รายละเอียดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒
(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

โครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตวน้ํา

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
มิถุนายน ๒๕๕๘

คํานํา
โครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตวน้ํา งบประมาณ ๖๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. เพิ่มปริมาณและชนิดทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณที่วางแทงปะการังเทียมตามแนวชายฝงทะเล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และสมุทรสาคร ใหมีความอุดมสมบูรณ และเพิ่มพื้นที่แหลงอาศัยของสัตวน้ํา
๒. เพิ่มปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ
๓. เกษตรกรทีม่ ีอาชีพการประมง/จับสัตวน้ํา ไมนอยกวา ๔๕๐ ราย มีรายไดเพิ่มขึ้น
หัวใจสําคัญของโครงการอยูที่การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา
ไดแก การสรางปะการังเทียมสําหรับเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา การสรางธนาคารปูมา การสรางบานปลา
การเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า แบบกึ่ ง ธรรมชาติ การสร า งแหล ง พ อ แม พั น ธุ ห อยแมลงภู และการปล อ ยสั ต ว น้ํ า
เศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ กิจกรรมเหลานี้ลวนสงผลตอการเพิ่มสัตวน้ําไดทั้งสิ้น
ในการออกแบบโครงการเนนกิจกรรมที่ไดเคยดําเนินการและประสบความสําเร็จมาแลว
และประชาชนพึงพอใจโดยเฉพาะการสรางปะการังเทียม ธนาคารปูมา นอกจากนี้ยังเนนการมีสวนรวม
ของชาวประมง ดั ง กรณี ธนาคารปู ม า เป น กิ จ กรรมที่ ช าวประมงเริ่ มต น ขึ้ น เอง ได ผ ลดี มาก จนกลาย
เปนแหลงเรียนรู มีผูใหความสนใจมาศึกษาและนํารูปแบบ วิธีการ ไปดําเนินการอยางตอเนื่อง
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒
มิถุนายน ๒๕๕๘
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รายละเอียดโครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตวน้ํา
งบประมาณ ๖๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ นโยบายรัฐบาล มุงลดตนทุนการผลิต พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรใหเปนสากล จัดระเบียบการปองกัน ยับยั้งการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
๑.๒ สถานการณ
- กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ มีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลยาวมาก สงผลใหผลผลิตทางการประมง
มีปริมาณสูง ปจจุบันการทําประมงไดใชเทคโนโลยีในการจับสัตวน้ํา ทําใหปริมาณสัตวน้ําที่จับได
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับการควบคุมเครื่องมือประมงยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามสภาพแวดลอมทรัพยากรประมงก็เสื่อมโทรมลงรวดเร็วเชนกัน
- ป ญหาสํ า คั ญในขณะนี้ คื อ ความอุ ด มสมบู ร ณ ของทรั พยากรชายฝ งลดลง ทํ า ให ทรั พยากร
สัตวน้ําลดลง โดยเฉพาะสภาพแวดลอมระบบนิเวศนเสื่อมโทรม การใชเครื่องมือทําการประมง
ที่ผิดกฎหมาย สัตวน้ําหลายชนิดที่เคยเป นสัตวน้ําเศรษฐกิจถูกทําลายสูญพันธุ เกิดโรคระบาด
เกิ ด การแย ง ชิ ง ทรั พ ยากร ชาวประมงรายย อ ยขาดโอกาสในการเข า ถึ ง เทคโนโลยี
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การลักลอบใชเครื่องมือ
การประมงบางชนิดที่ผิดกฎหมาย ปริมาณปลาน้ําจืดลดลงเนื่องจากภาวะความแหงแลง
- การแก ปญหาตองใช มาตรการหลายทาง เชน การควบคุมเรือประมง การตรวจจั บเครื่ องมื อ
และการทําประมงที่ขัดกฎหมาย การปลอยพันธุสัตวน้ํา การสรางแหลงอาศัยสัตวน้ํา การมีสวนรวม
ของผู มี ส ว นได ส วนเสี ย ชุ ม ชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผู ป ระกอบการและชาวประมง
ในการกําหนดมาตรการการบริหารจัดการเพื่อใหทรัพยากรทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ เปนตน
๑.๓ แนวโนม
- ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงลดลง สงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลง
- ตนทุนการจับสัตวน้ําจะสูงขึ้น เนื่องจากตองออกไปจับสัตวน้ําที่ไกลออกไป
- ตลาดมีความตองการสัตวน้ําอยางตอเนื่อง ราคาสัตวน้ําจะสูงขึ้น
- ประเทศผู นํ า เข า ผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นการประมงจะกดดั น ให ทํ า การประมงตามหลั ก สากลมากขึ้ น
อันอาจนํามาสูการกีดกันทางการคาในรูปของการปกปองสินคาอาหารได

-๒๑.๔ ความตองการ ขอเสนอแนะของประชาชน และหนวยงานที่รับผิดชอบ
- ใช ม าตรการทางกฎหมายอย า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ หน วยงานที่ มีบ ทบาทหน า ที่ ต อ งดํ า เนิ น การ
ตอผูกระทําผิดกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง
- เพิ่มปริมาณสัตวน้ําดวยวิธีการที่เหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่ที่มีศักยภาพแตกตางกันในแตละจังหวัด
- สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชาวประมงมีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงอยางจริงจังและเปนระบบ
- ปรับแกกฎหมายเกี่ยวกับการประมงใหเหมาะสมกับสถานการณ
๑.๕ การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
- ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด คือ การสรางตนทุนทางทรัพยากร เพื่อการลงทุน กลยุทธ
ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว คือ บริหารจัดการและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใหคงความอุดมสมบูรณ
ในขณะที่ประเด็นทาทายที่สําคัญของกลุมจังหวัด คือ ผลผลิตสัตวน้ํามีจํานวนลดลง จึงตองมีการฟนฟู
ทรัพยากรสัต วน้ํา และสร างแหลงที่อยู อาศัยของสัต วน้ํา และกํา หนดเปาประสงคไวชัดเจนวาตองเพิ่ ม
ทรัพยากรสัตวน้ํา
- ตามทิศทางและเปาหมายดังกลาวจะเห็นไดวา โครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตวน้ํา
มุงตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดโดยตรงอยางชัดเจน
๑.๖ ผลการดําเนินงานที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
กิจกรรมที่ดําเนินการมาแลว หวงป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
กิจกรรม
๑. วางแท ง คอนกรี ต พร อ ม
ทุ น ลอยเพื่ อ ให เ ป น แหล ง
อาศัยสัตวทะเล(ปะการังเทียม)
- สมุทรสาคร
- สมุทรสงคราม
- เพชรบุรี
- ประจวบคีรีขันธ
๒. ปลอยพันธุสัตวน้ํา
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
- พันธุปูมา
- พันธุปูทะเล
- พันธุปลากะพง
- พันธุกุงกามกราม

งบประมาณ

๙๒,๔๓๗,๐๕๐ บาท
๘๐,๑๕๕,๘๕๐ บาท
๙๒,๔๓๖,๒๕๐ บาท
๙๒,๔๓๖,๒๕๐ บาท
๗,๐๒๕,๕๐๐ บาท
-

ผลผลิต/เปาหมาย

๒๒,๖๗๘ แทง
๑๕,๙๘๙ แทง
๑๖,๓๗๑ แทง
๑๔,๒๑๑ แทง

สภาพปจจุบัน

- ใชการไดดี ๘๐ %
- ใชการไดดี ๘๐ %
- ใชการไดดี ๙๐ %
- ใชการไดดี ๙๐ - ๑๐๐ %

- เกษตรกรที่ผานการอบรม
๔๕๐,๐๐๐ ตัว
สามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๑๒,๕๐๐ กิโลกรัม ไดตามหลักวิชาการ
๑๔,๐๐๐ ตัว
- ผลผลิตสัตวน้ําเพิ่มขึ้น
๔,๙๒๐,๐๐๐ ตัว
๓๐ %

-๓กิจกรรม
๔. จัดทําธนาคาร
กุงกามกราม

งบประมาณ
๒๓๐,๐๐๐ บาท

๕. สงเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว ๗๗๐,๐๐๐ บาท
น้ําแกเกษตรกร (ปูทะเล)

ผลผลิต/เปาหมาย
๒ แหง

สภาพปจจุบัน
- การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ
- จํานวนกุงกามกราม
เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรพึงพอใจมาก

๕๐ ราย

เกษตรกรพึงพอใจมาก

-๔๑.๗ ตัวแบบ / ภาพรวมโครงการ

ปญหา
ทรัพยากร
สัตวน้ํา
ลดลง

ชาวประมง
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สวนราชการ

การแกปญหา – เพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตวน้ํา
น้ํา

ผลผลิต/ผลลัพธ

เพชรบุรี
- สรางปะการังเทียม
- สรางธนาคารปูมา
- ปลอยสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
ประจวบคีรีขันธ
- สรางปะการังเทียม
- สรางบานปลาในแหลงน้ําจืด
- สรางธนาคารปูมา
- ปลอยสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
- สงเสริมเลี้ยงกุงกุลาดํา
- สรางแหลงพอแมพันธุหอยแมลงภู
สมุทรสาคร
- สรางปะการังเทียม

- ปริมาณสัตวน้ําบริเวณวางแทงปะการังเทียม
เพิ่มขึ้น ๓๐ – ๔๐ %
- ชาวประมงชายฝงมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการจับ
สัตวน้ํา ๒๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน
เปน ๓๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน
- รวมชาวประมง ๑,๙๐๐ ครัวเรือน
มีรายไดจากการจับสัตวน้ํา ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ป

 การบริหารจัดการ การวางระบบแจงเตือน

- เพิ่มปริมาณลูกพันธุหอยแมลงภูในแปลงเลี้ยง
ของเกษตรกร ๒๐ % ตอครัวเรือน

ปะการังเทียมถูกทําลาย
 การบริหารจัดการธนาคารปูมา
 การดูแลรักษาแหลงพอแมพันธุหอยแมลงภู

- ชาวประมง ๓๖ ครัวเรือนมีรายไดจากการขาย
ปูมา เพิ่มขึ้นจาก ๑๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน
เปน ๑๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน
- ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น ๓๐ %
- เกษตรกรมีรายไดจากการจับสัตวน้ําเศรษฐกิจ
ในแหลงน้ําธรรมชาติเพิ่มขึ้น จาก ๑๕,๐๐๐ บาท/
ครัวเรือน เปน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน
- เกษตรกรที่เลี้ยงกุงกุลาดํามีรายไดเพิ่มขึ้น
๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน/ครัวเรือน

 ติดตามโครงการ- โดยคณะทํางานติดตามของกลุมจังหวัด
 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ชวยเหลือ

– โดยองคกร/สถาบัน ที่กลุมจังหวัดขอความรวมมือ

 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตอสาธารณะ

 ใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการปตอไป

 นําบทเรียน ประสบการณ ไปปรับปรุงเปนตนแบบ ขยายผล เปนแหลงเรียนรู

-๕๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดทรัพยากรสัตวน้ําในบริเวณวางแทงปะการังเทียม ตามแนวชายฝงทะเล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และสมุทรสาคร ใหมีความอุดมสมบูรณ และเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา
๒.๒ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ
๒.๓ เพื่อเสริมอาชีพการประมงชายฝงและประมงน้ําจืดแกเกษตรกร ประมาณ ๑๙,๐๐ ราย ใหมีรายไดที่มั่นคง
๓. กิจกรรม เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/ความพรอม งบประมาณ ผลผลิต
กิจกรรม
๑. เพชรบุรี
๑.๑ การสรางปะการังเทียม
- สํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของพื้นที่ดาํ เนินการ
- ชี้แจงโครงการใหชาวประมงรับรูและมี
สวนรวม การปรับรูปแบบการวาง
กําหนดตําแหนงวาง ยืนยัน
- กําหนดแบบแปลนกอสราง ขออนุญาต
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดตั้งคณะกรรมการประมงหมูบาน เพื่อ
บริหารจัดการ หมูบานละ ๕-๑๐ คน
- จัดทําแบบแปลนราคากลางคากอสราง
- จัดสรางคอนกรีตขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x
๑.๕ ม. จํานวน ๓,๐๐๐ – ๓,๒๐๐ แทง
พรอมทุนลอยแสดงตําแหนงเปาหมาย
จํานวน ๖ – ๘ ทุน
- ประชาสัมพันธ/วางแทงคอนกรีตพรอมทุนลอย
- รายงานผล
๑.๒ สรางธนาคารปูมา
- คัดเลือกชุมชนที่มีความพรอม
- ใหความรู คําแนะนําการจัดตั้ง
คณะกรรมการทํางานธนาคารปูมา
- นําคณะกรรมการ ศึกษาดูงานธนาคารปูมา

- จัดเตรียมโรงเรือน วัสดุอุปกรณ
- รวบรวมปูมีไขนอกกระดอง นําไปฟก
ออกใหเปนตัว

- บันทึก สุมนับ ปริมาณไขปูมา
อัตราการรอด แลวปลอยคืนสูธ รรมชาติ

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/
ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา

อ.บานแหลม
อ.เมือง
อ.ชะอํา
- สํารวจขอมูลและ
จัดประชุมชาวบาน
แลว
- กําหนดคณะ
กรรมการประมง
หมูบานแลว
- เตรียมจัดทําแบบ
แปลนกอสราง

- ปะการังเทียม ๓,๐๐๐ – ๓,๒๐๐ แทง
- ทุนลอย ๖ – ๘ ทุน

อ.เมือง ๑ แหง

- ธนาคารปูมา ๑ แหง
- ปูมาเพิ่มขึ้นจากวันละ ๑๐ – ๒๐
กิโลกรัม/ราย เปน ๒๐ – ๕๐
กิโลกรัม/ราย

- ประชุมชาว
ประมงเกี่ยวกับ
การดําเนิน
โครงการแลว
- กําหนดพื้นทีไ่ วแลว

- ชาวประมงชายฝง ที่จะได
รับประโยชน ๖๐๐ ครัวเรือน

-๖กิจกรรม
๑.๓ ปลอยสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
- สํารวจแหลงน้าํ ที่เหมาะสม
- จัดเตรียมสถานที่ทจี่ ะปลอยสัตวน้ํา
- จัดซื้อสัตวน้ํา ประกอบดวย
(๑) ลูกพันธุกุงกามกราม ขนาด ๘-๑๐ ซม.
๙๐๐,๐๐๐ ตัว
(๒) ลูกกุง พันธุป ูทะเล (ปูดาํ )
ขนาด ๘-๑๕ ตัว/ก.ก. ๔,๐๐๐ ก.ก.
(๓) ลูกพันธุป ลาบึก ขนาด ๑๐-๑๕ ซม.
๓,๐๐๐ ตัว
- ปลอยลูกพันธุส ัตวน้ําทัง้ หมด
- ติดตาม/รายงานผล
๒. ประจวบคีรีขันธ
๒.๑ สรางปะการังเทียม
กิจกรรมดําเนินการเหมือน
จ.เพชรบุรี (ขอ ๑.๑)
๒.๒ สรางธนาคารปูมา
- กิจกรรมดําเนินการเหมือน จ.เพชรบุรี
(ขอ ๑.๒)

๒.๓ ปลอยสัตวนา้ํ เศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ

- คัดเลือกชุมชนที่สนใจและสํารวจ
ความเหมาะสมพืน้ ที่
- ใหคําแนะนํา คณะทํางาน สมาชิก
ในการบริหารโครงการ
- จัดซื้อพันธุสัตวน้ํา ประกอบดวย
(๑) ลูกพันธุกุงกามกราม ขนาด ๓-๕ ซม.
๒,๒๐๐,๐๐๐ ตัว
(๒) ลูกพันธุป ูมาขนาด Yong Crap
๔๕๐,๐๐๐ ตัว
- ปลอยพันธุกุงกามกรามและปูมา
- ติดตาม/รายงานผล

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/
ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

อ.เมือง
อ.บานแหลม
อ.ทายาง
อ.ชะอํา
อ.แกงกระจาน
- สํารวจแหลงน้าํ ที่
เหมาะสมไวแลว
- หาขอมูลแหลง
จําหนายลูกพันธุส ัตว
น้ําไวแลว

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา
ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เพิ่มขึ้น
- กุงกามกราม ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัว
- ปูทะเล ประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม
- ปลาบึก ประมาณ ๓,๐๐๐ ตัว

อ.สามรอยยอด

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - ปะการังเทียมเพื่อการประมง
๑ แหง เนื้อที่ ๒ ตร.กม.
- ชาวประมงชายฝงที่จะไดรบั
- สํารวจขอมูลเบื้องตนแลว
ประโยชนประมาณ ๕๐๐ ครัวเรือน
- ประชุมชาวบานแลว
เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงาน
อ.เมือง
๑๐๐,๐๐๐
ของธนาคารปูมา ๒ แหง
อ.กุยบุรี
- ปูมาเพิ่มขึ้นจากวันละ
๑๐ – ๒๐ กิโลกรัม/ราย
- ประชุมชาวประมง
เปน ๒๐ – ๕๐ กิโลกรัม/ราย
เกี่ยวกับการดําเนิน
(แจงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ตอ กลุม จังหวัดแลว)

โครงการแลว
- กําหนดพื้นที่
และกรรมการแลว

อ.เมือง
อ.ปราณบุรี
อ.กุยบุรี
อ.ทับสะแก
อ.บางสะพาน
- สํารวจพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการไวแลว

๑,๗๐๐,๐๐๐

ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ํา
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น
- กุงกามกราม ประมาณ
๒,๒๐๐,๐๐๐ ตัว
- ปูมา ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ตัว

-๗กิจกรรม

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/
ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา

๒.๔ สรางบานปลาในแหลงน้ําจืด
- สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสม
- ประชุมชี้แจงชาวบาน กําหนดรูปแบบ
การสราง คัดเลือกตัวแทนชาวประมงเปน
กรรมการประมงหมูบาน
- จัดทําพิกัด/ผังการจัดวาง
- ขออนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดซื้อ จัดจาง วัสดุอุปกรณตามระเบียบ
- ควบคุมการสราง ตรวจรับ
- ประชาสัมพันธ รายงาน
๒.๕ เลี้ยงกุงกุลาดําแบบกึ่งธรรมชาติ
- คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ๕๐ ราย
- อบรมใหความรู
- สนับสนุนพันธุกุงกุลาดํารายละ
๘๐,๐๐๐ ตัว
- ติดตาม ใหคําแนะนํา รายงานผล
๒.๖ สรางแหลงพอแมพันธุหอยแมลงภู
- สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสม
- จัดตั้งคณะทํางานบริหารจัดการพรอม
อบรมใหความรู
- จัดทําแปลงหอยแมลงภู เพื่อขยายพันธุ
- ติดตาม ใหคําปรึกษา รายงานผล

อ.ปราณบุรี
อ.กุยบุรี
อ.ทับสะแก
อ.บางสะพาน
-สํารวจพื้นที่ไว
เบื้องตนแลว

๕๐๐,๐๐๐

- บานปลา ๔ แหง
- ปริมาณปลาที่เพิ่มขึ้น
ประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ ตัว
- ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
๒๐๐ ครัวเรือน

อ.กุยบุรี
สํารวจพื้นที่และ
กําหนดผูเลี้ยงกุงไว
แลว

๑,๐๐๐,๐๐๐

- จํานวน กุงกุลาดํา
๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
- ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
๕๐ ครัวเรือน

อ.เมือง
สํารวจพื้นที่ไวแลว

๒,๐๐๐,๐๐๐

- แพเลี้ยงหอยแมลงภูจํานวน ๒ แพ
ขนาด ๒๒ x ๒๒ เมตร/แพ
- ปริมาณพอแมพันธุหอยแมลงภู
๕,๐๐๐ กิโลกรัม/แพ
- ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
(ตามจํานวนครัวเรือนที่มีการเลี้ยง
หอยแมลงภู)

๓. สมุทรสาคร
๓.๑ สรางปะการังเทียม
- กิจกรรมดําเนินการเหมือน จ.เพชรบุรี
(ขอ ๑.๑)

ชายฝง ทะเลจังหวัด
สมุทรสาคร
- สํารวจขอมูล
เบื้องตนแลว
- ประชุมชาวบาน
เกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการแลว

- ปะการังเทียม ๑ แหง
- ชาวประมงชายฝง ที่ไดรับ
ประโยชน ๘๐๐ ครัวเรือน

๔. การรับรู การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กอนดํ าเนิ น โครงการ ชาวประมงชายฝ งมีค วามพึงพอใจการสร า งปะการังเที ยม เนื่องจาก
เพิ่ มประมาณสั ต ว น้ํ า ได จ ริ ง เห็ น ผลเร็ ว ต องการให จั ด วางปะการั งเที ยมเพิ่ ม ชาวประมงอี ก ส วนหนึ่ ง
รวมกลุ ม กั น เองจั ด ตั้ ง ธนาคารปู ม า โดยใช วั ส ดุ ใ นพื้ น ที่ แ ละจากผู บ ริ จ าคสร า งโรงเรื อ นธนาคารปู ม า

-๘ดําเนินการแบบลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่ง จนกระทั่งไดผลดี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น มีระบบบริหารจัดการชัดเจน
และกลายเปนแหลงศึกษาดูงาน ชาวประมงที่เลี้ยงหอยแมลงภูมักประสบปญหาหอยแมลงภูตายเนื่องจาก
ภาวะน้ําเสีย ขาดพอแมพันธุ ตองการใหภาครัฐสรางแหลงพอแมพันธ หอยแมลงภู การแจงรายละเอียด
โครงการให กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รั บ รู ตั้ ง แต ต น ในเรื่ อ งศั ก ยภาพ ป ญ หา ความต อ งการ
ของชาวประมงพื้นบานเหลานี้ นํามาสูการออกแบบโครงการโดยนําไปหารือกับชาวประมง และเห็นพอง
ใหดําเนินการโครงการ การมีสวนรวมจึงเปนลักษณะการเสนอความคิดเห็น ความตองการ ผานการพูดคุย
การประชุมกับเจาหนาที่ประมงจังหวัด/อําเภอ อยางตอเนื่อง
ระหวางดําเนินโครงการ ชาวประมงจะเปน ผูขับเคลื่อนโครงการ โดยการมีสวนรวมในการ
กําหนดบริเวณวางแทงปะการังเทียมรวมกับผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจั ดการธนาคารปูมา
ที่ชาวประมงตองดําเนินการเอง การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสรางบานปลา การเลี้ยงกุงกุลาดํา
แบบกึ่งธรรมชาติ และการจัดหาแหลงน้ําธรรมชาติที่เหมาะสมตอการปลอยปลาเศรษฐกิจ
หลั ง ดํ า เนิ น โครงการ กํ า หนดให ช าวประมงบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากโครงการ
การมี ส ว นร ว มจึ ง เป น ลั ก ษณะผู เ ลี้ ย ง ผู ดู แ ล ผู บ ริ ห ารจั ด การ และผู ไ ด รั บ ประโยชน โ ดยตรง
เจ า หน า ที่ ประมงอยู ใ นฐานะเป น พี่เ ลี้ ยงผู สนั บสนุ น อาทิ การเฝ า ระวั งการจั บสัต ว น้ํ า หรื อการทํา ลาย
ทุนลอยและปะการังเทียม การดูแลบํารุงรักษา และบริหารกิจกรรมการอนุบาล การปลอยปูมาลงสูทะเล
การดู แลบํ ารุงรักษาบานปลาในแหลงน้ํ าจืด และพื้นที่ การเลี้ยงกุงกุ ลาดํ าแบบกึ่งธรรมชาติ นอกจากนี้
จํ า เป น ต อ งขอความร ว มมื อ องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น เข า มาสนั บสนุ น โดยเฉพาะองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่ นจะคืนรายไดจากการเก็บคา ธรรมเนี ยมการจั บสัตวน้ําให กับชุมชน ๑๐๐ % และสนับสนุ น
วัสดุอุปกรณบางสวนที่จําเปนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวน้ําใหกับชุมชน
๕. ความคุมคา
๕.๑ ปะการังเทียม – จัดสรางปะการังเทียม (แทงคอนกรีต) ตามแบบมาตรฐานของกรมประมง กําหนด
บริเวณที่วางแทงปะการั งเทียมตามเงื่อนไขหลั กเกณฑของกองทั พเรือ คณะกรรมการนโยบาย
การจั ด วางแหล งอาศั ยสัต ว น้ํ า ทะเล กรมขนส งทางน้ํ า พาณิ ชย น าวี เปน ไปตามความต องการ
ของชาวประมงทะเลพื้นบ าน ระดั บน้ํา สภาพพื้นทะเลเหมาะสม ไม กีดขวางการสัญจรทางน้ํ า
ไมเปนพื้นทีต่ องหาม เปนตน

-๙-

พื้นที่จัดสราง
แหลงอาศัยสัตว
ทะเล

ตําแหนงจัดวางแทงคอนกรีต (หนวยเปนองศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา)
พิกัดตําแหนง วัดดวยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใชสัณฐานโลก WGS ๘๔ datum
ตําแหนง

ละติจูด

ลองจิจูด

เลข

จํานวน

ตําแหนง

ละติจูด

ลองจิจูด

เลข

จํานวน

จัดวาง

( เหนือ )

( ตะวันออก )

ทุน

แทง

จัดวาง

( เหนือ )

(ตะวันออก)

ทุน

แทง

A
B
BC๑
BC๒
BC๓
C
D

๑๑-๔๔.๐๐๐
๑๑-๔๔.๐๐๐
๑๑-๔๓.๕๐๐
๑๑-๔๓.๐๐๐
๑๑.๔๒.๕๐๐
๑๑-๔๒.๐๐๐
๑๑-๔๒.๐๐๐

๙๙-๕๐.๐๐๐
๙๙-๕๐.๒๕๐
๙๙-๕๐.๐๐๐
๙๙-๔๙.๗๕๐
๙๙-๔๙.๕๐๐
๙๙-๔๙.๒๕๐
๙๙-๔๙.๐๐๐

๑
๒

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

DA๑
DA๒
DA๓
E๑
E๒
E๓
E๔

๑๑-๔๒.๕๐๐
๑๑-๔๓.๐๐๐
๑๑-๔๓.๕๐๐
๑๑-๔๓.๗๕๐
๑๑-๔๓.๒๕๐
๑๑-๔๒.๗๕๐
๑๑-๔๒.๒๕๐

๙๙-๔๙.๒๕๐
๙๙-๔๙.๕๐๐
๙๙-๔๙.๗๕๐
๙๙-๕๐.๐๐๐
๙๙-๔๙.๗๕๐
๙๙-๔๙.๕๐๐
๙๙-๔๙.๒๕๐

๓
๔
๕

ภาพ แสดงการกําหนดพิกัดวางทุนและแทงปะการังเทียม

๖
๗

๘

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๘๖
๔๘๖
๔๘๖
๔๘๖

- ๑๐ -

ภาพ การวางแทงปะการังเทียม
- พื้นที่ดําเนินการใน ๓ จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และสมุทรสาคร
จํานวนทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐แทง กําหนดพื้นที่ที่วางแทงปะการังเทียมรวม ๓ แหง
(๑) ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
- การประเมินความคุมคา พิจารณาจากรายไดของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงชายฝงกอน
และหลังการวางปะการังเทียม เนื่องจากการวัดปริมาณจํานวนสัตวน้ําและชนิด ประเภทของสัตวน้ํา
ที่เพิ่มขึ้นกระทําไดยาก โดยประมาณการจากพื้นที่ที่มีการวางแทงปะการังเทียมมาแลว
เปรียบเทียบรายไดการจับสัตวน้ํากอนและหลังการสรางปะการังเทียม
กอน/หลัง

รายการคาใชจายในการออกเรือจับสัตวน้ํา

กอน
สรางปะการังเทียม
หลัง
สรางปะการังเทียม

คาอาหาร น้ํามันเชื้อเพลิงในการออกจับสัตวน้ํา
แตละครั้ง
คาอาหาร น้ํามันเชื้อเพลิงในการออกจับสัตวน้ํา
แตละครั้ง
รายไดสทุ ธิตอครั้งเพิ่มขึ้น
รายไดสทุ ธิที่เพิ่มขึ้นตอเดือน (๑ เดือน ออกจับสัตวน้ํา
ได ๒๐ ครั้ง)
รายไดสุทธิที่เพิ่มขึน้ ตอเดือน เมื่อคิดจากจํานวนครัวเรือน
ที่จับสัตวน้ํา ๑,๙๐๐ ครัวเรือน
รายไดสทุ ธิที่เพิ่มขึ้นตอป (๑๒ เดือน)

ลงทุน
(บาท)

ขายได
(บาท)

รายไดสุทธิ
(บาท)

๗๐๐

๑,๒๐๐

๕๐๐

๗๐๐

๒,๐๐๐

๑,๓๐๐

-

-

๘๐๐
๑๖,๐๐๐

-

-

๓๐,๔๐๐,๐๐๐

-

-

๓๖๔,๘๐๐,๐๐๐

- ๑๑ หมายเหตุ ๑. ประมาณการจากการสอบถามชาวประมงชายฝงที่จับสัตวน้ําในบริเวณที่มีการวางแทง
ปะการังเทียมไวเดิม
๒. คิดราคาสัตวน้ําโดยเฉลี่ย เนื่องจากราคาสัตวน้ํา ขึ้น – ลง ตามฤดูกาล
๓. ประมาณการจากชาวประมงชายฝงเทานั้น ขอเท็จจริงยังมีผูประกอบอาชีพจับสัตวน้ํา
และนั ก ท อ งเที่ ย วอี ก จํ า นวนหนึ่ ง ที่ เ ข า ไปจั บ สั ต ว น้ํ า บริ เ วณวางแท ง ปะการั ง เที ย ม
ไมสามารถประมาณการตัวเลขได
๔. สภาพการใชงานของแทงปะการังเทียมที่ระดับ ๙๐ % ไมนอยกวา ๒๐ ป
(๒) ความคุมคาเชิงสังคม
- ทรั พยากรสั ต ว น้ํ า เพิ่ ม ขึ้ น รั ก ษาบริ เ วณที่ เ ป น แหล ง เลี้ ย งสั ต ว น้ํ า วั ย อ อ นทั้ ง สั ต ว น้ํ า เค็ ม
และสัตวน้ําจืด
- ลดความขั ด แย ง ของผู ป ระกอบอาชี พ ประมง ลดต น ทุ น รายได มั่ น คง ขยายโอกาส
การประกอบอาชีพ เพิ่มตนทุนทางธรรมชาติ ระบบนิเวศนสมบูรณมากขึ้น เกิดความสามัคคี
ของชาวประมงพื้นบานชายฝงมากขึ้น
๕.๒ ธนาคารปูมา – ชาวประมงชายฝงรวมตัวกันเองจัดตั้งเปนธนาคารปูมา วัตถุประสงคหลัก เพื่อเพิ่ม
ปริมาณปูมา สงผลใหชาวประมงชายฝงมีรายไดมั่นคงมากขึ้น วิธีดําเนินการกําหนดใหสมาชิกของกลุม
จํานวน ๓๖ ครัวเรือน เมื่อออกจับสัตวน้ําไดปูมาที่มีไขตองนํามาใหธนาคาร ๑ ตัว (สวนใหญจะใหมากกวา ๑ ตัว)
มีการบันทึกการมอบปูมา แลวนําแมปูดังกลาวใสไวในถังเขี่ยไข เพื่อใหออกซิเจนอนุบาลไขไดฟกเปนตัว ๑ – ๒ วัน
แลวปลอยลงสูทะเล ผูดูแลธนาคารจะนําแมปูมาที่ สลัดไขไปขาย เพื่อนําเงินมาซอมแซม วัสดุ อุปกรณ
คาใชจายเปนคาน้ํา ไฟฟา ของธนาคาร ซึ่งมีรายจายประมาณ ๗๐๐ บาท/เดือน ไขปูมา ๑ ตัว จะมีไขประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ ตัว ๑ วัน ปลอยไดประมาณ ๒๐ ตัว อัตราการรอดประมาณ ๒ % ๑ เดือน ปลอยปูมาได ๑๕ – ๒๐ วัน
ปูมาจะเจริญพันธุในระยะเวลา ๓ เดือน แตปจจุบันชาวประมงนิยมจับลูกปูมาขายกอนวัยเจริญพันธุ

ภาพแสดงอุปกรณที่ใชสําหรับการอนุบาลไขปูมา ภายในอาคารธนาคารปูมา
ที่เริ่มตนจากความคิดของชาวประมงชายฝงเอง

- ๑๒ -

ภาพแสดงไขปูมาจากแมปูที่สมาชิกนํามามอบใหกับผูดูแลธนาคารปูมา
รายละ ๑ – ๓ ตัว เพื่ออนุบาลกอนปลอยลงสูทะเล
(๑) ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
- การจัดตั้งธนาคารปูมาเปนลั กษณะของ “จิตอาสา” ของชาวประมงชายฝงที่จับสัตวน้ํ า
ยอมสละปูไขใหกับธนาคารปูมา เลี้ยงอนุบาลไขปูมามิใหไขถูกทําลาย ชวยเพิ่มปริมาณปูมา
ไดตามธรรมชาติ สงผลใหชาวประมงมีรายไดจากการจับปูมาขายไดตอเนื่อง
- กอนการมีธนาคารปูมา จับปูมาขายไดประมาณ ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง/ราย (กก.ละ ๓๐๐ บ.)
หลังการมีธนาคารปูมา จับปูมาขายไดประมาณ ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง
รายไดเพิ่มขึ้นประมาณ ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง (๑๐๐ %)
ประมาณการคาใชจายเทากันทั้งกอนและหลังธนาคารปูมา
*ขอมูลอางอิง จากธนาคารปูมา บานหนองเสม็ด ม.๑๐ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ

- ออกจับปูมาไดจริง ๒๐ ครั้ง/เดือน จํานวนสมาชิก ๓๖ ครัวเรือน เมื่อประมาณการเปนรายได
ของสมาชิก ๓๖ ครัวเรือน จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายปูมา รวมทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน
หรือ ๘,๖๔๐,๐๐๐ บาท/ป
(๒) ความคุมคาเชิงสังคม
- ทรัพยากรปูมาเพิ่มขึ้น เกิดความสามัคคีของชาวประมงชายฝงพื้นบาน ลดความขัดแยง
ของผูประกอบอาชีพการประมง รายไดของชาวประมงชายฝงเพิ่มขึ้นและมั่นคง
๕.๓ การปลอยสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ – วัตถุประสงคหลักเพื่ออนุรักษและเพิ่มปริมาณ
ชนิดสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณ โดยการจัดหาสัตวน้ําเศรษฐกิ จปลอย
ในพื้นที่ที่เหมาะสม เนนการมีสวนรวมของชุมชน

- ๑๓ จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่

ชนิด
สัตวน้ํา
อําเภอเมือง
กุงกามกราม
อําเภอบานแหลม ปูทะเล
อําเภอทายาง
กุงกามกราม
อําเภอชะอํา
ปูทะเล
อําเภอแกงกระจาน ปลาบึก
กุง กามกราม
รวม

จํานวนที่ปลอย ผลผลิตที่คาดวา
(ตัว)/(กก.)
จะไดรับ (กก.)
๓๐๐,๐๐๐ ตัว
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐ กก.
๔,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ตัว
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐ กก.
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐ ตัว
๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ตัว
๕,๐๐๐
๙๐๗,๐๐๐
๗๓,๐๐๐

หนวยงาน/ชุมชน
ที่รวมดําเนินการและควบคุมดูแล
เทศบาลตําบลหาดสําราญ
เทศบาลตําบลบานแหลม
เทศบาลตําบลทายาง
เทศบาลเมืองชะอํา
หนวยบริหารจัดการฯ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ชนิด
สัตวน้ํา
อําเภอเมือง
กุงกามกราม
ปูมา
อําเภอปราณบุรี
กุงกามกราม
อําเภอกุยบุรี
กุงกามกราม
อําเภอทับสะแก
ปูมา
อําเภอบางสะพาน กุงกามกราม
ปูมา
รวม
สถานที่

จํานวนที่ปลอย
(ตัว) (กก.)
๕๕๐,๐๐๐ ตัว
๑๕๐,๐๐๐ ตัว
๕๕๐,๐๐๐ ตัว
๕๕๐,๐๐๐ ตัว
๑๕๐,๐๐๐ ตัว
๕๕๐,๐๐๐ ตัว
๑๕๐,๐๐๐ ตัว
๒,๖๕๐,๐๐๐ ตัว

ผลผลิตที่คาดวา
จะไดรับ (กก.)
๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐
๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
๓๓,๐๐๐-๔๐,๐๐๐

หนวยงาน/ชุมชน
ที่รวมดําเนินการและควบคุมดูแล
อบต.อาวนอย
อบต.หนองตาแตม และ อบต.เขาจาว
อบต.หาดขาม
อบต.หวยยาง
อบต.ชัยเกษม
อบต.แมรําพึง

(๑) ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ

๑. กุงกามกราม

ผลผลิตที่คาดวา
จะได (กก.)

๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ กก./แหง

ราคาจําหนาย
ตอกิโลกรัม (บาท)

๒. ปูทะเล

ชนิดสัตวน้ํา

ประมาณการรายได

หมายเหตุ

๓๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท/แหง

๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ กก./แหง

๓๕๐

๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท/แหง

๓. ปลาบึก

๒๑๖,๐๐๐-๒๗๐,๐๐๐ กก.

๒๐๐

๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ปูมา

๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ กก./แหง

๔๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท/แหง

อัตราการรอด ๑๐%
ขนาด ๗ – ๘ ตัว/กก.
อัตราการรอด ๘๐%
ขนาด ๓ - ๔ ตัว/กก.
อัตราการรอด ๙๐%
ขนาดเฉลี่ยตัวละ
๘๐-๑๒๐ กก.
อัตราการรอด ๑๐%
ขนาด ๕ - ๖ ตัว/กก.

- ๑๔ (๒) ความคุมคาเชิงสังคม
- ความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําเพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีสัตวน้ําบริโภคอยางเพียงพอและในราคาที่เหมาะสม
- ชาวประมงที่ใชเครื่องมือทําการประมงจับปูมา มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพยั่งยืนถาวร
- ชาวประมงทุกกลุมสามารถอยูรวมกันไดโดยสันติภายใตกรอบกฎหมาย และขอตกลงรวมกัน
ดวยเหตุผลที่ทุกฝายพอใจ อยูบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมของทุกฝาย
- ชาวประมงไดรับความคุมครองเมื่อทําการประมงถูกตองตามระเบียบและขอกฎหมาย
- ลดปญหาความขัดแยงในการประกอบอาชีพทําการประมง
๕.๔ การสรางบานปลาในแหลงน้ําจืด
- วัตถุประสงคหลักเพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดของปลาในแหลงน้ําจืด
วิธีดําเนินการ
๑. สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสรางบานปลาในแหลงน้ําจืด
๒. ประชุมชี้แจงชาวประมงเพื่อสอบถามความตองการ, กําหนดรูปแบบการจัดสรางรวมกัน
รวมทั้งคัดเลือกตัวแทนชาวประมงเพื่อเปนคณะกรรมการประมงหมูบาน
๓. จัดทําพิกัดและผังการจัดวาง
๔. ขออนุญาตการสรางกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี)
๕. จัดซื้อจัดจางตามระเบียบราชการ
๖. ควบคุมการจัดสราง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนด
๗. ตรวจรับมอบงานในแตละงวดงานตามที่ระบุในสัญญาจาง
๘. ประชาสัมพันธพิกัด ชวงระยะเวลา ที่จะจัดวางใหชาวประมงทราบ
๙. รายงานผลการดําเนินการแลวเสร็จใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
(๑) ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
- กอน การสรางบานปลา เกษตรกรที่จับปลาขายมีรายได ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง
- หลัง การสรางบานปลา เกษตรกรที่จับปลาขายมีรายได ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง
- ลด คาใชจายการซื้อปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือนไดประมาณ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน/ครัวเรือน
- จับปลาขายรายไดเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน + ลดรายจายซื้อปลาบริโภค
๑,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน
รวม = ๒,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน
- ครัวเรือนที่ไดรับประโยชนประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ ครัวเรือน
- ประมาณการในเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๒๐๐ ครัวเรือน X ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน
x ๙ เดือน = ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท) *ประมาณการยากมาก เนื่องจากเปนการทําการประมงในแหลงน้ําธรรมชาติ
ซึ่งไมแนนอน ซึ่งไมเหมือนกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในบอ

- ๑๕ (๒) ความคุมคาเชิงสังคม
- เกษตรกรที่มีอาชีพจับปลาขายมีรายไดเพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีสัตวน้ําบริโภคอยางเพียงพอ และในราคาที่เหมาะสม
- ชาวประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพยั่งยืนถาวร
- ชาวประมงทุกกลุมสามารถอยูรวมกันไดโดยสันติภายใตกรอบกฎหมาย
และขอตกลงรวมกันดวยเหตุผลที่ทุกฝายพอใจ อยูบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมของทุกฝาย
- ชาวประมงไดรับความคุมครอง เมื่อทําการประมงถูกตองตามระเบียบและขอกฎหมาย
- ลดปญหาความขัดแยงในการประกอบอาชีพทําการประมง
๕.๕ การเลี้ยงกุงกุลาดํา – เปนการเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติ
กลาวคือ สถานการณปจจุบันเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงโดยเฉพาะการเลี้ยงกุงขาว
ไดประสบปญหาจากการเกิดโรคกลุมอาการตายดวน หรือตับวายเฉียบพลันในกุงขาว (เนื่องจากติดเชื้อ
แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่มี phage ชนิดหนึ่งอาศัยรวมอยูดวย เปนสาเหตุของกลุมอาการตายดวน
(EMS/AHPNS) โดยที่ phage จะทําใหแบคทีเรีย V. Parahaemolyticus สรางสารพิษทําลายเซลลของตับ
และตับออนของกุงเมื่อกุงไดรับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เขาไป)
ทําใหสถานการณการเลี้ยงกุงขาวภายหลังการเกิดโรค EMS ของ จ.ประจวบคีรีขันธในปจจุบัน พบวา
๑. เกษตรกรไมกลาลงกุงเพื่อเลี้ยง
๒. ไมมีเงินทุนเพียงพอที่จะลงกุงรอบใหม
๓. ไมมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะตรวจสอบเชื้อ
สถานการณพอ, แม และลูกพันธุกุง
๑. ไมมีพอแมพันธุกุงคุณภาพ
๒. ไมมีลูกพันธุกุงคุณภาพที่นาเชื่อถือ
สถานการณการระบาดของโรค
๑. ยังมีการตายของกุงกระจายทั่วพื้นที่การเลี้ยง
๒. ยังไมมีขอพิสูจน และเทคโนโลยีที่นาเชื่อถือในการปองกันกําจัดโรค
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดดังกลาวในอนาคต จําเปนตอง
มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการสงเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดใหม เชน เปลี่ยนสายพันธุท ี่
มีคุณภาพ การผลิตการเพาะเลี้ยง ตานทานโรค เชน กุงกุลาดํา ซึ่งมีการเจริญเติบโตเร็วในสภาวะแวดลอม
ที่หลากหลาย มากขึ้นอยางชัดเจน
(๑) ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ - ประมาณการลงทุนในพื้นที่ ๑ ไร
ประมาณการลงทุน
- ๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท/ราย/รุน

ประมาณการรายได
- ๗๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ราย/รุน
*ประมาณ ๔๐% ของเงินลงทุน
ใชระยะเวลาเลี้ยง ๔-๕ เดือน

- ๑๖ (๒) ความคุมคาเชิงสังคม
๑. เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงมีความมั่นคงในอาชีพ
๒. มีสัตวน้ําชายฝงชนิดที่มีศักยภาพการผลิต และตลาด
๓. พัฒนา สงเสริม และเปนทางเลือกในการเลี้ยงสัตวน้ําใหหลากหลาย
และเพียงพอตอความตองการของตลาด เพื่อทดแทนการนําเขา
๔. เพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาสในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
๕.๖ การสรางแหลงพอแมพันธุหอยแมลงภู วิธีการ/การดําเนินการ
๑. สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการสรางแหลงพอแมพันธุหอยแมลงภู
๒. ใหคําแนะนําการดูแลรักษาแพเลี้ยงพอแมพันธุหอยแมลงภู สงเสริมคณะทํางานบริหารจัดการ
ทรัพยากรหอยแมลงภู
๓. จัดทําแพหอยแมลงภูเปนแหลงพอแมพันธุ (Seed bed) เพื่อเพิ่มจํานวนลูกหอยใหกับแปลงเลี้ยง
บริเวณใกลเคียงจํานวน ๒ แพ ขนาด ๒๒×๒๒ เมตร/แพ (ปริมาณพอแมพันธุหอยน้ําหนัก
๕,๐๐๐ กิโลกรัม/แพ)
๔. ติดตามผลการดําเนินงานโดยออกเก็บขอมูลปริมาณลูกหอยที่เขามาเกาะบริเวณแปลงเลี้ยง
ของเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงแพเลี้ยงพอแมพันธุหอยแมลงภู
(๑) ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
- ประมาณการลงทุนใน ๑ แพ จําแนกเปน
คาเชือกใยยักษขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖ มม. จํานวน ๕ มวน เปนเงิน ๒๕,๕๗๕ บาท
คาเชือกใยยักษขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๖ มม. จํานวน ๘ มวน เปนเงิน ๔๐,๙๒๐ บาท
คาเชือกใยยักษขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒๑ มม. จํานวน ๕ มวน เปนเงิน ๒๕,๕๗๕ บาท
คาถังแกลลอนพลาสติกความจุ ๔๐ ลิตร จํานวน ๔๕๐ ใบ เปนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท
สีน้ํามันทาฝาถังทุน ๑ แกลลอน เปนเงิน ๓๐๐ บาท
ทุนสมอปูนขนาดเสนผาศูนยกลาง ๘๐ ซม. น้ําหนัก ๒๐๐ กก. ๒๒ ลูก เปนเงิน ๓๕,๒๐๐ บาท
พวงเลี้ยงหอยจํานวน ๑,๐๐๐ สาย เปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
คาจางเหมาถักแพเชือก ๕๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒๖๕,๕๗๐ บาท
- ประมาณการรายรับ เฉลี่ยผลผลิตสายละประมาณ ๕ กิโลกรัม จํานวน ๑,๐๐๐ สาย
ราคากิ โ ลกรั ม ละ ๑๕ บาท คิ ด เป น เงิ น = ๗๕,๐๐๐ บาท อั ต ราการสู ญ เสี ย ๓๐ %
คิดเปนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท
สรุปรายไดสุทธิ = ๕๒,๕๐๐ บาท
(๒) ความคุมคาเชิงสังคม
- เกษตรกรผู เ ลี้ ยงหอยแมลงภู มีร ายได คุ ณ ภาพชี วิต ดี ขึ้น เพิ่ มโอกาสการประกอบอาชี พ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา ลดความขัดแยงของชุมชน

- ๑๗ ๖. หลักประกัน ปจจัย เงื่อนไขความสําเร็จ
๖.๑ การมีสวนรวมของชาวประมงและองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอน ระหวางและภายหลังดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชาวประมงชายฝงและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการกําหนดมาตรการดูแล บํารุงรักษา ปองกัน เฝาระวัง ทุนและแทงปะการังเทียมที่อาจถูกทําลาย
โดยธรรมชาติ คลื่นลม การกระทําของมนุษย เรือประมงจากพื้นที่อื่น และนักทองเที่ยว
๖.๒ การกําหนดวิธีการบริหารจัดการธนาคารปูมา ความมีวินัยของสมาชิก/ชาวประมง ในการบริจาคปูมา
จํานวนผูบริจาคปูมา
๖.๓ การดูแลปองกันมิใหสัตวน้ําที่ปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ บานปลา พื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดํา แหลงพอแม
พันธุหอยแมลงภู ถูกทําลายจากศัตรู สัตว โรคระบาด น้ําเสีย ยาฆาแมลง หรือการกระทําของมนุษย
๖.๔ การติดตาม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนําจากเจาหนาที่ประมงอยางใกลชิด และตอเนื่อง
๖.๕ การจัดตั้งกลุมชาวบานในการดูแลสัตวน้ําที่บริเวณในแหลงน้ําธรรมชาติ
๗. ความเสี่ยงและแนวทางแกไข
กิจกรรม

ปะการังเทียม

ธนาคารปูมา

การปลอยสัตวน้ํา
เศรษฐกิจในแหลง
น้ําธรรมชาติและ
การสรางบานปลา
การเลี้ยงกุงกุลาดํา
การสรางแหลงพอ
แมพันธุหอยแมลงภู

ความเสี่ยง

- ทุนลอย ถูกทําลาย ถูกขโมย

แนวทางแกไข

- วางระบบรายงานโดยเครือขายชาวประมง
- เปลี่ยนวัสดุที่ทาํ ทุนลอยใหมีราคาต่ําลง
ปองกันการถูกขโมย
- ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดงบประมาณสนับสนุนกรณีทุนลอยสูญหาย ชํารุด
- วางแทงปะการังเทียมแบบ “สลับฟนปลา”

- แทงปะการังเทียมถูกทําลาย
จากเรือประมง
- มลพิ ษ ทางน้ํ า (การปล อ ยน้ํ า เสี ย - แหลงที่ทําใหเกิดน้ําเสีย เชน โรงงานอุตสาหกรรม
ลงทะเล)
ตองมีระบบบําบัดกอนปลอยลงทะเล
- ออกประกาศจังหวัดหามใชเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย
- ชาวประมงที่ใชเครื่องมือ ที่ผิดกฎหมาย - ใชมาตรการทางสังคม กลาวคือ ผูใดใชเครื่องมือ
ไมไดมาตรฐาน ตาถี่ โดยเฉพาะเครื่อง “ไอโง” จะถูกชุมชนตําหนิ ไมคบคาสมาคมดวย
จับสัตวน้ําที่ชาวบานเรียกวา “ไอโง”
- อัตราการรอดต่ํา
- เลือกขนาดที่เหมาะสม สุขภาพแข็งแรง
- การดูแลไมดีพอ
- กําหนดผูรับผิดชอบ/กลุมผูดูแล
- โรคระบาด
- ภาวะน้ําเสีย
- อัตราการตายสูง

- ดูแลอยางใกลชิด
- ใหความรูเกษตรกรโดยตรง
- เลือกชวงเวลาที่ไมประสบปญหาภาวะน้ําเสีย
- ดูแลอยางใกลชิด

- ๑๘ ๘. การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน
กิจกรรม
การวางปะการังเทียม

วิธีการ
- วางระบบการแจ งเตื อนโดยเครื อข ายชาวประมง กรณี ทุน ลอย หรื อแท ง
ปะการังเทียมถูกทําลาย สูญหาย
- ประชาสัมพันธใหคณะกรรมการประมงหมูบาน และชาวประมง
รวมสังเกตการณขณะจัดวางปะการังเทียม และทุนลอยถาวร

ธนาคารปูมา

- จัดทําขอตกลงรวมกันของสมาชิกที่บริจาคปูมาใหธนาคารปูมา และกําหนด
ใหมีผูรับผิดชอบการบริหารจัดการปูมาอยางชัดเจน เชน การดูแลอุปกรณ
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ลงบั ญ ชี ผู บ ริ จ าคแม ปู รายรั บ จากการขายแม ปู ม า
รายจายการซอมบํารุงอุปกรณ คาไฟ น้ํา เปนตน
- ขอความร ว มมื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น งบประมาณ
หรือทรัพยากรที่จําเปน กรณีธนาคารปูมาไดรับความเสียหายจากคลื่นลมพายุ

การปลอยสัตวน้ํา
เศรษฐกิจ
ในแหลงน้ําธรรมชาติ
และการสรางบานปลา

- กําหนดใหมีผูดูแลบานปลาที่สรางในแหลงน้ําธรรมชาติ
ในเบื้องตนกําหนดใหนาย............................................................................
ราษฎรตําบล...........................อําเภอ.........................จังหวัด.....................
เปนผูดูแล และรายงานประสานงานกับสํานักงานประมงจังหวัด

การเลี้ยงกุงกุลาดํา
แบบกึง่ ธรรมชาติ

- คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม และคัดเลือกเกษตรกรที่ใหความตั้งใจจริงมีการ
วิ เ คราะห กํ า หนดเป า หมายการผลิ ต ขนาด ความต อ งการของตลาด
ความเสี่ยง อัตราการตาย เชน ตองการผลผลิตไรละ ๑ ตัน ขนาด ๓๐ ตัว/กก.
ลงทุ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เผื่ อ อั ต ราการตาย ๑๐ % ดั ง นั้ น ถ า ต อ งการกุ ง
๒๕ ตัว/กก. ตองปลอยกุง ๒๗,๕๐๐ ตัว/ไร เปนตน

การสรางแหลงพอแมพันธุ - คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมใกลกับแหลงเลี้ยงหอยแมลงภูของเกษตรกร
หอยแมลงภู
- กําหนดสมาชิกในกลุมใหมีผูดูแลจัดการแพเลี้ยงหอยแมลงภู
- จัดสรางแพ ประกอบแพ ผูกพวงลอลูกหอย (ดําเนินการในชวงฤดูที่ลูก
หอยแมลงภูเริ่มลงเกาะวัสดุ)
- ดูแลจัดการศัตรูที่เขามารบกวนหอยแมลงภู ลดความหนาแนนของหอย
ที่เขามาเกาะจนหอยแมลงภูเจริญเติบโตสามารถสืบพันธุได

- ๑๙ ๙. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๙.๑ จั ดให มีก ารประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ โ ครงการภายหลั งดํ า เนิ นโครงการแล วเสร็ จ ไปแล ว ๓-๖ เดื อน
ประเด็นประเมิน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
การบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กอน ขณะ และหลังดําเนินโครงการ การบริหารทรัพยสินครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน
ความคุมคาทางเศรษฐกิจและทางสังคม ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ ผลกระทบ
ที่ไมไดคาดหวัง ขอเสนอแนะ บทเรียน ประสบการณที่ไดจากการดําเนินโครงการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอโครงการ ทั้งนี้ โดยใชงบประมาณ จากงบบริหารจัดการที่กลุมจังหวัดไดรับจัดสรร
๕ ลานบาท และดําเนินการโดยหนวยงาน สถาบันการศึกษา หรือองคกรที่เห็นสมควร
๙.๒ กรณีมีขอจํากัดไมสามารถดําเนินการไดตามขอ ๙.๑ จะดําเนินการโดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลสัมฤทธิ์ โครงการตามแบบที่กําหนด โดยครอบคลุมประเด็นประเมินตามที่กําหนดไว
ตามขอ ๙.๑
๑๐. ภาพถาย

ภาพถาย ปะการังเทียม

ภาพ ฝูงสัตวน้ําที่อาศัยอยูในแทงปะการังเทียม

- ๒๐ -

ภาพถาย ธนาคารปูมา

- ๒๑ -

ภาพถาย การปลอยสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ

ภาพถาย บานปลาในแหลงน้ําจืด

- ๒๒ -

ภาพถาย การเลี้ยงกุงกุลาดํา

ภาพถาย แหลงพอแมพันธุหอยแมลงภู

- ๒๓ ๑๑. รายละเอียดงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสาคร
งบรายจาย/รายการ

รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
๑. คาตอบแทน
๒. คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะ สําหรับเจาหนาที่
๓. คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุกอสราง

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ

๖๙,๖๐๐
๖๙,๖๐๐
๑๙,๙๓๐,๔๐๐
๒๑,๙๐๐
๓๒,๕๐๐
๑๙,๘๗๖,๐๐๐

หมายเหตุ *คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายได*
จังหวัดเพชรบุรี
งบรายจาย/รายการ

รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
๑. คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๒. คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๓. คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุกอสราง
- วัสดุเครื่องแตงกาย
- วัสดุการเกษตร
หมายเหตุ *คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายได*

งบประมาณ
๒๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๓๗,๖๐๐
๘๗,๖๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๑,๘๖๒,๔๐๐
๒๑,๙๐๐
๖๒,๕๐๐
๒๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๙,๘๗๖,๐๐๐
๑,๘๗๕,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ

- ๒๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
งบรายจาย/รายการ

งบประมาณ
๒๕,๓๐๐,๐๐๐
๒๕,๓๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
๑. คาตอบแทน
- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๒. คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๓. คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุกอสราง
- วัสดุการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

๕๗,๖๐๐
๕๔,๐๐๐
๓,๖๐๐
๑,๑๗๐,๑๐๐
๒๗๖,๖๐๐
๘๖๔,๐๐๐
๒๙,๕๐๐
๒๔,๐๗๒,๓๐๐
๒๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๕๐๐
๑๙,๙๐๖,๐๐๐
๔,๐๘๒,๘๐๐

หมายเหตุ *คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายได*
๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ

หนวยดําเนินการ : สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ
๑) นายอรุณชัย พุทธเจริญ
ตําแหนงประมงจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
โทร. ๐๓๔-๘๓๗๓๗๑
๒) นายจิตจรูญ ตันติวาลา
ตําแหนงประมงจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
โทร. ๐๓๒-๔๒๖๐๓๒
๓) นายมนูญ ตันติกุล
ตําแหนงประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทร. ๐๓๒-๖๐๓๖๐๘
***********************

- ๒๕ -

ขอมูลประกอบโครงการ
๑. ปริมาณสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืดที่จับได ป ๒๕๔๔- ๒๕๕๓
10000 ตัน
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
๔๔

๔๕

๔๖

สัตวน้ําจืด

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

สัตวน้ําเค็ม

ที่มา : ขอมูลจากเว็บไซตของกรมประมง

๒. การสรางปะการังเทียม
๒.๑ การสรางปะการังเทียมที่ผานมา (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
รวม

๒๕๕๔
แทง
๓,๙๒๘
๓,๘๓๓
๓,๕๖๘
๓,๓๓๙
๑๔,๖๖๘

ทุน
๒๐
๑๕
๑๙
๗
๖๑

๒๕๕๕
แทง
ทุน
๗,๔๑๗
๑๕
๓,๐๑๔
๑๒
๓,๐๑๒
๑๘
๒,๒๘๐
๖
๑๕,๗๒๓ ๕๑

๒๕๕๖
แทง
๓,๐๕๐
๓,๐๘๔
๒,๗๐๕
๒,๓๐๔
๑๑,๑๔๓

ทุน
๗
๗
๘
๑๕
๓๖

๒๕๕๗
แทง
ทุน
๔,๑๑๑
๘
๓,๐๑๐
๘
๓,๕๑๐
๓๖
๓,๑๔๔
๑๒
๑๓,๗๗๕ ๖๔

๒๕๕๘
แทง
ทุน
๔,๑๗๒
๔
๓,๐๔๘
๑๐
๓,๕๗๖
๑๖
๓,๑๔๔
๘
๑๓,๙๔๐ ๓๘

งบประมาณ
(บาท)
๙๒,๔๓๗,๐๕๐
๘๐,๑๕๕,๘๕๐
๙๒,๔๓๖,๒๕๐
๙๒,๔๓๖,๒๕๐
๓๕๗,๔๖๕,๔๐๐

๒.๒ สภาพของปะการังเทียมและทุนแสดงตําแหนงการวางปะการังเทียมในปจจุบัน
จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
รวม

ใชการไดดี
√
√
√

ขาดการ
ซอมบํารุง
-

ทุนสูญหาย

แตกหัก/จมพื้น

เหลือเล็กนอย
บางสวน
บางสวน

บางสวน
-

- ๒๖ ๒.๓ ประโยชนที่เกิดแกชาวประมงพื้นบาน
(๑) รายงานการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการจั ด สร า งแหล ง อาศั ย สั ต ว ท ะเล (ปะการั งเที ย ม)
เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงมหาดไทย พบว าการสร างปะการั งเที ยม
ทํ า ให เพิ่ มปริ มาณสั ต ว น้ํ าได เ ป น จํ า นวนมาก ส ง ผลดี ต อ การประกอบอาชี พ การประมง
สงเสริมการทองเที่ยว ชาวประมงพื้นบานพึงพอใจเปนอยางมาก
(๒) รายไดจากการจับสัตวน้ําเพิ่มขึ้น อาชีพมั่นคง ลดตนทุน
(๓) ครอบครัวอบอุน
๒.๔ เรื่องที่ตองใหความสําคัญเรงดวน
(๑) ยังมีชาวประมงจํานวนหนึ่ง เห็นแกประโยชนสวนตนเฉพาะหนาใชเครื่องมือจับสัตวน้ําที่อันตราย
ตองมี การใชบังคับกฎหมายอย างจริ งจัง ทั่วถึง ควบคู กับการสร างจิต สํานึ กตอการอนุรัก ษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา
(๒) จัดระเบียบและออกกฎหมายที่สอดคลองกับหลักสาธารณะและตามมาตรฐานของประเทศ
คูคาสัตวน้ํา
(๓) คนหาสายพันธุสัตวน้ําใหมๆ ทดแทนของเดิมที่เปนโรคระบาดมาก (เชน กุง) สามารถตานทานโรคไดดี
เจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่เปนอยูปจจุบัน
๒.๕ ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร เสนอแนวคิดที่นาสนใจ ดังนี้
(๑) สรางทุนลอยที่ใชตนทุนต่ําแตไดผลดี เนื่องจากทุนลอยมักถูกทําลาย สูญหาย ถูกขโมยเพราะ
สามารถนําอุปกรณไปขายได เปนแรงจูงใจใหเกิดการขโมย ทางแกตองสรางทุนลอยโดยใช
ถังน้ํามันขนาด ๒๐๐ ลิตร ฉีดโฟม ทําสีสะทอนแสง ใชเชือกผูกโยงกับแทงปะการังเทียม (เชือกมาน)
ตนทุนต่ํา สามารถใชการไดดี ไมเปนแรงจูงใจใหถูกขโมย
(๒) เพิ่มขนาดเหล็กที่ใชในการทําแทงปะการังเทียม เปนขนาด ๑๒ มิลลิเมตร เพิ่มขนาดแทงคอนกรีต
ใหใหญขึ้น แข็งแรง ทนทาน อายุการใชงานยาวนาน
(๓) การวางแทงคอนกรีตปะการังเทียม ตองวาง “แบบสลับฟนปลา” เพื่อปองกันมิใหเรือประมง
เรือนักทองเที่ยวเขามาบริเวณวางแทงปะการังเทียม
(๔) ควรสนับสนุนใหสรางปะการังน้ําตื้น ระยะไมเกิน ๓,๐๐๐ เมตร โดยใชวัตถุไมไผพัฒนารูปแบบ
จากแปลงหอย เรียกวา ปะการังน้ําตื้นไมไผ ชวยเพิ่มปริมาณสัตวน้ําไดผลดีมาก ตัวอยางอยูที่
ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ปจจุบันมีผูนําไปสรางในหลายพื้นที่แลว
(๕) มาตรการปดอาว ๒ เดือน ชวง มิ.ย.- ก.ค. เกิดผลดี สามารถเพิ่มปริมาณสัตวน้ําไดเปนอยางมาก
แตชาวประมงบางคนลักลอบจับสัตวน้ํา การควบคุมดูแลยังไมมีประสิทธิภาพ ไมทั่วถึง
(๖) ความเสี่ยงที่สําคัญคือภาวะน้ําเสียที่ไหลลงสูทะเลยังคงเปนปญหาซ้ําซาก ไมสามารถแกไขได
นอกจากตนทางที่ปลอยน้ําเสียตองมีระบบการบําบัดกอนปลอยลงสูทะเล

- ๒๗ ๒.๖ จํานวนกลุมผูที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการนี้ (การสรางปะการังเทียมใน ๓ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙)
จังหวัด

ชาวประมงชายฝง
(ครัวเรือน)
๘๐๐
๑,๒๓๐
๒,๐๐๐
๔,๐๓๐

สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
รวม

ผูประกอบการประมง ผูประกอบการทองเที่ยว
(ราย)
(ราย)
๑,๒๐๐
๑๐
๖๙๐
๓๐
๕๐๐
๕๐
๒,๓๙๐
๙๐

* กลุมผูที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการไมไดมีเฉพาะในพื้นที่ดําเนินโครงการ แตจะมีกลุม
ที่มาจากจั งหวั ดอื่ น ๆ มี การเคลื่อนย า ยการทํ า การประมงตามฤดู ก าลการทํ า การประมง แต ในอนาคต
สามารถคาดการณจํานวนกลุมผูที่ไดรับประโยชนจากการควบคุมการแจงเขา – ออกจากทาของเรือประมง
๓. ธนาคารปูมา
๓.๑ ครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากธนาคารปูมา
ที่
๑

๒
๓

จังหวัดเพชรบุรี
ตําบล
บางแกว
บางขุนไทร
ปากทะเล
แหลมผักเบี้ย
อ.บานแหลม
หาดเจาสําราญ
หนองขนาน
อ.เมือง
ปกเตียน
อ.ทายาง
รวม

จํานวน
ครัวเรือน
๑๔๗

๙๒

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จํานวน
ตําบล
ครัวเรือน
บริเวณชายทะเล
๑๐๐
ต.ประจวบฯ,
ต.อาวนอย
อ.เมือง
ต.เขาแดง อ.กุยบุรี

๑๕๐

๔
๒๔๓

๓.๒ อัตราการรอด ๖๐ – ๗๐ %
๓.๓ ระยะเวลาการเจริญเติบโต ๗ – ๘ เดือน
๓.๔ ราคากิโลกรัมละ ๒๕๐ – ๓๐๐ บาท
๓.๕ ความตองการของตลาด ในจังหวัด และจังหวัดขางเคียง
๓.๖ จํานวนไขปูมา ๑ ตัว มีประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ตัว
๓.๗ ปจจัยหลักที่จะทําใหธนาคารปูมาประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ไดแก
(๑) ความรวมมือของชาวประมงที่ใชเครื่องมือทําการประมงปูมา
(๒) สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
(๓) ผูบริโภคไมซื้อปูมาที่มีไขนอกกระดองมาบริโภค

๒๕๐

- ๒๘ ๔. การปลอยสัตวน้ําเศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ
๔.๑ พื้นที่ปลอยสัตวน้ําเศรษฐกิจ
สถานที่

จังหวัดเพชรบุรี
ประเภท จํานวนที่ ผลที่จะได
ปลอย

อ.เมือง

กุงกามกราม

๓๐๐,๐๐๐
ตัว

อ.ชะอํา

ปูทะเล

๒,๐๐๐ กก.

อ.บานแหลม

ปูทะเล

๒,๐๐๐ กก.

อ.ทายาง

กุงกามกราม

๓๐๐,๐๐๐
ตัว

อ.แกงกระจาน

กุงกามกราม

๓๐๐,๐๐๐
ตัว

ปลาบึก

๓,๐๐๐ ตัว

๓๐,๐๐๐ ตัว
อัตรารอด
๑๐%
๔,๐๐๐ กก.
*อัตรารอด
๕๐%
๔,๐๐๐ กก.
*อัตรารอด
๕๐%
๓๐,๐๐๐ ตัว
*อัตรารอด
๑๐%
๓๐,๐๐๐ ตัว
*อัตรารอด
๑๐%
๒,๗๐๐ ตัว
*อัตรารอด
๙๐%

รวม

สถานที่

อ.เมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประเภท จํานวนที่
ผลที่จะได
ปลอย

กุงกามกราม

๕๕๐,๐๐๐ ตัว

ปูมา

๑๕๐,๐๐๐ ตัว

อ.ปราณบุรี กุงกามกราม
อ.กุยบุรี

กุงกามกราม

อ.ทับสะแก ปูมา

อ.บาง
สะพาน

๕๕๐,๐๐๐ ตัว
๕๕๐,๐๐๐ ตัว
๑๕๐,๐๐๐ ตัว

กุงกามกราม

๕๕๐,๐๐๐ ตัว

ปูมา

๑๕๐,๐๐๐ ตัว

๕๕,๐๐๐ ตัว
*อั ต ราการรอด
๑๐%
๑๕,๐๐๐ ตัว
*อั ต ราการรอด
๑๐%
๕๕,๐๐๐ ตัว
*อั ต ราการรอด
๑๐%
๕๕,๐๐๐ ตัว
*อั ต ราการรอด
๑๐%
๑๕,๐๐๐ ตัว
*อั ต ราการรอด
๑๐%
๕๕,๐๐๐ ตัว
*อั ต ราการรอด
๑๐%
๑๕,๐๐๐ ตัว
*อั ต ราการรอด
๑๐%

๔.๒ ความเสี่ยง อัตราการรอด
ชนิดสัตวน้ํา
- กุงกามกราม

อัตราการรอด
๑๐ %

- ปูมา
- ปูดํา(ปูทะเล)
- ปลาบึก

๑๐ %
๕๐-๗๐%
๙๐ – ๑๐๐%

สถานที่
- แหลงน้ําขนาดใหญ , กลาง
ของกรมชลประทานหรือ
แหลงน้ําธรรมชาติที่มี
ความเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต
- บริเวณชายฝงทะเล
- บริเวณชายฝงทะเล
- แหลงน้ําขนาดใหญ , กลาง
ของกรมชลประทานหรือ
แหลงน้ําธรรมชาติที่มี
ความเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต

- ๒๙ ๔.๓ สภาพของสถานที่เหมาะสมกับการปลอยปลา
เปนแหลงน้ําขนาดใหญ, กลาง ของกรมชลประทาน หรือแหลงน้ําธรรมชาติที่มีความเหมาะสม
ตอชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอย
๔.๔ การดูแล
- มีการติดตามประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง
- มีการจัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรประมง เพื่อดูแลและบริหารทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน
๔.๕ ผูไดรับประโยชน
- เกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ๖๐๐ ครัวเรือน
- เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ๕๐๐ ครัวเรือน
๔.๖ ประมาณการรายไดจากการขายผลผลิตสัตวน้ํา
- กุงกามกราม จํานวน ๑๘,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมๆละ ๓๐๐ บาท เปนเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐-๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ปูมา จํานวน ๘,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมๆละ ๔๐๐ บาท เปนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐-๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ปูทะเล จํานวน ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมๆละ๓๕๐บาท เปนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐-๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๗ ความตองการของประชาชน
- ประชาชนมีความตองการใหมีการปลอยสัตวน้ําเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
มีปริมาณลดลง และเปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกหนทางหนึ่ง
๔.๘ ขอเสนอแนะ
- ประชาชนตองการใหมีการปลอยสัตวน้ําอยางตอเนื่อง และใหครอบคลุมทุกแหลงน้ํา เพื่อใหประชาชน
ไดรับประโยชนอยางทั่วถึง
๕. การสรางบานปลาในแหลงน้ําจืด
๕.๑ พื้นที่ดําเนินการ จํานวนปลาที่เพิ่มขึ้น ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
อําเภอ
อ.ปราณบุรี
อ.กุยบุรี
อ.ทับสะแก
อ.บางสะพาน
รวม

จํานวนปลาที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น
จํานวน ชนิด และองคประกอบของสัตวน้ํา
ในแหลงน้ําไมลดลงจากเดิมเมื่อเทียบ
กับปฐาน
จํานวน ชนิด และองคประกอบของสัตวน้ํา
ในแหลงน้ําไมลดลงจากเดิมเมื่อเทียบ
กับปฐาน
จํานวน ชนิด และองคประกอบของสัตวน้ํา
ในแหลงน้ําไมลดลงจากเดิมเมื่อเทียบ
กับปฐาน
จํานวน ชนิด และองคประกอบของสัตวน้ํา
ในแหลงน้ําไมลดลงจากเดิมเมื่อเทียบ
กับปฐาน

ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน
๕๐ ครัวเรือน

ประมาณการรายไดจากการ
จําหนายปลาตอครัวเรือน
๑๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน

๕๐ ครัวเรือน

๑๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน

๕๐ ครัวเรือน

๑๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน

๕๐ ครัวเรือน

๑๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน

๒๐๐ ครัวเรือน

๖๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน

- ๓๐ ๕.๒ ความเสี่ยง อัตราการขยายพันธุ ความเหมาะสมของสถานที่
๑. กิจกรรมของดานพัฒนาประมงไมคอยมีความเสี่ยงเรื่องการยอมรับของสังคมมากนัก เนื่องจาก
เปนภารกิจที่สงเสริมใหคุณประโยชนแกประชาชนมากกวาใหโทษ หรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของภาคเอกชน ยกเวน ในเรื่องมาตรการอนุรั กษในฤดูปลาวางไข อาจมีผลกระทบจากผูใชทรัพยากร
ระหวางนั้นบางในการหยุดจับปลา แตเปนเพียงกลุมชาวประมงบางกลุมเทานั้น ในขณะที่สังคมสวนใหญตอบรับ
๒. อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการไมดําเนินการตามกฎหมายอยางเขมงวดกับผูกระทําความผิด
ในการลักลอบการจับสัตวน้ํา และใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งเรื่องการใชภาคสังคมเปนแนวรวม
ในการปองกันการกระทําความผิดกฎหมายของผูละเมิดยังมีนอย
๓. ฐานข อ มู ล ที่ จ ะนํ า ไปใช ใ นการดํ า เนิ น งานยั ง ไม มี ค วามพร อ ม ถู ก ต อ งสมบู ร ณ อาจส ง ผล
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
๕.๓ การดูแล
- มีการติดตามประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง
- มีการจัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรประมง เพื่อดูแลและบริหารทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน
๕.๔ ขอเสนอแนะ
๖. การสงเสริมการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบกึง่ ธรรมชาติ
๖.๑ จํานวนเกษตรกรที่ไดรับประโยชน
- เปนตนแบบใหเกษตรกรรายอื่น จํานวน ๕๐ ครัวเรือน
๖.๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ
แกไขปญหาบนพื้นฐานตามหลักวิชาการ และชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงที่ประสบปญหากุงตายดวน
(EMS) และยังไมมีความมั่นใจปลอยกุงลงเลี้ยง ใหมีความมั่นใจและกลับมาเลี้ยงได โดยปรับเปลี่ยนชนิดพันธุสัตวน้ํา
โดยเกษตรกรไดมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง หรือชนิดสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดใหมใหเหมาะสม
กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ตามความตองการสินคาประมงที่มีแนวโนมที่สูงขึ้น ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
อีกทั้งไดเปนจุดเรียนรู และเปนตัวอยาง หรือแปลงสาธิต ใหเกษตรกรรายอื่น หรือชุมชนอื่นๆ นําไปประยุกต
หรือขยายผลการดําเนินการตอไป
๖.๓ รูปแบบการเลี้ยง
สงเสริ มให เ กษตรกรเลี้ ยงแบบกึ่ งธรรมชาติ หรือกึ่ งพั ฒนา ความหมายคื อ การเลี้ยงกุงกุ ลาดํ า
โดยการใหอาหารที่หาไดจากธรรมชาติ ควบคูกับการใหอาหารสําเร็จรูปในบางครั้งคราว มีการปลอยกุงไมกี่ตัว
ตอตารางเมตร เชน สวนใหญปลอยกุงในอัตราความหนาแนน ๑๐-๓๐ ตัวตอตารางเมตร ทําใหสามารถ
ผลิ ต กุ งที่ มีคุ ณ ภาพดี ขนาดใหญ ๒๐-๓๐ ตั ว/กิ โ ลกรั ม และต น ทุ น ต่ํ า กว า การเลี้ ยงกุ งแบบพั ฒนามาก
อาจมีการใชเครื่องใหอากาศและการจัดการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใหผลผลิตจะไดเพิ่มขึ้นอีกมาก และสามารถ
ลดตนทุนในการผลิต โดยใชความรูและวิชาการตาง ๆ มาพัฒนาการเลี้ยง อีกทั้งทําใหผลผลิตมีคุณภาพดี
ปลอดภัยตอผูบริโภค

- ๓๑ ๖.๔ ผลกระทบจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา/ระบบบําบัดน้ํา/สารอินทรีย/ มูลถายของกุง
การสงเสริมการเลี้ยงกุงแบบกึ่งธรรมชาติ หรือกึ่งพัฒนา เปนการพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ไมมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด อีกทั้งทําใหผลผลิตมีคุณภาพดีปลอดภัยตอผูบริโภค
๖.๕ อัตราการรอด/ศัตรูในบอเลี้ยง/โจรขโมย
อัตราการรอด ๘๐ %
๖.๖ ราคาตอกิโลกรัม
- กุงกุลาดําที่จับตัวเปน ขนาด ๑๐๐ ตัว/กก.ๆละ ๑๘๐ – ๒๐๐ บาท/กก.
- กุงกุลาดําที่ตายแลว ขนาด ๑๐๐ ตัว/กก.ๆละ ๑๒๐ – ๑๕๐ บาท/กก.
๖.๗ ปจจัยผลสําเร็จในการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบกึ่งธรรมชาติ
- การบริหารจัดการฟารม
- เลือกลูกกุงที่มีคุณภาพดี และปลอยในอัตราความหนาแนนที่เหมาะสม
- การเตรี ย มอาหารธรรมชาติ ก อ นปล อ ยลู ก กุ ง เพื่ อ ให มี อั ต รารอดสู ง ขึ้ น ทํ า ให แ ข็ ง แรง
และมีการเจริญเติบโตที่ดี ประหยัดอาหารไดระดับหนึ่ง ชวยลดตนทุนได
- ใช อ าหารที่ มี คุ ณ ภาพดี (กรณี ใ ห อ าหารเสริ ม ) คื อ ใช อ าหารปริ ม าณน อ ย แต ไ ด ผ ลผลิ ต
หรื อน้ํ าหนั ก กุงมาก หรื อที่ นิ ยมเรี ยกกั น ว า "ค า อัต ราการแลกเนื้ อดี " อาหารที่ มีคุ ณภาพต่ํ า
นอกจากจะมีผลทําใหกุงโตชากวาปกติแลว ยังตองเสียเวลาเลี้ยงนานมากกวา แลวยังจะทําให
ของเสียที่เกิดขึ้นสะสมในบอเปนจํานวนมาก
- ความรู ความเขาใจ ของผูเลี้ยง
เกษตรกรตองมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง หรือชนิดสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดใหม
ใหเหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ตามความตองการสินคาประมงที่มีแนวโนมที่สูงขึ้น
- คุณสมบัติของผูเลี้ยงกุงกุลาดํา
- เปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับสํานักงานประมงจังหวัด
- เปนเกษตรกรที่มีความมุงมั่น ตั้งใจ จะประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และสามารถอุทิศตนในการเขารวมอบรม และการติดตามผลโครงการ
- การเลือกสถานที่ที่เหมาะสม/คุณภาพดิน/คุณภาพน้ํา
- พื้นที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไมมีประวัติพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก
- แหลงพันธุ
- ในเขตจังหวัด หรือขางเคียงที่เชื่อถือได และไดจากฟารมที่มีการรับรองมาตรฐาน
- ตลาด
- ในเขตจังหวัด และรวบรวมสงจําหนายยังตลาดกลาง เพื่อเขาสูกระบวนการแปรรูป, สงออกตางประเทศ
๖.๘ การรวมกลุม
- สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร และใชหลักการบริหารโครงการระบบผูจัดการ ตามแผนปรับ
โครงสรางและพัฒนาตาม Roadmap ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๖.๙ ขอเสนอแนะ
-

- ๓๒ ๗. แหลงพอแมพันธุหอยแมลงภู (อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ)
๗.๑ จํานวนเกษตรกรที่ไดรับประโยชน (ตามจํานวนเกษตรกรเลี้ยงหอยแมลงภู) ตอครัวเรือน
๗.๒ ปจจัยที่ทําใหหอยแมลงภูเจริญเติบโต ไดแก อาหารจากธรรมชาติ แพลงกตอน ความขุนของน้ํา
ความเค็มของน้ํา ภาวะน้ําเสีย ระยะเวลาที่หอยอยูในน้ํา กระแสน้ําและคลื่นลม อุณหภูมิของน้ํา
พื้นที่การยึดเกาะศัตรูของหอยแมลงภู
๗.๓ รูปแบบการเลี้ยง แขวนบนแพเชือกขนาด ๒๒×๒๒ เมตร แพเชือกลากไปผูกไวในทะเลบริเวณ
ระดับลึก ๕-๖ เมตร บนแพเชือกแขวนสายลอลูกหอยจํานวน ๑,๐๐๐ สาย/แพ เพื่อใหหอยแมลงภู
เกาะอาศัยและเจริญเติบโต
๗.๔ ประมาณรายจาย และรายรับ ของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบปกหลักไม ใน ๑ แพ ขนาด ๒๒×๒๒ เมตร
- ประมาณการลงทุนใน ๑ แพ จําแนกเปน
คาเชือกใยยักษขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖ มม. จํานวน ๕ มวน เปนเงิน ๒๕,๕๗๕ บาท
คาเชือกใยยักษขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๖ มม. จํานวน ๘ มวน เปนเงิน ๔๐,๙๒๐ บาท
คาเชือกใยยักษขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒๑ มม. จํานวน ๕ มวน เปนเงิน ๒๕,๕๗๕ บาท
คาถังแกลลอนพลาสติกความจุ ๔๐ ลิตร จํานวน ๔๕๐ ใบ เปนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท
สีน้ํามันทาฝาถังทุน ๑ แกลลอน เปนเงิน ๓๐๐ บาท
ทุนสมอปูนขนาดเสนผาศูนยกลาง ๘๐ ซม. น้ําหนัก ๒๐๐ กก. ๒๒ ลูก เปนเงิน ๓๕,๒๐๐ บาท
พวงเลี้ยงหอยจํานวน ๑,๐๐๐ สาย เปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
คาจางเหมาถักแพเชือก ๕๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒๖๕,๕๗๐ บาท
- ประมาณการรายรับ เฉลี่ยผลผลิตสายละประมาณ ๕ กิโลกรัม จํานวน ๑,๐๐๐ สาย
ราคากิโลกรัมละ ๑๕ บาท คิดเปนเงิน = ๗๕,๐๐๐ บาท อัตราการสูญเสีย ๓๐ %
คิดเปนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท
สรุปรายไดสุทธิ = ๕๒,๕๐๐ บาท
- ระยะเวลาการเลี้ยง ๘ เดือน
๗.๕ ปญหา – บางชวงในการเลี้ยงอาจมีเพรียงเขามายึดเกาะพวงหอย และเมื่อหอยโตขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้น
หอยอาจหลุดลวงสูพื้นทะเลได
๗.๖ ความตองการของตลาด/แนวโนม
มีปริมาณความตองการของตลาดเปนอยางมาก โดยการสํารวจตามทองตลาดพบวาหอยแมลงภู
ขนาดใหญมีราคาขายกิโลกรัมละ ๖๐-๙๐ บาท
๗.๗ การดูแลรักษา
ดู แ ลลดความหนาแน น ของลู ก หอยที่ เ กาะบนพวงเลี้ ย งหอย โดยลู ก หอยที่ ป ลดออกจากพวง
เพื่อลดความหนาแนนสามารถนํามาใสถุงตาขายแขวนเลี้ยงตอได และดูแลปองกันศัตรูตามธรรมชาติ เชน ปู
๗.๘ ความตองการของประชาชน/เหตุผล
เนื่ องจากราคาขายหอยแมลงภู ที่มี ร าคาค อ นข า งสู ง และมี ขั้ น ตอนการดู แ ลรั ก ษาที่ ไ ม ยุ งยาก
ทําใหมีเกษตรกรหลายรายตองการประกอบอาชีพเลี้ยงหอยแมลงภู
๗.๙ ขอเสนอแนะ
-

- ๓๓ ๘. แนวโนมความตองการผลผลิตสัตวน้ํา
ที่

ประเภทสัตวน้ํา

๑
๒
๓
๔

กุงกามกราม
ปูมา
ปูทะเล
กุงกุลาดํา

ความตองการ
สูง กลาง ต่ํา
/
/
/
/

ราคา/ก.ก.

ตลาดรับซื้อ

๒๕๐ - ๓๐๐
๓๕๐ - ๔๐๐
๓๕๐ - ๔๐๐
๑๘๐ - ๒๐๐

ภายในจังหวัดและตลาดกลาง
จังหวัดสมุทรสาคร

๙. คณะกรรมการประมงหมูบาน
องคประกอบ
๑. ผูนําหมูบาน หรือชุมชน
๒. ตัวแทนชาวประมง
๓. ตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย
บทบาทหนาที่
๑. รวมปฏิบัติงานปรึกษาหารือ และวางแผนการดําเนินงานกับเจาหนาที่ของรัฐ และสมาชิก
๒. รวมบริหารจัดการโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด
๓. สรุปผลการดําเนินงาน และสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่จังหวัดมอบหมาย

******************

- ๓๔ -

แนวทางการประเมินภาพรวมความเปนไปไดโครงการ
คําชี้แจง ใหยึดหลัก ความชัดเจน ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ความครบถวน เปนองคประกอบพิจารณา
แลวระบุคะแนนในแตละหัวขอ

ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๑. หลักการและเหตุผล

๑๐

๒. วัตถุประสงค

๑๐

๓. กิจกรรม เปาหมาย
พื้นที่ดําเนินการ
ความพรอม งบประมาณ
ผลผลิต
๔. การรับรู การมีสวนรวม
ของประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หรือกลุมเปาหมาย
๕. ความคุมคา

๑๐

๑๐

๑๐

ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๖. ประเด็น
ปจจัย เงื่อนไข
ความสําเร็จ
โครงการ
๗. ความเสี่ยง
และแนวทาง
แกไข
๘. การบริหาร
ทรัพยสินครุภัณฑ
การบริหาร
โครงการใหยั่งยืน
๙. ภาพถาย

๕

๑๐. ขอมูลประกอบ
โครงการ

๓๐

๕
๕

๕

รวมคะแนนที่ได...................................
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต (ถามี)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ไมเห็นดวย.............................................................................
เหตุผล................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ลงชื่อผูใหความเห็น (..........................................)
ตําแหนง (.....................................................)

- ๓๕ -

ภาคผนวก
คณะทีมงานออกแบบและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
และขอมูลประกอบโครงการ ประกอบดวย
๑. นายประเสริฐ แยมสรวล อดีตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สบจ.สป.มท.)
๒. นางณิรมล เกิดแกว

ผูอํานวยการสวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด สบจ.สป.มท.

๓. นายมาโนช ธาดาวิศรุต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สบจ.สป.มท.
๔. นายองอาจ นิ่มเปา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สบจ.สป.มท.

๕. นายอํานาจ สายะหมี

เจาหนาที่วิเคราะหและจัดทําระบบขอมูล สบจ.สป.มท.

****************************

สวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๐๕๐๙ มท. ๕๐๔๘๗

