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Summary report 

 Small-scale Fishers and the Ecosystem-based Management of Fisheries and Marine 
and Coastal Resources in Trat Bay 

 

This study report has an objective for use of its information in consultation on fisheries and marine 

and coastal resource management in Trat Bay using the approach of eco-based fisheries 

management linked economic and social aspects with resources to create balance in the use 

and care of resources.  This study has a conceptual base that previous fisheries resource 

management that focused mainly economic development led to loss of balance between social 

and resource aspects.  Although there is development of policy guidelines and relevant laws, they 

are unable to create balance in fisheries management.  Therefore, this study gathers information 

on fisheries and favourable and obstructing factors to fisheries management in Trat Bay.  The 

main target groups of this study are fisher folks’ groups in 58 communities of 11 sub-districts since 

there are dense fishing communities that use common resources.  These are: 1) Muang District 

in Ao Yai sub-district, Huang Nam Khao sub-district, Nong Khan Song sub-district, Nern Sai sub-

district, Tha Prik sub-district, Cham Rak sub-district, Ta Gang sub-district and Laem Glad sub-

district; 2) Klong Yai District in Mai Rood sub-district, Klong Yai sub-district, Haad Lek sub-district.  

This study gathered information on fishing households with community participation.  The study 

used the methodologies of questionnaire for households, small group discussion, in-depth 

interview and from secondary information.  The study found the following information. 

 Regarding situation of fishing problems in Trat Bay, marine and coastal resource started 

to deteriorate, resulted in decrease in income of fisher folks.  This deterioration is caused 

by over fishing using fishing gears with inappropriate sizes, increase in fishing gear and 

traditional fishing boats, illegal fishing in coastal area, disposal of garbage and waste 

water into the sea with damage ecosystem of the sea and coastal area that lead to 

decrease in marine life.  There is also conflicts between fisher folks boat and commercial 

fishing boats that illegally fish in restricted coastal area declared by laws.  There is also a 

problem of investment in coastal fishing by Thai and foreign nominees who investing in 
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buying small boats and hire foreigners to do coastal fishing through loopholes that state 

agencies were not strict in checking registration of traditional fishing boats.  There is a 

problem of passing laws without participation, violation of community rights to live their 

traditional way, which create impacts on fisher folks and cause increased vulnerability on 

fisher people when experiencing climate change. 

 Significant status of natural resources in Trat Bay include mangrove in Trat Bay, which 

serves as nursery for young marine life has been restored to be more abundant.  The area 

is home to a large school of dolphins, a rare marine species in Thailand, but death rates 

currently exceed birth rates.  For marine turtles and dugongs, only a few were found at 

coastal area of Laem Glad and Mai Rood sub-districts.  Major economic marine species, 

such as blue crab, shrimp and mantis shrimp, in Trat Bay are decreasing in the sea, but 

they are found more in conservation areas and nearby locations. 

 Fishing in Trat Bay is done in 3 characters.  First, it is a fishing in the sea and coastal area, 

which includes fishing outside coastal area 5 nautical miles from the shore, and coastal 

fishing with main fishing gears, such as shrimp floating net, which is used most, followed 

by crab net and traps, and fish net respectively.  Fishing is done according to season of 

marine life by households of fisher folks.  One household typically has more than one type 

of fishing gear so that they can continue to fish during the different seasons of the different 

marine animals throughout the year.  Coastal fishing boats below 10 ton gross accounts 

for 85% of all fishing boats.  In addition, coastal fishing restricts use of different fishing 

gears in overlapping areas.  Second, it is fishing in canals and mangrove that is done with 

and without boats.  Most are small fishing boats or fiber boats and small long-tailed boats 

below 2-ton gross.  They are doing subsistent fishing and for supplementary income.  Only 

a few that are fishing as their main income, such as using mud crab traps, fish net, 

collecting shell or catching shrimp.  Third is coastal aquaculture, with the majority raising 

mussels.  Cockle is found in Huang Nam Khao sub-district, Ao Yai sub-district, Haad and 

Lek sub-district, and fish farming on the banks of canals.  

 Regarding economic and social characters of fishing communities around Trat Bay, their 

main incomes are from fishing.  The marine species that give the main income are shrimp 
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and blue crab because of their good price.  They also earn additional income from fish 

net and mud crab traps with by-product of mantis shrimp from shrimp net during monsoon 

season which has high price providing good income for fisher people.  During prime 

fishing conditions, when the tidal swells are at their strongest, there is abundant marine 

life and fisher folks will go out fishing more than one round to save money for use during 

the season that they cannot go out to do fishing, as well as saving money for repair of 

fishing gear.  Furthermore, when they cannot go out fishing, men will earn supplementary 

income from wage earning, while women will process marine life, such as dried fish, dried 

shrimp, dried squid, shrimp paste for domestic consumption and for sale to earn 

supplementary income. 

Most fisher folks, around 42%, who have fishing boat below 5-ton gross earn income of 

around 50,000-100,000 THB per annum, followed by 31% who earn below 50,000 THB 

per annum.  Regarding household expenses excluding fishing, their average expenses 

are 96,324 THB per annum with average household debt at 84,992 THB.  For fisher folks 

with fishing boats from 5-ton gross to 10-ton gross, the majority, about 35%, earn more 

than 300,000 THB per annum, followed by 19% earning income of 50,000-100,000 THB 

per annum.  Their average household expenses, excluding expenses in fishing, are 

119,940 THB per annum with average household debt of 108,264 THB.  It is clear that 

household expenses are higher than income.  The highest item of household expense is 

food, followed by education of their children.  As a result, most fishing households are 

indebted from borrowing for investment in purchasing or repairing fishing gears and 

boats, as well as for household expenses. 

 Factors favourable to fishery management in Trat Bay are listed below. 

1. There is organization in all sub-districts for restoration and protection of marine 

and coastal resources at community and sub-district levels by either their own 

initiative and by support from state and private sectors.  They implement activities 

on reforestation of mangrove, declaration of areas for marine life conservation on 

7,805 rais of sea area in 5 sub-districts and prepare habitat for marine life, as well 



iv 
 

as formulating regulations for communities in fishing in conservation areas, and 

also doing crab bank. 

2. Organization as groups provides opportunity to present policy related opinions at 

local level with communication of information within the groups more than fisher 

folks that do not organize fishery group. 

3. Policy promoting participation of community in fisheries and marine and coastal 

resource management help fisher folks to have opportunity to take part in sharing 

their ideas. 

 Factors obstructing fisheries management in Trat Bay are listed below. 

1. Lack of a comprehensive and systematic database covering fisher folks and 

gender differentiated information for use in developing plan on support and 

promotion of the whole system. 

2. Organization of communities are isolated without linking together at ecological 

level.  Therefore, restoration and conservation of Trat Bay are done as activities 

without linking with situation and management of the problems with holistic 

ecosystem.  There is also lack of clear monitoring and evaluation of restoration 

and conservation. 

3. Most communities around Trat Bay do not have funds for restoration of marine and 

coastal resources.  Therefore, they have to depend on budget from external 

actors, such as government agencies with relevant remits and mandates who 

have perhaps yet to adopt area-based or ecosystem-based approaches. 

4. Management mechanism lack guarantee of opportunity for participation of women 

fisher folks who represent half of fisher people.  As a result, women do not have 

an opportunity to access to development, while women play a role in fisheries 

throughout the whole production chain. 

5. The role of provincial fisheries committee and provincial marine and coastal 

resource management committee that have separate working groups, resulted in 

lack of unity and integration in mutual operation.  They also have limited scope of 
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authorities, and could not support local fisheries and marine and coastal resource 

management. 

6. Laws related to fisheries and coastal management are not linked together, 

resulted in lack of potential in enforcement since there are several relevant 

agencies.  In addition, legislation of laws aims primarily at responding to objective 

on resource management on each aspect and authorities of the organization.  As 

a result, there is overlapping of laws and exercise of authorities by state officials.  

There are several state agencies responsible for taking care of the same problem 

with authority under specific laws.  Therefore, problems in management are 

different and there is overlapping of authorities and tasks. 

7. Coordination among relevant state agencies is not appropriate to the style 

required for effective fisheries and coastal resource management that, needs to 

be holistic and integrated as a whole system because fisheries and coastal 

resources are open resources without borders; they can be mobile and everyone 

can mutually use them.  Therefore, management should use ecosystem as the 

base in integrated and holistic management from all concerned parties. 

8. Laws were passed urgently without participation of stakeholders, and passing 

several laws in just only one year.  Communication on information on laws are not 

widespread difficult to understand.  They do not give time for fisher people to 

change their fishing gear.  There is confusion in laws and fisher folks could not 

adapt themselves, and their lives are affected.  As a result, laws do not get 

acceptance.  Laws are broken and protested by fisher people and do not fulfil the 

intention in sustainable fishery management. 

 Recommendations in fisheries and marine and coastal resource management in Trat Bay 

are listed below. 

1. Develop database of all relevant agencies as a single data and it is easy, 

convenient and in time for use by all parties.  It can also be used as database for 

mutual planning on fisheries management based on ecosystem that defines goal, 
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indicators and operational guidelines along the same direction that are mutually 

agreed upon. 

2. Improve efficiency in management based on good governance through a process 

of participation in thinking and decision-making on matters related to the use, 

conservation and restoration of marine and coastal resources by promoting and 

supporting preparation of community representatives and consultation with 

community members first.  There are measures ensuring women to take part in 

thinking and decision-making in the meeting as well. 

3. State sector with a task in prevention and suppression of illegal fishing should 

seriously carry out their task with local communities taking part in the operation as 

well as monitoring and evaluation of operation of state officials. 

4. Provide support and recognition of community rights to participation in 

conservation and restoration of marine and coastal resources. 

5. Managing issues with different opinions or conflicts that arise, coordinate for 

consultation on common direction in problem resolution.  There is participatory 

research study with concern on local knowledge and wisdom holding the goal of 

sustainable fisheries and marine and coastal resource management that are 

mutually agreed upon to create measures to mutually end conflicts that arise, and 

further used as standard in fisheries management. 

6. Improve fisheries laws by changing to clear definition of fisher folks that conform 

to the current context.  There is improvement of roles of function, task and 

responsibility of the fisheries and marine and coastal resources committees 

through process of participation of community.  The ratio of fisheries should be 

organized to reflection ratio of commercial and traditional fisher people and both 

women and men fisher people in a balanced way.  There should also be genuine 

decentralization of power in decision-making on fisheries and natural resources 

management to the local area, as well as formulating measures to address the 

problem of IUU that are consistent and appropriate to different sizes of fisher folk 

and commercial boats. 
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ค ำน ำ 

 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เข้ามาด าเนินงานในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศอ่าวตราดเพ่ือรุกรับปรับตัวของชุมชนชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
ความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจวางแผน ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง และศูนย์วัจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่างท าการศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่ยังขาดการบูรณาการให้เป็นข้อมูลฐานเดียวกัน (single 
data) โดยเฉพาะฐานข้อมูลของประมงพ้ืนบ้าน จึงได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากท้ังสองหน่วยงาน
และศึกษาข้อมูลส่วนพ่ิมเติม โดยการมีส่วนร่วมของคนชุมชน ท้องถิ่นและท้องที่เป็นทีมในการเก็บข้อมูล
ครัวเรือนประมง จ านวน 1,172 ครัวเรือน    ใน 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลอ่าวใหญ่ ต าบลห้วงน้ าขาว ต าบลท่า
พริก ต าบลช าราก ต าบลแหลมกลัด ในอ าเภอคลองใหญ่  ต าบลไม้รูด ต าบลคลองใหญ่ ต าบลหาดเล็กใน 
อ าเภอคลองใหญ่ และมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาข้อมูลประมงในต าบลตะกาง และต าบลเนินทราย โดยมี
ทีมนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นทีมในการศึกษาข้อมูลชุมชน
ประมง เพ่ือบูรณาการข้อมูลพหุภาคเีพ่ือใช้วางแผนและตัดสินใจในการบริหารจัดการประมงบนฐานระบบ
นิเวศในอ่าวตราด 

 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1.กรอบกำรศึกษำ 
1.1 ที่มำกำรศึกษำและควำมส ำคัญของอ่ำวตรำด 

จังหวัดตราดมีทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
อีกท้ังยังเป็นแหล่งอาศัยที่ส าคัญของโลมาอิรวดี ซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธ์ ในขณะเดียวกันชุมชนชายฝั่ง
จังหวัดตราดก็พ่ึงพิงทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ในการยังชีพ จ านวนประชากรชายฝั่งที่เพ่ิมมากขึ้น และ
การจับสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก ส่งผลให้ทรัพยากรทะเล และชายฝั่งเสื่อมโทรมลง  

ระบบนิเวศท่ีซับซ้อนและหลากหลายของอ่าวตราดส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า ทั้งปริมาณ
และความหลากหลายของชนิดพันธุ์ อีกท้ังที่อ่าวตราดจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่พบเห็นสัตว์ทะเลหายากหลายชนิด 
เช่น เต่าทะเล โลมา เป็นต้น โดยเฉพาะโลมาอิรวดีที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ าจืดแต่ก็สามารถพบเจออยู่ในน้ ากร่อย
และน้ าเค็มได้ และอ่าวตราดยังเป็นแหล่งประมงท่ีส าคัญส าหรับชุมชนชายฝั่ง ทั้งการประมงขนาดเล็กไปจนถึง
การประมงเชิงพาณิชย์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ด้วยเหตุนี้อาชีพประมงและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงจึงเป็นอาชีพส าคัญอีกอาชีพหนึ่งของผู้คนในจังหวัดตราด  

ปัจจุบันความอุดสมสมบูรณ์ของท้องทะเลอ่าวตราดลดน้อยลงจนเกือบจะเสื่อมโทรม เนื่องมาจาก
หลากหลายสาเหตุ เช่น  คุณภาพน้ าเสื่อมลง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกินศักยภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และสภาพอากาศ เป็นต้น ผลกระทบที่ตามคือ ปริมาณสัตว์น้ าลดลง ป่าชายเลน 
หญ้าทะเล ปะการังก็มีคุณภาพเสื่อมโทรมลงและลดจ านวนลงเช่นกัน และท่ีสุดก็ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพของชุมชนชายฝั่ง ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะ
เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กระตุ้นให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 

ชาวประมงในอ่าวตราดอาศัยอยู่ริมปากอ่าวและตามล าคลองที่เชื่อมกับปากอ่าวเพ่ือให้สะดวกในการ
ออกเรือและจอดเรือ รวมถึงการจัดการเครื่องมือประมงและสัตว์น้ าที่จับได้สะดวก บางบ้านจะสร้างขน าส าหรับ
เป็นที่ส าหรับท าความสะอาด เก็บและซ่อมเครื่องมือประมง ชาวประมงในอ่าวตราดส่วนใหญ่เป็นประมงชายฝั่ง 
ใช้เรือขนาดเล็กไม่เกิน 5 ตันกรอสในการท าประมง  

ชาวประมงพ้ืนบ้านหญิงชาย มีการแบ่งบทบาทกันในการท างาน โดยผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ออกเรือไป
กับผู้ชาย แต่จะท าหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหาร ดูแลบ้าน การจัดการผลผลิตสัตว์น้ า และการซ่อมเครื่องมือ
ประมง รวมถึงการหาอาหารตามริมชายหาดและป่าชายเลนที่ไม่ต้องออกเรือ เช่น ต่อหอย ช้อนเคย แทงกุ้ง เก็บ
ผัก ส่วนผู้ชายจะท าหน้าที่ในการเตรียมเครื่องมือประมงเพ่ือออกท าประมง ซ่อมเครื่องมือ ออกเรือไปท าประมง
ส่วนใหญ่ผู้ชายจะออกไปท าประมงคนเดียว หรือใช้แรงงานในครัวเรือน เช่น ลูกชาย โดยผู้ชายจะมีความรู้ใน
การดูทิศทางลม ต าแหน่งการวางเครื่องมือที่คาดว่าจะมีสัตว์น้ า ร่องน้ าที่สามารถเดินเรือได้สะดวก ส่วนผู้หญิง
จะมีความรู้ในการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย หญิงขายจึงมีบทบาทเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน 

ในอดีตที่ทรัพยากรทะเลอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องออกไม่จับสัตว์น้ าไกลและชนิดและจ านวนเครื่องมือ
ประมงไม่มากก็มีอาหารเพียงพอในครอบครัว แต่เมื่อสัตว์มีราคาและภาวะเศรษฐกิจท าให้ความต้องการในการ
ใช้เงินสูงขึ้น จึงมีการพัฒนาเครื่องมือประมงให้จับสัตว์น้ าได้มากขึ้น รวมถึงการเพ่ิมจ านวนเครื่องมือประมง เช่น 
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ลอบพับปู เพ่ิมจากจ านวน 100-200 ลูก เพ่ิมจ านวนเป็นหลักพัน และขยายเรือให้ใหญ่ขึ้น เรือคราดหอย และ
การลูนของเรือขนาดเล็กในเขตชายฝั่ง ทั้งจ านวนประชากรชาวประมงเพ่ิมข้ึน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยของเรือประมงพาณิชย์ การบุกรุกท าลายป่าชายเลนเป็นบ่อกุ้งและที่อยู่อาศัย ท าให้แหล่งอนุบาลสัตว์
น้ าถูกท าลาย ท าให้สัตว์น้ าลดลง ในปี 2557-60 เป็นช่วงที่ชาวประมงและผู้รับซื้อสัตว์น้ าขาดทุนเนื่องจากออก
ท าประมงแล้วไม่คุ้มทุน บางรายต้องหยุดท าประมงและเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง 
เนื่องจากทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่มาก  

ด้วยวิถีประมงพ่ึงพาทรัพยากรทะเลเป็นหลัก แต่ระบบการจัดการในภาคประมงไม่มีความเข้มแข็งขาด
การบังคับที่มีประสิทธิภาพ ยังการใช้เครื่องมือประมงท่ีจับสัตว์น้ าไม่ได้ขนาดจากความต้องการของตลาดเพ่ือ
ส่งออก ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากร จึงส่งผลกระทบต่อชาวประมงอย่างมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนคาดเดาไม่ได้เช่นแต่ก่อนท าให้การท าอาชีพประมงมีความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อมีปัจจัย
ด้านนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มชายขอบ การขาดหลักประกันในการท ามาหากิน
ที่มั่นคง ยิ่งท าให้กลุ่มชาวประมงมีความเปราะบางเพ่ิมมากขึ้น  

ประมงพ้ืนบ้านท าให้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการส าหรับตลาดท้องถิ่น ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ และช่วยสร้างรายได้ซ่ึงสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและในประเทศ การท าประมงพ้ืนบ้านทั่วโลก
มีชาวประมงและแรงงานภาคประมงท างานมากกว่าร้อยละ 90  เกือบครึง่หนึ่งเป็นผู้หญิง นอกจากการจ้างงาน
ตั้งแต่เวลาเเละไม่เต็มเวลา และแรงงานในภาคประมงแล้ว ยังมีการท าประมงตามฤดูกาลหรือตามโอกาส และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่คนเรือนล้าน ชาวประมงพ้ืนบ้านจ านวนมากท าการประมงของ
ตนเอง แม้ว่าชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านจะมีความส าคัญ แต่พวกเขาอย่างถูกเบียดขับให้ออกไปอยู่ชายขอบ เมื่อ
ความยากจนที่ด ารงอยู่ในชาวประมงพ้ืนบ้านมีลักษณะหลากหลายมิติและไม่ได้มีสาเหตุมาจากรายได้น้อย แต่
ยังเกิดจากปัจจัยที่ปิดก้ันไม่ให้ได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์ รวมถึงสิทธิ ของพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กมักตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและมีข้อจ ากัดหรือเสียเปรียบในการเข้าถึงตลาด 
การมีโอกาสที่จ ากัดท าให้ชุมชนประมงพ้ืนบ้านขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ  ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น ท าให้ภัยคุกคามที่ชาวประมง
พ้ืนบ้านต้องเผชิญเพ่ิมระดับยิ่งขึ้น ท าให้ต้องเผชิญกับความยากล าบากในการส่งเสียงบอกเล่าความทุกข์ยาก
ของตน 

ในอ่าวตราดและพ้ืนที่ต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นประมงพ้ืนบ้านกว่าร้อยละ 80 ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชน และเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนในและนอกชุมชน โดยหญิงและชายมีบทบาทหนุนเสริมซึ่งกัน
และกันในครอบครัวและชุมชน ผู้ชายออกท าประมงท าให้ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญในการด ารงไว้ของเครือข่าย
ด้านสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน จะเห็นได้จากงานทางสังคมและวัฒนธรรม ผู้หญิงจะท าหน้าที่ใน
การร่วมกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าชายที่ต้องออกท าการประมง นอกจากนี้ ชุมชนประมงพ้ืนบ้านมีวิถีการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง จากการเลือกใช้เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงในการจับสัตว์น้ าและท าการประมงสัตว์น้ าตาม
ฤดูกาล ท าให้มีช่วงเวลาที่สัตว์น้ าได้ฟ้ืนตัวและจับสัตว์น้ าเฉพาะที่ต้องการใช้ประโยชน์  ทั้งมีการรวมกลุ่มกันใน
การท าเขตอนุบาลสัตว์น้ าและท าธนาคารปู ในเกือบทุกต าบลในรอบอ่าวตราด ชุมชนประมงพ้ืนบ้านจึงมี
บทบาทหลักในการดูแลทรัพยากรทางทะเล โดยบทบาทหลักในการวางแผนและตัดสินใจท ากิจกรรมอนุรักษ์จะ
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เป็นผู้ชายด้วยผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาย ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้ร่วมปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ร่วมวางแผนและ
ตัดสินใจ ซึ่งพบว่ากิจกรรมอนุรักษ์ในพ้ืนที่ใดที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าในการวางแผนตัดสินใจ จะสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนได้ดีเนื่องจากผู้หญิงเป็นผู้มีบทบาทในงานทางสังคมของชุมชน ท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
พูดคุยได้ทั่วถึงและลงละเอียดได้ดี โดยภาพรวมกระบวนการติดสินใจต่างๆ ผู้หญิงภาคประมงยังขาดการมีส่วน
ร่วมจากทัศนะที่ไม่ได้ตะหนักความส าคัญของบทบาทผู้หญิง ขณะเดียวกันผู้หญิงยังมีทัศนะคติท่ีมองตันเองเป็น
เพียงองค์ประกอบรองของกิจกรรม ความไม่ม่ันใจในศักยภาพของตนเอง ท าให้ยังคงบทบาทเป็นผู้ตาม ดังนั้น
ในการบริหารจัดการประมงจึงไม่ได้พิจารณาหรือค านึงถึงบทบาทผู้หญิงที่ยกระดับไปสู่การร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
แต่ยังคงบทบาทเป็นผู้ตาม ผู้ประกอบอาหารในครัว ผู้หญิงมีมิติความคิดเห็นและการตัดสินใจที่กว้างมากกว่า
ผลผลิตและรายได้จากการประมง เป็นการมองในมิติองค์รวมที่จะเชื่อมโยงต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนประมงโดยรวม ดังนั้นเมื่อผู้หญิงได้รับโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ผู้หญิงจะ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมภาคการผลิต กับความเป็นชุมชน ท าให้มุมมองด้านการประมงมีมิติที่ครอบคลุมประเด็น
อ่ืนด้วย ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงของการมีที่อยู่อาศัย การสร้างความม่ันคงด้านอาชีพ ที่
รวมทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป  

 แนวการบริหารจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมของหญิงและชายยังมีข้อจ ากัดหลายอย่าง เนื่องจากการ
บริหารจัดการประมงยังเป็นลักษณะสั่งการจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การออกกฏหมายและนโยบายยังมา
จากรัฐกลาง ท าให้ขาดศักยภาพในการบังคับใช้เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และการตรา
กฎหมายเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านการจัดการทรัพยากรในแต่ละด้านและอ านาจขององค์กรเป็น
ส าคัญ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของกฎหมายและการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมทั้งการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่งที่จะต้องจัดการแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวมทั้งระบบแล้วจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่า ท าให้กาบริหารจัดการประมงสร้าง
ความยุ่งยากให้กับชาวประมงในความไม่เข้าใจในระบบการบริหารจัดการที่ซ้ าซ้อน เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็น
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการประมง 

  แม้ในพระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา 25 ว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชน
ประมงท้องถิ่น และมาตรา 26 ว่าด้วยการมีคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดที่มาจากผู้แทนองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่นด้านการประมงทะเลชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประมงในระดับ
ท้องถิ่น แต่ชาวประมงส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ประโยชน์จากช่องทางนี้ในการเสนอความคิดเห็นเชิง
นโยบายผ่านตัวแทนได้ ประกอบกับอ านาวจหน้าที่ยังไม่ได้กระจายอ านาจสู่พ้ืนที่อย่างแท้จริง ท าให้การ
ตัดสินใจต่างๆ ยังอยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลัก 

 ดังนั้นได้มีการน าแนวคิดการจัดการบนฐานระบบนิเวศที่เชื่อมโยงคน เศรษฐกิจ และระบบสังคมเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ โดยไม่ให้ความส าคัญกับความซับซ้อนของกระบวนการทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบสังคม โดยใช้วิธีการจัดการแบบการปรับตัวเมื่อเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน ต้องน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
หลากหลายเข้ามาสู่กระบวนการก าหนดปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพ่ือให้เข้ใจถึงกระบวนการระบบนิเวศ
โดยรวม และวิธีการตอบสนองต่อการรบกวนระบบนิเวศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ และความยั่งยืนของมนุษย์และระบบนิเวศ 
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 1.2 กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

 ในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทางทางเลและชายฝั่ง ใช้หลักคิดของการจัดการประมงบน
ฐานระบบนิเวศ ที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมเข้ากับทรัพยากร ให้เกิดความสมดุลย์ในการใช้และการ
รักษาทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในอาชีพ เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็รักษาสภาพนิเวศให้มีความสมบูรณ์
อยู่ได้ ในการศึกษาครั้งนี้ มีฐานคิดที่มองว่าการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่ผ่านมามุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นหลักจึงท าให้ขาดสมดุลย์ของสังคมและทรัพยากร แม้พยายามมีการพัฒนาแนวทาง นโยบายและกฏหมาย
ที่เก่ียวข้องก็ยังไม่สามารถท าให้การบริหารจัดการประมงเกิดความสมดุลได้ จึงศึกษาว่าอะไรเป็นปัจจัยเอ้ือหรือ
เป็นอุปสรรคให้การบริหารจัดการประมงในปัจจุบัน โดยใช้หลักการบริหารจัดการประมงโดยใช้แนวทางเชิง
ระบบนิเวศ  (EAFM)  

 1.3 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

 1) เพ่ือสะท้อนปัญหาและช่องว่างในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ผ่านมาสร้างผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิ สังคมและทรัพยากร  

 2) เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้หนุนเสริมการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ตอบสนองปัญหา
กลุ่มเปราะบางในชุมชนประมงรอบอ่าวตราด 

 1.4 วิธีกำรศึกษำ 

 1.  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ท าการศึกษาไว้แล้ว 

 2. ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ   

 (1) จากแบบสอบถามครัวเรือนประมงรอบอ่าวตราด จ านวน 8 ต าบล รวมทั้งหมด 1,174 ครัวเรือน 
ในส่วนต าบลที่ไม่ได้เก็บแบบสอบถาม ได้แก่ ต าบลตะกาง และต าบลเนินทราย และต าบลหนองคันทรงใช้
วิธีการสัมภาษณ์เป็นกรณีศึกษา โดยในการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาแบบสอบถามที่
ให้นักวิจัยชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ สถาบันศึกษา ประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฯ เป็นต้น และให้ทีม
วิจัยชุมชนทดสอบแบบสอบถาม ( pretest)  และปรับปรุงแบบสอบถาม ก่อนน าไปเก็บข้อมูล ได้มีการท า
ความเข้าใจกับวัตถุประมงการศึกษาและแบบสอบถามให้กับทีมนักวิจัยชุมชนทั้ง 8 ต าบล และให้ผู้น าท้องที่
หรือผู้น ากลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบ 

 (2) การสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อย โดยการเตรียมประเด็นค าถามและแผนที่ประกอบใน
การสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย 

 (3) กรณีศึกษา โดยสัมภาษณ์ชาวประมงฐานะยากจน ปานกลาง ปานกลางค่อนข้างรวย โดยให้คนใน
ชุมชนเป็นผู้คัดเลือก ในพ้ืนที่ต าบลอ่าวใหญ่ ต าบลไม้รูด ต าบลแหลมกลัด และต าบลหาดเล็ก  
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 1.5 ขอบเขตพื้นที่ในกำรศึกษำ 

 พ้ืนที่ศึกษารอบอ่าวตราดและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 2 อ าเภอ จ านวน 11 ต าบล คือ 
1.อ าเภอเมือง 8 ต าบล ได้แก่  ต.อ่าวใหญ่ ต.ห้วงน้ าขาว ต.หนองคันทรง ต.เนินทราย ต. ท่าพริก ต.ตะกาง 
ต.ช าราก ต.แหลมกลัด  
2. อ าเภอคลองใหญ่ 3 ต าบล ได้แก่ ต.ไม้รูด ต.คลองใหญ่ ต. หาดเล็ก  
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2.ลักษณะกำยภำพอ่ำวตรำด 
อ่าวตราดอยู่ในจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดมีอาณาเขตด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบก

และทางทะเล และเป็นจังหวัดที่มีแนวอาณาเขตทางทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 
อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองตราด อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอ
เกาะช้าง และอ าเภอเกาะกูด  

พ้ืนที่อ่าวตราดนั้นครอบคลุมอ าเภอคลองใหญ่และอ าเภอเมือง จ านวน 11 ต าบล ในอ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 8 ต าบล คือ ต าบลอ่าวใหญ่ ต าบลห้วงน้ าขาว ต าบลหนองคันทรง ต าบลเนินทราย ต าบลท่าพริก 
ต าบลตะกาง ต าบลช าราก และต าบลแหลมกลัด  และ  3 ต าบล ของอ าเภอคลองใหญ่ คือ ต าบลไม้รูด ต าบล
คลองใหญ่ และต าบลหาดเล็ก 

Figure 1: The administrative boundaries of the 11 sub-districts in Trat Bay and its 
neighboring areas. 
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Map 1: Geography and topography of Trat Bay, Trat Province. 

 

Source: GISTDA, 2560 Trat Province Area-based Management System, developed by GiSTDA, 
2017. 

Note: Accessible via the URL 
http://gistdaportal.gistda.or.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=c46415652a5b4f6ab
ef6633502cd13ad 
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สภำพภูมิประเทศและขอบเขต อ่าวตราดเป็นระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ที่มีลักษณะกึ่งปิดซึ่งมีทาง
ติดต่ออย่างเป็นอิสระหรือได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทะเลเปิด น้ าบริเวณปากแม่น้ าถูกเจือจางเนื่องจากอิทธิพล
ของน้ าจืดที่ไหลมาจากแม่น้ าและแผ่นดิน ระบบนิเวศปากแม่น้ ามีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัจจัยด้านความเค็ม อุณหภูมิและก๊าซออกซิเจนที่ละลายน้ า อ่าวตราดครอบคลุมพ้ืนที่
ทางปกครอง จ านวน 8 ต าบลของอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด คือ ต าบลอ่าวใหญ่ ต าบลห้วงน้ าขาว ต าบล
หนองคันทรง ต าบลเนินทราย ต าบลท่าพริก ต าบลตะกาง ต าบลช าราก และต าบลแหลมกลัด และ 3 ต าบลที่
เป็นพื้นที่ข้างเคียงคืออ าเภอคลองใหญ่ ประกอบด้วย ต าบลหาดเล็ก ต าบลคลองใหญ่ และต าบลไม้รูด 

 

3. ทรัพยำกรและสถำนภำพทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งอ่ำวตรำด 
อ่าวตราดอยู่ในจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดมีอาณาเขตด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบก

และทางทะเล และเป็นจังหวัดที่มีแนวอาณาเขตทางทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 
อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองตราด อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอ
เกาะช้าง และอ าเภอเกาะกูด  

อ่าวตราดเป็นระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ที่มีลักษณะกึ่งปิดซึ่งมีทางติดต่ออย่างเป็นอิสระหรือได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจากทะเลเปิด น้ าบริเวณปากแม่น้ าถูกเจือจางเนื่องจากอิทธิพลของน้ าจืดที่ไหลมาจากแม่น้ า
และแผ่นดิน ระบบนิเวศปากแม่น้ ามีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
ความเค็ม อุณหภูมิและก๊าซออกซิเจนที่ละลายน้ า อ่าวตราดครอบคลุมพ้ืนที่ทางปกครอง จ านวน 8 ต าบลของ
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด คือ ต าบลอ่าวใหญ่ ต าบลห้วงน้ าขาว ต าบลหนองคันทรง ต าบลเนินทราย 
ต าบลท่าพริก ต าบลตะกาง ต าบลช าราก และต าบลแหลมกลัด และ 3 ต าบลที่เป็นพ้ืนที่ข้างเคียงคืออ าเภอ
คลองใหญ่ ประกอบด้วย ต าบลหาดเล็ก ต าบลคลองใหญ่ และต าบลไม้รูด 

 3.1ทรัพยำกรธรรมชำติในอ่ำวตรำด 
 3.1.1 ทรัพยำกรน้ ำ 
 จังหวัดตราด มีแม่น้ าที่ส าคัญคือ แม่น้ าตราด ซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีต้นน้ ามาจาก
เทือกเขาบรรทัดไหลผ่านพืนที่หลายอ าเภอ ตั้งแต่พ้ืนที่อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเขาสมิง ก่อนจะ
ไหลลงสู่อ่าวตราด แหล่งน้ าที่ไหล่ลงสู่อ่าวตราดนอกจากแม่น้ าตราดยังมี คลองธรรมชาติหลายสาย เช่น คลอง
ไม้รูด คลองมะนาว ในอ าเภอคลองใหญ่ และคลองวังกระแจะ คลองท่าเลื่อน คลองประทุน คลองบ้านแตง 
และอีกหลายคลองในอ าเภอเมือง ซึ่งคลองเหล่านี้ลวนแต่ไหลลงสู่อ่าวตราดทั้งสิ้น นอกจากแม่น้ าล าคลอง
ธรรมชาติ ยังมีอ่างเก็บน้ าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อีกหลายออ่างที่อยู่ต้นน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าเขาระก า ที่มี
ความจุ 23.5 ล้ายลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ าสะพานหิน  อ่างเก็บน้ าบ้านมะนาว อ่างเก็บน้ าด่านชุมพล อ่าง
เก้บน้ าห้วยแร้ง อ่างเก้บน้ าวังปลาหมอ และอ่างเก็บน้ าคลองโสน อ่างเก็บน้ าเหล่านี้สร้างข้นเพ่ือกับเก็บน้ าไว้ใช้
เพ่ืออุปโภคและบริโภค 
 คุณภาพน้ าทะเลในจังหวัดตราด จากข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 –กันยายน 2560 จ านวน 10 สถานี  2 ครั้ง คุณภาพน้ าส่วนใหญ่เฉลี่ยใน
สถานภาพพอใช้ ร้อยละ 50  เนื่องจากพบปริมาณแบคทีเรียไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พบสารแอมโมเนีย
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และไนโตรเจน ในบริเวณชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาอยู่ในสถานภาพดี ร้อยละ 40 และดีมากร้อยละ 
10 ไม่พบสภาพภาพเสื่อมโทรมและโทรมมาก  
  

 
Source: 2560 Eastern Gulf of Thailand Marine and Coastal Resource Research and 
Development Center, 2017 
 
 3.1.2 ทรัพยำกรป่ำชำยเลน 

จากข้อมูลสถานการณป่าชายเลนของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 35 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2504 – 
2539  ได้ให้ข้อมูลว่า อ่าวตราดมีพ้ืนที่ป่าชายเลนประมาณ 62,133 ไร่ (ธงชัย จารุพัน์ 2541) 1 ขณะที่ข้อมูล
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530, 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 และ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 พบว่ามีพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. ถึง 65,016.10 ไร่  แต่มีพ้ืนที่ที่
มีสภาพเป็นป่าชายเลนจริงประมาณ 42,138.00 ไร่ 2 พ้ืนที่ที่มีป่าชายเลนเกือบทั้งหมดอยู่ในอ าเภอเมือง ส่วน
ในอ าเภอคลองใหญ่มีป่าชายเลนจริงเพียง 159.78 ไร่ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  

ตำรำงท่ี 1 พ้ืนที่ป่าชายเลนในภูมินิเวศอ่าวตราด 

ที ่ ต าบล พ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. (ไร่) พ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน (ไร่) 
1 ช าราก 12,099.00                          9,500.69 
2 ตะกาง 6,906.97                          5,995.16  
3 ท่าพริก 5,092.75                          3,393.83  
4 เนินทราย 8,199.77                          5,059.17  
5 หนองคันทรง 9,902.22                          4,826.42  
6 ห้วงน้ าขาว 14,410.84                         10,769.68  

                                                           
1 ธงชัย จารุพัฒน์. 2541. สถำนกำรณปำ่ชำยเลนของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลำ 35 ปี (พ.ศ. 2504 – 2539). ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม,้ 
ส านักวิชาการปา่ไม้, กรมป่าไม้ 
2 กรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2555. ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวดัตรำด.  ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ชายเลน. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง.  
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ที ่ ต าบล พ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. (ไร่) พ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน (ไร่) 
7 แหลมกลัด 7,974.80                          2,553.61  
8 อ่าวใหญ่ 429.75                              39.44  
9 คลองใหญ่ 125.33 - 

10 ไม้รูด 566.94 159.78 
11 หาดเล็ก 141.27 - 

ที่มา : ดัดแปลงข้อมูลจากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2555) 

พันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณอ่าวตราดและพ้ืนที่ใกล้เคียง เหมือนกับพันธ์ไม้ป่าชายเลนที่พบเห็นทั่วไปใน
จังหวัดตราด พันธ์ไม้ที่พบมากท่ีสุดคือ โกงกางใบเล็ก และถั่วขาว สัตว์ในป่าชายเลนมีทั้งสัตว์หน้าดินได้แก่ หอย
กัน ปูแสม ปูก้ามดาบและกุ้งขาว นอกจากนั้ยยังพบกลุ่มนกและแมลงอีกหลากหลายชนิด แต่มีงานศึกษาท่ี
น่าสนใจของเกี่ยวกับการกระจายและความหลากชนิดของพรรณไม้ตามระดับความเค็มของดินในป่าชายเลน 
จังหวัดตราด3 ซึ่งท าการศึกษาบริเวณสถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ตราด) ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่
ปากแม่น้ าตราด ครอบคลุมแม่น้ าสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ าตราด และคลองบางพระ ที่ไหลมาบรรจบกันก่อนที่
จะไหลลงสู่อ่าวตราดและออกสู่ทะเลอ่าวไทย สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินเลนและหาดโคลนเป็นแนวยาว
ต่อเนื่องออกไปจากแนวป่าชายเลน มีน้ าขึ้น-ลง วันละ 1 ครั้ง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ห่างจากริมฝั่งทะเลบางส่วน
น้ าท่วมไม่ถึง การใช้ที่ดินรอบพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยประชาชน  

ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่ามีพรรณไม้ทั้งหมด 14 ชนิด 
เป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่แท้จริง 11 ชนิด และเป็นพันธุ์ไม้รอง หรือที่เก่ียวเนื่องกับป่าชายเลน ซึ่งพบได้ในบริเวณ
ป่าชายเลนทั่วไป 3 ชนิด มีโกงกางใบเล็กเป็นไม้เด่น รองลงมาคือฝาดดอกแดง ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกแดง และ
แสมขาว โกงกางใบเล็กพบขึ้นอยู่ในช่วงระดับความเค็มกว้างมากที่สุด คือ 5-25 psu4 และพบค่อนช้างหนาแน่น
บริเวณริมฝั่งติดกับทะเล เนื่องจากมีการปรับตัวของรากเป็นแบบรากแบบค้ ายัน (stilt root) เพ่ือให้สามารถทน
ต่อกระแสคลื่นได้ ฝาดดอกแดงและพังกาหัวสุมดอกแดง พบขึ้นอยู่ในช่วงระดับความเค็มที่ใกล้เคียงกัน แต่
ขึ้นอยู่ในช่วงระดับความเค็มที่แคบและน้อยกว่าโกงกางใบเล็ก เนื่องจากไม้ทั้งไม้ทั้งสองชนิดนี้ขึ้นอยู่ห่างจากริม
ทะเลเข้ามาในฝั่ง นอกจากความเค็มและเนื้อดินยังมีปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อการปรากฏของพรรณไม้ป่าชายเลน 
เช่น น้ าขึ้นน้ าลง ระยะเวลาการท่วมขังของน้ าทะเล และธาตุอาหารในดินอีกด้วย 

 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในป่ำชำยเลน5 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในอดีต มีส่วนท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดตราดลดลงและเสื่อมโทรมอย่าง
มาก โดยเฉพาะในช่วง ระหว่างปี พ.ศ. 2504 – 2522 สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกและสัมปทานพื้นที่ป่าเพ่ือ
                                                           
3 วาณิชยา นิลวิเชียร, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ และสวุิทย ์ แสงทองพราว. 2554. กำรประชุมทำงวิชำกำรของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ครั้งที ่ 49: 
สำขำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม : การกระจายและความหลากชนิดของพรรณไม้ตามระดับความเค็มของดินในป่าชายเลน จังหวัดตราด 
หน้า หนา้ 36-44 
4 practical salinity unit หรือ psu คือหน่วยวัดความเค็มของน้ า หมายถึง อัตราส่วนของค่าความน าไฟฟ้าของน้ าทะเลต่อค่าความน าไฟฟา้ของ
ความเข้มข้นมาตรฐานของสารละลายโปแทสเซียมคลอไรด์ 
5เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก https://www.dmcr.go.th/upload/dt/file/file-140-767512585.pdf) 
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ตัดไม้มาท าฟืนและถ่านในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่พ้ืนที่ป่าชายเลนในอ าเภอแหลมงอบไปจนถึงอ าเมือง ในบริเวณ
ต าเนินทราย ต าท่าพรก ท าให้ป่าชายเลนลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว และขยายพ้ืนที่สัมปทานต่อออกไปจนถึง
ต าบลตะกาง ต าบลช าราก ต าบลแหลมกลัด และต าบลงห้วงน้ าขาว การท าเหมืองแร่ในป่าชายเลน และการ
สร้างท่าเรือและเขื่อน และระยะต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นไป หลังจากยกเลิกสัมปทานแล้ว พื้นที่ป่า
เสื่อมโทรมหลังจากสัมปทานจ านวนมากถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ท านากุ้ง 
เพ่ือการส่งออก ซึ่งมีท้ังกิจการที่มีคนไทย และคนต่างชาติเป็นเจ้าของ  
 

 
Source: Adapted from Department of Marine and Coastal Resources, 2009 

 
 หลังจากหมดสัมปทานตัดไม้ในป่าชายเลนแล้ว แม้ว่าส่วนหนึ่งจะมีการปรับพืนที่เพ่ือท านากุ้งและการ
ใช้ประดยชน์อื่นๆ แต่ก็มีจ านวนมากที่ได้รับมีการฟื้นฟูสภาพปาชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าชายเลนที่
อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จากกลุ่มอนุรักษ์ในต าบลต่างๆ ท าให้ปัจจุบันป่าชายเลนในบริเวณอ่าวตราดและพืนที่
ใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีการใช้ประโยชน์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ทั้งการจับสัตว์น้ าที่
อาศัยในป่าชายเลน เช่นหาหอย ปู กุ้ง และสมุนไพรต่างๆ และการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยว
ชมป่าชายเลน แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนที่บางส่วนยังคงถูกใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลทั้งการท านากุ้ง การท าเกษตร 
ท่าเรือ และอ่ืนๆ 
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Map 2: Land Use Types in the Mangrove Area of Mueang District, Trat Province, 2009

 

Source: Mangrove Resource Conservation Bureau, 2012 
 3.1.3 ทรัพยำกรทะเล 
  1) สัตว์น้ ำเศรษฐกิจ 

อ่าวตราด เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นท้องอ่าว มีแม่น้ าล าคลองไหลลงปากอ่าว พัดพาธาตุอาหาร
จากเขาลงสู่ทะเล ท าให้ทรัพยากรทะเลในอ่าวตราดมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนชายฝั่งรอบๆอ่าวตรา ดจึง
ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่เป็นชุมชนประมงพ้ืนบ้าน มีวิถีการท าประมงชายฝั่งที่สามารถ
จับสัตว์น้ าได้ตลอดทั้งปีแตกต่างกันไปตามฤดูกาล สัตว์น้ าที่จับได้มีท้ัง กุ้ง ปูม้า ปูด า หมึกสาย หมึกหอม หมึก
หลอด หมึกกระดอง กั้ง ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาทู ปลาเห็ดโคน ปลาอินทรีย์ ปลาเก๋า ปลากระบอก ปลา
ฉลาก หอยชนิดต่างๆ เช่น หอยขาว หอยลาย หอย นอกจากสัตว์น้ าตามธรรมชาติแล้วยังมีสัตว์น้ าจากการพาะ
เลี้ยงในบริเวณอ่าวตราด ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอยนางรม  

แม้ว่าสัตว์น้ าในอ่าวตราดจะมีจ านวนหลากหลายชนิด แต่จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามพบว่า สัตว์
น้ าเศรษฐกิจของชาวประมงพ้ืนบ้านในอ่าวตราดคือ ปูม้าและกุ้ง โดยดูจากเครื่องมือประมงที่ใช้ในการท า
ประมง พบว่า มีเรือที่ท าประมงปูม้ามากท่ีสุดคือ 568 ล า ซึ่งมีท้ังการใช้อวนและลอบ ทั้งลอบราวและลอบทุ่น 
รองลงมาคือ กุ้ง จ านวน 463 ล า ซึ่งจากการสอบถามชาวประมงถึงเหตุผลที่เลือกท าประมงปูม้า ชาวประมง
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ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพราะในบริเวณชายฝั่งมีปูม้ามีเยอะและสามารถจับได้ตลอด ส่วนกุ้งก็มีเยอะเช่นกันแต่กุ้ง
ไม่สามารถจับได้ทุกวัน แต่ท าการประมงได้เฉพาะในช่วงน้ าดี(น้ ามีการขึ้นลง)  

ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวนเรือแยกตามประเภทของเครืองมือที่ใช้จับสัตว์น้ า 

เครื่องมือจับสัตว์น้ า จ านวนเรือ 

เครื่องมือที่ใช้จับปู 
(อวนปูม้า ลอบปูม้า) 

568 

เครื่องมือทีใช้จับกุ้ง 
(อวนลอยกุ้ง) 

463 

เครื่องมือที่ใช้จับปลา 
(อวนติดตา ลอบปลา เบ็ด) 

311 

เครื่องมือที่ใช้จับหมึก 
(ลอบหมึกสาย อวนยกหมึก) 

131 

อ่ืนๆ  98 

  ที่มา:  สัมภาษณ์ครัวเรือนประมง, 2560 

นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ สัตว์น้ าที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวประมงเพ่ิมมากขึ้น คือ 
กั้ง ชาวบ้านสามารถจับก้ัง ทั้งกั้งขาว และ กั้งแม็คโคร ได้ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนกว่าแต่ก่อนมาก โดยไม่ทราบ
สาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด โดยกั้งท่ีจับได้มักติดมากับอวนปู ลอบปู อวนกุ้ง แม้ว่าปริมาณกั้งที่จับได้จะเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่ปริมาณกั้งที่จับได้ในแต่ละครั้งแม้ว่าปริมาณจะไม่ได้มากนักหากเทียบกับปริมาณของกุ้งกับปูที่จับได้ 
เพราะเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ติดมาด้วยนอกจากสัตว์น้ าหลักท่ีต้องการจับ แต่ด้วยมูลค่าของก้ังที่ค่อนข้างสูง
มาก ท าให้ในการท าประมงบางครั้งมีรายได้จากครั้งสูงมากกว่ามูลค่าสัตว์น้ าหลักท่ีตั้งใจจับ ท าให้ชาวประมง
บางรายปรับเปลี่ยนการท าประมงเพ่ือให้จับกั้งได้มากข้ึน เช่นการวางปูในพื้นที่น้ าลึกเพราะจะได้กั้งมากขึ้น กั้ง
จึงกลายเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจความหวังใหม่ของชาวประมงในอ่าวตราด 

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในอ่าวตราด ท าให้ชาวประมงในอ่าวตราดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ หลายคนท าอาชีพ
ประมงมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็มีอีกจ านวนไม่น้อยประกอบอาชีพอ่ืนๆ แล้วเปลี่ยนมาประกอบอาชีพประมง หลังจาก
เป็นว่าอาชีพประมงมีรายได้ดี โดยเฉพาะหลังช่วงที่มีการท าธนาคารปูม้าในอ่าวตราดกันมากในปี 2554 ท าให้ปู
ม้ามีปริมาณมาก หลายคนเปลี่ยนอาชีพมาท าประมงปูม้ากันมากขึ้น จากการเพ่ิมขึ้นของชาวประมงท าให้
ทรัพยากรในอ่าวตราดลดจ านวนลงเรื่อยๆ และเป็นปริมาณการลดลงที่ค่อนช้างน่าเป็นห่วง จากกราฟในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี จากปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ในปี 2548 สูงถึง 91,185 ตัน ลด)เหลือเพียง 45,212 ตันเท่านั้น 
เป็นการลดที่มากถึงเกือบครี่งหนึ่งสวนทางกับปริมาณชาวประมงและเครื่องมือประมงท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  
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Source: Adapted from Department of Fisheries, 25586 

 2) สัตว์ทะเลหำยำก  

ในอ่าวตราดนอกจากมีสัตว์น้ าเศรษฐกิจทั่วไป ยังพบสัตว์ทะเลหายาก  ซึ่งถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฯ 
ได้แก่ โลมา ชนิดโลมาที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลตราดมี 4 ชนิด คือ โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมา
หลังโหนก โลมาปากขวด และจากข้อมูลจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในปี 
2559  ส ารวจพบโลมาจ านวน 267 ตัว โดยพบมากเป็นโลมาอิรวดี รองลงมาเป็ฯโลมาหัวบาตรหลังเรียบและ 
โลมาหลังโหนกหรือโลมาสีชมพูตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6

 กลุ่มวจิยัและวเิคราะห์สถิติการประมง.2558. สถติกิารประมงแห่งประเทศไทย, ศูนยส์ารสนเทศ กรมประมง 
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Map 3: Coordinates of Locations Where Dolphins Were Found During Surveys, 
2008-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eastern Gulf of Thailand Marine and Coastal Resource Research and 
Development Center, 2017 

การพบเห็นโลมาในอ่าวตราดสามารถพบเห็นได้ในบริเวณชายฝั่งไม่ไกลชายฝั่งมากนัก และบางครั้ง
สามารถเห็นได้จากบริเวณชายหาด และพบได้ตั้งแต่อ่าวใหญ่จนถึงหาดเล็ก แต่ในบริเวณท้องอ่าวที่มีน้ าตื่นมาก
ในต าบลตะกาง ท่าพริ่ก เนินทราย หนองคันทรง ถึงแม้จะสามารถพบเห็นโลมาได้ตลอดทั้งปี แต่ในบางช่วง
โดยเฉพาะในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่พบเห็นโลมาได้บ่อยขึ้น และปริมาณมากข้ึน
ด้วย ท าให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมโลมา ในช่วงเวลาดังกล่าว ขึ้นในต าบลแหลมกลัด โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมกลัดเป็นผู้ด าเนินการ 

นอกจากจะมีการโลมาอยู่อาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในอ่าวตราดเป็นจ านวนมาก แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา กลุ่มชาวบ้านและชาวประมงท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่งรอบอ่าวตราด โดยเฉพาะในต าบลแหลมกลัด ต าบล
ไม้รูด และต าบลอ่าวใหญ่ ก็มีการพบซากโลมาและโลมาเกยตื้นเป็นจ านวนมากเช่นกัน ในแต่ละปีมีโลมาเกยตื้น
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ไม่ต่ ากว่าปีละ 20 ตัว สาเหตุการตายของโลมามีหลายสาเหตุ ทั้งจากการติดเครื่องมือประมง การกินขยะทะเล 
การเจ็บป่วย และจ านวนมากไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ 

  ทั้งนี้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในอ่าวตราดไม่เพียงแต่ท าให้มีโลมาเข้ามาอาศัยและหากินในอ่าว
ตราดเท่านั้น แต่ความอุดมสมบูรณ์ยังดึงดูดชาวประมงเช่นกัน พ้ืนที่ในการด ารงชีวิตของโลมาและพ้ืนที่ในการ
ท าการประมงของชาวประมงจึงเป็นที่เดียวกัน และด้วยในบริเวณอ่าวตราดซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่กว้างมากนัก โลมา
จึงต้องหากินในแหล่งเดียวกับแหล่งท าประมงของชาวประมง เกิดเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกันอยู่ในห่วงโซ่อาหารจึง
กลายเป็นความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ จนท าให้หลายครั้งเกิดอุบัติเหตุให้โลมาเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมง  
 

3) หญ้ำทะเล 

 หญ้าทะเลนับเป็นผู้ผลิตในช่วงโซ่อาหาร หญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ าตั้งแต่ขนาดเล็กถึง
ขนาดใหญ่ ได้แก่แพลงค์ตอนพืชและสัตว์ ปลาบางชนิด หอย เม่น ปู กุ้ง และสัตว์ขนาดใหญ่ที่กินหญ้าทะเล
เป็นอาหารโดยตรง ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน และนกเป็ดน้ า นอกจากเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ า บริเวณแหล่ง
หญ้าทะเล ยังเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งหลบภัยศัตรูของสัตว์น้ าวัยอ่อนและสัตว์น้ าขนาดเล็ก ดังนั้น จึงเป็น
แหล่งที่เหมาะส าหรับการวางไข่ การอนุบาลของสัตว์ทะเลวัยอ่อน เช่น ปลาเก๋า ปลาตูหนา ปู และกุ้งทะเล
หลายชนิด แหล่งหญ้าทะเลจึงมีความส าคัญต่อระบบนิเวศในอ่าวตราด 

 หญ้าทะเลในประเทศไทยพบได้ในบริเวณชายฝั่งน้ าชายฝั่งน้ าตื่นที่มีพ้ืนทรายหรือทรายปนโคลน และ
ที่ลึกติดกับแนวปะการัง ในอ่าวตราดบริเวณท่ีพบหญ้าทะเลอยู่ในต าบลอ่าวใหญ่ แหลมกลัดห้วงน้ าขาวและ
ต าบลไม้รูด จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี 2549 พบหญ้าทะเลในบริเวณอ่าวตราด
พ้ืนที่ 2,252 ไร่ บริเวณท่ีพบคือต าบลแหลมกลัดถึงบ้านไม้รูด แต่พ้ืนที่หญ้าทะเลบริเวณนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล และมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสภาพและลดลงทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เองเช่น น้ าเสียจากภาค
การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือเกิดจากภัยธรรมชาติเองก็ตาม จแม้ว่าชาวประมงในอ่าวตราดจะไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากหญ้าทะเลโดยตรงแต่ก็เห็นความส าคัญของหญ้าทะเลในแง่ของการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า
จึงมัความพยายามที่จะท าหญ้าทะเลเทียมข้ึนมาทดแทนเพ่ือเพ่ิมแหล่งที่ยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 
เพ่ือช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ช้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
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4.สถำนกำรณ์ประมงรอบอ่ำวตรำด 
 4.1 สถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดจำกปัจจัยภำยในพื้นที่ 

 4.1.1 ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ประกอบไปด้วยหลายสาเหตุ  

 การท าประมงเกินขนาด (Over fishing)  คือ ท าประมงเกินปริมาณทรัพยากรในทะเล การ
จับสัตว์น้ าไม่ได้ขนาดและจับสัตว์น้ าฤดูวางไข่ การใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่สอดคล้องกับชนิด
ของสัตว์น้ าท าให้ได้สัตว์น้ าชนิดอ่ืนติดตามหรือได้สัตว์น้ าที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ เช่น ใช้อวนตาถี่ 
หรอืการใช้เครื่องมือประมงท าลายสัตว์น้ าวัยอ่อนและแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น อวนลากแขก 
อวนรุน เรือคราดหอย รวมทั้งแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยสัตว์น้ าวัยอ่อนถูกท าลาย เช่น การ
รุกท าลายป่าชายเลน แหล่งประการังและหญ้าทะเล ซึ่งในปัจจุบันได้ออกกฎหมายควบคุม
เครื่องมือการท าประมง แต่ยังมีเครื่องมือบางประเภทที่จัดอยู่ในกลุ่มท าลายสัตว์เล็กสัตว์น้ า
เนื่องจากจับสัตว์เล็กสัตว์น้ า แต่กฏหมายอนุญาติให้ท าการประมงได้ ผลกระทบที่ตามมาสัตว์
น้ าลดขนาดและจ านวนลงอย่างมาก ท าให้รายได้จากการท าประมงไม่คุ้มกับการลงทุน บาง
ครอบครัวต้องไปกู้ยืมเพ่ือมาลงทุนด้านการประมงท าให้ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้น  
การท าประมงท่ีมากเกินไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในทะเลแต่เกิดในบริเวณป่าชายเลนและชายหาด
ด้วย จากการใช้วิธีการท าประมงท่ีไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาเบื่อปู รวมถึงคนใช้ประโยชน์
มากเกินที่ทรัพยากรมี เนื่องจากมีคนจากท้องถิ่นอ่ืนๆ รวมถึงคนต่างชาติจับสัตว์น้ าในฤดูกาล
ที่เกิดสัตว์น้ าแต่ละชนิดจ านวนมาก เนื่องจากไม่มีการจ ากัดจ านวนการจับท าให้สัตว์น้ าหลาย
ชนิดในป่าชายเลนลดจ านวนอย่างมาก เช่น ปูแสม หอยขาว 

 ปัญหาขยะและน้ าเสีย เป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทาง
ทะเล ทัง้ขยะที่มาจากครัวเรือน จากนักท่องเที่ยว ชาวประมงทิ้งเครื่องมือประมงที่ช ารุดและ
บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกลงทะเล การปล่อยน้ าเสียโดยไม่ได้รับการบ าบัดจากบ่อกุ้ง การแปรรูป
อาหารทะเล การปนเปื้อนสารเคมีการเกษตรจากแหล่งน้ าไหลลงสู่ทะเล ปัจจุบันมีการขยาย
พ้ืนที่ท าสวนทุเรียนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากราคาดี มีการใช้สารเคมีปริมาณมากซึ่งตกค้างในดินและ
แหล่งน้ าไหลลงสู่ทะเล น้ าเสียจากชุมชนเนื่องจาก ครัวเรือนและโรงแรม รีสอร์ทไม่มีระบบ
บ าบัดน้ าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า  แม้การตรวจคุณภาพจะอยู่ในระดับดี แต่พบว่าสัตว์ทะเล
บริเวณท่ีมีน้ าเสียหายไป สัตว์ทะเลหายากตายจากการติดเชื้อ และกินขยะ แม้จะมีความ
พยายามของกลุ่มอนุรักษ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากยังไม่มีมาตรการที่ต่อเนื่องของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง การ
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการจัดการขยะ การขาดความตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน รวมถึงการบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อมไม่เข้มงวด 
 

4.1.2 ลักษณะกำยภำพของพื้นที่มีควำมเสี่ยง  
 กำรกัดเซำะชำยฝั่ง อ่าวตราด มีระบบนิเวศแบบชายฝั่งและระบบนิเวศแบบเกาะ ที่มี

ลักษณะกึ่งปิดที่มีทางติดต่ออย่างเป็นอิสระหรือได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทะเลเปิด ประกอบ
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กับลักษณะพื้นที่หาดทราย ท าให้หลายต าบลประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รุกที่อยู่อาศัย
และพ้ืนที่หาดทรายธรรมชาติ ท าให้เกิดความไม่ม่ันคงในที่อยู่อาศัย กระทบต่อพ้ืนที่เข้าออก
และการจอดของเรือประมง รวมถึงกระทบต่อการท่องเที่ยวและระบบนิเวศน์ หลายพื้นท่ี
แก้ไขโดยการใช้โครงสร้างแข็งท าให้เกิดปัญหาตลิ่งพังและกระทบกับหาดใกล้เคียง โดยต าบล
ที่มีปัญหากัดเซาะระดับวิกฤตได้แก่ ต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมงอบ ส่วนต าบลที่มีการกัด
เซาะที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่ ต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมงอบ ต าบลห้วงน้ าขาว ต าบล
อ่าวใหญ่  ต าบลไม้รูด ต าบลคลองใหญ่ ต าบลหาดเล็ก และต าบลบางปิด โดยพื้นที่กัดเซาะ
ของจังหวัดตราดในปี 2560 มีความยาวทั้งหมด 46.63 กิโลเมตร7 

 ควำมตื้นเขินของปำกคลองเข้ำออกเรือประมง จากการทับถมของทรายและตะกอน ทั้งจาก
การกระแสลมและคลื่นและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน   เป็นอุปสรรคการ
เดินทางของชาวประมงในการเข้าออกไปท าประมง เช่น หมู่ 3,4 ต าบลห้วงน้ าขาว หมู่ 1,5,6 
ต าบลไม้รูด หมู่ 1 ต าบลคลองใหญ่ หมู่ 1 ต าบลหาดเล็ก 

 4.1.3 ควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์เขตทะเลชำยฝั่ง 

 การลักลอบท าประมงในเขตชายฝั่งของเรือประมงพาณิชย์ แม้มีมาตรการทางกฏหมายให้เรือประ
พาณิชย์มากกว่า 30 ตันกรอสติด VMS (Vessel Monitoring System) แต่ยังมีการลักลอบใช้เครื่องมือประมง
พาณิชย์ท าการประมงในเขตชายฝั่งโดยปรับเป็นใช้เรือต่ ากว่า 30 ตันกรอสท าประมงแทน ท าให้เครื่องมือ
ชาวประมงชายฝั่งเสียหายและสัตว์น้ าวัยอ่อนถูกท าลาย เกิดความขัดแย้งกับชาวประมงชายฝั่ง  

 นอกจากนี้ยังเกิดความความแย้งจากการไม่เห็นด้วยกับประกาศในกฏกระทรวงก าหนดเขตทะเล
ชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ก าหนดให้จังหวัดตราด มีเขตทะเลชายฝั่ง ระยะ 5 ไมล์ทะเล
นับจากแนวเขตชายฝั่งทะเลที่น้ าทะเลจรดแผ่นดินชายฝั่ง หลังจากประกาศกระทรวงมีผลบังคับใช้ท าให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงชายฝั่งหรือประมงพ้ืนบ้านกับประมงพาณิชย์ เนื่องจากประมงพาณิชย์ไม่เห็น
ด้วยกับประกาศกระทรวงจึงมีการยื่นหนังสือคัดค้านและจังหวัดได้แก้ปัญหาโดยให้มีการประชุมประชาคมการ
ก าหนดพ้ืนที่ทะเลชายฝั่งอีกครั้งซึ่งผลประชาคมรอบใหม่มีมติก าหนดเขตประมงชายฝั่งจังหวัดตราด 3 ไมล์
ทะเล ท าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านไม่เห็นด้วยกับมติใหม่ แม้ยังไม่ได้ประกาศเป็นกฏกระทรวงใหม่ เนื่องจากเห็นว่า
การก าหนดเขตตามประกาศกระทรวงจะช่วยเป็นแนวกันไม่ให้เรือพาณิชย์เข้ามาลักลอบท าประมงในเขต
ชายฝั่งได้ดีขึ้น เนื่องจากมีเรือประมงพาณิชย์ลักลอบใช้เครื่องมือประมงพาณิชย์เข้ามาท าประมงในเขตชายฝั่ง
ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าอยู่เป็นประจ า 

 นอกจากนี้ยังมีการลักลอบท าประมงในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าของคนในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งที่จาก
ประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สัตว์น้ านอกเขตอนุรักษ์ลดลงจึงต้องลักลอบ

                                                           
7

 กองบริหารจดัการพืน้ท่ีชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2551.รายงานรวบรวมข้อมลูฐานข้อมลูการกดัเซาะ
ชายฝ่ังรายจงัหวดั 23 จงัหวดั 
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จับสัตว์น้ าในเขต ไม่มีทุ่นหรือสัญลักษณ์แสดงเขตอนุรักษ์ท่ีชัดเจน  การขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของ
คนในชุมชนและนอกชุมชน ขาดความตระหนักรู้ในการใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

Map 4: Locations of Illegal Fishing Activity in the Trat Bay Coastal Zone 

 

Source: Focus Group Interviews, 2017 

 ซึ่งจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนประมง พบว่าปัญหาในการท าประมงท่ีเรือประมงต่ ากว่า 
15 ตันกรอสประสบมากเป็นอันดับหนึ่งคือ การท าประมงผิดฏหมาย โดยเรือประมงต่ ากว่า 5 ตันกรอสประสบ
ปัญหาถึงร้อยละ 46 รองลงมาคือ ปัญหาสัตว์น้ าลดลง หายากมากข้ึน ขณะที่เรือขนาด 5 -9.9 ตันกรอส 
ปัญหาท าประมงผิดกฏหมายอันดับแรก ร้อยละ 37  รองลงมาคือ ราคาสินค้าตกต่ า และพ้ืนที่ท าประมงจ ากัด 
ร้อยละ 20 และ 18 ตามล าดับ ขณะที่เรือประมงขนาด 15-30 ตันกรอส ประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ ามาก
ที่สุดร้อยละ 38 รองลงมาคือการท าประมงผิดกฏหมายร้อยละ 24 (แผนภูมิที่ 22) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ คือ การท าประมงที่ผิดกฏหมาย ใช้เครื่องมือท าลายสัตว์น้ าวัยอ่อนหรือจับสัตว์น้ าไม่ได้ขนาด 
ส่งผลท าให้สัตว์น้ าลดลง และท าให้ชาวประมงต้องเพ่ิมเครื่องมือประมงมากขึ้นเพ่ือจะให้จับสัตว์น้ าได้เท่าเดิม
หรือมากขึ้นท าให้พ้ืนที่การท าประมงที่มีเท่าเดิมมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจ านวนเครื่องมือที่เพ่ิมข้ึน 

Ban Taeng and Prathun Waterways, Cham Rak and Laem Klat 
Sub-districts 

Moo 2 and Moo 10 Beaches, Laem Klat Sub-district 

Conservation Zone Area, Moo 4, Mai Root Sub-district Ao Chaw and Laem Sok Villages, Ao Yai 
Sub-district 

Pret Nai and Ao Krut Villages, Huang Nam Khao 
Sub-district 
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 4.1.4 กำรลงทุนท ำประมงชำยฝั่งโดยนอมินีไทยและต่ำงชำติ โดยอาศัยช่องโหว่กฏหมายที่
เรือประมงชายฝั่งไม่ต้องขึ้นทะเบียนเรือ ท าให้มีการลงทุนซื้อเรือขนาดเล็กและจ้างคนท าประมงชายฝั่ง
โดยเฉพาะชาวกัมพูชา เพราะไม่มีการตรวจการที่เข้มงวดของทางการ รวมทั้งไม่ต้องรายงานที่มาของสัตว์น้ า 
จึงพบว่าหลังจากใช้พระราชก าหนดประมง 2558 มีการออกกฏระเบียบที่เข้มงวดกับเรือประมงพาณิชย์ทั้งเรื่อง
แรงงาน การรายงานที่มาสัตว์น้ า ฯลฯ ท าให้เรือประมงชายฝั่งมีเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรทางทะเลกับเรือประมง เรือประมงพาณิชย์ขนาดกลางปรับมาท าประมงชายฝั่งด้วยตนเองแต่ยังใช้
เครื่องมือประมงพาณิชย์มีลักษณะเป็นเรือพาณิชย์ที่ย่อขนาดลงและปรับเปลี่ยนวัสดุในการท าให้ต้นทุนลดลง 
เช่น การปรับคันรุนเหล็กเป็นคันรุนไม้ไผ่สามารถทิ้งทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจการและท าข้ึนมาใหม่ได้ง่าย
เนื่องจากต้นทุนไม่สูง และลงทุนซื้อเรือเล็กหลายล า จึงพบว่ามีเรือลากแขก และเรือรุนในเขตชายฝั่งมากขึ้นยิ่ง
ส่งผลกระทบต่อแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า ดังนั้นการนิยามว่าประมงพ้ืนบ้านคือเรือประมงต่ ากว่า 10 ตันกรอสจึง
สร้างผลกระทบเนื่องจาก ไม่ใช่เป็นการท าประมงพ้ืนบ้านที่เน้นเพื่อการยังชีพ แต่เน้นผลก าไรโดยไม่ตระหนัก
ถึงความสมดุลของทรัพยากร  

 4.1.5 กำรจับจองพื้นที่ในกำรท ำประมง  เป็นการท าประมงพ้ืนที่เดิมโดยเจ้าของคนเดิมตลอดเวลา 
ท าให้เรือล าอ่ืนไม่สามารถท าประมงในบริเวณท่ีจับจองได้ ซึ่งในอ่าวตราดการท าประมงโดยจับจองพ้ืนที่ทะเลมี 
2 ลักษณะ คือ  

 (1) จองพื้นที่ทะเลโดยกำรวำงเครื่องมือไว้ประจ ำ เช่น การวางลอบหมึกสาย หรือหอยกุ๊งกิ้ง การ
วางลอบราวปู จะวางดักไว้เมื่อกู้ข้ึนมาเก็บสัตว์น้ าแล้วจะวางเครื่องมือกลับไว้ที่เดิม โดยบอกต าแหน่งดาวให้เรือ
ล าอื่นทราบพิกัดเพ่ือไม่ให้วางเครื่องมือประมงซ้ า ท าให้บริเวณดังกล่าวจะถูกจองท าการประมงอยู่เพียงราย
เดียวเป็นประจ า โดยชาวประมงเชื่อว่าการท าประมงแบบนี้ว่าช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกท าลายจากการท าอวน
ลาก เพราะบริเวณดังกล่าวเครื่องมือประเภทอ่ืนเข้ามาท าการประมงไม่ได้ 
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 (2) จองพื้นที่โดยกำรรวมกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มของเรือที่รู้จักกันในการจับจองพ้ืนที่ทะเลที่มีการพบ
สัตว์น้ าชุกชุม ประมาณ 5-7 ล า โดยเรือล าที่อยู่ในทะเลจะเฝ้าพื้นที่ให้กับเรือในกลุ่มเดียวกันที่ยังไม่ได้ออก
ทะเลท าประมง เพ่ือกันไม่ให้เรือล าอ่ืนที่มาถึงก่อนวางเครื่องมือประมงในบริเวณท่ีกลุ่มจับจองไว้ หากเรือที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไปวางบริเวณที่ดังกล่าวจะเกิดกรณีพิพาทกันขึ้น เรือล าอื่นๆ จึงเลี่ยงไปท าประมงบริเวณอ่ืนๆ
เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 

 4.1.6 กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งท่ีไม่ต่อเนื่อง 

 การท างานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ในอ่าวตราดแม้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และเป็นการท างาน
ในลักษณะของกิจกรรม โครงการ และเครื่องมืออุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ขาดแผนงานติดตามประเมินผลที่
ชัดเจนทั้งในส่วนที่เป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ และท้องถิ่น ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างาน
ในพ้ืนที่ด าเนินในพื้นในระยะเวลาสั้นเพราะข้อจ ากัดด้านแหล่งทุน ท าให้การด าเนินงานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์อ่าว
ตราดขาดความต่อเนื่องของงาน ประกอบกับการท างานกลุ่มชุมชนต่างๆ รอบอ่าวตราดมีลักษณะการท างาน
แบบต่างคนต่างท า ไม่ได้เชื่อมโยงสถานการณ์และจัดการปัญหาแบบนิเวศองค์รวม และชุมชนรอบอ่าวตราด
ส่วนใหญ่จะไม่มีกองทุนในการฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จึงต้องอาศัยแหล่งงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกเพ่ือให้เกิดการท างาน เหล่านี้คือสาเหตุที่ท าให้การท างานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ในพ้ืนที่อ่าวตราดจึงไม่
สามารถตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้  

 4.2 สถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก 

 4.2.1 กฏหมำยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรประมงและชำยฝั่งมีลักษณะแยกส่วน 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่งของไทย พบว่ามีลักษณะแยกส่วน โดย
มีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันตามภารกิจและความจ าเป็นของกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
2558 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยพระพุทธศักราช 2456 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 เป็นต้น 
ตัวอย่างการบริหารจัดการที่แสดงถึงความซ้ าซ้อนของการท างาน เช่น การควบคุมเรือประมงโดยการจด
ทะเบียนเรือและเครื่องมือท าการประมงเป็นมาตรการ ที่จะควบคุมการท าประมงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อ
ปริมาณสัตว์น้ าได้ แต่ในการจดทะเบียนเรือและการท า ประมงกระท าโดยหลายหน่วยงาน กล่าวคือ กรมเจ้า
ท่ามีอ านาจตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ในการจดทะเบียนเรือทั้งหมด รวมทั้งเรือประมงกรม
ประมงรับผิดชอบจดทะเบียนใบอนุญาตท าการประมงและจดทะเบียนอาชญาบัตรส าหรับการใช้เครื่องมือ
ประมงทุกชนิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ซ้ าซ้อน กรมประมงไม่
สามารถควบคุมจ านวนเรือประมงตามศักยภาพของทรัพยากรประมงได้  ท าให้ขาดศักยภาพในการบังคับใช้
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และการตรากฎหมายเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านการ
จัดการทรัพยากรในแต่ละด้านและอ านาจขององค์กรเป็นส าคัญ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของกฎหมายและการใช้
อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ การที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบดูแลปัญหาเดียวกันภายใต้อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายเฉพาะ จึงเกิดปัญหาการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ประกอบกับโครงสร้างของกฎหมายและการ



25 
 

บริหารงานแบบเดิมที่มีลักษณะแยกส่วน ที่เป็นการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ซึ่งมีความซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดการประสานงานที่ซ้ าซ้อน เกิดการทับซ้อนของอ านาจหน้าที่ รวมทั้งการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่งที่จะต้อง
จัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมทั้งระบบแล้วจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าเพราะลักษณะของ
ทรัพยากรประมงและชายฝั่งเป็นทรัพยากรเปิดและไม่มีขอบเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรประมงที่มี
ลักษณะเคลื่อนย้ายได้ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ การจัดการจึงต้องใช้ระบบนิเวศเป็นฐานในการ
จัดการเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมจากทุกฝ่ายส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 4.2.2 มำตรกำรกฏหมำยประมงบำงมำตรกรเร่งด่วนท ำให้ขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในกำรพิจำรณำผลกระทบให้รอบด้ำน ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการประมงนับตั้งแต่
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกค าประกาศแจ้งเตือน หรือให้ “ใบเหลือง” กับประเทศไทย ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกรณีของกฎหมายสากล และมิได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกัน ยับยั้งและก าจัดการท าประมง
แบบ IUU ปล่อยให้เรือประมงที่ติดธงไทยท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported และ Unregulated Fishing) ทั้งในบริเวณน่านน้ าภายในและต่างประเทศ มิได้ก ากับ
ดูแลการท าประมงทะเลในน่านน้ าไทยให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งไม่สามารถติดตาม ควบคุม ดูแลกระบวนการ
ตรวจสอบย้อนกลับส าหรับสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ทั้งที่น าเข้ามาเพ่ือการแปรรูปและส่งไปจ าหน่ายยัง
ประเทศในเครือสหภาพยุโรปได้อย่างโปร่งใส ท าให้สหภาพยุโรป  จะออกค าประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็น
ทางการ พร้อมทั้งให้ค าแนะน ารัฐบาลไทยในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้มีความโปร่งใส โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เพ่ือควบคุมจ านวนเรือประมงและเครื่องมือบางประเภทตามที่ ศปมผ. 
รายงานข้อมูล  โดยมีการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงส าหรับผู้ฝ่าฝืนค าสั่งฉบับนี้ หรือประกาศที่ออกตามค าสั่งนี้ 
โดยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 5 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งการ
จ ากัดการขึ้นทะเบียนเรือ กฏหมายแรงงาน การออกกฏหมายที่เร่งด่วนและบ่อยครั้งโดยไม่ได้มีมาตรการรอบ
รับที่เพียงพอทั่วถึงท าให้เกิดภาวะกดดันชาวประมงไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เกิดความสับสนข้อมูลการบังคับใช้
กฏหมาย ส่งผลให้กฏหมายไม่มีผลในทางปฏิบัติและสร้างผลกระทบมากกว่าการบรรจุเจตนาในการจัดการ
ประมงที่ยั่งยืนโปร่งใสมีธรรมาภิบาล  

 4.2.3 กำรละเมิดสิทธิชุมชนในกำรอยู่อำศัยตำมวิถีดั้งเดิม  

 ชุมชนประมงส่วนใหญ่มีการตั้งบ้านเรือนริมคลองและปากอ่าวตามวิถีชาวประมงดั้งเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่
ล่วงล้ าล าน้ า จึงไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และมีความเสี่ยงในการถูกรื้อถอน ข้อมูลจากเครือข่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบเจ้าท่าปี 2560 พบว่ามีบ้านเรือนที่ตั้งในเขตเจ้าท่า เฉพาะใน 11 ต าบลรอบอ่าวตราด มีประมาณ 
2,116 หลังคาเรือน ทั้งนี้ยังไม่รวมบ้านเรือนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน เช่น ชุมชนบ้านคลองนา ต าบลช ารากทุก
ครัวเรือนอยู่ในเขตป่าสงวนท าให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคของรัฐเท่าที่ควร ทั้งนี้ครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพประมงเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง จึงพึ่งพิงรายได้จากการท าประมง
เป็นหลัก  จึงขาดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและความม่ันคงด้านอาชีพ 
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 4.2.4 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 การเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ ทิศทางลม กระแสน้ า  ความเค็มชองน้ าทะเล  ย่อมส่งผลต่อการลดความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล และวงจรชีวิตสัตว์น้ า แม้ระบบสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีความซับซ้อนมากยาก
ต่อการประเมินผลกระทบ และสัตว์น้ ามีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า เช่น ไม่มีลมในฤดูวางไข่ท าให้สัตว์น้ าวัยอ่อนลอยไปหา
ในแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ส่งผลต่อปริมาณการสัตว์น้ า ความแปรปรวนชองทิศทางลมและคลื่นลมที่รุนแรงและ
ถี่ข้ึน ท าให้ชาวประมงออกท าประมงได้ล าบากขึ้น  

 จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่ชาวประมงประสบปัญหาคลื่นลมแรงมากข้ึนท าให้การออกท าประมง
เสี่ยงต่อชีวิตและคาดการณ์สภาพอากาศไม่ได้เช่นแต่ก่อน และน้ าทะเลร้อนมากขึ้นท าให้สัตว์น้ าอพยพไปทะเล
ลึกมากขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวประมงชายฝั่งท าให้ออกเรือไม่ได้ จับสัตว์น้ าได้น้อยลง รายได้ลดลงไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่าย 

 

5.ควำมต้องกำรและข้อเสนอกำรแก้ปัญหำของชำวประมงในอ่ำวตรำด 

จากการเก็บแบบสอบถาม 8 ต าบล ชาวประมงได้ให้ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาที่ตนเองประสบอยู่
ดังต่อไปนี้  

1) มีการจัดตั้งกลุ่มประมง ให้มีกองทุนสวัสดิการส าหรับชาวประมงช่วงที่ไม่สามารถท าการประมงได้ เช่น 
ช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมแรง  

2) รัฐควรมีมาตรการจัดการไม่ให้เรือท าประมงผิดกฏหมาย เช่น เรือลากแขก เรือคราดหอยในบริเวณ
ชายฝั่งอย่างจริงจัง 

3) มีการอนุรักษ์สัตว์น้ า เช่น ท าเขตอนุรักษ์สัตว์น้ า ฟ้ืนฟูป่าชายเลน รณรงค์ให้ความรู้ความตระหนักใน
การจับสัตว์น้ าที่ได้ขนาด 

4) ให้มีการแบ่งเขตการท าประมง 
5) ให้จ ากัดเครื่อมือท าประมงของแต่ละครัวเรือน  
6) มีการขุดลอกปากคลองเพ่ือให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกไม่ตื้นเขิน 
7) มีการแก้ไขเรื่องการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เป็นธรรมทั้งแรงงานและนายจ้าง ค่าท าบัตรแรงงาน

ค่อนข้างสูง และนายจ้างหลายรายประสบปัญหาลูกจ้างไปท างานที่อ่ืนหลังจากที่นายจ้างท าบัตร
แรงงานให้ ท าให้มีปัญหานายจ้างยึดพลาสปอร์ตไว้เพ่ือป้องกันลูกจ้างต่างชาติหนีไปท างานที่อ่ืนแทน 
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6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งบนฐำนระบบนิเวศอ่ำวตำด 

6.1 แนวคิดและหลักกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรบนฐำนระบบนิเวศน์ 

 การจัดการทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการบนฐานระบบนิเวศ คือ การบูรณาการแนวคิดด้าน
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทะเลและชายฝั่ง เข้าไปกับศาสตร์ด้านอื่นๆ เพื่อเกิดการป้องกัน ฟ้ืนฟู 
และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นระบบ แนวคิดนี้จะให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่อยู่ในระบบนิเวศท่ีเกี่ยวเนื่องกัน โดยคิดว่ามนุษย์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเปิดให้คนในชุมชนและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหาบน
บนฐานข้อมูลเดี๋ยวกัน โดยน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการ เเละด าเนินงานร่วมกัน เป็นกระบวนการที่สร้างคนให้มีศักยภาพในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีความเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่หรือระบบนิเวศ พร้อมให้ความส าคัญ
กับการสร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบร่วม บทบาทหญิงชายที่เท่าเทียม ความเสมอภาค
และสิทธิร่วมกันในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ให้ความส าคัญกับคุณค่าทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันด้วย (มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2555 หน้า 53-77) 

 หลักการเบื้องต้นในในการน าการจัดการบนฐานระบบนิเวศไปใช้ดังนี้ 

1) การน าแนวทางการบูรณาการมาปรับใช้ร่วมกับการจัดการเชิงระบบนิเวศ คือ การท าให้หน่วยงาน
ย่อยท้ังหลายเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบที่ท าหน้าที่ประสานซึ่งกันและกัน กลมกลืนเข้าเป็นองค์รวม
ท าให้เกิดความสมดุล และองค์รวมนั้นสามารถด ารงอยู่และด าเนินไปได้ในภาวะที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จะเห็นว่าภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดจาก
การมองแบบแยกส่วน แนวทางการพัฒนาประเทศที่ไม่อยู่ในภาวะสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากร เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก รากเหง้าของปัญหาจึงเกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตามกระแสทุนนิยม วิถีชีวิตการบริโภคและความเชื่อในการด าเนินชีวิต
ได้ถูกเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผลที่เกิดข้ึนจึงปรากฏออกมาเป็นปัญหาวิกฤตด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสร้างความเสียหายต่อภาวะสมดุลในระบบนิเวศ  

2) การดูแลรักษาโครงสร้างหน้าที่ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศให้ด ารงอยู่ 
โครงสร้างและคุณสมบัติของระบบนิเวศเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งมนุษย์อยู่
ร่วมกันได้อย่างสมดุล การน าเอาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้เกินความพอดีน าไปสู่จุดเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติจนท าให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศ  สิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการจัดการบนฐาน
ระบบนิเวศคือการด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อมวลมนุษยชาติ 

3)  การให้คุณค่ากับระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาประเทศให้คุณค่าของการ
พัฒนาที่เน้นไปทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ขาดความสมดุลของการพัฒนาทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหว่างผู้ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกับผู้
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อยน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและความเสื่อมโทรมของ
วัฒนธรรม เช่น ปัญหาความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษา
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สมดุลในการพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นก่อนที่จะมีการไปสู่การจัดการระบบนิเวศและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าหนดเป้าหมายและแผนงานจึงต้องค านึงถึงขอบเขต
ของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณค่าท่ีสมดุลกันระหว่างวัตถุกับจิตใจการ
สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม่ลืมเป้าหมายและแผนงานปกป้องฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันกับการก าหนดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันต้อง
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนให้คุณค่ากับฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นหรือสร้างมูลค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นให้เพ่ิมขึ้นพร้อมกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อก าหนดระเบียบ
ออกมาใช้ในการจัดการป่าชายเลนนอกจากจะให้คุณค่ากับฐานทรัพยากรแล้วยังเป็นการเข้าใจถึง
การรักษาคุณภาพชีวิต วิธีปฏบิัติและวัฒนธรรมสังคมที่อิงแอบอยู่กับระบบนิเวศด้วย 

4) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศเข้ากับระบบสังคมมนุษย์ 
การตัดสินใจของมนุษย์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเพราะทั้ง 2 ระบบมีความ
เชื่อมโยงกัน การละเลยที่จะใส่ใจระบบนิเวศก็เหมือนกับการละเลยที่จะสร้างความสมดุลให้เกิด
ขึ้นกับมนุษย์เช่นกัน 

5)  การสร้างธรรมาภิบาลและความเสมอภาคด้านการจัดการทรัพยากร 
 อุปสรรคในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีปัญหามาจากความไม่สอดคล้องระหว่าง
การเมืองราชการ และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายรัฐบาลรวมทั้งการ
ออกกฎหมายแบบแยกการบริหารจัดการ โดยมีหน่วยดูแลทรัพยากรแต่ละชนิดแยกกันคนละ
หน่วยงาน เช่นหน่วยงานด้านสัตว์ป่า  และด้านป่าไม้เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้เกิดจากการใช้
นโยบายที่ไม่ได้ค านึงถึงด้านนิเวศวิทยา ท าให้หน่วยงานรับผิดชอบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แบบปัญหามักจะเชื่อมโยงกับทรัพยากรมากกว่า 1 ชนิดไม่
โดยทางตรงก็ทางอ้อม ท าให้เกิดการแก้ปัญหาในจุดหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาในจุดหนึ่ง การจัดการ
โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่มีผลท าให้ขาดคนไกลที่จะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นนอกขอบเขตพ้ืนที่ของตน ไม่
สามารถมองปัญหาในวงกว้างที่กระทบพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ การจัดการทรัพยากรแบบแยกส่วนมาก
จะมีการเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น และขาดกลไกท่ีจะใช้ข้อมูลร่วมกันกลายเป็นการจัดการ
โดยอิสระไม่เกี่ยวข้องกันท าให้หน่วยงานรู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบประเด็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานโดยตรง เนื่องจากมีหน่วยงานกระจัดกระจายจ านวนมากอาจท าให้แต่ละหน่วยงาน
ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและเทคนิคมากพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ท่ีได้ดี
เท่าท่ีควร  ด้วยเหตุนี้แม้มีนโยบายมีกฎหมายแต่การบังคับใช้กฎหมายอาจไม่ได้ผล  ดังนั้นการ
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ แต่ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่เท่า
เทียมระหว่างหญิงชายสร้างหลักประกันให้ทั้งหญิงและชายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ให้
และผู้รับอย่างเท่าเทียมในทุกขั้นตอน และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ
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เพ่ือให้ลูกกระท าการปฏิบัติร่วมกันและน าไปสู่การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

 6) การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของผู้ที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องนั้นควรด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเพื่อ
น าไปสู่ข้อตกลงและการตัดสินใจที่รอบคอบร่วมกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต้องมีการผสมผสานเทคนิค
การมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมเป็นกลไกในการสร้างการยอมรับในแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ซึ่งควรยึดตามหลัก หน้าที่ การมีส่วนร่วม หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีเป้าหมายในการสร้าง
หลักการว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูล แม่เข้ามาร่วมกันปรึกษาหารือ ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง 
เช่น การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder analysis) จะท าให้เห็นภาพความสัมพันธ์ ความซับซ้อน
ของสังคมและกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน รวมทั้งศักยภาพ อ านาจและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาแนวทางความร่วมมือในการจัดการปัญหาร่วมกันภายใต้ศักยภาพและ
ความสามารถที่แต่ละกลุ่มมีอยู่ 

 7) การตระหนักถึงความไม่แน่นอนและเตรียมพร้อมส าหรับปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

 ภายใต้ความเสี่ยงความซับซ้อนและความไม่แน่นอนความรู้เป็นเพียงเครื่องมืออาจไม่เพียงพอส าหรับ
สังคมปัจจุบัน จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นนักแก้ปัญหารอบด้านและเข้าใจถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงมี
ระบบคิดที่ยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดไปตามสถานการณ์ต่างๆได้ ต้องเข้าใจว่าระบบ
นิเวศนั้นไม่สามารถด ารงอยู่ได้ในรูปแบบเดียวแต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วจะสามารถท าให้เกิดการ
รับมือหรือสร้างภูมิคุ้มกันกับตนเองได้ 

 8) การจัดการความรู้ที่เป็นทั้งความรู้ดั้งเดิมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

 การสร้างแนวทางในการจัดการระบบนิเวศจะต้องอาศัยองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ เพราะ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของระบบนิเวศท าให้องค์ความรู้ดั้งเดิมไม่สามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์อนาคตได้
แม่นย า ขณะเดียวกันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นั้นอาจมีจุดเน้นที่เจาะจงและแคบเกินไปมีข้อจ ากัดใน
การมองปัญหาของทางระบบนิเวศ เพราะมักมองในแง่มุมทางเทคนิคเท่านั้นองค์ความรู้ใหม่โดยผสมผสานองค์
ความรู้เข้าด้วยกันจะเป็นแนวทางส าคัญท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง   

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมูลผ่านระบบนิเวศจ าเป็นต้องมีองค์กรเจ้าภาพที่ท าหน้าที่เชื่อม
ประสานให้หน่วยงานต่างๆได้เข้ามาท างานร่วมกัน มีกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญเรื่อง
การวางแผนบนฐานของข้อมูล รวมทั้งต้องมีการจัดท าแผนในระดับพ้ืนที่ที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในเป้าหมาย 
มีการก าหนดภารกิจและประเด็นงานที่ชัดเจนว่าจะท าอะไร ก าหนดผลที่เห็นชอบร่วมกันที่จะให้เกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาที่ก าหนดชัดเจน  
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 การจัดท าข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนางานบนฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่ 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรในพ้ืนที่ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ส าหรับท าความเข้าใจกับสภาพ
ปัญหาและก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกัน ส่งผลให้การสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปประธรรมในพื้นท่ีเนื่องจาก
ทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องได้ท างานร่วมกัน จึงง่ายส าหรับหน่วยงานต่างๆที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้  เข้ากับ
การแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน จากการก าหนด
ภารกิจโดยตรงจากส่วนกลางของหน่วยงานตนเองเป็นรูปแบบการท างานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้ข้อมูลเป็น
เครื่องมือ ไม่ใช่ท างานตามเขตการปกครอง  และท าให้ทุกฝ่ายมีทัศนคติ และความรู้สึกการเป็นเจ้าของงาน
มากกว่าการท างานตามค าสั่งหรือแผนงาน และการบูรณาการทักษะด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์  ช่วยท าให้
ระบบข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้นืรวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ดีในการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคีในทุกระดับที่เก่ียวข้อง  

 

6.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งรอบอ่ำวตรำด  

 6.2.1 หน่วยงำนภำครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการประมงหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานรองคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยแต่ละกระทรวงจะมีหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังแสดงในตารางที่ 3 
ตำรำงท่ี 3 แสดงหน่วยงำนภำครัฐและภำรกิจที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรประมงและทรัพยำกรทะเล
และชำยฝั่งอ่ำวตรำด 

สังกัด หน่วยงำน ภำรกิจ 
1.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก (ระยอง) 

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของ
กรมประมง ภารกจิหลัก คือ การวจิัยเพื่อพัฒนาการประมงทะเล
ของประเทศไทยให้คงความยั่งยืน 

 สถานีวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลจังหวัดตราด 

1.ศึกษาวิจัย หลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ า ประมง เพื่อจัดการ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าให้สมดลุกับผลผลิต  
2.ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สตัว์น้ า
ในแหล่งท าการประมง เพื่อรับรองคุณภาพสัตว์น้ าให้ปลอดภยักับ
ผู้บริโภค 
3.ศึกษา วิจัย ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าเพือ่ฟ้ืนฟู แหล่งประมงทะเล ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพอ่แม่พันธ์ุสัตว์น้ า ให้สามารถเป็น
แหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานประมงจังหวัด 1. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา 
เพื่อสนับสนุนให้เกดิธุรกิจและอาชีพการประมงท่ีเหมาะสมในเขต
จังหวัดและก ากับให้ธรุกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป้นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงมาตรฐานที่ก าหนด 
2. ด าเนินการเกีย่วกับการควบคมุ ก ากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
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ประมง และกฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
3. จัดท าแผนพัฒนาการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่งานของจังหวัด 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการเกี่ยวกับการเพิม่ผลผลิตในแหล่งน้ า 
5. ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - 
ออก เรือประมงตราด 
(Port In-Port Out : 
PIPO Control Center) 

1.ติดตามการด าเนินการควบคุมการท าประมงของเรือประมงไทย 
2.การตรวจสอบและอนุญาตให้น าสัตว์น้ าขึ้นท่า 
3.การปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือ  
4.จัดวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มา
ของสินค้าและผลติภณัฑ์ประมงทะเลไดต้ลอดสายการผลิต 
(Supply Chain) 

กระทรวงคมนาคม ส านักงานเจ้าท่าภมูิภาค
สาขาตราด 

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน 
กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วย
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.ศึกษาและวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทาง
น้ า 
3. ส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ าและการ
พาณิชยนาวี 
4.ด าเนินการจดัระเบียบการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชยนาว ี
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
6.บริการประชาชนในการอนุญาตให้ท าการขุดลอกร่องน้ า การ
อนุญาตให้กระท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า การขอจดทะเบยีนเรือใหม่ การ
ขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ การขอมี
หนังสือคนประจ าเรือ การชี้แนวเขต การออกประกาศนยีบัตร
ฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนยีบัตรฝ่ายเดินเรือ เป็นต้น 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 

1.คุ้มครองป้องกันและปราบปราม ทรัพยากรทั้งทางทะเลและป่า
ชายเลน ทวงคืนผืนป่า 
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนเิวศ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม และเสรมิสร้างศักยภาพ อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
4.เพาะช ากล้าไม้และปลูกป่าชายเลน 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก 

1.ศึกษาวิจัยด้านสตัว์ทะเลหายากและใกล้ศูนย์พันธ์ุ 
2.วิจัยเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาศัย
ของสัตว์ทะเลหายากและใกลสู้ญพันธุ์ 
3.ส ารวจและวิจัย ปะการังและหญ้าทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก 
4.วิจัยการฟื้นฟูเพื่อนสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังและ
หญ้าทะเล 
5.ประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6.วิจัยผลผลติเบื้องต้นทางทะเลและชายฝั่ง 

 หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดตราด 

ปฏิบัตตามภาระกิจของส่วนอนุรักษทรัพยากรฯ ส านักงาน
บริหารงานบริหารจดัการทรัพยากรทางท่ะเลและชายฝั่งที่ 1 ใน
ด้าน การคุ้มครองป้องกันและปราบปราม ทรัพยากรทั้งทางทะเล 
และอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเล 
 

 สถานีพัฒนาป่าชายเลนท่ี 
4 และ 45  
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายฝั่งและป่าชายเลน 

ปฏิบัตตามภาระกิจของส่วนอนุรักษทรัพยากรฯ ส านักงาน
บริหารงานบริหารจดัการทรัพยากรทางท่ะเลและชายฝั่งที่ 1 ใน
ด้านคุ้มครองป้องกันและปราบปราม ทรัพยากรป่าชายเลน ทวง
คืนผืนป่า เพาะช ากล้าไม้และปลูกป่าชายเลน 

 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัตราด 

1. ก ากับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการปฏิบตัิภารกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด 
2. จัดท าแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด  
3. ก ากับ เฝ้าระวัง ตดิตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล บูรณาการ
การแก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
4. ด าเนินการตามกฎหมายเกีย่วกบัป่าไม้ การสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า  
5. ส่งเสรมิ สนับสนุน เผยแพร่ ให้ค าปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ 
และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ี รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจาก
ธรรมชาติ  
2.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทาง
ระบายน้ า และการรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 
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3.จัดท าโครงการจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมเพื่อเสนอเข้าสูร่ะบบ
แผน ปฏิบัติการ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั 

  

 6.2.2 องค์กรชุมชน 

 1) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เป็นกลุ่มชาวประมงและคนในชุมชนรวมกลุ่มใน
ชุมชนเพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  เช่น ท าธนาคารปู วางซั้งเชือก หญ้าทะเลเทียม 
เป็นต้น โดยมีทั้งการรวมกลุ่มที่จดทะเบียนและแบบไม่จดทะเบียนมีคณะกรรมการกลุ่มในการบริหารจัดการ
กลุ่ม 

 2) เครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง8 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจึงสร้างเครือข่าย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกรคม 2561  

 บทบำทหน้ำที่  

 (1) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานราชการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายตามที่ได้ร้องขอ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาสาสมัครต้องอยู่ในความควบคุม ก ากับ ดูแลของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอ านาจในการจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด 

     (2) ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน 
คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น 

     (3) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ของท้องถิ่นและสามารถก าหนดแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเองได้ รวมถึงการกระตุ้นให้
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ หรือชุมชนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน 

     (5) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจน
ผลงานที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

     (6) สดับตรับฟังข่าว หรือหาข่าวการด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อส่วนรวม หรือประเทศชาติ 

     (7) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน 

                                                           
8

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง.2561.การสง่เสริมและประสานงานเครือขา่ยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง. วนัท่ี
สบืค้น 5 มิถนุายน 2561. เข้าถึงได้ใน https://www.dmcr.go.th/miniprojects/48/19492 
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 โดยมีจะมีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น
คณะกรรมการเครือข่ายระดับอ าเภอและระดับจังหวัด มีหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายอื่น จัดท าแผนเพ่ือ
เป็นกรอบการท างานของอาสาสมัครฯ  รวมรวมข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อแถลงในที่ประชุมสามัญประจ าปี และ
ด าเนินงานตามแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้ 

 3) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น9 ประกาศกรมประมงเรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ใน พระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการประมงฉบับใหม่ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ าภายในที่จับสัตว์น้ าใน
เขตประมงน้ าจืด หรือเขตทะเลชายฝั่ง จึงได้ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  

  4) สมำคมประมงพื้นบ้ำนรักษ์ทะเลตรำด เป็นการรวมกลุ่มของชาวประมงและผู้รับซื้อสัตว์น้ าใน
ชุมชนประมงชายฝั่งรอบอ่าวตราดและพ้ืนที่ต่อเนื่อง จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี 2560 เพ่ือร่วมกันในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาการตลาดเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับชาวประมง
พ้ืนบ้าน  

 6.2.3 ชำวประมงรอบอ่ำวตรำด 

 1) ประมงพื้นบ้ำนหรือประมงชำยฝั่ง เป็นชาวประมงที่ท าการประมงในพ้ืนที่เขตประมงชายฝั่ง 5 
ไมล์ทะเล (ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา) ใช้เรือประเกิน 10 ตันกรอส ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก 
ในอ่าวตราดมีชาวประมงพ้ืนบ้านประมาณร้อยละ 80 ของชาวประมงทั้งหมด เป็นกลุ่มทีมีอาชีพพ่ึงพอ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป้นอาชีพหลัก ท าการประมงโดยใช้เครื่องมือหลากหลายชนิดตามฤดุกาลของสัตว์
น้ า และเลือกจับแบบเฉพาะเจาะจง รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการประมงปูม้า กุ้ง และปลา เครืองมือส่วน
ใหญ่เป็นประเภท อวน และลอบ มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือดูแลทรัพยากร ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ส่วนใหญ่ในอ่าวตราด
เป็นชาวประมงพ้ืนบ้าน  

 2) ประมงพำณิชย์ เป็นชาวประมงที่ท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 5 ไมล์ทะเล ใช้เรือที่มีขนาด
มากกว่า 10 ตันกรอส ใช้เครื่องมือประเภทอวนลาก  เช่น อวนลากคู่ อวนล้อม อวนลากคานถ่าง อวนลากแผ่น
ตะเฆ้ อวนครอบ ลอบราว ลอบหมึกสาย เป็นต้น มีการจ้างแรงงานในการท าประมง ส่วนไต๋เรือหากเป็นเรือที่มี
ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส จะเป็นไต๋เรือเองและจ้างไต๋ แต่ถ้าเป็นเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่เจ้าของเรือจะจ้างไต่ใน
การออกประมง และมีเรือมากกว่า 1 ล า มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมประมงพาณิชย์ เป็นกลุ่มมีความเข้มแข็ง
และมีอ านาจในการต่อรองสูง  

 6.2.6 เครือข่ำยอ่ำวตรำด เป็นการรวมตัวของกลุ่มอนุรักษ์ แกนน าชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน 11 ต าบลรอบอ่าวตราด  เพื่อร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มีเป้าหมายใน

                                                           
9

 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมประมง วา่ดว้ยระเบียน หลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนองคก์รชุมชนประมงทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 . วนัท่ีสืบคน้ 
5 มิถุนายน 2561 เขา้ถึงไดใ้น http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/322/16.PDF 
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การพัฒนาความเป็นอยู่ให้ชุมชนประมงอยู่ดีกินดี มีการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 

6.3 กลไกบริหำรจัดกำรประมงและกลไกบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 

 6.3.1 กลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และระดับจังหวัด ดังนี้ 

 1) คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประมงแห่งชำติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น
กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 10 คนเป็นกรรมการ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่ ก าหนดนโยบายและก ากับการบริหารจัดการประมงดังนี้ 
1.  ก าหนดนโยบายพัฒนาประมงในน่านน้ าไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ า และขีด

ความสามารถในการท าประมง โดยค านึงถึงจุดอ้างอิงเป็นส าคัญ 
2. ก าหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนา และการแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้ าไทย การพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ 
3. ก าหนดมาตรการในการด าเนินการควบคุมให้บรรลุตามนโยบาย ข้อ 1-4 
4.  ก าหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ าที่จะท าการประมง ในน่านน้ าไทย 
5. ก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาการประมงของประเทศให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม 
6. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถท าการ

ประมงได้อย่างยั่งยืน 
7. จะท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

 

 2) คณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัด 

 ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้าท่า อัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ในอ าเภอในเขตท้องที่ที่มีการประมง นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการโดยต าแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 13 คนเป็นกรรมการให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงวุฒิให้แต่งตั้ง ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการประมง
นอกชายฝั่ง ด้านประมงน้ าจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือด้านการแปรรูปสัตว์น้ าที่ได้ขึ้นทะเลียนตาม
มาตรา 25(2)  ผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านการประมง หรือด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสามคน 
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 บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด มีหน้าที่รวบรวม
ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการ การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟูและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เสนอต่อ เพ่ือพิจารณาจัดท านโยบายการ
ประมงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประมง และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ต่อรัฐมนตรี คณะกรรมการหรืออธิบดี 

 ในระดับจังหวัดประมงจังหวัดตราดได้ใช้กลไกท้องถิ่นและท้องที่ในการจัดท าข้อเสนอกติกาในการ
จัดการประมงชายฝั่งเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลง และแผนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในระดับต าบล น าข้อตกลงไปสู่การพิจารณาในเวทีระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด และส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศเป็นของแต่ละจังหวัดต่อไป 

 6.3.2 กลไกบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลชำยฝั่ง 

 เป็นการจัดตั้งกลไกเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกลไกการบริหารใน
ระดับชาติและระดับจังหวัด10  ซึ่งในระดับชาติจะมีคณะกรรมการที่เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ”  ในระดับจังหวัดมีคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ดังนี้   

 1) คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนกำรบริหำร จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังแห่งชำติ 
ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้บัญชาการทหารเรือ   และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสอง
คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านทรัพยากรธรณี  ด้านสมุทรศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ด้านการท่องเที่ยว  ด้าน
การประมง  ด้านเศรษฐศาสตร์  หรือด้านนิติศาสตร์  ทั้งนี้  จะต้องเป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

 (1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

                                                           
10 กลุ่มนิติการ,มปปใ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 บังคับใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2558 สืบค้น
ได้ใน http://www.dmcr.go.th/detailLibrary.php?WP=oH93xRl5orOaL3DznGA4ZUNjoGW3G0lDooya4UERnHy4Ljo7o3Qo7o3Q 
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 (2)  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  และค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือด าเนินการตามนโยบาย 
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
 (3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบเขตพ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
 (4)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งแห่งชาติ  
 (5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ปรากฏว่า หน่วยงาน
ของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
 (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  18  มาตรา  20   และมาตรา 21   
 (8) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ ชายฝั่งของ
ประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2) คณะกรรมกำรในระดับจังหวัด ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัด  ผู้แทนกรมป่าไม้  ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และ
พันธุ์พืช  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ประมงจังหวัด  โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด  ผู้แทนกองทัพเรือ  ผู้บังคับการ ต ารวจภูธรจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือ
ชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการ
ท่องเที่ยว  หรือด้านการประมง  จ านวน ไม่เกินแปดคน 

 คณะกรรมการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 (1) จัดท าและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ต่อ
คณะกรรมการ 

 (2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ป่าชายเลน บริเวณหนึ่ง
บริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา  18  หรือออกกฎกระทรวง ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา  20 

 (3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการ ในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

 (4) ช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน า  และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัด 
ใกล้เคียง  เพ่ือให้มีการด าเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น  
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 (5) ด าเนินการร่วมกับภาคประชาชน  ชุมชนชายฝั่ง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปลูก  
การบ ารุงรักษา  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด  

 (6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร   ในกรณีที่
ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจังหวัดได้รับความเสียหายหรือจ าเป็น ต้องได้รับการ
ปลูก การบ ารุงรักษา  การอนุรักษ์  หรือการฟ้ืนฟู  

 (7) เสนอรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ส าหรับ
จังหวัดนั้น  และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้น ต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

 (8) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

6.4 วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 จากการศึกษาตอนเริ่มโครงการ ลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความสนใจ บทบาทหน้าที่ 
จุดประสงค์ในการท างานและส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังต่อไปนี้  

1) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรโดยตรง คือได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ได้แก่ 
ชาวประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ เป็นกลุ่มที่พ่ึงพาทรัพยากรทะเลเป็นหลัก โดยกลุ่มประมง
พ้ืนบ้านรอบอ่าวตราด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมประมงพ้ืนบ้านรักษ์ทะเลตราด 
กลุ่มชาวบ้านรอบอ่าวตราด คนเหล่านี้มีความสนใจที่จะท างานเพ่ือการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง เป็นกลุ่มคนที่มีศัยภาพภาพ มีความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทะเลและ
ชายฝั่ง เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่พ่ึงพาและอาศัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง แต่สิ่งที่พวกเขาเหล่านี้
ขาดคืออ านาจในเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการส่วนใหญ่ยังคงผูกติด
อยู่กับหน่วยงานภาครัฐ  ที่ผ่านมากลุ่มคนเหล่านี้จะได้มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมเม่ือมีการจัดกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เท่านั้น แต่หากท าการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีอ านาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเพ่ิมข้ึนจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบกฏหมายและนโยบายได้ ส่วน
กลุ่มประมงพาณิชย์ เป็นกลุ่มที่สนใจในการท าประมงในเชิงธุรกิจ มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีทันสมัย
ในในการท าประมง มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมประมงพาณิชย์ที่มีความเข้มแข็ง และมีการเชื่อม
เครือข่ายชาวประมงพาณิชย์ทั่วประเทศ มีการส่งข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอ านาจในการ
ต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐสูง  
 ชาวประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์มีความสัมพันธ์กันทั้งในลักษณะพึ่งพาและมีความ
ขัดแย้งกัน เนื่องจากประมงพาณิชย์มีศักยภาพทางการเงิน จึงเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชาวประมงบาง
กลุ่มท่ีขาดเงินทุนในการท าประมงส่วนใหญ่เป็นเรือชนาดไม่เกิน 15 ตันกรอส  ในขณะที่ความขัดแย้ง
ระหว่างชาวประมงพาณิชย์กับประมงพ้ืนบ้านในเรื่องการก าหนดเขตประมงชายฝั่งซึ่งจังหวัดตราด
ประกาศเขตประมงชายฝั่งเป็น 5 ไมล์ทะเลซึ่งเป็นไปตามเจตนาของประมงพ้ืนบ้าน เนื่องจากต้องการ
เป็นแนวกันเรือประมงพาณิชย์ลักลอบเข้ามาลากหรือรุนในเขตชายฝั่งและเรือประมงพ้ืนบ้านมีจ านวน
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เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเรือประมงพาณิชย์เปลี่ยนมาท าเรือประมงขนาดเล็กมากข้ึนเพราะกฏหมายที่
เข้มงวดในเรือประมงพาณิชย์ ขณะเดียวกันประมงพาณิชย์ได้เคลื่อนไหวให้มีการประชาคมพ้ืนที่เขต
ทะเลชายผฝั่งเป็น 3 ไมล์ทะเล เนื่องจากเขตการท าประมงในอ่าวตราดมีเพียง 16 ไมล์ และมีเขต
อุทยานที่กันไว้อีก 3 ไมล์ทะเล พ้ืนที่เขตประมงทะเลนอกชายฝั่งส าหรับประมงพาณิชย์จะมีประมาณ 8 
ไมล์ทะเล ในส่วนประมงชายฝั่งก็มีความขัดเย้งระหว่างเรือประมงที่ใช้เครื่องมือพ้ืนบ้าน เช่น อวนกุ้ง 
อวนปู อวนปลา ลอบปู  กับ เรือประมงขนาดเล็กท่ีแอบท าอวนรุน ลากแขก ท าให้เครื่องมือประมงอ่ืนๆ 
เสียหาย รวมทั้งท าให้สัตว์น้ าวัยอ่อนถูกท าลาย ส่งผลให้สัตว์น้ าลดลงจ านวนมาก ขณะที่กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านมีการวมกลุ่มกันเพ่ือท าการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทั้งจากการรวมกลุ่มกันเองและจากการ
สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ  ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนนุกลุ่มชุมชนที่รู้จักหรือเป็นกลุ่มที่จัดตั้งโดย
หน่วยงานนั้นๆ ไม่ได้กระจายทั่งถึงซึ่งการสนับสนุนของรัฐส่วนใหญ่เป็นไปตามภาระกิจที่ก าหนดไว้ ไม่
เป็นไปในลักษณะน าประเด็นปัญหาจากชุมชนมาพูดคุย ท าให้ปัญหาที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการจัดการ เช่น
ปัญหาประมงผิดกฏหมาย ไม่ได้มีการหารือเพ่ือก าหนดมาตรการร่วมกับชุมชน ขณะที่การด าเนินของ
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหา จึงพบว่ามีบางชุมชนการลุกขึ้นมารวมกลุ่มป้องกัน
การท าประมงผิดกฏหมายกันเอง บางชุมชนประสบความส าเร็จบางชุมชนไม่ส าเร็จจากการถูกคุกคาม
ข่มขู่จนจ าเป็นต้องถอยเพราะกังวลในความปลอดภัย ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มี
บทบาทภาะกิจโดยตรง เนื่องจากไม่ได้มีการบูรณาการให้เป็นกลไกร่วมในการจัดการปัญหาประมง 
หรือในกรณีการก าหนดวิธีการและเครื่องมือท าประมงในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ที่ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตการท าประมงในเขตชายฝั่ง แม้จะร่วมกันก าหนดโดยชุมชนแต่ในระดับการตัดสินใจพิจารณา
อยู่ที่คณะกรรมการประมงจังหวัดซึ่งมีความเข้าใจในวิธีการประมงที่ไม่เพียงพอท าให้การแปลความ
ต่างไปจากเจตนาและความต้องการของชุมชน  

2) ผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ แต่ไม่ได้ในลักษณะที่ตรงไปตรงมำ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นกลไกหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภาระกิจหนึ่งในอีกหลายๆภาระกิจ เป็นหน่วยงานที่มีนโยบายและงบประมาณใน
การท างาน  การด าเนินการเป็นไปในลักษณะการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากร เช่น การปลูกป่าชาย
เลน การจัดการขยะ ในกระบวนการจัดท ามีท้ังในลักษณะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ
ในการด าเนินการ และในลักษณะชาวบ้านร่วมในการท ากิจกรรมที่ออกแบบโดยท้องถิ่น เป็นการ
จัดการเฉพาะพ้ืนที่ ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จัดการประมงหรือความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรโดยตรง 
แต่ปัญหาหลักท่ีผลกระทบต่ออาชีพการประมง เช่น การท าประมงผิดกฏหมาย ความขัดแย้งระหว่าง
ชาวประมง ผลกระทบจากกฏหมายประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นปัญหาแต่ไม่ได้ริเริ่มน า
ปัญหามาจัดการโดยตรง เป็นการด าเนินการที่ตอบสนองปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ด าเนินการเป็นระบบ 
เนื่องจากการจัดการอยู่เกินขอบเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่ง และ
ต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วน  

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอ ำนำจหน้ำที่หลักในกำรบริหำรจัดกำรประมงและทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง คือ กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ส านักงานบริหารจัดการ
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 4 และ 45 
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
(ระยอง) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ส านักงานประมงจังหวัด ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้าออกเรือประมงตราด คนกลุ่มนี้เป็นองค์กรที่มีนโยบาย ระเบียบและแบบแผน รวมทั้งโครงการ
ท างานที่ชัดเจน มีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในองค์กร และมีงบประมาณในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
เพียงแต่จ านวนบุคลากรในพ้ืนที่อาจจะไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มาก แต่เป็นกลุ่มที่มีอ านาจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง อีกท้ังมีแนวโน้มสูงที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 
เพราะเป็นกลุ่มท่ีกุมอ านาจการจัดการในพื้นที่ แต่ด้วยกลไกของกรมทรัพยากรทางและชายชายฝั่งและ
กรมประมงมีลักษณะแยกส่วนกัน กรมประมงมีบทบาทในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง ส่วนประมงดูแลการประมง เป็นกลไกท่ีมีอ านาจในการบริหารจัดการประมง แต่ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่าการด าเนิน
กิจกรรมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ได้บูรณาการร่วมกับการ
จัดการประมงของกรมประมง ท าให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากยังไม่การใช้
ทรัพยากรที่เกินศักยภาพ มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอนุรักษ์กับกลุ่มประมงท่ีลักลอบท าประมงใน
พ้ืนที่อนุรักษ์  
 อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานให้ความส าคัญกับระบบนิเวศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้วยมีแนวคิดในการกระจายอ านาจ รวมถึงการถูกกดดันจากต่างประเทศในเรื่อง  IUU 
fishing จึงได้ออกพระราชก าหนดประมงและพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการประมงและคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด โดยให้มีสัดส่วนของชาวประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ 
ประมงเพาะเลี้ยงและแปรรูป เข้าไปเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด และมีความพยายามในการจัด
ปรับแผนงานไม่ให้ซ้อนทับกัน  แต่ 2 กลไกนี้ยังขาดอิสระในการตัดสินใจ เพราะอ านาจการตัดสินใจยัง
ผูกอยู่ที่หน่วยงานรัฐ ทั้งการก าหนดวาะการประชุม การนัดหมายการประชุม การสรรหาและคัดเลือก
คณะกรรมการ รวมถึงกระบวนการพิจารณาและการตัดสินใจ ซึ่งยังไม่ตอบสนองปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนประมง  
 เนื่องจากภาครัฐมุ่งแก้ไขปัญหา IUU แต่ไม่มีกรอบนโยบายจัดการประมงท่ีเป็นการจัดการ
แบบองค์รวม ยังมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะจุด รวมทั้งไม่มีข้อมูลเพียงพอในการจัดการปัญหา ท าให้การ
แก้ปัญหาจุดหนึ่งแต่กลับไปสร้างปัญหาอีกจุดหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการประมงระดับจังหวัดซึ่งเป็นกลไกท่ี
มีอ านาจในการบริหารจัดการประมงไม่ได้น ามาเป็นประเด็นข้อเสนอแนะทางนโยบายในการจัดการ
ประมงแบบองค์รวมในระดับชาติ   
 

4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับรอง ได้แก่ 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจ เป็นกลุ่ม
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ที่ไม่ได้มีบทบาทในการบริหารจัดการประมงมากนัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้าที่ในการหนุน
เสริมการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการประมงหรือ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส านักงานเจ้าท่าจะเกี่ยวข้องในด้านการขออนุญาติหรือการขึ้น
ทะเบียนตามภาระกิจที่ได้รับสั่งการจากระดับกรม มีบทบาทร่วมในการเป็นคณะกรรมการประมง
จังหวัด และเป็นคณะท างานปราบปราบประมงผิดกฏหมาย แต่เป็นบทบาทร่วมปฏิบัติการเป็นหลัก จึง
ไม่ได้น าเรื่องการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝั่งไปใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานโดยตรง  
 

6.5 กำรบริหำรจัดกำรประมงและทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งที่ผ่ำนมำ  

 เมื่อพิจารณาหลักการบริหารจัดการทรัพยากรบนฐานระบบนิเวศท่ีให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาลการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่อยู่ในระบบนิเวศท่ีเกี่ยวเนื่องกัน มีกลไกการกระจายอ านาจ มีการน าหลักบูรณา
การมาปรับใช้โดยให้หน่วยงานท าหน้าที่ประสานซึ่งกันและกันให้เกิดการสมดุล จะพบว่า การบริหารจัดการ
ประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือ การประสานการท างานกับต่างหน่วยงานมีแต่เป็นไปใน
ลักษณะเฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการก าหนดภาระกิจเฉพาะ ต่างมุ่งให้
การด าเนินการบรรลุตามภาระกิจของหน่วยงาน ไม่ได้มีกระบวนการปรึกษาหารือในการก าหนด
แผนงานและภาะกิจร่วมกันเพ่ือให้การท างานหนุนเสริมกันไม่เกิดการซ้ าซ้อนกัน เช่น กรณีการท า
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หากมีการก าหนดการ
ศึกษาร่วมกันและแบ่งบทบาทกันท า จะช่วยลดภาระการท างานและมีข้อมูลชุดเดียวกันในการวาง
แผนการบริหารจัดการ ในขณะที่ทั้งสองหน่วยงานท างานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนประมงอ่าวตราดใน
พ้ืนที่เดียวกันหลายชุมชน มีการสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากร แต่เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า
การฟ้ืนฟูไม่ได้ออกแบบวางแผนร่วมกัน เช่น การวางซั้งเชือก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การท า
ธนาคารปูม้า  กลุ่มชุมชนที่ให้การสนับสนุนกระจุกเฉพาะกลุ่มที่รู้จัก ไม่ได้กระจายให้กับชุมชนที่มี
ความต้องการและความสนใจ  

2) กำรขำดข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประกอบในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร ท าให้แผนงานขาดมิติด้านสังคมเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของชุมชนประมง  การขาด
ความเข้าใจในวัฒนธรรมชุมชนประมงท าให้เกิดการละเลยให้คุณค่าความส าคัญกับชุมชนประมง 
เช่น การกฏหมายว่าด้วยสิ่งล่วงล้ าล าน้ า เนื่องจากขาดข้อมูลด้านวัฒนธรรมชุมชนประมงที่
จ าเป็นต้องตั้งถิ่นฐานริมน้ า ท าให้ชาวประมงรู้สึกไม่ม่ันคงในที่อยู่อาศัย หรือการก าหนดเขต
อนุรักษ์ที่ห้ามท าประมงทุกชนิดยกเว้นเบ็ดตกปลาในเขตชายฝั่งไม่เกิน 200 เมตร ของต าบลไม้รูด 
ส่งผลกระทบกับวิถีการท าประมงริมน้ าดั้งเดิม ที่อาศัยการช้อนเคยในเขตชายฝั่งเป็นรายได้ของ
คนในชุมชน 

3) กำรเข้ำไม่ถึงกำรติดสินใจด้วยกระจำยอ ำนำจไม่แท้จริง ทั้งกรมประมงและกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งต่างมีกลไกที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรรทาง
ทะเลและชายฝั่ง โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัดเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
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การเสนอนโยบายในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง แต่ในทางปฏิบัติจะ
พบว่า กลไกดังกล่าวทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดการปฏิบัติหน้าที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ 
อ านาจการตัดสินใจยังผูกขาดอยู่ที่ส่วนกลาง ไม่มีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริงให้แก่ส่วน
ท้องถิ่น และยังมีเค้าโครงของระบบอุปถัมภ์ภายในองค์กรที่รองรับเป้าประสงค์เฉพาะของตนเอง 
ซึ่งท าให้กระบวนการการคัดเลือกและการเสนอชื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดก าหนดโดย
หน่วยงานภาครัฐ และไม่ได้สร้างมาตรการหรือโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เข้ามามีบทบาท
ในคณะกรรมการ การเข้าไม่ถึงในระดับตัดสินใจของชุมชนจึงท าให้ปัญหาความขัดแย้งในภาค
ประมงยังด ารงอยู่ไม่ได้รับการจัดการที่เป็นระบบ 
 อ านาจการบริหารและการจัดสรรการใช้ การเข้าถึงทรัพยากร ยังผูกขาดอยู่ที่ส่วนกลาง ไม่มี
การกระจายอ านาจอย่างแท้จริงให้แก่ส่วนท้องถิ่นและกลไกระดับจังหวัด การขาดข้อมูลที่ใช้
ประกอบการในการตัดสินใจ และการท างานที่ต่างคนต่างท าตามภาระกิจของหน่วยงานระดับ
พ้ืนที่ไม่ได้บูรณาการงานในระดับแผนงานของกรม แต่อย่างไรก็ตามถ้าประชาชนไม่เข้มแข็ง ไม่
เข้าใจสิทธิ อ านาจและบทบาทของตนปัญหาต่างๆก็ไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นควรมี
แนวทางในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างสถาบันในระดับพื้นท่ีชุมชนให้เข้มแข็ง  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิที่ตนมีและสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ให้ชุมชนมีข้อมูลใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดแผนการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ตัวเอง และผลักดันหน่วยงานระดับ
ตัดสินในการบูรณาการการแผนการท างาน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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7.ศักยภำพและข้อจ ำกัดชุมชนประมงรอบอ่ำวตรำด 

7.1 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรและกิจกรรมกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกร  

 ในพ้ืนที่อ่าวตราดมีการรวมตัวของกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร ทั้งใน
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพ่ือแก้ปัญหาจากการท าการประมงและการร่วกันปกป้องทรัพยากรทะเลแล
ชายฝั่งมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเล็กๆ ในชุมชนแต่ละชุมชนมากว่า ไม่ค่อยมีการ
รวมตัวกันในระดับต าบลหรือมีก็ไม่เข้มแข็งเหมือนการรวมตัวกันในระดับชุมชน การรวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์
เพ่ือแก้ปัญหาทรัยพากรทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรม ในช่วงแรกๆ เริ่มตั้งแต่ประมาณหลังปี พ.ศ. 2530 เป็นต้น
มา ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่มีป่าชายเลน ได้แก่ ต าบลตะกาง ต าบลช าราก ต าบลห้วงน้ าชาว และต าบลห้วงน้ าขาว 
เนื่องจากในช่วงนั้นมีการให้สัมปทานตัดไม้โกงกางในป่าชายเลนและการแผวถางป่าชายเลนเพ่ือท าบ่อเลี้ยงกุ้ง 
การรวมตัวกันมีทั้งกลุ่มชาวประมงและกลุ่มเกษตรกร เพื่อปกป้องและพ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ี ส่วน
การรวมกันกลุ่มเพ่ือดูและจัดการทรัพยากรทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ าในช่วงนั้นยังไม่มมีเพราะทรัยพากรสัตว์
น้ ายังอุดมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหารุนแรงในการท าการประมง  

 ต่อมาในช่วง 10-20 ปี กว่าก่อนหน้านี้ หลายต าบลต้องเผชิญกับปัญหาอวนรุนและอวนลาก และเรือ
คราดหอยเข้ามาท าการประมงในเขตชายฝั่งตั้งแต่อ่าวใหญ่จนถึงต าบลหาดเล็ก โดยเฉพาะในบริเวณท้องอ่าว
ตราดจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าบริเวณทะเลนอก เพราะน้ าค่อนข้างตื่น การเข้ามาท าการประมงของ
อวนลากและอวนรุนไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการสียหายของเครื่องมือประมงและปริมาณสัตว์น้ าที่ลดลงอย่าง
รวดเร็ว แต่ยังท าให้น้ าเน่าเหม็นอีกด้วย ชาวประมงในหลายต าบลจึงรวมตัวกันเองภายในต าบลของตนเป็น
กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีแนวทางในการแก้ไขปํญหาที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ชมรมเรือประมงพ้ืนบ้านบ้านคลองสน ต าบลหาดเล็ก ท ากิจกรรมปักหลักไม้ไผ่ในบริเวณหน้าหมู่ที่ 
1และ หมู่ที่ 5 ขนานกับแนวชางฝั่ง ห่างฝั่งออกไปประมาณ 500 เมตร ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง เพราะเรืออวน
รุน อวนไม่สามารถเข้าในแนวไม้ไผ่ได้ ส่วนในต าบลอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มชาวประมง และรวมตัว
กันเพ่ือเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา จนกระท่ัง ปี พ.ศ. 2548 ปัญหาจึงค่อยๆ ลดลง 

 ในต าบลแหลมกลัดนอกจากต้องเผชิญกับอวนรุน อวนลากแล้ว ด้วยพื้นที่บริเวณชายหาดลานเป็น
แหล่งที่มีหอยขาวชุกชุม ท าให้เกิดปัญหาทั้งคนจากในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เข้าไปจับหาหอยขาว และมีการใช้
เครื่องมือขนาดใหญ่ เช่นรถแทรกเตอร์ ขับลงไปในหาดเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วให้สามารถจับหอยได้
ปริมาณมากๆ ในแต่ละวัน ท าให้หอยขาวถูกจับไปเป้นจ านวนมากจนเกือบหมดไปจากหาด กลุ่มอนุรักษ์แหลม
กลัดรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด จึงรวมกันท าประชามติเพ่ือออก ข้อบัญญัติควบคุมการจับ
หอยขาว ขึ้นตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เพ่ือจ ากัดการจับหอบขาวของชาวประมงแต่ละคน โดยจ ากัดทั้ง
เครื่องมือ ปริมาณการจับ และขนาดหอยขาวที่สามารถจับได้  

 แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แล้ว แต่กลุ่มประมงก็ยังคงรวมตัวกัน และมีกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะ ใน
แต่ละต าบลดังนี้ เช่น  

 ต าบลอ่าวใหญ่ มีการทิ้งศาลพระภูมิเก่า ท่อปูนขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ าวัยอ่อน  
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 ต าบลห้วงน้ าขาว ปลูกป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน ให้อุดมสมบูรณ์ และมี
กฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ในป่าชายเลน 

 ต าบลหนองคันทรวง ปลูกป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วยเสริมร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

 ต าบลท่าพริก ปลูกป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์  และทดลองปลูก
ป่าชายเลนในเขตนาร้างช่วยขยายพื้นที่ป่าชายเลน และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 

 ต าบลตะกางปลูกป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน ให้อุดมสมบูรณ์ และมีการปักแนวไม้
ไผ่ในบริเวณริมชายฝั่ง เพื่อขยายพื้นท่ีป่าชายเลน 

 ต าบลช ารากปลูกป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน ให้อุดมสมบูรณ์ และมีการออก
ลาดตระเวน เพ่ือป้องกันการตัดไม้ในป่าชายเลน 

 ต าบลแหลมกลัด มีกลุ่มอนุรักษ์ในแต่ละหมู่บ้าน แต่จะมีกิจกรรมการอนุรักษ์คล้ายๆ กันเช่น 
ธนาคารปูม้า การทิ้งซั้งเชือกในเขตไข่แดง 

 ต าบลไม้รูด มีกลุ่มชาวประมงแต่ละหมู่บ้าน ท ากิจกรรมอนุรักษ์ในหมู่บ้านของตัวเอง เช่น 
ธนาคารปูม้า การทิ้งซั้งเขือก การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก  

 ต าบลคลองใหญ่ ท ากิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูสัตว์น้ าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปล่อยพันธ์สัตว์น้ า 
ธนาคารปูม้า 

 ต าบลหาดเล็ก ท ากิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูสัตว์น้ าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปล่อยพันธ์สัตว์น้ า และ
การท าบ้านปลา  

 ในปัจจุบันในหลายต าบลรอบอ่าวตราด มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ยังด าเนินการอยู่ดัง
ตารางท ี4 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงท าเนียบกลุ่มอนุรักษ์ในอ่าวตราด 
 

ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
กำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยระหว่ำงต ำบล 
อ่าวใหญ่ ห้วงน้ าขาว 
แหลมกลัด คลองใหญ่ 
ไม้รูด  

เครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเล
หายาก 

นายกฤตภาส ศรีแสง
ขจร หมู่ 1 ต าบลไม้รูด 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

ประสานกับศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออกในการช่วยเหลือ
โลมาและสัตว์ทะเลหายาก 
เชื่อมเครือข่ายกับกลุ่ม
อนุรักษ์ในทะเลตราดใน
การช่วยเหลือโลมา
เจ็บป่วยและเก็บพิสุจน์ 
ซากโลมา รณรงค์และให้
ความรู้กับชุมชนชายฝั่ง 
 

2550 -ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง 
-มูลนิธิกู้ภัยบุญช่วยเหลือ 
-IUCN ประเทศไทย 

ต าบลรอบอ่าวตราด 8 
ต าบลและพ้ืนที่
ต่อเนื่อง 3 ต าบลได้แก่ 
อ่าวใหญ่ 
ห้วงน้ าขาว 
หนองคันทรง 
หนองสโน 
ท่าพริก-เนินทราย 

เครือข่ายอ่าวตราด นายไพรวัล สิอิ้ม  
ผู้แทนเครือข่าย หมู่ 2 
ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.
ตราด 
 

เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความร่วมมือ
กันในการจัดการทรัพยากร
ทะเลที่ยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายการท างาน
ร่วมกันคือ มีการใช้
เครื่องมือประมงและจับ
สัตว์น้ าตามกฏหมาย ลด

2559 -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกต าบล 
-กลุ่มอนุรักษ์แต่ละต าบล 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-ประมงจังหวัดตราด 
-คณะกรรมการประมง
จังหวัดตราด 
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ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
ตะกาง 
ช าราก 
แหลมกลัด 
ไม้รูด 
คลองใหญ่ 
หาดเล็ก 

ปริมาณขยะในทะเล 
การบูรณาการการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐอย่างเท่า
เทียมสมดุลและเป็นธรรม 
และความอยู่ดีกินดีชุมชน
ประมง 

-คณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
-หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ตราด 
-ส านักป่าชายเลนที่ 45 
(ด่านเก่า)  
-SEAFDEC-SWEDEN 
-MFF 

เกาะช้าง 
แหลมกลัด 
คลองใหญ่ 
ไม้รูด 
หาดเล็ก 
อ่าวใหญ่ 
 

สมาคมประมงพ้ืนบ้านรักษ์
ทะเลตราด 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 2 ต.แหลมกลัด อ.
เมืองตราด จ.ตราด 

รวมตัวเป็นเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมกันในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง ส่งเสริมความม่ันคง
ทางอาชีพ  

2560 -กลุ่มอนุรักษ์หมู่ 1 หมู่ 2 ต.
แหลมกลัด  
-กลุ่มอนุรักษ์หมู่ 5 ไม้รูด  
-กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านต.ค
ลองใหญ่ ต าบลหาดเล็ก 
ต าบลเกาะช้าง  
-กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-IUCN 

รวมกลุ่มในหมู่บ้ำนและในต ำบล 
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ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
อ่าวใหญ่ 1.กลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต าบลอ่าวใหญ่ 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
1 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
ผ่านการรณรงค์เกี่ยวกับ
การปลูกป่าชายเลนใน
ชุมชน 

 -โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (IUCN) 
-ส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 
-ประมงจังหวัดตราด 
 
 

2. กลุ่มอนุรักษ์ประมง
ชายฝั่งต าบลอ่าวใหญ่ 

ที่ท าการก านันต าบล
อ่าวใหญ่ 
หมู่ 2 ต าบลอ่าวใหญ่ 

กิจกรรมด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
เช่น ท าหญ้าทะเลเทียม 
ธนาคารปูม้า และบ้านปลา
ในพ้ืนที่อนุรักษ์ของชุมชน 
ลาดตะเวนป้องกันการท า
ประมงผิดกฏหมายในเขต
ชายฝั่ง 

2555 -ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในต าบล
อ่าวใหญ่ 
-ต ารวจสถานีภูธรอ่าวช่อ 
-ประมงจังหวัดตราด 
-ส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-SEAFDEC-SWEDEN 

ห้วงน้ าขาว 1.กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่า
ชายเลนบ้านเปร็ดใน 

ผู้ใหญ่บ้านเปร็ดใน 
ศูนย์การเรีนรู้ชุมชน
บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ า
ขาว อ.เมืองตราด จ.
ตรารด 

ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลน
โดยใช้หลักสิทธิชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนไม่ว่า

2541 -มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพ่ือ
การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
-สกว. 
-สสส 
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ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
จะเป็น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ รักษา
ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง 
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการ
แยกขยะเพ่ือรักษา
ทรัพยากรของชุมชนให้
ยั่งยืน  
- พัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น
ที่เรียกว่า “เต๋ายาง”การ
กัดเซาะชายฝั่ง  
-ชีวมวลเพ่ือพลังงานใน
ชุมชน 
-ก าหนดกติกาเพ่ืออนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ า“หยุดจับร้อย 
คอยจับล้าน” เพ่ือฟ้ืนฟู
แสม 

-ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือ
คนกับป่า (RECOFTC) 
 
 

2.กลุ่มอนุรักษ์ปูทะเลบ้าน
เปร็ดใน 

นายอติภาค พึ่งรัง บ้าน
เปร็ดใน ต.ห้วงน้ าขาว 
อ.เมืองตราด จ.ตราด 
 

ธนาคารปูด า 2560 -องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วงน้ าขาว 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
หนองคันทรง ชมรมรักษ์ป่าชายเลน รัก

ท้องถิ่น 
นางนวลนภา ศร
ประดิษฐ์ บ้านแหลมหิน 
ต.หนองคันทรง อ.เมือง
ตราด จ.ตราด 

ฟ้ืนฟูป่าชายเลน  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

2547 -สภาองค์กรชุมชน 
-โรงเรียนวัดหนองคันทรง 
-อบต.หนองคันทรง 
-ส านักพัฒนาป่าชายเลนที่ 4  
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 
-โครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต(MFF) 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

หนองสโน กลุ่มอนุรักษ์บ้านปากคลอง
น้ าเชี่ยว 

นายวิธร จันทุมา 
หมู่ 3 ต.หนองสโน อ.
เมืองตราด จ.ตราด 

ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลน
และสัตว์น้ า โดยการปลูก
ป่า และปล่อยพันธ์สัตว์น้ า 
การลาดตะเวนเพ่ือป้องกัน
คนลักลอบตัดไม้ในป่าชาย
เลน  

2544 -สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   
- RECOFCT 
-องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสโน 
-ส านักพัฒนาป่าชายเลนที่ 4 

ท่าพริก กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

นายกาหลง หาดอ้าน ฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
พันธุ์พืชป่าชายเลน 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2540 -กศน.ตราด 
-สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 4 
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
-โครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต(MFF) 
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ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ตะกาง 1.กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทะเลและชายฝั่งต าบล
ตะกาง 

นายอภิเดช บุญล้อม 
นายกเทศมนตรีต าบล
ตะกาง 

ฟ้ืนฟูป่าชายเลน  
โครงการป่าเดินได้ 

2550 -เทศบาลต าบลตะกาง 
-สถานีพัฒนาทรัพยากรป่า
ชายเลนที่ 4 
 

2.กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้พยุง นายจิรพิพัฒน์ วัฒนา
โชคชัย 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นหิน
เพลิงทึบ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ า
ของต าบลตะกาง 
ท าฝายชะลอน้ า 
ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

2554 -หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
ตราด 
-สภาองค์กรชุมชนต าบล
ตะกาง 
-เทศบาลต าบลตะกาง 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-โครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต(MFF) 
-SEAFDEC-SWEDEN 

ช าราก กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
ต าบลช าราก 

นายกุญชร รัตรเศียร ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและลาด
ตะเวนป้องกันการลักลอบ
ตัดไม้ 
 

2546 -กศน.ตราด 
-หน่วยเฉพาะกิจนายิกโยธิน 
จ.ตราด 
-ส านักพัฒนาป่าชายเลนที่ 4 
(ด่านเก่า) 
-กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
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ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
-เทศบาลต าบลช าราก 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
--SEAFDEC-SWEDEN 

แหลมกลัด 1.กลุ่มอนุรักษ์บ้านปาก
คลองอ่าวระวะ 

นายธิติ ถาวรธนนท์ 
089-097 8457 
นายจาธรรม เทียนชัย 
085 488 7497  
หมู่ 1 ต.แหลมกลัด ต.
แหลมกลัด อ.เมือง
ตราด จ.ตราด 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรโดย
ท าหญ้าทะเลเทียม 3 ปี ทิ้ง
ไปแล้ว 500 ลูก ในเขต
อนุรักษ์ของหมู่บ้านและท า
ธนาคารปูม้า 

2553 -ส านักงานอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.
ระยอง 
-องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตตราด 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
--SEAFDEC-SWEDEN 

2.กลุ่มธนาคารปูม้า หมู่ 2  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
2 ต.แหลมกลัด อ.เมือง
ตราด จ.ตราด 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ท า
เขตอนุรักษ์ ท าธนาคารปู
ม้า ท าซั้งเชือก 

2548 -กรมทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราด 
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
(ระยอง) 
-กรมทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  
-โครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต 



52 
 

ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
-มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน-SEAFDEC-SWEDEN 

3.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งบ้าน
สะพานหิน 

นายชุมพร โชคสมุทร์ 
หมู่ 5 ต.แหลมกลัด ต.
แหลมกลัด อ.เมือง
ตราด จ.ตราด 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง ก าหนด
เขตอนุรักษ์สัตว์น้ าและวาง
ทุ่น ท าซั้งเชือกและ
ธนาคารปูม้า อนุรักษ์โลมา
และสัตว์ทะเลหายาก  

2550 -ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก 
- องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมกลัด 
-ส านักบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 
-ส านักพัฒนาป่าชายเลนที่ 4 
(ด่านเก่า) 
- มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-SEAFDEC-SWEDEN 

4.กลุ่มธนาคารปูม้า หมู่ 6 ที่ท าการผู้ใญ่บ้านหมู่ 6 
ต.แหลมกลัด อ.เมือง
ตราด จ.ตราด 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง ก าหนด
เขตอนุรักษ์สัตว์น้ า ท าซั้ง
เชือกและธนาคารปูม้า 

 - ส านักบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 
-โครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาค 

5.กลุ่มธนาคารปูม้า หมู่ 10 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ศาลา
หมู่บ้าน ต.แหลมกลัด 
อ.เมืองตราด จ.ตราด 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง ก าหนด

 -กลุ่มรักษ์ทะเลน้องเกล้า 



53 
 

ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
 เขตอนุรักษ์สัตว์น้ า ท าซั้ง

เชือกและธนาคารปูม้า 
- ส านักบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 
-โครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต (MFF) 
-SEAFDEC-SWEDEN 

6. กลุ่มรักษ์ทะเลน้อมเกล้า นายชาญณรงค์ รุ่งศรี 
หมู่ 6 ต.แหลมกลัด อ.
เมืองตราด จ.ตราด 

ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าและ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง อนุรักษ์โลมาสัตว์
ทะเลหายาก 

 - กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(GEF) 
- กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
-โครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต (MFF) 

ไม้รูด กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้าน
คลองตะเคียน 

นางประวิง นิ่มมาก 
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
5 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟุทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ท าบ้าน
ปลา ธนาคารปูม้า ท าซั้ง
เชือก ท าเขตอนุรักษ์เพ่ือ
เป็นเขตอนุบาลสัตว์น้ า 

2551 -ส านักบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 
-ส านักพัฒนาป่าชายเลนที่ 4 
-IUCN 
-โครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต (MFF) 

คลองใหญ่ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านต าบล
คลองใหญ่ 

นายธนวรรธน์ ธนาสิทธิ์
สังข ์

ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง เช่น ปลูก
ป่าชายเลน ปล่อยพันธ์สัตว์
น้ า ท าซั้งเชือก  

 -ส านักบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 
-ส านักพัฒนาป่าชายเลนที่ 4 
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ต ำบล กลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ กิจกรรม ปีเริ่มด ำเนินกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
-อบต.คลองใหญ่ 
-มุลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-SEAFDEC-SWEDEN 

หาดเล็ก กลุ่มองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นต าบลหาดเล็ก 

นายศราวุฒิ ขาวคม 
หมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.
คลองใหญ่ จ.ตราด 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร และท ากิจกรรม
ร่วมกัน เช่น ปลูกป่าชาย
เลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
ห้ามเรือปั่นไฟท าประมง
ชายฝั่ง มีการท าบ้านปลา 
และท าซั้งเชือก เพ่ือให้เป็น
ที่อยู่อาศัยของปลา รณรงค์
จัดการขยะทะเลและ
ชายฝั่ง 

2556 -ส านักบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 
-ส านักพัฒนาป่าชายเลนที่ 4 
-ประมงจังหวัดตราด 
-เทศบาลหาดเล็ก 
-มุลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-SEAFDEC-SWEDEN 

ที่มา : สัมภาษณ์กลุ่มย่อย,2560 
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นอกจากกลุ่มชาวประมงและกลุ่มอนุรักษ์ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ที่ด าเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า ทรัพยากรป่าชายเลนแล้ว ในอ่าวตราดยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าไป
ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในอ่าวตราด เช่น การศีกษาวิจัย การ
สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอนุรักษ์  การพัฒนาศักยภาพแกนน าและชาวประมง และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหลายหน่วยงานภายใต้กรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรรัพยา
กรในอ่าวตราด เช่น ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 สถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนทีุ่ ๔๕ (ด่านเก่า ตราด) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตราดศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง เนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รวมถึง
ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างความเข้าใจและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้น 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเป็นหน่วยงานที่มีควา 

 ส านักงานประมงจังหวัดตราด ที่ผ่านมาเคยสนับสนุนอุปกรณ์ในการท าธนาคารปูม้า ซั่งเชือกและ
หญ้าทะเลเทียม และพันธ์กุ้งพันธ์ปลาให้แต่ลชุมชนปล่อยในวันส าคัญต่างๆ 

 มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้า
ไปท างานศึกษาวิจัยต่างๆ และสนับสนุนความรู้ ข้อมูลงานวิจัยให้กับชุมชน 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการท างานวิจัยของชุมชน 
 องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สนับสนุนงบประมาณในการด านินโครง

การต่างๆ ของชุมชน 
 กองทุนขนาดเล็กของโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (MFF/SGF) สนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่งให้มีส่วน

ร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการจัดการทรัยพากรทะเลและ

ชายฝั่งอย่างยังยืน 

ผลจำกกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในอ่ำวตรำด  

 นับว่าค่อนข้างประมบความส าเร็จหลังจากท่ีกลุ่มต่างๆ ด าเนินการกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชาย
เลน รวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด าเนินกิจกรรม เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากร ป่าชายเลนให้สมบูรณ์ 
ในจังหวัดตราด ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ท าให้ทรัพยากรป่าชายเลนของจังหวัดตราดเพ่ิมสูงขึ้น จากในปี พ.ศ.2543 
มีพ้ืนที่ป่าชายเลน 60,081 ไร่ เพ่ิมข้ึนเป็น61,974.19 ไร่ ในปี พ.ศ.2552 เท่ากับวาในช่วงเวลาประมาณ 10 ปี 
พ้ืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดตราดเพ่ิมขึ้น 1,829.95 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.15 ถึงแม้ว่าในระยะเวลา 10 จะ
เพ่ิมข้ึนเพิยงไม่มาก แต่หากเทียบกับการเลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลนตั้งประเทศ จะเป็นว่าลดลงทั้งในส่วนอ่าว
ชายฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน จึงนับได้ว่าการฟ้ืนฟูป่าชายเลนในจังหวัดตราดประสบความส าเร็จมาก และ
คาดว่าในอนาคตพ้ืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดตราดจะมีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน เพราะทั้งกลุ่มอนุรักษ์และชาวประมง
ล้วนแต่เห็นความส าคัญของ่ป่าชายเลน ทั้งในด้านเป้นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า   

https://www.rbru.ac.th/
https://www.trf.or.th/
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ตำรำงท่ี 5  แสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2543 และ 2552 

พ้ืนที่  2543 2552 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง 
ตราด 60,081.24 61,974.19 1,892.95 3.15 
รวมฝังอ่าวไทย 446,072.71 420,167.69 -25,905.02 -5.81 
รวมฝั่งอันดามัน 1,133,621.10 1,104,892.87 -28,728.23 -2.53 

ที่มา : https://popo719.wordpress.com/2016/10/21/ทรัพยากรทางทะเล  

 ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าที่แม้จะยังไม่มีการศึกษาวิจัยหรือตัวเลขท่ียืนยันว่าผลจาก
การท ากิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของกลุ่มอนุรักษ์ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ าหรือระบบ
นิเวศน์ในอ่าวตราดมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนหรือไม่อย่างไร แต่จากค าบอกเล่าของชาวประมงในอ่าวตราด
พบว่า ชาวประมงส่วนใหญ๋เห็นว่ากิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่วนใหญ๋ส่งผลให้ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ าที่ลดลง
กลับมาสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2554 ที่มีการท าธนาคารปูม้าในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้จ านวนปูม้าใน
อ่าวตราดเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมาก ชาวประมงสามารถจับปูม้าได้มากข้ึน สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น แต่หลายกลุ่มท า
ไประยะหนึ่งแล้วต้องหยุดด้วยปัญหาต่างๆ กันออกไป แต่ก็มียังความพยายามและการสนับสนุนจาก
ชาวประมงให้ด าเนินการอีกครั้ง เพราะเห็นถึงผลดีจากการท าธนาคารปูม้า  

 ส่วนการฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า เช่นบ้านปลา ซั้งเชือกหรือหญ้าทะเทียม ก็ส่งผลต่อตัว
ชาวประมงโดยตรง ท าให้ชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ าได้มากข้ึน และไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปท าประมงไกลๆ 
แต่สามารถหาได้มากข้ึน โดยเฉพาะในบริเวณใกล้แหล่งที่ท าบ้านปลา หรือบริเวณท่ีทิ้งซั้งเชือก/หญ้าทะเลเทียม 
เมื่อเห็นผลส าเร็จแต่ละกลุ่มจึงพยายามหางบประมาณสนับสนุนเพื่อเพ่ิมจ านวนซั้งเชือก/หญ้าทะเลเทียม และ
ขยายพ้ืนที่ในการทิ้งให้กว้างขึ้น รวมถึงขยายแนวคิดการท าซั้งเชือก/หญ้าทะเลเทียมออกไปยังกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือให้
มีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าให้ทั่วทั้งอ่าวตราด 

7.2 บริเวณและพื้นที่เขตอนุรักษ์ 

 แนวคิดการก าหนดเขตอนุรักษ์ของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีที่มาคล้ายๆ กันคือ 
หลังจากท่ีกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรในหมู่บ้านต่างๆ ด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าในรูปแบบต่างๆ เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า จนท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงการ
ท าธนาคารปูม้าและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าต่างๆ จนท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ากลับมาอุดมสมบูรณ์มากข้ึนแล้ว 
ต้องการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ านั้ยไว้ไม่ให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ าที่เกิด
จากการท าการประมงที่เกินศักยภาพอีก จึงเกิดแนวคิดการก าหนดพ้ืนที่บริเวณหนึ่งไว้ โดยไม่ให้มีการท า
ประมงที่กระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า 

 เป้าหมายของการก าหนดเขตอนุรักษ์ก็เพ่ือให้ใรพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แพร่
ขยายพันธุ์ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ า โดยไม่ถูกรบกวนจากเครื่องมือประมง หรือการท าประมง
ในรุปแบบต่างๆ เพ่ือให้สัตว์น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งหลบภัยจากการท าประมง ท าให้สัตว์น้ าไม่ถูก
จับในปริมาณมากเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ  

 

https://popo719.wordpress.com/2016/10/21/ทรัพยากรทางทะเล
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ตำรำงท่ี 6 แสดงพื้นท่ีอนุรักษ์ในอ่าวตราด และข้อก าหนดการประมง* 

อ ำเภอ ต ำบล บริเวณ พื้นที่ ข้อก ำหนด 
เมือง ช าราก หมู่ที่ 1 1,700 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น เบ็ดตกมือ 

สุ่ม แหลนส าหรับแทง แร้ว แห และอวนติดตา ขนาด 3.8 - 
4 ซม. ล าละไม่เกิน 10 แถบ 

ห้วงน้ า
ขาว 

หมู่ที่ 1 26 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น อวนลอย
ปลา กุ้ง และปู ลอบปู เบ็ดตกมือ 

หมู่ที่ 2 100 ห้ามใช้เครื่องมือท าาการประมงทุกประเภท ยกเว้น เบ็ดตก
มือ เก็บหอยด้วยมือ 

หมู่ที่ 3 11 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น เบ็ดตกมือ 
หมู่ที่ 5 120 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น อวนลอยปู 

และลอบปู 
แหลม
กลัด 

หมู่ที่ 1 825 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น อวนลอย
ปลาเห็ดโคน อวนลอยปลากระบอก เบ็ดตกมือและเก็บหอย
ขาวโดยใช้ช้อน 

หมู่ที่ 2 
3 พ้ืนที่ 

พ้ืนที่
ละ 
2 ไร่ 

ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น เบ็ดมือ 
และเก็บหอยตะโกรม หอยนางรมด้วยมือ โดยให้มีการขอ
อนุญาตจากหมู่บ้านก่อน 

สุสาน
โลมา 

หมู่ที่ 5 

1,400 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้นอวนลอยปู 
ลอบปูที่มีขนาด ช่องตาอวนโดยรอบ ไม่ต่ ากว่า 2.5 นิ้ว และ
ห้ามเก็บหอยขาวบริเวณซอย 1 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

หมู่ที่ 6 
และ 

หมู่ที่ 9 

1,000 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น เบ็ดตกมือ 
เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านโดยไม่ประกอบเรือ ด้วยวิธีเดินทาง
วางอวนอวนลอยปลาขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 
แห ส่องปลา ส่องกุ้ง ส่องปูทะเล สามารถเดินช้อนเคย รุนเคย  

หมู่ที่ 
10 

155 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น เบ็ดตกมือ 

อ่าวใหญ่ หมู่ที่ 2 12 
60 

ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น เบ็ดตกมือ 

หมู่ที่ 6 60 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงทุกประเภท ยกเว้น เบ็ดตกมือ 
คลอง
ใหญ ่

ไม้รูด ระยะ 
200 
เมตร
จาก

ชายฝั่ง 

2,330 ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงประเภทอวนจมปู และลอบปู 

หมำยเหตุ : *อยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีแผนที่แนบท้าย 

ที่มำ : ส านักงานประมงจังหวัดตราด,2561 
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 การก าหนดเขตอนุรักษ์ในแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะก าหนดในพ้ืนที่ที่มีการท าบ้านปลา พ้ืนที่วางซั้ง
เชิอกหรือหญ้าทะเลเทียม หรือน าศาลพระภูมิเก่า ซากเรือ ไปทิ้งไว้ เพื่อให้สัตว์น้ าที่อยู่อาศัยหรือหลบภัยไม่ถูก
จับจากการท าประมง แต่ละหมู่บ้านจึงก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นเขตอนุรักษ์หรือเขตไข่แดง แล้วแต่
แต่ละหมู่บ้านจะเรียก โดยมีการก าหนดกติกาและข้อก าหนดต่างๆ กัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการท าประชาคม
หมู่บ้าน หรือบางหมู่บ้านกลุ่มอนุรักษ์จะก าหนดขึ้นมาก่อนเพ่ือเป็นแนวทาง แล้วน าไปหารือในการประชุม
หมู่บ้านเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันทั้งหมู่บ้าน หลังจากได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วจึงจะก าหนดเป็นเขตอนุรักษ์หรือเขต
ไข่แดงของหมู่บ้าน 

 ก าหนดเขตอนุรักษ์หรือเขตไข่แดง และมีการประกาศหรือชี้แจงในการประชุมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้
ทุกคนรับรู้ถึงข้อก าหนด และบทลงโทษต่างๆ เป็นการก าหนดรับรองกันโดยประชาคมหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่มี
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอ านาจในการบังคับใช้และลงโทษ ไม่มีการรับรองโดยกฎหมาย แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา 
ส านักงานประมงจังหวัดตราดได้ลงพื้นที่แต่ละต าบลเพื่อให้เขตอนุรักษ์ของแต่ละหมู่บ้านถูกรับรองและบังคับ
ใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เหมื่อนที่ชาวบ้านเรียก เพราะเขตอนุรักษ์สัตว์น้ า
ในทางกฎหมายคือการห้ามท าการประมงทุกชนิด จึงต้องประกาศเป็นการก าหนดเครื่องมือท าการประมง วิธี
ท าการประมง และพ้ืนที่ท าการประมง ที่ห้ามใช้ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า แทนเพ่ือให้ชาวประมงยังคง
ทางการประมงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรมากนัก แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมงมาก
เกินไป นอกจากนี้ยังมีการประกาศ ก าาหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า11ในพ้ืนที่ บ้านแหลมเทียน หมู่ที่ 1 
ต าบลอ่าวใหญ่ ในเขตอ าเภอเมืองตราด เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวชาวประมงในพ้ืนที่ไม่ได้ท าการประมงอยู่แล้ว 
ชาวบ้านในจึงได้ก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือป้องกันการลักลอบเข้าไปท าการประมงของ
เรือประมงพาณิชย์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์นุ้าในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์นุ้าตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ ในทางวชิาการหรือเพ่ือการบ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์นุ้า และได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี มอบหมาย 
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Map 5: Marine and Coastal Resource Conservation Zones and Marine Animal Preservation 
Zones in Trat Bay 

   

 Source: Adapted from Trat Provincial Fisheries Office, 2018 

7.3 วำงปะกำรังเทียม  

 ปะการังเทียม (artificial reef) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกคิดค้นและท าข้ึนเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนที่บางส่วนในทะเล ให้เป็นที่เหมาะสมในการอยู่อาศัยของสัตว์น้ า โดยเลียนแบบบริเวณกองหินหรือแนว
ปะการังตามธรรมชาติ การจัดสร้างปะการังเทียม จึงถูกใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสัตวิ์น้ าเพื่อเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์น้ า และเป็นที่ยอมรับกันว่าการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง
นั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าขนาดเล็กมิให้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ก่อนถึงขนาดที่
เหมาะสม และสามารถดึงดูดสัตว์น้ านานาชนิดให้เข้ามาอยู่อาศัย หาอาหาร สืบพันธุ์ ตลอดจนสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท าการประมง 
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ประเทศไทยมีการวางปะการังเทียมเพ่ือพ้ืนฟูแหล่งอาศัยส าหรับสัตว์น้ า ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 ที่จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีการรายงานว่าพบสัตว์น้ าในกลุ่มแรก ๆ เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไบรโอซัว 
ปะการัง และเม่นทะเล ส่วนปลาจะเข้ามาอาศัยหลบภัยในภายหลัง(https://km.dmcr.go.th/th/c_18 อ้าง
ถึง Boonkert, 1979) นอกจากนี้นับแต่อดีต ชาวประมงยังมีแนวคิดการท าแหล่งรวบรวมปลาให้มาอยู่รวมกัน
เป็นจ านวนมาก เช่นการจัดสร้างท าซั้ง หรือกร่ า แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการวางปะการังเทียมที่แท้จริง นอกจาก
การวางปะการังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า ยังมีแนวคิดการวางปะการังเทียมเพ่ือป้องกันหรือ
อวนลากท่ีเข้ามาลากในเขตห้ามท าการประมง 3,000 เมตร จากฝั่ง แต่ส่วนใหญ่การวางปะการังเทียมมีแนวคิด
ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตวฺน้ ามากที่สุด 

วัสดุและรูปแบบของแนวปะการังเทียมท่ีวางในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ ในช่วงแรกๆ ส่วนใหญ่
เป็นรูปบบของการใช้ ยางรถยนต์ แท่งคอนกรีตบล็อกสี่เหลี่ยม ปลายบ่อ ท่อ คสล. หิน และไม้ ต่อมา มีการใช้
วัสดุที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่หล่อเป็นแท่งสี่เหลี่ยม โปร่ง และแบบปิรามิด นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอ่ืนๆ อีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น รถถัง ตู้รถไฟ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับองค์กรที่สนับสนุนหรือจัดสร้าง และแนวคิดการประยุกต์ใช้
ของกลุ่มอนุรักษ์และองค์กรต่างๆ โครงการปะการังเทียมที่วางในอ่าวตราด เป็นรูปแบบแท่งคอนกรีต ส่วนใหญ่
เมี ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร และ 1x1x1 เมตร และ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://km.dmcr.go.th/th/c_18
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Map 6:  Location of Artificial Coral Reefs in Trat Sea  

 

Source: Department of Marine and Coastal Resources, accessed via 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/ 

โครงการปะการังเทียมจังหวัดตราด เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในอ่าวตราด จากข้อมูลของส านักประมง
จังหวัด ปี 2560  เริ่มมีโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 และโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี พ.ศ. 2549 พ้ืนที่ใน
การวางปะการังเทียมส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอคลองใหญ่ ส่วนในอ าเภอเมืองมีเพียงโครงการเดียว เนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีความลึกไม่มากนัก จึงไม่เหมาะสมแก่การวางปะการังเทียม พ้ืนที่ในการวางปะการังเทียม ดังนี้ 

 ตำรำงท่ี 6 แสดงพื้นท่ีทิ้งปะการังเทียม 

ต ำบล หมู่ ปีท่ีทิ้งประกำรังเทียม หน่วยงำนสนับสนุน 
ไม้รูด 1 2533 กรมประมง 
 2 2543 กรมประมง 

 4 2537,2555 กรมประมง 

 5 2542 กรมประมง 

คลองใหญ่ 2 2549 งบพัฒนาจังหวัด 
 3 2542 กรมประมง 
แหลมกลัด 5 2549 งบพัฒนาจังหวัด 
  2543 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตราด, 2560 

   Department of Marine and Coastal 

Resources 

   Department of Fisheries 



62 
 

 ผลของกำรทิ้งปะกำรัง จากการสอบถามชาวประมงในพ้ืนที่พบว่า ชาวประมงทุกคนอยากให้มี
โครงการปะการังเทียมในพ้ืนที่อีก เพราะจากการวางปะการังเทียมในพ้ืนที่ต่างๆ ที่ผ่านมา ชาวประมงเห็นว่า
เป็นประโยชน์มาก เป็นแหล่งที่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า ท าให้ปลาเพ่ิมจ านวนมากขึ้น และมีปลาหลาย
สายพันธุ์ที่หายไปหรือพบเจอได้น้อยแล้วกลับมาอีก เช่นปลาเฉียว จึงอยากให้มีการวางปะการังเทียมเพ่ิมข้ึนให้
มากๆ แต่เนื่องจากบริเวณอ่าวตราดติดกับแนวชายแดนระหว่างประเทศไทย กับ กัมพูชา การจะน าสิ่งก่อสร้าง
ที่แปลกปลอมจากธรรมชาติไปไว้ในทะเล จ าเป็นต้องขอได้รับการอนุมัติจากกองทัพเรือเสียก่อน แต่ทีผ่านมา
หลายโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ โดยเฉพาะปะการังเทียมซึ่งมีโครงสร้างขนาดใหญ่ เนื่องจากอาจกีด
ขวางเส้นทางเดินเรือของเรือรบ ชาวประมงและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการท าโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตวน้ าในอ่าวตราด จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโครงการที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก หรือโครงการ
อ่อน เช่น ซั้งเชือก  
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8.กำรใช้ทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งอ่ำวตรำด 

8.1. กำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  

 กำรประมงในจังหวัดตรำด ข้อมูลการท าประมงในจังหวัดตราดจากส านักงานจังหวัดตราด ประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วนคือ การประมงทะเล และเพาะเลี้ยงทั้งน้ าจืดและพ้ืนที่ชายฝั่ง แต่ละส่วนต่างมีความส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด12 ดังต่อไปนี้ 

(1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จังหวัดตราด มีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเพราะมี
สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 165 กิโลเมตร และมีคุณภาพน้ าทะเลดี ท าให้สามารถ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้หลายประเภท ทั้ง กุ้ง, ปลา, หอย, และปูด า แต่มูลค่าของผลผลิตกว่าร้อยละ 90 
ได้จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) มีปริมาณการจับ ปี 2555 จ านวน 38,302.89 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 4,828.70ล้านบาท13  

(2) การประมงทะเล จังหวัดตราด มีครัวเรือนประมงทะเล 4,165 ครัวเรือน มีเรือประมงจ านวน 3,205 ล า 
และมีการจัดแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ 2 แห่ง และขนาดเล็ก จ านวน 40 แห่ง มีธุรกิจต่อเนื่อง
จากการประมง ได้แก่ โรงน้ าแข็ง 13 โรง โรงงานห้องเย็น 3 แห่ง โรงงานปลาป่น 2 แห่ง โรงงานปู
กระป๋อง 2 แห่ง อู่ต่อเรือ 6 แห่ง คานเรือ 7 แห่ง ท่าเทียบเรือท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 27 แห่ง 
นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นบ้าน เช่น ท ากะปิ กุ้งแห้งและปลาเค็ม กระจายทั่วไปใน
เขตชายทะเล14  

 กำรประมงในอ่ำวตรำด จากเก็บข้อมูลประมงในอ่าวตราด 9 ต าบล พบว่าลักษณะการท าประมงใน
อ่าวตราด 3 แบบคือ 1) การประมงในทะเลและเขตชายฝั่ง 2) การประมงในคลองและป่าชายเลน 3) การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเขตชายฝั่ง โดยในแต่ละต าบลมีลักษณะคล้ายคลึงและแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะนิเวศน์
ของชุมชนที่ตั้งอยู่ ดังนี้ 

1) กำรประมงในทะเลและเขตชำยฝั่ง มี 3 แบบ คือ  
 (1) กำรประมงนอกเขตทะเลชำยฝั่ง บริเวณท่ีท าการประมงนอกเขตประมงชายฝั่ง ซึ่งใน
จังหวัดตราดประกาศเขตประมงทะเลชายฝั่งที่ 5 ไมล์ทะเล15 โดยใช้เรือขนาดใหญ่มากกว่า 10 ตัน
กรอสเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอวนประเภทต่างๆ ทั้งอวนลาก อวนยกหมึก อวนลากแผ่นตะเฆ้ 
ลอบราวปู ลอบหมึกสายหรือหอยกุ้งกิ้งหรือหอยจุกพาหมณ์ จะมีการจ้างแรงงานชาวกัมพูชาเป็น   
ลูกเรือ ส่วนไต๋ มีท้ังเจ้าของเรือเป็นไต๋เองและจ้างไต๋  

                                                           
12 ส านักงานประมงจังหวัดตราด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2557. โครงการบรูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์
ประเทศ: สถานการณ์พลังงานจังหวัดตราด. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
13 ส านักงานประมงจังหวัดตราด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2557. โครงการบรูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์
ประเทศ: สถานการณ์พลังงานจังหวัดตราด. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
14 ส านักงานประมงจังหวัดตราด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2557. โครงการบรูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์
ประเทศ: สถานการณ์พลังงานจังหวัดตราด. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
15  ประกาศไม่เป็นที่ยอมรับของประมงพาณิชย์ จึงมีมติให้มีการท าประชาคมใหม ่ผลการท าประชาคมเขตทะเลชายฝั่งเปน็ 3 ไมล์ทะเล ณ ปจัจุบัน
อยู่ระหว่างการเสนอใหก้ระทรวงพิจาณา)   
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  (2) ประมงทะเลชำยฝ่ัง มี 2 แบบคือ แบบใช้เรือ และไม่ใช้เรือ แบบใช้เรือจะใช้เรือขนาดไม่
 เกิน 10  ตันกรอส พบว่าส่วนใหญ่เป็นเรือประมงพ้ืนบ้านขนาดไม่เกิน 5 ตันกรอส ใช้แรงงานใน
 ครอบครัวส่วนใหญ่ ไม่เกิน 2 คน โดยการออกเรือจะเป็นผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงออกเรือเพ่ือท า
 ประมงน้อยมาก แต่มีบทบาทหลักในการจัดการผลผลิตและสนับสนุนการออกทะเล ทั้ง การเตรียม
 อาหาร การท า ความสะอาดเครื่องมือประมง เครื่องมือที่ใช้สร้างรายได้หลักและเป็นที่นิยม ของ
 ชาวประมงชายฝั่งใน อ่าวตราด คือ อวนลอยกุ้ง อวนปู อวนติดตา (หรืออวนปลา) ลอบปู ซึ่งใน
 หนึ่งครอบครัวจะมีเครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด เพ่ือปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลที่มีสัตว์น้ าแต่ละชนิด 
 ส่วนการท าประมงแบบไม่ใช้เรือ ส่วนใหญ่ท าในบริเวณชายฝั่งที่น้ าตื้น เช่น การใสเคย การต่อยหอย
 นางรม แทง กุ้ง เก็บหอยต่างๆ เช่น หอยขาว ผู้หญิง จะออกไปท าประมงแบบนี้กันมาก
 เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน  
 นอกจากนี้การประมงทะเลชายฝั่งแบบใช้เรือ พบว่า มีความแตกต่างกันถึงความเป้นเจ้าของเรือ  การ
ใช้แรงงาน การใช้เครื่องมือประมง ในประมงชายฝั่งมีทั้งชาวประมงที่เป้นเจ้าของเรือและท าการประมงด้วย
ตนเองและใช้แรงานของคนในครัวเรือน และชาวประมงแบบที่มีเงินทุนซื้อเรือและเครื่องมือประมงให้กับคนใน
ชุมชนที่ไม่มีทุนท าการประมงให้ มีคล้ายลักษณะการจ้างท าประมง โดยเจ้าของเรือจะเรียกคนที่ออกท าประมง
ให้ว่า “ลูกน้อง” ให้เจ้าของทุน 1 รายอาจจะมีประมาณ 3-10 ล าต่อราย โดยมีการแบ่งรายได้กันตามตกลง เช่น 
80 :20 คือ เจ้าของเรือและเครื่องมือประมง ได้ 80% ของรายได้สุทธิ คนออกท าประมงได้ 20 % ของรายได้
สุทธิ ซึ่งรูปแบบนี้ถ้าคนที่ลงทุนเป็นคนต่างด้าวปัจจุบันกฏหมายบังคับใช้เข้มงวดมากข้ึนท าให้รูปแบบนี้ลดลง 
 ในชุมชนประมงพ้ืนบ้านมักมีการพึ่งพิงกันระหว่างคนรับซื้อในชุมชนกับชาวประมง เนื่องจากการท า
ประมงมีการลงทุนเครื่องมือประมงค่อนข้างสูง ชาวประมงที่มีเงินทุนไม่พอมักยืมเงินทุนจากผู้รับซื้อในชุมชน  
 2) กำรท ำประมงในคลองและป่ำชำยเลน มีทั้งแบบใช้เรือและไม่ใช้เรือ ในอ่าวตราดมีคลองท่ีเชื่อมต่อ
กับอ่าวหลายคลลอง เช่น คลองประทุน คลองท่าพริก คลองช าราก คลองบ้านแตง คลองเนินสูง เป็นต้น การท า
ประมงในคลองส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีการท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และท าการประมงเป็นอาชีพเสริม 
ได้แก่ ต าบลตะกาง ต าบลเนินทราย ต าบลช าราก บางหมู่ในต าบลแหลมกลัด โดยใช้เรือประมงขนาดเล็กขนาด
ไม่เกิน 1 ตันกรอส มีทั้งเรือพาย เรือไฟเบอร์ไม่มีเครื่องยนต์และมีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เครื่องมือที่ท าการ
ประมงในคลอง 
  
8.2. ผู้ใช้ประโยชน์ในกำรประมงทะเลและชำยฝั่งในจังหวัดตรำด 
 
 จากการเก็บข้อมูลครัวเรือนประมง  8 ต าบลรอบอ่าวตราด และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ รวม 12 
ต าบล มีครัวเรือนประมงประมาณ 1,173 ครัวเรือน มีสมาชิกครัวเรือนประมงประมาณไม่น้อยกว่า 4,724 คน 
(ตารางท่ี 7) 
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ตำรำงท่ี  7 ชุมชนประมงในอ่าวตราด และจ านวนครัวเรือนประมง 
ต ำบล หมู่ จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนสมำชิกครัวเรือน (คน) 

อ ำเภอคลองใหญ่ 
ไม้รูด รวม 375 1470 

1 81 318 
2 31 91 
3 48 168 
4 56 228 
5 51 193 
6 108 472 

คลองใหญ่ รวม 178 687 
1 30 114 
3 24 84 
4 na na 
5 52 207 
6 15 70 
7 57 212 
8 na na 

หำดเล็ก รวม 129 563 
1 63 309 
2 21 65 
3 33 140 
4 4 15 
5 8 34 

อ ำเภอเภอเมือง 
แหลมกลัด รวม 121 487 

1 36 148 
2 26 85 
3 22 94 
5 37 160 
6 na na 
9 na na 
10 na na 

ช ำรำก รวม 47 171 
1 26 92 
2 18 63 
3 1 11 
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ต ำบล หมู่ จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนสมำชิกครัวเรือน (คน) 
4 2 5 

ตะกำง 1,2,3,4,6 32 (ประมงในคลองเป็นอาชีพเสริม) 
เนินทรำย 1,3,5,6,8 na na 
ท่ำพริก รวม 33 164 

1 2 13 
2 4 13 
3 1 5 
4 2 12 
5 4 15 
6 20 106 

หนองสโน 3 na na 
หนองคันทรง 1,2 na na 
ห้วงน้ ำขำว รวม 112 465 

1 26 92 
2 19 76 
3 54 242 
4 13 55 
5 na na 

อ่ำวใหญ่ รวม 178 717 
1 44 169 
2 73 305 
3 16 68 
4 7 22 
5 13 56 
6 25 97 

รวมทั้งหมด 60 1,173 4,724 
ที่มำ : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน,2560 
หมำยเหตุ : ครัวเรือนประมงรวมทั้งที่ใช้เรือและไม่ใช้เรือ จากการเก็บแบบสอบถามและข้อมูลทุติยภูมิ 
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8.3 จ ำนวนเรือประมงในอ่ำวตรำด 
 จากการเก็บข้อมูลครัวเรือนประมงใน 8 ต าบลรอบอ่าวตราด พบว่ามีเรือประมงชายฝั่ง (ขนาดต่ ากว่า  
10 ตันกรอส) 1,012 ล า เรือประมงพาณิชย์ 70 ล า ที่มีจ านวนน้อยเนื่องจากเข้าไม่ถึงข้อมูลครัวเรือนเรือประมง
พาณิชย์ ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลของประมงจังหวัดตราดปี 2559 พบว่าเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดมากกว่า 10 ตัน
กรอส มีจ านวน 739 ล า (ภาพท่ี 2) 
Figure 2 Number of Fishing Vessels in Trat Bay 

 

Source: Sustainable Development Foundation, 2017 

Note: Based on survey responses from 8 sub-districts  

< 5 Tonnes 933 Vessels 

5 Nautical Mile Coastal Fishing 
Zone 

5-9.9 Tonnes 79 Vessels 

10< 15 Tonnes 41 Vessels  

15<30 Tonnes 29 Vessels 

Number of Fishing Vessels in 
Trat Bay  
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Source: Interviews, 2017 

 จากแผนภูมิที 5 จ านวนเรือประมงน้อยกว่า 5 ตันกรอสมีจ านวนมากกว่าเรือประมงมากกว่า 5 ตัน
กรอส เนื่องจากชาวประมงส่วนใหญ่ในจังหวัดตราดเป็นประมงพ้ืนบ้าน  
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Source: Interviews, 2017 

จากแผนภูมิที่ 6 จะเห็นได้ว่าในอ่าวตราดมีเรือประมงท่ีใช้เครื่องมืออวนลอยกุ้งมากท่ีสุด 463 ล า รองลงมาคือ 
อวนปู ลอบปู อวนติดตา ตามล าดับ ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของชายประมงพ้ืนบ้านในอ่าวตราด  

ตำรำงท่ี 8 แสดงจ านวนเครื่องมือประมงของเรือประมงพ้ืนบ้าน (ต่ ากว่า 10 ตันกรอส) 

ชนิดเครื่องมือ จ่ำนวนเครื่องมือ จ ำนวนเรือ (ล ำ) เฉลี่ยต่อล ำ 

อวนลอยกุ้ง (กอง) 7,093.00 379 18.72 

อวนปู (กอง) 4,583.00 236 19.42 

ลอบพับปู (ลูก) 49,729.00 173 287.45 

อวนติดตา (กอง) 6,458.00 167 38.67 

ลอบหมึกสาย (ตัว) 5,908.00 10 590.80 

อวนยกหมึก (กอง) 1,431.00 13 110.08 

ลอบปลา (ลูก) 8,470.00 5 1,694.00 

ที่มำ : จากการเก็บสอบถามประมงรายครัวเรือน 8 ต าบลในอ่าวตราด, 2560 
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   8.4  ช่วงเวลำกำรท ำประมง  

 ทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่าวตราด มีความหลายหลายและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ท าให้ชาวประมงใน
อ่าวตราดที่ส่วนใหญ่มีเรือขนาดเล็ก มักจะใช้เครื่องมือในการประมงมากกว่า 1 ชนิด ปรับเปลี่ยนไปตามชนิด
สัตว์น้ าที่มีในแต่ละฤดูกาล ชาวประมงจึงจ าเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ การสังเกต และการปรับตัว 
ตามสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึน ต้องคอยระมัดระวังในการออกเรือท าการ
ประมงมากข้ึนกว่าแต่ก่อน การดูกระแสน้ า ทิศทางลม และคลื่นนั้นส าคัญมากในการท าการประมง เพราะไม่
เพียงแต่จะส่งผลต่อความปลอดภัยในการออกเรือแต่ละครั้ง ยังหมายถึงการเลือกเครื่องมือในการจับสัตว์น้ าที่
เหมาะสมกับฤดูกาล สภาพลมและน้ า ด้วย  แม้ว่าชาวประมงส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และความรู้สืบทอด
กันมาแต่ด้วยสภาพทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้การคาดการณ์ ลมและฝน ท าได้ยาก
ขึ้น การออกเรือเพ่ือท าการประมงแต่ละครั้งจึงจ าเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ในการท าประมงให้ดี มิเช่นนั้นอาจจะต้อง
เสียทั้งเวลา และยังได้รับความเสียหายจากคลื่นลมที่รุนแรง 

 เครื่องมือประมงที่มีมากท่ีสุดในอ่าวตราด คือ อวนปูม้าและลอบปูม้า เพราะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
สามารถหาได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีมากในช่วงฤดูหนาวคือเดือนกันยายน ถึง เดือนเมษายน แต่บางแห่งเช่น 
ต าบลแหลมกลัด ต าบลช ารากและต าบลตะกาง ไม่สามารถท าประมงปูม้าได้ทั้งปีเหมือนพื้นที่ต าบลอ่ืนๆ 
เพราะอยู่ในบริเวณท้องอ่าว มีน้ าหลากในช่วงฤดูฝนท าให้น้ าทะเลในต าบลดังกล่าวมีความเค็มน้อยลง ปูม้าจะ
อพยพออกไปนอกทะเลลึก  แต่ชาวประมงจะปรับใช้เครื่องมือประมงชนิดอื่นแทน ในครอบครัวหนึ่งจึงมี
เครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด เพ่ือให้มีรายได้ในช่วงที่ไม่มีปูม้าให้จับ เช่น อวนกุ้งและอวนปลา  

 สัตว์น้ าชนิดอื่นๆ เช่น กุ้ง กั้ง หมึก ปลาทู ก็สามารถหาได้ตลอดทั้งปี แต่จะจับได้ปริมาณมากในบาง
ช่วงเดือนเท่านั้น โดยกุ้งกั้ง จะมีมากช่วงฤดูฝน ปลาทู และหมึกมีมากในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงที่มีสัตว์น้ าเหล่านี้
ปริมาณน้อยต้องออกไปท าประมงห่างชายฝั่งมากขึ้น  ท าให้ชาวประมงที่มีเรือขนาดเล็กไม่สามารถออกไปท า
ประมงได้ จึงปรับเครื่องมือประมงไปจับสัตว์น้ าชนิดอื่นที่มีมากในเขตชายฝั่งแทน ส าหรับสัตว์น้ าตามฤดูกาล 
เช่น กระพรุน  เคย จะมีช่วงสั้นๆ โดยกระพรุนมีตั้งแต่ปลายเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม ชาวประมงที่มี
เครื่องมือจะเปลี่ยนจับกระพรุน เพราะสามารถสร้างรายได้ค่อนข้างสูงให้กับชาวประมง ส่วนเคยพบมากช่วง
เดียวกับกระพรุนคือช่วง มิถุนายน ถึง กรกฏาคม  ชาวประมงจะไสเคยมาแปรรูปเป็นกะปิไว้บริโภคและ
จ าหน่าย (แผนภาพที่ 1) 
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Diagram 1 Annual Calendar Showing Marine Animal Fishing Seasons in Trat Bay 

 Source: Focus Group Interviews, 2017 

8.5 พื้นที่ท ำกำรประมงของเรือประมงขนำดเล็ก 

 การท าประมงในอ่าวตราด ส่วนใหญ่เป็นการท าประมงพ้ืนบ้านด้วยเรือขนาดเล็ก ตั้งแต่เรือหางยาว
จนถึงเรือขนาดไม่เกิน 5 ตันกรอส บริเวณท่ีท าการประมงจึงท าในบริเวณทะเลหน้าบ้านตนเอง ห่างจากฝั่งไม่
เกิน 3 ไมล์ทะเล เพราะไม่สามารถต้านกับกระแสน้ าและกระแสลมที่รุนแรงได้ ทั้งนี้ระยะห่างจากฝั่งและ
บริเวณท่ีท าประมงขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์น้ าที่จะจับและเครื่องมือแต่ละชนิด ถ้าสัตว์น้ าอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งก็
ต้องวางเครื่องมือบริเวณชายฝั่ง แต่โดยส่วนใหญ่จะท าในบริเวณหน้าชุมชนของตนเองและมักไม่ออกเรือไปห่าง
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ฝั่งมากนัก เพ่ือประหยัดค่าน้ ามัน และสะดวกในการเก็บกู้เครื่องมือ และหากเกิดลมพายุก็สามารถกลับได้ทัน 
แต่ก็ไม่สามารถก าหนดพ้ืนที่ในการท าการประมงท่ีแน่นอนได้ เพราะสัตว์น้ าจะว่ายไปเรื่อยๆ และย้ายถิ่นตาม
ฤดูกาล ดังนั้นการท าประมงจึงต้องท าตามแหล่งที่พบสัตว์น้ า ซึ่งบางครั้งก็ต้องออกไปไกลจากชายฝั่งมากและ
ไปหาในพ้ืนที่ของชุมชนอื่นๆ  

 เรือประมงขนาดเล็กท่ีท าประมงริมชายฝั่งมักจะท าใช้เครื่องมือประมงประเภทอวน โดยเฉพาะอวน
ปลากระบอก และอวนลอยกุ้ง การวางอวนปลากระบอก มักท าการประมงในบริเวณล าคลองและในบริเวณน้ า
ตื้น มักใช้เรือพายหรือเรือหางยาวขนาดเล็ก ส่วนการท าประมงอวนลอยกุ้ง มีมากในต าบลอ่าวใหญ่ ต าบลไม้รูด 
ต าบลคลองใหญ่ และต าบลหาดเล็ก เรือที่ใช้เครื่องมืออวนลอยกุ้งส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดค่อนข้างเล็กไม่เกิน 5 
ตันกรอส พ้ืนที่ในการประมงอวนลอยกุ้งจึงอยู่ใกล้เคียงกันกับอวนลอยปลา คือห่างฝั่งไม่เกิน 3 กิโลเมตร แต่
ส่วนใหญ่จะวางเครื่องมือห่างฝั่งไม่เกิน 2 กิโลเมตร และอยู่ในบริเวณหน้าชุมชนของตนเอง แต่บางครั้งจะไปหา
ในบริเวณต าบลใกล้เคียงด้วย  

 การท าประมงท่ีสร้างรายได้หลักให้ชาวประมงในอ่าวตราด คือการท าอวนปูม้าและลอบปู แต่พื้นที่ใน
การท าประมงของเครื่องมือสองชนิดนี้จะเป็นคนละพ้ืนที่กัน พ้ืนที่ในการท าประมงอวนปูม้า  จะเริ่มท าได้ตั้งแต่
แนวชายฝั่งออกไปในทะเล แต่ส่วนใหญ่พื้นที่ท่ีนิยมท าการประมงอวนปูคือห่างฝั่งตั้งแต่ 500 เมตรถึงประมาณ 
2 กิโลเมตร ถ้าเรือประมงขนาดใหญ่กว่าเรือหางจะออกไปวางห่างจากฝั่งถึง 3 ไมล์ทะเล ส่วนลอบปู(เส้นสี
เขียว)จะมี 2 ลักษณะคือ ลอบทุ่น และลอบราวซึ่งพ้ืนที่ในการท าประมงก็แตกต่างกัน ลอบทุ่นมักจะวางใน
พ้ืนที่เดียวกับการท าลอบปูม้า แต่ลอบราวจะท าการประมงห่างจากฝั่งเกิน 3 ไมล์ทะเล เพราะเรือประมงท่ีใช้
เครื่องมือลอบราว เป็นเรือประมงขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส และมีเครืองมือลอบราวมากเกินกว่า  300 ลูก 
จึงต้องออกไปท าการประมงนอกแนวเขตประมงชายฝั่ง ส่วนพื้นที่ในการท าประมงก็จะไปทั่วบริเวณอ่าวตราด 
ไม่ได้ท าการประมงเฉพาะบริเวณหน้าชุมชนของตัวเองเท่านั้น นอกจากนี้การท าประมงอวนปลาทู ซึ่งก็จะท า
ตั้งแต่ใกล้ฝั่ง จนถึงออกไปถึง 3   ไมล์ทะเล ขึ้นอยู่บริเวณท่ีพบปลาทูและขนาดของเรือประมง เพราะเรือที่ใช้
เครื่องมืออวนปลาทูมีตั้งแต่เรือขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ถ้าเรือขนาดเล็กมักจะท าการประมงไม่ห่างฝั่งมากนัก 
แต่ถ้าเรือใหญ่กส็ามารถไปได้ไกลกว่าตามศักยภาพของเรือ 

 การท าประมงอีกประเภทที่อยู่ริมชายฝั่งโดยใช้เรือและไม่ใช้เรือ คือการไสเคย เพราะส่วนใหญ่ในฤดูที่
มีเคยคือเดือน มิถุนายน ถึง กรกฏาคม โดยฝูงเคยจะพบชุกชุมในคลองจนถึงบริเวณริมชายฝั่งไม่เกิน 200 เมตร 
ในบางพ้ืนที่ที่หาดที่ลักษณะค่อนข้างลาดชันน้อย มีน้ าลึกไม่เกิน 2 เมตร เช่นในบริเวณต าบลแหลมกลัด การไส
เคย ชาวประมงสามารถเดินไสได้เลย แต่ในพ้ืนที่ที่หาดมีความลึกมากไม่สามารถเดินไสได้ตามริมชายหาด 
ชาวประมงจ าเป็นต้องใช้เรือในการไสเคย แม้ว่าพื้นที่ในการท าการประมงใสเคยจะท าในบริเวณริมชายฝั่งก็ตาม 
แต่บางครั้งออกห่างฝั่งออกไป 100-200 เมตร แต่ในบางพ้ืนที่ได้แก่หาดเล็ก เป็นหาดหิน จะใช้วิธีการที่
แตกต่างออกไปคือการด าน้ าลงไปช้อนเคยที่อาศัยอยู่บริเวณช่องหิน เคยที่ได้จึงสะอาดไม่มีทรายปน เคยที่นี้จึง
มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

 พ้ืนที่เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราดตามกฏกระทรวง เรื่อง ก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560  คือระยะ 5 ไมล์ทะเล หรือ 9.25 กิโลเมตรนับจากแนวทะเลชายฝั่ง พบว่าตลอดแนวชายฝั่ง
ของตราดระยะ 165.5 กิโลเมตร  มีการท าประมงหลากหลายเครื่องมือได้แก่ อวนปูม้า อวนลอยกุ้ง อวนปลาทู 
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อวนปลากระบอก ไสเคย รวมถึงการตักกระพรุนในช่วงฤดูกาลที่มีกระพรุน ซึ่งจากหากดูจากแผนที่ 7 พบว่า
พ้ืนที่ท าการประมงของเครื่องมือที่หลากหลายเช่นนี้ มีพ้ืนที่ทับซ้อนกันอยู่บ้าง และถ้าหากดูจากจ านวน
เครื่องมือและจ านวนเรือประมงท่ีท าประมงในบริเวณใกล้เคียงกันและท าฤดูเดียวกัน  เช่น อวนลอยกุ้งในอ่าว
ตราดไม่ต่ ากว่า 425 ล า  อวนปลาหรืออวนติดตาไม่ต่ ากว่า 204 ล า ขณะที่พ้ืนที่ประมงมีจ ากัดเมื่อเทียบกับ
จ านวนเครื่องมือที่วางในพ้ืนที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่ชาวประมงจ านวนหนึ่งมองว่าเริ่มเป็นปัญหา
ในการท าประมงบริเวณอ่าวตราดคือ พ้ืนที่ในการท าประมงชายฝั่งมีจ ากัด แต่ชาวประมงมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
ท าให้บางครั้งเกิดปัญหาการแย่งพ้ืนที่ในการวางเครื่องมือ  
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Map 7: Areas Where Different Fishing Gears Are Used Within the Trat Bay Coastal Zone 
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9. ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมชุมชนประมงพ้ืนบ้ำนในอ่ำวตรำด 

9.1 ลักษณะเศรษฐกิจ 

 9.1.1 รำยโด้ครัวเรือนประมง 

 ชุมชนประมงมีรายได้หลักจากการท าประมง โดยสัตว์น้ าที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมงพ้ืนบ้าน ได้แก่ 
กุ้ง ปูม้า เนื่องจากมีราคาสูงกว่าสัตว์น้ าชนิดอื่น และมีรายได้เสริมจากการวางอวนปลา และมีสัตว์น้ าพลอยได้
จากการวางอวนกุ้ง เช่น กั้ง ซึ่งจะได้เฉพาะฤดูมรสุม แต่มีราคาสูงสร้างรายได้ให้กับชาวประมง ในช่วงน้ าดีที่มี
สัตว์น้ าชุกชุม ชาวประมงพ้ืนบ้านจะออกวางอวนมากกว่า 1 รอบ เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ช่วงที่ไม่มีสัตว์น้ าหรือช่วงน้ า
เสีย ก็จะซ่อมอวน รับจ้างทั่วไป แปรรูปสัตว์น้ า เช่น ปลาแดดเดียว กระปิ   

 ส่วนประมงนอกชายฝั่ง ที่มีเรือมากกว่า 10 ตันกรอส จะออกเรือทั้งปี เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแล
คนงาน โดยสัตว์น้ าที่สร้างรายได้ ได้แก่ กุ้ง ปูม้า ปลา ปลาหมึก จึงมีรายได้สูงกว่าประมงพ้ืนบ้าน ขณะเดียวกัน
ก็มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนท าประมงที่สูงกว่าเช่นเดียวกัน จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนประมง
รายได้ครัวเรือนประมงแบบตามขนาดเรือ ตามแผนภูมิที่ 7   

 

 จากแผนภูมิที่ 7 ในครัวเรือนที่ท าประมงเรือขนาดต่ ากว่า 5 ตัวกรอส ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 
50,000 – 100,000 บาทต่อปี ร้อยละ 42 รองลงมารายได้น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี ร้อยละ 31  ส่วนเรือ
ขนาด 5 แต่น้อยกว่า 10 ตันกรอส ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปี ร้อยละ 35 รองลงมามี
รายได้ 50,000 -100,000 บาทต่อปี ร้อยละ 19 ส่วนเรือที่มีนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปรายได้ส่วนใหญ่
มากกว่า 300,000 บาท  
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 ส่วนรายได้อ่ืนๆจากนอกภาคประมงส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง ท าสวน พบว่าครัวเรือนที่มีเรือต่ ากว่า 
5 ตันกรอส เช่นเดียวกับครัวเรือนที่ท าประมงโดยใช้เรือตั้งแต่ 5 ตันกรอส แต่ต่ ากว่า 10 ตันกรอส มีรายได้อ่ืน
ต่ ากว่า 50,000 บาท รองลงมีรายได้จจากนอกภาคประมง 50,000 -100,000 บาท  

  

 9.1.2 ค่ำใช้รำยจ่ำยครัวเรือนประมง 

 ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการประมง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน ค่าใช้จ่ายด้านสังคม เช่น งานบวช งานแต่ง พบว่าครัวเรือนที่ท าการ
ประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กกวา 5 ตันกรอสมีค่าใช้จ่ายครัวเรือนต่ าที่สุด (แผนภมิที่ 8) เนื่องจากมีการใช้จ่ายตาม
ก าลังที่หาได้ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บส าหรับลงทุนเครื่องมือประมงที่ต้องใช้เงินเป็นก้อน 

Source: Interviews, 2017 
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Source: Interviews, 2017 

 

 จากแผนภูมิที่9 จะเห็นว่าชาวประมงที่มีเรือขนาดมากกว่า 10 ตันกรอสแต่น้อยกว่า 15 ตันกรอส มี
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 145,329 บาท/ปี สูงกว่าครัวเรือนที่มีเรือขนาดอ่ืน โดยครัวเรือนที่มีเรือประมง  ต่ า
กว่า 5 ตันกรอส มีค่าใช้จ่ายครัวเรือนต่ ากว่าเรือขนาดอ่ืนๆ คือ เฉลี่ยปีละ 96,324 บาท  และพบว่าครัวเรือนที่
มีอาชีพหลักเป็นชาวประมงมีค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยสูงกว่าครัวเรือนที่มีอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม  
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Source: Interviews, 2017 

 

 จากแผนภูมิที่ 10  พบว่าครัวเรือนที่ท าประมงด้วยเรือทุกขนาดมีค่าอาหารเป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือน
สูงสุด โดยครัวเรือนที่มีเรือขนาดมากว่า 15 ตันกรอส มีค่าใช้จ่ายค่าอาหารสูงกว่าเรือขนาดอ่ืนๆ ขณะที่
ครัวเรือนที่มีเรือประมงขนาดต่ ากว่า 5 ตันกรอสมีค่าใช้จ่ายอาหารต่ าสุด ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่สูงรองลงมาเป็น
ค่าศึกษาบุตร และค่าสาธารณูปโภค ตามล าดับ จากแผนภูมิที่ 11 จะเห็นว่าค่าอาหารเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายสุง
ที่สุดของครัวเรือนที่มีเรือท าประมงทุกขนาด คิดเป็นร้อยละ 44-53 รองลงมาคือการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 17-
28  
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Source: Interviews, 2017 

 

Soruce: Interviews, 2017 

 

จากแผนภูมิที่ 12 และ 13 ต้นทุนของเรือประมงขนาดเล็กต่ ากว่า 5 ตันกรอส 450 บาท ต่อเท่ียว ส่วนใหญ่
เป็นค่าน้ ามันเรือ  รองลงมาเป็นค่าน้ าแข็งและค่าอาหารตามล าดับ มีเพียงบางล าที่มีการจ้างแรงงานค่าแรงจะ
เป็นค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับสอง เช่นกันกับเรือประมงขนาดมากกว่า 5 ตันกรอส ค่าใช้จ่ายในการท าประมงที่สูง
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อันดับแรกคือ ค่าน้ ามัน รองลงเป็นเป็นค่าจ้างลูกเรือ ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง ตามล าดับ 

 

Source: Interviews, 2017 
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Source: Interviews, 2017  

 จากแผนภูมิที่ 14 ต้นทุนในการท าประมงรายปีของเรือประมงต่ ากว่า 5 ตันกรอส เฉลี่ย 38,130 บาท
ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายอันดันหนึ่งคือเครื่องมือประมง เฉลี่ยประมาณ 19,984 บาทต่อปี รองลงเป็นค่าซ่อม
เครื่องมือประมงเฉลี่ยประมาณ 9,125 บาทต่อปี และค่าซ่อมเรือตามล าดับ เช่นเดียวกับเรือท่ีมีขนาด มากกว่า 
5 ตันกรอส แต่น้อยกว่า 10 ตันกรอส มีต้นทุนเฉลี่ย 104,108 บาทต่อปี โดยค่าใช้จ่ายอันดับหนึ่งคือเครื่องมือ
ประมง เฉลี่ยประมาณ 39,098 บาทต่อปี รองลงเป็นค่าซ่อมเครื่องมือประมงเฉลี่ยประมาณ 9,125 บาทต่อปี 
และค่าซ่อมเรือตามล าดับ ขณะที่เรือที่มีขนาด มากกว่า 10 ตันกรอส แต่น้อยกว่า 15 ตันกรอส ต้นทุนเฉลี่ย 
44,968 บาทต่อปี โดยมีต้นทุนค่าซ่อมเรือสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นค่าซื้อเครื่องมือประมงและค่าซ่อม
เครื่องยนต์ตามล าดับ 
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Chart 14: Annual Fisheries Livelihood Expenses (THB) Disaggregated by 
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 9.1.3 หนี้สินและสำเหตุของหนี้สินครัวเรือนประมง 

 

Source: Interviews, 2017  

 จากแผนภูมิที่ 15 หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยเรือที่มีขนาดต่ าสุดกว่า 5 ตันกรอส มีหนี้สินเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
84,992 บาท ความสามารถในการคืนทุนพบว่าร้อยละ 41 ของครัวเรือนที่เป็นหนี้สามารถลดหนี้ได้ ครัวเรือนที่
หนี้ยังไม่ลดลงเนื่องจากพ่ึงกู้เงินปีแรกยังไม่ดืนหนี้  

 เมื่อแบ่งรายต าบลและตามอาชีพหลักพบว่าต าบลห้วงน้ าขาวมีหนี้สินครัวเรือนประมงเฉลี่ยสูงสุดคือ 
208,330 บาทต่อครัวเรือน ส่วนคนที่มีอาชีพหลักนอกภาคประมงและท าประมงเป็นอาชีพเสริมพบว่าต าบลช า
รากมีหนี้สินเฉลี่ยสูงสุดคือ 241,000 บาทต่อครัวเรือน (แผนภูมิที่ 16) 
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Chart 15: Average Household Debt (THB) and Percentage of 
Households with Reduced Debt Disaggregated by Vessel Size 

(Tonnes)

หนี้สินเฉลี่ย ร้อยละที่หนี้ลดลง Avg. Debt % with Reduced Debt



83 
 

 

Source: Interviews, 2017 

 แหล่งเงินกู้  

 จากแผนภูมิที่ 17 พบว่าชาวประมงที่มีเรือทุกขนาดกู้เงินจากจากแหล่งกู้ยืมในหมู่บ้านสุงสุด คือ 
กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย ใช้วิธีการประกันกลุ่ม ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ า
ประกัน เนื่องจากชาวประมงส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินและที่ดินที่อยุ่อาศัยอยู่ในเขตเจ้าท่าไม่มีเอกสารสิทธิ  
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Source: Interviews, 2017  

 

 สำเหตุของหนี้สิน 

 สาเหตุการเป็นหนี้ส่วนใหญ่ของเรือทุกขนาดกู้เพ่ือลงทุนท าการประมง โดยเฉพาะการซื้อเครื่องมือ
ประมงใหม่หรือซ่อมเครื่องมือประมง สาเหตุเป็นหนี้รองลงมาของครัวเรือนที่ท าประมงด้วยเรือที่ต่ ากว่า 5 ตัน
กรอส คือ กู้เพ่ือลงทุนค้าขาย และกู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปในบ้านตามล าดับ แผนภูมิที่ 18  
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Chart 17: Source of Loans Disaggregated by Vessel Size (Tonnes)
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Source: Interviews, 2017    

9.2 ลักษณะสังคมครัวเรือประมงในอ่ำวตรำด 

 อำชีพ ครัวเรือนที่มีอาชีพท าประมงเป็นหลักร้อยละ 81 อาชีพอ่ืนๆ เป็นหลักร้อยละ 12 ส่วนใหญ่ท า
อาชีพเกษตร รับจ้าง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ปลา หอยแมลงภู่ หอยแครง ตามล าดับ  (แผนภูมิที่ 19) 

 

Source: Interviews, 2017 
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 กำรศึกษำของชำวประมง 

 ส าหรับระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ชาวประมงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 65 รองลงมาคือ
ไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ 15 พบว่า ผู้หญิงมีอัตราไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ 22 สูงกว่าผู้ชายซึ่งไม่ได้เรียน
หนังสือ ร้อยละ 14 (แผนภูมิที่ 20) และพบว่า ชาวประมงที่มีอายุช่วง 50-60 ปี มีสัดส่วนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
สูงสุด ร้อยละ 38 (แผนภูมิที่ 21) 

 

 

Source: Interviews, 2017 

 

Source: Interviews, 2017 
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 กำรเข้ำบริกำรด้ำนสุขภำพและสวัสดิกำรกำรรักษำ 

 จากการศึกษาพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้บริการหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่มี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาตามคลีนิคเวลาเจ็บป่วยเล็กน้อยของคนในครอบครัว โดยมี 760 ครัวเรือนให้ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายรักษาเฉลี่ยประมาณ 4,900 บาท  

9.3 กำรเข้ำมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนของครัวเรือนชำวประมง  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กิจกรรมที่ชาวประมงเกือนทุกคนร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมประเพณี เช่น งานบุญ งานศพ กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญเช่น งานพัฒนาหมู่บ้านวันแม่ วันพ่อ งาน
ประชุมของหมู่บ้าน โดยผู้หญิงจะเป็นคนเข้าร่วมกิจกรรมป็นหลักเนื่องจากผู้ชายต้องออกไปท าประมง เว้นแต่
วันที่ไม่ได้ออกท าประมงหญิงชายก็จะสลับกันไปร่วมกิจกรรม  

 ในการเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง เพราะงานพัฒนาอาชีพส่วนใหญ่เป็น
เรื่องการแปรรูปอาหาร ซึ่งผู้ชายถือว่าเป็นงานของผู้หญิง และมองว่าอาชีพประมงเป็นรายได้หลักจึงให้น้ าหนัก
การท าประมงเป็นหลัก ผู้ชายยังไม่ให้ความสนใจในการพัฒนาอาชีพทางเลือกท่ีนอกเหนือจากการท าประมง 
เพราะมองว่าอาชีพประมงยังพออยู่ได้ แม้จะรายได้ลดลงแต่ถ้าอยู่แบบประหยัดก็ยังสามารถน าพาครอบครัวอยู่
ได้ เว้นแต่ในบางช่วงที่สถานการณ์ประมงไม่ค่อยดี จับสัตว์น้ าไม่ได้บ่อยขึ้น อย่างกรณีที่บ้านอ่าวช่อ ต าบลอ่าว
ใหญ่ เรือประมงหลายรายหยุดออกท าประมง และผู้ชายออกไปหางานอ่ืนท านอกชุมชน เช่น รับจ้าง เป็นรปภ.  

 การร่วมกิจกรรมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากร เมื่อดูจากโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มและแกนน าที่
เคลื่อนในการท ากิจกรรมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทั้งการวางแผนการรวมประชุมกับเครือข่ายต่างๆ เป็นผู้ชายเป็นหลัก 
ผู้หญิงจะเป็นผู้มีบทบาทอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนการท ากิจกรรม เช่น ดูแลอาหาร จัดการความสะอาด 
งานที่ไม่ต้องอาศัยความละเอียด เช่น คลี่เชือก  

Figure 3: Both women and men participate in community resource rehabilitation activities. 
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10.กำรเข้ำถึงทรัพยำกรของประมงพื้นบ้ำน  

10.1 กำรเข้ำถึงทรัพยำกรทะเลของประมงพ้ืนบ้ำนในอ่ำวตรำด 

 ลักษณะการท าประมงในอ่าวตราด มี 4 แบบ คือ ประมงขนาดใหญ่หรือประมงพาณิชย์นอกเขต
ชายฝั่ง ประมงขนาดเล็กหรือประมงชายฝั่ง ประมงโดยไม่ใช้เรือเช่น การต่อยหอย แทงกั้ง และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า เช่น ปลาเก๋า ปลากระพง หอยแครง หอยแมลงภู่  

 การเข้าถึงทรัพยากรเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ การเข้าถึงทรัพยากรมี
หลากหลายแบบ เช่น การเข้าถึงโดยใช้เทคโนโลยีและทุน การเข้าถึงโดยอาศัยแรงงานในครัวเรือนและคนใน
ชุมชน การเข้าถึงโดยอาศัยความรู้และภูมิปัญญา การเข้าถึงโดยความสัมพันธ์เชิงอ านาจ (เก็ตถวาและคณะ
,2555 16 

 การจัดการทรัพยากรเพ่ือให้รัฐยอมรับและรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนให้มีบทบาทในการจัดการ
ร่วม และในระบบสิทธิชุมชนในทางสังคมในการจัดการทรัพยากร ประกอบด้วย  

 สิทธิในการท าประมง  
 สิทธิในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รักษาดูแลและการท าประมง  
 สิทธิในการใช้ทรัพยากร  
 สิทธิในทางเศรษฐกิจ 

 ทรัพยากรทะเลในอ่าวตราดถือเป็นสาธารณะทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงท้ังประมงขนาดใหญ่และ
ประมงขนาดเล็ก โดยมีรัฐเข้ามาร่วมจัดการ โดยออกกฏหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรณีของกฏหมายประมง ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2560  ในมาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาติท าการประมงพ้ืนบ้าน ท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 
ขณะที่เขตประมงในเขตน่านน้ าไทย 200 ไมล์ทะเล เป็นเขตทะเลภายในประเทศ ซึ่งจากข้อมูลจ านวน
ชาวประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดตราดมีสัดส่วนสูงกว่าประมงพาณิชย์ แต่จ ากัดให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ทะเล 3 ไมล์ 
(จังหวัดตราดก าหนแขต 5 ไมล์ทะเล)  ในขณะที่ประมงขนาดใหญ่ (ประมงพาณิชย์) ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่า 
สามารถท าประมงได้ในพ้ืนที่ 180 ไมล์  ทั้งไม่มีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันประมงพาณิชย์เข้ามาท า
ประมงในเขตชายฝั่ง ยิ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงทรัพยากรของชาวประมงขนาดเล็ก มาตรา 34 นี้ แสดงถึง
ความไม่เป็นธรรมของตัวกฎหมายที่มีในการบริหารจัดการ มาตรการยังปิดกั้นการเข้าถึงทรัพยากรของ
ชาวประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งการปิดกั้นการเข้าถึงจะท าให้เกิดการแย่งชิงการเข้าถึงทรัพยากร 

 การเข้าถึงทรัพยากรโดยใช้เทคโลยี แต่หากใช้เทคโลโยการท าประมงโดยไม่มีการควบคุมในระดับท่ี
เหมาะส่งย่อมส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงทรัพยากรของผู้ใช้เทคโลยีที่เฉพาะเจาะจง จากข้อมูลกรมประมงในปี 
2557 พบว่า ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ท้ังสิ้น 1.56 ล้านตัน ปลากว่า 85% ได้จากเรือประมงพาณิชย์ โดยการ
ประมงอวนลากพาณิชย์จับปลาขนาดเล็กหรือปลาเป็ดได้ถึง 45% ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ซึ่งประมาณ 

                                                           
16 เก๊ตถวา บุญปราการและคณะ, 2555. สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา 
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35% เป็นสัตว์น้ าขนาดเล็กที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การจับสัตว์น้ าโดยไม่เฉพาะเจาะจง แม้ท าประมงใน
นอกเขตชายฝั่ง แต่เนื่องจากสัตว์น้ ามีการเคลื่อนย้ายตลอด จึงจะส่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงพ้ืนบ้าน
จะเข้าวถึงได้ลดลง หรือกรณีผู้มีทุนจ้างแรงงานก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มากกว่า ดั้งนั้นสิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากรทะเลควรมีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกับผู้ร่วมใช้ทรัพยากรทุกฝ่าย 

10.2 กำรเข้ำถึงท่ีอยู่อำศัยของชำวประมงในอ่ำวตรำด 

  สิทธิชาวประมงในการมีที่อยู่อาศัย เลือกถิ่นที่ตั้งเสาเรือน ตลอดจนการปักหลักตั้งทับพักพิงเพ่ือ
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านที่ด าเนินสืบเนื่องมาหลายร้อยปี กรณีการออก พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน ้า
ไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 117 (65) ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าน้ า โดยผู้
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า(มาตรา ๑๑๗) ต้องไปแจ้งการครอบครองภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้
ไปแจ้งต้องยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท และไม่เกินตารางเมตรละ 
๑๐,๐๐๐ บาท หากมาแจ้งและจ่ายค่าปรับเจ้าท่าอาจอนุญาตให้อยู่ได้โดยต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีไม่
น้อยกว่าตารางเมตรละหนึ่งร้อยบาท และเป็นสองเท่าถ้าใช้เพื่อประกอบธุรกิจ (มาตรา ๑๘) กรณีท่ีไม่ไปแจ้ง
ตามเวลาที่ก าหนด ผู้ครอบครองหรือเจ้าของต้องจ่ายค่าปรับตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท จ าคุก
ไม่เกิน ๓ ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องจ่ายค่าปรับรายวันไม่เกินตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ฝ่า
ฝืน (มาตรา ๑๑๘)นี้ เป็นชุมชนชายฝั่งอ่าวตราดตั้งถิ่นฐานอยู่ชายฝั่งทะเลและล าคลองต่อเนื่องกันมาจากบรรพ
บุรุษ หลายชุมชนหลายครอบครัวมีเสาเรือนอยู่ในแม่น้ า ล าคลอง ตั้งบ้านอยู่ริมตลิ่งและฝั่ง จึงเป็นผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว ชุมชนชายฝั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน ประกอบอาชีพ
สุจริต ไม่มีเงินมากพอท่ีจะจ่ายค่าปรับดังกล่าว  จากตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่าถ้าต้องจ่ายค่าเช่ารายปี
ตารางเมตรละ 100 ตามกฏหมาย ชุมชนประมงที่อาศัยริมน้ า จะเสียค่าเช่าปีละไม่น้อยกว่า 14 ล้านบาท  ซึ่ง
หลังจากท่ีมีการเคลื่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบ ได้มีการออกประกาศกระทรวงคมนาคม วันที่ 1 สิงหาคม 
2560 เพ่ือลดผลกระทบโดยขยายเวลาให้ขออนุญาติปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าให้กับชุมชนชายฝั่ง และยกเลิก
การเสียค่าปรับ และมีข้อเสนอจะลดค่าธรรมเนียมรายปีลงเหลือตารางเมตรละ 5 บาท  อย่างไรก็ตามหาก
ประมาณการค่าเฉลี่ยพื้นที่ปลูกสร้างบ้านเรือนจากข้อมูลการประชุมเครือข่ายอ่าวตราดครั้งที่ 3 ประมาณ 132 
ตารางเมตรต่อครัวเรือน จะเสียค่าเช่ารายปี ประมาณ 660 บาทต่อปี  แต่ยังไม่มีการประกาศกระทรวงออกมา
รับรองว่าจะให้จ่ายค่าเช่ารายปีเท่าใด และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการอนุญาติตั้งบ้านเรือนโดยกรมเจ้าท่า 
ซึ่งสถานการณ์นี้ได้สร้างความความกังวลและรูสึกไม่มั่นคงในชีวิตแก่ชาวประมงที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ าที่มีวิถี
ชีวิตในการท ามาหากินพ่ึงพาทรัพยากรมายาวนานการเลือกท่ีตั้งถิ่นฐานจึงอยู่กับทะเลเป็นหลัก  เมื่อเทียบกับ
ค่าเช่าในเขตเศรษฐกิจที่ให้เอกชนเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจเพ่ือก าไร ไร่ละ 24,000 บาท (ภาพที่ 4) หรอืตาราง
เมตรละ 1.5 บาท ซึ่งอัตราถูกกว่าค่าเช่าที่ได้ทางกระทรวงคมนาคมเสนอไว้ถึง 3 เท่า ทั้งท่ีบ้านเรือนชุมชน
ประมงเป็นวิถีชีวิตไม่ได้ด าเนินการเป็นธุรกิจ  
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Figure 4: Land rental costs in Thailand’s Special Economic Zones (SEZs).
 

 

Source: Monitoring Thailand’s Special Economic Zones Page Admin, 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rental Agreement Fee in Special 

Economic Zones 

Songkhla 300,000 THB / rai / 50 years 

Tak 250,000 THB / rai / 50 years 

Sakaew 225,000 THB / rai / 50 years 

Trat, Mukdaharn, Nong Kai 160,000 THB / 

rai / 50 years 

Rental agreement can be paid 

immediately or deffered for 5 years then 

paid in installments from years 6 to 10. 

Interest will be charged according to 

market rates. Once the initial rental 

agreement is over, it is possible to extend 

the agreement by a further 50 years. 

Rental Costs in Special Economic Zones 

Rental costs will be increased by 15% every 

5 years. State enterprises will receive a 

discount of 30%. 

Nong Kai 24,000 / rai / year 

Mukdaharn 24,000 / rai / year 

Sakaew 32,000 / rai / year 

Trat 24,000 / rai / year 

Songkhla 40,000 / rai / year 

Tak 36,000 / rai / year 
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ตำรำงที่ 9 แสดงข้อมูลครวัเรือนและพื้นที่รุกล้ าพ้ืนท่ีเจ้าท่ารอบอ่าวตราด 

ต ำบล จน.หมู่บ้ำน หลังคำเรือน ครัวเรือน สมำชิก พื้นที่ ค่ำปรับ ค่ำเช่ำต่อปี 
หนองโสน 1 122 170 453 36,054.25 18,027,125 1,802,712.50 

หนองคันทรง 2 223 433 1,037 30596.7 15,298,350 1,529,835 
ห้วงน้ าขาว 1 51  187 6,357 3,178,500 317,850 
อ่าวใหญ่ 5 310  1,143 49,161.70 24,580,850 2,458,085 
ช าราก 2 2  6 158 79,000 7,900 
ตะกาง 1 1 2 4 45 2,250 225 

แหลมกลัด 5 379 379 1,002 39,707.825 19,853,912.5 1,985,391.25 
ไม้รูด 6 765  2,867 75,106 37,553,000 3,755,300 

คลองใหญ่ 4หมู่+10 
ชุมชน 

339 339 1,357 50,125.59 25,028,995.00 2,502,899.50 

หาดเล็ก  1,000 ข้อมูลจากบ้านมั่นคง 
ท่าพริก 2 58      

เนินทราย ไม่มีข้อมูล 30      
ต.แหลมงอบ ไม่มีข้อมูล 218 ข้อมูลจากบ้านมั่นคง 
ทต.น้ าเชี่ยว ไม่มีข้อมูล 80      
บางพระ ไม่มีข้อมูล 80 80     

หนองเสม็ด 1 25 30     
ห้วยแร้ง ไม่มีข้อมูล 25      

วังกระแจะ 3 305      
รวม  4,013 1,433 8,056.00 287,312.07 143,601,982.50 14,360,198.25 

หมายเหตุ จากเวทีประชุมขับเคลื่อนอ่าวตราดครั้งที่ 3 วันที ่3 พฤษภาคม 2560, และข้อมูลจากบ้านมั่นคง สภาองค์กรชุมชนจังหวัดตราด,2560
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11.กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกติกำ กฏหมำย นโยบำยในระดับชำติและระดับพื้นที่ของครัวเรือนประมง
ในอ่ำวตรำด 

11.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกติกำ กฏหมำย นโยบำยในระดับชำติ 

 นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรปี 2558 และพระราชก าหนดประมงปี 2558 
ได้ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการในระดับชาติและระดับชาติจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง จึงมีการคัดเลือกตัวแทนจากชุมชนเข้าไปร่วมในการเสนอนโยบายในการจัดการประมงและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิระดับจังหวัดตราด มาจากหน่วยงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ท้องถิ่น 
ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งส่วนใหญ่แกนน ากลุ่มท่ีท ากิจกรรมด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรของต าบลต่างๆในอ่าวตราด ดังนั้นข้อเสนอในการบริหารจัดการทรัพยากรจึงมาจากแกนน าชุมชน 
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ชาวประมงในอ่าวตราดพบว่า การเข้าถึงในการเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายจะ
เกิดข้ึนในชาวประมงท่ีร่วมในกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน หรือการรวมเป็นกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและแกนน ามีการส่ง
ต่อข้อมูลและมีการประชุมกันเป็นประจ าก็จะได้รับข้อมูลและมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นผ่านผู้น ากลุ่ม 
แต่ในกรณีชาวประมงท่ีไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์หรือไม่ได้เป็นผู้น าชุมชน ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการก าหนด
กติกา หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้วยต้องมุ่งท ามาหากินเพ่ือหารายได้ให้ครอบครัว จึงไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมีน้อย  

 11.2 กำรมีส่วนร่วมเสนอควำมคิดเห็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรประมงจังหว้ดตรำดในระดับ
ต ำบล อ ำเภอ และระดับจังหวัดของชำวประมงพื้นบ้ำน   

 ในระดับต าบลมีการด าเนินการ 2 ลักษณะคือ ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมระดม
ความเห็นชาวประมและสรุปประเด็นเสนอต่อประมงอ าเภอ และด าเนินการโดยท้องที่ ร่วมกับประมงอ าเภอ
หรือประมงจังหวัด พบว่าชาวประมงเข้าร่วมเวทีค่อนข้างน้อย การเสนอความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นแกนน าใน
ชุมชนเป็นผู้น าพาประเด็นข้อคิดเห็น ส่วนชาวประมงที่ร่วมอ่ืนๆ เสนอความคิดเห็นแบบไม่เต็มเสียง และไม่กล้า
แสดงความเห็นที่ต่างจากเสียงของผู้น าแม้ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้หากผู้ด าเนินการเปิดโอกาสและฟังเสียงทุกคนและ
หามติร่วมกันเช่น ในเทศบาลต าบลตะกาง ท าให้ข้อเสนอได้รับการรับฟังและมีข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันได้ ไม่
สร้างความแตกแยกภายหลัง  

 ทั้งนี้การมีเวทีให้ชาวประมงได้มีโอกาสก าหนดแนวทางบริหารจัดการประมงชายฝั่งเป็นหลักการที่ดี 
แต่ในกระบวนการจัดเวที หากไม่มีผู้ด าเนินการที่เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมและหลักการบริหารจัดการประมง 
ท าให้ข้อเสนออาจสร้างความขัดแย้งในภายหลัง เช่น กรณีข้อเสนอการท าเขตการท าประมงในบริเวณคลอง
ประทุน ของต าบลช าราก ซึ่งตามหลักกฏหมายทะเลเป็นสาธารณะ และไม่มีใครชี้แจงให้ชาวประมงเข้าใจ จึง
น าข้อเสนอไปด าเนินการในพ้ืนที่ จึงสร้างความขัดแย้งระหว่างชาวประมงในต าบลข้างเคียงที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันมาก่อน  
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 ในระดับอ าเภอและจังหวัดเป็นการน าข้อเสนอมาพิจารณาโดยใช้หลักกฏหมายประมงเป็นฐานคิด เพื่อ
ไม่ให้การก าหนดในการบริหารจัดการประมงชายฝั่งขัดต่อหลักกฏหมาย พบว่าในกระบวนการพิจารณาไม่แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ชาวประมงรับทราบอย่างทั่วถึงก่อนจะประกาศเป็นประกาศจังหวัด การออกเป็นประกาศ
จังหวัดหากผลการพิจารณาไม่สอดคล้องกับข้อเสนอเดิมของชาวประมงแก้ไขยากเนื่องจากต้องเริ่มต้น
กระบวนการอีกรอบ 

12.สรุปผลกำรศึกษำ 

12.1นโยบำยกฏหมำยประมงท่ีเป็นอุปสรรคในกำรจัดกำรประมงที่ยั่งยืน 

 12.1.1 กำรออกกฏหมำยเพื่อควบคุมกำรท ำประมงไร้กำรควบคุมแบบเร่งด่วนขำดกำรมีส่วนร่วม
ของชำวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แก้ปัญหำไม่ตรงจุดและซ้ ำเติมให้เกิดปัญหำใหม่กับชำวประมง 

 เนื่องจากการกดดันจาก EU ในการให้ใบเหลืองเพ่ือเตือนให้ไทยมีการปรับปรุงการประมงที่ไร้ความ
รับผิดชอบอย่างเร่งด้วยตามระยะเวลาที่สหภาพยุโรปก าหนด ท าให้รัฐรีบเร่งในการออกกฏหมายและมาตรการ
ที่ขาดการมีส่วนร่วมของชาวประมง ท าให้ขาดข้อมูลที่วิเคราะห์ถึงรากปัญหา  การออกกฏหมายควบคุม
แรงงานและการแจ้งเข้าออกของเรือประมงพาณิชย์ การก าหนดให้ติด VMS และอีกหลายมาตรการท าให้เรือ
พาณิชย์ถูกกดดันอย่างหนัก  จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประมงใหม่ โดยปรับมาลงทุนท าเรือเล็กและจ้าง
แรงงานประมงท าประมง ท าให้เรือประมงพ้ืนบ้านต่ ากว่า 10 ตันกรอสมีจ านวนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเรือประมง
พ้ืนบ้านไม่มีระเบียบหรือกฏหมายที่เข้มงวด เท่ากันประมงพาณิชย์ จึงท าให้พ้ืนที่การท าประมงชายฝั่งมีความ
หนาแน่นของการท าประมงเพ่ิมข้ึนมาก ขณะที่ทรัพยากรมีจ ากัด ท าให้รายได้จากการประมงลดลง ขณะที่
รายจ่ายในครอบครัวปัจจุบันสูงขึ้น   

 การเพ่ิมข้ึนของเรือประมงพ้ืนบ้านท าให้รายได้ลดลงยังส่งผลเกี่ยวเนื่องให้ชาวประมงต้องเพ่ิมจ านวน
เครื่องมือประมงเพ่ิมขึ้น เพื่อเพ่ิมโอกาสในการได้สัตว์น้ าให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่การเพิ่ม
เครื่องมือประมงส่งผลให้ต้นทุนการท าประมงสูงขึ้น ขณะกฏหมายมีความพยายามในการควบคุมการท าประมง
ไม่ให้เกินศักยภาพทรัพยากร โดยการประกาศกระทรวงในการจ ากัดชนิดและจ านวนเครื่องมือประมงทะเล
ชายฝั่ง จึงส่งผลกระทบต่อชาวประมงที่ลงทุนท าเครื่องมือเพ่ิมแต่ไม่สามารถท าประมงในเขตชายฝั่ง 
ขณะเดียวกันขนาดเรือท่ีต่ ากว่า 10 ตันกรอส ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการออกไปท าประมงนอกเขตชายฝั่ง 
เพราะคลื่นลมแรงมีความเสี่ยงต่อชีวิต 

 12.1.2 กลไกบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งในอ่ำวตรำดไม่สำมำรถท ำงำนได้เต็มท่ี 

 เนื่องจากต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการประมงตามหลัก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดท าหน้าที่ในการจัดท า
ข้อเสนอทางนโยบาย ซึ่งเป็นหลักการที่ดี แต่ในทางปฏิบัติพบว่า กลไกทางการนี้มีข้อจ ากัดในตัวเอง ทั้งท่ีมา
ของคณะกรรมการที่คัดเลือก ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องการท าประมง ขณะที่กลไกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐจะ
เน้นทฤษฏีและขาดมุมมองทางสังคมและความอยู่รอดของชาวประมง ท าให้ข้อเสนอไม่สอดคล้องกับรากของ
ปัญหา ท าให้นโยบายกฏหมายที่ออกมาไม่สามารถปัญหาการประมงได้ตรงจุด  
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 ขณะที่มีความพยายามในการสร้างกลไกชาวประมงของรอบอ่าวตราด เป็น “เครือข่ายอ่าวตราด” 
เพ่ือผลักดันข้อเสนอในการแก้ปัญหา แต่กลไกนี้ยังไม่ได้รับการบูรณาการข้อเสนอเข้าสู่กลไกท่ีเป็นทางการ  

 

 12.1.3 กฏหมำยมีช่องว่ำงในกำรบังคับใช้  

 การออกกฏหมายเพื่อควบคุมการท าประผิดกฏหมาย แต่ขนาดมาตรการที่เพียงพอในการบังคับใช้ 
ขณะเดียวกันก็มีช่องว่างทางกฏหมายที่ท าให้เอาผิดเรือประมงท่ีท าผิดกฏหมาย   การออกกฏหมายห้ามเรือ
อวนรุนท าการประมงแต่ไม่มีมาตรการรองรับให้กับชาวประมง หรือการให้เวลาในการปรับตัว การออก
กฏหมายและประกาศบังคับใช้ท าให้เรือประมงเหล่านี้เดือดร้อนบางรายเป็นหนี้สินท่วมตัว ขณะที่บางรายมี
การปรับเปลี่ยนมาท าประมงโดยใช้ประมงขนาดเล็ก และดัดแปลงเครื่องมือ เช่น คันรุนให้มีขนาดเล็กลงและ
ต้นทุนถูกโดยใช้ไม้ไผ่ และท าในเขตชายฝั่ง  

12.2 กำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งยังไม่มีหลักประกันที่เพียงพอในกำรอยู่ดีกินดีของ
ชำวประมง 

 12.2.1 ควำมซ้ ำซ้อนในงำนและขำดกำรบูรณำกำรงำนร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละ
กลุ่มมีศักยภาพและข้อจ ากัดในการท างาน มีความซ้ าซ้อนของงานด้านการท าข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการ
ประมง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท าให้งานข้อมูลประเภทเดียวกันแต่ข้อมูลต่างกันเนื่องจากใช้วิธี
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ขณะเดียวกันข้อมูลขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลที่ต่อเนื่อง 
เช่น  ข้อมูลจ านวนเรือประมงพ้ืนบ้านและจ านวนเครื่องมือประมงจากส านักงานประมงจังหวัดตราด มีข้อมูล
เฉพาะเรือประมงพ้ืนบ้านที่ไปขึ้นทะเบียน ท าให้ขาดข้อมูลเรือท่ีไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน ขณะที่ข้อมูลที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้มาจากการส ารวจร่วมและข้อมูล e-licent ส่วนข้อมูลมูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามรายครัวเรือนข้อมูลจะได้เฉพาะครัวเรือนที่สัมภาษณ์ใน 6 ต าบล 
ขณะที่ชุมชนท าประมงมี 21 ต าบล ดังนั้นเฉพาะข้อมูลเรือประมงจะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการอย่างน้อย 3 
องค์กร แต่ข้อมูลขาดความสมบูรณ์ในตัว  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประมง หรือ
การสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร ในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมประมง ต่างมี
นโยบายให้หน่วยงานในพื้นท่ีสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากร โดยการจัดตั้งกลุ่ม การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ 
เช่น ธนาคารปู การท าซั้งเชือก ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันบ้าง และพบว่ากลุ่มที่สนับสนุนซ้ าซ้อน
กัน เพราะแต่ละหน่วยงานต่างมีท าแผนงานและมุ่งท างานตามภาระกิจของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือและวางแผนการท างานร่วมกัน  

 12.2.2. ผู้ส่วนได้ส่วนเสียขำดกำรวำงเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรอ่ำวตรำด
ร่วมกันไม่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เนื่องจากการแยกส่วนของหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบาย ท าให้หน่วยงานในพื้นที่
ท างานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่ตนเองสังกัด ไม่ได้น าพ้ืนที่อ่าวตราดที่จะบริหารจัดการเป็นหลักในการ
วางแผน ความร่วมมือแต่ละหน่วยงานเป็นไปในลักษณะร้องขอเฉพาะกิจ ไม่ได้น าภาระกิจมาบูรณาการงานกัน 
เพ่ือให้บรรลุการบริหารจัดการอ่าวแบบองค์รวม ขณะเดียวกันกลุ่มองค์กรชาวบ้านในอ่าวตราดก็เป็นใน
ลักษณะเดียวกันคือ ลักษณะต่างคนต่างท า ภายหลังได้มีความพยายามในการเชื่อมเป็นเครือข่ายอ่าวตราด 
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เพ่ือให้มีการก าหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการอ่าวตราด ซึ่ง สิ่งที่เป็นเป้าหมายคือ การยกระดับความอยู่ดี
กินดี การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย อย่างไรก็ตามเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกบูรณาการเข้าสู่ระบบที่เป็น
ทางการของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากหน่วยงานมีภาระกิจที่รับนโยบายการท างานจากส่วนกลาง และจ านวน
บุคคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่ด าเนินการนอกเหนือจากภาระกิจที่ก าหนดมาเนื่องจากไม่ได้มีการบูรณาการหรือ
น าเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากส่วนกลาง 

 12.2.3.กลไกที่เป็นทำงกำรท ำหน้ำที่ได้จ ำกัดและไม่ได้บูรณำกำรงำนร่วมกัน ในระดับนโยบายได้
ก าหนดกลไกการบริหารจัดการประมงและบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระดับชาติและระดับพื้นท่ี ของกรมประมงและกรมทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง โดยก าหนดให้
มีคณะกรรมการประมงจังหวัดและคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่ในทางปฏิบัติพบว่า 
คณะกรรมการประมงจังหวัดมีข้อจ ากัดในการท างานเนื่องจากคณะกรรมการบางส่วน และผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจในคณะกรรมการ ไม่มีความรู้ประสบการณ์การท าประมง เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกกรรมการมา
จากส่วนราชการ ชาวประมงส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการ นอกจากนี้พบว่าในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนหรือตัดสินใจไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ท าให้ข้อเสนอการบริหารจัดการประมงเป็นไปใน
ลักษณะตอบสนองปัญหาเฉพาะกิจ ไม่ได้น าหลักการบริหารจัดการบนฐานระบบนิเวศมาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย รวมถึงขาดกลไกการตรวจสอบติดตามการท างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
คณะกรรมการ ในส่วนของที่มาของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกระบวนการไม่แตกต่างกัน 
แต่มีกลไกติดตามประเมินผลการท างานคณะกรรมการ และพบว่าคณะกรรรมการที่ได้รับคัดเลือกส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร และมีการประชุมสรุปผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 
แต่พบว่า ทั้งสองกลไกนี้ไม่ได้มีการบูรณาการงานร่วมกันเนื่องจากอยู่ต่างกระทรวงกัน 

 12.2.4 กำรฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งของชุมชนประมงช่วยประคับประคอง
ชำวประมงให้พออยู่ได้แต่ยังไม่มีหลักประกันที่เพียงพอในอนำคต 

 จากการศึกษาพบว่าชุมชนทุกต าบลในอ่าวตราดมีการรวมกลุ่มในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง ทั้ง การฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า การฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์
น้ าในทะเล เช่น การท าเขตพ้ืนที่อนุรักษ์โดยการก าหนดกติกาการใช้ทรัพยากร การวางซั้งเชือก หญ้าทะเล
เทียม ประการังเทียม รวมถึงการป้องกันการท าประมงผิดกฏหมาย โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการท าการฟ้ืนฟู และการประกาศพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าของกรมประมง การด าเนินการ
ดังกล่าวมีผลท าให้ทรัพยากรมีการฟื้นตัว หลายพ้ืนที่ เช่น ต าบลหาดเล็ก ต าบลอ่าวใหญ่ หมู่ 1,4,6 ต าบลไม้รูด 
และหมู่ 1,2,6,10 ต าบลแหลมกลัด ชาวประมงได้สะท้อนว่าท าให้สัตว์น้ าเพิ่มข้ึน สัตว์น้ าหลายชนิดที่หายไป
กลับคืนมา ท าให้ชาวประมงได้สัตว์น้ าพอประทังเศรษฐกิจในครอบครัวให้พออยู่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเมื่อพิจารณาปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ จ านวนเครื่องมือและเรือประมง
พ้ืนบ้านที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นและหนี้สินของชาวประมงที่ต้องรับภาระในการ
จ่ายทุกเดือน เป็นภาวะกดดันให้ชาวประมงมีความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมข้ึน หลายครัวเรือนจับสัตว์น้ าที่ไม่ได้
ขนาด การท าธนาคารปูไข่ หรือการปล่อยพันธุ์สัตว์กุ้ง จึงไม่เพียงพอส าหรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น 
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ขณะเดียวกันการลักลอบใช้เครื่องมือท าลายสัตว์น้ าวัยอ่อน เช่น อวนรุน อวนลากแขก ยังเกิดข้ึนในหลายพ้ืนที่ 
ที่การลาดตะเวนของเจ้าหน้าที่ไม่ทั่วถึง หรือพ้ืนที่ที่กลุ่มนักอนุรักษ์ด าเนินการไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขู่กดดันจาก
เรือประมงผิดกฏหมายท าให้ไม่กล้าออกลาดตะเวนหรือแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จึงเกรงกลัวจะได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้มีมาตรการที่คุ้มครองความปลอดภัยที่เพียงพอให้กับชุมชน ขณะที่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่มีอ านาจก็มีบุคคลากรไม่เพียงพอ ประกอบกับกฏหมายที่ให้ผู้กระท าผิดจ่ายค่าปรับและรับคืน
เครื่องมือประมงคืนได้ ก็กลับไปท าผิดกฏหมายเช่นเดิม เพราะค่าตอบแทนที่ได้คุ้มค่าจึงยอมเสี่ยงและยอมเสีย
ค่าปรับ ท าให้บริเวณชายฝั่งที่เป็นที่อยู่สัตว์น้ าวัยอ่อนถูกท าลายมากขึ้น 

  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางเป้าหมายและแผนร่วมกันทั้งอ่าว รวมถึงมาตรการใน
การป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฏหมายในเขตชายฝั่ง 

 12.3 สถำนะและกำรอยู่รอดของชำวประมงพื้นบ้ำนพออยู่พอกินแต่อยู่บนพื้นฐำนของควำมเสี่ยง 

 จากการศึกษาพบว่า รายได้จากการท าประมงของชาวประมงพ้ืนบ้านตามช่วงฤดูกาลที่มีสัตว์น้ า มี
รายได้เพียงพอให้ช่วงการท าประมง แต่ในช่วงฤดูแล้งสัตว์น้ าน้อยลงแม้ราคาสัตว์น้ าจะเพ่ิมข้ึนแต่จับสัตว์น้ าได้
น้อยบางวันไม่ได้เลย ดังนั้นช่วงที่มีสัตว์น้ าชาวประมงจึงออกท าประมงมากกว่า เมื่อเฉลี่ยทั้งปีพบว่าครัวเรือน
ประมงขนาดเล็กมีรายได้ในช่วง 50,000 -100,000 บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 97,000 บาท ไม่
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนเครื่องมือประมงและค่าบ ารุงรักษาเรือประมาณปีละ 42,000 บาท ท าให้พบว่าส่วน
ใหญ่ต้องเป็นหนี้เพ่ือมาลงทุนท าประมง เพราะไม่มีเงินเพียงพอ ประกอบกับหนี้สินเดิมที่ต้องช าระยิ่งเพ่ิมภาระ
ให้ชาวประมง เนื่องจากเป็นทุนภายหมู่บ้านเป็นมาตรการทางสังคมส่วนใหญ่จะพยายามหมุนหนี้เพ่ือให้
สามารถจ่ายคืนกองทุนตามเวลาที่ก าหนด ดังนั้นในช่วงที่ท าประมงไม่ได้ชาวประมงจะหารับจ้างทั่วไป ส่วน
ใหญ่เป็นงานที่จ้างผู้ชาย ผู้หญิงท าการแปรรูปหรือขายของเพ่ือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว  
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13. ข้อเสนอเชิงนโยบำยและระดับพื้นที่ในกำรจัดกำรประมงที่ย่ังยืนบนฐำนระบบนิเวศ 

13.1 ข้อเสนอเชิงนโยบำย 

1. การออกกฏหมายควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างการยอมรับ มาตรการใดที่ยังไม่มี
ข้อมูลเพียงพอ หรือไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ยังมีการฝ่าฝืนกฏหมาย ควรมีการท าการศึกษาวิจัย
แบบมีส่วนร่วม เช่น การก าหนดตาลอบปูไม่ให้ต่ ากว่า 2.5 เซนติเมตร ในเชิงหลักการหาท าได้จะส่งผล
ดีต่อการเพ่ิมจ านวนประชากรปู แต่เนื่องจากขาดข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงยังคงมีการ
ลักลอบใช้เครื่องมือดังกล่าว และมีมาตรการในการสร้างความพร้อมชาวประมงในการปรับเปลี่ยน
เครื่องมือประมง 

2. นโยบายการการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมี
กระบวนการให้พ้ืนที่เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ต้องการให้เกิดข้ึน รัฐมี
หน้าที่ในการสนับสนุนและออกนโยบายที่สอดรับกับพ้ืนที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งบทบาทท่ีหนุน
เสริมกัน แทนการก าหนดนโยบายโดยส่วนกลางที่แยกส่วนกันท า 

3. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝัง สู่
ท้องถิ่นและท้องที่อย่าแท้จริง 

4. ควรมีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการประมงและคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีการก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการฯให้มีความเสมอภาคทางเพศ 
และมีกระบวนการให้คณะกรรมการฯได้มีเวทีปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการกับชาวประมง
โดยตรง เพ่ือได้น าปัญหาและข้อเสนอจากชุมชนเข้าสุ่ที่ประชุมอย่างสม่ าเสมอ ให้ชุมชนได้เข้าถึงการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างแท้จริง 

5. การออกมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Measures) ไม่ควรใช้มาตรการ
เดียวกับเรือประมงทุกขนาด ควรมีมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมกับเรือแต่ละขนาด และควรก าหนด
มาตรการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและเป็นธรรม โปร่งใส  

6. ควรมีการขึ้นทะเบียนเรือประมงทุกชนาด โดยค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเหมาะสมกับเรือแต่ละ
ขนาด โดยก าหนดช่วงเวลาที่เพียงพอในการข้ึนทะเบียน และเอ้ืออ านวยให้การขึ้นทะเบียนเป็นไป
อย่างถูกต้องและทั่วถึง เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง 

7. ควรมีการจดแจ้งเครื่องมือและจ านวนเครื่องมือประมง โดยให้เรือ 1 ล า สามารถจดแจ้งได้หลากหลาย
เครื่องมือในจ านวนที่เหมาะสม โดยค่าจดแจ้งไม่ควรสูงจนสร้างความเดือดร้อน โดยมีเวทีปรึกษาหารือ
หรือท าประชาคมในพ้ืนที่ก่อนก าหนดเป็นกฏหมาย ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน 

8. ควรมีการปรับเปลี่ยนนิยามประมงพ้ืนบ้าน โดยเพิ่มมิติด้านการพ่ึงแรงงานในครอบครัว ชนิดและ
จ านวนเครื่องมือประมง การเป็นเจ้าของเรือ  

9. ควรมีกองทุนสวัสดิการชาวประมงส าหรับช่วยเหลือในการงานอาชีพช่วงที่ไม่ออกท าการประมงได้ 
เช่น ช่วงคลื่นลมแรง  
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10. การบริหารจัดการประมงและทร้พยากรทะเลและชายฝั่งควรใช้หลักการจัดการบนฐานระบบนิเวศน์ 
ให้สมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมิติด้านสังคม วัฒนธรรมที่ถูกละเลย 
ท าให้การบริหารจัดการประมงไม่ได้ผล เนื่องจากขาดความเข้าในสภาพปัญหาทางสังคมของครัวเรือน
ประมง  

11. ควรมีนโยบายสนับสนุนชาวประมงที่ท าประมงแบบรับผิดชอบ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การส่งเสริมตลาดแบบ CSR การสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสัตว์น้ าที่มาจาก
การประมงที่รับผิดชอบ ให้จับสัตว์น้ าน้อยลงแต่มีรายได้เพ่ิมขึ้น  

12. ควรมีการรณรงค์สื่อสารให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการท าประมงท่ียั่งยืน โดยการซื้อและบริโภคสัตว์น้ า
ที่มาจากการประมงท่ีรับผิดชอบ 

13.2 ข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรประมงจังหวัด 

1. ควรน าปัญหาประมงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่เข้าเป็นวาระที่ประชุมของคณะกรรมการประมงจังหวัด โดยมี
กระบวนการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบและยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือมี
มาตรการได้แก่ 

 1.1 ปัญหาการท าประมงผิดกฏหมาย การตรวจจับที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความไว้วางใจของ
ชาวประมง  

 1.2 การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกภาคส่วน ใน
ประเด็นดังนี้ 1) เรือลากแขกและอวนรุน ช่วยพลิกหน้าดิน 2) วิธีการท าประมงกระพรุนส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศหรือไม่ 3) มูลค่าเศรษฐกิจจากภาคประมงพ้ืนบ้าน 

 1.3 การก าหนดกติกาและก าหนดเขตอนุรักษ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า โดยชุมชน กับการประกาศให้
ได้รับการรับรองทางกฏหมาย ที่ยังมีช่องว่างในการสื่อสารระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กรณีการก าหนด
วิธีการประมงในเขตอนุรักษ์ในต าบลไม้รูด 

 1.4 ปัญหาแรงงานต่างด้าวท าการประมงเป็นอาชีพแย่งใช้ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เนื่องจาก
นายจ้างไม่สามารถออกเรือท าประมงได้ หรือรับจ้างท าการประมงให้กับนายทุน หรืออ่ืนๆ 

 1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กติกาชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง 

2. ควรมีการน าฐานข้อมูลการประมงและทรัพยากรมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการประมงและทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง 

3. ควรมีเวทีในการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการประมงในอ่าวตราด ในการท า
แผนแม่บทในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝั่งแบบองค์รวมของจังหวัดตราดในระยะ
ยาว และใช้เป็นแนวในการก าหนดนโยบาย 

4. ควรมีกระบวนการคัดเลือกผู้แทนในการเป็นคณะกรรมการประมงและคณะกรรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดแบบมีส่วนร่วม และมีสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายที่เสมอภาค 
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