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ผลผลิตกุงแชบวยจากการประมงอวนจมกุงสามช้ัน และการตลาดของ 
เครือขายตลาดกลางสตัวนํ้าตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 

 
วิทยา  พันธะกิจ* และอํานาจ  ศิริเพชร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาผลผลิตกุงแชบวยและการตลาดของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
รวมถึงการมีสวนรวม และปจจัยท่ีมีผลตอการรวมกลุมชาวประมง ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 - กันยายน 
พ.ศ. 2555 พบวา เครือขายตลาดกลางสัตวน้ํามีจํานวนสมาชิก 45 คน เปนชาย 40 คน (รอยละ 88.89)  
หญิง 5 คน (รอยละ 11.11) อายุเฉลี่ย 46.21 ป นับถือศาสนาอิสลามเปนหลัก 41 คน (รอยละ 91.11)  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 31 คน (รอยละ 68.89) สวนใหญมีรายไดจากอาชีพประมงอยางเดียว 
33 คน (รอยละ 73.33) รายไดนอยกวารายจาย 27 คน (รอยละ 60.00) ผลผลิตของกุงแชบวยต้ังแต 
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 เทากับ 26,038.99 กิโลกรัม รายไดเทากับ 5,160,279 บาท ชาวประมง
ขายกุงแชบวยสดใหกับเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําเพ่ือขายใหพอคาคนกลางในจังหวัดสตูลและภูเก็ต ทํารายได
ใหเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง เปนเงิน 30 – 40 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตอีกสวนหนึ่งขายตรงใหตลาด
กรุงเทพมหานคร 

ชาวประมงสวนใหญ (รอยละ 75.56) เห็นดวยกับแนวคิดของการรวมกลุม โดยรอยละ 86.67 
เห็นดวยเนื่องจากการรับผลตอบแทนและเงินปนผล เหตุจูงใจใหเขามามีสวนรวมท่ีมีผลอยางมีนัยสําคัญ คือ 
การรับรูขาวสาร (r= 0.782) โดยมีการรับรู ขาวสารผานเจาหนาท่ีของรัฐมากท่ีสุด รอยละ 71.11 และ
ผลประโยชนของชาวประมง (r = 0.778) จากราคากุงท่ีสูงข้ึนมากท่ีสุด รอยละ 77.78 แตอยางไรก็ตาม พบวา
สมาชิกของกลุมลดลง และคนรุนใหมประกอบอาชีพประมงลดลง ชาวประมงตองการใหภาครัฐประชาสัมพันธ
ผลผลิตในทองถ่ิน เนื่องจากกุงแชบวยท่ีขายมีความสดและสะอาด รวมถึงใหมีประกันราคาสินคา และใหมีการ
ขยายตลาดสินคากุงคุณภาพดี 
 
คําสําคัญ: กุงแชบวย อวนจมกุงสามชั้น ตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
*ผูรับผิดชอบ: ๗๗ หมู ๗ ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 
  e - mail: marinephangnga@gmail.com 
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Production of Banana Prawn Caught by Trammel Net and Marketing 
at Takuathung Fish Market Network, Phang Nga Province 

 

Withaya  Panthakit* and Amnaj  Siripech 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 

Abstract 
 

The study on banana prawn production and marketing, as well as the participation 
of fishers and factors effecting such participation, was conducted at Takuathung fish market 
network (TFMN) in Phang Nga Province during October 2010 - September 2012. It was found 
that there were 45 fisher members comprised 40 males (88.89%) and 5 females (11.11%) 
with the average age of 46.21 years. The majority of members (41 persons or 91.11%) were 
Muslims, and 31 persons (68.89%) of all members finished elementary level of education. 
The 33 persons or 73.33% of all members received the income only from fishing,  
and 27 persons or 60.00% of all members earned the income less than their expenses.  
The banana prawn production obtained during January - December 2011 was 26,038.99 Kg 
with the value of 5,160,279 Baht. The fisher members sold most of fresh prawns to TFMN, 
and TFMN sold those prawns to the middle men from Satun and Phuket Provinces, which 
generating 30 - 40 Baht/kg of interest to TFMN. The rest of prawn production was sold 
directly to the markets in Bangkok. 

The majority of fisher members (75.56%) agreed with the concept of group 
participation, and 86.67% of them agreed due to the compensation and dividend received. 
The significant motivation of group participation included not only receiving information  
(r= 0.782), which was mainly from government officials (71.11%), but also the benefit of 
dividend from TFMN (r = 0.778), which was mainly gained from the increased price of prawns 
(77.78%). However, it was also found that the number of members was decreased, and the 
lessened number of young fishers involved in fishery sector. Fishers generally need the 
government to promote their local production of prawns, which are clean and fresh.  
They also need price guarantee and the expanding markets for good quality prawns. 

 

Key words: Banana prawn, trammel net, Takuathung fish market network in Phang Nga 
Province. 

*Corresponding author: 77 Moo 7 Tambon Wichit, Muang district, Phuket Province. 83000  
 e - mail: marinephangnga@gmail.com 
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คํานํา 
 

อาวพังงา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในสวนของจังหวัดพังงามีอาณาเขต
ตั้งแตอําเภอเมืองพังงาจนถึงอําเภอตะก่ัวทุง บริเวณนี้ในอดีตเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําที่อุดมสมบูรณ 
การทําประมงพื้นบานจับสัตวน้ําไดมาก ตอมาเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีในการจับสัตวน้ํา 
เพื่อการประมงพาณิชยพัฒนามากขึ้น การทําประมงพื้นบานจับสัตวน้ําไดนอยลง รัฐบาลจึงมีนโยบาย  
และโครงการตางๆ เพ่ือฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวพังงา ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวมมือกัน
ของชุมชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน โครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝงพื้นบาน โครงการจัดการ
ทรัพยากรประมงโดยชุมชน กลุมกองทุนพัฒนาเครื่องมือประมง และอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการทําประมงพ้ืนบาน 

การทําประมงพื้นบานบริเวณอาวพังงา นิยมใชเครื่องมืออวนจมกุงสามชั้น อวนลอยปลาทู  
อวนจมปู และอื่นๆ สัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ คือ กุงทะเล กุงมังกร กั้ง ปูมา ปูทะเล ปลาทู ปลาลัง  
และปลาจะละเม็ด เปนตน (เจต, 2539) สําหรับชนิดของกุงทะเลท่ีจับไดมาก คือ กุงแชบวย การลงแรงประมง 
จับกุงทะเลที่ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา มีจํานวนวันทําประมงเฉลี่ย 8 วันตอเดือน 
อัตราการจับเฉลี่ย 1.58 กก./วัน จับไดมากในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  
(สุชาติ และคณะ, 2551) และราคากุงทะเลมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป แตชาวประมงยังขายผานพอคาคนกลาง
ในราคาต่ํา 

การบร ิหารจ ัดการการ ทําประมงพื ้นบ านให อยู รอดได  ต องฟ นฟ ู และใช ประโยชน 
จากทรัพยากรตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ใหชาวประมงสวนใหญหลุดพนจากวงจรท่ีตองกูเงินเปนทุนจับสัตวน้ํา
แลวขายสัตวน้ําในราคาตํ่าตามที่เจาของเงินกูเปนผูกําหนด พงศพัฒน (2539) กลาวถึงวงจรลักษณะนี้วา  
เปนระบบการจําหนายสินคาสัตวน้ําในชุมชนประมงพื้นบานภาคใตที่มีลักษณะกึ่งผูกขาด โดยใหกูยืมเงิน 
เพื่อใชจายทําประมงและในครัวเรือน เปนหนี้ที่ผูกพันหมุนเวียนยากแกการออกจากระบบ การชักจูงให
ชาวประมงรวมตัวกันเปนกลุ ม หรือสหกรณอาจทําได แตการขายผลผลิตยังคงผานมือพอคาคนกลาง 
ท่ีเคยมีบุญคุณ และมีประสบการณดานการคาท่ีเหนือกวา เชนเดียวกับในภาคตะวันออกของประเทศไทยซ่ึง 
วิชาญ และสันติ (2532) ไดศึกษาการซ้ือขายสัตวน้ําในชุมชนประมงพ้ืนบานท่ีบานคลองมะนาว จังหวัดตราด 
พบวา เปนแบบผูกขาดผานพอคาคนกลาง มีการใหสินเชื่อกูเงินลงทุนในการซอมแซมเรือ ซ้ืออวน และอื่นๆ 
การชดใชเงินกูใหชดใชดวยสินคาสัตวน้ํา การผูกขาดลักษณะนี้ทําใหการสงเสริมในรูปเงินทุนหมุนเวียน 
ของรัฐบาลไมคอยไดผลแมจะสงเสริมมานานตั้งแต พ.ศ. 2530 แลวก็ตาม การหาทางออกตองพัฒนาระบบตลาด 
ปรับปรุงคุณภาพสัตวน้ํา สรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาด และเปดโอกาสใหพอคาเขามาแขงขัน
เพ่ือใหราคาสัตวน้ําสูงข้ึน 

ชาวประมงพื้นบานตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ไดรวมกลุมขายสัตวน้ํา 
ตั้งแต พ.ศ. 2539 สัตวน้ําที่สําคัญ คือ กุงแชบวย จากกลุมขนาดเล็กดําเนินงานอยางตอเนื่อง ขยายเปน
เครือขายตลาดกลางสัตวน้ํา เพื ่อชวยเหลือชาวประมงใหม ีรายไดเพิ ่ม และหลุดพนจากระบบเงินกู  
ท่ีเอารัดเอาเปรียบมานาน สอดคลองกับแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ที่มีแผนปรับปรุงโครงสราง 
และศ ักยภาพองค กรภาคประมง สน ับสน ุนองค กรปกครองส วนท อง ถิ ่น  หร ือช ุมชนชาวประมง  
ใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงในการจัดการประมงชายฝงของประเทศ การวิจัยในเรื่องเหลานี้จะไดทราบถึงขอมูล
พื้นฐานทั้งสวนบุคคล และการสรางเครือขายตลาดกลางสัตวน้ํา การลงแรงประมง ปริมาณผลผลิต 
กุงแชบวยที่ขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวน้ํา ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการรวมกลุ มอยางเขมแข็ง 
ตลอดจนการแกปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางในการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา  
และสรางความเขมแข็งใหองคกรประมงพ้ืนบานตอไป 
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วัตถุประสงค 
 
1. ศึกษาสภาพท่ัวไปของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จงัหวัดพังงา 
2. ศึกษาการทําประมง ผลผลิตและการตลาดของกุงแชบวย 
3. ศึกษาการมีสวนรวมและปจจัยท่ีสงผลตอการรวมกลุมของชาวประมง 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ 
 

ดําเนินการศึกษาท่ีเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง ตําบลคลองเคียน อําเภอตะก่ัวทุง  
จังหวัดพังงา ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 
2. วิธีรวบรวมขอมูล 
 

การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (quality research)  
และ เชิงปริมาณ (quantity research) เชิงคุณภาพนั้น ศึกษาจากเอกสาร ศึกษากลุมหรือบุคคลโดยการสังเกต 
และสัมภาษณ ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ประวัติการกอตั้ง ผลประกอบการ ขั้นตอนและวิธีในการซื้อขาย
กุงแชบวย วิถีตลาด ปญหาและอุปสรรคของการทํากลุมตลาด ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ปริมาณการจับ 
ตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ผลผลิต รายได และกําไรของการดําเนินการกลุม 
และใชแบบสอบถามศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมง และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) แสดงคุณลักษณะของประชากร
ตัวอยาง ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษา และปจจัยตางๆ 
และสถิติเชิงอางอิง (inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา ผลประโยชนของชาวประมง
สงผลตอการเขาเปนสมาชิกกลุ มของชาวประมง การรับรู ข าวสารสงผลตอการเขาเปนสมาชิกกลุ ม 
ของชาวประมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรตน (independent variables) ปจจัยในการตัดสินใจมีสวนรวม ประกอบดวย  
การรับรูขาวสาร ไดแก เจาหนาท่ี ผูนําชุมชน เพ่ือนบานหรือญาติ และผลประโยชนของชาวประมง ไดแก 
ราคาสัตวน้ํา เงินปนผล เงินใหกูยืม สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ  

ตัวแปรตาม (dependent variables) ประกอบดวย การเขาเปนสมาชิกกลุมของชาวประมง 
ไดแก ระดับการมีสวนรวม (เขารวมประชุมกําหนดกติกา เขารวมรับผลตอบแทน เงินปนผล และการรวม
เปนคณะกรรมการ ตัวแทนชาวประมง) 

การรวบรวมขอมูลประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้ 
2.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสอบถาม (ภาคผนวก) ชาวประมงอวนจมกุงสามชั้นที่เปน

สมาชิก และสัมภาษณคณะกรรมการของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา โดยพิจารณา
จากขอเท็จจริงท่ีไดจากการสังเกต การบอกเลา หรือสัมภาษณ เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลในประเด็น
ตางๆ ที่ไมเปนผลเสียตอผู ใหขอมูล นําไปพูดคุยในการสนทนากลุ มยอย (small group discussion)  
ตามวิธีของ โยธิน (2538) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในประเด็นเดียวกัน เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง 
และเปนจริงมากที่สุด หากไมสมบูรณในสวนใดอีก ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมจนเห็นวาครบถวน 
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และสมบูรณที่สุด แลวตรวจสอบซํ้าในประเด็นเดิม แตตางสถานที่และเวลา แลวตัดสินใจเลือกขอมูล 
ท่ีถูกตองตรงกันเพ่ือรวบรวมขอมูลดังนี้ 

2.1.1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิก ไดแก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา แรงงาน 
รายไดและรายจาย 

2.1.2 ขอมูลดานการประมงอวนจมกุงสามชั้น รวบรวมขอมูลจํานวนวันทําประมง อัตราการจับ 
(กิโลกรัม/วัน) ผลผลิต (กิโลกรัม) สุมวัดขนาดความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กิโลกรัม) ของกุงแชบวย 
ท่ีคัดแยกตามขนาดหรือเบอร 1 – 4 และรายไดจากการขายใหกับเครือขายตลาดกลางเปนประจําทุกเดือน  
เดือนละ 5 ราย 

2.1.3 ขอมูลดานการตลาด วิถีตลาด และผลการประกอบการของเครือขายตลาดกลาง
สัตวน้ํา 

2.1.4 สอบถามการมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยท่ีสงผลตอการเขามามีสวนรวมของชุมชน 
ปญหา และอุปสรรคของระบบตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา ตามแบบสอบถามในภาคผนวก 

2.2 ขอมูลทุต ิยภ ูม ิ เปนข อม ูล ที ่ค นคว าจากแหลงข อม ูลต างๆ เช น ข อม ูล โครงการ 
BOBP/FAO, โครงการ children of the sea และอื่นๆ ขอมูลทั่วไปของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ํา
ตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ไดแก อาณาเขตที่ตั้ง การคมนาคม ประวัติการกอสราง กฎระเบียบของกลุ ม 
จํานวนสมาชิก ผลการประกอบการ และปญหาของกลุ มตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุ งจังหวัดพังงา  
ตามแบบสอบถามในภาคผนวก 
 
3. การวิเคราะหขอมูล  
 

3.1 วิเคราะหอัตราการจับ (catch rate; CR) ตามวิธีการของ Sparre and Venema (1992)  
มีหนวยเปน กิโลกรัม/วัน ของเครื่องมืออวนจมกุงสามชั้นท่ีทําประมงกุงแชบวยโดยใชสูตร 

   CR  = 

∑

∑

=

=
n

1i

n

1i

Di

Ci
 

   CR =  อัตราการจับกุงแชบวย (กิโลกรัม/วัน) 
    Ci  =  ปริมาณการจับกุงแชบวยของเรือลําท่ี i (กิโลกรัม) 
   Di =  จาํนวนวันทําประมงของเรือลาํท่ี i 
   i =  เรือตัวอยางมีคาต้ังแต 1, 2, 3,…,n 
    

3.2 วิเคราะหหาคาเฉลี ่ย คารอยละของขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกเครือขาย 
ตลาดกลางสัตวน้ํา ผลผลิต รายได สวนเหลื่อมการตลาด และกําไรของการดําเนินการ 

3.3 วิเคราะหระดับการมีสวนรวม โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม
และการแปลความหมายของคะแนนไว ตามวิธีการของ เบสท และคาน (1993 อางตาม ดํารงค, 2542) 
การกําหนดระดับมาตราสวน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด 5 เห็นดวยมาก 4 เห็นดวยปานกลาง 3 เห็นดวยนอย 2 
และเห็นดวยนอยท่ีสุด 1 
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3.4 ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน กับตัวแปรตาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Pearson Correlation) (ธานินทร, 2555) 

 
ผลการศึกษาและวิจารณผล 

 
1. สภาพท่ัวไปของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 
 

1.1 ท่ีตั้งและประวัติของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 อาคารที่ทําการของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุงตั้งอยูบริเวณปากคลองทาเรือ

คลองเคียน หมูท่ี 1 บานคลองเคียน ตําบลคลองเคียน อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา มีอาณาเขตทิศเหนือ
ติดตอกับหมูที่ 7 บานหาดทรายเปลือกหอย ทิศใตติดตอกับหมูที่ 4 บานยานสะบา ทิศตะวันออกติดตอ
กับอุทยานแหงชาติอาวพังงา และทิศตะวันตกติดตอกับหมูท่ี 6 บานคลองใส หมูบานคลองเคียนมีประวัติ
การกอตั้งมาไมนอยกวา 200 ป ชาวบานกลุมแรกอพยพมาจากอําเภอละงู จังหวัดสตูล เขาอยูอาศัย 
ในท่ีแหงหนึ่ง ซ่ึงเคยไดพักหลบพายุในระหวางการเดินทาง ติดตอคาขายทางเรือระหวางจังหวัดสตูลและภูเก็ต 
เมื่อเห็นวา พื้นที่นี้อุดมสมบูรณจึงไดชักชวนญาติพี่นองเขามาอยูอาศัยมากขึ้น จนกลายเปนชุมชนใหญ 
มีขุนทนานนทเปนผูปกครองคนแรก ชื่อของหมูบานเรียกตามลักษณะภูมิประเทศที่มีลําคลองไหลผาน 
และมีตนตะเคียนเจริญเติบโตอยูเปนจํานวนมากวา บานคลองเคียน (ไทยตําบลดอทคอม, 2558) 

 สมาชิกของชุมชนประมงบานคลองเคียนรอยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ใน พ.ศ. 2554  
มีจํานวนครัวเรือน 215 ครัวเรือน (1,005 คน) สวนใหญทําสวนยาง และประมง รอยละ 69 รองลงมารับจางท่ัวไป 
รอยละ 16 รับราชการ รอยละ 8 และคาขาย รอยละ 7 ชุมชนแหงนี้มีประสบการณในการทํากิจกรรมรวมกัน
มากท่ีสุดแหงหนึ่งของอาวพังงา เชน การปลอยพันธุกุงทะเล ธนาคารปูมา กลุมผาบาติก กลุมผลิตสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กลุมกีฬาชุมชนตอตานยาเสพติด ธนาคารหมูบาน กลุมภายใตมูลนิธิรักษไทย 
กลุ มเครื ่องครัวใหเชา กองทุนหมูบาน และกิจกรรมปลูกปารวมกับบริษัทเนสเลย บริษัทไทยญี่ปุ น  
และบริษัทเวิรลแกซ (World Gas) เปนตน และที่สําคัญ มีประสบการณในการรวมกันแกปญหาอวนลาก 
และอวนรุน หรือการทําประมงผิดกฎหมายที่เปนผลสําเร็จ ทําใหอวนลากและอวนรุนหมดไปจากพื้นท่ี
ชายฝงตําบลคลองเคียน ชาวประมงจับสัตวน้ําไดมากขึ้นโดยเฉพาะกุงแชบวย แตมีปญหาการกดราคา 
สัตวน้ําของพอคาคนกลาง หากนําสัตวน้ําไปขายที่ตลาดในเมืองก็ยากลําบาก เนื่องจากความหางไกล  
และไมคุมทุน การรวมกันคิดแกปญหานี้ เริ่มข้ึนจากกลุมชาวประมงทํากิจกรรมธนาคารปูมาเม่ือ พ.ศ. 2538 
จํานวน 21 คน ท่ีมีความเขมแข็ง และมีรายไดเขากลุม เดือนละ 200 - 300 บาท ตองการมีตลาดเพ่ือรวบรวม 
และขายสัตวน้ํา จึงมีการระดมทุนจากสมาชิกผูถือหุน หุนละ 20 บาท ใหซ้ือหุนเพ่ิมข้ึน คนละ 3 หุนตอเดือน  
หรือตอเท่ียวท่ีจับสัตวน้ําไดมาก ชาวประมงเรียกวา ซ้ือหุนตอน้ํา (เดือน) สามารถระดมทุนมากข้ึนนับแสนบาท 
พรอมยกรางระเบียบของกลุมใน พ.ศ. 2539 โดยใชหลักการสหกรณเปนตนแบบ แลวใหสมาชิกกูยืมเงิน 
เพ่ือปลดหนี้รายละ 30,000 บาท ท่ีทําการกลุมตั้งอยูท่ีอาคารโรงซอมเครื่องมือประมงบานหาดทรายเปลือกหอย 
ในครั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนมาก เปนจํานวน 105 คน 

 ในเวลาตอมา ผู นําชุมชนในตําบลคลองเคียนไดขอสนับสนุนการจัดตั ้งกลุมรวบรวม
ผลผลิตสัตวน้าํท่ีจับไดเพ่ือสงตลาดโดยไมผานพอคาคนกลาง จากโครงการ BOBP/FAO (Bay of Bengal 
Project/Food and Agriculture Organization) ไดรับการสนับสนุนอุปกรณเก็บรักษาสัตวน้ํา และสงเจาหนาท่ี
มาชวยเหลือในการกอตั้งกลุม ตลอดจนใหความรูในดานการจัดการ และขอมูลการตลาด เมื่อ พ.ศ. 2541 
ในระยะแรกใชชื่อกลุมวา กลุมรวบรวมผลผลิตสัตวน้ํา เริ่มดําเนินกิจกรรมท่ีบานหาดทรายเปลือกหอย  
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การรวบรวมผลผลิตสัตวน้ํา เปนไปดวยความลําบาก เนื ่องจากชาวประมงสวนใหญมีหนี ้ส ินผูกพัน  
และตองขายสัตวน้ําใหกับพอคาคนกลาง จําเปนตองปลดหนี้กอนจึงเปนสมาชิกได การแกปญหานี้
โครงการ BOBP/FAO จึงไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชปลดหนี ้ในลักษณะเงินยืม และสงกลับคืน  
ทําใหการซื้อขายกุงแชบวยผานกลุมฯ มีปริมาณมาก และราคาดีข้ึนจากเดิม กิโลกรัมละ 105 - 180 บาท 
เพ่ิมข้ึนเปนกิโลกรัมละ 250 - 500 บาท ตามขนาดของกุง จนถึง พ.ศ. 2542 ชาวประมงบริเวณใกลเคียง 
ท่ีบานยานสะบาไดเขาเปนสมาชิก และตั้งกลุมของตนเองขึ้นรวมประมูลซื้อขายสัตวน้ํา ดวยกิจการใหญขึ้น 
จึงไดเปลี่ยนชื่อจากกลุมรวบรวมผลผลิตสัตวน้ําเปน กลุมตลาดกลางสัตวน้ํา จากนั้นไดขยายเครือขาย
พ้ืนท่ีเปน 4 แหง 3 หมูบาน ไดแก บานคลองเคียน 1 แหง บานหินรม 2 แหง และบานอาวมะขาม 1 แหง 
แลวเปดที่ทําการที่บานคลองเคียน หมูที่ 1 ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา เมื่อวันท่ี  
9 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ตอมาไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการลูกทะเล (children of the sea) เพ่ือดําเนินกิจการ 
และปรับปรุงอาคารใน พ.ศ. 2546 สงผลใหการรวมกลุมเปนเครือขายขนาดใหญท่ีเขมแข็ง เจริญกาวหนามาก 
และชวยเหลือสมาชิกไดเปนอยางดี ทําใหกิจกรรมนี้ไดรับโลรางวัลพระราชทานกลุมเกษตรกรดีเดน  
ในงานวันพืชมงคล ณ ทองสนามหลวงเมื่อ พ.ศ. 2547 ครั ้นเมื่อเกิดเหตุการณคลื ่นยักษสึนามิสราง 
ความเสียหายใหกับการทําประมงในชวงปลายปเดียวกันนี้ จึงไดขยายเครือขายชวยเหลือชาวประมง
พื้นบานมากขึ้น รวมเปน 12 หมูบาน ใชชื่อวา เครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง เมื่อ พ.ศ. 2548  
และเปดท่ีทําการหลังใหมเม่ือ 26 กันยายน พ.ศ. 2549 เปนสถานท่ีรวบรวมผลผลิตสัตวน้ํา และที่ทําการ
ของคณะกรรมการเครือขายฯ ในการรวบรวมขอมูล จัดเก็บเอกสาร บัญชี และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเปด
รานอาหารบริการนักทองเที่ยว และประชาชนทั่วไป เนื่องจากอยูใกลบริเวณทาเทียบเรือคลองเคียน 
เพ่ือลงเรือเท่ียวชมอาวพังงา 

 การเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกกลุมฯ จากจํานวนสมาชิก 74 คน เม่ือ พ.ศ. 2549  
จํานวนลดลงเหลือ 60 คน ใน พ.ศ. 2550 ผลการขยายพ้ืนท่ีเครือขายกวางข้ึน ทําใหระยะทางการลําเลียง
ผลผลิตมารวมท่ีตลาดกลางไกลมากข้ึน ทําใหสัตวน้ําไมสด ซ่ึงจะถูกพอคาหักราคาลงรอยละ 5 จึงตองให 
แตละกลุมยอยเก็บรวบรวมผลผลิตสัตวน้ําไวเอง โดยไมตองขนยายมาท่ีทําการตลาดกลาง เพียงแตแจง
รายละเอียดใหกรรมการทราบเทานั้น แลวใหมีการเวียนประมูล พอคาคนกลางท่ีประมูลไดจะเดินทาง 
ไปรับสินคาท่ีชุมชนดวยตนเอง จนเกิดตลาดยอยประมูลสินคาสัตวน้ําท่ีบานหินรม 2 กลุม และบานคลองเคียน 
1 กลุม จนถึง พ.ศ. 2552 สมาชิกเหลือเพียง 40 คน ท้ังหมดเปนชาวประมงบานหินรม และสมาชิกเพ่ิมข้ึนเปน 
45 คน เม่ือ พ.ศ. 2554 

 ชนิดสัตวน้ําที่ขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง สวนใหญเปนกุงแชบวย 
(Penaeus merguiensis) ท่ีจับไดจากอวนจมกุงสามชั้น เชนเดียวกับรายงานของ สุชาติ (2547) ที่กลาววา 
กุงทะเลจับไดจากโปะน้ําตื ้น อวนจมกุงสามชั ้น และอวนปลาทู คือ กุงแชบวย และการศึกษาของ  
บุญศรี  และธวัชชัย (2533); สุชาติ และเพ็ญศรี (2540) รายงานวา กุ งทะเลสกุล Penaeus ท่ีสําคัญ 
ทางเศรษฐกิจในอาวพังงา พบเปนกุงแชบวย มากกวารอยละ 90 

 ข้ันตอนการทํางานของเครือขายฯ ในการซ้ือขายสัตวน้ําโดยเฉพาะกุงแชบวยไมยุงยาก 
เริ่มตนจากคณะกรรมการฝายการตลาดจัดซ้ือสัตวน้ํา แลวใหเจาหนาท่ีของเครือขายฯ ทําการจดบันทึกชนิด 
ขนาด และปริมาณสัตว น้ํ าของชาวประมงแตละราย จากนั้ นจึ ง คัดแยกขนาดสัตวน้ํ าบรรจุ ไ ว 
ในลังน้ําแข็ง เก็บรักษาไวท่ีตลาดกลาง ท้ังนี้มีกฎหามสมาชิกนํากุงแชน้ํา หรือดองกุงกอนการนํามาขาย 
ใหตลาดกลาง เจาหนาท่ีของเครือขายฯ จะดองกุงเอง ซ่ึงทําใหน้ําหนักกุง 1 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนเปน 1.3 กิโลกรัม 
สวนตางนี้เปนคาใชจายในการดําเนินงานบริหารจัดการเครือขายฯ การรวบรวมสัตวน้ําเพ่ือใหเพียงพอ 
ตอการประมูลในแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 - 3 วัน จากนั้นติดตอผูซ้ือใหมาประมูลสัตวน้ํา และขายใหกับ 
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ผูท่ีใหราคาสูงสุด ในบางครั้งผลจากการประมูลสามารถเพ่ิมราคากุงเบอร 1 (18 ตัว/กิโลกรัม) จากกิโลกรัมละ 
250 บาท เพ่ิมเปน 350 - 550 บาท ถาพบวาการเปลี่ยนแปลงราคาสัตวน้ํา มีราคาต่ํากวาท่ีควร จะนําผลผลิต
สัตวน้ําไปสงขายในเมือง วิธีการนี้ปองกันการรวมกันกดราคาประมูลของผูซ้ือได เม่ือขายกุงไดแลวตลาดกลางฯ 
จะหักเงินเขากองทุนตลาดกลางรอยละ 3 แลวจึงจายเงินใหชาวประมง ตามรายละเอียดท่ีไดบันทึกไว  
การดําเนินงานมีการสรุปผลกําไร และปนผลคืนใหสมาชิกทุก 6 เดือน 

1.2 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง 
 ผลการสํารวจโดยการสัมภาษณสมาชิกท้ังหมด ใน พ.ศ. 2554 พบวา มีสมาชิกเครือขาย

ตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา รวมกลุมดําเนินกิจกรรมท่ีบานหินรม 2 กลุม คือ กลุมแรกมีสมาชิก 
28 คน และกลุมท่ีสองมีสมาชิก 17 คน รวม 45 คน ไดดําเนินการสอบถามและสนทนากลุมยอยเพ่ือทราบ
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของสมาชิกตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง พบวา เปนเพศชาย 40 คน คิดเปนรอยละ 
88.89 เพศหญิง 5 คน รอยละ 11.11 มีอายุเฉลี่ย 46.21 ± 6.98 ป สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 41 คน  
คิดเปนรอยละ 91.11 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 31 คน รอยละ 68.89 มีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพประมงอยางเดียว 33 คน คิดเปนรอยละ 73.33 ท่ีเหลือมีรายไดจากอาชีพเสริมรวมดวย  
เม่ือเปรียบเทียบรายไดกับรายจาย สมาชิกจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งมีรายไดนอยกวารายจาย จํานวน 27 คน  
คิดเปนรอยละ 60.00 (ตารางท่ี 1) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วีระวัฒน (2528) พบวา ชาวประมงพ้ืนบาน
ใชแรงงานสวนใหญในครัวเรือนเปนหลัก รอยละ 76.30 ท่ีไมมีการจางแรงงานภายนอกเลย หัวหนาครัวเรือน
จบการศึกษาประถมศึกษาปท่ี 4 นอกจากนี้ชาวประมงพ้ืนบานมีรายไดนอย ตองกูหนี้ยืมสินมาใชเลี้ยง
ครอบครัวอยู เกือบตลอดชีวิต พงศพัฒน (2539) กลาววา ชาวประมงจําเปนตองมีอาชีพเสริมนอกจาก 
การทําประมง มีสาเหตุดวยจุดมุงหมาย 4 ประการ คือ 

 1. การทําประมงมีรายไดต่ําและไมแนนอน 
 2. เพ่ือใหสมาชิกในครัวเรือนท่ีไมใชแรงงานประมงมีงานทํา เชน สมาชิกท่ีเปนสตรี 
 3. เพ่ือรองรับแรงงานนอกฤดูทําการประมง สวนใหญวางงานในชวงฤดูมรสุม 
 4. เพ่ือเปนหลักประกันรายได อันเนื่องมาจากความไมแนนอนในการทําการประมง 
 จํานวนชาวประมงอวนจมกุงสามชั้นเขามาเปนสมาชิกตลาดกลางสัตวน้ําใน พ.ศ. 2538 

จํานวน 21 คน เพิ่มขึ้นเปน 105 คน ใน พ.ศ. 2539 และมีตลาดสาขายอย 4 แหง ใน พ.ศ. 2543  
ไดพัฒนาเปนเครือขาย 12 หมูบาน ใน พ.ศ. 2548 นับเปนความเจริญกาวหนาท่ีรวดเร็วแตขาดความม่ันคง 
เนื ่องจากคนรุ นใหมสนใจการประกอบอาชีพประมงนอยลง ชาวประมงสวนใหญประกอบอาชีพ 
ทําสวนยางพารารวมดวย และมีราคาดีขึ้นกวายุคเริ ่มกอตั้งตลาดกลาง อีกทั้งกระแสทองเที่ยวในการ 
ใหเชาเรือเพ่ือทองเท่ียวหมูเกาะตางๆ ในอาวพังงา และรับจางพายเรือแคนู มีรายไดดีข้ึน ความเสี่ยงนอยกวา 
ออกเรือทําประมง ทําใหจํานวนสมาชิกผูทําอวนจมกุงสามชั้นในบานคลองเคียน และอาวมะขามลดลง 
ในขณะท่ีประสบการณ และการเรียนรูจากการทําตลาดกลางแหงแรก ทําใหขยายตลาดสาขาเกิดการคา
สัตวน้ําที่เพิ่มขึ้นเปน 2 แหง ที่บานหินรม ในลักษณะธุรกิจขนาดเล็ก การเปลี ่ยนแปลงจํานวนกลุ ม  
และสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง ระหวาง พ.ศ. 2549 - 2554 ลดลงจาก 5 แหง จํานวนสมาชิก  
105 คน กลายเปนกลุมยอย 2 แหง จํานวนสมาชิก 45 คน 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของชาวประมงท่ีเปนสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง  
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554 

 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน  จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ ชาย 40  88.89  
 หญิง 5  11.11  
อายุ (ป) 15 - 29 9  20.00  
 30 - 49 31  68.89  
 50 - 64 5  11.11  
ศาสนา อิสลาม 41  91.11  
 พุทธ 4  8.89  
การศึกษา ไมจบชั้นประถม 4  8.89  
 ประถมศึกษา 31  68.89  
 มัธยมศึกษาตอนตน 5  11.11  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4  8.89  
 ปวส./อนุปริญญา/สูงกวา 1  2.22  
แรงงาน 1 - 2 คน 41  91.11  
 3 - 5 คน 4  8.89  
รายได จากอาชีพประมงอยางเดียว 33  73.33  
 จากอาชีพอ่ืนเสริม 12  26.67  
รายไดเปรียบเทียบกับรายจาย รายไดนอยกวารายจาย 27  60.00  
 รายไดเทากับรายจาย 13  28.89  
 รายไดมากกวารายจาย 5  11.11  

 
 ชาวประมงที่เปนสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ํามีอายุคอนขางมาก อายุเฉลี่ย 

46.21 + 6.98 ป แสดงใหเห็นวา คนรุ นใหมเขามาในภาคประมงนอยลง และมีอาชีพอื่นใหเลือก  
ซึ่งกระแสการทองเที่ยวมีอิทธิพลตอทางเลือกในการประกอบอาชีพ อาชีพที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
นักทองเท่ียวกําลังเปนอาชีพท่ีทํารายไดดี เชน เปดรานขายอาหาร พายเรือแคนู เปนลูกจางในเรือนําเท่ียว 
และขายของที่ระลึก เปนตน ถามีระดับการศึกษาสูงพอสมควรจะไปทํางานรับจางที่จ ังหวัดภูเก็ต  
และกระบี ่ หากการศึกษาน อยจะร ับจ าง ทํางานในสวนยางพารา  ซึ ่งผลผล ิตยางพาราม ีราคา ดี  
ไดผลตอบแทนสูง ในขณะที่ประสบปญหาขาดทุนในการทําประมงอวนจมกุงสามชั ้นในระยะยาว  
วุฒิชัย และคณะ (2543) ศึกษาประสิทธิภาพ และผลตอบแทนของอวนจมกุงสามชั้นบริเวณอาวพังงา 
พบวา ชาวประมงใชประโยชนจากสัตวน้ําไมคุมคาถึงรอยละ 30 ของปริมาณการจับสัตวน้ําท่ีจับไดท้ังหมด 
ในระยะยาวจะทําใหชาวประมงไมสามารถดํารงอยูได เนื่องจากขาดทุนในสวนของผลตอบแทนตอปจจัย
กา ร ล งท ุน อยู ต ล อด เ ว ล าล งท ุน  ช าว ป ร ะม ง เ ป นล ูกหนี ้ข อ ง ผู ร ับ ซื ้อ ส ัต ว น้ํ า โ ด ย ไม ม ีที ่สิ ้น ส ุด  
ไมสามารถทํากําไรจากการประมง ตองแสวงหาอาชีพที่มีผลตอบแทนดีกวา และมีพฤติกรรมกูเพิ ่ม 
เม่ือหมดอายุของทรัพยสินประมง โดยกูเงินจากผูรับซ้ือสัตวน้ํามาลงทุนอีก การหาทางชวยเหลือทางหนึ่ง 
คือ ภาครัฐและชาวประมงควรรวมมือกันกําหนดจํานวนเรือประมงอวนจมกุงสามชั้นที่เหมาะสม เพื่อใหมี
กําไรสุทธิจากการทําประมงเพิ่มขึ้น และสามารถอยูในภาคการประมงไดโดยไมเปนหนี้ผูรับซื้อสัตวน้ํา  
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จากผลการศึกษาครั้งนี้ คาดไดวาเม่ือมีอาชีพอ่ืนท่ีดีกวา จํานวนชาวประมงจะลดลง ทําใหมีจํานวนอวนจมกุงสามชั้น
เหมาะสมตามหลักการจัดการทรัพยากรแบบเสรี (open access) เปนไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
ชาวประมงมีอิสระท่ีจะเขาทําหรือออกจากภาคการประมงโดยเสรี และเปนไปตามแนวทางปฏิบัติตาม 
ความสมัครใจเพ่ือสรางความยั่งยืนของการประมงขนาดเล็ก (FAO voluntary guideline for securing 
small-scale fisheries) 
 

2. ผลผลิตและการตลาดของกุงแชบวย 
 

2.1 การทําประมงอวนจมกุงสามชั้น 
 อวนจมกุงสามชั้นเปนเครื่องมือประเภทอวนติดตา มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน อวนสามชั้น อวน

ลอยกุงสามชั้น อวนกุงสามชั้น และอวนกุง เปนตน ปจจุบันยังคงเปนเครื่องมือประมงหลักท่ีใชจับกุงทะเล 
โดยเฉพาะกุงแชบวย อวนชนิดนี้สามารถจับสัตวน้ําไดหลากหลายชนิด และใชแพรหลายท่ีสุดในอาวพังงา  
(พีระ, 2531) Seilert and Sangchan (2001) พบวา เครื่องมืออวนจมกุงสามชั้นคิดเปนรอยละ 26.9  
ของเครื่องมือประมงพ้ืนบานในอาวพังงา เชนเดียวกับในรายงานของ วุฒิชัย และคณะ (2544) ท่ีรายงานวา 
อวนจมกุงสามชั้น เปนเครื่องมือประมงท่ีชาวประมงนิยมใชมากท่ีสุดถึงรอยละ 22.47 

 รูปแบบของเครื่องมือและวิธีการทําประมง 
 ลักษณะของอวนมีสามผืนประกบติดกันเปนสามชั้น อวนชั้นในเปนอวนดายไนลอน ขนาดตาอวน 

3.8 - 4.2 เซนติเมตร อวนชั้นนอกเปนอวนดายไนลอน ขนาดตาอวน 12.5 - 14.0 เซนติเมตร อวนแตละผืน 
มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 24 - 25 เมตร การทําประมงโดยนําอวนมาตอกัน เฉลี่ย 25 ผืน (19 - 30 ผืน)  
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดูกาล ถาเปนฤดูมรสุมคลื่นลมมีกําลังแรง การกูอวนลําบากกวา จึงใชจํานวนผืนอวนนอยกวา 
(ประมาณ 19 - 20 ผืน) การทําประมงโดยปลอยอวนใหไหลไปตามกระแสน้ํา ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
แลวจึงกูอวน วันหนึ่งๆ วางอวน 2 - 4 ครั้ง ข้ึนอยูกับสภาพของแหลงทําประมง และปริมาณสัตวน้ําท่ีได  
เนื้ออวนมีอายุการใชงานประมาณ 1 - 2 เดือน 

 แหลงและฤดูทําประมง 
 โดยท่ัวไปทําประมงบริเวณชายฝงหนาหมูบานในเขตตําบลคลองเคียน ระดับน้ําลึกประมาณ 

10 - 20 เมตร พ้ืนทองทะเลมีลักษณะเปนโคลนปนทราย สามารถทําประมงไดตลอดป แตหนาแนนในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต เชนเดียวกับรายงานของ พีระ (2531) ศึกษาเครื่องมือประมงพ้ืนบานบริเวณอาวพังงา  
พบวา เครื่องมืออวนจมกุงสามชั้นมีแหลงทําประมงในบริเวณชายฝงท่ัวไป ระดับความลึก 5 – 20 เมตร  
พ้ืนทองทะเลเปนทราย ทรายปนโคลน สามารถทําประมงไดตลอดท้ังป แตชาวประมงนิยมทําประมงในชวง 
ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ซ่ึงสามารถจับกุงไดดี ออกทําประมงประมาณ 15 วัน/เดือน  
ในชวงน้ําใหญ (ข้ึน 13 คํ่า – แรม 5 คํ่า และ แรม 13 คํ่า – ข้ึน 5 คํ่า) 

2.2 จํานวนวนัทําประมง และอัตราการจับกุงแชบวย 
 ชาวประมงที่จับสัตวน้ําดวยอวนจมกุงสามชั้นแลวขายใหเครือขายตลาดกลางสัตวน้ํา 

มีจํานวน 45 ราย จํานวนวันทําประมงตลอดทั้งประหวาง 13 - 21 วัน/เดือน เฉลี ่ย 17 วัน/เดือน 
จํานวนวันทําประมงตํ่าสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 13 วัน และสูงสุดในเดือนเมษายน เทากับ 21 วัน 
อัตราการจับกุงแชบวยระหวาง 3.34 - 11.88 กิโลกรัม/วัน อัตราการจับเฉลี ่ย 7.25 กิโลกรัม/วัน  
โดยอัตราการจับต่ําสุดเดือนเมษายน เทากับ 3.34 กิโลกรัม/ว ัน และสูงสุดเดือนตุลาคม เทากับ  
11.88 กิโลกรัม/วัน (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 จํานวนวันทําประมง อัตราการจับ และรายไดของสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง 
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554 

 

เดือน วันทําประมง (วัน/เดือน) อัตราการจับ (กก./วัน) รายได (บาท/วัน) 
มกราคม 19  11.06  675  
กุมภาพันธ 19  4.00  653  
มีนาคม 20  4.05  486  
เมษายน 21  3.34  633  
พฤษภาคม 20  5.27  563  
มิถุนายน 15  9.67  762  
กรกฎาคม 13  7.41  788  
สิงหาคม 16  6.79  765  
กันยายน 18  6.11  744  
ตุลาคม 16  11.88  960  
พฤศจิกายน 15  9.65  755  
ธันวาคม 14  7.88  714  
เฉล่ีย 17  7.25  708  

 
สุชาติ และ คณะ (2551) รายงานผลการศึกษาอัตราการจับ และปริมาณการจับกุงทะเล 

ท่ีตําบลคลองเคียน จังหวัดพังงา เม่ือ พ.ศ. 2549 มีอัตราการจับเฉลี่ย เทากับ 11.58 กิโลกรัม/วัน อัตราการจับ
แตละเดือนอยูในชวง 0.78 - 2.54 กิโลกรัม/วัน โดยจับไดสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 2.54 กิโลกรัม/วัน 
และต่ําสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 0.78 กิโลกรัม/วัน และพบวา อัตราการจับกุงทะเลจับไดมากในชวงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต (พฤษภาคม - สิงหาคม) และคอนขางต่ําในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ธันวาคม - 
มีนาคม) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้วา ผลผลิตกุงแชบวยจับไดสูงสุดในเดือนสิงหาคม และต่ําสุด 
ในเดือนมีนาคมดวยเชนกัน 

2.3 จํานวนผลผลิตกุงแชบวย และรายไดท่ีขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 ผลผลิตกุงแชบวยท่ีนํามาขายใหกับตลาดกลางสัตวน้ําจะถูกคัดแยกขนาดเปน 4 เบอร พบวา 

แตกตางกัน โดยกุงเบอร 1 ขนาดใหญท่ีสุด โดยมีจํานวนไมเกิน 18 ตัว/กิโลกรัม และมีราคาสูงท่ีสุดเทากับ  
330 บาท/กิโลกรัม ชาวประมงมีรายไดระหวาง 486 - 960 บาท/วัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 708 บาท/วัน  
รายไดต่ําสุดเดือนมีนาคม จํานวน 486 บาท/วัน รายไดสูงสุดเดือนตุลาคม จํานวน 960 บาท/วัน ตลาดมีกําไร
จากสวนเหลื่อมทางการตลาด 30 – 40 บาท/กิโลกรัม (ตารางท่ี 2 และ 3) และปริมาณน้ําหนักกุงท่ีเกินไป
หลังจากแชน้ําแข็งประมาณรอยละ 10 แตท้ังนี้สวนเหลื่อมทางการตลาดมีความแตกตางกับรายงานของ  
จิราพร และจรวย (2538) ท่ีศึกษาสวนเหลื่อมทางการตลาดของราคากุงกุลาดําท่ีพอคาแพกุงมหาชัยไดรับกับ
ราคาท่ีผูเลี้ยงกุงบริเวณอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไดรับเทากับ 20 บาทตอกิโลกรัม 
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ตารางท่ี 3 ผลผลิต (กิโลกรัม) และรายได (บาท) กุงแชบวยท่ีขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554 
 

เดือน ผลผลิตและรายไดกุงแชบวย (กิโลกรัม) 
 เบอร 1 เบอร 2 เบอร 3 เบอร 4 รวม 
 ผลผลิต รายได ผลผลิต รายได ผลผลิต รายได ผลผลิต รายได ผลผลิต รายได 
มกราคม 334.50 120,889 225.00 60,304  819.10 196,565  1,177.05 139,964  2,555.65  517,722  
กุมภาพันธ 164.55 59,302 109.84 30,244  332.50 79,779  233.31 48,991 840.20  218,316  
มีนาคม 99.90 35,617  60.05 15,955  154.60 35,970  414.45 23,368  729.00  110,910  
เมษายน 181.06 58,689  95.90 25,126  416.32 108,229  309.10 56,980  1,002.38  249,024  
พฤษภาคม 173.95 56,581  114.55 38,506  619.45 133,546  514.75 90,277  1,422.70  318,910  
มิถุนายน 358.15 52,255  160.80 40,172  604.20 125,573  1,776.95 79,239  2,900.10  297,239  
กรกฎาคม 744.65 175,589  504.80 126,280  1,415.60 295,395  1,086.85 188,470  3,751.90  785,733  
สิงหาคม 681.84 229,878  582.06 146,697  1,755.30 364,684  1,560.95 261,231  4,580.15  1,002,490  
กันยายน 412.40 135,639  345.55 84,751  1,242.35 260,613  1,099.25 206,514  3,099.55  687,517  
ตุลาคม 209.98 66,532 195.28 48,693 637.90 127,113 759.90 106,879 1,803.06 349,217 
พฤศจิกายน 107.10 34,272 95.40 23,823 441.60 88,320 640.35 64,644 1,284.45 211,059 
ธันวาคม 272.10 866,938 210.80 52,931 852.90 169,574 734.05 102,943 2,069.85 412,142 
รวม 3,740.18 1,025,243 2,700.03 693,482 9,291.82 1,985,361 10,306.96 1,369,500 26,038.99 5,160,279 

12 
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ตารางท่ี 4 การคัดแยกเบอรกุงแชบวยท่ีเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554 
 

เบอร จํานวนกุง น้ําหนักเฉลี่ย ขนาดความยาวตลอดตัว ราคา สวนเหลื่อมตลาด 
(ตัว/กิโลกรัม) (กรัม/ตัว) (เซนติเมตร) (บาท/กิโลกรัม) (บาท/กิโลกรมั) 

1 < 18 55.0 16.9 330 40 

2 19 - 25 40.0 16.0 250 40 

3 26 - 35 28.5 14.5 210 40 

4 36 - 45 20.2 12.4 170 30 
 
ผลผลิตกุงแชบวยท่ีขายผานตลาดกลางสัตวน้ําระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 

พบวา มีกุงเบอร 4 ซ่ึงเปนกุงขนาดเล็กถูกจับข้ึนมามากท่ีสุด 10,306.96 กิโลกรัม กุงเบอรนี้ถูกจับนอยท่ีสุด 
ในเดือนกุมภาพันธ จํานวน 233.31 กิโลกรัม ซ่ึงเปนเดือนท่ีจํานวนวันทําประมงนอย และอัตราการจับตํ่าดวย 
และถูกจับมากท่ีสุดเดือนมิถุนายน จํานวน 1,776.95 กิโลกรัม แมจะมีจํานวนวันทําประมงปานกลาง เทากับ 
10 วัน/เดือน แตมีอัตราการจับคอนขางสูง เทากับ 9.67 กิโลกรัม/วัน การท่ีกุงขนาดเล็กถูกจับข้ึนมามากนี้  
วีระ และจํานอง (2538) ไดทําการศึกษาสภาวะทรัพยากร และการประมงกุงทะเลบริเวณอาวพังงา พบวา  
เม่ือการใชเครื่องมืออวนรุน อวนลากแคระ และโพงพาง ลดลง ทําใหทรัพยากรกุงแชบวย กุงโอคัก และปูมา
เพ่ิมข้ึน แตเครื่องมืออวนจมกุงสามชั้นจับสัตวน้ําไดโดยไมมีกฎหมายควบคุม จึงจับกุงขนาดเล็กขนาดความยาว
ลําตัว 112 – 165 มิลลิเมตร (30 – 60 ตัว/กิโลกรัม) เพ่ิมจํานวนมากข้ึนดวย แตยังมีขนาดใหญกวากุงเล็ก 
ท่ีจับไดจากอวนรุน ความยาวลําตัว 105 – 145 มิลลิเมตร (50 – 70 ตัวตอกิโลกรัม) และโพงพาง ความยาวลําตัว 
98 – 138 มิลลิเมตร (80 – 90 ตัวตอกิโลกรัม) 

 ขนาดของกุงแชบวยท่ีไดข้ึนอยูกับชนิดของเครื่องมือและแหลงทําประมง กุงแชบวยท่ีจับได
จากอวนจมกุงสามชั้นและอวนลากแคระ มีความแตกตางจากขนาดกุงแชบวยท่ีไดจากอวนรุน ท้ังนี้เนื่องจาก
อวนลากแคระและอวนจมกุงสามชั้นทําประมงนอกชายฝงออกไป กุงแชบวยท่ีจับไดมีขนาดใหญ (วิวัฒนชัย, 
2523; บุญศรี, 2536) จํานวนผลผลิตกุงแชบวยในเดือนอ่ืนๆ ดังตารางท่ี 3  

 รายไดจากการขายกุงแชบวยผานตลาดกลางสัตวน้ําระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม  
พ.ศ. 2554 สามารถทํารายไดสูงถึง 5,160,279 บาท พบวา กุงเบอร 3 ทํารายไดมากท่ีสุด เทากับ 1,985,361 บาท 
โดยทํารายไดต่ําสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 35,970 บาท แตก็ยังมีรายไดสูงกวากุงเบอรอ่ืนท้ังหมดในเดือนนี ้
และทํารายไดสูงท่ีสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 364,684 บาท ถาเปรียบเทียบรายไดกุงเบอร 3 กับเบอรอ่ืนท้ังป 
พบวา รายไดจากการขายกุงเบอร 3 สูงกวาเบอรอ่ืนในชวงเดือนเดียวกัน แมจะมีน้ําหนักท่ีจับไดนอยกวาเบอรอ่ืน
ในบางเดือนก็ตาม (ตารางท่ี 3) สุชาติ และคณะ (2551) ศึกษาการประมงกุงจากอวนติดตาบริเวณอาวพังงา 
ใน พ.ศ. 2549 พบวา กุงแชบวยท่ีจับข้ึนมาใชประโยชนมีขนาดเล็กกวาท่ีกําหนดใหเริ่มจับไดประมาณรอยละ 
50 – 54 อัตราการจับกุงทะเลท่ีตําบลคลองเคียนเฉลี่ย เทากับ 1.58 กิโลกรัม/วัน กุงทะเลสวนใหญ 
เปนกุงแชบวย ท่ีเหลือเปนกุงโอคัก กุงกุลาลายและกุงปลอง ปริมาณการจับท้ังป เทากับ 21.29 กิโลกรัม รายไดตอ
หนวยการลงแรงประมง เทากับ 324 บาท/วัน รายไดรวม เทากับ 436,631 บาท ผลตอบแทนสุทธิ  
เทากับ - 92 บาท/วัน นั่นคือ มีรายจายสูงกวารายได การศึกษาในครั้งนี้ พบวา แมมีการคัดขนาดเพ่ือขาย 
แตกุงขนาดเล็กก็ยังถูกจับโดยท่ีชาวประมงมิไดเลือกจับเฉพาะตัวใหญตามท่ีตลาดตองการ 
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2.4 การตลาดของกุงแชบวย 
 ชาวประมงขายผลผลิตกุงทะเลสดท้ังหมดใหกับเครือขายฯ แลวเจาหนาท่ีคัดแยกขนาด

ออกเปน 4 เบอร กอนนําสงพอคาคนกลางอีกทอดหนึ่ง สวนใหญเปนพอคาในจังหวัดสตูล มีมากถึงรอยละ 70 
ซ่ึงขายผลผลิตตอใหกับพอคาในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้สงใหพอคาในจังหวัดภูเก็ตรอยละ 25 กุงแชบวย
สวนนี้ถูกสงตอไปยังรานอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม และอีกสวนหนึ่งเครือขายฯ สงขายท่ีกรุงเทพมหานคร 
รอยละ 5 ซ่ึงมีราคาท่ีสูงข้ึนกวาท่ีพอคาคนกลางในจังหวัดรับซ้ือกิโลกรัมละ 200 – 250 บาท เพราะเปน 
กุงคุณภาพดี ปลอดสารพิษ ใชเครื่องมือและจับในแหลงประมงท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม ดังนั้นในแตละเดือน
สงผลผลิตกุงแชบวยได 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม (ภาพท่ี 1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 วิถีตลาดกุงแชบวยจากการประมงอวนจมกุงสามชั้นท่ีขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง 

จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554 

กุงแชบวยจาก

ชาวประมง 

ตลาดกลาง 

คัดแยกขนาด 
- เบอร 1 
- เบอร 2 
- เบอร 3 
- เบอร 4 

70% 

สตูล กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต 

รานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม รานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม มาเลเซีย 

5% 

25% 
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3. การมีสวนรวมและปจจัยท่ีสงผลตอการรวมกลุมของชาวประมง 
 

 3.1 การมีสวนรวมของชาวประมง  
 ในปเริ่มตนของการกอตั้งกลุม ราคากุงแชบวยสูงข้ึนกวา รอยละ 100 ทําใหมีผูเขามาเปน

สมาชิกกันมากจํานวนสมาชิก เทากับ 105 คน และใน พ.ศ. 2550 สมาชิกกลุมหินรมท้ังสองกลุมมีจํานวน
รวมกัน 46 คน เม่ือสิ้นปมีกําไร 360,086 บาท ใน พ.ศ. 2551 สมาชิกเพ่ิมข้ึนเปน 49 คน สิ้นปมีกําไร 
207,211 บาท ตอมาใน พ.ศ. 2552 และ 2553 สมาชิกลดจํานวนลงเหลือ 40 คน สิ้นปมีกําไร 171,307 และ 
165,146 บาท ตามลําดับ และเพ่ิมข้ึนอีกครั้งใน พ.ศ. 2554 สมาชิก 45 คน สิ้นปมีกําไร 302,939 บาท 
(ตารางท่ี 5)  
 

ตารางท่ี 5 จํานวนสมาชิกกลุมและผลกําไร พ.ศ. 2550 - 2554 
 

 

สําหรับแนวคิดของการรวมกลุมชาวประมงสวนใหญ รอยละ 75.56 เห็นดวยมากท่ีสุด  
สมาชิกผูตอบแบบสอบถามเคยเขาไปมีสวนรวมท้ังหมด  โดยกิจกรรมท่ีเข าไปมีสวนรวมมากท่ีสุด  
คือ รวมรับผลตอบแทน เงินปนผล รอยละ 86.67 และ เขารวมประชุม กําหนดกติกา รอยละ 48.89  
การรับรูขาวสารผานเจาหนาท่ีของรัฐมากท่ีสุด รอยละ 71.11 รองลงมา คือ ผูนําชุมชน และเพ่ือนบานหรือญาติ 
รอยละ 48.89 และ รอยละ 17.78 สําหรับแรงจูงใจใหเขามาเปนสมาชิกกลุม คือ ราคาสัตวน้ําท่ีสูงข้ึน  
รอยละ 77.78 การไดรับเงินปนผล รอยละ 73.33 และ สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณข้ึน รอยละ 26.67 
(ตารางท่ี 6) เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา การมีสวนรวมข้ึนอยูกับการรับรูขาวสารอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
ทางสถิติ (p<0.01) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.782 และการมีสวนรวมข้ึนอยูกับผลประโยชน
ของชาวประมงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.778 กลาวคือ 
ชาวประมงจะเขามามีสวนรวมเม่ือไดรับขาวสารผานเจาหนาท่ีของรัฐ และผลประโยชนท่ีไดรับจากราคาสัตวน้ํา
ท่ีสูงข้ึน (ตารางท่ี 7) 

ชาวประมงท่ีเปนสมาชิกใน พ.ศ. 2554 มีจํานวน 45 คน เปนกลุมคนกลุมเดียวกันกับสมาชิก
แพปลาในชุมชน ซ่ึงสวนใหญเปนเครือญาติ หลังจากท่ีมีการกอตั้ งกลุมเจาของแพปลาได เปนคณะ
กรรมการบริหารกลุมเครือขายฯ จึงไดนําสมาชิกแพปลาเขามาเปนสมาชิกกลุมเครือขายฯ ดวย  
ซ่ึงถือเปนระบบเครือญาติอุปถัมภดังท่ี ชินสัคค (2549) กลาวไววา ตลาดในระบบท่ีสงผลใหเกิดพลังของทองถ่ิน
อยูในรูปแบบของความผูกพันของเครือขายกลุมชาติพันธุ เพราะทําใหเกิดชองทางการเขาถึงทรัพยากรไดงาย 
และลดความเสี่ยงในการดําเนินการทางกิจกรรม อีกท้ังสามารถเคลื่อนยายทรัพยากรระหวางครัวเรือน 
ในทองถ่ิน พลังท่ีชวยเสริมระบบตลาดในทองถ่ินปจจุบันในรูปของความเก้ือกูลกัน ความเปนเครือญาต ิ 
ระบบอุปถัมภ ความสัมพันธสวนตัวมีผลโดยตรง สําหรับผูนํากลุมมีคุณสมบัติตามรายงานของ สมยศ (2534) 
คือ เปนผูนําในระบบเศรษฐกิจ เครือญาติ ระบบการปกครอง ผูนําศาสนา 

ป พ.ศ. จํานวนสมาชิก กําไร (บาท) 
2550 46 360,086  
2551 49 207,211  
2552 40 171,307  
2553 40 165,146  
2554 45 302,939  
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ตารางท่ี 6 การมีสวนรวมของชาวประมงตอการรวมกลุมเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
พ.ศ. 2554 

 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

1. ทานเห็นดวยกับการเขามาเปนสมาชิกกลุมมากนอยเพียงใด    

เห็นดวยมากที่สุด 34  75.56 

เห็นดวยมาก 11  24.44 

2. ทานเคยมีสวนรวมในกิจกรรมใดดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)    

2.1 รวมประชุม กําหนดกติกา 22  48.89 
2.2 รวมรับผลตอบแทน เงินปนผล 39  86.67 
2.3 รวมเปนคณะกรรมการ ตัวแทนชาวประมง 14  31.11 

3. ทานไดรับรูขาวสารของการรวมเปนกลุมตลาดกลางสัตวน้ําจากชองทางใด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

   

3.1 เจาหนาที่รัฐ 32  71.11 
3.2 ผูนําชุมชน 22  48.89 
3.3 เพื่อนบานหรือญาต ิ 8  17.78 

4. ทานคิดวา อะไรคือแรงจูงใจใหเขามาเปนสมาชิกกลุม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)    

4.1 ราคาสัตวน้ําที่สูงข้ึน 35  77.78 
4.2 สมาชิกไดรับเงินปนผล 33  73.33 
4.3 สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณข้ึน   12  26.67 

 

ตารางท่ี 7 วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมง พ.ศ. 2554 
 

ปจจัย การมีสวนรวม 
สัมประสทิธิ์
สหสัมพันธ 

Sig.  
(2-tailed) 

1. การรับรูขาวสาร ระดับการมีสวนรวม 0.782 0.008** 
- เจาหนาที่รัฐ - รวมประชุม กําหนดกติกา   
- ผูนําชุมชน - รวมรับผลตอบแทน เงินปนผล   
- เพื่อนบานหรือญาต ิ - รวมเปนคณะกรรมการ ตัวแทน

ชาวประมง 
  

2. ผลประโยชนของชาวประมง  0.778 0.012* 
- ราคาสัตวน้ําที่สูงข้ึน    
- สมาชิกไดรับเงินปนผล    
- สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณข้ึน      

 * มีความสัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
** มีความสัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) 
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 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการรวมกลุมของชาวประมง พบวา ชาวประมงอวนจมกุงสามชั้น
ท่ีทําประมงในอาวพังงา ท้ังท่ีเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก มีลักษณะคลายคลึงกัน สวนใหญคํานึงถึง รายได 
และขีดความสามารถในการลงทุน ดังนั้น ชาวประมงบางคนอาจทําอาชีพประมงตลอดป แตหมุนเวียนเปลี่ยน
เครื่องมือไปตามฤดูกาล หรือชนิดของสัตวน้ําเปาหมายเปนสําคัญ แตในขณะท่ีบางคนประกอบอาชีพอ่ืนเสริม 
ท่ีมีรายไดมากกวา เชน ทําสวน รับจาง หรือทองเท่ียว เปนตน เชนเดียวกับในรายงานของ วัชระ และคณะ 
(2539) ท่ีกลาววา ชาวประมงในอาวพังงาเปลี่ยนเครื่องมือจับสัตวน้ําหมุนเวียนไปตามฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูฝน) 
และหมุนเวียนไปตามการข้ึนลงของน้ําทะเล หรือน้ําเปนและน้ําตายเปนอันดับแรก 

 นอกจากนี้การมีเงินลงทุน เงินกูยืม เงินออม รวมถึงเงินเฉลี่ยคืนสงผลตอการเขามาเปน
สมาชิกของกลุมเครือขายฯ โดยในระยะเริ่มตน พ.ศ. 2541 สมาชิกไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการ BOBP/FAO 
เพื่อปลดหนี้ ทําใหในปตอๆ มา มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และใน พ.ศ. 2549 โครงการ children of the sea 
ไดสนับสนุนเงินสรางอาคารท่ีทําการหลังใหม และสนับสนุนเงินใหแตละกลุมดําเนินการชวยเหลือสมาชิก
กูยืมเพ่ือประโยชนในดานการประกอบอาชีพประมง ทําให พ.ศ. 2550 และ 2551 มีสมาชิกเพ่ิมข้ึน  

3.2 ปญหาและอุปสรรค 
 จากการสอบถามชาวประมงท่ีเปนสมาชิกรวมถึงคณะกรรมการกลุม พบวา แมมีการรวมกลุม

เปนเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา เพ่ือแกไขปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า หรือมีอํานาจ 
ในการตอรอง แตยังคงประสบปญหาซํ้าๆ คือ 

 3.2.1 ปญหาผลผลิตกุงแชบวยและตนทุนการผลิต พบวา ผลผลิตกุงแชบวยมีปริมาณไมแนนอน 
ไมสอดคลองตามความตองการของตลาด ขาดระบบจัดเก็บท่ีดี ขาดหองเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตกุงท่ีมีมาก 
ในบางฤดูกาลใหมีคุณภาพดี ดังในรายงานของ วีระวัฒน (2528) ไดกลาวไววา การเก็บรักษาไมดีทําใหสัตวน้ํา 
ท่ีไดเสื่อมคุณภาพ ดอยราคา พอคาไมรับซ้ือ 33สรางความเสียหายใหกับการทําธุรกิจ หรือการทําสัญญาทางการคา 

 3.2.2 ปญหาดานการตลาดและการขาย เครือขายตลาดกลางสัตวน้ําประสบปญหาคาใชจาย
ดานการขนสงสูง ความจํากัดในการสงออกกุงแชบวยไปตลาดตางประเทศ (มาเลเซีย) ปญหาระบบการตลาด
ภายในประเทศขาดประสิทธิภาพ การจัดสรรสวนเหลื่อมการตลาดภายในประเทศ โดยระบบตลาดยังไมเปนธรรม 
ราคาซ้ือขายสินคาในชุมชนแมผานตลาดกลางแลว ยังคงข้ึนอยูกับราคาจากพอคาคนกลางรายใหญนอกชุมชน 
ในกรุงเทพมหานครหรือตางประเทศ มีอํานาจตอรองแตยังนอย ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนกับสินคาเกษตรท่ัวไป 

 การดําเนินกิจการเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําใหยั่งยืน สามารถสงเสริมไดตาม 
แนวทางการบริหารจัดการจากตลาดปลาสหกรณประมงแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีประสบ
ปญหามากในชวงกอตั้งดวยเชนกัน แตสามารถดําเนินกิจการไดสําเร็จ สุรจิต และคณะ (2541) กลาววา  
ตลาดปลาแหงนี้กอตั้งเม่ือ พ.ศ. 2524 มีสมาชิกเริ่มตน 154 คน หุนแรกเขา 491,570 บาท เริ่มธุรกิจดวย 
การจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ตอมาเปดบริการตลาดปลาเม่ือ พ.ศ. 2532 มีการขยายงานอยางตอเนื่อง  
เงินดําเนินการจาก 52,126.45 บาท เพ่ิมข้ึนเปน 4,947,440.59 บาท เกิดการสรางอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
เชน การทําปลาทูนึ่ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแหง และธุรกิจอ่ืนๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเปนมูลคาประมาณ  
10 ลานบาท/เดือน เคยประสบปญหากําหนดอัตราคิดคานายหนาตํ่าเพียงรอยละ 2 ซ่ึงต่ํากวาท่ีอ่ืน  
ทําใหกระทบกับผลประโยชนของเจาของธุรกิจรายเดิม (แพปลามหาชัยและกรุงเทพมหานคร) ตองแกไข 
ใหอยูรวมกันได มีปญหาผูซ้ือปลามีจํานวนนอย เพราะสินคาไมหลากหลาย มีเพียงปลาทูและหมึกเปนสินคา
หลัก ไมจูงใจใหเกิดการแขงขัน ในขณะท่ีตลาดอ่ืนมีสินคาหลายอยาง มีเงินทุนมากกวา มีการใหเงินยืมเพ่ือ 
ผูกใจเจาของปลาและผูซ้ือปลา จึงตองสรางตลาดปลาแหงใหม พ้ืนท่ีมากกวาเดิม ขนถายสินคาไดสะดวก
รวดเร็ว พรอมเพ่ิมชองทางซ้ือปลาสดมาแปรรูป เกิดอุตสาหกรรมหองเย็น โรงงานแปรรูป เพ่ิมรายไดแก
ประชาชนไมนอยกวา 1,500 คน และสรางความม่ันคงใหกิจการตลาดปลาสหกรณประมงแมกลองดวย 
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3.2.3 ปญหา 3 3การรวมเปนกลุมของชาวประมง อาจจะเปนในรูปของสหกรณ หรือในรูปของ
กลุมเกษตรกร เพ่ือใหกลุมรวบรวมผลิตผลใหมีปริมาณมากพอแลวนัดหมายกับผูซ้ือใหมาตกลงราคาซ้ือขาย  
แตในทางปฏิบัติกระบวนการยังทําหนาท่ีไดไมเต็มท่ี แมจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินการ ผูบริหาร  
หรือคณะกรรมการดานการตลาดมาแลวหลายครั้ง รวมถึงจํานวนชาวประมงมีแนวโนมลดลง คนรุนใหม 
ไมประกอบอาชีพประมง เพราะอาชีพประมงเปนอาชีพท่ีเหนื่อย เสี่ยงอันตราย หรือเปนผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีเติบโต กระแสการทองเท่ียว มีอาชีพใหเลือกมากข้ึน 

 เม่ือพิจารณาจากการบริหารงานของสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง  
ยังคงความสามัคคีเหนียวแนน มีประสบการณการรวมกลุมเพ่ิมข้ึนตามวันเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน มีสินคาสัตวน้ํา 
ท่ีกระจายแยกประมูลซ้ือขายไปยังตลาดสาขามากข้ึน ลดความเสียหายในการเก็บรักษาและลําเลียง โดยไมตอง
เพ่ิมตนทุนขยายอาคารตลาดเดิม ทิศทางการดําเนินการเปนแบบพอเพียง สมควรแกกําลังคน และเหมาะสมกับ
กําไรจากสัตวน้ําท่ีขายได การซ้ือขายสัตวน้ําจึงพัฒนามาถึงข้ันเขาสูสมดุลเหมาะสมกับปริมาณผลผลิต กําลังคน 
และเขาสูยุคของการบริหารธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนประมง สกุล (2546) กลาววา การมีสวนรวมมักมีผูเขารวม
จํานวนมากในระยะเริ่มโครงการ แตการไมมีสวนรวมก็มิไดหมายความวา ไมมีการรวมตัวหรือขาดความเชื่อถือ
ซ่ึงกันและกัน 
 

สรุปผลการศึกษา 

 
1. สภาพท่ัวไปของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 
 

เครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา เริ่มกอตั้งเม่ือ พ.ศ. 2538 จากกลุมธนาคารปูมา 
ท่ีบานหาดทรายเปลือกหอย หมูท่ี 7 ตําบลคลองเคียน อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา จํานวนสมาชิกเริ่มตน 21 คน 
และใน พ.ศ. 2549 มีอาคารหลังใหม ต้ังอยูบริเวณปากคลองทาเรือคลองเคียน หมูท่ี 1 บานคลองเคียน  
ตําบลคลองเคียน อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา ทําหนาท่ีรวบรวมผลผลิตสัตวน้ําโดยเฉพาะกุงแชบวยจากสมาชิก 
สงขายไดสัตวน้ําราคาดีข้ึน กลุมมีกําไรมากข้ึน สามารถปนผลคืนใหกับสมาชิก พ.ศ. 2554 มีกลุมยอยท่ีบานหินรม 
หมูท่ี 2 จํานวน 2 กลุม มีสมาชิกรวมกัน 45 คน เพศชาย 40 คน หญิง 5 คน อายุเฉลี่ย 46.21 ป สวนใหญ 
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 68.89 มีรายไดจากการทําประมงอยางเดียว รอยละ 73.33  
 
2. ผลผลิตและการตลาดของกุงแชบวย 
 

ผลผลิตกุงแชบวยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 4,580.15 กิโลกรัม และต่ําสุดในเดือนมีนาคม 
เทากับ 729.00 กิโลกรัม ชาวประมงมีรายไดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 788 บาท/วัน และต่ําสุดในเดือน
มีนาคม เทากับ 486 บาท/วัน กุงแชบวยถูกคัดแยกออกเปน 4 เบอร โดยท่ีกุงเบอร 1 มีขนาดใหญสุดจํานวน 
18 ตัว/กิโลกรัม รองลงมาเปนกุงเบอร 2 (25 ตัว/กิโลกรัม) กุงเบอร 3 (35 ตัว/กิโลกรัม) และกุงเบอร 4  
(45 ตัว/กิโลกรัม) โดยท่ีกุงเบอร 4 มีผลผลิตสูงสุด เทากับ 10,306.96 กิโลกรัม ราคาของกุงลดลงตามขนาด  
กุงเบอร 1 มีราคาสูงสุด รองลงมา กุงเบอร 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ซ่ึงรายไดจากกุงเบอร 3 สูงสุด เทากับ 
1,985,361 บาท รองลงมา คือ กุงเบอร 4, 1 และ 2 ตามลําดับ  

การตลาดของกุงแชบวย เม่ือชาวประมงขายผลผลิตกุงทะเลสดใหกับเครือขายฯ เจาหนาท่ี 
คัดแยกขนาดกุงแชบวยออกเปน 4 เบอร แลวขายใหพอคาคนกลางในจังหวัดสตูล รอยละ 70 และจังหวัดภูเก็ต 
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รอยละ 25 มีกําไรกิโลกรัมละ 30 - 40 บาท อีกสวนหนึ่งสงขายท่ีตลาดกรุงเทพมหานคร รอยละ 5 มีราคาสูง
กวาขายใหพอคาคนกลางในจังหวัดกิโลกรัมละ 200 - 250 บาท ในแตละเดือนสงผลผลิตกุงแชบวยได 2 ครั้ง 
ครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม 
 
3. การมีสวนรวมและปจจัยท่ีมีผลตอการรวมกลุมของชาวประมง 
 

แนวคิดของการรวมกลุม ชาวประมงสวนใหญ รอยละ 75.56 เห็นดวยมากท่ีสุด โดยเขาไปมีสวน
รวมในระดับรวมรับผลตอบแทน เงินปนผล รอยละ 86.67 ปจจัยท่ีสงผลตอการเขามามีสวนรวมของชาวประมง 
คือ การรับรูขาวสาร และผลประโยชนของชาวประมง เม่ือพิจารณาความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอการมี
สวนรวมของชาวประมง พบวา การมีสวนรวมข้ึนอยูกับการรับรูขาวสารอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.782 และผลประโยชนของชาวประมงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.778 กลาวคือ ชาวประมงเขามามีสวนรวมเม่ือไดรับ
ขาวสารผานเจาหนาท่ีของรัฐ รอยละ 71.11 และผลประโยชนท่ีไดรับจากราคาสัตวน้ําท่ีสูงข้ึน รอยละ 77.78 
การดําเนินกิจกรรมประสบปญหาผลผลิตกุงแชบวยไมแนนอน ตนทุนการผลิตสูงข้ึน การตลาดและการขนสง 
ขาดระบบจัดเก็บท่ีมีคุณภาพ คณะกรรมการขาดความรูและอํานาจตอรองมีนอย จํานวนชาวประมงท่ีลดลง 
และคนรุนใหมไมนิยมประกอบอาชีพประมง  
 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ภาครัฐและเอกชนควรชวยประชาสัมพันธผลสําเร็จของการรวมกลุม และผลผลิตทางการ
ประมงในทองถ่ินท่ี สด สะอาด และไมทําลายสิ่งแวดลอม  

2. สงเสริมใหมีการขยายตลาดสาขามากข้ึน และเปนตนแบบใหชุมชนประมงอ่ืนๆ ท่ีตองการการ
บริหารจัดการอยางเหมาะสม ในลักษณะองคกรขนาดเล็ก ผูบริหารจํานวนนอย สมาชิกจํากัดจํานวน เชื่อใจ
และทํางานรวมกันมานาน ปรับสภาพองคกรกาวทันความตองการของตลาด  
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถาม 
การมีสวนรวมของสมาชิกและปจจัยท่ีสงผลตอการรวมกลุมของชาวประมง 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของสมาชิกกลุม 
 
1.1 เพศ ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อายุ ...............ป ( ) 15-29 ป  ( ) 30 - 49 ป  ( ) 50 - 64 ป 
1.3 ศาสนา ( ) อิสลาม ( ) พุทธ 
1.4 การศึกษา ( ) ไมเรียนหนังสือ ( ) ประถมศึกษา 
  ( ) มัธยมศึกษาตอนตน ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  ( ) ปวส./อนุปริญญา/สูงกวา 
1.5 การลงแรงงานประมง  ( ) 1 - 2 คน ( ) 3 - 5 คน 
1.6 รายได...........................บาท/เดือน 
1.7 ท่ีมาของรายได  ( ) ทําประมงอยางเดียว ( ) ประกอบอาชีพอ่ืนเสริม ระบุ..................... 
1.7 รายไดเม่ือเปรียบเทียบกับรายจาย 
  ( ) รายไดนอยกวารายจาย ( ) รายไดเทากับรายจาย 
  ( ) รายไดมากกวารายจาย 
 
สวนท่ี 2 การมีสวนรวมของสมาชิกกลุม 
 

รายละเอียด 

ระดับการมีสวนรวม 
5 4 3 2 1 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

2.1 ทานเห็นดวยกับการเขามาเปนสมาชิกกลุมตลาดกลาง      
2.2 ทานเคยมีสวนรวมในกิจกรรมใดดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา  

 1 ขอ) 
     

 2.2.1 รวมประชุม กําหนดกติกา      
 2.2.2 รวมรับผลตอบแทน เงินปนผล      
 2.2.3 รวมเปนคณะกรรมการ ตัวแทนชาวประมง      
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สวนท่ี 3 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรวมกลุม 
 

รายละเอียด 

ระดับ 
5 4 3 2 1 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

3. ทานไดรับรูขาวสารของการรวมเปนกลุมตลาดกลางสัตวน้ํา 
จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     

3.1 เจาหนาท่ีรัฐ      

3.2 ผูนําชุมชน      

3.3 เพ่ือนบานหรือญาติ      

 
สวนท่ี 4 ผลประโยชนของชาวประมง 
 

รายละเอียด 

ระดับ 
5 4 3 2 1 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

4.1 สมาชิกกลุมไดรับประโยชนจากการรวมกลุมดานใดบาง      
 4.1.1 ราคาสัตวน้ําท่ีสูงข้ึน      

 4.1.2 สมาชิกไดรับเงินปนผล      

 4.1.3 สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน      

4.2 ปญหาของกลุมและการประมง      
 4.2.1 ผลผลิตกุงแชบวย....................................................      

 4.2.2 คุณภาพของสัตวน้ําและการจัดเก็บ.........................      

 4.2.3 ราคาสัตวน้ํา ตนทุนการผลิต....................................      

 4.2.4 การบริหารงานกลุม..................................................      

 4.2.5 การมีสวนรวมของสมาชิก.........................................      
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