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ผลผลิตกุงแชบวยจากการประมงอวนจมกุงสามชั้น และการตลาดของ
เครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
วิทยา พันธะกิจ* และอํานาจ ศิริเพชร
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต)
บทคัดยอ
การศึกษาผลผลิตกุงแชบวยและการตลาดของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
รวมถึงการมีสวนรวม และปจจัยที่มีผลตอการรวมกลุมชาวประมง ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 - กันยายน
พ.ศ. 2555 พบว า เครื อข า ยตลาดกลางสัตวน้ํามีจํานวนสมาชิก 45 คน เปน ชาย 40 คน (ร อยละ 88.89)
หญิ ง 5 คน (ร อ ยละ 11.11) อายุ เ ฉลี่ ย 46.21 ป นับ ถื อศาสนาอิ ส ลามเปน หลัก 41 คน (รอ ยละ 91.11)
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 31 คน (รอยละ 68.89) สวนใหญมีรายไดจากอาชีพประมงอยางเดียว
33 คน (ร อ ยละ 73.33) รายได น อ ยกว า รายจ า ย 27 คน (ร อ ยละ 60.00) ผลผลิ ต ของกุ ง แชบ ว ยตั้ ง แต
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 เทากับ 26,038.99 กิโลกรัม รายไดเทากับ 5,160,279 บาท ชาวประมง
ขายกุงแชบวยสดใหกับเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําเพื่อขายใหพอคาคนกลางในจังหวัดสตูลและภูเก็ต ทํารายได
ใหเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง เปนเงิน 30 – 40 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตอีกสวนหนึ่งขายตรงใหตลาด
กรุงเทพมหานคร
ชาวประมงสวนใหญ (รอยละ 75.56) เห็นดวยกับแนวคิดของการรวมกลุม โดยรอยละ 86.67
เห็นดวยเนื่องจากการรับผลตอบแทนและเงินปนผล เหตุจูงใจใหเขามามีสวนรวมที่มีผลอยางมีนัยสําคัญ คือ
การรั บ รู ข า วสาร (r= 0.782) โดยมี ก ารรั บ รู ข า วสารผ า นเจา หน า ที่ ข องรั ฐ มากที่ สุ ด ร อ ยละ 71.11 และ
ผลประโยชนของชาวประมง (r = 0.778) จากราคากุงที่สูงขึ้นมากที่สุด รอยละ 77.78 แตอยางไรก็ตาม พบวา
สมาชิกของกลุมลดลง และคนรุนใหมประกอบอาชีพประมงลดลง ชาวประมงตองการใหภาครัฐประชาสัมพันธ
ผลผลิตในทองถิ่น เนื่องจากกุงแชบวยที่ขายมีความสดและสะอาด รวมถึงใหมีประกันราคาสินคา และใหมีการ
ขยายตลาดสินคากุงคุณภาพดี
คําสําคัญ: กุงแชบวย อวนจมกุงสามชั้น ตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง 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
ตั้งแตอําเภอเมืองพังงาจนถึงอําเภอตะกั่วทุง บริเวณนี้ในอดีตเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําที่อุดมสมบูรณ
การทํา ประมงพื้น บา นจับ สัต วน้ํา ไดม าก ตอ มาเมื่อ มีป ระชากรเพิ่ม ขึ้น และเทคโนโลยีใ นการจับ สัต วน้ํ า
เพื่อ การประมงพาณิช ยพัฒ นามากขึ้น การทํา ประมงพื ้น บา นจับ สัต วน้ํา ไดน อ ยลง รัฐ บาลจึง มีน โยบาย
และโครงการตางๆ เพื่อฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวพังงา ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวมมือกัน
ของชุมชน และทุกภาคสว นที่เ กี่ย วของ เชน โครงการพัฒ นาประมงทะเลชายฝงพื้น บาน โครงการจัด การ
ทรัพยากรประมงโดยชุมชน กลุมกองทุนพัฒนาเครื่องมือประมง และอื่นๆ เพื่อพัฒนาการทําประมงพื้นบาน
การทําประมงพื้น บา นบริเ วณอา วพังงา นิย มใชเ ครื่องมือ อวนจมกุงสามชั้น อวนลอยปลาทู
อวนจมปู และอื่น ๆ สัตวน้ําที่สํา คัญทางเศรษฐกิจ คือ กุง ทะเล กุงมังกร กั้ง ปูมา ปูท ะเล ปลาทู ปลาลัง
และปลาจะละเม็ด เปนตน (เจต, 2539) สําหรับชนิดของกุงทะเลที่จับไดมาก คือ กุงแชบวย การลงแรงประมง
จับ กุง ทะเลที่ตํา บลคลองเคีย น อํา เภอตะกั่ว ทุง จัง หวัด พังงา มีจํา นวนวัน ทํา ประมงเฉลี่ย 8 วัน ตอ เดือ น
อัตราการจับเฉลี่ย 1.58 กก./วัน จับไดมากในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
(สุชาติ และคณะ, 2551) และราคากุงทะเลมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป แตชาวประมงยังขายผานพอคาคนกลาง
ในราคาต่ํา
การบริห ารจัด การการทํ า ประมงพื ้น บา นใหอ ยู ร อดได ตอ งฟ น ฟู และใชป ระโยชน
จากทรัพยากรตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ใหชาวประมงสวนใหญหลุดพนจากวงจรที่ตองกูเงินเปนทุนจับสัตวน้ํา
แลว ขายสัต วน้ํา ในราคาต่ํ า ตามที ่เ จา ของเงิน กูเ ปน ผูกํา หนด พงศพัฒน (2539) กล าวถึงวงจรลักษณะนี้ว า
เปนระบบการจําหนายสิน คา สัต วน้ําในชุมชนประมงพื้น บานภาคใตที่มีลักษณะกึ่งผูกขาด โดยใหกูยืมเงิน
เพื่อใชจายทําประมงและในครัว เรือ น เปน หนี้ที่ผูกพัน หมุน เวีย นยากแกก ารออกจากระบบ การชักจูงให
ชาวประมงรวมตัว กัน เปน กลุ ม หรือ สหกรณอ าจทํา ได แตก ารขายผลผลิต ยัง คงผา นมือ พอ คา คนกลาง
ที่เคยมีบุญคุณ และมีประสบการณดานการคาที่เหนือกวา เชนเดียวกับในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่ง
วิชาญ และสันติ (2532) ไดศึกษาการซื้อขายสัตวน้ําในชุมชนประมงพื้นบานที่บ านคลองมะนาว จังหวัดตราด
พบวา เปนแบบผูกขาดผานพอคาคนกลาง มีการใหสินเชื่อกูเงินลงทุนในการซอมแซมเรือ ซื้ออวน และอื่นๆ
การชดใชเ งิน กูใหช ดใชดว ยสิน คาสัตวน้ํา การผูก ขาดลัก ษณะนี้ทําใหการสง เสริมในรูป เงิน ทุน หมุน เวีย น
ของรัฐบาลไมคอยไดผลแมจะสงเสริมมานานตั้งแต พ.ศ. 2530 แลวก็ตาม การหาทางออกตองพัฒนาระบบตลาด
ปรับปรุงคุณภาพสัตวน้ํา สรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาด และเปดโอกาสใหพอคาเขามาแขงขัน
เพื่อใหราคาสัตวน้ําสูงขึ้น
ชาวประมงพื้น บา นตํา บลคลองเคีย น อําเภอตะกั่ว ทุง จัง หวัดพัง งา ไดร วมกลุมขายสัต วน้ํา
ตั้งแต พ.ศ. 2539 สัตวน้ําที่สําคัญ คือ กุงแชบวย จากกลุมขนาดเล็กดําเนินงานอยางตอเนื่อง ขยายเปน
เครือ ขา ยตลาดกลางสัต วน้ํ า เพื ่อ ชว ยเหลือ ชาวประมงใหม ีร ายไดเ พิ ่ม และหลุด พน จากระบบเงิน กู
ที่เอารัดเอาเปรียบมานาน สอดคลองกับแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ที่มีแผนปรับปรุงโครงสราง
และศัก ยภาพองคก รภาคประมง สนับ สนุน องคก รปกครองสว นทอ งถิ ่น หรือ ชุม ชนชาวประมง
ใหเปนรากฐานที่มั่นคงในการจัดการประมงชายฝงของประเทศ การวิจัยในเรื่องเหลานี้จะไดทราบถึงขอมูล
พื ้น ฐานทั ้ง สว นบุค คล และการสรา งเครือ ขา ยตลาดกลางสัต วน้ํ า การลงแรงประมง ปริม าณผลผลิต
กุ ง แชบว ยที ่ข ายผา นเครือ ขา ยตลาดกลางสัต วน้ํ า ปจ จัย สํ า คัญ ที ่ทํา ใหเ กิด การรวมกลุ ม อยา งเขม แข็ง
ตลอดจนการแกปญ หา และอุป สรรคในการดํา เนิน การ เพื่อ เปน แนวทางในการฟน ฟูท รัพ ยากรสัต วน้ํ า
และสรางความเขมแข็งใหองคกรประมงพื้นบานตอไป

4
วัตถุประสงค
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
2. ศึกษาการทําประมง ผลผลิตและการตลาดของกุงแชบวย
3. ศึกษาการมีสวนรวมและปจจัยที่สงผลตอการรวมกลุมของชาวประมง
วิธีดําเนินการ
1. สถานที่และระยะเวลาดําเนินการ
ดํ า เนิ น การศึ ก ษาที่ เ ครื อ ข า ยตลาดกลางสั ต วน้ํ าตะกั่ ว ทุ ง ตํ า บลคลองเคี ย น อํ า เภอตะกั่ ว ทุ ง
จังหวัดพังงา ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554
2. วิธีรวบรวมขอมูล
การวิจ ัย ครั ้ง นี ้เ ปน การวิจ ัย ผสมผสานระหวา งการวิจ ัย เชิง คุณ ภาพ (quality research)
และ เชิงปริมาณ (quantity research) เชิงคุณภาพนั้น ศึกษาจากเอกสาร ศึกษากลุมหรือบุคคลโดยการสังเกต
และสัมภาษณ ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ประวัติการกอตั้ง ผลประกอบการ ขั้น ตอนและวิธีในการซื้อขาย
กุง แชบว ย วิถีต ลาด ปญหาและอุป สรรคของการทํา กลุมตลาด ขอ มูล เชิงปริม าณ ไดแ ก ปริมาณการจับ
ตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ผลผลิต รายได และกําไรของการดําเนินการกลุม
และใชแ บบสอบถามศึก ษาปจ จัย ที่สงผลตอการมีสว นรว มของชาวประมง และวิเ คราะหขอ มูล ทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) แสดงคุณลักษณะของประชากร
ตัวอยาง ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย เพื่อวิเ คราะหขอมูล พื้น ฐานของตัว แปรที่ศึกษา และปจ จัย ตางๆ
และสถิติเ ชิงอางอิง (inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐ านที่วา ผลประโยชนของชาวประมง
สง ผลตอ การเขา เปน สมาชิก กลุ ม ของชาวประมง การรับ รูข า วสารสง ผลตอ การเขา เปน สมาชิก กลุ ม
ของชาวประมง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัว แปรตน (independent variables) ปจ จัย ในการตัด สิน ใจมีส ว นรว ม ประกอบดว ย
การรับรูขาวสาร ไดแก เจาหนาที่ ผูนําชุมชน เพื่อนบานหรือญาติ และผลประโยชนของชาวประมง ไดแก
ราคาสัตวน้ํา เงินปนผล เงินใหกูยืม สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ
ตัวแปรตาม (dependent variables) ประกอบดวย การเขาเปนสมาชิกกลุมของชาวประมง
ไดแก ระดับการมีสวนรวม (เขารวมประชุมกําหนดกติกา เขารวมรับผลตอบแทน เงินปนผล และการรว ม
เปนคณะกรรมการ ตัวแทนชาวประมง)
การรวบรวมขอมูลประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้
2.1 ขอมูล ปฐมภูมิ ไดจ ากการสอบถาม (ภาคผนวก) ชาวประมงอวนจมกุง สามชั้น ที่เ ปน
สมาชิก และสัมภาษณคณะกรรมการของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา โดยพิจารณา
จากขอเท็จจริงที่ไดจากการสังเกต การบอกเลา หรือสัมภาษณ เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลในประเด็น
ตา งๆ ที ่ไ มเ ปน ผลเสีย ตอ ผู ใ หขอ มูล นํ า ไปพูด คุย ในการสนทนากลุ ม ยอ ย (small group discussion)
ตามวิธีของ โยธิน (2538) เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นในประเด็นเดียวกัน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
และเปน จริงมากที่สุด หากไมส มบูร ณในสว นใดอีก ผูวิจัย จะทําการเก็บ ขอมูล เพิ่มเติมจนเห็น วาครบถว น
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และสมบูร ณที่ส ุด แลว ตรวจสอบซ้ํ า ในประเด็น เดิม แตตา งสถานที ่แ ละเวลา แลว ตัด สิน ใจเลือ กขอ มูล
ที่ถูกตองตรงกันเพื่อรวบรวมขอมูลดังนี้
2.1.1 ขอมูล พื้น ฐานสว นบุค คลของสมาชิก ไดแก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา แรงงาน
รายไดและรายจาย
2.1.2 ขอมูลดานการประมงอวนจมกุงสามชั้น รวบรวมขอมูลจํานวนวันทําประมง อัตราการจับ
(กิ โลกรั ม/วั น) ผลผลิ ต (กิโลกรั ม) สุมวัดขนาดความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กิโลกรัม) ของกุงแชบวย
ที่ คัดแยกตามขนาดหรื อเบอร 1 – 4 และรายได จากการขายให กับเครื อขายตลาดกลางเป นประจํ าทุ กเดื อน
เดือนละ 5 ราย
2.1.3 ขอมูล ดานการตลาด วิถีต ลาด และผลการประกอบการของเครือ ขา ยตลาดกลาง
สัตวน้ํา
2.1.4 สอบถามการมี สวนร วมของชุมชน ปจจั ยที่ส งผลตอการเข ามามีสวนรวมของชุมชน
ปญหา และอุปสรรคของระบบตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ตามแบบสอบถามในภาคผนวก
2.2 ขอ มูล ทุต ิย ภูม ิ เปน ขอ มูล ที ่ค น ควา จากแหลง ขอ มูล ตา งๆ เชน ขอ มูล โครงการ
BOBP/FAO, โครงการ children of the sea และอื่น ๆ ขอมูล ทั่ว ไปของเครือขายตลาดกลางสัต วน้ํา
ตะกั่ว ทุง จัง หวัด พัง งา ไดแ ก อาณาเขตที่ตั้ง การคมนาคม ประวัติก ารกอ สรา ง กฎระเบีย บของกลุ ม
จํ า นวนสมาชิก ผลการประกอบการ และปญ หาของกลุ ม ตลาดกลางสัต วน้ํ า ตะกั ่ว ทุ ง จัง หวัด พัง งา
ตามแบบสอบถามในภาคผนวก
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 วิเคราะหอัตราการจับ (catch rate; CR) ตามวิธีการของ Sparre and Venema (1992)
มีหนวยเปน กิโลกรัม/วัน ของเครื่องมืออวนจมกุงสามชั้นที่ทําประมงกุงแชบวยโดยใชสูตร
n

CR

=

∑ Ci

i=1
n

∑ Di

i=1

CR
Ci
Di
i

=
=
=
=

อัตราการจับกุงแชบวย (กิโลกรัม/วัน)
ปริมาณการจับกุงแชบวยของเรือลําที่ i (กิโลกรัม)
จํานวนวันทําประมงของเรือลําที่ i
เรือตัวอยางมีคาตั้งแต 1, 2, 3,…,n

3.2 วิเ คราะหห าคา เฉลี่ย คา รอ ยละของขอ มูล พื ้น ฐานสว นบุค คลของสมาชิก เครือ ขา ย
ตลาดกลางสัตวน้ํา ผลผลิต รายได สวนเหลื่อมการตลาด และกําไรของการดําเนินการ
3.3 วิเคราะหระดับการมีสวนรวม โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม
และการแปลความหมายของคะแนนไว ตามวิธีการของ เบสท และคาน (1993 อางตาม ดํารงค, 2542)
การกําหนดระดับมาตราสวน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด 5 เห็นดวยมาก 4 เห็นดวยปานกลาง 3 เห็นดวยนอย 2
และเห็นดวยนอยที่สุด 1
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3.4 ทดสอบความสัมพั นธระหว างตัวแปรต น กั บตัวแปรตาม โดยหาคาสัมประสิ ทธิ์สหสั มพั นธ
(Pearson Correlation) (ธานินทร, 2555)
ผลการศึกษาและวิจารณผล
1. สภาพทั่วไปของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
1.1 ที่ตั้งและประวัติของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
อาคารที่ทําการของเครือขา ยตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่ว ทุงตั้งอยูบ ริเ วณปากคลองทา เรือ
คลองเคียน หมูที่ 1 บานคลองเคียน ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัด พังงา มีอาณาเขตทิศเหนือ
ติด ตอกับ หมูที่ 7 บา นหาดทรายเปลือกหอย ทิศใตติด ตอกับ หมูที่ 4 บานยานสะบา ทิศตะวัน ออกติดตอ
กับอุทยานแหงชาติอาวพังงา และทิศตะวันตกติดตอกับหมูที่ 6 บานคลองใส หมูบานคลองเคีย นมีป ระวัติ
การกอ ตั้ง มาไมนอ ยกวา 200 ป ชาวบา นกลุม แรกอพยพมาจากอํา เภอละงู จัง หวัด สตูล เขา อยูอ าศัย
ในที่แหงหนึ่ง ซึ่งเคยไดพักหลบพายุในระหวางการเดินทาง ติดตอคาขายทางเรือระหวางจังหวัดสตูลและภูเก็ต
เมื่อ เห็น วา พื้น ที่นี้อุด มสมบูร ณจึง ไดชัก ชวนญาติพี่นอ งเขา มาอยูอ าศัย มากขึ้น จนกลายเปน ชุม ชนใหญ
มีขุน ทนานนทเ ปน ผูป กครองคนแรก ชื่อ ของหมูบา นเรีย กตามลัก ษณะภูมิป ระเทศที่มีลํา คลองไหลผา น
และมีตนตะเคียนเจริญเติบโตอยูเปนจํานวนมากวา บานคลองเคียน (ไทยตําบลดอทคอม, 2558)
สมาชิ กของชุ มชนประมงบ านคลองเคี ยนร อยละ 98 นั บถื อศาสนาอิ สลาม ใน พ.ศ. 2554
มีจํานวนครัวเรือน 215 ครัวเรือน (1,005 คน) สวนใหญทําสวนยาง และประมง รอยละ 69 รองลงมารับจางทั่วไป
รอยละ 16 รับราชการ รอยละ 8 และคาขาย รอยละ 7 ชุมชนแหงนี้มีป ระสบการณในการทํากิจ กรรมรว มกัน
มากที่สุดแหงหนึ่งของอาวพังงา เชน การปลอยพัน ธุกุงทะเล ธนาคารปูมา กลุมผาบาติก กลุมผลิตสิน คา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กลุมกีฬาชุมชนตอตานยาเสพติด ธนาคารหมูบาน กลุมภายใตมูลนิธิรักษไทย
กลุ ม เครื ่อ งครัว ใหเ ชา กองทุน หมู บ า น และกิจ กรรมปลูก ปา รว มกับ บริษัท เนสเลย  บริษัท ไทยญี ่ปุ น
และบริษัท เวิรล แกซ (World Gas) เปนตน และที่สําคัญ มีป ระสบการณในการรว มกัน แกปญหาอวนลาก
และอวนรุน หรือการทํา ประมงผิดกฎหมายที่เปน ผลสํา เร็จ ทํา ใหอวนลากและอวนรุน หมดไปจากพื้น ที่
ชายฝง ตํา บลคลองเคีย น ชาวประมงจับ สัต วน้ํา ไดมากขึ้น โดยเฉพาะกุง แชบว ย แตมีปญ หาการกดราคา
สัต วน้ํา ของพอ คา คนกลาง หากนํา สัต วน้ํา ไปขายที่ต ลาดในเมือ งก็ย ากลํา บาก เนื่อ งจากความหา งไกล
และไมคุมทุน การรวมกันคิดแกปญหานี้ เริ่มขึ้นจากกลุมชาวประมงทํากิจกรรมธนาคารปูมาเมื่อ พ.ศ. 2538
จํานวน 21 คน ที่มีความเขมแข็ง และมีรายไดเขากลุม เดือนละ 200 - 300 บาท ตองการมีตลาดเพื่อรวบรวม
และขายสัตวน้ํา จึงมีการระดมทุนจากสมาชิกผูถือหุน หุนละ 20 บาท ใหซื้อหุนเพิ่มขึ้น คนละ 3 หุนตอเดือน
หรือตอเที่ยวที่จับสัตวน้ําไดมาก ชาวประมงเรียกวา ซื้อหุนตอน้ํา (เดือน) สามารถระดมทุนมากขึ้นนับแสนบาท
พร อมยกร า งระเบี ย บของกลุ มใน พ.ศ. 2539 โดยใชห ลักการสหกรณเปน ตน แบบ แลว ใหสมาชิกกูยืมเงิน
เพื่อปลดหนี้รายละ 30,000 บาท ที่ทําการกลุมตั้งอยูที่อาคารโรงซอมเครื่องมือประมงบานหาดทรายเปลือกหอย
ในครั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาก เปนจํานวน 105 คน
ในเวลาตอ มา ผู นํา ชุม ชนในตํา บลคลองเคีย นไดข อสนับ สนุน การจัด ตั ้ง กลุม รวบรวม
ผลผลิตสัตวนา้ํ ที่จับไดเพื่อสงตลาดโดยไมผานพอคาคนกลาง จากโครงการ BOBP/FAO (Bay of Bengal
Project/Food and Agriculture Organization) ไดรับการสนับสนุนอุปกรณเก็บรักษาสัตวน้ํา และสงเจาหนาที่
มาชวยเหลือในการกอตั้งกลุม ตลอดจนใหความรูในดานการจัดการ และขอมูล การตลาด เมื่อ พ.ศ. 2541
ในระยะแรกใช ชื่ อ กลุ ม ว า กลุ ม รวบรวมผลผลิ ตสั ต ว น้ํ า เริ่ มดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ บ า นหาดทรายเปลื อ กหอย
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การรวบรวมผลผลิต สัต วน้ํ า เปน ไปดว ยความลํ า บาก เนื ่อ งจากชาวประมงสว นใหญม ีห นี ้ส ิน ผูก พัน
และตอ งขายสัต วน้ํ า ใหก ับ พอ คา คนกลาง จํ า เปน ตอ งปลดหนี ้กอ นจึง เปน สมาชิก ได การแกป ญ หานี้
โครงการ BOBP/FAO จึง ไดส นับ สนุน งบประมาณเพื ่อ ใชป ลดหนี ้ใ นลัก ษณะเงิน ยืม และสง กลับ คืน
ทํา ใหก ารซื ้อ ขายกุ ง แชบว ยผา นกลุม ฯ มีป ริม าณมาก และราคาดีขึ้นจากเดิ ม กิโลกรั มละ 105 - 180 บาท
เพิ่มขึ้นเปนกิโลกรัมละ 250 - 500 บาท ตามขนาดของกุง จนถึง พ.ศ. 2542 ชาวประมงบริเวณใกลเคียง
ที่บานยานสะบาไดเ ขาเปน สมาชิก และตั้งกลุมของตนเองขึ้น รว มประมูล ซื้อขายสัตวน้ํา ดวยกิจ การใหญขึ้น
จึงไดเ ปลี่ย นชื่อจากกลุม รวบรวมผลผลิต สัต วน้ํา เปน กลุม ตลาดกลางสัต วน้ํา จากนั้น ไดข ยายเครือ ขา ย
พื้นที่เปน 4 แหง 3 หมูบาน ไดแก บานคลองเคียน 1 แหง บานหินรม 2 แหง และบานอาวมะขาม 1 แหง
แลว เปด ที่ทํา การที่บา นคลองเคีย น หมูที่ 1 ตํา บลคลองเคีย น อํา เภอตะกั่ว ทุง จัง หวัด พัง งา เมื่อ วัน ที่
9 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ตอมาไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการลูกทะเล (children of the sea) เพื่อดําเนินกิจการ
และปรับปรุงอาคารใน พ.ศ. 2546 สงผลใหการรวมกลุมเปนเครือขายขนาดใหญที่เขมแข็ง เจริญกาวหนามาก
และชว ยเหลือ สมาชิก ไดเ ปน อยา งดี ทํา ใหกิจ กรรมนี้ไ ดรับ โลร างวัล พระราชทานกลุม เกษตรกรดีเ ดน
ในงานวัน พืช มงคล ณ ทอ งสนามหลวงเมื ่อ พ.ศ. 2547 ครั ้น เมื ่อ เกิด เหตุก ารณค ลื ่น ยัก ษส ึน ามิส รา ง
ความเสีย หายใหกับ การทํา ประมงในชว งปลายปเ ดีย วกัน นี้ จึง ไดข ยายเครือ ขา ยชว ยเหลือ ชาวประมง
พื้น บานมากขึ้น รวมเปน 12 หมูบา น ใชชื่อวา เครือ ขา ยตลาดกลางสัต วน้ําตะกั่ว ทุง เมื่อ พ.ศ. 2548
และเปดที่ทําการหลังใหมเมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2549 เปนสถานที่รวบรวมผลผลิต สัต วน้ํา และที่ทําการ
ของคณะกรรมการเครือ ขา ยฯ ในการรวบรวมขอ มูล จัด เก็บ เอกสาร บัญชี และอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง เปด
รา นอาหารบริก ารนัก ทอ งเที่ย ว และประชาชนทั่ว ไป เนื่อ งจากอยูใ กลบ ริเ วณทา เทีย บเรือ คลองเคีย น
เพื่อลงเรือเที่ยวชมอาวพังงา
การเปลี่ ย นแปลงจํ า นวนสมาชิ ก กลุ ม ฯ จากจํ า นวนสมาชิ ก 74 คน เมื่ อ พ.ศ. 2549
จํานวนลดลงเหลือ 60 คน ใน พ.ศ. 2550 ผลการขยายพื้นที่เครือขายกวางขึ้น ทําใหระยะทางการลําเลียง
ผลผลิต มารวมที่ตลาดกลางไกลมากขึ้ น ทํ าใหสั ตวน้ํ าไมสด ซึ่ งจะถูกพอคาหักราคาลงรอยละ 5 จึงตองให
แต ล ะกลุ มย อยเก็ บ รวบรวมผลผลิ ตสั ตวน้ํ าไวเ อง โดยไมตอ งขนย ายมาที่ ทําการตลาดกลาง เพีย งแตแจ ง
รายละเอี ย ดให ก รรมการทราบเท านั้ น แล ว ให มี ก ารเวี ย นประมู ล พ อค า คนกลางที่ ป ระมู ล ได จ ะเดิ น ทาง
ไปรับสินคาที่ชุมชนดวยตนเอง จนเกิดตลาดยอยประมูลสินคาสัตวน้ําที่บานหินรม 2 กลุม และบานคลองเคียน
1 กลุม จนถึง พ.ศ. 2552 สมาชิกเหลือเพียง 40 คน ทั้งหมดเปนชาวประมงบานหินรม และสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน
45 คน เมื่อ พ.ศ. 2554
ชนิด สัต วน้ํา ที่ข ายผา นเครือ ขา ยตลาดกลางสัต วน้ํา ตะกั่ว ทุง สว นใหญเ ปน กุง แชบว ย
(Penaeus merguiensis) ที่จับไดจ ากอวนจมกุงสามชั้น เชน เดีย วกับรายงานของ สุช าติ (2547) ที่กลาววา
กุ ง ทะเลจับ ไดจ ากโปะ น้ํ า ตื ้น อวนจมกุ ง สามชั ้น และอวนปลาทู คือ กุง แชบว ย และการศึก ษาของ
บุ ญ ศรี และธวั ช ชั ย (2533); สุ ช าติ และเพ็ ญ ศรี (2540) รายงานว า กุ ง ทะเลสกุ ล Penaeus ที่ สํ า คั ญ
ทางเศรษฐกิจในอาวพังงา พบเปนกุงแชบวย มากกวารอยละ 90
ขั้ น ตอนการทํ า งานของเครื อขายฯ ในการซื้ อขายสัต วน้ําโดยเฉพาะกุ งแชบว ยไมยุงยาก
เริ่มตนจากคณะกรรมการฝายการตลาดจัดซื้อสัตวน้ํา แลวใหเจาหนาที่ของเครือขายฯ ทําการจดบันทึกชนิด
ขนาด และปริ ม าณสั ต ว น้ํ า ของชาวประมงแต ล ะราย จากนั้ น จึ ง คั ด แยกขนาดสั ต ว น้ํ า บรรจุ ไ ว
ในลั งน้ํ าแข็ ง เก็ บ รั ก ษาไว ที่ต ลาดกลาง ทั้ง นี้มี กฎหามสมาชิ กนํ ากุ งแชน้ํ า หรื อดองกุง กอ นการนํา มาขาย
ใหตลาดกลาง เจาหนาที่ของเครือขายฯ จะดองกุงเอง ซึ่งทําใหน้ําหนักกุง 1 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเปน 1.3 กิโลกรัม
ส ว นต า งนี้ เ ป น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานบริห ารจั ดการเครื อข ายฯ การรวบรวมสั ตว น้ํา เพื่ อ ให เพี ย งพอ
ตอการประมูลในแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 - 3 วัน จากนั้นติดตอผูซื้อใหมาประมูลสัตวน้ํา และขายใหกับ
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ผูที่ใหราคาสูงสุด ในบางครั้งผลจากการประมูลสามารถเพิ่มราคากุงเบอร 1 (18 ตัว/กิโลกรัม) จากกิโลกรัมละ
250 บาท เพิ่มเปน 350 - 550 บาท ถาพบวาการเปลี่ยนแปลงราคาสัตวน้ํา มีราคาต่ํากวาที่ควร จะนําผลผลิต
สัตวน้ําไปสงขายในเมือง วิธีการนี้ปองกันการรวมกันกดราคาประมูลของผูซื้อได เมื่อขายกุงไดแลวตลาดกลางฯ
จะหั ก เงิ น เข า กองทุ น ตลาดกลางร อ ยละ 3 แล ว จึ ง จ า ยเงิ น ให ช าวประมง ตามรายละเอี ย ดที่ ไ ด บั น ทึ ก ไว
การดําเนินงานมีการสรุปผลกําไร และปนผลคืนใหสมาชิกทุก 6 เดือน
1.2 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง
ผลการสํารวจโดยการสัมภาษณสมาชิกทั้งหมด ใน พ.ศ. 2554 พบวา มีสมาชิกเครือขาย
ตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา รวมกลุมดําเนินกิจกรรมที่บานหินรม 2 กลุม คือ กลุมแรกมีสมาชิก
28 คน และกลุมที่สองมีสมาชิก 17 คน รวม 45 คน ไดดําเนินการสอบถามและสนทนากลุมยอยเพื่อทราบ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง 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 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด 31 คน รอยละ 68.89 มีรายไดจากการ
ประกอบอาชี พประมงอย างเดีย ว 33 คน คิดเปน ร อยละ 73.33 ที่เ หลือ มีร ายได จ ากอาชีพเสริม รว มดว ย
เมื่อเปรียบเทียบรายไดกับรายจาย สมาชิกจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งมีรายไดนอยกวารายจาย จํานวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 60.00 (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วีระวัฒน (2528) พบวา ชาวประมงพื้นบาน
ใชแรงงานสวนใหญในครัวเรือนเปนหลัก รอยละ 76.30 ที่ไมมีการจางแรงงานภายนอกเลย หัวหนาครัวเรือน
จบการศึ ก ษาประถมศึ ก ษาป ที่ 4 นอกจากนี้ ช าวประมงพื้ น บ า นมี ร ายได น อ ย ต อ งกู ห นี้ ยื ม สิ น มาใช เ ลี้ ย ง
ครอบครั ว อยู เ กื อ บตลอดชี วิ ต พงศ พั ฒ น (2539) กล า วว า ชาวประมงจํ า เป น ต อ งมี อ าชี พ เสริ ม นอกจาก
การทําประมง มีสาเหตุดวยจุดมุงหมาย 4 ประการ คือ
1. การทําประมงมีรายไดต่ําและไมแนนอน
2. เพื่อใหสมาชิกในครัวเรือนที่ไมใชแรงงานประมงมีงานทํา เชน สมาชิกที่เปนสตรี
3. เพื่อรองรับแรงงานนอกฤดูทําการประมง สวนใหญวางงานในชวงฤดูมรสุม
4. เพื่อเปนหลักประกันรายได อันเนื่องมาจากความไมแนนอนในการทําการประมง
จํานวนชาวประมงอวนจมกุงสามชั้นเขามาเปน สมาชิกตลาดกลางสัตวน้ําใน พ.ศ. 2538
จํานวน 21 คน เพิ่มขึ้น เปน 105 คน ใน พ.ศ. 2539 และมีตลาดสาขายอย 4 แหง ใน พ.ศ. 2543
ไดพัฒนาเปนเครือขาย 12 หมูบาน ใน พ.ศ. 2548 นับเปนความเจริญกาวหนาที่รวดเร็วแตขาดความมั่นคง
เนื ่อ งจากคนรุ น ใหมส นใจการประกอบอาชีพ ประมงนอ ยลง ชาวประมงสว นใหญป ระกอบอาชีพ
ทํา สวนยางพารารว มดว ย และมีร าคาดีขึ้น กวา ยุค เริ่ม กอ ตั้ง ตลาดกลาง อีก ทั้ง กระแสทอ งเที่ย วในการ
ใหเ ชา เรือ เพื่อทองเที่ยวหมู เกาะตางๆ ในอาวพังงา และรับจางพายเรือแคนู มีรายไดดีขึ้น ความเสี่ยงนอยกวา
ออกเรือทําประมง ทํา ใหจํา นวนสมาชิก ผูทํา อวนจมกุง สามชั้น ในบา นคลองเคีย น และอา วมะขามลดลง
ในขณะที่ประสบการณ และการเรีย นรูจ ากการทําตลาดกลางแหงแรก ทําใหขยายตลาดสาขาเกิดการคา
สัต วน้ํ า ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น เปน 2 แหง ที ่บ า นหิน รม ในลัก ษณะธุร กิจ ขนาดเล็ก การเปลี ่ย นแปลงจํ า นวนกลุ ม
และสมาชิกเครือขา ยตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง ระหวาง พ.ศ. 2549 - 2554 ลดลงจาก 5 แหง จํานวนสมาชิก
105 คน กลายเปนกลุมยอย 2 แหง จํานวนสมาชิก 45 คน
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ตารางที่ 1

เพศ

ข อมู ลพื้ น ฐานส วนบุ คคลของชาวประมงที่เปน สมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่ ว ทุ ง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554

รายการขอมูลพื้นฐาน

อายุ (ป)
ศาสนา
การศึกษา

แรงงาน
รายได
รายไดเปรียบเทียบกับรายจาย

ชาย
หญิง
15 - 29
30 - 49
50 - 64
อิสลาม
พุทธ
ไมจบชั้นประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา/สูงกวา
1 - 2 คน
3 - 5 คน
จากอาชีพประมงอยางเดียว
จากอาชีพอื่นเสริม
รายไดนอยกวารายจาย
รายไดเทากับรายจาย
รายไดมากกวารายจาย

จํานวน (คน)
40
5
9
31
5
41
4
4
31
5
4
1
41
4
33
12
27
13
5

รอยละ
88.89
11.11
20.00
68.89
11.11
91.11
8.89
8.89
68.89
11.11
8.89
2.22
91.11
8.89
73.33
26.67
60.00
28.89
11.11

ชาวประมงที่เ ปน สมาชิก เครือ ขา ยตลาดกลางสัต วน้ํา มีอ ายุคอ นขา งมาก อายุเ ฉลี่ย
46.21 + 6.98 ป แสดงใหเ ห็น วา คนรุ น ใหมเ ขา มาในภาคประมงนอ ยลง และมีอ าชีพ อื่น ใหเ ลือ ก
ซึ่ง กระแสการทอ งเที่ย วมีอิท ธิพลตอ ทางเลือ กในการประกอบอาชีพ อาชีพ ที่เ กี่ย วขอ งกับ การใหบ ริก าร
นักทองเที่ยวกําลังเปนอาชีพที่ทํารายไดดี เชน เปดรานขายอาหาร พายเรือแคนู เปนลูกจางในเรือนําเที่ยว
และขายของที ่ร ะลึก เปน ตน ถา มีร ะดับ การศึก ษาสูง พอสมควรจะไปทํ า งานรับ จา งที ่จ ัง หวัด ภูเ ก็ต
และกระบี ่ หากการศึก ษานอ ยจะรับ จา งทํ า งานในสวนยางพารา ซึ ่ง ผลผลิต ยางพารามีร าคาดี
ไดผ ลตอบแทนสูง ในขณะที ่ป ระสบปญ หาขาดทุน ในการทํ า ประมงอวนจมกุ ง สามชั ้น ในระยะยาว
วุฒิชัย และคณะ (2543) ศึก ษาประสิท ธิภ าพ และผลตอบแทนของอวนจมกุง สามชั้น บริเ วณอา วพัง งา
พบวา ชาวประมงใชประโยชนจากสัตวน้ําไมคุมคาถึงรอยละ 30 ของปริมาณการจับสัตวน้ําที่จับไดทั้งหมด
ในระยะยาวจะทําใหชาวประมงไมส ามารถดํารงอยูได เนื่องจากขาดทุน ในสว นของผลตอบแทนตอปจ จัย
กา ร ล งทุน อ ยู ต ล อ ด เว ล า ล งทุน ช าว ป ร ะม ง เ ปน ลูก ห นี ้ข อ ง ผู ร ับ ซื ้อ สัต วน้ํ า โ ด ย ไ มม ีที ่สิ ้น สุด
ไมส ามารถทํ า กํ า ไรจากการประมง ตอ งแสวงหาอาชีพ ที ่มีผ ลตอบแทนดีก วา และมีพ ฤติก รรมกู เ พิ ่ม
เมื่อหมดอายุของทรัพยสินประมง โดยกูเงินจากผูรับซื้อสัตวน้ํามาลงทุน อีก การหาทางชว ยเหลือทางหนึ่ง
คือ ภาครัฐและชาวประมงควรรวมมือกันกําหนดจํานวนเรือประมงอวนจมกุงสามชั้น ที่เ หมาะสม เพื่อใหมี
กํา ไรสุท ธิจ ากการทํา ประมงเพิ่ม ขึ้น และสามารถอยูใ นภาคการประมงไดโ ดยไมเ ปน หนี้ผูรับ ซื้อ สัต วน้ํา
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จากผลการศึกษาครั้งนี้ คาดไดวาเมื่อมีอาชีพอื่นที่ดีกวา จํานวนชาวประมงจะลดลง ทําใหมีจํานวนอวนจมกุงสามชั้น
เหมาะสมตามหลั กการจั ดการทรั พยากรแบบเสรี (open access) เปน ไปตามบทบัญ ญัติ ตามรัฐ ธรรมนู ญ
ชาวประมงมี อิ ส ระที่ จ ะเข า ทํ าหรื อ ออกจากภาคการประมงโดยเสรี และเป น ไปตามแนวทางปฏิ บั ติ ต าม
ความสมั ค รใจเพื่ อ สร า งความยั่ ง ยื น ของการประมงขนาดเล็ ก (FAO voluntary guideline for securing
small-scale fisheries)
2. ผลผลิตและการตลาดของกุงแชบวย
2.1 การทําประมงอวนจมกุงสามชั้น
อวนจมกุงสามชั้นเปนเครื่องมือประเภทอวนติดตา มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน อวนสามชั้น อวน
ลอยกุงสามชั้น อวนกุงสามชั้น และอวนกุง เปนตน ปจจุบันยังคงเปนเครื่องมือประมงหลักที่ใชจับกุงทะเล
โดยเฉพาะกุ งแชบวย อวนชนิดนี้สามารถจับสัต วน้ําไดหลากหลายชนิด และใชแพรหลายที่สุด ในอาวพังงา
(พี ร ะ, 2531) Seilert and Sangchan (2001) พบว า เครื่ อ งมื อ อวนจมกุ ง สามชั้ น คิ ด เป น ร อ ยละ 26.9
ของเครื่องมือประมงพื้นบานในอาวพังงา เชนเดียวกับในรายงานของ วุฒิชัย และคณะ (2544) ที่รายงานวา
อวนจมกุงสามชั้น เปนเครื่องมือประมงที่ชาวประมงนิยมใชมากที่สุดถึงรอยละ 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)
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล ถาเปนฤดูมรสุมคลื่นลมมีกําลังแรง การกูอวนลําบากกวา จึงใชจํานวนผืนอวนนอยกวา
(ประมาณ 19 - 20 ผืน) การทําประมงโดยปลอยอวนใหไหลไปตามกระแสน้ํา ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
แลวจึงกูอวน วันหนึ่งๆ วางอวน 2 - 4 ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพของแหลงทําประมง และปริมาณสัตวน้ําที่ได
เนื้ออวนมีอายุการใชงานประมาณ 1 - 2 เดือน
แหลงและฤดูทําประมง
โดยทั่วไปทําประมงบริเวณชายฝงหนาหมูบานในเขตตําบลคลองเคียน ระดับน้ําลึกประมาณ
10 - 20 เมตร พื้นทองทะเลมีลักษณะเปนโคลนปนทราย สามารถทําประมงไดตลอดป แตหนาแนนในฤดูมรสุม
ตะวั น ตกเฉี ย งใต เช น เดี ย วกั บ รายงานของ พี ร ะ (2531) ศึก ษาเครื่อ งมือ ประมงพื้ น บา นบริ เวณอาวพังงา
พบว า เครื่ องมื อ อวนจมกุ งสามชั้ น มี แหลงทําประมงในบริเวณชายฝ งทั่ว ไป ระดับ ความลึก 5 – 20 เมตร
พื้นทองทะเลเปนทราย ทรายปนโคลน สามารถทําประมงไดตลอดทั้งป แตชาวประมงนิยมทําประมงในชวง
ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งสามารถจับกุงไดดี ออกทําประมงประมาณ 15 วัน/เดือน
ในชวงน้ําใหญ (ขึ้น 13 ค่ํา – แรม 5 ค่ํา และ แรม 13 ค่ํา – ขึ้น 5 ค่ํา)
2.2 จํานวนวันทําประมง และอัตราการจับกุงแชบวย
ชาวประมงที่จับ สัต วน้ํา ดว ยอวนจมกุง สามชั้น แลว ขายใหเ ครือ ขา ยตลาดกลางสัต วน้ํา
มีจํ า นวน 45 ราย จํ า นวนวัน ทํ า ประมงตลอดทั ้ง ปร ะหวา ง 13 - 21 วัน /เดือ น เฉลี ่ย 17 วัน /เดือ น
จํา นวนวัน ทํา ประมงต่ํา สุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 13 วัน และสูง สุดในเดือ นเมษายน เทากับ 21 วัน
อัต ราการจับ กุ ง แชบว ยระหวา ง 3.34 - 11.88 กิโ ลกรัม /วัน อัต ราการจับ เฉลี ่ย 7.25 กิโ ลกรัม /วัน
โดยอัต ราการจับ ต่ํ า สุด เดือ นเมษายน เทา กับ 3.34 กิโ ลกรัม /วัน และสูง สุด เดือ นตุล าคม เทา กับ
11.88 กิโลกรัม/วัน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จํานวนวันทําประมง อัตราการจับ และรายไดของสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ย

วันทําประมง (วัน/เดือน)
19
19
20
21
20
15
13
16
18
16
15
14
17

อัตราการจับ (กก./วัน)
11.06
4.00
4.05
3.34
5.27
9.67
7.41
6.79
6.11
11.88
9.65
7.88
7.25

รายได (บาท/วัน)
675
653
486
633
563
762
788
765
744
960
755
714
708

สุช าติ และ คณะ (2551) รายงานผลการศึกษาอัตราการจับ และปริมาณการจับกุงทะเล
ที่ตําบลคลองเคียน จังหวัดพังงา เมื่อ 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) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้วา ผลผลิตกุงแชบวยจับไดสูงสุดในเดือนสิงหาคม และต่ําสุด
ในเดือนมีนาคมดวยเชนกัน
2.3 จํานวนผลผลิตกุงแชบวย และรายไดที่ขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ผลผลิตกุงแชบวยที่นํามาขายใหกับตลาดกลางสัตวน้ําจะถูกคัดแยกขนาดเปน 4 เบอร พบวา
แตกตางกัน โดยกุงเบอร 1 ขนาดใหญที่สุด โดยมีจํานวนไมเกิน 18 ตัว/กิโลกรัม และมีราคาสูงที่สุดเทากับ
330 บาท/กิ โลกรั ม ชาวประมงมี ร ายได ระหว าง 486 - 960 บาท/วั น โดยมี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 708 บาท/วั น
รายไดต่ําสุดเดือนมีนาคม จํานวน 486 บาท/วัน รายไดสูงสุดเดือนตุลาคม จํานวน 960 บาท/วัน ตลาดมีกําไร
จากสวนเหลื่อมทางการตลาด 30 – 40 บาท/กิโลกรัม (ตารางที่ 2 และ 3) และปริมาณน้ําหนักกุงที่เกินไป
หลั งจากแช น้ํ า แข็ งประมาณร อยละ 10 แตทั้งนี้สว นเหลื่อมทางการตลาดมีความแตกตางกับ รายงานของ
จิราพร และจรวย (2538) ที่ศึกษาสวนเหลื่อมทางการตลาดของราคากุงกุลาดําที่พอคาแพกุงมหาชัยไดรับกับ
ราคาที่ผูเลี้ยงกุงบริเวณอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไดรับเทากับ 20 บาทตอกิโลกรัม
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ตารางที่ 3 ผลผลิต (กิโลกรัม) และรายได (บาท) กุงแชบวยที่ขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554
เดือน

13
12

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

เบอร 1
ผลผลิต
รายได
334.50 120,889
164.55
59,302
99.90
35,617
181.06
58,689
173.95
56,581
358.15
52,255
744.65 175,589
681.84 229,878
412.40 135,639
209.98
66,532
107.10
34,272
272.10 866,938
3,740.18 1,025,243

ผลผลิตและรายไดกุงแชบวย (กิโลกรัม)
เบอร 2
เบอร 3
เบอร 4
รวม
ผลผลิต
รายได
ผลผลิต
รายได
ผลผลิต
รายได
ผลผลิต
รายได
225.00
60,304
819.10 196,565 1,177.05 139,964 2,555.65
517,722
109.84
30,244
332.50
79,779
233.31
48,991
840.20
218,316
60.05
15,955
154.60
35,970
414.45
23,368
729.00
110,910
95.90
25,126
416.32 108,229
309.10
56,980 1,002.38
249,024
114.55
38,506
619.45 133,546
514.75
90,277 1,422.70
318,910
160.80
40,172
604.20 125,573 1,776.95
79,239 2,900.10
297,239
504.80 126,280 1,415.60 295,395 1,086.85 188,470 3,751.90
785,733
582.06 146,697 1,755.30 364,684 1,560.95 261,231 4,580.15 1,002,490
345.55
84,751 1,242.35 260,613 1,099.25 206,514 3,099.55
687,517
195.28
48,693
637.90 127,113
759.90 106,879 1,803.06
349,217
95.40
23,823
441.60
88,320
640.35
64,644 1,284.45
211,059
210.80
52,931
852.90 169,574
734.05 102,943 2,069.85
412,142
2,700.03 693,482 9,291.82 1,985,361 10,306.96 1,369,500 26,038.99 5,160,279
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ตารางที่ 4 การคัดแยกเบอรกุงแชบวยที่เครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554
เบอร
1
2
3
4

จํานวนกุง
(ตัว/กิโลกรัม)
< 18
19 - 25
26 - 35
36 - 45

น้ําหนักเฉลี่ย
(กรัม/ตัว)
55.0
40.0
28.5
20.2

ขนาดความยาวตลอดตัว
ราคา
(เซนติเมตร)
(บาท/กิโลกรัม)
16.9
330
16.0
250
14.5
210
12.4
170

สวนเหลื่อมตลาด
(บาท/กิโลกรัม)
40
40
40
30

ผลผลิตกุงแชบวยที่ขายผานตลาดกลางสัตวน้ําระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554
พบวา มีกุงเบอร 4 ซึ่งเปนกุงขนาดเล็กถูกจับขึ้นมามากที่สุด 10,306.96 กิโลกรัม กุงเบอรนี้ถูกจับนอยที่สุด
ในเดือนกุมภาพันธ จํานวน 233.31 กิโลกรัม ซึ่งเปนเดือนที่จํานวนวันทําประมงนอย และอัตราการจับต่ําดวย
และถูกจับมากที่สุดเดือนมิถุนายน จํานวน 1,776.95 กิโลกรัม แมจะมีจํานวนวันทําประมงปานกลาง เทากับ
10 วัน/เดือน แตมีอัตราการจับคอนขางสูง เทากับ 9.67 กิโลกรัม/วัน การที่กุงขนาดเล็กถูกจับขึ้นมามากนี้
วีระ และจํานอง (2538) ไดทําการศึกษาสภาวะทรัพยากร และการประมงกุงทะเลบริเวณอาวพังงา พบวา
เมื่อการใชเครื่องมืออวนรุน อวนลากแคระ และโพงพาง ลดลง ทําใหทรัพยากรกุงแชบวย กุงโอคัก และปูมา
เพิ่มขึ้น แตเครื่องมืออวนจมกุงสามชั้นจับสัตวน้ําไดโดยไมมีกฎหมายควบคุม จึงจับกุงขนาดเล็กขนาดความยาว
ลําตัว 112 – 165 มิลลิเมตร (30 – 60 ตัว/กิโลกรัม) เพิ่มจํานวนมากขึ้นดวย แตยังมีขนาดใหญกวากุงเล็ก
ที่จับไดจากอวนรุน ความยาวลําตัว 105 – 145 มิลลิเมตร (50 – 70 ตัวตอกิโลกรัม) และโพงพาง ความยาวลําตัว
98 – 138 มิลลิเมตร (80 – 90 ตัวตอกิโลกรัม)
ขนาดของกุงแชบวยที่ไดขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องมือและแหลงทําประมง กุงแชบวยที่จับได
จากอวนจมกุงสามชั้นและอวนลากแคระ มีความแตกตางจากขนาดกุงแชบวยที่ไดจากอวนรุน ทั้งนี้เนื่องจาก
อวนลากแคระและอวนจมกุงสามชั้นทําประมงนอกชายฝงออกไป กุงแชบวยที่จับไดมีขนาดใหญ (วิวัฒนชัย,
2523; บุญศรี, 2536) จํานวนผลผลิตกุงแชบวยในเดือนอื่นๆ ดังตารางที่ 3
รายได จ ากการขายกุ ง แชบว ยผ านตลาดกลางสัต วน้ํ าระหวา งเดือ นมกราคม - ธั น วาคม
พ.ศ. 2554 สามารถทํารายไดสูงถึง 5,160,279 บาท พบวา กุงเบอร 3 ทํารายไดมากที่สุด เทากับ 1,985,361 บาท
โดยทํารายไดต่ําสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 35,970 บาท แตก็ยังมีรายไดสูงกวากุงเบอรอื่นทั้งหมดในเดือนนี้
และทํารายไดสูงที่สุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 364,684 บาท ถาเปรียบเทียบรายไดกุงเบอร 3 กับเบอรอื่นทั้งป
พบวา รายไดจากการขายกุงเบอร 3 สูงกวาเบอรอื่นในชวงเดือนเดียวกัน แมจะมีน้ําหนักที่จับไดนอยกวาเบอรอื่น
ในบางเดือนก็ตาม (ตารางที่ 3) สุชาติ และคณะ (2551) ศึกษาการประมงกุงจากอวนติดตาบริเวณอาวพังงา
ใน พ.ศ. 2549 พบวา กุงแชบวยที่จับขึ้นมาใชประโยชนมีขนาดเล็กกวาที่กําหนดใหเริ่มจับไดประมาณรอยละ
50 – 54 อั ต ราการจั บ กุ ง ทะเลที่ ตํ า บลคลองเคี ย นเฉลี่ ย เท า กั บ 1.58 กิ โ ลกรั ม /วั น กุ ง ทะเลส ว นใหญ
เปนกุงแชบวย ที่เหลือเปนกุงโอคัก กุงกุลาลายและกุงปลอง ปริมาณการจับทั้งป เทากับ 21.29 กิโลกรัม รายไดตอ
หน ว ยการลงแรงประมง เท า กั บ 324 บาท/วั น รายได ร วม เท า กั บ 436,631 บาท ผลตอบแทนสุ ท ธิ
เทากับ - 92 บาท/วั น นั่นคือ มีรายจายสู งกวารายได การศึกษาในครั้ งนี้ พบวา แมมีการคั ดขนาดเพื่อขาย
แตกุงขนาดเล็กก็ยังถูกจับโดยที่ชาวประมงมิไดเลือกจับเฉพาะตัวใหญตามที่ตลาดตองการ
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2.4 การตลาดของกุงแชบวย
ชาวประมงขายผลผลิ ตกุงทะเลสดทั้งหมดใหกับ เครือขายฯ แล ว เจาหนาที่คัดแยกขนาด
ออกเปน 4 เบอร กอนนําสงพอคาคนกลางอีกทอดหนึ่ง สวนใหญเปนพอคาในจังหวัดสตูล มีมากถึงรอยละ 70
ซึ่งขายผลผลิตตอใหกับพอคาในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้สงใหพอคาในจังหวัดภูเก็ตรอยละ 25 กุงแชบวย
สวนนี้ถูกสงตอไปยังรานอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม และอีกสวนหนึ่งเครือขายฯ สงขายที่กรุงเทพมหานคร
รอยละ 5 ซึ่งมีราคาที่สูงขึ้นกวาที่พอคาคนกลางในจังหวัดรับซื้อกิโลกรัมละ 200 – 250 บาท เพราะเปน
กุงคุณภาพดี ปลอดสารพิษ ใชเครื่องมือและจับในแหลงประมงที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม ดังนั้นในแตละเดือน
สงผลผลิตกุงแชบวยได 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม (ภาพที่ 1)

กุงแชบวยจาก

ชาวประมง

ตลาดกลาง
คัดแยกขนาด
-

70%

สตูล

มาเลเซีย

เบอร 1
เบอร 2
เบอร 3
เบอร 4

25%
5%
กรุงเทพมหานคร

รานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม

ภูเก็ต

รานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม

ภาพที่ 1 วิถีตลาดกุงแชบวยจากการประมงอวนจมกุงสามชั้นที่ขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2554
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3. การมีสวนรวมและปจจัยที่สงผลตอการรวมกลุมของชาวประมง
3.1 การมีสวนรวมของชาวประมง
ในปเริ่มตนของการกอตั้งกลุม ราคากุงแชบวยสูงขึ้นกวา รอยละ 100 ทําใหมีผูเขามาเปน
สมาชิกกันมากจํานวนสมาชิก เทากับ 105 คน และใน พ.ศ. 2550 สมาชิกกลุมหินรมทั้งสองกลุมมีจํานวน
รวมกั น 46 คน เมื่ อ สิ้ น ป มี กํ า ไร 360,086 บาท ใน พ.ศ. 2551 สมาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น เป น 49 คน สิ้ น ป มี กํ า ไร
207,211 บาท ตอมาใน พ.ศ. 2552 และ 2553 สมาชิกลดจํานวนลงเหลือ 40 คน สิ้นปมีกําไร 171,307 และ
165,146 บาท ตามลํ าดั บ และเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ ง ใน พ.ศ. 2554 สมาชิ ก 45 คน สิ้ น ปมี กํ า ไร 302,939 บาท
(ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จํานวนสมาชิกกลุมและผลกําไร พ.ศ. 2550 - 2554
ป พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554

จํานวนสมาชิก
46
49
40
40
45

กําไร (บาท)
360,086
207,211
171,307
165,146
302,939

สํ า หรั บ แนวคิ ด ของการรวมกลุ ม ชาวประมงส ว นใหญ ร อ ยละ 75.56 เห็ น ด ว ยมากที่ สุ ด
สมาชิ ก ผู ต อบแบบสอบถามเคยเข า ไปมี ส ว นร ว มทั้ ง หมด โดยกิ จ กรรมที่ เ ขา ไปมี ส ว นร ว มมากที่ สุ ด
คื อ ร ว มรั บ ผลตอบแทน เงิ น ป น ผล ร อ ยละ 86.67 และ เข า ร ว มประชุ ม กํ า หนดกติ ก า ร อ ยละ 48.89
การรับรูขาวสารผานเจาหนาที่ของรัฐมากที่สุด รอยละ 71.11 รองลงมา คือ ผูนําชุมชน และเพื่อนบานหรือญาติ
ร อ ยละ 48.89 และ ร อ ยละ 17.78 สํ า หรั บ แรงจู ง ใจให เ ข า มาเป น สมาชิ ก กลุ ม คื อ ราคาสั ต ว น้ํ า ที่ สู ง ขึ้ น
รอยละ 77.78 การไดรับเงินปนผล รอยละ 73.33 และ สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณขึ้น รอยละ 26.67
(ตารางที่ 6) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา การมีสวนรวมขึ้นอยูกับการรับรูขาวสารอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p<0.01) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.782 และการมีสวนรวมขึ้นอยูกับผลประโยชน
ของชาวประมงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิติ (p<0.05) มี คาสัม ประสิ ทธิ์ส หสัมพัน ธ เท ากับ 0.778 กล าวคื อ
ชาวประมงจะเขามามีสวนรวมเมื่อไดรับขาวสารผานเจาหนาที่ของรัฐ และผลประโยชนที่ไดรับจากราคาสัตวน้ํา
ที่สูงขึ้น (ตารางที่ 7)
ชาวประมงที่เปนสมาชิกใน พ.ศ. 2554 มีจํานวน 45 คน เปนกลุมคนกลุมเดียวกันกับสมาชิก
แพปลาในชุ ม ชน ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น เครื อ ญาติ หลั ง จากที่ มี ก ารก อ ตั้ ง กลุ ม เจ า ของแพปลาได เ ป น คณะ
กรรมการบริ ห ารกลุ ม เครื อ ข า ยฯ จึ ง ได นํ า สมาชิ ก แพปลาเข า มาเป น สมาชิ ก กลุ ม เครื อ ข า ยฯ ด ว ย
ซึ่งถือเปนระบบเครือญาติอุปถัมภดังที่ ชินสัคค (2549) กลาวไววา ตลาดในระบบที่สงผลใหเกิดพลังของทองถิ่น
อยูในรูปแบบของความผูกพันของเครือขายกลุมชาติพันธุ เพราะทําใหเกิดชองทางการเขาถึงทรัพยากรไดงาย
และลดความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น การทางกิ จ กรรม อีก ทั้ง สามารถเคลื่อนยา ยทรัพ ยากรระหว างครั ว เรือ น
ในท องถิ่ น พลั ง ที่ ช ว ยเสริ ม ระบบตลาดในทอ งถิ่ น ป จ จุ บั น ในรูป ของความเกื้อ กูล กัน ความเปน เครือ ญาติ
ระบบอุปถัมภ ความสัมพันธสวนตัวมีผลโดยตรง สําหรับผูนํากลุมมีคุณสมบัติตามรายงานของ สมยศ (2534)
คือ เปนผูนําในระบบเศรษฐกิจ เครือญาติ ระบบการปกครอง ผูนําศาสนา
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ตารางที่ 6 การมีสวนรวมของชาวประมงตอการรวมกลุมเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
พ.ศ. 2554
ขอมูล

จํานวน (คน) รอยละ

1. ทานเห็นดวยกับการเขามาเปนสมาชิกกลุมมากนอยเพียงใด
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
2. ทานเคยมีสวนรวมในกิจกรรมใดดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
2.1 รวมประชุม กําหนดกติกา
2.2 รวมรับผลตอบแทน เงินปนผล
2.3 รวมเปนคณะกรรมการ ตัวแทนชาวประมง
3. ทานไดรับรูขาวสารของการรวมเปนกลุมตลาดกลางสัตวน้ําจากชองทางใด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
3.1 เจาหนาที่รัฐ
3.2 ผูนําชุมชน
3.3 เพื่อนบานหรือญาติ
4. ทานคิดวา อะไรคือแรงจูงใจใหเขามาเปนสมาชิกกลุม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
4.1 ราคาสัตวน้ําที่สูงขึ้น
4.2 สมาชิกไดรับเงินปนผล
4.3 สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณขึ้น

34
11

75.56
24.44

22
39
14

48.89
86.67
31.11

32
22
8

71.11
48.89
17.78

35
33
12

77.78
73.33
26.67

ตารางที่ 7 วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมง พ.ศ. 2554
ปจจัย
1. การรับรูขาวสาร
- เจาหนาที่รัฐ
- ผูนําชุมชน
- เพื่อนบานหรือญาติ

การมีสวนรวม
ระดับการมีสวนรวม
- รวมประชุม กําหนดกติกา
- รวมรับผลตอบแทน เงินปนผล
- รวมเปนคณะกรรมการ ตัวแทน
ชาวประมง

2. ผลประโยชนของชาวประมง
- ราคาสัตวน้ําที่สูงขึ้น
- สมาชิกไดรับเงินปนผล
- สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณขึ้น
* มีความสัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
** มีความสัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)

สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ
0.782

Sig.
(2-tailed)
0.008**

0.778

0.012*
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จากการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการรวมกลุมของชาวประมง พบวา ชาวประมงอวนจมกุงสามชั้น
ที่ทําประมงในอาวพังงา ทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก มีลักษณะคลายคลึงกัน สวนใหญคํานึงถึง รายได
และขีดความสามารถในการลงทุน ดังนั้น ชาวประมงบางคนอาจทําอาชีพประมงตลอดป แตหมุนเวียนเปลี่ยน
เครื่องมือไปตามฤดูกาล หรือชนิดของสัตวน้ําเปาหมายเปนสําคัญ แตในขณะที่บางคนประกอบอาชีพอื่นเสริม
ที่มีรายไดมากกวา เชน ทําสวน รับจาง หรือทองเที่ยว เปนตน เชนเดียวกับในรายงานของ วัชระ และคณะ
(2539) ที่กลาววา ชาวประมงในอาวพังงาเปลี่ยนเครื่องมือจับสัตวน้ําหมุนเวียนไปตามฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูฝน)
และหมุนเวียนไปตามการขึ้นลงของน้ําทะเล หรือน้ําเปนและน้ําตายเปนอันดับแรก
นอกจากนี้การมีเงินลงทุน เงินกูยืม เงินออม รวมถึงเงิน เฉลี่ย คืน สงผลตอการเขามาเปน
สมาชิกของกลุมเครือขายฯ โดยในระยะเริ่มตน พ.ศ. 2541 สมาชิกไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการ BOBP/FAO
เพื่อปลดหนี้ ทําใหในปตอๆ มา มีส มาชิกเพิ่มขึ้น และใน พ.ศ. 2549 โครงการ children of the sea
ไดสนับสนุนเงินสรางอาคารที่ทําการหลังใหม และสนับสนุนเงินใหแตล ะกลุมดําเนิน การชว ยเหลือสมาชิก
กูยืมเพื่อประโยชนในดานการประกอบอาชีพประมง ทําให พ.ศ. 2550 และ 2551 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
3.2 ปญหาและอุปสรรค
จากการสอบถามชาวประมงที่เปนสมาชิกรวมถึงคณะกรรมการกลุม พบวา แมมีการรวมกลุม
เป น เครือข า ยตลาดกลางสั ตว น้ํ าตะกั่ ว ทุง จังหวัดพังงา เพื่อแกไขปญ หาราคาผลผลิตตกต่ํา หรือมีอํานาจ
ในการตอรอง แตยังคงประสบปญหาซ้ําๆ คือ
3.2.1 ปญหาผลผลิตกุงแชบวยและตนทุนการผลิต พบวา ผลผลิตกุงแชบวยมีปริมาณไมแนนอน
ไมสอดคลองตามความตองการของตลาด ขาดระบบจัดเก็บที่ดี ขาดหองเย็นเพื่อเก็บรักษาผลผลิตกุงที่มีมาก
ในบางฤดูกาลใหมีคุณภาพดี ดังในรายงานของ วีระวัฒน (2528) ไดกลาวไววา การเก็บรักษาไมดีทําใหสัตวน้ํา
ที่ไดเสื่อมคุณภาพ ดอยราคา พอคาไมรับซื้อ สรางความเสียหายใหกับการทําธุรกิจ หรือการทําสัญญาทางการคา
3.2.2 ปญหาดานการตลาดและการขาย เครือขายตลาดกลางสัตวน้ําประสบปญหาคาใชจาย
ดานการขนสงสูง ความจํากัดในการสงออกกุงแชบวยไปตลาดตางประเทศ (มาเลเซีย) ปญหาระบบการตลาด
ภายในประเทศขาดประสิทธิภาพ การจัดสรรสวนเหลื่อมการตลาดภายในประเทศ โดยระบบตลาดยังไมเปนธรรม
ราคาซื้อขายสินคาในชุมชนแมผานตลาดกลางแลว ยังคงขึ้นอยูกับราคาจากพอคาคนกลางรายใหญนอกชุมชน
ในกรุงเทพมหานครหรือตางประเทศ มีอํานาจตอรองแตยังนอย ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับสินคาเกษตรทั่วไป
การดํ า เนิ น กิ จ การเครื อ ข า ยตลาดกลางสั ต ว น้ํ า ให ยั่ ง ยื น สามารถส ง เสริ ม ได ต าม
แนวทางการบริหารจัดการจากตลาดปลาสหกรณประมงแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ประสบ
ปญหามากในช ว งก อตั้ งด ว ยเช น กัน แตส ามารถดําเนินกิจ การไดสําเร็จ สุรจิต และคณะ (2541) กลาววา
ตลาดปลาแหงนี้กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 มีสมาชิกเริ่มตน 154 คน หุนแรกเขา 491,570 บาท เริ่มธุรกิจดวย
การจํ า หน ายน้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ต อ มาเป ด บริ ก ารตลาดปลาเมื่ อ พ.ศ. 2532 มี ก ารขยายงานอย า งต อเนื่ อ ง
เงิ น ดํ า เนิ น การจาก 52,126.45 บาท เพิ่มขึ้น เปน 4,947,440.59 บาท เกิดการสรางอุตสาหกรรมตอเนื่อ ง
เชน การทําปลาทูนึ่ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแหง และธุรกิจอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเปนมูลคาประมาณ
10 ล า นบาท/เดื อ น เคยประสบป ญ หากํ า หนดอั ต ราคิ ด ค า นายหน า ต่ํ า เพี ย งร อ ยละ 2 ซึ่ ง ต่ํ า กว า ที่ อื่ น
ทําให กระทบกับ ผลประโยชนของเจาของธุร กิจรายเดิม (แพปลามหาชัย และกรุงเทพมหานคร) ตองแกไข
ใหอยูรวมกันได มีปญหาผูซื้อปลามีจํานวนนอย เพราะสินคาไมหลากหลาย มีเพียงปลาทูและหมึกเปนสินคา
หลัก ไมจูงใจใหเกิดการแขงขัน ในขณะที่ตลาดอื่นมีสินคาหลายอยาง มีเงินทุนมากกวา มีการใหเงินยืมเพื่อ
ผูกใจเจาของปลาและผู ซื้อปลา จึ งตองสรางตลาดปลาแห งใหม พื้น ที่มากกว าเดิม ขนถายสินคาไดส ะดวก
รวดเร็ ว พรอมเพิ่ มช องทางซื้ อปลาสดมาแปรรูป เกิดอุตสาหกรรมหองเย็น โรงงานแปรรูป เพิ่มรายไดแก
ประชาชนไมนอยกวา 1,500 คน และสรางความมั่นคงใหกิจการตลาดปลาสหกรณประมงแมกลองดวย
33
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3.2.3 ปญหา การรวมเปนกลุมของชาวประมง อาจจะเปนในรูปของสหกรณ หรือในรูปของ
กลุมเกษตรกร เพื่อใหกลุมรวบรวมผลิตผลใหมีปริมาณมากพอแลวนัดหมายกับผูซื้อใหมาตกลงราคาซื้อขาย
แต ใ นทางปฏิ บั ติ ก ระบวนการยั ง ทํ า หน า ที่ ไ ด ไ ม เ ต็ ม ที่ แม จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ดํ า เนิ น การ ผู บ ริ ห าร
หรื อคณะกรรมการด า นการตลาดมาแลว หลายครั้ง รวมถึงจํานวนชาวประมงมี แนวโน มลดลง คนรุน ใหม
ไมประกอบอาชีพประมง เพราะอาชีพประมงเปนอาชีพที่เหนื่อย เสี่ยงอันตราย หรือเปนผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่เติบโต กระแสการทองเที่ยว มีอาชีพใหเลือกมากขึ้น
เมื่ อพิจ ารณาจากการบริห ารงานของสมาชิกเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่ว ทุง
ยั งคงความสามั คคี เ หนี ย วแน น มี ป ระสบการณก ารรวมกลุมเพิ่มขึ้น ตามวัน เวลาที่เพิ่ม ขึ้น มีสิน คาสัตวน้ํ า
ที่กระจายแยกประมูลซื้อขายไปยังตลาดสาขามากขึ้น ลดความเสียหายในการเก็บรักษาและลําเลียง โดยไมตอง
เพิ่มตนทุนขยายอาคารตลาดเดิม ทิศทางการดําเนินการเปนแบบพอเพียง สมควรแกกําลังคน และเหมาะสมกับ
กําไรจากสัตวน้ําที่ขายได การซื้อขายสัตวน้ําจึงพัฒนามาถึงขั้นเขาสูสมดุลเหมาะสมกับปริมาณผลผลิต กําลังคน
และเขาสูยุคของการบริหารธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนประมง สกุล (2546) กลาววา การมีสวนรวมมักมีผูเขารวม
จํานวนมากในระยะเริ่มโครงการ แตการไมมีสวนรวมก็มิไดหมายความวา ไมมีการรวมตัวหรือขาดความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน
33

สรุปผลการศึกษา
1. สภาพทั่วไปของเครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
เครือขายตลาดกลางสัตวน้ําตะกั่วทุง จังหวัดพังงา เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 จากกลุมธนาคารปูมา
ที่บานหาดทรายเปลือกหอย หมูที่ 7 ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา จํานวนสมาชิกเริ่มตน 21 คน
และใน พ.ศ. 2549 มี อาคารหลั ง ใหม ตั้งอยู บ ริเวณปากคลองท าเรือ คลองเคีย น หมูที่ 1 บา นคลองเคีย น
ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ทําหนาที่รวบรวมผลผลิตสัตวน้ําโดยเฉพาะกุงแชบวยจากสมาชิก
สงขายไดสัตวน้ําราคาดีขึ้น กลุมมีกําไรมากขึ้น สามารถปนผลคืนใหกับสมาชิก พ.ศ. 2554 มีกลุมยอยที่บานหินรม
หมูที่ 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 โดยที่กุงเบอร 1 มีขนาดใหญสุดจํานวน
18 ตัว/กิ โลกรัม รองลงมาเปนกุงเบอร 2 (25 ตัว/กิโลกรัม) กุงเบอร 3 (35 ตัว/กิโลกรัม) และกุงเบอร 4
(45 ตัว/กิโลกรัม) โดยที่กุงเบอร 4 มีผลผลิตสูงสุด เทากับ 10,306.96 กิโลกรัม ราคาของกุงลดลงตามขนาด
กุงเบอร 1 มีราคาสูงสุด รองลงมา กุงเบอร 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ซึ่งรายไดจากกุงเบอร 3 สูงสุด เทากับ
1,985,361 บาท รองลงมา คือ กุงเบอร 4, 1 และ 2 ตามลําดับ
การตลาดของกุ งแชบ ว ย เมื่อชาวประมงขายผลผลิตกุงทะเลสดใหกับ เครือขายฯ เจาหนา ที่
คัดแยกขนาดกุงแชบวยออกเปน 4 เบอร แลวขายใหพอคาคนกลางในจังหวัดสตูล รอยละ 70 และจังหวัดภูเก็ต
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รอยละ 25 มีกําไรกิโลกรัมละ 30 - 40 บาท อีกสวนหนึ่งสงขายที่ตลาดกรุงเทพมหานคร รอยละ 5 มีราคาสูง
กวาขายใหพอคาคนกลางในจังหวัดกิโลกรัมละ 200 - 250 บาท ในแตละเดือนสงผลผลิตกุงแชบวยได 2 ครั้ง
ครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม
3. การมีสวนรวมและปจจัยที่มีผลตอการรวมกลุมของชาวประมง
แนวคิดของการรวมกลุม ชาวประมงสวนใหญ รอยละ 75.56 เห็นดวยมากที่สุด โดยเขาไปมีสวน
รวมในระดับรวมรับผลตอบแทน เงินปนผล รอยละ 86.67 ปจจัยที่สงผลตอการเขามามีสวนรวมของชาวประมง
คือ การรับรูขาวสาร และผลประโยชนของชาวประมง เมื่อพิจารณาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการมี
สวนรวมของชาวประมง พบวา การมีสวนรวมขึ้นอยูกับการรับรูขาวสารอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
โดยมี คาสัมประสิทธิ์ส หสัมพั นธ เทากับ 0.782 และผลประโยชนของชาวประมงอย างมีนั ยสําคัญทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยมี คา สั มประสิ ทธิ์ ส หสั มพั น ธ เทากับ 0.778 กลาวคือ ชาวประมงเขามามีสว นรว มเมื่อไดรับ
ขาวสารผานเจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 71.11 และผลประโยชนที่ไดรับจากราคาสัตวน้ําที่สูงขึ้น รอยละ 77.78
การดําเนินกิจกรรมประสบปญหาผลผลิตกุงแชบวยไมแนนอน ตนทุนการผลิตสูงขึ้น การตลาดและการขนสง
ขาดระบบจัดเก็บที่มีคุณภาพ คณะกรรมการขาดความรูและอํานาจตอรองมีนอย จํานวนชาวประมงที่ลดลง
และคนรุนใหมไมนิยมประกอบอาชีพประมง
ขอเสนอแนะ
1. ภาครัฐและเอกชนควรชวยประชาสัมพันธผลสําเร็จของการรวมกลุม และผลผลิตทางการ
ประมงในทองถิ่นที่ สด สะอาด และไมทําลายสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมใหมีการขยายตลาดสาขามากขึ้น และเปนตนแบบใหชุมชนประมงอื่นๆ ที่ตองการการ
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม
การมีสวนรวมของสมาชิกและปจจัยที่สงผลตอการรวมกลุมของชาวประมง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสมาชิกกลุม
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 ที่มาของรายได
( ) ทําประมงอยางเดียว ( ) ประกอบอาชีพอื่นเสริม ระบุ.....................
1.7 รายไดเมื่อเปรียบเทียบกับรายจาย
( ) รายไดนอยกวารายจาย
( ) รายไดเทากับรายจาย
( ) รายไดมากกวารายจาย

2.1 ทานเห็นดวยกับการเขามาเปนสมาชิกกลุมตลาดกลาง
2.2 ทานเคยมีสวนรวมในกิจกรรมใดดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา
1 ขอ)
2.2.1 รวมประชุม กําหนดกติกา
2.2.2 รวมรับผลตอบแทน เงินปนผล
2.2.3 รวมเปนคณะกรรมการ ตัวแทนชาวประมง

นอยที่สุด

นอย

1

มาก

มากที่สุด

รายละเอียด

5

ระดับการมีสวนรวม
4
3
2
ปานกลาง

สวนที่ 2 การมีสวนรวมของสมาชิกกลุม
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ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

5

4

ระดับ
3

2

1

ปานกลาง

1

มาก

2

มาก

4

มากที่สุด

รายละเอียด

5

ระดับ
3

มากที่สุด

สวนที่ 3 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรวมกลุม

3. ทานไดรับรูขาวสารของการรวมเปนกลุมตลาดกลางสัตวน้ํา
จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
3.1 เจาหนาที่รัฐ
3.2 ผูนําชุมชน
3.3 เพื่อนบานหรือญาติ

4.1 สมาชิกกลุม ไดรับประโยชนจากการรวมกลุมดานใดบาง
4.1.1 ราคาสัตวน้ําที่สูงขึ้น
4.1.2 สมาชิกไดรับเงินปนผล
4.1.3 สัตวน้ํา สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น
4.2 ปญหาของกลุมและการประมง
4.2.1 ผลผลิตกุงแชบวย....................................................
4.2.2 คุณภาพของสัตวน้ําและการจัดเก็บ.........................
4.2.3 ราคาสัตวน้ํา ตนทุนการผลิต....................................
4.2.4 การบริหารงานกลุม..................................................
4.2.5 การมีสวนรวมของสมาชิก.........................................

นอยที่สุด

รายละเอียด

นอย

สวนที่ 4 ผลประโยชนของชาวประมง

