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EXECUTIVE SUMMARY  

Study on the area context and socio-economic conditions of coastal communities in 
Surat Thani Province was aimed at preparing the database for evaluation of Thailand/SEAFDEC/UNEP/GEF/ 
project on “Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China 
Sea and Gulf of Thailand”, the concept of which is promoting good governance for sustainable 
fisheries management based on ecosystem approach with its goal at creating human security in 
fishery sector in linkage with the Sustainable Development Goals – SDGs Goal 1, 2, 5, and 14.  
The study was conducted by collecting secondary data from related study reports and documents, 
as well as in-depth interviews with both male and female fishers.  Focus group meetings among 
fishers of different fishing gears and different economic status were also conducted in the fishing 
communities that depend on blue swimming crab fisheries which were involved in 7 coastal districts 
of Surat Thani Province.  The study results are summarized as follows: 

1. Ban Don Bay is a suitable habitat for a number of marine organisms, owing to 
its ecosystems of various sand dunes and seagrass beds particularly those of big sand dune called 
“Koh Sed” which is regarded as the significant shelter and nursery ground for blue swimming crab in 
the area.  In addition, the water qualities, namely, salinity, water temperature, and dissolve oxygen 
in the Bay are in the optimum conditions for living of aquatic animals including blue swimming crab.   

2. There are 74,614 households with the population of 153,675 people living in 27 
coastal subdistricts of 7 districts around Ban Don Bay, in which 3,040 small-scale fishing households 
were recorded.  Among those coastal subdistricts, Chaiya is dominant for blue swimming crab fishing. 

3. Gill nets and traps for blue swimming crab are the most dominant small-scale fishing 
gears in Ban Don Bay, followed by the gears for fish and shellfish.  In general, each of the most fishers 
occupies more than 1 type of the gears, fishing upon the occurrence of any fishing resources in 
the area; most of their fishing grounds are in the costal seas of 3 nautical miles, particularly in the 
productive areas around sand dunes.   Regarding commercial fishing gears, gill nets are also dominant, 
followed by beam trawls, pair trawls, otter board trawls, and anchovy purse seines, fishing all year in 
the offshore fishing grounds. 

4. Blue swimming crab is regarded as the principal economic species for small-scale 
fisheries in Ban Don Bay.  In the period of 2015-2016, catch of blue swimming crab was the highest 
among all the landed aquatic animals in Ban Don Bay, in both quantity and value – 195 tons 
and 67,09 million baht in a year.  Size at catching of blue swimming crab from small-scale fisheries 
was in the range of 110-140 grams/crab.  It was found that fishing pressure has resulted in the decrease 
of the size at first maturity of blue swimming crab in the area. 

5. With regard to economic aspects of fishing households depending on blue swimming crab 
fisheries in Ban Don Bay, average income is 25,136 baht/month, average expense is 18,882 baht/month, 
and average household debts are approximately 20,000-50,000 baht.  The average incomes and 
expenses of small-scale blue swimming crab fishing households are higher than those of the general 
small-scale fishing households in the Bay.  In average, crab gill net fishers get more crabs than those of 
crab traps. 

6. There are several measures for fisheries and coastal resources management in Surat Thani 
Province issued by concerned authorities, e.g., Notification of Ministry of Agriculture and Cooperatives 
on Prescribing Areas and Periods of Egg-bearing, Spawning, and Larval Rearing of Aquatic Animals in 
Some Parts of the Fishing Grounds in Prachuap Khiri Khan, Chumphon, and Surat Thani Provinces; 
Prohibition of Fishing by Crab Traps of below 2.5 inch in Mesh-size; Notification of Surat Thani 
Provincial Fisheries Committee on Prescribing Fishing Gears, Fishing Methods, and Fishing Areas 
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Prohibited from Fishing in Some Fishing Grounds, etc.  Besides, there are the community-cooperated 
mechanisms for rehabilitation and conservation of marine and coastal resources, such as the promotion 
of crab banks, and the research and experiment on mud crab farming.      

Recommendations: 

1. Fisheries and coastal resources management should be rely on ecosystem-based 
approach which will be resulted in the balance of economy, social conditions, and fisheries resources.  
Enhancing the participations of all sectors in the management should be promoted, particularly for 
the vulnerable and disadvantaged groups, such as female and small-scale fishers, by creating the 
atmosphere for their cooperating in resource management in their respective areas. 

2. Knowledge and innovation should be taken advantage for acceleration of local economy.  
Community-based research and development should be conducted for the purpose of enhancing 
the productivity of blue swimming crab in natural water.  

3. Database of fisheries should be prepared for fisheries resources management.  
Monitoring system for blue swimming crab resources should be developed.  Specific measures 
should be defined for conserving the significant habitats of blue swimming crab, and the special 
approach for blue swimming crab management in Thai Waters should be provided.   

4. Legislation along with social measures should be employed to rehabilitate and 
protect blue swimming crab resources and their ecosystems from irresponsible fishing.  In this regard, 
Koh Sed is considered to be the fisheries refugia site for blue swimming crab in Ban Don Bay 
due to its suitable ecosystems.  Establishment of fisheries refugia in Koh Sed is to be done on the 
basis of cooperation among all relevant sectors together with the decision mechanisms of Surat Thani 
Provincial Fisheries Committee for the purpose of enhancing management efficiency and lessening 
conflicts in the area. 

5. Development schemes should be clearly defined. Alternative careers, harmonize with 
the traditional way of life of the communities, should be introduced in order to alleviate the natural 
resources utilization.  In this respect, eco-tourism in Ban Don Bay is one of the activities that can lead 
to the securities of life and resources, as well as to reach the Sustainable Development Goals. 

…………………………………………………………………………………….. 
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บทสรุปสำหรับผูEบริหาร 

รายงานการศึกษาด,านบริบทของพ้ืนท่ี และสภาวะสังคมเศรษฐกิจของชุมชนชายฝFGงจังหวัดสุราษฏรJธานี  
การจัดการพื้นที่หลบภัย กรณีปูม,าในจังหวัดสุราษฏรJธานี มีวัตถุประสงคJเพื่อใช,เปRนฐานข,อมูลเปรียบเทียบผล
ท่ีเกิดข้ึนตTอเศรษฐกิจและสังคมกTอนและหลังการกำหนดมาตรการภายใต,โครงการ “การจัดต้ังและดำเนินงาน
ระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวJน้ำระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต,และอTาวไทย (Establishment and 
Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)” 
ซ่ึงใช,กรอบแนวคิดการบริหารจัดการประมงท่ีย่ังยืนบนฐานระบบนิเวศท่ีมีธรรมาภิบาล โดยมีเปwาหมายเพ่ือ
สร,างความม่ันคงของมนุษยJในภาคประมง เช่ือมโยงกับเปwาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปwาหมายท่ี 1, 2, 5 และ 14   

การศึกษาคร้ังน้ีใช,วิธีการศึกษาจากข,อมูลทุติยภูมิ รายงานการศึกษา รายงานและเอกสารตTาง ๆ      
ของหนTวยงานท่ีเก่ียวข,อง รวมท้ังการเก็บข,อมูลในพ้ืนท่ีโดยการสัมภาษณJเชิงลึกท้ังชาวประมงผู,หญิงและผู,ชาย 
การประชุมกลุTมยTอยชาวประมงท่ีมีฐานะเศรษฐกิจท่ีแตกตTางและใช,เคร่ืองมือประมงท่ีหลากหลายตามชุมชน
ประมงท่ีเปRนพ้ืนท่ีเปwาหมาย 7 พ้ืนท่ี และเปRนชุมชนท่ีการจับประมงปูม,าเปRนหลัก ผลการศึกษาพบวTา  

1. อTาวบ,านดอนมีลักษณะนิเวศท่ีเหมาะสมในการอยูTอาศัยของสัตวJทะเล ด,วยมีลักษณะเปRนสันดอนทราย
จำนวนมาก โดยสันดอนท่ีสำคัญมี 11 ดอน อีกท้ังเปRนแหลTงหญ,าทะเลและสาหรTายท่ีสำคัญ โดยเฉพาะดอนเสร็จ 
ท่ีพบวTาเปRนบริเวณท่ีเปRนแหลTงหลบภัยและเล้ียงตัววัยอTอนของปูม,าท่ีสำคัญในพ้ืนท่ี นอกจากน้ียังพบวTา 
อุณหภูมิน้ำทะเล คTาอÑอกซิเจน และระดับความเค็มน้ำทะเลในอTาวบ,านดอนอยูTในเกณฑJท่ีดีมีความเหมาะสมตTอ
การเจริญพันธุJของปูม,า 

2. ชุมชนประมงต้ังอยูTรอบอTาวบ,านดอน ใน 7 อำเภอ 27 ตำบล มีจำนวนประชากรเฉพาะตำบลท่ีมีชุมชน
ประมงท้ังหมด 153,675 คน หรือจำนวน 74,614 ครัวเรือน มีจำนวนครัวเรือนประมงพ้ืนบ,านประมาณ 3,040 
ครอบครัว อำเภอท่ีมีการทำประมงปูม,ามากท่ีสุดคือ อำเภอไชยา 

3. เคร่ืองมือประมงท่ีใช,จับสัตวน้ำในอTาวบ,านดอน พบวTา เปRนเคร่ืองมือประมงปูม,ามากท่ีสุด คือ อวนลอยปู 
อวนจมปู ลอบปู รองลงมาคือปลา และหอย แตTสTวนใหญTมีเคร่ืองมือประมงมากกวTา 1 ชนิด ทำประมงตามฤดูกาล
สัตวJน้ำ แหลTงทำประมงอยูTเขตทะเลชายฝFGง 3 ไมลJทะเล โดยเฉพาะบริเวณดอนตTาง ๆ ซ่ึงมีความหลากหลาย
และชุกชุมของสัตวJน้ำ สTวนเคร่ืองมือประมงพาณิชยJท่ีมีมากท่ีสุดคือ อวนติดตา รองลงมาเปRนเคร่ืองมือประมง
ท่ีประสิทธิภาพได,แกT อวนลากคานถTาง อวนลากคูT อวนลากแผTนตะเฆT และอวนล,อมจับปลากระตัก โดยเคร่ืองมือ
เหลTาน้ีติดสัตวJน้ำหลายชนิด และทำประมงได,ท้ังปã เน่ืองจากทำประมงนอกเขตทะเลชายฝFGง 

4. ปูม,าเปRนสัตวJน้ำท่ีเปRนเศรษฐกิจหลักของชาวประมงพ้ืนบ,าน ปริมาณและมูลคTาสัตวJน้ำท่ีจับได,ของ
ชาวประมงในอTาวบ,านดอนในชTวง พ.ศ. 2558 - 2559 พบวTาปูม,ามีปริมาณและมูลคTามากท่ีสุด คือ 195 ตัน คิดเปRน
มูลคTาถึง 67.09 ล,านบาทตTอปã รองลงมาเปRน ปลา หอย ปลาหมึก กุ,ง และก้ัง ปูม,าท่ีประมงพ้ืนบ,านจับได,สTวนใหญT
มีขนาดใหญT 110 - 140 กรัม/ตัว อยTางไรก็ตามภาวะกดดันทางการประมงสTงผลให,ขนาดปูม,าในวัยแรกเร่ิมเจริญพันธุJ
มีขนาดเล็กลงเม่ือเทียบกับในอดีต 

5. ครัวเรือนที่ทำประมงปูม,า มีรายได,เฉลี่ยตTอเดือน 25,136 บาทตTอเดือน รายจTายเฉลี่ยตTอเดือน 
18,882 บาทตTอเดือน หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนสTวนใหญTอยูTที่ 20,000 - 50,000 บาท รายได,รายจTายและหน้ีสิน
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ครัวเรือนท่ีทำประมงปูม,าสูงกวTาคTาเฉล่ียรายได,ครัวเรือนประมงในอTาวบ,านดอน พบวTาชาวประมงท่ีใช,อวนปู
จะได,ผลผลิตเฉล่ียตTอปãมากกวTาชาวประมงท่ีใช,ลอบปู 

6. มาตรการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝFGงในจังหวัดสุราษฎรJธานี มีการกำหนด
จากหลายหนTวยงาน เชTน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณJ เร่ือง กำหนดห,ามใช,เคร่ืองมือทำการประมง
บางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไขT วางไขT และเล้ียงตัวในวัยอTอนในท่ีจับสัตวJน้ำบางสTวนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธJ ชุมพร และสุราษฎรJธานี, กำหนดห,ามใช,เคร่ืองมือลอบปูม,าท่ีมีขนาดชTองตาท,องลอบต่ำกวTา 
2.5 นิ้วทำการประมง ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎรJธานี    เรื่อง กำหนดเครื่องมือ
ทำการประมง วิธีการทำการประมง และพ้ืนท่ีทำการประมง ท่ีห,ามใช,ทำการประมงในท่ีจับสัตวJน้ำบางพ้ืนท่ี รวมท้ัง
กระบวนการทำงานเปRนการทำงานรTวมกับชุมชนในการฟíìนฟูและอนุรักษJสัตวJน้ำเพ่ิมข้ึน เชTน การสTงเสริมธนาคารปูม,า 
การวิจัยและทดลองเพาะเล้ียงปูทะเลในลักษณะฟารJม 
ขEอเสนอแนะ 

1. การบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝFGงโดยใช,การจัดการบนฐานระบบนิเวศ ให,เกิดความ
สมดุลทั้งด,านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากร โดยการมีสTวนรTวมของทุกภาคสTวนที่เกี่ยวข,อง โดยเฉพาะ
กลุTมท่ีเปราะบาง ขาดโอกาส เชTน ชาวประมงพ้ืนบ,าน ผู,หญิง โดยสร,างเง่ือนไขให,กลุTมคนเหลTาน้ีได,เข,าถึงข,อมูล  
มีสTวนรTวมในการคิดและตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร 

2. การใช,ความรู,และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยและพัฒนา
แบบมีสTวนรTวมกับชุมชนประมง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิดปูม,าตามธรรมชาติ  

3. การจัดทำฐานข,อมูลและใช,ข,อมูลเพ่ือใช,ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวJน้ำ รTวมพัฒนาระบบติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปูม,า และกำหนดมาตรการเฉพาะสำหรับพื้นที่ที่เปRนแหลTงปูม,าที่สำคัญ
ของประเทศ และแนวทางภาพรวมของการจัดการประมง และแนวทางเฉพาะสำหรับการจัดการปูม,าในทะเลไทย 

4. มาตราการทางกฏหมาย และใช,มาตรการทางสังคม ในการฟíìนฟูอนุรักษJระบบนิเวศและทรัพยากรปูม,า
ไมTให,ถูกคุกคามจากการทำประมงท่ีไมTรับผิดชอบ การประกาศพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวJน้ำในพ้ืนท่ีเกาะเสร็จเน่ืองจาก
เปRนพ้ืนท่ีมีระบบนิเวศเหมาะสมในการเพาะพันธุJและอยูTอาศัยของสัตวJน้ำวัยอTอน โดยเฉพาะปูม,า โดยใช,
กระบวนการมีสTวนรTวมของทุกภาคสTวนท่ีเก่ียวข,อง รTวมกับกลไกคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เพ่ือให,เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน และเปRนลดความข,ดแย,งในแตTละพ้ืนท่ี  

5. การกำหนดแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และพัฒนาทางเลือกอาชีพท่ีสอดคล,องกับวิถีชุมชนเพ่ือลดการ
ใช,ทรัพยากร เชTน การทTองเท่ียวเชิงนิเวศ ให,อTาวบ,านดอนกลายเปRนแหลTงอาชีพท่ีย่ังยืน และนำไปสูTความม่ันคง
ของชีวิต และตอบโจทยJการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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คำนำ 

รายงานการศึกษาด,านบริบทของพ้ืนท่ีและสภาวะสังคมเศรษฐกิจของชุมชนชายฝFGงจังหวัดตราดน้ี   
เปRนสTวนหน่ึงของการศึกษาภายใต, โครงการ “การจัดต้ังและดำเนินงานระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวJน้ำ
ระด ับภ ูม ิภาคในทะเลจีนใต,และอTาวไทย (Establishment and Operation of a Regional System of 
Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)” เปRนความรTวมมือระหวTางกรมประมง 
และมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและมูลนิธิปîา – ทะเลเพ่ือชีวิต มีวัตถุประสงคJเพ่ือการจัดการทรัพยากร
ประมงอยTางยั่งยืน โดยรวบรวมข,อมูลจากเอกสาร หลักฐานและการสัมภาษณJและการประชุมผู,ท่ีเก่ียวข,อง   
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฏรJธานี เพ่ือสะท,อนข,อมูลเศรษฐกิจและสังคมชุมชนประมงพ้ืนบ,านและประมงพาณิชยJ 
สถานภาพการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝFGงจังหวัดราษฏรJธานีรวมถึงข,อเสนอแนะ    
เพ่ือใช,ข,อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการในการฟíìนฟูปูม,าในจังหวัดราษฏรJธานีท่ีสอดคล,องเหมาะสม
กับเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศของจังหวัดราษฏรJธานี รวมท้ังใช,เปRนฐานข,อมูลในการติดตามประเมินผล
แบบมีสTวนรTวมหลังจากได,ดำเนินมาตรการ 
 

 

 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนและมูลนิธิปîา - ทะเลเพ่ือชีวิต 

                                            สิงหาคม 2563
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเปRนมาและความสำคัญของการวิจัย 

การจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวJน้ำ (Fishery Refugia Management) เปRนแนวคิดท่ีมุTงดำเนินการเพ่ือขยาย
แหลTงเพาะพันธุJของทรัพยากรประมง โดยจัดทำระบบข,อมูลเชิงพ้ืนท่ีของแหลTงเพาะพันธุJทางทะเลท่ีมีความสำคัญ
และอยูTในสภาวะวิกฤต เพ่ือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการประมงและการบริหารจัดการระบบนิเวศท่ีย่ังยืน 

โครงการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนท่ีคร้ังน้ีดำเนินงานภายใต,โครงการสร,างพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวJน้ำเพ่ือการประมงท่ีย่ังยืน
ระดับภูมิภาคในเขตทะเลจีนใต,และอTาวไทยซ่ึงดำเนินงานภายใต,กรมประมงและศูนยJพัฒนาการประมงแหTง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต, (Southeast Asian Fisheries Development Centers หรือ SEAFDEC) มีแนวทาง
ศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการประมงและแหลTงท่ีอยูTอาศัยทางทะเลของประเทศไทย ได,กำหนดพ้ืนท่ีศึกษา  
คือ อTาวบ,านดอน กรณีการจัดการปูม,า เพ่ือศึกษาข,อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีนำไปสูTการวางแผนพ้ืนท่ีนำรTองบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสมตTอการประมงอยTางย่ังยืน กรณีปูม,าในพ้ืนท่ีอTาวบ,านดอน และเพ่ือสร,างระบบบริหาร
และมาตรการจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสมตTอชนิดทรัพยากรจำเปRนต,องมีฐานข,อมูลความรู,เชิงพ้ืนท่ี รวมท้ัง
แผนท่ีข,อมูลท้ังระบบนิเวศ และระบบนิเวศยTอยให,อTาวบ,านดอน ทำการศึกษาโดยรวบรวมข,อมูลและประเด็น
ปFญหาตTางๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการประมงปูม,า สถานการณJการทำประมงต้ังแตTอดีตถึงปFจจุบัน ลักษณะการ
เปล่ียนแปลงของการใช,เคร่ืองมือการทำประมงและวิธีการทำประมง แหลTงประมงปูม,า รวมท้ังสถานการณJ
ปFญหาความขัดแย,งและความเส่ือมโทรมของทรัพยากร ซ่ึงมีสาเหตุจากการประมงท่ีไมTย่ังยืน ขาดความ
รับผิดชอบ และขาดการบริหารจัดการประมงท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี รวมถึงปFจจัยแวดล,อมอ่ืนๆ         
ท่ีมีผลกระทบตTอสถานการณJในอTาวบ,านดอน 

ท้ังน้ีจัดทำแนวทางบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยได,มีข,อมูลประกอบการตัดสินใจบนฐานความรู,ของพ้ืนท่ี
ตลอดจนมีแนวทางการจัดการที่เหมาะสม โดยให,ความสำคัญกับการมีสTวนรTวมของชุมชนในพื้นที่ดังกลTาว
เพ่ือนำไปสูTการพัฒนาข,อเสนอแนะแนวทางการจัดการ และลดความขัดแย,งและลดชTองวTางในการดำเนินการ 
เพ่ือให,เกิดแนวทางท่ีนำไปปฏิบัติได,จริง 

อTาวบ,านดอน ตั ้งอยู TในจังหวัดสุราษฏรJธานี มีรูปลักษณJ เปRนเว้ิงอTาวโค,งรูปพระจันทรJหงาย 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 อำเภอในจังหวัดสุราษฎรJธานี ต้ังแตTอำเภอทTาชนะ อําเภอไชยา อําเภอทTาฉาง อําเภอพุนพิน
อําเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐJ และอําเภอดอนสัก (บุณฑรี และจินตนียJ, 2561) มีลําคลองไหลลงอTาวบ,านดอน
11 สาย อยูTติดกับชายฝFGงทะเลทิศตะวันออกด,านอTาวไทย มีความยาวของแนวชายฝFGงประมาณ 120 กิโลเมตร  
มีพ้ืนท่ีประมาณ 434,575 ไรT (เพ็ญนภา และโอฬาร, 2562) อTาวบ,านดอนมีลักษณะกายภาพเปRนท่ีราบลุTม  
ท,องกระทะจึงรับอุดมสมบูรณJไปด,วยตะกอนปากแมTน้ำท่ีไหลลงมาทับถมกัน ด,วยความอุดมสมบูรณJและมีความ
ซับซ,อนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อมท่ีคTอนข,างสูงของอTาวบ,านดอนจึงทำให,ท่ีน้ีเปRนแหลTงเพาะเล้ียงสัตวJน้ำ 
เชTน หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภูTและเพาะเล้ียงปลาในกระชัง อีกท้ังเปRนท่ีเหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุJ 
แหลTงวางไขT และแหลTงอนุบาลสัตวJวัยอTอนท่ีสำคัญหลายชนิดรวมท้ังปูม,า ดังน้ันอTาวบ,านดอนจึงเปRนแหลTง
ประมงปูม,าท่ีสำคัญของอTาวไทย  
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ปูม,า (Portunus armatus) เปRนทรัพยากรสัตวJทะเลชนิดหน่ึงท่ีมีความสำคัญตTอเศรษฐกิจของประเทศไทย
ผลผลิตปูม,าสTวนมากมาจากการจับตามธรรมชาติ เน่ืองจากการเล้ียงเชิงพาณิชยJไมTประสบความสำเร็จและใช,
ต,นทุนสูง อีกท้ังปูม,าเปRนสัตวJน้ำท่ี นิยมบริโภคในประเทศและสามารถใช, เปRนวัตถุดิบสำคัญสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมตTอเนื่องในการแปรรูปและสTงออก ดังนั้นปูม,าจึงเปRนที่ต,องการเปRนอยTางมาก หลายพื้นที่
ได,มีการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ เพ่ือให,สามารถจับปูม,าให,ได,ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน จนสTงผลกระทบตTออัตราการเกิด
ของปริมาณปูม,าตามธรรมชาติ และมีแนวทางวTาจะมีปริมาณท่ีลดลงหากไมTได,มีการจัดการอยTางเหมาะสม  
(สุดารัตนJ และคณะ, 2562) อTาวบ,านดอนเปRนอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีเผชิญกับสถานการณJปูม,าลดลงอันเน่ืองมาจาก 
แรงกดดันจากพ้ืนท่ีการทำประมงแบบจับสัตวJน้ำลดน,อยลงเพราะพ้ืนท่ีถูกใช,สำหรับการเพาะเล้ียงหอยทะเล 
อีกประการคือปริมาณสัตวJน้ำท่ีลดน,อยลงทำให,ไมTได,สัตวJน้ำท่ีได,ขนาดและสTงผลตTอรายได,ของชาวประมง 
(Sawudee, A., 2010) อีกท้ังพบวTาการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือประมง (สุดารัตนJ และคณะ, 2562)  จากเดิม    
เคยใช,แล,วปูม,าแบบขอบเดียวพัฒนาเปRนแบบสองขอบ และตTอมาเปล่ียนมาใช,ลอบปูม,าและลอบปูม,าแบบพับได, 
อีกท้ังอวนลอยปูม,ามีการพัฒนารูปแบบทำประมงเปRนแบบจมปูม,าซ่ึงจะหยTอนถึงพ้ืนท,องทะเลท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมอัตรา
ผลจับปูม,าและเพ่ิมโอกาสจับสัตวJน้ำพลอยได,ท่ีมีมูลคTาทางเศรษฐศาสตรJตามอุปสงคJและตามราคาปูม,าท่ีสูงข้ึนด,วย 
เหตุน้ีการเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประมงและการเพ่ิมประสิทธิภาพการประมงจึงสTงผลให,ทรัพยากรปูม,า
ในธรรมชาติมีแนวโน,มลดลงตามลำดับ  

ดังน้ันการศึกษาด,านบริบทพ้ืนท่ีและสภาวะสังคมเศรษฐกิจชุมชนชายฝFGงจังหวัดสุราษฏรJธานี         
การจัดการพื้นที่หลบภัยกรณีปูม,าในจังหวัดสุราษฏรJธานี  จึงเปRนส่ิงที่สำคัญ เพราะข,อมูลที่ได,จากการศึกษา
ใช,สำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรปูม,าบริเวณอTาวบ,านดอน จังหวัดสุราษฏรJธานี และสTวนหน่ึง
ของการศึกษาสามารถนำไปสูTแนวทางยกระดับประสิทธิภาพการบริหารการจัดการประมงบนฐานธรรมาภิบาล   
อTาวบ,านดอนให,เกิดข้ึนตTอไปในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงคAของการศึกษา 

1.2.1 วัตถุประสงคAเชิงพัฒนา 
เพ่ือศึกษาเศรษฐกิจสังคมชุมชนชายฝFGงอTาวบ,านดอน จังหวัดสุราษฎรJธานี สำหรับใช,เปRนฐาน

เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงด,านเศรษฐกิจสังคม กTอนและหลังการการดำเนินโครงการ 
“การจัดต้ังและดำเนินงานระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวJน้ำระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต,และอTาวไทย 
(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China 
Sea and Gulf of Thailand)” 

1.2.2 วัตถุประสงคAเฉพาะ 
1) เพื่อจัดทำข,อมูลด,านเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงที่มีระดับเศรษฐกิจที่แตกตTาง

ระหวTางประมงพาณิชยJ ประมงขนาดเล็ก และประมงพ้ืนบ,าน เพ่ือใช,วัดผลและการกระจายประโยชนJจากการ
ดำเนินการโครงการกTอนการดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นหลังการดำเนินการโครงการวTาได,สTงผล
ตTอการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารการจัดการประมงบนฐานธรรมาภิบาล 
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2) เพื ่อจัดทำข,อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรปูม,าบริเวณอTาวบ,านดอน 
จังหวัดสุราษฏรJธานี 

1.3 ประโยชนAท่ีคาดวGาจะไดEรับ  
ข,อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวJน้ำกรณีปูม,า         

อยTางเหมาะสมสอดคล,องกับนิเวศและวิถีชีวิตของชาวประมงในจังหวัดจังหวัดสุราษฎรJธานี 

1.4 คำถามในการศึกษา 

1.4.1  สถานภาพของการบริหารจัดการประมงปFจจุบันเปRนอยTางไร มีผลตTอการเพ่ิมหรือลดลงของ
ทรัพยากรอยTางไร และมีผลกระทบตTอการประมงประมงปูม,าอยTางไร คนแตTละกลุTมได,รับผลกระทบ
เหมือนหรือแตกตTางกันอยTางไร การจัดการดังกลTาวมีประสิทธิภาพหรือปFญหาข,อจำกัดอยTางไร มีปFจจัยอะไร
ท่ีเก่ียวข,อง 

1.4.2  แนวทางและมาตรการบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวJน้ำท่ีเหมาะสมและย่ังยืนในการจัดการ
ปูม,าอTาวบ,านดอน ควรเปRนอยTางไร 

1.5 กรอบแนวคิดการศึกษา 
จากแผนภาพท่ี 1 - 1 แสดงให,เห็นถึงแนวคิดของการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการประมงปูม,าท่ีย่ังยืน 

โดยใช,หลักการจัดการประมงบนฐานระบบนิเวศ โดยมีเปwาหมายเพ่ือสร,างความม่ันคงของมนุษยJในภาคประมง 
เชื่อมโยงกับเปwาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการประมง
และทรัพยากรทะเลและชายฝFGงบนฐานระบบนิเวศ โดยการสร,างความสมดุลยJให,เกิดข้ึนใน 3 ด,าน คือ  
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แผนภาพท่ี 1 - 1 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการประมงท่ีย่ังยืนบนฐานระบบนิเวศ 

1.5.1 มิติดEานเศรษฐกิจ พิจารณาจากความเปRนธรรมในการกระจายผลประโยชนJทางด,านเศรษฐกิจ

จากกฎกติกาการบริหารจัดการท่ีตกลงรTวม อันจะสTงผลตTอความสม่ำเสมอของรายได, ความสามารถในการ
จัดการหน้ีสินและการลงทุน การสร,างสรรคJภาพและสวัสดิการของสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ีพิจารณาจาก
ประเด็นด,านการสร,างงาน การสร,างโอกาสท่ีเทTาเทียมอันนำไปสูTการลดความเหล่ือมล้ำของกลุTมคนท่ีมีความ
แตกตTางทางด,านเศรษฐกิจ รวมท้ังการตTอยอดพัฒนาความรู,และความสามารถของบุคคลชายขอบประมงพ้ืนบ,าน
ผู,ชายและประมงพ้ืนบ,านผู,หญิงให,มีสถานภาพและโอกาสในการเข,าถึงทรัพยากรและได,ประโยชนJอยTางเทTาเทียม
และธรรม อันจะนำไปสูTการเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีให,กับชาวประมงพ้ืนบ,าน 

 

แนวคิดการบริหารจัดการประมงท่ียั่งยืนบนฐานระบบนิเวศ 

- ความย่ังยืนของผลผลิตสัตวJ 

- ความสมบรูณJและความหลากหลายของทรัพยากร - ความมั่นคงอาหาร

และอาชีพ 

- ความตระหนักและมี

สTวนรTวมอยTาง

ความหมายทั้งหญงิ

และชายในการ

กำหนดกติกา 

- โอกาสลดความขัดแย,ง 

- ความสม่ำเสมอของ

รายได, 

- การเพิม่คุณภาพชีวิต

ชาวประมงพื้นบ,าน 

- ความสม่ำเสมอ

ของรายได, 

- ความสามารถใน

การจัดการหน้ีสิน

และการลงทุน 

- การกระจาย

ประโยชนJทีเ่ปRน

ธรรม 

ทรัพยากร 

การพัฒนาท่ียั่งยืน เปา̀หมายท่ี 1,2,5,14 

ความมั่งคงของ
มนุษยAภาคประมง 

สังคม 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประมงและ
ทรัพยากรทะเลและชายฝdeงบนฐานระบบนิเวศ 

เศรษฐกจิ 
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1.5.2 มิติดEานสังคม พิจารณาจากมิติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทรัพยากรประมง อันประกอบ
ไปด,วย การเข,าถึงข,อมูลขTาวสาร การมีสTวนรTวม และการมีอำนาจในการตัดสินใจของทุกกลุTมคนที่เกี่ยวข,อง
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกภาคสTวนอยTางเทTาเทียม ภายใต,กระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการหาข,อตกลงรTวมจากทุกฝîาย 
ท้ังน้ีเช่ือวTาการมีสTวนรTวมจัดทำข,อตกลงบริหารจัดการประมงอันสTงผลตTอการยอมรับในกติกาท่ีกำหนดข้ึน
รTวมกันและสามารถนำไปใช,ได,ในความเปRนจริง มีการติดตามประเมินผล การจัดปรับกติกาให,มีความสอดคล,อง
เหมาะสมในการบริหารจัดการปูม,าในจังหวัดสุราษฎรJธานี ด,วยเหตุน้ีการบริหารจัดการการประมงและพ้ืนท่ี
หลบภัยจึงได,ให,ความสำคัญตTอการดำรงรักษาฐานระบบนิเวศทรัพยากรทะเลและชายฝFGง ให,มีความหลากหลาย
ของพันธุJสัตวJน้ำและพันธุJพืช โดยพิจารณาจากการกระจายผลประโยชนJท่ีเปRนธรรมสูTกลุTมประมงตTางๆ สTงผลให,
มีอาชีพและรายได,ท่ีตTอเน่ือง 

1.5.3 มิติดEานทรัพยากร พิจารณาบนฐานการจัดการระบบนิเวศทรัพยากรทะเลและชายฝFGง          
ท่ีให,ความสำคัญถึงความอุดมสมบูรณJความหลากหลายของพันธุJพืชและพันธุJสัตวJน้ำ รวมท้ังคุณภาพด,าน
ส่ิงแวดล,อมท่ีมีผลตTอความหลากหลายและความย่ังยืนของฐานระบบนิเวศอยTางตTอเน่ือง เพราะหากฐานทรัพยากร
มีความอุดมสมบูรณJและมีหลากหลาย อยูTภายใต,สิ่งแวดล,อมที่ดีและมีคุณภาพยTอมนำไปสูTความมั่นคง
ด,านเศรษฐกิจและความมั่นคงด,านสังคมของผู,ที่พึ่งพิงฐานทรัพยากรทะเลและชายฝFGงโดยตรง และท,ายที่สุด
จะนำไปสูTเปwาหมายการพัฒนาที่ความยั่งยืน ในเปwาหมายที่ (1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 
เปwาหมายท่ี (2) ยุติความหิวโหยและบรรลุความม่ันคงด,านอาหาร เปwาหมายท่ี (5) บรรลุความเสมอภาคระหวTางเพศ 
และเปwาหมายท่ี (14) อนุรักษJและใช,ประโยชนJจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรอยTางย่ังยืนตTอไปในอนาคต 

1.6 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาด,านบริบทพ้ืนท่ีและสภาวะสังคมเศรษฐกิจชุมชนชายฝFGงจังหวัดสุราษฏรJธานี การจัดการ
พ้ืนท่ีหลบภัย กรณีปูม,าในจังหวัดสุราษฏรJธานี มีขอบเขตการศึกษาดังตTอไปน้ี 

1.6.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา ทำการศึกษาในพ้ืนท่ีอTาวบ,านดอน 7 อำเภอ  
1.6.2 ขอบเขตกลุGมเป̀าหมายการศึกษา คือ ทำการศึกษากับชุมชนประมงในพ้ืนท่ีอTาวบ,านดอน 

จังหวัดสุราษฏรJธานี ผู,ท่ีประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ,าน มีจำนวนรวม 3,040 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียด
ดังตTอไปน้ี  

1) อำเภอทTาชนะ    238   ครัวเรือน  
2) อำเภอไชยา    309     ครัวเรือน  
3) อำเภอทTาฉาง    149   ครัวเรือน   
4) อำเภอพุนพิน   188    ครัวเรือน   
5) อำเภอเมือง              1,079  ครัวเรือน  
6) อำเภอกาญจนดิษฐJ    527   ครัวเรือน 
7) อำเภอดอนสัก     550   ครัวเรือน  
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1.7 วิธีการศึกษา  
1.7.1 ศึกษาขEอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ เปRนกการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาค,นคว,า

ตำราทางวิชาการ เอกสารทางราชการ การดำเนินโครงการ และการศึกษาตTางๆ ท่ีเก่ียวข,องกับอTาวบ,านดอน 
การประมงปูม,า สถานการณJทรัพยากรทะเลและชายฝFGงในจังหวัดสุราษฎรJธานี เปRนต,น เพื่อให,ได,ข,อมูลสถิติ
ท่ีเปRนตัวแปลสำคัญเพ่ือใช,สำหรับอ,างอิงเปRนข,อค,นพบอันจะทำให,งานวิจัยเกิดความนTาเช่ือถือและความแมTนตรง 

1.7.2 การจัดประชุมกลุGมยGอย (Focus group) กับกลุTมผู,ผู, มีสTวนได,สTวนเสียในอTาวบ,านดอน 
ประกอบไปด,วย กลุTมชาวประมงพ้ืนบ,าน ประมงพาณิชยJขนาดกลางและขนาดใหญT ร,านรับซ้ือผลผลิตสัตวJน้ำ 
และกลุTมทำประมงปูม,า เปRนต,น เพ่ือนำข,อมูลท่ีได,มาใช,สำหรับวิเคราะหJผลกระทบ ข,อจำกัด และปFจจัยท่ีนำไปสูT
การจัดการประมงปูม,าในอTาวบ,านดอน รวมท้ังเปRนการอ,างอิงและตรวจสอบความนTาเช่ือถือของข,อมูลในเชิง
ประจักษJ 

1.7.3 จัดทำกรณีศึกษา (Case Studies) เปRนการศึกษาอยTางละเอียด โดยทำการศึกษาแยกแยะ
สถานะทางเศรษฐกิจของกลุTมประมงพื้นบ,านที่ทำการจับปูม,า เพื่อนำข,อมูลที่ได,มาใช,สำหรับวิเคราะหJ
ระดับครอบครัว ถึงข,อจำกัดและปFจจัยท่ีจะนำไปชุมชนไปสูTการมีสTวนรTวมในการจัดการประมงปูม,าอTาวบ,านดอน 
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บทท่ี 2 

ลักษณะทางภูมิศาสตรAของพ้ืนท่ี 

2.1 บริบทพ้ืนท่ี 

อTาวบ,านดอน อยูTในจังหวัดจังหวัดสุราษฎรJธานี มีความยาวของแนวชายฝFGงประมาณ 120 กิโลเมตร   
มีพ้ืนท่ีประมาณ 434,575 ไรT ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎรJธานี ประกอบด,วย อำเภอทTาชนะ  
อำเภอไชยา อำเภอทTาฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐJ และอำเภอดอนสัก มีอาณาเขตด,าน
ทิศเหนือติดตTอกับพ้ืนท่ีอำเภอละแม จังหวัดชุมพรและอTาวไทย ทิศใต,ติดตTอกับพ้ืนท่ีอำเภอพุนพิน อำเภอเมือง 
สุราษฎรJธานี และอำเภอกาญจนดิษฐJ ทิศตะวันออกติดตTอกับพ้ืนท่ีอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรJธานี และ
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทิศตะวันตกติดตTอกับพ้ืนท่ีอำเภอไชยา อำเภอทTาฉาง และอำเภอทTาชนะ
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณJ, 2550) ดังภาพ ท่ี 2 - 1  

ลักษณะของอTาวบ,านดอนเปRนหาดเลนท่ีย่ืนออกไปในทะเลประมาณ 1 - 2 กิโลเมตรจากชายฝFGง        
บางตอนเกิดเปRนสันดอนสามเหล่ียมปากแมTน้ำรองรับน้ำจากแมTน้ำสำคัญสองสาย คือ แมTน้ำตาปãและแมTน้ำพุมดวง
รวมท้ังรับน้ำจากแมTน้ำลำคลองน,อยใหญTถึง 11 สาย เปRนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณJจากตะกอนปากแมTน้ำตTางๆ ท่ี
ไหลลงสูTอTาวบ,านดอน ได,แกT คลองพุมเรียง คลองตะเคียน คลองไชยา คลองหัววัว คลองทTาปูน คลองทTาเคย 
คลองกอ คลองพุนพิน คลองฉิมหวัง  คลองเฉงอะ คลองกระแดะ คลองราม คลองทTาทอง คลองนุ,ย คลองคราม 
และคลองดอนสัก (เดชวินิตยJ, 2557) ท,องอTาวคTอนข,างต้ืน จากลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีเปRนดินเลนท,องกระทะ 
ทำให,แรTธาตุท่ีมากับแมTน้ำลงสูTทะเลไมTสามารถไหลออกสูTทะเลนอกได,จึงเกิดการสะสมอยูTในอTาว เกิดแพลงกJตอน
ท่ีเปRนแหลTงอาหารของสัตวJน้ำที่สำคัญ ทำให,อTาวบ,านดอนมีความหลากหลายของพันธุJสัตวJน้ำหลายชนิด 
ท้ังกุ,ง ปู หอยและปลาหลายชนิด อTาวบ,านดอนจึงเปRนแหลTงทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีมีความสมบูรณJของทรัพยากร
และเปRนขุมทรัพยJทางธรรมชาติท่ีมีคุณคTาตTอการดำรงชีวิตของชาวประมงและคนบ,านดอนมาอยTางยาวนาน 
(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรชายฝFGงท่ี 5, 2560) 

อTาวบ,านดอน เปRนศูนยJรวมของความอุดมสมบูรณJและเปRนแหลTงรวมความหลากหลายในระบบนิเวศ
ทางทะเล เชTน ปîาชายเลน หญ,าทะเล ปะการัง สัตวJน้ำนานาชนิดและท้ังยังเปRนแหลTงอาหารท่ีสำคัญของสัตวJน้ำ 
และเปRนท่ีอนุบาลสัตวJน้ำวัยอTอนท่ีเติบโตสูTท,องทะเลตTอไป นอกจากน้ีอTาวบ,านดอนยังเปRนท่ีอยูTอาศัยของสัตวJทะเล
หายากหลายชนิด ได,แกT พะยูน โลมา เตTาทะเล เม่ือถึงฤดูหนาวอTาวบ,านดอนยังเปRนท่ีหลบภัยหนาวของนกหลายชนิด 
เชTน ได,แกT นกเปRดน้ำ นกกระเต็นน,อยธรรมดาและนกน้ำชนิดตTาง ๆ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณJ, 2550) ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝFGงอTาวบ,านดอนจึงเปRนปFจจัยท่ีสำคัญท่ีสTงผลตTอความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพชีวิต
ของพ่ีน,องประมงพ้ืนบ,านท่ีอยูTรอบอTาวบ,านดอน  
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ภาพท่ี 2 - 1 แผนท่ีอTาวบ,านดอน 

ท่ีมา: สำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล,อม, 2542 

2.2 ลักษณะทางกายภาพอGาวบEานดอน 

มีลักษณะเปRนเว้ิงน้ำขนาดใหญTเข,ามาในแผTนดินคล,ายรูปตัวยูทางฝFGงทะเลตะวันออกหรือชายฝFGงอTาวไทย
ความลาดชันและสภาพน้ำทะเลอยูTในระดับไมTลึกมากประมาณ 1 - 5 เมตร มีหาดโคนเลนกว,างใหญTย่ืนออกจากชายฝFGง
ประมาณ 1 - 2 กิโลเมตร บริเวณอTาวด,านในมีสัณฐานแบบสันดอนจะงอยชายฝFGงเปRนแนวอยากตรงข้ึนไปทางเหนือ
แล,วเปล่ียนแนวไปทางด,านตะวันออกจนเกิดดินดอนสามเหล่ียมปากแมTน้ำรูปตีนนก กลายเปRนจุดบรรจบระหวTาง
น้ำจืดกับน้ำทะเลแมTน้ำตาปã แมTน้ำพุมดวงและลำคลองตTาง ๆ ท่ีไหลรวมลงสูTอTาวพร,อมพัดพาตะกอนแรTธาตุตTางๆ 
ลงสูTท,องทะเลสTงผลให,บริเวณอTาวบ,านดอนมีความอุดมสมบูรณJสูง ระบบนิเวศหลากหลายปîาชายเลนกระจาย
ตลอดแนวชายฝFGง กลายเปRนพ้ืนท่ีชุTมน้ำเอ้ืออำนวยตTอการดำรงชีวิตและวางไขTของสัตวJน้ำนานาพันธุJ อีกท้ังพบวTา 
แมTน้ำตาปãยังพัดเอาโคลนและดินทรายมาทับถมปากอTาวเปRนสันดอนออกไปปãละประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร 
ทำให,ชายฝFGงอกออกไปใกล,ชิดกับท,องทะเลมากข้ึนในเขตอำเภอทTาฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง และอำเภอ
กาญจนดิษฐJ (อาชญาสิทธ์ิ, 2559 :31) ภาพท่ี 2 - 2 
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ภาพท่ี 2 - 2 ลักษณะทางกายภาพอGาวบEานดอน จังหวัดสุราษฎรAธานี 
ท่ีมา : กรมประมง, 2563 
2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศอTาวบ,านดอน ได,รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผTานอTาวไทย 
และมรสุมตะวันออกเฉียงใต,จากมหาสมุทรอินเดียซ่ึงมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร,อน (topics monsoon 
climate) เพราะจังหวัดสุราษฎรJธานีอยูTภายใต,อิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจำเปRนฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต, ซ่ึงเปRนลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต,พัดผTานมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุTมช้ืนมาสูT
ประเทศไทยระหวTางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมทำให,มีฝนตกชุกท่ัวไป ลมมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือ          
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปRนลมเย็นและแห,ง
จากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทยระหวTางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธJ ทำให,จังหวัดนี้
มีอากาศเย็นลงและมีฝนชุกตTอเน่ืองอีกระยะหน่ึงโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน ดังน้ันอTาวบ,านดอนจึงมีฤดูฝน
ตกยาวนานระหวTางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม และฤดูร,อนต้ังแตTเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 
ซ่ึงอากาศจะร,อนกวTาระหวTางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนอุณหภูมิเฉล่ีย 32.2 องศาเซลเซียส และมีฝนตก
ประมาณ 150 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน มีฝนเฉลี่ยประมาณ 329.9 มิลลิเมตร 
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 

อTาวบ,านดอน เปRนพ้ืนท่ีชุTมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติของจังหวัดสุราษฎรJธานีท่ีอยูTในภาคใต,
ของประเทศไทย ท่ีเปRนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีเปRนแหลTงทรัพยากรธรรมชาติชายฝFGงท่ีอุดมสมบูรณJอาทิ หญ,าทะเลบริเวณ
อTาวบ,านดอนจากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝFGง (2561) พบวTา อยูTบริเวณพ้ืนท่ีอำเภอไชยา 
อำเภอทTาฉางและอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรJธานีพบหญ,าทะเล 2 ชนิดคือ หญ,าใบมะกรูดและหญ,าใบพาย
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8,147 ไรT มีหญ,าทะเลปกคลุมคิดเปRนร,อยละ 65 สถานภาพสมบูรณJดี มีปîาชายเลนข้ึนอยูTตาม
แนวชายฝFGงทะเลเปRนแนวแคบ ๆ ประมาณ 50 - 100 เมตร จากชายฝFGงมีพ้ืนท่ีประมาณ 695 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 434,375 ไรT ระยะกว,างสุดจากชายฝFGงถึงเส,นลากตัดประมาณ 20 กิโลเมตร (สำนักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝFGงที่ 5, 2560)และสิ่งมีชีวิตตTาง ๆ ในทะเล ชายฝFGงมีความอุดมสมบูรณJของทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย ซ่ึงเห็นได,จากข,อมูลการพบพันธุJไม,อยTางน,อยถึง 26 ชนิด พันธุJนกอยTางน,อย 
85 ชนิด เปRนนกน้ำ นกชายเลน 28 ชนิด    นกประจำถ่ิน 57 ชนิด  และปลาในบริเวณปîาชายเลนอยTางน,อย 50 ชนิด 
(บำเพ็ญ เขียวหวานและคณะ, 2554) 
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บทท่ี 3 

ประวัติชุมชนชายฝdeงจังหวัดสุราษฎรAธานี 

3.1 ประวัติชุมชนและพัฒนาการชุมชนชายฝdeงอGาวบEานดอน 

ชุมชนประมงในอTาวบ,านดอนเปRนชุมชนด้ังเดิม จากอิทธิพลของเมืองทTาในอดีตสTงผลให,จังหวัดสุราษฎรJธานี
เปRนศูนยJกลางการค,าขายมาถึงปFจจุบัน เมืองสำคัญๆ ในอดีตคือเมืองโบราณมีศูนยJกลางท่ีราบลุTมคลองไชยา 
เมื่อครั้งอาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุTงเรื่องในราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 17 โดยเฉพาะดินแดนประวัติศาสตรJ
รอบอTาวบ,านดอนถือเปRนศูนยJกลางอาณาจักรศรีวิชัย จากหลักฐานทางโบราณคดี ทำให,ทราบวTาสภาพ
ภูมิศาสตรJมีอิทธิพลตTอการดำรงชีวิตและการพัฒนาการของเมืองเปRนอยTางย่ิง สังคมในอดีตจึงเปRนสังคมท่ีผูกยึด
กับธรรมชาติเพ่ือการดำรงชีพและการทำมาหากิน เชTน การต้ังบ,านเรือนริมน้ำ ริมคลอง หรือชายฝFGงทะเล เปRนต,น 

เม่ืออาณาจักรศรีวิชัยเส่ือมอำนาจลงตรงกับสมัยที่กรุงสุโขทัยกำลังเจริญรุTงเรืองและได,ขยายอำนาจ
ลงมาทางใต,ตลอดไปถึงแหลมมลายู เมืองไชยาซ่ึงเปRนเมืองในอาณาจักรศรีวิชัยจึงตกอยูTใต,การปกครองของ     
กรุงสุโขทัย ในสมัยอยุธยามีเมืองสำคัญทางใต, คือ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองไชยา เปRนเมืองท่ีข้ึนตรงตTอ    
กรุงศรีอยุธยา นอกจากน้ียังมีเมืองเล็กๆ ข้ึนตรงตTอเมืองนครศรีธรรมราช คือ เมืองคีรีรัฐนิคม เมืองทTาทอง    
สองเมืองน้ีเปRนเมืองทTาการค,าและเศรษฐกิจท่ีสำคัญ และเมืองทTาทองเปRนเมืองทTาท่ีสำคัญในอTาวบ,านดอน  

ในยุครัตนโกสินทรJตอนต,น สมัยรัชกาลท่ี 3 ได,โปรดเกล,าฯ ให,ย,ายเมืองทTาทอง จากริมคลองทTาเพชร 
มาตั้งที่บ,านดอน เนื่องจากบริเวณนี้เปRนชุมชนหนาแนTน ชาวบ,านสTวนหนึ่งอพยพมาจากเมืองทTาทองได,รับ
ความเสียหายจากศึกพมTาคร้ังกTอนและบ,านดอนเปRนทTาเรือรับสTงสินค,าโปรดเกล,าฯ ให,ยกฐานะเปRนเมืองจัตวา 
ข้ึนตรงตTอกรุงเทพมหานคร ทรงได,พระราชทานนามใหมTให,วTา “เมืองกาญจนดิษฐ?” 

ตTอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทางการได,ออกข,อบังคับลักษณะการปกครองหัวเมืองโดยปฏิรูปการปกครอง
ให,ท,องท่ีหลายอำเภอรวมกัน มีผู,วTาราชการจังหวัดเปRนผู,บังคับบัญชาและรวมหลายหัวเมืองเปRนมณฑล เรียกวTา
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล โปรดเกล,าฯ ให,รวมเมืองไชยา เมืองกาญจนดิษฐJ เมืองหลังสวน และเมืองชุมพร
เปRน“มณฑลชุมพร” รวมเมืองไชยา เมืองกาญจนดิษฐJ เปRนเมืองเดียวกัน เข,าเปRนเมืองไชยา 

สมัยรัชกาลท่ี 6 ได,ย,ายศาลาวTาการมณฑลจากชุมพร มาต้ังท่ีบ,านดอนบริเวณเดียวกับศาลากลางเมืองไชยา
ยกฐานะเมืองทTาทอง เปRนอำเภอกาญจนดิษฐJ สTวนเมืองไชยาเกTาให,เปRน “อำเภอพุมเรียง” แตTราษฎรยังเรียกวTา
เมืองไชยา และเม่ือคร้ังเสด็จประพาสมณฑลปFกษJใต,ได,ประทับ ณ เนินเขาใกล,กับเมืองพุนพิน ทรงเห็นภูมิประเทศ
คล,ายกับเมือง “สุรัฐ” ของอินเดีย มีแมTน้ำตาป£ตีไหลผTาน จึงพระราชทานนามเมืองน้ีใหมT วTา “สุราษฎร?ธานี” คือ 
“เมืองคนดี” เมื่อ 29 กรกฎาคม 2458 หลังจากนั้นอีก 1 เดือน จึงพระราชทานชื่อแมTน้ำสายที่ไหลผTานวTา 
“แมQน้ำตาปU” 

ระบบสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอTาวบ,านดอนเปRนชุมชนชายฝFGงท่ีมีความผูกพันกับธรรมชาติ     
เปRนสังคมท่ีเก้ือกูลกันทางทรัพยากรในการดำรงชีพ ความเปRนเครือญาติมีอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม 
นอกจากเครือญาติในสายตระกูลแล,ว มีระบบเครือญาติจากการผูกมิตรระหวTางกันระหวTางเพ่ือน ท่ีเรียกวTาเกลอ 
ก็มีอิทธิพลตTอทางสังคมของคนในอTาวบ,านดอน รวมทั้งคนใต,ทั่วไปที่นับถือกันเสมือนญาติในครอบครัว 
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สืบตTอลูกหลานได,เคารพนับถือด,วย สTวนการปกครองยังคงอำนาจอยูTท่ีรัฐสTวนกลางในการปกครอง ในอดีต
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล รวมเมืองไชยา เมืองกาญจนดิษฐJ เมืองหลังสวน และเมืองชุมพร เปRนมณฑลชุมพร 
ปFจจุบันเมืองทั้งหมดอยูTในจังหวัดสุราษฎรJธานี ยกเว,นเมืองหลังสวนขึ้นกับจังหวัดชุมพรตามการปกครอง
สTวนภูมิภาคในปFจจุบัน 

ความเปRนมาของอTาวบ,านดอนข,างต,นสะท,อนให,เห็นวTาจังหวัดสุราษฎรJธานีเคยเปRนชุมชนขนาดใหญT
ท่ีมีเมืองทTาทางทะเลท่ีสำคัญ ท่ีเช่ือมโยงผู,คนจากหลากหลายวัฒนธรรมท่ีเข,ามาทำการค,าขาย ท้ังจากยุโรป 
อินเดีย มาลายู โดยเฉพาะชาวจีนไหหลำ ที่เข,ามาทำการค,ากับกรุงเทพฯ จนในที่สุดสTวนหนึ่งจึงต้ังรกฝFงราก
อยูTในพ้ืนท่ีอTาวบ,านดอน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทTาทอง ซ่ึงยังคงวัฒนธรรมแบบชาวจีนไหหลำจากอดีตมาจนถึงปFจจุบัน 
มีศาลเจ,าเปRนศูนยJรวมจิตใจของคนในชุมชน มีก§งเปRนผู,นำทางจิตวิญญาณเปRนศูนยJกลางทางสังคมวัฒนธรรม  

ชุมชนรอบอTาวบ,านดอนจึงเปRนชุมชนประมงท่ีมีการดำรงชีพอยูTกับทะเลทำมาหากินและประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ,านเปRนหลัก ชาวประมงพ้ืนบ,านอTาวบ,านดอน จึงแบTงได,เปRน 3 กลุTม คือ กลุTมแรกเปRนชาวประมง
พื้นบ,านที่มีเรือและเครื่องมือในการทำประมง กลุTมที่สองเปRนชาวประมงพื้นบ,านที่ไมTมีเรือแตTมีเครื่องมือ
ในการทำการประมง และกลุTมท่ีสามเปRนกลุTมชาวประมงพ้ืนบ,านท่ีไมTมีท้ังเรือและเคร่ืองมือทำการประมงแตTอาศัย
การหากินโดยการจับสัตวJน้ำตามชายฝFGง (ปวีณ จุลภักดี, สัมภาษณJ, 17 กรกฎาคม 2561) 

ในอดีตอTาวบ,านดอนมีทรัพยากรสัตวJน้ำอุดมสมบูรณJ มีการจับหาสัตวJน้ำบริเวณในคลองและชายฝFGง
โดยใช,เรือแจว ใช,อุปกรณJงTาย ๆ ท่ีประดิษฐJข้ึนจากภูมิปFญญาท,องถ่ิน เชTน สวิง โป•ะ ลอบปลา เปRนเคร่ืองมือดักจับ
สัตวJน้ำเม่ือได,ปลามาก็นำไปแลกกับส่ิงของอยTางอ่ืนเพ่ือการยังชีพ เชTน ข,าวสาร ผัก ผลไม, เปRนต,น ชุมชนท่ีต้ังอยูT
ชายฝFGงทะเลจึงหาปู หาปลา เพ่ือการยังชีพ รวมท้ังเอาไปแลกเปล่ียนกับเพ่ือนบ,านในส่ิงท่ีชุมชนประมงผลิตไมTได, 
แตTก็ไมTได,ยึดอาชีพการทำประมงเปRนอาชีพหลักมากนัก อาจเน่ืองมาจากทรัพยากรสัตวJน้ำมีมาก เชTน กุ,ง หอย 
ปู ปลา หามาได,ก็เพ่ือเปRนอาหาร ท่ีเหลือแล,วจึงนำไปแบTงปFนหรือแลกเปล่ียนกับคนตTางพ้ืนท่ีท่ีไกลโพ,นออกไป 
จนมีการผูกมิตรสัมพันธJกันในระบบการแลกเปล่ียน หรือระบบเกลอ ท่ีเรียกวTา “เกลอเขา เกลอเล” ซ่ึงโดยพ้ืนเพ
หรือวัฒนธรรม กลุTมคนในจังหวัดสุราษฏรJธานีแบTงตามภูมินิเวศนJท่ีมีความสัมพันธJอันดีตTอกัน ได, 3 กลุTม ได,แกT 
กลุTมแรก คือ กลุTมคนท่ีอาศัยอยูTบริเวณต,นน้ำ เรียกวTา “ชาวเหนือ” อาศัยของปîาและผลไม,แลกกับกลุTมอีกวัฒนธรรม 
ซ่ึงเรียกตนเองวTา “ชาวหลาด” จะต้ังบ,านเรือนอยูTบริเวณปากแมTน้ำ อาศัยอาชีพประมงและค,าขายเปRนหลัก 
สTวนอีกกลุTมวัฒนธรรม คือ “ชาวนา” เปRนกลุTมวัฒนธรรมที่อาศัยอยูTในที่ราบลุTม มีอาชีพทำนาข,าว และ
ทำน้ำตาลโตนด ถือวTาเปRนกลุTมวัฒนธรรมที่ร่ำรวยที่สุด ในสมัยนั้นวิถีชีวิตระหวTางชาวเหนือกับชาวหลาด
มีความสัมพันธJใกล,ชิดกันจากวิถีการแลกเปล่ียนผลผลิตระหวTางกัน โดยชาวเหนือการลTองเรือเหนือหรือเรือไม,ไผT 
บรรทุกผลไม, ของปîา ไปแลกเปล่ียนกุ,ง หอย ปู ปลา ข,าวสาร น้ำผ้ึง มาแลกกับชาวหลาดและชาวนา
ขณะเดียวกันในฤดูท่ีของทะเลมีมากชาวเลก็จะลTองเรือข้ึนเหนือเพ่ือไปแลกเปล่ียนกับชาวเหนือ ได,มะพร,าว 
น้ำผ้ึง ผลไม, มาเต็มลำเรือ (ทวีศักด์ิ สุขรัตนJ, 2551) 

จากประวัติศาสตรJเมืองไชยาโดยกรมหลวงภานุพันธJวงศJวรเดช ได,กลTาวถึงเมืองไชยาไว,วTา “เรือสุริยมณฑล”  
ทอดสมอท่ีปากอTาวเมืองไชยาด,านตะวันออก น้ำลึก 5 วา หTางจากฝFGงประมาณ 60 เส,น ตรงปากคลองไชยา        
ไมTแลเห็น เห็นแตTแนวไม,พุTมพอสังเกตไปได, หาดทรายและเขาไกลฝFGงเปRนอันมาก ข,างทิศใต,มีหาดทรายเปRนโขดขาวใหญT
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ที่ปากคลองไชยานั้นเลี้ยวขวาเข,าไปทางทิศเหนือเรียกวTา คลอง พุมเรียง ปากคลองกว,าง 2 เส,น มีต,นตาตุTม 
ต,นโกงกาง สองฟากน้ำ ” (บทนิพนธJสมเด็จพระเจ,าน,องยา เธอ เจ,าฟwาภานุรังสีสวTางวงศJ, พรพิไล เลิศวิชา, 2545: 1)  

นอกจากน้ี เลTากันวTาอาณาจักรศรีวิชัยมีความเจริญรุTงเรืองมาก จากงานของอาจารยJธรรมทาสพาณิช 
ท่ีได,แปลเอกสารของตากากูสุ เร่ือง A Record  The Buddhist Religion AS Prachised In India And The 
Malay Archijaclage (A.D. 671 - 695) ซ่ึงเลTาตามจดหมายเหตุหลวงจีนอ้ีจิง ซ่ึงได,เดินทางไปศึกษาพระธรรม
ในอินเดียในพุทธศตวรรษท่ี 13 เอกสารเขียนไว,ท่ีเกาะสุมาตรา กลTาววTา ในเกาะน้ีเปRนประเทศซ่ึงมีอารยธรรมสูง 
นับถือพุทธศาสนานิกายฝîายใต, ศรีวิชัยได,ติดตTอกับอินเดียอยTางแพรTหลาย มีเรือสินค,าบรรทุกไปอินเดียด,วย 
ศรีวิชัยเจริญรุTงเรืองทางการค,า มีอำนาจทางการเมืองการปกครองไพศาล โดยครอบครองหมูTเกาะทะเลใต,
และคาบสมุทรไทย แตTไมTสามารถทราบเมืองหลวงหรือราชธานีอยูTท่ีใดแนT ดร.ควอริตซJ เวลชJ และทTานจันทนJจิรายุ 
รัชนี ลงความเห็นวTานTาจะเปRนเมืองไชยาเพราะปรากฏหลักฐานด,านโบราณสถาน โบราณวัตถุจำนวนมากในบริเวณน้ี 
(พรพิไล เลิศวิชาม, 2545: 5) 

3.2 นิเวศและองคAความรูEการทำประมงของชุมชนประมงอGาวบEานดอน 

ดินแดนรอบอTาวบ,านดอน ประกอบด,วยแผTนดินในท,องที่อำเภอไชยา ทTาฉาง พุนพิน ทTาขนอน 
กาญจนดิษฐJ ตกเปRนสTวนหน่ึงของอาณาจักรศรีวิชัย ซ่ึงเจริญรุTงเรืองอยูTระหวTาง พ.ศ.1200 กลTาวกันวTาประมาณ 
พ.ศ. 1273 - 1740 เกิดความยุTงยากในอินเดีย กษัตริยJวงศJปาละพร,อมอนุชาได,อพยพเข,ามาทางแมTน้ำ
และข,ามทะเลมาที่ตะกั่วปîา แล,วเดินบกข,ามมาบริเวณเมืองไชยา ตั้งตนเปRนอิสระขยายอาณาเขตออกไป
ตลอดแหลมมลายูและต้ังอาณาจักรศรีวิชัยข้ึน ดังภาพท่ี 3.1 

 
ภาพท่ี 3 - 1  อTาวพุมเรียง  
ท่ีมา : Google map data, 2560  

  
  

อTาวพุมเรียง   

คลองพมุเรียง   
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พ้ืนท่ีทะเลในเขตอำเภอไชยา ชาวบ,านเรียกกันติดปากวTา “อQาวพุมเรียง” ซ่ึงลักษณะเดTนของอTาวพุมเรียง 
คือ พ้ืนท่ีทะเลมีลักษณะเปRนดอนสันทราย ดอนท่ีสำคัญ ๆ ได,แกT ดอนเสร็จ ดอนเส็ดดาน ดอนนอก ดอนหัวโมTง 
ดอนผู, ดอนแมลงวัน ดอนแหลมเกาะ ดอนแหลมโพธ์ิ ดอนปลายแหลม ดอนขวาง และดอนหลักขาว           
ดอนเหลTาน้ีเปRนท่ีอยูTอาศัยของสัตวJน้ำหลากหลายนานาชนิดท่ีมีลักษณะเฉพาะกันไป ดังน้ี 

ดอนเสร็จ เปRนดอนท่ีใหญTและสูง มีต,นไม,อยูTหลายชนิด เปRนดอนท่ีข้ึนอยูTกลางทะเล มีเน้ือท่ีหลายร,อยไรT 
เวลาน้ำขึ้นเหลือเนื้อที่ประมาณ 4 - 8 ไรT ทิศเหนือเปRนพื้นที่ที่ลาดเอียง ทิศตะวันออกจดรTองน้ำใหญT ทิศใต,
พ้ืนท่ีลาดเอียง ทิศตะวันตกจรดรTองน้ำใหญTและลึก อดีตเปRนแหลTงท่ีมี หอย ปู ปลา อุดมสมบูรณJมาก และเปRนแหลTง
ที่ชาวประมงในพื้นที่ใกล,เคียงมาพักอาศัยเวลามาทำการประมงและเปRนที่บังลมในชTวงมรสุม ปลาที่พบ
ในบริเวณน้ีและมีจำนวนมากหรือชุกชุม ได,แกT  ปลาจะละเม็ด ปลากุเรา ปลาอินทรียJ ปลาสระ (ชอบอยูTบริเวณน้ำลึก) 
ปลากระเบน (ชอบอยูTบริเวณดินปนทราย) ปลาทราย (ชอบอยูTบริเวณดินทราย) ปลากระบอก ปลาข้ีแกง (อยูTท่ัวไป) 
หอยไฟไหม, หอยขาว หอยยำ (อยูTท่ัวไป) หอยราก หอยสับเค็ด (ชอบอยูTบริเวณดินปนทราย) หอยกระพุง     
หอยกระพัง หอยคราง (ชอบอยูTบริเวณดินเลนปนทราย) สาหรTาย กุ,งขาว กุ,งลาย กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน กุ,งแชบÑวย 
(อยูTท่ัวไป) ปูม,า ปูดำ (อาศัยอยูTท่ัวไปกินหอยกระพุง หอยกระพัง หอยครางและสาหรTายเปRนอาหาร) ปูลม ปูเปãìยว 
จะมีมากจะขุดรูอยูTบริเวณริมหาด 

ดอนเส็ดดาน เปRนดอนท่ีกว,างและยาว มีพ้ืนท่ีหลายร,อยไรT พ้ืนท่ีติดตTอกับรTองน้ำใหญT สูงต่ำไมTเสมอกัน 
สันดอนจะโผลTพ,นน้ำในชTวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเทTาน้ัน ทรัพยากรท่ีมีอยูTในบริเวณน้ี ได,แกT ปลากุเรา 
ปลาอินทรียJ ปลาสระ ชอบอาศัยอยูTชายแคง (รอยตTอระหวTางดินทรายกับดินเลน) ปลากระบอก ปลาทราย 
(อาศัยอยูTท่ัวไป) หอยกะพง หอยกระพัง หอยคราง (ชอบอยูTบริเวณแคง) ปูดำ ปูม,า (อาศัยอยูTท่ัวไป) กุ,งขาว กุ,งลาย 
กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน กุ,งแชบÑวย (อาศัยอยูTท่ัวไป)  

ดอนนอก (ดอนปลายพุง) มีพ้ืนท่ีหลายร,อยไรT พ้ืนท่ีโผลTพ,นน้ำทุกฤดู น้ำลดเต็มท่ีสันดอนจะโผลTตลอด
แนวสันดอน จะเช่ือมกับดอนหัวโมTง ดอนนอก เปRนดอนท่ีอุดมสมบูรณJมาก เปRนแหลTงหTวงโซTอาหารช้ันดี 
ทรัพยากรท่ีมีในบริเวณน้ี ได,แกT ปลากระบอก ปลาดุก ปลากด ปลาหวี ปลาข้ีเก,ง ปลากะพงขาว (อาศัยอยูTท่ัวไป)  
ปลากระเบน ปลากุเหรา (อาศัยอยูTบริเวณแคง) หอยราก หอยปากเปRด หอยสับเค็ด หอยยำ หอยไฟไหม, หอยขาว 
หอยเม็ดขนุน หอยหลอด (อาศัยอยูTท่ัวไป) ปูม,า ปูดำ (อาศัยอยูTท่ัวไป) หอยกะพง หอยกระพัง หอยคราง  
สาหรTาย (อยูTท่ัวไป) กุ,งขาว กุ,งลาย กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน กุ,งแชบÑวย (อยูTท่ัวไป)  

ดอนหัวโมGง มีเน้ือท่ีประมาณ 200 ไรT เม่ือน้ำลดดอนจะโผลT และไปเช่ือมกับดอนนอก ทรัพยากรในบริเวณน้ี 
ได,แกT ปลากระบอก ปลากด ปลาข้ีเกง ปลากะพงแดง ปลากะพงขาว (อาศัยอยูTท่ัวไปและมีจำนวนมาก) ปลาทTอนใต, 
ปลาหมก (อาศัยอยูTท่ัวไป) หอยราก หอยสับเค็ด (อาศัยอยูTท่ัวไปและมีจำนวนมาก) หอยหลอด อาศัยอยูTบางจุด
ในอดีตไมTนิยมหา หอยแครง หอยเม็ดขนุน (อาศัยอยูTชายเลน มีจำนวนมาก) หอยไฟไหม, หอยขาว (อาศัยอยูTท่ัวไป
และมีจำนวนมาก) สาหรTาย มีอยูTบางจุด และบางฤดูเปRนอาหารของปูม,า และปลาบางชนิด ปูม,า ปูดำ (อาศัยอยูTท่ัวไป) 
กุ,งขาว กุ,งลาย กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน กุ,งแชบÑวย (อยูTท่ัวไป)  

ดอนผูE เปRนดอนท่ีไมTกว,างแตTยาวไปเช่ือมตTอกับดอนแมงวัน เม่ือน้ำลดเปRนท่ีสันดอนจะโผลT ทรัพยากร
ท่ีมีในบริเวณน้ี ได,แกT ปลาทราย ปลากระบอก ปลากด ปลาดุก ปลากระเบน ปลาหวี ปลาข้ีเกง ปลาเก§า ปลากะพงขาว 
ปลากะพงแดง ปลากุเหรา ปลาสระ ปลาอินทรียJ (อาศัยอยูTทั่วไป) ปูม,า ปูดำ (อาศัยอยูTทั่วไป) หอยกะพง 
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หอยกระพัง หอยคราง (อาศัยอยูTท่ัวไป) หอยไฟไหม, หอยขาว หอยเม็ดขนุน หอยยำ หอยสับเค็ด หอยราก (อาศัย
อยูTท่ัวไป) 

ดอนแมลงวัน เปRนดอนท่ีมีเน้ือท่ีกว,างมาก เขตติดตTอกับอำเภอทTาฉาง พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปจะเปRนพ้ืนท่ีราบ 
น้ำแห,งเต็มท่ีดอนจะโผลT ทรัพยากรท่ีมีในบริเวณน้ี ได,แกT กุ,งขาว กุ,งลาย กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน กุ,งแชบÑวย (อยูTท่ัวไป) 
ปลากุเหรา ปลาสระ ปลาอินทรียJ อยูTชายแคงบริเวณน้ำลึก มีจำนวนมาก หอยไฟไหม, หอยขาว หอยยำ หอยเม็ดขนุน 
อาศัยอยูTชายแคงบริเวณน้ำต้ืน หอยราก หอยสับเค็ด อาศัยอยูT ท่ัวไป หอยหลอด อยูT ท่ัวไปไมTนิยมหา 
ปลากระบอก ปลาทราย ปลาจวด ปลากดขม้ิน ปลาข้ีเกง ปลาหวี ปลากดข้ีลิง ปลากระเบน (อาศัยอยูTท่ัวไป) 
หอยกะพง หอยกระพัง (อาศัยอยูTท่ัวไป) ปูม,า ปูดำ (อาศัยอยูTท่ัวไป)  

ดอนแหลมเกาะ เปRนสันดอนท่ีติดกับชายฝFGงท่ีเปRนปîาชายเลนตลอดแนว มีเน้ือท่ีประมาณ 100 ไรT 
บริเวณน้ีจะเปRนท่ีฟFกไขTของสัตวJน้ำวัยอTอน เพราะเปRนน้ำกรTอยอยูTใกล,ลำคลองพุมเรียง และคลองไชยา และปîาชายเลน 
ทรัพยากรท่ีมีมากในบริเวณน้ี ได,แกT หอยไฟไหม, หอยขาว หอยยำ หอยเม็ดขนุน หอยราก หอยกะพง หอยกระพัง 
อาศัยอยูTท่ัวไป นอกจากน้ีมีกุ,งขาว กุ,งลาย กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน กุ,งแชบÑวย (อยูTท่ัวไป) ดอนน้ียังมีปลาพะยูนอาศัยอยูT
เพราะเปRนแหลTงเกิดหญ,าหลายชนิด ปลากระบอก ปลาทราย อาศัยอยูTท่ัวไป ปลาดุก ปลากด ปลากระเบน 
ปลาตุ,งกา ปลาข้ีเกง ปลาหวี ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง อาศัยอยูTท่ัวไป ปลาทTอนใต, ปลาหมก อาศัยอยูTท่ัวไป 
และมีชุกชุม ปูม,า ปูดำ (อาศัยอยูTท่ัวไป) 

ดอนแหลมโพธ์ิ (แหลมเซาะเจาะ) เปRนดอนท่ีติดกับชายฝFGง เปRนปîาชายเลนคร่ึงและหาดคร่ึง เปRนแหลTง
ทTองเท่ียวโดยธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมีในบริเวณน้ี ได,แกT ปลากระบอก ปลาทราย ปลาดุก ปลาข้ีเกง ปลาหวี 
ปลาพงขาว ปลาพงแดง ปลาทTอนใต, อาศัยอยูTท่ัวไป รวมท้ังหอยตTาง ๆ ได,แกT หอยไฟไหม, หอยขาว หอยยำ 
อาศัยอยูTบริเวณชายแคง รวมท้ังหอยกะพง หอยกระพัง มีอยูTท่ัวไป และกุ,งตTาง ได,แกT กุ,งขาว กุ,งลาย กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน 
รวมถึงปูม,า ในบริเวณน้ียังพบปลาพะยูน เพราะเปRนแหลTงท่ีเกิดหญ,าหลายชนิด 

ดอนปลายแหลม เปRนดอนท่ีติดกับชายฝFGง (กระโจมไฟ) เปRนแหลTงทTองเท่ียวตามธรรมชาติ เปRนปลายดอน
ท่ีอยูTสุดเขตอTาวบ,านดอนทางทิศเหนือ ทรัพยากรท่ีมีในบริเวณน้ี ได,แกT ปลาดุก ปลาข้ีเกง ปลาหวี ปลาพงขาว 
ปลาพงแดง อาศัยอยูTท่ัวไป ปลาทู ชอบอาศัยอยูTบริเวณชายแคง เปRนปลาท่ีอาศัยอยูTเปRนฝูง และมีเปRนชTวงฤดู ปูม,า 
ปูดำ (อาศัยอยูTท่ัวไป) หอยไฟไหม, หอยขาว หอยยำ หอยเม็ดขนุน หอยขาว หอยคราง มีจำนวนมาก กุ,งขาว กุ,งลาย 
กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน กุ,งแชบÑวย (อยูTท่ัวไป) 

ดอนขวาง เปRนสันทรายท่ีไมTกว,างและยาวเทTาไร มีเน้ือท่ีประมาณ 100 - 150 ไรT เม่ือน้ำแห,งขอดจะมองเห็น 
สันดอนเชื่อมกับดอนแมลงวัน ทรัพยากรที่มีชุกชุม คือ ปลากระบอก ปลาทราย ปลาแกง ปลาหวี ปลาเก§า 
ปลากระพงแดง ปลากระพงขาว ปลาดุก ปลากระเบน ปลาตุ,งกา (คล,ายปลากระเบนแตTตัวเล็กกวTา) รวมท้ัง 
หอยกระพง หอยกระพัง ซ่ึงมีจำนวนมาก หอยขาว หอยไฟไหม, หอยยำ หอยเม็ดขนุน มีอยูTท่ัวไป และสาหรTาย 
มีบางฤดู 

ดอนหลักขาว เปRนสันดอนท่ีเล็ก มีเน้ือท่ีประมาณ 50-80 ไรT น้ำไมTคTอยแห,ง ทรัพยากรท่ีมีในบริเวณน้ี 
ได,แกT ปลากระบอก ปลาแกง ปลาหวี ปลาเก§า ปลากด ปลาดุก กุ,งขาว กุ,งลาย กุ,งกุลา กุ,งหัวมัน กุ,งแชบÑวย 
รวมท้ังปูม,า ปูดำ หอยกะพง และหอยกระพัง 
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สัญลักษณJ 

 น้ำข้ึน  

 น้ำลง 

ลักษณะพิเศษของดอน คือ บริเวณสันดอนเปRนแหลTงทำการประมงพ้ืนบ,านท่ีสำคัญ (ภาพท่ี 3-2)
ชาวประมงพ้ืนบ,านต้ังแตTอดีต จะหาจับหรือดักสัตวJน้ำในบริเวณดอน ซ่ึงมีความหลากหลายของพันธุJสัตวJน้ำ
แตกตTางกันไปตามแตTละดอน เน่ืองจากลักษณะของสันดอนแตTละแหTงไมTเหมือนกัน ระบบน้ำข้ึนน้ำลงไมTเหมือนกัน 
ความน้ำเช่ียวของน้ำไมTเหมือนกัน น้ำลึกน้ำต,นไมTเหมือนกัน ระยะหTางจากฝFGงไมTเหมือนกัน ความสมบูรณJของ
ทรัพยากรขึ้นอยูTกับระบบนิเวศและหTวงโซTอาหาร ทำให,ทรัพยากรสัตวJน้ำแตกตTางกันไปด,วย ดอนไหนที่มี
ความอุดมสมบูรณJหรือสัตวJน้ำชุกชุมดอนน้ันจะมีอาหารของสัตวJน้ำมาก เชTน หอยกระพง หอยกระพัง หอยคราง 
และสาหรTายจะเปRนอาหารของสัตวJอื่น ดังคำกลTาวของชาวประมงที่วTา “ถ\าตรงไหนมีหอยพงมากตรงนั้นหา

ปลาดุกทะเลได\เลย...จะชุกชุมมาก...ชาวบ\านจึงหมายรู\วQาดอนไหน มีสัตว?อะไร..จะออกหาชQวงไหนถึงจะคุ\ม” 
(จรินทรJ และคณะ, 2560. สัมภาษณJ)  

ภาพท่ี 3 - 2 ความอุดมสมบูรณJของทรัพยากรทางทะเลของอTาวบ,านดอน 

ท่ีมา : เครือขTายอนุรักษJอTาวบ,านดอน, 2561 

องคJความรู,เรื่องน้ำขึ้น - น้ำลง ก็เปRนอีกปFจจัยที่สำคัญของชาวประมงพื้นบ,านในการออกทะเล
จะต,องสังเกตุน้ำข้ึน - น้ำลง เพ่ือชTวยในการเดินเรือ น้ำข้ึน-น้ำลงยังมีอิทธิพลตTอสัตวJน้ำในการดำรงชีวิต เชTน 
หน,าน้ำลง (ชTวงเวลาน้ำลง) กลางวันจะอยูTในชTวงเดือน 3 ถึงเดือน 10 เม่ือน้ำลงบริเวณชายฝFGงจะเกิดหาดเลน 
(ทะเลโคลน) กินบริเวณกว,าง ทำให,สามารถใช,กระดานถีบหาปู ปลา หอย ปลาไหล และปลาดุกทะเลได, 
และยังสามารถจับปลาในหลำได,ด,วย เม่ือน้ำข้ึนกลางคืนชาวประมงจะทำประมงโดยการใช,อวนหรือลอยลอบปู 
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หากชTวงน้ำลงกลางวันราวเดือน 11 ถึงเดือน 12 ชาวประมงจะทำประมงโดยใช,อวนในเวลากลางวัน จะเรียก
ลักษณะการเกิดของน้ำลักษณะตTาง ๆ น้ีวTา “น้ำกQอหรือน้ำเกิด” เร่ิมในประมาณ ข้ึน 9 ค่ำ และแรม 9 ค่ำ จนถึง 5 ค่ำ 
ลักษณะน้ำกTอ น้ำจะข้ึนทีละน,อย จะข้ึนอยูTเปRนเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง แล,วจะคTอยๆลดลง วันตTอมาชTวงน้ำข้ึน
จะนานข้ึน และปริมาณน้ำจะเพ่ิมข้ึน จนกระท่ังน้ำใหญT คือระดับน้ำข้ึนปริมาณมาก และเปล่ียนแปลงปริมาณ
มากท่ีสุดในรอบวัน จากน้ันน้ำจะเร่ิมข้ึนช,าลงจนกระท่ังน้ำตาย วันข้ึน 5 ค่ำ และแรม 5 ค่ำ หลังจากน้ำตาย
ก็จะเร่ิมน้ำกTอใหมT  สTวนใหญTคือชTวงท่ีระดับน้ำข้ึนลงแตกตTางกันมากเปRนลักษณะเดียวกับน้ำกTอ เพียงแตTน้ำกTอ
เปRนการแสดงลักษณะท่ีเร่ิมเกิดหรือกTอตัวจนระดับน้ำสูงข้ึนและนานในแตTละวันจนถึงระดับน้ำสูงสุดและเร่ิมลดลง 
สำหรับน้ำตาย เกิดในชTวงข้ึนหรือแรม 5 ค่ำ จนถึงประมาณ 9 ค่ำ เปRนชTวงท่ีระดับน้ำข้ึนลงในแตTละวันมีการ
เปล่ียนแปลงไมTมาก  สำหรับน้ำทุTน คือ น้ำชTวงท่ีกTอนจะข้ึนหรือลงน้ำคTอนข,างน่ิงและใสมาก เรียกวTา น้ำสวย 
น้ำลักษณะน้ีเปRนท่ีรู,กันของชาวประมงวTาเหมาะกับการตกกุ,งก,ามกรามหรือใช,ราไวยJ สTวนน้ำลักของหรือน้ำลักรองเท,า 
น้ำจะขึ้นสูงทTวมถึงใต,ถุนบ,านก็จะพัดพาสิ่งของที่ลอยน้ำได,ไปกับน้ำ มักเกิดในชTวงเดือน 4 ถึงเดือน 5 
และน้ำนองหรือน้ำเหนือ ปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกหนัก ปริมาณน้ำมีมาก ไหลไมTทัน ทำให,น้ำใน
คลองมีปริมาณสูงมาก เกิดในเดือน 8 ถึงเดือน 12 (เจษฎา เพชรรัตนJ, สัมภาษณJ, 2560)  
องคJความรู,ในการดูลมมีความสำคัญย่ิงตTอการประกอบอาชีพประมง (จรินทรJ และคณะ, 2550.) ดังน้ี  

- ลมหมานแซ, พัดมาในชTวงเวลากุมภาพันธJเปRนลมหลง พักกระโชกในระยะส้ัน ๆ  มาจากทิศเหนือ ปãละ1 - 2 คร้ัง 
ในชTวงมรสุมเร่ิมหมดและกำลังเปล่ียนเปRนลงตะวันออกซ่ึงไมTมีผลการเปล่ียนแปลงทรัพยากรในทะเล 

- ลมวTาวหรือลมตะวันออกเฉียงเหนือ เปRนลมมรสุมในชTวงเดือนถึงพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม       
คล่ืนทะเลแรง มีระดับน้ำท่ีสูงตอนกลางคืนสTงผลตTอทรัพยากรสัตวJน้ำ คือ เปRนชTวงปลาดุกตัวใหญTเร่ิมหมดไป 
แตTเร่ิมมีลูกปูดำ ลูกปูขาว ขนาดเร่ิมจับได, และมีปลาดุกขนาดเล็ก สTวนเคร่ืองมือประมงประมงพ้ืนบ,านท่ีชาวบ,านใช, 
คือ ไซ เปRดราว อวนลอย ระยะจะจับปูจับปลาได,มาก ปูตัวโต ปลาวTายน้ำตื้น เชTน ปลากระบอก ชTวงนี้เหมาะ
ในการวางอวนปู ชTวงน้ีบริเวณเกาะเสร็จจะมีสาหรTายเกิดข้ึนมากมาย สาหรTายท่ีเกิดข้ึนจะเปRนแลTงเพาะฟFกท่ีดี
แหTงหน่ึง แตTถ,าเจอมรสุมคล่ืนใต,น้ำจะพัดสาหรTายน้ีหมดไป 

- ลมอุตราลมตะวันออก พัดชTวงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธJเปRนชTวงปลายมรสุม จะมีลม
คTอนข,างแรง น้ำใส ไมTคTอยมีสัตวJน้ำ แตTชาวประมงยังสามารถหากินได,ตามปกติในอTาวเปRนรอยตTอจากชTวงมรสุม
เร่ิมกลับเข,าสูTภาวะปกติสัตวJก็ได,ปรับตัวตามธรรมชาติอยูTได,ปกติ 

- ลมตะเภา กุมภาพันธJ - พฤษภาคม เปRนลมท่ีพัดในชTวงเข,า จะเปRนลมเงียบสัตวJน้ำสามารถหาได,งTาย 
โดยเฉพาะปูม,าและปลาทราย น้ำทะเลมีสีและไมTใสเกินไป โดยชาวบ,านจะเรียกวTา “ น้ำพราว” ลมสลาตัน 
ในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พัดในชTวงตอนเช,า ซ่ึงมีลักษณะท่ีคTอนข,างไมTแนTนอนวTาจะพัดอยTางไร ชาวบ,าน
จึงเรียกวTา “ ลมมั่ว” น้ำเริ่มกลายเปRนมรสุมฝFGงตะวันตก สTวนฝFGงตะวันออกน้ำจะใส สัตวJน้ำมักฝFงตัวเปRนชTวงที่
หากินคTอนข,างยาก หากินได,น,อยลง 

- ลมพัทยา หรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต, ในชTวงเดือนกรกรกฎาคมถึงตุลาคม เปRนฤดูท่ีน้ำแห,งตอน
กลางวัน และน้ำใหญTมากในตอนกลางคืนเปRนชTวงท่ีระดับน้ำมีการเปล่ียนแปลง คือ น้ำกลางวันและน้ำกลางคืน
เทTา ๆ กัน ลักษณะเชTนน้ีเรียกวTา “น้ำตาย” ในระยะน้ีจะมีปูดำ ปูทะเลตัวใหญT สTวนใหญTจะเปRนตัวเมีย ปลาดุก 
ปลากระบอก สTวนชTวงระยะเดือนสิงหาคม การเปล่ียนทิศทางลม ปลาเข,าชายฝFGง ดอนโผลT หากินได,ตลอด
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ฤดูกาล จะมีสัตวJน้ำท่ีหาได, ท้ังในน้ำและในดิน และเปRนชTวงท่ีมีสาหรTายสีเขียว หญ,าพะยูน ท่ีเปRนอาหารท่ีกำบัง
และท่ีขยายพันธุJของสัตวJน้ำ เคร่ืองมือประมงไมTสามารถเข,าไปได,  เพราะจะทำให,เกิดความเสียหาย 

- ลมตะวันตก ในชTวงเดือนกันยายน จะเกิดซ,อนกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต,พัดแทรกในชTวงปลายลมพัทยา
เปRนลมกรรโชก จะพัดแรงมากตาใช,ระยะเวลาไมTนาน คือ พัดชTวงบTาย อาจทำให,เรือจมได, และเงียบในตอนเย็น 
จากน้ันจะเปRนลมพัทยา สัตวJน้ำในชTวงน้ีก็ยังคงเหมือนลมพัทยา  

- ลมพัดหลวง ชTวงตุลาคมเปRนชTวงลมกำลังเปลี่ยนทิศ จากลมพัทยา เปRนลมวTาวเปRนลมที่กระโชกแรง 
แตTไมTนาน น้ำเร่ิมเปล่ียน จะพบหมึกหลอด หมึกกระดอง ทิศทางลมตTาง ๆ เหลTาน้ีเปRนตัวบTงบอกความอุดม
สมบูรณJของท,องทะเลในแตTละชTวง  เน่ืองจากทิศทางลมจะสัมพันธJกับชนิดของสัตวJน้ำ ชาวประมงจะทราบได,
วTาฤดูน้ีมีสัตวJน้ำชนิดใด จะใช,เคร่ืองมืออะไร  

การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ,านสะท,อนให,เห็นวTา ชาวประมงมีความรู,เร่ืองระบบนิเวศเปRนอยTางดี ซ่ึงถือได,วTา
เปRนภูมิปFญญาท่ีนTาสนใจและสำคัญ นอกจากน้ีทิศทางและความแรงของลมยังสTงผลตTอปริมาณน้ำข้ึนน้ำลง     
หากลมพัดแรงเข,าหาฝFGงในขณะน้ำข้ึนจะทำให,น้ำมีระดับสูงกวTาปกติ แตTลมท่ีพัดออกสูTฝFGงมีอิทธิพลน,อยกวTา
ความแรงลมจะต่ำการไหลและความเร็วของกระแสน้ำสTงผลตTอการเคล่ือนย,ายของแพลงกJตอนด,วย และสัตวJน้ำ
จะเคล่ือนย,ายตามแพลงกJตอนซ่ึงเปRนแหลTงอาหาร 
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บทท่ี 4 

ชุมชนประมงชายฝdeงและประชากรในอGาวบEานดอน จังหวัดสุราษฏรAธานี 

4.1 ชุมชนและประชากรประมงชายฝdeง 

จังหวัดสุราษฎรJธานี เปRนจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตอยTางรวดเร็วในทุกด,านเศรษฐกิจ มีความม่ันคง
ประชากรมีรายได,คTอนข,างสูงทําให,มีการจ,างงานเพ่ิมข้ึนในธุรกิจและสถานประกอบการตTาง ๆ จํานวนมาก 
สTงผลให,มีประชากรจากพื้นที่จังหวัดตTาง ๆ ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต,อพยพมาทํางานในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรJธานีจํานวนมาก แตTไมTได,ย,ายทะเบียนบ,านมาให,ถูกต,องโดยเฉพาะอยTางย่ิงในพ้ืนท่ี เทศบาลนคร        
สุราษฎรJธานี เทศบาลเมืองเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน ทําให,มีประชากรแฝงท้ังจังหวัดประมาณ 500,000 คน 
ได,สรุปจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูTในพ้ืนท่ีอTาวบ,านดอนในปã พ.ศ. 2561 ดังตารางท่ี 4 - 1  
ตารางท่ี 4 - 1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีชายฝFGงจังหวัดสุราษฎรJธานี พ.ศ. 2561   

 
อำเภอ 

เพศ  
รวม (คน) ชาย หญิง 

ทTาชนะ 27,379 27,285 54,664 
ไชยา 25,251 26,514 51,765 
ทTาฉาง 17,017 16,879 33,896 
พุนพิน 46,626 46,977 93,603 
เมือง 86,345 94,078 180,423 
กาญจนดิษฐJ 52,672 54,229 106,901 
ดอนสัก 18,583 19,019 37,602 

รวม 273,874 158,824 558,854 

ท่ีมา : สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฏรJธานี, 2562 

ประชากรในพ้ืนท่ีชายฝFGงอTาวบ,านดอน จังหวัดสุราษฏรJธานีครอบคลุมจำนวนท้ังหมด 7 อำเภอ 
ประกอบด,วย อำเภอทTาชนะ อำเภอไชยา อำเภอทTาฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐJ และ
อำเภอดอนสัก มีประชากรรวม 558,854คน   

ชุมชนประมงตั้งอยูTรอบอTาวบ,านดอน แตTไมTพบรายงานจำนวนครัวเรือนประมงทั้งหมด แตTพบวTา 
มีเรือประมงพาณิชยJใน 7 อำเภอน้ี จำนวน 401 ลำ เรือประมงพ้ืนบ,าน 1,544 ลำ โดยเรือประมงท่ีทำประมงปูม,า
ทั้งที่เปRนประมงพาณิชยJและประมงพื้นบ,านรวม 444 ลำ หรือคิดเปRนร,อยละ 18 ของเรือประมงทั้งหมด
สำหรับจำนวนครัวเรือนประมงพื้นบ,านอTาวบ,านดอน มีท้ังหมด 3,040 ครอบครัว ใน 7 อำเภอ 27 ตำบล 
ประกอบด,วย 1) อำเภอทTาชนะ ได,แกT ตำบลทTาชนะ ตำบลวัง และตำบลคันธุลี 2) อำเภอไชยา ได,แกT ตำบลทุTง 
ตำบลตะกรบ ตำบลพุมเรียง และตำบลเลม็ด 3) อำเภอทTาฉาง ได,แกT ตำบลเขาถTาน ตำบลทTาฉาง และตำบลทTาเคย  
4) อำเภอพุนพิน ได,แกT ตำบลลีเล็ด 5) อำเภอเมือง ได,แกT ตำบลคลองฉนาก ตำบลบางชนะ ตำบลบาง
ไทร ตำบลบางใบไม, ตำบลบางโพธิ์ ตำบลคลองน,อย ตำบลตลาดและตำบลบางกุ,ง 6) อำเภอกาญจนดิษฐJ 
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ได,แกT ตำบลกะแดะ ตำบลทTาทอง ตำบลตะเคียนทอง ตำบลทTาทองใหมT และตำบลพลายวาส 7) อำเภอดอนสัก 
ได,แกT ตำบลชลคราม ตำบลไชยคราม และตำบลดอนสัก               

จำนวนประชากรเฉพาะตำบลท่ีมีชุมชนประมงท้ังหมด 153,675 คน หรือจำนวน 74,614 ครัวเรือน 
ดังตารางท่ี 4 - 2 และดังภาพท่ี 4 – 1 

 

 
ภาพท่ี 4 - 1  ชุมชนกลุTมประมงพ้ืนบ,านในจังหวัดสุราษฎรJธานี 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณJ, 2551 
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ตารางท่ี 4 - 2 จำนวนประชากรในชุมชนประมงอTาวบ,านดอน จังหวัดสุราษฎรJธานี 

 
อำเภอ 

 
ตำบล 

เพศ  
รวม (คน) 

จำนวนครัวเรือน จำนวน 
ครัวเรือน 
ประมง 

ชาย หญิง รวม 

ทTาชนะ 

ตำบลทTาชนะ 2,573 2,606 5,179 1,800 

238 ตำบลวัง 1,809 1,876 3,685 1,338 

ตำบลคันธุลี 4,127 4,161 8,288 3,602 

ไชยา 

ตำบลทุTง 2,392 2,629 5,021 1,863 

309 
ตำบลตะกรบ 1,931 1,954 3,885 1,274 

ตำบลพุมเรียง 3,837 4,037 7,874 2,633 

ตำบลเลม็ด 2,356 2,551 4,907 1,842 

ทTาฉาง 

ตำบลเขาถTาน 1,208 1,184 2,392 826 

149 ตำบลทTาฉาง 1,408 1,402 2,810 952 

ตำบลทTาเคย 3,277 3,189 6,466 2,345 

พุนพิน ตำบลลีเล็ด 2,078 2,048 4,126 1,687 188 

เมือง 

ตำบลคลองฉนาก 1,456 1,453 2,909 820 

1,079 

ตำบลบางชนะ 845 903 1,748 545 

ตำบลบางไทร 911 959 1,870 743 

ตำบลบางใบไม, 1,320 1,450 2,770 1,207 

ตำบลบางโพธ์ิ 856 910 1,766 613 

ตำบลคลองน,อย 1,838 1,929 3,767 1,369 

ตำบลบางกุ,ง 13,293 14,835 28,128 14,137 

ตำบลตลาด 12,913 14,304 27,217 15,886 

กาญจนดิษฐJ 

ตำบลกะแดะ 4,643 5,046 9,689 4,540 

527 

ตำบลทTาทอง 2,812 2,736 5,548 2,377 

ตำบลตะเคียนทอง 3,106 3,252 6,358 2,262 

ตำบลทTาทองใหมT 2,571 2,684 5,255 2,325 

ตำบลพลายวาส 3,572 3,574 7,146 3,176 

ดอนสัก 

ตำบลชลคราม 1,087 1,123 2,210 1,077 

550 ตำบลไชยคราม 1,007 1,050 2,057 799 

ตำบลดอนสัก 3,698 3,686 7,384 2,576 

รวม 27 82,776 87,126 153,675 74,614 3,040 

ท่ีมา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561 
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4.2 จำนวนเรือประมงในอGาวบEานดอน จังหวัดสุราษฏรAธานี 
จำนวนเรือประมงในอTาวบ,านดอนใน พ.ศ. 2562 รวมท้ังหมด 2,430 ลำ เปRนเรือประมงพาณิชJ 401 ลำ 

เรือประมงพ้ืนบ,าน 1,544 ลำ หรือคิดเปRน 3.8 เทTาของเรือประมงพาณิชยJ ดังน้ันครัวเรือนประมงท่ีใช,ประโยชนJ
ในอTาวบ,านดอนเปRนประมงพ้ืนบ,านมากกวTาประมงพาณิชยJ (ตารางท่ี 4 - 3)  
ตารางท่ี 4 - 3 จำนวนเรือประมงในจังหวัดสุราษฏรJธานี พ.ศ. 2562 

อำเภอ พ.ศ. 2562 

ประมงพ้ืนบ,าน(ลำ) ประมงพาณิชยJ (ลำ) รวม (ลำ) 

ทTาชนะ 234 13 247 
ไชยา 321 43 364 
ทTาฉาง 69 1 70 
พุนพิน 55 1 56 
เมืองสุราษฏรJธานี 345 117 462 
กาญจนดิษฐJ 
ดอนสัก 

241 
279 

20 
206 

746 
485 

รวม 1,544 401 2,430 

ท่ีมา : สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฏรJธานี, 2563 

สำหรับเรือประมงที่ทำประมงปูม,าในอTาวบ,านดอน พบวTา เรือประมงพาณิชยJที่ทำประมงปูม,า 
เปRนเรือลอบปูขนาด 10-29.9 ตันกรอส รวม 52 ลำ สTวนเรือประมงพ้ืนบ,านทำประมงอวนปู รวม 392 ลำ 
อำเภอท่ีมีการทำประมงปูม,ามากท่ีสุดคือ อำเภอไชยา  

ตารางท่ี 4 - 4 จำนวนเรือท่ีใช,เคร่ืองมือทำการประมงปูม,าในอTาวบ,านดอน จังหวัดสุราษฎรJธานี 

 
พ้ืนท่ี 

เรือประมงพ้ืนบ,าน (ลำ) เรือประมงพาณิชยJ (ลำ) รวม (ลำ) 

อวนปู อวนจมปู อวนลอยปู ลอบปู  

ทTาชนะ 19 5 0 0 24 
ไชยา 14 63 256 6 339 
ทTาฉาง 0 1 1 0 2 
พุนพิน 0 0 1 0 1 
เมือง 3 2 0 27 32 
ดอนสัก 4 1 9 2 16 
กาญจนดิษฐJ 12 1 0 17 30 

รวม 52 73 267 52 444 

ท่ีมา: กรมประมง , 2562 
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บทท่ี 5 
แหลGงท่ีอยูGอาศัยของสัตวAน้ำท่ีสำคัญในจังหวัดสุราษฎรAธานี 

แหลTงทรัพยากรทะเลและชายฝFGงในพื้นที่อTาวบ,านดอน มีความหลากหลายของระบบนิเวศใต,ผืนน้ำ 
มีความสำคัญตTอการเกิดทรัพยากร เน่ืองจากบริเวณดังกลTาวเปRนแหลTงท่ีอยูTอาศัยและแหลTงอาหารของสัตวJน้ำ
นานาชนิด ซ่ึงสTงผลทำให,ทรัพยากรสัตวJน้ำเพ่ิมปริมาณมากข้ึน ดังตTอไปน้ี 
5.1 หญEาทะเลและสาหรGายทะเล 

จากการศึกษาวิจัยของณัฐวดี นกเกตุ (2548) พบวTา อTาวบ,านดอน มีหญ,าทะเลและสาหรTาย ประมาณ 
1,800 ไรT พะยูน และโลมา สัตวJทะเลหน,าดินมากถึง 45 ชนิด อาศัยอยูTอยTางหนาแนTน 5,789 ตัวตTอตารางเมตร 
โดยสัตวJน้ำสTวนใหญTอยูTในกลุTม กุ,ง ปู และหอย และพบวTามีสาหรTายทะเลกระจายอยูTบริเวณดอนตTาง ๆ 
โดยเฉพาะบริเวณสันดอนหลังเกาะเสร็จ ดอนนอก และดอนเสร็จดาน อำเภอไชยา มีสาหรTายทะเลข้ึนอยูTอยTางหนาแนTน 
พ้ืนท่ีไมTน,อยกวTา 800 ไรT หญ, าทะเลในอTาวบ,านดอนมีท้ังส้ิน 6 ชนิด มีเน้ือท่ีรวมประมาณ1,084 ไรT             
จากการศึกษาของ ณัฐวดี (2548) พบหญ,าทะเลในพ้ืนท่ีอำเภอไชยา และอำเภอดอนสัก โดยชนิดท่ีอยูTในอำเภอไชยา 
ได,แกT หญ,าอำพัน หญ,าเงาแคระ และหญ,ากุ,ยชTายทะเล  สTวนชนิดท่ีอยูTในพ้ืนท่ีดอนสัก ได,แกT  หญ,ากุ§ยชTายเข็ม 
หญ,าต,นหอมทะเล หญ,าทะเล ด,วยคุณคTาดังกลTาวของระบบนิเวศจึงทำให,อTาวบ,านดอนได,รับการข้ึนทะเบียน
เปRนพ้ืนท่ีชุTมน้ำระดับนานาชาติ ในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ท่ีมีความอุดมสมบูรณJทางด,านทรัพยากรและส่ิงแวดล,อม 

นอกจากน้ียังพบหญ,าทะเลในพ้ืนท่ีอุทยานแหTงชาติหมูTเกาะอTางทอง เกาะวัวตาหลับ เกาะพะงันบริเวณ
อTาวในวก และบริเวณอTาววกตุTม พ้ืนท่ีประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเปRนแหลTงหญ,าทะเลบริเวณชายฝFGง 
ที่เชื่อมตTอกับระบบนิเวศแนวปะการังพบหญ,าทะเล 5 ชนิด ได,แกT หญ,าคาทะเล หญ,ากุTยชTายทะเล 
หญ,าใบมะกรูด หญ,าชะเงาเตTา และ หญ,าชะเงาใบมนนอกจากนี้ ยังพบบนเกาะสมุยบริเวณอTาวแหลมใหญT 
อTาวโจรคร่ำ อTาวท,องโตนด อTาวหินลาด อTาวหน,าถ้ำ และอTาวตก (เกาะแตน) โดยพบหญ,าทะเล 4 ชนิด คือ 
หญ,าคาทะเล หญ,าใบมะกรูด หญ,าเงาใส หญ,ากุยชTายทะเล (ศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงวิทยาศาสตรJ, 2563: ออนไลนJ ) (ภาพท่ี 5 - 1) 

5.2 ประการัง 

ปะการัง พบในกลุTมเกาะชายฝFGงดอนสัก ได,แกT เกาะนพเภา เกาะกา เกาะเหย่ียว และเกาะเชือก      
จากข,อมูลของศูนยJวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝFGงอาวไทยตอนกลาง (2549) รายงานสภาพแนวปะการัง 
พบวTา มีลักษณะเปRนปะการังริมฝFGงสTวนใหญTมีสภาพเส่ือมโทรมมากในปFจจุบัน  

5.3 ปnาชายเลน 
อTาวบ,านดอนมีปîาชายเลนตลอดแนวชายฝFGง 140 กิโลเมตร ต้ังแตTอำเภอทTาชนะถึงดอนสักมีพ้ืนท่ี     

ปîาชายเลนท้ังส้ิน 73,768.75 ไรT ในจำนวนน้ีได,รับการคุ,มครองโดยการประกาศเปRนปîาสงวนแหTงชาติ          
ตามพระราชบัญญัติปîาสงวนแหTงชาติ พ.ศ. 2507 เพียง 25,830.58 ไรT ท่ีเหลืออีกจำนวน 47,938.17 ไรT      
มิได,ประกาศเปRนพ้ืนท่ีปîาสงวนแหTงชาติแตTอยTางใด และจากการแปลผลภาพถTายดาวเทียมของสถานีพัฒนา
ทรัพยากรปîาชายเลนท่ี 13 และ 14 พบวTา อTาวบ,านดอนมีพ้ืนท่ีปîาคงเหลือท้ังส้ิน 35,900 ไรT ปîาชายเลน    
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อTาวบ,านดอนขึ้นอยูTบริเวณชายฝFGงทะเลเปRนแนวแคบ ๆ ประมาณ 50 – 100 เมตร จากฝFGง ในปîาชายเลน
จากการสำรวจพบพันธุJไม,อยTางน,อย 26 ชนิด 

สำหรับปîาชายเลนในบริเวณหมูTเกาะอTางทอง มีพ้ืนท่ีไมTมากนัก พบบริเวณรอบทะเลในของเกาะแมTเกาะ 
และในบางอTาวด,านทิศตะวันออกของเกาะพะลวย ซ่ึงสTวนใหญTเปRนปîาชายเลนเกิดใหมT พันธุJไม,สTวนใหญTเปRน
โกงกางใบเล็ก สTวนบริเวณปากน้ำตาปãพบปîาชายเลนซ่ึงมีพรรณไม,ตTางๆ เชTน ต,นโกงกาง แสม ลำพู ลำแพน 
ถ่ัวขาว เปRนต,น ซ่ึงเปRนต,นไม,ท่ีอาศัยอยูTบริเวณน้ำกรTอย และเปRนดินเลนได,เปRนอยTางดีปîาชายเลนน้ี รากของต,นโกงกาง 
และแสมจะรุงรังซับซ,อน เพ่ือชTวยยึดลำต,นท่ีเจริญอยูTบนดินเลน ทำให,มีชTองเล็กชTองน,อย เหมาะสำหรับการหลบซTอน
ของสัตวJน้ำวัยอTอน บริเวณน้ีจึงเปRนแหลTงเพาะพันธุJสัตวJน้ำเปRนจำนวนมาก รากของต,นไม,ยังชTวยดักดินตะกอน
ไมTให,พัดพาลงสูTทะเลมากนัก ปîาชายเลนยังชTวยกำบังคล่ืนลมได,อีกด,วย (ภาพท่ี 5 - 1) 
5.4 ทะเล 

อTาวบ,านดอนประกอบด,วยทะเลเป£ดและทะเลป£ด เปRนแหลTงท่ีอยูTอาศัยและขยายพันธุJสัตวJน้ำนานาชนิด 
จากการศึกษาของ นิศานาถ และคณะ (2547 อ,างถึงใน สายฝน, 2560) พบวTา คุณภาพน้ำอTาวบ,านดอนมีความเปRน
กรดดTางในชTวง 5.99 - 8.48 มีคTาต่ำสุดในฤดูฝน ซ่ึงอยูTในเกณฑJมาตรฐานคุณภาพน้ำชายฝFGงทะเล ประเภทท่ี 3 
และจากงานศึกษาของ ประเดิม (2557) ศึกษาคุณภาพน้ำและแพลงกJตอนพืชบริเวณปากแมTน้ำของอTาวบ,านดอน 
จังหวัดสุราษฎรJธานี ระหวTางเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 ปãละ 4 คร้ัง สำรวจและเก็บตัวอยTาง
น้ำทะเล และแพลงกJตอนพืชบริเวณปากคลองพุมเรียง (1) ปากแมTน, าตาปã (2) และคลองดอนสัก (3) ในพ้ืนท่ี
อTาวบ,านดอน จังหวัดสุราษฎรJธานี พบวTา คTาความเค็มอยูTท่ี 21.27 ± 0.35 พีเอสยู อุณหภูมิน้ำ 29.48 ± 1.59 องศา
เซลเซียส ปริมาณอÑอกซิเจน 60.16 ± 129.58 มิลลิกรัม/ลิตร คุณภาพน้ำทะเลโดยท่ัวไปจัดวTาอยูTในเกณฑJมาตรฐาน 
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล  (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) คุณภาพน้ำในเกณฑJเส่ือมโทรมสTวนใหญTพบท่ีบริเวณสถานี
ปากแมTน้ำ และดีข้ึนในสถานีหTางฝFGงออกไป โดยเฉพาะบริเวณปากแมTน้ำตาปã ท้ัง 2 ปã ปFจจัยคุณภาพน้ำท่ีทำให,
คุณภาพน้ำทะเลชายฝFGงอยูTในเกณฑJเส่ือมโทรม ได,แกT ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ปริมาณแบคทีเรียกลุTมโคลิฟอรJม
ท้ังหมด และปริมาณสารอาหาร (ไนเตรท แอมโมเนีย และออรJโธฟอสเฟต) ซ่ึงมีคTาสูงกวTาเกณฑJมาตรฐานคุณภาพ
น้ำทะเลคTอนข,างมาก แพลงกJตอนพืช พบจำนวน 5 ช้ัน 60 สกุล ใน 3 ดิวิชัน แพลงกJตอนพืชท่ีพบวTามีความหนาแนTน
มากที่สุด คือกลุTมไดอะตอม มีความหนาแนTนมากที่สุดในฤดูฝน ความหนาแนTนเฉลี่ย 106,546 เซลลJ/ลิตร 
ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความสม่ำเสมอ และดัชนีความมากชนิด อยูTในชTวง 0.22 - 1.15, 0.19 - 0.95 และ 
0.87 - 2.77 ตามลำดับ แสดงให,เห็นวTาแพลงกJตอนพืชบริเวณปากแมTน้ำของอTาวบ,านดอนมีความอุดมสมบูรณJ
คTอนข,างสูง 
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ภาพท่ี 5 - 1 แผนท่ีแสดงแหลTงท่ีอยูTอาศัยของสัตวJน้ำในอTาวบ,านดอนและหมูTเกาะอTางทอง 
ท่ีมา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มปป. 

5.5 ดอนสันทราย  

ลักษณะดอนสันทรายจำนวนมาก มีลักษณะเปRนดินปนทราย จึงเหมาะสมในการเปRนแหลTงท่ีอยูTอาศัย
และหลบภัยของสัตวJน้ำหลากหลายชนิด อTาวบ,านดอนมีดอนท่ีสำคัญกวTา 11 ดอน มีเน้ือท่ีรวมกันกวTาพันไรT  
โดยเฉพาะดอนเสร็จ เปRนแหลTงท่ีมีสัตวJน้ำชุกชุม ด,วยมีลักษณะรTองน้ำใหญT (ภาพท่ี 5 - 2) 

 



 26 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/30  

 
ภาพท่ี 5 - 2 แผนระบบนิเวศและแหลTงทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสุราษฎรJธานี 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณJ, 2556 
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แหลTงท่ีอยูTอาศัยของสัตวJน้ำในในฝFGงอTาวบ,านดอนและหมูTเกาะอTางทอง สะท,อนให,เห็นความหลากหลาย
และความอุดมสมบูรณJของทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถเปRนแหลTงอนุบาลสัตวJน้ำ และเปRนแหลTงอาหาร 
แหลTงหลบภัยให,กับสัตวJน้ำเศรษฐกิจท่ีสำคัญในพ้ืนท่ีอTาวบ,านดอน (ภาพท่ี 5 - 2) โดยเฉพาะปูม,า ซ่ึงเปRน
เศรษฐกิจหลักของชาวประมงในอTาวบ,านดอน โดยปูม,าขนาดตัวเล็กสTวนใหญTอาศัยอยูTบริเวณใกล,ฝF Gง 
เน่ืองจากมีปริมาณอาหารสำหรับตัวอTอนเยอะในบริเวณชายฝFGงและชอบอาศัยอยูTแนวหญ,าทะเล เนื่องจาก
เปRนพ้ืนดินทราย งTายตTอการพลางตัวโดยการฝFงทรายในตอนกลางวัน มีใบหญ,าทะเลและซอกตTาง ๆ เพ่ือหลบหลีก
ผู,ลTา (Songrak, A., 2015. อ,างแล,วใน สุดารัตนJและคณะ, 2561) และการแพรTกระจายของตัวอTอนปูม,า
ในระยะตTาง ๆ จะสัมพันธJกับหญ,าทะเลซ่ึงเปRนระบบนิเวศท่ีสำคัญและปูม,า (จินตนา และคณะ , 2552 อ,างแล,วใน 
สุดารัตนJและคณะ, 2561) ซ่ึงจะพบวTาแหลTงสายหรTายทะเลของอTาวบ,านดอนโดยเฉพาะบริเวณสันดอนหลังเกาะเสร็จ 
ดอนนอก ดอนเสร็จ อำเภอไชยา มีแหลTงสาหรTายทะเลท่ีอุดมสมบูรณJ และพบหญ,าทะเลผืนใหญTท้ังในอำเภอไชยา
และอำเภอดอนสักซ่ึงเปRนบริเวณท่ีเหมาะสมในการอยูTอาศัยของตัวอTอนปูม,า การพบสัตวJน้ำดินกวTา 45 ชนิด  
อยูTอยTางหนาแนTนกวTา 5,789 ตารางกิโลเมตรซึ่งเปRนแหลTงอาหารที่อุดมสมบูรณJของปูม,า ทั้งคุณภาพน้ำทะเล
ยังอยูTในเกณฑJมาตรฐาน การอนุรักษJและการฟíìนฟูแหลTงท่ีอาศัยสัตวJน้ำ รวมท้ังการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุ,มครอง
แหลTงเพาะฟFกสัตวJน้ำจึงมีความสำคัญตTอการคงความสมบูรณJของปูม,าในอTาวบ,านดอน 
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บทท่ี 6 

ชนิดสัตวAน้ำและขนาดสัตวAน้ำท่ีจับไดEโดยเคร่ืองมือหลัก 

6.1 เคร่ืองมือท่ีใชEทำการประมงในอGาวบEานดอน 
เครื่องมือประมงที่ใช,ในการจับสัตวJน้ำในอTาวบ,านดอนในเรือประมงพาณิชยJและประมงพื้นบ,าน

ข้ึนกับชนิดสัตวJน้ำและฤดูกาลสัตวJน้ำ เคร่ืองมือประมงพ้ืนบ,านจับสัตวJน้ำแบบเลือกชนิดสัตวJน้ำ จึงทำประมง
ตามฤดูกาลสัตวJน้ำ จะพบวTามีเรือประมงท่ีข้ึนทะเบียนเคร่ืองมือประมงกวTา 1 เคร่ืองมือมากท่ีสุด จำนวน 445 ลำ 
โดยเคร่ืองมือประมงท่ีใช,จับปูม,ามีจำนวนมากในอันดับต,น คือ อวนลอยปู อวนจมปู ลอบปู แสดงให,เห็นวTา     
ในอTาวบ,านดอนชาวประมงพ้ืนบ,านทำการประมงปูม,าเปRนหลัก รองลงมาคือปลา และหอย (ตารางท่ี 6 - 1) 

ตารางท่ี 6 - 1 เคร่ืองมือประมงพ้ืนบ,านในชุมชนประมงอTาวบ,านดอน 

ชนิดเคร่ืองมือประมง จำนวนเรือ (ลำ) ชนิดเคร่ืองมือประมง จำนวนเรือ (ลำ) 

มากกวTา 1 เคร่ืองมือ 445 สวิงช,อนเคย 4 
อวนลอยปู 267 อวนจมกุ,ง 2 
อวนลอยปลา 79 อวนลอยปลากระบอก 2 
อวนจมปู 73 อวนลากคานถTาง* 2 
อวนปู 52 ลอบปลา 2 
ลอบปู 23 แหอ่ืนๆ 2 
เก็บหอยหลอด 15 อวนลอยปลาอินทรี 1 
จับด,วยมือ 8 อวนลากคูT* 1 
ลอบหมึกสาย 4 เบ็ดมือ 1 

ท่ีมา : กรมประมง, 2562 
หมายเหตุ : * เปRนเคร่ืองมือประมงท่ีห,ามทำในเขตชายฝFGง (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณJ เร่ือง กําหนด
เคร่ืองมือทําการประมง วิธีการทําการประมง และพ้ืนท่ีทําการประมง ท่ีห,ามใช,ทําการประมงในท่ีจับสัตวJน้ำ
เขตทะเลชายฝFGง, 2560) 

สำหรับเคร่ืองมือประมงพาณิชยJท่ีมีมากท่ีสุดคือ อวนติดตา จำนวน 85 ลำ สำหรับเคร่ืองมือประมง    
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมีจำนวน 4 ชนิดคือ อวนลากคานถTางมากท่ีสุดคือ จำนวน 72 ลำ รองลงมาคือ อวนลากคูT 
อวนลากแผTนตะเฆ, และอวนล,อมจับปลากระตัก – จำนวน 32, 17 และ 12 ลำ ตามลำดับ โดยเคร่ืองมือเหลTาน้ี
ติดสัตวJน้ำทุกประเภท และออกทำประมงได,ท้ังปã (ตารางท่ี 6 - 2) 
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ตารางท่ี 6 - 2 จำนวนเรือประมงพาณิชย3ในชุมชนประมงอ6าวบ8านดอน พ.ศ.2561 - 2562 

อำเภอ จำนวน

เรือ 

(ลำ) 

ประเภทอวน ประเภทคราด ประเภทลอบ 

ลาก

คานถ6าง 

ลาก

คู6 

ครอบ

หมึก 

ติด

ตา 

ลากแผ6น

ตะเฆ8 

ล8อมจับปลา

กระตัก 

ข8อนปลา

จะละเม็ด 

หอย

ลาย 

หอยแครง หอย

อ่ืนๆ 

ปู ปลา หมึก หมึก

สาย 

เมือง 117 13 26 23 6 11 1 - 4 - 7 26 - - - 

กาญจนดิษฐ3 20 9 4 - 1 3 - - - - - 2   1 

ดอนสัก 206 47 2 20 40 1 11 1 - - - 28 - 3 53 

ไชยา 43 1 - 1 35 - - - - - - 5 1 - - 

ท6าชนะ 13 2 - 7 1 - - - - - - - - 3 - 

ท6าฉาง 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 

พุนพิน 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 

รวม 401 72 32 51 84 15 12 1 4 1 7 61 1 6 54 

ท่ีมา : สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฏร3ธานี, 2562
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จากสถิติกรมประมงพบว1าเค ร่ืองมือ ท่ี จับปูม; าเป<นหลักในเขตทะเลฝCD งอ1 าวไทยตอนกลาง             

(จังหวัดประจวบคีรีขันธJ จังหวัดชุมพร และสุราษฎรJธานี) คือ อวนจมปู และลอบปู (ตารางท่ี 6 - 3) และ

เคร่ืองมือประมงท่ีติดปูม;าเป<นผลพลอยได; ได;แก1 อวนติดตาอ่ืนๆ อวนครอบหมึก อวนติดตาปลาทู ลอบหมึก 

ตามลำดับ  
ตารางท่ี 6 - 3 เคร่ืองมือประมงหลักท่ีจับปูม;าในเขตทะเลฝCDงอ1าวไทยตอนกลาง (แหล1ง 3) พ.ศ 2561 

เคร่ืองมือ ปริมาณปูม;า (ตัน) 

อวนจมปู 2,115.47 

ลอปปู 852.70 

ท่ีมา : กรมประมง, 2562 

หมายเหตุ : แหล1ง 3 ประกอบด;วย จังหวัดประจวบคีรีขันธJ จังหวัดชุมพร และสุราษฎรJธานี 

ตารางท่ี 6 - 4 เคร่ืองมือประมงท่ีติดปูม;าเป<นผลพลอยได;ในเขตทะเลฝCDงอ1าวไทยตอนกลาง(แหล1ง 3) พ.ศ. 2561 

เคร่ืองมือ ปริมาณปูม;า (ตัน) 

อวนติดตาอ่ืนๆ  79.76 

อวนครอบหมึก 5.45 

อวนติดตาปลาทู 2.38 

ลอบหมึก 2.07 

ลอบปลา 0.63 

อวนลอยปลาหลังเขียว 0.15 

อวนกุ;ง 0.04 

อวนรุนเคย 0.01 

เคร่ืองมืออ่ืนๆ 26.40 

ท่ีมา : กรมประมง, 2562 

หมายเหตุ : แหล1ง 3 ประกอบด;วย จังหวัด ประจวบคีรีขันธJ ชุมพร และสุราษฎรJธานี 

6.2 ช2วงเวลาการทำประมง  

ประมงพาณิชยJสามารถจับสัตวJน้ำได;ตลอดท้ังปf เน่ืองจากทำประมงนอกเขตทะเลชายฝCDง ในขณะท่ี

ประมงพ้ืนบ;านทำประมงในเขตทะเลชายฝCDง ข้ึนอยู1กับฤดูกาลว1าสัตวJน้ำชนิดใดจะเข;ามาในเขตทะเลชายฝCDง     

จะปรับเคร่ืองมือประมงตามฤดูกาลสัตวJน้ำ โดยปลาพบทุกฤดูชาวประมงสามารถทำการประมงได;ตลอดท้ังปf 

ทั้งช1วงฤดูมรสุมและคลื่นลมสงบ สำหรับปูม;า และปูดำทำการประมงได;ตั้งแต1เดือนธันวาคม – มีนาคม 

โดยจะพบมากในช1วงลมตะวันตก เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม หอยจะทำประมงในฤดูน้ำลด หรือ

ช1วงมีลมตะวันตก ตั้งแต1เดือนเมษายน – กันยายน ส1วนหอยอื่นๆ หาได;ทุกวัน (ภาพที่ 6 - 1) ซึ่งชาวประมง

จะเลือกเคร่ืองมือประมงท่ีสอดคล;องกับการจับสัตวJน้ำแต1ละเภท การใช;เคร่ืองมือประมงจึงเป<นไปตามฤดูกาล

สัตวJน้ำ (ตารางท่ี 6.3) 
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สัญลักษณ? : ปูและกุ;งสองตัวในเดือนเดียวกัน หมายถึง ช1วงท่ีพบสัตวJน้ำท้ังสองชนิดมาก 

ภาพท่ี 6 - 1 ปฏิทินฤดูกาลสัตวJน้ำในพ้ืนท่ีอ1าวบ;านดอน 
ท่ีมา : มูลนิธิปmาทะเลเพ่ือชีวิต, มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2563 

ตารางท่ี 6 - 5 ความสัมพันธJของปฏิทินฤดูกาลกับการจับสัตวJน้ำและเคร่ืองมือท่ีใช;ในการทำประมง 

เดือน เคร่ืองมือ ลักษณะทางทะเล 

มกราคม อวนปลา เบ็ด ช1วงลมมรสุม 

กุมภาพันธJ อวนปลา เบ็ด ช1วงลมมรสุม 

มีนาคม อวนปลา อวนปู ลอบ คล่ืนลมเร่ิมสงบ 

เมษายน อวนปลา อวนปู ลอบ แร;ว อวนรัง หาหอย คล่ืนลมสงบ 

พฤษภาคม อวนปลา อวนปู ลอบ แร;ว อวนรัง หาหอย น้ำเร่ิมแห;งกลางวัน (ลมตะวันตก) 

มิถุนายน อวนปลา อวนปู ลอบ แร;ว อวนรัง หาหอย น้ำเร่ิมแห;งกลางวัน (ลมตะวันตก) 

กรกฎาคม อวนปลา อวนปู ลอบ แร;ว อวนรัง หาหอย น้ำเร่ิมแห;งกลางวัน (ลมตะวันตก) 

สิงหาคม อวนปลา อวนปู ลอบ แร;ว อวนรัง หาหอย น้ำเร่ิมแห;งกลางวัน (ลมตะวันตก) 

กันยายน อวนปลา อวนปู ลอบ แร;ว อวนรัง หาหอย น้ำเร่ิมแห;งกลางวัน ลมเร่ิมเปล่ียนทิศ 

ตุลาคม อวนปลา อวนปู ลอบ ย1างเข;าช1วงลมมรสุม 

พฤศจิกายน อวนปลา อวนปู ลอบ ช1วงลมมรสุม 

ธันวาคม อวนปลา อวนปู ช1วงลมมรสุม 

ท่ีมา: จรินทรJและคณะ, 2550 
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การทำประมงพ้ืนบ;านมีการเช่ือมโยงกับฤดูกาลจับสัตวJน้ำ เคร่ืองมือประมงและลักษณะลม ชาวประมง

จะเรียนรู;การสังเกตุลม ซ่ึงเป<นภูมิปCญญาของชุมชนประมง เพราะการทำประมงคือวิถีชีวิต ตามตารางท่ี 6 - 6

จะพบว1าลมตะวันตกในช1วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน มีสัตวJน้ำหลายชนิดเข;าเขตทะเลชายฝCDง จึงมีการใช;

เคร่ืองมือทำประมงหลายชนิดเพ่ือเลือกจับสัตวJน้ำ โดยลมท่ีมีผลต1อการอพยพของปูคือ ลมตะวันตกเช1นเดียวกัน 

ตารางท่ี 6 - 6 ฤดูกาลจับสัตวJน้ำท่ีเช่ือมโยงกับเคร่ืองมือและลักษณะลมมรสุมในพ้ืนท่ีอำเภอไชยา 

กิจกรรมประมง/ 

ลมมรสุม 

ลมตะวันออก คล่ืนลมสงบ ลมตะวันตก ลมตะวันออก 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เบ็ด ü  ü  ü         ü  ü  
หาหอย      ü  ü  ü  ü     

อวนปลา ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  
อวนปู     ü  ü  ü  ü  ü     

อวนกุ;ง     ü  ü  ü  ü  ü     

โพงพาง     ü  ü  ü  ü  ü     

โม1     ü  ü  ü  ü  ü  ü    

ทอดแห     ü  ü  ü  ü  ü     

หลำ     ü  ü  ü  ü  ü     

แร;ว     ü  ü  ü  ü  ü     

ท่ีมา : จรินทรJและคณะ, 2550 

6.3 แหล2งทำการประมง 

แหล1งทำประมงในอ1าวบ;านตอนส1วนใหญ1เป<นเรือประมงพ้ืนบ;านจึงทำประมงบริเวณเขตทะเลชายฝCDง   

3 ไมลJทะเล โดยบริเวณท่ีสำคัญในการทำประมงคือ บริเวณดอนต1างๆ ซ่ึงมีความหลากหลายของพันธุJสัตวJน้ำ

แตกต1างกันไปตามแต1ละดอน เน่ืองจากลักษณะของสันดอนแต1ละแห1งมีระบบน้ำข้ึนน้ำลง ความน้ำเช่ียวของน้ำ

และความต้ืนลึกของน้ำไม1เหมือนกัน ระยะห1างจากฝCDงไม1เท1ากัน ดอนไหนท่ีมีความอุดมสมบูรณJหรือสัตวJน้ำชุกชุม

ดอนน้ันจะมีอาหารของสัตวJน้ำมาก เช1น หอยกระพง หอยกระพัง หอยคราง และสาหร1ายจะเป<นอาหารของสัตวJอ่ืน 

ดังคำกล1าวของชาวประมงท่ีว1า “ถ#าตรงไหนมีหอยพงมากตรงน้ันหาปลาดุกทะเลได#เลย...จะชุกชุมมาก.ชาวบ#าน
จึงหมายรู#วAาดอนไหน มีสัตวCอะไร..จะออกหาชAวงไหนถึงจะคุ#ม” (จรินทรJและคณะ, 2550) 

สันดอนต1างๆ เหล1าน้ีจะกระจายตามอ1าวบ;านดอน โดยเฉพาะบริเวณอ1าวพุมเรียงเป<นอ1าวตอนบนสุด

ของอ1าวบ;านดอน ประกอบด;วยดอนจำนวนมาก ด;วยมีลักษณะเป<นดอนสันทรายเป<นท่ีอยู1อาศัยของสัตวJน้ำ

หลายชนิด จึงเป<นแหล1งทำประมงท่ีสำคัญของชาวประมงพ้ืนบ;าน  ได;แก1 ดอนเสร็จ ดอนเส็ดดาน ดอนนอก 

ดอนหัวโม1ง ดอนผู; ดอนแมลงวัน ดอนแหลมเกาะ ดอนแหลมโพธ์ิ ดอนปลายแหลม ดอนขวาง และดอนหลักขาว 

โดยเฉพาะดอนเสร็จ เป<นแหล1งท่ีชาวประมงในพ้ืนท่ีใกล;เคียงมาพักอาศัยเวลามาทำการประมงและเป<นท่ีบังลม

ในช1วงมรสุม ปลาที่พบในบริเวณนี้และมีจำนวนมากหรือชุกชุม ได;แก1  ปลา หอย กุ;ง ปูม;า ปูดำ บริเวณนี้จะมี

ปูชุกชุมเน่ืองจากมีแหล1งอาหารสมบูรณJท้ังหอยและสาหร1าย 
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นอกจากพ้ืนท่ีดอนแล;ว แหล1งทำประมงท่ีเป<นท่ีอยู1อาศัยของปลาท่ีสำคัญมักจะอยู1ตามแนวร1องน้ำ 

บริเวณลำคลองท่ีมีปmาชายเลนหนาแน1น เน่ืองจากมีปลาหลากชนิด ได;แก1 ปลากระบอก ปลาทราย ปลากะพงขาว 

ปลากะพงแดง ปลาเกuา ปลาแกง ปลาดุก ปูม;า ปูดำ หอยไฟไหม; หอยยำ กุ;งขาว กุ;งลาย กุ;งกุลา กุ;งหัวมัน กุ;งแชบwวย 

โดยบริเวณท่ีมีการทำประมงหนาแน1นคือ ในลำคลองพุมเรียงและชายฝCDงทะเล ไปจนถึงเกาะเสร็จ สำหรับบริเวณ

ท่ีมีการทำประมงปูม;าพบว1าอยู1ในระดับความลึกน้ำทะเล 10 - 50 เมตร บริเวณน้ำข้ึนน้ำลงหรือบริเวณน้ำกร1อย 

อย1างไรก็ตามเขตทะเลชายฝCDงอ1าวบ;านดอนมีพ้ืนท่ีประมาณ 695 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

424,375 ไร1 ในจำนวนน้ีมีการเปล่ียนเป<นพ้ืนท่ีอนุญาตเพาะเล้ียงสัตวJน้ำรวมจำนวน 54,687 ไร1 อยู1ในพ้ืนท่ี

อำเภอไชยา ท1าฉาง ดอนสักและกาญจนดิษฐJ แต1พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงนอกอนุญาตอีกจำนวนกว1า 200,000 ไร1 โดยมี

การบุกรุกโดยเอกชนท้ังท่ีเป<นชาวประมงพ้ืนบ;านเอง คนนอกชุมชน นายทุนต1างถ่ิน ซ่ึงท่ีได;ถูกจับจองตามกฎหมาย 

รวมกับท่ีบุกรุกโดยผิดกฏหมาย (เพ็ญนภา, 2562) รวมแล;วเท1ากับมีพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงในทะเลชายฝCDงกว1า 245,156 ไร1 

หรือ 59 % และเหลือพื้นที่ทำประมงชายฝCDงเพียง 41 % ในขณะที่จำนวนเรือประมงพื้นบ;านในอ1าวบ;านดอน

มีจำนวนกว1า 1,544 ลำ สำหรับประมงพาณิชยJทำประมงนอกเขตทะเลชายฝCDงต้ังแต1 3 ไมลJทะเล โดยเคร่ืองมือหลัก 

ได;แก1 อวนติดตา อวนลากคานถ1าง ลอบปู อวนครอบหมึก ลอบหมึกสาย อวนลากคู1 อวนลากคานถ1าง 

อวนลากแผ1นตะเฆ1 

6.4 การกระจายตัวของปูมTาในอ2าวบTานดอน 

ปูม;าในพ้ืนท่ีอ1าวบ;านดอนจัดเป<นทรัพยากรท่ีสำคัญมาก เน่ืองด;วยเป<นสัตวJเศรษฐกิจท่ีสร;างรายได;

ให;กับจังหวัดสุราษฎรJธานี จากงานศึกษาของ สุดารัตนJและคณะ (2561) พบว1า การแพร1กระจายตัวของ

ทรัพยากรปูม;าจะอยู1ท้ังชายฝCDงทะเลอันดามันต้ังแต1จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรังและสตูล และฝCDงอ1าวไทย 

โดยบริเวณท่ีมีปูม;าชุกชุมมาก คือ บริเวณอ1าวบ;านดอน อ1าวปCตตานี และจังหวัดนราธิวาส ปูม;าจะอาศัยบริเวณ

พื้นทราย หรือทรายปนโคลน ระดับความลึก 10 – 50 เมตร บริเวณน้ำขึ้นลงหรือน้ำกร1อย บริเวณชายฝCDง

และปากแม1น้ำท่ีระดับความเค็มระหว1าง 28 - 32 และพบว1าปูม;ามีความสามารถในการว1ายน้ำสูง ภายใน 1 วัน        

ปูม;าสามารถเดินทางได;ไกลกว1า 20 กิโลเมตร 

การกระจายตัวอย1างหนาแน1นของปูม;าในอ1าวบ;านดอน เน่ืองจากมีแหล1งหญ;าทะเลท่ีอุดมสมบูรณJ     

จึงสามารถเป<นแหล1งอาหารและแหล1งหลบภัยให;กับปูม;าได; โดยเส;นทางการเจริญเติบโตและการเคล่ือนย;าย

ของปูม;าในพื้นที่อ1าวบ;านดอน จังหวัดสุราษฎรJธานี พบว1าในระยะซุเอี้ยและวัยอ1อน จะเกิดและอาศัยอยู1ใน

อ1าวบ;านดอนบริเวณท่ีมีหญ;าทะเล หาดทราย และดอนในทะเล ต้ังแต1 อำเภอท1าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท1าฉาง 

อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐJ และ อำเภอดอนสัก และเม่ือปูม;าโตข้ึนก็จะเดินทางตามเส;นทาง

ร1องน้ำไปอยู1อาศัยและผสมพันธุJบริเวณหินปะการัง บริเวณเกาะเสร็จ เกาะปราบ เกาะหลัก และเกาะนกเภา 

เน่ืองจากบริเวณดังกล1าวมีแหล1งอาหารอุดมสมบูรณJ เหมาะสมกับการผสมพันธุJของปูม;า อีกท้ังยังเป<นพ้ืนท่ีหลบภัย

ของปูม;า ตามแนวปะการัง และโขดหิน จึงทำสามารถทำประมงปูม;าในอ1าวบ;านดอนตลอดท้ังปf ยกเว;นช1วง

มรสุมคล่ืนลมแรง ส1วนความหนาแน1นของจำนวนประชากรปูม;าจะมีความหนาแน1น แตกต1างกันระหว1างช1วงเดือน

ในรอบปfเท1าน้ัน (ภาพท่ี 6 – 1) 
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ภาพท่ี 6 - 2 การกระจายตัวของทรัพยากรปูม;าในประเทศไทย 
ท่ีมา : สุดารัตนJและคณะ, 2561, อ;างจาก Suasung, H. 2009. 
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ภาพท่ี 6 - 3 เส;นทางการเคล่ือนย;ายของปูม;าในพ้ืนท่ีอ1าวบ;านดอน 
ท่ีมา : กลุ1มประมงพ้ืนบ;านอ1าวบ;านดอน, 2562. 

6.5 ชนิดและขนาดสัตว?น้ำท่ีจับไดTโดยเคร่ืองมือหลัก 

ในเขตทะเลชายฝCDงอ1าวบ;านดอน สัตวJน้ำท่ีเป<นรายได;หลักของชาวประมงพ้ืนบ;าน ได;แก1 ปูม;า รองลงมา 

ได;แก1 ปลา หอย ปลาหมึก กุ;ง และกั้ง ตามตารางที่ 6.5 จะเห็นปูม;าส1วนใหญ1ชาวประมงจับได;ขนาดใหญ1 

110 - 140 กรัม/ตัว แสดงให;เห็นว1าในอ1าวบ;านดอนยังมีความสมบูรณJและปูม;า และชาวประมงใช;ขนาดตาอวน

ท่ีได;ขนาด อย1างไรก็ตาม ภาวะกดดันทางการประมงส1งผลให;ขนาดปูม;าในวัยแรกเร่ิมเจริญพันธJมีขนาดเล็กลง 

จากงานศึกษาของ สุดารัตนJ และคณะ (2561) ขนาดปูม;าเลขท่ีสุดท่ีสามารถสืบพันธุJได; มีความกว;างกระดองด;านใน

เท1ากับ 4.5 เซนติเมตร ซ่ึงเล็กลงเม่ือเทียบกับรายงานศึกษาในอดีต  
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ตารางท่ี 6 - 7 ขนาดสัตวJน้ำเศรษฐกิจหลักของเรือประมงพ้ืนบ;านอ1าวบ;านดอน 

ชนิดสัตวJน้ำ เคร่ืองมือประมง จำนวนสัตวJน้ำต1อกิโลกรัม น้ำหนักต1อตัว 

ปูม;า 

 

อวนลอยปู 

อวนจมปู 

ลอบปู 

ขนาดจัมโบ; 5 - 8 ตัว/ กิโลกรัม 

ขนาดใหญ1 9 - 12 ตัว/กิโลกรัม 

ขนาดเล็ก 15 - 25 ตัว/กิโลกรัม 

เฉล่ียได;ขนาด 7 - 9 ตัว/กิโลกรัม 

 

ขนาดจัมโบ; 125 - 200 กรัม/ตัว  

ขนาดใหญ1 80 - 110 กรัม/ตัว 

ขนาดเล็ก 40 - 60 กรัม/ตัว 

เฉล่ียได;ปูขนาดใหญ1 - จัมโบ; 

 110 – 140 กรัม/ตัว 

ปลากระบอก อวนลอยปลา 

ลอบปลา 

ขนาดจัมโบ; 1 -2 ตัว/กิโลกรัม 

ขนาดใหญ1 5 ตัว/กิโลกรัม 

ขนาดกลาง 9 - 12 ตัว/กิโลกรัม 

ขนาดเล็ก 18 - 20 ตัว/กิโลกรัม 

ขนาดจัมโบ; 500 - 1000 กรัม/

ตัว 

ขนาดใหญ1 200 กรัม/ตัว 

ขนาดกลาง 80 - 110  กรัม/ตัว 

ขนาดเล็ก 50 - 55 กรัม/ตัว 

ปลาทู  เฉล่ีย 10 ตัว/กิโลกรัม เฉล่ีย 100 กรัม/ตัว 

หอยจุwบแจง จับด;วยมือ เฉล่ีย 200 ตัว/กิโลกรัม เฉล่ีย 5 กรัม/ตัว 

หอยหวาน จับด;วยมือ เฉล่ีย 50 ตัว/กิโลกรัม เฉล่ีย 20 กรัม / ตัว 

กุ;งแชบwวย อวนลอยกุ;ง ขนาดใหญ1 18 - 19 ตัว/ 

กิโลกรัม 

ขนาดใหญ1 20 - 30 ตัว/

กิโลกรัม 

ขนาดเล็ก 40 - 50 ตัว/กิโลกรัม 

เฉล่ีย 25 - 30 ตัว/กิโลกรัม 

ขนาดใหญ1 52 - 55 กรัม/ตัว 

ขนาดกลาง 33 - 50 กรัม /ตัว 

ขนาดเล็ก 20 - 25 กรัม/ตัว 

เฉล่ีย 33 - 40 กรัม/ตัว 

ท่ีมา : สัมภาษณJชาวประมงพ้ืนบ;านอ1าวบ;านดอน, 2563. 

หมายเหตุ : ขนาดสัตวJน้ำข้ึนอยู1กับขนาดตาของเคร่ืองมือประมง บริเวณท่ีจับและฤดูกาล  

นอกจากสัตวJน้ำหลักแล;วยังมีสัตวJน้ำหลากหลายชนิดหมุนเวียนให;ชาวประมงได;มีการทำประมงได;ตลอดท้ังปf 

โดยมีการใช;เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ตามตารางท่ี 6 – 8 
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ตารางท่ี 6 - 8 ชนิดสัตวJน้ำและเคร่ืองมือท่ีใช;ในการจับสัตวJน้ำในพ้ืนท่ีอ1าวบ;านดอน 
ชนิดสัตว? ฤดูกาล เคร่ืองมือ 

-ปูม;า       -ปูโม1 

-ปูดำ      - ปูหิน 

-ปูดาว      -ปูลม 

-ปูเปร้ียว 

ลมว1าว 

ลมเภา 

 

 

 

-อวน          ลอบ 

-กระปÉอง     แก;ว 

-ราวัย         จ่ัน 

-ลอบฝาชี     ไซหนู 

-ไซนอน       ขอเก่ียวปู 

-หอยแครง -หอย

จุ,บแจง 

-หอยขาว -หอยม2วง 

-หอยแมลงภู2 -หอย

นางรม 

-หอยเสียบ -หอยติด

หิน 

-หอยราก 

-หอยหวาน 

-หอยเม็ดหนุน 

-หอยกลม 

-หอยแครงขน 

-หอยจุ,บแจง(เก็บไดAท้ังปF) 

-หอยหวาน(ฤดูน้ำลด) 

-หอยอ่ืนๆ(ไดAทุกวัน) 

-ชAอน(หอยกลม) 

-เสียม 

-มือ 

-ฆAอนแจะ 

-ปลาเสียด 

-ปลากระเบน 

-ปลาโคบ 

-ปลาอินทรียQ 

 -15 ก.พ – 15พ.ค ปWดอ2าว 

- ทุกฤดูท่ีไม2มีลม  

-อวนปลาเหลา 

-เบ็ดราว 

-อวนปลาจ้ิงจ้ัง 

-อวนปลาทู 

-ปลาจาระเม็ด 

ปลาล้ินหมา 

-ปลากุเหลา 

-ปลาจ้ิงจ้ัง 

-ปลาทู 

-ปลากระบอก 

  -แห 

-ยอ 

 

-กุAงแชบ,วย  

-กุAงแสม 

-กุAงลาย 

-กุAงกุลา 

-กุAงหัวมัน 

-กุAงสายไหม 

-กุAงสารสAมโอ 

 -ลมว2าว (พ.ย - ม.ค) กุAงแชบ,วย,กุAง

ขาว,กุAงลาย,กุAงกุลา 

-ลมพัทยา (มิ.ย - ส.ค) กุAงแสม,กุAง

ลาย,กุAงกุลา 

-ลมเภา (เปYนช2วงรอยต2อพัทยาเร่ิม 

มี.ค - พ.ค) กุAงสายไหม,กุAงสารสAมโอ

,กุAงตาดำ 

-อวนสามช้ัน 

-อวนลากหิน 

-อวนรุน(ยกเลิก) 

-ผAาหวะ(ใชAสำหรับรุนกุAงเคย) 

-ลอบกุAง 

-การควAาดAวยมือ 
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ชนิดสัตว? ฤดูกาล เคร่ืองมือ 

-กุAงตาดำ 

-กุAงมังกร 

-ก้ังขาวใหญ2 

-ก้ังขาวเล็ก 

-ก้ังคุด 

-ก้ังกระดาน 

-หาไดAตลอดปF 

-หนAามรสุมจะมีเยอะ 

 

-อวนก้ัง 

-อวนกุAง 

-อวนปลา 

-ลอบ 

ท่ีมา: จรินทรJและคณะ, 2550.  



 41 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/30  

 

บทท่ี 7 

ความสำคัญและมูลค2าทางเศรษฐกิจของปูมTาในจังหวัดสุราษฎร?ธานี 

7.1 ความสำคัญของปูมTาในจังหวัดสุราษฎร?ธานี 

ทรัพยากรปูม;ามีความสำคัญต1อเศรษฐกิจ ในอดีตประเทศไทยส1งออกปูม;าเป<นอันดับ 4 ของโลก 

ผลผลิตปูม;าส1วนใหญ1มาจากธรรมชาติ เป<นท่ีนิยมบริโภคในประเทศ และส1งออกไปต1างประเทศ จากสถิติการประมง

ใน  พ.ศ. 25541 ผลผลิ ตปู ม; าของประเทศไทยท้ั งหมด 28,800 เมตริกตั น คิ ดเป< นมู ลค1 า 3,243.01 ล; านบาท  

(Tanasomwang, 2013 อ;างแล;วใน สุดารัตนJ และคณะ, 2561) ในพ.ศ. 2562 ผลผลิตสัตวJน้ำจากการทำการ

ประมงพาณิชยJท่ีนำข้ึนท1าเทียบเรือ ผลผลิตปูม;าลดลงเหลือ 1,609 ตัน คิดเป<นมูลค1า 325.57 ล;านบาท (กรม

ประมง, 2562)  อย1างไรก็ตามปูม;ายังคงเป<นเศรษฐกิจหลักของประมงพ้ืนบ;านในอ1าวบ;านดอน เป<นสัตวJน้ำท่ีเป<น

รายได;หลักของชาวประมง มาแต1อดีตถึงปCจจุบัน ด;วยเป<นสัตวJน้ำที่ราคาสูงให;ผลตอบแทนต1อการลงทุนได;

ดีกว1าทรัพยากรสัตวJน้ำชนิดอื่น ประกอบกับพื้นที่อ1าวบ;านดอนมีลักษณะนิเวศที่เหมาะสมในการอยู1อาศัย

ของปูม;า จึงมีปูม;าให;สามารถทำประมงได;ตลอดท้ังปf สอดคล;องกับการศึกษาการใช;ประโยชนJของทรัพยากร

ชายฝCDงของประมงพ้ืนบ;านอ1าวบ;านดอนปf 2558-2559 ของ ปวีณ (2559) พบว1าปูม;าท่ีจับได;มีปริมาณและมูลค1า

มากท่ีสุด คือ 195 ตัน คิดเป<นมูลค1าถึง 67.09 ล;านบาทต1อปf (ตารางท่ี 7 - 1) แสดงให;เห็นว1าปูม;ามีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจของท้ังประมงพ้ืนบ;านอย1างมาก 

ตารางท่ี  7 - 1 ประเภทของทรัพยากรท่ี เก็บหา ปริมาณ มูลค1า การใช;ประโยชนJทรัพยากรชายฝCD ง                 

ของกลุ1มชาวประมงพ้ืนบ;านรอบอ1าวบ;านดอน พ.ศ. 2558 - 2559 

ประเภทของทรัพยากร ปริมาณท่ีเก็บหา 

(กิโลกรัม) 

มูลค2ารวม 

(บาท / ปc) 

 ปูม;า **** 195,638 67,087,194 

 ปลากระบอก 187,333 26,507,125 

 ปูดำ 49,531 16,317,387 

 กุ;งแม1น้ำ 28,610 16,109,979 

 ปลาดุก 84,853 14,152,672 

 ก้ัง 24,433 13,513,375 

 กุ;งขาว 150,726 13,005,386 

 ปลากด 44,661 3,613,755 

 ปลาข้ีตัง 43,018 3,165,082 

 ปูแสม 45,752 2,744,136 

 ปลากะเบน 35,458 2,621,996 

 กุ;งกุลาดำ 6,478 2,267,110 

 หอยแครง 22,616 1,809,296 

 กุ;งเคย 31,078 1,553,898 
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ประเภทของทรัพยากร ปริมาณท่ีเก็บหา 

(กิโลกรัม) 

มูลค2ารวม 

(บาท / ปc) 

 ปลากะพง   9,749          1,075,945 

 ปลาทราย 11,413            799,336 

 หอยแทงฝCDง 37,475 760,535 

 ปลาหมึก 9,130 730,184 

 หอยขาว          10,900 381,494 

 หอยกัน            9,559 109,253 

มูลค1ารวม  188,325,138 

ท่ีมา: ปวีณ จุลภักดี, 2559 

อย1างไรก็ตามการลดลงของประชากรปูม;าส1งให;ชาวประมงเพ่ิมจำนวนเคร่ืองมือประมงข้ึน ลงทุนสูงข้ึน

เพ่ือให;ได;ปูม;าในจำนวนท่ีสามารถดำรงชีพอยู1ได; ทำให;ต;นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน และส1งผลให;ทรัพยากรปูม;ามีแนวโน;ม

ลดลง อย1างไรก็ตามพบว1าชาวประมงยังสามารถดำรงชีพอยู1ได;เนื่องจากราคาเฉลี่ยปูม;าสูงขึ้นเนื่องจาก

ความนิยมในการบริโภคปูม;ายังคงมีอย1างต1อเน่ือง และมีความพยายามในการฟàâนฟูทรัพยากรปูม;า โดยการทำ

ธนาคารปูม;ารวมทั้งมาตรการของรัฐในการห;ามจับปูไข1นอกกระดองในบางฤดู การกำหนดขนาดตาอวน

และตาลอบปู เป<นต;น เพ่ือให;ชาวประมงสามารถทำประมงปูม;าเล้ียงครอบครัวได;อย1างย่ังยืน 

นอกจากน้ีในมิติของความสำคัญของทรัพยากรปูม;าไม1ใช1มีความสำคัญทางด;านเศรษฐกิจเพียงอย1างเดียว 

หากแต1มีความสำคัญท้ังทางด;านสังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรส่ิงแวดล;อมระบบนิเวศอีกด;วย เน่ืองจากปูม;า

เป<นทรัพยากรท่ีเป<นแหล1งรายได;สำคัญของท้ังชาวประมงพ้ืนบ;าน และประมงพาณิชยJ หากท้ังสองฝmายเข;ามาร1วมมือกัน

ดูแลระบบนิเวศท้ังระบบจึงจะทำให;เกิดทรัพยากรท่ีสมบูรณJอย1างย่ังยืน 

7.2 มูลค2าทางเศรษฐกิจปูมTา 

ปูม;ามีมูลค1าทางเศรษฐกิจสูงเป<นอันดับส่ีของมูลค1าสัตวJน้ำข้ึนท1าเทียบเรือจังหวัดสุราษฏรJธานี รองจาก 

ปลา หอย และปลาหมึก จากสถิติปริมาณและมูลค1าสัตวJน้ำ ณ ท1าข้ึนปลาน้ำเค็ม ระหว1าง พ.ศ. 2556 - 2561 

จะเห็นได;ว1าจำนวนปูม;ามีแนวโน;มลดลง และมีแนวโน;มเพ่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2561 ท้ังปริมาณและมูลค1า (ตารางท่ี 7 - 2) 
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ตารางท่ี  7 - 1 ปริมาณและมูลค1 าปูม; าจากการทำประมงพาณิชยJ ท่ี ข้ึนท1 าเทียบเรือจังหวัดสุราษฎรJธานี                      

พ.ศ. 2556 - 2561 
พ.ศ. ปริมาณข้ึนท2า (ตัน) ราคาเฉล่ีย (บาท) มูลค2าข้ึนท2า (บาท) 

2556 1,403 95.18 111,194,000 

2557 1,571 101.12 163,990,000 

2558 1,260 107.64 83,792,000 

2559 767 109.48 97,105,000 

2560 1,070 112.72 128,998,000 

2561 1,167 - 252,879,000 

ท่ีมา. กรมประมง, 2557, 2558, 2559, 2560, 2562 

หมายเหตุ : การสำรวจปริมาณและมูลค1าสัตวJน้ำครอบคลุมเฉพาะท1าหลักของอำเภอท่ีมีการข้ึนสัตวJน้ำเป<นส1วนใหญ1 

ในส1วนท1าข้ึนปลาขนาดเล็กสำรวจเพียงบางส1วนเท1าน้ัน 

ตารางท่ี 7 - 2 ปริมาณและมูลค1าปูม;าจากเคร่ืองมือประมงพ้ืนบ;านในเขตทะเลฝCDงอ1าวไทยตอนกลาง (แหล1ง 3)  

พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค1า (บาท) 

2556 4,102.00 536,243,000 

2557 4,723.00 335,616,000 

2558 4,723.00 2,245,000 

2559 3,199.12 - 

2560 2,426.66 - 

2561 3,085.06 - 

ท่ีมา : กรมประมง, 2556-2561 

หมายเหตุ : ปริมาณและมูลค1าปูม;าในระดับจังหวัดไม1มีขัอมูลสถิติของกรมประมง มีข;อมูลแบ1งตามแหล1งประมง 

ซ่ึงจึงหวัดสุราษฏรJธานีอยู1ในแหล1ง 3 ซ่ีงประกอบด;วย จังหวัดประจวบคีรีขันธJ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎรJธานี 

การลดลงของปูม;าจากในอดีต มีปCจจัยท้ังจากสภาพแวดล;อมและการประมงเกินศักยJการผลิตในธรรมชาติ 

จากการศึกษาของทิวารัตนJ (2555 อ;างแล;วใน สุดารัตนJ, 2561) พบว1าสภาวะทรัพยากรกรปูม;าในภาพรวม

ของประเทศยังคงอยู1ในสภาวะการประมงเกินกำลังการผลิตอย1างต1อเนื่องและมีแนวโน;มรุนแรงถึงระดับ

ทดแทนไม1ทัน (recruitment overfishing) เพราะขนาดแรกสืบพันธุJลดลง ความดกของไข1ลดลง ความกว;าง

ของกระดองอนันตJลดลง อัตราการเติบโตเร็วข้ึน อายุขัยส้ันลง อัตราการตายโดยธรรมชาติและการประมงมากข้ึน 

แสดงถึงการลงแรงประมงมาข้ึนเพ่ือรักษาระดับผลผลิตปูม;าตามความต;องการของตลาด  

ท้ังน้ีปCจจัยจากสภาพแวดล;อมก็มีส1วนสำคัญต1ออัตราการรอดของปูม;า โดยเฉพาะอย1างย่ิงในระยะตัวอ1อน 

โดยอุณหภูมิและความเค็ม เป<นปCจจัยส่ิงแวดล;อมต1อชีววิทยาและการดำรงชีวิตของปูม;ามากท่ีสุด โดยอุณหภูมิน้ำ

เป<นปCจจัยควบคุมพัฒนาการของปูม;าวัยอ1อน หากอุณหภูมิอยู1ในช1วงไม1เหมาะสมจะส1งผลให;แม1ปูม;าเครียด
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และเขี่ยไข1นอกกระดองที่ยังไม1พร;อมฟCก หากอุณหภูมิสูงตัวอ1อนปูม;าจะพัฒนาการเร็วจนทำให;อัวัยวะต1างๆ 

ไม1สมบูรณJ หากอุณหภูมิต่ำมากทำให;อัตราการฟCกน;อยลง พบว1าอุณหภูมิท่ี 25 - 30 องศาเซลเซียส มีผลให;

อัตรารอดของลูกปูม;าจากระยะโซเอียถึงระยะปูม;าวัยอ1อนมากท่ีสุด (Changadvach, T. and Sribangkhae, 

T. 2014, Oniam, v., Wechakama, T. and Vichiamuan, s. 2009 อ;างแล;วใน สุดารัตนJ 2561) ความเค็ม

น้ำทะเลประมาณ 30-35 เป<นช1วงท่ีเหมาะสมท่ีสุดต1ออัตราการฟCกไข1ของปูม;า (Tanasomwang, V. and 

Chatpum, P. 2005. อ;างแล;วใน สุดารัตนJ 2561) นอกจากนี้ระดับความลึกน้ำที่เพิ่มขึ้นจะส1งผลให;

ความหนาแน1นของปูม;าลดลง ปูม;าชอบดำรงชีวิตอยู1บริเวณน้ำต้ืนมากกว1าวน้ำลึก โดยอัตราการจับปูม;าในระดับ

น้ำต้ืน 7 - 20 เมตร สูงกว1าระดับน้ำลึก ระดับความลึก เพ่ิมข้ึน 20 - 30 เมตร อัตราจับลดลง ปริมาณออกซิเจน

ก็เป<นปCจจัยหน่ึงท่ีมีผลต1อปูม;า พบว1าปริมาณอwอกซิเจนท่ีเหมาะสมต1อการดำรงชีพของปูม;ามากกว1า 4 มิลลิกรัม

ต1อลิตร หากต่ำกว1า 2.5 มิลลิกรัมต1อลิตร จะไม1เหมาะสมต1อการดำรงชีวิตของปูม;า (Songrak, A. 2015 อ;าง

แล;วใน สุดารัตนJ 2561) จากข;อมูลศึกษาคุณภาพน้ำทะเลของ ศูนยJวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง

อ1าวไทยตอนกลาง (2557) พบว1าอ1าวบ;านดอน มีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 29.48 ± 1.59 องศาเซลเซียส 

ซึ่งอยู1ในช1วงอุณหภูมิที่อัตราการรอดของลูกปูม;าวัยอ1อนมากที่สุด และความเค็ม 21.27 ± 10.35 พีเอสยู 

บางช1วงความเค็มเหมาะสมต1ออัตราการรอดของลูกปูม;าวัยอ1อน โดยเฉพาะช1วงท่ีฝนไม1ตก ปริมาณอwอกซิเจน 

60.16 ± 129.58 มิลลิกรัม/ลิตรซ่ึงเหมาะสมต1อการดำรงชีพของปูม;า  
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บทท่ี 8 

มาตรการการบริหารจัดการดTานประมงและทรัพยากรชายฝjkงในจังหวัดสุราษฎร?ธานี 

บทน้ีเป<นการนำเสนอมาตราการการบริหารจัดการด;านประมงและทรัพยากรชายฝCDงท่ีเก่ียวกับข;องทรัพยากรปูม;า 

ท้ังในภาพรวมของประเทศและเฉพาะจังหวัดสุราษฎรJธานี 

8.1 มาตรการบริหารจัดการดTานการประมง 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณJ เป<นองคJกรหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ด;านการประมง เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวJน้ำ ควบคุมการประมง การผลิตสัตวJน้ำ และสินค;าประมง

ท่ีมีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให;มีปริมาณเพียงพอต1อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข1งขันในตลาดโลกได; 

ตลอดจนปùองกันมิให;มีการทำการประมงโดยไม1ชอบด;วยกฎหมาย อนุรักษJและบริหารจัดการทรัพยากรประมง

และสัตวJน้ำให;สามารถใช;ประโยชนJ ได;อย1างย่ังยืน (กรมประมง, 2560) โดยมีพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ประกาศใช;ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช;วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) ประกาศใช;ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

และมีผลบังคับใช;วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป<นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการประมงท่ีมีสาระสำคัญ

คือ ต;องการให;มี “…การจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในนAานน้ำท่ัวไป เพ่ือปMองกันมิให#มีการทำการ
ประมงโดยไมAชอบด#วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตวCน้ำให#อยูAในภาวะท่ีเปSนแหลAงอาหารของมนุษยชาติ
อยAางย่ังยืน และรักษาสภาพส่ิงแวดล#อมให#ดำรงอยูAในสภาพท่ีเหมาะสม…”  

จึงเห็นได;ว1าพระราชกำหนดฉบับน้ีได;ออกแบบมาไม1เพียงแต1เพ่ือแก;ไขปCญหาท่ีเกิดข้ึนแล;ว แต1ต;องการให;ได;มา

ซึ่งหลักประกันที่จะสร;างความมั่นใจได;ว1าการพัฒนาประมงของประเทศไทยจะเป<นการพัฒนาอย1างยั่งยืน 

และโดยท่ีการประมงมีความเก่ียวเน่ืองกันในหลายภาคส1วน กรอบการพัฒนาการประมงอย1างย่ังยืน จึงควรท่ี

จะต;องครอบคลุมทั้งปCจจัยที่เกี่ยวข;องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล;อม การบริหารจัดการ กิจกรรมการประมง

และกิจกรรมต1อเนื่อง ตลอดจนความมั่นคงด;านอาหารสำหรับการบริโภค (คณะกรรมาธิการการเกษตร

และสหกรณJ วุฒิสภา, 2563 : 2) รวมทั้งให;ความสำคัญกับมาตรฐานการจัดการประมงที่เป<นที่ยอมรับนับถือ

ในนานาประเทศ กำกับดูแลการบริหารจัดการด;านการประมงและการอนุรักษJทรัพยากรสัตวJน้ำให;เป<นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล และส1งเสริมการมีส1วนร1วมของผู;ที่เกี่ยวข;อง เพื่อให;การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวJน้ำ

อยู1ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทำการประมงได;อย1างยั่งยืน โดยใช;หลักฐานทางวิทยาศาสตรJที่ดีที่สุด 

(กรมประมง, 2560) 

โดยที่ผลการศึกษาทางวิชาการของกรมประมงซึ่งได;ติดตามศึกษามาเป<นระยะเวลานานปรากฏว1า

บริเวณอ1าวไทยในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธJ ชุมพร และสุราษฎรJธานีเป<นแหล1งซึ่งสัตวJน้ำบางชนิด

วางไข1 และอาศัยเล้ียงตัวในวัยอ1อนในช1วงระยะเวลาต้ังแต1เดือนกุมภาพันธJถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปf ดังน้ัน

มาตราการท่ีกรมประมงดำเนินการมาเป<นระยะเวลาต1อเน่ืองคือ 
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มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช2วงสัตว?น้ำมีไข2 วางไข2 และเล้ียงตัวในวัยอ2อนทะเลอ2าวไทยตอนใน 

(อ2าวไทยรูปตัว ก) หรือ มาตราการปlดอ2าวไทยรูปตัว ก 

มาตราการปûดอ1าวไทยรูปตัว ก ดำเนินการต1อเน่ืองมาต้ังแต1พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 จนถึง     

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก;ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และสอดคล;องกับนโยบายหลัก

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณJ คือพัฒนาภาคเกษตร ฟàâนฟูและสนับสนุนอาชีพการทำประมง ท้ังน้ีได;อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา 171 เก่ียวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณJ เร่ือง กำหนดห;ามใช;เคร่ืองมือ

ทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข1 วางไข1 และเลี้ยงตัวในวัยอ1อนในที่จับสัตวJน้ำบางส1วน

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธJ ชุมพร และสุราษฎรJธานี ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (กระทรวงเกษตรและสหกรณJ, 

2560) ยกตัวอย1าง พ.ศ. 2563 กรมประมงได;มีการกำหนดพ้ืนท่ีปûดอ1าวไทยตอนกลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

27,000 ตารางกิโลเมตร บางส1วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธJ ชุมพร และสุราษฎรJธานี ระยะเวลา 3 เดือน 

ระหว1างวันท่ี 15 กุมภาพันธJ – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และต1อด;วยเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 7 ไมลJทะเล และพ้ืนท่ี  

อ1าวประจวบฯ อีก 30 วัน ของทุกปf โดยได;กำหนดให;เคร่ืองมือประมงบางชนิดของกลุ1มประมงขนาดเล็กซ่ึงไม1กระทบกับ

มาตรการปûดอ1าวให;สามารถใช;ทำการประมงได; ทำให;สัตวJน้ำได;รับการคุ;มครองไม1ถูกจับมาใช;ประโยชนJจนเกินสมควร 

เป<นการเปûดโอกาสให;พ1อแม1พันธุJสัตวJน้ำได;วางไข1แพร1ขยายพันธุJ และสัตวJน้ำวัยอ1อน  ได;เล้ียงตัวเจริญเติบโต 

อันจะเป<นการสานต1อวงจรชีวิตสัตวJน้ำให;มีความอุดมสมบูรณJตลอดไป (สำนักข1าวกรมประชาสัมพันธJ, 2563) 

อย1างไรก็ตามพบว1า ก1อนหน;าน้ันทางกระทรวงเกษตรและสหกรณJได;มีการออก ประกาศกระทรวง 

เร่ือง ห;ามทำการประมงปูท่ีมีไข1นอกกระดองในปf พ.ศ 2526 ด;วยเหตุผลคือ ปูเป<นสัตวJท่ีมีคุณค1าทางเศรษฐกิจ

เป<นท่ีนิยมบริโภคในประเทศและสามารถส1งออกไปจำหน1ายต1างประเทศได;ด;วย ในทางวิชาการพบว1าระยะท่ีแม1ปู

มีไข1นอกกระดอง โดยเฉพาะปูทะเล (Scylla serrata) ปูม;า (Portunus armatus) และปูลาย (Charybdis 
cruciata) หากปล1อยไว;ระยะหน่ึงจะสามารถให;กำเนิดลูกได;เป<นจำนวนมาก ดังน้ันการจับปูmไข1นอกกระดอง

ภายในฤดูวางไข1เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปf จึงเป<นการทำลายพันธุJปูอย1างร;ายแรง สมควรวางมาตรการ

ในการอนุรักษJทรัพยากรสัตวJน้ำประเภทปูท่ีอาศัยอยู1ในทะเลให;คงความอุดมสมบูรณJตลอดไป โดยการควบคุม

ไม1ให;ทำการประมงปูขณะมีไข1นอกกระดองภายในระยะเวลาดังกล1าว (กระทรวงเกษตรและสหกรณJ, 2526) 

และในปf พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณJ เร่ือง กำหนดห;ามใช;เคร่ืองมือลอบปูม;าท่ีมีขนาด

ช1องตาท;องลอบต่ำกว1า 2.5 น้ิวทำการประมง พ. ศ. 2554 เน่ืองจากช1วงเวลาดังกล1าว มีชาวประมงใช;เคร่ืองมือ

ลอบปูที่มีช1องตาขนาดเล็กทำการประมงเป<นจำนวนมาก ทำให;ปูซึ่งเป<นสัตวJน้ำที่มีคุณค1าทางเศรษฐกิจ

และยังเจริญเติบโตไม1ได;ขนาดถูกจับข้ึนมาใช;ประโยชนJจำนวนมาก โดยท่ียังไม1ได;มีการสืบพันธุJวางไข1 อันเป<นการ

ทำลายพันธุJสัตวJน้ำประเภทน้ีเกินสมควร ดังน้ันทำให;สัตวJน้ำจำพวกปูคงความอุดมสมบูรณJและสามารถใช;ประโยชนJ

ได;อย1างย่ังยืน จึงเห็นสมควรวางมาตรการอนุรักษJทรัพยากรสัตวJน้ำท่ีมีคุณค1าทางเศรษฐกิจน้ีให;สามารถใช;ประโยชนJ

ได;อย1างย่ังยืนต1อไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณJ, 2554) 

นอกจากมาตรการระดับประเทศแล;ว ในระดับจังหวัด คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดได;มีการ

ออกประกาศท่ีเป<นมาตราการด;านการทำประมงท่ีสอดคล;องกับการฟàâนฟูทรัพยากรสัตวJน้ำเช1นกัน อันได;แก1 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎรJธานี เร่ือง กำหนดเคร่ืองมือทำการประมง วิธีการทำการประมง 

และพ้ืนท่ีทำการประมง ท่ีห;ามใช;ทำการประมงในท่ีจับสัตวJน้ำบางพ้ืนท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 โดยมีหลักปฎิบัติ
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สำคัญคือ ห;ามใช;เครื่องมือประมงบางประเภท เช1น อวนติดตาข1ายที่ใช;ประกอบกับเครื่องมือกระทุ;งน้ำ 

เพราะเป<นเคร่ืองมือท่ีชาวประมงได;พัฒนาและดัดแปลงเคร่ืองมือทำการประมง ให;มีประสิทธิภาพในการจับสัตวJน้ำ

หรือจับลูกพันธุJสัตวJน้ำขนาดเล็ก ซ่ึงหากปล1อยให;มีการทำการประมงจะเกิดผลกระทบต1อทรัพยากรสัตวJน้ำ 

รวมท้ังเกิดความขัดแย;งระหว1างชาวประมงในพ้ืนท่ี ดังน้ันเพ่ือปùองกันและขจัดการทำการประมงท่ีเกินศักยภาพ

การผลิตและขีดความสามารถในการทำการประมง ตลอดจนควบคุมมิให;การทำการประมงมีผลบั่นทอน

ความย่ังยืนของทรัพยากรสัตวJน้ำ จึงเป<นเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป<นเร1งด1วน สมควรกำหนดมาตรการอนุรักษJ

เพื่อให;การบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตวJนำและสิ่งแวดล;อมที่ยั่งยืน สอดคล;องกับแนวทางการรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศและหลักปùองกันล1วงหน;า (คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎรJธานี, 2563) 

จะเห็นได;ว1ากรมประมงได;ให;ความสำคัญกับการทำประมงปูม;ามาโดยตลอด เพราะกรมประมง

ได�ใช�มาตรการอย1างเข;มข;นเพ่ือท่ีจะดูแลจัดการทรัพยากรสัตว�น้ำในแหล�งน้ำธรรมชาติให�คงอยู�
ในระดับสมดุลและมีเพ่ิมมากข้ึน แต�ผลผลิตสัตว�น้ำยังคงอยู�ในระดับลดน�อยถอยลงเร่ือยมา สาเหตุ

หน่ึงท่ีสําคัญอย�างย่ิงคือ การขาดการขาดการมส1วนร1วมในการบริหาจัดการทรัพยากรประมงร1วมกับชุมชนและ

ท;องถ่ิน ดังน้ันทางกรมประมงจึงจัดปรับกระบวนการทำงานเป<นการทำงานร1วมกับชุมชนในการฟàâนฟูและอนุรักษJ

สัตวJน้ำเพ่ิมข้ึน เช1น           การส1งเสริมธนาคารปูม;า การวิจัยและทดลองเพาะเล้ียงปูทะเลในลักษณะฟารJม 

เป<นต;น ส1วนหนึ่งเป<นการลดความขัดแย;งในการบังคับใช;กฏหมายจากภาครัฐ ควบคู1ไปกับการสนับสนุน

ชุมชนให;ได;เป<นส1วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรประมง รวมท้ังทำหน;าท่ีติดตามการจัดการทรัพยากรประมง

ในระดับชุมชนของตนเอง  

8.2 มาตรการบริหารจัดการดTานทรัพยากรทะเลชายฝjkง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล;อม มีภารกิจในการ

อนุรักษJดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDงให;มีความสมบูรณJและย่ังยืน มีหน;าท่ีเสนอความเห็น

และจัดทำนโยบายเพ่ือประโยชนJในการบริหารจัดการการอนุรักษJทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง ให;สอดคล;องกับ

นโยบายของรัฐบาลและแผนงานที่เกี่ยวข;องอื่นๆ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม. มปป.)   

โดยมีของเขตภารกิจตามนิยาม “ทรัพยากรทะเลและชายฝjkง” ตามมาตรา 3 แห1งพระราชบัญญัติส1งเสริม

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง พ.ศ. 2558 ระบุความหมายว1าคือ สิ่งที่มีอยู1หรือเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝCDง รวมถึงชายฝCDง พ้ืนท่ีชุ1มน้ำชายฝCDง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และ

บริเวณพื้นที่ปากแม1น้ำที่มีพื้นที่ติดต1อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข;าถึง เช1น ปmาชายเลน ปmาชายหาด 

หาดท่ีชายทะเล เกาะ หญ;าทะเล ปะการังดอนหอย พืชและสัตวJทะเล หรือส่ิงท่ีมนุษยJสร;างข้ึนเพ่ือประโยชนJแก1

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝCDงเช1นปะการังเทียมแนวลดแรงกันคล่ืนและปùองกันการกัดเซาะชายฝCDง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง ดำเนินงานโดยใช;พระราชบัญญัติส1งเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง พ.ศ. 2558 เป<นแนวทางปฏิบัติการ โดยภาพรวมของ พ.ร.บ. ฉบับน้ี มีหลักการ

บริหารจัดการทรัพยากรภายใต; 3 ประสาน คือ “หนTาที่ พื้นที่ และการมีส2วนร2วม” คำว1า หน;าที่ คือ

การประสานความร1วมมือเพื่อบูรณาการแผนงานและกิจกรรมของหน1วยงานต1างๆ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน

เพ่ืออนุรักษJและฟàâนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDงท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด เพ่ือกระจายลงสู1ท;องถ่ิน
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อย1างท่ัวถึง ส1วนคำว1า พ้ืนท่ี พ.ร.บ. ส1งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง ได;กำหนดพ้ืนท่ี

เพ่ือประโยชนJในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDงเป<นประเภทต1างๆ กล1าวคือ พ้ืนท่ีสงวน พ้ืนท่ี

อนุรักษJพ้ืนท่ีฟàâนฟูและพ้ืนท่ีพัฒนา สำหรับคำว1าการมีส1วนร1วม ได;ให;ความสำคัญกับการเสริมสร;างให;ชุมชน

ชายฝCDงมีโอกาสเข;าถึงข;อมูลข1าวสาร การมีส1วนร1วมในทำกิจกรร การตัดสินใจและการเปûดโอกาสให;ผู;แทน

ภาคประชาชนเข;าร1วมเป<นคณะกรรมการท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด และขณะเดียวกันก็ให;ผู;แทนภาครัฐ    

เข;ามามีส1วนร1วมในคณะกรรมการระดับท;องถิ่น เพื่อการสอดประสานในการบริหารจัดการทรัพยากรร1วมกัน

ในระดับนโยบายและระดับการแปลงนโยบายสู1การปฏิบัติและระดับปฏิบัติ 

ดังน้ันมาตราการท่ีเกิดข้ึนจากการใช; พ.ร.บ. ส1งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง 

จึงเป<นเร่ืองการกำหนดพ้ืนท่ี ซ่ึงพบว1าในจังหวัดสุราษฎรJธานีมีพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเป<นปmาชายเลน จํานวน 47, 829.71 ไร1 

พบในเขตอนุรักษJตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. ฉบับน้ี จํานวนประมาณ 17,376.03 ไร1 และนอกเขตอนุรักษJฯ 

จํานวนประมาณ 30,453.68 ไร1 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง. 2561) โดยพ้ืนท่ีปmาชายเลนส1วนใหญ1    

อยู1ในบริเวณรอบอ1าวบ;านดอน การทำเขตอนุรักษJน้ีส1งผลต1อการเจริญเติบโตของสัตวJน้ำวัยอ1อนทำให;สามารถ

ตัวอ1อนได;มีพ้ืนท่ีสำหรับการเจริญเติบโต แม;จะไม1ได;เป<นมาตราการเฉพาะท่ีกล1าวถึงปูม;า แต1ก็เป<นมาตราการ

ส1งเสริมท่ีให;ผลตอบรับด;านการอนุรักษJสัตวJน้ำวัยอ1อนได;เป<นอย1างดี 

นอกจากน้ีพบว1า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง ได;มีการออก ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝCDงว1าด;วยการส1งเสริมและสนับสนุนการมีส1วนร1วมของชุมชนชายฝCDงและองคJกรปกครองส1วนท;องถ่ิน 

พ.ศ. 2560 เพ่ือส1งเสริม ช1วยเหลือ และสนับสนุนชุมชนชายฝCDงและองคJกรปกครองส1วนท;องถ่ินในการบริหาร

จัดการ การปลูก การบำรุงึง การอนุรักษJ การฟàâนฟู และการใช;ประโยชนJจากทรัพยากรทะเลและชายฝCDง 

การดำเนินงานท่ีผ1านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDงจึงไม1ได;มีเพียงมาตรการในการจัด แต1ได;มีการ

ส1งเสริมและทำงานร1วมกับชุมชน เช1น การทำธนาคารปู การปล1อยพันธุJปูม;าเพ่ือฟàâนฟูชายฝCDงทะเล ร1วมกับ

สำนักงานวิจัยแห1งชาติ กรมประมง และภาคส1วนอ่ืนๆ พัฒนาคู1มือการจัดทำธนาคารปู เป<นต;น  

8.3 การมีส2วนร2วมของชุมชนในการฟpqนฟูและอนุรักษ?ปูมTา 

การที่พระราชบัญญัติส1งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง พ.ศ. 2558 และ

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได;ส1งเสริมกลไกการมีส1วนร1วมของภาคประชาชนในการจัดการประมง

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมทะเลและชายฝCDง ทำให;การภาคประชาชน โดยเฉพาะชุมชนชายฝCDง

มีโอกาสกำหนดแนวนโยบายด;านการอนุรักษJและฟàâนฟูท้ังในระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี จนนำไปสู1การทำแผนงาน

และโครงการท่ีส1งเสริมการฟàâนฟูและอนุรักษJทรัพยากรปูม;า โดยเฉพาะอย1างย่ิงการทำ “ธนาคารปูมTา” ชุมชน

ประมงรอบอ1าวบ;านดอนได;ลุกข้ึนมาจัดต้ังธนาคารปูม;าอย1างต1อเน่ือง ยกตัวอย1างโมเดลธนาคารปูม;าพุมเรียง 

จากอดีตท่ีชาวประมงพ้ืนบ;านทุกคร้ังท่ีออกเรือประมงจะจับปูม;าได;มากมายวันละหลายร;อยกิโลกรัม แต1เม่ือ

เวลาผ1านไป อุปกรณJจับสัตวJน้ำถูกพัฒนาให;มีศักยภาพสูง ประกอบกับความต;องการบริโภคเพิ่มมากขึ้น

ท้ังในประเทศและส1งออกต1างประเทศ ปริมาณสัตวJน้ำโดยเฉพาะปูม;าและปูทะเลในอ1าวพุมเรียงท่ีเป<นส1วนหน่ึง

ของอ1าวบ;านดอนลดลงจนเหลือจับได;ประมาณ 5-10 กิโลกรัม จนกระทั่งปf พ.ศ. 2550 ชาวประมงพื้นบ;าน

อ1าวพุมเรียงท่ีทำอาชีพประมงปูม;าจึงมีแนวคิดจัดต้ัง "ธนาคารปูม;า" ข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณปูในอ1าวพุมเรียง โดยคำว1า 
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“ธนาคารปูม;า” หมายถึงการรับบริจาค "แม1ปูไข1นอกกระดอง" จากชาวประมง มาฝากอนุบาลเลี้ยงในกระชัง

ให;เติบโตเป<น “ลูกปู” หลังจากน้ัน นำไปปล1อยให;เติบโตในอ1าวพุมเรียง ช1วยให;ปูม;าเพ่ิมจำนวนมากข้ึน            

อันหมายถึง “ดอกเบ้ีย” ท่ีได;รับกลับคืนมาจากการฝากแม1ปู (จรินทรJ เฉยเชยชม และคณะ, 2550 สัมภาษณJ)  

ทั้งนี้รูปแบบการทำธนาคารปูม;าขึ้นอยู1กับบริบทของแต1ละพื้นที่ และการจัดการภายในของกลุ1ม

ท่ีทำหน;าท่ีบริหารจัดการธนาคารปูม;า อาจกล1าวได;ว1าการทำธนาคารปูม;าเป<นมาตารการทางสังคมท่ีเกิดขึนจาก

การผสมผสานภูมิปCญญาของคนในท;องถ่ิน กับการสนับสนุนและการช1วยเหลือจากหน1วยงานภาครัฐในการ

ร1วมกันฟàâนฟูและอนุรักษJปูม;า อย1างไรก็ตามส่ิงท่ีน1าสนใจคือ การกำหนดมาตราการการบริหารจัดการด;านประมง

และทรัพยากรชายฝCDงหากจะต;องการให;เกิดผลสัมฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพจะต;องให;ความสำคัญกับการมีส1วนร1วม

ของทุกภาคส1วนท่ีเก่ียวข;อง ไม1ว1าจะเป<นหน1วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

ดังน้ันการดำเนินการจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยกรณีปูม;าในจังหวัดสุราษฏรJธานี จึงต;องให;ความสำคัญกับกระบวนการ

ทำงานร1วมกับทุกภาคส1วนท่ีเก่ียวข;องเพ่ือกำหนดเปùาหมายร1วมก1อนท่ีจะนำไปสู1ปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ี 
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บทท่ี 9 

สภาวะสังคมเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝjkง 

9.1 สภาวะสังคมของชุมชนประมงชายฝjkงอ2าวบTานดอน 

ชุมชนประมงชายฝCDงอ1าวบ;านดอนมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันอยู1กับฐานทรัพยากร แรงงานในกระบวนการผลิต

เป<นแรงงานในครัวเรือนท้ังหมด  หรือการออกปากขอแรงกันซ่ึงเป<นทุนทางสังคมของชุมชนท่ีสำคัญ วิถีชีวิต

จึงอยู1กันในลักษณะสังคมเครือญาติ พ่ึงพาอาศัยกัน  

การต้ังบ;านเรือนมักสร;างเรียงรายกันตามแนวสองฝCDงคลองท่ีเช่ือมต1อกับทะเลหรือปากอ1าว เพ่ือความสะดวก

ในการเดินทางหรือสัญจรทางน้ำ เน่ืองจากเป<นเส;นทางในการทำมาหากินหรือเข;าถึงแหล1งทรัพยากรของคนชายฝCDง

หรือคนลุ1มน้ำ การสร;างบ;านเรือนจึงเป<นไปตามวิถีการดำรงชีพของคนกับทะเล  

ด;านอาชีพ จากรายงานสถิติจังหวัดสุราษฏรJธานี 2561 ประชากรมีอาชีพภาคเกษตรและประมง ร;อยละ 48 

นอกภาคเกษตรและประมง ร;อยละ 52 (สำนักงานสถิติจังหวัด, 2561) โดยภาคประมงมี 3 รูปแบบคือ         

ทำประมงจับน้ำธรรมชาติ เพาะเล้ียง และแรงงานภาคประมง  

ด;านสุขภาพและคุณภาพชีวิต จากงานศึกษาสถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู;ประกอบอาชีพ

ประมงชายฝCDงอ1าวบ;านดอน จังหวัดสุราษฏรJธานี ของวรรณา และวัฒนา (2556) พบว1า คุณภาพชีวิต

ของประมงจับสัตวJน้ำธรรมชาติต่ำสุดเม่ือเทียบกับผู;เล้ียงหอย โดยกลุ1มผู;เล้ียงหอยนางรมมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุด 

จับสัตวJน้ำตามธรรมชาติมีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลางโดยมีคุณภาพชีวิตลักษณะงาน เปûดโอกาสให;

ผู;ปฏิบัติงานได;พัฒนาความรู;ความสามารถได;เป<นอย1างดี (development of human capacities) อยู1ในระดับสูง 

(ร;อยละ 76.66) โดยพบว1าคะแนนคุณภาพชีวิตท่ีน;อยหรือต่ำสุดได;แก1ด;านลักษณะงานท่ีส1งเสริมความเจริญเติบโต

และความม่ันคงให;แก1ผู;ปฏิบัติงาน (growth and security)รองลงมา ได;แก1 ค1าตอบแทนท่ีเป<นธรรมและเพียงพอ 

(adequate and fair compensation)  ด;านสุขภาพกลุ1มประมงจับสัตวJน้ำธรรมชาติมีสุขภาพปกติร;อยละ 33.33 

มีความเส่ียงด;านสุขภาพ ร;อยละ 41.91 เจ็บปmวยร;อยละ 24.76 ด;วยโรคอ;วน ความดัน ไขมันสูง เกwา โดยผู;ชาย

ปmวยเป<น 2 เท1าของผู;หญิง และปmวยมากกว1า 1 โรค   

ความสัมพันธ?และการรวมกลุ2มของชุมชนประมง 

ชุมชนชาวประมงมีความภาคภูมิใจในวิถีคุณค1า วิถีวัฒนธรรมภูมิปCญญาการทำประมงของตน ที่มี

การสืบทอดกันมาท่ีสะท;อนให;เห็นถึงความเข;มแข็งของชุมชนประมง โดยถือว1าผลประโยชนJของส1วนร1วมเป<นตัวต้ัง 

เน;นความร1วมมือกันในการแก;ไขปCญหาชุมชน เน่ืองจากสภาพทางสังคมของชุมชนน้ันเป<น “ระบบเครือญาติ” 

ดังน้ัน ในบริบททางสังคมของชุมชนจึงมีความเอ้ืออาทรและมีความผูกพันกันอยู1มาก จากการศึกษาท่ีเห็นได;ชัด

จากการสร;างเครือข1ายการอนุรักษJอ1าวบ;านดอนร1วมกันทำงานเพ่ือขับเคล่ือนให;เกิดความความม่ันคงในการดำรงชีพ  

ซ่ึงในกระบวนการสร;างเครือข1ายของอ1าวบ;านดอนมองมิติการสร;างเครือข1ายม่ีมองถึงภูมินิเวศท่ีมีความสัมพันธJกัน 

โดยประกอบด;วยภูมินิเวศ 4 ประเภท คือ  “ เขา ปjา นา เล ” หมายถึง ภูมินิเวศภูเขา ปmาไม; นาข;าว และทะเล  

จากการสร;างเครือข1ายท่ีคำนึงถึงการช1วยเหลือเก้ือกูลกันของท้ัง 4 ภูมินิเวศ ทำให;ได;มีการทำกิจกรรมร1วมกัน

อย1างสม่ำเสมอ และสามารถสร;างพลังขับเคล่ือนในแนวคิดการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติร1วมกัน  
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เกษตรและประมง 
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อื่นๆ  
29% 

9.2 สภาวะเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝjkงอ2าวบTานดอน 

พ.ศ. 2560 โครงสร;างเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรJธานี โดยพิจารณามูลค1าผลิตภัณฑJมวลรวมจังหวัด 

(GPP) ณ ราคาตลาดในปf พ.ศ. 2560 พบว1าข้ึนกับสาขาเกษตรกรรม 47,266 ล;านบาท คิดเป<นร;อยละ 22.40 

ของผลิตภัณฑJมวลรวมจังหวัด รองลงมาได;แก1 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (42,365 ล;านบาท) คิดเป<นร;อยละ 20.07 

สาขาอุตสาหกรรม (33,840 ล;านบาท) คิดเป<นร;อยละ 16.03 และสาขาการขายส1งขายปลีก (27,448 ล;านบาท) 

คิดเป<นร;อยละ 13.01 สาขาอ่ืนๆ ร;อยละ 28.49 (สำนักงานเกษตรและสหกรJ จังหวัดสุราษฏรJธานี, 2562)  

แผนภูมิท่ี 9 - 1 โครงสร;างเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฏรJธานี พ.ศ 2560 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรและสหกรณJ จังหวัดสุราษฏรJธานี, 2562 

9.2.1 รายไดTครัวเรือนประมงอ2าวบTานดอน  

จากรายงานสถิติจังหวัดสุราษฏรJธานี พ.ศ. 2561 พบว1า สาขาประมง ล1าสัตวJ หาของปmา มีรายได;เฉล่ีย

ต1อครัวเรือน 36,460 บาทต1อเดือน จากการสัมภาษณJประมงพ้ืนบ;านในอ1าวบ;านดอน จำนวน 57 ครัวเรือน 

พ.ศ. 2563 พบว1า รายได;เฉล่ียครัวเรือนจากการทำประมงเฉล่ียต1อเดือน 19,683 บาท  เม่ือเทียบกับรายได;เฉล่ีย

ประเทศไทย ปf 2562 เท1ากับ 26,018 บาทต1อเดือน (สำนักสถิติแห1งชาติ, 2562) จะเห็นว1ารายได;ครัวเรือน

ประมงต่ำกว1าค1าเฉล่ียของประเทศ 

9.2.2 รายจ2ายครัวเรือนประมงอ2าวบTานดอน 

จากรายงานสถิติจังหวัดสุราษฏรJธานี พ.ศ. 2561 พบว1า รายจ1ายของประชากรสาขาประมง ล1าสัตวJ 

หาของปmา เฉล่ียต1อครัวเรือน 26,163 บาทต1อเดือน จากการสัมภาษณJประมงพ้ืนบ;านในอ1าวบ;านดอนจำนวน 

57 ครัวเรือน พ.ศ. 2563 พบว1า รายจ1าย 16,476 บาทต1อเดือน เม่ือเทียบกับรายจ1ายเฉล่ียประเทศไทย ปf 2561 

เท1ากับ 21,346 บาทต1อเดือน (สำนักสถิติแห1งชาติ, 2562) พบว1ารายจ1ายครัวเรือนประมงต่ำกว1าระดับประเทศ  

9.2.3 หน้ีสินครัวเรือนประมงอ2าวบTานดอน 

จากรายงานสถิติจังหวัดสุราษฏรJธานี พ.ศ. 2561 พบว1า หน้ีสินของประชากรสาขาประมง ล1าสัตวJ หาของปmา 

เฉลี่ยต1อครัวเรือน 120,000 บาท จากการสัมภาษณJประมงพื้นบ;านในอ1าวบ;านดอน จำนวน 57 ครัวเรือน 
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พ.ศ. 2563 พบว1า หน้ีสินส1วนใหญ1 50,000 - 100,000 บาท พบว1าหน้ีสินครัวเรือนประมงพ้ืนบ;านอ1าวบ;านดอน 

ต่ำกว1าค1าเฉล่ียสาขาประมง ล1าสัตวJหาของปmาของจังหวัด 

เม่ือเทียบรายได;ต1อค1าใช;จ1าย พบว1า รายจ1ายครัวเรือนประมงในอ1าวบ;านดอนต่ำกว1ารายได; แสดงให;เห็นว1า 

ครัวเรือนประมงอ1าวบ;านดอนยังสามารถพ่ึงพิงเศรษฐกิจจากภาคประมงได;อยู1 ซ่ึงสอดคล;องกับการศึกษาวิจัย

ของชนัญชิดา (2560) พบว1า ครัวเรือนของชาวประมงในอ1าวบ;านดอน พอมีทางเลือกในการปรับยุทธวิธี

ในการดำรงชีพให;สามารถอยู1ได;ในชุมชนโดยไม1ลำบากจนเกินไป สภาพความสัมพันธJในทรัพยากรประเภทต1างๆ 

ทำให;ครัวเรือนของชาวประมงสามารถการเข;าถึงและใช;ประโยชนJซ่ึงส1งผลต1อการดำรงชีพ และส่ิงท่ีเป<นข;อสังเกต

ในการต1อสู;ของครัวเรือนประมง คือ เน;นการพ่ึงตนเองเป<นหลัก และปรับตัวเพ่ือสร;างความม่ันคงในการดำรงชีพ  

โดยอาศัยกลไกสถาบันต1าง ๆท่ีเข;ามาในชุมชน เพ่ือสร;างพลังอำนาจให;กับชุมชน  

9.2.4 เศรษฐกิจครัวเรือนท่ีทำประมงปูมTาในอ2าวบTานดอน  

จากการเก็บข;อมูลครัวเรือนท่ีทำประมงปูม;า อำเภอกาญจดิษฐJ อำเภอไชยา อำเภอดอนสัก อำเภอท1าชนะ 

จำนวน 57 ครัวเรือน พ.ศ. 2563 พบว1าครัวเรือนท่ีทำประมงปูม;า มีรายได;เฉล่ียต1อเดือน 25,136 บาทต1อเดือน 

รายจ1ายเฉล่ียต1อเดือน 18,882 บาทต1อเดือน หน้ีสินเฉล่ียครัวเรือนส1วนใหญ1อยู1ท่ี 20,000 - 50,000 บาท       

จะเห็นได;ว1ารายได;ครัวเรือนท่ีทำประมงปูม;าสูงกว1าค1าเฉล่ียรายได;ครัวเรือนประมงในอ1าวบ;านดอน แต1ยังต่ำกว1า

รายได;ของสาขาประมง เก็บของปmา ของจังหวัด รายจ1ายและหน้ีสินครัวเรือนท่ีทำประมงปูม;าก็เช1นเดียวกันคือ

ต่ำกว1าค1าเฉล่ียของสาขาประมง ของจังหวัดสุราษฏรJธานี  

การทำประมงปูม;าในพ้ืนท่ีอ1าวบ;านดอนใช;เคร่ืองมือในการทำประมง 2 ประเภท คือ ลอบปูและอวนปู 

จากการศักษาของชนัญชิดา (2560) พบว1า ชาวประมงท่ีใช;อวนปูจะได;ผลผลิตเฉล่ียต1อปfมากกว1าชาวประมง

ท่ีใช;ลอบปู รายได;ส1วนใหญ1จะเป<นรายได;ท่ีเกิดจากการขายปูท้ังตัว และจากการจับสัตวJน้ำอ่ืนๆ ท่ีเป<นผลพลอยได;

จากการทำประมง ราคาปูม;าท้ังตัวท่ีชาวประมงได;รับโดยเฉล่ียอยู1ท่ีกิโลกรัมละ 144.74 บาท ส1วนราคาขายเน้ือปูม;า

โดยเฉล่ียอยู1 ท่ี กิโลกรัมละ 380 บาท ในส1วนของกำไรสุทธิเฉล่ียต1อปfของครัวเรือนประมงลอบปูเฉล่ีย 

1,097,478.72 บาทต1อปfต1อ ส1วนครัวเรือนท่ีทำอวนปูเฉล่ีย 1,941,033.77 บาทต1อปfต1อราย 

9.3 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใชTประโยชน?ทรัพยากรทะเลและชายฝjkงและการลดลงของปูมTา     

ต2อชาวประมงอ2าวบTานดอน 

9.3.1 ชาวประมงมีความเส่ียงและความเปราะบางในการดำรงชีพ  

โดยปCจจัยจากคุณภาพน้ำและระบบนิเวศทะเลถูกคุกคาม ท้ังจาก น้ำเสียจากการเพาะเล้ียงชายฝCDง อุตสาหกรรม

ชายฝCDง การเดินเรือขนส1ง การท1องเท่ียว การใช;เคร่ืองมือประมงท่ีทำลายหน;าดิน ส1งผลกระทบต1อหญ;าทะเล 

สัตวJวัยอ1อน ทำให;ทรัพยากรสัตวJน้ำลดลงมีผลทำให;ชาวประมงพ้ืนบ;านมีความเปราะบางเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ

พ้ืนท่ีทำประมงพ้ืนบ;านลดลงจากการจับจองพ้ืนท่ีทะเลเพาะเล้ียงหอยนอกเขตอนุญาติ ทำให;พ้ืนท่ีทำการประมง

ลดลงมากกว1าร;อยละ 40 เกิดความไม1ม่ันคงในอาชีพ ดังคำกว1าของประมงพ้ืนบ;านว1า 

“ในลีเล็ดหนักกวAาเพ่ือน...เม่ือกAอนหากินกันสบาย ออกทะเลไปสัก 2  -3 ช่ัวโมงก็ได#ของมาเต็มแล#ว...
อยูAแครงทะเลมีเจ#าของ เข#าไปหาไมAได#ถูกยิง...คอกหอยที่ลีเล็ดไมAเคยถูกรื้อ ผู#นำรายงานทุกครั้งวAา 
ไมAมีปpญหา เพราะถ#าแลกับตาก็จะไมAมีปpญหา เพราะไมAมีคอก แตAพ้ืนท่ีมีเจ#าของ ใครเข#าไปทำประมง
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ไมAได# มีขนำ มีคนเฝMาท้ังกลางคืนกลางวัน เปSนคนตAางด#าว เขาไมAรู#วAาใครเปSนใคร ใครบุกลุกเข#าไปก็ยิง
สวน น้ีคือปpญหาท่ีเข#าไปทำการประมงไมAได# แถมพ้ืนท่ีตรงน้ันเปSนทะเลสาธารณะไมAอนุญาตให#เล้ียงหอย 
เปSนเขตพ้ืนท่ีชุAมน้ำ แตAผู#นำก็อาศัยโอกาสท่ีหอยเกิดเอง จับจองเปSนพ้ืนท่ีสAวนตัวสร#างรายได#มหาศาล....
ขยายไปเอาถึงเขตทAาฉางแล#ว ขายให#ฝร่ัง...กินสองตAอชAวยดูแลคอกให#นายฝร่ังตAอกัน” (ประมงพ้ืนบ;าน, 

สัมภาษณJ, 16 สิงหาคม 2560)   

9.3.2 รายไดTหลักชาวปะมงลดลง  

การลดลงของทรัพยากรปูม;าในอ1าวบ;านดอน จากปCจจัยการทำประมงท่ีมากเกิน ทำให;ชาวประมงพ้ืนบ;าน

มีรายได;จากการทำประมงลดลง ต;องทำงานเพ่ิมข้ึนโดยการเพ่ิมเคร่ืองมือประมง และทำอาชีพเสริมเพื่อให;มีรายได;

เพียงพอกับค1าใช;จ1ายที่เพิ่มขึ้น แม;ปCจจุบันรายได;จากการทำประมงยังพอประทังชีวิตอยู1ได; แต1ไม1มีเงินทุน

หรือการเก็บออมท่ีเพียงพอสำหรับการลงทุนทำประมง จากการสัมภาษณJครัวเรือนประมงพบว1าส1วนใหญ1มีหน้ีสิน

เพ่ือใช;มาซ1อมและซ้ือเคร่ืองมือประมง  

9.4 การปรับตัวชาวประมงอ2าวบTานดอน 

จากสถานการณJปCญหาท่ีส1งผลกระทบต1อประมงพ้ืนบ;าน จึงทำให;ชาวประมงอ1าวบ;านดอนมีการปรับตัวเพ่ือดำรงชีพ 

4 ประการ คือ  

1) การรวมกลุ1มและสร;างเครือข1าย เป<นการสานต1อองคJกรที่มีอยู1เดิมของชุมชน แต1เป<นองคJกรเครือข1าย

ที่ไม1เป<นทางการ เมื่อวิกฤตอ1าวบ;านดอนเริ่มเกิดขึ้นทำให;เกิดความร1วมมือกันของเครือข1ายเพื่อสร;างอำนาจ

การต1อรองกับภาคีภาคส1วนต1าง ๆ   

2) การสร;างความหลากหลายของทางเลือกในการประกอบอาชีพ เช1น การหางานทำในเมือง รับจ;างท่ัวไป  

3) การพัฒนาความรู;ของชุมชนประมงในด;านการวิจัยเพ่ือนำไปสู1การสร;างทางเลือกทางอาชีพ และเสริมสร;าง

ความรู;เพ่ือนำไปสู1การพัฒนาอาชีพ และเป<นการจัดการทรัพยากรประมงท่ีกินได; 

4) การจัดการทรัพยากรร1วม ซ่ึงเป<นความร1วมมือกันในการทำงานระหว1างภาคประชาชนกับหน1วยงาน

ภาครัฐ โดยภาคประชาชนให;ความสำคัญกับการมีส1วนร1วมของผู;หญิงทั้งในการอนุรักษJ ฟàâนฟูทรัพยากร 

และการร1วมตัดสินใจในการทำงานของชุมชน เป<นส1วนท่ีสามารถสนับสนุนการทำงานได;เป<นอย1างดี ความพยายาม

ของกลุ1มผู;หญิงในการสร;างสวัสดิการฐานชุมชนขึ้นมาเพื่อสร;างหลักประกันในการดำรงชีพตนเอง เช1น 

การสร;างกองทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองมือประมง การทำธนาคารปูม;า และการสร;างกิจกรรมต1าง ๆ เช1น การท1องเท่ียว 

มีการทำงานลักษณะเครือข1ายท่ีเรียกว1า “เครือข1ายอ1าวบ;านดอน”  
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บทท่ี 10 

ขTอเสนอการจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตว?น้ำวัยอ2อนแบบมีสวนร2วม 

การศึกษาด;านบริบทพ้ืนท่ีและสภาวะสังคมเศรษฐกิจชุมชนชายฝCDงจังหวัดสุราษฏรJธานี: การจัดการ

พื้นที่หลบภัยกรณีปูม;าในจังหวัดสุราษฏรJธานี ทำให;คณะวิจัยเห็นสถานการณJภาพรวมการประมง 

โดยเฉพาะอย1างย่ิงการประมงท่ีเก่ียวข;องกับปูม;าในพ้ืนท่ีอ1าวบ;านดอน จังหวัดสุราษฎรJธานี เห็นถึงศักยภาพของพ้ืนท่ี 

ศักยภาพขององคJกรและชุมชนชาวประมงพ้ืนบ;าน รวมถึงการมีส1วนร1วมของภาคส1วนต1างๆ ในการจัดการทรัพยากร 

ตลอดจนการนำเอาภูมิปCญญามาประยุกตJรวมกับงานวิชาการท่ีได;สนับสนุนจากหน1วยงานภาครัฐ   อันนำไปสู1

การจัดการทรัพยากรประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝCDงบนฐานระบบนิเวศ 

10.1 ขTอเสนอเชิงหลักการ  

การจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยกรณีปูม;าในจังหวัดสุราษฏรJธานี จะต;องต้ังอยู1บนฐานคิดและหลักการดำเนินงาน

ท่ีสอดคล;องกับไปทั้งระบบนิเวศในพื้นที่ กรอบนโยบายและกฏหมายของหน1วยงานที่เกี่ยวข;องและนำไปสู1

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

10.1.1 การบริหารจัดการทรัพยากรประมงบนฐานระบบนิเวศ เป<นการบูรณาการองคJความรู;

ด;านระบบนิเวศเข;ากับการบริหารจัดการการใช;ประโยชนJทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศ และตอบสนองความต;องการท่ีหลากหลายของผู;ใช;ประโยชนJจากทะเลและทรัพยากรชายฝCDง 

โดยต;องคำนึงถึงองคJประกอบของระบบนิเวศว1ามีความสัมพันธJในลักษณะท่ีเก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยกัน หากทำให;

ระบบนิเวศขาดความสมดุลก็จะทำให; ระบบวิถีชีวิตของผู;คนท่ีพ่ึงพาระบบนิเวศต;องสูญเสียทางด;านเศรษฐกิจ 

และท่ีสุดนำไปสู1ปCญหาสังคมได; ด;วยเหตุน้ี การจัดการเชิงระบบนิเวศจึงรวมมิติการจัดการท่ีสอดคล;องกับแนวคิด

การพัฒนาท่ียังยืน คือการสร;างความสมดุลให;เกิดข้ึนท้ังด;านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล;อม 

10.1.2 การใชTความรูTและนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรปูม;ามีคุณค1าทางเศรษฐกิจ 

เพราะเป<นสินค;าท่ีมีความต;องการสูงท้ังในประเทศและต1างประเทศ ดังน้ันการเร1งแก;ไขปCญหาปริมาณปูม;า

ตามธรรมชาติที่ลดลงจึงมีความจำเป<นอย1างยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยและพัฒนาร1วมกับชุมชนประมง

และองกรJกรท;องถ่ินในแต1ละพื้นที่ เพื่อพัฒนารูปแบบการฟàâนฟูปูม;าตามธรรมชาติ โดยใช;ความรู;ร1วมระหว1าง

ภูมิปCญญาท;องถ่ินของแต1ละพ้ืนท่ีบูรณาการเข;ากับความรู;ทางวิทยาศาสตรJ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิด

ปูม;าตามธรรมชาติ และการสร;างกระบวนการมีส1วนร1วมกับชุมชน 

10.1.3 การใชTขTอมูลเพ่ือติดตามและประเมินสถานภาพทรัพยากรปูมTา ในอดีตท่ีผ1านมา การลดลง

ของทรัพยากรปูม;าเกิดขึ้นจากการจับที่เกิดศักยภาพที่ธรรมชาติจะเกิดทดแทนได; และ เครื่องมือที่ชาวประมง

ใช;จับปูมีประสิทธิภาพสูงข้ึน กฏหมายและข;อบังคับเก่ียวกับการอนุรักษJปูทะเลท่ีมีอยู1ล;าสมัย และไม1มีประสิทธิภาพ

ในการใช;บังคับในทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงมีความจำเป<นอย1างยิ่งจะต;องพัฒนาระบบติดตามความเปลี่ยนแปลง

ของทรัพยากรปูม;า และกำหนดมาตรากเฉพาะสำหรับพ้ืนท่ีท่ีเป<นแหล1งปูม;าท่ีสำคัญของประเทศ และแนวทาง

ภาพรวมของการจัดการประมง และแนวทางเฉพาะสำหรับการจัดการปูม;าในทะเลไทย 



 55 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/30  

 

10.2 ขTอเสนอเชิงมาตราการ 

10.2.1 มาตราการทางกฏหมาย กฏหมาย ระเบียบ และประกาศ เป<นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช;ในการกำกับ

ดูแลทรัพยากรปูม;าไม1ให;ถูกคุกคามจากการทำประมงที่ไม1รับผิดชอบจากชาวประมงพื้นบ;าน ด;วยเหตุนี้

การปรับปรุงกฏหมายให;สอดคล;องกับสถานการณJปCจจุบันจึงเป<นส่ิงสำคัญ จะเห็นได;ว1ามาตราการทางกฏหมาย

ของไทยที่เกี่ยวข;องกับทรัพยากรปูม;าค1อนข;างล;าหลังและไม1ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ 

และควรจะมีการมาตราการเฉพาะสำหรับแต1ละพ้ืนท่ีเพราะบริบทพ้ืนท่ีหรือระบบนิเวศของแต1ละจังหวัด

แตกต1างกันไป ดังน้ันการใช;กลไกคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจึงเป<นส่ิงท่ีจำเป<นการออกประกาศต1างๆ 

ท่ีนำไปสู1การจัดการปูม;าท่ีย่ังยืน 

10.2.2 มาตรการทางสังคม กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ต1างเป<นเครื่องมือที่ทำให;เห็นภาพรวม

ของการจัดการทรัพยากรประมงและชายฝCDง แต1บางกรณีอาจจะนำมาสู1ความขัดแย;งในบางพื้นที่ได; ดังนั้น 

อาจจะต;องมีมาตราการทางสังคมร1วมเพื่อให;เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน และเป<นลด

ความขัดแย;งในแต1ละพ้ืนท่ี โดยใช;กระบวนการมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วนท่ีเก่ียวข;อง ไม1ว1าจะเป<นหน1วยงาน

ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มาร1วมกันกำหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝCDงในภาพรวม ก1อนท่ีจะกำหนดมาตราการเฉพาะสำหรับการจัดการปูม;า ท้ังน้ีเพ่ือให;เกิดเปùาหมายร1วม

ก1อนท่ีจะนำไปสู1ปฏิบัติการจริงของแต1ละพ้ืนท่ี 

10.3 ขTอเสนอเชิงพ้ืนท่ี: อ2าวบTานดอน 

10.3.1 การฟpqนฟูและอนุรักษ?อ2าวบTานดอน การที่ทรัพยากรปูม;าจะเพิ่มปริมาณขึ้น ไม1ใช;เพียงแค1

การจัดทำธนาคารปูม;า แต1ส่ิงท่ีจะต;องดำเนินการควบคู1กันคือการอนุรักษJและฟàâนฟูอ1าวบ;านดอนให;มีระบบนิเวศ

ท่ีอุดมสมบูรณJ มีปmาชายเลนท่ีสามารถทำหน;าเป<นแปล1งอนุบาลและแหล1งหลบภัยตามธรรมชาติของสัตวJน้ำวัยอ1อน 

และเป<นแหล1งกรอกของเสียไม1ให;ไหลลงสู1อ1าวบ;านดอน ขณะเดียวกันชาวประมงหากต;องการให;มีปูม;าจํานวนมาก 

ก็ควรมีวิธีการในการอนุรักษJทรัพยากรปูม;าและสัตวJน้ำชนิดอ่ืน รวมท้ังหามาตรการในการปùองกันเพ่ือหาจุดสมดุล

ในการทำการประมง โดยหน1วยงานของรัฐควรเข;ามามีบทบาทในการส1งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ1ม เช1น 

การเสริมสร;างชุมชนประมงเข;มแข็ง การรวมกลุ1มกนของชาวประมงในการกำหนดมาตราการปùองกัน

และช1วยอนุรักษJทรัยพากรปูม;าในชุมชน 

10.3.2 การจัดการเชิงพื้นที่ในอ2าวบTานดอน การประมงในอ1าวบ;านดอนมีความหลากหลาย

และประกอบไปด;วยกลุ1มคนท่ีใช;ประโยชนJท่ีแตกต1างกัน ดังน้ันการต;องให;ความสำคัญกับมิติการทำงาน

ท่ีเอ้ือต1อการมีส1วนร1วม เช1น ได;เข;าร1วมแลกเปล่ียน การรับรู; ได;นำไปสู1การยกระดับของกิจกรรมท่ีการอนุรักษJ

ฟàâนฟู การแก;ไขปCญหา กติกา ข;อกำหนด สู1การเอื้อประโยชนJต1อการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝCDง 

ที่เชื่อมโยงเข;ากับความมั่งคงด;านอาหารและความมั่งคงด;านอาชีพของชุมชนประมงรอบอ1าวบ;านดอน 

รวมท้ังการปรับเปล่ียนกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข;องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝCDงท่ีสะท;อนถึง

ความเป<นประชาธิปไตยในลักษณะท่ีเป<นข;อตกลงร1วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ

ไปตามทรัพยากรแต1ละประเภท 
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10.3.3 การใหTคุณค2าและการพัฒนาอาชีพอย2างเท2าเทียม เป<นการใช;แนวคิดเศรษฐศาสตรJเข;ามา

เป<นเคร่ืองมือหน่ึงในการบริหารจัดการทรัพยากรในอ1าวบ;านดอน โดยใช;แนวคิดเศรษฐศาศาตรJท่ีอิงกับ

ฐานเศรษฐกิจชุมชน ท่ีไม1ได;เน;นเพียงรายได;เพียงอย1างเดียว แต1เน;นการกระจายรายได;ท่ีเป<นธรรมให;กับคนทุกกลุ1ม

ที่ใช;อ1าวบ;านดอนเป<นฐานอาชีพ ทั้งนี้เพราะอ1าวบ;านดอนมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล1งท1องเท่ียว และแหล1งวัฒนธรรมท่ีสามารถสร;างงานสร;างอาชีพและสร;างรายได;ให;กับผู;คนรอบอ1าวบ;านดอนได; 

ดังน้ัน หากมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนจะสามารถทำให;อ1าวบ;านดอนกลายเป<นแหล1งอาชีพท่ีย่ังยืน 

และนำไปสู1ความม่ันคงของชีวิต และตอบโจทยJการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยตรง 
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