตโครงการท่ีมีช่ือวา 
“โครงการ Sea Food Bank” โดยมีรายละเอียดของโครงการดังตอไปนี ้(กรมประมง, อัดสําเนา) 

2.2.1 เหตุผลและความจําเปน 
1. ประเทศไทยมีผลผลิตสัตวน้ําในแตละปประมาณ 3.7 ลานตัน สวนใหญไดมาจาก

การจับจากทะเล คิดเปนรอยละ 76 รองลงมาไดจากการเพาะเล้ียงชายฝง คิดเปนรอยละ 12 
2. ความสมบูรณของแหลงน้ําทะเลในแหลงประมงของไทยไดลดลงอยางเปนลําดับ 

เนื่องจากการใชทรัพยากรมาจนเกนิศักยการผลิตจากธรรมชาติ ชาวประมงตองลงทุนมากข้ึนเปน 10 
เทาของเม่ือ 20 ปท่ีผานมา และสัตวท่ีจบัไดก็เปนสัตวน้ําท่ีมีมูลคาตํ่า เนื่องจากโครงสรางของชนิด
สัตวน้ําท่ีจับไดเปล่ียนแปลงไป 

3. มีความจําเปนตองพัฒนาฐานการผลิตอาหารทางทะเลของประเทศ (Sea Food Bank) 
แหลงใหมท่ีทดแทนธรรมชาติ เพื่อใหคนไทยไดมีผลผลิตสัตวน้ําจากทะเลบริโภคในราคาท่ีไมสูง
เกินไป 

4. การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําของประเทศ
ซ่ึงประเทศทีมีศักยภาพในการผลิตท้ังในดานทรัพยากรและเทคโนโลยี จึงควรท่ีจะกําหนด
ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดยขยายการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพ ซ่ึงปจจุบันพืน้ท่ีน้ําในแหลงธรรมชาติตางๆ อีกจํานวนมากท่ียงัไมไดนํามาใชประโยชนใน
การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 



5. ประเทศไทยมีพื้นที่น้ําจําแนกเปนพืน้ท่ีทะเลประมาณ 420,280 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 262.68 ลานไร ปจจุบันไดมีการเพาะเล้ียงสัตวทะเลจาํพวกหอยชนดิตาง ๆ ไดแก
หอยแมลงภู หอยนางรม หอยแครง และปลานํ้ากรอย ไดแกปลากะพง ปลากะรัง ประมาณ 130,106 
ไร ซ่ึงยังมีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงอยูอีกประมาณ 154,386 ไร 

6. รัฐบาลมีนโยบายการแกไขปญหาความยากจนใหหมดภายในระยะเวลา 6 ป หาก
นําพื้นท่ีน้ําท่ีมีศักยภาพในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําดังกลาวขางตนนํามาจัดสรรสิทธิใหแกประชาชนท่ี
ยากจนและไดข้ึนทะเบียนไวกับราชการ และมีความประสงคท่ีจะประกอบอาชีพดานการเพาะเล้ียง
สัตวนํา กเ็ปนการสรางอาชีพและกอใหเกดิรายไดแกบุคคลดังกลาว และยังเปนการเพิ่มผลผลิตสัตว
น้ํา ก็จะเปนการสรางอาชีพและฐานในการผลิตอาหารใหแกประเทศอีกดวย  

2.2.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อจัดพืน้ท่ีทํากินใหแกประชาชนในการแกไขปญหาความยากจน 
2. เพื่อสรางฐานการผลิตอาหารทะเลทดแทนการจับจากธรรมชาติ 
3. เพื่อสรางระบบการผลิตอาหารทะเลท่ีมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
4. เพื่อจัดระบบการผลิตสัตวน้ําท่ีไมมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอม 

2.2.3  เปาหมาย 
1. จัดทําเอกสารสิทธิในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย จํานวน 

248,492 ไรใหแลวเสร็จภายในป 2547 
2. จัดการฝกอบรมเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ตามมาตรฐานการผลิต 

Good Aquaculture Practices (GAP) และ Code of Conduct (CoC)ใหแกประชาชนกลุมเปาหมายทุก
รายกอนไดรับเอกสารสิทธิ 

3. แจกเอกสารสิทธิในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหแกประชาชนกลุมเปาหมายท่ีไดรับ
การอบรมแลว 

4. จัดระบบ  Contract  Farming  เพื่อสนับสนุนการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา แก
กลุมเปาหมาย 

2.2.4  เงื่อนไขในการกําหนดพื้นท่ี 
1. การจัดทําเอกสารสิทธิในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา : มีข้ันตอนในการดําเนนิงานดังนี ้

1) ศึกษาการจดัทําแผนท่ีทางทะเล เพื่อจัดทําเอกสารสิทธิในการใชพื้นที่
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

2) การจัดทําการสํารวจ-รังวัด พื้นที่อนุญาตเดิม พื้นทีก่ารเพาะเล้ียงสัตวนํา
ปจจุบันและพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพการผลิตสัตวนํา จํานวน 284,492 ไร 



3) จัดทําแผนท่ี Digital mapping โดยใชแผนท่ีภาพถายทางอากาศหรือภาพถาย
ดาวเทียมตามความเหมาะสม 

4) การสอบสวนสิทธิท่ีดินทํากิน และการจัดสรรพ้ืนท่ีทํากิน 
5) ดําเนินการนําพื้นท่ีน้ําท่ีมีศักยภาพการเพาะเล้ียงชายฝงประมาณ 284,492 ไร 

มาออกใบอนญุาตเล้ียงสัตวน้ําตามกระบวนการทางกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
6) การรับรองสิทธิ กรมประมงเปนผูรับรองสิทธิการใชประโยชนในพ้ืนท่ี โดย

การจดทะเบียนและออกใบรับรองสิทธิ ใหกับผูเขารวมโครงการ ตาม
หลักเกณฑท่ีกรมประมงกําหนด 

7) การจัดทําเอกสารสิทธิในการเล้ียงสัตวน้ํารายพ้ืนท่ี โดยใหสิทธิแก
ประชาชนกลุมเปาหมาย ใหสามารถเปนท่ีทํากินโดยกําหนดใหมีระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ปข้ึนไป 

2. การคัดเลือกประชาชนกลุมเปาหมาย : มีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
1) กลุมประชาชนท่ีเปนเปาหมายลําดับแรกไดแกประชาชนท่ีข้ึนทะเบียนคน

จนกับ  กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตองการใหรัฐบาลแกไขปญหาความยากจน
ในทุกจังหวัด และมีความประสงคจะเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ตามท่ีเงือนไขกรม
ประมงกําหนดนอกจากนี้ผูเล้ียงสัตวน้ํารายเดิมยังคงไดรับสิทธิในพ้ืนท่ีเดิม
อยูแตตองมีการปรับขนาดพ้ืนท่ีลงตามเงือนไขท่ีกรมประมงกําหนด 

2) ใหชุมชนทองถ่ินในพื้นท่ีมีสวนรวมในการคัดเลือกผูประสงคจะประกอบ
อาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ตามเง่ือนไขท่ีกรมประมงกําหนด ท้ังในกลุมท่ี
จะเล้ียงอยูใหมและกลุมท่ีเล้ียงอยูเดิม 

3) กลุมเปาหมายตองรวมกลุมเปนประชาคม สหกรณ หรือวิสาหกจิชุมชน 
4) เปนผูผานการฝกอบรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามหลักสูตรท่ีกรมประมง

กําหนด 
5) เปนผูปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกรมประมงกําหนด 
6) กรมประมงสามารถยกเลิก สิทธิการใชพื้นที่น้ําเพือ่การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

หากประชาชนผูเขารวมโครงการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เชน ไม
ประกอบ การเพาะเล้ียงสัตวน้ําภายในหน่ึงป  ทําใหเกิดปญหาตอ
ส่ิงแวดลอมในแหลงเล้ียง ทําการเล้ียงไมเปนไปตามมาตรฐานการผลิตท่ี
กําหนด เปนตน 

3. การอบรม : มีข้ันตอนในการดําเนินงานดงันี้ 



1) จัดทําหลักสูตรในการอบรมเทคนิคการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชนิดตางๆ ตาม
มาตรฐาน ของสุขอนามัยฟารม ส่ิงแวดลอม การจัดทําโครงการเสนอขอ
สนับสนุนเงินลงทุน(Project loan) รวมท้ังการจัดทําบัญชีฟารม เปนตน 

2) ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการคัดเลือกในการเลือกในแหลงน้ําท่ีจัด
เอกสารสิทธิในจังหวัดตางๆ เขารับการฝกอบรมตามชนิดสัตวน้ําท่ีเล้ียง 
โดยกรมประมงเปนผูจัดข้ึนภายในจังหวัดท่ีมีการใหเอกสารสิทธิ 

4. การจัดทําระบบเกษตรครบวงจร (Contract Farming): มีข้ันตอนในการดําเนินงาน
ดังนี ้
1) องคการสะพานปลาจัดตั้งบริษัท ภายใตการกํากับดแูลของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เพื่อบริหารโครงการในสวนท่ีจะทําสัญญา (Contract Farming) 
กับกลุมประชาชนเปาหมายท่ีเขารวมโครงการตามเขตพ้ืนท่ีโครงการผลิต 
ในการสนับสนุนปจจยัการผลิต รับซ้ือผลผลิตจากประชาชนกลุมเปาหมาย
ท่ีประสงคจะทําสัญญากับบริษัท รวมถึงการจัดทําตลาดซ้ือขายลวงหนา 
ระบบประกันราคา และการใหสิทธิพิเศษตางๆ กับประชาคมคูสัญญา 

2) บริษัททําสัญญากับแหลงทุนเพื่อดําเนินการเก่ียวกับสินเช่ือ และรวมกบักรม
ประมง ประชาคม และแหลงทุน ในการประเมินมูลคาใบรับรองสิทธิเพื่อ
การแปลงเปนทุน 

3) สําหรับประชาชนรายใดท่ีไมประสงคจะทําสัญญากับบริษัทก็สามารถท่ีจะ
จัดหาปจจัยการผลิตและดําเนินการทางตลาดของตนเองได 

5. การเขาสูแหลงทุนและการประเมินมูลคา 
1) แบงการเขาสูแหลงทุนเปน 2 กลุม ไดแก 

1.1) ประชาคมกลุมเปาหมายผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีไมรวมทําสัญญากับบริษัท 
จัดทําโครงการเสนอขอสนับสนุนเงินลงทุน (Project loan) เสนอใหแก
แหลงทุนพจิารณาใหความเห็นชอบกอนใหการสนับสนนุโดยมีเอกสาร
ตางๆ และตองผานการอบรมการเล้ียงสัตวน้ําและการจัดทําบัญชีฟารม 
ตามเง่ือนไขท่ีกรมประมงกําหนด 

1.2) ประชาคมกลุมเปาหมายผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีรวมทําสัญญากับบริษัท 
จัดทําโครงการเสนอขอสนับสนุนเงินลงทุน (Project loan) เสนอใหแก
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบกอนใหเสนอแหลงทุนพิจารณา 



สนับสนุนโดยมีเอกสารตางๆ และตองผานการอบรมการเล้ียงสัตวน้ํา
และการจดัทําบัญชีฟารม ตามเง่ือนไขท่ีกรมประมงกําหนด 

2) กรมประมง สถาบันการเงิน ประชาคม และองคการสะพานปลา รวมเปนผู
ประเมินมูลคาของใบรับรองสิทธิ 

2.1) การประเมินใชวิธีวิเคราะหจากราคาตลาดของผลผลิตท่ีจะเกดิข้ึน ใน
พื้นที่นั้นๆวงเงินกูจะไมเกินมูลคาในสิทธิของผูกูโดยสถาบันการเงินจะ
พิจารณาเปนรายๆ ไป 

2.2) การเขาสูแหลงทุนเกษตรจะตองมีเอกสารใบอนุญาต ใบรับรองสิทธิ 
ใบรับรองการผานการอบรมจากกรมประมงมีเอกสารโครงการ (Project 
loan) และเอกสารรับรองจากประชาคม 

2.3) สถาบันการเงินจัดสรรเงินใหแกประชาชนกลุมเปาหมายท่ีขอรับรอง
การสนับสนุนเงินทุนผานบริษัทรวมทุนฯ 

2.4) การชําระหนี้บริษัทรวมทุนฯ จะหกัจากมูลคาการจําหนายผลผลิตสัตว
น้ํา 

6. การระงับขอพพิาทกอนถึงกระบวนการศาล (Clearing House) 
กรมประมงเปนหนวยงานหลักในการระงับขอพิพาท ซ่ึงมี 2 แนวทางตามการเขาสู

แหลงทุน ไดแก 
1) กรณีพิพาทในการชําระหนี้สินกับแหลงทุนระหวางกลุมเกษตรกรท่ีไม

รวมเปนคูสัญญากับบริษัทกบัสถาบันการเงิน กรมประมงกับประชาคม 
สหกรณ ฯลฯ เปนผูระงับขอพิพาท 
- อาจมีการเพิกถอนสิทธิ-ใบอนุญาต ตามแตกรณ ี
- มีการทําความตกลงตางๆ เชน การประเมินราคาสัตวน้ําท่ีมีอยู

เพื่อชําระและหาผูดําเนินการรายใหมโดยประชาคมคัดเลือก 
2) กรณีพิพาทในการชําระหนี้สินกับแหลงทุนระหวางกลุมเกษตรกรท่ีไม

รวมเปนคูสัญญากับบริษัทกบัสถาบันการเงิน กรมประมงกับบริษทั 
เปนผูระงับขอพิพาท 
- อาจมีการเพิกถอนสิทธิ-ใบอนุญาต ตามแตกรณ ี
- มีการทําความตกลงตางๆ เชน การประเมินราคาสัตวน้ําท่ีมีอยู

เพื่อชําระและหา ผูดําเนินการรายใหมโดยประชาคมท่ีเปน 
คูสัญญากับบริษัทเปนผูคัดเลือก 



7. การสนับสนุนการผลิตของกรมประมง : มีข้ันตอนในการดําเนินงานดงันี้ 
1) ใหคําแนะนําในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแกประชาชนกลุมเปาหมาย 
2) ใหบริการในการตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพน้ําในแหลงเล้ียง 
3) ใหบริการตรวจสอบคุณภาพและการปนเปอนดานสุขอนามัยสารตกคาง

จําพวกโลหะหนักของผลผลิตจากฟารมเพาะเล้ียง 
8. การจัดแหลงพอแมพันธุสัตวน้ําจําพวกหอยในธรรมชาติ (Seedbed): มีข้ันตอนใน

การดําเนินงานดังนี ้
1) ในแตละแหลงสงเสริมการเพาะเล้ียงหอย ไดแก หอยแครง หอยแมลงภู 

และหอยนางรม จําเปนตองจัดพื้นท่ีสวนหนึ่งสําหรับจดัทําเปนแหลงพอ
แมพันธุในธรรมชาติเพื่อสรางเช้ือพันธุสัตวน้ําใหแกประชาชน
กลุมเปาหมายตามขนาดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีการเล้ียง 

2) ใหมีการควบคุมพื้นท่ีแหลงพอแมพันธุหอยในธรรมชาติ และปองกันการ
ขัดแยงของผูเล้ียงในพ้ืนท่ี 

2.2.5 หนวยงานรับผิดชอบ 
1. กรมประมง 
2. สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน 
3. องคการสะพานปลา 
4. SMEs bank 
5. สถาบันการเงินอ่ืนๆ 

2.2.6 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถผลิตสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย รวมท้ังส้ิน 1.04 ลาน

ตัน/ป มูลคา 16,700 ลานบาท/ป   
2. ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯจํานวน 107,000 ราย มีอาชีพการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีม่ันคง   และสามารถเขาถึงแหลงทุนได โดยมีรายไดสุทธิไมนอยกวา  10,000  
บาท/เดือน/ราย  คิดเปนรายไดรวมไมนอยกวา 12,800 ลานบาท/ป 

3. มีผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดมาตรฐานเพ่ือการบริโภคและการสงออก 



2.2.7 สรุปพื้นท่ีการจัดสรรสําหรับเพาะเล้ียงแบงตามชนดิของสัตวน้าํ 

 พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 
ท้ังหมด 

พื้นท่ีท่ีมีการเพาะ 
เล้ียงเดิม 

พื้นท่ีท่ีสามารถทํา 
การขยายได 

รวมจัดสรรท้ังสิน 284,492 130,106 154,386 
หอยแครง 120,945 55,526 65,119 
หอยแมลงภู 113,572 57,223 56,649 
หอนนางรม 45,966 16,346 29,620 
ปลากระพง 2,542 563 1,979 
ปลากะรัง 1,167 148 1,020 
พื้นที่ทะเลท้ังส้ิน 262,680,000 ไร (พื้นที่จดัสรรคิดเปนรอยละ 0.11) 
 
ท่ีมา: การสํารวจของสํานักวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 
 



บทท่ี 3 
สถานการณและพัฒนาการในพ้ืนท่ี 

การศึกษาในระดับพืน้ท่ีเปนการศึกษาถึงพฒันาการและความเปล่ียนแปลงดานการใช
ประโยชนในพื้นท่ีอาวปตตานี จังหวดัปตตานี และพื้นท่ีอาวบานดอน จังหวดัสุราษฎร โดย
ทําการศึกษาแบบเจาะลึกเปนกรณีศึกษา วิธีการศึกษาเปนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับ
ชุมชน วิธีการท่ีใชคือการประชุมกลุมยอย (Focus group) และการสัมภาษณจากกลุมคนท่ีเปนแกน
นําท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในพ้ืนท่ี ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี ้

3.1 พัฒนาการความเปล่ียนแปลง 
อาวปตตานแีละอาวบานดอน มีคุณลักษณะท่ีใกลเคียงกันท้ังทางดานกายภาพและระบบ

นิเวศน อีกท้ังพื้นท่ีท้ังสองจัดเปนพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชวีภาพสูงจึงถูกประกาศใหเปน
พื้นที่ชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย ดวยเหตุท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงจึงทําใหกลายเปนแหลงประกอบอาชีพท่ีสําคัญของคนในจังหวัด โดยเฉพาะอาชีพประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจัดเปนอาชีพท่ีนําพามาซึ่งรายไดท้ังกบัคนในพ้ืนท่ีและคนท่ีเขาไป
ประกอบอาชีพในพืน้ท่ี จากการศึกษาเฉพาะลงไปในประเด็นเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง
ท้ังในพื้นท่ีอาวปตตานแีละพื้นท่ีอาวบานดอน พบวา ตางก็ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากกรม
ประมงต้ังแตเร่ิมตน จึงอาจกลาวไดวากรมประมงเปนผูริเร่ิมพัฒนาใหพื้นทีท้ั่งสองมีศักยภาพ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงถึงข้ันท่ีสามารถกลายเปนแหลงเพาะเล้ียงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ ตั้งแตการ
สนับสนุนพันธสัตวน้ํา การจัดหาพืน้ท่ี รวมถึงการจัดใหมีการอนญุาตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดย
พัฒนาการของความเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่อันนํามาซ่ึงการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงมีดวยกัน 3 ชวง 
คือ ระยะเร่ิมตนกอนการสงเสริมการเพาะเล้ียง ระยะท่ีมีการสนับสนุนและจดัใหมีการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําชายฝง และระยะท่ีเขาสูความเปล่ียนแปลงอันเนือ่งมาจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 

ระยะเริ่มตนกอนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํชายฝง 
กอน ป พ.ศ. 2500 อาวปตตานีจัดเปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก เนื่องจาก

เปนพื้นท่ีท่ีมีกระแสน้ําข้ึน กระแสน้ําลง คล่ืน ตลอดจนการทับถมของตะกอน แรธาตุและสัตวหนา
ดินตางๆ เชน หอย สาหรายทะเล ทําใหอาวปตตานมีีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีปาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณเปนท้ังแหลงอาหาร แหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา 
แหลงอนุบาลสัตวน้ําวยัออน การประกอบอาชีพของคนในพืน้ท่ีจึงเปนการประมงพื้นบานขนาดเล็ก
ท่ีไมตองใชเคร่ืองยนต การเก็บหาอาหารตามปาชายเลนเปนวิถีดั้งเดิมของชุมชน ดังจะเหน็ไดจากคํา



บอกกลาวของชาวบานในชุมชนบางตาวา อําเภอหนองจกิ ท่ีเลาถึงความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีวา 
“ปาชายเลนท่ีอยูในหมูบานเปนเสมือนท่ีพึง่ของคนจน เปนธนาคารของชาวบาน จะซ้ือหาอาหาร 
เคร่ืองใชไมสอย ก็สามารถหาไดจากท่ีนี”้ คําบอกเลาดังกลาวไมตางจากชาวบานบานปาตา หมูท่ี  1  
ตําบลตันหยงลูโตะ อําเภอเมือง ท่ีบอกเลาถึงความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี ขณะท่ีชาวบานบานบาง
ปลาหมอ หมูท่ี  2  ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง เปนอีกหมูบานหน่ึงท่ีอยูบริเวณอาวปตตานี แต
สามารถสะทอนความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีไดวา เดิมที่ในพ้ืนท่ีมีปาชายเลน และมีบึงน้ําเค็มใน
พื้นที่ มีสัตวมากมายหลายชนิด ท้ังเปง ตาตุม แสม  (ชาวบานไทยพุทธจับขายเสริมรายได) 
หนาแนนมาก ลิงแสมมีเปนรอยๆ ตัว ชาวบานเคยพบหมีดํา เหีย้ เสือปลาก็พบมาก มีนกน้ํา
หนาแนน สัตวน้ําจะพบปลากระบอก ปลาแขยง ปลากระพงขาว ปลาดุกทะเล ปูดํา กุงขาว กุงหงาย 
กุงเปลือกแข็งสีเหลืองเทา จํานวนมาก พื้นท่ีบริเวณบึงน้ําเค็มแหงนีเ้ปนพื้นท่ีหลวงท่ีชาวบานใชเปน
แหลงหากินประกอบอาชีพท่ีสมบูรณมาก 

ระหวาง ป พ.ศ. 2510-2518 ท้ังสามหมูบานก็ตองประสบกับปญหาเดยีวกันเม่ือกรมประมง
ไดสงเสริมใหมีการทําประมงท่ีใชเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไมวาจะเปนอวนรุนและอวน
ลาก เปนผลใหทรัพยากรสัตวน้ําถูกจับเพ่ิมมากข้ึน และหลังป พ.ศ. 2528 ไมนานกรมประมงได
สนับสนุนใหมีการเพาะเล้ียงกุงข้ึนในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ อาจกลาวไดวาการเพาะเล้ียงกุงทะเลเปน
การเพาะเล้ียงอันดับตนๆ ท่ีไดรับการสงเสริมใหเขาไปแทนท่ีการประกอบอาชีพดัง้เดิมของคนใน
ชุมชน การบุกรุกทําลายปาชายเลนบริเวณอาวปตตานีเร่ิมปรากฏใหเห็นเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้สวนหนึ่ง
เพื่อนําพื้นท่ีไปประกอบกิจกรรมการเพาะเล้ียงกุงทะเล 

กรณีอาวบานดอนสถานการณการใชประโยชนพื้นทีไ่มตางจากอาวปตตานีมากนกั เร่ิมตน 
การประกอบอาชีพสวนใหญเปนการทําประมง มีท้ังประมงพ้ืนบานและประมงขนาดใหญ เพราะ
พื้นที่อาวบานดอนเปนอีกพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของปาชายเลนมาก นอกจากนี้อาวบานดอน
ถือเปนแหลงอาหารทางดานทะเลท่ีข้ึนช่ือและมีขนาดใหญของประเทศ ไมวาจะเปนหอยลายซ่ึงเปน
หอยท่ีมีอยูตามธรรมชาติในอาวบานดอน กุงชนิดตาง ๆ ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ไดแก กุงแชบวย 
กุลาดํา กุลาลาย กุงเหลือง และโอคัก กุงขนาดเล็ก เชน กุงฝอย กุงหิน กุงทราย กุงปลอง กุงหัวมัน 
และกุงแกว เปนตน กลาวไดวาอาวบานดอนเปนแหลงปจจัยส่ีท่ีสําคัญของคนในพ้ืนท่ีท่ีเดียว ตอมา
ระหวาง พ.ศ. 2507-2515 อาวบานดอนก็ตองพบกับความเปล่ียนแปลงท่ีไมตางจากสถานการณท่ี
อาวปตตานีตองประสบ นั้นคือปญหาการใชเคร่ืองมืออวนรุนอวนลากเพื่อทําการประมงในพ้ืนท่ี 
แตก็ไมชัดเจนเทากับปญหาการขยายและบุกรุกปาชายเลนเพื่อทําการเพาะเล้ียงไมใชแตเฉพาะกุง
กุลาดําเทานั้น และรวมถึงการเพาะเล้ียงหอยนางรม หอยแครงท่ีตอมากลายเปนแหลงข้ึนช่ือของ
จังหวดัสุราษฎรธานีดวย  



การขยายพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําท้ังอาวปตตานีและอาวบานดอนนอกจากจะมีการขยายตัว
อยางรวดเร็วแลว ยังสงผลตอเนื่องไปถึงการเขามาลงทุนของกลุมผูมีฐานะทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ดวย โดยกลุมคนเหลานี้ตอมาจะมีบทบาทอยางมากตอการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ําของคน
ในพื้นท่ี 

 
ระยะท่ีมีการสนับสนุนและจัดใหมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของอาวปตตานีและอาวบานดอนมีลักษณะสงเสริมการ

เพาะเล้ียงแตกตางกันไปตามศักยภาพของพื้นท่ี นอกจากมีการทํานากุงในพื้นท่ีท่ีเหมือนกันแลวการ
สนับสนุนใหมีการเพาะเล้ียงปลาในกระชัง การเพาะเล้ียงหอย เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีทางกรม
ประมงพยายามสงเสริมใหเกิดอาชีพทั้งสองพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการเพาะเล้ียงหอยแครงดังจะเหน็ได
จากการสนับสนุนการะเพาะเล้ียงหอยแครงในอาวปตตานีอันเปนผลมาจาการท่ีกรมประมงไดทํา
การสํารวจพบวา อาวปตตานีมีความเหมาะสมในการเล้ียงหอยแครงโดยเฉพาะบริเวณกนอาว จึงได
ดําเนินการสงเสริมขยายพ้ืนท่ีเล้ียงหอยแครงในประเทศใหมากข้ึน โดยไดนําพันธุหอยแครงมา
ปลอยลงอาวปตตานี ในพืน้ท่ีหลายตําบล คือ ตําบลบานา บาราโหม และตันหยงลูโละ อําเภอเมือง 
อําเภอยะหร่ิง บานมูดี บานแหลมโพ สําหรับสวนของตําบลตันหยงหลูโละทางราชการโดยกรม
ประมงไดดําเนินการปลอยพันธุหอยแครงป พ.ศ. 2530 โดยนําพันธุหอยแครงมาจากจังหวัด
เพชรบุรี มาหวานในพื้นอานปตตานี  15 ไร ผลท่ีไดไมเปนท่ีนาพอใจเทาท่ีควร ตอมาในปเดยีวกนั
โครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝงพื้นบาน ไดขอสนับสนุนจากทางกรมประมงใหจดัซ้ือพันธมา
ปลอยอีกคร้ัง คร้ังนี้กรมประมงไดจัดซ้ือพนัธุหอยแครงมาจากประเทศมาเลเซียนํามาหวานในพืน้ท่ี 

60 ไร ทางโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝงพื้นบานไดวางแผนแบงปนผลตามโครงการกําหนด
คือ แบงใหสมาชิกกลุมผูเล้ียงรอยละ 60 พัฒนาหมูบานรอยละ 20 และ รอยละ 20 ท่ีเหลือนําไป
จัดซ้ือพันธหอยแครงมาเล้ียงในปตอไป การเล้ียงหอยแครงไดดําเนนิการมาจนถึงป 
พ.ศ 2534  เร่ิมมีปญหาในหมูบานคือชาวบานไมเขาใจในระบบการทํางานแบบกลุม และคิดวาพันธุ
หอยแครงท่ีปลอยลงไปเปนของสาธารณะ ตางคนก็ตางเก็บผลผลิตจนทางกลุมไมสามารถควบคุม
ได ในท่ีสุดกลุมผูเล้ียงหอยแครงบานตันหยงลูโละ ตําบลตันหยงลูโละ ก็เกิดการแยกตัวเปน  2 กลุม
ยอย ดังนี้ คือ กลุมผูเล้ียงหอยแครงหมูท่ี  2 บานตันหยงลูโละ และกลุมผูเล้ียงหอยแครงหมูท่ี  1 บาน
ตันหยงลูโละ ตําบลตันหยงลูโละ  

การเล้ียงหอยแครงท่ีหมูท่ี  1 บานตันหยงลูโละ ตําบลตันหยงลูโละ เร่ิมมีการจัดการเองเม่ือ
ป พ.ศ. 2536 เปนการลงทุนภายหลังจากแยกตัวจากกลุมผูเล้ียงหอยแครงหมูท่ี 2 บานตันหยงลูโละ
เปนการลงทุนรวมกันระหวางนายทุนจากจงัหวัดสตูลรวมกับกํานนัและผูใหญบานในขณะนั้น ขอ



อนุญาตเพาะเล้ียงสัตวน้ําจากประมงจังหวดัปตตานีทําแปลงเล้ียงหอยแครงเน้ือท่ีประมาณ  100 กวา
ไร ในอาวปตตานี พื้นที่ตําบลบาราโหม โดยมีขอตกลงกันวาจะมีการแบงผลประโยชนจากแปลง
เล้ียงหอยแครงรอยละ  30 ใหกับมัสยดิ หากตอมานายทุนจากสตูลไดถอนตัวออกไป กิจการ
ดําเนินการตอมาโดยกํานนัและผูใหญบานแตก็ไมประสบความสําเร็จ ป พ.ศ. 2538 กรมประมงจะ
ทดลองเพาะเล้ียงหอยแครงท่ีอาวตะโละบานา รวมกับชาวบานตําบลบานา โดยมีการลงทุนใหใน
ลักษณะกองทุนหมุนเวยีน มีการแบงปนผลกําไร ปรากฏวาโครงการนี้ตองลมเลิกไปเนื่องจากมี
ปญหาการลักขโมยหอยของโครงการ มีชาวบานจากพื้นท่ีตางๆ ท่ีเขามาเก็บเกีย่วหอยในพ้ืนท่ี
โครงการจํานวนมากเจาหนาท่ีกรมประมงแจงความตํารวจมาจับชาวบาน พ.ศ. 2539 ชาวบาน
รวมตัวกันเขาหุนๆ ละ  100 บาท ครอบครัวละไมเกิน  20 หุน เพื่อปองกันทุนจากขางนอกเขามา 
ระยะแรกไมมีการปกแนวเขต เพียงแตใชตนไมบนฝงเปนแนวกําหนดเขตพื้นท่ี ชวงแรกชาวบาน
เล้ียงเองโดยไมไดขออนุญาตเพาะเล้ียงจากจังหวัด เม่ือการเพาะเล้ียงไดผลดีจึงมีการทําเร่ืองขอ
อนุญาตเพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นท่ีประมาณ  20 ไร แตมีการเพาะเล้ียงจริงมากกวา  20 ไร ตอมาทาง
กลุมผูใหญบานตองการทําดวยจึงไดมีการปกไมทําแนวเขตกันข้ึน ชวงแรกเปนการลงทุนรวมกนั
ระหวางชาวบานกับงบประมาณท่ีสนับสนุนจากขางนอก  (งบผูแทนราษฎร) ท่ีนํามาลงทุนดวยเพื่อ
หากําไรมาจดัซ้ือท่ีดินขยายมัสยิด สวนทุนของชาวบานเพ่ือเอากําไรมาปนผล ปรากฏวาไดผลกําไร
ดีสามารถจัดซ้ือท่ีดินใหมัสยดิไดตามท่ีตองการ มีการลงทุนเล้ียงตอเนือ่งในสวนทุนของชาวบาน 
การเพาะเล้ียงหอยแครงดําเนินการเร่ือยมาจนกระท่ังภายหลังไมมีการจํากัดหุน ทําใหหุนสวนของ
กํานันกบัเครือญาติและพรรคพวกมีสัดสวนในหุนเพิ่มข้ึนในขณะท่ีสัดสวนหุนของชาวบานเร่ิม
ลดลง จนกระท่ังปจจุบันชาวบานมีหุนไมถึงรอยละ  20 ของหุนท้ังหมด เนื่องจากมีการถอนหุน
เพราะเกดิความไมไววางใจ ขาดการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ ทุกอยางอยูท่ีกลุมกํานนั
เกือบท้ังหมด 

ขณะท่ีพืน้ท่ีบานตันหยงลูโละ ตําบลตันหยงลูโละ เปนตัวแทนท่ีแสดงใหเห็นกระบวนการ
และแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐตอการเพาะเล้ียงในพ้ืนท่ีอาวปตตานี ตลอดจนถึงการเปล่ียน
ผานของการลงทุนในพืน้ท่ี พัฒนาการการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของอาวบานดอน บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอ
ดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ เปนอีกตวัอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการเพาะเล้ียงในพ้ืนท่ี การ
เพาะเล้ียงหอยในพ้ืนท่ีเร่ิมตนจากการเล้ียงหอยนางรม ซ่ึงหอยจะตัวโต ขาวสะอาด ขนาดเน้ือกบั
เปลือกขนาดเดียวกัน และมีความตองการจากตลาดสูง ชวงระหวาง พ.ศ. 2507-25015 เร่ิมซบเซา
เนื่องจากมีการใชเคร่ืองมือทําการประมงท่ีผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี ชาวบานจึงไดหันมาทําการ
เพาะเล้ียงหอยแครงเพ่ือปองกันเขตและปองกันเรืออวนลากอวนรุน แตเพราะพ้ืนท่ีท่ีจะเพาะเล้ียงมี
นอยลงขณะน้ีความตองการลงทุนในพื้นท่ีมีเพิ่มสูงข้ึน ทําใหเกดิการแยงชิงกนัพื้นท่ีสําหรับการ



เพาะเล้ียง และมีการบุกรุกพื้นท่ีเพิ่มท้ังในทะเลและบนบกเพ่ือเพาะเล้ียงกุง เม่ือมีการเพาะเล้ียงสัตว
น้ําแพรหลายทําใหลูกพนัธในการเพาะเล้ียงในประเทศไมเพียงพอ ทางกรมประมงจึงเร่ิมมีการ
นําเขาพันธุหอยแครงจากประเทศมาเลเซียเพื่อใชสําหรับการเพาะเล้ียง ปรากฏวาไดรับความนยิม
มาก การเพาะเล้ียงหอยแครงจึงกลายเปนอาชีพท่ีสรางรายไดมหาศาลใหกับผูเพาะเล้ียง ยังผลใหมี
นักลงทุนจากภาคกลางเร่ิมอพยพกนัมาลงทุนในพืน้ท่ีมากข้ึน เรียกวา “คนเมืองใน” จากเมืองเพชร 
การประกอบอาชีพเพาะเล้ียงหอยแครงจึงเร่ิมมีปญหาเพิ่มขึ้นท้ังเร่ืองการแยงชิงพ้ืนท่ีเพื่อใชในการ
เพาะเล้ียงและการลักขโมยสัตวน้ําท่ีไดมีการเพาะเล้ียงไวในพ้ืนท่ีก็เพิ่มข้ึนดวยเชนกนั 

ระยะท่ีเขาสูความเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 
ความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอาวปตตานแีละอาวบานดอนเร่ืองการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเร่ิมตน

เห็นชัดเจนข้ึนเม่ือมีการเขาไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีมากข้ึนท้ังจากคนในพื้นท่ีเองหรือจากกลุมคน
นอกพ้ืนท่ีประกอบกับการนาํกฎหมายมาเปนเคร่ืองมือควบคุมพื้นท่ี ไมวาจะเปนการออกใบอนุญาต
ใหทําการเพาะเล้ียง การกําหนดเขตแนวการเพาะเล้ียง ส่ิงเหลานี้ยิ่งกอใหเกดิพัฒนาการอันนํามาซ่ึง
ความเปล่ียนแปลงในหลายดาน ดังเชนท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีอาวปตตาน ี เม่ือ ป พ.ศ  .2539 พบวา 
กระแสคัดคานการเล้ียงหอยแครงในอาวปตตานีทวีความรุนแรงข้ึนเพราะชาวประมงในอาวเช่ือวา
หอยแครงเปนสาเหตุทําใหเกดิการระบาดของหอยสังขหนาม เปนอุปสรรคตอการทําประมงของ
ชาวบานเนื่องจากเม่ือทําการการสางอวนจะลําบากเพราะติดเปลือกหอยเปนผลใหอายกุารใชงาน
ของอวนส้ันลง จึงเปนอันตรายตอชาวประมงอยางยิ่ง ขณะท่ีอธิบดีกรมประมงในสมัยนั้นเดนิทาง
ลงมารวมเวทีเจรจากับชาวบานท่ี บานตันหยงเปาว อําเภอหนองจิก จังหวดัปตตานี เกีย่วกับปญหา
ความขัดแยงในการทําประมงโดยใชเคร่ืองมือทําลายลางและ ทางชาวบานไดมีการนําเสนอปญหา
ความขัดแยงเกี่ยวกับนโยบายการเพาะเล้ียงในอาวปตตานีโดยเฉพาะการเพาะเล้ียงหอยแครงดวยวา
มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวประมงขนาดเล็กขนาดเล็กเปนอยางมาก อีกท้ังการเพาะเล้ียง
หอยแครงสวนใหญจะเปนของกลุมนายทุนดังเชนการเล้ียงหอยแครงที่แหลมนกสวนใหญเปนกลุม
นายทุนจากจังหวัดเพชรบุรี มีการใชไมปกกั้นแนวเขตสรางขนําเฝาหอยในทะเลหลายแหงโดยไม
เคารพจารีตของทองถ่ิน มีการลักลอบตัดไมจากปาชายเลนบริเวณริมชายฝงทะเลจนหมด มีการถม
พื้นที่ชายฝงบริเวณอาลูจนีอ ซ่ึงเปนแหลงหากินของชาวบานทําใหมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกบั
ชาวบานท่ีเคยทํามาหากินอยูดั้งเดิมเปนประจํา ดังนัน้ปญหาความขัดแยงในบริเวณรอบอาวปตตานี
จึงคงดําเนินอยูเพยีงแตไมแสดงภาพใหเหน็ชัดเจน ตอมาระหวาง ป พ.ศ  2541-2542 ชาวบานท่ีบาลา
ดูวอกับชาวบานบางปู อําเภอยะหร่ิง จังหวดัปตตานีทําการเพาะเลี้ยงหอยแครงทับพ้ืนท่ีกัน 
กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทจนเดือนรอนถึงอําเภอตองเขามายุติความขัดแยง โดยทางอําเภอตองหา
ทุนมาชดเชยคาเสียหายใหกบัคูกรณีเพื่อใหเร่ืองยุติลง ทายท่ีสุดทางอําเภอจะตองประกาศใหหอยท่ี



ปลอยไปแลวเปนสมบัติสวนกลางและประกาศยกเลิกไมใหมีการเล้ียงอีกตอไป หากแตปญหาความ
ขัดแยงระหวางกลุมผูเพาะเล้ียงยังคงดํารงอยูเพยีงแตยังไมปรากฏชัด ประเดน็ปญหาอีกประเด็น
หนึ่งท่ีอาวปตตานีตองประสบคือการขยายพื้นท่ีเพื่อทําการเพาะเล้ียงท่ีขยายตวัออกจากขอบเขต
พื้นที่เดิมท่ีมีการอนุญาตไว นับเปนอีกปญหาท่ีกรมประมงยังไมสามารถหาขอยุติได 

พื้นที่อาวบานดอนไมไดมีความเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางจากอาวปตตานมีากนัก ปญหาพื้นท่ี
ไมเพียงพอตอการลงทุนและการแยงชิงรวมท้ังการลักลอบขยายพืน้ท่ีเพือ่การเพาะเล้ียงมีใหเห็นอยู
รอบอาว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอทาฉางและอําเภอไชยา หากแต
สถานการณความขัดแยงดานสังคมในเร่ืองพื้นท่ีอนุญาตเพาะเล้ียงและการลงทุนดานการเพาะเล้ียง
เร่ิมชัดเจนข้ึนหลังจากประสบภาวะวิกฤติน้ําทวมท่ีกะทูนเม่ือ พ.ศ. 2532 เพราะเม่ือน้ําจากเขาไหล
ทะลักลงสูทะเลทําใหน้ําในอาวเกดิความเปล่ียนแปลงมีลักษณะต้ืนเขินทําใหการไหลผานของ
กระแสน้ําเปนไปไดยากสงผลกระทบโดยตรงตอหอยท่ีเพาะเล้ียงไว ทางแกนนําชุมชนในขณะน้ัน
จึงไดริเร่ิมแนวคิดแบบสหกรณนํามาแกไขปญหาและผลกระทบท่ีสงผลใหหอยท่ีเพาะเล้ียงตายหมด 
โดยไดมีแกนนําบางคนเช่ือมตอกับนักการเมืองและขอความชวยเหลือ จนไดรับงบประมาณจาก
พรรคการเมืองพรรคหน่ึงสนับสนุนและแกไขปญหาของอาวบานดอน ควบคูไปกบัการฟนฟูอาว
บานดอนโดยอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการแบบสหกรณ ตอมาระหวาง พ.ศ. 2535-2536 มี
นักการเมืองเขามาแทรกแซงการบริหารงานของสหกรณเนื่องจากผลประโยชนการเล้ียงหอยได
เติบโตอยางรวดเร็วจึงตองมาจัดสรรโดยระบบกลุม เม่ือมีนักการเมืองเขามาจึงกลายเปนระบบพรรค
พวกทําใหเกิดความเสียหายแกระบบสหกรณเพราะไมสามารถปองกันอิทธิพลไดทําใหสมาชิกเร่ิม
เปนหนี้มากข้ึน  

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังท่ีกรมประมงใหการสนับสนุนการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
ชายฝง รวมท้ังการอนุญาตใหเพาะเล้ียงโดยขาดกระบวนการติดตามดแูลหรือปองกันการขยายพ้ืนท่ี 
ไดกอใหเกดิความขัดแยงข้ึนในพ้ืนท่ีรวมถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการเพาะเล้ียงไดสงผลใหเหน็
รองรอยความแตกราวถึงปจจุบันนี้ ซ่ึงหากทางออกสําหรับการแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคมที่
เกิดข้ึนไมวาจะเปนกรณีความขัดแยงระหวางประมงพ้ืนบานกับผูประกอบการเพาะเล้ียงชายฝง 
ปญหาระหวางกลุมผูเพาะเล้ียงดวยกนัเอง ปญหานายทุนนอกพ้ืนท่ีเขาไปทําการสัมปทาน ปญหา
การขยายพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงออกไปเกินกวาท่ีกาํหนด ปญหาเร่ืองสารตกคางอันเนื่องมาจากการ
เพาะเล้ียงและปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรชายฝง ยังคงไมเกิดกระบวนการหรือ
แนวทางชดัเจนจากภาครัฐท่ีจะทํารวมกับชุมชนคาดวาปญหาความขัดแยงดังกลาวกค็งไมสามารถ
หาขอยุติไดเชนกัน 

3.2 ศักยภาพและขอจํากัดของชมุชน 



การศึกษาเจาะลึกลงไปในเร่ืองศักยภาพและขอจํากัดของชุมชนท่ีอาศัยอยูรอบอาวปตตานี
และรอบอาวบานดอนทําใหคนพบวามีความแตกตางกนัอยางเหน็ไดชัด ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจาก
พื้นฐานทางดานศาสนาและวฒันธรรม 

ชุมชนรอบอาวปตตานีโดยสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นท่ีจึงถูกเช่ือมโยงเขากบัหลักการทางศาสนา ความเช่ือ วิถีชีวิต และจารีตประเพณี ถูกแสดง
ออกมาในรูปของภูมิปญญาทองถ่ิน อยางแยกไมออก ดงัจะเห็นจากตัวอยางชุมชนบานบางตาวากบั
การเพาะเล้ียงหอยแมลงภู ชาวบานใชเพยีงไมหลักลอหอยใหมาเกาะ และหลัก  1 ตนสามารถเก็บ
ผลผลิตจากหอยไดถึง  15 กิโลกรัมและเมื่อนําไปจําหนวยสามารถทํารายไดถึง กิโลกรัมละ  3 บาท 
นอกจากนี้ ชาวบานท่ีเล้ียงหอยหารายได ไดรูจกัปรับเปล่ียนแนวไมหลักท่ีใชแนวเล้ียงหอยเปน
เข่ือนชีวภาพปองกันการกดัเซาะชายฝงไดในเวลาเดียวกนัดวย นอกจากนี้ชุมชนบางตาวาไดสะทอน
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนไดอีกรูปแบบหนึ่ง 
ชาวบานเลาวาปาชายเลนท่ีมีอยูในชุมชนเปนเสมือนแหลงท่ีพึ่งท่ีสําคัญสําหรับคนจน เปนเสมือน
ธนาคารชาวบานท่ีสามารถเบิกถอนและฝากเงินไดตลอดเวลา และตามหลักของศาสนาอิสลามได
กลาวส่ังสอนเสมอมาวาปาเปนพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีไวสําหรับใชประโยชนรวมกนั ใครไมสามารถ
ครอบครองหรือเปนเจาของไดเพยีงคนเดยีว ทะเลก็เฉกเชนเดยีวกับปา ทุกคนสามารถท่ีจะใช
ประโยชนไดอยางเทาเทียมไมมีใครเปนเจาของ นอกจากนี้ชาวบานยังมีชุดความเช่ือท่ีนาสนใจ
เกี่ยวกับอาวปตตานีวา “อาวเปนพืน้ท่ีเฮาะกามา (พื้นท่ีกลาง) และเปนพื้นท่ีวากบั (พื้นทีก่ลาง 
ศักดิ์สิทธ์ิ) ท่ีทุกคนจะตองใหความเคารพนับถือ”แตอยางไรก็ตามท่ีผานมาสถานการณการใช
ประโยชนรอบอาวปตตานีไดทวีความเขมขนข้ึนท้ังการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และการทําประมง ส่ิง
เหลานี้สงผลกระทบและลดทอนศักยภาพของชุมชนในการท่ีจะพิทักษ รักษาและใช
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกันภายใตกฎระเบียบท่ีเกดิข้ึนจากจารีตประเพณี แตกลับถูกแทนท่ีโดยกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับทางกฎหมายท่ีหนวยงานท่ีเกีย่วของไดหยิบยกมาใชพรอมกับการสงเสริมการใช
พื้นที่ท่ีมีความเขมขนยิ่งข้ึนไปอีก ส่ิงเหลานี้เองท่ีกอใหเกิดขอจํากดัข้ึนกับชุมชนในการท่ีจะทําตาม
วิถีชีวิตดั่งเดิม ประกอบกับการนําแนวนโยบายของรัฐมาใชกับชุมชนโดยไมมีการปรับใชใหเขากบั
วิถีชีวิตของชุมชนยิ่งตีกรอบใหชุมชนเพิม่มากยิ่งข้ึน 

สําหรับกรณีของอาวบานดอน ในอดีตการเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ีเปนการเพาะเล้ียงแบบ
ธรรมชาติท่ีคนสามารถเขาไปเก็บเกีย่วผลผลิตไดตามฤดูกาล ทําใหหอย และสัตวน้ําอ่ืนๆ ท้ัง กุง 
หอย ปู ปลา มีระยะเวลาในการฟนฟตูามธรรมธรรมชาติ ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการใช
ทรัพยากรทะเลและชายฝงท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศและฤดกูาล ตอมาหลังจากการเพาะเล้ียงไดรับ
การสงเสริมและสนับสนุนจากกรมประมงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของมากข้ึนรูปแบบการเพาะเล้ียง



ไดเปล่ียนแปลงไปเปนการใชพื้นที่เพาะเล้ียงอยางเขมขนมากข้ึน เปนผลใหทรัยพากรธรรมชาติไม
สามารถฟนตัวไดตามธรรมชาติ ดังเชน กรณีลูกพันธหอยแครงท่ีอดีตไมจําเปนตองนําเขาจาก
ตางประเทศเพราะเม่ือปลอยใหมีระยะเวลาฟนตัวจะทําใหลูกพันธุเติบโตข้ึนเองตามฤดูกาลและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม แตปจจุบันลูกพันธุสวนใหญตองนําเขาจากประเทศมาเลเซีย สงผล
กระทบอยางยิง่ตอผูเพาะเล้ียงรายยอยท่ีมีกาํลังทุนในการผลิตนอยถือเปนขอจํากัดดานการเพาะเล้ียง
ท่ีผูเพาะเล้ียงรายยอยกําลังประสบอยู แตกลับไมเปนปญหาใหญสําหรับผูท่ีมีกําลังทุน ซ่ึงหากปลอย
ใหสถานการณเชนนีเ้กิดข้ึนเปนระยะเวลานานจะกอใหเกิดการเปล่ียนมือของผูมีสิทธขอพื้นท่ี
อนุญาตเพาะเล้ียงข้ึนไดและทายท่ีสุดคนกลุมนี้ก็จะกลายเปนเพยีงผูรับจางเพาะเล้ียงไมสามารถเปน
เจาของไดเหมอืนเดิม จากการสอบถามชาวบานเกี่ยวกับปญหาเร่ืองพันธุท่ีจะใชสําหรับเพาะเล้ียง 
ชาวบานไดเสนอวาใหมีทําการทําแปลงเพาะเล้ียงภายในประเทศเพราะจะเปนการลดตนทุนในการ
เพาะเล้ียงเปนการลดขอจํากดัดานทุนการผลิตใหกับชุมชนดวย จากพัฒนาการความเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึนในชุมชนอาวบานดอนสะทอนภาพของการรวมกลุมของชุมชนไดดี ดังจะเห็นไดจากการ
รวมกลุมกันจดัต้ังสหกรณเพื่อแกไขปญหาอันเนื่องมาจากไมสามารถเพาะเล้ียงหอยไดภายหลังเกดิ
วิกฤติการน้ําทวมในภาคใต แสดงใหเห็นวาแทจริงแลวชุมชนมีความคิดริเร่ิมและมีศักยภาพพอที่
บริหารจัดการดวยตนเอง เพียงแตอาจจะตองเพิ่มทักษะการดานการบริหารจัดการองคกรท่ี
เหมาะสมใหกบัชุมชน ควบคูไปกับการเสริมสรางความตระหนักดานการฟนฟู อนรัุกษและพิทักษ
ทรัพยากรใหกบัชุมชนเพื่อใหเห็นถึงมิติความเชื่อมโยงระหวางคนและทรัพยากรดวย 



บทท่ี 4 
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

บทนี้จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางโครงการ Sea Food Bank กับสถานการณจริง
ในพื้นท่ีศึกษาวามีความสอดคลองและเปนไปไดหรือไมหากมีการดําเนินโครงการ Sea Food Bank 
ในพื้นท่ี ขณะเดยีวกันจะเสนอแนะถึงความเหมาะสมตอการดําเนินการของโครงการ Sea Food 
Bank ในอนาคต 

3.3 บทวิเคราะหความสัมพันธโครงการ Sea Food bank ตอวิถีชีวิตชุมชน 

การวิเคราะหบทบาทความสัมพันธในครั้งนี้จะทําการวิเคราะหใหเหน็ในมิติของเร่ืองสิทธิ
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในดานกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ กลาวคือ 

1) ดานกฎหมาย 
พื้นที่อาวปตตานีและอาวบานดอน เปนแหลงหากินของชุมชนปรากฏเปนหลักฐาน

ชัดเจนรอบพืน้ท่ีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยเหตุนีก้ารพัฒนาพืน้ท่ีตามโครงการของรัฐไมวาจะ
เปนโครงการใด ๆ กต็ามท่ีสงผลตอชุมชนท้ังในดานบวกและดานลบจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
สอบถามความคิดเห็นของชมุชน ท้ังนี้กฎหมายกไ็ดกําหนดไวชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับเร่ืองสิทธิของชุมชนทองถ่ินในการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 46 บัญญัติวา “บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมี
สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณ ี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของ
ชาติ และมีสวนรวมในการจดัการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัต”ิ รวมท้ังเร่ืองสิทธิของบุคคลในการมีชีวิตอยูใน
ส่ิงแวดลอมท่ีดีและหนาท่ีของเจาของโครงการในการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(Environment Impact Assessment : EIA)  ในกรณีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกดิ
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม มาตรา 56 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวน
รวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพ
อยูไดอยางปกติและตอเนื่อง หรือคุณภาพชีวิตของตนยอมไดรับการคุมครอง ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 



การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมจะกระทําไมได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคกรทางดานส่ิงแวดลอม และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาดานส่ิงแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนการดําเนินการดังกลาว 
ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายกําหนด” 

จากหลักการและแนวคิดของการแปลงสินทรัพยเปนทุนในโครงการ Sea Food Bank ท่ี
หยิบเอาพืน้ท่ีสาธารณะคือทะเลมาแปลงใหเปนเอกสารสิทธิหรือใบอนุญาตเพาะเล้ียงท่ีสามารถใช
ประกอบการทางธุรกิจและสินเช่ือไดนั้นขัดกับหลักการดานสิทธิชุมชนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะทะเล
เปนพื้นท่ีสาธารณะท่ีทุกคนสามารถใชประโยชนไดอยางเทาเทียมกนัไมมีบุคคลใดสามารถถือสิทธิ
ยึดถือครอบครองได ดังนัน้การเขาถึงพืน้ท่ีสาธารณะนี้จะตองไมใชเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง 
ไมเชนนัน้แลวทรัพยสินสวนกลางจะกลายเปนทรัพยสินสวนบุคคลได ดังตัวอยางการอนุญาตใหมี
การเพาะเล้ียงในปจจุบันท่ีอนญุาตใหทําการเพาะเล้ียงในลักษณะการสัมปทาน อาจกลาวไดวาเปน
การจัดสรรสิทธิและกีดกั้นสิทธิของชุมชนอีกหลายกลุมท่ีอาศัยทะเลในการประกอบอาชีพ เพราะ
บุคคลท่ีไดรับอนุญาตทําการเพาะเล้ียงมักถือสิทธิครอบครองพื้นท่ีโดยพฤตินัยสงผลใหคนอีกหลาย
กลุมไมสามารถเขาไปทําประโยชนในพ้ืนท่ีได หากบุคคลท่ีทําการเพาะเล้ียงจะมีการกลาวอางใน
เร่ืองสิทธิก็จะมีเฉพาะแตเพยีงเคร่ืองมือ หรืออุปกรณในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเทานัน้ท่ีเปนสิทธิของ
ผูขออนุญาตเพาะเล้ียงแตไมใชทรัพยากรทะเลและชายฝงอยางแนนอน จึงอาจประเมินในเบ้ืองตน
วาโครงการ Sea Food Bank ท่ีมุงจะแกไขปญหาความยากจน สรางความเทาเทียมกนัของการเขาถึง
ทรัพยากรดูเหมือนจะไมสามารถแกปญหาไดแตจะยิ่งทําใหชุมชนตองสูญเสียสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งข้ึน นอกจากนีจ้ากกรณีอาวปตตานีและอาวบานดอนไดแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธในเชิงอํานาจท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี กลาวคือกลุมคนที่มีกําลังทุนและอํานาจเทานั้นท่ี
สามารถจะสามารถเขาถึงทรัยพากรได และเม่ือเปนเชนนัน้คนท่ีไมมีท้ังอํานาจและกําลังทุนใน
ชุมชนอาจจะตองสูญเสียเพ่ิมข้ึนคือ การสูญเสียวิถีการผลิตในการดํารงอยูตามสิทธิชุมชนของ
ตนเองในพื้นท่ี 

2) ดานสังคม 
การดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐท่ีผานเขามาในชุมชน ทําใหชุมชนเกดิ

กระบวนการเรียนรูและมีชุดบทเรียนท่ีสําคัญวาโครงการหรือนโยบายสวนใหญขาดความโปรงใส
และการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน ทําใหสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดมิเพราะ
หนวยงานของรัฐสวนใหญไมพยายามสรางความเขาใจรวมกับชุมชนและไมไดสอบถามความ
คิดเห็นของชุมชนทําใหเกิดผลกระทบตามมาในระยะยาว เพราะนอกจากจะเสียสิทธิในการเขาถึง



ทรัพยากรแลว ส่ิงท่ีตามมาคือตองสูญเสียอาชีพ สูญเสียรายไดและบางกรณีอาจกอใหเกดิปญหา
ความขัดแยงข้ึนในชุมชนและอาจถูกพัฒนาใหกลายเปนรอยราวในสังคมตอไป ดังจะเห็นไดจาก
สถานการณในพ้ืนท่ีอาวปตตานีและอาวบานดอน ท่ีอาจเปนตัวแทนในเร่ืองความขัดแยงของชุมชน
ไดด ี เพราะปจจุบันความขัดแยงอันเนื่องมาจากการขยายพ้ืนท่ีทําการเพาะเล้ียงยังไมสามารถหาแนว
ทางแกไขได หากมีการดําเนินการตามโครงการ Sea Food Bank จะยิ่งเปนการเพิ่มปญหาใหกบั
พื้นที่เนื่องจากอาจเกิดการซอนทับของพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงได แมทางกรมประมงจะบอกวาไดมีการ
สํารวจเพิ่มเติมจากพื้นท่ีท่ีออกใบอนุญาตใหเดิมแตปญหาคือ พื้นที่ท่ีไดรับการอนุญาตเพาะเล้ียงกบั
พื้นที่ประกอบการจริงท้ังในอาวบานดอนและอาวปตตานีมีขนาดการใชพื้นที่ไมตรงกับท่ีอนุญาต 
ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีกรมประมงควรจะตองดําเนินการแกไขเร่ืองนีใ้หแลวเสร็จกอนท่ีจะริเร่ิม
โครงการนี้ และประเด็นสําคัญท่ีเห็นวากรมประมงควรจะมีการพจิารณาควบคูกนัไปคือเร่ืองระบบ
ความเช่ือและภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังนี้เพราะชาวบานมีชุดองคความรูในการจัดการทรัพยากรอยูแลว
ชุดหนึ่ง การเขาไปตัดตอนความคิดของชุมชนจะยิ่งกอใหเกิดความขัดแยงมากข้ึน อาจกลาวไดวา
โดยแทจริงแลวการเพาะเล้ียงหรือการดําเนินโครงการใดๆ ก็ตามไมใชปญหา แตปญหาอยูท่ีวิธีการ
คิดของคน กระบวนการและวิธีการท่ีจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนมากกวาท่ีกําลังเปน
ปญหาของสังคมไทย 

3) ดานเศรษฐกิจ 
แนวคิดสําคัญของการแปลงสินทรัพยเปนทุนของโครงการ Sea Food Bank คือ การ

เปดโอกาสใหชุมชนมีเอกสารแสดงสิทธิสําหรับขอกูยืมเงินจากธนาคารภายใตสมมติฐานเพื่อการ
แกไขความยากจนพรอมกับการเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับทองทะเล ในแงมุมของการใชเอกสาร
สิทธิเพื่อเพ่ิมมูลคาสําหรับการลงทุนจะมีมูลคาเทาไหรธนาคารผูปลอยเงินใหกับลูกคาจะเปนผู
ตีความเทานั้น แมกรมประมงจะออกมารับประกันวามีการลงทุนท่ีครบวงจรและสามารถสรางความ
ยั่งยืนทางอาชีพได แตก็ไมไดบอกถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังเร่ืองตลาด ราคา และความ
ชัดเจนดานการลงทุนช้ีแจงเพียงแตการไดมาซ่ึงเงินลงทุนอันเกดิจากการกูยืมแหลงเงินทุน แนวทาง
ดังกลาวอาจจะเปนการสรางหนี้ทางออมใหกับชุมชนเปนการสงเสริมใหเกดิการลงทุนท่ีขาดความ
รับผิดชอบเพราะไมมีอะไรรับประกันไดวาเงินท่ีกูสามารถทําการสงคืนไดจริง แมจะมีการกลาววา
การลงทุนจะตองมีความเส่ียงแตชาวบานซ่ึงไมเคยประกอบอาชีพหรือสันทัดในเร่ืองระบบเงินกูยืม
อาจยิ่งตกอยูในวังวนของการเปนหนี้มากย่ิงข้ึน 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาขณะท่ีสถานการณปจจุบันของทรัพยากรทะเลและชายฝง
กําลังประสบกบัปญหาความเส่ือมโทรมอันเนื่องมาจากการประกอบกิจกรรมในทองทะเลและ
ชายฝงมากเกนิกวาศักยภาพของธรรมชาติจะรับได การแกไขปญหาของกรมประมงตามโครงการ 



Sea Food Bank มองเพียงการแกไขท่ีปลายเหตุคือปริมาณสัตวน้ําท่ีลดนอยลง แตขาดมิติมุมมองใน
ดานการฟนฟ ู อนุรักษและพิทักษทรัพยากรธรรมชาติใหเพิ่มข้ึนเองตามธรรมชาติ ขาดมุมมองดาน
ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะเร่ืองมลพิษทางทะเลและสารตกคางจากการเพาะเล้ียง อาจกลาวไดวาเปนอีก
ประเด็นท่ีกรมประมงยังไมมีคําตอบชัดเจนสําหรับแนวทางปฏิบัติ มีเพียงเปาหมายท่ีจะทําใหเกดิข้ึน
ในเร่ืองอาหารปลอดภัยและการพัฒนาแหลงอาหารท่ีสําคัญของโลก ท้ังท่ีปญหาเร่ืองคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝงของประเทศไทยจัดไดวากําลังอยูในภาวะท่ีนาเปนหวง และสวนหนึ่งของปญหาก็
เกิดข้ึนจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงนั้นเอง ดังนั้นทําอยางไรจึงบรรเทาปญหานีห้รือยุติปญหานี้
ใหไดกอนท่ีจะดําเนนิการเพือ่ใหเกดิความปลอดภัยดานอาหารอยางแทจริง ไมเชนนั้นแลว
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจคงจะตองยุติลงกอนท่ีจะมีการดําเนินอยางแนนอน 

3.4 ขอเสนอแนะของชุมชนกับโครงการ Sea Food Bank 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของชุมชนบริเวณรอบอาวปตตานแีละอาวบานดอน 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ Sea Food Bank ระหวางวนัท่ี 
20 – 21 กรกฎาคม 2547 ณ หองไกรกาบแกว โรงแรม เดอะรีเจนซ่ี อ.หาดใหญ จ.สงขลาท่ีจัด
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พบวามีขอเสนอแนะท่ีนาสนใจในหลายประเด็น คือ 

1. การจัดลําดับความสําคัญของปญหา: กรมประมงควรจะมีการจัดลําดบัความสําคัญ
ของการแกไขปญหาทรัพยากรทะเลและชายฝงอยางเปนระบบ ควรใหน้ําหนักในเร่ืองการฟนฟ ู
อนุรักษ และพิทักษทรัพยากรธรรมชาติตามระบบนิเวศนวิทยากอนท่ีจะมุงเนนการเพิ่มผลผลิตโดย
ขาดการพิจารณาถึงความสามารถและศักยภาพท่ีธรรมชาติสามารถกระทําได เพราะหากกรมประมง
จะใหเวลาและความสําคัญกับมิตินี้มากข้ึนกรมประมงจะสามารถแกไขสถานการณปญหาเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงท่ีมีอยูไดอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเร่ืองการใชเคร่ืองมือ
ประมงท่ีผิดกฎหมาย การอนุญาตเพาะเล้ียงแบบไมจํากัดพื้นท่ีในทะเล การไมสามารถบังคับใช
กฎหมายได เปนตน เพราะหากกรมประมงยังคงมองขามมิตินี้การแกไขปญหาก็จะเปนการแกไขท่ี
ปลายเหตุอยูรํ่าไป นอกจากนี้การแกไขความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลก็ไมเกดิข้ึน เพราะฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนฐานชีวิตของคนในประเทศยงัคงถูกละเลยและมองขามตนตอของปญหา
ท่ีแทจริง 

2. การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ Sea Food Bank: เปนอีกประเด็นท่ีกรม
ประมงควรจะใหความสําคัญเปนอันดับแรก ท้ังนี้เพราะโครงการเก่ียวของกับหลายฝายโดยเฉพาะ
ชุมชนท่ีเปนเปาหมายของการดําเนินงานแตขณะนี้มีกลุมคนเพียงบางสวนเทานั้นท่ีรับทราบขอมูล 
อีกทั้งขอมูลท่ีรับทราบยังคงไมมีความชัดเจนและไมเพยีงพอตอการตัดสินใจของกลุมคนท่ีเกี่ยวของ 



เนื่องจากเร่ืองนี้เกี่ยวของและสัมพันธกับชุมชนท้ังในดานวิถีชีวิต กฎหมายและสิทธิของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

3. การเปดรับฟงความคิดเหน็: กรมประมงและผูท่ีรับผิดชอบโครงการ Sea Food Bank 
ควรจะมีการเปดรับฟงความคิดเห็นของคนในพืน้ท่ีกอนมีการดําเนนิโครงการ โดยเฉพาะกลุมคนท่ี
มีชีวิตสัมพันธและเกีย่วของอยูกับทะเล ไมวาจะเปนชาวประมงพ้ืนบาน กลุมผูเพาะเล้ียง ประมง
พาณิชย รวมไปถึงหนวยงานอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกบัโครงการท้ังในดานการใหขอเสนอแนะตอ
นโยบายท่ีเกิดข้ึน เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนตน ท้ังนี้เพื่อเปนการเปดมุมมองและวิสัยทัศนของกรมประมงในการหยิบยก
สถานการณจริงในพื้นท่ีมาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายแทนการกําหนดนโยบายจาก
ผูบริหารสวนกลาง 

4. การใหความสําคัญกับองคความรูชุมชน : การดําเนินการของกรมประมงในหลาย
คร้ังขาดมิติดานสังคมและการเคารพองคความรูของชุมชน ทําใหเกิดปญหากับคนในพื้นท่ีกอใหเกดิ
ความขัดแยงดานความคิด สงผลกระทบตอเนื่องไปยังวิถีการปฏิบัติ ดังนั้นกรมประมงไมควร
มองขามคุณคาองคความรูของชุมชนแตควรใหการสงเสริมและสนับสนุน หรือนํามาปรับใชให
ควบคูไปกับการดําเนินงานตามนโยบายท้ังนี้สวนหนึ่งเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูท่ีเหมาะสม
กับความตองการของชุมชน และเปนการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม การกระจายอํานาจและ
สิทธิชุมชนใหเกิดข้ึนตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญอีกดวย 

5. การพิจารณาถึงบทเรียนท่ีผานมา : นโยบายของกรมประมงในการสงเสริมกิจกรรม
ดานทะเลและชายฝงท่ีผานมาหลายกรณีสามารถเปนบทเรียนสําคัญใหกรมประมงนํามาศึกษาและ
วิเคราะหไดกอนท่ีจะมีการดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดังเชนกรณีการใหอนุญาตใหประกอบการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  ท่ีเร่ิมตนจากการลงทุนท่ีเปนการ
ดําเนินงานของคนในพ้ืนท่ีและไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แต
ทายท่ีสุดกลุมท่ีมีศักยภาพและอํานาจทางการเงินและการลงทุนเทานั้นท่ีสามารถดําเนินการตอไป
ได เร่ืองนี้จึงเปนส่ิงท่ีกรมประมงจะตองต้ังคําถามและหามาตรการวาจะดําเนนิการอยางไรไมใหเกดิ
เหตุการณเชนนี้ข้ึนอีก ทําอยางไรไมเกดิการกระจุกตัวของรายได และทําอยางไรไมใหอํานาจถูก
เปล่ียนผานไปยังกลุมนายทุนเพียงกลุมเดยีว หากกรมประมงสามารถมีคําตอบและสราง
หลักประกนัใหเกิดข้ึนไดแลวเช่ือแนวาการยอมรับจากชุมชนยอมเกิดข้ึนโดยไมตองมีขอสงสัย 
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แหลงขอมูลบคุคล 
1. ชาวบานหมูท่ี 1 ตําบลหยงลูโตะ อําเภอเมือง จังหวดัปตตานี 

(1) นายมานพ สุหลง 
(2) นายแวอุเซ็ง แวนาแซ 
(3) นายมะ เจะเลาะ 
(4) นายอิบรอเฮม แวอุมา 
(5) นายมะฮูเซ็ง วาหนิ 
(6) นายเตาะฮาแว วาจ ิ
(7) นายสะมะแอ บูดาเล็ง 
(8) นายฮะมะ โตะเก็ง 
(9) นายนแิม กาซอ 

2. ชาวบานบางปลาหมอ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี
(1) นายอุมา สือแต 
(2) นายยูโซะ คงเลาะ 
(3) นายดอเลาะ เจะมะ 
(4) นายสมัน ยะปาร 
(5) นายยาการียา เจะมะ 
(6) นางวันดี (ไมทราบนามสกุล) 

3. ชาวบานหมูท่ี 1 บานบางตาวา ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวดัปตตานี 
4. รายช่ือผูเขารวมประชุมความคิดเห็นจากการเปดเวที วันท่ี 13 กรกฎาคม 2547 ณ ศาลา

ประชาคม 
จ.สุราษฏรธานี   ชาวประมงพื้นบานในเครือขายคนรักษอาวบานดอน 

(1) นายปรีชา   จันทรภกัดี    โครงการเช่ือมประสานการพฒันา 
(2) นายสุกิจ    ศิริภัทร       โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมโดยองคกรชุมชนภาคใต 
(3) น.ส.พวงรัตน  คงประเสริฐ    สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั 
(4) น.ส.พรพิมล   รัตนกุล   โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมโดยองคกรชุมชนภาคใต 
(5) นายเกรียงศํกดิ ์   ชุมทอง   อาสาสมัคร  โครงการเช่ือมประสาน ฯ 
(6) น.ส.อารีย   คงแจม    โครงการพัฒนาชุมชนเปนสุขท่ีภาคใต 



(7) นายสําเริง   เชยช่ืนจติร  สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั 
(8) น.ส.ณัฐพร   เพชประเสริฐิ   โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมโดยองคกรชุมชนภาคใต 
(9) นายวราวุธ   วุฒิ     โครงการเช่ือมประสานเพ่ือการพัฒนา 
(10) นายสมาน   แผนสุวรรณ     ชมรมชาวประมงพ้ืนบานอาวทาชนะ 
(11) นายสมบูรณ   เพ็งสวัสดิ์    ชมรมชาวประมงพ้ืนบานอาวทาชนะ 
(12) นายบุญเล้ียง   บัวทอง    ชมรมชาวประมงพ้ืนบานอาวทาชนะ 
(13) นายสนั่น   สําราญ    25 ม.1 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ จ.สุราษฏรธานี 
(14) นางสาโรจน    นิมเนียม    ชุมชนวัดโพธิธาวาส 
(15) นายสมารท   นัยนารถ  สมาคมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

ประมงพ้ืนบาน     สุราษฏรธานี  
(16) นายสุชาติ   มากมี      2/1 ม.2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพนิ จ.สุราษฏรธานี 
(17) นายประหยดั   เพชรเจริญ    8/9 ม.2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพนิ จ.สุราษฏรธานี 
(18) นายวนิัย   แกวมีศรี    8/2 ม.2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพนิ จ.สุราษฏรธานี  
(19) นายปกรณ   โพธ์ินุย   32/1  ม.4 ต.บางใบไม อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 
(20) นายศิลา  วันดี    112 ม.3 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 
(21) นายละอาด   ดุลหลัง     83 ม.11 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ จ.สุราษฏธานี 
(22) นางอุรัตน   ละอาด   81 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี 
(23) นายจารึก   เรืองสุวรรณ    381 ม.3  ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี 
(24) นายชิด    หวดสันเท๊ียะ   5 ม.3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี 
(25) นายรอแฝด   ละอาด    81 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี 
(26) นายวิรัช   รุงราวี    163 ม.4 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี 
(27) ตัวแทนจากอําเภอคีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฏรธานี จํานวน 2  คน 
(28) นายไสว    คงคาชวย 55/1 ม.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 

 
 



ภาคผนวก ก 
ขอมูลพื้นฐานพื้นท่ีศึกษา 

1. ขอมูลพื้นฐานอาวปตตานี จังหวัดปตตาน ี
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศวิทยา 
ปากแมน้ําปตตานีมีลักษณะคอนขางปด เนื่องจากมีจะงอยซ่ึง เปนสวนของแหลมโพธ์ิยื่น

ออกไปในทะเล มีคลองยะหร่ิงไหลลงสูกนอาว (ภาพท่ี 1) มีตะกอนทับถมเกิดเปนปาชายเลนและ
หาดเลน สวนแมน้ําปตตานไีหลลงสูปากอาว ชายฝงยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ดานกนอาว (ดานยะ
หร่ิง) มีปาชายเลนเนื้อท่ีกวาง และ มีหาดเลน อาวคอนขางต้ืน ระหวาง 1-3 เมตร รองน้ํามีระดับลึก 
4-10 เมตร ตอนใตของอาวมีปาชายเลนเส่ือมโทรม มีการทํานากุง นาเกลือ ดินเปนดนิเค็มชายทะเล 
มีปริมาณเกลือสูงและระบายน้ําไมดี จึงไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2547) 

 
 

ภาพท่ี 1: แสดงลักษณะทางกายภาพและแหลงทรัยพากรของอาวปตตานี จังหวัดปตตานี 
อาวปตตานีมีพื้นผิวน้ํา 74 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ีบนฝงรอบอาวประมาณ 70,000 ไร 

แมน้ําท่ีนํานํ้าจดืไหลลงสูอาวคือ แมน้ําปตตานีมีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร ไหลลงสูปากอาว
ปตตานีในเขตอําเภอเมือง และคลองยามู จึงทําใหอาวปตตานมีีลักษณะระบบนิเวศวิทยาแบบ



ผสมผสาน ระหวางน้ําจดื, น้ํากรอย และนํ้าเค็ม จากลักษณะรูปรางท่ัวไปของอาวแหงนี้ โดย
พิจารณาฝงอาวดานอําเภอยะหร่ิงท่ีเกดจากสันทรายมาทับถมเปนรูปฝงอาวโคง ไปจนถึงแหลมโพธ์ิ
หรือแหลมตาชี ทําใหอาวปตตานีมีลักษณะเปนรูปรียาว ตรงกลางอาวมีความกวางมากกวาปากอาว 
ทําใหสามารถคาดประมาณวาสันทรายคงจะถูกพัดพามาทับถมโดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต
ในชวงเดือนกมุภาพันธ-เมษายนของทุกป โดยคอยๆ กองทับถมสะสมเร่ือยๆ มาเปนเวลานานแลว 

การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง 
อาวปตตานีเปนระบบนิเวศสําคัญท่ีประชาชนโดยรอบไดอาศัยและพึ่งพิง การประมงเปน

เร่ืองสําคัญในการยังชีพของชุมชน ระบบนิเวศนีไ้ดใหผลิตผลดานสัตวน้ําท้ังกุง ปู ปลา หอย และ
สาหรายทะเล การตั้งถ่ินฐานบนพื้นท่ีชุมน้ําแหงนี้มีมาชานาน อาวปตตานีเปนอาวสงัดลมจึงเปน
ทาเรือประมงท่ีสําคัญในการสงออกสัตวน้ํา มีแพปลาสําหรับเรือประมงหลายจดุ นอกจากนี้มี
ประมงพ้ืนบานท่ีจับและเล้ียงหอยแครง หอยแมลงภู จับปลาและกุง เล้ียงสาหรายผมนางเพื่อปอนสู
โรงงาน ปจจบัุนมีส่ิงกอสรางในอาวปตตานีหลายชนดิ เชน โพงพาง กระชังเล้ียงปลา ขนําเฝาใน
การเล้ียงหอย บางแหงยังคงมีสัมปทานตัดไมโกงกาง และมีเตาเผาถาน ท่ีดินโดยรอบมีการตัง้
บานเรือน มีการทําเกษตรกรรมปลูกขาว ทํานาเกลือ มีการสรางรีสอรท โรงงานอุตสาหกรรม 

อาวปตตานีจดัเปนแหลงทําการประมงสัตวน้ํากรอยท่ีสําคัญของจังหวัด มีการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําหลายชนิด (ตารางท่ี 1) โดยในจังหวัดปตตานีโรงเพาะฟกกุงกุลาดํา โรงเพาะฟกปลากะพง
ขาว ตั้งอยูบริเวณแหลมตาชีท้ังหมด และมีแหลงอนุบาลลูกปลากะพงขาวในกระชังอยูท่ีปากน้ําสาย
บุรี แหลงเล้ียงปลากะพงขาวในกระชังของจังหวดัท่ีคลองยามู อําเภอยะหร่ิง และแมน้ําสายบุรี 
แหลงเล้ียงปลากะพงขาวในกระชังของจังหวัดท่ีคลองยามู อําเภอยะหร่ิง และแมน้ําสายบุรี อําเภอ
สายบุรีปจจุบันการเล้ียงกุงกลุาดํา สงผลใหเศรษฐกิจดานประมงของจงัหวัดกระเต้ืองข้ึน จนเจาของ
กิจการประมงหลายรายหันไปลงทุนเล้ียงกุงกุลาดํา แทนการลงทุนดานการประมงทะเล เนื่องจาก
เปนกิจกรรมท่ีใหผลตอบแทนคอนขางสูง (สุวิมล พิริยธนาลัย, 2543 :75) 
 
 



ตารางท่ี 1 
แสดงจํานวน เนื้อท่ีการเพาะเล้ียงสัตวจําแนกตามประเภทการเล้ียงของจงัหวัดปตตานี ป 2544 

ชนิดของสัตวน้ํา ราย พื้นท่ี (ไร) 
หอยแครง 1 100 
หอยแมลงภู - - 
หอยนางรม - - 
ปลากะพง 41.24 866 
ปลากะรัง - - 
กุงทะเล 3,079 238 

 ท่ีมา : กลุมวิจยัและวิเคราะหสถิติประมง (2544) 
 

2. ขอมูลพื้นฐานอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธาน ี
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศวิทยา 
อาวบานดอนเปนเวิ้งอาวขนาดใหญท่ีสุดแหงหนึ่งของชายฝงทะเลฝงตะวันออก มีหาด

เลนท่ีกวางใหญยื่นออกไปในทะเลประมาณ 1-2 กิโลเมตรจากชายฝง บางตอนเกดิเปนสันดอน
สามเหล่ียมปากแมน้ําและมีลําคลองขนาดเล็กไมนอยกวา 9 สาย (ภาพท่ี 2) ท่ีไหลลงบริเวณนี้ ไดแก 
คลองราบ คลองฉิมหวัง คลองใหญพุม เรียง คลองตะเคียน คลองไชยา คลองกุนทุง คลองกระเดะ 
คลอง หัวววั คลองทาเคย เปนตน มีความยาวของแนวชายฝงประมาณ 156 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 6 อําเภอ  ในจังหวัดสุราษฏรธานี  ไดแก  อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง  อําเภอพุนพิน  อําเภอ
เมือง อําเภอดอนสัก และอําเภอกาญจนดิษฐ 

อาวบานดอนมีลักษณะเปนทองกะทะ  เปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณมาก เนื่องจาก
จะมีตะกอนตางๆ  ไหลลงสูอาวบานดอน  โดยเฉพาะแมน้ําตาป–พุมดวง ในสวนของทะเลก็วดัได
จากปริมาณของหญาทะเล ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีรายงานการพบแหลงหญาทะเลในบริเวณ 
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะแตน  และบริเวณเกาะถํ้า เกาะทลาย อําเภอดอนสัก พบหญาทะเลทั้งส้ิน 6 
ชนิด ไดแก หญาคาทะเล หญาเงารูปไข หญาใบมะกรูด หญาเงาใส หญาชะเงาใบสั้นเขียวปลายใบ
แฉก และหญาเตา มีรายงานการพบปลาพะยูน ในบริเวณอาวไชยาและอาวพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎรธานี ในป 2536 และในป 2545-2546 ท่ีผานมาดวย ซ่ึงนาแสดงใหเห็นวา บริเวณเกาะสมุย 
เกาะพงนั และเกาะแตน เปนเสนทางและแหลงหากินของพยูนในบริเวณภาคใตตอนบน และบริเวณ
ชายฝงอาวบานดอนมีพืน้ท่ีปาชายเลน เม่ือป 2504 มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 160,000 ไร เม่ือถึงป 
2536 ลดเหลือ ประมาณ 19,669 ไร และในป 2539 ลดเหลือเพียง 17,669 ไร สวนใหญถูกเปล่ียน



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2: แสดงลักษณะทางกายภาพและแหลงทรัยพากรของอาวบานดอนจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง 
จากความสมบูรณดังกลาว  สงผลใหอาวบานดอนมีทรัพยากรสัตวน้ําท่ีอุดมสมบูรณมี

การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงท่ีสําคัญ ๆ  (ตารางท่ี 2)  เชน หอยแครง หอยนางรม  กุงทะเล และมี
แหลงปาชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ  จากขอมูลเอกสารพาณิชยของจังหวัดสุราษฏรธานีท่ีเก็บ
รวบรวม      รายไดจากการซ้ือขายสัตวน้ําในอาวบานดอน  ระหวางป 2535-2540 มีการรวบรวม
ขอมูลระดับท่ีเปนตัวดัชนีช้ีวดัการเปล่ียนแปลงของมูลคาจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีแนวโนมลดลง
เปนอยางมาก มีการประมาณวา    มูลคาสัตวน้ําในอาวบานดอน รวมแลวประมาณหมืน่กวาลาน ใน
แตละปเทากับเปน 1 ใน 3 ของรายไดหลัก แตปจจุบันมูลคาของสัตวน้ําท้ังหมดลดลงเหลือ 3-4 
พันลาน ทําใหมีผลตอเศรษฐกิจของชาวประมงพ้ืนบานรอบอาวบานดอน   สงผลใหเกิดปญหาตางๆ 
ตามมา เชน ปญหาความขัดแยงในชุมชน ปญหาในครอบครัว ปญหายาเสพติด จึงทําใหสวนตางๆ 

 
 



ท่ีเกี่ยวของไดยื่นมือเขามาชวยแกไขปญหา ซ่ึงปญหาหลักประการหนึ่งคือการทําประมงอวนลาก
อวนรุน และการทําประมงเชิงพาณิชยแบบตางๆ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน เนื้อท่ีการเพาะเล้ียงสัตวจําแนกตามประเภทการเล้ียงของจังหวัดสุราษฎร
ธานี 

   ป 2544 
 

ชนิดของสัตวน้ํา ราย พื้นท่ี (ไร) 
หอยแครง 570 14,250 
หอยแมลงภู - - 
หอยนางรม 549 4,913 
ปลากะพง 58 3.65 
ปลากะรัง 52 5.9 
กุงทะเล 1,698 32,313 

 ท่ีมา : กลุมวิจยัและวิเคราะหสถิติประมง (2544) 
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