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สรุปการด าเนินงาน ปี 2555 (ตลุาคม-ธันวาคม) 
โครงการบริหารจัดการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรฐานชวีภาพอย่างยั่งยนืพ้ืนที่ จ.ระนอง 

การด าเนนิงานในปี 2555 ที่ผ่านมา ประกอบดว้ย  การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
การด าเนนิงานด้านวิสาหกิจชุมชน และการตลาดของผลิตภัณฑ์จากฐานชวีภาพทางทะเลและชายฝั่ง 

1. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  

สภาพภูมิประเทศของต าบลม่วงกลวง มีลักษณะลาดเอียง จากทิศตะวันออกที่มีลักษณะเป็น
ภูเขาสูงชันไปทางทิศตะวันตกสู่ทะเลอันดามันบริเวณอ่าวกะเปอร์ มีแหล่งน  าธรรมชาติเป็นคลอง 5 สาย 
และล าห้วย 6 สาย มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้นานา
ชนิด เป็นต้นก าเนิด น  าตกศิลาลอยและล าคลองอีก 2 สาย และเป็นพื นที่สวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้ ด้านทิศใต้เป็นพื นที่การเกษตรและประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน มีป่าชาย
เลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงชายฝั่งของชุมชนมาอย่างยาวนาน 

พื นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน มีพื นที่ประมาณ 14,375 ไร่ 
(ข้อมูลจากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ท่ี 9 กะเปอร์-ระนอง) ป่าชายเลนมีสภาพสมบูรณ์ เหมาะ
แก่การพัฒนาเป็นสถานที่ศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์นอกจากนี ยังพบแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นระบบ
นิเวศชายฝั่งที่ส าคัญพบอยู่ในอ่าวกะเปอร์และชายฝั่งของเกาะในบริเวณนี ด้วย 

 

 
ภาพแสดงแหล่งทรัพยากรและลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต าบลม่วงกลวง 
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ในบริเวณนี มีการใช้พื นที่ในการท าเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส าคญั ไดแ้ก ่ยางพาราและปาลม์
น  ามนั มกีารใช้พื นทีต่ามแนวป่าชายเลนในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า สัตว์น  าที่เพาะเลี ยงไดแ้ก่ กุ้งขาว ปลา
กะพงขาว นอกจากนี ยงัมีการท ากระชังเพ่ือเลี ยงปลาและเลี ยงปนูิ่มในคลองป่าชายเลยด้วย  

ป่าชายเลน 

จากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างป่าชายเลนบริเวณต าบลม่วงกลวง
และพื นที่ใกล้เคียง พบพันธุ์ไม้ทั งหมด 31 ชนิด พันธุ์ไม้เด่น (Dominant species) ได้แก่ โกงกางใบเล็ก 
(Rhizophora apiculata) และพันธุ์ไม้รอง(co-dominant species ) ได้แก่ โปรงขาว (Ceriops 
decandra), ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum), ถั่วขาว (Bruguiera cylindrica), ตะบูนด า
(Xylocarpus moluccensis), โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย 
303.00 ต้นต่อไร่ 
 

   
 โกงกางใบเลก็  โปรงขาว  ถั่วขาว 

 
นอกจากนี  ยงัได้ท าการศกึษาสัตวห์นา้ดนิพื นป่าชายเลนที่สามารถมองเหน็ได้ดว้ยตาเปล่า พบ

ทั งสิ น 40 ชนิด ชนดิที่พบมากที่สุด คือ ปูก้ามดาบ (Uca sp.) หอยขี นก (Cerithium coralium) หอย
เจดีย ์(Batillaria minima) ปูแสมแกละ (Metopograpsus latifrons) และหอยไม้พุก (Cassidula 
vespertilionis) สัตวท์ะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่พบ ได้แก ่ปูแสม (Sesarma mederi) หอยกะพง 
(Musculus senhousia)และหอยกนั (Polymesoda bengalensis) 
 

  

 ปูแสม  หอยกัน   
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แหล่งหญ้าทะเล 

ในบริเวณต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พบแหล่งหญ้าทะเลหลายบริเวณ ได้แก่
บริเวณปากคลองกะเปอร์ บริเวณบ้านบางเบน เกาะเทา และเกาะนกฮูก ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของพื นที่ชุ่ม
น  าอ่าวกะเปอร์ หญ้าทะเลในบริเวณนี เจริญอยู่บนพื นโคลนปนทราย ตามสันทรายใกล้ป่าชายเลนและ
ปากคลอง โดยพบหญ้าทะเลที่ความลึกประมาณ 1.9 – 2.5 เมตร มีพื นที่ประมาณ 690 ไร่ สภาพหญ้า
ทะเลค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนใหญ่พบเป็นหญ้าเงาแคระหรือหญ้าใบพาย  ซึ่งสามารถขึ นได้ดีบนพื นโคลน
ปนทราย และพบมีหญ้าเงาหรือหญ้าใบมะกรูด  และหญ้ากุยช่ายทะเล  ขึ นด้วย 

 

  
        หญ้าใบพาย      หญ้าใบมะกรูด   

นอกจากนี ในพื นที่ใกล้เคียงบริเวณหมูเ่กาะก า ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตแิหลมสน พบหญ้า
ทะเล เจริญอยูด่้านทิศตะวันออกของเกาะเชื่อมตอ่กับแนวปะการงั พื นที่หญา้ทะเลบรเิวณหมู่เกาะก า
รวมประมาณ 73 ไร ่โดยพบหญา้ทะเล 4 ชนิด ไดแ้ก ่หญ้าเงาหรือหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis), 
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata), หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis), หญ้าเงา
ใสหรือหญ้าใบมะกรูดขน (Halophila decipiens) โดยหญ้าเงาใสและหญ้ากุยชา่ยทะเลแพรก่ระจายอยู่
มากมีสภาพตามธรรมชาต ิ

แนวปะการัง 

แนวปะการังในบริเวณอ าเภอกะเปอร์ ที่สมาชิกชุมชนต าบลม่วงกลวงเข้าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
แนวปะการังเกาะค้างคาว แนวปะการังเกาะค้างคาว เกาะก าใหญ่ เกาะก านุ้ย และเกาะล้าน 

บริเวณ สถานภาพ ชนิดเด่น 
เกาะค้างคาว สมบูรณ์ดีมาก ปะการังโขด  ปะการังชนดิ   
เกาะก าใหญ ่
 

เสื่อมโทรมมาก ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล  
ปะการังเขากวาง   

เกาะก านุ้ย เสื่อมโทรม ปะการังโขด  ปะการังเขากวาง 
เกาะล้าน เสื่อมโทรมมาก ปะการังโขด  ปะการังจาน  ปะการังเขากวาง 
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จากการศึกษาสถานภาพแนวปะการังบริเวณโซนไหล่หรือลาดชันตอนบน  พบว่าแนวปะการัง
ด้านตะวันออกของเกาะค้างคาว เป็นแนวปะการังริมฝั่ง ก่อตัวที่ระดับความลึกอยู่ในช่วง 2 - 5 เมตร มี
ความกว้างประมาณ100 เมตร โครงสร้างหลักของแนวปะการังบริเวณนี เป็นปะการังที่มีรูปทรงแบบก้อน 
โดยมีปะการังโขดเป็นปะการังชนิดเด่น ปัจจุบันแนวปะการังในบริเวณนีมี ความเสื่อมโทรมมากภายหลัง
จากเหตุการณ์แนวปะการังฟอกขาว ในปี 2554 โดยมีสัดส่วนปกคลุมพื นที่ของปะการังมีชีวิตเฉลี่ยร้อย
ละ 14.23+2.53 ของพื นที่แนวปะการังทั งหมด  

  
  ปะการังโขด      ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล  

ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

จากการระดมความความคิดเห็นเรื่องศักยภาพการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนต าบลม่วงกลวงพบว่า ชุมชนนี มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสัตว์ชายฝั่ง ได้แก่ กุ้งเคย กุ้งขาว ปลา
หลังเขียว แมงกะพรุน ปูด า ปูม้า ปลิงทะเล เพรียง และปูเปรี ยว ซึ่งมีทั งการขายสด และแปรรูปก่อน
จ าหน่าย  

ส่วนพืชที่ชุมชนใช้ประโยชน์ ได้แก่ ตาตุ่มทะเล เหงือกปลาหมอ ตีนเป็ดทะเล และพังกาหัวสุม 
ซึ่งจะเป็นการแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายเป็นของสมุนไพร อาหารว่าง และของที่ระลึก นอกจากนี  ในต าบล 
ม่วงกลวง ยังมีศักยภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย  โดยชุมชนเห็นว่า
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดรายได้ ได้แก่ กุ้งเคย ปูม้า ปลาหลังเขียว
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(รายละเอียดดังตาราง) 

ตารางแสดงศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต าบลม่วงกลวง จ.ระนอง 
ทรัพยากร  สถานการณ ์ การใช้ประโยชน์  การพัฒนาให้เกิดรายได้  

กุ้งเคย ปริมาณน้อยลง คนจับมากขึ น 
หน้าแล้งจะมีเยอะ หน้าฝนก็มี 
แต่แปรรูปไม่ได้ 

ท ากะปิ มีกลุ่มอยู่แล้วแต่ไม่แข็งแรง 

กุ้งขาว พอหาได้ตามฤดูกาล ในคลอง
กะเปอร์ 

ขายสด แปรรูป ท ากุ้งแห้ง กุ้งเสียบ (น  าพริก) 
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ทรัพยากร  สถานการณ ์ การใช้ประโยชน์  การพัฒนาให้เกิดรายได้  
ปลาหลังเขียว  มีตามฤดูกาล จับน  าลึกห่างฝั่ง 

300 เมตร 
แปรรูป ท าปลาหวาน ปลาแห้ง ข้าว

เกรียบปลา 
แมงกะพรุน มีช่วง ต.ค.-ม.ค. จับขาย, ส่ง

ต่างประเทศ (จีน ฮ่องกง) 
กะพรุนแห้ง แปรรูปเองได้ แต่ใช้ต้นทุนสูง 

ปูด า   มีในธรรมชาติตลอดปี ไม่ 
เปลี่ยนแปลง 

เลี ยงปูนิ่ม อาจมีการคัดค้านการเลี ยงปู
นิ่ม 

ปูม้า   มีในทะเลด้านใน/ด้านนอก มี
ธนาคารปูม้า 

ขายสด แกะเนื อขาย เนื อปูกระป๋อง เนื อปูอัดแห้ง 

ปลิงทะเล มีอาชีพด าน  าหาปลิงขาย ขายสด ตากแห้ง ตากแห้ง ราคาสูง, ยาบ ารุง/ยา
ต้านมะเร็ง 

เพรียง หายาก เลีย้งยากเพราะต้องใช้
ไม้โกงกาง 

ขายสด ราคากิโลกรัมละ 30 บาท 

ปูเปรี ยว มีจ านวนมาก ไม่มีคนจับ ขายสด แปรรูป ดองเค็ม ส่งขายต่างประเทศ 
ตาตุ่มทะเล มีทั่วไปในป่าชายเลน สมุนไพรแก้ท้องผูก ไม่มี 
เหงือกปลาหมอ  พบมากในป่าชายเลน สมุนไพรแก้แหนบชา ไม่มี 
ตีนเป็ดทะเล มีทั่วไปในป่าชายเลน และป่า

ชายหาด 
แปรรูป ท าของที่ระลึกโดยใช้ลูกท่ีแก่ 

พังกาหัวสุม มีทั่วไปในป่าชายเลน แปรรูป ท าเป็นอาหารว่าง ขนม 
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

มีนักท่องเที่ยวมาตลอด ส่วน
ใหญ่มาจากหน่วยงานราชการ 

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, 
กลุ่มฝาดดอกแดง, อ่าว
เคยฟิชชิ่ง 

มีโอกาสมาก 

ระบบข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพ 

การพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน  ด าเนินการเพ่ือรองรับข้อมูลจากการส ารวจและ
ประเมินความหลากหลาย  โดยประสานกับสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมออกแบบและด าเนินการ  เพ่ือให้ชุมชนสามารถด าเนินการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพได้ด้วยตัวเอง 

ระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพนี  ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนองค์ความรู้ และกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ น เพื่อน าแนวคิดไปพัฒนาการศึกษาเรียนรู้การดูแลจัดการทรัพยากร
โดยตัวของชุมชนเอง และสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ นต่อไป 
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2. การด าเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชน 

แนวคิดและหลกัการวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน จึงเป็นแนวคิดที่มุง่แปรรปูผลผลิตตามธรรมชาต ิหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล
โดยครอบครัวในชุมชน  โดยองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือการบริโภคและสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน  โดยมีหลักคิดที่ส าคัญ คือ สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพ่ือ
การบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง  

วิสาหกิจชุมชนต้องจดทะเบียนจัดตั งกับส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (สลคช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนภูมิภาคจดทะเบียนที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ)  ทั งนี  
วิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะมายื่นค าขอจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี   

- เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรือการอืน่ ๆ ที่ท าใหเ้กดิการพัฒนา
และแก้ไขปญัหาของชุมชน  

- เป็นกิจการทีด่ าเนินการหรอืประสงค์จะด าเนนิการร่วมกันในชมุชน โดยคณะบุคคล ที่เปน็
นิติบคุคลหรือไม่เป็นนิตบิุคคล ประกอบดว้ยสมาชิกที่อยู่ร่วมกนัในชมุชนไมน่้อยกวา่ 7 คน 
โดยบคุคลดังกล่าวต้องไม่อยูใ่นครอบครวัเดียวกนั  

- เป็นกิจการทีม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึง่พาตนเองและเพื่อประโยชน์สุขของ
คนในชมุชน  

- เป็นกิจการทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรอืศีลธรรมอนัดขีองประชาชน  

วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนแล้วนั น ไม่มีกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใด ๆ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน โดยให้ด าเนินกิจการต่าง ๆ ตามความสมัครใจของวิสาหกิจชุมชนเองเป็นส าคัญ แต่
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบความคบืหนา้และจ านวนของวิสาหกิจชุมชนที่ยังคงด าเนินกิจการอยู่ ได้มีการ
วางหลักปฏิบัติให้วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จะต้องแจ้งความประสงค์ในการด าเนินกิจการต่อกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ นปปีฏิทิน หากวิสาหกิจชุมชนใดไมแ่จ้งความประสงค์
จะด าเนินกิจการต่อเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

กลุ่มที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้รับการรับรองสถานะในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย สามารถขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามมาตรการที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก าหนด 

การส ารวจและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่น าร่อง   

จากการทบทวนเอกสารและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่มีประสบการณ์  เพ่ือศึกษาและ
รวบรวมเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ท าให้สามารถประเมินศักยภาพวิสาหกิจในพื นที่น าร่อง สรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี  
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จุดแข็ง 
- ความสมบรูณ์และหลากหลายของ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น 
- ความเข้มแขง็ของกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่  
- ความสมัพันธท์ี่ดีในชุมชน 

โอกาส 
- นโยบายสง่เสรมิของภาครฐั 
- การขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 
- ภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริโภคให้ความสนใจ  
- การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสือ่และระบบออนไลน์ 

จุดอ่อน 
- ความสม่ าเสมอและตอ่เนื่องในการผลติ 
- การบนัทึกและจดัท าข้อมูล 
- การวเิคราะห์และขยายตลาด 
- การพัฒนาและต่อยอดผลติภัณฑ์ 

อุปสรรค 
- ความไมต่่อเนื่องในการสง่เสริมและสนบัสนนุ

การด าเนนิงาน 
- มาตรฐานและการกดีกันการค้าระหว่าง

ประเทศ 
- ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในพื นที่น าร่องโดยส่วนใหญ่เป็นวิถีการผลิตเพ่ืออาชีพหลักของ
ครอบครัว  โดยมีตลาดในระดับท้องถิ่น  ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของต าบลม่วงกลวง ได้แก่   

(1) กลุ่มกิจกรรมทอ่งเที่ยวด าน  า บ้านมว่งกลวง  
(2) กลุ่มเลี ยงปูนิ่มในกระชังม่วงกลวง 
(3) กลุ่มท ากะปิมว่งกลวง 
(4) กลุ่มธนาคารปมู้า บ้านส านกั 
(5) กลุ่มท่องเที่ยววิถีชาวบา้น บา้นส านกั ต าบลม่วงกลวง 
(6) กลุ่มกะปิผง บ้านอ่าวเคย ต าบลม่วงกลวง 

จากการประชุมเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝั่ง และบริการด้าน
การท่องเที่ยวของชุมชนในพื นที่ ต. ม่วงกลวง พบว่าในชุมชนต่างๆ มีกลุ่มอาชีพที่ด าเนินงานอยู่ก่อนแล้ว
และมีความสนใจที่จะต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายสู่ตลาดที่กว้างขวางขึ น  แต่ที่ผ่านมายังขาด
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  ท าให้ขาดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้าน
ระบบข้อมูล ด้านเงินทุน และการตลาด นอกจากนี ยังมีความท้าทายจากภายนอกในด้านภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล  ซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายต่ออาชีพแล้ว  ยังมีผลต่อปริมาณผลผลิตสัตว์
น  าและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วย   

การศกึษาหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

นับตั งแต่รัฐบาลได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พบว่ามีหน่วยงานที่หลากหลายท าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ดังนี   

ส าหรับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบในการจัดการผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีรากฐานมาจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย ได้รับการจัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีหน้าที่ในการบูรณา
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การระหว่างการพัฒนาชุมชนเป็นเพ่ือศูนย์กลาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพตามเศรษฐกิจ ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรทางสังคมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงโครงการที่จัดตั งขึ นก่อนหน้า ได้แก่ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) และพระราชกฤษฎีกาวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMCE) ดังนั น สพภ. จึงเป็น
ตัวแทนผู้น าของเศรษฐกิจใหม่ โดยการรวมองค์ประกอบที่แตกต่างกันโดยวิธีการสร้างการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนบนรากฐานของชุมชนบนองค์กรผู้ประกอบการที่ใช้มูลค่าของทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยได้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

นอกจากนี  ยังมีหน่วยงานประเทศอีกหลายหน่วยงาน  โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ
การแต่งตั งให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเช่นเดียวกับ "มูลนิธิสถาบันส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน" หลังได้รับการก่อตั งขึ นภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) มูลนิธิหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมประมง เป็นต้น   

ส าหรับ หน่วยงานด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการเรียนรู้ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานเกษตร
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มและอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และ
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นอกจากนี พบว่าสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริม
ความรู้และพัฒนาทักษะของกลุ่มต่างๆ  

ส่วนหน่วยงานซึ่งเป็นแหล่งทุนสนบัสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ ในการผลิต การ
อนุรักษ์ การบริหารจัดการชุมชน และการตลาด ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นอกจากนี  ยังมีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีหน้าที่ กู้ยืมเงิน 
หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินหรือลงทุน ทั งนี เพ่ือการวิจัย พัฒนา และ
ส่งเสริม รวมทั งให้การอุดหนุนหรือช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ น ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งทุ
และความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและวิธีการด้านการขยายกิจกรรมของชุมชนเพ่ือพัฒนาระบบทุน
ชุมชน  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรมี
ความเข้มแข็งเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาหนี สินและความยากจนของเกษตรกร ส่งเสริม
สนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  พัฒนาความรู้
ในด้านการเกษตรหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร
เกษตรกร  พัฒนาศักยภาพในการพ่ึงตนเองและเกื อกูลซึ่งกันและกันของเกษตรกร 
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3. การตลาดของผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง 
จากการส ารวจเบื องตน้ พบว่าตลาดผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝัง่ในพื นที ่ จ.พังงา และ จ.

ระนอง ซึ่งเป็นพื นที่ใกล้เคียง พบวา่ผลิตภัณฑ์ทางทะเลและชายฝัง่ 2 ประเภท   

1) ผลผลิตจากทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่ถูกจับได้โดย
ชาวประมงท้องถิ่น อาทิ เช่น ปูม้า ปูทะเล ปลากระบอก ปลาสีเสียด กุ้งกุลาด า สาหร่าย
ทะเล ฯลฯ และสัตว์ทะเลที่ไดจ้ากการเพาะเลี ยง เช่น กุ้งขาว ปลากะพงแดง ปลาเก๋า สินค้า
เหล่านี ส่วนใหญ่จะถูกขายให้กับพ่อค้าคนกลางก่อนที่จะน ามาขายให้กับผู้บริโภค มีเพียง
ส่วนน้อยที่ชาวประมงหรือผู้ผลิตเป็นผู้ขายเอง 

2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูป
อย่างง่าย ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าใหก้ับวตัถดุบิ เช่น เนื อปูแกะ กุ้งแกะเปลือก เนื อหอย เป็นต้น 
และผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่ากระบวนการในการผลิต ได้แก่ กะปิ ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม กุ้งแห้ง 
กุ้งเสียบ ปลาหมึกแห้ง ปลาชิ งชั ง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
การน าเข้ามาจากพื นที่อื่น มีเพียงกะปิและปลาแดดเดียว ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนในบริเวณ
พื นที่น าร่องเป็นผู้ผลิต 

การส ารวจตลาดยังพบว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลในตลาดท้องถิ่นเป็นการแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างง่าย เนื่องจากข้อจ ากัดดา้นเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั น
จึงอาจสรุปได้ว่าการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดจ าเป็นต้องกระท าผ่านกลไก ดังนี  

1) เพิ่มราคาจ าหน่ายผ่านการสร้างตราสินค้าและการออกแบบ 

2) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินค้าผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

3) ลดค่าใช้จ่ายขายปลีกและขายส่งผ่านการพัฒนาห่วงโซ่นวัตกรรมอุปทานและช่องทาง
การตลาดระดับสูง 

แนวโน้มความต้องการผลติภัณฑ์ทางทะเลและชายฝัง่ในท้องถิ่น 

แนวโน้มทางการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพโดยทั่วไป มีดังนี   

1) ตลาดเฉพาะ  (Niche Market) ขนาดเล็ก มีแนวโน้มขยายตัว ด้วยคุณประโยชน์ของสินค้า
จากธรรมชาติ ที่ตอบสนองกลุ่มผู้รักสุขภาพและกลุ่มผู้สูงอายุ  รวมถึงกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตลาดประเภทนี  ได้แก่  สินค้าในห้างสรรพสินค้าและ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดค้าปลีกระดับสูงผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ตลาดระดับสูงใน
ร้านค้าระดับสูงขนาดเล็ก และตลาดระดับสูงด าเนินการโดยองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม  รวมถึงสินค้าในงานแสดงสินค้าที่จัดขึ น  จากการส ารวจตลาดใน
ท้องถิ่นพบว่า ตลาดในกลุ่มนี มีอยู่น้อยมากในพื นที่ จ.พังงา และ จ.ระนอง ดังนั นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนในพื นที่น าร่องจึงไม่เหมาะสมที่จะเจาะตลาดประเภทนี ในระดับท้องถิ่น 
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2) ลักษณะผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

ก. กลุ่มองค์กร ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว  โดยองค์กรส่วนใหญ่ต้องการผลิตภัณฑ์และ
บริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและพนักงาน เช่น ของขวัญและ
ของที่ระลึก ของใช้ในองค์กรที่สั่งซื อในปริมาณมาก  เป็นต้น  จากการส ารวจตลาดใน
ท้องถิ่นพบว่าตลาดในประเภทนี มีอยู่น้อยมากในพื นที่ จ.พังงา และ จ.ระนอง เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นที่ตั งขององค์กรใหญ่ๆ ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เป็นจ านวนมาก ดังนั น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื นที่น าร่องจึงไม่เหมาะสมที่จะเจาะตลาดองค์กรในระดับ
ท้องถิ่น 

ข. กลุ่มบุคคลและครอบครัว ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์และอาหารที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
โดยตลาดในกลุ่มนี มีอยู่มากในพื นที่ จ.พังงา และ จ.ระนอง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเลและชายฝั่งโดยส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีการบริโภคตามปกติ ดังนั นผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนในพื นที่น าร่อง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเจาะตลาดผู้บริโภคส่วนบุคคลและ
ครอบครัวในระดับท้องถิ่น 

ค. กลุ่มนักท่องเที่ยว  ซึ่งมีอยู่มากในพื นที่ จ.พังงา และ จ.ระนอง ทั งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีก าลังซื อสูงอยู่แล้ว ดังนั นผลิตภัณฑ์ของชุมชนจึงมีความเหมาะสมมากที่
จะเจาะตลาดผู้บริโภคในกลุ่มนักท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น 

3) ลักษณะตลาด มีหลากหลาย เช่น ซื อเมื่อสะดวก ส่วนใหญ่เป็นตลาดท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยว สั่งซื อเป็นการเฉพาะ โดยสั่งให้มีการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการเป็นครั งคราว และซื อเมื่อได้รับข้อมูล ซึ่งมีความพอใจก็จะซื อ 

4) การตลาดออนไลน์ (Online) ก าลังได้รับความนิยมมากขึ น   ไม่ว่าจะเป็นการซื อ การขาย 
การโฆษณาหรือการวางแผนการตลาดผ่านทางอินเตอร์เนต ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย และ
เลือกสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะ  จากการส ารวจตลาดในท้องถิ่นพบว่า การ
ท าการตลาดแบบออนไลน์ในช่วงเวลานี ยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากชุมชนยังมีศักยภาพ
ในการผลิตต่ า ยังไม่พร้อมส าหรับปริมาณอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มากเกินไป 

5) สภาพการแข่งขัน  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นช้าๆ เนื่องจากการส่งเสริมและผลิตในลักษณะ
เดียวกันเป็นจ านวนมาก และขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ส่วนตลาดการ
ท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงกว่า ชุมชนผู้จัดบริการจะต้องมีจุดขายที่ชัดเจน ด้วย
อาศัยทุนและจุดเด่นในท้องถิ่น  โดยไม่ควรจัดบริการเพ่ือสนองตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป 
เพราะมีศักยภาพน้อยกว่าธุรกิจการท่องเที่ยว  จากการส ารวจตลาดในท้องถิ่นพบว่า การ
ท่องเที่ยวทะเลและชายฝั่งแบบทั่วไปมีการแข่งขันที่สูงมากในพื นที่ เนื่องจาก จ.พังงา และ 
จ.ระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามชุมชนสามารถที่จะหาจุดขายที่เป็น
เอกลักษณ์ได้ เช่น การพักโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวและท ากิจกรรมเพ่ือศึกษาวิถีชี วิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน 
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จากการส ารวจตลาดในท้องถิ่น พบว่าสินค้าที่มีวางจ าหน่ายมีการแปรรูปอย่างง่าย  กลุ่ม
ผู้บริโภครายครัวเรือนและนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ถึงแม้ในด้านการบริการการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันสูง  แต่ชุมชนก็สามารถน าจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
มาเป็นจุดขายเพื่อเจาะตลาดการท่องเที่ยวได้ 


