สรุปการดาเนินงาน ปี 2555 (ตุลาคม-ธันวาคม)
โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
พื้นที่ จ.พังงา
การดาเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ดาเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชน และการตลาดของผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง

1. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ตาบลบางวันมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขา มีที่ราบในบางส่วน เป็นที่ราบชายฝั่ง
ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งอยู่ที่ราบระหว่างหุบเขาและทะเลอันดามัน พื้นที่อุดมสมบูรณ์
มากเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สภาพของดินเหมาะสมต่อการปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา
ผลไม้ ปาล์ม และพืชผลอื่น ๆ และนอกจากนี้ยังมีแม่น้าสายสั้น ๆ ไหลผ่านทุกหมู่บ้าน
พื้น ที่บริเวณนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าบกและป่าชายเลน ซึ่งป่าบกจะอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติศรีพังงา ป่าสงวนแห่งชาติเขาแม่นางขาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบ่อไทร ส่วนป่าชายเลน
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอาเภอคุระบุรี แปลงที่สาม มีพื้นที่ประมาณ 23,822.176
(สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17 และ 18) และพบแนวหญ้าทะเลค่อนข้างมากบริเวณชายฝั่งของ
ป่าชายเลน นอกจากนั้นมีการใช้พื้นที่ในการทาเกษตรกรรมจานวนมาก ส่วนการทาบ่อกุ้งมีการทาอยู่
บ้างตามแนวป่าชายเลน

ภาพแสดงแหล่งทรัพยากรและลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ตาบลบางวัน

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านบางติบเป็นที่ราบสลับเนินเขา เป็นที่อ่าวสลับกับป่า
ชายเลน ทิ ศเหนื อมีภูเขาที่มีป่าไม้ ปกคลุม เป็นแหล่งต้นน้าและผลิตประปาภูเขาสาหรับสมาชิกใน
หมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามันมีลักษณะเป็นอ่าวและป่าชายเลน ซึ่งป่าชายเลนมี
พื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของบ้านบางติบประมาณ 6,000 ไร่ (สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17
(คุระบุรี))
ป่าชายเลน
จากการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างป่าชายเลนบริเวณตาบลบางวัน และ
พื้นที่ใกล้เคียง พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลนรวมทั้งหมด 32 ชนิด พันธุไ์ ม้เด่น (dominant species) ได้แก่
โกงกางใบเล็ก(Rhizophora apiculata) และพันธุไ์ ม้รอง (co-dominant species) ได้แก่ ตะบูนขาว
(Xylocarpus granatum), โปรงแดง(Ceriops tagal), ถั่วขาว(Bruguiera cylindrical), แสมดา
(Avicennia officinalis)

โกงกางใบเล็ก

ตะบูนขาว

โปรงแดง

นอกจากนี้ ยังได้ทาการศึกษาสัตว์หน้าดินพื้นป่าชายเลนที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พบ
ทั้งสิ้น 23 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด คือ หอยแดง (Assiminaea brevicula) ปูก้ามดาบ (Uca sp.) หอย
เจดีย์ (Batillaria minima) และหอยไม้พุก (Cassidula multiplicatus) สัตว์ทะเลที่มคี ุณค่าทาง
เศรษฐกิจที่พบ ได้แก่ ปูแสม (Sesarma mederi) และหอยกัน (Polymesoda bengalensis)

ปูแสม

หอยกัน
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แหล่งหญ้าทะเล
ในบริ เ วณต าบลบางวั น อ าเภอคุ ร ะบุ รี พบแหล่ ง หญ้ า ทะเลที่ บ ริ เ วณปากคลองบางติ บ
แพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งเชื่อมต่อกับป่าชายเลน มีพื้นที่ประมาณ 681 ไร่ มีสภาพความสมบูรณ์
ปานกลางโดยพบหญ้าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าอาพัน (Halophila ovalis), หญ้าเงาแคระ (Halophila
beccarii), หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor) และหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) และใน
บริเวณบ้านทุ่งละออง ตาบลบางวัน อาเภอคุระบุรี พบหญ้าทะเลขึ้นอยู่ด้านในจนถึงป่าชายเลนและด้าน
นอกตลอดแนวสันทราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 140 ไร่ พบหญ้าทะเล 3 ชนิด หญ้าเงาแคระ(Halophila
beccarii) หญ้าอาพัน (Halophila ovalis) และมี หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor)

หญ้าเงาแคระ

หญ้าคาทะเล

ส่วนแหล่งหญ้าทะเลในพื้นทีใ่ กล้เคียง ได้แก่ บริเวณตาบลเกาะพระทอง อาภอคุระบุรี
แพร่กระจายอยูต่ ลอดแนวเหนือ – ใต้ตามชายฝั่งทางด้านตะวันออกของเกาะพระทอง รวมพื้นที่
ประมาณ 4,203.75 ไร่ หญ้าทะเลที่พบมี 8 ชนิด ได้แก่ หญ้าชะเงาใบมน(Cymococea rotundata) ,
หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) , หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) , หญ้ากุยช่ายเข็ม
(Halodule pinifolia) , หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis), หญ้าอาพัน (Halophila ovalis) ,
หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor) และหญ้าเงาใส(Halophila decipiens) แหล่งหญ้าทะเลเกาะพระ
ทองมีสภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี
นอกจากนี้ ยังพบหญ้าทะเลแพร่กระจายบริเวณบ้านทุ่งนางดา ตาบลคุระ อาเภอคุระบุรี พื้นที่
ประมาณ 1,250 ไร่ ส่วนใหญ่ขนึ้ อยู่ใกล้กบั แนวสันทราย แอ่งน้าหรืออ่าวระหว่างแนวสันทรายโดยเริม่
พบหญ้าทะเลที่ระยะห่างจากฝั่งประมาณ 150 เมตร หญ้าทะเลที่พบมีทั้งสิน้ 5 ชนิด ได้แก่ หญ้าชะเงา
ใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) , หญ้าเงาหรือหญ้าอาพัน (Halophila ovalis) หญ้ากุยช่าย
ทะเล (Halodule uninervis),หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) และหญ้าต้นหอมทะเล
(Syringodium isoetifolium) โดยพบหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย(Cymodocea serrulata) แพร่กระจาย
มากที่สดุ
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แนวปะการัง
ในบริเวณพื้นที่ชายฝัง่ ทะเลใกล้กับบ้านบางติบไม่พบแนวปะการังเจริญอยู่ แต่ชุมชนบ้านบางติบ
เข้าไปใช้ประโยชน์จากแนวปะการังในบริเวณด้านใต้ของเกาะระ เกาะปลิงใหญ่และเกาะปลิง มี
สถานภาพดังตารางด้านล่าง
ตารางแสดงสถานภาพของแนวปะการังบางพื้นทีข่ อง อ.คุระบุรี จ.พังงา
บริเวณ
เกาะระ (ด้านใต้)

สถานภาพ
สมบูรณ์ปานกลาง

ชนิดเด่น
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.)
ปะการังดอกกะหล่า
(Pocillopora damicornis)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังเขากวาง (Acropora sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังเขากวาง (Acropora sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังเขากวาง (Acropora sp.)

เกาะปลิงใหญ่
สมบูรณ์ดีมาก
(ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ)
เกาะปลิงใหญ่
เสื่อมโทรมถึงสมบูรณ์
(ด้านตะวันออกเฉียงใต้)
ปานกลาง
เกาะปลิงน้อย
เสื่อมโทรมมาก

ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จากการระดมความความคิดเห็น เรื่องศักยภาพการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนบ้านบางติบ พบว่า บ้านบางติบมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งหลากหลาย ได้แก่ ปลากระพง ปลากระบอก ปลากระเบน ปลาดุกทะเล หอยหวาน
หอยกัน หอยชักตีน หอยแครง หอยติบ หอยนางรม ปูดา ปูม้า ปูแสม กุ้งขาว โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ขายสด ไม่มีการแปรรูป เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง ขายง่าย หาได้ไม่พอจาหน่าย
ส่วนพืชที่มีการใช้ประโยชน์ ได้แก่ โกงกาง แสม ปีปีตะบูน ถั่ว เหงือกปลาหมอ เป้งทะเล พังกา
หัว สุม ว่านหางช้าง ผักบุ้งทะเล และหั วร้อยรู โดยชุมชนเห็นว่ าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดรายได้ ได้แก่ หอยหวาน หอยกัน ปูม้า และเหงือกปลาหมอ (รายละเอียด
ดังตาราง)
ตารางแสดงสถานการณ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บ้านบางติบ จ.พังงา
ทรัพยากร
ปลากระพง
ปลากระบอก
ปลากระเบน
ปลาดุกทะเล

สถานการณ์
มีทั้งปี แต่ปริมาณลดลง
ปริมาณลดลง
ไม่เปลี่ยนแปลงมาก
ไม่เปลี่ยนแปลงมาก

การใช้ประโยชน์
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
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การพัฒนาให้เกิดรายได้
ไม่มี เนื่องจากมีจานวนไม่มาก
ไม่มี เนื่องจากมีจานวนไม่มาก
มีโอกาสปานกลาง
มีโอกาสปานกลาง

ทรัพยากร
หอยหวาน
หอยกัน
หอยชักตีน
หอยแครง
หอยติบ
หอยนางรม
ปูดา
ปูม้า
ปูแสม
กุ้งขาว
โกงกาง แสม ปีปี
ตะบูน ถั่ว
เหงือกปลาหมอ
เป้งทะเล
พังกาหัวสุม
ว่านหางช้าง
ผักบุ้งทะเล
หัวร้อยรู

สถานการณ์
มีทั้งปี น้อยลงเพราะฝนมาก
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เท่าเดิม
มีทั้งปี แต่ปริมาณลดลง
มีทั้งปี แต่ปริมาณลดลง
มีทั้งปี แต่ปริมาณลดลง
มีมากทัง้ ปี คนจับน้อย
มีทั้งปี แต่ปี 2555 มีน้อยลง
เพิ่มขึ้น

การใช้ประโยชน์
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
กินสุก ขายสด
ขายสด
ขายสด
กินสุก ขายสด
สร้างบ้าน คอกสัตว์

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น คนตัดน้อย
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ทาแชมพู ยาหม่องน้า
ทาลอบ ไซ กินยอด
ฝักเชื่อม
ไม้ประดับ ยา
สมุนไพร
มีมาก ไม่ลดลง ไม่มีคนใช้ สมุนไพรแก้พิษ
หายากในธรรมชาติ
สมุนไพรบารุง

การพัฒนาให้เกิดรายได้
มีโอกาสปานกลาง
มีโอกาสมาก
ไม่มี
ไม่มี
มีโอกาส ศึกษาเพิ่ม
ไม่มี
ไม่มี พ่อค้ารับซื้อทุกขนาด
มีโอกาสมาก ขายเนื้อ
มีโอกาส
ไม่มี เป็นฤดู
มีโอกาส (สีย้อมผ้า)
มีโอกาสมาก
ไม่มี
มีโอกาสมาก
มีโอกาสมาก
มีโอกาส ต้องศึกษาวิจัยเพิ่ม
มีโอกาสแต่ยาก

ระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน ดาเนินการเพื่อรองรับข้อมูลจากการสารวจและ
ประเมินความหลากหลาย โดยประสานกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และอง ค์การ
บริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง ในการร่ว มออกแบบและดาเนินการ เพื่อให้ชุมชนสามารถดาเนินการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพได้ด้วยตัวเอง
ระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนองค์ความรู้ และกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพื่อนาแนวคิดไปพัฒนาการศึกษาเรียนรู้การดูแลจัดการทรัพยากร
โดยตัวของชุมชนเอง และสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
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2. การดาเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชน
แนวคิดและหลักการวิสาหกิจชุมชน
ที่ผ่านมา มีการให้ความหมายคาว่า “วิสาหกิจชุมชน” ไว้หลากหลาย โดยสามารถประมวลผลได้
ว่า วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการเพื่อการจัด การ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพื่อการ
พึ่งตนเอง โดยทุนของชุมชนไม่ได้มีความหมายแต่เพียงเงินเท่านั้น แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้
ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ซึ่งจะมีทั้งทุนที่เป็นตัวเงิน และทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
อันได้แก่ ดิน น้า ป่า ภูเขา ทุนที่เป็นผลผลิต ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคม อันได้แก่ วัฒนธรรม
ประเพณี ความเป็นพี่เป็นน้อง ความไว้วางใจกันของคนในชุมชน
วิสาหกิจชุมชน จึงเป็นแนวคิดที่มงุ่ แปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล
โดยครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชน และเครือข่ ายองค์กรชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน โดยมีหลักคิดที่สาคัญ คือ สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อ
การบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง
วิสาหกิจชุมชนต้องจดทะเบียนจัดตั้งกับสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (สลคช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนภูมิภาคจดทะเบียนที่สานักงานเกษตรอาเภอ) ทั้งนี้
วิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะมายื่นคาขอจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอืน่ ๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของชุมชน
- เป็นกิจการทีด่ าเนินการหรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคล ที่เป็น
นิติบคุ คลหรือไม่เป็นนิตบิ ุคคล ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน
โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน
- เป็นกิจการทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึง่ พาตนเองและเพื่อประโยชน์สุขของ
คนในชุมชน
- เป็นกิจการทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนแล้วนั้น ไม่มีกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใดๆ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน โดยให้ดาเนินกิจการตามความสมัครใจ แต่ต้องแจ้งความประสงค์ในการดาเนินกิจการ
ต่อกรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้า หาก
วิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค์ ติดต่อเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
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การสารวจและประเมินศักยภาพกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นาร่อง
จากการทบทวนเอกสาร รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่มปี ระสบการณ์ เพื่อศึกษาและรวบรวม
เกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน
ลักษณะวิสาหกิจชุมชน ทาให้สามารถประเมินศักยภาพวิสาหกิจในพื้นทีน่ าร่อง สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
จุดแข็ง
- ความสมบูรณ์และหลากหลายของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น
- ความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่
- ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน
-

โอกาส
- นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ
- การขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน
- ภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริโภคให้ความสนใจ
- การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสือ่ และระบบออนไลน์

จุดอ่อน
อุปสรรค
ความสม่าเสมอและต่อเนื่องในการผลิต - ความไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุน
การบันทึกและจัดทาข้อมูล
การดาเนินงาน
การวิเคราะห์และขยายตลาด
- มาตรฐานและการกีดกันการค้าระหว่าง
การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ประเทศ
- ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในพื้นที่นาร่อง
ส่วนใหญ่เป็นวิถกี ารผลิตเพื่ออาชีพหลักของ
ครอบครัว โดยมีตลาดในระดับท้องถิน่ หากจาแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถแบ่งได้
เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การประมงและแปรรูปสัตว์น้า การทา
หัตถกรรม การบริการด้านท่องเที่ยว และ อื่นๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่
สาคัญของบ้านบางติบ ซึ่งเป็นชุมชนนาร่อง ได้แก่
(1) กลุ่มทาแชมพูเหงือกปลาหมอ บ้านบางติบ
วัตถุดิบ
หัวเชือ้ แชมพูของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
ใบเหงือกปลาหมอ
ช่วงเวลาที่ผลิต ได้ตลอดทั้งปี
ต้นทุนการผลิต หัวเชือ้ แชมพู ชุดละ 200 บาท ขวดแชมพู 10 บาท
อุปกรณ์ในการผลิต ซึ่งประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า
หม้อต้ม ตาชัง่ ถ้วยตวง ไม้พาย
ราคาจาหน่าย ขายขวดละ 35 บาท (250 ซีซ)ี
อุปสรรค
ผลิตจานวนน้อยไว้สาหรับสมาชิก ยังไม่มีตลาดภายนอก และดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
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(2) กลุ่มน้าพริกหอยหวาน บ้านบางติบ
วัตถุดิบ
หอยหวานสด พริก กระเทียม หอมซอย เกลือ
กะปิ มะนาว
ช่วงเวลาผลิต ได้ตลอดทั้งปี
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนทั้งหมดประมาณ 10 บาทต่อหนึง่ กระปุก
ซึ่งมาจาก หอยหวานสดยังไม่แกะเปลือก ราคา
กิโลกรัมละ 20 บาท กะปิกิโลกรัมละ 50 บาท กระเทียม พริก หอมซอย มะนาว
ราคาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล
ราคาที่หน่าย กระปุกละ 20 บาท
อุปสรรค
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บได้นาน ตลาดจากัดเฉพาะในท้องถิ่น
จากการประชุมเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าในชุมชน
ต่างๆ มีกลุ่มอาชีพที่ดาเนินงานอยู่ก่อนแล้วและมีความสนใจที่จะต่อยอดและพัฒนาผลิต ภัณฑ์เพื่อขยาย
สู่ ต ลาดที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น แต่ ที่ ผ่ า นมายั ง ขาดการสนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง ท าให้ ข าด
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การที่ ดี โดยเฉพาะด้ า นระบบข้ อ มู ล ด้ า นเงิ น ทุ น และการตลาด
นอกจากนี้ยังมีความท้าทายจากภายนอกในด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่ งนอกจากสร้าง
ความเสียหายต่ออาชีพแล้ว ยังมีผลต่อปริมาณผลผลิตสัตว์น้าและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วย
หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
รัฐบาลได้ประกาศกฎหมายใหม่ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง จานวนวิสาหกิจชุมชนซึ่งยังไม่
พร้อมที่จะเข้าสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขันทางการค้าสามารถเข้าถึงการสนับสนุนของ
รัฐบาลในการส่งเสริมความรู้ในท้องถิ่นที่ และเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อสร้างรายได้ให้สูงขึ้น
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิด ชอบในการจัด การผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีฐานมาจากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีหน้าที่ในการบูรณาการ
ระหว่างการพัฒนาชุมชนเป็น เพื่อศูนย์กลาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพตามเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก รทางสั ง คมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงโครงการที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้า ได้แก่ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) และพระราชกฤษฎีกาวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMCE) ดังนั้น สพภ. จึงเป็น
ตัว แทนผู้ น าของเศรษฐกิ จใหม่ โ ดยการรวมองค์ ป ระกอบที่แ ตกต่ างกัน โดยวิธี การสร้ างการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น บนรากฐานของชุ ม ชนบนองค์ ก รผู้ ป ระกอบการที่ ใ ช้ มู ล ค่ า ของทรั พ ยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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หน่ ว ยงานที่มีภารกิจ เกี่ย วข้อง ได้ แก่ ส านัก งานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่ งชาติ (สศช.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (กอช.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมประมง (กปม.) และกรมส่งเสริมการส่งออก (สอ.) สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสานักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบประเทศไทย
(สศบ.) นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเช่นเดียวกับ "มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน" หลังได้รับการก่อตั้งขึ้นภายใต้
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธกส.) ส านั ก งานพั ฒ น า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) มูลนิธิหมู่บ้าน
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมขีดความสามารถในการเรียนรู้ ได้แก่
สถาบัน ส่ งเสริมวิ สาหกิจชุ มชน กรมส่ง เสริ มสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร กรมส่งเสริ ม
อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนากลุ่มและอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน
สานั ก งานปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และสานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร นอกจากนี้ พบว่ า
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะของกลุ่มต่างๆ
แหล่งเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
ในการดาเนินงานด้านการผลิต การอนุรักษ์ การบริหารจัดการชุมชน และการตลาด เงินทุนถื อ
ได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้โครงการประสบผลสาเร็จ ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงได้ทาการ
รวบรวมแหล่งเงินทุนที่มีในประเทศ รวมถึงเงื่อนไขในการขอเงินทุนพอสังเขป เพื่อขยายโอกาสในการ
เข้าสู่แหล่งเงินทุนที่มีอยู่ โดยหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ วิสาหกิจชุมชน ได้แ ก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น ฯ
นอกจากนี้ หน่วยงานอื่นๆที่มีภารกิจในการสนับสนุนด้านการเงิน ได้แก่ สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีหน้าที่ กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพย์สินหรือลงทุน ทั้งนี้เพื่อการวิจัย พัฒนา และส่งเสริม รวมทั้งให้การอุดหนุนหรือช่วยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ซึ่งมีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ด้านการขยายกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชน สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ซึ่งมีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น และความยากจนของเกษตรกร ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาอาชี พ
เกษตรกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกร พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง
และเกื้อกูลซึ่งกันและกันของเกษตรกร
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3. การตลาดของผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
โอกาสทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
จากการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดนั้น
การสารวจตลาดทั้งในด้านอุปทานและอุปสงค์เป็นสิ่งที่จาเป็นมาก เนื่องการสารวจอุปทานในตลาดจะ
ทาให้ทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่เดิมและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีอยู่ในตลาดเพื่อเป็น
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดใหม่ ในส่วนของการสารวจตลาดอุปสงค์นั้นจะทาให้ ทราบ
ถึงกลุ่มลูกค้าและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ อย่างไร
ก็ต้องคานึงถึงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่ไปด้วย
โครงการฯนี้จะทาการสารวจ 1) ตลาดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 2) แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์
ทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น และ 3) ประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่นาร่อง
เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝั่งที่มีศักยภาพและโอกาสทางการ
ตลาดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
จากการสารวจตลาดผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จ.พังงา และ จ.ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่
ใกล้เคียง พบว่าผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝั่งในตลาดท้องถิ่น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ผลผลิตจากทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่ถูกจับได้โดย
ชาวประมงท้องถิ่น อาทิ เช่น ปูม้า ปูทะเล ปลากระบอก ปลาสีเสียด กุ้ งกุลาดา สาหร่าย
ทะเล ฯลฯ และสัตว์ทะเลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง เช่น กุ้งขาว ปลากะพงแดง ปลาเก๋า สินค้า
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกขายให้กับพ่อค้าคนกลางก่อนที่จะนามาขายให้กับผู้บริโภค มีเพียง
ส่วนน้อยที่ชาวประมงหรือผู้ผลิตเป็นผู้ขายเอง
2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูป
อย่างง่าย ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดบิ เช่น เนื้อปูแกะ กุ้งแกะเปลือก เนื้อหอย เป็นต้น
และผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่ากระบวนการในการผลิต ได้แก่ กะปิ ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม กุ้งแห้ง
กุ้งเสียบ ปลาหมึกแห้ง ปลาชิ้งชั้ง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
การนาเข้ามาจากพื้นที่อื่น มีเพียงกะปิและปลาแดดเดียว ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนในบริเวณ
พื้นที่นาร่องเป็นผู้ผลิต
การสารวจตลาดในครั้งนี้ยังพบว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลในตลาดท้องถิ่นเป็นการแปร
รู ป และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม อย่ า งง่ า ย เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ด้ า นเทคโนโลยี แ ละองค์ ค วามรู้ ใ นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการทางทะเลและ
ชายฝั่งจาเป็นต้องกระทาผ่านกลไก ดังนี้
1) เพิ่มราคาจาหน่ายผ่านการสร้างตราสินค้าและการออกแบบ
2) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินค้าผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
3) ลดค่าใช้จ่ายขายปลีก และขายส่งผ่านการพัฒนาห่วงโซ่นวัต กรรมอุปทานและช่องทาง
การตลาดระดับสูง
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แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝัง่ ในท้องถิ่น
แนวโน้มทางการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพโดยทั่วไป มีดังนี้
1) ตลาดเฉพาะ (Niche Market) ขนาดเล็ก มีแนวโน้มขยายตัว ด้วยคุณประโยชน์ของสินค้า
จากธรรมชาติ ที่ตอบสนองกลุ่มผู้รักสุขภาพและกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงกระบวนการผลิตที่
เป็ น มิ ต รต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยตลาดประเภทนี้ ได้ แ ก่ สิน ค้ า ในห้า งสรรพสิ น ค้ า และ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดค้าปลีกระดับสูงผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ตลาดระดับสูงใน
ร้านค้าระดับสูงขนาดเล็ก และตลาดระดับสูงดาเนินการโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงสินค้าในงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น จากการสารวจตลาดใน
ท้องถิ่นพบว่า ตลาดในกลุ่มนี้มีอยู่น้อยมากในพื้นที่ จ.พังงา และ จ.ระนอง ดังนั้นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนในพื้นที่นาร่องจึงไม่เหมาะสมที่จะเจาะตลาดประเภทนี้ในระดับท้องถิ่น
2) ลักษณะผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ก. กลุ่มองค์กร ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว โดยองค์กรส่วนใหญ่ต้องการผลิตภัณฑ์และ
บริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและพนักงาน เช่น ของขวัญและ
ของที่ระลึก ของใช้ในองค์กรที่สั่งซื้อในปริมาณมาก เป็นต้น จากการสารวจตลาดใน
ท้องถิ่นพบว่าตลาดในประเภทนี้มีอยู่น้อยมากในพื้นที่ จ.พังงา และ จ.ระนอง เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นที่ตั้งขององค์กรใหญ่ๆ ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เป็ นจานวนมาก ดังนั้ น
ผลิต ภัณฑ์ ของชุมชนในพื้นที่ นาร่ องจึ งไม่ เหมาะสมที่ จะเจาะตลาดองค์กรในระดั บ
ท้องถิ่น
ข. กลุ่มบุคคลและครอบครัว ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ และอาหารที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
โดยตลาดในกลุ่มนี้มีอยู่มากในพื้นที่ จ.พังงา และ จ.ระนอง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเลและชายฝั่งโดยส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีการบริโภคตามปกติ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ
ชุม ชนในพื้ น ที่ น าร่ อ ง จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเจาะตลาดผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นบุ ค คลและ
ครอบครัวในระดับท้องถิ่น
ค. กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง มี อ ยู่ ม ากในพื้ น ที่ จ.พั ง งา และ จ.ระนอง ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่มี ีกาลังซื้อสูงอยู่แล้ว ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนจึงมีความเหมาะสมมากที่
จะเจาะตลาดผู้บริโภคในกลุ่มนักท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
3) ลั ก ษณะตลาด มี ห ลากหลาย เช่น ซื้ อเมื่ อสะดวก ส่ว นใหญ่เ ป็น ตลาดท้ อ งถิ่ นและ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยว สั่งซื้อเป็นการเฉพาะ โดยสั่งให้มีการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเป็นครั้งคราว และซื้อเมื่อได้รับข้อมูล ซึ่งมีความพอใจก็จะซื้อ
4) การตลาดออนไลน์ (Online) กาลังได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย
การโฆษณาหรือการวางแผนการตลาดผ่านทางอินเตอร์เนต ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่า ย และ
เลือกสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะ จากการสารวจตลาดในท้องถิ่นพบว่า การ
ทาการตลาดแบบออนไลน์ในช่วงเวลานี้ยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากชุมชนยังมีศักยภาพ
ในการผลิตต่า ยังไม่พร้อมสาหรับปริมาณอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มากเกินไป
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5) สภาพการแข่ ง ขั น มี แ นวโน้ ม เพิ่ มขึ้ น ช้ า ๆ เนื่ อ งจากการส่ง เสริ ม และผลิ ต ในลั ก ษณะ
เดียวกันเป็นจานวนมาก และขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ส่วนตลาดการ
ท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงกว่า ชุมชนผู้จัดบริการจะต้อ งมีจุดขายที่ชัดเจน ด้วย
อาศัยทุนและจุดเด่นในท้องถิ่น โดยไม่ควรจัด บริการเพื่อสนองตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป
เพราะมีศักยภาพน้อยกว่าธุรกิจการท่องเที่ยว จากการสารวจตลาดในท้องถิ่นพบว่า การ
ท่องเที่ยวทะเลและชายฝั่งแบบทั่วไปมีการแข่งขันที่สูงมากในพื้นที่ เนื่องจาก จ.พังงา และ
จ.ระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ แต่อย่างไรก็ตามชุม ชนสามารถที่จะหาจุดขายที่เป็น
เอกลักษณ์ได้ เช่น การพักโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวและทากิจกรรมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน
จากการส ารวจตลาดในท้อ งถิ่ น พบว่ าสิ นค้ าที่มี วางจ าหน่ ายมีก ารแปรรูป อย่ างง่ าย กลุ่ ม
ผู้บริโภครายครัวเรือนและนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ถึงแม้ในด้านการบริการการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันสูง แต่ชุมชนก็สามารถนาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
มาเป็นจุดขายเพื่อเจาะตลาดการท่องเที่ยวได้
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สรุปการดาเนินงาน ปี 2555 (ตุลาคม-ธันวาคม)

โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
พื้นที่ จ.พังงา
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