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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
เปนหนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล  สำนักวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล  กรมประมง  มีภารกิจหลักทางดานการประมงทะเล  ใน
การศึกษา  สำรวจ  วิจัย  พัฒนา และการตรวจสอบรับรองแหลงประมงบริเวณ
พื้นที่อาวไทยตอนลาง  เพื่อพัฒนาการประมงทะเลใหมีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืน อันจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ และสังคมท่ีดีขึ้นของ
ชาวประมง 

“รายงานประจำป  2555” ไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ 2555  ของศูนยฯ  ทั้งในสวนของภารกิจหลักและงานที่ไดรับ
มอบหมายบรรลุตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว  โดยในรายงานมีเน้ือหาเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานดานตางๆ ทั้งทางดานการบริหารและงานธุรการ งานวิชาการ ไดแก 
งานวิจัยดานการสำรวจและประเมินทรัพยากรประมงทะเล   ดานชีวประวัติสัตว
ทะเล  และดานการพัฒนาแหลงประมง งานโครงการภายใตแผนแมบทการ
จัดการประมงทะเลไทย รวมทั้งงานบริการแกชาวประมงและผูมีสวนเก่ียวของ   

ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามรายงานฉบับนี้ เกิดจากความ
รวมมือ รวมแรง รวมใจของเจาหนาที่ทุกฝาย จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ีดวย  
และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ของ
กรมประมง และสวนราชการที่เก่ียวของ ตลอดจนผูสนใจนำไปใชประโยชนตอไป 

 
 
       (นายเพ่ิมศกัดิ์ เพิงมาก) 
 ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 

บันทึกจากผูอำนวยการ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง(สงขลา) 
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    ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 

 

             ในปงบประมาณ 2532 กรมประมงไดจัดตั้งศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
จังหวัดสงขลา สังกัดกองประมงทะเล ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรมประมง
ตามนโยบายของรัฐบาล และไดมีการเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

(ส งขล า ) ; ศพ ท .ส งขล า  (Southern 
Marine Fisheries Research and 
Development Center (songkhla) ; 
SMDEC)” สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
สถานที่ตั้ง:  สำนักงาน เลขท่ี 79/1 ถนน
วิเชียรชม ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา รหัสไปรษณีย 90000 โทรศัพท 0-
7431-2595, 0-7432-5814 โทรสาร 0-

7431-2495 www.smdec.com 
       
 
บานพักราชการ : ตั้งอยูเลขที่ 1/63-89 หมูที่  3   ตำบล
เขารูปชาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลาท่ีดำรงตำแหนง 
1. นายสมศักดิ์  ปราโมกขชุติมา    
2. นายมณฑล  เอี่ยมสอาด    
3. นายมาโนช  รุงราตรี     
4. นางสาวไพเราะ  กนกลัคนา    
5. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   
6. นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก    

พ.ศ. 2532-2540 
พ.ศ. 2541-2546 
พ.ศ. 2546-2549 
พ.ศ. 2549-2550 
พ.ศ. 2551-2554 

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน 

 

ประวัติความเปนมา 

รายนามผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการ 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

  

 

 
1.  สำรวจ ศึกษา คนควา ทดลองและวิจัยทรัพยากรประมงทะเล การทำประมง แหลงประมง 

และสิ่งแวดลอมทางการประมงทะเล เพ่ือประโยชนในการบริหารและจัดการการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรประมงทะเล อยางสูงสุดและยั่งยืน 

2.  พัฒนาแหลงประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวทะเลไมใหอยูในสภาพเสื่อมโทรม 
3. พัฒนาการจัดการประมงชายฝง ใหมีการทำประมงอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมทำลายพันธุ

สัตวน้ำและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ 

 

 

พื้นท่ีรับผิดชอบเขตชายฝงทะเลยาว  555  กิโลเมตร   บรเิวณ 4  จังหวัดภาคใต  คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช   สงขลา  ปตตานี  และนราธิวาส        รวมพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ  60,000  ตาราง
กิโลเมตร มีสถานีสำรวจและติดตามสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำ และคุณภาพน้ำ จำนวน 23 สถานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

พื้นที่รับผิดชอบ 

N 
9.50N 

1030E 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) มีการแบงสวนราชการตาม
ลักษณะงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

นายเพิ่มศักด์ิ เพิงมาก 
ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 
 

 
 
 

 
 

 

 นางสุปรีญา  พันธุรัตน                                                                                   นายวิรัตน สนิทมจัโร                                  
   หัวหนางานธุรการ                                                                                 หัวหนากลุมงานสำรวจและ
วิเคราะห                                                                                                                                                     
              สภาวะทรัพยากรและการ
ประมง      
 
 
 
 
 
 
 

                                            

                              นายสมชาย  วิบุญพันธ                     นางสาววราภรณ เดชบุญ   
                     หัวหนากลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล       หัวหนากลุมงานพัฒนาแหลงประมง            
 
 

                 

การแบงสวนราชการ 
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งานธุรการ 
     มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตางๆ อันเปน

สวนประกอบสำคัญทางดานบริหาร ไดแก งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ-ครุภัณฑ งานธุรการ
ทั่วไป งานบุคคล งานแผนงานและติดตาม 

กลุมงานสำรวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง 
       มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทรัพยากรสัตวน้ำชนิดที่

สำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบชนิด ขนาด  

ปริมาณความชุกชุม การแพรกระจาย อัตราการจับตอพ้ืนที่   การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณความชุกชุม  ศึกษาและวิเคราะหปจจัย
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการประมง  ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ 
วิจัย โครงสรางของประชากรเฉพาะแหลง การเปลี่ ยนแปลง
โครงสรางประชากร  การจำแนกประชากร ประเมินสภาวะ
ทรัพยากรสัตวน้ำและการประมงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือการใช
ประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน และเปนแนวทางใน

การบริหารและการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

กลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล  
มีหนาที่ศึกษา วิจัย ชีววิทยาของสัตวน้ำ ชนิดที่

สำคัญทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบขั้นตอนการ
พัฒนาจากไข ระยะวัยออน จนถึงขนาดที่เปนพอแมพันธุ  
ศึกษาแหลงวางไข ฤดูวางไข พฤติกรรมการวางไข ศึกษา 
วิเคราะห ชนิด ปริมาณ นิสัยในการกินอาหาร โรค และพยาธิ
สัตวน้ำ อันจะเปนประโยชนในการบริหารและจัดการการใช
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

กลุมงานพัฒนาแหลงประมง  
              มีหนาที่ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  สภาวะ
ทรัพยากรสัตวน้ำและการประมงทะเล ในพื้นที่ ท่ี
รับผิดชอบ ศึกษา ทดลองและพัฒนารูปแบบการ
จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ศึกษา สำรวจ และ
ติดตามผ ล ก า ร ปลอยสัตวน้ำชนิดที่เหมาะสมใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือเพิ่มความอุดมสมบูรณ และ
ฟนฟูแหลงประมงที่เสื่อมโทรม ศึกษา วิจัย และ
สงเสริมการจัดการประมงทะเล ใหเกิดประโยชน
สูงสุด   
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อัตรากำลังขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และอัตราจางเหมา ของศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ปงบประมาณ 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 68 อัตรา จำแนกเปน
ขาราชการ 23 อัตรา ลูกจางประจำ 14 อัตรา พนักงานราชการ 27 อัตรา และอัตราจางเหมา 4 อัตรา 
โดยขาราชการประกอบดวย นักวิชาการประมง 14 อัตรา เจาพนักงานประมง 7 อัตรา เจาหนาที่
บริหารงานธุรการ 1 อัตรา เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
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ผู้อํานวยการ งานธุรการ กลุ่มงานสํารวจ กลุ่มงานชีวประวัติ กลุ่มงานพัฒนาแหลง่
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อัตรากําลังข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ป 2555

อัตราจ้างเหมา

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจํา

เจ้าพนักงานประมง

จนท.การเงินและ
บัญชี
จบง.ธุรการ

 
 
 

0

2

4

6

8

10

12
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    เขารวมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาประมง และนำเสนอผลงานเรื่อง “การจัดการประมง
ทะเลในพ้ืนที่เกาะสมุย เกาะกระ ถึงแหลมตะลุมพุก” ณ โรงแรมเชียงราย จ.เชียงราย  

ในระหวางวันที่ 23-27  กรกฎาคม 2555 

ผลการดำเนิน/ภาพกจิกรรมในรอบป 2555 
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สนับสนุนและรวมจัดงาน “แม...ผูสรางบานปลาใหลูก” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    
12 สิงหาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงคสวนสองทะเล สงขลา เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 
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รวมจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในระหวางวันท่ี 15-18 พฤศจิกายน 2555 
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รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    
5 ธันวาคม 2555 ณ สวนสองทะเล อ.เมือง จ.สงขลา 
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สนับสนุน แสดงนิทรรศการ และรวมจัดงาน “โครงการสรางบานใหมใตทะเล” รวมกับจังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงไฟฟาขนอม ณ โรงไฟฟาขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 
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ปงบประมาณ 2555 ศพท.สงขลา ไดรับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานรวม 15,779,260 

บาท เพ่ือดำเนินงานภายใตกิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหลงประมง โครงการฟนฟู
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โครงการพระราชดำริ กิจกรรมตรวจสอบฯ  กิจกรรมสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต กิจกรรมรองรับกฎระเบียบประเทศคูคา (IUU Fishing) และ
กิจกรรมภายใตแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย (ภาพที่  1) โดยจำแนกเปนงบบุคลากร 
3,999,730 บาท คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 9,594,800 บาท คาสาธารณูปโภค 435,000 บาท และงบ
ลงทุน/ครุภัณฑ 1,749,730 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 25.35, 60.81, 2.76 และ 11.09 ตามลำดับ 
(ภาพที่ 2)  ซึ่งไดมีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการใชจายงบประมาณประจำป
คิดเปนรอยละ 99.89 ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 1  งบประมาณประจำป 2555 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจายป 2555 
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ภาพที่ 2  งบประมาณประจำป 2555 จำแนกตามหมวดการใชจาย 

 
ภาพที่ 3  การเบิกจายงบประมาณประจำป 2555  

ดานงานธุรการและพัสดุ ในรอบป 2555 ศพท.สงขลา ไดมีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบ
ราคา จำนวน  3 รายการ และการจัดซื้อจัดจางรายการอื่นๆ การออกใบรับรองทูนา รับรองชนิดสัตวน้ำ 
ทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ และงานอ่ืนๆ ดังแสดงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุ 

จัดซื้อครุภัณฑดวยวิธีสอบราคา จำนวน 2 รายการ 

จัดจางสอบราคาซอมแซมเรือ  จำนวน 1 รายการ 

จางเหมาบริการ  จำนวน 4 รายการ 

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีอื่นๆ  จำนวน 382 รายการ 

งานธุรการ 

ทะเบียนรับ 2,170 ฉบับ 

ทะเบียนสง 1,070 ฉบับ 

รับรองปลาทูนา 275 ฉบับ 

รับรองชนิดสัตวน้ำ 39 ฉบับ 

รับนักศกึษาฝกงาน 9 คน 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 
ตามโครงการพฒันาตามแผนแมบทการจดัการประมงทะเลไทย ปงบประมาณ 2555 

......................................................…….. 
 

1. กิจกรรมสำรวจเรือประมงทะเล 
กรมประมง โดยสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ไดดำเนินการสำรวจจำนวนเรือประมง 

ภายใตตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย เพ่ือใหไดจำนวนเรือประมงที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับ
ในทุกภาคสวน ใชเปนขอมูลในการจัดการทรัพยากรประมงและชาวประมงตอไป บริเวณอาวไทยตอนลาง 
โดยดำเนินการสำรวจขอมูลเรือประมงทะเลบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส และพัทลุง ระหวางเดือนมกราคม ป 2554 - เดือน
พฤษภาคม ป 2555 โดยทำการจำแนกเรือท่ีพบทำประมงในเขตนานน้ำของประเทศไทย ตามประเภท
เครื่องมือประมงรายจังหวัด ซึ่งจำแนกเครื่องมือประมงทะเลออกเปน 13 ประเภท คือ อวนลอมจับ อวน
กางก้ันแลวลาก อวนลาก คราด อวนชอน-อวนยก อวนครอบ อวนติดตา อวนรุน ลอบ โปะ โพงพาง 
เบ็ด และประเภทเบ็ดเตล็ด โดยมขีั้นตอนการสำรวจดังแผนภาพ 

การสำรวจในคร้ังนี้ มีการออกเครื่องหมายรับรองการสำรวจ มีลักษณะเปนแผนปายสแตน
เลส (ภาพที่ 1) ประทับตรากรมประมงพรอมรหัสหมายเลขกำกับเรือ โดยรหัสดังกลาวประกอบดวย 
ตัวอักษร 2 ตัว ซึ่งเปนชื่อยอของจังหวัด (ตารางที่ 1) ตามดวยตัวเลข 4 หลัก แสดงลำดับที่ และตอดวย
ตัวเลข 2 ตัวทายของ พ.ศ. ที่สำรวจ เชน สข. 2429/54 หมายถึง เรือที่ไดรับการสำรวจในจังหวัดสงขลา 
และถูกสำรวจเปนลำที่ 2,429 ในป 2554 ซึ่งเจาหนาที่จะออกหมายเลขกำกับใหกับเรือแตละลำขณะทำ
การสำรวจ จากนั้นจะแจกเครื่องหมายรับรองการสำรวจซึ่งมีหมายเลขตรงกันใหชาวประมงนำไปติดที่ตัว
เรือ 

 
ภาพที่ 1  เครื่องหมายรับรองการสำรวจเรือ ป 2554 
 

ตารางที่ 1  ตัวอักษรยอชื่อจังหวัดชายทะเลบริเวณอาวไทยตอนลาง 5 จังหวัด 
จังหวัด อักษรยอ 

นครศรีธรรมราช นศ 
สงขลา สข 
ปตตาน ี ปน 
นราธิวาส นธ 
พัทลุง พท 

รายงานความกาวหนา/ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ป 2555 
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การประมวลผล ขอมูลผลการสำรวจนำมารายงานในรูปแบบตารางแสดงจำนวนเรือ รอยละของ
จำนวนเรือ ขนาดความยาวเรือ ระวางบรรทุกของเรือ (ตันกรอส) ตามประเภทเครื่องมือและสถานที่ 
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กรมประมง 

 

สํานักวิจัยและพฒันาประมงทะเล (สพท.) 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล (ศพท.) 

- สถานีประมงทะเล (สปท.) 

สํานักงานประมงจังหวัด

ชายทะเล 

สมาคมประมง  NGOs 

องค์กรทีเกยีวข้อง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ประชุมชีแจงโครงการ และรับฟังความ

คิดเห็น 

1. สํารวจเรือตามแบบฟอร์ม 

2. ติดตงัเครืองหมายรับรองการสํารวจ 

รวบรวมแบบฟอร์ม/ข้อมูล 

กรอกข้อมลูผ่านระบบอินเทอร์เนต็ 

สนง.ประมงจังหวัด 

ศพท., สปท. 

  มกราคม 2554–เมษายน 2555 

การประมวลผลข้อมูล 

และจดัทํารายงานสรุป 
สพท. 

การประชุม 
แสดงผลการสํารวจ 

เมษายน-มิถุนายน 2555 

สิงหาคม 2555 

การสุ่มเรือร้อยละ 10 เพือทวนสอบ 

ความครอบคลุมของการสํารวจ  
ศพท., สปท. กุมภาพันธ-มีนาคม 2555 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
เพือติดตามความก้าวหน้า 

การสํารวจ 

สพท. 

สนง.ประมง ผู้แทนชาวประมง 

 

สมาคม, องค์กรประมง, 
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ผลการสำรวจ 
 

1.  จำนวนเรือประมงจำแนกตามระวางบรรทุก 
 

จำนวนเรือประมงในเขตพื้นที่อาวไทยตอนลาง มีจำนวนทั้งสิ้น 17,843 ลำ สวนใหญเปน
เรือที่มีขนาดระวางบรรทุกนอยกวา 10.00 ตันกรอส สูงสุดรอยละ 80.31 รองลงมา คือ เรือขนาดระวาง
บรรทุก 10.00-50.00 ตันกรอส สวนเรือที่มีขนาดระวางบรรทุกมากกวา 50.00 ตันกรอส มีเพียงรอยละ 
2.34 จากการสำรวจพบเรือมากที่สุดในจังหวัดสงขลา จำนวน 5,421 ลำ รองลงมา คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 3,936 ลำ (ตารางที่ 2)  
 
ตารางท่ี 2  จำนวนเรือประมงรายจังหวัดจำแนกตามระวางบรรทุกของเรือ (ตันกรอส) ป 2554 
 

จังหวัด รวม นอยกวา 10.00 10.00-50.00 มากกวา 50.00 

 ลำ รอยละ ลำ รอยละ ลำ รอยละ ลำ รอยละ 

รวม 17,834 100 14,323 80.31 3,094 17.35 417 2.34 

นครศรีธรรมราช 3,936 100 2,988 75.91 887 22.54 61 1.55 

พัทลุง 3,204 100 2,861 89.29 343 10.71 - - 

สงขลา 5,421 100 4,165 76.83 1,215 22.41 41 0.76 

ปตตานี 3,889 100 3,056 78.58 518 13.32 315 8.10 

นราธิวาส 1,384 100 1,253 90.53 131 9.47 - - 

 
2.  จำนวนเครื่องมือประมงรายจังหวัด 

 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเรือประมงทะเลทั้งส้ิน 3,936 ลำ โดยพบเครื่องมือประเภทอวน
ติดตามากท่ีสุด รอยละ 60.57  รองลงมา คือ อวนลาก รอยละ 17.63  อวนชอน อวนยก รอยละ 8.64  
และลอบ รอยละ 4.40 โดยมีรายละเอียดของชนิดเครื่องมือที่พบมาก (ตารางที่ 3 และตารางผนวกที่ 1-
5) ดังน้ี 

อวนติดตา พบอวนลอยปลามากที่สุด จำนวน 1,104 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-
10.00 เมตรมากที่สุด จำนวน 790 ลำ รองลงมา คือ อวนจมกุง จำนวน 859 ลำ เปนเรือขนาดความ
ยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 464 ลำ และอวนจมปู จำนวน 298 ลำ เปนเรือขนาดความ
ยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 185 ลำ 

อวนลาก พบอวนลากแผนตะเฆมากที่สุด จำนวน 479 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-
18.00 เมตรมากที่สุด จำนวน 242 ลำ  และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 118 ลำ  
รองลงมา คือ อวนลากคานถาง จำนวน 177 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 10.01-14.00  เมตร มากท่ีสุด 
จำนวน 70 ลำ และขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร จำนวน 64 ลำ สวนเรืออวนลากคู มีจำนวน 38 
ลำ เปนเรือขนาดความยาว 18.01-25.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 19 ลำ 
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ลอบ พบลอบปูมามากท่ีสุด จำนวน 102 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร
มากท่ีสุด จำนวน 70 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 22 ลำ รองลงมา คือ ลอบ
ปลา จำนวน 34 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากท่ีสุด จำนวน 29 ลำ 

เรือประมงขนาดใหญ (ขนาดความยาวมากกวา 14 เมตรขึ้นไป) พบจำนวนทั้งสิ้น 533 ลำ 
ประเภทเครื่องมือท่ีพบมาก คือ อวนลาก อวนติดตา และอวนรุน คิดเปนรอยละ 76.36  14.82 และ 
6.00 ของจำนวนเรือประมงขนาดใหญทั้งหมดตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของชนิดเครื่องมือที่พบมาก  
ดังนี ้

อวนลาก พบเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆมากที่สุด จำนวน 329 ลำ เปนเรือขนาดความ
ยาว 14.01-18.00 เมตร มากที่สุด รองลงมา คือ อวนลากคานถาง จำนวน 42 ลำ เปนเรือขนาดความ
ยาว 14.01-18.00 เมตร มากที่สุด 

อวนติดตา พบเครื่องมืออวนจมปูมากที่สุด จำนวน 43 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-
18.00  เมตร มากที่สุด รองลงมา คือ อวนลอยปลา จำนวน 22 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-
18.00  เมตร มากที่สุด 

อวนรุน จำนวน 32 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-18.00 เมตร มากท่ีสุดรองลงมา 
คือ ขนาดความยาว 18.01-25.00 เมตร 

 
จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง มีเรือประมงทะเลทั้งสิ้น 3,204 ลำ โดยพบเครื่องมือประเภทอวนติดตามาก
ท่ีสุด รอยละ 78.81 รองลงมาคือ ลอบ รอยละ 12.64 อวนครอบ รอยละ 6.59 และเบ็ด รอยละ 0.69  
โดยมีรายละเอียดของชนิดเครื่องมือท่ีพบมาก (ตารางท่ี 4 และตารางผนวกท่ี 1-5) ดังนี้ 

อวนติดตา พบอวนลอยปลามากที่สุด จำนวน 2,083 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-
10.00 เมตรมากท่ีสุด จำนวน 1,342 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 716 ลำ 
รองลงมาคือ อวนจมกุง จำนวน 334 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 
168 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 161 ลำ 

ลอบ พบลอบปลามากท่ีสุด จำนวน 308 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร 
มากที่สุด จำนวน 261 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 41 ลำ รองลงมา คือ ลอบ
กุง จำนวน 90 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 72 ลำ 

อวนครอบ พบแหมากที่สุด จำนวน 206 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร 
มากที่สุด จำนวน 157 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 49 ลำ 

เบ็ด พบใชเบ็ดมือมากที่สุด จำนวน 14 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร 
มากที่สุด จำนวน 12 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 2 ลำ 

เรือประมงขนาดใหญ (ขนาดความยาวมากกวา 14 เมตรขึ้นไป) พบจำนวนทั้งสิ้น 5 ลำ 
ประเภทเครื่องมือที่พบ คือ อวนติดตา พบเครื่องมืออวนจมกุงมากที่สุด จำนวน 2 ลำ เปนเรือขนาด
ความยาว 14.01-18.00 เมตร อวนลอยปลา จำนวน 2 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-18.00 เมตร 
และขนาดความยาว18.01-25.00 เมตร และอวนจมปลา จำนวน 1 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-
18.00 เมตร  
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จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสงขลา มเีรือประมงทะเลทั้งสิ้น 5,421 ลำ โดยพบเครื่องมือประเภทอวนติดตามาก

ที่สุด รอยละ 79.25 รองลงมาคือ ลอบ รอยละ 10.64 อวนลาก รอยละ 5.22 และอวนครอบ รอยละ 
2.93 โดยมรีายละเอียดของชนิดเครื่องมือที่พบมาก (ตารางที่ 5 และตารางผนวกที่ 1-5 ) ดังนี้ 

อวนติดตา พบอวนลอยปลามากที่สุด จำนวน 2,303 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-
10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 1,457 ลำ รองลงมา คือ อวนจมกุง จำนวน 1,018 ลำ เปนเรือขนาด
ความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 594 ลำ และอวนจมปู จำนวน 766 ลำ เปนเรือขนาด
ความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 620 ลำ  

ลอบ พบลอบกุงมากที่สุด จำนวน 443 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร 
มากท่ีสุด จำนวน 242 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 195 ลำ รองลงมา คือ ลอบ
ปลา จำนวน 80 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 66 ลำ และลอบปูมา 
จำนวน 39 ลำ เปนเรอืขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 29 ลำ  

อวนลาก พบอวนลากแผนตะเฆมากที่สุด จำนวน 264 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 10.01-
14.00 เมตร มากท่ีสุด จำนวน 107 ลำ  และขนาดความยาว 14.01-18.00 เมตร จำนวน 70 ลำ  
รองลงมา คือ อวนลากคู จำนวน 17 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-18.00 และ 18.01-25.00 เมตร 
มากที่สุด จำนวนชวงขนาดละ 7 ลำ  

อวนครอบ พบอวนครอบหมึกมากที่สุด จำนวน 91 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-
18.00 เมตร มากท่ีสุด จำนวน 43 ลำ  และขนาดความยาว 18.01-25.00 เมตร จำนวน 30 ลำ  
รองลงมา คือ อวนครอบปลากะตัก จำนวน 37 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-18.00 เมตร มาก
ที่สุด จำนวน 15 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 12 ลำ 

เรือประมงขนาดใหญ (ขนาดความยาวมากกวา 14 เมตรข้ึนไป) พบจำนวนทั้งสิ้น 298 ลำ 
ประเภทเครื่องมือที่พบมาก คือ อวนลาก อวนครอบ และอวนติดตา คิดเปนรอยละ 45.64  32.21 และ 
18.79 ของจำนวนเรือประมงขนาดใหญทั้งหมดตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของชนิดเครื่องมอืที่พบมาก  
ดังนี้ 

อวนลาก พบเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆมากที่สุด จำนวน 112 ลำ เปนเรือขนาดความ
ยาว 14.01-18.00 เมตร มากที่สุด รองลงมา คือ อวนลากคู จำนวน 14 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
14.01-18.00 เมตร และขนาดความยาว 18.01-25.00 เมตร 

อวนครอบ พบเครื่องมืออวนครอบหมึกมากที่สุด จำนวน 74 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
14.01-18.00  เมตร มากที่สุด รองลงมา คือ อวนครอบปลากะตักปนไฟ จำนวน 22 ลำ เปนเรือขนาด
ความยาว 14.01-18.00  เมตร มากที่สุด 

อวนติดตา พบเครื่องมืออวนลอยปลามากที่สุด จำนวน 42 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 18.01-
25.00  เมตร มากที่สดุ รองลงมา คือ อวนจมปู จำนวน 9 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-18.00  เมตร มาก
ที่สุด 

จังหวัดปตตานี 
อวนติดตา พบอวนลอยปลามากที่สุด จำนวน 1,024 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-

10.00 เมตร มากท่ีสุด จำนวน 762 ลำ และขนาดนอยกวา 5.00 เมตร จำนวน 184 ลำ รองลงมา คือ 
อวนจมกุง จำนวน 978 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 907 ลำ และ
อวนจมปู จำนวน 532 ลำ เปนเรอืขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 451 ลำ 
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อวนลาก พบอวนลากแผนตะเฆมากที่สุด จำนวน 226 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-
18.00 เมตร มากท่ีสุด จำนวน 84 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 58 ลำ รองลงมา คือ 
อวนลากคานถาง จำนวน 138 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 133 ลำ 

อวนลอมจับ พบอวนลอมจับปลากะตักกลางคืนมากที่สุด จำนวน 171 ลำ เปนเรือขนาด
ความยาว 18.01-25.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 143 ลำ และขนาดความยาว 14.01-18.00 เมตร 
จำนวน 17 ลำ รองลงมา คือ อวนลอมซั้ง จำนวน 90 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 18.01-25.00 เมตร 
มากที่สุด จำนวน 78 ลำ และขนาดความยาว >25.01 เมตร จำนวน 10 ลำ และอวนลอมจับปนไฟ 
จำนวน 39 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 18.01-25.00 เมตร มากท่ีสุด จำนวน 32 ลำ และขนาดความ
ยาว 14.01-18.00 เมตร จำนวน 7 ลำ 

เบ็ด พบเรือที่ใชเบ็ดมือมากท่ีสุด จำนวน 93 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 
เมตร มากที่สุด จำนวน 62 ลำ และขนาดความยาวนอยกวา 5.00 เมตร จำนวน 30 ลำ รองลงมา คือ 
เบ็ดราว จำนวน 46 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากท่ีสุด จำนวน 41 ลำ 

เรือประมงขนาดใหญ (ขนาดความยาวมากกวา 14 เมตรขึ้นไป) พบจำนวนทั้งสิ้น 662 ลำ 
ประเภทเครื่องมือที่พบมาก คือ อวนลอมจับ อวนลาก และอวนครอบ คิดเปนรอยละ 48.94  26.89 
และ 13.14 ของจำนวนเรือประมงขนาดใหญทั้งหมดตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของชนิดเครื่องมือที่
พบมาก  ดังนี ้

อวนลอมจับ พบเครื่องมืออวนลอมจับปลากะตักมากท่ีสุด จำนวน 171 ลำ เปนเรือขนาด
ความยาว 18.01-25.00 เมตร มากที่สุด รองลงมา คือ อวนลอมซั้ง จำนวน 90 ลำ เปนเรือขนาดความ
ยาว 18.01-25.00 เมตร มากที่สุด 

อวนลาก พบเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆมากที่สุด จำนวน 158 ลำ เปนเรือขนาดความ
ยาว 14.01-18.00 เมตร มากที่สุด รองลงมา คือ อวนลากกุง จำนวน 13 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
18.01-25.00 เมตร มากที่สุด 
อวนครอบ พบเครื่องมืออวนครอบปลากะตักปนไฟ มากที่สุด จำนวน 69 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
14.01-18.00  เมตร มากที่สุด รองลงมา คือ อวนครอบหมึก จำนวน 18 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
18.01-25.00 เมตร มากที่สุด 

จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส มีเรือประมงทะเลทั้งสิ้น 1,384 ลำ โดยพบเครื่องมือประเภทอวนติดตา

มากท่ีสุด รอยละ 66.47 รองลงมาคือ เบ็ด รอยละ 19.80  อวนชอน อวนยก รอยละ 3.18  และอวน
ครอบ รอยละ 3.11 โดยมีรายละเอียดของชนิดเครื่องมือที่พบมาก (ตารางที่ 7 และตารางผนวกที่ 1-5)  
ดังนี ้

อวนติดตา พบอวนจมกุงมากที่สุด จำนวน 451 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 
เมตรมากที่สุด จำนวน 347 ลำ รองลงมาคือ อวนลอยปลาจำนวน 350 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
5.00-10.00 เมตร มากท่ีสุด จำนวน 213 ลำ และอวนจมปู จำนวน 70 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 46 ลำ  

เบ็ด พบเรือที่ใชเบ็ดมือมากที่สุด จำนวน 224 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 
เมตร มากที่สุด จำนวน 105 ลำ และขนาดความยาว 10.01-14.00 เมตร จำนวน 81 ลำ รองลงมาคือ 
เบ็ดลาก จำนวน 34 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 5.00-10.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 18 ลำ  
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อวนชอน อวนยก พบเรือใชสวิงชอนปู กุง ปลา มากที่สุด จำนวน 43 ลำ เปนเรือขนาด
ความยาว 10.01-14.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 42 ลำ  

อวนครอบ พบอวนครอบหมึกมากที่สุด จำนวน 23 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 10.01-
14.00 เมตร มากที่สุด จำนวน 12 ลำ และขนาดความยาว 14.01-18.00 เมตร จำนวน 9 ลำ รองลงมา
คือ อวนครอบปลากะตัก จำนวน 18 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 10.01-14.00 และ 14.01-18.00 เมตร 
มากที่สุด จำนวนชวงขนาดละ 8 ลำ  

เรือประมงขนาดใหญ (ขนาดความยาวมากกวา 14 เมตรขึ้นไป) พบจำนวนทั้งสิ้น 37 ลำ 
ประเภทเครื่องมือที่พบมาก คือ อวนครอบ อวนลาก และอวนติดตา คิดเปนรอยละ 45.95  29.73 และ 
13.51 ของจำนวนเรือประมงขนาดใหญท้ังหมดตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของชนิดเครื่องมือที่พบมาก  
ดังนี ้

อวนครอบ พบเครื่องมืออวนครอบหมึก มากที่สุด จำนวน 9 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
14.01-18.00  เมตร รองลงมาคือ อวนครอบปลากะตักปนไฟ จำนวน 8 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 
14.01-18.00 เมตร  

อวนลาก พบเครื่องมืออวนลากกุงแผนตะเฆมากที่สุด จำนวน 10 ลำ สวนใหญเปนเรือ
ขนาดความยาว 14.01-18.00 เมตร มากท่ีสุด รองลงมาคือ อวนลากคานถาง จำนวน 1 ลำ เปนเรือ
ขนาดความยาว 14.01-18.00 เมตร  

อวนติดตา พบเครื่องมืออวนจมกุงมากที่สุด จำนวน 2 ลำ เปนเรือขนาดความยาว 14.01-
18.00 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22                รายงานประจำป 2555 

    ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

2. กิจกรรมสงเสริมการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจในปลาเปด 

หลักการและเหตุผล 
  จากเปาหมายของแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ที่ตองมีปริมาณสัตวน้ำ
เศรษฐกิจในผลจับไมต่ำกวารอยละ 80 จึงตองมีการดำเนินมาตรการเพ่ือลดสัดสวนของปลาเปดในผลจับ
สัตวน้ำลง โดยตองลดสัดสวนของลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจในปลาเปดลงดวย การศึกษาทางวิชาการเพ่ือ
ทดลองขยายขนาดตาอวนกนถุงของเรืออวนลากไดดำเนินการมาแลวหลายครั้ง ซึ่งผลจากการทดลองท่ี
ผานมา สรุปไดวาการขยายขนาดตาอวนกนถุงเปน 4 ซม. มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได
จริง 
  ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมสงเสริมการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจในปลา
เปด จึงเปนการนำผลการศึกษาที่ผานมาเพ่ือประชาสัมพันธแกกลุมชาวประมง โดยเนนการเขามามีสวน
รวมของชาวประมงในการสาธิตการขยายขนาดตาอวน เพื่อใหชาวประมงที่ไดเขารวมสามารถเปนผูสง
ตอขอมูลใหแกชาวประมงดวยกันตอไป 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร  “การทำประมงเพื่อลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ” 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหความรูแกชาวประมงในเรื่องการลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจโดยการขยาย
ขนาดตาอวนกนถุง 

2. เพ่ือใหชาวประมงมีสวนรวมในการทดลองขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากเพ่ือลดการ
จับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ 
กลุมเปาหมาย 

๑. ชาวประมงพาณิชย 
๒. องคกรเอกชนที่เก่ียวของ เชน สมาคมประมงในเขตพ้ืนที่ 
3. ขาราชการและเจาหนาที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

จำนวนผูเขารับการฝกอบรม ( ทั้งหมด ) 14 ราย  ชาย 14 ราย หญิง - ราย ผูสังเกตการณ 9 คน 
จำนวนรุนที่จัดฝกอบรม 2 รุนๆ ละ 2 วัน  รวมทั้งสิ้น 4 วัน 

1. รุนที่ 1 ในระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 บริเวณจังหวัดสงขลา  
2. รุนที่ 2 ในระหวางวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช  

หนวยงานท่ีจัดฝกอบรม/ผูรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผูรับผิดชอบ นายวิรัตน สนิทมัจโร นักวิชาการประมงชำนาญการ 
งบประมาณ  เบิกจายงบประมาณจากหมวดตอบแทนใชสอยและวัสดุจากงบประมาณ แผนปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติ กิจกรรม
พัฒนาตามแผนแมบททะเลไทย กิจกรรมยอยสงเสริมการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจในปลา
เปด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
ผลการฝกอบรม 
 การฝกอบรมบุคคลภายนอก ภายใตกิจกรรมสงเสริมการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำ
เศรษฐกิจในปลาเปด เรื่อง “การทำประมงเพื่อลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ” ในระหวางวันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2555 บริเวณจังหวัดสงขลา และในระหวางวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 บริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช สรุปรายงานผลการฝกอบรม ดังน้ี 
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1) การทำประมงเพื่อลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ ดวยเครื่องมืออวนลากเดี่ยว ใน
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 มีชาวประมงเขารับการฝกอบรม จำนวน 7 คน และผูสังเกตการณ จำนวน 6 
คน ทำการอบรมและสาธิตการทำประมงในเวลากลางวัน โดยใชเรือ ส.สุพัตรา 7 ทะเบียน 3290 01864 
ขนาดความยาว 13.1 เมตร เครื่องยนตการดเนอร ขนาด 90 กิโลวัตต ประกอบเครื่องมืออวนลากเดี่ยว 
ทำการลงอวน จำนวน 3 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง ความเร็วเรือ 2.0-3 นอต มีผลการอบรมและสาธิตดังนี้  

1.1) ขนาดตาอวนกนถุง 4.0 ซม. พรอมถุงคลุม ขนาดชองตาอวน 2.5 ซม. พบวามี
ผลจับสัตวน้ำ เทากับ 9.344 กิโลกรัม แยกเปนสัตวน้ำในอวนกนถุง 6.564 กิโลกรัม และหลุดลอดสูถุง
คลุม 2.780 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 29.75 ของปริมาณสัตวน้ำที่จับไดทั้งหมด 

1.2) ขนาดตาอวนกนถุง 4.0 ซม. พบวามีผลจับสัตวน้ำ เทากับ 15.360 กิโลกรัม 
อัตราการบริโภคน้ำมัน เทากับ 29.96 ลิตร 

1.3) ขนาดตาอวนกนถุง 2.22 ซม. พบวามีผลจับสัตวน้ำ เทากับ 7.943 กิโลกรัม 
อัตราการบริโภคน้ำมัน เทากับ 34.1 ลิตร 

จาการอบรมและสาธิตดวยเครื่องมืออวนลากเดี่ยว ผู เขารับการฝกอบรมมี
ความเห็นสอดคลองในแนวทางและเหตุผลความจำเปนในการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากใหมี
ขนาดใหญมากกวาขนาดที่ชาวประมงใชอยูในปจจุบัน เสนอใหกรมประมงพิจารณาแนวทางการปดอาว
เพ่ือการอนุรักษสัตวน้ำในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา โดยอาศัยขอมูลทางวิชาการเปนฐานประกอบการ
พิจารณาดวย 

2) การทำประมงเพ่ือลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ ดวยเครื่องมืออวนลากคู ในวันที่ 
5-6 กรกฎาคม 2555 มีชาวประมงเขารับการฝกอบรม จำนวน 7 คน และผูสังเกตการณ จำนวน 3 คน 
ทำการอบรมและสาธิตการทำประมงในเวลากลางวัน โดยใชเรือ ศิริพงษ 3 ทะเบียน 3094 00145  
ขนาดความยาว 19.50 เมตร เครื่องยนต Cummins 400 แรงมา และเรือ โชคบุญมี 2 ทะเบียน 3286 
00055  ขนาดความยาว 15.70 เมตร เครื่องยนต Cummins 400 แรงมา ประกอบเครื่องมืออวนลากคู 
ทำการลงอวน จำนวน 3 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง ความเร็วเรือ 3-4 นอต มีผลการอบรมและสาธิตดังนี้ 

2.1) ขนาดตาอวนกนถุง 4.0 ซม. พรอมถุงคลุม ขนาดชองตาอวน 2.5 ซม. พบวามี
ผลจับสัตวน้ำ เทากับ 1,097.594 กิโลกรัม โดยเปนสัตวน้ำในอวนกนถุง 1,091.144 กิโลกรัม คิดเปน
ปลาดีรอยละ 8.43 (92.076 กิโลกรัม) และปลาเปดรอยละ 91.57 (1,000.068 กิโลกรัม) และหลุดลอด
สูถุงคลุม 5.450 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.49 ของปริมาณสัตวน้ำที่จับไดทั้งหมด  

2.2) ขนาดตาอวนกนถุง 4.0 ซม. พบวามีผลจับสัตวน้ำ เทากับ 667.920 กิโลกรัม 
คิดเปนปลาดีรอยละ 68.80 (459.575 กิโลกรัม) และปลาเปดรอยละ 31.20 (208.350 กิโลกรัม)  

2.3) ขนาดตาอวนกนถุง 2.00 ซม. (อวนที่ชาวประมงใชอยูในปจจุบัน) พบวามีผล
จับสัตวน้ำ เทากับ 469.213 กิโลกรัม คิดเปนปลาดีรอยละ 77.07 (361.628 กิโลกรัม) และปลาเปดรอย
ละ 22.93 (107.585 กิโลกรัม)  

จาการอบรมและสาธิตดวยเครื่องมืออวนลากคู  ผู เขารับการฝกอบรมมีความเห็น
สอดคลองในแนวทางและเหตุผลความจำเปนในการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากเชนเดียวกับการฝกอบรม
ของจังหวัดสงขลา และมีความเห็นเสนอใหกรมประมงพิจารณาแนวทางการปดอาวเพื่อการอนุรักษสัตวน้ำ
ตอเนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานี ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใหครอบคลุมหมูเกาะในเขตอำเภอขนอม 
และพิจารณาในสวนของการขยายเขตหามทำการประมงอวนลากอวนรุนในสวนของพ้ืนที่อำเภอสิชลและขนอม 
โดยอาศัยขอมูลทางวิชาการและความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในพ้ืนที่เปนฐานประกอบการพิจารณา 
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ภาพที่ 1  การอบรมและสาธิตการทำประมงเพ่ือลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ ดวยเครื่องมือ 
            อวนลากเดี่ยว ในระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 บริเวณจังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 2  การอบรมและสาธิตการทำประมงเพ่ือลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ ดวยเครื่องมืออวนลากคู 
 ในระหวางวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
26                รายงานประจำป 2555 

    ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจในเรือประมงอวนลาก” 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรูความเขาใจแกตัวแทนชาวประมงที่มีสวนรวมในการสาธิตการขยายขนาดตา
อวน สามารถถายทอดผลการสาธิตการขยายขนาดตาอวนกนถุงใหแกชาวประมงอื่นๆ ไดรับทราบขอมูล 

2. เพื่อหาแนวทางการขยายขนาดตาอวนกนถุงในเรืออวนลาก 
กลุมเปาหมาย  

1. ชาวประมงพาณิชย 
2. องคกรเอกชนที่เก่ียวของ เชน สมาคมประมงในเขตพ้ืนที่ 

จำนวนผูเขารับการฝกอบรม ( ทั้งหมด ) 124 ราย  ชาย 96 ราย หญิง 24 ราย ผูสังเกตการณ 17 คน 
จำนวนรุนที่จัดฝกอบรม  2  รุนๆ ละ 1  วัน  รวมทั้งสิ้น 2 วัน 
ระยะเวลาและสถานที่การสัมมนา 
  ครั้งท่ี 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเมืองลิกอร อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 
  ครั้งท่ี 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวีวา อ.เมือง จ.สงขลา 
หนวยงานท่ีจัดฝกอบรม/ผูรับผิดชอบ  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผูรับผิดชอบ นายวิรัตน สนิทมัจโร นักวิชาการประมงชำนาญการ 
งบประมาณ  เบิกจายงบประมาณจากหมวดตอบแทนใชสอยและวัสดุจากงบประมาณ แผนปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติ กิจกรรม
พัฒนาตามแผนแมบททะเลไทย กิจกรรมยอยสงเสริมการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจในปลา
เปด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ชาวประมงสามารถถายทอดผลการสาธิตใหแกชาวประมงในพ้ืนท่ีอื่นๆ ไดรับทราบ
ขอมูล 

2. ชาวประมงเขามามีสวนรวมในการหาแนวทางในการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลาก 
ผลการสัมมนา 

ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเมืองลิกอร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก เรื่อง “แนวทางการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำ
เศรษฐกิจในเรือประมงอวนลาก” สรุปรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) ผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวยนายกสมาคม/ผูแทนสมาคมประมงขนอม, สิชล, 
ปากพนัง ชาวประมงอวนลาก และผูเกี่ยวของในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 72 คน ผูสังเกตการณ 
ประกอบดวยเจาหนาที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ประมงอำเภอ จำนวน 10 คน  

2) การเปดสัมมนา โดยนางอารีย อินทรสมบัติ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได
กลาวเปดการสัมมนา และบรรยายการพัฒนาการประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) การบรรยายเรื่อง “ความเปนมาของกิจกรรม” โดยนายเพ่ิมศักดิ์  เพิ งมาก 
ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดนำเสนอความเปนมาของกิจกรรม แนว
ทางการเดินไปสูเปาหมายของแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ในการรักษาระดับการจับสัตวน้ำ
ในนานน้ำไทย 1.7-2.0 ลานตัน โดยมีองคประกอบสัตวน้ำเศรษฐกิจไมนอยกวารอยละ 80 ซึ่งเปน
เหตผุลความจำเปนในการดำเนินกิจกรรมนี้ 
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4) การบรรยายเรื่อง “แนวทางเพ่ือนำไปใชขยายขนาดตาอวนในเรืออวนลากทั่ว
ประเทศ” โดยนายณรงคศักด์ิ คงชัย นักวิชาการประมงชำนาญการ และการแสดงผลที่ไดจากการอบรม
การขยายขนาดตาอวนกนถุงขนาด 2.5 และ 4 ซม. ในภาคบรรยายไดนำเสนอแนวทาง ผลการอบรม
และสาธิตการทำประมงเพื่อลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจดวยเครื่องมืออวนลากเดี่ยว และอวนลากคู 
และฉายวิดีทัศนจากการอบรมและสาธิตประกอบดวย  

5) การเสวนาและระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางเพ่ือนำไปใชขยายขนาดตาอวนใน
เรืออวนลากทั่วประเทศ” โดยมีนายวิรัตน สนิทมัจโร นักวิชาการประมงชำนาญการ เปนผูดำเนินการ
อภิปราย ผูรวมเสวนาประกอบดวย นายสุธรรม วิชชุไตรภพ นายกสมาคมประมงสิชล นายประเทือง 
ทิพยมาศ นายกสมาคมประมงปากพนัง และนายสมิง สังฉิม ผูแทนสมาคมประมงขนอมและผูแทน
ผูเขารวมการอบรมและสาธิตการทำประมงเพ่ือลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจดวยเครื่องอวนลากคู โดย
ผูรวมเสวนาและผูเขารวมสัมมนาไดนำเสนอแนวทางการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากและประเด็น
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของดวย สรุปคือ 

5.1 นายกสมาคมประมงสิชล และนายกสมาคมประมงปากพนัง มีความคิดเห็นวา 
หากกรมประมงจะดำเนินการในการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากเพ่ือการลดการจับลูกสัตวน้ำ
เศรษฐกิจนั้นเห็นดวย แตกรมประมงควรมีควรมีความต้ังใจจริงในการทำ มิใหมีความรูสึกไดวาการ
ประมงอวนลาก คือ เครื่องมือที่มีการทำประมงจนทรัพยากรเสื่อมโทรมมากที่สุด และควรทำให
ครอบคลุมทุกเครื่องมือที่ใชเครื่องมือ/ขนาดชองตาอวนที่ไมเหมาะสม 

5.2 ผูเขารวมสัมมนามีความเห็นดวยกับผลการศึกษาทางวิชาการที่ใชประกอบการ
สัมมนา ผลการอบรมและสาธิต และกรอบแนวคิดในการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากเพื่อการลด
การจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจอันจะชวยฟนฟูทรัพยากรประมงใหดีขึ้น และมีขอเสนอแนะวาหากกรม
ประมงจะดำเนินการหรือออกมาตรการขอใหพิจารณาขยายขนาดตาอวนเครื่องมือชนิดอ่ืนๆ ดวย เชน 
อวนลอมจับ อวนครอบปลากะตัก เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการจับลูกสัตวน้ำขนาดเล็กไดในปริมาณที่
สูงดวยเชนกัน ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ำ และลดระดับความรุนแรงทาง
ความคิดในเรื่องการใชประโยชนทรพัยากรจนเสื่อมโทรม ระหวางชาวประมงแตละเครื่องมือ 

5.3 รัฐตองมีการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อควบคุมเรือ เครื่องมือ การทำการ
ประมงอยางมีประสิทธิภาพ จริงจัง มีความเปนธรรม และชัดเจน มิใหเกิดความเหลื่อมล้ำหรือเอ้ือ
ประโยชนแกบุคคลบางกลุม บางเครื่องมือ  

5.4 รัฐควรมีมาตรการดูแลเพื่อคุมครองพื้นท่ีชายฝงอยางเขมงวดและตอเนื่อง 
รวมถึงในเขตพ้ืนท่ีจัดวางปะการังเทียม ไมใหมีการลักลอบรุกล้ำทำการประมงอยางเด็ดขาด  

5.5 การขยายเขตหามทำการประมงดวยเครื่องมืออวนลาก อวนรุน ในเขตชายฝง 
กรมประมงควรขับเคลื่อนใหครอบคลุมทุกจังหวัด และใหมีการจัดวางปะการังเทียมอยางท่ัวถึง เพ่ือฟนฟู
คุณภาพแหลงประมงในเขตชายฝง รักษาความสมดุลของหวงโซอาหารในธรรมชาติ 

5.6 มาตรการดานขนาดของตาอวนเครื่องมือประมงควรหาแนวทางควบคุมท่ี
โรงงานผลิตอวน จึงจะไดผลชัดเจน 

5.7 แนวทางการลดเครื่องมืออวนลากอวนรุน ชาวประมงเห็นดวยในแนวทางการ
รับซื้อเรือคืน/การปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง ซึ่งรัฐควรมีแนวทางรองรับในดานการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพทดแทนอาชีพเดิม แนวทางรองรับในเรื่องเครื่องมอืประมงท่ีเหมาะสมเพื่อทดแทนเครื่องมือเดิม 
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ภาพที่ 3  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ 
   ในเรือประมงอวนลาก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเมืองลิกอร อ.เมือง  
   จ.นครศรีธรรมราช 
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ภาพท่ี 3  (ตอ)   
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ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมวีวา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก เรื่อง “แนวทางการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำ
เศรษฐกิจในเรือประมงอวนลาก” ครั้งที่ 2 สรุปรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) ผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวยประธานและคณะกรรมการกลุมประมงสองทะเล  ผู
ประกอบกิจการประมง ชาวประมงอวนลาก และผูเก่ียวของในจังหวัดสงขลา และปตตานี รวม 52 คน ผู
สังเกตการณ ประกอบดวยประมงจังหวัดสงขลา และปตตานี หัวหนาศูนยบริหารจัดการประมงทะเล 
จังหวัดสงขลา เจาหนาที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ประมงอำเภอ จำนวน 7 คน  

2) การเปดสัมมนา โดยนายสายันต เอ่ียมรอด ประมงจังหวัดสงขลา ไดกลาวเปดการ
สัมมนา และบรรยายประกอบการเปดสัมมนา 

3) การบรรยายเรื่อง “ความเปนมาของกิจกรรม” โดยนายเพ่ิมศักดิ์  เพิ งมาก 
ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดนำเสนอความเปนมาของกิจกรรม แนว
ทางการเดินไปสูเปาหมายของแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ในการรักษาระดับการจับสัตวน้ำ
ในนานน้ำไทย 1.7-2.0 ลานตัน โดยมีองคประกอบสัตวน้ำเศรษฐกิจไมนอยกวารอยละ 80 ซึ่งเปน
เหตผุลความจำเปนในการดำเนินกิจกรรมนี้ 

4) การบรรยายเรื่อง “แนวทางเพื่อนำไปใชขยายขนาดตาอวนในเรืออวนลากทั่ว
ประเทศ” โดยนายณรงคศักดิ์ คงชัย นักวิชาการประมงชำนาญการ (สาระดังการสัมมนาครั้งท่ี 1) 

5) การเสวนาและระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางเพ่ือนำไปใชขยายขนาดตาอวนใน
เรืออวนลากทั่วประเทศ” โดยมีนายวิรัตน สนิทมัจโร นักวิชาการประมงชำนาญการ เปนผูดำเนินการ
อภิปราย ผูรวมเสวนาประกอบดวย นายโสภณ ชุมยวง ประธานกลุมประมงสองทะเล นายไสว เจยาคม 
คณะกรรมการกลุมฯ (ผูเขารวมการอบรมและสาธิตการทำประมงเพ่ือลดการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจดวย
เครื่องอวนลากเดี่ยว) และนายบาว หวังนุรักษ ผูประกอบการประมงอวนลากอำเภอสิงหนคร โดยผูรวม
เสวนาและผูเขารวมสัมมนาไดนำเสนอแนวทางการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากและประเด็นอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของดวย สรุปคือ 

5.1 ชาวประมงสวนใหญเห็นดวยในแนวทางการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลาก
ปลาเปน 4 ซม. ซึ่งในปจจุบันนี้ชาวประมงสวนใหญก็มีการปรับเปลี่ยนขนาดชองตาอวนกนถุงจากเดิม
ขนาด 7/8 นิ้ว เปลี่ยนเปน 1 น้ิว หรือ 1 นิ้ว 2 หุน อยูดวยแลว แตในสวนของอวนลากกุงการขยายเปน
ขนาดชองตา 4 ซม. เปนไปไมไดอยูแลวเนื่องจากจะทำใหกุงหลุดลอดหมด อนึ่ง หากมีการขยายขนาด
อวนควรมีชวงระยะเวลาที่ควบคุมอยางชัดเจนดวย เนื่องจากในบางฤดู เชน ชวงที่มีกุงขาว ชาวประมง
ตองใชอวนขนาดชองตาอวน 7/8 นิ้ว ทำการประมง ซึ่งอาจจะสงผลใหเรืออวนลากขนาดเล็กไดรับ
ผลกระทบอยางชัดเจน สวนเรืออวนลากขนาดใหญ ไมนาจะไดรับผลกระทบแตอยางใด 

5.2 ผูเขารวมอบรมและสาธิตฯ ไดนำเสนอขอคิดเห็นผลจากการสาธิต และยืนยัน
ไดวาสัตวน้ำที่จับไดดวยขนาดชองตา 4 ซม. เปนขนาดที่มีความเหมาะสม เปนที่ตองการของตลาด การ
จำหนายจะไดราคาดี เรือมีการบริโภคน้ำมันลดลงเนื่องจากแรงตานน้ำของถุงอวนลดลง สัตวน้ำ เศษ
ขยะขนาดเล็กหลุดลอดไดงาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาทางวิชาการที่ใชประกอบการสัมมนา ผล
การอบรมและสาธิต และกรอบแนวคิดในการขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากเพื่อการลดการจับลูก
สัตวน้ำเศรษฐกิจอันจะชวยฟนฟูทรัพยากรประมงใหดีขึ้น  
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5.3 ผูรวมเสวนาเสนอใหสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ควรจัดงบประมาณใน
การสาธิตการทำการประมงดวยเครื่องมืออวนลากเพ่ิมเติม และเปนระยะเวลานานมากกวานี้ พรอมท้ัง
เปรียบเทียบกับการจับโดยปกติ เพ่ือใหชาวประมงสามารถรับทราบขอมูลไดอยางทั่วถึงกัน โดยอาจจะมี
การตั้งกองทุนชดเชยความสูญเสียจากการหลุดลอดของสัตวน้ำดวย ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะแรกๆ 
ชาวประมงสวนใหญอาจจะปรับตัวไมได และมีขอกังวลเก่ียวกับจำนวนสัตวน้ำที่หลุดลอด หรือขอสงสัย
เก่ียวกับอัตราการรอดชีวิตของสัตวน้ำที่ลอดจากถุงอวน  

5.4 ผู เข ารวมสัมมนาเสนอให รัฐควรมีการกำหนดเขตทำการประมงตาม
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง เพ่ือลดการใชประโยชนอยางรุนแรงในเขตพ้ืนที่ชายฝงของเรือ
พาณิชยขนาดใหญ และมีการดูแลเพื่อคุมครองพื้นที่ชายฝงอยางเขมงวดและตอเนื่อง และควรออก
มาตรการปดอาวในเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมของจังหวัดสงขลาในชวงปลามีไข วางไข และเลี้ยงตัวในวัยออน 
ประเด็นที่เกี่ยวของอื่นๆ 

1) ขอใหชะลอการขยายเขตหามทำการประมงดวยเครื่องมืออวนลาก อวนรุน จากเดิม
เปน 5.4 กิโลเมตร ซึ่งทานประมงจังหวัดสงขลาไดชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
ขอมูลสนับสนุนทางวิชาการ กรอบความคิดเห็น การพิจารณาของคณะกรรมการแกไขปญหาความ
เดือดรอนทางการประมง (พหุพาคี) จนกวาจะออกประกาศกระทรวงฯ ซึ่งตองดำเนินการอยางมีสวน
รวม โปรงใส ชัดเจนอยูแลว 

2)  สนับสนุนแนวคิดและเสนอใหดำเนินการผอนผันการจดทะเบียนเรือประมงอวนลาก 
เน่ืองจากหากไมมีการนิรโทษกรรม การควบคุมเรือประมงไมสามารถทำได เพราะเรือที่ไมถูกตองตาม
กฎหมายยังไมไดรับการแกไข และยังไปสงผลกระทบตอการสงสินคาไปจำหนายในสหภาพยุโรป (EU) 
หากดำเนินการจะขจัด IUU Fishing และสงผลตอมูลคาสัตวน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดประโยชนกับชาวประมง 

3) การชวยเหลือกรณีชาวประมงประสบภัยธรรมชาติ เสนอใหจังหวัดจัดงบฉุกเฉินสำรอง
ไวเพ่ือแกปญหาอยางทันทวงที 

4) โครงการชวยเหลือลดราคาน้ำมันใหชาวประมง (น้ำมันเขียว) ควรหาแนวทางแกไข
เพ่ือใหชาวประมงขนาดเล็กสามารถใชประโยชนได เนื่องจากจุดจำหนายอยูหางฝงมากเกินไป  

5) ผูเขารวมสัมมนาขอบคุณกรมประมงที่มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของโดยตรง
กอนท่ีจะมีมาตรการ/แนวทางใดๆ และยินดีใหความรวมมือกับภาคราชการอยางเต็มที่ โดยขอใหปฏิบัติ
ในแนวทางน้ีตอไป เพราะชาวประมงเองมีความตระหนักตอความสำคัญของทรัพยากรอยูดวยแลว 
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ภาพที่ 4  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจใน 
   เรือประมงอวนลาก ครั้งที่ 2 ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวีวา อ.เมือง จ.สงขลา 
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ภาพที่ 4  (ตอ)   
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2. กิจกรรมพัฒนาองคกร/ชาวประมง เพื่อการจัดการประมงทะเล 
 

2.1 กิจกรรมสงเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด 
 

2.1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็น การจัดทำขอมูลดานการประมงเพ่ือการจัดการ
ประมงทะเลระดับจังหวัด  
เปาหมายกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมใหชาวประมงชายฝง 6 อำเภอ มีเบื้องตนและมีการเผยแพร อันเกิด
ประโยชนตอชุมชน และภาคราชการในการใชประโยชน วิเคราะห วิจัย พัฒนา รวมถึงการบริหารจัดการ
ประมงทะเลของจังหวัด 
ผลการปฏิบัติงาน 

1. คัดเลือกชุมชนประมงชายฝงอำเภอขนอมชายทะเล 6 อำเภอ 6 ชุมชน ดังนี้ 
 1.1 ชุมชนบานเนินน้ำหัก หมูท่ี 6 ตำบลปากพนังฝงตะวันออก อำเภอปากพนัง 
 1.2 ชุมชนบานปลายทอน หมูที่ 7 ตำบลทุงปรัง อำเภอสิชล 
 1.3 ชุมชนบานในไร หมูท่ี 11 ตำบลกลาย อำเภอทาศาลา 
 1.4 ชุมชนบานหมูที่ 5 และ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร 
 1.5 ชุมชนบานหมูที่ 9 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง 
 1.6 ชุมชนบานหมูที่ 7 ตำบลขนอม อำเภอขนอม 

2. ดำเนินการจัดฝกอบรม ใหความรูในการจัดทำสมุดบันทึกวิเคราะหเบื้องตน ขอมูล
สภาวะทรัพยากรประมง และของชุมชนทะเลชายฝง ชุมชนละ 2 ครั้ง 6 ชุมชน มีชาวประมงเขารวม
กิจกรรมแหงละ 50 ราย โดยการจัดประชุมในครั้งที่ 1 ระหวางวันท่ี 24 – 25 และ 28 – 31 พฤษภาคม 
2555 และกำหนดการประชุมในครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 14/15 และ 18/21 มิถุนายน 2555 รวม 300 
ราย 

3. ติดตามการบันทึกขอมูลทรัพยากรประมงของชาวประมงในการออกทำการประมง โดย
แบงเปนชนิดเครื่องมือ สัตวน้ำที่จับได ปริมาณสัตวน้ำ ชวงเวลาการทำการประมง ระยะเวลา 3 เดือน 
(พฤษภาคม – กรกฎาคม 2555) จำนวน 12 ครั้ง ทำใหชาวประมงเกิดมุมของสภาวะทรัพยากรประมง
ในพื้นที่ตนเอง 

4. ผลการบันทึกขอมูลและนำมาวิเคราะหขอมูลแบบงาย เชนที่อำเภอหัวไทร ชุมชนหมูท่ี 
5 และ 6 ตำบลเกาะเพชร ในชวงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2555 พบวาการทำการประมงดวย
เครื่องมืออวนปูมีอัตราการจับ 11.04 กก./วัน ตออวน 500 เมตร เปนปูมาขนาดใหญรอยละ 42.63 ปู
มาขนาดกลาง เฉลี่ย 24.67 และปูมาขนาดเล็ก รอยละ 10.29 ซึ่งทำใหชาวประมงมีแนวคิดท่ีจัดทำแนว
เขตอนุรักษใหมีพื้นที่ปูขนาดเล็กอาศัยแลวจัดทำธนาคารปูมา เพื่อเปนการบริหารจัดการทรัพยากรปูมา
ในพ้ืนที่ตัวเองอยางเหมาะสม ซ่ึงในแตละพ้ืนที่ 6 อำเภอ ไดเสนอในท่ีประชุมกลุมอาสาสมัครเพ่ือ
รับทราบขอมูลเบ้ืองตนทั้งหมด โดยแจงปริมาณสัตวน้ำที่จับไดตามชนิดเครื่องมือ และฤดูกาล  

 

 2.1.2 จังหวัดปตตานี ประเด็น แนวทางการบริหารจัดการประมงประกอบแสงไฟลอ
บริเวณพ้ืนที่ชายฝงและบริเวณจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทียม) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.สำนักงานประมงจังหวัด จัด

ประชุมผูเก่ียวของ ไดแก ชาวประมงพาณิชย
ประกอบแสงไฟลอ (อำเภอเมือง, สายบุร)ี 
ชาวประมงพื้นบาน เพื่อนำเสนอขอมูลทางวิชาการ 
และรับฟงความคิดเห็น  

2.จัดทำกรอบความคิดเห็นจาก
ผูเก่ียวของทุกฝายในการคุมครองแหลงปะการังเทียม  

3.สำนักงานประมงจังหวัด จัด
ประชุมหารือกรอบความคิดเห็นในการคุมครองแหลง
ปะการังเทียมตอผูเก่ียวของไดอยางนอย 1 กลุม  

4.สำนักงานประมงจังหวัด จัด
ประชุมหารือกรอบความคิดเห็นในการคุมครองแหลงปะการงัเทยีมตอผูเก่ียวของไดมากกวา 1 กลุม  

5.สำนักงานประมงจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอน
ในการประกอบอาชีพประมง (พหุภาคี) จังหวัดปตตานี เพ่ือพิจารณา แนวทางคุมครองแหลงปะการัง
เทียม  

ผลการดำเนินงาน 
1 การรับฟงความคิดเห็น 21 พ.ค.55 เชิญผูแทนประมงพ้ืนบาน กรรมการสมาพันธ

ประมงพ้ืนบาน สมาคมประมง จ.ปตตานี  ชาวประมง อ.สายบุรี เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการประมงประกอบแสงไฟลอบริเวณพ้ืนท่ีชายฝงและบริเวณจัดสรางแหลงปะการังเทียม 

2.การหารือกรอบความคิดเห็น 11 ก.ย.55 ปจ.ปตตานี ผอ.ศพท.สงขลา ประชุมเพ่ือ
หารือนอกรอบ แนวทางการนำเสนอกรอบแนวทางรวมกับนายกสมาคมประมง จ.ปตตานี (คุณภูเบศ 
จันทมินิ) ณ ที่ทำการสมาคมฯ  

3. ติการประชุมพหุพาคี 19 ก.ย.55 ประชุมพหุพาคปีระมง  
4.เสนอมาตรการ นำเสนอเขาคณะกรรมการมาตรการอนุรักษกรมประมง 

 
2.1.3 จังหวัดสงขลา เรื่อง

แผนการบริหารจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด
เพ่ือแกไขปญหาทะเลสาบสงขลา 
ความสำคัญ 

ทะเลสาบสงขลานับเปนทะเลสาบ
ที่มีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ  มีพื้นที่มากกวา  
650,000  ไร  ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด  
ไดแก  สงขลา  พัทลุง  และนครศรีธรรมราช  
ทะ เลสาบสงขลาเป นแหล งอาศัยสั ตวน้ ำ
ธรรมชาติที่สำคัญทั้งสัตวน้ำจืด  สัตวน้ำกรอย  
และสัตวทะเล  ที่หลอเลี้ยงใหแกประชาชนที่
อาศัยอยู โดยรอบทะเลสาบสงขลา  ขณะที่
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ผลผลิตจากทะเลสาบสวนที่เหลือยังไดถูกสงจำหนายใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลางมาเปนเวลา
ชานาน  อาชีพทำการประมงเปนอาชีพท่ีสำคัญที่สุดของประชาชนที่อาศัยอยูรอบทะเลสาบ  กวา  168  
หมูบาน  ซึ่งเปนผูประกอบอาชีพทำการประมงรอบๆทะเลสาบไมต่ำกวา  10,000  ราย  อยางไรก็ตาม
เปนท่ีนาเสียดายท่ีการพัฒนาของพ้ืนที่โดยรอบทะเลสาบสงขลา ในชวงหลายศตวรรษที่ผานมาได
กอใหเกิดความเสื่อมโทรมตอทรัพยากรสัตวน้ำในทะเลสาบสงขลาอยางรวดเร็ว  เห็นไดจากการประเมิน
ผลผลิตสัตวน้ำจากแพปลามากกวา  50  แพปลา ที่อยูรอบทะเลสาบสงขลาในชวงระหวางป  พ.ศ.2545  
จนถึงป พ.ศ.2551  ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงพบวาผลผลิตสัตวน้ำลดลง
จาก 1,400,000  กก./ปเหลือเพียง 1,000,000 กก./ป   เทานั้น   

ประเด็นปญหา    ทะเลสาบสงขลา ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาไดเกิดความเสื่อมโทรม 
มีผลตอทรัพยากรสัตวน้ำในทะเลสาบสงขลาลดจำนวนลงอยางตอเนื่อง และมีความขัดแยงกันในหมู
ชาวประมงที่ทำการประมงดวยเครื่องมือตางชนิดกัน ทั้งท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  

แนวทางแกไข  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มีแนวความคิดที่จะนำปญหาของ
ทะเลสาบสงขลามาแกปญหาโดยการบูรณาการรวมกันของหนวยงานกรมประมงจังหวัดสงขลา ดวยการ
จัดทำแผนการบริหารจัดการประมงทะเลจังหวัด เพ่ือสรางความอุดมสมบูรณใหแกทรัพยากรสัตวน้ำใน
ทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืน โดยกำหนดแผนงานเปาหมายไวคราวๆ ดังนี้  
                    1. เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน  ในการมีสวนรวมในการอนุรักษและใชประโยชน
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ำ  และแหลงน้ำอยางย่ังยืน 
  2.  ฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ำในทะเลสาบสงขลา 
  3.  เพิ่มความมั่นคงทางอาหารใหแกชุมชนโดยรอบทะเลสาบสงขลา 
  4.  ลดจำนวนเครื่องมือประมงประเภทประจำที่ในทะเลสาบสงขลา 
  5.  ลดความขัดแยงระหวางเครื่องมือประมงตางชนิดกัน 

6.  กำหนดเขตตางๆ เพ่ือวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เชน 
- เขตอนุรักษในพ้ืนท่ีหนาบาน

ของแตละหมูบาน เพ่ือเวนพ้ืนที่ใหเปนแหลงท่ี
อยูอาศัยของพอแมพันธุสัตวน้ำและสัตวน้ำวัย
ออน  และเปนการคืนความอุดมสมบูรณให
ทะเลสาบสงขลา 

- เขตแ น ว รอ งน้ ำ เพื่ อ ก าร
เดินเรือ 

 - บริเวณแหลงทองเที่ยว 
 - แหลงสถานที่ราชการ วัดวา

อาราม ปูชนียสถานที่สำคัญทางศิลปวัฒนธรรม 
 - บริเวณที่ราษฎรเห็นสมควรที่

จะกำหนดเขตเปนแหลงรักษาพืชพันธุ 
 - พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  

   7. จัดระเบียบเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลา 
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 2.2 กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำชุมชน 
2.2.1 รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำชุมชน” 

บานตันหยงลุโละ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
1) สถานที่ฝกอบรม  โรงเรยีนบานตันหยงลุโละ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
2) วัน/เดือน/ป ท่ีจัดอบรม  วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2555 
3) จำนวนผูเขารับการฝกอบรม (ทั้งหมด)……29.…ราย ชาย......29.........ราย หญิง.........-.............ราย 
4) งบประมาณที่ใช  9,630...บาท  เบิกจายจากงบประมาณโครงการการพัฒนาตามแผนแมบทการ
จัดการประมงทะเลไทย 
5) ปญหาและอุปสรรค  คือ พื้นที่บานตันหยงลุโละเปนพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ภาพสรุปกิจกรรมอบรมชาวประมงพื้นบาน  

 
 
 
 

 



 
38                รายงานประจำป 2555 

    ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

2.2.2 รายงานผลการฝกอบรม หลักสูตร “การจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำชุมชน” 
บานวัดขนุน ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
1) สถานที่ฝกอบรม  โรงเรียนบานวัดขนุน ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
2) วัน/เดือน/ป ที่จัดอบรม  วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555  
3) จำนวนผูเขารับการฝกอบรม (ทั้งหมด)……28.…ราย  ชาย......26.....ราย  หญิง....2... ราย 
4) งบประมาณที่ใช  8,870...บาท  เบิกจายจากงบประมาณโครงการการพัฒนาตามแผนแมบทการ
จัดการประมงทะเลไทย 
5) ปญหาและอุปสรรค  ไมม ี

ภาพสรุปกิจกรรมอบรมชาวประมงพื้นบาน  
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2.2.3 รายงานผลการฝกอบรม หลักสูตร “การจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำชุมชน” 
บานเนินน้ำหัก  ตำบลปากพนงัฝงตะวันออก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
1) สถานที่ฝกอบรม  ท่ีทำการกลุมชาวประมงพื้นบานบานเนินน้ำหัก ตำบลปากพนังฝงตะวันออก 
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) วัน/เดือน/ป ท่ีจัดอบรม  วันท่ี 27 มีนาคม 2555 
3) จำนวนผูเขารับการฝกอบรม (ทั้งหมด)……39.…ราย    ชาย...28....ราย    หญิง.. 11... ราย 
4) งบประมาณที่ใช  10,250...บาท  เบิกจายจากงบประมาณโครงการการพัฒนาตามแผนแมบทการ
จัดการประมงทะเลไทย 
5) ปญหาและอุปสรรค  คือ พื้นที่บานตันหยงลุโละเปนพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ภาพสรุปกิจกรรมอบรมชาวประมงพื้นบาน  
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2.2.4 รายงานผลการฝกอบรม หลักสูตร “การจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำชุมชน” บานวัดจันทร  ตำบล
วัดจันทร  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
1) สถานที่ฝกอบรม  ที่ทำการกลุมชาวประมงพื้นบาน ตำบลวัดจันทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
2) วัน/เดือน/ป ที่จัดอบรม  วันท่ี 28 มีนาคม 2555 
3) จำนวนผูเขารับการฝกอบรม (ทั้งหมด)……22.…ราย    ชาย......19.........ราย    หญิง.........3..... ราย 
4) งบประมาณที่ใช  7,850...บาท  เบิกจายจากงบประมาณโครงการการพัฒนาตามแผนแมบทการ
จัดการประมงทะเลไทย 
5) ปญหาและอุปสรรค  เนื่องจากชาวประมงบานนี้สามารถทำการประมงไดท้ังในทะเลอาวไทย และ
ทะเลสาบสงขลา จึงนัดชาวประมงประชุมหรืออบรมคอนขางยาก  

ภาพสรุปกิจกรรมอบรมชาวประมงพื้นบาน 
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3. กิจกรรมจัดทำระบบติดตามเรือ : การติดตามแหลงทำการประมงของเรืออวนลาก 
ดวยระบบติดตามเรือ(Vessel Monitoring System ; VMS) บริเวณอาวไทยตอนลาง 

ตามท่ีสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ไดจัดทำระบบติดตามเรือ หรือ VMS 
และไดกำหนดเรือประมงพาณิชยที่เขารวมโครงการ เปนเรือที่มีขนาดความยาวมากกวา 14 เมตร 
จำนวน 100 ลำ ทั่วทั้งนานน้ำไทย และไดมอบหมายใหแตละศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลในแตละ
พื้นท่ีรับผิดชอบดูแลเรอืประมงที่เขารวมโครงการ ศูนยฯ ละ 20 ลำ โดยในสวนของพ้ืนท่ีอาวไทย
ตอนลาง ประกอบดวย เรืออวนลากแผนตะเฆ จำนวน 7 ลำ อวนลากคู จำนวน 9 ลำ อวนลอมซั้ง 
จำนวน 2 ลำ อวนลอมปลาจะละเม็ด จำนวน 1 ลำ และอวนครอบหมึก จำนวน 1 ลำ จึงไดทำการติดตั้ง
อุปกรณรับสงสัญญาณ หรือกลอง VPS (Vessel Positioning System) กับเรือประมง 

จากการติดตามรวบรวมขอมูลแหลงทำการประมงของเรือที่เขารวมโครงการผานระบบ
ออนไลน ทางเว็บไซด http://vms.xsense.co.th ถึงตำแหนงที่เรือ สถานะของเรือ พฤติกรรมการทำ
ประมง การเดินเรือ การทำประมง ในรอบปท่ีผานมา ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 ของ
เรือประมงอวนลากแผนตะเฆ และอวนลากคู ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา สามารถแสดง
สถานการณสงขอมูลของเรือแตละลำดังตารางท่ี 1 และเมื่อไดประมวลขอมูลของเรือแตละเครื่องมือ
นำมาซอนทับกันทุกเดือน พบแหลงทำการประมงท่ีเรือไปทำการประมงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แหลงทำการประมง 
1.1 เรือประมงอวนลากแผนตะเฆ 

แหลงทำการประมงของเรือประมงอวนลากแผนตะเฆ มีการทำการประมง บริเวณ อ.ทับ
สะแก จ.ประจวบครีีขันธ ลงมาจนถึง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร หางฝงประมาณ 8 ไมลทะเล  บริเวณหนา อ.
หลังสวน จ.ชุมพร หางฝงประมาณ 20 ไมลทะเล  บรเิวณ ทิศเหนือ เกาะพงนั จ.สุราษฏธานี หางฝง
ประมาณ 3 ไมลทะเล  บริเวณทิศตะวันออก ของเกาะพงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฏธานี หางฝง
ประมาณ 12 – 24 ไมลทะเล   บริเวณหนา อ.สิชล ถึง แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช หางฝง
ประมาณ 18 – 28 ไมลทะเล   บรเิวณ หนา อ.ทาศาลา ถึง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช หางฝง
ประมาณ 54 – 66 ไมลทะเล และ บริเวณต้ังแต หนา อ.เมือง จ.ปตตานี ถึง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หาง
ฝงประมาณ 16 ไมลทะเล (ภาพที่ 1ก)  
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ตารางที่ 1 สถานะการรับ-สงสัญญาณจากกลอง VPS ของเรือประมงท่ีเขารวมโครงการ VMS ป 2555 
ลำดับ

ที ่ ชื่อเรือ 
ม.ค
. 

ก.พ
.  

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

1 
ก.แกวสมุทรธรรม
7   /  / /   /     

    
  

2 ส.เจริญพรนาวี /                     / 
3 ศิริพร9               / / / / / 
4 ป.เฉลิมเกียรต ิ                         
5 ป.พิชัยสมุทร8 / / / / / / / / / / / / 
6 ว.ทรายนาวี4 / / /                   
7 ทวีทรัพย1     / / /               
8 ทวีทรัพย19 / / / / / / / / / / / / 
9 ก.โชคอนาวิล22 / / / / / / / / / / / / 
10 ชาญวัฒนา5 / / / / / / / / / / / / 
11 ธ.เอกมารีน                         
12 รุงวิภาพร99                        
13 พรวิษณ1ุ     / / / / /   / / / / 
14 ศิริพงษ3     / / / / / / / /     
15 เกรียงไกรสมุทร2 / / / /   / / / / / / / 
16 กระแสรสิน6 / / / / / / / / / / / / 
17 กระแสรสิน12             / /         
18 กระแสรสิน25                         
19 กระแสรสิน29 / / / /       / /   / / 
20 กระแสรสิน39           / /   / /     

 
1.2 เรือประมงอวนลากคู 

 
แหลงทำการประมงของเรือประมงอวนลากคู หนาแนนบริเวณ อ.ทับสะแก ลงมาถึง อ.บาง

สะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ หางฝงประมาณ 8 ไมลทะเล  จาก อ.บางสะพานนอย จ.
ประจวบคีรขีันธ  ถึง อ.สวี จ.ชุมพร หางฝงประมาณ 10 – 30 ไมลทะเล จากหนา อ.เมอืง ถึง อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร หางฝงประมาณ 20 ไมลทะเล บริเวณทิศตะวันออก ของเกาะพงัน จ.สุราษฎธานี หางฝง
ประมาณ 4 – 18 ไมลทะเล  บริเวณทิศตะวันออกจนถึงทิศใตของ เกาะสมุย จ.สุราษฎธานี หางฝง
ประมาณ 3 ไมลทะเล  บริเวณหนา อ. ขนอม ลงมาจนถึง แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช หางฝงประมาณ 3 – 8 ไมลทะเล  บริเวณหนาแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช หางฝง 8 - 20 ไมลทะเล และ 44 – 60 ไมลทะเล  บริเวณหนา อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช ลงมาจนถึง อ.เมือง จ.สงขลา หางฝงประมาณ 3 – 54 ไมลทะเล เปนแหลงประมงอวน
ลากคูท่ีหนาแนนที่สุดในพื้นที่อาวไทยตอนลาง  บริเวณหนา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ถึง อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา หางฝงประมาณ 60 ไมลทะเล และ บริเวณ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ถึง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
หางฝงประมาณ 8 – 20 ไมลทะเล และ 50 - 60  ไมลทะเล (ภาพท่ี 1ข) 
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(ก)                                                    (ข) 

ภาพที่ 1 แหลงทำการประมงที่หนาแนนของเรือประมงอวนลากแผนตะเฆ (ก) และ อวนลากคู (ข)  
 จากการ ติดตามดวยระบบ VMS ในชวงเดอืนมกราคม - ธันวาคม ป 2555 

  
2. สรุปประเด็นปญหาที่พบในการใชงานระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System) 

จากเรือที่เขารวมโครงการฯ นำรองใชระบบติดตามเรือ จำนวน 20 ลำ ในป 2555 ในความ
รับผิดชอบของศนูยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง พบปญหาท่ีเกิดกับเรือที่ติดตั้งระบบฯ 
สวนหนึ่งเกิดจากอุปกรณของระบบ ไปรบกวนอุปกรณเครื่องมือสื่อสารภายในเรือ เชนวิทยุสื่อสาร และ
อุปกรณในการทำการประมง เชน เครื่องมือคนหาฝูงปลา เกิดปญหามากกับเรือประมงอวนลอม ซึ่ง
จำเปนตองใชอุปกรณดังกลาว แนวทางแกไขเบื้องตน ไดเรียกชางของทางผูรับผิดชอบมาแกไข ซึ่งก็เปน
การยาก เรือที่เขารวมโครงการฯจึงไดตัดระบบไฟฟาของอุปกรณที่ติดตั้งบนเรือออก (จากการสอบถาม
ผูประกอบการเรือประมงที่เขารวมโครงการ) อีกปญหาหนึ่งคือ อุปกรณขาดการสงสัญญาณเปน
เวลานาน ทำใหไมสามารถใชงานระบบได แนวทางแกไข ก็คลายกับ สาเหตุแรกคือ เกิดจากชางมีจำนวน
จำกัด และเรือประมงไมสามารถนัดหมายวันที่แนนอนได ในสวนระบบเอง ผูประกอบการแจงวา ระบบ
ไมสามารถท่ีจะติดตามเรือประมง ไดตลอดเวลาและทุกสถานที่นอกเหนือจากนานน้ำไทย ซึ่งเกิดจาก
ระบบฯ ใชการสงสัญญาณดวยระบบสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซึ่งเมือเรือประมงออกนอกเขตสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่แลวสัญญาณที่สงมาจากเรือจะขาดหายไป และเมื่อออกนอกเขตนานน้ำไทยในสวน
ของเรือที่ประมงท่ีสำปะทานทำประมงในนานน้ำประเทศเพ่ือนบาน ก็ไมสามารถติดตามเรือไดเชนกัน 
สวนปญหาที่เกิดจากผูประกอบการเรือประมง คือผูประกอบการเรือประมงไมมีความชำนาญในการใช
งานอินเตอรเน็ตเพื่อติดตามเรือประมง ขาดบุคลากรในการดำเนินการใชงานระบบ และปญหาจากผู
ควบคุมเรือ  
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สถานการณทรัพยากรประมง
ทะเลบริเวณอาวไทยตอนลางจาก

เรือสำรวจประมง ป 2555 
ขวัญชัย ปานแกว และ วิรัตน สนิทมัจโร 

กลุมงานสำรวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง 

          ……………………………………… 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทย
ตอนลาง ไดติดตามสถานการณทรัพยากร
ประมงทะเลบริเวณอาวไทยตอนลาง 

(ตอนลางอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปตตานี และนราธิวาส) ตาม
นโยบายของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เพ่ือใหทราบถึงสภาพการณ  ประเด็น 
ปญหา อันจะกอใหเกิดการตระหนักถึงความสูญเสียของทรัพยากรที่เกิดขึ้น หากมิไดใชประโยชน
ทรัพยากรอยางมีคณุคา และขาดการจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการสำรวจทรัพยากร
ประมงทะเลดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ ขนาดตาอวนกนถุง 40 มิลลิเมตร และอวนคลุมกนถุงขนาด
ตาอวน 25 มิลลิเมตร ดวยเรือสำรวจ “ ประมง 9”  บริเวณเขตการประมง 7, 8 และ 9 (ภาพที่ 1 และ 
2)   ในเดือนมีนาคม   เมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม 2555 ทำการลากอวน 90 ครั้ง จาก 23 
สถานี ครอบคลุมระดับความลึกน้ำ 13-51 เมตร พบวาปริมาณการจับสัตวน้ำตอหนวยการลงแรงประมง 
(catch per unit effort, CPUE) บรเิวณอาวไทยตอนลางเฉลี่ยเทากับ 13.451 กก./ชม. ประกอบดวย
กลุมปลาหมึกสูงสุดรอยละ 30.67 รองลงมาคือกลุมปลาเปดแท รอยละ 29.69 ปลาหนาดิน รอยละ 
29.60 ปลาผิวน้ำ รอยละ 4.62  หอย รอยละ 2.38  ปู รอยละ 2.25 สัตวน้ำเศรษฐกิจอื่นๆ รอยละ 0.91 
และกุง รอยละ  0.29 (ภาพที ่2 และ 3)  
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ภาพท่ี 1 แผนทีแ่สดงสถานีสำรวจทรัพยากรสตัวน้ำบรเิวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

 

ภาพที่ 2  องคประกอบสัตวน้ำ (%) ท่ีจับไดจากเรือสำรวจประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

 

เมื่อพิจารณาอัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ยรายสถานีพบวาแพรกระจายอยูในชวง 7.733-
23.451 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดที่สถานี 371 บริเวณหนาอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา 
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รองลงมาคือสถานี 420 บริเวณหนาอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และสถานี 399 บริเวณแนวนอกหนา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เทากับ 23.197, 20.987 และ 17.600  กก./ชม. ตามลำดับ โดยมีอัตราการ
จับต่ำสุดที่สถานี 319 บริเวณหนาอำเภอหัวไทร และสถานี 268 หนาแหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราช เทากับ 7.733  และ 7.822 กก./ชม. ตามลำดับ (ภาพที่ 3) 

 

ภาพที่ 3  อัตราการจับสัตวนำ้รวมเฉลี่ย (กก./ชม.) จากเรือสำรวจประมงบรเิวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

  เมื่อพิจารณาองคประกอบสัตวน้ำที่จับได โดยจำแนกตามกลุมสัตวน้ำ พบวา กลุมปลา
ผิวน้ำ (pelagic fish) พบวาแพรกระจายอยูในชวง 0.158-1.522 กก./ชม. มี CPUE เทากับ 0.622 กก./
ชม. โดยพบวามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดบริเวณสถานี 268 รองลงมาคือ สถานี 201, 243 และต่ำสุดที่
สถานี 447 เทากับ 1.522, 1.202,  0.902 และ 0.158 กก./ชม. ตามลำดับ (ภาพที่ 4) โดยปลาผิวน้ำที่
จับไดสูงสุด คือ ปลาสีกุนชนิด  Atule mate มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.127 กก./ชม. จับไดสูงที่สถานี 445, 
424 และสถานี 245 (ภาพท่ี 5ก) รองลงมา คือปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) มีอัตราการจับ 
0.104 กก./ชม. จับไดสูงที่สถานี 201, 347 และสถานี 424 ตามลำดับ (ภาพที่ 5ข) 
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ภาพที่ 4  อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาผิวน้ำ (กก./ชม.) จากเรือสำรวจประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

    

ภาพที่ 5  อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของปลาสีกุนชนิด  Atule mate (ก) และปลาลัง (ข) จากเรือสำรวจ 
 ประมง บริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

  กลุมปลาหนาดิน (demersal fish) พบวาแพรกระจายอยูในชวง 1.395-8.757 กก./
ชม. มี CPUE เทากับ 3.982 กก./ชม. โดยพบวามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดบริเวณสถานี 420 รองลงมา
คือ สถานี 371, 424 และต่ำสุดท่ีสถานี 268 เทากับ 8.757, 8.298,  6.215 และ 1.395 กก./ชม. 
ตามลำดับ (ภาพที่ 6) โดยปลาหนาดินท่ีจับไดสูงสุด คือ ปลาทรายขาว (Scolopsis taeniopterus) มี
อัตราการจับเฉลี่ย 0.749 กก./ชม. จับไดสูงท่ีสถานี 420, 371 และสถานี 395 (ภาพท่ี 7ก) รองลงมา 
คือปลาแพะชนิด Upeneus sundaicus มีอัตราการจับ 0.545 กก./ชม. จับไดสูงท่ีสถานี 319, 397 
และสถานี 243 ตามลำดับ (ภาพที่ 7ข) 

ก ข 
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ภาพที่ 6  อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาหนาดิน (กก./ชม.) จากเรอืสำรวจประมงบรเิวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

    

ภาพที่ 7  อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของปลาทรายขาว (ก) และปลาแพะชนิด Upeneus sundaicus 
 (ข) จากเรือสำรวจประมง บริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

  กลุมปลาหมึก (cephalopods) พบวาแพรกระจายอยูในชวง 2.135-8.162 กก./ชม. มี 
CPUE เทากับ 4.071 กก./ชม. โดยพบวามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดบริเวณสถานี 466 รองลงมาคือ 
สถานี 424, 447 และต่ำสุดที่สถานี 268 เทากับ 8.162, 6.848,  6.714 และ 2.135 กก./ชม. 
ตามลำดับ (ภาพที่ 8) โดยปลาหมึกที่จับไดสูงสุด คือ หมึกกลวยชนิด Photololigo chinensis มีอัตรา
การจับเฉลี่ย 2.330 กก./ชม. จับไดสูงที่สถานี 447, 466 และสถานี 399 (ภาพที่ 9ก) รองลงมา คือ 
หมึกกลวยชนิด หมึกกลวยชนิด Photololigo chinensis  มีอัตราการจับ 1.116 กก./ชม. จับไดสูงที่
สถานี 422, 3424 และสถานี 445ตามลำดับ (ภาพท่ี 9ข) และหมึกกระดองชนิด Sepia recurvirostra 
เทากับ 0.104 กก./ชม. จับไดสูงสดุที่สถานี 420 

ก ข 
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ภาพที่ 8 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาหมึก (กก./ชม.) จากเรือสำรวจประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

    

ภาพที่ 9  อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของหมึกกลวยชนิด Photololigo chinensis (ก) และชนิด 
 Photololigo chinensis (ข) จากเรอืสำรวจประมง บริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

กลุมกุง (shrimps) พบวาแพรกระจายอยูในชวง 0.002-0.125 กก./ชม. มี CPUE เทากับ 
0.039 กก./ชม. โดยพบวามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดบริเวณสถานี 243 รองลงมาคือ สถานี 268, 201 
และไมพบที่สถานี 424 และ 445  (ภาพที่ 10) โดยกุงที่จับไดสูงสุด คือ กุงทรายชนิด 
Metapenaeopsis barbata พบวาแพรกระจายอยูในชวง 0.001-0.074 กก./ชม. มี CPUE เทากับ 
0.016 กก./ชม.(ภาพที่ 11ก) และ M. palmensis พบวาแพรกระจายอยูในชวง 0.001-0.042 กก./ชม. 
มี CPUE เทากับ 0.007 กก./ชม.  (ภาพท่ี 11ข) 

ก ข 
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ภาพที่ 10 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมกุง (กก./ชม.) จากเรือสำรวจประมงบรเิวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

    

ภาพที่ 11  อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของกุงทรายชนิด Metapenaeopsis barbata (ก) และชนิด 
  M. palmensis (ข) จากเรือสำรวจประมง บริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

  กลุมกุง (shrimps) พบเพียงเล็กนอยเทานั้น มี CPUE เทากับ 0.039 กก./ชม. อัตรา
การจับสูงสุด 0.124 กก./ชม. บริเวณสถานี 243 รองลงคอื 0.116 และ 0.104 กก./ชม. บริเวณสถานี 
268 และ 201 ตามลำดับ  ชนิดที่พบมากคือ กุงทรายชนิด Metapenaeopsis barbata เทากับ 
0.016 กก./ชม. และ M. palmensis เทากับ 0.007 กก./ชม. 

  กลุมปู (crabs) มี CPUE เทากับ 0.302 กก./ชม. อัตราการจับสูงสุด 0.896 กก./ชม. 
บริเวณสถานี 268 รองลงคือ 0.862 และ 0.851 กก./ชม. บริเวณสถานี 243 และ 420 ตามลำดับ โดย
สวนใหญจะพบปูลาย (Charybdis feriatus) และปูตายาว (Podophthalmus vigil) อัตราการจับเฉลี่ย
เทากับ 0.106 และ 0.103 กก./ชม. ตามลำดับ 

ก ข 
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  กลุมหอย (shells) มี CPUE เทากับ 0.320 กก./ชม. อัตราการจับสูงสุด 2.188 กก./
ชม.บริเวณสถานี 420 รองลงคือ 1.078 และ 0.809 กก./ชม. บริเวณสถานี 445 และ 395 ตามลำดับ 
โดยสวนใหญจะพบหอยจุกพราหมณ (Cymbiola nobilis) และหอยเชลล (Amusium pleuronectes) 
อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.142 และ 0.089 กก./ชม. ตามลำดับ 
  กลุมสัตวน้ำเศรษฐกิจอื่นๆ (Miscellaneous species) มี CPUE เทากับ 0.122 กก./
ชม.อัตราการจับสูงสุด 1.027 กก./ชม. บริเวณสถานี 420 รองลงคือ 0.331 และ 0.210 กก./ชม. 
บริเวณสถานี 243 และ 371 ตามลำดับ ชนิดที่พบมากคือ ก้ังกระดาน(Thenus orientalis) เทากับ 
0.068  กก./ชม.รองลงมาคือ กั้งตั๊กแตน เทากับ 0.046 กก./ชม. 
     กลุมปลาเปดแท (true trash fish) มี CPUE เทากับ 3.981 กก./ชม.อัตราการจับ
สูงสุด 9.972 กก./ชม.บริเวณสถานี 371 รองลงคือ 8.047 และ 6.146 กก./ชม. บริเวณสถานี 294 และ 
270 ตามลำดับ องคประกอบสัตวน้ำที่พบสวนใหญ คือ วงศปลาแปน (Leiognathidae) โดยสำรวจพบ
ชนิด Leiognathus leuciscus มีอัตราการจับสูงสุด เทากับ 1.144  กก./ชม.รองลงมาคือ ปลาแปน
ชนิด L. bindus และปลาแปนแกว (Pentaprion longimanus) มีอัตราการจับ เทากับ 0.624 และ 
0.479  กก./ชม. ตามลำดับ 
  จากผลการสำรวจเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจับสัตวน้ำในชวงเดียวกันของป 2547-
49  ซ่ึงมีผลจับเทากับ 27.919, 22.879 และ 26.234 กก./ชม. ตามลำดับ (วิรัตน และณรงคศักดิ์, 
2549; วิรัตน และคณะ, 2550) ป 2550 - 2554 เทากับ 29.492, 28.768, 16.994, 15.479 และ 
12.263 กก./ชม.ตามลำดับ (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง, 2551-2554)  โดยในป 
2555 มีอัตราการจับเพ่ิมขึ้นเล็กนอย โดยพบวา กลุมปลาหนาดิน มีปริมาณการจับลดลงจากป 2554 
จากรอยละ 31.04 เหลือ รอยละ 29.67 กลุมปลาเปดแทจากเดิมรอยละ 22.74 เพ่ิมเปนรอยละ 29.61 
แสดงใหเห็นวาสัตวน้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจถูกใชประโยชนมาก จนสงผลใหอัตราการจับลดลง 
และเปนที่นาสังเกตวา กลุมปลาหมึก มีอัตราการจับที่ลดลงเล็กนอย โดยลดลงจากป 2554 รอยละ 
36.78 เหลือรอยละ 30.28 ซึ่งนาจะมีผลจากการทำการประมงหมึกที่เพ่ิมขึ้นในชวงที่ผานมา เมื่อ
พิจารณาองคประกอบชนิดของสัตวน้ำชนิดเดนที่จับไดพบวา กลุมปลาหนาดิน ปลาหมึก ปู และปลาเปด
แท เปนชนิดเดนคลายกันกับผลการศึกษาในป 2554 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจับสัตวน้ำอาจมี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหลงประมง การพัฒนาเครื่องมือ/เทคโนโลยีการจับสัตวน้ำ
ของชาวประมง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สภาพภูมิอากาศ ลวนแลวแตเปนปจจัยที่สงผลทำใหทรัพยากรสัตว
น้ำมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอัตราการจับสัตวน้ำบริเวณอาวไทยลดลงอยางตอเนื่องอยูในระดับต่ำที่สุดซึ่ง
นอยกวาอัตราการจับในป 2546 (17.754 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ป 2552 (16.994 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ป 2553 
(15.749 กิโลกรัม/ชั่วโมง) และ ป 2554 (12.263 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ซึ่งเปนระดับท่ีต่ำสุด ภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ิน และผูเก่ียวของทุกภาคสวน จึงพึงตระหนักถึงการเสื่อมสภาพลงของ
แหลงประมงและทรัพยากรสัตวน้ำ ควรหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือฟนฟูทะเลไทยให
คืนความอุดมสมบูรณเพ่ิมมากข้ึน มีการควบคุมจำนวนเรือและเครื่องมือประมงใหเหมาะสมกับ
ทรัพยากรในแตละประเภท เสริมสรางจรรยาบรรณในการทำประมงดวยความรับผิดชอบ ลดการใช
ประโยชนทรพัยากรที่ยังไมไดขนาดจนเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในแตละปอยางประเมินคาไมได 
การบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐและองคกรชุมชนทองถ่ินตองมีประสิทธิภาพและเดินไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงจะฟนคืนความอุดมสมบูรณของทองทะเลไทย และสรางความมั่นคงทางอาหารของ
ลูกหลานไทยได 
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การติดตามปริมาณโลหะหนักในสัตวน้ำและน้ำทะเลจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ภายใต
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง ป 2555 

โดย สมชาย วบิุญพนัธ ์กลุ่มงานชีวประวตัิสัตวท์ะเล 

 
จากการวิเคราะหปริมาณแคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) ในสัตว

น้ำและน้ำทะเลจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง จำนวน 23 สถานี ไดแก สถานี 201  221  243  
245  268 270  294  296  319  321  345  347  371  373  395  397  399  420  422  424  445  
447 และ 466  (ภาพที่ 1) โดยเก็บตัวอยางน้ำทะเลและสัตวน้ำ จำนวน 9 ชนิด ไดแก หมึกกลวย 
(Photololigo spp.) หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana)  หมึกสาย (Octopus spp.)  หมึกกระดอง 
(Sepia spp.) ปลาทรายแดง (Nemipterus spp.) ปลาตาหวาน  (Priacantus spp.) ปลาปากคม 
(Saurida spp.) ปลาทรายขาว (Scolopsis spp.) และปลาแพะ (Upenaeus spp.) ท่ีจับไดจากเรือ
สำรวจประมง 9 จำนวน 4 เที่ยวเรือ ในระหวางเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม 2555 ผลการวิเคราะห
เปนดังนี ้

 

 

     ภาพท่ี 1  พ้ืนท่ีศึกษา และจุดเก็บตัวอยางจำนวน 23 สถานี บริเวณอาวไทยตอนลาง 
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1. ผลการวิเคราะหปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ในสัตวน้ำจากแหลงประมง 
บริเวณอาวไทยตอนลาง 

 1.1 ปริมาณแคดเมียม 
ปริมาณแคดเมียมท่ีสะสมในสัตวน้ำที่จับไดจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง คาพิสัย

อยูในชวง 0.001-4.180 ไมโครกรัม/กรัม (ppm) คาเฉลี่ยรวมทั้ง 4 เดือน (เที่ยวเรือ) พบวาหมึกสายมี
ค าสูงสุด 0.333+0.716 ไมโครกรัม/กรัม รองลงมาพบในหมึกกลวยและหมึกกระดอง มีค าเฉลี่ ย 
0.092+0.204 และ 0.049+0.042 ไมโครกรัม/กรัม ตามลำดับ และพบคาต่ำสุดในปลาทรายขาว 
0.006+0.004 ไมโครกรัม/กรัม (ตารางที่ 1)  
ตารางที ่1  ปรมิาณแคดเมียม (ไมโครกรัม/กรัม) ในสัตวน้ำจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

ชนิดสัตวน้ำ 
ปริมาณแคดเมียม (ไมโครกรัม/กรัม) 

ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. คาพิสัย คาเฉลี่ย 
หมึกกลวย 0.038+0.013 0.231+0.370 0.049+0.026 0.041+0.028 0.007-1.874 0.092+0.204 

หมึกกระดอง 0.042+0.013 0.069+0.071 0.057+0.020 0.022+0.012 0.005-0.312 0.049+0.042 

หมึกหอม 0.009+0.005 0.016+0.009 0.010+0.005 0.034+0.057 0.003-1.173 0.017+0.029 

หมึกสาย 0.203+0.257 0.887+1.371 0.157+0.107 0.142+0.108 0.040-4.180 0.333+0.716 

ปลาทรายแดง 0.007+0.001 0.022+0.077 0.007+0.003 0.009+0.007 0.002-0.358 0.011+0.039 

ปลาตาหวาน 0.006+0.001 0.011+0.005 0.012+0.017 0.010+0.004 0.003-0.075 0.010+0.010 

ปลาปากคม 0.014+0.005 0.014+0.010 0.014+0.006 0.015++0.005 0.003-0.051 0.014+0.007 

ปลาทรายขาว 0.005+0.002 0.007+0.002 0.006+0.007 0.006+0.004 0.001-0.036 0.006+0.004 

ปลาแพะ 0.022+0.011 0.008+0.005 0.017+0.011 0.013+0.002 0.003-0.049 0.015+0.009 

 1.2 ปริมาณตะกั่ว 
ปริมาณตะก่ัวที่สะสมในสัตวน้ำที่จับไดจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง คาพิสัยอยู

ในชวง 0.004-1.049 ไมโครกรัม/กรัม คาเฉล่ียรวมท้ัง 4 เดือน พบวาหมึกสายมีคาสูงสุด 0.106+0.062 
ไมโครกรัม/กรัม รองลงมาพบในปลาตาหวาน และหมึกกระดอง มีคา 0.100+0.142 และ 0.085+0.056 
ไมโครกรัม/กรัม ตามลำดับ และพบคาต่ำสุดในปลาแพะ 0.050+0.026 ไมโครกรัม/กรัม (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  ปริมาณตะก่ัว (ไมโครกรมั/กรัม) ในสัตวน้ำจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

ชนิดสัตวน้ำ 
ปริมาณตะกั่ว (ไมโครกรัม/กรัม) 

ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. คาพิสัย คาเฉลี่ย 

หมึกกลวย 0.059+0.034 0.062+0.020 0.069+0.037 0.043+0.019 0.022–0.185 0.058+0.030 

หมึกกระดอง 0.099+0.065 0.103+0.063 0.073+0.049 0.051+0.021 0.031–0.240 0.085+0.056 

หมึกหอม 0.062+0.047 0.071+0.028 0.078+0.059 0.065+0.026 0.028–0.223 0.070+0.041 

หมึกสาย 0.093+0.063 0.147+0.098 0.099+0.043 0.089+0.019 0.054–0.354 0.106+0.062 

ปลาทรายแดง 0.042+0.028 0.061+0.028 0.066+0.064 0.060+0.033 0.022–0.290 0.057+0.042 

ปลาตาหวาน 0.056+0.037 0.121+0.088 0.084+0.081 0.138+0.277 0.022–1.049 0.100+0.142 

ปลาปากคม 0.043+0.028 0.095+0.081 0.057+0.036 0.060+0.038 0.017–0.448 0.064+0.054 

ปลาทรายขาว 0.043+0.021 0.093+0.065 0.083+0.068 0.051+0.021 0.004–0.325 0.069+0.054 

ปลาแพะ 0.037+0.028 0.058+0.024 0.057+0.025 0.045+0.024 0.021–0.136 0.050+0.026 



 
54                รายงานประจำป 2555 

    ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

  1.3 ปริมาณทองแดง  
ปริมาณทองแดงที่สะสมในสัตวน้ำที่จับไดจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง คา

พิสัยอยู ในชวง 0.005-19.377 ไมโครกรัม/กรัม คาเฉลี่ยรวมทั้ง 4 เดือน พบวาหมึกสายมีคาสูงสุด 
6.171+3.912 ไมโครกรัม/กรัม รองลงมาพบในหมึกกระดอง และหมึกหอม มีคา 2.133+0.366 และ 
1.813+0.924 ไมโครกร ัม/กรัม ตามลำด ับ  และพบค าต ่ำส ุดในปลาทรายขาว 0.313+0.225 
ไมโครกรัม/กรัม (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3  ปริมาณทองแดง (ไมโครกรัม/กรัม) ในสัตวน้ำจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

ชนิดสัตวน้ำ 
ปริมาณทองแดง (ไมโครกรัม/กรัม) 

ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. คาพิสัย คาเฉลี่ย 

หมึกกลวย 1.378+0.154 1.677+0.433 1.342+0.178 1.609+0.669 0.267-2.475 1.500+0.428 

หมึกกระดอง 2.157+0.162 2.390+0.411 2.002+0.172 1.950+0.480 0.343-3.390 2.133+0.366 

หมึกหอม 2.023+0.260 2.439+1.506 1.348+0.116 1.536+0.413 1.068-5.173 1.813+0.924 

หมึกสาย 6.122+3.305 9.382+6.645 5.556+0.763 4.101+1.132 1.760-19.377 6.171+3.912 

ปลาทรายแดง 0.601+0.289 0.323+0.327 0.358+0.073 0.485+0.322 0.157-1.739 0.438+0.288 

ปลาตาหวาน 0.637+0.205 0.302+0.188 0.394+0.235 0.379+0.079 0.005-1.036 0.415+0.222 

ปลาปากคม 0.408+0.044 0.188+0.037 0.348+0.109 0.871+0.586 0.107-2.388 0.440+0.375 

ปลาทรายขาว 0.411+0.104 0.232+0.091 0.253+0.127 0.375+0.390 0.066-1.966 0.313+0.225 

ปลาแพะ 0.691+0.224 0.283+0.064 0.500+0.118 0.459+0.149 0.191-0.960 0.473+0.200 

 1.4 ปริมาณสังกะสี  
       ปริมาณสังกะสีท่ีสะสมในสัตวน้ำที่จับไดจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง คาพิสัยอยู
ในชวง 0.300-19.057 ไมโครกรัม/กรัม คาเฉลี่ยรวมทั้ง 4 เดือน พบวาหมึกสายมีคาสูงสุด 14.109+2.864 
ไมโครกรัม/กรัม รองลงมาพบในหมึกกระดอง และหมึกกลวย มีคา 12.465+1.744 และ 9.767+1.654 
ไมโครกรัม/กรัม ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4  ปริมาณสังกะสี (ไมโครกรัม/กรัม) ในสัตวน้ำจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 
2555 

ชนิดสัตวน้ำ 
ปริมาณสังกะสี (ไมโครกรัม/กรัม) 

ก.พ.  เม.ย. มิ.ย. ก.ค. คาพิสัย คาเฉลี่ย 

หมึกกลวย 9.016+1.382 10.724+2.402 9.301+0.773 10.014+1.022 3.030-15.084 9.767+1.654 

หมึกกระดอง 12.455+0.694 11.528+1.042 13.776+1.945 12.026+2.155 4.760-17.416 12.465+1.744 

หมึกหอม 8.633+0.253 9.687+1.732 9.189+0.480 10.018+0.981 6.511-11.486 9.450+1.138 

หมึกสาย 14.380+3.572 12.939+2.481 15.941+1.981 12.729+2.719 7.968-19.057 14.109+2.864 

ปลาทรายแดง 3.341+00.267 4.302+2.173 2.918+0.304 3.250+0.662 2.449-13.352 3.450+1.252 

ปลาตาหวาน 3.088+0.178 3.988+1.037 2.967+0.414 3.448+0.982 2.350-6.761 3.389+0.850 

ปลาปากคม 3.540+0.262 3.374+0.619 3.299+0.469 3.455+0.403 2.339-4.621 3.414+0.461 

ปลาทรายขาว 2.739+0.292 3.182+0.771 2.633+0.231 3.500+2.941 0.300-15.643 3.024+1.546 

ปลาแพะ 3.399+0.279 3.494+0.589 3.361+0.397 3.350+0.272 2.712-4.558 3.401+0.407 
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2. ผลการวิเคราะหปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ในน้ำทะเลจากแหลงประมง 
บริเวณอาวไทยตอนลาง  

 2.1 ปริมาณแคดเมียม 
ปริมาณแคดเมียมที่สะสมในน้ำทะเลทั้ง 23 สถานี ในแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง คา

พิสัยอยูในชวง 0.009-0.171 ไมโครกรัม/ลิตร (ppb) พบวาสถานี 395 มีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด 0.057+0.076 
ไมโครกรัม/ลิตร และต่ำสุดสถานี 221 และ 424 มีคาเฉลี่ยรวม 0.015+0.003 ไมโครกรัม/ลิตร (ตารางที่ 5)  

ตารางที่ 5  ปริมาณแคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร) ในน้ำทะเลจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 
2555 

สถานี 
ปริมาณแคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร) 

ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. คาพิสัย คาเฉลี่ย 
201 0.023 0.014 0.055 0.017 0.014-0.055 0.027+0.019 

221 0.019 0.011 0.016 0.014 0.011-0.019 0.015+0.003 

243 0.050 0.013 0.017 0.016 0.013-0.050 0.024+0.017 

245 0.023 0.013 0.023 0.018 0.013-0.023 0.019+0.005 

268 0.040 0.011 0.028 0.021 0.011-0.040 0.025+0.012 

270 0.014 0.011 0.018 0.055 0.011-0.055 0.025+0.021 

294 0.022 0.011 0.019 0.017 0.011-0.022 0.017+0.005 

296 0.025 0.020 0.018 0.013 0.013-0.025 0.019+0.005 

319 0.026 0.015 0.027 0.017 0.015-0.027 0.021+0.006 

321 0.032 0.012 0.011 0.015 0.011-0.032 0.018+0.010 

345 0.022 0.009 0.029 0.016 0.009-0.029 0.019+0.009 

347 0.021 0.020 0.019 0.021 0.019-0.021 0.020+0.001 

371 0.029 0.020 0.017 0.019 0.017-0.029 0.021+0.005 

373 0.023 0.010 0.018 0.022 0.010-0.023 0.018+0.006 

395 0.018 0.016 0.171 0.024 0.016-0.171 0.057+0.076 

397 0.019 0.014 0.024 0.018 0.014-0.024 0.019+0.004 

399 0.023 0.015 0.014 0.019 0.014-0.023 0.018+0.004 

420 0.038 0.009 0.016 0.025 0.009-0.038 0.022+0.013 

422 0.027 0.013 0.053 0.016 0.013-0.053 0.027+0.018 

424 0.019 0.011 0.015 0.014 0.011-0.019 0.015+0.003 

445 0.021 0.016 0.033 0.015 0.015-0.033 0.021+0.008 

447 0.050 0.016 0.018 - 0.016-0.050 0.028+0.019 

466 0.020 0.030 0.021 - 0.020-0.030 0.024+0.006 

หมายเหตุ  - หมายถึง ไมมีตัวอยาง 

 2.2 ปริมาณตะกั่ว 
ปริมาณตะก่ัวที่สะสมในน้ำทะเลทั้ง 23 สถานี ในแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง คา

พิสัยอยูในชวง 0.217-2.586 ไมโครกรัม/ลิตร พบวาสถานี 268 มีคาเฉลี่ยรวมสูงสดุ 1.420+0.862 
ไมโครกรัม/ลิตร และต่ำสุดสถานี 345 มีคาเฉลี่ยรวม 0.401+0.105 ไมโครกรัม/ลิตร (ตารางท่ี 6)  
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ตารางที่ 6  ปริมาณตะก่ัว (ไมโครกรัม/ลิตร) ในน้ำทะเลจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 
 

สถานี 
ปริมาณตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร) 

ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. คาพิสัย คาเฉลี่ย 
201 0.372 0.840 0.764 2.353 0.372-2.353 1.082+0.872 

221 1.091 1.563 1.322 1.225 1.091-1.563 1.300+0.199 

243 0.560 0.939 1.178 0.866 0.560-1.178 0.886+0.255 

245 0.317 1.178 0.622 1.245 0.317-1.245 0.841+0.447 

268 0.914 1.535 0.645 2.586 0.645-2.586 1.420+0.862 

270 0.217 0.477 1.095 1.302 0.217-1.302 0.773+0.510 

294 0.519 0.917 0.879 1.157 0.519-1.157 0.868+0.263 

296 0.452 1.743 0.975 0.792 0.452-1.743 0.991+0.546 

319 0.502 1.042 2.102 0.712 0.502-2.102 1.090+0.711 

321 1.050 0.664 0.442 0.616 0.442-1.050 0.693+0.256 
345 0.267 0.369 0.491 0.477 0.267-0.491 0.401+0.105 

347 0376 0.687 0.919 1.166 0.376-1.166 0.787+0.337 

371 0.243 1.551 1.228 1.064 0.243-1.551 1.022+0.557 

373 0.634 0.226 0.670 0.589 0.226-0.670 0.530+0.205 
395 0.607 0.240 2.189 1.410 0.240-2.189 1.112+0.869 

397 0.782 0.465 1.071 1.179 0.465-1.179 0.874+0.320 

399 0.467 2.074 0.649 0.638 0.467-2.074 0.957+0.749 

420 1.015 0.291 0.584 1.601 0.291-1.601 0.873+0.569 

422 0.829 1.068 0.884 1.777 0.829-1.777 1.140+0.437 

424 0.512 1.103 0.343 1.592 0.343-1.592 0.888+0.572 

445 0.441 0.588 0.420 1.799 0.420-1.799 0.812+0.662 

447 1.297 1.449 0.683 - 0.683-1.449 1.143+0.406 
466 0.461 1.470 0.817 - 0.461-1.470 0.916+0.512 

หมายเหตุ  - หมายถึง ไมมีตัวอยาง 
 

 2.3 ปริมาณทองแดง 
ปริมาณทองแดงท่ีสะสมในน้ำทะเลทั้ง 23 สถานี ในแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง คา

พิสัยอยูในชวง 0.788-4.913 ไมโครกรัม/ลิตร พบวาสถานี 268 มีคาเฉลี่ยรวมสูงสดุ 2.598+1.602 
ไมโครกรัม/ลิตร และต่ำสุดสถานี 345 มีคาเฉลี่ยรวม 1.318+0.408 ไมโครกรัม/ลิตร (ตารางที่ 7)  
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ตารางท่ี 7  ปริมาณทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร) ในน้ำทะเลจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 
 

สถานี 
ปริมาณทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร) 

ก.พ.  เม.ย. มิ.ย. ก.ค. คาพิสัย คาเฉลี่ย 
201 1.040 1.810 1.684 1.860 1.040-1.860 1.599+0.380 
221 1.755 1.700 2.003 1.452 1.452-2.003 1.728+0.226 

243 2.001 1.765 1.721 2.751 1.721-2.751 2.060+0.477 

245 1.149 1.418 1.746 1.857 1.149-1.857 1.543+0.322 

268 4.913 1.802 2.364 1.314 1.314-4.913 2.598+1.602 

270 1.348 1.642 3.450 1.877 1.348-3.450 2.079+0.939 

294 3.027 2.577 2.020 1.711 1.711-3.027 2.334+0.585 

296 0.926 2.596 2.148 1.381 0.926-2.596 1.763+0.750 

319 1.650 1.674 1.422 1.613 1.422-1.674 1.590+0.115 

321 1.777 1.690 1.537 1.947 1.537-1.947 1.738+0.171 

345 0.941 1.573 1.000 1.756 0.941-1.756 1.318+0.408 

347 2.338 1.947 2.488 2.378 1.947-2.488 2.288+0.236 

371 1.410 3.823 1.977 1.799 1.410-3.823 2.252+1.074 

373 1.820 0.788 1.649 1.555 0.788-1.820 1.453+0.457 

395 0.862 1.219 3.520 2.474 0.862-3.520 2.019+1.216 

397 1.741 1.910 2.302 2.166 1.741-2.302 2.030+0.252 

399 2.305 2.408 2.448 1.411 1.411-2.448 2.143+0.492 

420 1.342 1.112 1.741 2.386 1.112-2.386 1.645+0.558 

422 2.985 1.691 2.035 2.079 1.691-2.985 2.198+0.553 

424 1.610 1.886 1.677 2.875 1.610-2.875 2.012+0.587 

445 2.621 0.963 1.564 1.921 0.963-2.621 1.767+0.693 

447 1.891 1.682 1.543 - 1.543-1.891 1.705+0.175 

466 1.668 2.951 2.091 - 1.668-2.951 2.237+0.654 

หมายเหตุ  - หมายถึง ไมมีตัวอยาง 
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2.4 ปริมาณสังกะสี 
ปริมาณสังกะสีที่สะสมในน้ำทะเลทั้ง 23 สถานี ในแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง คา

พิสัยอยูในชวง 0.759-7.518 ไมโครกรัม/ลิตร พบวาสถานี 268 มีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด 4.281+1.624 
ไมโครกรัม/ลิตร และต่ำสุดสถานี 345 มีคาเฉลี่ยรวม 2.706+1.743 ไมโครกรัม/ลิตร (ตารางที่ 8)  

 
ตารางที่ 8  ปริมาณสังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร) ในน้ำทะเลจากแหลงประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2555 

สถานี 
ปริมาณสังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร) 

ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. คาพิสัย คาเฉลี่ย 
201 1.287 2.823 4.115 4.783 1.287-4.783 3.252+1.542 

221 2.146 1.976 6.312 4.152 1.976-6.312 3.647+2.033 

243 3.551 1.916 2.300 4.717 1.916-4.717 3.121+1.273 

245 1.053 1.564 4.090 5.290 1.053-5.290 2.999+2.044 

268 4.914 1.856 5.282 5.073 1.856-5.282 4.281+1.624 

270 0.759 1.593 4.055 5.043 0.759-5.043 2.863+2.018 

294 3.838 2.487 5.164 3.761 2.487-5.164 3.813+1.093 

296 1.357 2.445 7.518 4.314 1.357-7.518 3.909+2.698 

319 3.023 5.690 5.087 3.292 3.023-5.690 4.273+1.316 

321 3.829 3.105 3.680 4.258 3.105-4.258 3.718+0.476 

345 1.471 1.482 5.173 2.696 1.471-5.173 2.706+1.743 

347 1.346 1.714 4.730 3.108 1.346-2.488 2.725+1.537 

371 1.349 1.667 7.436 2.051 1.349-7.436 3.126+2.888 

373 2.873 1.032 5.642 3.574 1.032-5.642 3.280+1.905 

395 1.001 1.354 7.259 4.776 1.001-7.259 3.598+2.976 

397 3.509 1.027 3.956 5.152 1.027-5.152 3.411+1.734 

399 3.684 3.753 3.191 2.476 2.476-3.753 3.276+0.589 

420 2.728 1.009 5.835 6.135 1.009-6.135 3.927+2.481 

422 3.094 1.706 5.794 4.526 1.706-5.794 3.780+1.769 

424 2.412 3.053 5.126 5.006 2.412-5.126 3.899+1.373 

445 2.255 3.256 3.259 4.518 2.255-4.518 3.322+0.927 

447 4.069 1.834 4.152 - 1.834-4.152 3.352+1.315 

466 1.816 2.535 6.115 - 1.816-6.115 3.489+2.303 

หมายเหตุ  - หมายถึง ไมมีตัวอยาง 

3. สรุปผลการวิเคราะหปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ในสัตวน้ำและน้ำทะเล 

การสะสมปริมาณโลหะหนักในสัตวน้ำ พบวา หมึกสายมีคาเฉลี่ยรวมของปริมาณแคดเมียม 
ตะกั่ว ทองแดงและสังกะสีสูงสุด 0.333  0.106  6.171 และ 14.109 ไมโครกรัม/กรัม ตามลำดับ พบใน
ปลาทรายขาวมีคาเฉลี่ยรวมของปริมาณแคดเมียม ทองแดงและสังกะสีต่ำสุด 0.006  0.313  3.024 
ไมโครกรัม/กรัม ตามลำดับ สวนในปลาแพะมีคาเฉลี่ยรวมของปริมาณตะก่ัวต่ำสุด 0.050 ไมโครกรัม/กรัม 
ซึ่งคาปริมาณโลหะหนักจากสัตวน้ำที่วิเคราะหทั้งหมด มีคาต่ำกวาคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดไว (ตารางที่ 9) 
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การสะสมปริมาณโลหะหนักในน้ำทะเล พบวา สถานี 395 มีคาเฉลี่ยรวมของปริมาณ
แคดเมียมสูงสุด 0.057 ไมโครกรัม/ลิตร สถานี 268 มีคาเฉลี่ยรวมของปริมาณตะก่ัว ทองแดงและ
สังกะสีสูงสุด 1.420  2.598  และ 14.109 ไมโครกรัม/ลิตร ตามลำดับ สวนสถานี 221 และ 422 มี
คาเฉลี่ยรวมของปริมาณแคดเมียมต่ำสุดเทากัน 0.015 ไมโครกรัม/ลิตร สวนสถานี 345 มีคาเฉลี่ยรวม
ของปริมาณตะกั่ว ทองแดงและสังกะสีต่ำสุด 0.401  1.318  และ 2.706 ไมโครกรัม/ลิตร ตามลำดับ 
ซึ่งคาปริมาณโลหะหนักจากน้ำทะเลที่วิเคราะหทั้งหมด มีคาต่ำกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่กรม
ควบคุมมลพิษกำหนดไว (ตารางที่ 10)  
 
ตารางท่ี 9  คามาตรฐานของโลหะหนักที่ตกคางในเนื้อเย่ือสัตวน้ำ 

ประเภท 
ระดับของโลหะหนักท่ีอนญุาตใหมีไดในเน้ือเยื่อสัตวน้ำ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม (น้ำหนักเปยก) 

สารหน ู โครเมียม แคดเมยีม ทองแดง ปรอท ตะกั่ว สังกะสี 
อาหาร 2 2 - 20 0.5 1 100 

ปลา - - 0.05 - - 0.2 - 

กุง (รวมทั้งกั้ง/ปู) - - 2.0 - - 0.5 - 

หอยและหมึก - - 2.0 - - 1 - 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, 2529 สำนักคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ  

 
ตารางท่ี 10  คามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล 

โลหะหนัก ระดับของโลหะหนักในน้ำทะเล (ไมโครกรัม/ลิตร) 

แคดเมียม ไมเกิน 5 

ตะก่ัว ไมเกิน 8.5 

ทองแดง ไมเกิน 8 

สังกะสี ไมเกิน 50 

 ที่มา : ดัดแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ, 2550 
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สรุปผลการตรวจประเมินสุขลักษณะเรือประมง ป 2555 

โครงการ รับรองกฎระเบียบสหภาพยุโรปวาดวยการปองกันยับยั้งและขจัดการทำการประมงท่ีผิด
กฎหมายขาดการรายงานและไรการควบคุม (การประมงไอยูยู) 

โดย สมชาย วิบุญพันธ ธิดารตัน คงชัย และ ทศพล ยิ้มหิน กลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล 

………………………………………… 

1. บทนำ 

ปจจุบันความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) มีความสำคัญอยางยิ่งในประเทศที่
พัฒนาแลวซึ่งตองมีการจัดวางระบบการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอาหารเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยดานอาหารและครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตเปนผลิตภัณฑอาหารประมงตั้งแต
กระบวนการจับ การขนสง และการแปรรูปสัตวน้ำ ซึ่งกรมประมงไดกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ
สำหรับกระบวนการผลิตเรือประมงนับวาเปนกระบวนการผลิตดำลับแรก ดังนั้นการดำเนินการเพ่ือทำ
ใหเรือประมงไทยมีมาตรฐานสุขลักษณะเรือประมงจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งที่จะตองดำเนินการ 

นอกจากนี้การที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดออกกฎระเบียบเก่ียวกับการปองกัน ยับย้ัง และ
ขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน ไรการควบคุม (Illegal unreported and 
unregulated) (IUU) ฉบับท่ี 1005/2008 สงวันที่ 29 กันยายน 2551 เพ่ือควบคุมสินคาประมงที่เขาสู
ตลาดสหภาพยุโรป ตองไมเก่ียวของกับการทำประมงแบบ (IUU) โดยกำหนดบังคับใชระเบียบฉบับใหม
นี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนมา เมื่อสหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบวาดวยการจัดตั้งระบบ
ของประชาคมยุโรปเพ่ือปองกันยับยั้งและขจัดการทำประมง (IUU) ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสงออก
สินคาประมงของไทยไปยังประชาคมยุโรปที่ใชวัตถุดิบจากการจับจากทะเลภายหลังจากวันที่ 1 มกราคม 
2553  

เพ่ือใหการดำเนินการจัดวางระบบและตรวจสอบรับรองเรือประมงมีความเหมาะสมถูก
หลักสุขอนามัย สามารถใหการรับรองโดยกรมประมงไดซึ่งจะสงผลใหทั่วโลกเกิดความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของสินคาประมงของประเทศไทยอันจะชวยสงผลใหการสงออกสินคาสัตวน้ำของไทยไปยัง
ตลาดโลกเปนไปอยางสะดวกราบรื่น  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรองรับกฎระเบียบเก่ียวกับการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงที่ผิด
กฎหมายขาดการรายงาน ไรการควบคุม 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานเรือประมงไทยใหเทียบเทากับระดับสากล 
3. เพ่ือใหผูบริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคสัตวน้ำที่จับจากเรือประมงและสุขอนามัยที่ดี 

3. วิธีดำเนินการ 
1. เจาของเรือตองยืนคำรองขอรับใบรับรองสุขลักษณะเรือประมง (สร 1) 
2. เจาหนาที่จะนัดวันตรวจและทำการตรวจสุขลักษณะเรือประมง 
3. เรือที่ผานการตรวจและผานเกณฑจะไดรับใบรบัรองสุขลักษณะเรือประมง (Certificate 

of Sanitary Fishing Vessel) (สร3) 
4. เรือที่ไมผานการรับรอง กรมประมงจะมีหนังสือแจงใหผูยื่นคำขอทราบ พรอมดวย

เหตผุล ภายใน 30 วันทำการ นับตั่งแตวันพิจารณาเสร็จ 
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4. มาตรฐานสุขลักษณะเรือประมงในการประเมิน 
1. ดานโครงสรางของเรือประมง ตองสอดคลองกับขอกำหนดของรายการตรวจประเมิน มี

การสรางอยางเหมาะสม งายตอการทำความสะอาด พื้นที่ปฏิบัติงานระบายน้ำไดดี บริเวณเก็บรักษา
สัตวน้ำมีการทำความสะอาด  

2. ดานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในเรือประมง ตองสอดคลองกับรายการตรวจประเมิน 
มีความแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดไดงาย วัสดุไมมีการชำรุดเสียหาย การทำความสะอาดภาชนะ 
วัสดุ อุปกรณ ดวยน้ำสะอาด  

3. ดานบุคลากร มีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอรายแรง บุคลากรตองไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจำปทั้งโรคติดตอรายแรง และโรคทางเดินอาหาร และผานการฝกอบรมในเรื่องสุขลักษณะที่ควร
ปฏิบัติ  

4. ดานการดูแลรักษาสัตวน้ำ ตองสอดคลองกับขอกำหนดของรายการตรวจประเมิน ความ
สะอาดของภาชนะอยูในเกณฑที่ยอมรับได ไมใชอุปกรณลักษณะแหลมคมขนถายสัตวน้ำ  

5. ดานน้ำใชและน้ำแข็ง ตองมีปริมาณเพียงพอกับการใชงาน น้ำท่ีใชตองเปนน้ำสะอาด 
สถานที่เก็บควรสะอาด อยูในสภาพดีไมเปนสนิม  

6. สารเคมี น้ำยาทำความสะอาดและสารเคมี มีการควบคุมและใชอยางเหมาะสม 
7. การทำความสะอาด อุปกรณที่ใชในการทำความสะอาด ตองมีปริมาณเหมาะสม แปรง

ขัดถูไมดูดซับน้ำ  
8. การกำจัดเศษอาหารและของเสียจากการคัดแยกปลาและการขนถายสัตวน้ำ ตองขน

ถายออกไปจากบริเวณปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
5. ผลการดำเนินงาน 
 1. การตรวจประเมินสุขลักษณะเรือประมง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา ไดดำเนินการตรวจ
สุขลักษณะเรือประมงในเขตพ้ืนท่ีอาวไทยตอนลาง ไดแก จังหวัด นครศรีธรรมราช,สงขลา และปตตานี 
ซึ่งในปงบประมาณ 2555  ไดดำเนินการตรวจสุขลักษณะเรือประมงแลวทั้งสิ้น  201 ลำ แยกออกเปน
ประเภทเครื่องมือทำการประมง ได 7 ประเภท และการตรวจสุขลักษณะเรือประมงแบงออกเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับ 1 (ดีมาก)   ระดับ 2 (ดี)   ระดับ 3 (พอใช) ตามตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1  ผลการตรวจสุขลักษณะเรือประมง ในเขตพื้นที่อาวไทยตอนลาง 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช  
               สงขลา และปตตานี เครื่องมือทำการประมง 7 ประเภท 

ประเภทเรือ จำนวน (ลำ) ระดับผลการตรวจ 
   พอใช รอยละ ดี  รอยละ ดีมาก รอยละ 

อวนลากแผนตะเฆ 87 8 9.20 75 86.20 4 4.60 
อวนลากคู 17 1 5.89 15 88.22 1 5.89 
อวนลอมจับ 56 8 14.28 44 78.57 4 7.14 
อวนลอมจับปลาโอ 14 - - 12 85.71 2 14.28 
อวนครอบหมึก 14 2 14.29 12 85.71 - - 
อวนครอบปลากะตัก 4 1 25.00 2 50.00 1 25.00 
อวนลอยปลา 9 - - 7 77.78 2 22.22 

ทุกประเภทรวม 201 20 9.95 167 83.08 14 6.97 
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ตารางที่ 2  ผลการตรวจสุขลักษณะเรือประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือทำการประมง 5 ประเภท  
ประเภทเรือ จำนวน (ลำ) ระดับผลการตรวจ 

    พอใช รอยละ ดี  รอยละ ดีมาก รอยละ 
อวนลากแผนตะเฆ 62 6 9.67 54 87.09 2 3.22 
อวนลากคู 1 - - 1 100.00 - - 
อวนลอมจับ 11 - - 9 81.81 2 18.18 
อวนลอยปลา 8 - - 6 75.00 2 25.00 
อวนครอบหมึก 7 2 28.57 5 71.42 - - 

ทุกประเภท 89 8 8.98 75 84.26 6 6.74 
ตารางที่ 3  ผลการตรวจสุขลักษณะเรือประมงจังหวัดสงขลา เคร่ืองมือทำการประมง 5 ประเภท 

ประเภทเรือ จำนวน (ลำ) ระดับผลการตรวจ 

    พอใช รอยละ ดี  รอยละ ดีมาก รอยละ 

อวนลากแผนตะเฆ 19 1 5.26 16 84.21 2 10.52 

อวนลากคู 1 1 100.00 - - - - 

อวนลอมจับ 3 - - 3 100.00 - - 

อวนครอบหมึก 7 - - 7 100.00 - - 

อวนครอบปลากะตัก 4 1 25.00 2 50.00 1 25.00 

ทุกประเภท 34 3 8.82 28 82.35 3 8.82 
ตารางที่ 4  ผลการตรวจสุขลักษณะเรือประมงจังหวัดปตตานี เครื่องมือทำการประมง 5 ประเภท 

ประเภทเรือ จำนวน (ลำ) ระดับผลการตรวจ 
    พอใช รอยละ ดี  รอยละ ดีมาก รอยละ 

อวนลากแผนตะเฆ 6 1 16.66 5 83.34 - - 
อวนลากคู 15 - - 14 93.33 1 6.66 
อวนลอมจับ 42 8 19.04 32 76.19 2 47.61 
อวนลอมจับปลาโอ 14 - - 12 85.71 2 14.28 
อวนลอยปลา 1 - - 1 100.00 - - 

ทุกประเภท 78 9 11.53 64 82.05 5 6.41 
 2. การออกใบรับรองสุขลักษณะเรือประมง (Certificate of Sanitary Fishing Vessel)  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา ไดดำเนินการออกใบรับรองสุขลักษณะ
เรือประมงในเขตพื้นที่อาวไทยตอนลาง ไดแก จังหวัด นครศรีธรรมราช,สงขลา และปตตานี ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2555  ไดดำเนินการออกใบรับรองสุขลักษณะเรือประมงแลวท้ังสิ้น  201 ลำ  
 ใบรับรองระดับ 1 (ดีมาก)      จำนวน   14  ลำ 
 ใบรับรองระดับ 2   (ดี)        จำนวน  167  ลำ 
 ใบรับรองระดับ 3  (พอใช)    จำนวน   20  ลำ 
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 เลขที่ใบรับรอง  

 
            ชื่อเรอืและทะเบียนเรือ 

 
                        ชื่อเจาของเรือและที่อยู 

 
               ระดับใบรับรอง 

 
                     ลายเซ็นต ผูอำนวยการศูนยฯ 

 
  ลายเซ็นต อธิบดีกรม
ประมง  

                                วั น อ อ ก ใบ รับ รอ งแล ะ วั น
หมดอาย ุ

 

ภาพที่  1   แบบตัวอยางใบรับรองสุขลักษณะเรือประมง (สร3) แสดงรายละเอียด  และ (ระดับดีมาก)  
ลักษณะลายน้ำจะเปน สีเหลืองทอง (ระดับดี) ลักษณะ ลายน้ำจะเปน สีเทาออน  (ระดับพอใช) ลักษณะ 
ลายน้ำจะเปน มวงออนๆ 
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ภาพที่ 2  การตรวจประเมินสุขลักษณะเรือประมง (IUU)   
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ภาพที่ 3  การออกใบรับรองสุขลักษณะเรือประมง 

 

ภาพที่ 4  อธิบายและทำความเขาใจใหแกชาวประมงในเรื่องสุขลักษณะในการทำงานบนเรือประมง 
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ภาพที่ 5  เจาหนาที่จากสหภาพยุโรป (EU) ตรวจสุขลักษณะเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมงสงขลา 
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โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลา ปงบประมาณ 2555 
กิจกรรมถายทอดความรูสูชุมชน   

โดย ธเนศ ศรถีกล และ สมใจ เวชประสิทธ  
1. ความเปนมา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดดำเนินการกิจกรรมฟนฟูทรัพยากร
ประมงในทะเลสาบสงขลา ตั้งแตปงบประมาณ 2547 จนถึงปจจุบัน โดยผลการศึกษาประกอบดวยเรื่อง
ขององคประกอบสัตวน้ำ อัตราการจับ ตนทุนผลตอบแทนและรายไดจากการทำประมงไซนั่ง การ
ทดลองขยายขนาดตาอวน  การแพรกระจายของลูกกุงและลูกปลาวัยออน  ซึ่งการเผยแพรผลงานวิจัย
อยูในรูปของรายงานผลการศึกษา หรือเอกสารวิชาการ ทำใหอาจจะไมถึงประชาชนหรือชาวประมง
โดยตรง 

ในปงบประมาณ 2553 ศูนยมีแนวคิดนำความรูไปเผยแพรสูชาวประมงโดยตรง จึงไดจัด
กิจกรรมถายทอดความรูสูชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา โดยใหความรูแกชาวประมง กลุมแมบาน และ
เยาวชน หรือนักเรียน เพื่อใหกลุมเปาหมายทราบขอมูลตางๆ เก่ียวกับเครื่องมือประมงไซนั่ง แนวคิดใน
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง  รวมถึงการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร ใหมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำอยางคุมคาและสูงสุด มีการทำประมงแบบมีความรับผิดชอบ รวมทั้งให
ชุมชนมีสวนรวมในการหาแนวทางการแกปญหาทรพัยากรดานทรัพยากรสัตวน้ำโดยชุมชนเอง ซึ่งอาจจะ
นำไปสูการจัดการประมงโดยชุมชนมีสวนรวมในอนาคต  ปงบประมาณ 2554 ศูนยไดดำเนินกิจกรรม
ถายทอดความรูสูชุมชนแกกลุมชาวประมง ตามเขตฟารมทะเลโดยชุมชน จำนวน 16 แหง และชีววิทยา
และการทำประมงกุงทะเล 3 ชนิดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

สำหรับปงบประมาณ 2555 ศูนยดำเนินกิจกรรมแบบเดียวกับปงบประมาณ 2554 ใน
พื้นที่ดำเนินการเดียวกัน แตจะเปนการใหความรูแกกลุมแมบานหรือชาวประมงที่สนใจในเรื่องการแปร
รูปอาหารจากทรัพยากรสัตวน้ำที่ชาวประมงจับได 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือถายทอดความรูดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำใหแกชุมชน 
2. เพ่ือสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำที่จับไดอยางมีมูลคา 
3. เพ่ือถายทอดความรูดานการแปรรูปอาหาร หรอืผลิตภัณฑอาหารจากสัตวน้ำในชุมชน 

3. พื้นท่ีดำเนินการปงบประมาณ 2555 
ปงบประมาณ 2555 เปนปที่สามในการดำเนินการ ศูนยฯ ดำเนินการฝกอบรมเชิงปฎิบัติ

การหลักสูตร“การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากสัตวน้ำในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา” โดยมีพ้ืนท่ี
เปาหมาย จำนวน 14 แหง ดังน้ี 

- พ้ืนดำเนนิการเขตฟารมทะเลโดยชุมชน ของสถาบันวิจัยการเพาะเลีย้วสัตวน้ำชายฝง จำนวน 7 แหง 
1. ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
2. ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
3. ตำบลทาหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
4. ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
5. ตำบลเกาะใหญ อำเภอกระสินธ จังหวัดสงขลา  
6. ตำบลบานขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
7. ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
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 - พื้นที่ดำเนินการเขตฟารมทะเลโดยชุมชน ของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 
จำนวน 7 แหง ในพ้ืนที่เดียวกับปงบประมาณ 2554 

1. ฟารมทะเลบานใหม หมู 1 ตำบลสทิงหมอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
2. ฟารมทะเลบานใตควนโส หมู 10 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
3. ฟารมทะเลบานใต หมู 7 ตำบลคูเตา อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
4. ฟารมทะเล 3 ชุมชน หมู 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
5. ฟารมทะเลอาวปอ หมู 12 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
6. ฟารมทะเลบานแหลม หมู 5 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
7. ฟารมทะเลบานบางโหนด หมู 12 ตำบลคูเตา อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

4. วิธีการและผลการดำเนินงาน 
4.1 วิธีการ 

1. กำหนดกลุมเปาหมาย คือ กลุมแมบานและชาวประมงท่ีสนใจ 
2. ติดตอประสานงานกับกลุมเปาหมาย โดยผานผูนำชุมชน และชาวประมง   
3. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด  
4. ใหความรูเรื่องการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง โดยกิจกรรมที่กำหนด จะตอง

ตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายดวย 
5. เผยแพรกิจกรรมที่ดำเนินงาน ผานจดหมายขาว เว็บไซต และรวมจัดนิทรรศการ  

ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.2  กิจกรรมที่กำหนดไวมีดังนี้ 

กลุมแมบาน 

• ใหความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  นิเวศวิทยา การอนุรักษ 
และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิและความเปนมาของโครงการ (เบื้องตน) 

• สาธิตวิธีการทำอาหารหรือแปรรูปอาหารจากสัตวน้ำที่จับไดจากบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา 

นอกจากนี้ไดใหความรวมมือและสนับสนุนกลุมเปาหมายในการดำเนินกิจกรรมตางๆ 
ในพื้นที่เปาหมายดวย 

4.3 ผลการดำเนินงาน กำหนดฝกอบรมทั้งหมด 14 แหง ผลการดำเนินงานระหวางเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม 2555 มีผลการฝกอบรม ดังนี้  

1. ฟารมทะเลบานแหลม หมูท่ี 5 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 
18 มิถุนายน 2555 ผูเขารับการอบรม จำนวน 15 คน 

2. ฟารมทะเลอาวปอ หมูที่ 12 (บานวังเนียน) ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ผูเขารับการอบรม จำนวน 15 คน 

3. ฟารมทะเลบานใต  หมูที่ 10 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 
20 มิถุนายน 2555 ผูเขารับการอบรม จำนวน 15 คน 

4. ฟารมทะเลบานใต หมูที่ 7 ตำบลคูเตา อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 21 
มิถุนายน 2555 ผูเขารับการอบรม จำนวน 15 คน 

5. ฟารมทะเลบานบางโหนด (บางลึก) หมูที่ 12 ตำบลคูเตา อำเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ผูเขารับการอบรม จำนวน 15 คน 
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6. ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ผู
เขารับการอบรม จำนวน 15 คน 

7. ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ผู
เขารับการอบรม จำนวน 15 คน 

8. ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ผูเขารับการ
อบรม จำนวน 15 คน  

9. ฟารมทะเลบานใหม (ทาเสา) หมูท่ี 1 ตำบลสทิงหมอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ผูเขารับการอบรม จำนวน 15 คน  

10. ฟารมทะเล 3 ชุมชน (บานแหลมขวัญ) หมูที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 
20 กรกฎาคม 2555 ผูเขารับการอบรม จำนวน 15 คน  

11. ตำบลบานขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ผูเขารับ
การอบรม จำนวน 15 คน  

12. ตำบลคลองร ีอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ผูเขารับ
การอบรม จำนวน 15 คน 

13. ตำบลเกาะใหญ อำเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ผู
เขารับการอบรม จำนวน 15 คน 

14. ตำบลทาหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ผูเขารับ
การอบรม จำนวน 15 คน 
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ภาพกิจกรรมฝกอบรม 

 

บานแหลม ม. 5 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 

บานวังเนียน ม. 12 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 

บานใต  ม. 10 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 

บานใต ม. 7 ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 

บานบางโหนด (บางลึก) ม. 12 ต.คูเตา อ.
หาดใหญ จ.สงขลา เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2555  

ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 
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ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 

ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 

บานใหม (ทาเสา) ม. 1 ต.สทิงหมอ อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 

บานแหลมขวัญ ม.8 อ.เมือง จ.สงขลา  
เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 

ตำบลบานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 

ตำบลคลองรี อ.สทงิพระ จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 
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ตำบลเกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา  
เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2555 

ตำบลทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 

5. การศึกษาชีววิทยาและการทำประมงกุงทะเล  3 ชนิด (กุงแชบวย กุงตะกาด และ
กุงขาว) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก โดยเก็บขอมูลจากไซน่ัง โพงพาง และอวนลอยกุงสามช้ัน 
เพ่ือใหทราบถึงชีววิทยา อัตราการจับ และปริมาณกุงที่มีอยูในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ผลการ
ดำเนินงานระหวางเดอืนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 น้ีมีดังนี้ 

5.1 ไซนั่ง หรือ โปะน้ำตื้น ลอบยืน หรือไซตู  ประกอบดวย 2 สวน คือ ตัวไซนั่ง 
ประกอบดวยโครงไมสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง x ยาว x สูง  0.55 x 1.5 x 2.3 เมตร  หุมดวยอวนไนลอนสี
แดง  ขนาดชองตา 1.50 เซนติเมตร  มีชองเปดสำหรับสัตวน้ำเขาทางหนึ่ง ปากชองเปดยาวตลอดความ
สูงของไซน่ังและประกอบเปนงาแซงกันสัตวน้ำ  และปกไซนั่ง หรือขาทราย ใชอวนขนาดชองตา 3 
เซนตเิมตร กางก้ันทางเดินของสัตวน้ำทั้งดานซายและดานขวาเพ่ือตอนใหสัตวน้ำเขาตัวลอบ โดยมีความ
ยาวประมาณขางละ 25-30 เมตร  

มีแหลงทำการประมงตั้งแตบริเวณปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณปากพะยูน โดยมี
หนาแนนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก สามารถทำการประมงไดเกือบป (ทำกันมากในชวงเดือน
เมษายนถึงธันวาคม) โดยออกไปวางในชวงเย็น (18.00น.) และเก็บในตอนเชา (06.00น.) ที่ระดับน้ำ 1.5 
– 2.0  เมตร  กระแสน้ำปานกลาง   และจุดตะเกียงน้ำมันกาดวางไวสวนบนของตัวไซนั่ง ระยะเวลาทำ
การประมง 1-3 วันขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล  พ้ืนท่ี  และปริมาณของสัตวน้ำ การเก็บสัตวน้ำใชไมขัดชักตัว
ไซน่ังลอยพนเหนือผิวน้ำขณะทำการรวบรวมสัตวน้ำ   
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
ภาพที่ 1  เครื่องมือประมงไซน่ัง 
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 จากการเก็บตัวอยางระหวางเดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 พบวาสัตวน้ำที่จับได
ประกอบดวยกลุมปลารอยละ 50.08 กลุมกุงรอยละ 47.06 และสัตวน้ำอ่ืนๆ รอยละ 2.86 (ภาพที่ 
2) อัตราการจับสัตวน้ำตลอดการศึกษามีคาเฉลี่ย 0.49 กิโลกรัม/ลูก/คืน โดยเปนอัตราการจับกลุมปลา
ตลอดการศึกษาเฉลี่ย 0.25 กิโลกรัม/ลูก/คืน กลุมกุงมีอัตราการจับเฉลี่ย 0.23 กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว และ
กลุมสัตวน้ำอื่นๆ 0.01 กิโลกรัม/ลูก/คืน 

ปลา

50.08%

กุง้

47.06%

อืนๆ

2.86%

 
ภาพที่  2  องคประกอบสัตวนำ้ในรอบปจากเครื่องมือประมงไซนั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
              ปงบประมาณ 2555 
 สำหรับองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ยรายเดือน แสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 1 องคประกอบสัตวน้ำ (%) จากไซนั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ปงบประมาณ 2554 
 

เดือน กลุมปลา กลุมกุง กลุมสัตวน้ำอื่นๆ 
ต.ค. 54 59.79 30.73 9.49 
พ.ย. 54 83.38 15.06 1.56 
ธ.ค. 54 58.84 40.97 0.23 
ม.ค. 55 85.32 7.22 7.45 
ก.พ. 55 53.51 45.78 1.07 
มี.ค. 55 62.87 36.48 0.65 
เม.ย. 55 17.73 81.78 0.49 
พ.ค. 55 39.57 57.74 2.69 
มิ.ย. 55 21.06 78.56 0.38 
ก.ค. 55 18.73 76.30 4.97 
ส.ค. 55 11.62 72.65 15.73 
ก.ย. 55 13.01 78.95 8.04 
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ตารางที่ 2  อัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ย (กิโลกรัม/ลูก/คืน) จากไซน่ัง บรเิวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
               ปงบประมาณ 2555 

เดือน จำนวนราย กลุมปลา กลุมกุง สัตวน้ำอื่นๆ รวม 
ต.ค. 54 11 0.10 0.05 0.02 0.16 
พ.ย. 54 15 0.04 0.01 0.00 0.05 
ธ.ค. 54 14 0.41 0.29 0.00 0.70 
ม.ค. 55 4 0.26 0.02 0.02 0.31 
ก.พ. 55 12 0.27 0.24 0.01 0.52 
มี.ค. 55 11 0.13 0.06 0.01 0.20 
เม.ย. 55 16 0.19 0.85 0.0.1 1.05 
พ.ค. 55 10 0.15 0.23 0.01 0.39 
มิ.ย. 55 27 0.12 0.43 0.00 0.55 
ก.ค. 55 17 0.18 0.72 0.05 0.94 
ส.ค. 55 15 0.25 1.52 0.16 1.93 
ก.ย. 55 16 0.24 1.43 0.14 1.81 

 
 5.2 โพงพางหลัก เปนเครื่องมือประมงที่ใชอวนรูปถุง ปากอวนติดตั้งใหการรับสัตวน้ำท่ี
พัดตามกระแสน้ำเขาถุงอวน โพงพางหลักเปนโพงพางท่ีพบมากที่สุด อวนเปนรูปถุงปากกวาง ปากอวน
สูงใกลเคียงกับความลึกของน้ำชวงขึ้นสูงสุดขนาดประมาณ 4x4 หรือ 8x6 เมตร ความยาวจากปากอวน
ถึงกนถุง 20 - 25 เมตร ตัวอวนจะเรียวเล็กลง  ปากอวนจะวางในทิศทางหันรับกับกระแสน้ำ มักหางกัน
ตามขนาดปากอวน ราว 4-8 เมตร ดานบนมีไมคาดไวกันไมหลักเอนเขาหากัน ปากอวนจะมัดกับเสา
หลัก สวนตัวอวนจะกดไวดวยไมกด โดยไมใชทุนและตะกั่วถวง สวนเน้ืออวนเปนโพลีเอทธีลีน ที่บริเวณ
ปากจะมีขนาดใหญท่ีสุด แลวเล็กลงมาตามลำดับ สวนที่เปนกนถุงยาว 1.5 - 3 เมตร มักใชขนาดตา 1.5 
- 2.5 เซนติเมตร ปลายถุงสามารถเปดออกไดโดยมัดเชือกไว การวางโพงพางจะทำหลายชองเรียงกัน
เปนแถวประมาณ 6 -10 ชอง ทำไดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ในชวงน้ำขึ้นเต็มที่หรือลงเต็มที่โดย
ประกอบอวนเขากับไมกดอวน แลวนำไปผูกกับไมหลัก แลวจอดเรือไวที่ตำแหนงกนถุง รอใหกระแสน้ำ
พัดสัตวน้ำเขาอวนสักพักขึงกูกนอวนข้ึนมา เทสัตวน้ำออก แลวมัดกนถุงวางใหมตอไป โพงพางจะใชท่ี
ระดับน้ำลึกประมาณ 1 -6 เมตร (sklonline.com, 2555) 

ภาพที่ 3  เครื่องมือประมงโพงพาง (marinerthai.com, 2555 และ sklonline.com, 2555) 
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 แหลงทำการประมงตั้งแตบริเวณปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณปากพะยูน โดยบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีหนาแนนตั้งแตปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณสะพานติณสูลานนท  สามารถ
ทำการประมงไดตลอดป  
 จากการเก็บตัวอยางระหวางเดือนธันวาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 (ไมมีขอมูลเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน 2554) พบวาองคประกอบสัตวน้ำที่จับไดประกอบดวยกลุมปลารอยละ 76.11 
กลุมกุงรอยละ 18.49 และสัตวน้ำอ่ืนๆ รอยละ 5.40 อัตราการจับสัตวน้ำตลอดการศึกษามีคาเฉลี่ย 
25.10 กิโลกรัม/ปาก/คืนโดย เปนอัตราการจับกลุมปลาเฉลี่ย 19.35 กิโลกรัม/ปาก/คืน  กลุมกุงมีอัตรา
การจับเฉลี่ย 2.00 กิโลกรัม/ปาก/คืน และกลุมสัตวน้ำอื่นๆ 3.75 กิโลกรัม/ปาก/คืน 

ปลา

76.11%

กุง้

18.49%

อืนๆ

5.40%

 
ภาพที่  4  องคประกอบกลุมสัตวน้ำในรอบปจากโพงพาง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  
              ปงบประมาณ 2555 
 สำหรับองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ยรายเดือน แสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 3 และ 4 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 3  องคประกอบสัตวน้ำ (%) จากโพงพาง ปงบประมาณ 2555 

เดือน กลุมปลา กลุมกุง สัตวน้ำอื่นๆ 
ธ.ค. 54 87.90 11.93 0.17 
ม.ค. 55 88.07 11.93 0.00 
ก.พ. 55 95.57 2.37 2.06 
มี.ค. 55 87.21 11.62 1.17 
เม.ย. 55 46.03 48.95 5.02 
พ.ค. 55 72.24 15.38 8.38 
มิ.ย. 55 76.09 22.69 1.22 
ก.ค. 55 55.82 23.03 21.15 
ส.ค. 55 71.82 17.05 11.13 
ก.ย. 55 53.44 25.76 20.80 
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ตารางที่ 4  อัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ย (กิโลกรัม/ปาก/คนื) จากโพงพาง  ปงบประมาณ 2554-2555 
เดือน จำนวนราย กลุมปลา กลุมกุง สัตวน้ำอื่นๆ รวม 

ธ.ค. 54 4 20.88 2.83 0.04 23.75 
ม.ค. 55 5 15.85 2.15 0.00 18.00 
ก.พ. 55 5 54.09 1.34 1.17 56.60 
มี.ค. 55 5 33.66 4.49 0.45 38.6 
เม.ย. 55 5 56.25 59.82 6.13 122.2 
พ.ค. 55 5 46.05 9.80 7.90 63.75 
มิ.ย. 55 5 22.93 6.84 0.36 30.13 
ก.ค. 55 4 11.16 4.61 4.23 20.00 
ส.ค. 55 4 27.53 6.55 4.25 38.33 
ก.ย. 55 4 44.53 21.47 17.33 83.33 

 
 5.3 อวนลอยกุงสามชั้น  เปนอวนจมหนาดิน  ประกอบดวยเนื้ออวนสามผืนประกบกัน
เปนสามชั้น อวนชั้นนอกมีสองผืนเปนอวนดายไนลอน ขนาดตา 9 เซนติเมตร  อวนชั้นในเปนอวนเอ็น
ไนลอนขนาดตา  3.0  3.2  3.5 และ 3.8 เซนติเมตร ความลึกตา 100 ตา  อวนมีความยาวผืนละ 20-
23 เมตร  
 ชาวประมงบริเวณปากทะเลสาบสงขลา (บานแหลมขวัญ อำเภอเมือง และบานบอเตย 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) ใชอวนรายละ 5-18 ผืนตอราย แหลงทำการประมงตั้งแตปากทะเลสาบ
สงขลาถึงบริเวณสะพานติณสูลานนท ออกทำการประมงตั้งแตเวลา 06.00-14.00น และ 16.00-07.00
น. จำนวนครั้งที่ลงอวนประมาณ 10-15 ครั้ง/วัน  สำหรับชาวประมงบริเวณวังเนียน และบานโคกเมือง 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ใชอวน 10-40 ผืนตอราย แหลงทำการประมงบริเวณปากรอเขาไปถึง
บริเวณตอนกลางของทะเลสาบสงขลาตอนนอก ออกไปวางอวนประมาณ 18.00น. ออกไปเก็บตอน
กลางคืน 1 ครั้ง และตอนเชาอีก 1 ครั้ง  หยุดทำประมงในชวงมีคลื่นลมรุนแรง น้ำทวม ชวงท่ีมีฝนตก
หนัก และชวงน้ำจืด สัตวน้ำเปาหมายคือกุงทะเล 
 จากการเก็บตัวอยางระหวางเดือนตุลาคม 2554 ถึงกรกฏาคม 2555 เก็บรวบรวมตัวอยางได
นอย เพียง 10 รายเทานั้น เนื่องจากชาวประมงบางบริเวณทำการประมงปูทะเลเปนหลัก และบาง
บริเวณจับกุงทะเลไดแลวนำไปขายตลาดสดตั้งแตเวลา 05.30น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------- 
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สรุปผล การติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตสัตวทะเล ป 2555 

โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจงัหวัดปตตานีและนราธิวาส  
..................................... 

ความเปนมา 
เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๔๔ ในชวงที่พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปร

พระราชฐานไปทรงงานและทรงเย่ียมราษฎรในจังหวัดภาคใต  และเม่ือเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร
ที่บานละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี ในวันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมี
ราษฎรชาวประมงพ้ืนบาน กราบบังคมทูลขอพระราชทานความชวยเหลือจาก สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใหทรงพิจารณาชวยฟนฟูความอุดมสมบูรณของสัตวน้ำ เน่ืองจากปริมาณสัตวน้ำมี
จำนวนลดลงเปนอันมาก ทำใหฐานะฝดเคือง มีรายไดไมพอเลี้ยงครอบครัว และไดกราบทูลวายินดี
รวมกันดำเนินการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ 

เมื่อทรงทราบเรื่องแลว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงวิตกเปนอันมากที่จะ
แกไขปญหาและไดทรงโทรศัพทขอพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งได
พระราชทานพระราชดำริแนะนำ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหจัดประชุมหารือ
ผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของทางดานตาง ๆ เพ่ือจัดตั้งโครงการเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของสัตวน้ำตาม
ความประสงคของราษฎร 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 
ราชกุมาร และคณะผูเชี่ยวชาญไดประชุมหารือ เพื่อรางโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล ป พ.ศ. 
๒๕๔๔ โดยในการนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานคำแนะนำวา สมควรที่จะ
จัดใหมีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำขึ้น เพื่อเพาะเลี้ยงสัตวน้ำปลอยลงสูทะเล เพื่อเปนการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และฝกอบรมราษฎรซึ่งอยูในบริเวณขางเคียงใหมีความรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
และการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ และสมควรจัดสรางปะการังเทียมใหมากขึ้น จะไดเปนที่อยูอาศัยและ
หาอาหารของบรรดาสัตวน้ำทั้งหลาย ทำใหสัตวน้ำมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น 

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอพสกนิกรในชุมชนประมงตลอดแนวชายฝงของ
จังหวัดปตตานีและนราธิวาส ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาเปดโครงการอยาง
เปนทางการที่ชายหาดบานละเวง  อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เปน
จุดเริ่มตนใหราษฎร สวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ ไดสนองแนวพระราชดำริ เพ่ือความกินดีอยูดี
ของราษฎร 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎร ในเขตพ้ืนที่ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส 

2. เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศและที่อยูอาศัยของสัตวน้ำบริเวณชายฝงทะเลตลอดจนบริเวณ
แหลงน้ำภายใน Lagoon ที่เชื่อมโยงกับชายฝงทะเลของจังหวัดปตตานี และนราธิวาส ไดแกการฟนฟู 
ปาชายเลน  พื้นที่ชุมน้ำและแนวหญาทะเล 
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3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ำโดยการเพาะพันธุสัตวน้ำชนิดตางๆ ที่เหมาะสมปลอยลงสู
ชายฝงทะเล และแหลงน้ำภายในเพ่ือใหแพรขยายพันธุตามธรรมชาติ 

4. เพ่ือสรางปะการังเทียมและซั้งใหเปนที่อยูอาศัยและหลบภัยของสัตวน้ำและเปนแหลง
ทำประมงพ้ืนบานที่อนุญาตใหใชเครื่องมือประมงบางชนิดทำประมงได 

5. เพ่ือเผยแพรความรูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการทำประมงในเชิงอนุรักษทรัพยากร
สัตวน้ำ  รวมถึงการแปรรูปสัตวน้ำใหแกชาวประมงและผูสนใจในพื้นที่ 
เปาหมายของโครงการ 

1. ครัวเรือนประมงทะเลชายฝงพื้นบานในเขตจังหวัดปตตานี และนราธิวาส ประกอบดวย 
8 อำเภอ 61 หมูบาน ประมาณ 7,900 ครัวเรือน มีรายไดเพิ่มขึ้นและมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

2. ระบบนิเวศชายฝงทะเล เชน ปาชายเลน  แนวหญาทะเล และพ้ืนท่ีชุมน้ำ ในเขต
จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส จำนวนไมต่ำกวา 500,000 ไร  ไดรับการฟนฟูใหมีศักยภาพเปน
แหลงเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำตามธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สรางแหลงอาศัยสัตวน้ำทะเลหรือปะการังเทียม ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ำ และ
แหลงทำการประมงชายฝงไมนอยกวา 100 ตารางกิโลเมตร 

4. จัดการทรัพยากรประมงชายฝงทะเลในเขตจังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดย
ใหชาวประมงและประชาชนในพ้ืนที่ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มอบหมาย 

5. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในแหลงประมง ใหนักทองเที่ยวไดดำน้ำดูปะการัง  
ตกปลา ชาวประมงจะไดมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเชาเหมาเรือ  การนำเที่ยว  การขายของที่ระลึก และ
ผลิตภัณฑประมง 
ปะการังเทียมในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลฯ 

การจัดสรางปะการังเทียมโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดปตตานีและนราธิวาส ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2554  มีวัสดุท่ีใชในการ
จัดทำปะการังเทียม 5 ชนิด คือ  ทอคอนกรีต จำนวนรวม 707 ทอ  แทงคอนกรีต จำนวนรวม 31,256 
แทง  ตูรถไฟ จำนวนรวม 881 ตู รถยนต จำนวนรวม 590 คัน และรถถัง 25 คัน  

วัสดเุหลานี้ถูกนำไปจัดวาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีและนราธิวาส ทั้งหมดรวม 93 แหง จาก
วัสดุทอคอนกรีต 2 แหง  แทงคอนกรีต 42 แหง  ตูรถไฟ 30 แหง รถยนต 18 แหง และรถถัง 1 แหง 
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รถยนต 
แ หล่ งแ หล่ งแห ล่ ง ป ะ ก า รั ง เ ที ย ม  จั ง ห วั ด ปั ตต า นี แ ละป ะ ก า รั ง เ ที ย ม  จั ง ห วั ด ปั ตต า นี แ ละป ะ ก า รั ง เ ที ยม  จั ง หวั ด ปั ต ต า นี แล ะ

 ๒๕๔๕  ๒๕๔๖  ๒๕๔๗  ๒๕๔๘  ๒๕๔๙  ๒๕๕๐  ๒๕๕๑  ๒๕๕๒  ๒๕๕๓  ๒๕๕๔  ปท่ีจัดวาง
วัสดุ ตูรถไฟ แทงคอนกรีต ทอ รถถัง 

ภาพที่ 2 แผนที่การจัดวางปะการงัเทียมโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล จำแนกตามวัสดุ และป 
การติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตสัตวทะเล ปงบประมาณ 2555 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดติดตามดวยการดำน้ำสำรวจแหลง
ปะการังเทียม และ กองหินหรือปะการังธรรมชาติเพ่ือเปรียบเทียบกัน โดยเพ่ือบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ จด
บันทึกชนิดปลา และบางจุดสำรวจไดประเมินความชุกชุมของปลาดวยวิธีสำมะโนประชากรดวยสายตา  
โดยมีการปฏิบัติงานดำน้ำทั้งหมด 10 ครั้ง ดังน้ี   

วัน เดือน ป จุดดำน้ำสำรวจ ระยะหางฝง ความลึกน้ำ 
12 ต.ค. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง  จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 
23 ม.ค. 55 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง  จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 
24 ก.พ. 55 แทงคอนกรีต บ.ปาตาบาระ ป 51  อ.สายบุรี  จ.ปตตานี        7.5 กม. 21 ม. 
2 มี.ค. 55 แทงคอนกรีต บ.ปาตาบาระ ป 51  อ.สายบุรี  จ.ปตตานี        7.5 กม. 21 ม. 

30 เม.ย. 55 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง  จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 
30 พ.ค. 55 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง  จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 
31 พ.ค. 55 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง  จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 
27 ก.ค. 55 หินธรรมชาติ นอกเกาะลอป  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี        8.0 กม. 16 ม. 
28 ก.ค. 55 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง  จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 
15 ส.ค. 55 แทงคอนกรีต บ.คาโต ป 54  อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี       13.5 กม. 20 ม. 
21 ส.ค. 55 แทงคอนกรีต บ.คลองตัน ป 54  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส       13.0 กม. 24 ม. 
22 ส.ค. 55 แทงคอนกรีต บ.ทอนฮีเล ป 54  อ.เมอืง  จ.นราธิวาส        6.5 กม. 18 ม. 

จากการดำน้ำสำรวจ พบวาสภาพของวัสดุท่ีใชในการจัดสรางทำปะการังเทียมโดยเฉพาะ
รถถังท่ีมีน้ำหนกัคอนขางมากยังคงอยูในสภาพดี ไมมีการจมตัว มีสัตวเกาะติดที่พ้ืนผิวของวัสดุมากขึ้น  มี
สัตวน้ำเขามาอยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ 
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ภาพใตน้ำบริเวณปะการังเทียมแทงคอนกรีต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
3 4 
5 6 

ภาพที่ 1      ปะการังเทียม  บ.ปาตาบาระ  ต.ปะเสยะวอ  อ.สายบุร ี จ.ปตตานี  
ภาพที่ 2      ปลาสละ (Scomberoides commersonnianus) บริเวณปะการังเทียม  บ.ปาตาบาระ                     
ภาพที่ 3      ปลาสีกุนกลม (Carangoides gymnostethus) เหนือกองปะการังเทียม บ.คาโต อ.ปะนา
เระ จ.ปตตานี 
ภาพที่ 4      ปลากะรังจุดสม (Epinephelus coioides) บริเวณปะการังเทียม  บ.คาโต                     
ภาพที่ 5      ปลากะพงเหลืองขมิ้น (Lutjanus lutjanus) ปะการังเทียม บ.ทอนฮีเล  อ.เมือง  จ.
นราธิวาส 
ภาพที่ 6      ปลากลวย (Caesio cuning) และปลาสลิดทะเล (Siganus javus) บริเวณเหนือกอง
ปะการังเทียม  บ.คลองตัน  ต.ศาลาใหม  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 
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ภาพใตน้ำบริเวณปะการังเทียมรถถัง  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 

ภาพที่ 1      ฝูงปลากะพงเหลืองขม้ิน (Lutjanus lutjanus) ที่ปะการังเทียมรถถัง  
ภาพที่ 2      ปลาสรอยนกเขา (Diagramma pictum บริเวณดานใตรถถัง 
ภาพที่ 3-4   ฝูงปลากลวย (Pterocaesio chrysozona) ท่ีมักวายวนไปมารอบรถถัง 
ภาพที่ 5      ปลากะพงขางปาน (Lutjanus russelli) บริเวณปอมปนรถถัง 
ภาพที่ 6      ภาพบริเวณดานหลังรถถัง 
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ภาพใตน้ำบริเวณปะการังธรรมชาติ นอกเกาะลอป  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 

ภาพที่ 1-3  กองหินธรรมชาติ นอกเกาะลอป ที่มดีอกไมทะเล (sea anemon) ขึ้นกระจายอยูทั่วไป  

ภาพที่ 4     ปลาทรายขาว (Scolopsis biliniatus)  
ภาพที่ 5     ปลาการตูนอินเดียแดง (Amphiprion perideraion)  

ภาพที่ 6     ฟองน้ำทอพุมสีแดง (Oceanapia sagittaria)  
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เอกสารวิชาการฉบับท่ี  12/2555 

ชีววิทยาของกุงตะกาด (Metapenaeus affinis H. Milne Edwards, 1837)  
บริเวณเกาะสมุย ถึงเกาะกระ 

 
ธเนศ ศรีถกล*   สมชาย วิบุญพันธ   อุทิศ   โชติธรรมโม และ จุรีรัตน   สงนุย 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
 

บทคัดยอ 
 

 ศึกษาชีววิทยากุ งตะกาด (Metapenaeus affinis  H. Milne Edwards, 1837) โดย
รวบรวมตัวอยางกุงตะกาดจากทาขึ้นสัตวน้ำบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2552 จากเครื่องมือประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดเล็กและอวนลอยกุงสามชั้น พบวากุง
ตะกาดจำนวน 1,834 ตัว มีชวงความยาวตลอดตัว 72.0-160.0 (116.3±0.30) มิลลิเมตร เปนกุงเพศผู 
590 ตัว ชวงความยาวตลอดตัว 72.0-144.0 (111.0±0.48) มิลลิเมตร กุงเพศเมีย 1,244 ตัว ชวงความ
ยาวตลอดตัว 78-160.0 (118.8±0.36) มิลลิเมตร มีสมการความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัว 
(TL) กับน้ำหนักตัว (W) ของกุงไมแยกเพศ W=0.0000057TL3.0765 สวนเพศผูและเพศเมียมีสมการ
ความสัมพันธ W=0.0000244TL2.7760 และ W=0.0000059TL3.0744 ตามลำดับ  และมีความสัมพันธ
ระหวางความยาวตลอดตัว (TL) กับความยาวเปลือกหัว (CL) อยูในรูปสมการ TL=36.4910+2.9959CL, 
TL=36.4730+3.0824CL และ TL=28.3040+3.2536CL ตามลำดับ อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 
1:2.11  มีขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของเพศเมียเทากับ 121.8 มิลลิเมตร  กุงตะกาดสามารถวางไขไดตลอดป 
มีชวงวางไขมากในเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน กันยายน และธันวาคม   

 
คำสำคัญ :    กุงตะกาด อาวไทยตอนลาง  ชีววิทยา 
*ผูรับผิดชอบ : ที่อยู ๗๙/๑  ถ.วิเชียรชม  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  ๙๐๐๐๐  e-mail : 
sthanate@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอเอกสารวิชาการ ป 2555 
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Technical Paper no. 12/2555 
 

 

Biology of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis H. Milne Edwards, 
1837) from Ko Samui to Ko Kra 

 
Thanate sritakon*  Somchai Vibunpant  Utit Chotitammo and Jureerat Songnui 

Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)  
 

Abstract 

 
 Study on biology of jinga shrimp (Metapenaeus affinis H. Milne Edwards, 
1837) was collected from small otter board trawlers and shrimp trammel nets at the 
landing sites in Nakhon Si Thammarat Province during January – December 2009. Result 
showed that 1,834 of shrimps had 72.0-160.0 (116.3±0.30) mm in total length. There 
were 590 males with 72.0-144.0 (111.0±0.48) mm in total length and 1,244 females 
with 78-160.0 (118.8±0.36) mm in total length. The relationships between total length 
(TL) and body weight (W) of total shrimps, males and females were 
W=0.0000057TL3.0765, W=0.0000224TL2.7760 and W=0.0000059TL3.0744, respectively. 
Relationships between total length and carapace length of total shrimps, males and 
females were TL=36.4910+2.9959CL, TL=36.4730+3.0824CL and TL=28.3040+3.2536CL, 
respectively. Sex ratio between male and female was 1:2.11. The average total length 
at first maturity of female was 121.8 mm. It was also found that the jinga shrimp 
spawned all year round with peaks in May – June, September and December.  

 

Key words : Metapenaues affinis, jinga shrimp, southern Gulf of Thailand, biology 
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000  

    e-mail : sthanate@gmail.com 
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เอกสารวิชาการฉบับท่ี  13/2555 

ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาปากคมชนิด Saurida  elongata 

(Temminck & Schlegel, 1846) ในอาวไทย 
 

สมชาย วิบุญพันธ1*   พัชร ีพนัธุเลง2    ปยวรรณ หัสดี3   และ บัญฑิต ยังพลขันธ4 

1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

3ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
4ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 

 
บทคัดยอ 

 

 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุปลาปากคมชนิด Saurida elongata ในอาวไทย ไดดำเนินการ
ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอยางจากเรืออวนลากคู และอวนลากแผนตะเฆ 
ที่นำสัตวน้ำมาขึ้นทาในจังหวัดชายฝงทะเลของอาวไทย ตั้งแตจังหวัดตราด ถึงจังหวัดสงขลา พบวาปลา
ปากคมชนิดน้ีในอาวไทย มีความยาวเหยียดระหวาง 11.00-46.00 (25.84±4.94) เซนติเมตร มีน้ำหนักตัว
อยูระหวาง 9.00-740.00 (143.24±93.30) กรัม  มีความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ำหนักตัว ใน
รูปสมการ W = 0.0041 TL3.176 ปลาเพศผู  มีความยาวเหยียดระหวาง 12.20-39.30 (24.56±3.85) 
เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวอยูระหวาง 11.00-380.00 (116.95±55.89) กรัม มีความสัมพันธระหวางความ
ยาวเหยียดกับน้ำหนักตัว ในรูปสมการ W = 0.0045 TL3.149 และปลาเพศเมีย มีความยาวเหยียดระหวาง 
11.00-46.00 (26.73±5.40) เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวอยูระหวาง 9.00-740.00 (161.11±108.08) กรัม มี
ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ำหนักตัว ในรูปสมการ W = 0.0038 TL3.196  มีการเติบโต
แบบ allometric อัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:1.46 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
(P<0.05) ขนาดความยาวเหยียดแรกเริ่มสืบพันธุโดยเฉลี่ยของปลาเพศผู และเพศเมีย เทากับ 25.15 และ 
31.62 เซนติเมตร ตามลำดับ สามารถวางไขไดตลอดป มีชวงวางไขมากอยูระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึง
เมษายน ความดกไขระหวาง 34,348-169,674 (82,691.02+34,179.82) ฟอง ที่ความยาวเหยียด 
23.50-43.50 เซนติเมตร  มีสมการความสัมพันธระหวางความดกไขกับความยาวเหยียด ในรูปสมการ F 
= 3.4379 TL2.8416  
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Abstract 
 

 Reproductive biology of slender lizardfish (Saurida elongata) was 
studied in the Gulf of Thailand during January to December 2007. The samples were 
collected from paired trawlers and otter board trawlers which landed fish at fishing 
ports in provinces along the coastal of the Gulf of Thailand, Trat province to Songkhla 
province. The result showed that the total length (TL) lizardfish was 11.00-46.00 
(25.84+4.94) centimeter and body weight (W) was 9.00-740.00 (143.24+93.30) gram. The 
relationship equation between total length and body weight was W = 0.0041 TL3.176 the 
male fish which have length ranged 12.20-39.30 (24.56±3.85) centimeter and weight 
ranged 11.00-380.00 (116.95±55.89) gram was W = 0.0045 TL3.149 and the female fish 
which have length ranged 11.00-46.00 (26.73±5.40) centimeter and weight ranged 9.00-
740.00 (161.11±108.08) gram was W = 0.0038 TL3.196. Their growth was allometric type. 
The sex ratio between male and female was 1:1.46. The average length at first maturity 
of male and female were 25.15 and 31.62 centimeter, respectively. The spawning 
season was found throughout the year with peaks in November to April. The fecundity 
(F) was 34,348-169,674 (82,691.02±34,197.82) eggs, at total length 23.50-43.50 centimeter. 
The relationship between fecundity and total length was F = 3.4379 TL2.8416 

 
Key words : reproductive biology, slender lizardfish, Saurida elongata, the Gulf of 
Thailand 
Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla  90000   
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บทคัดยอ 

 
ศึกษาสภาวะการประมงพาณิชยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บขอมูลจากเรือ

อวนลาก 3 ประเภท คือ  เรืออวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคู เรืออวนลอม
จับ 3 ประเภท คือ  เรืออวนลอมซั้ง อวนลอมจับปนไฟ และอวนดำ บริเวณทาเทียบเรือในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 3 แหง ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552  พบวาเรืออวนลากแผนตะเฆ
ขนาดเล็กมีแหลงทำการประมงครอบคลุมพื้นที่ระดับความลึก 10-30 เมตร ตั้งแตอำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ถึงตอนเหนือเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เรืออวนลากแผนตะเฆขนาดกลาง มีแหลงทำการ
ประมงครอบคลุมพ้ืนที่ระดับความลึก 10-70 เมตร ตั้งแตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ถึงตอนเหนือ
เกาะพะงัน เรืออวนลากคูมีแหลงทำการประมงครอบคลุมพื้นท่ีระดับความลึกตั้งแต  18-60  เมตร   
ตั้งแตตอนเหนือเกาะโลซิน   จังหวัดปตตานี   ถึงจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีการทำประมงหนาแนนที่
ระดับความลึก 40-50 เมตร  เรืออวนลอมจับมีแหลงทำการประมงหนาแนนตั้งแตแหลมตะลุมพุก   เกาะ
กระ   จนถึงแนวนอกเกาะสมุย เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี ระดับความลึกของน้ำตั้งแต 20-70 
เมตรโดยท่ีเรืออวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคูในอาวไทยมีอัตราการจับเฉลี่ย
เทากับ 19.11±7.37,  39.31±11.00 และ 111.86±32.788 กก./ชม. ตามลำดับ โดยผลจับของเรืออวน
ลากแผนตะเฆขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคู ประกอบดวยสัตวน้ำเศรษฐกิจ รอยละ 80.57, 
71.21 และ 74.67 ตามลำดับ ปลาเปด รอยละ 19.43, 28.79 และ 25.33 ตามลำดับ โดยสวนของปลา
เปดประกอบดวยลูกสัตวน้ำเศรษฐกิจ รอยละ 46.33, 39.61 และ 39.03 ตามลำดับ ปลาเปดแท รอยละ 
53.77, 60.39  และ 60.79 ตามลำดับ  สวนเรืออวนลอมซั้ง  อวนลอมจับปนไฟ  และอวนดำมีอัตราการ
จั บ เฉ ลี่ ย เท ากั บ  4,294.34±4,715.09, 3,108.17±2,684.38 แ ล ะ  3,469.39±2,813.12 ก ก ./วั น 
ตามลำดับ โดยผลจับประกอบดวยกลุมปลาผิวน้ำสูงสุด รอยละ 94.48, 84.19 และ 97.38 ตามลำดับ   

ปลาหนาดินในกลุมสัตวน้ำเศรษฐกิจมีขนาดความยาวเฉลี่ยมากกวาในกลุมปลาเปดอยาง
ชัดเจน และพบวาปลาทรายแดงชนิด Nemipterus japonicus ปลาตาหวานชนิด Priacanthus 
tayenus ปลาปากคมชนิด Saurida elongata  ชนิด S. undosquamis และปลาลัง มีขนาดความ
ยาวเฉลี่ยและขนาดที่แรกจับไดดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก นอยกวาจากเครื่องมืออวน
ลากขนาดกลาง และเครื่องมืออวนลากคู   ขนาดของปลาทูท่ีจับไดดวยเครื่องมืออวนลอมซั้ง   และอวน
ลอมจับปนไฟ มขีนาดเล็กกวาจากเครื่องมืออ่ืนๆ  
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Abstract 
 

The study on status of commercial fisheries in the area of Nakhon Si Thammarat 
Province was conducted by collecting data from 3 types of trawler, i.e. small otter board trawlers, 
medium otter board trawlers and paired trawlers; and 3 types of purse seiners, i.e. purse seine with 
fish aggregating devices, light luring purse seine and Thai purse seine at 3 fishing ports lacated in 
Nakhon Si Thammarat Province during January-December 2010.  The results showed that the fishing 
ground of small otter board trawlers was the area with 10-30 meters of water depth from Ranote 
District, Songkhla Province to the north of Ko Pa-Ngan, Surattani Province. While the fishing ground 
of medium otter board trawlers was the area with 10-70 meters of water depth from Ranote District, 
Songkhla Province to the north of Ko Pa-Ngan, Surattani Province. For paired trawlers, their fishing 
ground was 18-60 meters in water depth and covered the areas from the north of Ko Losin, Pattani 
Province to Surattani Province with high density of fishing in the area with 40-50 meters of water 
depth. For purse seiners, they mainly fish in the area with 20-70 meters of water depth from the east 
of  Laem Talumphuk, Ko Kra, Nakhon Si Thammarat Province to the east of Ko Samui, the east and 
the north of Ko Pa-Ngan, Surattani Province. In term of the average catch per unit effort (CPUE), 
there were 19.11±7.37, 39.31±11.00 and 111.86±32.78 kg/hr for small otter board trawlers, medium 
otter board trawlers and paired trawlers, respectively. These three types of trawlers caught 80.57%, 
71.21% and 74.67% of economic marine species; and 19.43%, 28.79% and 25.33% of trash fish, 
respectively, and the compositions of trash fish caught by them were 46.33%, 39.61% and 39.03% 
of young economic marine species; and 53.77%, 60.39% and 60.79% of true trash fish, respectively. 
For purse seine with fish aggregating devices, light luring purse seine and Thai purse seine, their 
average CPUE were 4,294.34±4,715.09, 3,108.17±2,684.38 and 3,469.39±2,813.12 kg/day, 
respectively. The pelagic fish, which was the biggest composition in catch of these three types of 
purse seines, contributed 94.48%, 84.19% and 97.38% of total catch, respectively. 

It was found in all type of trawlers that the size of demersal species in economic 
marine resource group was apparently bigger than the size of same species in trash fish group. The 
average size and length at first capture of some species, such as Japanese threadfin bream 
(Nemipterus japonicus), Purplespotted bigeye (Priacanthus tayenus), Slender lizardfish (Saurida 
elongata), Brushtooth lizardfish (S. undosquamis) and Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta), 
caught by small otter board trawlers were smaller than those caught by medium otter board 
trawlers and paired trawlers. It was also found that Short mackerel (R. brachysoma) caught by purse 
seines with fish aggregating devices and light luring purse seine were smaller than such fish caught 
by other types of fishing gears. 
Key words :  marine resources, commercial fisheries, Nakhon Si Thammarat Province 
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ศึกษาความชุกชุมของสัตวน้ำบริเวณอาวนครศรีธรรมราช โดยรวบรวมตัวอยางสัตวน้ำจาก

เครื่องมืออวนรุน ที่มีขนาดตาอวนกนถุง 1.5 เซนติเมตร ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2550 จาก 7 
สถานี จำนวน 12 ครั้ง พบสัตวน้ำท้ังหมด 150 ชนิด ประกอบดวย ปลา 116 ชนิด ปู 8 ชนิด กุง 13 
ชนิด กั้ง 5 ชนิด ปลาหมึก 2 ชนิด หอย 5 ชนิด และสัตวน้ำอ่ืนๆ 1 ชนิด  ความชุกชุมสัตวน้ำเฉลี่ยตาม
สถานีมีคาระหวาง 0.056-0.350 ตัว/ตารางเมตร  ความชุกชุมสัตวน้ำเฉลี่ยในแตละเดือนมีคาระหวาง 
0.043-0.318 ตัว/ตารางเมตร  ดรรชนีความหลากหลาย  ความชุกชุมทางชนิด และความสม่ำเสมอ โดย
ในเชิงสถานีดรรชนีทั้งสามมีคาระหวาง 2.410-3.813, 11.95-23.09 และ 0.529-0.834 ตามลำดับ  
และในเชิงฤดูกาลมีคาระหวาง 1.961-3.354, 7.20-12.25 และ 0.473-0.841 ตามลำดับ การจัดกลุม
ประชาคมสัตวน้ำ โดยความคลายคลึง แบบเบรย-เคอติส ตามรายสถานี ที่ระดับรอยละ 69 แบงกลุม
ประชาคมสัตวน้ำ ได 3 กลุม คือกลุมที่ 1 ไดแก สถานีท่ี 6 กลุมที่ 2 ไดแก สถานีที่ 4 และ 7 กลุมที่ 3 
ไดแกสถานีที่ 2 3 1 และ 5 และการจัดกลุมรายเดือน ที่ระดับรอยละ 52 แบงกลุมประชาคมสัตวน้ำ ได 
3 กลุม คือกลุมที่ 1 ชวงฤดูแลง เดือนกุมภาพันธ-เมษายน กลุมที่ 2 ชวงฤดูฝน เดือนกันยายน-มกราคม 
กลุมที่ 3 ชวงเปลี่ยนฤดู เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ผลผลิตสัตวนำ้เฉลี่ยเทากับ 0.329 กรัม/ตารางเมตร  
ผลผลิตสัตวน้ำเฉลี่ยในแตละสถานีและในแตละเดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
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Abstract 

 
The study on abundance of aquatic fauna in Nakhon Si Thammarat Bay has 

been conducted for monthly surveys during January – December 2007 from 7 stations 
by the push net that cod end mesh size is 1.5 cm. Among 150 species of aquatic fauna 
consisted of fish 116 species, crab 8 species, shrimp 13 species, stomatopod 5 species, 
cephalopod 2 species, bivalves and gastropods 5 species and miscellaneous 1 species. 
Mean density of aquatic fauna at each station was 0.056-0.350 ind/m2. Mean density of 
aquatic fauna at each month was 0.043-0.318 ind/m2. Shannon-Wiener diversity index, 
Margalef’s index (Species richness) and Pielou’s evenness index values of station were 
2.410-3.813, 11.95-23.09 and 0.529-0.834, respectively. Shannon-Wiener diversity index, 
Margalef’s index (Species richness) and Pielou’s evenness index values of month were 
1.961-3.354, 7.20-12.25 and 0.473-0.841, respectively. The cluster analysis of aquatic 
communities by the Bray-Curtis similarity in accordance with the level of the 69 
percent separate communities of aquatic into 3 groups: group1 is the station6; group2 
including station4 and 7; group3 the station2 3 1 and 5, and the group monthly at 52 
percent level separate communities of aquatic to 3 groups: group1 during the dry 
months from February to April of the two-month rainy season from September to 
January of the third period of the season May-August. The average of aquatic fauna 
productivity was 0.329g/m2. Mean of aquatic fauna productivity were significantly 
different by stations and month (P<0.05). 
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