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ท่ีมา ความส าคัญ วัตถปุระสงค์ และกรอบการศึกษาในภาพรวม 

ท่ีมาและความส าคัญของการศึกษา 

เป็นท่ีทราบกันดีว่า ปลาทู เป็นสัตว์น ้าเศรษฐกิจท่ีอยู่คู่คนไทย และวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน อย่างไรก็
ตาม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั งโดยชาวประมงและผู้บริโภคเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณการจับ ราคาปลาทูตาม
ท้องตลาด และหลักฐานจากตัวชี วัดจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการ อาทิ ผลการจับปลาทูย้อนหลัง ค่าปริมาณ
การจับต่อหน่วยการลงแรงประมง และปริมาณการน้าเข้าปลาทูจากต่างประเทศ ซึ่งหลักฐานท่ีกล่าวมานั น  
ล้วนชี ให้เห็นว่าจ้านวนปลาทูในน่านน ้าไทยนั นปัจจุบันได้ลดจ้านวนลงอย่างมาก  

ฝ่ายเกษตรของส้านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้ยืนยันปัญหา วิกฤติปลาทู ด้วยการจัดให้

ปลาทูเป็นหนึ่งใน 13 รายการสินค้าเกษตรไทยท่ีมีความเส่ียง มีการจัดท้าหนังสือ เรื่อง กู้วิกฤตปลาทูด้วย
ฐานความรู้ของสังคมไทย (จารุมาศ 2557) และ เส้นทางปลาทูไทย คุณค่า อนาคต และความเสี่ยง (จารุมาศ 
และคณะ 2556) ซึ่งก่อนหน้านั นได้มีการศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาของปลาทู ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง 
“โครงการสังเคราะห์ทิศทางงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย” 
(จารุมาศและคณะ 2555) ซึ่งวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ รวม 115 เรื่อง ท่ีมีตั งแต่ ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา  
ซึ่งนักวิจัยได้ลงพื นท่ีส้ารวจสถานการณ์การท้าประมงปลาทูในหลายพื นท่ี และได้ชี ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหา
หลายในมิติ  

ผลจากการวิจัยดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งของผู้ท้าประมง และพบปัญหาด้านการ
บริหารจัดการตามมาตรการควบคุมดูแลของภาครัฐ ฯลฯ โดยมีการประมวลผลในภาพรวม และเสนอทิศทางการ
วิจัยท่ีควรเร่งด้าเนินการเพื่อหาความรู้ท่ีจ้าเป็นใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปลาทู 2) องค์ความรู้ในทิศทางการรับมือกับผลกระทบทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงใน
ระบบการตลาด ตลอดจนการจัดการธุรกิจการประมงปลาทู และ 3) องค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบายและมาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรปลาทู  

นอกเหนือจากโครงการศึกษาวิจัยข้างต้น ยังมีการด้าเนินงานวิจัย เรื่อง “โครงการการศึกษาสถานภาพ
ของทรัพยากรปลาทูที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นผิวทะเล” (เมธีและคณะ 2560) ซึ่งวิเคราะห์
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สถานการณ์ของทรัพยากรปลาทูในประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์ตามสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและบริบท  
ในการท้าประมงท่ีเปล่ียนแปลงไป  

จากงานวิจัยในภาพรวม จะได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีงานวิจัยข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปลาทูอยู่แล้วส่วนหนึ่ง  
ซึ่งงานทางวิชาการเหล่านี  ได้รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาและทางออกอยู่บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม การน้าเอา
ผลงานวิจัยท่ีผ่านมาไปสังเคราะห์ผลต่อเพื่อเป็นทางออกให้สังคมแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนั น ยังไม่มี
การด้าเนินการอันเป็นท่ีประจักษ์ 

ปัญหาในด้านทรัพยากรปลาทูนั น นับว่าเป็นปัญหาท่ีชัดเจน และตระหนักได้โดยผู้คนหมู่มากในประเทศ 
เป็นปัญหาท่ีผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยตรง และเป็นปัญหาท่ีต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
หลากหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือกัน ปัญหานี ยังสามารถใช้เป็นส่ือในการจุดประกายและส่ือสารไปในสังคม  
เพื่อสร้างความตระหนักของสาธารณชนให้รับรู้ไปถึงปัญหาของทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยโดยรวมได้ง่าย 
ซึ่งหากสามารถด้าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วน และเกิดเป็น
แบบอย่างในการแก้ปัญหาท่ีดี ซึ่งสามารถน้าไปต่อยอดเพื่อการแก้ปัญหาอื่น ๆ ต่อไปได้ 

ทางคณะประมง และฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งตระหนักถึงปัญหาในทรัพยากรทาง
ทะเลของประเทศไทย  และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการหาทางให้ทรัพยากรทางทะเล ได้สามารถฟื้นฟูกลับมา 
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน จึงประสงค์จะผลักดันการด้าเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ในเรื่อง  “บูรณาการ
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพื่อการบริหาร
จัดการประมงอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีรัดกุมในการกล่ันกรองข้อมูล
ความรู้ ภายใต้การมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้ และข้อคิดเห็นจากหลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชาวประมง ทั งประมงพาณิชย์ และประมงพื นบ้าน ฯลฯ ทั งนี  เพื่อจะได้แนวทางการ
บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรท่ีเหมาะสม มีทางออกซึ่งเป็น ท่ียอมรับโดยทุกฝ่าย และ 
จะน้าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในท่ีสุด 

โครงการศึกษาวิจัยครั งนี  เกิดจากความร่วมมือจากทางคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ของคณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้าเนินการร่วมกับนักวิชาการ จากส้านักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านข้อมูล และการอ้านวยการเพื่อด้าเนินการในภาคสนาม  
จากทางกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  
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วัตถปุระสงค์ในการศึกษาวิจัย 

1) เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางใน 
การแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ 

2) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปลาทูในระบบนิเวศของอ่าวไทย 

3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยา และล้าดับความส้าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 
ปลาทูในระบบนิเวศของอ่าวไทย 

4) เพื่อประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการของภาครัฐ ตลอดจน
รูปแบบในการบังคับใช้ท่ีเกิดต่อภาคประชาสังคม 

5) เพื่อประเมินปัจจัยทางสังคมและชุมชนท่ีมีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมงในด้านรูปแบบวิธีการ 
เครื่องมือท้าประมง การลงแรงท้าประมง และเขตท้าประมงท่ีก้าหนด 

6) เพื่อหาแนวทางการขับเคล่ือนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นการบูรณาการทั งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม ผ่านการปรับปรุงมาตรการการจัดการประมงท่ีมีอยู่แล้วให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ น โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน  

7) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชนในการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้าอย่างยั่งยืน 

8) เพื่อเป็นการจุดประกายในการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
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ขอบเขตในการศึกษาวิจัย 

1) ศึกษารวบรวมฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ตามลักษณะกรอบการด้าเนินการใน ภาพที่ 1 โดย
ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยร่วม ทั งมิติทางชีววิทยาทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม การใช้
ประโยชน์ และการควบคุมทางการประมง ท่ีมีบทบาทความส้าคัญต่อสถานการณ์และแนวโน้มในการเปล่ียนแปลง
ของทรัพยากรปลาทู 
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ภาพที่ 1 ลักษณะข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ในปัจจัยร่วมทุกด้าน ทั งมิติทางชีววิทยา ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ ระเบียบ มาตรการ และการควบคุมทางการประมง  
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2) ลงพื นท่ีศึกษาในภาคสนามเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ ท่ีต่อยอดจากเดิม โดยเฉพาะใน

ด้านสถานภาพทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ และการควบคุมทางการประมง ท่ีมี

ผลกระทบต่อสถานการณ์และแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปลาทู โดยทั งนี  มีขอบเขตพื นท่ีศึกษา

ภาคสนามท่ีครอบคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหลักของปลาทู 

ในประเทศไทย โดยมีจังหวัดตัวแทนท่ีส้ารวจข้อมูลและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในพื นท่ีชายฝ่ังทะเล  

7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 2) 

3)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  พื นท่ีตามจังหวัดชายทะเลท่ีก้าหนดเป็นตัวแทนเพื่องานวิเคราะห์ชุมชน สังคมประมง โดยจะด้าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษามุมมองและทางออกร่วมกัน 
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4) ด้าเนินการวิจัยโดยมุ่งเน้นให้เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โปร่งใส และสอดรับกับ

เป้าประสงค์ภาพรวมในตลอดขั นตอนการด้าเนินงาน  
 
5) ประมวลและวิเคราะห์ความรู้ด้านระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมทางน ้า การใช้ประโยชน์ทางการ

ประมง มาตรการทางการประมง และผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยข้อมูลความ รู้หลักจาก 
ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้    
ธรรมาภิบาลท่ีดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน” (คณะประมง 2562) 

 

6) น้าเสนอผลการด้าเนินการต่อคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังจากท่ีได้มีการสังเคราะห์
แนวทางการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาในเบื องต้น และ หลังจากท่ีได้ผลสังเคราะห์สุทธิในตอนท้ายสุดของโครงการ 

 

7) ถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาสู่ภาคประชาสังคมในวงกว้างเมื่อส้าเร็จโครงการ 
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หน่วยงานและความร่วมมือทางวิชาการ 

1) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) ส้านักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์  
 

อนึ่ง เพื่อให้โครงการส้าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลวิจัยร่วมกันอันจะน้าไปสู่
การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดโครงการเป็นส่ิงจ้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั น
ทุกกระบวนการวิจัยจึงต้องอาศัยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค์ จึงมีเป้าหมายให้มีการเชิญคณะกรรมการ ตลอดจนกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ปลาทู มาเป็นท่ีปรึกษา เพื่อให้ค้าแนะน้าและแลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดระยะเวลาการด้าเนินโครงการ ดังนี  

คณะท่ีปรึกษาในการด าเนินโครงการ 

1) อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

3) นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้านแห่งประเทศไทย 

4) นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย 

5) ประธานสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค 

6)   ตัวแทนภาคประชาสังคมเพื่อชุมชนประมง (คุณสุรจิต ชิรเวทย์) 

7) ตัวแทนชาวประมงผู้จับปลาทูทั งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  

8) ตัวแทนภาคประชาสังคมเพื่อส่ิงแวดล้อม 

9) ตัวแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

10) ตัวแทนองค์กรต่างประเทศ อาทิ SEAFDEC ฯลฯ 
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สรปุผลการศึกษาในภาพรวม 
 

1) ด้านสถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปลาท ู

 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึงพ.ศ. 2560 ผลผลิตปลาทูส่วนใหญ่ทางฝ่ังอ่าวไทยมาจากการท้าประมงพาณิชย์  
(84.7-90.9 %) มากกว่าการท้าประมงพื นบ้าน (8.0-05.3 %) เครื่องมือประมงพาณิชย์หลักท่ีจับปลาทูได้มากท่ีสุด 
คือ อวนล้อมจับ (58.2 %) รองลงมา คือ อวนลากคู่ (23.3 %) และอวนติดตา (00.5 %) เครื่องมือประมงพื นบ้าน
หลัก ท่ีจับปลาทูได้มากท่ีสุด คือ อวนติดตาปลาทู (78.4 %) รองลงมา คือ อวนติดตาอื่น ๆ (20.5 %) ปลาทูท่ีจับ
ทางฝ่ัง อ่าวไทย เกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตมาจากเขตประมง 3 ในเขตพื นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ซึ่งครอบคลุมพื นท่ี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (46.5 %) รองลงมา คือ เขตประมง 2 ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน  
ซึ่งครอบคลุมพื นท่ีจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี (27.8 %) 

ปริ ม าณปลา ทู ท่ี จับ ไ ด้ ในพื น ท่ี อ่ า ว ไ ทย ช่ว งปี  พ .ศ . 2533 ถึ ง  พ . ศ .  2557 มี ผล จับระหว่ า ง  
76,997-136,005 ตัน แต่หลังจากปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตปลาทูลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งมีปริมาณการจับ 128,835 ตัน ได้ลดลงเหลือเพียง 53,452 ตัน ในปี พ.ศ. 2558 (ลดลง 58.5 %) และตั งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 ผลจับปลาทูยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉล่ียปีละ 19.7 %  

ผลการส้ารวจในพื นท่ีอ่าวไทยในเขตอ่าวไทยตอนและบางส่วนของอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก (จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์) ช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2560 พบปลาทูขนาดความยาวตั งแต่ 03.00-20.50 ซม. โดยในช่วง
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีขนาดความยาวเฉล่ียท่ีมากกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ (06.99 ซม.)  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูกาลอื่น ๆ พบว่าปลาทู 66.7-000.0 % ท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์นั น มีขนาดเล็กกกว่า 
ขนาดแรกสืบพันธุ์ (06.99 เซนติเมตร)  

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสัตว์น ้าท่ีจับได้จากการส้ารวจเครื่องมืออวนด้าในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในช่วงปี 
พ .ศ .  2560 ถึ ง  พ .ศ .  2560 สัด ส่วนของปลาทู ท่ี จับไ ด้พบตั งแต่  2 .6 -2 .8 % อัตราการ จับปลาทู   
68.33-75.98 กก./วัน/ล้า ลดลงจากเดิมท่ีเคยจับได้ (35.2-64.5 % อัตราการจับปลาทู 038.59-300.57 กก./วัน/
ล้า นอกจากนี  ยังพบการเปล่ียนแปลงในการปรากฏของปลาทูจากในช่วง 00 ปีท่ีผ่านมาในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน 
โดยในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงพ.ศ. 2548 (อัญญานี 2550) ปลาทูในอ่าวไทยตอนในจะพบมากใน 3 ช่วงเวลา คือ 
เดือนมกราคม (มีอัตราการจับ เฉล่ีย 80.44-058.84 กก./วัน/ล้า) เดือนพฤษภาคม (มีอัตราการจับเฉล่ีย  
0,220.44 กก./วัน/ล้า) และช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน (มีอัตราการจับเฉล่ีย 085.97-440.88 กก./วัน/ล้า)  
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ผลการศึกษาข้างต้น มีความแตกต่างจากในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2560 ซึ่งพบปลาทูได้มากในพื นท่ี
อ่าวไทย ตอนใน ตั งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2560 มีอัตราการจับ 308.83-567.34 กก./วัน/ล้า  
ซึ่งในภาพรวม ของช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2560 พบขนาดเฉล่ียของปลาทูท่ีจับได้จากอวนด้าในพื นท่ีอ่าวไทย
ตอนใน ตั งแต่ 04.60-20.00 เซนติเมตร ส่วนในช่วงท่ีจับปลาทูได้มาก (เดือนธันวาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2560) 
พบขนาดเฉล่ีย คือ 08.58-09.26 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ (ขนาดแรกสืบพันธ์เพศผู้  
06.5 เซนติเมตร และเพศเมีย 08.0 เซนติเมตร) ส้าหรับช่วงท่ีพบปลาทูขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ คือ 
 ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม นอกจากนี  ฤดูกาลสืบพันธุ์ของปลาทูในอ่าวไทยตอนในมีการเปล่ียนแปลงไปจาก
การศึกษาของปิยะวรรณ และ คณะ (2549) ซึ่งพบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม และช่วงเดือนสิงหาคมถึง
กันยายน ขณะท่ีการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่าฤดูสืบพันธ์อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม    

ส้าหรับองค์ประกอบและอัตราการจับปลาทูปลาลังในกลุ่มปลาผิวน ้า ท่ีจับได้จากการส้ารวจด้วยเครื่องมือ
อวนลากคู่ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่า มีสัดส่วนการจับและอัตราการจับ
ปลาทูและปลาลังลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2548 (เสาวมล 2549) นอกจากนี  
สัดส่วนของปลาทูปลาลังและอัตราการจับปลาทูปลาลังท่ีพบในปลาเป็ดก็มีจ้านวนลดลงเช่นกัน แต่ขนาดปลาทูปลา
ลังท่ีพบในปลาเป็ดมีขนาดเพิ่มขึ น ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจเกิดจากมาตรการขยายขนาดตาอวนอวนถุงอวน
ลากจากขนาด 2.5 เซนติเมตร เป็นขนาด 4 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งท่ีท้าให้การท้างานบนเรือไม่ทันต่อเวลา ส่งผลต่อการจัดการสัตว์น ้าหลังการจับบนเรือประมง ท้า ให้ปลาทู
รวมทั งสัตว์น ้าเศรษฐกิจท่ีได้ขนาดหลายชนิดต้องกลายเป็นปลาเป็ดไป  
 

2) ด้านปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาและผลกระทบต่อทรัพยากรปลาท ู
  ผลการศึกษาและประมวลความรู้ด้านปัจจัยทางนิเวศวิทยาในพื นท่ีอ่าวไทยท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ 
ทรัพยากรปลาทู พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพื นท่ีในบริเวณต่าง ๆ ของระบบนิเวศอ่าวไทย ตลอดจน 
ลักษณะทางกายภาพ การเคล่ือนตัวของมวลน ้า ปริมาณน ้าจากแผ่นดิน และความแรงของมรสุม เป็นปัจจัยชี วัด 
ส้าคัญท่ีมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปลาทู ปัจจัยดังกล่าว มีบทบาทต่อคุณภาพน ้าในเขตพื นท่ีอยู่ 
อาศัยและแหล่งหากินต่าง ๆ ของปลาทู โดยเฉพาะท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้าน อุณหภูมิของน ้า ความเค็มน ้า 
การกระจายของอาหารหรืออินทรีย์สารต่าง ๆ ท่ีมีในน ้า (แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสารอินทรีย์ 
แขวนลอยอื่น ๆ) และปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน ้า ซึ่งโดยรวมจัดเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะการ 
รวมฝูง ความเป็นอยู่ และการเจริญเติบโตของปลาทู   
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  สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน ้า : ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในปัจจุบัน พบปัญหายูโทรฟิเคช่ันท่ี 
รุนแรงมากขึ นเรื่อย ๆ ปัจจัยทางด้านออกซิเจนละลายน ้า ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีบทบาทโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของ 
ส่ิงมีชีวิตทางน ้าทุกชนิด ได้สะท้อนสภาพปัญหาของแต่ละพื นท่ีปากแม่น ้าได้อย่างชัดเจน แสดงถึงความเส่ือมโทรม 
ในคุณภาพของมวลน ้าต้นทุนท่ีพัดพาลงมาสู่ระบบปากแม่น ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อความเป็นอยู่ของ  
สัตว์น ้าในพื นท่ี ตลอดจนส่งผลกระทบต่อกลุ่มปลาทูและปลาอื่น ๆ ท่ีจะว่ายเข้ามาในพื นท่ีได้ ในพื นท่ีตอนนอกสุด
ของปากแม่น ้าและในพื นท่ีตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน ยังพบสถานการณ์การลดต้่าลงอย่างมากของออกซิเจน
ละลายน ้า (Hypoxia condition) ปรากฏการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นปัญหาต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์น ้าใน
พื นท่ี เช่นกัน  

 ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน (รวมทั งเขตชายฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย) ในระยะหลังตั งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง  
พ.ศ. 2560 มานี  อุณหภูมิของน ้าทะเล เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง โดยมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ น และมี
บทบาทต่อกระบวนการของการผลิตและการย่อยสลายในเขตทะเล พื นท่ีปากแม่น ้าและแนวใกล้ชายฝ่ังมีอุณหภูมิ
น ้าสูงกว่าบริเวณแนวกลางอ่าวไทยอย่างชัดเจน ค่าอุณหภูมิของน ้าทะเลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ซึ่งการลดของ
อุณหภูมิ นับเป็นการกระตุ้นการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในมวลน ้าเขตทะเล 
และเป็นส่วนส้าคัญท่ีมีบทบาทกระตุ้นการเคล่ือนท่ีของฝูงปลาทูให้เข้าสู่อ่าวไทยตอนใน 

 ค่าความเค็มของน ้าในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2560 สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีปริมาณน ้าท่าท่ีไหลลงสู่ 
ปากแม่น ้าได้มากกว่าในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม ปริมาณน ้าท่าท่ีไหลลงยังมีปริมาณค่อนข้าง
น้อย และมีผลต่อการลดลงของค่าความเค็มของน ้าได้เฉพาะในพื นท่ีแนวปากแม่น ้า เมื่อผนวกกับปัญหาด้านการ
เพิ่มแร่ธาตุอาหารในช่วงฤดูนั น พื นท่ีทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนในจึงมักเกิดปัญหาแพลงก์ตอนพืชเพิ่ม
จ้านวนขึ นได้อย่างมาก และเกิดเป็นปรากฏการณ์น ้าเปล่ียนสีได้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการศึกษาติดตามปริมาณแร่ธาตุอาหาร พบค่าของกลุ่มไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท่ีสูงมากบริเวณสถานี
ท่ีอยู่บริเวณตอนในของปากแม่น ้าทุกแห่ง ซึ่งมีปริมาณมากจนเกินระดับท่ีจ้าเป็นต่อการน้าไปใช้ของแพลงก์ตอนพืช 
และสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับผลกระทบจากน ้าทิ งจากชุมชน บ้านเรือน และแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั งอยู่
บริเวณปากแม่น ้า ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในบริเวณตอนกลางนั น ยังพบว่าแร่ธาตุอาหารในกลุ่มของฟอสฟอรัสอินทรีย์
ท่ีละลายน ้ามีสัดส่วนท่ีสูง และแพลงก์ตอนพืชหลายชนิดสามารถน้าไปใช้ได้  

มวลน ้าจืดในช่วงปี พ.ศ. 2560 ท่ีมาเร็วขึ น ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในช่วงฤดูร้อน และท้าให้
เกิดการเพิ่มของปริมาณแพลงก์ตอนพืช จนอยู่ในสถานการณ์ท่ีเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์น ้าเปล่ียนสี ซึ่งในปัจจุบัน
ยังคงพบปัญหาอย่างต่อเนื่องในพื นท่ีปากแม่น ้า โดยเฉพาะในบริเวณปากแม่น ้าท่าจีน และปากแม่น ้าเจ้าพระยา  
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ในการกระจายของอินทรีย์สารท่ีถูกพัดพาลงสู่ระบบนิเวศอ่าวไทย โดยส่วนใหญ่พบว่ามีแหล่งท่ีมาหลักจาก 
บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้า ซึ่งในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา พบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยในอ่าวไทยตอนใน  
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นอย่างชัดเจน การเพิ่มขึ นของปริมาณของแข็งแขวนลอยในพื นท่ีปากแม่น ้าดังกล่าว ส่วนหนึ่ง
เกิด จากสาเหตุท่ีมีมวลน ้าจืดไหลลงมาน้อย ปริมาณน ้าจืดในภาพรวมท่ีผลักดันน ้าทะเลจึงลดระดับลง ท้าให้เกิด
ปัญหา การกัดเซาะบริเวณดินดอนในเขตปากแม่น ้าตอนในและตอนกลางได้มากขึ น นอกจากนี  การกัดเซาะท่ี
เกิดขึ นในช่วง ปีท่ีเกิดสภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถส่งเสริมการแพร่กระจายของแร่ธาตุอาหารจากพื น
หน้าดินขึ นมาสู่ มวลน ้า และท้าให้เกิดปรากฏการณ์น ้าเปล่ียนสีได้อย่างต่อเนื่อง  

ในอ่าวไทยตอนใน ดินตะกอนพื นท้องน ้าโดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณ์ทางอินทรีย์สารในระดับปานกลาง 
ถึงสูงมาก ค่าของอินทรีย์สารในดินท่ีพบในรอบ 25 ปี เพิ่มสูงขึ นประมาณ 05-20 % ซึ่งนับเป็นอัตราเพิ่มจากอดีตท่ี 
ค่อนข้างเร็วและน่าเป็นห่วง พบการสะสมของสารพิษประเภทซัลไฟด์ในดินพื นท้องน ้าในหลายพื นท่ี ซึ่งสะท้อน 
ปัญหาจากการสะสมของแพลงก์ตอนท่ีตายลงมาในหน้าดินท่ีเพิ่มมากขึ นอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อความ 
เป็นอยู่ของทรัพยากรพื นท้องน ้าทางเศรษฐกิจได้  

ในภาพรวมของพื นท่ีอ่าวไทยพบว่า ระดับการปนเปื้อนของ ทองแดง และ สังกะสี ในดินตะกอน มีค่าสูง 
ท่ีสุดในบริเวณปากแม่น ้าในเขตอ่าวไทยตอนใน (เรียงล้าดับจากมากไปน้อย คือ ปากแม่น ้าเจ้าพระยา > ปากแม่ 
น ้าท่าจีน > ปากแม่น ้าบางปะกง > ปากแม่น ้าแม่กลอง) ส่วนในพื นท่ีกลางอ่าวไทยตอนในมีค่าต้่ากว่าในแนว 
ปากแม่น ้า และในพื นท่ีกลางอ่าวไทยตอนนอกมีค่าต้่าท่ีสุด ผลการศึกษาในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณโลหะ
หนักมีโอกาสสะสมมากขึ นในห่วงโซ่อาหารทางน ้า และเกิดการสะสมในทรัพยากรสัตว์น ้าในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในได้       
เป็นสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงและมีบทบาทต่อทรัพยากรปลาทู ซึ่งมีวงชีวิตส่วนหนึ่งท่ีว่ายขึ นมาในพื นท่ีอ่าวไทยตอน
ในสมควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน ้าอย่างจริงจังกันต่อไป  

 สถานการณ์การผลิตทรัพยากรในห่วงโซ่อาหารทางน ้า : แนวโน้มการผลิตทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อาหาร 
ช่วงชั นล่างของพื นท่ีอ่าวไทย (ซึ่งประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในมวลน ้า) มีการ
แปรเปล่ียนตามพื นเขตท่ีทางนิเวศวิทยา และตามฤดูกาล โดยมีสภาวะวิกฤติทางคุณภาพน ้าพบได้ถี่ขึ นอย่างชัดเจน 
ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนในเห็นความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตขั นท่ีสองซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ตั งแต่ขนาด 
เล็กถึงขนาดใหญ่อย่างชัดเจน การมีผลผลิตดังกล่าว ได้รับอิทธิพลจากการมีอินทรีย์สารในมวลน ้าท่ีเป็นรูปตะกอน 
แขวนลอยต่าง ๆ ท่ีมีปริมาณมากกว่าการท่ีมีแพลงก์ตอนพืช และส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ในห่วงโซ่อาหารทางน ้า 

ผลการศึกษาองค์ประกอบทางคาร์บอนในห่วงโซ่อาหารของเขตอ่าวไทยตอนใน พบว่าในช่วงปี พ.ศ 2561 
มีสัดส่วนคาร์บอนของแพลงก์ตอนพืชในห่วงโซ่อาหาร เพิ่มสูงขึ นถึงประมาณ 163 % ขณะสัดส่วนคาร์บอนของ
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แพลงก์ตอนสัตว์ในน ้ากลับมีแนวโน้มในทางตรงกันข้าม โดยมีการลดลงไปถึงประมาณ 13 % จากเดิม ภาพรวมของ
การเปล่ียนแปลงนี  นับเป็นสภาวการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นการเกิดปัญหาท่ีกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ในช่วงชั นของห่วงโซ่อาหารทางน ้า และสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของอาหารในน ้าท่ีปลาจะกินนั น ได้เริ่มมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

การเคลื่อนตัวของน ้าในอ่าวไทยและบทบาทต่อทรัพยากรปลาทู : การเคล่ือนตัวของกระแสน ้าในแต่ละ
ช่วงเวลา มีบทบาทอย่างยิ่งต่อลักษณะการกระจายและการรวมตัวของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์  
สัตว์น ้าวัยอ่อน ตลอดจนอินทรีย์สารต่าง ๆ ท่ีแขวนลอยอยู่ในมวลน ้า  นอกจากนี  การท่ีกระแสน ้าอ่อนตัวลง 
ในบางช่วงฤดูกาล ได้ท้าให้แพลงก์ตอนพืชท่ีเจริญขึ นมาอย่างหนาแน่นในบริเวณหนึ่ง ๆ เกิดเป็นปัญหาต่อคุณภาพ
น ้าในบริเวณนั นได้  

ปัญหาคุณภาพน ้าท่ีเส่ือมโทรมลงในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะปัญหาจากการลดต้่าลงของปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้าท่ีเป็นผลจากสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันท่ีรุนแรง ปัญหาการทิ งน ้าเสีย ขยะ ส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ  
ในพื นท่ีแม่น ้าต้นทาง นับว่ามีผลกระทบเช่ือมโยงไปในทางลบต่อประชากรปลาทูท่ีจะว่ายน ้าหรือเดินทางเข้ามาหา
กินในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในได้ นอกจากนี  การท่ีมีน ้าท่าไหลลงมาน้อยลง อุณหภูมิน ้าท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงขึ น ผนวกกับ
การเป็นช่วงท่ีน ้าในเขตอ่าวไทยตอนในเคล่ือนตัวน้อย นับเป็นสภาวะท่ีท้าให้เกิดปัญหาการลดต้่าของออกซิเจน 
(Hypoxia) อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในน ้าชั นล่างอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดวิกฤติการณ์สัตว์น ้าตายในบริเวณกว้างมาก
ในพื นท่ีฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะในเขตอ่าวศรีราชาและบริเวณใกล้เคียง นับเป็นปัญหาท่ีท้าให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรสัตว์น ้าทุกชนิดและทุกขนาดในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในช่วงเวลานั น 

ในภาพรวมของการศึกษาสถานการณ์ของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาและผลกระทบต่อทรัพยากรปลาทู
พบว่า ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรปลาทู รวมทั งการเปล่ียนแปลงในทางลบของระบบนิเวศทางน ้าในพื นท่ี 
อ่าวไทยในระยะปัจจุบันนั น ได้รับผลกระทบทั งทางตรงและทางอ้อมจากการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของมวลน ้าท่าท่ีไหลลงสู่พื นท่ีอ่าวไทย  

   ปัญหาในด้านความเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้า เป็นปัญหาท่ีเราสามารถช่วยกันบรรเทาเบาบางและน้าไปสู่
การแก้ไขได้ หากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักในปัญหาร่วมกัน หันมาให้ความส้าคัญมากขึ น และพิจารณา
หาทางแก้ไขบนพื นฐานความรู้ความเข้าใจในความส้าคัญของมวลน ้าต้นทุนท่ีมีต่อก้าลังผลิตทรัพยากร  
ส่ิงมีชีวิตทางน ้าในพื นท่ีอ่าวไทย ซึ่งทั งนี  จ้าเป็นต้องหาทางบริหารจัดการน ้าเชิงบูรณาการอย่างลงตัวและเหมาะสม 
โดยน้าเป้าประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูและทรัพยากรสัตว์น ้าต่าง ๆ ในพื นท่ีอ่าวไทยในระยะยาว เข้ามาเป็น
ประเด็นในการพิจารณาอย่างจริงจัง 
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3) ด้านสถานการณ์ของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรปลาท ู
 กฎระเบียบและมาตรการของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรปลาทูของประเทศไทยมีทั งอยู่ในรูปแบบ 
ทางตรงและทางอ้อม กฎระเบียบและมาตรการจัดการทรัพยากรปลาทูทางตรง มีดังนี   

0. มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงท่ี 0 ตั งแต่วันท่ี 05 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันท่ี 05 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่ออนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ปลาทูท่ีจะเข้ามาแพร่พันธุ์และวางไข่และเพื่อปกป้องลูก 
ปลาทูในพื นท่ี และช่วงท่ี 2 วันท่ี 06 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 04 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อปกป้องสัตว์น ้าโดยเฉพาะลูก 
ปลาทูให้ได้มีโอกาสเลี ยงตัวเองอยู่ในบริเวณชายฝ่ัง  

2. มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั งแต่วันท่ี 06 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 04 มิถุนายน ของทุกปี 
เพื่อการติดตามปกป้องประชากรปลาทูขนาดเล็กท่ียังไม่ได้ขนาดแรกสืบพันธุ์ เพื่อให้มีโอกาสเคล่ือนท่ีเข้าสู่อ่าวไทย 
ตอนใน  

3. มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงท่ี 0 ระหว่างวันท่ี 05 มิถุนายน ถึงวันท่ี 05 สิงหาคม ของทุกปี และ 
ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 0 สิงหาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี   

นอกจากนี  ยังมีกฎระเบียบและมาตรการในการช่วยจัดการทรัพยากรปลาทูทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการ 
ก้าหนดเครื่องมือท้าการประมงท่ีอนุญาตให้ใช้ได้ในเขตทะเลชายฝ่ัง และการก้าหนดให้การท้าประมงด้วยเครื่องมือ 
บางประเภทจัดเป็นการท้าประมงพาณิชย์ 

 

ผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรประมง 
ชาวประมงพื้นบ้าน : ผลกระทบด้านสังคมโดยภาพรวมจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการ 

การจัดการประมงต่อตัวแทนชาวประมงพื นบ้าน จัดอยู่ในระดับท่ีไม่มีผลกระทบ (ร้อยละ 55.4) และกระทบ  
ใน ระดับน้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 44.6) เนื่องจากชาวประมงพื นบ้านส่วนมากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
การท้าประมงภายหลังประกาศมาตรการอยู่ในระดับน้อย ส้าหรับกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลา ชาวประมงส่วนมาก
เห็นว่ามี ผลกระทบน้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 68.8) การประกาศมาตรการส่งผลให้ต้องมีการปรับเปล่ียนขนาด
ตาอวนท่ีใช้ ในการท้าประมงให้มีขนาดขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ในการท้าประมงช่วงปิดอ่าวตัว ก 
ตามท่ีกฎหมาย ก้าหนด ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนในการท้าประมงเพิ่มขึ น    

ในส่วนของผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงใน 
พื นท่ีซึ่งวิเคราะห์ผ่านเครื่องมืออวนลอยปลากุเรา พบว่า ต้นทุนการท้าประมงในปัจจุบันเพิ่มขึ นจากเดิม 4.32 เท่า 
ต้นทุนการด้าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตมากท่ีสุด คือ ต้นทุนค่าซ่อมแซมเรือและเครื่องมือประมง 
รองลงมาเป็นต้นทุนค่าจ้างแรงงานในการท้าประมง (แรงงานในพื นท่ีหรือต่างพื นท่ี แต่ไม่ใช่แรงงานต่างด้าว)  
คิดเป็นร้อยละ 09.06 จากต้นทุนทั งหมด 
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 ชาวประมงพาณิชย์ : ผลกระทบด้านสังคมโดยภาพรวมจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการ 
การจัดการประมงต่อตัวแทนชาวประมงพาณิชย์จัดอยู่ในระดับน้อย (ระดับผลกระทบน้อยกว่าร้อยละ 50) ตัวแทน 
ชาวประมงพาณิชย์ทั งเครื่องมืออวนลากและเครื่องมืออวนล้อมเห็นว่า ท้าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนขนาดตาอวน 
(ตาอวนก้นถุงของอวนลาก) จ้านวนวันในการท้าประมงลดลง และมีขั นตอนในการจ้างแรงงานท่ีต้องด้าเนินการ 
เพิ่มขึ น ซึ่งส่งผลท้าให้ต้นทุนในการท้าประมงเพิ่มขึ น 

ในส่วนของผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการ พบว่า ต้นทุนการ
ด้าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตมากท่ีสุดของกลุ่มเครื่องมืออวนลาก คือ ต้นทุนค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์ท้าการประมง โดยเพิ่มขึ นจากเดิมร้อยละ 9.87-16.35 เนื่องจากมีการปรับเครื่องมือ 
ปรับขนาดตาอวน และอุปกรณ์ท้าการประมงเพิ่มเติม รองลงมาคือ ต้นทุนค่าจ้างซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ นจากใน
อดีตร้อยละ 19.4-35.9 ส้าหรับกลุ่มเครื่องมืออวนล้อม ต้นทุนการท้าประมงท่ีมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ นจากอดีตในอัตราท่ี
ค่อนข้างสูง คือ ค่าจ้างแรงงานในการท้าประมง โดยเพิ่มขึ นร้อยละ 1.98-2.25 ทั งนี เนื่องจากการจัดระบบการจ้าง
แรงงานตามกฎหมายท่ีเข้มงวดมากขึ น ทั งในเรื่องการจดทะเบียนแรงงาน และการรับภาระค่าจ้างแรงงานในช่วง
หยุดท้าประมงท้าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ นจากในอดีต  หากเปรียบเทียบภาพรวมของผลกระทบภายหลังประกาศ
มาตรการการจัดการประมงในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในท่ีเกิดขึ นต่อกลุ่มชาวประมงพื นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ 
พบว่ามีผลกระทบต่อกลุ่มประมงพาณิชย์มากกว่ากลุ่มประมงพื นบ้าน โดยเฉพาะในด้านสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจาก
ท้าให้ต้นทุนในการด้าเนินงานเพิ่มขึ น รวมทั งภาครัฐยังไม่มีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดกับกลุ่ม
ชาวประมงพื นบ้าน  

ผลจากการศึกษาในภาพรวมพบว่า การติดตามข้อมูลด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมในส่วนของต้นทุน 
ผลตอบแทนจากการท้าประมงของชาวประมงพื นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ เพื่อเป็นข้อมูลพื นฐานประกอบการ 
ตัดสินใจให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน (Subsidize) แก่ชาวประมง ในกรณีท่ีมีมาตรการการจัดการประมง 
จึงเป็นส่ิงจ้าเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐควรมีการด้าเนินการอย่างชัดเจนต่อไป 

 
4) ด้านปัจจัยทางสังคมและชมุชนท่ีมบีทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง : ปัจจัยท่ีมีผลต่อขีดความสามารถในการปรับตัว 
ต่อมาตรการจัดการประมง ได้แก่ ความคาดหวังในการอภิบาลการประมงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง             
(rs=0.440) ความยากง่ายในการเรียนรู้ด้านกฎหมายประมง กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และด้านการจัดการ 
ทรัพยากรประมง (rs=0.330) การมีส่วนร่วมในการจัดการประมง (rs=0.575) การปรับตัวและการเข้าร่วมกับ 
หน่วยงานภายหลังการก้าหนดมาตรการ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อการอนุรักษ์และการจัดการประมงร่วม ( rs=0.360 , 
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rs=0.392 ตามล้าดับ) รวมทั งบทบาทของชาวประมงต่อการจัดการร่วม (การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรประมง และการควบคุมการใช้ประโยชน์) และบทบาทของผู้น้าต่อการจัดการร่วม  (rs=0.603 , rs=0.328 
ตามล้าดับ)   

ความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมง ภาพรวมพบว่าชาวประมงเห็นด้วยจัดอยู่ใน 
ระดับมาก (มากกว่าร้อยละ 75) (ร้อยละ 60.9) ตัวแทนชาวประมงพื นบ้านเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมง 
ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ด้านการท้าประมงของภาครัฐเป็นสัดส่วนมากกว่าประมงพาณิชย์ (ร้อยละ 62.0 
และร้อยละ 45.0 และร้อยละ 63.3 และร้อยละ 54.0 ตามล้าดับ) แต่ตัวแทนชาวประมงทั งสองกลุ่มไม่เห็นด้วยกับ 
การเก็บค่าธรรมเนียมของเครื่องมือประมง (ร้อยละ 35.8 และร้อยละ 30.3) ส่วนใหญ่ของตัวแทนชาวประมง  
ทั งสองกลุ่มเห็นด้วยกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทั งมาตรการปิดอ่าวตัว ก (ร้อยละ 90.3 ของตัวแทนชาวประมง 
พื นบ้าน และร้อยละ 84.0 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์) และมาตรการปิดอ่าวช่วงปลาทูวางไข่ (ร้อยละ 92.2 
ของตัวแทนชาวประมงพื นบ้าน และร้อยละ 88.9 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์) และการประกาศมาตรการท่ี
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยใช้การเปล่ียนแปลงช่วงเวลาในแต่ละพื นท่ี (ร้อยละ 90.5 และร้อยละ 83.8) 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความน่าจะเป็นท่ีชาวประมงจะเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมง ปัจจัยท่ีส่งผล 
ต่อโอกาสท่ีชาวประมงจะเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงของภาครัฐ คือ การรับรู้ข่าวสาร ซึ่งไม่เพียงแต่ 
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อโอกาสในการเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.00 แต่ชาวประมงท่ี 
ได้รับข่าวสารผ่านส่ือบุคคลอยู่บ่อยครั ง จะมีโอกาสในการเห็นด้วยกับมาตรการมากกว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการถึง 
0.03 เท่า (เพิ่มขึ นร้อยละ 3.0) อย่างไรก็ตาม การรับและ/หรือส่งข่าวสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งข่าวสารท่ี 
ควรได้รับการคัดกรอง ตรวจสอบด้านเนื อหา ก่อนเผยแพร่หรือส่งข่าวสารออกไป เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ 
โอกาสท่ีชาวประมงไม่เห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงของเพิ่มขึ น   

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ยังพบว่า การรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือบุคคลมีความสัมพันธ์ใน 
ทิศทางเดียวกันกับการรับรู้มาตรการ และการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการประมงของชาวประมง  
(ของตนเอง) (Z = 4.356, rs = 0.396, p=6.3x00-6 และ Z = 0.880, rs = 0.070, p=0.060) และการรับรู้
ข่าวสารผ่าน ส่ือบุคคลและส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความง่ายในการปฏิบัติตาม
มาตรการของ ตัวแทนชาวประมงท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.00 (Z = 3.366, rs = 0.306, p=0.000 และ Z = 2.86,  
rs = 0.260, p=0.004)  

ดังนั น แนวทางในการสร้างการยอมรับมาตรการภาครัฐของชาวประมงในอนาคต หน่วยงานภาครัฐจึงควร
พัฒนางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีสาระท่ีเข้าใจได้ง่ายขึ น มีการรายงานข่าวสารท่ีทันต่อสถานการณ์ 
เพิ่มการส่ือสารสองทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและชาวประมงผ่านช่องทางการส่งข่าวสารท่ีหลากหลายด้วยความถ่ีใน
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การส่งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่อยครั งขึ น เพื่อท้าให้ชาวประมงมีการรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการการจัดการประมง
อันจะท้าให้ชาวประมงเกิดรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรการการจัดการประมงของชาวประมงด้วยความเต็มใจ นอกจากนี  การรับรู้ข่าวสารยังช่วยเพิ่ม 
ขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงของชาวประมงด้วยเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

แนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมทางน ้า 

 ควรสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในทุกด้าน
อย่างเร่งด่วนท่ีสุด เพราะท้าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรปลาทู และสัตว์น ้าทุกขนาด ทุกประเภท ได้ในเวลา
อันสั น 

 ควรมีการควบคุมการบังคับใช้กฎหมายท่ีจริงจังส้าหรับผู้ประกอบการ ในด้านการบ้าบัดน ้าเสียก่อนท่ีจะปล่อย
ลงสู่ระบบนิเวศทางน ้า  

 ควรสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและสังคมในวงกว้าง ให้เข้าใจในปัญหาด้านน ้าเสีย ขยะ 
และส่ิงปฏิกูลจากแผ่นดิน ซึ่งมีผลกระทบท่ีรุนแรงมาก ต่อการอยู่รอดของทรัพยากรปลาในอ่าวไทยตอนใน  

 ควรมีต่อยอดองค์ความรู้ในการท้านาย การคาดการณ์เหตุการณ์ แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ นในอนาคต เกี่ยวกับ
คุณภาพน ้า ปริมาณธาตุอาหาร และการเกิดปรากฏการณ์น ้าเปล่ียนสี 

 

แนวทางการอนรุักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 ในการวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรปลาทู ควรจ้าแนกพื นท่ีย่อยในอ่าวไทยออกเป็นเขต 

ทางนิเวศวิทยา (ECO-Zonation) ท่ีเหมาะสม โดยสะท้อนลักษณะทางอุทกวิทยาและภูมิสัณฐานวิทยาของ
พื นท่ี เพื่อการประเมินก้าลังผลิตของทรัพยากรในระบบนิเวศจ้าเพาะท่ีแตกต่างกันไปตามพื นท่ีและเวลา และ
น้าไปสู่การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสมในระยะยาวได้ 

 ควรมีการพัฒนากลไกทางการตลาด อาทิ การก้าหนดโครงการฉลากเขียว (Green Labe) โครงการ 
(Geographical Indication) โดยเน้นท่ีแพปลา ผู้รับซื อ โรงงาน ท่ีสามารถก้าหนดแหล่งรับซื อ ก้าหนดขนาด
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ของสัตว์น ้าท่ีเหมาะสมเพื่อการบริโภค เพื่อการสร้างมูลค่าของสินค้าและรณรงค์คุณค่าด้านการใช้ทรัพยากร
ประมงท่ียั่งยืน  

 ควรขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือพาณิชย์ต่อการลดปริมาณปลาเป็ด โดยการไม่แบ่งผลประโยชน์
ให้กับไต๋ในส่วนรายได้จากปลาเป็ด แต่เปล่ียนเป็นแบ่งผลประโยชน์จากปลาเศรษฐกิจ  

 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบ/เทคนิคการแยกชนิดสัตว์น ้าท่ีจับได้ และการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น ้าท่ีได้หลัง
การจับ 

 ควรจัดการด้านแรงงานประมง โดยรัฐควรก้าหนดช่วงเวลาในการเปิดระบบการจ้างแรงงานให้ชัดเจนแน่นอน 
เพื่อให้เจ้าของเรือสามารถจัดการแรงงานได้ในกรณีท่ีแรงงานลาออก ซึ่งถ้านายจ้างมีแรงงานท่ีเพียงพอ         
จะช่วยลดความสูญเสียของปลาทูท่ีถูกขายในฐานะปลาเป็ด 

 ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการควบคุมปริมาณปลาเป็ดท่ีอนุญาตจากการท้าประมงอวนลากคู่ 
และเพิ่มการดูแล/ควบคุม ด้านการใช้ประโยชน์จากการท้าประมงท่ีเกี่ยวข้อง 

 

แนวทางการพฒันาความคิดเห็นต่อมาตรการการจัดการประมง 
 ควรเพิ่มการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการการจัดการประมง กฎระเบียบกับชาวประมง เพื่อให้เกิดการ

รับรู้ข้อมูล และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรการ  
 การด้าเนินงานตามมาตรการของรัฐต่อกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก ควรมีการก้าหนดแนวทางและ

พิจารณาด้านการจัดการประมงภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มชาวประมง  
 ควรพัฒนางานเผยแพร่ข่าวสาร โดยจัดล้าดับความส้าคัญ ถอดข่าวสารท่ีมีสาระท่ีเข้าใจยากให้ง่ายขึ น และ

รายงานข่าวให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี  ควรตรวจสอบ และคัดกรองเนื อหาของข่าวสารในกรณีท่ีเป็น
การส่งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 จัดตั งศูนย์ให้บริการ หรือให้ค้าปรึกษาด้านกฎหมายประมงและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในลักษณะ  
One stop service, กลุ่มไลน์, การพัฒนาแอพลิเคช่ันให้ความรู้ 

 เพิ่มช่องทางการส่งข่าวสารท่ีจ้าเป็นผ่านตัวกลาง คือ กลุ่มและเครือข่าวประมง และองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น ร่วมกับพัฒนาทักษะความสามารถขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น โดยรัฐควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาหอกระจายข่าวของชุมชนเพื่อให้การกระจายของผู้น้าชุมชนไปได้ท่ัวถึงในชุมชน
ประมง 

 ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ตให้แก่ชุมชนประมง เพื่อให้ทราบวิธีค้นคว้า 
คัดกรองและตรวจสอบเนื อหาข่าวสาร 
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 ควรจัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในภาคสนามให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
ในเรื่องกฎหมายประมง แนะแนวทางส้าหรับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมแก่เจ้าหน้าท่ี ในการเช่ือม
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการประมงร่วม   

 

แนวทางการพฒันาการปรับตัวต่อมาตรการจัดการประมง 
 รัฐควรขับเคล่ือนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อการจัดการร่วมเพิ่มขึ น 

โดยการท้าให้ชาวประมงและผู้น้าได้เข้าใจในบทบาทของตนเองตามพระราชก้าหนดการประมง 
 รัฐควรเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายประมง กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และด้านการจัดการ

ทรัพยากรประมง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ และน้าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชาวประมงในการปรับตัวเพื่อการจัดการประมง  

 ควรเสริมสร้างการท้างานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์ และการจัดการประมงท่ีเป็นระบบของแต่ละพื นท่ี  
ให้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พัฒนาให้มีฐานข้อมูลการท้าประมงของชุมชน เพื่อประเมินการ
เปล่ียนแปลงด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงและเพิ่มการดูแลด้านส่ิงแวดล้อม  

 เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องเข้าใจบริบทของชุมชน และพัฒนาให้เกิดเป็นหุ้นส่วนในการท้างานร่วมกัน ซึ่งต้องผ่านการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

 ควรส่งเสริมให้เกิดการดูแลจัดการทรัพยากรประมงร่วมกันทั งในกลุ่มชาวประมงและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการของการดูแลและฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงในระยะยาว  

 ควรเร่งรัดการสร้างความเข้าใจร่วมด้านความจ้าเป็นในการจัดการประมงและสร้างการรับรู้ข้อกฎหมาย  
ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรประมง 

 ควรก้าหนดรูปแบบการท้างานร่วมกันในแต่ละเครื่องมือประมง เพื่อการสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ของกลุ่มเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือท่ีมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อม 

 

แนวทางการพฒันาบทบาทของผูน้  าและชาวประมงต่อการจัดการร่วม 
 ควรส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในแต่ละพื นท่ีให้มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการประมง

ประจ้าจังหวัด ในการก้าหนดมาตรการจัดการประมงท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประมงในแต่ละพื นท่ี 
 รัฐควรเพิ่มการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองให้แก่ คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด ผู้น้าและสมาชิกของ

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
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 รัฐควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดให้แก่
ชาวประมง ผู้น้า และสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
 

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการของภาครัฐ 
 ควรสังเคราะห์แนวทางการจัดการท่ีสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับสมรรถนะ ของภาคประชาสังคม ภายใต้

แนวคิด Eco-based Production Potential and Utilization Balances  โดยให้แนวทาง “ทางออก”  
และ/หรือ “ทางเลือก” ท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับการผันแปรของสถานการณ์
แวดล้อมอย่างรัดกุม  

 ควรสร้างความเข้าใจให้กับชาวประมงรับทราบถึงความส้าคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้อง และสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและชาวประมงในการน้าข้อมูลมาพิจารณาเพื่อการจัดการ  
ประมงร่วม 

 ควรจัดสร้างแรงจูงใจท่ีจะท้าให้ชาวประมงเกิดความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรือสนับสนุนช่วยเหลือการ
ท้างานของรัฐ เช่น ชาวประมงท่ีให้ความร่วมมือดี จะได้รับการเชิดชูเกียรติ หรือ การสนับสนุนช่วยเหลือจาก
รัฐ ควรปรับปรุงการให้บริการท่ีเป็นมิตรและช่วยเหลือ  

 ควรมีการจัดการปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง ก้าหนดแนวทางในการควบคุมดูแลแรงงานประมง 
ให้เหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามสถานการณ์การท้างานด้านการท้าประมง และการใช้แรงงานบน
เรือประมง ทั งนี ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองนายจ้าง เพื่อให้อุตสาหกรรม
ประมงสามารถด้าเนินการได้    

 ควรส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีจ้านวนมาก และหลาย
หน่วยงาน ควรจัดให้มีหน่วยงานหรือศูนย์กลางท่ีจะให้ข้อมูลและอธิบายข้อปฏิบัติตามกฎหมายได้ทุกประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องในการท้าประมง 

 ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในการน้าไปเพื่อการประเมินอย่างเป็นระบบ และก้าหนด 
แนวทางการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและชาวประมง ทั งในกลุ่มเรือพื นบ้านและเรือพาณิชย์ 

 ควรรณรงค์ให้งดเว้นการบริโภคสัตว์น ้าท่ีมีขนาดเล็กในภาคส่วนของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ รวมทั งในภาคส่วน
ของประชาสังคมวงกว้างให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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~ 1-1 ~ 

บทที่ 1  

บทน า 
เป็นท่ีทราบกันดีว่า ปลาทู เป็นสัตว์น ้าเศรษฐกิจท่ีอยู่คู่คนไทยและวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน อย่างไรก็ตาม  

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั งโดยชาวประมงและผู้บริโภคเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณการจับ ราคาปลาทูตาม
ท้องตลาด และหลักฐานจากตัวชี วัดจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการ อาทิ ผลการจับปลาทูย้อนหลัง ค่าปริมาณ
การจับต่อหน่วยการลงแรงประมง และปริมาณการน้าเข้าปลาทูจากต่างประเทศ ซึ่งหลักฐานท่ีกล่าวมานั น       
ล้วนชี ให้เห็นว่าจ้านวนปลาทูในน่านน ้าไทยนั นปัจจุบันได้ลดจ้านวนลงอย่างมาก  

ฝ่ายเกษตรของส้านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้ยืนยันปัญหา วิกฤติปลาทู ด้วยการจัดให้
ปลาทูเป็นหนึ่งใน 13 รายการสินค้าเกษตรไทยท่ีมีความเส่ียง มีการจัดท้าหนังสือ เรื่อง กู้วิกฤตปลาทูด้วย
ฐานความรู้ของสังคมไทย (จารุมาศ 2557) และ เส้นทางปลาทูไทย คุณค่า อนาคต และความเสี่ยง (จารุมาศ 
และคณะ 2556) ซึ่งก่อนหน้านั นได้มีการศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาของปลาทู ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง 
“โครงการสังเคราะห์ทิศทางงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย” 
(จารุมาศและคณะ 2555) ซึ่งวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ รวม 115 เรื่อง ท่ีมีตั งแต่ ปีพ.ศ. 2500 เป็นต้นมา      
ซึ่งนักวิจัยได้ลงพื นท่ีส้ารวจสถานการณ์การท้าประมงปลาทูในหลายพื นท่ี และได้ชี ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหา
หลายในมิติ  

ผลจากการวิจัยดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งของผู้ท้าประมง และพบปัญหาด้านการ
บริหารจัดการตามมาตรการควบคุมดูแลของภาครัฐ ฯลฯ โดยมีการประมวลผลในภาพรวม และเสนอทิศทางการ
วิจัยท่ีควรเร่งด้าเนินการเพื่อหาความรู้ท่ีจ้าเป็นใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปลาทู 2) องค์ความรู้ในทิศทางการรับมือกับผลกระทบทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลง     
ในระบบการตลาด ตลอดจนการจัดการธุรกิจการประมงปลาทู และ 3) องค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบายและ
มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรปลาทู  

นอกเหนือจากโครงการศึกษาวิจัยข้างต้น ยังมีการด้าเนินงานวิจัย เรื่อง “โครงการการศึกษาสถานภาพ
ของทรัพยากรปลาทูที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นผิวทะเล” (เมธีและคณะ 2560) ซึ่งวิเคราะห์
สถานการณ์ของทรัพยากรปลาทูในประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์ตามสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและบริบท  
ในการท้าประมงท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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จากงานวิจัยในภาพรวม จะได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีงานวิจัยข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปลาทูอยู่แล้วส่วนหนึ่ง    
ซึ่งงานทางวิชาการเหล่านี  ได้รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาและทางออกอยู่บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม การน้าเอา
ผลงานวิจัยท่ีผ่านมาไปสังเคราะห์ผลต่อเพื่อเป็นทางออกให้สังคมแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนั น ยังไม่มี
การด้าเนินการอันเป็นท่ีประจักษ์ 

ปัญหาในด้านทรัพยากรปลาทูนั น นับว่าเป็นปัญหาท่ีชัดเจน และตระหนักได้โดยผู้คนหมู่มากในประเทศ 
เป็นปัญหาท่ีผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยตรง และเป็นปัญหาท่ีต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
หลากหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือกัน ปัญหานี ยังสามารถใช้เป็นส่ือในการจุดประกายและส่ือสารไปในสังคม  
เพื่อสร้างความตระหนักของสาธารณชนให้รับรู้ไปถึงปัญหาของทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยโดยรวมได้ง่าย 
ซึ่งหากสามารถด้าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วน และ  
เกิดเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาท่ีดี ซึ่งสามารถน้าไปต่อยอดเพื่อการแก้ปัญหาอื่น ๆ ต่อไปได้ 

ทางคณะประมง และส้านักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งตระหนักถึง
ปัญหาในทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย  และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการหาทางให้ทรัพยากรทางทะเล ได้
สามารถฟื้นฟูกลับมา อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน จึงประสงค์จะผลักดันการด้าเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ใน
เรื่อง “บูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย
เพื่อการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีรัดกุมในการ
กล่ันกรองข้อมูลความรู้ ภายใต้การมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้ และข้อคิดเห็นจากหลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชาวประมง ทั งประมงพาณิชย์ และประมงพื นบ้าน ฯลฯ ทั งนี  เพื่อ
จะได้แนวทางการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรท่ีเหมาะสม มีทางออกซึ่งเป็นท่ียอมรับ
โดยทุกฝ่าย และจะน้าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในท่ีสุด 

โครงการศึกษาวิ จัยครั งนี  เกิดจากความร่วมมือจากทางคณาจารย์  นักวิชาการ และนักวิ จัย  
ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้าเนินการร่วมกับนักวิชาการ จาก ส้านักบริหารความยั่งยืนและ 
ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านข้อมูล และการอ้านวยการเพื่อด้าเนินการใน
ภาคสนาม จากทางกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 

1) เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ 

2) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปลาทูในระบบนิเวศของอ่าวไทย 

3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยา และล้าดับความส้าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 
ปลาทูในระบบนิเวศของอ่าวไทย 

4) เพื่อประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการของภาครัฐ ตลอดจน
รูปแบบในการบังคับใช้ท่ีเกิดต่อภาคประชาสังคม 

5) เพื่อประเมินปัจจัยทางสังคม และชุมชนท่ีมีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมงในด้านรูปแบบวิธีการ 
เครื่องมือท้าประมง การลงแรงท้าประมง และเขตท้าประมงท่ีก้าหนด 

6) เพื่อหาแนวทางการขับเคล่ือนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นการบูรณาการทั งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม ผ่านการปรับปรุงมาตรการการจัดการประมงท่ีมีอยู่แล้ ว 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ น โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน  

7) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณะชนในการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้าอย่างยั่งยืน 

8) เพื่อเป็นการจุดประกายในการใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกันอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
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หน่วยงานและนักวิจัยที่ร่วมด าเนินโครงการ 

การด้าเนินโครงการวิจัยนี  นับเป็นการพัฒนา โครงการวิจัยร่วม โดยทางฝ่าย ฯ ได้รับความร่วมมือหลัก
จากทางคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับความ
อนุเคราะห์ด้านข้อมูล และการอ้านวยการเพื่อด้าเนินการในภาคสนาม จากทางกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  

1) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) ส้านักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์  
 

อนึ่ง เพื่อให้โครงการส้าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลวิจัยร่วมกันอันจะน้าไปสู่
การร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดโครงการเป็นส่ิงจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
ดังนั นทุกกระบวนการวิจัยจึงต้องอาศัยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนข้อมูล
อย่างสร้างสรรค์ จึงมีเป้าหมายให้มีการเชิญคณะกรรมการ ตลอดจนกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรปลาทู มาเป็นท่ีปรึกษา เพื่อให้ค้าแนะน้า และแลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดระยะเวลาการด้าเนิน
โครงการ ดังนี  
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คณะที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการ 

1) อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

3) นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้านแห่งประเทศไทย 

4) นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย 

5) ประธานสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค 

6) ตัวแทนภาคประชาสังคมเพื่อชุมชนประมง (คุณสุรจิต ชิรเวทย์)  

7) ตัวแทนชาวประมงผู้จับปลาทูทั งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  

8) ตัวแทนภาคประชาสังคมเพื่อส่ิงแวดล้อม 

9) ตัวแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

10) ตัวแทนองค์กรต่างประเทศ อาทิ SEAFDEC ฯลฯ 
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บทที่ 2 

วิธีการศึกษา 
1) ศึกษารวบรวมฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ตามลักษณะกรอบการด าเนินการใน ภาพที่ 2- 1  

โดยศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยร่วม ท้ังมิติทางชีววิทยาทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม การใช้
ประโยชน์ และการควบคุมทางการประมง ท่ีมีบทบาทความส าคัญต่อสถานการณ์ และแนวโน้มในการเปล่ียนแปลง
ของทรัพยากรปลาทู 
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ภาพที่ 2-1 ลักษณะข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ในปัจจัยร่วมทุกด้าน ท้ังมิติทางชีววิทยา ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ ระเบียบ มาตรการ และการควบคุมทางการประมง  
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2) ลงพื้นท่ีศึกษาในภาคสนามเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ท่ีต่อยอดจากเดิม โดยเฉพาะใน
ด้านสถานภาพทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ และการควบคุมทางการประมง ท่ีมี
ผลกระทบต่อสถานการณ์ และแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปลาทู โดยท้ังนี้ มีขอบเขตพื้นท่ีศึกษา
ภาคสนามท่ีครอบคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนใน และอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหลักของปลาทูใน
ประเทศไทย โดยมีจังหวัดตัวแทนท่ีส ารวจข้อมูลและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 7 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันร์  
จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์รานี (ภาพที่ 2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2-2 พื้นท่ีจังหวัดตามชายทะเลท่ีก าหนดเป็นตัวแทนเพื่องานวิเคราะห์ชุมชน สังคมประมง โดยจะด าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษามุมมองและทางออกร่วมกัน 
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3) ด าเนินการวิจัยโดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โปร่งใส และสอดรับกับ
เป้าประสงค์ภาพรวมในตลอดข้ันตอนการด าเนินงาน  

4) ประมวลและวิเคราะห์ความรู้ด้านระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมทางน้ า การใช้ประโยชน์ทางการ
ประมง มาตรการทางการประมง และผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยข้อมูลความรู้หลักจากชุด
โครงการวิจัย “การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรร
มาภิบาลท่ีดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน” (คณะประมง 2562) 

5) น าเสนอผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังจากท่ีได้มีการสังเคราะห์
แนวทางการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาในเบ้ืองต้น หลังจากท่ีได้ผลสังเคราะห์สุทริในตอนท้ายสุดของโครงการ 

6) ถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันร์ผลการศึกษาสู่ภาคประชาสังคมในวงกว้างเมื่อส าเร็จโครงการ 

 

การศึกษาด้านสถานการณ์ของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรปลาทู 

 เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากการตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังจากพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

ปลาทู 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของมาตรการการจัดการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน  

เป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิโดยสังเคราะห์ความรู้จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาวิจัย  

เรื่องการศึกษาสถานภาพ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ าเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม

ของมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ภายใต้แผนวิจัยเรื่องการพัฒนานโยบายการจัดการประมง

อย่างมีประสิทริภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้รรรมาภิบาลท่ีดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นท่ี 

อ่าวไทยตอนใน (คณะประมง 2562) ซึ่งด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อน ามาประมวลผล

เกี่ยวกับกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมจากมาตรการการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน  ซึ่งใน

การศึกษาของโครงการวิจัยข้างต้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนชาวประมงโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง  โดยมีประชากรในการศึกษาประกอบด้วยกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านท่ีท าประมงด้วยเรือท่ีมีเครื่องยนต์

ท้ายล าหรือเครื่องยนต์กลางล า ซึ่งมีน้ าหนักระวางบรรทุกน้อยกว่า 10 ตันกรอส และชาวประมงพาณิชย์ 

ท่ีท าประมงด้วยเรือประมงท่ีมี ซึ่งมีเครื่องยนต์กลางล าท่ีมีน้ าหนักระวางบรรทุกตั้งแต่ 10 ตันกรอส ขึ้นไป ในพื้นท่ี
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ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนใน ท้ังหมด 10,439 ล า การสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการศึกษา ใช้ปัจจัยด้าน

ประเภทของชาวประมง (พื้นบ้านและพาณิชย์) และสัดส่วนของชาวประมงท้ังสองกลุ่ม มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ

ขนาดตัวอย่าง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการทางสถิติ การค านวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรค านวณ

ขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนประชากร (Thompson 2002) โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95.0 

และขอบเขตความผิดพลาดในการประมาณค่าท่ียอมรับได้ร้อยละ 5.0 เมื่อสัดส่วนของชาวประมงพื้นบ้าน และ

ชาวประมงพาณิชย์ในพื้นท่ีศึกษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.0 ต่อ ร้อยละ 34.0 ขนาดตัวอย่างท้ังหมดในการศึกษา 

คือ 334 ราย  

 

 บทบาทและการปรับตัวของชาวประมง ความคิดเห็นต่อมาตรการการจัดการประมงและปัจจัยที่ส่งผล 

เป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิโดยการสังเคราะห์ความรู้จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาวิจัย 

เรื่องการศึกษาสถานภาพ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ าเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม

ของมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ภายใต้แผนวิจัยเรื่องการพัฒนานโยบายการจัดการประมง

อย่างมีประสิทริภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้รรรมาภิบาลท่ีดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นท่ี 

อ่าวไทยตอนใน (คณะประมง 2562) ซึ่งด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 เพื่อน ามาประมวลภาพรวม

ด้านความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน และบทบาทร่วมของรัฐ 

ผู้น า ท้องถิ่น และชุมชนต่อการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและชุมชนท่ีมีบทบาทต่อ 

การปรับตัวของชาวประมง ซึ่งในการศึกษาของโครงการวิจัยข้างต้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนชาวประมง

โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและแนวทางการ

ด าเนินงานของรัฐในด้านแผนการจัดการประมงทะเล มาตรการและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงานรัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีประชากรในการศึกษาเป็นประชากรเดียวกับการศึกษา

ในส่วนของผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมจากมาตรการการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน  

ขนาดตัวอย่างในการศึกษาของโครงการวิจัยข้างต้นจึงได้มาจากการค านวณขนาดตัวอย่างตามทฤษฎีการสุ่ม

ตัวอย่างตามหลักการทางสถิติ คือ กรณีเพื่อประมาณค่าสัดส่วนประชากร (Thompson 2002) โดยใช้สัดส่วนของ

ชาวประมงตามประเภทของชาวประมง (พื้นบ้านและพาณิชย์) มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณขนาดตัวอย่าง  

โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95.0 และขอบเขตความผิดพลาดในการประมาณค่าท่ียอมรับได้ร้อยละ 5.0 
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เมื่อสัดส่วนของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ในพื้นท่ีศึกษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.0 ต่อ  

ร้อยละ 34.0 ขนาดตัวอย่างท้ังหมดในการศึกษา คือ 334 ราย  

 
ส าหรับผลการประมวลภาพรวมด้านผลกระทบจากมาตรการการจัดการทรัพยากรประมง ความคิดเห็นของ

ชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน และบทบาทร่วมของรัฐ ผู้น า ท้องถิ่น และชุมชน
ต่อการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ จะได้น าเสนอออกมาในรูปแบบกราฟและค่าร้อยละ ในส่วนของปัจจัยทางสังคมและ
ชุมชนท่ีมีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง จะเป็นการสรุปและสังเคราะห์ผลผ่านการศึกษาวิจัยของคณะ
ประมง (2562) รวมทั้งจะมีการวิจารณ์ผลการศึกษาร่วมกับงานวิจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3 

 ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
3.1 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของทรัพยากรปลาทู 

3.1.1 ปริมาณการจับปลาทูและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปลาทู 

ปลาทู เป็นสัตว์น ้าท่ีจัดอยู่ในไฟลัม Chordata โดยจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) ในกลุ่ม

ครอบครัว Scombridae โดยจัดอยู่ในสกุล Rastrelliger ซึ่งในสกุลนี  ในประเทศไทย พบมาก 3 ชนิด คือ  

ปลาทูตัวสั น Rastrelliger brachysoma (Bleeker 1851) ปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier 1817) และ

ปลาทูปากจิ งจก Rastrelliger faughni (matsui 1967) โดยปลาทูท่ีพบมากทางฝ่ังอ่าวไทย คือ ปลาทูตัวสั น และ

ปลาลัง ส้าหรับข้อมูลสถิติสัตว์น ้าของทางกรมประมง ปลาทู1 จะหมายถึง ปลาทูตัวสั น จากสถิติของกรมประมง

ตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2561 สามารถแบ่งการเปล่ียนแปลงได้ 5 ช่วงหลัก (ภาพที่ 3.1-1) คือ  

ช่วงท่ี 1 ตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2542 ปลาทูในช่วงนี มีความแปรปรวนในแต่ละปี แต่แนวโน้มของ

การจับเพิ่มขึ นร้อยละ 2.8 ต่อปี โดยเพิ่มขึ นจาก 96,598 ตัน ในปี พ.ศ. 2535 เป็น 125,175 ตัน ในป ีพ.ศ. 2542 

ช่วงท่ี 2 ตั งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 ปริมาณปลาทูท่ีจับได้มีปริมาณการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย  

โดยผลผลิตปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยยังอยู่ในระดับระหว่าง 106,690-125,175 ตัน  

ช่วงท่ี 3 ตั งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 ผลผลิตปลาทูมีแนวโน้มลดลงในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี  

จาก 122,070 ในปี พ.ศ. 2547 ลดลงเหลือ 81,555 ในปี พ.ศ. 2552  

ช่วงท่ี 4 ตั งแต่ปี พ .ศ . 2552-2557 ผลผลิตปลาทูมีการเปล่ียนแปลงทุกรอบ 3 ปี โดยมีรายงาน 

การจับ ปลาทูสูงสุดในรอบ 27 ปี คือ 136,005 ตัน ในปี พ.ศ. 2554 โดยเป็นปีท่ีมีการรายงานการจับปลาทูใน 

อ่าวไทยท่ีมากท่ีสุด อนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีท่ีประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ผลผลิตปลาทูลดลงในปี

ถัดมาแต่ยังคงระดับมากกว่าหนึ่งแสนตันและมาเพิ่มสูงอีกครั งในปี พ.ศ. 2557 คือ 128,835 ตัน ซึ่งเป็นปีแรกท่ีเริ่ม

บังคับใช้มาตรการปิดอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ตั งแต่พื นท่ีบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงชลบุรี 

ครอบคลุมพื นท่ี 4,940.55 ตารางกิโลเมตร เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม  

                                                             
1 ปลาทูในเอกสารฉบับนี หมายถึง ปลาทูตัวสั น Rastrelliger brachysoma (Bleeker 1851) กรณีใช้ค้าว่าปลาท-ูลัง เป็นการรวมชนิดทั งปลาทูตัวสั น 
Rastrelliger brachysoma (Bleeker 1851) และปลาลัง  Rastrelliger kanagurta (Cuvier 1817) 
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ของทุกปี (มาตรการปิดอ่าวไทยตอนในฉบับลงวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 บังคับใช้ 3 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 

พ.ศ. 2559)   

ช่วงท่ี 5 ตั งแต่ปี พ .ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 ปริมาณการจับปลาทูมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

โดยมีอัตราการลดลงมาท่ีสุดในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 จาก 128,835 ตัน ในปี พ.ศ. 2557 ลดลงเหลือ 

53,452 ตัน ในปี พ.ศ. 2558 ลดลงในอัตราร้อยละ 58.5 ต่อปี นับจากปี พ.ศ. 2558 ผลผลิตปลาทูยังคงลดลง 

อย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 50.1 ต่อป ีในช่วงป ีพ.ศ. 2558-2559 และลดลงในอัตราร้อยละ 28.8 ต่อป ีในช่วงปี 

พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561    

 

       * ข้อมูลจากปริมาณการจับสัตว์น ้าเค็มจากการท้าประมงพาณิชย์และประมงพื นบ้าน ปี พ.ศ. 2561 

ภาพที่ 3.1-1 ปริมาณการจับปลาทูและปลาลังทางฝ่ังอ่าวไทยตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2561 

ส้าหรับพื นท่ีท้าประมงปลาทูของทางฝ่ังอ่าวไทย จากข้อมูลสถิติการประมงของกรมประมง ในปี  

พ.ศ. 2561 พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตมาจากเขตประมง 3 พื นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก (ร้อยละ 46.5) 

ครอบคลุมพื นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี รองลงมา คือ เขตประมง 2 พื นท่ีอ่าวไทยตอนใน 

(ร้อยละ 27.8) ครอบคลุมพื นท่ีจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เขตประมง 4 อ่าวไทยตอนใต้ (ร้อยละ 15.3) พื นท่ีจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

* 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-3 ~ 

เขตประมง 1 พื นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ร้อยละ 5.7) พื นท่ีจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง และเขตประมง  

5 พื นท่ีอ่าวไทยตอนกลาง (ร้อยละ 4.7) (ภาพที่ 3.1-2) หากพิจารณาปริมาณการจับปลาทูจ้าแนกตามเขตประมง

ในช่วงปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2558 ปริมาณการจับปลาทูในอ่าวไทยจะเปล่ียนแปลงตามปริมาณปลาทูท่ีจับได้ใน

เขตประมง 2 พื นท่ีอ่าวไทยตอนใน และเขตประมง 3 พื นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก (ภาพที่ 3.1-3) ทั ง 2 พื นท่ีจึงเป็น

แหล่งท้าประมงปลาทูท่ีส้าคัญของประเทศไทย    

 
ภาพที่ 3.1-2 สัดส่วนของปริมาณการจับปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยจ้าแนกตามเขตประมงในปี พ.ศ. 2561 

 
ภาพที่ 3.1-3 ปริมาณการจับปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยจ้าแนกตามเขตประมงระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2558 

ปริมาณการจับปลาทู 
11,290 ตัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-4 ~ 

3.1.2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ปลาทูทางฝั่งอ่าวไทย 

ปลาทูเป็นสัตว์น ้าท่ีจับได้ทั งจากการท้าประมงพาณิชย์และประมงพื นบ้าน โดยในช่วงปี พ .ศ. 2560 ถึง 

พ.ศ. 2561 ผลผลิตปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยส่วนใหญ่มาจากการท้าประมงพาณิชย์  มีปริมาณการจับระหว่าง  

9,568-19,897 ตัน คิดเป็นร้อยละ 84.7-91.9 ขณะท่ีปลาทูท่ีได้จากการท้าประมงพื นบ้านมีปริมาณตั งแต่  

1,722-1,757 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1-15.3 (ภาพที่ 3.1-4) รายละเอียดของรูปแบบการท้าประมงปลาทู  

เป็นดังนี  

  
ก. พ.ศ. 2560 ข. พ.ศ. 2561 

ภาพที่ 3.1-4 สัดส่วนของปริมาณการจับปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยท่ีได้จากการท้าประมงพาณิชย์และประมงพื นบ้าน
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561  

 

ก. เคร่ืองมือประมงพาณิชย์ 

เครื่องมือประมงพาณิชย์หลักท่ีจับปลาทูได้มากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2561 คือ อวนล้อมจับ (ร้อยละ 58.3) 

รองลงมา คือ อวนลากคู่ (ร้อยละ 23.30) อวนติดตา (ร้อยละ 11.60) อวนครอบปลากะตัก (ร้อยละ 4.10)  

อวนลากแผ่นตะเฆ่ (ร้อยละ 2.10) อวนล้อมจับปลากะตัก (ร้อยละ 0.50) อวนครอบหมึก (ร้อยละ 0.10)  

และอวนลากคานถ่าง (ร้อยละ 0.03) ซึ่งแตกต่างกับข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 เครื่องมือประมงพาณิชย์ท่ีจับปลาทูได้

มากท่ีสุด คือ คือ อวนล้อมจับ (ร้อยละ 56.20) รองลงมา คือ อวนติดตา (ร้อยละ 28.80) อวนลากคู่ (ร้อยละ 9.80) 

อวนครอบปลากะตัก (ร้อยละ 3.30) อวนล้อมจับปลากะตัก (ร้อยละ 1.00) อวนลากแผ่นตะเฆ่ (ร้อยละ 0.90) และ

อวนลากคานถ่าง (ร้อยละ 0.01) (ภาพที่ 3.1.5) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-5 ~ 

 

ก. สัดส่วนการจับปลาทูของเครื่องมือประมงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2560 

 

ข. สัดส่วนการจับปลาทูของเครื่องมือประมงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2561 

ภาพที่ 3.1-5 สัดส่วนของการจับปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยจ้าแนกตามประเภทเครื่องมือประมงพาณิชย์ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-6 ~ 

หากพิจารณาสัดส่วนการจับปลาทูใน ช่วงปี  พ .ศ . 2552 ถึ ง  พ .ศ .  2557 ก่อนมีการบัง คับใ ช้ 

พระราชก้าหนดการประมง พ .ศ. 2558 พบว่า อวนล้อมจับเป็นเครื่องมือพาณิชย์ท่ีมีการจับปลาทูได้มากท่ีสุด  

(ร้อยละ 60.20-69.10) ขณะท่ีเครื่องมือท่ีจับปลาทูได้มากเฉล่ียเป็นอันดับสอง คือ อวนลอยปลาทู (ร้อยละ 11.20-

12.50) ยกเว้นในปี พ.ศ. 2554 อวนลากแผ่นตะเฆ่เป็นเครื่องมือท่ีจับปลาทูได้มากเป็นอันดับสอง (ร้อยละ 18.40) 

ส้าหรับเครื่องมือท่ีมีสัดส่วนเฉล่ียการจับปลาทูมากได้มากเป็นอันดับสามและส่ี คือ อวนลากแผ่นตะเฆ่  

(ร้อยละ 10.80-18.40) และอวนลากคู่ (ร้อยละ 2.90-4.90) (ภาพที่ 3.1-6)  

หากพิจารณาสัดส่วนการจับปลาทูในช่วง 10 ท่ีผ่านมา อวนล้อมจับยังคงเป็นเครื่องมือประมงพาณิชย์หลัก

ท่ีจับปลาทูได้มากท่ีสุด แต่มีแนวโน้มของสัดส่วนลดลงเหลือระหว่างร้อยละ 56.20-58.30 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 

พ.ศ. 2561 โดยอวนลากคู่และอวนติดตามีแนวโน้มของการจับปลาทูมากขึ น (สัดส่วนการจับระหว่างร้อยละ  

9.80-23.30 และ 11.60-28.80 ตามล้าดับ) ขณะท่ีอวนลากแผ่นตะเฆ่มีผลจับปลาทูลดลง (ร้อยละ 0.09-2.10) 

(ภาพที่ 3.1-5) 

  

  
ก. พ.ศ. 2552 ข. พ.ศ. 2554 

  
ค. พ.ศ. 2556 ง. พ.ศ. 2557 

ภาพที่ 3.1-6 สัดส่วนของการจับปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยจ้าแนกตามประเภทเครื่องมือประมงพาณิชย์ 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-7 ~ 

 ข. เคร่ืองมือประมงพื้นบ้าน 

ในส่วนของเครื่องมือประมงพื นบ้านท่ีจับปลาทู ในปี พ.ศ. 2561 เครื่องมือประมงพื นบ้านท่ีจับปลาทูได้

มากท่ีสุด คือ อวนติดตาปลาทู (ร้อยละ 78.50) รองลงมา คือ อวนติดตาอื่น ๆ (ร้อยละ 20.60) อวนครอบหมึก 

(ร้อยละ 0.40) อวนจมกุ้ง (ร้อยละ 0.20) เครื่องมืออื่น ๆ (ร้อยละ 0.20) ลอบปลา (ร้อยละ 0.10) เบ็ดมือ  

(ร้อยละ 0.10) อวนจมปู (ร้อยละ 0.04) ลอบหมึก (ร้อยละ 0.01) และอวนลอยปลาหลังเขียว (ร้อยละ 0.01)  

ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างจากข้อมูลสถิติการจับสัตว์น ้าในปี พ .ศ. 2560 โดยเครื่องมือประมงพื นบ้านท่ีจับปลาทู 

ได้มากท่ีสุด คือ อวนล้อมจับ (ร้อยละ 57.70) รองลงมา คือ อวนติดตาปลาทู (ร้อยละ 39.00) อวนจมกุ้ง  

(ร้อยละ 2.10) อวนจมปู (ร้อยละ 0.60) อวนติดตาอื่น ๆ (ร้อยละ 0.40) อวนครอบหมึก (ร้อยละ 0.20)  

อวนลากแผ่นตะเฆ่ (ร้อยละ 0.04) อวนลอยปลาหลังเขียว (ร้อยละ 0.03) อวนครอบปลากะตัก (ร้อยละ 0.007) 

และอวนล้อมจับปลากะตัก (ร้อยละ 0.003) (ภาพที่ 3.1-7) 

หากพิจารณาสัดส่วนการจับปลาทูของเครื่องมือประมงพื นบ้านในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 ก่อนมี

การบังคับใช้พระราชก้าหนดการประมง พ .ศ. 2558 พบว่า เครื่องมือหลักท่ีจับปลาทูไม่มีความแตกต่างกัน  

โดยอวนลอยปลาทู เป็นเครื่องมือประมงพื นบ้านหลักท่ีจับปลาทูได้มากท่ีสุด (ระหว่างร้อยละ 76.70-86.10) 

รองลงมา คือ อวนติดตาอื่น ๆ (ร้อยละ 11.10-17.00) (ภาพที่ 3.1-8) 

 
ก. พ.ศ. 2560 

ภาพที่ 3.1-7 สัดส่วนของการจับปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยจ้าแนกตามประเภทเครื่องมือประมงพื นบ้าน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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~ 3.1-8 ~ 

 
ข. พ.ศ. 2561 

ภาพที่ 3.1-7 (ต่อ) 

  
ก. พ.ศ. 2553 ข. พ.ศ. 2554 

  
ค. พ.ศ. 2556 ง. พ.ศ. 2557 

ภาพที่ 3.1-8 สัดส่วนของการจับปลาทูทางฝ่ังอ่าวไทยจ้าแนกตามประเภทเครื่องมือประมงพื นบ้าน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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~ 3.1-9 ~ 

3.1.3 สถานการณ์การใช้ประโยชน์ปลาทูทางฝั่งอ่าวไทย 

ข้อมูลผลจากการส้ารวจการท้าประมงของเรือประมงอวนลากและอวนล้อมจับพาณิชย์ในพื นท่ีอ่าวไทย

ตอนในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 25612 พบปลาทูขนาดความยาวตั งแต่ 13.00-21.50 ซม. จ้าแนกฤดูกาลพื นท่ี

ออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน) เริ่มตั งแต่

เดือนมิถุนายนถึงกันยายน และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ผลการศึกษา 

พบว่า ปลาทู Rastrelliger brachysoma ท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์มีขนาดความยาวเฉล่ียมากกว่าขนาดแรก

สืบพันธุ์ (16.99 ซม.) ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ส่วนช่วงฤดูกาลอื่น ๆ ปลาทูร้อย

ละ 66.67-100.00 ท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์มีขนาดเล็กกกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ (16.99 เซนติเมตร) (ภาพท่ี 3.1-9) 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสัตว์น ้าท่ีจับได้จากการส้ารวจเครื่องมืออวนด้า3 ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในในช่วงปี 

พ .ศ . 2560 ถึ ง  พ .ศ.  2561 สัดส่วนของปลาทู ท่ี จับได้พบตั งแต่ร้อยละ 2.64-2.79 อัตราการ จับปลาทู  

68.33-75.98 กก./วัน/ล้า ลดลงจากเดิมท่ีเคยจับได้ร้อยละ 35.19-64.45 อัตราการจับปลาทู 138.59-300.57 

กก ./วัน/ล้า ในช่วงปี พ .ศ. 2547 ถึง  พ.ศ. 2548 (อัญญานี 2550) (ภาพที่  3.1-10) นอกจากนี ยังพบการ

เปล่ียนแปลงของการปรากฏของปลาทูในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง 

พ.ศ. 2548 ปลาทูในอ่าวไทยตอนในจะพบมากใน 3 ช่วงเวลา คือ เดือนมกราคม (อัตราการจับเฉล่ียตั งแต่  

81.44-158.84 กก./วัน/ล้า) เดือนพฤษภาคม (1,221.44 กก ./วัน/ล้า) และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  

(อัตราการจับเฉล่ียตั งแต่ 185.97-441.88 กก./วัน/ล้า) (อัญญานี 2550) ซึ่งแตกต่างจากช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง  

พ.ศ. 2561 ปลาทูจะพบมากในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในตั งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561 มีอัตราการจับ

ตั งแต่ 318.83-567.34 กก./วัน/ล้า (ภาพที่ 3.1-11)  

ขนาดเฉล่ียของปลาทูท่ีจับได้จากอวนด้าในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในช่วงปี  พ .ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561  

พบตั งแต่ 14.60-20.00 เซนติเมตร ขนาดเฉล่ียของปลาทู คือ 17.30±1.45 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาด

ของปลาทูท่ีจับได้ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548 ท่ีมีความยาวระหว่าง 8.50-22.0 เซนติเมตร ขนาดเฉล่ียของ

ปลาทู คือ 15.03±2.39 เซนติเมตร (อัญญานี 2550) นอกจากนี  ช่วงท่ีจับปลาทูได้มากคือช่วงเดือนธันวาคม 2560 

ถึงกุมภาพันธ์ 2561 ขนาดเฉล่ียท่ีพบในช่วงนี  คือ 18.58-19.26 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์

ของปลาทูเพศผู้และเพศเมียในอ่าวไทย คือ 16.50 และ 18.00 เซนติเมตร (ทัศพลและคณะ 2550) ส้าหรับช่วงท่ี

                                                             
2 ข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์บางส่วนมาจากแผนวิจัยการพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื นฐานระบบนิเวศ-สังคม ภายใต้ 
ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความย่ังยืนทางการประมงในพื นที่อ่าวไทยตอนใน 
3 อวนด้า จัดเป็นเคร่ืองมือในกลุ่มอวนล้อมจับ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-10 ~ 

พบปลาทูขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ คือ ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม (ภาพที่ 3.1-12) ส้าหรับฤดูกาล

สืบพันธุ์ของปลาทูในอ่าวไทยตอนใน พบว่า มีการเปล่ียนแปลงจากการศึกษาของ ปิยะวรรณและคณะ (2549) คือ 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม และช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ขณะท่ีการศึกษาในช่วงปี พ .ศ. 2560 ถึง 

พ.ศ. 2561 พบว่าฤดูสืบพันธ์ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม  

 

ภาพที่ 3.1-9 การใช้ประโยชน์ปลาทูในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-11 ~ 

 

ภาพที่ 3.1-10 องค์ประกอบสัตว์น ้าท่ีได้จาการท้าประมงอวนด้าในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561  

เปรียบเทียบกับการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-12 ~ 

 

ก. ร้อยละของการจับปลาทูปลาลัง4จากอวนด้าในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน 

 

ข. อัตราการจับ (กก./วัน) กลุ่มปลาทูปลาลังจากอวนด้าในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน 

ภาพที่ 3.1-11 ปริมาณการจับปลาทูปลาลังจ้าแนกตามเดือนท่ีศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561   

                                                             
4 ปลาทู หมายถึง ปลาทูตัวสั น Rastrelliger brachysoma (Bleeker 1851) ปลาลัง หมายถึง Rastrelliger kanagurta (Cuvier 1817) กรณีใช้ค้าว่า
ปลาท-ูลัง เป็นการรวมชนิดทั งปลาทูตัวสั น Rastrelliger brachysoma (Bleeker 1851) และปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier 1817) 
เน่ืองจากไม่สามารถจ้าแนกชนิดได้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-13 ~ 

 

ภาพที่ 3.1-12 ความยาวเฉล่ียของปลาทูท่ีจับได้จากอวนด้าในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน  

ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2561  

ส้าหรับองค์ประกอบกลุ่มปลาผิวน ้าจับได้จากการส้ารวจเครื่องมืออวนลากคู่ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนในในช่วง
ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่า ปลาทูและปลาลัง ติดในสัดส่วนร้อยละ 0.17-1.04 และ 3.57-5.08 ตามล้าดับ 
ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากการส้ารวจในปี พ.ศ. 2545 ท่ีพบปลาทู-ลัง ร้อยละ 16.75 (เสาวมล 2549) (ภาพที่ 3.1-13) 
อัตราการจับปลาทูและปลาลังในช่วงปี พ .ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 คือ 0.08-0.43 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง และ  
1.39-1.94 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ซึ่งลดลงจากการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547 อัตราการจับปลาทู-ลัง 
คือ 7.55-12.96 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง  

ส้าหรับอัตราการจับของปลาทูปลาลังท่ีพบในปลาเป็ดก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยในช่วงปี พ .ศ. 2545 
ถึง พ.ศ. 2547 มีอัตราการจับระหว่าง 0.59-2.39 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ลดลงเหลือ 0.30-0.51 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงในปี 
พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 นอกจากนี ขนาดปลาทูปลาลังท่ีพบในปลาเป็ดก็มีขนาดเพิ่มขึ น โดยในปี พ.ศ. 2560 ถึง 
พ.ศ. 2561 ปลาทูท่ีพบในปลาเป็ดมีขนาดเฉล่ีย 12.00±2.24 เซนติเมตร ซึง่มีขนาดใหญ่กว่าปลาทูท่ีพบในปลาเป็ด
ในปี พ .ศ . 2545, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ.  2547 ท่ีมีขนาดเฉล่ีย 11.35±2.84, 10.83±2.48 และ 9.54±1.44 
เซนติเมตร ตามล้าดับ (ภาพที่ 3.1.-14) แนวโน้มท่ีดีของขนาดปลาทูท่ีพบในปลาเป็ดท่ีมีขนาดใหญ่ขึ นอาจเป็นผล
มาจากมาตรการขยายขนาดตาอวนจาก 2.5 เซนติเมตร เป็น 4 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่า  
ขนาดปลาทูท่ีพบในปลาเป็ดเป็นปลาท่ีสามารถคัดแยกได้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท้าให้
ชาวประมงท้างานไม่ทันต่อเวลา ท้าให้ต้องทิ งสัตว์น ้าท่ีคัดแยกไม่ทันเข้าไปรวมกับกลุ่มปลาเป็ด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-14 ~ 

 

ภาพที่ 3.1-13 สัดส่วนชนิดปลาในกลุ่มปลาผิวน ้าท่ีจับได้จากการท้าประมงอวนลากคู่ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน 

ช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561  

 

ภาพที่ 3.1-14 อัตราการจับปลาทูปลาลังท่ีพบในปลาเป็ดท่ีได้จากอวนลากคู่ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน 

ช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-15 ~ 

สรุปภาพรวมด้านสถานการณ์และแนวโน้มของทรัพยากรปลาทู 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 ผลผลิตปลาทูส่วนใหญ่ทางฝ่ังอ่าวไทยมาจากการท้าประมงพาณิชย์  

(84.7-91.9 %) มากกว่าการท้าประมงพื นบ้าน (8.1-15.3 %) เครื่องมือประมงพาณิชย์หลักท่ีจับปลาทูได้มากท่ีสุด 

คือ อวนล้อมจับ (58.2 %) รองลงมา คือ อวนลากคู่ (23.3 %) และอวนติดตา (11.5 %) เครื่องมือประมงพื นบ้าน

หลักท่ีจับปลาทูได้มากท่ีสุด คือ อวนติดตาปลาทู (78.4 %) รองลงมา คือ อวนติดตาอื่น ๆ (20.5 %) ปลาทูท่ีจับ

ทางฝ่ังอ่าวไทย เกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตมาจากเขตประมง 3 ในเขตพื นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ซึ่งครอบคลุมพื นท่ี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (46.5 %) รองลงมา คือ เขตประมง 2 ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน  

ซึ่งครอบคลุมพื นท่ีจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ

ชลบุรี (27.8 %)  

 

ปริ ม าณปลา ทู ท่ี จับ ไ ด้ ในพื น ท่ี อ่ า ว ไ ทย ช่ว งปี  พ .ศ . 2533 ถึ ง  พ . ศ .  2557 มี ผล จับระหว่ า ง  
76,997-136,005 ตัน แต่หลังจากปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตปลาทูลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งมีปริมาณการจับ 128,835 ตัน ได้ลดลงเหลือเพียง 53,452 ตัน ในปี พ.ศ. 2558 (ลดลง 58.5 %) และตั งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 ผลจับปลาทูยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉล่ียปีละ 19.7 %  

 
ผลการ ส้ารวจในพื น ท่ีอ่ าว ไทยในเขตอ่ าว ไทยตอนและบาง ส่วนของอ่ าว ไทย ฝ่ั งตะวั นตก  

(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ช่วงปี พ .ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 พบปลาทูขนาดความยาวตั งแต่ 13.00-21.50 ซม.  
โดยในช่วงตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีขนาดความยาวเฉล่ียท่ีมากกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 
(16.99 ซม.) อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูกาลอื่น ๆ พบว่าปลาทู 66.7-100.0 % ท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์นั น มีขนาด
เล็กกกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ (16.99 เซนติเมตร)  

 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสัตว์น ้าท่ีจับได้จากการส้ารวจเครื่องมืออวนด้าในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในช่วงปี 

พ .ศ . 2560 ถึ ง  พ . ศ .  2561 สั ด ส่ ว น ข อง ป ล า ทู ท่ี จั บ ไ ด้ พ บ ตั ง แ ต่  2.6-2.8 % อั ต ร า ก า ร จั บ ป ล า ทู   
68.33-75.98 กก./วัน/ล้า ลดลงจากเดิมท่ีเคยจับได้ (35.2-64.5 % อัตราการจับปลาทู 138.59-300.57 กก./วัน/
ล้า) นอกจากนี  ยังพบการเปล่ียนแปลงในการปรากฏของปลาทูจากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน 
โดยในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548 (อัญญานี 2550) ปลาทูในอ่าวไทยตอนในจะพบมากใน 3 ช่วงเวลา คือ 
เดือนมกราคม (มีอัตราการจับเฉล่ีย 81.44-158.84 กก ./วัน/ล้า) เดือนพฤษภาคม (มีอัตราการจับเฉล่ีย  
1,221.44 กก./วัน/ล้า) และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน (มีอัตราการจับเฉล่ีย 185.97-441.88 กก./วัน/ล้า)  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.1-16 ~ 

ผลการศึกษาข้างต้น มีความแตกต่างจากในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งพบปลาทูได้มากในพื นท่ี

อ่าวไทยตอนใน ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีอัตราการจับ 318.83-567.34 กก./

วัน/ล้า ซึ่งในภาพรวมของช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 พบขนาดเฉล่ียของปลาทูท่ีจับได้จากอวนด้าในพื นท่ี

อ่าวไทยตอนใน ตั งแต่ 14.60-20.00 เซนติเมตร ส่วนในช่วงท่ีจับปลาทูได้มาก (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) พบขนาดเฉล่ีย คือ 18.58-19.26 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์  

(ขนาดแรกสืบพันธ์เพศผู้ 16.5 เซนติเมตร และเพศเมีย 18.0 เซนติเมตร) ส้าหรับช่วงท่ีพบปลาทูขนาดเล็กกว่า

ขนาดแรกสืบพันธุ์ คือ ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม นอกจากนี  ฤดูกาลสืบพันธุ์ของปลาทูในอ่าวไทยตอนในมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากการศึกษาของ ปิยะวรรณและคณะ (2549) ซึ่งพบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม และ

ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ขณะท่ีการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่าฤดูสืบพันธ์อยู่ในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม   

ส้าหรับองค์ประกอบและอัตราการจับปลาทูปลาลังในกลุ่มปลาผิวน ้า ท่ีจับได้จากการส้ารวจด้วยเครื่องมือ

อวนลากคู่ในพื นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่า มีสัดส่วนการจับและอัตราการจับ

ปลาทูและปลาลังลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2548 (เสาวมล 2549) นอกจากนี  

สัดส่วนของปลาทูปลาลังและอัตราการจับปลาทูปลาลังท่ีพบในปลาเป็ดก็มีจ้านวนลดลงเช่นกัน แต่ขนาดปลาทูปลา

ลังท่ีพบในปลาเป็ดมีขนาดเพิ่มขึ น ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจเกิดจากมาตรการขยายขนาดตาอวนของถุงอวน

ลาก จากขนาด 2.5 เซนติเมตร เป็นขนาด 4.0 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาจเป็น

สาเหตุหนึ่งท่ีท้าให้การท้างานบนเรือไม่ทันต่อเวลา ส่งผลต่อการจัดการสัตว์น ้าหลังการจับบนเรือประมง ท้าให้ปลา

ทูรวมทั งสัตว์น ้าเศรษฐกิจท่ีได้ขนาดหลายชนิดต้องกลายเป็นปลาเป็ดไป  
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เอกสารอ้างอิง 

กรมประมง . 2560-2562. ปริมาณการจับสัตว์น ้าเ ค็มจากการท้าประมงพาณิชย์ 2559-2561. กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

กรมประมง. 2555-2560. สถิติการประมงทะเล 2552-2558 ส้ารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง. กรมประมง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ.์  

กรมประมง. 2537-2562. สถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2535-2560. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ.์  

กรมประมง . 2561-2562. ปริมาณการจับสัตว์น ้าเค็มจากการท้าประมงพื นบ้าน ปี 2559-2561. กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

กรมประมง. 2555-2560. ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล ปี 2553-2558. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

ทัศพล กระจ่างดารา พัชรี พันธุ เล่ง พนิดา ชาลี และปิยวรรณ หัสดี. 2550. ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทู 

Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) และ ปลาลัง R. kanagurta (Cuvier, 1816) ในน่านน ้า

ไทย. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 19/2550. ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตร

และสหกรณ.์  

ปิยวรรณ ไหมละเอียด จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์ และขนิษฐา เสรีรักษ์. 2549. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูและ

ปลาลังในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนบน. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 13/2549. ส านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล. 

กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 31 หน้า. 

เสาวมล ภูตีกา. 2549. สภาวะทรัพยากรสัตว์น ้าท่ีจับได้จากเรืออวนลากคู่ขนาด 18-25 เมตร ในบริเวณอ่าวไทย

ตอนบน ปี 2545-2547. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 6/2549. ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง.  

อัญญานี แย้มรุ่งเรือง. 2550. สภาวะทรัพยากรปลาทูจากการประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนบน. เอกสาร

วิชาการฉบับท่ี 24/2550. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) สถาบันวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง.  
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3.2 ปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาและผลกระทบต่อทรัพยากรปลาทู 

ผลการศึกษา และประมวลความรู้ด้านปัจจัยทางนิเวศวิทยาในพื้นท่ีอ่าวไทยท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรปลาทู พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพื้นท่ีในบริเวณต่าง ๆ ของระบบนิเวศอ่าวไทย (ภาพที่ 3.2-1) 
ตลอดจน ลักษณะทางคุณภาพน้้า การเคล่ือนตัวของมวลน้้า ปริมาณน้้าจากแผ่นดิน และอิทธิพลของมรสุม  
เป็นปัจจัยช้ีวัดส้าคัญท่ีมีบทบาทส้าคัญต่อการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปลาทู  

   

 
ภาพที่ 3.2-1 ลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยาในภาพรวมของอ่าวไทย (ภาพบน) และลักษณะความลึกของพื้นท่ี 

อ่าวไทยตอนใน (ภาพล่าง) ท่ีมีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรปลาทู (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก ธนัสพงษ์ 2562) 
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ปัจจัยดังกล่าว มีบทบาทต่อคุณภาพน้้าในเขตพื้นท่ีอยู่อาศัย และแหล่งหากินต่าง ๆ ของปลาทู โดยเฉพาะ
ท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้าน อุณหภูมิของน้้า ความเค็มน้้า การกระจายของอาหารหรืออินทรีย์สารต่าง ๆ  
ท่ีมีในน้้า (แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสารอินทรีย์แขวนลอยอื่น ๆ) และปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้้า 
ซึ่งโดยรวมจัดเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะการรวมฝูง ความเป็นอยู่ และการเจริญเติบโตของปลาทู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.2-2 ลักษณะการก้าหนดสถานีศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน้้าในพื้นท่ีปากแม่น้้า 
สายหลักท้ัง 4 สาย และพื้นท่ีในเขตตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน เพื่อประเมินบทบาทต่อทรัพยากรปลาทู 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Meksumpun and Meksumpun 2019) 
 

 สถานการณ์ของปัจจัยที่ส าคัญในระบบนิเวศทางน  า 

ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของปัจจัยจ้าเพาะท่ีส้าคัญด้านต่าง ๆ ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน 
(คณะประมง 2562; ภาพที่ 3.2-2) มีรายละเอียดของปัจจัยท่ีมีบทบาทต่อลักษณะทางนิเวศวิทยา และการกระจาย
ของประชากรปลาทู ดังต่อไปนี้ 

 

Bang Pakong 

Chao Phraya Tha Chin 

Mae Klong 
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ออกซิเจนละลายน  า 

ในปัจจุบันพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในประสบกับปัญหายูโทรฟิเคช่ันท่ีรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยทาง 
ด้านออกซิเจนละลายน้้ามีบทบาทส้าคัญโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของส่ิงมีชีวิตทางน้้าทุกชนิด และได้สะท้อนสภาพ
ปัญหาของแต่ละพื้นท่ีปากแม่น้้าได้อย่างชัดเจน  

ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าบริเวณปากแม่น้้าสายหลักท้ัง 4 สาย ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าบางปะกง 
แม่น้้าแม่กลอง และแม่น้้าท่าจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 มีค่าแปรผันอยู่ในช่วงกว้าง (2-19 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) ซึ่งสถานการณ์ปัญหาออกซิเจนละลายน้้า ท่ีมีค่าต้่ามาก (น้อยกว่า 2 mg/L) พบได้ชัดเจนในพื้นท่ี 
ปากแม่น้้าท่าจีน และปากแม่น้้าเจ้าพระยา โดยเฉพาะในบริ เวณสถานี ด้านในสุดของแต่ละปากแม่น้้า   
ซึ่งสถานการณ์ปัญหาของออกซิเจนละลายน้้าบริเวณปากแม่น้้าสายหลักดังกล่าว แสดงถึงความเส่ือมโทรม 
ในคุณภาพของมวลน้้าต้นทุนท่ีพัดพาลงมาสู่ระบบปากแม่น้้าอย่างต่อเนื่อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2-3 ลักษณะการเปล่ียนแปลงของออกซิเจนละลายน้้าตามช่วงเวลาของการส้ารวจ ในพื้นท่ี 

ปากแม่น้้าแม่กลอง (MK) ปากแม่น้้าท่าจีน (TC) ปากแม่น้้าเจ้าพระยา (CP) ปากแม่น้้าบางปะกง (BK) และในพื้นท่ี 
โดยรวมของอ่าวไทยตอนใน (GT) ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 

  ช่วงท่ี

เหมาะสม 
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ในทางตรงกันข้าม พื้นท่ีตอนนอกของปากแม่น้้า มักพบการเพิ่มของระดับออกซิเจนละลายน้้าสูง มากกว่า 
6-7 mg/L และสูงสุดถึง 19 mg/L (ซึ่งเป็นระดับท่ีสูงผิดปกติจนเกินค่า 100 % saturation) ท้ังนี้เกิดเนื่องมาจาก
การเพิ่มปริมาณของแพลงก์ตอนพืชอย่างหนาแน่นในมวลน้้า ซึ่งแพลงก์ตอนพืชเหล่านั้นมีการสังเคราะห์แสงใน
ช่วงเวลากลางวัน จึงส่งผลใหอ้อกซิเจนละลายน้้าสูงขึ้นตามไปด้วย  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลากลางคืนท่ีไม่มีแสง ในพื้นท่ีนั้นมักเกิดการลดต้่าลงของออกซิเจนละลายน้้าได้
อย่างมาก เนื่องจากกระบวนการหายใจของแพลงก์ตอนพืช และกระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ ท่ี
แพลงก์ตอนผลิตขึ้น รวมท้ังการย่อยสลายของเซลล์แพลงก์ตอนท่ีตายลง ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อความเป็นอยู่ของ 
สัตว์น้้าในพื้นท่ี ตลอดจนส่งผลกระทบต่อกลุ่มปลาทู และปลาอื่น ๆ ท่ีจะว่ายเข้ามาในพื้นท่ีนั้นได้  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 3.2-4 ลักษณะการลดลงของออกซิเจนละลายน้้า ซึ่งสะท้อนสภาพปัญหา Hypoxia ในพื้นท่ีแนวกลางของ

อ่าวไทยตอนใน ช่วงกลางฤดูน้้าหลาก (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งเกิดหลังจากการเพิ่มจ้านวนของ 
แพลงก์ตอนพืชอย่างหนาแน่นในช่วงต้นฤดูฝน (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 

 

ในพื้นท่ีตอนนอกสุดของปากแม่น้้า และในพื้นท่ีตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน ยังพบสถานการณ์การลด
ต้่าลงอย่างมากของออกซิเจนละลายน้้า (Hypoxia condition) เกิดขึ้น โดยมวลน้้าในท่ีลึก ซึ่งมีความลึกมากกว่า  
5 เมตร ลงไปพบระดับออกซิเจนท่ีต้่าลงถึง 1-2 mg/l (ภาพที่ 3.2-4) ปรากฏการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นปัญหาต่อ
ความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์น้้าในพื้นท่ี ผลจับปลาหน้าดินในพื้นท่ีอ่าวไทยในปี พ.ศ. 2561 ลดต้่าลงอย่างชัดเจน 
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~ 3.2-5 ~ 

(คณะประมง 2562) นอกจากนี้ยังท้าให้สัตว์น้้าพวกท่ีต้องการออกซิเจนละลายน้้าสูงในการด้ารงชีวิต (อาทิ ปลาทู 
และปลากลางน้้าท่ีเคล่ือนท่ีเร็วกลุ่มต่าง ๆ) ไม่ว่ายน้้าเข้ามาในพื้นท่ีนั้น 

อุณหภูมิของน  า 

ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน (รวมท้ังเขตชายฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย) ในระยะหลังต้ังแต่ ปี พ .ศ. 2558  
ถึง พ.ศ. 2561 มานี้อุณหภูมิของน้้าทะเล เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงโดยมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น และมี
บทบาทต่อกระบวนการของการผลิต และการย่อยสลายในเขตทะเลได้  

โดยท่ัวไปพบว่าพื้นท่ีปากแม่น้้าและแนวใกล้ชายฝ่ังมีอุณหภูมิน้้าสูงกว่าบริเวณแนวกลางอ่าวไทย  
อย่างชัดเจน อุณหภูมิของน้้าโดยรวมมีค่าสูงในช่วงฤดูร้อน ราวเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งอุณหภูมิของน้้า
ชายฝ่ังในช่วงปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 มีค่าสูงถึงประมาณ 33-34 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นปีท่ีแห้งแล้ง 
(ปริมาณน้้าท่าท่ีไหลลงอ่าวไทยฝ่ังตะวันตกมีค่าต้่ามาก)  

 

 
 

ภาพที่ 3.2-5 ลักษณะการกระจายของค่าความเค็มน้้าในช่วงกลางฤดูน้้าหลาก (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560;  
ภาพซ้าย และ พ.ศ. 2561; ภาพขวา) ซึ่งมวลน้้าจืดถูกพัดพาไปทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน  

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
 

อย่างไรก็ตาม ค่าอุณหภูมิของน้้าทะเลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมอย่างชัดเจน อาทิ ในช่วงปลายปี  
พ.ศ. 2561 ในเดือนธันวาคม การเกิดลมกระโชก และพายุท่ีรุนแรงส่งผลท้าให้ค่าอุณหภูมิของน้้าทะเลผิวหน้าลดต้่า
กว่าปกติท่ีเคยเป็นมา การลดของอุณหภูมิดังกล่าว นับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายพันธุ์ และการเจริญเติบโต
ของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในมวลน้้าเขตทะเลได้อีกครั้ง และเป็นส่วนส้าคัญท่ีมีบทบาทกระตุ้นการเคล่ือนท่ี
ของฝูงปลาทูให้เข้าสู่อ่าวไทยตอนใน  
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~ 3.2-6 ~ 

ความเค็มของน  า 

ค่าความเค็มของน้้าในช่วงปี พ .ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 3.2-5) สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีปริมาณ
น้้าท่าท่ีไหลลงสู่ปากแม่น้้าได้มากกว่าในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้้าท่าท่ีไหลลงยังมี
ปริมาณค่อนข้างน้อย และมีผลต่อการลดลงของความเค็มของน้้าได้เฉพาะในพื้นท่ีแนวปากแม่น้้า ในช่วงกลางฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มวลของน้้าจืดท่ีไหลลงมาในช่วงกลางถึงปลายฤดูน้้าหลาก (ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม)  
จะถูกพัดพาไปทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน  

เมื่อผนวกกับปัญหาด้านการเพิ่มขึ้นของแร่ธาตุอาหารในช่วงฤดูนั้น ส่งผลให้พื้นท่ีทางฝ่ังตะวันออก 
ของอ่าวไทยตอนในจึงมักเกิดปัญหาแพลงก์ตอนพืชเพิ่มจ้านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดเป็นปรากฏการณ์น้้าทะเล
เปล่ียนสีได้อย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 3.2-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2-6 ลักษณะการเกิดปัญหาแพลงก์ตอนพืชเพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็ว และการเกิดเป็นปรากฏการณ์น้้า
ทะเลเปล่ียนสีอย่างต่อเนื่องทางตอนนอกสุดของปากแม่น้้า และในเขตทะเลฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน 
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~ 3.2-7 ~ 

แร่ธาตุอาหารในน  า 

ผลการศึกษาติดตามปริมาณแร่ธาตุอาหาร พบค่าของกลุ่มไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (ภาพที่ 3.2-7)  
ท่ีสูงมาก บริเวณสถานีท่ีอยู่บริเวณตอนในของทุกปากแม่น้้า ซึ่งมีปริมาณมากจนเกินระดับท่ีจ้าเป็นต่อการน้าไปใช้
ของแพลงก์ตอนพืช และสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับผลกระทบจากน้้าท้ิงจากชุมชน บ้านเรือน และแหล่งโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่บริเวณปากแม่น้้า ในบริเวณตอนกลางของพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ยังพบว่าแร่ธาตุอาหารในกลุ่ม
ของฟอสฟอรัสอินทรีย์ท่ีละลายน้้ามีสัดส่วนท่ีสูง และแพลงก์ตอนพืชหลายชนิดสามารถน้าไปใช้ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2-7 ลักษณะการกระจายของออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (µM) ในช่วงกลางฤดูน้้าหลาก (เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2560; ภาพซ้าย และ พ.ศ. 2561; ภาพขวา) ซึ่งมวลน้้าจืดถูกพัดพาไปทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
 

คลอโรฟิลล์เอ ในน  า 

มวลน้้าจืดในช่วงปี พ.ศ. 2560 ท่ีมาเร็วขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในช่วงฤดูร้อน และท้าให้
เกิดการเพิ่มของปริมาณแพลงก์ตอนพืช (ท่ีวัดโดยค่าของคลอโรฟิลล์เอ ในมวลน้้า; ภาพที่ 3.2-8) จนอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์น้้าทะเลเปล่ียนสี (ต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปลายปี) 
ท้ังนี้ พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับปริมาณแร่ธาตุอาหาร ท้ังนี้ ในปัจจุบัน
ยังคงพบปัญหายูโทรฟิเคช่ันอย่างต่อเนื่อง เกิดปรากฏการณ์น้้าทะเลเปล่ียนสีในพื้นท่ีปากแม่น้้าอย่างรุนแรง  
เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะในบริเวณปากแม่น้้าท่าจีน และปากแม่น้้าเจ้าพระยา 
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~ 3.2-8 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2-8 ลักษณะการเพิ่มของปริมาณคลอโรฟิลล์เอ อยู่ในสถานการณ์ท่ีเรียกว่าปรากฏการณ์น้้าทะเลเปล่ียนสี 
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ก) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ข) เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ค)  

และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ง) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
 

ของแข็งแขวนลอยและอินทรีย์สารในมวลน  า 

ในการกระจายของอินทรีย์สารท่ีถูกพัดพาลงสู่ระบบนิเวศอ่าวไทย โดยส่วนใหญ่พบว่ามีแหล่งท่ีมาหลักจาก
บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้้า ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีดินตะกอนละเอียด และซากอินทรีย์สารต่าง ๆ สะสมตัวอยู่ 
มากกว่าการพัดพาลงมาจากเขตแผ่นดิน อินทรีย์สารบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้้าถูกกระตุ้นให้ เกิด 
การฟุ้งกระจายขึ้นมาจากอิทธิพลของคล่ืนลมหรือกระแสน้้าขึ้น-น้้าลง ท่ีไหลพัดผ่านในพื้นท่ีดอนเขตต้ืน และเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อปริมาณของแข็งแขวนลอยในพื้นท่ีปากแม่น้้าให้มีความแตกต่างกันไป 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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~ 3.2-9 ~ 

การกระจายของปริมาณของแข็งแขวนลอยจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพื้นท้องน้้า ลักษณะความลึกและ
ความลาดชันของพื้นท่ี และความแรงของน้้าในช่วงท่ีน้้าขึ้น (คณะประมง 2562)  ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง   
พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา พบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยในอ่าวไทยตอนใน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
 (ภาพที่ 3.2-9 ข)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.2-9 ลักษณะของความลึกน้้า (ก) และการกระจายของปริมาณของแข็งแขวนลอย (ข)  
ปริมาณสารอินทรีย์ในดิน (ค) และปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน (ง) ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Meksumpun and Meksumpun 2019) 
 

การเพิ่มขึ้นของปริมาณของแข็งแขวนลอยในพื้นท่ีปากแม่น้้าดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุท่ีมีมวลน้้าจืด
ไหลลงมาน้อย ในภาพรวมปริมาณน้้าจืดท่ีผลักดันน้้าทะเลมีระดับลดลง ท้าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะบริเวณดินดอน
ในเขตปากแม่น้้าตอนใน และตอนกลางได้มากขึ้น  

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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~ 3.2-10 ~ 

การกัดเซาะท่ีเกิดขึ้นในช่วงปีท่ีเกิดสภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลต่อการแพร่ของแร่ธาตุอาหารจาก
ดินตะกอนพื้นท้องน้้ากลับคืนสู่มวลน้้า (ท้ังนี้ เนื่องจากในดินตะกอนพื้นท้องน้้าในบริเวณผิวหน้า (0-1 เซนติเมตร) 
มักมีแร่ธาตุอาหารท่ีสะสมอยู่มากกว่าในน้้าถึงประมาณ 100-1,000 เท่า) ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจ้านวน
ของแพลงก์ตอนพืชอย่างรวดเร็ว และท้าให้เกิดปรากฏการณ์น้้าทะเลเปล่ียนสีในพื้นท่ีปากแม่น้้าได้อย่างต่อเนื่อง 

อินทรีย์สารในดินตะกอนพื นท้องน  า 
อ่าวไทยตอนใน ดินตะกอนพื้นท้องน้้าโดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณ์ทางอินทรีย์สารในระดับปานกลางถึง

สูงมาก (ภาพที่ 3.2-9 ค) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินในช่วงกลางฤดูน้้าหลากมีแนวโน้มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก
ในช่วงต้นฤดูน้้าหลาก ยกเว้นในบางสถานีของปากแม่น้้าท่าจีน ท่ีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนจากการเก็บ
ตัวอย่างในช่วงกลางฤดูน้้าหลากมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า  

ท้ังนี้ ค่าของอินทรีย์สารในดินท่ีพบในช่วง ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 อยู่ในช่วง 1.8-16.3 % ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับในช่วงปี พ.ศ. 2555 (กรมควบคุมมลพิษ 2555) มีค่าเพียง 0.6–4.0 % เท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.2-10 ความหลากหลายของพื้นท้องน้้าในพื้นท่ีแนวปากแม่น้้าท่ีมีกระแสน้้าเบา (ภาพซ้าย และภาพกลาง) 
ซึ่งเป็นเลนละเอียด และมีการสะสมของอินทรีย์สารในดินท่ีสูง เปรียบเทียบกับในเขตพื้นท่ี 

ท่ีน้้าไหลแรงกว่า ซึ่งมีดินพื้นท้องน้้าท่ีเป็นทรายหยาบปนโคลน (ภาพขวา) 
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อนึ่ง เมื่อพิจารณาในพื้นท่ีในเขตอ่าวไทยตอนกลาง พบว่าปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนของอ่าวไทยตอนใน
มีค่าท่ีสูงกว่ามาก นอกจากนี้ ผลการประมวลรายงานการวิจัยดินตะกอนพื้นท้องน้้าในอ่าวไทย ในรอบ 25 ปี (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2538 เป็นต้นมา) (SEAFDEC 1995, กฤษฎา 2541, มินตรา 2562) พบว่าดินตะกอนพื้นท้องน้้าในอ่าวไทยภาพรวม มีระดับ
ของอินทรีย์สารท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 15-20 % ซึ่งนับเป็นอัตราเพิ่มจากอดีตท่ีค่อนข้างเร็ว และน่าเป็นห่วง เนื่องจากการ
สะสมของสารอินทรีย์มีผลต่อกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียในบริเวณพื้นท้องน้้าเพิ่มสูงขึ้น และท้าให้ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้าลดต้่าลงในพื้นท่ีเขตต่าง  ๆซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรปลาทูต่อไปได้ 

ซัลไฟด์ในดินตะกอนพื นท้องน  า 
พบการสะสมของสารพิษประเภทซัลไฟด์ในดินตะกอนพื้นท้องน้้าในหลายพื้นท่ี อยู่ในระดับท่ีน่าเป็นห่วง  

(ภาพที่ 3.2-9 ง) และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์พื้นท้องน้้าท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้   
โดยปากแม่น้้าท่าจีนมีระดับมลพิษของซัลไฟด์รวมในดินตะกอนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ปากแม่น้้าบางปะกง  
ปากแม่น้้าเจ้าพระยา และปากแม่น้้าแม่กลอง ตามล้าดับ การศึกษาการแพร่กระจายของซัลไฟด์รวมในดินตะกอนตาม
ระดับความลึกของดินลงไป พบว่าพื้นท่ีปากแม่น้้าแม่กลอง มีศักยภาพในการบ้าบัดตัวเองได้ดีกว่าปากแม่น้้าอื่น ๆ  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลซัลไฟด์เดิมของเขตอ่าวไทยตอนใน ในช่วงปี พ.ศ. 2555  
(กรมควบคุมมลพิษ 2555) พบค่าสูงสุดเพียงประมาณ 0.16 มิลลิกรัมต่อกรัม (น้้าหนักแห้งของดิน) แต่ในช่วงปี  
พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2561 นี้ พบค่าท่ีสูงขึ้นมากกว่า 0.21 มิลลิกรัมต่อกรัม (น้้าหนักแห้งของดิน) ซึ่งมีความเป็นพิษต่อ
สัตว์พื้นท้องน้้า (จารุมาศ 2548) และสะท้อนปัญหาจากการสะสมของแพลงก์ตอนท่ีตายลงมาในหน้าดินท่ีเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ภาพที่ 3.2-11 ชนิดของสัตว์พื้นท้องน้้าในกลุ่มไส้เดือนทะเล และหอยสองฝาท่ีพบได้ในพื้นท่ีแนวปากแม่น้้า 
และแนวนอกฝ่ังท่ีมีดินตะกอนพืน้ท้องน้้าเป็นลักษณะโคลนปนทราย 
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ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในพื นท้องน  า 

ทรัพยากรสัตว์น้้าในบริเวณพื้นท้องน้้า สะท้อนสถานการณ์คุณภาพน้้าท่ีแปรเปล่ียน และการสะสมของ
อินทรีย์สารท่ีมากขึ้นในดินตะกอนพื้นท้องน้้า สัตว์พื้นท้องน้้ากลุ่มเด่นส่วนใหญ่เป็นไส้เดือนทะเล (ภาพที่ 3.2-10, 
3.2-11) ซึ่งไม่เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ ในปากแม่น้้าท่าจีนท่ีมีระดับมลพิษสูงท่ีสุด และพบความหนาแน่นของ 
สัตว์พื้นท้องน้้าต้่าท่ีสุด โดยพบจ้านวน และชนิดของไส้เดือนทะเลน้อยกว่าปากแม่น้้าอื่น ๆ อีกท้ังยังพบเปลือก 
ลูกหอยลาย (ท่ีตายแล้ว) ปะปนอยู่ค่อนข้างมาก ขณะท่ีปากแม่น้้าแม่กลอง มีความชุกชุมของกลุ่มสัตว์หน้าดิน
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มหอย ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่าพื้นท่ีปากแม่น้้าอื่นในอ่าวไทยตอนใน  

ความเป็นมลพิษของดินตะกอนพื้นท้องน้้า ได้ส่งผลโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนสัตว์
บริเวณพื้นท้องน้้า (อาทิ แอมฟิพอด ออสตราคอด คูมาเซียน กุ้งขนาดเล็ก และโคพีพอดบริเวณหน้าดิน) ท่ีสามารถ
เป็นอาหารให้แก่สัตว์น้้าท่ีอาศัยหรือว่ายเข้ามาในพื้นท่ี นอกจากนี้ ในดินตะกอนพื้นท้องน้้าบริเวณผิวหน้าท่ีพบการ
สะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมท่ีสูง ยังมีความหนาแน่นของสัตว์พื้นท้องน้้าในระดับต้่ามากอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่ม
ของหอยสองฝา (อาทิ หอยลาย)  

มลภาวะจากโลหะหนักในดินตะกอนพื นท้องน  า 

ผลการศึกษาด้านมลภาวะจากโลหะหนักในดินตะกอนพื้นท้องน้้าของพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในช่วงปี  
พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการสะสมมลพิษจากโลหะหนักได้อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูน้้าหลากในทุกพื้นท่ีปากแม่น้้า ซึ่งพบว่า ทองแดง และ สังกะสี มีค่าเกินมาตรฐานตะกอน
ดินชายฝ่ังทะเล (กรมควบคุมมลพิษ 2558) ในขณะท่ี ตะกั่ว มีค่าสูงใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานในบริเวณปากแม่น้้า 
แม่กลอง และมีค่าเกินค่ามาตรฐานในบริเวณปากแม่น้้าท่าจีน อนึ่ง การกระจายของปริมาณสังกะสี มักพบค่าสูงใน
สถานีตอนใน และมีแนวโน้มลดลงเมื่อออกห่างจากฝ่ัง แสดงให้เห็นว่าสังกะสีได้รับอิทธิพลหลักมาจากกิจกรรมใน
เขตแผ่นดินอย่างชัดเจน 

ผลการศึกษาติดตามสถานการณ์มลพิษในน้้า และดินตะกอนตามเวลาในรอบปีพบว่า สารมลพิษต่าง ๆ มี
โอกาสตกค้างอยู่บริเวณปากแม่น้้าในช่วงฤดูแล้ง (เดือนเมษายน) ได้มากท่ีสุด เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งมวลน้้ามี
ระยะเวลาการคงค้างอยู่ในพื้นท่ีได้นาน  โดยพบว่าในบางสถานีบริเวณปากแม่น้้ามีปริมาณตะกั่ว ทองแดง สังกะสี 
ในน้้า มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายฤดูน้้าหลาก โดย ตะกั่ว และ ทองแดง มักพบว่ามีค่า
สูงในบริเวณนอกฝ่ัง สะท้อนให้เห็นว่านอกจากจะได้รับอิทธิพลมาจากปากแม่น้้าแล้ว ยังอาจได้รับมาจากแหล่งอื่น 
หรือเป็นกระบวนการท่ีโลหะหนักท่ีสะสมอยู่ในดินตะกอนพื้นท้องน้้าถูกพัดให้ฟุ้งกระจายข้ึนมา กลับคืนเข้าสู่มวลน้้า
ด้านบนอีกครั้ง  
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ในภาพรวมของพื้นท่ีอ่าวไทยพบว่า ระดับการปนเปื้อนของ ทองแดง และ สังกะสี ในดินตะกอน มีค่าสูง
ท่ีสุดในบริเวณปากแม่น้้าในเขตอ่าวไทยตอนใน (เรียงล้าดับจากมากไปน้อย คือ ปากแม่น้้าเจ้าพระยา >  
ปากแม่น้้าท่าจีน > ปากแม่น้้าบางปะกง > ปากแม่น้้าแม่กลอง) ส่วนในพื้นท่ีกลางของอ่าวไทยตอนในมีค่าต้่ากว่าใน
พื้นท่ีบริเวณปากแม่น้้า และในพื้นท่ีกลางของอ่าวไทยตอนนอกมีค่าต้่าท่ีสุด ผลการศึกษาในปัจจุบันสะท้อนให้เห็น
ว่าปริมาณโลหะหนักมีโอกาสสะสมมากขึ้นในห่วงโซ่อาหารทางน้้า และเกิดการสะสมในทรัพยากรสัตว์น้้า ในพื้นท่ี
อ่าวไทยตอนในได้ เป็นสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง และมีบทบาทต่อทรัพยากรปลาทู ซึ่งมีวงชีวิตส่วนหนึ่งท่ีว่ายขึ้นมา
ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน จึงควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน้้าอย่างจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.2-12 ลักษณะการเกิดปัญหายูโทรฟิเคช่ันท่ีรุนแรง ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งท้าให้สัตว์น้้าในพื้นท่ี 
อ่าวไทยตอนในฝ่ังตะวันออกได้ตายลงเป็นจ้านวนมาก  
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~ 3.2-14 ~ 
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 สถานการณ์การผลติทรัพยากรในห่วงโซ่อาหารทางน  า 

การเพิ่มจ้านวนของผลผลิตขั้นต้นของระบบนิเวศอ่าวไทยตอนในอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง  
(ภาพที่ 3.2-12) พบการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอนพืชอย่างเร็วรวดจนถึงระดับท่ีมากเกินควร (เกิดสถานการณ์น้้า
ทะเลเปล่ียนสีถี่ขึ้น มากกว่า 22 ครั้ง/ปี) และเกิดครอบคลุมพื้นท่ีในวงกว้างมากขึ้น สืบเนื่องจากปัญหาคุณภาพน้้า
ท่ีมีค่าของฟอสเฟต และแอมโมเนียมจากเขตแผ่นดินลงมาสูงมาก นอกจากนี้ ในพื้นท่ีปากแม่น้้ายังมีสารอินทรีย์
สะสมในปริมาณมาก ซึ่งเกิดจากอิทธิพลร่วมของมวลน้้าท่ีไหลงลงจากเขตแผ่นดิน การเคล่ือนตัวของน้้าท่ีเหนี่ยวน้า
ด้วยมรสุม และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ซึ่งท้าให้สารอินทรีย์ รวมท้ังของเสียท่ีสะสมในดินตะกอน 
พื้นท้องน้้า เกิดการฟุ้งกระจาย และหมุนเวียนกลับข้ึนมาอีก  

แนวโน้มการผลิตทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อาหารช่วงช้ันล่างของพื้นท่ีอ่าวไทย (ซึ่งประกอบด้วย 
แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในมวลน้้า) มีการแปรเปล่ียนตามเขตพื้นท่ีทางนิเวศวิทยา และตาม
ฤดูกาล โดยมีสภาวะวิกฤติทางคุณภาพน้้าพบได้ถี่ข้ึนอย่างชัดเจน  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2-13 ค่าเฉล่ียของสัดส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในมวลน้้าท่ีมาจากสารแขวนลอยในน้้า ปริมาณ
คลอโรฟิลล์เอ และแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นท่ีโดยรวมของอ่าวไทยตอนใน ในช่วงเดือนเมษายน กรกฎาคม และ

ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ ในช่วงเดือนเมษายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2561  
(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Meksumpun and Meksumpun 2019) 
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~ 3.2-15 ~ 

แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นท่ีพบในแต่ละปากแม่น้้ามีความคล้ายคลึงกัน อาทิ ในสกุล Skeletonema sp. มี
ค่าความหนาแน่นสูงสุดพบบริเวณพื้นท่ีปากแม่น้้าท่าจีน โดยภาพรวมพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่น 
อย่างไรก็ตาม มักพบกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต สกุล Noctiluca เพิ่มขึ้นเด่นชัด ในบริเวณพื้นท่ีปากแม่น้้าทาง
ตอนกลางและตอนนอก ในช่วงท่ีเกิดปรากฏการณ์น้้าทะเลเปล่ียนสี ในช่วงของสถานการณ์ดังกล่าว ปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายน้้าในเวลากลางวันจะเพิ่มมากจนผิดปกติ และในช่วงกลางคืนปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าจะ
ลดต้่าลง ท้าให้สัตว์พื้นท้องน้้าเปล่ียนกลุ่ม เป็นพวกไส้เดือนทะเลชนิดท่ีทนต่อสภาวะดินเน่าเสีย นอกจากนี้ ยังท้าให้
เกิดการตายลงของทรัพยากรหอยเศรษฐกิจ และสัตว์น้้าอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนในเห็นความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตขั้นท่ีสองซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์
ต้ังแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่อย่างชัดเจน (ภาพที่ 3.2-13) การมีผลผลิตดังกล่าว ได้รับอิทธิพลจากการมีอินทรีย์
สารในมวลน้้าท่ีเป็นรูปตะกอนแขวนลอยรวมต่าง ๆ ท่ีมีปริมาณมากกว่าการท่ีมีแพลงก์ตอนพืช และส่งผลให้เกิด 
Microbial loop ท่ีสมบูรณ์ และเกิดเป็นอาหารท่ีดีในห่วงโซ่อาหารทางน้้า 

 

   
ภาพที่ 3.2-14 ลักษณะของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากในเขตอ่าวไทยตอนใน ช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

 

ในพื้นท่ีแหล่งน้้าเขตอ่าวไทยโดยรวม ยังพบปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แพลงก์ตอนสัตว์
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางท่ีใหญ่กว่า 125 ไมโครเมตร มีการเพิ่มจ้านวนมากขึ้นในช่วงกลางฤดูน้้าหลาก โดยกลุ่มหลัก
ท่ีพบบริเวณกลางอ่าวไทยตอนใน ได้แก่ โคพีพอด ตัวอ่อนเพรียง หนอนธนู โปรโตซัว ตัวอ่อนหอยสองฝา และ  
ตัวอ่อนหอยฝาเดียว เป็นต้น ท้ังนี้ พบว่า ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของโคพีพอด มีแหล่งวางไข่บริเวณชายฝ่ังใกล้ 
ปากแม่น้้า ส้าหรับแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 330  ไมโครเมตร) ชนิดเด่น ได้แก่ ระยะ 
นอเพลียสของเพรียง เคยส้าลี และโคพีพอด มักมีการเพิ่มจ้านวนในช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือในช่วง
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~ 3.2-16 ~ 

เข้าฤดูหนาวท่ีอุณหภูมิของน้้าลดต้่าลง (ภาพที่ 3.2-14) ซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์เหล่านี้นับเป็นอาหารท่ีดีของปลาทู 
ตลอดจนกลุ่มปลาผิวน้้า และปลากลางน้้าท่ีอาศัยหากินอยู่ในแต่ละเขตพื้นท่ี 

แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเป็นกลุ่มสัตว์น้้าเศรษฐกิจ ส้าหรับในสถานีท่ีอยู่บริเวณปากแม่น้้าตอนใน สามารถพบ 
ลูกสัตว์น้้าวัยอ่อน เช่น เคยตาด้า เคยตาแดง ลูกปูระยะซูเอีย ลูกกุ้งระยะวัยเยาว์ และลูกกั้งต๊ักแตน เป็นต้น บริเวณ
เขตแนวกลางของอ่าวไทยตอนใน ไม่พบกลุ่มกุ้งเคย แต่จะพบกลุ่มผู้ล่ามากขึ้น เช่น แมงกะพรุนขนาดเล็ก หนอนธนู 
และคาลานอยด์โคพีพอด ซึ่งกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจส่วนใหญ่ ยังคงเป็นลูกปูระยะซูเอีย และลูกกุ้งระยะวัยเยาว์ ส้าหรับ
ผลการศึกษาการแพร่กระจายของปลาระยะวัยอ่อนนั้น สามารถพบการแพร่กระจายตามพื้นท่ีปากแม่น้้า  
อ่าวไทยตอนใน ใกล้ปากแม่น้้า และพื้นท่ีชายฝ่ัง โดยมีความแตกต่างไปตามเขตพื้นท่ี และตามฤดูกาล ปลาระยะ 
วัยอ่อนกลุ่มเด่น ได้แก่ ลูกปลาซิวแก้ว และลูกปลาหลังเขียว  

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 นั้น ไม่สามารถ
พบลูกปลาทูในอ่าวไทยตอนในเลย นอกจากนี้ ผลจับปลาทูรวมท้ังหมดในเขตประมง 2 และเขตประมง 3 ได้ลดลง
ไปถึงประมาณ 40 % (จาก 13 ,857 ตัน เหลือเพียง 8 ,389 ตัน เท่านั้น ) (คณะประมง 2562) ลักษณะ 
การเปล่ียนแปลงของประชากรสัตว์น้้าดังกล่าว อาจเป็นผลสะท้อนจากวิกฤตการณ์แพลงก์ตอนพืชบลูมอย่าง
ต่อเนื่องในระยะหลัง   

ผลการศึกษาองค์ประกอบทางคาร์บอนในห่วงโซ่อาหารของเขตอ่าวไทยตอนใน พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2561 
มีสัดส่วนคาร์บอนของแพลงก์ตอนพืชในห่วงโซ่อาหาร เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 163 % (จากปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วน
คาร์บอนเพียง 1.9 % ได้เพิ่มเป็น 5.0 % ในปี พ.ศ. 2561) ขณะสัดส่วนคาร์บอนของแพลงก์ตอนสัตว์ในน้้ากลับมี
แนวโน้มในทางตรงกันข้าม โดยมีการลดลงไปถึงประมาณ 13 % จากเดิม (ภาพที่ 3.2-13) ในภาพรวมของ 
การเปล่ียนแปลงนี้ นับว่าเป็นสภาวการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นการเกิดปัญหาท่ีกระทบต่อการเปล่ียนแปลงใน 
ช่วงช้ันของห่วงโซ่อาหารทางน้้า และสะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพของอาหารในน้้าท่ีปลาจะกินนั้น ได้เริ่มมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 

 การเคลื่อนตัวของน  าในอ่าวไทยและบทบาทต่อทรัพยากรปลาท ู
 

ลักษณะของการเคล่ือนตัวหรือการไหลของมวลน้้าในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน (ภาพที่ 3.2-15) และพื้นท่ี
โดยรวมของอ่าวไทยท้ังหมด (ภาพที่ 3.2-16) ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ประมาณเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม) ซึ่ง
สะท้อนความเป็นฤดูกาลของมวลน้้าท่ีแตกต่างกันไปตามเวลาในรอบปี และแตกต่างกันไปในแต่ละปี ตามบทบาท



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.2-17 ~ 

ด้ า น ค ว าม แ ร ง ข อ ง ลม ม ร สุ ม ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ใ น แ ต่ ล ะ ปี นั้ น  ( Buranapratheprat and Bunpapong 1998, 
Buranapratheprat et al. 2002, Buranapratheprat et al. 2016)  

 

 

    
 

ภาพที่ 3.2-15 แบบจ้าลองทิศทาง และความเร็วของกระแสน้้าผิวหน้าในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในช่วงเดือนเมษายน  
เดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (3 ภาพบน จากซ้ายไปขวา ตามล้าดับ) เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน  

และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (2 ภาพล่างซ้าย และขวา ตามล้าดับ) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก ธนัสพงษ์ 2562) 
 

 การเคล่ือนตัวของกระแสน้้าตามภาพท่ีแสดงในแต่ละช่วงเวลา มีบทบาทอย่างยิ่งต่อลักษณะการกระจาย
และการรวมตัวของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้้าวัยอ่อน ตลอดจนอินทรีย์สารต่าง ๆ ท่ีแขวนลอยอยู่ใน
มวลน้้า (Meksumpun and Meksumpun 2019) 
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~ 3.2-18 ~ 

    

 

ภาพที่ 3.2-16 แบบจ้าลองแสดงทิศทางและความเร็วของกระแสน้้าผิวหน้าในพื้นท่ีอ่าวไทยภาพรวม ในช่วง 
เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก ธนัสพงษ์ 2562) 

นอกจากนี้ การท่ีกระแสน้้าอ่อนตัวลงในบางช่วงฤดูกาล (ภาพที่ 3.2-15 ล่างขวา) ท้าให้แพลงก์ตอนพืชท่ี
เจริญขึ้นมาอย่างหนาแน่นในบริเวณหนึ่ง ๆ เกิดเป็นปัญหาต่อคุณภาพน้้าในบริเวณนั้นได้ ดังตัวอย่างการเกิดปัญหา
ปรากฏการณ์น้้าทะเลเปล่ียนสีในพื้นท่ีอ่าวศรีราชา ทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน (ภาพที่ 3.2-12) ในปี 
พ.ศ. 2561 ซึ่งท้าให้เกิดปัญหาการเน่าเสียของน้้า  และเกิดการตายของสัตว์น้้าในปริมาณมหาศาลตามมา 
(Buakaew and Meksumpun 2019)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2-17 ลักษณะของน้้าเสียและปัญหาขยะส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ ในพื้นท่ีแม่น้้าล้าคลอง ท่ีไหลลงสู่อ่าวไทยตอนใน  
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~ 3.2-19 ~ 

ปัญหาคุณภาพน้้าท่ีเส่ือมโทรมลงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาจากการลดต้่าลงของ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าท่ีเป็นผลจากสถานการณ์ยูโทรฟิเคช่ันท่ีรุนแรง ปัญหาการท้ิงน้้าเสีย ขยะ ส่ิงปฏิกูล 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ีแม่น้้าต้นทาง (ภาพที่ 3.2-17) นับว่ามีผลกระทบเช่ือมโยงไปในทางลบต่อประชากรปลาทูท่ีจะ 
ว่ายน้้าหรือเดินทางเข้ามาหากินในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในได้ 

 

 

 

ภาพที่ 3.2-18 ลักษณะการเปล่ียนแปลงปริมาณของมวลน้้าท่า (Inflow) ท่ีมาจากแม่น้้าเจ้าพระยา  
ท่ีไหลลงสู่พื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในรอบ 10 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2561)  

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก กรมชลประทาน 2562) 
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~ 3.2-20 ~ 

ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ยังพบปัญหาการท่ีน้้าในพื้นท่ีมีแนวโน้มการเพิ่มของอุณหภูมิน้้าท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้  
เกิดเนื่องจากการมีมวลน้้าต้นทุนจากแม่น้้าสายหลักต่าง ๆ (อาทิ แม่น้้าเจ้าพระยา) ไหลลงมาสู่อ่าวไทยในปริมาณท่ี
น้อยลงจากเดิมมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูน้้าหลาก (เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2558 และปี 
พ.ศ. 2561; ภาพที่ 3.2-18) ซึ่งโดยเฉล่ียเคยมีน้้าไหลลงประมาณ 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน กลับลดลง
ประมาณ 5 เท่า เหลือเพียงประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เท่านั้น  

ปัญหาการลดลงของมวลน้้าท่าประมาณ 60 % ในช่วงกลางฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2560  
เมื่อเปรียบเทียบเดือนเดียวกัน ในปีพ.ศ. 2561) มีผลกระทบโดยตรงต่อระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนละลายน้้า
และออร์โธฟอสเฟตท่ีไหลลงมาสู่พื้นท่ีปากแม่น้้า โดยท้าให้เกิดการเพิ่มความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารนั้น  
ถึง 246 % และ 138 % ตามล้าดับ (ตารางที่ 3.2-1) 
 

ตารางที่ 3.2-1 การเปล่ียนแปลงปริมาณน้้าท่า (Inflow) ท่ีไหลลงจากแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้้าสายหลักท่ีไหล
ลงอ่าวไทยตอนใน ในช่วงกลางฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561) เปรียบเทียบ
กับค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนอนินทรีย์ท่ีละลายน้้า และออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสท่ีไหลลงมาสู่พื้นท่ีปากแม่น้้า 

 

ปัจจัยทางน  าที่พิจารณา ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

จากปีแรกมาปีที่ 2 
ปริมาณน้้าท่า* (106 m3) 1,769 655 ลดลง  59 % 
ไนโตรเจนอนินทรีย์ท่ีละลายน้้า (µM) 41.11 142.26 เพิ่มขึ้น  246 % 
ออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (µM) 3.32 7.89 เพิ่มขึ้น  138 % 

 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง (2562) โดยใช้ข้อมูลของสถานีในสุดของปากแม่น้้าเจ้าพระยา (สถานี CP1) 
*ข้อมูลปริมาณน้้าท่า แม่น้้าเจ้าพระยา ณ ต้าแหน่ง บ้านป้อม อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา 

 
การเพิ่มขึ้นของปริมาณความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารในน้้าดังกล่าว จัดเป็นกระบวนการเหนี่ยวน้าท่ีท้าให้

เกิดการเพิ่มจ้านวนแพลงก์ตอนพืชได้อย่างมากมายในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน และเกิดปรากฏการณ์น้้าทะเลเปล่ียนสี
ท่ีรุนแรง ต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น มีผลกระทบใน  
ทางลบเป็นลูกโซ่ต่อไปถึงประชากรปลาทู รวมท้ังสัตว์น้้าอื่น ๆ ท่ีจะว่ายน้้าหรือเดินทางเข้ามาหากินในพื้นท่ี 
อ่าวไทยตอนในอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

การท่ีมีน้้าท่าไหลลงมาน้อยลง อุณหภูมิน้้าท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น ผนวกกับการเป็นช่วงท่ีน้้าในเขตอ่าวไทย
ตอนในเคล่ือนตัวน้อยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นับเป็นสภาวะท่ีท้าให้เกิดปัญหา 
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~ 3.2-21 ~ 

Hypoxia อย่างรุนแรง เกิดการลดลงของออกซิเจนในน้้าช้ันล่างอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดวิกฤติการณ์สัตว์น้้าตายใน
บริเวณกว้างมากในพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะในเขตอ่าวศรีราชา  และบริเวณใกล้เคียง  
ซึ่งนับเป็นปัญหาท่ีท้าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรสัตว์น้้าทุกชนิด และทุกขนาดในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน  
ณ ช่วงเวลานั้น (คณะประมง 2562, Meksumpun and Meksumpun 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.2-19 ปริมาณการจับปลาทูโดยเรือประมงพาณิชย์ จากเขตประมง 2 (พื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน)  
และเขตประมง 3 (พื้นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก) ตามรายเดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560  

ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

ในภาพรวมของการศึกษาสถานการณ์ของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยา และผลกระทบต่อทรัพยากรปลาทู
พบว่า ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรปลาทู รวมท้ังการเปล่ียนแปลงในทางลบของระบบนิเวศทางน้้าในพื้นท่ี 
อ่าวไทยในระยะปัจจุบันนั้น ได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ  
และคุณภาพของมวลน้้าท่าท่ีไหลลงสู่พื้นท่ีอ่าวไทย  

เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลังไปถึงในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ระดับของปริมาณน้้าท่าจากแม่น้้าเจ้าพระยา 
ท่ีค่อนข้างต้่า (ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณน้้าท่า 566 ล้านลูกบาศก์เมตร) อาจเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ส่งผลกระทบให้ปลาทูท่ีจับได้ในเขตประมง 2 (ในอ่าวไทยตอนใน)  ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559  
ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มีปริมาณต้่าเพียงประมาณ 30 ตัน (ภาพที่ 3.2-19 บริเวณลูกศรสีฟ้า) โดยเมื่อ
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~ 3.2-22 ~ 

เปรียบเทียบกับในปีถัดมา พ.ศ. 2560 ท่ีมีระดับของปริมาณน้้าท่าจากแม่น้้าเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างชัดเจน (ในช่วง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีปริมาณน้้าท่า 1 ,769 ล้านลูกบาศก์เมตร) พบว่าผลจับปลาทูท่ีได้ในเขต 2 ในช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 สูงขึ้นถึง 365 ตัน ซึ่งมากกว่าช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 12 เท่า 

ส้าหรับผลจับปลาทูของพื้นท่ีเขตประมง 3 (ซึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก) โดยปกติจะมีปริมาณสูง
กว่าในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน และมีผลจับสูงสุดในช่วงต้นฤดูฝน อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตกนี้จะได้รับ
ผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้้าท่ีไหลมาจากพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะในช่วงท่ีลมเริ่มเข้าสู่  
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ต้ังแต่ประมาณเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม เป็นต้นไป) ในช่วงดังกล่าว มักพบ
มวลน้้าเสียหรือมวลน้้าท่ีมีออกซิเจนต้่า ไหลจากก้นอ่าวไทยตอนใน ในทิศทวนเข็มนาฬิกา ลงไปทางเขตจังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะการไหลไปของมวลน้้านั้น จะท้าให้ปลาทู และปลาผิวน้้าส่วนใหญ่
แตกฝูงออก หรือเคล่ือนฝูงออกนอกฝ่ังไปทางแนวกลางอ่าว ซึ่งในภาพรวมท้าให้เกิดการลดลงของผลจับสัตว์น้้า 
(ภาพที่ 3.2-19 บริเวณลูกศรสีส้ม) และเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการเจริญพันธุ์ของปลาทูได้  

อนึ่ง ผลการศึกษาในผลจับรวมของปลาทูโดยเรือประมงพาณิชย์ในเขตอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก เปรียบเทียบใน
ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบว่ามีปริมาณลดลงจาก 13,103 ตัน เหลือเพียง 5,247 ตัน ซึ่งลดต้่าลงถึง 60 % 
ยังนับเป็นข้อสังเกตท่ีน่าสนใจ ท่ีอาจสืบเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพน้้าในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ท่ีได้เส่ือมโทรม  
อย่างมากในช่วงปลายฤดูฝน ในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา (ภาพที่ 3.2-12)  

   ปัญหาในด้านความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้้า เป็นปัญหาท่ีเราสามารถช่วยกันบรรเทาเบาบาง และน้าไปสู่
การแก้ไขได้ หากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน หันมาให้ความส้าคัญมากขึ้น และพิจารณา
หาทางแก้ไขบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในความส้าคัญของมวลน้้าต้นทุนท่ีมีต่ อก้าลังผลิตทรัพยากร 
ส่ิงมีชีวิตทางน้้าในพื้นท่ีอ่าวไทย ซึ่งท้ังนี้ จ้าเป็นต้องหาทางบริหารจัดการน้้าเชิงบูรณาการอย่างลงตัวและเหมาะสม 
โดยน้าเป้าประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปลาทู และทรัพยากรสัตว์น้้าต่าง ๆ ในพื้นท่ีอ่าวไทยในระยะยาว เข้ามาเป็น
ประเด็นในการพิจารณาอย่างจริงจัง 
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~ 3.2-23 ~ 

 เส้นทางการเคลื่อนที่ของปลาทูในอ่าวไทยและแนวทางบริหารจัดการ 

บทวิเคราะห์จากฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชุมชน 
และชีววิทยาประชากรของปลาทูในอ่าวไทย 

 

เส้นทางปลาทูในช่วงฤดูฝนของอ่าวไทย (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) 

 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนของอ่าวไทย (ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม) ลมและมวลน้้าเริ่มเปล่ียนทิศอย่าง
ชัดเจน มวลน้้าหลักในแนวอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก จะไหลในทิศทางขึ้นเหนือ ปลาทูขนาดเล็กท่ีเจริญพันธุ์มาจาก
บริเวณอ่าวไทยตอนบน รวมท้ังประชากรปลาบางส่วนท่ีอาจมาจากอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก จะว่ายน้้าสวนทาง
กระแสน้้าลงมาทางทิศใต้ในแนวกลางอ่าว (ประมาณเส้น Longitude 100°E) มาเรื่อย ๆ (ภาพที่ 3.2-20 ก) 

เมื่อฝูงปลาทูเหล่านั้นเคล่ือนท่ีมาถึงแนวกลางของเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร เส้นทาง
การเคล่ือนท่ีของฝูง สามารถแยกออกได้เป็น 2 เส้นทาง ตามลักษณะของกระแสน้้าท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มแรก
เคล่ือนท่ีเข้าไปทางเขตใกล้ชายฝ่ังตะวันตกของพื้นท่ีอ่าวไทย แนวทะเลของเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
และจังหวัดชุมพร (ภาพที่ 3.2-20 ข) ในกรณีท่ีสภาวะภูมิอากาศเอื้ออ้านวย และอุณหภูมิน้้าในพื้นท่ีใกล้ฝ่ังไม่สูง
เกินไป  

ในระหว่างการเดินทางเคล่ือนท่ีของกลุ่มประชากรไปตามเส้นทางตอนล่างดังกล่าว ปลาทูจะมีการ
เจริญเติบโตขึ้นจากปลาขนาดเล็กกลายเป็นปลาสาวรุ่น ซึ่งในการศึกษาจากข้อมูลภาคสนามพบว่า กลุ่มปลาทูท่ีเข้า
ฝ่ังแนวจังหวัดชุมพร มักเป็นปลาสาวรุ่นท่ีมีขนาดประมาณ 14-15 เซนติเมตร ซึ่งใช้เวลาในการเจริญเติบโตมาแล้ว
ประมาณ 4 เดือน โดยเมื่อพิจารณาจากวงชีวิตจะพบว่ากลุ่มปลาดังกล่าวมีการเจริญเติบโต (นับจากการเป็น
ประชากรลูกปลาขนาดเล็กท่ีว่ายทวนน้้าได้) มาต้ังแต่ช่วงปลายฤดูหนาว (หรือประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนมีนาคม) จากในบริเวณอ่าวไทยตอนบน แล้วว่ายสวนทางของกระแสน้้าลงมาทางด้านใต้นั่นเอง 

กลุ่มปลาทูสาวท่ีเคล่ือนท่ีเรื่อยลงไปถึงทางตอนเหนือของหมู่เกาะอ่างทองนั้น (ภาพที่ 3.2-20 ค)  
จะเคล่ือนท่ีต่อลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะโดยว่ายโอบไปทางเหนือของอ่าวบ้านดอน แล้วเลาะเข้า
อ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ในพื้นท่ีทะเลเขตจังหวัดชุมพร (ภาพที่ 3.2-20 ง) จากนั้นจะว่ายข้ึนไปทางทิศเหนือเลาะฝ่ังขึ้น
ไปเรื่อย ๆ ท้ังนี้ เนื่องจากในช่วงเวลานั้น พื้นท่ีในเขตตอนล่างของอ้าเภอประทิว จังหวัดชุมพร ลงมาทางตอนใต้ถึง
อ่าวบ้านดอนนั้น มีมวลน้้าท่ีมีทิศทางการไหลวนออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  

อนึ่ง กลุ่มประชากรปลาทูสาวท่ีเดินทางลงไปทางตอนเหนือของหมู่เกาะพะงัน อาจสามารถเจริญพันธุ์ถึง
ระยะไข่แก่  และมีการปล่อยไข่ได้ในบริเวณเหนือแนวหมู่เกาะ ท้ังนี้  เนื่องจากเป็นเขตทะเลท่ีมีลักษณะ 
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~ 3.2-24 ~ 

การเคล่ือนตัวของกระแสน้้าท่ีจ้าเพาะ โดยมวลน้้ามีการเคล่ือนท่ีหมุนวนคล้ายเป็นวงขนาดใหญ่ มีการกระจายของ
ตะกอนอินทรีย์ในน้้าท่ีอุดมสมบูรณ์กว่าพื้นท่ีตอนนอก พื้นท่ีดังกล่าวจึงสามารถเป็นแหล่งหากินท่ีดี และเป็น
แหล่งก้าเนิดของลูกปลาทูขนาดเล็กต่อไปได้ ท้ังนี้ ฝูงลูกปลาทูขนาดประมาณนิ้วมือท่ีสามารถว่ายทวนน้้าได้เองแล้ว 
จะสามารถเคล่ือนฝูงว่ายทวนน้้าเข้าไปแนวใกล้ฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย โดยลัดเลาะขึ้นไปบริเวณพื้นท่ีตอนล่างของ
ชุมพร โดยเฉพาะต้ังแต่ทะเลเขตอ้าเภอละแม (ภาพที่ 3.2-20 ง) และว่ายเลาะฝ่ังขึ้นไปทางทิศเหนือได้เรื่อย ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2-20 เส้นทางการเคล่ือนท่ีของปลาทูในพื้นท่ีอ่าวไทย ช่วงต้นฤดูฝนถึงกลางฤดูฝน (มิถุนายน-กรกฎาคม) 
(ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และชีววิทยาประกรของปลาทไูทยในช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2553 ถึงพ.ศ. 2562) 

(ก) 

(ข) 

(ค) (ง) 
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~ 3.2-25 ~ 

ส้าหรับประชากรปลาทูสาวท่ีอาจพบว่ายเข้าใกล้ฝ่ังในช่วงต้นฤดูฝน ในพื้นท่ีตอนบนของจังหวัดชุมพร 
(ภาพที่ 3.2-20 ก) อาทิ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนวพื้นท่ีอ้าเภอกุยบุรีขึ้นไป จะสามารถเจริญเติบโตใน
พื้นท่ีใกล้ฝ่ังได้ดี เนื่องจากในช่วงนั้นมักพบแพลงก์ตอนพืชเจริญขึ้นมาในแนวใกล้ฝ่ัง พอเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝน  
(ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน) หรือเข้าสู่ช่วงของการเปล่ียนฤดูเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงดังกล่าว ลมยังไม่แรงและมักไม่ต่อเนื่อง ท้าให้มวลน้้ามีทิศทางการไหลท่ีไม่เป็นเส้นทางท่ีชัดเจน ซึ่งท้าให้ไม่
พบการรวมของฝูงปลาทูท่ีชัดเจนไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายฤดูฝนนับเป็นช่วงท่ีปลาก้าลังเจริญเติบโต  
และประชากรของปลาทูจะค่อย ๆ เดินทางเลาะแนวชายฝ่ังขึ้นไปทางทิศเหนือ ท้ังนี้ เนื่องจากกระแสน้้าหลักของ
พื้นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตกยังคงมีทิศทางไหลลงไปทางใต้นั่นเอง  

เส้นทางปลาทูในช่วงฤดูหนาวของอ่าวไทย (ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของอ่าวไทย (ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
ถึงเดือนมกราคม) ฝูงปลาทูในพื้นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตกจะมีทิศทางชัดเจนขึ้น โดยว่ายน้้าขึ้นมาทางทิศเหนือ  
(ภาพที่ 3.2-21 ก) ผ่านทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี มุ่งหน้าขึ้นไปสู่พื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน  
(ภาพที่ 3.2-21 ข)  

เส้นทางดังกล่าวสวนทางกับกระแสน้้าหลักท่ีไหลทวนเข็มนาฬิกาลงมา โดยการเคล่ือนตัวของประชากร
เช่นนี้ จะเกิดได้เฉพาะในกรณีท่ีน้้าเสียมวลใหญ่จากอ่าวไทยตอนในยังไม่ไหลวนลงมา หรืออาจไหลลงมาในปริมาณ
ท่ีไม่มาก และไม่เกิดผลเสียต่อระบบออกซิเจนในมวลน้้า 

ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเวลาดังกล่าวมีกระแสน้้าทางตอนนอกท่ีไหลวนมาจากทาง  
ทิศเหนือของอ่าวไทยตอนกลาง ไหลทวนเข็มนาฬิกาเข้ามาทางฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย ท้าให้ประชากรปลาทู  
ส่วนหนึ่งอาจเคล่ือนฝูงว่ายทวนน้้าไปทางทิศตะวันออก ก่อนจะเข้าพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในได้ (ภาพที่ 3.2-21 ค) 
นอกจากนี้ ประชากรปลาทูในกลุ่มแรก ท่ีเจอกับมวลน้้าเสียท่ีไหลลงมาจากอ่าวไทยตอนในช่วงนี้ ก็มักจะไม่ว่ายเข้า
สู่อ่าวไทยตอนใน และเคล่ือนประชากรออกไปสู่ทะเลตอนนอกมากขึ้น ซึ่งประชากรในภาพรวมจะ เคล่ือนไปสู่
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง และเจริญเติบโตในพื้นท่ีนั้นต่อไปได้  

 อนึ่ง ปลาทูสาวท่ีเข้าใกล้ฝ่ังจากแนวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วว่ายขึ้นทางทิศเหนือไปสู่อ่าวไทยตอนใน 
จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งจะท้าให้ปลาทูสาวมีการเจริญพันธุ์จากขนาดประมาณ 14-15 เซนติเมตร ไปเป็น
ขนาด 17-20 เซนติเมตร (ภาพที่ 3.2-21 ข) ซึ่งนับเป็นระยะแรกสืบพันธุ์ของปลาทู ในช่วงดังกล่าว ไข่ของปลาทูท่ี
พัฒนาในท้องปลานั้น สามารถพัฒนาจากระยะท่ี 2 (Stage II) ไปสู่ระยะท่ีไข่สมบูรณ์ขึ้นในระยะท่ี 3-4 (Stage III-
IV) ท่ีพร้อมจะปล่อยไข่ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในได้ หากในพื้นท่ีนั้นมีสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
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~ 3.2-26 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2-21 เส้นทางการเคล่ือนท่ีของปลาทูในพื้นท่ีอ่าวไทย ในช่วงกลางฤดูหนาว (ธันวาคม-มกราคม)  
(ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และชีววิทยาประกรของปลาทไูทยในช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2553 ถึงพ.ศ. 2562) 

 

พื นท่ีและช่วงเวลาท่ีปลาทูพร้อมท่ีจะปล่อยไข่  

ปลาทูขนาดใหญ่ ท่ีมีความสมบูรณ์เพศท่ีพร้อมจะปล่อยไข่ (ไข่ระยะท่ี 3-4; Stage III–IV) โดยเฉพาะปลาทู
ตัวเมียท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 18 เซนติเมตร นั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา เราสามารถพบได้ใน
แหล่งท้าประมงบริเวณตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน (ภาพที่ 3.2-22) ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 

(ก

(ข) 

(ค) 
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~ 3.2-27 ~ 

นอกจากนี้ ยังสามารถพบปลาทูขนาดใหญ่ท่ีมีไข่แก่ได้ในเขตทะเลทางใต้ บริเวณแนวเหนือหมู่เกาะอ่างทอง  
ในช่วงกลางฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคม) 

ลักษณะการพบปลาทูขนาดใหญ่ท่ีมีความสมบูรณ์เพศพร้อมจะปล่อยไข่ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงช่วงฤดู
ของการปล่อยไข่ของประชากรปลาทูใน 2 บริเวณ ท่ีสามารถท้าให้เกิดลูกปลาทูได้อย่างน้อย 2 ช่วง ในรอบปี โดย
ท้ังนี้ ปัจจัยกระตุ้นทางนิเวศวิทยาท่ีส้าคัญ และมีบทบาทต่อประชากรปลาทูในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน และในบริเวณ
แนวเหนือหมู่เกาะอ่างทอง น่าจะเป็นปัจจัยด้านอุณหภูมิของน้้า ซึ่งพบข้อมูลว่าในช่วงฤดูดังกล่าว ในพื้นท่ีอ่าวไทย
ตอนในเป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งเกิดการลดลงของอุณหภูมิน้้า ขณะท่ีในบริเวณแนวเหนือหมู่เกาะอ่างทองเป็นช่วงฤดูฝน 
ซึ่งเกิดการลดลงของอุณหภูมิน้้าเช่นกัน  

อนึ่ง ท้ังสองพื้นท่ีนี้นับเป็นบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอน และอินทรีย์สารแขวนลอยต่าง ๆ 
ในมวลน้้าท่ีค่อนข้างสูงกว่าพื้นท่ีโดยรอบ ซึ่งนับว่ามีความเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้้าระยะวัยอ่อนได้
เป็นอย่างดี  

 
 

ภาพที่ 3.2-22 แหล่งท้าประมงอวนล้อมจับปลาทูในอ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก (ภาพซา้ย) 
และปริมาณผลจับปลาทูในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 ตามรายเดือน เปรียบเทียบในพื้นท่ีเขตประมง 2 

(อ่าวไทยตอนใน; ภาพขวาบน) และในเขตประมง 3 (อ่าวไทยฝ่ังตะวันตก; ภาพขวาล่าง) 
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~ 3.2-28 ~ 

การเคลื่อนที่และพัฒนาการของปลาทูวัยอ่อนในพื นที่อ่าวไทย 

เมื่อปลาทูไข่แก่ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ได้ปล่อยไข่ในช่วงปลายฤดูหนาว จะท้าให้เกิดลูกปลาทูวัยอ่อนใน
พื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ซึ่งจากนั้นจะถูกกระแสน้้าพัดให้ไหลลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวไทยตอนใน เข้าไปสู่
อ่าวไทยตอนกลาง ในช่วง 2-3 เดือนแรกนั้น (เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม) ลูกปลาทูวัยอ่อนจะพัฒนาขึ้น
เป็นปลาทูขนาดเล็ก และกระจายตัวลงมาถึงทะเลทางตอนนอกของพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี ไปถึงแนวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (เหนือเขตอ้าเภอทับสะแก)  

เมื่อเริ่มเข้าสู่ต้นฤดูฝนอีกครั้ง ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ฝูงปลาจะเข้าสู่ระยะการเป็นปลาทูเล็ก
ท่ีว่ายน้้าได้เองบ้าง และเริ่มว่ายทวนน้้าลงมาทางทิศใต้ เลยจากแนวพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนอก ลงมายัง
พื้นท่ีจังหวัดชุมพร ซึ่งช่วงนั้น ปลาทูจะมีอายุประมาณ 4-5 เดือน และมีการเจริญเติบโตขึ้นเข้าสู่ระยะปลาทูสาว 
ซึ่งมีขนาด 14-15 เซนติเมตร และสามารถว่ายเข้าใกล้ฝ่ังมากขึ้น ซึ่งในช่วงกลางฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม) ปลาจะเจริญพันธุ์ขึ้น อีก (อายุประมาณ 6-7 เดือน) สามารถพบปลารุ่น ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น  
(16-17 เซนติเมตร) ในแนวใกล้ฝ่ังจากเขตอ้าเภอละแม–อ้าเภอหลังสวน รวมทั้งปากน้้าชุมพรขึ้นไป 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของปลาทูและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ในช่วงปี พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาประชากรชีววิทยา
ของปลาทูท่ีจับได้จากพื้นท่ีแนวนอกของทะเลในเขตจังหวัดชุมพร (ไกลจากฝ่ังประมาณ 40 ไมล์ทะเล) พบปลาทู
สาวใหญ่ (ขนาดประมาณ 17-20 เซนติเมตร) ซึ่งมีไข่แก่ ในระยะท่ี 3-4 (Stage III–IV) อยู่ ในปริมาณมาก  
(ภาพที่ 3.2-23)  

กลุ่มปลาทูขนาดใหญ่ท่ีมีไข่แก่เหล่านั้น จัดเป็นประชากรปลาทูท่ีเจริญพันธุ์อย่างสมบูรณ์มาต้ังแต่ 
ช่วงฤดูหนาว โดยมีพื้นท่ีหลักอยู่ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนและตอนกลาง และใช้เวลาเคล่ือนท่ีของฝูงมาสู่ทะเล
ตอนนอกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแนวเหนือของหมู่เกาะอ่างทอง ประชากรดังกล่าว อยู่ในช่วงของ 
การเจริญพันธุ์ ท่ีสามารถถูกกระตุ้นให้ปล่อยไข่ได้ต้ังแต่ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน หากประชากรได้เจอกับ 
สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม  

อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในระยะหลัง (โดยเฉพาะต้ังแต่กลางปี พ.ศ. 2561) ได้เกิดปัญหา
คุณภาพน้้าหลายด้านท่ีมาจากเขตแผ่นดิน ภายในอ่าวยังพบปัญหาแพลงก์ตอนบลูมท่ีรุนแรง ซึ่งท้าให้คุณภาพน้้า
เกิดความเส่ือมโทรมลงไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้น่าจะเป็นสาเหตุส้าคัญหนึ่งท่ีท้าให้ประชากรปลาทู 
เคล่ือนตัวเข้าไปในเขตดังกล่าวได้น้อยลง และไม่สามารถพัฒนาความสมบูรณ์ของไข่ไปจนถึงระยะท่ีจะปล่อยไข่
ออกมาได้   
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~ 3.2-29 ~ 

 

  
 

 

  

 
 

ภาพที่ 3.2-23 ลักษณะของปลาทูท่ีมีไข่แก่ (ในระยะท่ี 3-4) ได้จากการท้าประมงอวนล้อมในพื้นท่ี 
แนวนอกของทะเลในเขตจังหวัดชุมพร ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ผลกระทบของปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน้้าต่อทรัพยากรปลาทูดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องใหม่ท่ีน่าวิตก 
เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการลดลงของประชากรปลาทูในระยะต่อไปได้ ซึ่งท้ังนี้ นอกจากทางภาคส่วนท่ีก้ากับดูแล
ทางการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (อาทิ กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง)  
ท่ีควรเข้ามาช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาแล้ว ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมทางน้้า (อาทิ กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม) จ้าเป็นต้องพิจารณาหาทาง
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าผิวดินร่วมกันอย่างจริงจัง ท้ังนี้ เนื่องจากมวลน้้าท่ีไหลลงพื้นท่ีอ่าวไทยมีบทบาทท่ีส้าคัญต่อ
ลักษณะการขยายพันธุ์ของปลาทู ซึ่งจะมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงของประชากรปลาทูในระยะต่อไปได้ 

อนึ่ง การพบปลาทูไข่แก่ในช่วงต้นถึงกลางฤดูฝน ในปี พ.ศ. 2562 นั้น เป็นช่วงเวลาท่ีพ้นจาก ฤดูปิดอ่าว ท่ี
ก้าหนดโดยกรมประมงส้าหรับพื้นท่ีนั้น (หลังวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ชาวประมง
สามารถจับปลาทูไข่แก่ขึ้นมาได้เป็นจ้านวนมาก นับเป็นการสูญเสียทรัพยากรพ่อแม่พันธุ์ ท่ีไม่อาจแก้ไขได้ทัน  
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~ 3.2-30 ~ 

ด้วยเหตุดังกล่าว การติดตามวิเคราะห์ลักษณะการเปล่ียนแปลงของปัจจัยช้ีวัดทางนิเวศอุทกวิทยา 
และส่ิงแวดล้อมทางน้้าตามช่วงฤดูกาลในรอบปี รวมทั้งการศึกษาติดตามผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางคุณภาพน้้า
ท่ีเกิดต่อเนื่องมาจากปีก่อน จึงนับเป็นประเด็นท่ีจ้าเป็นต้องการด้าเนินการ ท้ังนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลส้าหรับการ
วางแผนด้านฤดูปิดอ่าว ตลอดจน พื้นท่ีปิดอ่าว ท่ีเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรปลาทูเชิงอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

 

สรุปภาพรวมด้านปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาและผลกระทบต่อทรัพยากรปลาทู 

ผลการศึกษาและประมวลความรู้ด้านปัจจัยทางนิเวศวิทยาในพื้นท่ีอ่าวไทยท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรปลาทู พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพื้นท่ีในบริเวณต่าง ๆ ของระบบนิเวศอ่าวไทย ตลอดจน 
ลักษณะทางคุณภาพ การเคล่ือนตัวของมวลน้้า ปริมาณน้้าจากแผ่นดิน และความแรงของมรสุม เป็นปัจจัยช้ีวัด
ส้าคัญท่ีมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรปลาทู ปัจจัยดังกล่าว มีบทบาทต่อคุณภาพน้้าในเขตพื้นท่ีอยู่
อาศัยและแหล่งหากินต่าง ๆ ของปลาทู โดยเฉพาะท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านอุณหภูมิของน้้า ความเค็มน้้า 
การกระจายของอาหารหรืออินทรีย์สารต่าง ๆ ท่ีมีในน้้า (แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสารอินทรีย์
แขวนลอยอื่น ๆ) และปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้้า ซึ่งโดยรวมจัดเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะ  
การรวมฝูง ความเป็นอยู่ และการเจริญเติบโตของปลาทู  

  สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน  า : ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในปัจจุบัน พบปัญหายูโทรฟิเคช่ันท่ีรุนแรง
มากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยทางด้านออกซิ เจนละลายน้้า ซึ่ ง เป็นปัจจัยท่ีมีบทบาทโดยตรงต่อความเป็นอยู่  
ของส่ิงมีชีวิตทางน้้ าทุกชนิด ได้สะท้อนสภาพปัญหาของแต่ละพื้น ท่ีปากแม่น้้ าได้อย่างชัดเจน แสดงถึง 
ความเส่ือมโทรมในคุณภาพของมวลน้้าต้นทุนท่ีพัดพาลงมาสู่ระบบปากแม่น้้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อ
ความเป็นอยู่ของสัตว์น้้าในพื้นท่ี ตลอดจนส่งผลกระทบต่อกลุ่มปลาทูและปลาอื่น ๆ ท่ีจะว่ายเข้ามาในพื้นท่ีได้  
ในพื้นท่ีตอนนอกสุดของปากแม่น้้าและในพื้นท่ีตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน ยังพบสถานการณ์การลดต้่าลง 
อย่างมากของออกซิเจนละลายน้้า (Hypoxia condition) ปรากฏการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นปัญหาต่อความเป็นอยู่
ของทรัพยากรสัตว์น้้าในพื้นท่ีเช่นกัน 

ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน (รวมท้ังเขตชายฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย) ในระยะหลังต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง 
พ.ศ. 2561 มานี้ อุณหภูมิของน้้าทะเล เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง โดยมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น  
และมีบทบาทต่อกระบวนการของการผลิตและการย่อยสลายในเขตทะเล พื้นท่ีปากแม่น้้าและแนวใกล้ชายฝ่ังมี
อุณหภูมิน้้าสูงกว่าบริเวณแนวกลางอ่าวไทยอย่างชัดเจน ค่าอุณหภูมิของน้้าทะเลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม  
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ซึ่งการลดของอุณหภูมิ นับเป็นการกระตุ้นการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดต่าง ๆ  
ในมวลน้้าเขตทะเล และเป็นส่วนส้าคัญท่ีมีบทบาทกระตุ้นการเคล่ือนท่ีของฝูงปลาทูให้เข้าสู่อ่าวไทยตอนใน  

ค่าความเค็มของน้้าในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีปริมาณน้้าท่าท่ีไหลลงสู่
ปากแม่น้้าได้มากกว่าในช่วงปี พ .ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้้าท่าท่ีไหลลงยังมีปริมาณ 
ค่อนข้างน้อย และมีผลต่อการลดลงของค่าความเค็มของน้้าได้เฉพาะในพื้นท่ีแนวปากแม่น้้า เมื่อผนวกกับปัญหา
ด้านการเพิ่มแร่ธาตุอาหารในช่วงฤดูนั้น พื้นท่ีทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนในจึงมักเกิดปัญหาแพลงก์ตอนพืช
เพิ่มจ้านวนขึ้นได้อย่างมาก และเกิดเป็นปรากฏการณ์น้้าเปล่ียนสีได้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการศึกษาติดตามปริมาณแร่ธาตุอาหาร พบค่าของกลุ่มไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท่ีสูงมากบริเวณสถานี
ท่ีอยู่บริเวณตอนในของปากแม่น้้าทุกแห่ง ซึ่งมีปริมาณมากจนเกินระดับท่ีจ้าเป็นต่อการน้าไปใช้ของแพลงก์ตอนพืช 
และสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับผลกระทบจากน้้าท้ิงจากชุมชน บ้านเรือน และแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่
บริเวณปากแม่น้้า ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในบริเวณตอนกลางนั้น ยังพบว่าแร่ธาตุอาหารในกลุ่มของฟอสฟอรัสอินทรีย์
ท่ีละลายน้้ามีสัดส่วนท่ีสูง และแพลงก์ตอนพืชหลายชนิดสามารถน้าไปใช้ได้  

มวลน้้าจืดในช่วงปี พ.ศ. 2560 ท่ีมาเร็วขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณแร่ธาตุอาหารในช่วงฤดูร้อน และท้าให้
เกิดการเพิ่มของปริมาณแพลงก์ตอนพืช จนอยู่ในสถานการณ์ท่ีเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์น้้าเปล่ียนสี ซึ่งในปัจจุบัน
ยังคงพบปัญหาอย่างต่อเนื่องในพื้นท่ีปากแม่น้้า โดยเฉพาะในบริเวณปากแม่น้้าท่าจีน และปากแม่น้้าเจ้าพระยา 

ในการกระจายของอินทรีย์สารท่ีถูกพัดพาลงสู่ระบบนิเวศอ่าวไทย โดยส่วนใหญ่พบว่ามีแหล่งท่ีมาหลักจาก
บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้้า ซึ่งในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา พบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยในอ่าวไทยตอนใน  
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน การเพิ่มขึ้นของปริมาณของแข็งแขวนลอยในพื้นท่ีปากแม่น้้าดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิด
จากสาเหตุท่ีมีมวลน้้าจืดไหลลงมาน้อย ปริมาณน้้าจืดในภาพรวมท่ีผลักดันน้้าทะเลจึงลดระดับลง ท้าให้เกิดปัญหา
การกัดเซาะบริเวณดินดอนในเขตปากแม่น้้าตอนในและตอนกลางได้มากขึ้น นอกจากนี้ การกัดเซาะท่ีเกิดขึ้นในช่วง
ปีท่ีเกิดสภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถส่งเสริมการแพร่กระจายของแร่ธาตุอาหารจากพื้นหน้าดินขึ้นมาสู่
มวลน้้า และท้าให้เกิดปรากฏการณ์น้้าเปล่ียนสีได้อย่างต่อเนื่อง 

ในอ่าวไทยตอนใน ดินตะกอนพื้นท้องน้้าโดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณ์ทางอินทรีย์สารในระดับปานกลาง
ถึงสูงมาก ค่าของอินทรีย์สารในดินท่ีพบในรอบ 25 ปี เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 15-20 % ซึ่งนับเป็นอัตราเพิ่มจากอดีตท่ี
ค่อนข้างเร็วและน่าเป็นห่วง พบการสะสมของสารพิษประเภทซัลไฟด์ในดินพื้นท้องน้้าในหลายพื้นท่ี ซึ่งสะท้อน
ปัญหาจากการสะสมของแพลงก์ตอนท่ีตายลงมาในหน้าดินท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของทรัพยากรพื้นท้องน้้าทางเศรษฐกิจได้  
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ในภาพรวมของพื้นท่ีอ่าวไทยพบว่า ระดับการปนเปื้อนของ ทองแดง และ สังกะสี ในดินตะกอน มีค่าสูง
ท่ีสุดในบริเวณปากแม่น้้าในเขตอ่าวไทยตอนใน (เรียงล้าดับจากมากไปน้อย คือ ปากแม่น้้าเจ้าพระยา >  
ปากแม่น้้าท่าจีน > ปากแม่น้้าบางปะกง > ปากแม่น้้าแม่กลอง) ส่วนในพื้นท่ีกลางอ่าวไทยตอนในมีค่าต้่ากว่า 
ในแนวปากแม่น้้า และในพื้นท่ีกลางอ่าวไทยตอนนอกมีค่าต้่าท่ีสุด ผลการศึกษาในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณ
โลหะหนักมีโอกาสสะสมมากขึ้นในห่วงโซ่อาหารทางน้้า และเกิดการสะสมในทรัพยากรสัตว์น้้าในพื้นท่ีอ่าวไทยตอน
ในได้ เป็นสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงและมีบทบาทต่อทรัพยากรปลาทู ซึ่งมีวงชีวิตส่วนหนึ่งท่ีว่ายขึ้นม าในพื้นท่ี 
อ่าวไทยตอนใน สมควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน้้าอย่างจริงจังกันต่อไป 
 

 สถานการณ์การผลิตทรัพยากรในห่วงโซ่อาหารทางน  า : แนวโน้มการผลิตทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อาหาร
ช่วงช้ันล่างของพื้นท่ีอ่าวไทย (ซึ่งประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในมวลน้้า)  
มีการแปรเปล่ียนตามเขตทางนิเวศวิทยา และตามฤดูกาล โดยมีสภาวะวิกฤติทางคุณภาพน้้าพบได้ถี่ขึ้นอย่างชัดเจน 
ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนในเห็นความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตขั้นท่ีสองซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ต้ังแต่ 
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่อย่างชัดเจน การมีผลผลิตดังกล่าว ได้รับอิทธิพลจากการมีอินทรีย์สารในมวลน้้าท่ีเป็นรูป
ตะกอนแขวนลอยต่าง ๆ ท่ีมีปริมาณมากกว่าการท่ีมีแพลงก์ตอนพืช และส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ในห่วงโซ่อาหาร
ทางน้้า 

ผลการศึกษาองค์ประกอบทางคาร์บอนในห่วงโซ่อาหารของเขตอ่าวไทยตอนใน พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2561 
มีสัดส่วนคาร์บอนของแพลงก์ตอนพืชในห่วงโซ่อาหาร เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 163 % ขณะท่ีสัดส่วนคาร์บอนของ
แพลงก์ตอนสัตว์ในน้้ากลับมีแนวโน้มในทางตรงกันข้าม โดยมีการลดลงไปถึงประมาณ 13 % จากเดิม ภาพรวมของ
การเปล่ียนแปลงนี้ นับเป็นสภาวการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นการเกิดปัญหาท่ีกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ในช่วงช้ันของห่วงโซ่อาหารทางน้้า และสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของอาหารในน้้าท่ีปลาจะกินนั้น ได้เริ่มมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

การเคลื่อนตัวของน  าในอ่าวไทยและบทบาทต่อทรัพยากรปลาทู : การเคล่ือนตัวของกระแสน้้าในแต่ละ
ช่วงเวลา มีบทบาทอย่างยิ่งต่อลักษณะการกระจายและการรวมตัวของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์  
สัตว์น้้าวัยอ่อน ตลอดจนอินทรีย์สารต่าง ๆ ท่ีแขวนลอยอยู่ในมวลน้้า นอกจากนี้ การท่ีกระแสน้้าอ่อนตัวลงใน  
บางช่วงฤดูกาล ได้ท้าให้แพลงก์ตอนพืชท่ีเจริญขึ้นมาอย่างหนาแน่นในบริเวณหนึ่ง ๆ เกิดเป็นปัญหาต่อคุณภาพน้้า
ในบริเวณนั้นได้  

ปัญหาคุณภาพน้้าท่ีเส่ือมโทรมลงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะปัญหาจากการลดต้่าลงของปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้าท่ีเป็นผลจากสถานการณ์ยูโทรฟิเคช่ันท่ีรุนแรง ปัญหาการท้ิงน้้าเสีย ขยะ และส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีแม่น้้าต้นทาง นับว่ามีผลกระทบเช่ือมโยงไปในทางลบต่อประชากรปลาทูท่ีจะว่ายน้้าหรือเดินทางเข้ามาหา
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กินในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในได้ นอกจากนี้ การท่ีมีน้้าท่าไหลลงมาน้อยลง อุณหภูมิน้้าท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น ผนวกกับ
การเป็นช่วงท่ีน้้าในเขตอ่าวไทยตอนในเคล่ือนตัวน้อย นับเป็นสภาวะท่ีท้าให้เกิดปัญหา Hypoxia อย่างรุนแรง  
เกิดการลดลงของออกซิเจนในน้้าช้ันล่างอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดวิกฤติการณ์สัตว์น้้าตายในบริเวณกว้างมากในพื้นท่ี
ฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะในเขตอ่าวศรีราชาและบริเวณใกล้เคียง ซึ่ งนับเป็นปัญหาท่ีท้าให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรสัตว์น้้าทุกชนิดและทุกขนาดในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในช่วงเวลานั้น 

ในภาพรวมของการศึกษาสถานการณ์ของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาและผลกระทบต่อทรัพยากรปลาทู
พบว่า ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรปลาทู รวมท้ังการเปล่ียนแปลงในทางลบของระบบนิเวศทางน้้าในพื้นท่ี 
อ่าวไทยในระยะปัจจุบันนั้น ได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของมวลน้้าท่าท่ีไหลลงสู่พื้นท่ีอ่าวไทย  

   ปัญหาในด้านความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้้า เป็นปัญหาท่ีเราสามารถช่วยกันบรรเทาเบาบางและน้าไปสู่
การแก้ไขได้ หากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักในปัญหาร่วมกัน หันมาให้ความส้าคัญมากขึ้น และพิจารณา
หาทางแก้ไขบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในความส้าคัญของมวลน้้าต้นทุนท่ีมีต่อก้าลังผลิตทรัพยากร  
ส่ิงมีชีวิตทางน้้าในพื้นท่ีอ่าวไทย ซึ่งท้ังนี้ จ้าเป็นต้องหาทางบริหารจัดการน้้าเชิงบูรณาการอย่างลงตัวและเหมาะสม 
โดยน้าเป้าประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูและทรัพยากรสัตว์น้้าต่าง ๆ ในพื้นท่ีอ่าวไทยในระยะยาว เข้ามาเป็น
ประเด็นในการพิจารณาอย่างจริงจัง 
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เอกสารอ้างอิง 
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3.3 สถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐ 
ต่อการจัดการทรัพยากรปลาทู 

 
3.3.1 สถานการณ์ของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรปลาทู  

 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎระเบียบและมาตรการในการจัดการทรัพยากรปลาทู ท่ีมีการค านึงถึงมิติ 
ด้านพื้นท่ี ด้านช่วงเวลา และช่วงวัยต่าง ๆ ของทรัพยากรปลาทู ซึ่งมาตรการท่ีมีอยู่สามารถแบ่งได้เป็นมาตรการ 
ในการจัดการทรัพยากรปลาทูในรูปแบบทางตรงและทางอ้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 มาตรการในการจัดการทรัพยากรปลาทูทางตรง 
 

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดพื้นท่ีและระยะเวลาสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ เล้ียงตัวอ่อน ในท่ีจับสัตว์น้ า
บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 เป็นมาตรการท่ีมีใช้ต่อเนื่องกันมา  
อย่างยาวนาน มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์สัตว์น้ าโดยเฉพาะปลาทูในช่วงเวลาท่ีมีไข่ วางไข่ และ  
เล้ียงตัวอ่อนในพื้นท่ีดังกล่าว โดยแบ่งช่วงเวลาของการบังคับใช้มาตรการออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

 
ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม ของทุกปี (90 วัน) ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วน

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่ปลายแหลมเขาตาม่องไล่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง
อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คิดเป็นพื้นท่ี 26,400 ตารางกิโลเมตร (ภาพที่ 3.3-1) โดยการก าหนด
มาตรการในช่วงแรกนี้เพื่ออนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ปลาทูที่จะเข้ามาแพร่พันธุ์และวางไข่และเพื่อปกป้องลูกปลาทูใน
พื้นที่ มีการควบคุมการท าประมงของเครื่องมือประมงตามรายละเอียดในตารางที่ 3.3-1  
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ภาพที่ 3.3-1 พื้นท่ีสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ เล้ียงตัวอ่อน ในท่ีจับสัตว์น้ าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงท่ี 1 (ซ้าย) และช่วงท่ี 2 (ขวา) 

 
ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน ของทุกปี (30 วัน) ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วน

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (ระยะห่าง 7 ไมล์ทะเลจากฝ่ัง) (ภาพที่ 3.3-1) เพื่อปกป้อง
สัตว์น้้าโดยเฉพาะลูกปลาทูให้ได้มีโอกาสเลี้ยงตัวเองอยู่ในบริเวณชายฝั่ง โดยมีการควบคุมการท าประมงของ
เครื่องมือประมงตามรายละเอียดในตารางที่ 3.3-1  
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ตารางที่ 3.3-1 เครื่องมือประมงท่ีอนุญาตให้ใช้ท าการประมงได้ในช่วงมาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม และระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม ถึง
วันท่ี 14 มิถุนายน และมาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 
 

เคร่ืองมือประมง เขตทะเลชายฝั่ง เขตทะเลนอกชายฝั่ง 
อวนลากแผ่นตะเฆ่  
อวนลากคานถ่าง 

- ความยาวเรือ ≤16 เมตร* ท าประมงเวลา
กลางคืน 

อวนติดตาปลา ขนาดเรือ <10 ตันกรอส ขนาดช่องตา
อวน ≥2 น้ิว ความยาวอวน <2,500 
เมตร/ล า 

- 

อวนปู ความยาวอวน <3,000 เมตร/ล า ไม่ก าหนดความยาวอวน 
อวนลอยกุ้ง ความยาวอวน <2,500 เมตร/ล า ไม่ก าหนดความยาวอวน 
อวนครอบ อวนช้อน อวนยกหมึก - ประกอบเครื่องปั่นไฟ 
ลอบปู ขนาดตาอวนโดยรอบ ≥2.5 น้ิว จ านวน 

≤300 ลูก/ล า 
ช่องตาท้องลอบ ≥2.5 น้ิว 

ลอบหมึกทุกชนิด ไม่มีข้อก าหนด ไม่มีข้อก าหนด 
ซั้ง ประกอบการท าประมงพ้ืนบ้าน - 
คราดหอย - ความยาวเรือ ≤18 เมตร ความกว้างปาก

คราด ≤3.5 เมตร ช่องซี่คราด ≥1.2 ซม. 
จ านวน ≤3 อัน/ล า 

อวนรุนเคย ความยาวเรือ ≤14 เมตร ขนาดเรือ <10 
ตันกรอส ท าประมงห่างฝัง่ >1,000 
เมตร 

ความยาวเรือ ≤14 เมตร  

จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ 
ลอบ ฉมวก เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช้
ประกอบเรือ 

ไม่มีข้อก าหนด ไม่มีข้อก าหนด 

การท าประมงประกอบเรือขนาด <10 
ตันกรอส ก าลังแรงม้า <280 แรงม้า 
และไม่ใช้ประกอบกับเครื่องมือประมง
พาณิชย์ 

ไม่มีข้อก าหนด ไม่มีข้อก าหนด 

หมายเหตุ * - ไม่มีข้อก าหนดด้านขนาดเรือในมาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  
ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 
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2. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ เล้ียงตัวอ่อน ในท่ีจับ  
สัตว์น้ าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นมาตรการท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามปกป้อง
ประชากรปลาทูขนาดเล็กที่ยังไม่ได้ขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ มีการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่แพร่พันธุ์วางไข่   
(พื้นท่ีบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ) ไปสู่พื้นที่ตอนบน หรือเพื่อให้มีโอกาส
เคลื่อนที่เข้าสู่อ่าวไทยตอนใน ในช่วงเวลาต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน ของทุกปี ครอบคลุม
พื้นท่ีต้ังแต่ปลายแหลมเขาตาม่องไล่ถึงอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาพที่ 3.3-2) และมีการควบคุม 
การท าประมงของเครื่องมือประมงตามรายละเอียดในตารางที่ 3.3-1  
 

 
 

ภาพที่ 3.3-2 พื้นท่ีสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ เล้ียงตัวอ่อน ในท่ีจับสัตว์น้ าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ระหว่างวนัท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน  
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3. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ เล้ียงตัวอ่อน ในท่ี 
จับสัตว์น้ าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ. 2561 (มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรประมงท่ีอยู่ในบริเวณนี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อวางไข่ เล้ียงตัวอ่อน 
เนื่องจากบริเวณอ่าวไทยรูปตัว ก เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง จึงเป็นแหล่งท่ีเล้ียงตัวของปลาผิวน้ าหลาย
ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปลาทู” โดยมาตรการดังกล่าวก าหนดมาเพื่อให้สอดรับกับมาตรการท่ีเกิดขึ้นในบริเวณ
อ่าวไทยตอนกลาง โดยแบ่งช่วงเวลาของการบังคับใช้มาตรการออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

 
ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี (62 วัน) ครอบคลุมพื้นท่ีอ่าวไทย 

ตอนในฝ่ังตะวันตก พื้นท่ีบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร   
(ภาพที่ 3.3-3) และมีการควบคุมการท าประมงของเครื่องมือประมงตามรายละเอียดในตารางที่ 3.3-2 

 
ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี (61 วัน) ครอบคลุมพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน

ด้านเหนือ พื้นท่ีบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี  (ภาพที่ 
3.3-3) และมีการควบคุมการท าประมงของเครื่องมือประมงตามรายละเอียดในตารางที่ 3.3-2 
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ภาพที่ 3.3-3 พื้นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ เล้ียงตัวอ่อน ในท่ีจับสัตว์น้ าบางส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  

และชลบุรี ช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงที่ 1 

ช่วงที่ 2 
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ตารางที่ 3.3-2 เครื่องมือประมงท่ีอนุญาตให้ใช้ท าการประมงได้ในช่วงมาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ระหว่างวันท่ี 15 
มิถุนายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 
 

เคร่ืองมือประมง เขตทะเลชายฝั่ง (ไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล) เขตทะเลนอกชายฝั่ง 
อวนลากแผ่นตะเฆ่  - ล าเดียว ขนาดเรือ <20 ตันกรอส ท าประมง

เวลากลางคืน 
อวนติดตาปลา ขนาดเรือ <10 ตันกรอส ขนาดช่องตาอวน 

≥5 ซม. ความยาวอวน <2,000 เมตร/ล า ไม่
ล้อมติด 

- 

อวนปู ความยาวอวน <3,000 เมตร/ล า ไม่ก าหนดความยาวอวน 
อวนลอยกุ้ง ความยาวอวน <2,500 เมตร/ล า ไม่ก าหนดความยาวอวน 
อวนหมึก ความยาวอวน <2,500 เมตร/ล า ไม่ก าหนดความยาวอวน 
อวนครอบ อวนช้อน อวนยกหมึก - ประกอบเครื่องปั่นไฟ 
ลอบปู ขนาดตาอวนโดยรอบ ≥2.5 น้ิว จ านวน 

≤300 ลูก/ล า 
ช่องตาท้องลอบ ≥2.5 น้ิว 

ลอบหมึกทุกชนิด ไม่มีข้อก าหนด ไม่มีข้อก าหนด 
ซั้ง ประกอบการท าประมงพื้นบ้าน - 
คราดหอย - ความยาวเรือ ≤18 เมตร ความกว้างปาก

คราด ≤3.5 เมตร ช่องซี่คราด ≥1.2 ซม. 
จ านวน ≤3 อัน/ล า 

อวนรุนเคย ขนาดเรือ <10 ตันกรอส ท าประมงหา่งฝั่ง 
>1,000 เมตร และเครื่องมืออวนรุนตามที่
ก าหนด* 

เครื่องมืออวนรุนตามที่ก าหนด* 

จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก 
ขอ ลอบ ฉมวก เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช้
ประกอบเรือ 

ไม่มีข้อก าหนด ไม่มีข้อก าหนด 

การท าประมงประกอบเรือขนาด <10 
ตันกรอส ก าลังแรงม้า <280 แรงม้า 
และไม่ใช้ประกอบกับเครื่องมือประมง
พาณิชย์ 

ไม่มีข้อก าหนด ไม่มีข้อก าหนด 

หมายเหตุ * - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ 
วิธีท่ีใช้ บริเวณพื้นท่ี และระยะเวลาในการท าการประมงท่ีผู้ท าการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยท่ีใช้ประกอบ
เรือยนต์ท าการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 
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มาตรการในการจัดการทรัพยากรปลาทูทางอ้อม 
  

1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเครื่องมือท าการประมง วิธีการท าการประมง และ
พื้นท่ีท าการประมงท่ีห้ามใช้ท าการประมงในท่ีจับสัตว์น้ าเขตทะเลชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
การท าประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญในการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า  
โดยเครื่องมือท าการประมงท่ีห้ามใช้ในเขตทะเลชายฝ่ัง มีดังนี้ 

 

 1) อวนลากทุกชนิดประกอบเรือกล 
 2) อวนล้อมจับท่ีมีสายมาน 
 3) อวนติดตาปลา ความยาวอวน > 2,500 เมตร/ล า 
 4) อวนปู ความยาวอวน > 3,000 เมตร/ล า 
 5) อวนลอยกุ้งสามช้ัน ความยาวอวน > 2,500 เมตร/ล า 
 6) อวนหมึก ความยาวอวน > 2,500 เมตร/ล า 
 7) ลอบปู ขนาดตาอวนโดยรอบ < 2.5 นิ้ว หรือจ านวน > 300 ลูก/ล า 
 8) ลอบหมึก จ านวน > 100 ลูก/ล า 
 9) ลอบหมึกสาย จ านวน > 2,000 ลูก/ล า 
 10) อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ประกอบเครื่องปั่นไฟ 
 11) อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ประกอบเครื่องปั่นไฟ 
 12) เครื่องมือประมงทุกชนิดประกอบเครื่องปั่นไฟ โดยใช้ไฟใต้น้ าเพื่อล่อสัตว์น้ า 
 
 2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดให้การใช้เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือท า
การประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

  1) อวนลากคู่ 
2) อวนลากแผ่นตะเฆ่ 
3) อวนลากคานถ่าง 
4) อวนล้อมจับ (มีสายมาน) 
5) อวนล้อมจับปลากะตัก 
6) คราดทุกชนิดประกอบเรือกล 
7) เรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) 
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~ 3.3-9 ~ 

ซึ่งมีผลท าให้เรือประมงท่ีมีขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอสท่ีใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือประมงพาณิชย์ท่ี
ต้องขออนุญาตท าการประมงพาณิชย์และต้องท าประมงในเขตทะเลนอกชายฝ่ัง 

 
3.3.2 ผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรประมง  
 

การศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรประมงในครั้งนี้ เป็นการ
ประมวลและสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการการจัดการทรัพยากรประมงจากผลการศึกษาเรื่อง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน โดยคณะประมง (2562) 
เพื่อมุ่งเน้นการประมวลให้เห็นภาพรวมผลกระทบจากมาตรการการจัดการทรัพยากรประมงในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจต่อชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านในกลุ่มเครื่องมือประมงอวนลอย 
และชาวประมงพาณิชย์ในกลุ่มเครื่องมืออวนล้อมจับและเครื่องมืออวนลากคู่ ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปใน
กฎระเบียบ มาตรการเฉพาะแต่ละมาตรการ หรือเฉพาะเจาะจงลงไปกับกฎระเบียบและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรปลาทูเท่านั้น โดยผลการประมวลและสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการการจัดการ
ทรัพยากรประมงในด้านสังคมต่อชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ มีดังนี้ 

 
1) ผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน 
ภาพรวมของระดับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าประมงของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านภายหลังประกาศ

มาตรการการจัดการประมง พบว่า อยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 62.7) (ภาพที่ 3.3-4) ด้านท่ีตัวแทน
ชาวประมงพื้นบ้านเห็นว่าเกิดการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมง คือ  
การเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบการท าประมง และการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ (ภาพที่ 3.3-5) 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลา พบว่า เกือบท้ังหมด (ร้อยละ 90.9) ของ

ตัวแทนชาวประมงกลุ่มนี้ เห็นว่าภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีท าให้ตนเองเกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านรูปแบบการท าประมง (ภาพที่ 3.3-6)  โดยการเพิ่มขนาดตาอวนให้ใหญ่ขึ้น (ร้อยละ 39.5  
ของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลาท่ีสัมภาษณ์ได้มีการปรับเปล่ียนขนาดตาอวน)  
ตามข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีอนุญาตให้ท าประมงในช่วงปิดอ่าวตัว ก โดยต้องเป็นเครื่องมืออวนติดตา (อวนลอย
ปลา) ท่ีมีขนาดตาอวนไม่ต่ ากว่า 5 เซนติเมตร (ภาพที่ 3.3-6 ก) ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 
ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 53.2) โดยท าให้ต้นทุนในการท าประมงเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 36.0) เนื่องจากมีการเปล่ียนขนาด
ตาอวน และท าให้รายได้จากการท าประมงลดลง (ร้อยละ 30.3) (ภาพที่ 3.3-6 ข)  
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~ 3.3-10 ~ 

 

 
 

ภาพที่ 3.3-4 ภาพรวมระดับการเปลี่ยนแปลงการท าประมงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการในมุมมอง 
ของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน (n = 334) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 

 

 
 

ภาพที่ 3.3-5 ภาพรวมระดับการเปลี่ยนแปลงต่อด้านรูปแบบการท าประมง ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และ
ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าประมงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในมุมมองของตัวแทน

ชาวประมงพื้นบ้าน (n = 334) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 
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~ 3.3-11 ~ 

 
ก) การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการท าประมงของตัวแทนชาวประมงพ้ืนบ้านกลุ่มอวนลอยปลา 

 
ข) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของตัวแทนชาวประมงพ้ืนบ้านกลุ่มอวนลอยปลา 

 
ภาพที่ 3.3-6 ระดับการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มอวนลอยปลา 

ภายหลังประกาศมาตรการต่อชาวประมงพื้นบ้าน (n = 77) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 
 
หากพิจารณาเฉพาะตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลา พบว่า สองในสามของตัวแทน

ชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มนี้เห็นว่ามีผลกระทบน้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 68.8) โดยด้านท่ีมีตัวแทนชาวประมง
พื้นบ้านกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลาเห็นว่ามีผลกระทบเป็นสัดส่วนมากท่ีสุด คือ ด้านรูปแบบการท าประมง  
(ร้อยละ 61.0) โดยระดับผลกระทบน้อยกว่าร้อยละ 50 (ภาพที่ 3.3-6) 
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~ 3.3-12 ~ 

ส าหรับความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่า ร้อยละ 40.3 เห็นว่ามีผลกระทบน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 และร้อยละ 7.8 เห็นว่ามีผลกระทบในระดับมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม 
ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลาท่ีเห็นว่าการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการมี
ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของตนเอง (ร้อยละ 51.1) เนื่องจากต้องมีการปรับเปล่ียนเครื่องมือท าการประมง  
ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อรายได้และต้นทุนในการท าประมงของตนเอง เพราะท าให้มีต้นทุนในการท าประมง
เพิ่มขึ้นจากการต้องปรับเปล่ียนเครื่องมือหรืออวน (ภาพที่ 3.3-7) โดยตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านให้มุมมองว่า 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้ต้นทุนในการท าประมงของตนเองเพิ่มขึ้น ค่ามัธยฐานของร้อยละการเปล่ียนแปลง 
50.0±20.0 

 
ภาพรวมผลกระทบด้านสังคมจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี

ในมุมมองความรู้สึกของชาวประมงพื้นบ้านทุกกลุ่มเครื่องมือท่ีสัมภาษณ์ยังจัดอยู่ในระดับท่ีไม่มีผลกระทบถึง
กระทบในระดับน้อย (ภาพที่ 3.3-8) ท้ังนี้ เนื่องจากรัฐยังไม่มีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดกับ 
กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน อีกท้ังบางส่วนไม่ทราบกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าว เช่น การก าหนดจ านวนเครื่องมือ
ประมง หรือความยาวอวนท่ีอนุญาตให้ท าประมง เช่น การก าหนดขนาดความยาวอวนท่ีอนุญาตให้ท าประมงใน  
กลุ่มเครื่องมืออวนจมปู อวนลอยกุ้งสามช้ัน อวนลอยปลา และการก าหนดจ านวนลอบปูพับหรือจ านวน  
ลอบหอยสังข์ได้ท่ีอนุญาตให้ท าประมงในพื้นท่ีชายฝ่ัง เป็นต้น 
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~ 3.3-13 ~ 

 
 

ภาพที่ 3.3-7 ภาพรวมของระดับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าประมงภายหลังประกาศ
มาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีต่อด้านการท าประมง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการประกอบอาชีพ และด้านอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าประมงของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลา (n = 77) 
(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.3-8  ระดับผลกระทบด้านสังคมโดยภาพรวมภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี  
ของชาวประมงพื้นบ้าน (n = 334) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 
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~ 3.3-14 ~ 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ หากประมวลผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศ
มาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี ผ่านการเปล่ียนแปลงของร้อยละของต้นทุนผลตอบแทนจากการท าประมง
ในช่วงก่อนมีการประกาศมาตรการการจัดการประมงและหลังการประกาศมาตรการการจัดการประมงของกลุ่ม
เครื่องมือประมงอวนลอยปลาพื้นบ้าน โดยเป็นวิเคราะห์ผ่านเครื่องมืออวนลอยปลากุเรา เนื่องจากเป็นกลุ่ม
เครื่องมือประมงท่ีมีข้อมูลในอดีตให้สามารถเปรียบเทียบได้ ท้ังนี้ มีข้อจ ากัดท่ีไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทุกกลุ่ม
เครื่องมือประมง เนื่องจากไม่มีข้อมูลในอดีตเรื่องต้นทุนผลตอบแทนจากการการท าประมง ผลการประมวล
ภาพรวมของการเปล่ียนแปลงต้นทุนผลตอบแทนจากการท าประมงและผลกระทบทางเศรษฐกิจพบว่า 

 
ต้นทุนในการท าประมงต่อเท่ียวของการท าประมงอวนลอยปลากุเรา คือ 1,769.28 บาท โดยเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลการศึกษาท่ีผ่านมาของมานพ (2548) พบว่า ต้นทุนการท าประมงในปัจจุบันเพิ่มขึ้น 4.32 เท่า 
จากเดิม เมื่อมีการปรับดัชนีราคาให้เป็นราคา ณ ปัจจุบัน พบว่า ต้นทุนการด าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีต
มากท่ีสุด คือ ต้นทุนด้านการซ่อมแซมเรือและเครื่องมือประมง (คิดเป็นร้อยละ 25.55 ของต้นทุนท้ังหมด โดย
การศึกษาในอดีตต้นทุนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 4.41 ของต้นทุนท้ังหมด) รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าจ้างแรงงานใน
การท าประมง โดยเป็นแรงงานในพื้นท่ีหรือต่างพื้นท่ี (แต่ไม่ใช่แรงงานต่างด้าว) (คิดเป็นร้อยละ 19.16 จากต้นทุน
ท้ังหมด) แต่ต้นทุนในการด าเนินการในส่วนนี้ไม่พบในผลการศึกษาของมานพ (2548) (ภาพที่ 3.3-9) ซึ่งหาก
ประมวลโดยภาพของผลกระทบภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมง พบว่ายังไม่มีผลกระทบต่อ
ชาวประมงพื้นบ้าน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเป็นด้านเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อต้นทุนในการท าประมง 

 
ภาพที่ 3.3-9 การเปรียบเทียบต้นทุนของการท าประมงอวนลอยปลากุเราระหว่างปี พ.ศ. 2547  

และปี พ.ศ. 2561 (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.3-15 ~ 

2) ผลกระทบต่อชาวประมงพาณิชย์ 
ภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ระดับการเปล่ียนแปลงโดย

ภาพรวมเกี่ยวกับรูปแบบการท าประมงของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์จัดอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 
86.0) (ภาพที่ 3.3-10) 

 
ลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากมาตรการการจัดการประมงมากท่ีสุดในมุมมองความคิดเห็นของกลุ่ม

ประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนลากและเครื่องมืออวนล้อม จับ คือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าประมง  
(ร้อยละ 90.9 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนลาก และร้อยละ 100.0 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์
เครื่องมืออวนล้อมจับ) รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 77.2 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์เครื่องมืออวน
ลาก และร้อยละ 88.2 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนล้อมจับ) (ภาพที่ 3.3-11) 
 

 
 

ภาพที่ 3.3-10 ภาพรวมระดับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าประมงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการ
ในมุมมองของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ (nอวนลาก = 22, nอวนล้อมจับ = 17 และ nพาณิชย์ทัง้หมด = 100) 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.3-16 ~ 

  
 

ภาพที่ 3.3-11 ภาพรวมระดับการเปล่ียนแปลงต่อด้านรูปแบบการท าประมง ด้านเศรษฐกิจ การประกอบ
อาชีพ และด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าประมงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการในมุมมองของ

ตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ท่ีสัมภาษณ์ (nอวนลาก = 22 และ nอวนล้อมจับ = 17)  
(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 

 
การเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบการท าประมงท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดจากมาตรการการจัดการประมงใน  

ความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนลาก คือ การเปล่ียนขนาดตาอวน (ร้อยละ 63.6) 
เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้เครื่องมืออวนลากใช้อวนก้นถุงท่ีมีขนาดตาอวน 4 เซนติเมตร ซึ่งท าให้ชาวประมงต้อง
มีการปรับเปล่ียนขนาดตาอวนก้นถุง การเปล่ียนแปลงในล าดับรองลงมาคือ จ านวนวันท าประมง และการจ้าง
แรงงาน (ร้อยละ 50.0 เท่ากัน) (ภาพที่ 3.3-12 ก) ส าหรับกลุ่มเครื่องมืออวนล้อม พบว่า การเปล่ียนแปลง 
ด้านรูปแบบการท าประมงท่ีตัวแทนชาวประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนล้อมจับเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ  
การจ้างแรงงาน (ร้อยละ 52.9) (ภาพที่ 3.3-12 ข)  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.3-17 ~ 

  
ก) การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการท าประมงของตัวแทน

ชาวประมงพาณิชย์กลุ่มอวนลาก (n = 22)  
ข) การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการท าประมงของตัวแทน

ชาวประมงพาณิชย์กลุ่มเครื่องมืออวนล้อมจับ (n = 17) 
 

ภาพที่ 3.3-12 ระดับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าประมงของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ 
ภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 

 

  
ก) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของตัวแทนชาวประมง

พาณิชย์กลุ่มอวนลาก (n = 22) 
ข) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของตัวแทนชาวประมง

พาณิชย์กลุ่มอวนล้อมจับ (n = 17) 
 

ภาพที่ 3.3-13 ระดับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ 
ภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี  (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 

 

 
ด้านผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมง ตัวแทน

ชาวประมงพาณิชย์ท้ังสองเครื่องมือเห็นว่า มีผลกระทบด้านสังคมต่อการท าประมงและเศรษฐกิจของตนเอง 
เนื่องจากต้องมีการปรับเปล่ียนเครื่องมือท าการประมง เปล่ียนขนาดตาอวน จ านวนวันในการท าประมงลดลง และ
การจ้างแรงงานมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น แต่ระดับผลกระทบด้านสังคมอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 50.0 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.3-18 ~ 

(ร้อยละ 86.4 และร้อยละ 100.0) (ภาพที่ 3.3-13 ก และภาพที่ 3.3-13 ข) และการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบด้านลบต่อต้นทุนและรายได้จากการท าประมง (ภาพที่ 3.3-14 ก และภาพที่ 3.3-14 ข) 

 

  
ก) ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฯ ของ

ตัวแทนชาวประมงพาณิชย์กลุ่มอวนลาก (n = 22) 
ข) ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฯ ของ

ตัวแทนชาวประมงพาณิชย์กลุ่มอวนล้อม (n = 17) 
 

ภาพที ่3.3-13 ระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าประมงภายหลังประกาศมาตรการ 
การจัดการประมงในพ้ืนที่ต่อด้านการท าประมง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการประกอบอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การท าประมงของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์  (ที่มา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 
 

  
ก) ความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจของตัวแทน

ชาวประมงพาณิชย์กลุ่ มอวนลาก (เฉพาะที่มีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ข) ความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจของตัวแทนชาวประมง
พาณิชย์กลุ่มอวนล้อมจับ (เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง) 

 

ภาพที ่3.3-14 ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าประมงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการ
ประมงในพ้ืนที่ต่อด้านเศรษฐกิจของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ (ที่มา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.3-19 ~ 

ภาพรวมผลกระทบด้านสังคมจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี
ตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ส่วนมากเห็นว่ามีผลกระทบจัดอยู่ในระดับน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 50) (ร้อยละ 69.0) แต่
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน
การท าประมงส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจในเรื่องต้นทุนและรายได้จากการท าประมง (ร้อยละ 69.0) โดยเกือบ
ครึ่งหนึ่งของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์เห็นว่าส่งผลกระทบน้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 47.6) แต่อีกเกอืบหนึ่งใน
ส่ีของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์เห็นว่าส่งผลกระทบมากกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 21.4) โดยท าให้ต้นทุนการท า
ประมงของตนเองเพิ่มข้ึนร้อยละ 30.0 และส่งผลให้รายได้จากการท าประมงลดลงร้อยละ 15.0-20.0 (ภาพที่ 3.3-
15) 

 

 
ภาพที่ 3.3-15 ระดับผลกระทบโดยภาพรวมจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าประมงภายหลังประกาศ

มาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีในมุมมองของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ทุกกลุ่ม (n = 100)  
(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 

 

 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากประมวลผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศ

มาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีผ่านการเปล่ียนแปลงของร้อยละของต้นทุนผลตอบแทนจากการท าประมง
ในช่วงก่อนมีการประกาศมาตรการการจัดการประมงและหลังการประกาศมาตรการการจัดการประมง ของกลุ่ม
เครื่องมือประมงอวนลาก และอวนล้อมจับ ผลพบว่า 

 
 เครื่องมืออวนลากคู่ 

ผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนจากการท าประมงอวนลากคู่กับการศึกษาของณาตยา (2552) โดย
มีการปรับดัชนีผู้ผลิตด้านการเกษตร พบว่า ต้นทุนการด าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากในอดีต คือ ต้นทุน  
ค่าเส่ือมราคา และค่าซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์ท าการประมง โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 9.87-16.35 เนื่องจากมี
การปรับเครื่องมือ ปรับขนาดตาอวน และอุปกรณ์ท าการประมงเพิ่มเติม  นอกจากนั้น ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.3-20 ~ 

ในการท าประมงยังมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากในอดีตค่อนข้างสูง ร้อยละ 19.39-35.90 (ภาพที่ 3.3-16 ก) เนื่องจากมี
การจัดระบบการจ้างแรงงานตามกฎหมายท่ีเข้มงวดมากขึ้น รวมท้ังต้องแบกรับภาระค่าจ้างแรงงานในช่วงหยุดท า
ประมง ซึ่งท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ้นในการท าประมง  

 
เครื่องมืออวนล้อมจับ 
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนจากการท าประมงอวนล้อมจับกับผลการศึกษาของกุลภา (2543) โดย

มีการปรับดัชนีผู้ผลิตด้านการเกษตร พบว่า ต้นทุนการด าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากในอดีต คือ ต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานในการท าประมงท่ีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากในอดีต ร้อยละ 1.98-2.25 (ภาพที่ 3.3-16 ข) เนื่องจาก 
มีการจัดระบบการจ้างแรงงานตามกฎหมายท่ีเข้มงวดมากขึ้น ท้ังในเรื่องการจดทะเบียนแรงงาน การด าเนินการ
ด้านเอกสาร สวัสดิการ การรับภาระค่าจ้างแรงงานในช่วงหยุดท าประมง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีต 
 
 

 
ก) การเปรียบเทียบต้นทุนของการท าประมงอวนลากคู่ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2561 

 
ภาพที่ 3.3-19  การเปรียบเทียบต้นทุนจากการท าประมงอวนลากคู่และอวนล้อมจับ 

ระหว่างก่อนและหลังมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 
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~ 3.3-21 ~ 

 
ข) การเปรียบเทียบต้นทุนของการท าประมงอวนล้อมจับระหว่างปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2561 

 
ภาพที่ 3.3-19 (ต่อ)  การเปรียบเทียบต้นทุนจากการท าประมงอวนลากคู่และอวนล้อมจับ 

ระหว่างก่อนและหลังมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง, 2562) 
 
ภาพรวมผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อชาวประมง 
หากประมวลภาพของผลกระทบภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน  

จะเห็นได้ว่ากลุ่มชาวประมงพาณิชย์จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะในด้านสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน ดังนั้นการติดตามข้อมูลด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมในส่วนของ
ต้นทุนผลตอบแทนจากการท าประมงของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน
สินค้าสัตว์น้ าจากการท าประมงและต้นทุนจากการด าเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจให้
การช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุน (Subsidize) แก่ชาวประมงในกรณีท่ีมีมาตรการการจัดการประมงจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐควรมีการด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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~ 3.3-22 ~ 

สรุปภาพรวมด้านสถานการณ์ของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรปลาทู 
 
 กฎระเบียบและมาตรการของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรปลาทูของประเทศไทยมีท้ังอยู่ในรูปแบบ
ทางตรงและทางอ้อม กฎระเบียบและมาตรการจัดการทรัพยากรปลาทูทางตรง มีดังนี้ 
 

1. มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่ออนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ปลาทูท่ีจะเข้ามาแพร่พันธุ์และวางไข่และเพื่อปกป้อง  
ลูกปลาทูในพื้นท่ี และช่วงท่ี 2 วันท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อปกป้องสัตว์น้ าโดยเฉพาะ 
ลูกปลาทูให้ได้มีโอกาสเล้ียงตัวเองอยู่ในบริเวณชายฝ่ัง 

 
2. มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน ของทุกปี 

เพื่อการติดตามปกป้องประชากรปลาทูขนาดเล็กท่ียังไม่ได้ขนาดแรกสืบพันธุ์ เพื่อให้มีโอกาสเคล่ือนท่ีเข้าสู่อ่าวไทย
ตอนใน 

 
3. มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี และ

ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี (ภาพที่ 3.3-20) 
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~ 3.3-23 ~ 

 
 

ภาพที่ 3.3-20 พื้นท่ีท่ีมีมาตรการจัดการทรัพยากรปลาทูของประเทศไทย  
 

หมายเหตุ 
(1.1) มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึง 
       วันท่ี 15 พฤษภาคม ของทุกปี 
(1.2) มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงท่ี 2 วันท่ี 16 พฤษภาคม ถึง 

วันท่ี 14 มิถุนายน ของทุกปี 
(2)   มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน ของทุกปี 
(3.1) มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี 
(3.2) มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 

 

(1.1) (1.2) 

(2) 

(3.1) 

(3.2) 
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~ 3.3-24 ~ 

 นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบและมาตรการในการช่วยจัดการทรัพยากรปลาทูทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดเครื่องมือท าการประมงท่ีอนุญาตให้ใช้ได้ในเขตทะเลชายฝ่ัง และการก าหนดให้การท าประมงด้วยเครื่องมือ
บางประเภทจัดเป็นการท าประมงพาณิชย์ 
 
ผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรประมง 
 
 ผลการประมวลและสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการการ
จัดการทรัพยากรประมงท่ีมีต่อชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์จากผลการศึกษาของคณะประมง (2562) 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 

ชาวประมงพื้นบ้าน : ผลกระทบด้านสังคมโดยภาพรวมจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการ
การจัดการประมงต่อตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน จัดอยู่ในระดับท่ีไม่มีผลกระทบ (ร้อยละ 55.4) และกระทบใน
ระดับน้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 44.6) เนื่องจากชาวประมงพื้นบ้านส่วนมากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
การท าประมงภายหลังประกาศมาตรการอยู่ในระดับน้อย ส าหรับกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลา ชาวประมงส่วนมาก
เห็นว่ามีผลกระทบน้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 68.8) การประกาศมาตรการส่งผลให้ต้องมีการปรับเปล่ียนขนาด
ตาอวนท่ีใช้ในการท าประมงให้มีขนาดขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ในการท าประมงช่วงปิดอ่าวตัว ก 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนในการท าประมงเพิ่มขึ้น   

 
ผลการประมวลภาพรวมของผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการ 

การจัดการประมงในพื้นท่ีต่อกลุ่มเครื่องมืออวนลอยปลากุเรา พบว่า ต้นทุนการท าประมงในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 4.32 เท่า ต้นทุนการด าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตมากท่ีสุด คือ ต้นทุนค่าซ่อมแซมเรือและเครื่องมือ
ประมง รองลงมาเป็นต้นทุนค่าจ้างแรงงานในการท าประมง (แรงงานในพื้นท่ีหรือต่างพื้นท่ี แต่ไม่ใช่แรงงานต่าง
ด้าว) คิดเป็นร้อยละ 19.16 จากต้นทุนท้ังหมด 

 
ชาวประมงพาณิชย์ : ผลกระทบด้านสังคมโดยภาพรวมจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการ

การจัดการประมงต่อตัวแทนชาวประมงพาณิชย์จัดอยู่ในระดับน้อย (ระดับผลกระทบน้อยกว่าร้อยละ 50) ตัวแทน
ชาวประมงพาณิชย์ท้ังเครื่องมืออวนลากและเครื่องมืออวนล้อมเห็นว่า การเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้ต้องมี 
การปรับเปล่ียนขนาดตาอวน จ านวนวันในการท าประมงลดลง และมีขั้นตอนในการจ้างแรงงานท่ีต้องด าเนินการ
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้ต้นทุนในการท าประมงเพิ่มขึ้น  
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~ 3.3-25 ~ 

ผลการประมวลภาพรวมของผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงภายหลังประกาศมาตรการ ต่อ
กลุ่มเครื่องมืออวนลาก และอวนล้อมจับ พบว่า ต้นทุนการด าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตมากท่ีสุดของ
กลุ่มเครื่องมืออวนลาก คือ ต้นทุนค่าเส่ือมราคาและค่าซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์ท าการประมง โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 9.87-16.35 เนื่องจากมีการปรับเครื่องมือ ปรับขนาดตาอวน และอุปกรณ์ท าการประมงเพิ่มเติม รองลงมา
คือ ต้นทุนค่าจ้าง ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากในอดีตร้อยละ 19.4-35.9 ส าหรับกลุ่มเครื่องมืออวนล้อม ต้นทุน 
การท าประมงท่ีมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากอดีตในอัตราท่ีค่อนข้างสูง คือ ค่าจ้างแรงงานในการท าประมง โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.98-2.25 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดระบบการจ้างแรงงานตามกฎหมายท่ีเข้มงวดมากขึ้น ท้ังในเรื่องการจด
ทะเบียนแรงงาน และการแบกรับภาระค่าจ้างแรงงานในช่วงหยุดท าประมงท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีต 

 
หากเปรียบเทียบภาพรวมของผลกระทบภายหลังประกาศมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทย

ตอนในท่ีเกิดขึ้นต่อกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ พบว่ามีผลกระทบต่อกลุ่มประมงพาณิชย์
มากกว่ากลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะในด้านสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
รวมทัง้ภาครัฐยังไม่มีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน  

 
ดังนั้น การติดตามข้อมูลด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมในส่วนของต้นทุนผลตอบแทนจากการท าประมงของ

ชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าสัตว์น้ าและต้นทุนในการด าเนินการ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน (Subsidize) แก่ชาวประมง 
ในกรณีท่ีมีมาตรการการจัดการประมง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐควรมีการด าเนินการอย่างชัดเจนต่อไป 
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3.4 ปัจจัยทางสังคมและชุมชนท่ีมีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง 

 

3.4.1 บทบาทและการปรับตัวของชาวประมง  

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมและชุมชนท่ีมีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง ในครั้งนี้   
เป็นการประมวลผลและสังเคราะห์ผลจากการศึกษาวิจัยของคณะประมง (2562) ซึ่งได้ศึกษาบทบาทของ
ชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงร่วม โดยได้วิเคราะห์บทบาทท่ีปฏิบัติจริงใน 3 มิติ คือ ด้านการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร และด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยให้
ชาวประมงประเมินตนเองและประเมินผู้น าชุมชน ว่าได้มีการปฏิบัติในส่ิงเหล่านั้นมากน้อยเพียงไร และน าผลการ
ประเมินมาค านวณค่าร้อยละ และแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ไม่มี (ร้อยละ 0.0) ระดับน้อย (ไม่เกินร้อยละ 50.0) และ
ระดับมาก (มากกว่าร้อยละ 50.0 ขึ้นไป) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การประเมินบทบาทของชาวประมงต่อกิจกรรม/การด าเนินการภายในชุมชน พบว่า ตัวแทนชาวประมง
เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อกฎหมาย มาตรการท่ีเกี่ยวข้องด้านการประมง มีการให้ข้อมูลข่าวสารหรือ
แลกเปล่ียนข่าวสารกับผู้น าในชุมชน และมีการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอยูใ่นระดับปานกลางและสูง (คิดเป็นร้อย
ละ 30.0 ร้อยละ 46.5 และร้อยละ 41.6 ตามล าดับ) กิจกรรมท่ีตัวแทนชาวประมงส่วนมากเข้าร่วมน้อยท่ีสุด คือ 
การรายงานข้อมูลในพื้นท่ีรับผิดชอบแก่หน่วยงาน/คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด  
(ร้อยละ 75.0) ชาวประมงร้อยละ 70.5 มีการติดตามการเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมอยู่ในระดับต่ า 
และสอง ในสามของชาวประมง ท่ีมีการประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่ น ในระ ดับต่ า เ ช่นกัน  
(คิดเป็นร้อยละ 65.7) (ภาพที่ 3.4-1ก) 

 
การประเมินผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น/ท้องท่ี) ด้านกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีมีบทบาทมาก ได้แก่   

การเรียนรู้ข้อกฎหมาย มาตรการท่ีเกี่ยวข้องด้านการประมง (ร้อยละ 41.0) และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
แก่สมาชิกในชุมชน (ร้อยละ 39.2) และการจัดหาข้อมูล รับฟัง ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องด้านการประมง กิจกรรมหรือการ
ด าเนินการท่ีตัวแทนชาวประมงเห็นว่าไม่มีผู้น าชุมชนมามีบทบาทหรือเข้าร่วมกิจกรรมมาก 3 อันดับแรก  
คือ การรายงานข้อมูลในพื้นท่ีรับผิดชอบแก่หน่วยงาน/คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
(ร้อยละ 63.7) รองลงมาคือ การติดตามเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม (ร้อยละ 63.5) และการไกล่เกล่ีย
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ข้อพิพาทระหว่างชุมชนด้านการท าประมง (ร้อยละ 57.1) และเกือบครึ่งหนึ่งท่ีเห็นว่าผู้น ามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 49.5) (ภาพที่ 3.4-1ข) 

 

 
ก. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวประมง 

 
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น า 

ภาพที่ 3.4-1 บทบาทของชาวประมงและผู้น าต่อการจัดการประมงร่วม ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
(n = 342) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
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ระดับต่ า (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.0) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.01-75.00) ระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 75.01)
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ระดับต่ า (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.0) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.01-75.00) ระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 75.01)
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ด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากร 

บทบาทของชาวประมงต่อกิจกรรมหรือการด าเนินการภายในชุมชน พบว่า กิจกรรมในชุมชนด้านการดูแล
และอนุรักษ์ทรัพยากรมากท่ีสุด คือ การให้ความร่วมมือในงาน/กิจกรรมด้านการประมง (ร้อยละ 39.4) การให้
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร (ร้อยละ 32.1) รวมท้ังการจัดระบบ
เพื่อการจัดการขยะในชุมชน (ร้อยละ 29.8) และกิจกรรมท่ีส่วนมากมีการเข้าร่วมน้อย ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ/โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการประมง (ร้อยละ 78.8) การก าหนดแนวทางเพื่อการ
จัดการทรัพยากรร่วมกับรัฐและชุมชน (ร้อยละ 75.5) และการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมงร่วมกับรัฐและ
ชุมชน (ร้อยละ 74.9) ) (ภาพที่ 3.4-2ก)    

 
บทบาทของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น/ท้องท่ี) ชาวประมงประเมินบทบาทของผู้น าชุมชนว่ามีการด าเนินงาน

ด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร ได้แก ่การจัดระบบเพื่อการจัดการขยะในชุมชน (ร้อยละ 40.6) การให้ความร่วมมือ
ในงาน/กิจกรรมด้านการประมง (ร้อยละ 40.0) และการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มภายในชุมชนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง (ร้อยละ 38.1) ส าหรับกิจกรรม/การด าเนินการท่ีตัวแทนชาวประมงเห็นว่าผู้น าชุมชนเข้ามามี
บทบาท/เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง (ร้อยละ 59.7) 
รองลงมาคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการประมง  
(ร้อยละ 59.3) การร่วมวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมงร่วมกับรัฐและชุมชน (ร้อยละ 56.7) และการร่วมติดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมประมง (ร้อยละ 55.9) (ภาพที่ 3.4-2ข)    
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ก. การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรของชาวประมง 

 

 
ข. การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรของผู้น าชุมชน 

ภาพที่ 3.4-2 บทบาทของชาวประมงและผู้น าต่อการจัดการประมงร่วม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

(n = 342) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
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การร่วมวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมงร่วมกับรัฐและชุมชน

การก าหนดแนวทางเพ่ือจัดการทรัพยากรร่วมกับรัฐและชุมชน

การจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องด้านการจัดการประมง

การจัดระบบเพ่ือการจัดการขยะในชุมชน

การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

การให้ความร่วมมือในงาน/กิจกรรมด้านการประมง

ระดับต่ า (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.0) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.01-75.00) ระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 75.01)
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การร่วมวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมงร่วมกับรัฐและชุมชน

การจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องด้านการจัดการประมง

การจัดระบบเพ่ือการจัดการขยะในชุมชน

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มภายในชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

การให้ความร่วมมือในงาน/กิจกรรมด้านการประมง

การร่วมติดตามตรวจสอบ/ประเมินกิจกรรมด้านการประมง

ระดับต่ า (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.0) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.01-75.00) ระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 75.01)



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.4-5 ~ 

ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  

ชาวประมงประเมินบทบาทของตนเองต่อการด าเนินการด้านกิจกรรม/การด าเนินการภายในชุมชน พบว่า 
ชาวประมงด าเนินการมากในด้านการดูแลรักษาเขตพื้นท่ีรักษาพืชพรรณ (ร้อยละ 33.5) รองลงมา คือ การดูแล
รักษาสัตว์น้ าหายากหรือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (ร้อยละ 33.2) และการดูแล ควบคุม การท าประมงในพื้นท่ีห้ามท า
ประมง (ร้อยละ 32.3) กิจกรรมท่ีชาวประมงส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมมากท่ีสุด คือ การก าหนดแนวทางเพื่อควบคุม
การใช้ประโยชน์ร่วมกับรัฐและชุมชน (ร้อยละ 82.5 ) การสนับสนุน/จัดหา/งบประมาณเพื่อการควบคุม 
การใช้ประโยชน์ทางการประมง (ร้อยละ 82.2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการเพื่อการควบคุมการใช้ประโยชน์
ท่ีเหมาะสม (ร้อยละ 82.2 ) และการร่วมติดตามประเมินการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ร้อยละ 81.5 )  
(ภาพที่ 3.4-3ก) 
 

การประเมินบทบาทของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น/ท้องท่ี) โดยชาวประมงประเมินว่าผู้น าชุมชนมีบทบาทด้าน

การควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมาก คือ การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรประมง (ร้อยละ 34.8) การให้ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนในการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรประมง (ร้อยละ 34.8) การดูแล ควบคุม การท าประมงในพื้นท่ีห้ามท าประมง (ร้อยละ 34.0) และการ

ดูแลรักษาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล (ร้อยละ 33.6) ส าหรับกิจกรรม/การด าเนินการท่ีตัวแทนชาวประมงประเมินว่า ผู้น ามี

บทบาทในการเข้าร่วมน้อย คือ ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการเพื่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

(ร้อยละ 68.5) การก าหนดแนวทางเพื่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ร่วมกับรัฐและชุมชน (ร้อยละ 68.2) และการมี

ส่วนร่วมจัดท าฐานข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง เช่น จ านวนชาวประมง เครื่องมือ รายได้  

(ร้อยละ 67.4)  (ภาพที่ 3.4-3ข)  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.4-6 ~ 

 
ก. การควบคุมการใช้ประโยชน์ของชาวประมง 

 
ข. การควบคุมการใช้ประโยชน์ของผู้น าชุมชน 

ภาพที่ 3.4-3 บทบาทของชาวประมงและผู้น าต่อการจัดการประมงร่วม ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ 
(n = 342) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
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การสนับสนุน/จัดหา/งบประมาณเพ่ือการควบคุมการใช้ประโยชน์ทางการประมง

การก าหนดแนวทางเพ่ือการควบคุมการใช้ประโยชน์ร่วมกับรัฐและชุมชน

การจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการเพ่ือการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 

การดูแลรักษาเขตพืชพรรณสัตว์น้ าตามประกาศ

การดูแลรักษาสัตว์น้ าหายาก หรือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

การดูแล ควบคุม การท าประมงในพ้ืนที่ห้ามท าประมง

ระดับต่ า (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.0) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.01-75.00) ระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 75.01)
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การมีส่วนร่วมจัดท าฐานข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง เช่น 
จ านวนชาวประมง เครื่องมือ รายได้

การก าหนดแนวทางเพ่ือการควบคุมการใช้ประโยชน์ร่วมกับรัฐและชุมชน

การจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการเพ่ือการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 

การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง

การให้ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ประมง

การดูแลรักษาเขตพืชพรรณสัตว์น้ าขายฝั่ง

การดูแล ควบคุม การท าประมงในพ้ืนที่ห้ามท าประมง

ระดับต่ า (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.0) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.01-75.00) ระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 75.01)



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.4-7 ~ 

สรุปภาพรวมของชาวประมงต่อบทบาทการจัดการร่วม พบว่า อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 15.2 ระดับ 
ปานกลาง ร้อยละ 71.0 และระดับมากมีเพียงร้อยละ 13.8 เมื่อพิจารณาบทบาทของชาวประมงในแต่ละด้าน 
พบว่า บทบาทของชาวประมงท่ีเข้าไปจัดการทรัพยากรประมงร่วมมาก คือ บทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(ร้อยละ 18.0) รองลงมา คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ร้อยละ 15.0) และบทบาทในการควบคุมการใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ 12.9) เมื่อเปรียบเทียบบทบาทการจัดการทรัพยากรประมงร่วม พบว่า มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี 
โดยชาวประมงในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรประมงร่วมแตกต่างจากชาวประมงใน
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ท้ังในด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และด้านการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ รวมทั้งภาพรวมของการจัดการทรัพยากรประมงร่วม (ภาพท่ี 3.4.5 และ 3.4.6) 
 

บทบาทของผู้น าชุมชนต่อการจัดการร่วมที่ประเมินโดยชาวประมง พบว่า บทบาทโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 30.7 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.1 ส าหรับบทบาทการจัดการทรัพยากรร่วมระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 32.2 ชาวประมงเห็นว่าบทบาทของผู้น าด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้มี ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 35.6 
รองลงมา คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการควบคุมการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 34.7 และ 29.0 ตามล าดับ 
และครึ่งหนึ่งของตัวแทนชาวประมงเห็นว่า ผู้น าไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรร่วมในด้านการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ และหนึ่งในสามของกลุ่มตัวแทนท่ีศึกษาเห็นว่าผู้น าไม่มีบทบาทด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ร้อยละ 37.7 และ 39.8 ตามล าดับ (ภาพที่ 3.4-5 และ 3.4-6) 

 

  

ภาพที่ 3.4-5 บทบาทโดยรวมของชาวประมงและผู้น าชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงร่วม  
(n = 342) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.4-8 ~ 

 
ภาพที่ 3.4-6  บทบาทของชาวประมงและผู้น าชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรประมงร่วมในแต่ละด้าน  

(n = 342) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
 

3.4.2 ความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมง 

ส าหรับความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมงในรายงานครั้งนี้ เป็นการ
ประมวลและสังเคราะห์ความรู้จากผลการศึกษาวิจัยของคณะประมง (2562) ในส่วนของความคิดเห็นต่อมาตรการ
การจัดการประมง โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะส่วนของมาตรการการจัดการประมงด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ 
ด้านการประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปท่ีมาตรการ
การจัดการทรัพยากรปลาทู ผลพบว่า 

 
ภาพรวมความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมง จัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

(มากกว่าร้อยละ 75) (ร้อยละ 60.9) (ภาพที่ 3.4-7) เมื่อจ าแนกตามกลุ่มชาวประมง พบว่า ตัวแทนชาวประมง
พื้นบ้านเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ด้านการท าประมง และด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรในระดับมากเป็นสัดส่วนมากกว่าประมงพาณิชย์ (ร้อยละ 62.0 และร้อยละ 45.0 และร้อยละ 
63.3 และร้อยละ 54.0 ตามล าดับ) (ภาพที่ 3.4-8 และ ภาพที่ 3.4-9)  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์
ทรัพยากร

25.3
37.7 30.4 39.8 36.4

50.9

59.7 26.6 51.6 25.4
50.7 20.1

15.0
35.6

18.0
34.7

12.9
29.0

ระดับต่ า (มีค่าเท่ากับ 0.0) ระดับปานกลาง (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.0) ระดับสูง (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.01)



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.4-9 ~ 

 
 

ภาพที่ 3.4-7 ภาพรวมความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมง  
(n = 434) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 

  
 

ก) ความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน ข) ความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ 
ภาพที่ 3.4-8 ภาพรวมความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรประมง 

ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ด้านการท าประมง (n = 434) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 

  
 

ก) ความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน ข) ความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ 

ภาพที่ 3.4-9 ภาพรวมความคิดเห็นต่อการจัดการประมงด้านการอนรุักษ์ทรัพยากร (n = 434) 
(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
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~ 3.4-10 ~ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อมาตรการการจัดการประมงในแต่ละด้าน พบว่า  ในด้านการควบคุมการ 
ใช้ประโยชน์ ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านเห็นด้วยกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ทางการประมงในเรื่องการติดต้ัง
อุปกรณ์ VMS ของเรือพาณิชย์  การก าหนดระยะเวลาการท าประมงของเรือพาณิชย์  การก าหนดให้มี 
การแจ้งเข้า-ออก และการก าหนดบทลงโทษในการกระท าผิดโดยใช้มาตรการทางการปกครองและก าหนดระวาง
โทษปรับในแต่ละกลุ่ม (ภาพที่ 3.4-10ก และ ภาพที่ 3.4-10ข) อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของชาวประมงท้ังสองกลุ่ม
ไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมของเครื่องมือประมง (ร้อยละ 35.8 และร้อยละ 31.3) เนื่องจากได้ 
เสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเรือแล้ว (ภาพที่ 3.4-10ก และ ภาพที่ 3.4-10ข) 
 

ในส่วนของมาตรการการจัดการประมงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พบว่า ส่วนใหญ่ของตัวแทนชาวประมง
ท้ังสองกลุ่มเห็นด้วยกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรท้ังมาตรการปิดอ่าวตัว ก (ร้อยละ 91.3 ของตัวแทนชาวประมง
พื้นบ้าน และร้อยละ 84.0 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์) และมาตรการปิดอ่าวช่วงปลาทูวางไข่ (ร้อยละ 92.2 
ของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน และร้อยละ 88.9 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์) และการประกาศมาตรการท่ี
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยใช้การเปล่ียนแปลงช่วงเวลาในแต่ละพื้นท่ี (ร้อยละ 90.5 และร้อยละ 83.8) 
(ภาพที่ 3.4-11ก และภาพที่ 3.4-11ข)  
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~ 3.4-11 ~ 

  

  
ก) ตัวแทนชาวประมงพ้ืนบ้าน ข) ตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ 

ภาพที่ 3.4-10  ความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านและตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ต่อการจัดการประมง
ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ด้านการประมง (n = 342) (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 
 

ส าหรับเรื่องการรวบรวมข้อมูลด้านปริมาณสัตว์น้ าจากการท าประมงเพื่อประกอบการตัดสินใจก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการ พบว่า มีตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านเห็นด้วยกับการก าหนดให้ชาวประมงต้องรายงาน
ข้อมูลด้านการท าประมงให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐคิดเป็นร้อยละ 64.5 ขณะท่ีตัวแทนชาวประมงพาณิชย์กว่าครึ่งหนึ่ง 
(ร้อยละ 56.0) ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว (ภาพที่ 3.4-11 ข) ท้ังนี้เพราะรูปแบบสมุดบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้ า 
(Logbook) มีการเปล่ียนแปลงบ่อยในช่วงแรก แบบฟอร์มท่ีก าหนดไม่สะดวกต่อการกรอกข้อมูล รวมท้ังการ
ประเมินข้อมูลปริมาณผลจับสัตว์น้ าท่ีได้ท าได้ยากส าหรับการท าประมงในบางประเภทเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม  
ทางกรมประมงได้มีการปรับแบบฟอร์มของสมุดบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้ าเพื่อให้เอื้อต่อการท างานของชาวประมง
กลุ่มอวนล้อมเพิ่มขึ้นในภายหลัง 
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~ 3.4-12 ~ 

ดังนั้น หากจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลปริมาณผลจับสัตว์น้ าจากการท าประมงจากท้ังกลุ่มประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
และการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคต หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องสร้างการรับรู้ถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการรายงานข้อมูลด้านการท าประมงและผลจับสัตว์น้ าของชาวประมงเพื่อให้
ชาวประมงทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องอันจะน าไปสู่ความเต็มใจในการแจ้งหรือรายงานข้อมูล  
ด้านการท าการประมงแก่หน่วยงานภาครัฐต่อไป 
 

  
ก) ตัวแทนชาวประมงพ้ืนบ้าน ข) ตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ 

ภาพที่ 3.4-11 ความคิดเห็นของตัวแทนชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงด้านการอนุรกัษท์รัพยากร  
(n = 342) (ที่มา: ปรับปรุงจาก คณะประมง 2562) 

 

3.4.3 ปัจจัยทางสังคมและชุมชนที่มีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อขีดความสามารถในการปรับตัวต่อมาตรการจัดการประมง ได้แก่ ความคาดหวังในการ
อภิบาลการประมงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (rs=0.440) ความยากง่ายในการเรียนรู้ด้านกฎหมายประมง 
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และด้านการจัดการทรัพยากรประมง (rs=0.330) การมีส่วนร่วมในการจัดการประมง 
(rs=0.575) การปรับตัวและการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายหลังการก าหนดมาตรการ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อการอนุรักษ์
และการจัดการประมงร่วม (rs=0.361 , rs=0.392 ตามล าดับ) รวมท้ังบทบาทของชาวประมงต่อการจัดการร่วม 
(การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการควบคุมการใช้ประโยชน์) และบทบาทของผู้น าต่อ
การจัดการร่วม  (rs=0.603 , rs=0.328 ตามล าดับ) (คณะประมง 2562) 
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~ 3.4-13 ~ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรการการจัดการประมง 

ส าหรับปัจจัยท่ีส่งผลต่อโอกาสท่ีชาวประมงจะเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงของภาครัฐ  
ผลการศึกษาของคณะประมง (2562) พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือบุคคล และการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีผลท าให้โอกาสท่ีชาวประมงจะเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงของภาครัฐสูงกว่าโอกาสท่ี
ชาวประมงจะไม่เห็นด้วยกับมาตรการ โดยชาวประมงท่ีได้รับข่าวสารผ่านส่ือบุคคล เช่น ผู้น าชุมชน ชาวประมง 
กลุ่มประมง และเจ้าหน้าท่ีรัฐอยู่บ่อยครั้ง จะมีโอกาสในการเห็นด้วยกับมาตรการมากกว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการ
ถึง 1.03 เท่า (เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0) อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า แม้ว่าข่าวสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะ
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อโอกาสเห็นด้วยต่อมาตรการ แต่เป็นแหล่งข่าวสารท่ีควรได้รับการคัดกรอง ตรวจสอบด้าน
เนื้อหาก่อนเผยแพร่หรือส่งข่าวสารออกไป เนื่องจากเนื้อหาหรือสาระของข่าวสารท่ีไม่ถูกต้อง  อาจท าให้เกิดการ
รับรู้ท่ีผิดเกี่ยวกับเป้าหมายและเนื้อหาของมาตรการ กฎระเบียบด้านการจัดการประมง ซึ่งท าให้โอกาสในการไม่
เห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงของเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  
 

ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือบุคคลยังเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู้มาตรการ 
และการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการประมงของชาวประมง (Z = 4.356, rs = 0.396, p=6.3x10-6 และ 
Z = 1.881, rs = 0.171, p=0.061) (คณะประมง, 2562) สอดคล้องกับการศึกษาของสัจจาและคณะ (2561) ท่ี
พบว่า การแลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบมี
ส่วนร่วม และการศึกษาของ รัฐ และธรรมนิตย์ (2558) ท่ีพบว่าการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

 
นอกจากนี้ผลการศึกษาของคณะประมง (2562) ยังพบว่า การรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือบุคคลและ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความง่ายในการปฏิบัติตามมาตรการของตัวแทนชาวประมง
ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.10 (Z = 3.366, rs = 0.306, p=0.001 และ Z = 2.86, rs = 0.260, p=0.004) โดยหาก
ชาวประมงได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการการจัดการประมงท่ีถูกต้องผ่านผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค และอินเตอร์เน็ต ด้วยความถี่ในการรับข่าวสารบ่อยครั้งจะท าให้เกิดการ
รับทราบหรือรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการจัดการประมง และท าให้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้ชาวประมง
เกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติตามมาตรการ (ลดความรู้สึกยากในการปฏิบัติตามมาตรการการจัดการ
ประมง) กจ็ะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการการจัดการประมงของชาวประมงนั่นเอง 
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สรุปภาพรวมด้านปัจจัยทางสังคมและชุมชนที่มีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง 

 

ผลการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการปรับตัวของชาวประมง ความคิดเห็นต่อมาตรการ 
การจัดการประมง และปัจจัยทางสังคมและชุมชนท่ีมีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง พบว่า 

 

บทบาทและการปรับตัวของชาวประมง  

การปรับตัวของชาวประมง ในด้านการด าเนินงานเพื่อการจัดการประมง ภายหลังปี พ.ศ. 2558 พบว่า 
กิจกรรมการด าเนินงานท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าชาวประมงในชุมชนมีการปฏิบัติมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (ร้อยละ 48.8) การประชุมระหว่างชุมชน (ร้อยละ 31.9) และการวางแผนร่วมกันในชุมชน 
(ร้อยละ 30.1) ตามล าดับ ส่วนกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าชาวประมงในชุมชนเกือบท้ังหมดไม่ปฏิบัติ 3 อับดับ
แรก คือ การน าข้อมูลมาเพื่อการบริหารจัดการ (ร้อยละ 98.8) ปรับปรุงแผน/กิจกรรมการจัดการประมง  
(ร้อยละ 98.0) และการระดมเงินทุนเพื่อดูแลทรัพยากรประมง (ร้อยละ 97.6) ตามล าดับ 

 
บทบาทของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงร่วมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  

(ร้อยละ 18.0) รองลง คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ร้อยละ 14.5) และบทบาทในการควบคุมการใช้ประโยชน์มีเพียง
ร้อยละ 12.8 กลุ่มตัวอย่างชาวประมงท่ีศึกษามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรประมงร่วมอยู่ ระดับต่ า  
ร้อยละ 15.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 70.5 และระดับมากร้อยละ 13.8  

 
บทบาทของผู้น าชุมชนต่อการจัดการร่วมที่ประเมินโดยชาวประมง พบว่า บทบาทโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ร้อยละ 30.1 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.1 ส าหรับบทบาทการจัดการทรัพยากรร่วมระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 32.2 ส าหรับครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวแทนท่ีศึกษาเห็นว่า ผู้น าไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรร่วม
ในด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ และหนึ่งในสามของกลุ่มตัวแทนท่ีศึกษาเห็นว่าผู้น าไม่มีบทบาทด้านการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง (ร้อยละ 37.7 และ 39.8 ตามล าดับ) 

 
ภาพรวมขีดความสามารถของชาวประมงต่อการปรับตัวเพื่อการจัดการร่วมท่ีศึกษาผ่านการรับรู้ ทักษะ 

ความรู้ และอุปนิสัย ของชาวประมง ประกอบด้วย การรับรู้ ความรู้ และทักษะ ต่อมาตรการและกฎหมายประมง 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังด้านการจัดการทรัพยากรประมง และคุณลักษณะของชาวประมงต่อการประกอบ
อาชีพประมง พบว่า ตัวแทนท่ีสัมภาษณ์เกินครึ่งหนึ่งมีขีดความสามารถต่อการปรับตัวเพื่อการจัดการร่วมอยู่ใน
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ระดับปานกลาง (ร้อยละ 57.3) รองลงมา คือ มีขีดความสามารถอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 33.9) และมีเพียง 
ร้อยละ 8.8 ท่ีมีขีดความสามรถในการจัดการร่วมอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าจังหวัดท่ีมีขีดความสามารถมากสุด 
ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ตามล าดับ 

 
ภาพรวมของระดับการรับรู้ ได้แก่ การรับรู้กฎหมายประมง การรับรู้กฎหมายท่ัวไป และการจัดการ

ทรัพยากรประมง พบว่า ตัวแทนชาวประมงเกือบครึ่งหนึ่งมีการรับรู้อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 48.8) รองลงมาคือ  
มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.9) และมีเพียงร้อยละ 10.2 ท่ีมีการรับรู้อยู่ในระดับสูง ด้านทักษะการ
เรียนรู้เพิ่มเติมด้านมาตรการจัดการทรัพยากรประมง พบว่า สามในส่ีของตัวแทนชาวประมงอยู่ในระดับต่ า  
(ร้อยละ 78.6) รองลงมาคือ ทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 13.7) และมีเพียงร้อยละ 7.7 ท่ีมี
ทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ภาพรวมความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับประมง พบว่า สามในส่ีของตัวแทนชาวประมงมีระดับความรู้

ต่ า (ร้อยละ 73.9) รองลงมาคือ มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 20.8) และมีเพียงร้อยละ 5.3 ท่ีมีระดับ
ความรู้อยู่ในระดับสูง รวมท้ังในส่วนของการประเมินคุณลักษณะของตนเอง พบว่า สองในสามของตัวแทน
ชาวประมงประเมินคุณลักษณะของตนเองด้านการจัดการประมงอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.3) รองลงมา 
คือ มีการประเมินคุณลักษณะของตนเองอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 23.5) และมีเพียงร้อยละ 13.2 ท่ีประเมิน
คุณลักษณะของตนเองอยู่ในระดับสูง 

 

ความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมง 

ภาพรวมความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการการจัดการประมง พบว่า เห็นด้วยจัดอยู่ในระดับมาก 
(มากกว่าร้อยละ 75) (ร้อยละ 60.9) ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงด้านการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ในด้านการท าประมงของภาครัฐเป็นสัดส่วนมากกว่าประมงพาณิชย์ (ร้อยละ 62.0 และ
ร้อยละ 45.0 และร้อยละ 63.3 และร้อยละ 54.0 ตามล าดับ) แต่ตัวแทนชาวประมงท้ังสองกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการ
เก็บค่าธรรมเนียมของเครื่องมือประมง (ร้อยละ 35.8 และร้อยละ 31.3) ส่วนใหญ่ของตัวแทนชาวประมงท้ังสอง
กลุ่มเห็นด้วยกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรท้ังมาตรการปิดอ่าวตัว ก (ร้อยละ 91.3 ของตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน 
และร้อยละ 84.0 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์) และมาตรการปิดอ่าวช่วงปลาทูวางไข่ (ร้อยละ 92.2 ของ
ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน และร้อยละ 88.9 ของตัวแทนชาวประมงพาณิชย์ ) และการประกาศมาตรการท่ี
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยใช้การเปล่ียนแปลงช่วงเวลาในแต่ละพื้นท่ี (ร้อยละ 90.5 และร้อยละ 83.8) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 3.4-16 ~ 

ปัจจัยทางสังคมและชุมชนที่มีบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทต่อการปรับตัวของชาวประมง  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อขีดความสามารถในการปรับตัวต่อมาตรการจัดการประมง ได้แก่ ความคาดหวังในการ
อภิบาลการประมงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (rs=0.440) ความยากง่ายในการเรียนรู้ด้านกฎหมายประมง 
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และด้านการจัดการทรัพยากรประมง (rs=0.330) การมีส่วนร่วมในการจัดการประมง 
(rs=0.575) การปรับตัวและการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายหลังการก าหนดมาตรการ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อการอนุรักษ์
และการจัดการประมงร่วม (rs=0.361 , rs=0.392 ตามล าดับ) รวมท้ังบทบาทของชาวประมงต่อการจัดการร่วม 
(การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการควบคุมการใช้ประโยชน์) และบทบาทของผู้น าต่อ
การจัดการร่วม  (rs=0.603 , rs=0.328 ตามล าดับ)  
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่ชาวประมงจะเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมง 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อโอกาสท่ีชาวประมงจะเห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงของภาครัฐ คือ การรับรู้
ข่าวสาร โดยชาวประมงท่ีได้รับข่าวสารผ่านส่ือบุคคลอยู่บ่อยครั้ง จะมีโอกาสในการเห็นด้วยกับมาตรการมากกว่า
ไม่เห็นด้วยกับมาตรการถึง 1.03 เท่า (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0) อย่างไรก็ตาม การรับและ/หรือส่งข่าวสารผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งข่าวสารท่ีควรได้รับการคัดกรอง ตรวจสอบด้านเนื้อหาก่อนเผยแพร่หรือส่งข่าวสารออกไป 
เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้โอกาสท่ีชาวประมงไม่เห็นด้วยกับมาตรการการจัดการประมงของเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ 
ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือบุคคลยังมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู้มาตรการ และการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการประมงของชาวประมง และการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือบุคคลและส่ืออิเล็กทรอนิกส์มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความง่ายในการปฏิบัติตามมาตรการของตัวแทนชาวประมงท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.10  

 

ดังนั้น แนวทางในการสร้างการยอมรับมาตรการภาครัฐของชาวประมงในอนาคต หน่วยงานภาครัฐจึงควร
พัฒนางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีสาระท่ีเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีการรายงานข่าวสารท่ีทันต่อสถานการณ์ 
เพิ่มการส่ือสารสองทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและชาวประมงผ่านช่องทางการส่งข่าวสารท่ีหลากหลายด้วยความถ่ีใน
การส่งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่อยครั้งขึ้น เพื่อท าให้ชาวประมงมีการรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการการจัดการประมง
อันจะท าให้ชาวประมงเกิดรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสท่ี จะปฏิบัติตาม
มาตรการการจัดการประมงของชาวประมงด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้  การรับรู้ข่าวสารยังช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถและการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงของชาวประมงด้วยเช่นกัน 
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เอกสารอ้างอิง 

คณะประมง. 2562. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยเรื่องการศึกษาสถานภาพ แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรสัตว์น้ าเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของมาตรการการจัดการประมงในพื้นท่ี
อ่าวไทยตอนใน ภายใต้แผนวิจัยเรื่องการพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน 
เสนอต่อส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 
กรุงเทพฯ.  

รัฐ กันภัย และธรรมนิตย์ วราภรณ์. 2558. การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง. Veridian E-Journal: 8(1) 
เดือนมกราคม-เมษายน. 1075-1088. 

สัจจา บรรจงศิริ บ าเพ็ญ เขียวหวาน ปาลีรัตน์ การดี และวรสิกา อังกูร. 2561. รายงานโครงการวิจัยเร่ืองแนว
ทา งก า รบ ริ ห า รจั ด ก า รท รัพ ย า ก ร น  า แ บ บ มี ส่ ว น ร่ วม : กรณี ศึ กษ า พื น ที่ ลุ่ ม น  า ย ม . 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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บทที่ 4  

องค์ความรู้ แนวคิด และมุมมองในการแก้ปัญหาจากการศึกษาในพื้นที่ 
 

ในการออกพื้นท่ีภาคสนาม เพื่อศึกษาประมวลความรู้ แนวคิด และแลกเปล่ียนมุมมองในการแก้ปัญหา
ทางการประมงด้านต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลนั้น ได้ด าเนินการในพื้นท่ีท่ีครอบคลุมแหล่งท าประมงท่ีส าคัญ 
ใน 7 จังหวัด โดยรอบอ่าวไทย ตาม ตารางที่ 4-1 และมีผลการศึกษาในประเด็นส าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4-1 สถานท่ีจัดประชุมแลกเปล่ียนความรู้และระดมความคิดเห็นด้านสถานการณ์ปลาทู และปัญหาทาง

ทรัพยากรประมงท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีอ่าวไทย 
 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล สถานที่จัดประชุม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
วันเวลาในการจัดประชุม 

   ชุมพร หลังสวน บางมะพร้าว ณ บ้านราษฎร์บ ารงุ 
ต าบลปากน้ าหลังสวน 
อ าเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร 

38 ราย วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
เวลา 10.00-15.00 น. บางน้ าจืด 

ละแม 
นาพญา 
ท่ามะพลา 

ประทิว บางสน 
สะพลี 

เมือง นาชะอัง 
ทุ่งตะโก ปากตะโก 
สวี ท่าหิน 

ด่านสวี 
   ชลบุร ี บางละมุง นาเกลือ กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน

ตลาดลานโพธ์ิ หมู่ที่ 4 
ต าบลนาเกลือ  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

30 ราย วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 10.00-12.00 น. 

  หนองปลาไหล    
สมุทรปราการ บางบ่อ คลองด่าน ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

บ้านสีล้ง ต าบลคลองด่าน 
อ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

23 ราย วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 15.00-17.00 น. 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สถานท่ีจัดประชุมแลกเปล่ียนความรู้และระดมความคิดเห็นด้านสถานการณ์ปลาทู และปัญหา

ทางทรัพยากรประมงท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีอ่าวไทย 
 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล สถานที่จัดประชุม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
วันเวลาในการจัดประชุม 

ประจวบคีรีขันธ์ เมือง บ่อนอก ศาลาข้างวัดปากคลองเกลียว หมู่ที่ 1  
บ้านปากคลองเกลียว  
ต าบลบ่อนอก  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

46 ราย วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 13.00-15.00 น. กุยบุรี กุยเหนือ 

  เพชรบุร ี เมือง หาดเจ้าส าราญ ธนาคารปูม้า หมู่ที่ 1  
บ้านหาดเจ้าส าราญ  
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุร ี

38 ราย วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 11.00-14.00 น หนองขนาน 

ชะอ า ชะอ า 
บ้านแหลม แหลมผักเบี้ย 

บ้านแหลม 
 สมุทรสาคร เมือง บางหญ้าแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลบางหญ้า

แพรก  
ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร 

13 ราย วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 09.30-12.00 น. บางกระเจ้า 

ท่าจีน 

สมุทรสงคราม เมือง บางแก้ว สถานีอนามัย 
ต าบลบางจะเกร็ง หมู่ที่ 4 บ้านคลอง
ฉู่ฉ่ี ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

32 ราย วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 15.00-17.00 น. บางจะเกร็ง 

สมุทรปราการ เมือง บางปูใหม ่ โรงเรียนกบนอกกะลา  
หมู่ที่ 5 บ้านคลองเสาธง ต าบลบางปู
ใหม่ 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

18 ราย วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 10.00-12.00 น. 

 ฉะเชิงเทรา บางปะกง สองคลอง ศาลเจ้าซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง
เจริญวัย  
ต าบลสองคลอง  
อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

33 ราย วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 14.00-16.00 น. 

สมุทรสงคราม     
 (เรือพาณิชย์) 

เมือง - กนกรัตน์รีสอร์ท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

18 ราย วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 09.00-12.00 น. 
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กรณีศึกษาท่ี 1:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอลานโพธ์ิ จังหวัดชลบุรี 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ชุมชนประมงลานโพธ์ิ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง 

วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 30 ราย มาจาก : อ าเภอบางละมุง (ต าบลนาเกลือ หนองปลาไหล) 

 

 
 
สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู 

 ในพื้นท่ีทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน ในเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีนี้ มีท้ังเรือประมง
พาณิชย์ท่ีมีขนาดมากกว่า 20 ตันกรอส และเรือขนาดเล็กลงไป จนถึงน้อยกว่า 5 ตันกรอส ซึ่งมีการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีต้ังแต่ระดับน้ าลึกน้อยกว่า 6–8 เมตร หรือในอาณาเขตพื้นท่ีน้อยกว่า 1.5 ไมล์ทะเล 
ออกไปจนถึงมากกว่า 15 ไมล์ทะเล ซึ่งต้องวิ่งเรือออกไปประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางด้านนอกฝ่ังใน 
แนวทิศตะวันตกของเกาะไผ่ และเกาะคราม 
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 แนวเดิมของ “ปลาทู” มักอยู่ทางตอนนอกของชายฝ่ัง ซึ่งมักจะอยู่ทางด้านบนของอ่าวไทยตอนในมากกว่า
แนวของ “ปลาลัง” ซึ่งจะพบทางทิศใต้ และทิศตะวันตกของเกาะคราม ซึ่งมีความลึกของน้ ามากกว่า  
น้ าไหลแรงกว่า และมีพื้นท่ีเป็นทรายหยาบมากกว่า ซึ่งโดยภาพรวม พบปลาทูลังได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม
จนถึงเดือนมกราคม (ซึ่งจะพบได้มากท่ีสุด) และแทบจะไม่พบเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

 ทรัพยากรปลาทู แต่เดิมพบได้มากในบริเวณฝ่ังตะวันตกของเกาะไผ่ โดยมีการกระจายไปทางทิศเหนือ 
และทางตะวันออกของเกาะไผ่ด้วย อย่างไรก็ตาม ในระยะปัจจุบันมักพบปลาข้างเหลืองขึ้นมาแทน 

 

 

 
 
 
สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ าส าคัญในปัจจุบัน 

 ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี  เขตอ าเภอบางละมุง และพื้นท่ีใกล้เคียง พบประชากรหมึกกล้วยในเขตต้ืน  
(บริเวณแหล่งน้ าท่ีลึกประมาณ 5–6 เมตร) โดยเฉพาะในแนวใกล้ฝ่ังหน้าเขตหน้าบ้านแหลมกระมัง  
บ้านบางละมุง และบ้านนาเกลือ (จากแนวแหลมกระมัง ลงมาถึงแหลมพัทยา)  

 พื้นท่ีท่ีหมึกกล้วยอาศัยอย่างหนาแน่น มักมีลักษณะเป็นทรายขี้เป็ด และอยู่ใกล้แนวแพการเล้ียงหอย 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบลักษณะการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี เกิดเป็นโคลนเลนทับถมมากขึ้น ทรัพยากรหมึก 
ดูเหมือนจะมีแนวโน้มท่ีปริมาณลดลงมาเรื่อย ๆ 
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กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชน และเสียงสะทอ้นด้านผลกระทบจากการท าประมงอื่น ๆ 

 พื้นท่ีชุมชนประมงลานโพธิ์ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง ชาวประมงมีการรวมกลุ่มกัน เป็นสมาคม
ประมงขนาดเล็กท่ีมีความร่วมมือกันในการสร้างกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ อาทิ การปล่อยกุ้งแชบ๊วย  
และการจัดท าธนาคารปู ซึ่งเริ่มมากันต้ังแต่ประมาณปี พ.ศ. 2554 พัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน 

 ชุมชนประมงลานโพธิ์ ได้เน้นย้ าปัญหาของเรือขนาดใหญ่ท่ีท าประมง “อวนลากคู่” ซึ่งมีการลักลอบเข้ามา
ลากเอาปลาในเขตต้ืน โดยวิ่งเรือโอบจากทางด้านตะวันตกของเกาะครามขึ้นไปใกล้ฝ่ัง ในแนวน้ าท่ีลึกน้อย
กว่า 15 เมตร โอบไปทางด้านใต้ของเกาะล้าน แล้ววิ่งเรือออกไปทางด้านนอก ซึ่งพบว่า เรือลากคู่ขนาด
ใหญ่ท่ีท าประมงเช่นนี้ สร้างปัญหาท้ังต่อการท าลายทรัพยากรขนาดเล็ก และการท าให้พื้นท่ีหน้าดิน 
เส่ือมโทรม เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรโดยรวมในพื้นท่ี ปัญหาดังกล่าว อยากให้ทางภาครัฐได้ตระหนัก 
ถึงความส าคัญ และหาแนวทางในการจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

  
 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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กรณีศึกษาท่ี 2:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : ศาลเจ้า หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญวัย ต าบลสองคลอง 
วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 33 ราย มาจาก : อ าเภอบางปะกง (ต าบลสองคลอง) 

 
สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู 

 โดยท่ัวไป ไม่พบ ปลาทู เข้ามาในพื้นท่ีเขตต้ืนของปากแม่น้ าบางปะกง โดยเฉพาะจะไม่พบปลาทูใน 
เขตตอนในของปากแม่น้ า ท่ีมีการท าแปลงเล้ียงหอยแมลงภู่เป็นจ านวนมาก  

 สมัยก่อน ประมาณ 10 ปี ท่ีผ่านมา พบว่าปลาทูเคยว่ายเข้ามาถึงบริเวณพื้นท่ี “แสมขาว” ทางฝ่ังตะวันตก
ของปากแม่น้ าบางปะกงเท่านั้น 

 ทรัพยากรหลักในพื้นท่ีต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง คือ กลุ่มของกุ้งเคย  โดย เคยโกร่ง จะพบช่วง
เดือนเมษายน เป็นต้นไป จนถึงเดือนกันยายน ส่วน เคยตาด า จะพบได้ช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเข้า 
ช่วงต้นฤดูฝน  

 ปลาแป๊ะกัง ในพื้นท่ีนี้มีพบเล็กน้อย และอาจพบปลาดุกทะเลในแนวหลักรอเป็นระยะ ๆ ขณะท่ีสัตว์น้ า
ชนิดอื่น ๆ  มักไม่ค่อยมีเด่นชัด  

 ในพื้นท่ีปากแม่น้ าด้านนอกออกไป ยังสามารถพบโลมาเข้ามาในช่วงท่ีน้ าดี โดยมักจะว่ายเข้ามากินกุ้งเคย
และปลาขนาดเล็กบริเวณแนวอวนรุน โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  
ท่ีพบกุ้งเคย เป็นปริมาณมากในบริเวณใกล้ฝ่ัง 
 

ปัญหาทางการประมงและข้อเสนอแนะ 

 พื้นท่ีปากแม่น้ าบางปะกงในส่วนคลองเจริญวัย ต าบลสองคลองนี้ เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเคยเป็นหลัก โดยใช้ “หลักรอเคย” เป็นเครื่องมือท าประมงมาแต่ด้ังเดิม ในการใช้ “หลักรอ”  
เช่นนี้ ถึงแม้ลักษณะของการท าประมง จะมีสภาพเป็นการปักหลัก แต่อย่างไรก็ตาม จะแตกต่างจาก 
การประมง “โพงพาง” คือ การท่ีหลักรอเคยนี้ ไม่ได้ติดต้ังอยู่ประจ า หรือต่อเนื่องไป เพราะการท าประมง
หลักรอเคย ท าได้เฉพาะในช่วงท่ีน้ าเกิด หรือมีน้ าไหลแรง โดยผูกถุงอวนท่ีมีเนื้ออวนขนาดตาเล็ก  
(อวนเขียว) โดยใช้หลักปักท่ีปากถุง ให้มีระยะห่างกัน (1.2–1.5 เมตร) และวางสูงจากพื้นหน้าดิน 
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ประมาณ 1–1.2 เมตร ภายในสภาพน้ าท่ีลึก 2–3 เมตร ใช้ช่วงประมาณ 2–3 ช่ัวโมง เพื่อการดักจับเคยใน
พื้นท่ีออกมาเท่านั้น 

 หลักรอเคย ตามลักษณะการใช้ดังกล่าว เป็นเครื่องมือท่ีทางชุมชนประมง ประสงค์ขอใหภ้าครัฐ พิจารณา
ให้เป็น เครื่องมืออนุญาต เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของชาวประมง และสอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติ
และการเกิดของทรัพยากรกุ้งเคยท่ีมีในพื้นท่ี ท้ังนี้ ไม่ได้สามารถท าประมงได้ตลอดท้ังปี  

 ปัจจุบัน มีความพยายามยื่นเรื่องเสนอไปยังกรมประมง เพื่อการมาศึกษาวิจัยและติดตามผลประเมิน
ร่วมกับทางชุมชนประมง เพื่อให้เกิดการออกมาตรการจ าเพาะถิ่นท่ียังประโยชน์ และเหมาะสมตาม
ศักยภาพการผลิตทางธรรมชาติของพื้นท่ีได้ต่อไป 
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กรณีศึกษาท่ี 3:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสีล้ง ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : 21 กันยายน พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 23 ราย มาจาก : อ าเภอบางบ่อ (ต าบลคลองด่าน) 

 

 

 
 
สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู 

 พื้นท่ีท าประมงโดยท่ัวไปคาบเกี่ยวกับทางชุมชนคลองเสาธง ในพื้นท่ีเป็นเรือพื้นบ้าน ท าประมงในบริเวณ
ใกล้ฝ่ังท่ีน้ าลึกไม่เกิน 10 เมตร ซึ่งพื้นท่ีโดยรวมไม่สามารถท าประมงปลาทูได้มานานแล้ว 

 ทรัพยากรปลาหลัก ๆ ท่ีได้ คือ ปลากระบอก ปลากุเรา ปลาจวด และปลาดุกทะเล  

 ปลากระบอกจะได้มากช่วงหน้าหนาว (เดือนธันวาคม–เดือนมกราคม)  ส่วนปลากุเรา มักได้ช่วง 
เดือนกันยายน พร้อม ๆ กันกับช่วงท่ีได้กุ้ง ปู (กุ้งแชบ๊วยหลังไข่ และปูม้า) ซึ่งเป็นช่วงพอดีกับมวลน้ าจืดท่ี
ผลักดันมาในช่วงปลายฤดูฝน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ปัญหาการท าประมง และข้อเสนอแนะ 

 ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือลอบท่ีต่อเนื่องเป็นแนวยาว เรียกว่า “ไอ้โง่” ซึ่งมีช่องทางกักสัตว์น้ าใน
พื้นท้องน้ า มากกว่า 500 ช่อง/1 ลอบ ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างเป็นกลาง จะพบว่าการใช้ ไอ้โง่ จะท าให้ได้
สัตว์น้ าปริมาณมหาศาล นับเป็นเครื่องมือดักจับสัตว์น้ า ซึ่งได้ท้ังชนิด ปริมาณ และขนาดท่ีหลากหลาย 
รวมท้ังได้สัตว์น้ าขนาดเล็กท่ีมีในพื้นท่ี การใช้ ไอ้โง่ จึงนับเป็นการท าลายประชากรสัตว์น้ า และก่อให้เกิด
การเส่ือมโทรมของทรัพยากรในระยะอันใกล้นี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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 ในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้ “ไอ้โง่” นี้ ทางภาคประชาชนเสนอแนะว่า ให้ภาครัฐจัดเรือจอดเฝ้ายาม 
ในพื้นท่ีใกล้ฝ่ัง โดยให้อยู่ต่อเนื่องรอบละ 2–3 วัน จะเป็นทางท่ีช่วยป้องกัน หรือลดการท าประมงประเภท
นี้ได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากนี้ ทางชุมชนประมงยังได้กล่าวถึงปัญหาของการท่ีโรงงานปล่อยน้ าเสียลงสู่คูคลองธรรมชาติ  
ท าให้ระบบนิเวศคูคลองเกิดความเน่าเสีย เส่ือมโทรม และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากร 
สัตว์น้ าในพื้นท่ี ซึ่งควรเร่งหาทางแก้ไขร่วมกันอย่างเร่งด่วน 

 
 

กรณีศึกษาท่ี 4:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : โรงเรียนนอกกะลา หมู่ที่ 5 บ้านคลองเสาธง ต าบลบางปูใหม่ 
วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 18 ราย มาจาก : อ าเภอเมือง (ต าบลบางปูใหม่) 
 
 

สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู 

 พื้นท่ีเขตต าบลบางปูใหม่นี้ ปัจจุบันไม่พบทรัพยากรปลาทูเลย ครั้งล่าสุดท่ีจับได้ อยู่ในช่วงประมาณ 5 ปีท่ี
ผ่านมา (พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555) โดยพบในช่วงลมหนาว เดือนพฤศจิกายน ท่ีน้ าดันไปทางฝ่ังตะวันตก
ของอ่าวไทยตอนใน (ช่วงนั้นได้พบปลา ขนาด 12 ตัว/กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นปลาสาวรุ่น) ส่วนในช่วงปี  
พ.ศ. 2555 เป็นปลาทูขนาดใหญ่ท่ีมีไข่เต็มท้อง (อกใหญ่–ไข่ยาน) ซึ่งได้เข้ามาในช่วงปลายปีเช่นกัน 

 ผลจากการเรียนรู้ข้อมูลชุมชนเขตต าบลบางปู (บ้านคลองเสาธง / โรงเรียนนอกกะลา) ท าให้พบว่า  
ปลาขนาดใหญ่ท่ีมีไข่แก่ และพร้อมจะปล่อยไข่ คือ ปลาท่ีเข้ามาในอ่าวตอนใน ในช่วงฤดูหนาว แต่อย่างไร
ก็ตาม มาตรการการปิดอ่าวในพื้นท่ีเส้นทางการอพยพ โดยเฉพาะจากพื้นท่ีจังหวัดชุมพร ได้ก าหนดเป็น
ช่วงเวลาถัดไป คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ซึ่งอาจเป็นมาตรการท่ีมีความ
ล่าช้า เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ประชากรท่ีพร้อมวางไข่ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในในช่วงฤดูหนาว จึงถูกใช้
ประโยชน์ไปก่อนเป็นจ านวนมาก และเกิดผลกระทบในทางลบต่อการอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ปลาทูได้ 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ทรัพยากรทั่วไป 

 ในภาพรวมพบว่าเป็นพื้นท่ีคลองเสาธง สมุทรปราการ น่าจะยังคงความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ เนื่องจากมี
เรือพื้นบ้านขนาดเล็กสามารถท าประมงอวนลอยปลาจวด และอวนจมปลาดุกทะเล ท่ีมีปริมาณขึ้นท่า
อย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีในอ่าวหน้าปากแม่น้ าเจ้าพระยา ยังมักมีการท าประมง “รุนเคย” ในพื้นท่ีท่ีน้ าลึก  
น้อยกว่า 2 เมตร โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวันออกของปากแม่น้ า เลยไปบรรจบกับบริเวณคลองด่านด้านหน้า 
ซึ่งนับเป็นแหล่งท าประมงอวนจมปลาได้หลากหลายชนิด 

 ในพื้น ท่ีพื้นท่ีคลองเสาธง สมุทรปราการ ยังพบว่าสามารถท าอวนลอยปลากระบอก ปลากุเรา  
ปลาจาระเม็ด ได้ตลอดท้ังปี ได้ปลาจวดตลอดท้ังปีเช่นกัน และได้มากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง 
เดือนเมษายน ในพื้นท่ีนี้ ยังได้ทรัพยากรกุ้งแชบ๊วย และกุ้งหลังไข่ จากการท าอวนล้อมปลา นอกจากนี้  
ยังได้ปลาแป้นอย่างสม่ าเสมออีกด้วย 

 
ปัญหาในพื้นที่ข้อคิดในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ 

 ชุมชนในพื้นท่ีคลองเสาธง สมุทรปราการ เห็นว่า เนื่องจากพื้นท่ีหน้าบ้านท่ีมีท าประมงอวนลอยปลาทู  
แต่เดิม เป็นปลาท่ีมีขนาดเล็กซึ่งจะสามารถติดอวนได้ท่ีขนาดตาอวน 1.6–1.7 นิ้ว อย่างไรก็ตาม การออก
มาตรการให้บังคับใช้ตาอวนท่ีมากกว่า 2 นิ้ว เพื่อการจับปลา ท าให้ไม่สามารถจับปลาได้เหมือนเดิม  
และเกิดปัญหาต่อต้นทุนการท าประมง เกิดผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านในภาพรวมของพื้นท่ีนี้ได้ 
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กรณีศึกษาท่ี 5:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : องค์การบริหารส่วนต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลบางหญ้าแพรก 
วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : 29 กันยายน พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 13 ราย มาจาก : อ าเภอบางหญ้าแพรก (ต าบลบางหญ้าแพรก บางกระเจ้า ท่าจีน) 

 
 

 
  
 

การรวบรวมประเด็นความคิดเห็น และการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้ร่วมประชุม ท่ีเป็นชาวประมงตัวแทน
จากกลุ่มเรือเล็ก ท่ีมีพื้นท่ีท าประมงในเขต 2-3 ไมล์ทะเล ผลการประมวลความรู้ จัดแบ่งเป็นประเด็นตามกลุ่ม/
ชนิดของทรัพยากรสัตว์น้ า และในตอนท้ายของการประชุมได้มีการเสนอแนะแนวคิดในการขับเคล่ือนองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู  

 การท าประมงปลาทูลัง โดยท่ัวไปปลาทูได้หายไปต้ังแต่ช่วงปี พ .ศ. 2558 เป็นต้นมา และพบว่าใน  
ปี พ.ศ. 2561 นี้ มีการจับปลาทูได้บ้าง ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม แต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก 

 
ทรัพยากรสัตว์น้ าและสถานการณ์ทางการประมงในพื้นที ่

 การท าประมงปลากุเรา-ปลาอินทรี พื้นท่ีท าประมงอยู่ในเขตใกล้แปลงหอยแมลงภู่ และ/หรือในเขตต้ืนท่ี
มีความลึกน้ าประมาณไม่เกิน 4-5 เมตร ท้ังสองฝ่ังของปากแม่น้ าท่าจีน โดยท าประมงได้ในช่วง 
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นหลัก 

 การท าประมงปลากะพง พื้นท่ีท าประมงอยู่ในเขตปากแม่น้ าท่ีมีความลึกประมาณ 4-5 เมตร ท้ังนี้  
ปลากะพงจะตามกินปลาเหยื่อขนาดเล็กท่ีพบมากในช่วงหน้าหนาว (อาทิ ลูกปลากระบอก และ 
ปลากระตัก) ท าให้ฤดูท าประมงปลากะพงจะอยู่ในช่วงหน้าหนาว 

 การท าประมงปลากระบอก ปลากระบอกในพื้นท่ีนี้ โดยท่ัวไปมักมีขนาดเล็ก ประมาณ 10 ตัว/กิโลกรัม 
ในปี พ.ศ. 2561 นี้ บางครั้งพบขนาดใหญ่ขึ้นมาถึง 3 ตัว/กิโลกรัม แต่ไม่มาก ซึ่งเป็นปลาท่ีมีไข่ได้ตลอด 
ท้ังปี สามารถท าประมงได้มากตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งช่วงกลางหน้าฝนนี้มักได้มาก
ท่ีสุด    

อนึ่ง ปลากระบอกมีลักษณะพฤติกรรมท่ีมักพบการเข้าใกล้แนวป่าชายเลน เพื่อเข้าไปวางไข่
ในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว (โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) ซึ่งท าให้พบปลาผู้ล่า
ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในช่วงฤดูหนาวนี้มากขึ้นด้วย 

 การท าประมงปลาอีปุดตาโตและปลาโคก (ปลาตะเพียนน้ าเค็ม) และปลาสะดือขอ มีพื้นท่ีท าประมงใน
เขตทะเลตอนนอกของพื้นท่ีศรีราชาเป็นพื้นท่ีหลัก ท้ังนี้ ส่วนใหญ่ท าโดยเรืออวนล้อมซึ่งเป็นเรือพาณิชย์
ขนาดใหญ่ และมาขึ้นท่าท่ีแพปลาจังหวัดสมุทรสาคร 

 การท าประมงปลากะตัก ปลาแป๊ะกัง หรือปลากังฮื้อ มีพื้นท่ีการท าประมงในเขตต้ืนทางตอนหน้าของ
ปากแม่น้ าท่าจีน โดยการใช้อวนรุนปลา ซึ่งมีทรัพยากรเข้ามาในช่วงปลายปี ประมาณเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงท่ีน้ าจืดลงมาจากแผ่นดินมาก และพื้นท่ีปากแม่น้ าจะมีปริมาณตะกอนอยู่สูง 
(ชาวประมงกล่าวว่า ปลากะตักหรือปลาแป๊ะกังจะชอบมากินตะกอนในพื้นท่ีปากแม่น้ า) 

 การท าประมงกุ้งแชบ๊วย กุ้งหลังไข่ กุ้งตะกาด โอคัก และกุ้งขาว รวมทั้งสัตว์น้ าหน้าดิน  อาทิ  
ปลาล้ินหมา และหมึกกระดอง  มีพื้นท่ีท าประมงในเขตต้ืนจนถึงท่ีลึกออกไปในพื้นท่ีโคลนเลน โดยการใช้
อวนรุน และใช้อวนลากแคระ อย่างไรก็ตาม พบปริมาณน้อยลง โดยเฉพาะหมึกกระตอยท่ีไม่พบเลยในปี 
พ.ศ. 2561 นี้ 
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 การท าประมงกุ้งเคย พื้นท่ีปากแม่น้ าท่าจีน นับเป็นแหล่งท่ีเคยมีทรัพยากรกุ้งเคยมาโดยตลอด  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 เป็นช่วงท่ีเคยไม่เข้ามาในพื้นท่ี (รวมท้ังการไม่พบปลาทู
ในช่วงปีนั้น ๆ ด้วย) ในปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 ทรัพยากรเริ่มฟื้นตัว และได้ผลจับกลับมาบ้างแล้ว 

การท าประมงโดยเรือพื้นบ้านขนาดเล็ก มักเริ่มจากเดือนกันยายนไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะได้เคยหางกิ่ว 
(มีขนาดเล็ก) เป็นหลัก ในช่วงฤดูร้อน อาทิ ช่วงเดือนเมษายน จะได้น้อยลงมาก ท้ังนี้ จะท าประมงหลัก
ในช่วงน้ าเกิด (ช่วง 15 ค่ า และวันใกล้เคียง) ซึ่งจะได้เคยประมาณเฉล่ีย 100 – 200 กิโลกรัม/เท่ียว  
และเคยได้มากท่ีสุดถึง 500 กิโลกรัม/เท่ียว  

 การท าประมงปูด า ปูทะเล มีพื้นท่ีท าประมงตามแนวป่าชายเลน ซึ่งเคยพบปูด าขนาดใหญ่มากถึง  
1.8 กิโลกรัม/ตัว ในรอบหลายปีมาแล้ว (พ.ศ. 2556) หลังจากนั้นมาพบแต่ขนาดกลาง โดยมีฤดูท าประมง
ในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว (เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน) ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีน้ าจืดลงมา และปู
มักเข้ามาวางไข่ในเขตป่าชายเลน 

 การท าประมงปูแสม พื้นท่ีตามเขตป่าชายเลนของสมุทรสาครนี้นับว่าสามารถให้ผลผลิตปูแสมได้ประมาณ 
3–4 กิโลกรัม/วัน/ราย ซึ่งจะพบมากในช่วงหน้าร้อน (เดือนเมษายน) ท้ังนี้พบว่าในช่วงต้ังแต่น้ าเกิดจนถึง
น้ าตาย (8 ค่ า) จะมีการลอกคราบได้ 1 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเจริญเติบโตท่ีดี  
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อนึ่ง ทางชุมชนเห็นว่า ปูแสม สามารถเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีท ารายได้ต่อไปได้ (เช่นเดียวกับการท่ีทาง
จังหวัดสมุทรสาครมีการท า “สมุทรสาครโมเดล” และมีการ “ปิดป่าเพื่อปูแสม”) สมควรหาทางพัฒนาให้
เหมาะสมกับพื้นท่ีต่อไป 

 การท าประมงกะพรุน ในพื้นท่ีสมุทรสาคร พบว่ามีการเกิดกะพรุนค่อนข้างเยอะ ในช่วง 2 ปีหลังนี้ แต่ไม่
พบคนท าประมงกะพรุน เนื่องจากปัญหาท่ีราคากะพรุนได้ตกต่ าไปมาก ไม่คุ้มกับการลงทุน ซึ่งเป็น
ภาพรวมผลกระทบจากระบบการตลาดของสินค้าประมง ท่ีเป็นข้อจ ากัดส าคัญหนึ่งในการท าประมงของ
ชุมชนในพื้นท่ี 

 การท าประมงหอยแครง เป็นการท าประมงในพื้นท่ีดินเลนต้ืนในช่วงน้ าลง โดยใช้การถีบกระดาน ซึ่งจับ
เอาหอยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ส่งขายได้ราคาดี (ประมาณ 1,000 บาท/วัน) 
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แนวคิดและมุมมองข้อเสนอเพือ่การพัฒนาการประมงเชิงอนุรักษ์ 

 ชุมชนในพื้นท่ีสมุทรสาคร กล่าวถึงปัญหาส าคัญในการท่ีผู้คนในภาพรวมยังขาดความรู้เรื่องกฎหมาย 
มาตรการหรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการประกาศโดยภาครัฐ ท้ังหน่วยงานของกรมประมง และภาคส่วนอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอยากให้ทางภาครัฐมีกระบวนการ หรือวิธีการท่ีเป็นรูปธรรม ในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านกฎหมาย มาตรการหรือระเบียบให้แก่ชุมชนประมง 

 ทางชุมชนประมงยังมีแนวคิดในเชิงอนุรักษ์ว่า ควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการปล่อยปูแสมเพื่อการ
ส่งเสริมพันธุ์ และการดูแลการใช้ประโยชน์จากปูแสมให้เกิดความเหมาะสม โดยเกิดจากความร่วมมือกัน
ในชุมชน 

 ปัญหาท่ีชุมชนประมงพบ คือ การท่ีไม่มีกลุ่ม หรือกิจกรรมกลุ่ม ท่ีเกิดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก “องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น”  
เพื่อการขับเคล่ือนให้ภาคส่วนประชาชน ได้มีส่วนในการเสนอแนวทางร่วมกัน เพื่อการด าเนินการปรับปรุง
เชิงนโยบายท่ีเหมาะสม และจ าเพาะส าหรับแต่ละเขตพื้นท่ีได้  
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กรณีศึกษาท่ี 6:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : สถานีอนามัยต าบลบางจะเกร็ง หมู่ที่ 4 บ้านคลองฉู่ฉ่ี ต าบลบางจะเกรง็ 
วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : 29 กันยายน พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 32 ราย มาจาก : อ าเภอเมือง (ต าบลบางแก้ว บางจะเกร็ง) 

 

 
 
สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู 

 การท าประมงปลาทู โดยเรือพื้นบ้านในพื้นท่ีสมุทรสงครามนั้น ซบเซาลงต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 
ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายท่ีสามารถท าประมงโดยใช้ “อวนติดตา” ขนาดตาอวน 4.7–5 เซนติเมตร ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ปลาทูท่ีได้ เป็น “ปลาคอส้ัน” ท่ีท าการจับได้ง่าย จนชาวประมงพูดถึงปลาทูว่าเป็น “ปลาโง่” ท่ีเคยมี
อยู่ท่ัวไป 

 หลังจากปี พ.ศ. 2557 จนกระท่ังปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2561) ในพื้นท่ีใกล้ฝ่ังของสมุทรสงครามไม่สามารถท า
ประมงปลาทูได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการใช้อวนติดตา หรือโป๊ะปลาทู ท่ีเคยใช้ประโยชน์ได้ในพื้นท่ีต้ังแต่หน้า
ปากอ่าว จนมาถึงเขตบางตะบูน 
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 ในพื้นท่ีหน้าปากอ่าวสมุทรสงคราม กลับมีจ านวนของปลาในกลุ่มปลา “แป๊ะกัง” หรือ “ชาล้ัง” เข้ามา
แทน โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเวลา “เข้าษา” หรือช่วงของการเข้าสู่ 
ฤดูฝนท่ีชัดเจนนั่นเอง 

 

    

 

 

               

  

 
 
ลักษณะของพื้นที่และการใช้ประโยชน์ทางการท าประมงอื่น ๆ 

 ในพื้นท่ีเขตปากแม่น้ าบริเวณบ้านคลองฉู่ฉี่ ต าบลบางจะเกร็ง  และพื้นท่ีใกล้เคียง ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรประมงท่ีหลากหลาย เนื่องจากมีโครงสร้างทางนิเวศท่ีครอบคลุมท้ัง
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พื้นท่ีทรายปนโคลนในแนวดอนใกล้ฝ่ัง ผสมผสานกับแนวโคลนปนทราย จนกระท่ังออกไปด้านนอก  
พบเป็นพื้นท่ีโคลนเนื้อละเอียดมากขึ้น 

 การท าประมงปูม้า เครื่องมืออวนจมปู นับเป็นเครื่องมือประมงหลักของเรือพื้นบ้านในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามในปัจจุบัน มีการใช้อวนประมาณ 8 ผืนต่อราย (ความยาวอวน 80 - 90 เมตร/ผืน)  
ท าประมงปูม้า 
o โดยส่วนใหญ่ ปูม้า จะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูฝน ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม และเริ่มลด

หายไปในช่วงฤดูน้ าเบียด (ในช่วงต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม) ซึ่งมักมีมวลน้ าท่ีมีคุณภาพ
เส่ือมโทรมไหลลงมาจากทางตะวันออกของพื้นท่ี และเบียดลงไปแนวชายฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย 
จนถึงเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

o ในปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) พบปัญหาท่ีทรัพยากรปูม้าเริ่มหายไป ไม่มีเหมือนแต่ก่อน เรือพื้นบ้าน
จ าเป็นต้องออกไปท าประมงในพื้นท่ี ท่ีไกลมากกว่า 3 ไมล์ทะเล (ท่ีปัญหาคุณภาพน้ าเบาบางลง) 
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาการแย่งชิงพื้นท่ีท าประมง เนื่องจากเกิดการทับซ้อนกับพื้นท่ีวางลอบปู
ของเรือพาณิชย์ในพื้นท่ีทางตอนนอกนั้น 

 การท าประมงกุ้ง การท าประมงอวนลอยกุ้งสามช้ัน นับว่าเป็นการท าประมงส าคัญท่ีสามารถท าในพื้นท่ี
ต้ังแต่แนวใกล้ฝ่ัง ท่ีน้ าลึกประมาณ 1 เมตรจนถึงระดับน้ าลึกประมาณ 10 เมตร  
o การท าประมงอวนลอยกุ้งสามช้ัน สามารถท าประมงได้ผลผลิตดี (มากกว่า 10 กิโลกรัม/รอบ) 

ในช่วงหน้าลมว่าว คือเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ท่ีกระแสน้ าพัดลงทางทิศใต้เลียบฝ่ัง 
อ่าวไทยเขตตะวันตกลงไป  

o การท าประมงอวนลอยกุ้งสามช้ัน มีพื้นท่ีท าประมงมีอาณาบริเวณไล่ต้ังแต่แนวชายฝ่ังบริเวณ 
ตอนเหนือของแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ไล่ลงไปจนถึงแนวเลยเขตเขาแดง พื้นท่ีอ าเภอ 
กุยเหนือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 การท าประมงลอบหมึกสาย ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า ลอบหอยสังข์ เป็นการท าประมงโดยใช้เรือขนาดเล็ก
ออกไปท าประมงวางลอบหมึกสาย  
o ในการท าประมงจะใช้หอยสังข์ รวมประมาณ 7,000 ตัว/รอบ (150 ตัว/ตะกร้า) และได้ผลจับ

หมึกสาย ประมาณ 50–70 กิโลกรัม/รอบ (ในช่วงระยะเวลากู้ประมาณ 3 วัน/รอบ)  
o มีช่วงฤดูท าประมงลอบหอยสังข์ ต้ังแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม (ซึ่งมักจะได้

ทรัพยากรหมึกสายมาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม) และจะไม่พบเมื่อเข้าสู่ 
เดือนกันยายน  
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o พื้นท่ีท าประมงลอบหอยสังข์ท่ีดี อยู่ในแนวใกล้ฝ่ัง ถัดจากจากแหลมผักเบี้ยลงมา จนถึงแนวบ้าน
บางเก่า เขตอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 ส าหรับในพื้นท่ีแนวใกล้ปากแม่น้ าแม่กลอง และพื้นท่ีดอนทรายปนโคลนใกล้ฝ่ัง เขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยังพบการท าประมงหอยสองฝา ได้แก่ หอยหลอด หอยแครง หอยตลับ และหอยพิม เป็นต้น 

 
ปัญหาด้านการท าประมงของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 การท าประมงหอยแครง 
เนื่องจากพื้นท่ีในเขตจังหวัดชายฝ่ังทะเลสมุทรสงคราม เป็นแหล่งเกิดตามธรรมชาติท่ีส าคัญของ

ลูกหอยแครงขนาดเล็กในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน (อาทิ ในแนวดอนของบางขุนไทร และบริเวณคลองโคน) 
ในการท าประมงแต่ด้ังเดิมมา จึงมีวิถีท าประมงท่ีจับลูกหอยขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อการน าไปใช้จ าหน่าย 
เพื่อการเพาะเล้ียง ซึ่งการท าประมงลูกหอยแครง มีการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ อาทิ การใช้มือเก็บ การใช้
กระดานถีบ หรือการใช้คราด อย่างไรก็ตาม พบปัญหาจากการควบคุมการจับสัตว์น้ าขนาดเล็กของทาง
กรมประมงท าให้ไม่สามารถท าประมงเช่นเดิมได้ นับเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีเกิดต่อห่วงโซ่อุปทาน 
ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า สมควรหาทางออกที่ดีร่วมกันต่อไป 

           อนึ่ง ในการท าประมงเก็บลูกหอยในระยะหลัง พบปัญหาการตายลงของทรัพยากรหอย  
จากปัญหาน้ าเสียท่ีเข้ามาสู่พื้นท่ีอย่างชัดเจน ปัญหาดังกล่าว ทางชุมชนเองยังไม่มีทางออกท่ีดี และ 
เห็นควรเสนอให้ภาครัฐหาทางพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ก่อนท่ีลูกพันธุ์จะตายหมดไป โดยสร้าง
ความเข้าใจอันดีของทุกภาคส่วน และรักษาสมดุลตามแนวทางการอนุรักษ์ลูกพันธุ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้
สามารถก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหอยแครงได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

 การท าประมงปูม้า 
ปัจจุบันปัญหาการท่ีปูม้าได้มีปริมาณลดน้อยลงไปมาก ซึ่งท้ังนี้  เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมของ

ปัญหาจากการออกมาตรการควบคุมเครื่องมือท าประมงอื่น ๆ ซึ่งท าให้ชาวประมงส่วนใหญ่หันมาใช้
เครื่องมือ “อวนป”ู กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั้น พบว่าท าให้เกิดผลกระทบในการแย่งชิง
ทรัพยากรปูม้า และยังพบว่าปูม้าในพื้นท่ีมีขนาดท่ีเล็กลง (เมื่อผนวกกับการศึกษาวิจัยภายใต้ชุดโครงการ
อ่าวไทยตอนในฯ ปัจจุบัน ให้ผลท่ีสอดคล้องกัน โดยพบว่าปูม้าท่ีจับได้ในพื้นท่ีสมุทรสงคราม ในช่วงเดือน
สิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกจับท่ีควรจะเป็น) 

การท าประมงปูม้า  ยังพบข้อจ ากัดจากการการท่ีพื้นท่ีประสบกับปัญหาน้ าเสีย คุณภาพน้ าใน
พื้นท่ีตอนในเส่ือมโทรม และท าให้ต้องออกไปหาทรัพยากรในพื้นท่ีทางตอนนอกฝ่ัง ท่ีไกลออกไป และท า
ให้เกิดความขัดแย้งกับชาวประมงลอบปู (เรือพาณิชย์) ซึ่งมีการใช้พื้นท่ีท่ีทับซ้อนกันอีกด้วย 
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 การท าประมงปลาแป๊ะกัง ปลาชาลั้ง 
เนื่องจากพื้นท่ีในเขตต้ืน หน้าปากอ่าวสมุทรสงคราม เป็นเขตส าคัญท่ีเกิดทรัพยากรปลาแป๊ะกัง 

และปลาชาล้ัง โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีมาตรการปิดอ่าวเพื่อการอนุรักษ์ปลาทูพอดี 
ปัญหาการปิดอ่าว จึงส่งผลกระทบต่อการท าประมงปลาแป๊ะกัง และปลาชาล้ัง  

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ทางกรมประมงด าเนินการการพิจารณาทบทวนลักษณะ 
การปิดอ่าว ด้านพื้นท่ีและเวลา โดยเร่งหาทางแก้ไขให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อความจ าเพาะ
ของแต่ละเขตพื้นท่ี เพื่อให้ชาวประมงยังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าอื่น ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่าต่อไป 

 ปัญหาผลกระทบจากอวนลากแขก 
ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม เน้นย้ าให้เห็นถึงปัญหาจากเรือท าประมงอวน

ลากแขก ซึ่งมีการใช้ลูกปูน และโซ่ลากคราดติดหน้าดิน จนถึงแนวกลางน้ าท้ังหมด ซึ่งเป็นปัญหาจากการ
จับสัตว์น้ าท่ีได้ทุกขนาด ทุกชนิด ในปริมาณท่ีมากเกินควร นอกจากนี้ ยังนับเป็นการท าลายทรัพยากร 
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ตลอดจนระบบนิเวศพื้นหน้าดิน ซึ่งท าให้ดินเกิดการเน่าเสีย คุณภาพน้ าและและทรัพยากรในบริเวณ 
พื้นท้องน้ าเส่ือมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด  

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ทางกรมประมงด าเนินการหาทางควบคุมท้ังปริมาณ 
และพื้นท่ีในการท าประมงอวนลากแขก หรือห้ามท าประมงในลักษณะนี้อีกต่อไป 

  
ประเด็นข้อเสนอแนะให้ทางกรมประมงและภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อเร่งรัดด าเนินการ 
 

 ชาวประมงพื้นบ้านในเขตสมุทรสงคราม มีประเด็นส าคัญท่ีประสงค์น าเสนอ ดังนี้ 
1) อยากให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ (กรมประมง) ได้เข้ามาในพื้นท่ี และท างานอย่างมุ่งมั่นและจริงใจมากกว่านี้  
2) อยากให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ตอบค าถามส าคัญ ท่ีควรเร่งหาค าตอบ คือ “เราจะจัดการเชิงอนุรักษ์ 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางการประมงได้อย่างไร” 
3) อยากให้ภาครัฐเร่งสร้างการเรียนรู้ “ภาคท้องถิ่น” อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ใน

สถานการณ์และรับทราบปัญหาต่าง ๆ ท่ีทันต่อสถานการณ์ 
4) ในภาคท้องถิ่น ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของปัญหาน้ าเสีย โดยให้ทาง อบต. หรือ

หน่วยงานภาคท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือและด าเนินการแก้ปัญหา “น้ าเสียชุมชน” อย่างเป็น
รูปธรรม 

5) เร่งสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคประมงท้องถิ่น ผ่านการด าเนินงานของ “คณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัด” โดยหาทางให้เกิดการขับเคล่ือนแนวคิดการจัดการต่าง ๆ จากภาคประชาสังคม ไปสู่
การจัดการท่ีเป็นรูปธรรม ก่อประโยชน์ในวงกว้าง และเป็นไปได้จริง 
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กรณีศึกษาท่ี 7:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า หมู่ที่ 1 บ้านหาดเจ้าส าราญ ต าบลหาดเจ้าส าราญ 
วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : 24 กันยายน พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 38 ราย มาจาก : อ าเภอเมอืง (ต าบลหาดเจ้าส าราญ หนองขนาน) 

  อ าเภอชะอ า (ต าบลชะอ า) 
  อ าเภอบ้านแหลม (ต าบลแหลมผักเบี้ย บ้านแหลม) 

 

 
 
สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู 

 พบทรัพยากรปลาทูในแนวใกล้ฝ่ังท่ีความลึกน้ าประมาณ 10 เมตร ซึ่งเดิมสามารถพบปลาทูได้ต้ังแต่เขต
ทะเลแนวล่างของแหลมผักเบี้ย (LAT 13 องศา) จนถึงด้านหน้าของพื้นท่ีบ่อนอก  (LAT 12 องศา)  
โดยปลาทูมีขนาดกลาง (11–12 ตัว/กิโลกรัม) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่พบฝูงปลาทู แต่เป็นปลาชนิดอื่น
เข้ามาแทน (อาทิ ปลากะเม๊าะ จากการท าประมงอวนลอย)  
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 ปลาทูสาวซึ่งมีขนาดเล็กจะพบในช่วงเดือนสิงหาคม (มีไข่อ่อนอยู่ในท้อง) เมื่อเข้าสู่เดือนกันยายน จะมี
ขนาดโตขึ้น และไข่ในท้องจะแก่และเริ่มปล่อย จนกระท่ังเมื่อเข้าสู่กลางถึงปลายเดือนตุลาคม ไข่จะถูก
ปล่อยออกแทบหมดท้องแล้ว 

 

  

  
 

 ในช่วงท่ีผ่านมาของปีนี้ (ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) ในพื้นท่ีแนวน้ าลึกประมาณ 20–25 เมตร  
มีการพบฝูงปลาทูขนาดใหญ่ (ประมาณ 9 – 10 ตัว/กิโลกรัม) ซึ่งนับเป็นปลาทูท่ีไข่แก่ ได้จากการท า
ประมงอวนติดตา มากถึงประมาณ 500–600 กิโลกรัมต่อวัน 
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สถานการณ์ปัญหาของสัตว์น้ าอื่น ๆ  

 ในพื้นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก รวมถึงพื้นท่ีต้ังแต่แนวแม่กลองลงไปจนถึงประจวบคีรีขันธ์ พบการหายไปของ
สัตว์น้ า โดยเฉพาะปลาทู และปลาหน้าดินต่าง ๆ (อาทิ ปลาล้ินหมา และปลาตุ๊กแก) อย่างชัดเจน 

 มีการลดลงของทรัพยากรปูม้า เป็นอย่างมาก โดยท้ังนี้ สาเหตุส าคัญท่ีกล่าวถึงโดยชาวประมงในพื้นท่ี
เพชรบุรี คือ การท่ีมีการปล่อยให้ท าประมง “อวนลากแขก” ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณกว้าง โดยเฉพาะ
แหล่งพื้นท่ีทรัพยากรปูท่ีส าคัญเดิม (เช่น ในบริเวณตอนบนของแหลมผักเบี้ย ท่ีอยู่แนวกลางระหว่าง 
ปากแม่น้ าท่าจีนและปากแม่น้ าแม่กลอง และในแนวที่ถัดลงมาจากปากแม่น้ าบางตะบูน) 

 ในพื้นท่ีแนวฉากจากอ่าวประจวบไล่เลาะฝ่ังขึ้นไปถึงบริเวณค่ันกะได ยังมีการท าประมงอวนลอยกุ้งสามช้ัน 
(ในระดับความลึกน้ าประมาณ 7 เมตร) ในช่วงปลายปี (เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม)  

 นอกจากนี้ จากการท่ีประชากรหมึกสายท่ีมีท่ัวบริเวณ ได้ให้ผลประโยชน์ทางการประมงท่ีมีมูลค่าค่อนข้าง
สูง ท าให้พบปัญหาในการจับจองพื้นท่ีท าประมงหมึกสาย และจ าเป็นต้องหาข้อตกลงร่วมกับการท า
ประมงอื่น ๆ ให้ลงตัวและเหมาะสมต่อไป 
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กรณีศึกษาท่ี 8:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : ศาลาข้างวัดปากคลองเกลียว หมู่ที่ 1 บ้านปากคลองเกลียว ต าบลบ่อนอก 

วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 46 ราย มาจาก : อ าเภอเมือง (ต าบลบ่อนอก) 
      อ าเภอกุยบุรี (ต าบลกุยเหนือ) 
   

สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู 

 สามารถท าประมงปลาทูได้ในพื้นท่ีชายฝ่ัง ท่ีความลึกไม่เกิน 10 เมตร พบมากในเดือนกันยายน หรือช่วง

ลมว่าว บริเวณหน้าบ่อนอก ปลาทูลังมีขนาด 10-12 ตัว/กิโลกรัม ส่วนปลาทูส้ัน มีขนาด 10 ตัว/กิโลกรัม 

ลักษณะการกินอาหารของปลาทูลัง จะขึ้นกินอาหารบริเวณผิวน้ า ส่วนปลาทูส้ันจะกินอาหารบริเวณใกล้

หน้าดินเป็นส่วนใหญ่  

 ปลาทูท่ีจับได้ในช่วงเดือนกันยายน จะเป็นปลาทูสาวรุ่น ขนาด 9 ตัว/กิโลกรัม แต่ยังไม่มีไข่ในท้อง ซึ่งต่าง

กับในป ีพ.ศ. 2554 ซึ่งได้ปลาทูมีไข่จ านวนมาก เข้ามาแถวพื้นท่ีทุ่งน้อย และบริเวณใกล้เคียง    
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 ในการท าประมงปลาทู เรือประมงพื้นบ้านในพืน้ท่ี ก าหนดให้ใช้ขนาดตาประมาณ 5 เซนติเมตร มีความ
ยาวอวนต่อผืนประมาณ 3,000 เมตร 
 

 
 

สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ าส าคัญในปัจจุบัน 

 หมึก ประชากรหมึกจะเข้ามาพร้อมกับกลุ่มปลากะตัก และเคยในช่วงเดือนหงาย ในพื้นท่ีนี้หมึกมี

ระยะเวลาในการเติบโตอยู่ระหว่าง 6-8 เดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อการออกท าประมงจะสามารถพบหมึกได้

ตลอดท้ังปี แล้วแต่ช่วงลม โดยถ้าลมแรง คล่ืนแรงหรือช่วงท่ีมีพายุเข้า จะได้หมึกในปริมาณมาก โดยมี

ขนาดประมาณ 12 ตัว/กิโลกรัม ส่วนตัวที่มีไข่ มีขนาด 15 ตัว/กิโลกรัม   

ในการท าประมงหมึก ช่วงเดือนท่ีได้หมึกมาก ได้แก่ เดือนกันยายน และเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 

โดยการท าประมง มีการใช้ไฟในการล่อหมึก ซึ่งก าหนดไฟท่ีมีความแรงน้อยกว่า 500 วัตต์  ส าหรับไฟใน

กลุ่มเลเซอร์ และในเรือไดหมึกแต่ละล ามีข้อตกลงในการใช้หลอดไฟไม่เกิน 3-4 หลอด/ล า โดยมีความ

สว่างรวม 3,000 วัตต์ การออกท าประมงต้ังแต่ 6 โมงเช้า เพื่อจับจองพื้นท่ี และกลับเข้าฝ่ังในช่วงประมาณ 

6 โมงเย็น  
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อนึ่ง ในด้านข้อตกลงการใช้ไฟในการล่อหมึกนั้น ชาวประมงทุกกลุ่มได้เข้ามาร่วมตกลงกัน ให้ใช้

ไฟได้ 3-4 หลอดต่อล าเรือ โดยก าหนดตามระดับความแรงของหลอดไฟ ในกลุ่มของเลเซอร์ ให้มีความแรง

รวมน้อยกว่า 500 วัตต์ ส่วนการตกลงในด้านพื้นท่ี จะหารือกันและสรุปตามความต้องการของชาวประมง

พื้นบ้านกลุ่มหลักในพื้นท่ี (กลุ่มปั่นไฟหมึก) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีจัดท าข้อเสนอและกติการ่วมต่าง ๆ   

 

 
 

 
 
 

 กุ้ง อวนกุ้ง 3 ช้ัน ท าในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม หรือช่วงลมว่าว ท าในพื้นท่ี

ระดับน้ าลึกไม่เกิน 7 เมตร จะได้กุ้งขนาดใหญ่ ช่วงท่ีได้ผลจับมากท่ีสุด คือ เดือนมกราคม และเดือน

กุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่จะท าประมงท่ีเดิม โดยวิ่งเรือลงทางใต้ ไปบริเวณอ่าวขั้นกระได ซึ่งขนาดตาอวนท่ีใช้

ก่อนหน้านี้ 4.2 เซนติเมตร ปัจจุบันปรับขนาดตาอวนเป็น 4.5 เซนติเมตร กุ้งท่ีจับได้จะมีขนาดใหญ่ ขาย

ได้ราคาดี โดยกุ้งท่ีจับขายแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ กุ้งตัวใหญ่ ขนาด 18 ตัว/กิโลกรัม ขนาด 25 ตัว/

กิโลกรัม และขนาดไม่เกิน 35 ตัว/กิโลกรัม 

 ปลากะพง อวนลอยปลากะพง จะออกในช่วงเดือนเมษายน ระดับน้ าท่ีค่อนข้างต้ืน ประมาณ 1-2 เมตร 

บริเวณแถวปากคลองเกลียว บริเวณแนวร่อง และอวนจมปู ส่วนใหญ่จะออกในช่วงท่ีลมค่อนข้างแรง  

และจะได้ปูมากในช่วงลมว่าว แต่ขนาดปูท่ีได้ค่อนข้างเล็ก  

 ปู อวนจมปู แล้วแต่คล่ืนลม ท้ิงไว้ 2 คืน แล้วแต่คล่ืนลม ช่วงลมว่าวจะได้ปูดี  

 ปลากระบอก โดยปกติท าช่วงนี้ แต่ตอนนี้ไม่มีตัว 
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 สัตว์น้ าอื่น ๆ อาทิ จาระเม็ด จะเข้ามาเป็นก้อน แต่ชาวบ้านมักไม่มีการจับเนื่องจากขายไม่ได้ราคา  

และยังจับยาก  

 กะพรุน มักพบในระหว่างช่วงท่ีจาระเม็ดเข้ามา ท้ังท่ีเป็นกะพรุนหนัง กะพรุนกล่อง และกะพรุนไฟ 

บริเวณท่ีระดับน้ าลึกประมาณ 6 เมตร หรือในบริเวณแนวใกล้ฝ่ังหน้าบ้าน 

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 ในช่วงปีปัจจุบันพบการเข้ามาของกะพรุนเพิ่มมากขึ้น ท้ังกะพรุนหนัง กะพรุนไฟ และกะพรุนกล่อง   

 พบการเพิ่มจ านวนของกลุ่มหอยเม่นมากขึ้น  

 ในพื้นท่ีใกล้ฝ่ัง ยังพบการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Noctiluca   

 พบปัญหาการเกิดน้ าเบียดน้ ากันท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาปลาตายอย่างต่อเนื่อง 
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กรณีศึกษาท่ี 9:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ชุมชน บ้านราษฎร์บ ารุง ต าบลปากน้ าหลังสวน 

วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 38 ราย มาจาก : อ าเภอหลังสวน (ต าบลบางมะพร้าว บางน้ าจืด ละแม นาพญา ท่ามะพลา) 
      อ าเภอประทิว (ต าบลบางสน สะพลี) 
      อ าเภอเมือง (ต าบลนาชะอัง) 
      อ าเภอทุ่งตะโก (ต าบลปากตะโก) 

        อ าเภอสวี (ต าบลท่าหิน ด่านสวี) 
 
สถานการณ์ของทรัพยากรและการประมงปลาทู 
 ด้านพื้นที่ของประชากรปลาทู 

 ชาวประมงกล่าวว่า ตามพื้นท่ีท่ัวไปของแถบจังหวัดชุมพรนี้ สามารถท าประมงปลาทูได้ตามแนวดอน 
รวมถึงแนวนอกฝ่ัง เป็นเส้นทางท าประมงจากพื้นท่ีเขตอ าเภอปะทิว (ถ้ าธง) ลงมาถึงอ าเภอละแม ซึ่งหาก
เป็น 10 ปีท่ีผ่านมา ส่วนมากพบปลาทูได้แม้ในพื้นท่ีทะเลเขตต้ืน ท่ีความลึกน้ าน้อยกว่า 10 เมตร อย่างไร
ก็ตาม ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) การได้ปลาทู มักต้องออกไปในเขตท่ีมีระดับความลึกน้ ามากขึ้น (ประมาณ 
10-20 เมตร) โดยอยู่ห่างฝ่ังออกไป อาจมากกว่า 5-10 ไมล์ทะเล 

  
ด้านระยะเวลาและการเคลื่อนตัวของประชากรปลาท ู

 ในระยะประมาณ  10 ปี ท่ีผ่านมา ในปี พ .ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2550 ปลาทูในเขตอ าเภอหลังสวน  
เป็นปลาทูสาวมีขนาดส่วนใหญ่ 18 ตัว/กิโลกรัม และมีฝูงอยู่ในแต่ละบริเวณ ประมาณ 3 วัน โดยในช่วง
ต้นลงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝูงจะค่อย ๆ เคล่ือนตัวลงมาทางทิศใต้ของแนวชายฝ่ัง ส่วนปลาทูเล็ก พบได้
ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 

 ใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2558) พบปลาทูสาว (18-20 ตัว/กิโลกรัม) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
มิถุนายน โดยเฉพาะในพื้นท่ีอ าเภอหลังสวน (เขตต าบลละแม) และอ าเภอทุ่งตะโก (เขตต าบลปากตะโก) 
แต่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ท่ีทุ่งตะโกแทบไม่พบปลาทูอีกเลย  

 ในปีปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2561) มีปลาทูขนาดเล็กเข้ามาบ้าง แค่ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยตามดอนทราย 
หรือกองหินท่ีน้ าใสกว่าจะเป็นชนิดปลาทูยาว พบอยู่เป็นขยุ้มในพื้นท่ี 1-2 ตารางกิโลเมตร ส่วนตามพื้นท่ี
เลน มักจะเป็นปลาทูส้ัน เนื่องจากชอบกินตม กินแพลงก์ตอน และอยู่ไปตามแนวน้ ามากกว่า ซึ่งในปัจจุบัน 
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ในปลา 200 กิโลกรัมท่ีจับได้ ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มปลาสีกุน มีปลาทูเพียงแค่ประมาณ 2 กิโลกรัม หรือแค่ 
1 เปอร์เซ็นต์ ของท้ังหมดเท่านั้น 

 ในการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลพบว่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ มีความเบากว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือ และพบ
ปลาทูขนาดเล็กในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ) ท่ีน้ าลึก 8-9 เมตร ปลาทูท่ีไ ด้ 
จะเป็นปลาสาว จะอยู่ในแนวน้ าท่ีลึกถึงประมาณ 13-15 เมตร 

 ฝูงปลาทู หากสังเกตดี ๆ จะพบการเคล่ือนตัวสวนทางกับทิศทางคล่ืนลม ช่วงเดือนเมษายน ก่อนเข้าฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียง ใต้  มักไม่พบปลาทูเลย หรือมักอยู่นอก ฝ่ังไกลออกไป เมื่ อเข้าฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาทูมักมีขนาดใหญ่ขึ้น และในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีการเข้า
ใกล้ฝ่ัง และว่ายทวนน้ า เลาะแนวฝ่ังขึ้นไปเพื่อขึ้นไปยังอ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวไทยตอนใน ตามล าดับ 
ดังนั้น ในช่วงปลายปี ชาวประมงจึงมักจะได้ฝูงปลาทูเข้ามาเป็นประชากรท่ีใหญ่ท่ีสุดในรอบปี 

 
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการท าประมง 

 ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร มีปัญหาจากเรืออวนลากแขก และเรืออวนลากหน้าดิน ท่ีท าให้
เกิดการท าลายระบบนิเวศพื้นท้องน้ า และยังเกิดปัญหาต่อการวางอวนลอยกุ้งสามช้ัน 

 ปัญหาจากน้ าเสีย ท่ีปล่อยมาจากพื้นท่ีการเล้ียงกุ้งตามคลองป่าชายเลนและบริเวณใกล้เขตทะเลโดยรอบ 
ซึ่งมีการเล้ียงในบริเวณกว้าง ครอบคลุมถึงประมาณ 80–90 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นท่ีป่าชายเลน (ในระยะ 
2.5 กิโลเมตร) แนวชายฝ่ัง ส่งผลต่อคุณภาพน้ าทะเล  

 ปัญหาการแพร่ระบาดของตัวอ่อนเพรียง ท าให้เกิดการเพิ่มจ านวนของเพรียงในพื้นท่ีชายฝ่ัง ซึ่งคาดว่าท า
ให้เกิดผลกระทบต่อลูกหอยแมลงภู่ไม่สามารถลงเกาะได้เหมือนเดิม ท าให้หอยแมลงภู่ท่ีเกิดลดจ านวนลง
อย่างเห็นได้ชัด  
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กรณีศึกษาท่ี 10:  

พ้ืนท่ีชุมชนประมงพาณิชย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

สถานที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น  : ห้องประชุม ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
วันที่ด าเนินการจัดประชุม   : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตัวแทนชุมชน 18 ราย มาจาก : อ าเภอเมือง 

 
 

 
 
 
 ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มตัวแทนชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ด าเนินการในวันท่ี 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการประมวลความรู้ทางด้านทรัพยากรและแหล่งท าประมง 
สถานการณ์และปัญหาทางการประมง และมุมมองทางออกและ/หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อการส่งต่อไปยังภาคส่วน
ของกรมประมง และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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สถานการณ์การท าประมงและทรัพยากรส าคัญของกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ 
  

 เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ : ท าประมงในพื้นท่ีแนวกลางของอ่าวไทยตอนใน แนวชายฝ่ังตะวันตกของ 
อ่าวไทย ลงไปจนถึงพื้นท่ีบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมท้ังทางฝ่ังตะวันตกของเกาะคราม ลงไป
จนถึงทางฝ่ังตะวันออก ครอบคลุมพื้นท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกจนถึงเขตจังหวัดระยอง ในพื้นท่ีท่ีน้ าลึก
ประมาณ 15-30 เมตร (อาทิ ต าแหน่ง N12´45´´ E100)  
 

 เรืออวนลากคู่ : ท าประมงในพื้นท่ีหลัก คือ ทางฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทยตอนใน ตรงกับแนวปากแม่น้ า 
ท่าจีน ลงมาจนถึงพื้นท่ีแถบเขตชะอ า ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีน้ าลึก 15-40 เมตร (อาทิ ต าแหน่ง N12´34´´ E115, 
N12´59´´ E116 และ N13´08´´ E116) 
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 เรืออวนลากท้ังสองประเภท ได้ทรัพยากรสัตว์น้ าหลัก ประกอบด้วยหมึกกล้วย ปลาหน้าดินชนิดต่าง ๆ 
และกุ้งทราย โดยกลุ่มหมึก ได้ปริมาณมากในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ขณะท่ีปลาหน้าดิน 
และกุล่มกุ้ง จะได้ในช่วงต้ังแต่ เดือนกุมภาพันธ์-เดือนสิงหาคม 

 เรือคราดหอย : ท าประมงในพื้น ท่ีทางเขตเลน ใกล้ฝ่ังแนวปากแม่น้ าแม่กลอง และบางตะบูน  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นท่ีเดิมท่ีเคยคราดในแนวห่างฝ่ัง 1.8 ไมล์ทะเลของพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลองนั้น 
ปัจจุบันถูกประกาศเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ภายในอนุสัญญา RAMSAR ท าให้ไม่สามารถท าประมงในเขตพื้นท่ี  
2-3 ไมล์ทะเลภายในได้ 

 เรืออวนรุนเคย : มีการท าประมงในเขตใกล้ฝ่ัง (จ านวนเรือโดยรวมประมาณ 13 ล า) ซึ่งมีระยะเวลาท่ีท า
ประมงได้ประมาณ 4 เดือน ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น 

 

  
 
สถานการณ์/ปัญหาของการท าประมงในปัจจุบนัและมุมมองทางออก 

 กลุ่มผู้แทนเรือประมงพาณิชย์ พบปัญหาหลักในการปรับตัวให้เป็นไปตามมาตรการ/ระเบียบข้อบังคับใหม่ 
ท่ีก าหนดโดยทางกรมประมง โดยเป็นประเด็นหลักในด้านการรักษาสมดุลของค่าใช้จ่าย การรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีสูงขึ้นมาก และการขาดความมีประสิทธิภาพของ
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หน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ในการนี้ ทางภาคส่วนของผู้แทน ได้เสนอมุมมองทางออก
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  

o ขอให้มีการพิจารณายอมรับ การรายงานปริมาณผลจับสัตว์น้ าหน้าท่า ให้มีการคลาดเคล่ือนได้  
อย่างน้อย 20% (แทนท่ีจากเดิมก าหนด 10%)  

o ควรให้เกิดความยืดหยุ่นในมาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับประเภทการท าประมง 
(อาทิ ประเภทเรืออวนลาก อวนล้อม) หรือประเภทสัตว์น้ า (อาทิ หมึก หรือปลา) ซึ่งมีความแตกต่าง
กัน 

o ควรเร่งรัดการหาทางออกเรื่องปัญหาแรงงาน และลักษณะการจ่ายเงินค่าจ้าง รวมท้ังข้อก าหนดใน
สวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นภาระแก่ผู้จ้างแรงงานสูงมากขึ้น ท้ังนี้ พบว่ากฎหมายท่ีมีบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน เน้นการมองด้าน “แรงงาน” ด้านเดียว โดยขาดการค านึงถึง “นายจ้าง” ท่ีมีลักษณะ/
รูปแบบการท าประมงท่ีจ าเพาะต่างกันออกไป และมีจ านวนวันการท าประมงท่ีมีกรอบให้ท าประมง
ได้น้อยลง 

o หาทางออกเรื่อง “จ านวนวัน” ท่ีอนุญาตให้ออกท าประมงอย่างเร่งด่วน เพราะมีผลกระทบถึงรายได้ 
ท่ีจะท าให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการประมงต่อไป ท้ังนี้ การพิจารณาก าหนดจ านวนวัน โดยค านึงถึง
โอกาสหรือปริมาณการได้ทรัพยากรสัตว์น้ า ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของเรือ   
หรือรูปแบบในการท าประมง 

o หาทางควบคุม “ปริมาณการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า” จากต่างประเทศ โดยพิจารณากล่ันกรองให้
รอบคอบถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสินค้าประมงของประเทศโดยในภาพรวมด้วย 

o การพิจารณาควบคุมปริมาณการท าประมง “อวนจมปลา” ท้ังนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเครื่องมือ
ประมงท่ีดักจับเอาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าต่าง ๆ ก่อนเข้ามายังเขตอ่าวไทยตอนใน 

o การพิจารณาปรับเปล่ียนวิธีการออกกฎหมายให้มีประสิทธิผลในการบังคับใช้ อาทิ การใช้ค าว่า 
“เฉพาะเครื่องมือท่ีอนุญาต ได้แก่…” จะท าให้การท าประมงอยู่ในกรอบท่ีควบคุมได้ง่ายข้ึน หรือยาก
ต่อการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการ และจะไม่เกิดการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาได้ 

o มุ่งเน้นหาทาง “สร้างแรงจูงใจ” ต่อชาวประมงและผู้ประกอบการ ท่ีเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมสัตว์น้ าใน
ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเชิงอนุรักษ์ได้อย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 5-1 ~ 

บทที่ 5  

บทสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการ 
 

แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศและสิง่แวดล้อมทางน า้ 

 
 ควรสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในทุกด้าน

อย่างเร่งด่วนท่ีสุด เพราะท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรปลาทู และสัตว์น้ าทุกขนาด ทุกประเภท ได้ในเวลา
อันส้ัน 
 

 ควรมีการควบคุมการบังคับใช้กฎหมายท่ีจริงจังส าหรับผู้ประกอบการ ในด้านการบ าบัดน้ าเสียก่อนท่ีจะปล่อย
ลงสู่ระบบนิเวศทางน้ า  

 
 ควรสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และสังคมในวงกว้าง ให้เข้าใจในปัญหาด้านน้ าเสีย ขยะ 

และส่ิงปฏิกูลจากแผ่นดิน ซึ่งมีผลกระทบท่ีรุนแรงมาก ต่อการอยู่รอดของทรัพยากรปลาในอ่าวไทยตอนใน  
 

 ควรมีต่อยอดองค์ความรู้ในการท านาย การคาดการณ์เหตุการณ์ แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับ
คุณภาพน้ า ปริมาณธาตุอาหาร และการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปล่ียนสี 

 
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
 ในการวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรปลาทู ควรจ าแนกพื้นท่ีย่อยในอ่าวไทยออกเป็นเขตทาง

นิเวศวิทยา (ECO-Zonation) ท่ีเหมาะสม โดยสะท้อนลักษณะทางอุทกวิทยา และภูมิสัณฐานวิทยาของพื้นท่ี 
เพื่อการประเมินก าลังผลิตของทรัพยากรในระบบนิเวศจ าเพาะท่ีแตกต่างกันไปตามพื้นท่ีและเวลา และน าไปสู่
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสมในระยะยาวได้ 
 

 ควรมีการพัฒนากลไกทางการตลาด อาทิ การก าหนดโครงการฉลากเขียว (Green Labe( โครงการ 
(Geographical Indication) โดยเน้นท่ีแพปลา ผู้รับซื้อ โรงงาน ท่ีสามารถก าหนดแหล่งรับซื้อ ก าหนดขนาด



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 

~ 5-2 ~ 

ปูท่ีเหมาะสมเพื่อการบริโภค เพื่อการสร้างมูลค่าของสินค้า และรณรงค์คุณค่าด้านการใช้ทรัพยากรประมงท่ี
ยั่งยืน  

 

 ควรขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือพาณิชย์ต่อการลดปริมาณปลาเป็ด โดยการไม่แบ่งผลประโยชน์
ให้กับไต๋ในส่วนรายได้จากปลาเป็ด แต่เปล่ียนเป็นแบ่งผลประโยชน์จากปลาเศรษฐกิจ  

 

 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบ/เทคนิคการแยกชนิดสัตว์น้ าท่ีจับได้ และการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ าท่ีได้หลัง
การจับ 

 

 ควรจัดการด้านแรงงานประมง โดยรัฐควรก าหนดช่วงเวลาในการเปิดระบบการจ้างแรงงานให้ชัดเจนแน่นอน 
เพื่อให้เจ้าของเรือสามารถจัดการแรงงานได้ในกรณีท่ีแรงงานลาออก ซึ่งถ้านายจ้างมีแรงงานท่ีเพียงพอ         
จะช่วยลดความสูญเสียของปลาทูท่ีถูกขายในฐานะปลาเป็ด 
 

 ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการควบคุมปริมาณปลาเป็ดท่ีอนุญาตจากการท าประมงอวนลากคู่ 
และเพิ่มการดูแล/ควบคุม ด้านการใช้ประโยชน์จากการท าประมงท่ีเกี่ยวข้อง 

 

แนวทางการพัฒนาความคิดเห็นต่อมาตรการการจดัการประมง 
 

 ควรเพิ่มการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการการจัดการประมง กฎระเบียบกับชาวประมง เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ข้อมูล และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรการ  
 

 การด าเนินงานตามมาตรการของรัฐต่อกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก ควรมีการก าหนดแนวทาง  
และพิจารณาด้านการจัดการประมงภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มชาวประมง  

 

 ควรพัฒนางานเผยแพร่ข่าวสาร โดยจัดล าดับความส าคัญ ถอดข่าวสารท่ีมีสาระท่ีเข้าใจยากให้ง่ายขึ้น  
และรายงานข่าวให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ และคัดกรองเนื้อหาของข่าวสารในกรณีท่ี
เป็นการส่งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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 จัดต้ังศูนย์ให้บริการ หรือให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายประมง และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในลักษณะ  
One stop service, กลุ่มไลน์, การพัฒนาแอพลิเคช่ันให้ความรู้ 

 

 เพิ่มช่องทางการส่งข่าวสารท่ีจ าเป็นผ่านตัวกลาง คือ กลุ่มและเครือข่ายชาวประมง และองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น ร่วมกับพัฒนาทักษะความสามารถขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น โดยรัฐควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาหอกระจายข่าวของชุมชนเพื่อให้การกระจายของผู้น าชุมชนไปได้ท่ัวถึงในชุมชน
ประมง 

 
 ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ตให้แก่ชุมชนประมง เพื่อให้ทราบวิธีค้นคว้า 

คัดกรอง และตรวจสอบเนื้อหาข่าวสาร 
 
 ควรจัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในภาคสนามให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ทันสมัย 

ในเรื่องกฎหมายประมง แนะแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมแก่เจ้าหน้าท่ี ในการเช่ือม
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการประมงร่วม   

 

แนวทางการพัฒนาการปรบัตัวต่อมาตรการจัดการประมง 
 
 รัฐควรขับเคล่ือนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อการจัดการร่วมเพิ่มขึ้น 

โดยการท าให้ชาวประมง และผู้น าได้เข้าใจในบทบาทของตนเองตามพระราชก าหนดการประมง 
 

 รัฐควรเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายประมง กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และด้านการจัดการ
ทรัพยากรประมง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ และน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชาวประมงในการปรับตัวเพื่อการจัดการประมง  

 

 ควรเสริมสร้างการท างานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์ และการจัดการประมงท่ีเป็นระบบของแต่ละพื้นท่ี ให้แก่
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พัฒนาให้มีฐานข้อมูลการท าประมงของชุมชน เพื่อประเมินการเปล่ียนแปลง  
ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง และเพิ่มการดูแลด้านส่ิงแวดล้อม  
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 เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องเข้าใจบริบทของชุมชน และพัฒนาให้เกิดเป็นหุ้นส่วนในการท างานร่วมกัน ซึ่งต้องผ่าน  
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

 

 ควรส่งเสริมให้เกิดการดูแลจัดการทรัพยากรประมงร่วมกันท้ังในกลุ่มชาวประมง และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการของการดูแล และฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงในระยะยาว  

 

 ควรเร่งรัดการสร้างความเข้าใจร่วมด้านความจ าเป็นในการจัดการประมง และสร้างการรับรู้ข้อกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรประมง 

 

 ควรก าหนดรูปแบบการท างานร่วมกันในแต่ละเครื่องมือประมง เพื่อการสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ของกลุ่มเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือท่ีมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อม 

 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้น้าและชาวประมงต่อการจัดการร่วม 
 

 ควรส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ีให้มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัด ในการก าหนดมาตรการจัดการประมงท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประมงในแต่ละพื้นท่ี 
 

 รัฐควรเพิ่มการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองให้แก่ คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ผู้น าและสมาชิกของ
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
 

 รัฐควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดให้แก่
ชาวประมง ผู้น า และสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนาการบรหิารจดัการของภาครัฐ 
 

 ควรสังเคราะห์แนวทางการจัดการท่ีสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับสมรรถนะ ของภาคประชาสังคม ภายใต้
แนวคิด Eco-based Production Potential and Utilization Balances  โดยให้แนวทาง “ทางออก” และ/
หรือ “ทางเลือก” ท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับการผันแปรของสถานการณ์แวดล้อม
อย่างรัดกุม  

 
 ควรสร้างความเข้าใจให้กับชาวประมงรับทราบถึงความส าคัญ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการให้ข้อมูลท่ี

ถูกต้อง และสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ และชาวประมงในการน าข้อมูลมาพิจารณาเพื่อการจัดการประมง
ร่วม 

 
 ควรจัดสร้างแรงจูงใจท่ีจะท าให้ชาวประมงเกิดความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรือสนับสนุนช่วยเหลือการ

ท างานของรัฐ เช่น ชาวประมงท่ีให้ความร่วมมือดี จะได้รับการเชิดชูเกียรติ หรือ การสนับสนุนช่วยเหลือจาก
รัฐ ควรปรับปรุงการให้บริการท่ีเป็นมิตรและช่วยเหลือ  

 
 ควรมีการจัดการปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง ก าหนดแนวทางในการควบคุมดูแลแรงงานประมง 

ให้เหมาะสม และเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามสถานการณ์การท างานด้านการท าประมง และการใช้แรงงานบน
เรือประมง ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการคุ้มครองแรงงาน และคุ้มครองนายจ้าง เพื่อให้อุตสาหกรรม
ประมงสามารถด าเนินการได้    

 
 ควรส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีจ านวนมาก และหลาย

หน่วยงาน ควรจัดให้มีหน่วยงานหรือศูนย์กลางท่ีจะให้ข้อมูล  และอธิบายข้อปฏิบัติตามกฎหมายได้ 
ทุกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องในการท าประมง 

 
 ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในการน าไปเพื่อการประเมินอย่างเป็นระบบ และก าหนดแนว

ทางการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและชาวประมง ท้ังในกลุ่มเรือพื้นบ้านและเรือพาณิชย์ 
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กลยุทธเพื่อการบรหิารจดัการประมงสา้หรับพื นที่อ่าวไทย 
 

การบริหารจัดการตามนโยบายการจัดการประมง ท่ีจะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้นได้อย่างลุล่วง

และมีประสิทธิภาพ ทางภาครัฐควรเร่งด าเนินการภายใต้กลยุทธหลัก 3 ด้าน (คณะประมง 2562( ซึ่งประกอบด้วย

รายละเอียด ดังนี้ 
 

1) กลยุทธการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความสมดุลตามธรรมชาติในพื นที่แหล่งน ้า 

เพื่อความมีเสถียรภาพในการผลิต  

ประกอบด้วยแผนงานท่ีควรเร่งด าเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรู้ในปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนระบบ
นิเวศอ่าวไทย 

2) ก าหนดปัจจัยช้ีวัดทางส่ิงแวดล้อมเพื่อประเมินสถานภาพ การเปล่ียนแปลง และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรประมง 

3) วิเคราะห์บทบาทของปัจจัยส่ิงแวดล้อมต่อการเจริญพันธุ์ และการเกิดทดแทนท่ีของสัตว์น้ า 
4) พัฒนามาตรการและแนวทางในการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ าเพื่อการให้ผลผลิตอย่างมีเสถียรภาพ 
5) สร้างความตระหนักรู้ทางสังคมในด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูระบบนิเวศ และส่ิงแวดล้อม 
6) ขับเคล่ือนความร่วมมือในการด าเนินการเชิงอนุรักษ์โดยกลยุทธทางเศรษฐกิจและสังคม 
7) ก าหนดข้อตกลงในด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในระดับท้องถิ่น 
8) สร้างความร่วมมือในการด าเนินการเชิงอนุรักษ์ในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2) กลยุทธการรักษาความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลในโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น ้า 

เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

ประกอบด้วยแผนงานท่ีควรเร่งด าเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรู้ในความจ าเพาะของระบบนิเวศอ่าวไทยตามเขตพื้นท่ีการประมงท่ีรวมท้ังพื้นท่ี
ภายใต้มาตรการการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร 

2) ก าหนดทรัพยากรเป้าหมายในแต่ละกลุ่มท่ีเป็นทรัพยากรช้ีวัดในแต่ละช่วงช้ันของห่วงโซ่อาหารทางน้ า 
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3) วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ า 
4) พัฒนาองค์ความรู้ในผลกระทบของสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมต่อทรัพยากร 
5) วิเคราะห์แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจการประมง ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
6) พัฒนามาตรการท่ีสามารถขับเคล่ือนโดยชุมชน 
7) ก าหนดข้อตกลงในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรประมงร่วมกัน 
8) ส่งเสริมสมรรถนะของชุมชน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 

3) กลยุทธการก้ากับดูแลการใช้ประโยชน์ทางการประมงภายใต้ความร่วมมือจากชุมชนประมงท้องถ่ิน 

และภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วยแผนงานท่ีควรเร่งด าเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการภายในภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
2) พัฒนากลุ่มในชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย 

หรือข้อตกลงร่วมที่ก าหนด 

3) สนับสนุนและสร้างสรรค์แผนปฏิบัติการชุมชนท่ีมีความต่อเนื่อง และมีกระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับ 

4) พัฒนาช่องทางและความถ่ีในการส่ือสารสู่ชุมชน 
5) ขับเคล่ือนชุมชนด้วยกลยุทธที่จ าเพาะส าหรับการพัฒนาในแต่ละเขตพื้นท่ี 
6) ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรภายนอก 
7) สร้างเสริมความรู้ในระเบียบมาตรการอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 
8) สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความร่วมมืออันดี ผ่านการขับเคล่ือนขององค์กรชุมชน

ประมงท้องถิ่น 
 


