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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาเชิงพาณิชย์ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยบนพื้นฐานของศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานทางการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำา แนวโน้มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา โอกาส และความท้าทายได้นำาเสนอเพื่อประกอบการศึกษา
ซึ่งพบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยภายใต้การสนับสนุนจากโครงการความช่วย
เหลือของรัฐบาล ชนิดสัตว์น้ำาชายฝั่งที่นิยมเลี้ยงได้แก่ กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำา ชนิดสัตว์น้ำาจืดได้แก่ปลานิลและปลาดุก ส่วนระบบ
การเลี้ยงพบว่าส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อดินมากกว่ากระชัง พื้นที่เลี้ยงที่สำาคัญ ได้แก่ ในบ่อดิน และแหล่งน้ำา ธรรมชาติ ใน
พื้นที่อำาเภอหนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อำาเภอบันนังสตา รามัน จังหวัดยะลา อำาเภอเมือง รือเสาะ ระแงะ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถยกระดับการเลี้ยงให้เป็นการค้าได้ เนื่องจาก
มีปัจจัยเอื้อในการประกอบกิจการที่สำาคัญหลายประการ รวมทั้งมีโอกาสขยายตัวได้อีก หากเพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้ำา
เศรษฐกิจที่เลี้ยง ตลอดจนปรับปรุงระบบผลิตให้สามารถตอบสนองความท้าทายที่เกิดขึ้นได้
คำาสำาคัญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา โอกาส ความท้าทาย

Abstract

This article is aimed to study, the current status and factors for commercial aquaculture farming
in three provinces of border regions of southern Thailand which focus on the potential and suitability of
the area. The infrastructure applied to aquaculture, trending factors impact, opportunities and challenges
were discussed. The result showed that most of the farmers practice small scales aquaculture that had been
supported by the government. The most commonly cultured coastal animal aquatic species included white
shrimp and tiger shrimp while in the freshwater tilapia and catfish are dominant. The culture systems
were mainly raised in ponds rather than cages. Key areas include farming in ponds and natural sources.
However the operators can raise the production value as a contributing factor in the operation, including
the opportunity to expand and improve the production system to meet the challenges.
Keywords : Aquaculture, Opportunity, Challenge
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บทนำา

ปัจจุบันประชากรโลกบริโภคโปรตีนจากสัตว์น้ำาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 และอาจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 เนื่องจาก
การบริโภคสัตว์น้ำามีประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนจากสัตว์ประเภทอื่นๆ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่าผลผลิตสัตว์น้ำามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงระดับ 172
ล้านตัน ภายในปี พ ศ 2564 ซึ่งการเติบโตส่วนใหญ่เกิดจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาเป็นหลัก โดยพบว่า ผลผลิตจากการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำามีโอกาสขยายตัวถึงร้อยละ 33 ในขณะที่ผลผลิตจากการประมงมีแนวโน้มคงที่ นอกจากนี้คาดว่าภายใน 6 ปีข้าง
หน้า ปริมาณผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจะมากกว่าผลผลิตจากการประมง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและบริโภคสัตว์
น้ำาที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา คือ การเติบโตของจำานวนประชากร การขยายตัวของเมืองและมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ทำาให้สัตว์น้ำาที่มีราคา แพงอาทิเช่น กุ้ง ปลาแซลมอน มีปริมาณผลผลิตเพิ่ม
ขึ้นและราคาถูกลง ประชาชนจึงหันมาบริโภคสัตว์น้ำาจากการ เพาะเลี้ยงแทนที่จากการจับจากธรรมชาติและมีอัตราการบริโภค
เพิม่ ขึน้ โลกาภิวฒ
ั น์ของระบบอาหาร ตลอดจนนวัตกรรมและการพัฒนาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการแปรรูปอาหาร การขนส่ง การกระจาย
สินค้า การตลาด รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และนำามาซึ่ง
ทางเลือกที่หลากหลายสำาหรับผู้บริโภค อีกทั้งยังทำาให้สินค้าสัตว์น้ำามีความปลอดภัยและคุณภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตามการบริโภค
สัตว์น้ำาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาค ยังมีความไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ประเทศที่พัฒนาสูง มีแนวโน้มอัตราการบริโภคสัตว์น้ำา
ในปริมาณน้ำาหนักสัตว์น้ำาต่อคน สูงกว่าประเทศกำาลังพัฒนา เป็นผลให้เกิดการซื้อขายระหว่างประเทศมากขึ้น เพราะประเทศ
ที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการนำาเข้าสัตว์น้ำา เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอและมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
ความต้องการบริโภคสัตว์น้ำาภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าความต้องการนำาเข้าสัตว์น้ำาของประเทศพัฒนาแล้วจะ
สูงขึ้นอีกใน อนาคต สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่นิยมบริโภคสัตว์น้ำาในท้องถิ่นหรือตามฤดูกาลมากกว่า กรมประมง
(2554) สำาหรับประเทศไทยปริมาณสัตว์น้ำาจากการทำาประมงทะเลส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 64 นำาขึ้นจากท่าเทียบเรือประมงในภาค
ใต้ ส่วนการเพาะเลี้ยงปลาส่วนใหญ่บริโภคในประเทศ สำาหรับปริมาณกุ้งขาวจากการเพาะเลี้ยง ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 ของ
ประเทศเป็นผลผลิตจากพื้นที่เพาะเลี้ยงในภาคใต้ โดยในปี พ ศ 2551 สัตว์น้ำาเค็มที่ขึ้น ณ ท่าปลาในภาคใต้รวม 950,464 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 67 โดยพื้นที่ที่พบปริมาณสัตว์น้ำาเค็มตามแหล่งธรรมชาติมากที่สุดคือชายแดนภาคใต้ 529,167 ตัน คิดเป็นร้อย
ละ 56 ของปริมาณสัตว์น้ำาเค็มรวมของภาคใต้ นอกจากนี้ภาคใต้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำาเค็มและกุ้ง ซึ่งในปี 2551 กลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพการเลี้ยงปลามากที่สุด โดยมีการเลี้ยงปลากะพงร้อยละ 75 และเลี้ยงปลากะรังร้อยละ 25
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554) บทความนี้ต้องการวิเคราะห์ถึงโอกาสความเป็นไปได้
หรือศักยภาพของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการและความท้าทายในการประสบผลสำาเร็จหรือล้มเหลวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำาไปสู่การมีมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรที่ดีขึ้น อันจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยเป้าหมายสุดท้ายคือความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. โครงสร้างพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
1.1 แหล่งน้ำาที่สำาคัญ
1.1.1 จังหวัดปัตตานี แหล่งน้ำาธรรมชาติที่สำาคัญ ได้แก่ แม่น้ำาปัตตานี แม่น้ำาสายบุรี คลอง
ท่าเรือและคลองสุไหงบารู มีระบบชลประทานเขื่อนปัตตานี และในแต่ละอำาเภอมีแหล่งน้ำาสำาคัญๆ ดังนี้ อำาเภอไม้แก่น ได้แก่
คลองไม้แก่น 150 ไร่ คลองกระจูด 80 ไร่ อำาเภอทุ่งยางแดง ได้แก่ พรุน้ำาดำา 4,000 ไร่ หนองลูโบ๊ะลือซง 50 ไร่ อำาเภอโคกโพธิ์
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ได้แก่ คลองกระโผ๊ะ 68.5 ไร่ คลองชลประทานท่าเรือ 56.2 ไร่ อำาเภอปะนาเระ ได้แก่ บึงปีกยาว 110 ไร่ อ่างเก็บน้าำ เตราะหัก 46 ไร่
อำาเภอมายอ ได้แก่ คลองชลประทานลูโบะยือไร 24.5 ไร่ คลองชลประทานเกาะจัน 18 ไร่ อำาเภอเมือง ได้แก่ หนองบลีดอ 8 ไร่
บึงซาวอ 5 ไร่ อำาเภอยะรัง ได้แก่ แหล่งน้ำาโต๊ะนาฆอ 35 ไร่ แหล่งน้ำากูแบสิรา 27 ไร่ อำาเภอยะหริ่ง ได้แก่ บึงใหญ่ต้นชะเมา
15.44 ไร่ บึงสะแล 12.68 ไร่ อำาเภอหนองจิก ได้แก่ หนองยาบี 30 ไร่ ทำานบปลากาแลซินา 18 ไร่ และอำาเภอสายบุรี ได้แก่ แหล่ง
น้ำาบือแนบาแด 325 ไร่ อ่างเก็บน้ำากะลาพอ 100 ไร่ (สำานักงานประมงจังหวัดปัตตานี, 2548)
1.1.2 จังหวัดยะลา มีแหล่งน้ำาที่สำาคัญ ได้แก่ (1) แม่น้ำาปัตตานี ต้นน้ำาอยู่ในเขตอำาเภอเบตง
ไหลผ่านอำาเภอเบตง ธารโต บันนังสตา กรงปีนัง เมืองยะลา ลงทะเลในเขตอำาเภอเมืองปัตตานี มีคลองสาขาที่สำาคัญ ได้แก่
คลองยะหา และคลองหนองจิก (2) แม่น้ำาสายบุรี มีต้นน้ำาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ไหลผ่านอำาเภอรามัน ออกสู่ทะเลในเขตอำาเภอ
สายบุรมี คี ลองสาขาทีส่ าำ คัญ ได้แก่ คลองไอบือแต คลองสายบุรี คลองพรุบาเจาะ คลองไม้แก่น คลองลูโบะบูโละ (3) อ่างเก็บน้าำ
เขือ่ นบางลาง อำาเภอบันนังสตา นอกจากนีย้ งั มีแหล่งน้าำ ตามธรรมชาติอน่ื ๆ โดยพบว่า อำาเภอบันนังสตา มีแหล่งน้าำ มากทีส่ ดุ 73 แห่ง
พืน้ ที่ 38,942.8 ไร่ อำาเภอรามัน 50 แห่ง พืน้ ที่ 7,237 ไร่ และอำาเภอเมือง 84 แห่ง พืน้ ที่ 4,381 ไร่ รวมทัง้ จังหวัดมีแหล่งน้าำ 273 แห่ง
พื้นที่ทั้งสิ้น 51,244.6 ไร่ (สำานักงานประมงจังหวัดยะลา, 2554)
1.1.3 จังหวัดนราธิวาส แหล่งน้ำาธรรมชาติ มีแม่น้ำาสำาคัญ 4 สาย คือ (1) แม่น้ำาบางนรา รับน้ำา
จาก เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดีผ่านคลองสุไหงปาดี คลองจวบ คลองโตะเจ๊ะ คลองยะกัง และคลองตันหยงมัส ไหลผ่านท้องที่
อำาเภอตากใบ สุไหงปาดี ระแงะ และไหลลงสู่ทะเลที่อำาเภอเมืองนราธิวาส ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร (2) แม่น้ำาโกลก มีต้นน้ำาใน
อำาเภอแว้ง ไหลผ่านอำาเภอสุไหงโกลกลงสู่อ่าวไทยที่อำาเภอตากใบ ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร มีคลองสาขาที่สำาคัญได้แก่ คลอง
โต๊ะแดง คลองมูโนะ คลองโคกไผ่-คลองลาน (3) แม่น้ำาสายบุรี มีต้นน้ำาในอำาเภอสุคิริน ไหลผ่านอำาเภอจะแนะ ศรีสาคร รือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ยาวประมาณ 195 กิโลเมตร
(4) แม่น้ำาตากใบ อยู่ชายฝั่งตะวันออก ท้องที่ตำาบลเจ๊ะเห ศาลาใหม่ อำาเภอตากใบ ไหลไปบรรจบแม่น้ำาโกลกที่บ้านตาบา อำาเภอ
ตากใบ ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่พรุที่สำาคัญ 2 แห่ง คือ พรุสิรินธรหรือพรุโต๊ะแดง ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอตากใบ
สุไหงโกลก สุไหงปาดี และพรุบาเจาะ ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอเมือง ยี่งอ บาเจาะ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 36,1137 ไร่ (สำานักงานประมง
จังหวัดนราธิวาส, 2554)
1.2 คุณภาพน้ำาในพื้นที่ลุ่มน้ำาตอนล่าง
คุณภาพน้าำ ในลำาน้าำ สายหลักโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ โดยบริเวณต้นน้าำ ถึงกลางน้าำ ส่วนใหญ่ยงั มีคณ
ุ ภาพ
น้าำ อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ถงึ ดี ส่วนในบริเวณกลางน้ำาบางแห่งต่อเนื่องถึงพื้นที่ปลายน้ำาที่มีชุมชนหลายแห่งตั้งอยู่ริมน้ำา จะมีสิ่งปน
เปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟิคัลโคลิฟอร์มมากขึ้น จากน้ำาทิ้งชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งกำาเนิดสำาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางน้ำา สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (2556) รายงานว่า ลุ่มน้ำาสายบุรีคุณภาพน้ำาอยู่ในเกณฑ์ดี ลุ่มน้ำา บางนราและลุ่มน้ำา
โกลก คุณภาพน้ำาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นคลองแว้งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
1.3 แหล่งพันธุ์สัตว์น้ำาและรับบริการทางวิชาการ
เกษตรกรสามารถจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำาและขอรับการบริการวิชาการจากหน่วยงานของกรมประมงและ
เอกชนในพื้นที่ อาทิเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำาจืดปัตตานี อำาเภอยะรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงชายฝั่ง
ปัตตานี อำาเภอยะหริ่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำาจืดยะลา อำาเภอธารโต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำาจืด นราธิวาส
อำาเภอเมือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงชายฝั่งนราธิวาส อำาเภอตากใบ เป็นต้น
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1.4 แรงงาน
จากข้อมูล สำานักงานจังหวัดนราธิวาส (2552) รายงานว่า ในไตรมาส 3 ปี 2552 ประชากรที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ที่อยู่ในกำาลังแรงงานมี 391,252 คน มีงานทำา 378,117 คน เป็นผู้ว่างงาน 12,585 คน อัตราการว่างงานร้อยละ 3.22
แรงงานภาคเกษตร 133,938 คน
1.5 ตลาดสัตว์น้ำาที่สำาคัญในพื้นที่
มีท่าเทียบเรือในจังหวัดปัตตานี 39 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 8 แห่ง (พรสุข จงประสิทธิ์, 2544)
1.6 ระบบสาธารณูปโภค
พื้นที่ส่วนใหญ่มีระบบไฟฟ้า การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลดี
1.7 กำาลังการบริโภคในพื้นที่
ประชากรในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี พ.ศ. 2555 มีจาำ นวน 1,929,826 คน (กรมการปกครอง, 2555)
2. การผลิตและการบริโภค
ลักษณะโครงสร้างการผลิตของภาคใต้ส่วนใหญ่พึ่งพาเศรษฐกิจหลักที่สำาคัญประกอบด้วยการเกษตร ประมง
อุตสาหกรรม และการค้า จากการศึกษา พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างการผลิตประมงในภาคใต้ได้เปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างมาก จากการที่มีบทบาทสำาคัญคือมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) กลับมี
สัดส่วนลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง โดยเหลือเพียงร้อยละ 6.4 ในปี พ.ศ. 2553 ทั้งที่อาชีพประมงมีความสำาคัญต่อคนในภาคใต้เป็นอย่าง
มาก เนื่องจากภาคใต้มีพื้นที่ติดทะเลทั้งสองด้าน การทำาประมงในภาคใต้กว่าร้อยละ 90 เป็นการทำาประมงทะเล ซึ่งรวมประมง
พื้นบ้านด้วย อย่างไรก็ตามสถานการณ์การทำาประมงในภาคใต้ประสบปัญหาสำาคัญจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของทรัพยากร
สัตว์น้ำาทะเลจากที่เคยมีปริมาณ 500,000 ตันต่อปี เริ่มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เฉลี่ยเหลือเพียง 300,000 ตันต่อ
ปีเท่านั้น โดยมีสาเหตุหลายปัจจัยคือ ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม การประกาศเขตเศรษฐกิจจำาเพาะของประเทศเพื่อนบ้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่งมีผลผลิตลดลง แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานภาวะเศรษฐกิจภาคใต้
ไตรมาส 4/2555 พบว่า การประมงปรับเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณผลผลิตและมูลค่า มีปริมาณสัตว์น้ำาที่นำาขึ้นท่าเทียบเรือขององค์การ
สะพานปลาภาคใต้ เท่ากับ 81,015 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 3,471 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 สำาหรับราคากุ้งขาวขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาเดียวกับปีที่แล้วอยู่ที่ 156 บาทต่อกิโลกรัม (สำานัก
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้, 2555)
3. ชนิดสัตว์น้ำาที่นิยมเลี้ยงและระบบการเลี้ยง
การเลี้ยงสัตว์น้ำาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักเลี้ยงในรูปแบบบ่อดินมากกว่าการเลี้ยงในกระชัง โดยพบว่า ใน
ปี 2552 จังหวัดปัตตานีมีชนิดสัตว์น้ำาที่นิยมเลี้ยงประเภทสัตว์น้ำาชายฝั่งมากที่สุดคือกุ้งทะเลในบ่อดิน ชนิดกุ้งขาว เลี้ยงมาก
ในอำาเภอหนองจิก ยะหริ่งและอำาเภอเมือง ส่วนกุ้งกุลาดำามีเนื้อที่เลี้ยงมากเป็นอันดับสองในอำาเภอหนองจิก ยะหริ่งและอำาเภอ
เมืองเช่นกัน โดยมีเนื้อที่รวมทั้งจังหวัด 5,932 ไร่ ปลาน้ำากร่อยนิยมเลี้ยงในกระชังมากกว่าในบ่อดินโดยอำาเภอ ที่เลี้ยงมาก
ได้แก่ อำาเภอยะหริ่งและสายบุรี มีพื้นที่เลี้ยงทั้งจังหวัด 372 ไร่ ส่วนการเลี้ยงปลาน้ำาจืดนิยมเลี้ยงใน 2 รูปแบบคือบ่อดินและ
กระชัง ประกอบด้วยการเลี้ยงปลาน้ำาจืดกินพืชในบ่อดิน นิยมเลี้ยงในอำาเภอโคกโพธิ์ ยะหริ่ง แม่ลาน ปลาน้ำาจืดกินเนื้อในบ่อ
ดิน นิยมเลี้ยงในอำาเภอยะหริ่ง เมือง หนองจิก ส่วนปลานิลในบ่อดินนิยมเลี้ยงในอำาเภอโคกโพธิ์หนองจิก เมือง รวมพื้นที่เลี้ยง
ทั้งจังหวัด 3,072 ไร่ ในขณะที่การเลี้ยงปลาน้ำาจืดในกระชังประเภทกินพืชนิยมเลี้ยงที่อำาเภอ ยะหริ่ง ประเภทกินเนื้อนิยมเลี้ยง
ในอำาเภอยะหริ่ง หนองจิก และประเภทปลาในกระชังนิยมเลี้ยงในอำาเภอสายบุรีและ ยะหริ่ง รวมพื้นที่เลี้ยงทั้งจังหวัด 227 ไร่
(สำานักงานประมงจังหวัดปัตตานี, 2552)
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จังหวัดยะลา พบว่า ในปี พ ศ 2553 ผลผลิตสัตว์น้ำาจืดในจังหวัดยะลาส่วนใหญ่มาจากการ เพาะเลี้ยงร้อยละ 89.4
และมาจากการจับสัตว์น้ำาจากธรรมชาติร้อยละ 10.6 โดยมีผลผลิต 993.19 ตัน มีปริมาณการจับ 88.95 ตัน ส่วนผลผลิตจาก
สัตว์ทะเล พบว่า ไม่มี สำาหรับระบบการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำามีหลากหลายดังนี้ การเลี้ยงในกระชัง พื้นที่เลี้ยง 2 ไร่ สัตว์น้ำาที่
นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลากด ปลาดุก และปลาทับทิม การเลี้ยงในนาข้าว พื้นที่เลี้ยง 5.5 ไร่ ปลาที่นิยมเลี้ยงปลานิลและปลาดุก การ
เลี้ยงในบ่อซีเมนต์/บ่อพลาสติก พื้นที่เลี้ยง 6.5 ไร่ ปลาที่นิยมเลี้ยงได้แก่ปลานิล ปลาดุกและปลาจีน การเลี้ยงในบ่อดิน มีพื้นที่
เลี้ยง 500 ไร่ ปลาที่นิยมเลี้ยงไก้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาจีน และปลาจาระเม็ดน้ำาจืด และการเลี้ยงปลาในร่อง
สวน พื้นที่ 2 ไร่ นิยมเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียนและปลาแรด รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 552 ไร่ (สำานักงานประมงจังหวัดยะลา,
2556)
ส่วนจังหวัดนราธิวาส จากการศึกษาข้อมูลเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ปี พ ศ 2553 พบว่า อำาเภอเมืองนราธิวาสมี
เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำามีพื้นที่มากที่สุดคือ 362 ไร่ รองลงมาได้แก่ อำาเภอรือเสาะ อำาเภอระแงะ อำาเภอตากใบและอำาเภอ
แว้งเท่ากับ 165,153 148,137 และ 109 ไร่ ตามลำาดับ รวมพื้นที่เลี้ยงทั้งจังหวัด 1,430 ไร่ ผลผลิต 3,303,867 กิโลกรัม ชนิด
สัตว์น้ำาที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลานิล และปลาดุก (สำานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส, 2553)
4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
4.1 ด้านกายภาพ
1) พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) พื้นที่ประสบอุทกภัยมากขึ้นและมีแนวโน้มผลกระทบรุนแรงมากขึ้น
3) สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
4) ปริมาณน้ำาท่ามาก แต่จำาเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ำาเพิ่มเติม
5) เทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาได้มีการพัฒนาขึ้น
6) ระบบการผลิตโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
1) การประมงมีศักยภาพสูงแต่กำาลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล
2) การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างนวัตกรรม
3) แรงงานระดับล่างประสบปัญหาขาดแคลน ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำางานมาก
4) ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย (โครงการตลาดวิชา
มหาวิทยาลัยชาวบ้าน ชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ชุดที่ 3, 2549)
5) แนวโน้มความต้องการด้านพลังงานและอาหารจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามภาวการณ์ขยายตัวของ
เศรษฐกิจ
6) รัฐบาลประเทศไทยจะลงทุนขยายการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และได้
รับการยอมรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
7) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภายใต้กรอบ IMT-GT J D S และ GMS
รวมถึง AEC
8) การลงทุน มีการลงทุนเพื่อการวิจัย มีแหล่งสินเชื่อการผลิต
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รายได้ของพื้นที่
สำาคัญมากขึ้น

4.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ถูกใช้ประโยชน์จนเกิดความเสือ่ มโทรมและส่งผลกระทบต่อฐานการสร้าง
2) แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาท

3) แนวโน้มของประชากรโลกและประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง โดยจำานวนประชากรวัยเจริญพันธุ์ มีแนว
โน้มลดลง ประชากรสูงวัยมีเพิ่มขึ้น
โอกาสการพัฒนา
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีเป็นแหล่งรองรับผลผลิตด้านการประมงขนาดใหญ่ใน
ภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากมีอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆที่หลากหลาย มีกลุ่มอาชีพหรือหน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำา สัตว์น้ำาตามธรรมชาติมีความหลากหลาย มีแหล่งน้ำาในการเพิ่มผลผลิตทั้ง ในระบบธรรมชาติ
และระบบเลี้ยง (สำานักงานประมงจังหวัดปัตตานี, 2554) ภูมิอากาศและภูมิศาสตร์เอื้อต่อการผลิตสัตว์น้ำา มีพื้นที่ติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซียทำาให้สามารถระบายผลผลิตสัตว์น้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำานักงานประมงจังหวัดยะลา, 2554) ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำาตามธรรมชาติ
(สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง, 2554) มีการเฝ้าระวังการทำาประมงผิดกกหมาย รวมถึงรัฐบาลส่งเสริม
การประกอบอาชีพด้านการประมง (กรมประมง, 2554) สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลผลิตด้านการประมงส่งออกจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล และมาตรฐานฮาลาล รวมถึงส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสัตว์น้ำาชนิดใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง ภาคประชาสังคม
และองค์กรเอกชนมีความเข้มแข็งสามารดำาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงได้อย่างต่อเนื่อง (สำานักงานประมง
จังหวัดปัตตานี, 2554) เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถรับบริการทางวิชาการจากเจ้าหน้าที่ประมงหรือหน่วยงานทางการ
ศึกษาด้านประมงที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งประมงน้ำาจืดและชายฝั่ง ซึ่งรวมถึงการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำาและ ตัวอย่างสัตว์
น้ำาเพื่อดำาเนินการตามมาตรการสร้างมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยทั้งระบบ
ความท้าทาย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัจจัยที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องตระหนักใน
การบริหารจัดการฟาร์ม ดังนี้
1. การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทีผ่ า่ นมาอุตสาหกรรมเพาะเลีย้ งสัตว์นาำ้ ถูกโจมตีอย่างหนัก เรือ่ งทีก่ อ่ ให้เกิดความ
เสียหายต่อสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมต่อการเพาะเลีย้ งสัตว์นาำ้ ส่วนใหญ่มกั อยูต่ ามชายฝัง่ ทำาให้สารอาหาร สารเคมี
และยาสัตว์มโี อกาสรัว่ ไหลสูแ่ หล่งธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการจำาเป็นต้องจัดทำาระบบบำาบัดน้าำ เสียก่อนที่ จะปล่อยออกนอกฟาร์ม
นอกจากนีอ้ าจมีปญ
ั หาการหลุดรอดของสัตว์นาำ้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสูแ่ หล่งธรรมชาติ ทำาให้เกิดการแข่งขันกับสายพันธุพ์ น้ื เมืองอันนำาไป
สูป่ ญ
ั หาการสูญพันธุห์ รือการแพร่กระจายโรคสูส่ ายพันธุพ์ น้ื เมืองได้ สำาหรับการเพาะเลีย้ งสัตว์นาำ้ ทีต่ อ้ งอาศัยทีต่ น้ื ชายฝัง่ เช่น
การเลีย้ งกุง้ และปลาบางชนิด ก็มกั เกิดปัญหาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนและส่งผลกระทบต่อความเค็มของดินในบางพืน้ ที่ ดัง
นัน้ ในอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งระบบปิดหรือระบบสมดุลนิเวศเพือ่ ป้องกัน ควบคุม ฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อม ผลผลิต
ปลอดภัย จึงเป็นสิง่ จำาเป็นเพือ่ มิให้มผี ลกระทบจากการเพาะเลีย้ งสัตว์นาำ้ (Bostock, McAndrew, Richards et. al., 2010)
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2. ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด ในปี 2552 ผลผลิตจากการทำาประมงทั้งโลก 1.6 ล้านตัน รวมกับเศษปลาที่เหลือ
จากการแปรรูปอีก 5.5 ล้านตัน ถูกนำาไปผลิตปลาป่น โดยผลผลิตร้อยละ 73 นำาไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา นอกจากนี้การ
เพาะเลี้ยงยังต้องการใช้น้ำามันปลาสูงถึงร้อยละ 81ของปริมาณน้ำามันปลาที่ผลิตได้ทั้งหมด การเติบโตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
จึงเป็นสาเหตุที่ทำาให้ปัญหาการขาดแคลนปลาป่นและน้ำามันปลาที่ได้จากการทำาประมง ทำาให้มีแนวโน้มต้องเผชิญกับแรงกดดัน
มากขึ้นและมีต้นทุนด้านอาหารสัตว์น้ำาสูงขึ้น (Naylor, Goldburg, Primavera et. al., 2000) อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำา ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำาและน้ำาท่วม เนื่องจากปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและ
พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงที่มีอยู่อย่างจำากัด ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตในอนาคตได้ จึงจำาเป็นต้องมี
มาตรการปกป้องและการจัดการที่ดีพอ เช่น การกำาหนดเขตเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการ
ใช้ทรัพยากรเหล่านี้มากเกินไปได้
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทำาให้อุณหภูมิโลกเปลี่ยนไปและระดับน้ำา
ทะเลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิศาสตร์ของบริเวณที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง โดยพื้นที่ที่มีฝนตกชุกอยู่แล้ว
ก็จะมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นอีก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำาให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงมีอุปสรรคทางเทคนิคการเลี้ยงและใน
เชิงเศรษฐกิจ ส่วนระดับน้ำาทะเลที่สูงขึ้นส่งผลเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล หอย ยังทำาให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับการ
เพาะเลี้ยงปลา หอย และกุ้งตามแนวชายฝั่งทะเลเปลี่ยนแปลงไป
4. ความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วจะมีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง รวมถึงอาหารที่คำานึงถึงจริยธรรมในการ
ผลิต ฉะนั้นในอนาคตการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากความต้องการ ของประเทศผู้นำาเข้า
สูงขึ้น อาทิเช่น การตรวจสอบย้อนกลับ การรับรองความปลอดภัยอาหาร การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนกระบวนการผลิต อาจจะทำาให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่แบบครบวงจรมีโอกาสปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย ’
5. นโยบายการพัฒนาของรัฐผ่านโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมงหรือผู้ประกอบการที่ดำาเนินกิจกรรมผลิตที่
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ปรึกษาหารือกับชุมชนท้องถิ่น ทำาให้ไม่รู้ไม่เข้าใจ เข้าไม่ถึงท้องถิ่น ในที่สุดการพัฒนานี้แม้มี
เจตนาดีก็อาจกลายเป็นผลร้ายส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงชุมชนในมิติต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่
ปี 2547 สมมุติฐานหนึ่งที่เป็นรากเหง้าความขัดแย้งคือความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาดังกล่าว
(โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน ชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ชุดที่ 1, 2548)
สรุป

จากการศึกษาสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
พบว่า โอกาสความเป็นไปได้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำาทั้งสัตว์น้ำาชายฝั่งและสัตว์น้ำาจืดเชิงพาณิชย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องมีการดำาเนินกิจกรรมการผลิตในรูปแบบที่เป็นการเลี้ยงแบบยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อ
ระดับการผลิตและการบริโภคในอนาคต อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาขาดแคลนและแย่งชิงทรัพยากร
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ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อความ
ต้องการซื้อ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรนำาแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาอย่างยั่งยืนไปใช้ เช่น ลดความเครียด
ของสัตว์น้ำา เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากมลพิษชีวภาพและสารเคมี การใช้วัคซีนควบคุมโรคแทนยาปฏิชีวนะ การเลี้ยงสัตว์น้ำา
ในระบบปิดซึ่งมีน้ำาหมุนเวียน ช่วยประหยัดการใช้น้ำาและให้ผลผลิตสูง นอกจากนี้ควรส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ
การจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา เพื่อมุ่งการผลิตสินค้าสัตว์น้ำาที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย มีคุณภาพสูงและ
เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาอย่างยั่งยืน
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