
“จะรุนไปข้างหน้า ... หรือจะรุนถอยหลัง?” 
 

เห็นชื่อบทความข้างบนแล้วอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นนิยาย เพียงแต่เป็นชื่อท่ีตั้งข้ึนเพ่ือท้าทายให้ท่านได้ลอง
ติดตามและคิดตามผู้เขียน เพ่ือให้สามารถหาแนวทางร่วมกันในการท่ีจะช่วยทําให้ท้องทะเลของไทยกลับมาอุดม
สมบูรณ์ข้ึนอีกเหมือนเม่ือในอดีต 

พอจะเดาได้แล้วว่าผู้เขียนจะเขียนเรื่องอะไร เม่ือเห็นคําว่า “รุน” และ “ทะเล” ท่านเดาได้ถูกต้อง 
เพราะอวนรุนอยู่คู่กับผืนทะเลของไทยมากว่า 3 ทศวรรษแล้ว ในท่ีนี้หมายถึงอวนรุนท่ีใช้ประกอบกับเรือยนต์ไม่ใช่
อวนรุนท่ีใช้แรงคนดัน หรือเรือพาย เรือแจว และเรือใบ ในการขับเคลื่อนเครื่องมือประเภทนี้ไปข้างหน้า ในขณะทํา
การจับสัตว์น้ํา ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงประเภทหนึ่งท่ีดัดแปลงมาจากเครื่องมือ ท่ีชื่อว่า ระวะ หรือ ชิป 

มาถึงตรงนี้ต้องขอย้อนกลับไปทําความเข้าใจหัวข้อบทความนี้ก่อนสําหรับคําว่า “จะรุนไปข้างหน้า”  
เป็นวลีเพ่ือสื่อถึงการท่ีจะเดินหน้าทําการประมงแบบล้างผลาญ จ้องแต่จะตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรโดยไม่
สนใจถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ํา อันจะเป็นเหตุนําไปสู่ความวิบัติในอาชีพการประมงต่อไปในอนาคต 
“หรือจะรุนถอยหลัง ?” เป็นคําถามท่ีหมายถึงการจะย้อนหลังกลับมาพิจารณาว่าควรหยุดทําการประมงแบบทําลาย
ล้างทรัพยากรแล้วเปลี่ยนไปสู่การทําการประมงอย่างยั่งยืน นํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ํา 

บทความนี้เป็นบทความท่ีเขียนข้ึนจากข้อมูลวิชาการเก่ียวกับการทําการประมงอวนรุนในประเทศไทย 
เพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ทรัพยากรสัตว์น้ํา และแนวทางการบริหารจัดการการทําการประมง
อวนรุน  รวมท้ังโอกาสความสําเรจ็และไม่สําเร็จของแนวทางเหล่านั้น ซึ่งผู้เขียนหวังว่าน่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะกับ
พ่ีน้องชาวประมง จะได้ทราบถึงผลกระทบและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบของเครื่องมือประมงประเภทนี้ 
ท่ีจะมีแก่ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพ่ือจะได้ร่วมมือกันในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ท้องทะเลของไทยให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
สัตว์น้ํานานาชนิดตลอดไป อันจะยังประโยชน์ให้แก่พวกเราและลูกหลานของเราในอนาคต 

 

ความเป็นมาเกี่ยวกับอวนรุน 

 
อวนรุน 

อวนรุน เป็นเครื่องมือประมงท่ีใช้อวนลักษณะคล้ายถุง ปากอวนประกอบกับคันรุนติดตั้งบริเวณหัว
เรือ จับสัตว์น้ําโดยวิธีผลักด้วยแรงคน หรือเครื่องยนต์ สําหรับอวนรุนท่ีใช้แรงคนผลักดันให้เครื่องมืออวนเคลื่อนท่ีขณะ
ทําการจับสัตว์น้ํานั้น เรียกว่า ระวะ รุนเคย ชิป ไสกุ้ง ใช้จับกุ้งและเคย ซึ่งมีการใช้เฉพาะบางฤดูเท่านั้น ส่วนอวนรุนท่ี
ใช้เรือกลผลักดันเครื่องมืออวนให้เคลื่อนท่ีขณะทําการจับสัตว์น้ํา เป็นเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนมาจาก ระวะ หรือชิป  
สัตว์น้ําท่ีเป็นเป้าหมายหลักของเครื่องมือชนิดนี้ คือ กุ้งทะเลทุกชนิด หมึก และปลา เครื่องมือชนิดนี้ อาจจะเปลี่ยนไป
รุนปลากะตักและเคยในฤดูชมุชุม ชาวประมงนิยมใช้กันแพร่หลาย โดยเฉพาะบริเวณทะเลใกล้ปากน้ํา อ่าวน้ําตื้น และ
บริเวณชายหาดท่ีมีกุ้งและเคยชุกชุม (กองประมงทะเล, 2540) ต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องมืออวนรุนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน มีการเพ่ิมขนาดเรือและกําลังเครื่องยนต์สูงข้ึนเรื่อย ๆ พร้อมท้ังมีการใช้คันรุนท่ีใหญ่และยาวข้ึน 
ทําให้สามารถทําการประมงได้ไกลฝั่งหรือท่ีระดับความลึกมากข้ึนอีก 
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  สันนิษฐานว่าอวนรุนน่าจะเริ่มเกิดข้ึนในประเทศไทย ประมาณปี 2510 แต่ยังมีไม่มากนัก (สมศักดิ์
,2536) จนกระท่ัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มกําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องมืออวนรุนไปทําการ
จดทะเบียนเม่ือปี 2513  (วรรณเกียรติ , 2529) ซึ่งในขณะนั้นจํานวนเรืออวนรุนท่ีจดทะเบียนมี 354 ลํา  ต่อมา
กรมประมงได้รวบรวมข้อมูลจํานวนเรืออวนรุนท่ีมีการจดทะเบียนจากท่ัวประเทศ  จําแนกตามขนาดความยาวของเรือ 
พบว่าในปี 2522 มีจํานวนเรืออวนรุนท่ีจดทะเบียนจํานวน 1,923 ลํา ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 5 
กันยายน 2521 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการทรวงคมนาคม ร่วมกันหามาตรการควบคุมจํานวนเรืออวน
ลากและอวนรุนให้เหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ํา  โดยให้เกิดผลกระทบต่อชาวประมง อุตสาหกรรมประมงทะเล และ
เศรษฐกิจของประเทศน้อยท่ีสุด  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับการลด
จํานวนเรืออวนลากและอวนรุน พ.ศ. 2523 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2523 ซึ่งกําหนดให้ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือ
อวนลากและอวนรุน ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนคุม ณ ปีการประมง 2522 คือสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2523 จึงจะมีสิทธิ
มาขอรับอาชญาบัตรในปีการประมง 2523 (1 เมษายน 2523 ถึง 31 มีนาคม 2524) จากผลของระเบียบฉบับนี้
ทําให้เกิดการคัดค้านจากชาวประมงเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให้กระทรวงเกษตรฯ ต้องออกประกาศ
กระทรวงเพ่ืองดใช้ระเบียบดังกล่าวนี้ จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2524 หลังจากนั้นให้ใช้ระเบียบนี้ต่อไป แต่ก็ได้รับการ
ร้องเรียนให้ผ่อนผันอีก 4 ครั้ง ได้แก่ในปี 2524,2525,2532 และครั้งสุดท้ายในปี 2539 ได้ผ่อนผันให้มีการจด
ทะเบียนเรืออวนลากและอวนรุนให้มีอาชญาบัตรอวนลากและอวนรุนได้ หลังจากนั้นจึงมีระเบียบในการควบคุมอีก
ครั้งหนึ่ง ได้แก่ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมจํานวนเครื่องมือทําการ
ประมงอวนลากและอวนรุน พ.ศ. 2539 ให้ไว้ ณ วันท่ี 17 กันยายน 2539 เป็นผลทําให้มีเรือประมงอวนลากและ
อวนรุน เพ่ิมข้ึนมากกว่าปกติทุกครั้งท่ีมีการขอผ่อนผัน มีผลให้จํานวนเรืออวนรุนมีจํานวนสูงสุดในปี 2523 ถึง 
2,262 ลํา เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการพัฒนาการทําการประมงปลาหน้าดินด้วยอวนลาก และชาวประมง
อวนรุนเริ่มมีการปรับปรุงเครื่องมืออวนรุนให้มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ําหน้าดิน  ทําให้จํานวนเรืออวนรุนเพ่ิม
มากข้ึน (พงศ์พัฒน์ และประพันธ์, 2541) หลังจากนั้นจํานวนเรืออวนรุนท่ีจดทะเบียนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
ทรัพยากรสัตว์น้ําหน้าดินเสื่อมโทรมมากข้ึน  จนถึงปี 2531 มีจํานวนเรืออวนรุนท่ีจดทะเบียนเหลือเพียง 531 ลํา   
แต่จากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏพบว่ามีจํานวนเรืออวนรุนมากกว่าท่ีรายงานไว้  เป็นเพราะว่ามีเรืออวนรุนจํานวนมากท่ี
ไม่ได้จดทะเบียน  จึงเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนเครื่องมืออวนรุนให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกในปี 2532 จึงมี
จํานวนเรืออวนรุนท่ีจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 1,907 ลํา หลังจากปี 2525 ซึ่งมีจํานวนเรืออวนรุนท่ีจดทะเบียนเท่ากับ 
1,899 ลํา จํานวนเรืออวนรุนท่ีจดทะเบียนท้ังหมดมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  จนกระท่ังในปี 2538 จํานวนเรืออวนรุน
ท่ีจดทะเบียนมีจํานวน 634 ลํา 

และจากการสํารวจสํามะโนประมงทะเลในปี 2538 โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกรมประมง 
โดบใช้วิธีการแจงนับอย่างครบถ้วน  ออกไปสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนและผู้ประกอบการทุกคนในพ้ืนท่ีทําการประมง
ทะเลท่ัวประเทศ  ได้รวบรวมข้อมูลจํานวนเรือประมง จําแนกตามแหล่งทําการประมงหลัก  และประเภทของ
เครื่องมือทําการประมงหลักท่ีใช้มากท่ีสุด  พบว่าจํานวนเรืออวนรุนมีท้ังหมด 3,591 ลํา โดยแบ่งเป็นเรือท่ีมี
เครื่องยนต์ในเรือจํานวน 1,142 ลํา  และเป็นเรือท่ีมีเครื่องยนต์นอกเรือจํานวน 2,449 ลํา ซึ่งเรือส่วนใหญ่จะมี
ความจุของเรืออยู่ในช่วง 5 – 9 ตันกรอส   

จํานวนเรืออวนรุนจากสํามะโนประมงทะเลปี 2538 เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเรืออวนรุนท่ีจด
ทะเบียนจากสถิติเรือประมงไทยปี 2538 จํานวน 634 ลํา แล้วพบว่ามีจํานวนเรืออวนรุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนถึง 
2,957 ลํา หรือประมาณเกือบ 5 เท่าของเรือท่ีจดทะเบียนกับกรมประมง และเม่ือเปิดให้มีการจดทะเบียนเรืออวน
รุนอีกครั้งในปี 2539 พบมีเรืออวนรุน จํานวน 901 ลํา ในปี 2540 

นอกจากนี้ในปี 2542 กรมประมงได้ขอความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆให้ทําการสํารวจจํานวนเรือ
อวนรุนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของตน พบว่ามีจํานวนสูงถึง 4,253 ลํา ซึ่งเป็นเรือท่ีไม่ได้จดทะเบียนจํานวน 3,399 ลํา และเรือ
ท่ีจดทะเบียนเพียง 854 ลํา เท่านั้น ในปี 2546 กรมประมงได้สํารวจจํานวนอวนรุนพบมีถึง 3,021 ลํา มีการ 
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จดทะเบียน 601 ลํา จํานวนเรืออวนรุนจากสถิติเรือประมงไทย ปี 2552 จํานวน 361 ลํา เป็นเรือขนาดเล็กกว่า 
14 เมตร 227 ลํา ขนาด 14-18 เมตร จํานวน 62 ลํา และขนาดใหญ่กว่า 18 เมตร จํานวน 72 ลํา แต่ในการ
ดําเนินกิจกรรมสํารวจเรือประมง ภายใต้แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ปี 2554 พบว่า จํานวนเรืออวนรุน
ท่ัวประเทศมีท้ังหมด 1,111 ลํา มีเรืออวนรุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนถึง 750 ลํา 
  ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับด้วยเครื่องมืออวนรุนท้ังประเทศในปี 2529 มีปริมาณการจับ 15,493 ตัน 
ต่อมาในปี 2530 ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับด้วยเครื่องมืออวนรุนได้เพ่ิมข้ึนเป็น 17,712 ตัน และได้ลดลงเป็น 11,518 
ตันในปี 2531 ในปี 2533 ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้ด้วยเครื่องมืออวนรุนได้เพ่ิมข้ึนเป็น 26,366 ตัน และได้ลดลงอีก
ในปี 2535 เป็น 20,974 ตัน ในปี 2538 ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้ด้วยเครื่องมืออวนรุนมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเป็น 
26,298 ตัน และเป็น 39,050 ตัน ในปี 2545 เวลาต่อมาปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้ด้วยเครื่องมืออวนรุนมีแนวโน้ม
ลดลง เป็น 30,987  21,259 และ 20,631 ตัน ในปี 2548  2550 และ 2552 ตามลําดับ (กรมประมง, 
2531-2554) 
  ทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีจับได้จากการทําประมงอวนรุน แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
  1. สัตว์น้ําเศรษฐกิจ หมายถึง สัตว์น้ําเศรษฐกิจหรือสัตว์น้ําชนิดท่ีประชาชนนิยมบริโภค สามารถ
แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม  คือ  

1.1  ปลาหน้าดิน เช่น ปลาทรายแดง ปลากะพง ปลาจวด ปลาลิ้นหมา ฯลฯ  
1.2  ปลาผิวน้ํา  เช่น ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลากะตัก ฯลฯ  
1.3  สัตว์น้ําไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ ดังนี้ กุ้งใหญ่ กุ้ง ก้ัง หมึกกล้วย 

หมึกสาย หมึกกระดอง ปู 
  2. ปลาเป็ด หมายถึง ปลาและสัตว์น้ําไม่มีกระดูกสันหลังท่ีนําไปทําอาหารสัตว์ ซึ่งสามารถแยกออก
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

  2.1 ปลาเป็ดแท้  หมายถึง กลุ่มปลาท่ีมีค่าในเชิงเศรษฐกิจน้อยไม่นิยมนํามาบริโภคเป็น
อาหารของมนุษย์โดยตรง ปกติใช้แปรรูปเป็นปลาป่น อาหารสัตว์และทําปุ๋ย กลุ่มปลาพวกนี้ส่วนใหญ่เม่ือเจริญเติบโต
เต็มท่ีแล้วยังคงมีขนาดเล็กอยู่  เช่น ปลาแป้น (Leiognathidae) ปลาอมไข่ (Apogonidae) ปลาบู่(Gobiidae)  
ปลาช้างเหยียบ (Platycephalidae) ปลาวัว (Aluteridae) และปลาปักเป้า (Lagocephalidae) เป็นต้น  

  2.2 ลูกสัตว์น้ําเศรษฐกิจ หมายถึง  สัตว์น้ําเศรษฐกิจหรือสัตว์น้ําชนิดท่ีประชาชนนิยม
บริโภค แต่เนื่องจากยังมีขนาดเล็กจึงใช้ทําเป็นอาหารสัตว์  สําหรับลูกสัตว์น้ําเศรษฐกิจหรือสัตว์น้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กนี ้
ถ้าปล่อยให้มีโอกาสเจริญเติบโตข้ึนมาก็จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอีกมาก เช่น กุ้ง ปูม้า หมึกกล้วย หมึกกระดอง ปลาทราย
แดง (Nemipteridae) ปลากะพง (Lutianidae) ปลาเก๋า (Serranidae) ปลาปากคม (Synodontidae) ปลาตาหวาน 
(Priacanthidae) ปลาสีกุน (Carangidae) และปลาทู – ลัง (Scombridae) เป็นต้น (ทวีศักดิ,์ 2531) 
  นาวิน (2523) พบองค์ประกอบสัตว์น้ําท่ีจับจากอวนรุนในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเป็นปลาเป็ด
ถึงร้อยละ 67.55 ซึ่งในส่วนของปลาเป็ดมีสัตว์น้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจร้อยละ 66 นอกจากนี้ วรรณเกียรติ (2529) 
ได้ศึกษาเก่ียวกับผลการจับสัตว์น้ําของอวนรุนในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และตราดพบมีปลาเป็ดปนถึงร้อยละ 70.54 
และ 78.20 ตามลําดับ ในปลาเป็ดมีสัตว์น้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจอยู่ร้อยละ 63.91 และ 45.03 ตามลําดับ 
  วราภรณ์ (2541) ได้รายงานองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ําจากการประมงอวนรุนขนาดใหญ่จังหวัด 
ปัตตานี ปี 2538  ว่าอัตราการจับสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 107.00 กิโลกรัม/ลํา/วัน (ร้อยละ 30.76) โดยเป็นกุ้งพันธุ์ใหญ ่
33.13 กิโลกรัม/ลํา/วัน (ร้อยละ 9.52) กุ้งพันธุ์เล็ก 19.00 กิโลกรัม/ลํา/วัน (ร้อยละ5.46 ) หมึก 18.42 
กิโลกรัม/ลํา/วัน (ร้อยละ5.29) ปูม้า 13.17 กิโลกรัม/ลํา/วัน (ร้อยละ3.78) และปลาต่างๆ 23.28 กิโลกรัม/ลํา/วัน 
(ร้อยละ6.69) อัตราการจับปลาเป็ด 240.91 กิโลกรัม/ลํา/วัน (ร้อยละ69.24) โดยเป็นลูกสัตว์น้ําเศรษฐกิจร้อยละ 
49.17 และปลาเป็ดแท้ร้อยละ 50.83 
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  ขนาดของสัตว์น้ําท่ีจับได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และปลาเป็ด พบว่าขนาดของสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับขนาดโดยเฉลี่ยของสัตว์น้ําเศรษฐกิจชนิดนั้น ๆ ท่ีเล็กท่ีสุด ซึ่งอยู่ในระยะเจริญพันธุ์แล้ว 
(Size at first maturity) ขนาดของสัตว์น้ําเศรษฐกิจท่ีจับจากอวนรุนส่วนใหญอ่ยู่ในช่วงความยาวท่ีเล็กกว่า ส่วนสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจท่ีอยู่ในรูปปลาเป็ดมีขนาดเล็กกว่าขนาดเล็กท่ีสุดของสัตว์น้ําชนิดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในระยะเจริญพันธุ์ (Size at 
first maturity) 

นอกจากนี้ความสูญเสียของสัตว์น้ําเศรษฐกิจในท่ีนี้หมายถึง  ความสูญเสียท่ีเกิดจากการนําลูกสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ในรูปปลาเป็ด  ซึ่งถ้าปล่อยให้ลูกสัตว์น้ําเศรษฐกิจเหล่านี้เติบโตไปจนถึงขนาดตลาด
จะทําให้มีราคาสูงข้ึนกว่าการนํามาใช้ประโยชน์ในรูปปลาเป็ด  มูลค่าความสูญเสียเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบมูลค่า
ระหว่างสัตว์น้ําเศรษฐกิจท่ีเติบโตจนถึงขนาดตลาด กับลูกสัตว์น้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในรูปปลาเป็ด 
จากการประเมินความสูญเสียท่ีเกิดจากการนําสัตว์น้ําเศรษฐกิจข้ึนมาใช้ก่อนขนาดตลาดในปี 2538 พบว่า มีความ
สูญเสียสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ประมาณ 2,020 ล้านบาท/ปี โดยเป็นความสูญเสียสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ประมาณ 1,600 ล้านบาท/ปี ความสูญเสียปลาเศรษฐกิจผิวน้ํา ประมาณ 293 ล้านบาท/ปี และความสูญเสียปลา
เศรษฐกิจหน้าดิน ประมาณ 127 ล้านบาท/ป ี

ในปี 2552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รายงานว่าอวนรุนในพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี และตราด จับสัตว์น้ํามีองค์ประกอบของปลาเป็ดร้อยละ 54.13 และ 58.56 ตามลําดับ และพบสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจในปลาเป็ดร้อยละ 57.48 และ 49.14 ตามลําดับ 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการทําประมงอวนรุน เนื่องจากส่วนใหญ่ทําการประมงภายในเขต 3,000 เมตร 
ซึ่งเป็นการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย  ในขณะเดียวกันสัตว์น้ําท่ีจับได้อวนรุนมีขนาดเล็กเป็นการทําลายทรัพยากร
โดยจับสัตว์น้ําขนาดท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์  ดังกล่าวแล้วข้างต้น  นอกจากนี้การรุนอวนของเรืออวนรุน
ยังทําลายเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านเช่น ลอบ อวนลอย คราดหอยแครง และการเลี้ยงหอยนางรม  ทําให้มีปัญหากับ
ชาวประมงพ้ืนบ้าน และยังทําลายนิเวศน์วิทยาหน้าดิน เช่น หญ้าทะเล และพันธุ์ไม้น้ํา รวมท้ังสัตว์พ้ืนทะเล 
(Benthos) 

 
 

ระเบียบและกฎหมายควบคุมการทําการประมงอวนรุน 
1. ระเบียบเก่ียวกับการควบคุมจํานวนเรืออวนรุน ได้แก่ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติ

เก่ียวกับการควบคุมจํานวนเครื่องมือทําการประมงอวนลากและอวนรุน พ.ศ. 2539 ให้ไว้ ณ วันท่ี  
17 กันยายน 2539 

2. กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการทําการประมงอวนรุน ได้แก่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตามพระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. 2490 

2.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวน
รุนท่ีใช้กับเรือยนต์ทําการประมง  ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2515 

2.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกําหนดเขตห้ามใช้อวนลากมีถุง และอวนรุนทํา
การประมงในท้องท่ีจังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2518 

2.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง กําหนดเขตให้ใช้เครื่องมืออวนลากหรืออวนรุน
ท่ีใช้ประกอบกับเรือยนต์ทําการประมง  ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2523)  ประกาศ ณ วันท่ี  
26 มีนาคม 2523 

2.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง กําหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน
ทําการประมง ในบริเวณอ่าวพังงา ประกาศ ณ วันท่ี 26 มีนา14 ธันวาคม 2541 

2.5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนท่ีใช้ประกอบเรือยนต์
ทําการประมงในพ้ืนท่ีบางแห่ง ประกาศ ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
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2.6 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมือทําการประมงบางชนิด
ทําการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในท่ีจับสัตว์น้ําบางส่วนของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ประกาศ ณ วันท่ี 
24 มกราคม 2550 

2.7 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดตรัง ประกาศ ณ วันท่ี 
9 ตุลาคม 2550 

2.8 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดกระบี่ ประกาศ ณ วันท่ี 
9 ตุลาคม 2550 

2.9 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ประกาศ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2550 

2.10 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดระยอง ประกาศ ณ 
วันท่ี 3 มกราคม 2551 

2.11 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดนราธิวาส ประกาศ ณ 
วันท่ี 3 มกราคม 2551 

2.12 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดปัตตาน ี ประกาศ ณ 
วันท่ี 3 มกราคม 2551 

2.13 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดสตูล ประกาศ ณ วันท่ี 
29 มกราคม 2552 

2.14 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2552 

2.15 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ี
ใช้ประกอบเรือยนต์ ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดชุมพร ประกาศ ณ 
วันท่ี 11 เมษายน 2554 

ท้ังนี้ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
 สรุปประเด็นสําคัญจากการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอวนรุนได้ดังตอ่ไปนี้ 
  

1. มีจํานวนเรืออวนรุนท่ีมีอาชญาบัตรถูกต้องในปี 2552 จํานวน 361 ลํา และจากผลการสํารวจ
เรืออวนรุนท้ังหมดในปี 2554  พบ มี 1,111 ลํา แสดงว่ามีเรืออวนรุนท่ีไม่ถูกต้องอยู่ จํานวน 750 ลํา และยังมี
เรือประมงท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปมาระหว่างอวนรุนกับเครื่องมือประมงประเภทอ่ืน ตามโอกาสและฤดูกาลท่ีเอ้ืออํานวย 
ซึ่งถือว่าเป็นประเภทท่ีมีความเสี่ยงสูง ในการท่ีจะลักลอบทําการประมงอย่างไม่ถูกต้อง ท้ังการทําการประมงโดยไม่มี
อาชญาบัตรอวนรุน และลักลอบเข้าไปทําการประมงในเขตหวงห้าม 
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2. สัตว์น้ําท่ีจับได้ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นปลาเป็ดและสัตว์น้ําวัยอ่อนขนาดเล็ก ถือว่า
เป็นเครื่องมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ําสูง และทําลายสัตว์น้ําวัยอ่อนท่ีจะเจริญเติบโตต่อไป ก่อให้เกิด
ความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจและระบบนิเวศ 

3. มีกฎระเบียบการควบคุมจํานวนเรืออวนรุนไม่ให้เพ่ิมข้ึนจากท่ีได้จดทะเบียนไว้ในปี 2539  
ทําให้ตัวเลขจํานวนเรืออวนรุนลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก 901 ลํา ในปี 2540 เหลือ 361 ลําในปี 2552 นอกจากนี้
ยังมีกฎหมายควบคุมการทําการประมงอวนรุนเก่ียวกับการห้ามทําการประมงในเขตอนุรักษ์ต่างๆ รวม 15 ฉบับ ท้ังใน
การห้ามทําการประมงในเขตห่างชายฝั่งทะเล 3,000 และ 5,400 เมตร และในเขตอนุรักษ์ต่างๆ เช่น พ้ืนท่ีปิดอ่าว 
และพ้ืนท่ีห้ามทําการประมงอวนรุนบริเวณชายฝั่ง จังหวัดปัตตาน ีและในช่องช้าง 

4. จากผลการตรวจตราเฝ้าระวังการทําการประมงผิดกฎหมายของกรมประมง สามารถดําเนินการ
จับกุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกับเรื่องการประมงอวนรุนในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ 2550-2554 รวม 659 คดี แสดงให้เห็น
ว่ายังมีการลักลอบทําการประมงอวนรุนท่ีผิดกฎหมายอยู่ ซึ่งในความเป็นจริงน่าจะมากกว่าท่ีจับกุมได้ เพราะเจ้าหน้าท่ี
ไม่สามารถท่ีจะตรวจตราได้ท่ัวถึง เนื่องจากมีพ้ืนท่ีทําการประมงกว้างขวาง 

5. นอกจากนี้แล้วยังมีการร้องเรียนอยู่เสมอในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝั่งทะเล เก่ียวกับการลักลอบทําการ
ประมงอวนรุน และมีปัญหาความขัดแย้งกับชาวประมงท่ีใช้ เครื่องมือประมงประเภทอ่ืน ได้แก่ อวนลอย ลอบปู และ
ลอบหมึกสาย (อวนกุ๊งก๊ิง)  ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวประมงพ้ืนบ้าน และปัญหาความขัดแย้งท่ียากจะแก้ไข 
รวมท้ังปญัหาการทําลายทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

 

จากผลสรุปแสดงให้เห็นว่าอวนรุนท่ีไม่มีอาชญาบัตรมีจํานวนมากกว่าเรืออวนรุนท่ีมีอาชญาบัตรกว่า 
3 เท่า และจับสัตว์น้ําท่ีเป็นปลาเป็ดได้มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งในปลาเป็ดจะมีลูกสัตว์น้ําวัยอ่อนท่ียังไม่เจริญเติบโต
เต็มท่ีปะปนอยู่ในอัตราส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งถือว่าเป็นการทําลายทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างสูง ถึงแม้ว่าจะมี
กฎหมายควบคุมอยู่หลายฉบับแต่ก็ยังมีการลักลอบทําการประมงอวนรุนท่ีผิดกฎหมายดังจะเห็นได้จากผลการจับกุม
ดําเนินคดีในปี 2554 มีจํานวน 63 คด ี และมีการร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบจากการลักลอบทําการประมงอวน
รุนอยู่เสมอ  รวมท้ังตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 5 กันยายน 2521  ให้ลดจํานวนเรืออวนลากและอวนรุน  
โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ร่วมกันหามาตรการควบคุมจํานวนเรืออวนลากและ 
อวนรุนให้เหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ํา โดยให้เกิดผลกระทบต่อชาวประมง อุตสาหกรรมประมงทะเล และเศรษฐกิจ
ของประเทศน้อยท่ีสุด 

ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ังภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันในการผลักดันให้
สามารถควบคุมจํานวนเรืออวนรุนให้เห็นผล  ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่กระบวนการลด ละ เลิก ทําการประมงอวนรุน
ไปในท่ีสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีแก่ทรัพยากรสัตว์น้ํา และระบบนิเวศพ้ืนท้องทะเลให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ และ
จะขอเสนอแนวทางการนําไปสู่การลดการลงแรงการทําการประมงอวนรุน เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จในการทําให้
ทรัพยากรสัตว์น้ําอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  เปรียบเสมือนการรุนถอยหลังหรือแยกติดภายใต้กระบวนการบริหาร
จัดการการประมงอวนรุนอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบร่วมกัน  และถ้ายังไม่ร่วมมือกันดําเนินการ โดยปล่อยให้
ทําการประมงอวนรุนแบบล้างผลาญต่อไปก็จะนํามาสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ํา ยิ่งกว่าท่ีประสบอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ เสมือนหนึ่งรู้ผลกระทบแล้วแต่ยังดันทุรังให้มีการรุนไปข้างหน้าสู่ความหายนะของทรัพยากรสัตว์น้ํา และ
อาชีพการประมงของประเทศ 

การนําเสนอกระบวนการการจัดการการทําการประมงอวนรุนในครั้งนี้จะยึดถือแนวทางการจัดการ
การประมงสัตว์น้ําหน้าดินในอ่าวไทย ของจุมพล (2554) พร้อมท้ังสอดแทรกแนวคิดและข้อวิจารณ์เพ่ือให้มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะสามารถดําเนินการได้สําเร็จ จากแผนภูมิแนวทางการจัดการการทําการประมงทรัพยากรสัตว์น้ําหน้าดิน 
ในอ่าวไทย เป็นการกล่าวถึงการบริหารจัดการการทําการประมงอวนลากและอวนรุน หากดําเนินการได้ตามแผนภูมิ 
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แผนภูมิแนวทางการจัดการการทําประมงทรัพยากรสัตว์น้ําหน้าดินในอ่าวไทย 
 

การขยายขนาดตาอวนก้นถงุ
ของอวนลากและอวนรุน

การบริหารจัดการการประมงอวนลาก           
และอวนรุน

มาตรการสนบัสนนุเพือ่ความย่ังยืน

การควบคุมการทําประมงโดยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

การลดจํานวนเรืออวนลากและ
อวนรุนลงจากเดิมร้อยละ 33

การควบคุมจํานวนเรืออวน
ลากและอวนรุน

การจดัตั้งกองทุนเพือ่สนบัสนนุการ
ปรับเปลี่ยนอาชพีและซ้ือเรือคืน

การกําหนดเขตการทําประมง
และเครื่องมอืประมงที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

การขยายพืน้ทีเ่พื่อการอนรุักษ์
สัตว์น้ําใหม้ากขึ้น

การจดัสร้างแหลง่อาศัยสัตว์
ทะเลและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ํา

การสร้างจติสํานกึในการอนรุักษ์
ทรัพยากรสตัวน์้ําและปฏิบัติตาม
กฎหมาย

การลงแรงประมงที่
เหมาะสมกบัศักย์การผลติ
ของทรัพยากรสตัว์หน้าดิน

การฟืน้ฟรูะบบนิเวศและ
เพิม่ผลผลติของทรัพยากร
สตัวน์้ํา

การจดัการการทําประมง
ทรัพยากรสตัวน์้ําหนา้ดิน

ความอดุมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสตัว์น้ําหนา้ดิน

การขยายขนาดตาอวนก้นถงุ
ของอวนลากและอวนรุน

การบริหารจัดการการประมงอวนลาก           
และอวนรุน

มาตรการสนบัสนนุเพือ่ความย่ังยืน

การควบคุมการทําประมงโดยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

การลดจํานวนเรืออวนลากและ
อวนรุนลงจากเดิมร้อยละ 33

การควบคุมจํานวนเรืออวน
ลากและอวนรุน

การจดัตั้งกองทุนเพือ่สนบัสนนุการ
ปรับเปลี่ยนอาชพีและซ้ือเรือคืน

การกําหนดเขตการทําประมง
และเครื่องมอืประมงที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

การขยายพืน้ทีเ่พื่อการอนรุักษ์
สัตว์น้ําใหม้ากขึ้น

การจดัสร้างแหลง่อาศัยสัตว์
ทะเลและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ํา

การสร้างจติสํานกึในการอนรุักษ์
ทรัพยากรสตัวน์้ําและปฏิบัติตาม
กฎหมาย

การลงแรงประมงที่
เหมาะสมกบัศักย์การผลติ
ของทรัพยากรสตัว์หน้าดิน

การฟืน้ฟรูะบบนิเวศและ
เพิม่ผลผลติของทรัพยากร
สตัวน์้ํา

การจดัการการทําประมง
ทรัพยากรสตัวน์้ําหนา้ดิน

ความอดุมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสตัว์น้ําหนา้ดิน

 
 

ดังกล่าวก็จะนําความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําหน้าดินกลับคืนสู่ทะเลของไทย แต่การปฏิบัติตามแนวทางท่ีระบุ
ไว้นั้นกลับพบอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะมาตรการท่ีเกิดผลกระทบแก่ชาวประมง ได้แก่ 

1. การควบคุมการทําการประมงโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มาตาการนี้มักได้รับการ
ต่อต้านและประท้วงจนเกิดความชัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับชาวประมง จนก่อให้เกิดปัญหาด้านมวลชนปัญหา
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนด้านการเมือง ทําให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มท่ี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ชาวประมงขาดความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความเสียหายของการทําผิดกฎหมายประมงในการลักลอบทํา 
การประมงในพ้ืนท่ีหวงห้าม การลักลอบทําการประมงอวนรุนโดยไม่มีอาชญาบัตรซึ่งทําให้มีจํานวนเครื่องมืออวนรุน
มากเกินศักย์กําลังผลิตของสัตว์น้ํา แต่ด้วยความจําเป็นในการประกอบอาชีพ การแสงหาผลประโยชน์โดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทําให้มีผู้กระทําความผิดดังกล่าวนี้อยู่ ดังจะเห็นได้จากผลการสํารวจท่ีผ่านมายังพบว่ามีเรือประมง
อวนรุนท่ีไม่มีอาชญาบัตร และมีผู้ถูกจับกุมในการกระทําความผิดจึงเป็นปัญหาท่ีน่าเห็นใจท้ังเจ้าหน้าท่ีและชาวประมง
ท่ีต้องทํามาหากินเพ่ือความอยู่รอด ถึงแม้จะไม่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามการทําประมงอวนรุนเป็นอาชีพหนึ่งท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลร้ายเหมือนอาชญากร หรือผู้ค้ายาเสพติดท่ีจะต้องใช้มาตรการรุนแรงเข้าปราบปราม เพียงแต่เป็นอาชีพท่ี
ถูกเพ่งเล็งว่าทําลายทรัพยากรสัตว์น้ํา โดยเฉพาะผู้ท่ีลักลอบทําโดยผิดกฎหมาย หากเข้าใจตรงกันในจุดนี้ ผู้เขียนคิดว่า
นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ควรจะมีกระบวนการสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการลักลอบทําการ
ประมงอวนรุนท่ีผิดกฎหมาย รวมท้ังการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้เปลี่ยนไปใช้
เครื่องมือประมงประเภทอ่ืนหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

2. การลดจํานวนเรืออวนรุนซึ่งถือเป็นการลดการลงแรงประมงอวนรุนในลักษณะตรงไปตรงมา 
เพราะรู้ว่ามีการทําการประมงมากเกินไป จึงเอาส่วนเกินนี้ออกไป ซึ่งจากผลการศึกษาระบุว่าต้องเอาออกไปถึง 
ร้อยละ33 ของจํานวนอวนรุนท้ังหมด คําถามกลับมาว่าจะเอาไปไว้ไหน เอาไปทําอะไร แล้วชาวประมงเหล่านั้นจะทํา
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อะไร คําตอบท่ีชัดเจนคือต้องตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพและซื้อเรือคืน โดยรัฐต้องสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างเต็มท่ี เพราะคุ้มกับการลงทุนเพราะไม่สูญเปล่าเนื่องจากได้รับผลกลับคืนมาคือทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ท่ีฟ้ืนฟูข้ึนมาเพราะผู้ล่าลดจํานวนลง (ไม่ต้องถามผลทางวิชาการว่าทรัพยากรเพ่ิมข้ึนเท่าไร เพ่ิมข้ึนจริงหรือ เพราะ
ผู้เขียนเชื่อว่าท่านเข้าใจดี) แต่ต้องมีกระบวนการควบคุมไม่ให้กลับเข้ามาลักลอบทําการประมงอวนรุนอีก ก็คงไม่ยาก
ถ้าร่วมมือทํากันอย่างจริงจัง และควรหาอาชีพท่ีเหมาะสม คุ้นเคย และอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีชาวประมงเหล่านี้อยู่อาศัย เพ่ือให้
ง่ายในการเป็นแรงจูงใจ 

3. การควบคุมจํานวนเรืออวนรุนไม่ให้มีเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีเคยจดทะเบียนเอาไว้ ซึ่งมาตรการนี ้
ได้ดําเนินการแล้วและมีการขอผ่อนผันมาแล้วถึง 5 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายมีการจดทะเบียนเรืออวนรุนในปี 2539  
ผลท่ีได้คือจํานวนเรืออวนรุนท่ีมีอาชญาบัตรถูกต้องลดลงจาก 901 ลํา ในปี 2540 เหลือ 361 ลํา ในปี 2552  
ซึ่งเป็นเพียงตัวเลขท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงเพราะในความเป็นจริงมีเรืออวนรุนมีอยู่มากกว่านี้ เพราะไม่สามารถ
ดําเนินการควบคุมกํากับให้ปฏิบัติตามได ้เช่นเดียวกับในข้อ 1 ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะเป็นมาตรการท่ีเกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด
แล้วก็ตาม 

4. การขยายขนาดตาอวนก้นถุงของอวนรุน ซึ่งในปัจจุบันไม่มีกฎหมายกําหนดขนาดตาอวนก้นถุง
ของอวนรุน แต่พบว่าตาอวนก้นถุงของอวนรุนมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร จึงทําให้ติดสัตว์น้ําขนาดเล็ก ท่ียังไม่โตเต็มวัย
เป็นจํานวนมาก แต่มาตรการนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวประมงเพราะคิดว่าทําให้สัตว์น้ําหลุดรอดไปหมดจนอาจ
ทําให้พวกเขาไม่ได้สัตว์น้ําเป้าเพียงพอ ซึ่งสัตว์น้ําเป้าหมายในท่ีนี้คือปลาเป็ด ในประเด็นนี้มีการศึกษาและเผยแพร่
ผลงานวิจัย ท่ีชี้ ให้ เห็นว่ามีสัตว์น้ํ า ท่ีจะหลุดรอดออกไปเพียงร้อยละ 29 ถ้าขยายขนาดตาอวนก้นถุงจาก  
2.5 เซนติเมตร ไปเป็น 4 เซนติเมตร และในช่วงเวลาหลังจากนั้นอีก 6 เดือน สัตว์น้ําขนาดเล็กเหล่านี้ท่ีหลุดรอด
ออกไปก็จะเจริญเติบโตถึงขนาดท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไปอีกเท่าตัวของราคาท่ีถูกจับขณะเป็น
ปลาขนาดเล็ก นอกจากนี้ได้มีการเสนอแนะให้มีขนาดตาอวนก้นถุงเท่ากับ 6 หรือ 8 เซนติเมตร เพ่ือจะได้เปิดโอกาส
ให้สัตว์น้ําหลุดรอดออกไปเจริญเติบโต และมีส่วนช่วยให้ได้สัตว์น้ําท่ีมีขนาดโตเหมาะสมด้านการค้ามีราคาดีกว่า และ
อวนท่ีมีขนาดตาใหญจ่ะช่วยในการประหยัดค่าน้ํามันอีกด้วย เพราะลดแรงต้านของน้ํา 

5. การกําหนดเขตทําการประมงและเครื่องมือประมงท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการ
ท่ีประกอบด้วยผู้เก่ียวข้อง ในการจัดระเบียบการทําการประมงอวนรุน และเครื่องมืออ่ืนเพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง และ
เป็นการลดพ้ืนท่ีทําการประมงอวนรุน 
 ท้ัง 5 มาตรการท่ีกล่าวมาข้างต้นก่อให้เกิดผลกระทบในการขัดขวางและลดโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ เป็นผลทําให้เกิดการต่อต้านและขัดแย้งกับภาครัฐ จึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือจูงใจ
ให้เปลี่ยนนิสัยการประกอบอาชีพจากผู้ล่าเป็นผู้เลี้ยงและจากผู้ทําลายเป็นผู้อนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ
ดังต่อไปนี ้

5.1 การตั้งกองทุนเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพและซื้อเรือคืน สําหรับรองรับกระบวนการลด
จํานวนเรืออวนรุนและการขยายขนาดตาอวนก้นถุง ซึ่งมีผลกระทบแก่ชาวประมงเก่ียวกับการประกอบอาชีพจึงจําเป็น
ท่ีจะต้องสนับสนุนอย่างเต็มท่ีเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจชาวประมงให้ปฏิบัติตาม 

5.2 การจัดสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําหรือปะการังเทียม  ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการลด
โอกาสการทําการประมงในพ้ืนท่ีชายฝั่งของอวนรุน และยังเป็นการเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ําอีกด้วย รวมไปถึงการจัดตั้ง
ธนาคารลูกพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือปล่อยสู่ธรรมชาติและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา 

5.3 การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรการนี้คือว่าเป็นมาตรการท่ีสําคัญเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์และเพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความ
เต็มใจ โดยจะต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และมีการฝกึอบรมสร้างความเข้าใจ รวมท้ังชี้ให้เห็นผลเสียของการทําการ
ประมงท่ีทําลายล้างและการทําการประมงผิดกฎหมายต่างๆ 
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แนวทางปฏิบัติท่ีคาดว่าจะเกิดผลสําเร็จ 
 กระบวนการเก่ียวกับการบริหารจัดการการทําการประมงอวนรุนท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นจุดอ่อนท่ี
ทําให้ ไ ม่ เ กิดผลสํ า เร็ จตามความมุ่งหมาย คือความไ ม่ร่ วม มือกันปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามกฎระเบียบและ 
ข้อกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ด้วยเหตุผลความจําเป็นต่างๆ ท้ังด้านสังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาด้านมวลชนและ
การเมือง เจ้าหน้าท่ีภาครัฐก็ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้เต็มท่ี ด้วยปัจจัยหลายด้านดังท่ีทราบอยู่แล้ว แต่อย่างไร 
ก็ตามผู้เขียนยังมองว่าถึงแม้จะพบแต่ปัญหาแต่ก็พอจะมีช่องทางนําไปสู่ความสําเร็จได้ แต่จะต้องร่วมมือกันระหว่างผู้ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถ่ินข้ึนไปสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยจะต้อง
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง ไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะบางช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหารุนแรง หลังจากนั้นก็กลับสู่สภาวะเดิม 
 แนวทางท่ีคาดว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการและกํากับดูแลการทําการประมงอวนรุน
ให้อยู่ในสภาวะท่ีไม่กระทบต่อศักย์กําลังผลิตของสัตว์น้ํา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและข้อขัดแย้งกับชาวประมง
พ้ืนบ้านท่ีประกอบอาชีพด้วยเครื่องมืออวนลอย และลอบ โดยการอาศัยความร่วมมือของชุมชนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนจะเน้นเฉพาะชุมชนในพ้ืนท่ีจากระดับหมู่บ้านบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นอันดับ
แรก ซึ่งสามารถต่อยอดให้ขยายไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงร่วมมือกันจนขยายสู่ระดับตําบล และจังหวัดในลักษณะเป็น
เครือข่าย โดยมีจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรัฐบาลส่วนกลางให้การสนับสนุนลงมาตามลําดับชั้น ซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ส่วนท่ี 12 เก่ียวกับสิทธิชุมชน มาตร 66 และ 67  ระบุเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมท้ังได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 
 จึงเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเป็นสิ่งสําคัญเพียงแต่วิธีการท่ีเหมาะสมนั้น
จะทําอย่างไร เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางดังต่อไปนี ้

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการอนุรักษ์ ผลกระทบของการทําการประมงท่ี 
ไม่ถูกต้อง และทําลายทรัพยากรมากเกินไปรวมถึงการปลูกจิตสํานึก ซึ่งภาครัฐต้องให้ความสําคัญอย่างจริงจังใน 
การสนับสนุนโดยเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีต้องเข้าไปปฏิบัติ และอาศัยความร่วมมือจากผู้นําชุมชน ท้ังสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เทศมนตรี กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน สร้างความเข้าใจถึงแผนการท่ีจะปฏิบัติในการจัดการเก่ียวกับการทํา 
การประมงอวนรุน รวมไปถึงการประมงประเภทอ่ืนๆ ด้วย โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ในข้อนี้เจ้าหน้าท่ี
ของกรมประมงจะต้องเข้าไปดําเนินการอยา่งใกล้ชิดแบบเกาะติดสถานการณ์โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีความสําคัญ
ในระดับต้นๆ โดยพิจารณาจากความสําคัญของปัญหาท่ีเกิดท้ังในด้านความขัดแย้ง การลักลอบทําการประมง 
ผิดกฎหมาย และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ํา จนเกิดการสนับสนุนจากชุมชนและชาวประมงก่อให้เกิด 
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของมาตรการต่างๆ ท่ีจะปฏิบัติต่อไป 

2. ตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ี จนถึงระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานเหล่านี้จะประกอบด้วยตัวแทนของผู้เก่ียวข้องท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดได้แก่ตัวแทนชาวประมง 
ทุกประเภทในพ้ืนท่ี ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น จากกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ตํารวจ และทหารเรือ เพ่ือร่วมมือกันวางแผนข้อปฏิบัติหรือมาตรการกํากับดูแลไม่ให้มีการทําการประมงอวนรุนท่ี 
ผิดกฎหมายในบริเวณชายฝั่งทะเลใกล้ชุมชนเหล่านั้น โดยอาศัยหลักการลด ละ และเลิก 

3. วางแผนปฏิบัติการโดยอาศัยข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับชนิดและจํานวน
เครื่องมือประมง การทําการประมง สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ท้ังชนิดและปริมาณ สภาพของชุมชน สภาวะของ
ชาวประมงท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การประกอบอาชีพและรายได้ ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีการกําหนด
เป้าหมายความสําเร็จ ระยะเวลาสู่ความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการใน
ระดับพ้ืนท่ีเป็นผูด้ําเนินการซึ่งควรมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี ้
 
 



 	
 

3.1 การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ อบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสํานึก 
3.2 จัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เก่ียวข้องได้พบปะเพ่ือปรึกษาหารือกันถึงปัญหา 

อุปสรรค และสิ่งท่ีต้องการ 
3.3 แบ่งกลุ่มชาวประมงออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มท่ีประกอบเป็นอาชีพเชิงพาณิชย์อย่าง

ถาวร และกลุ่มท่ีทําเพ่ือการยังชีพ รวมท้ังเป็นพวกท่ีมีอาชญาบัตรถูกต้องหรือพวกท่ีไม่มี
อาชญาบัตร ท้ังนี้เพ่ือง่ายแก่การกํากับดูแลให้ความช่วยเหลือ 

3.4 ปรึกษาหาแนวทางท่ีจะปฏิบัติกับกลุ่มชาวประมงแต่ละกลุ่มอย่างไร (ต้องคํานึงถึง
ชาวประมงกลุ่มอ่ืนด้วยมิใช่เฉพาะอวนรุน) ผู้เขียนขอเสนอดังนี ้
3.4.1 กลุ่มอวนรุนท่ีมีอาชญาบัตรท้ังท่ีประกอบการเป็นอาชีพเชิงพาณิชย์ และทําเพ่ือ

การดํารงชีพสามารถทําการประมงต่อไปได้แต่ต้องไม่ลักลอบเข้าไปทําในพ้ืนท่ี
หวงห้าม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวประมงกลุ่มอ่ืน 

3.4.2 กลุ่มอวนรุนท่ีไม่มีอาชญาบัตรซึ่งมีท้ังประกอบการเป็นอาชีพเชิงพาณิชย์และเพ่ือ
การยังชีพ ในทางกฎหมายถือว่าไม่สามารถจะทําการประมงอวนรุนได้เพราะไม่
ถูกต้อง หากเจ้าหน้าท่ีพบเห็นขณะทําการประมงก็จะถูกจับกุมดําเนินคดี แต่
เนื่องจากกฎหมายไม่มีข้อห้ามไม่ให้มีอวนรุนไว้ในครอบครอง แม้ว่าไม่มีอาชญา
บัตร จึงเป็นเหตุให้ลักลอบทําการประมงได้ง่าย พวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาส
ลักลอบทําการประมงสูง 

3.5 แนวทางการดําเนินการกับผู้ลักลอบทําการประมงท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังท่ีไม่มี
อาชญาบัตร และพวกท่ีลักลอบเข้าไปทําการประมงในเขตหวงห้าม โดยการเน้น
ปฏิบัติการตรวจตราเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีหวงห้ามเขต 3,000 เมตร จากฝั่ง และเกาะ และ 
5,400 เมตรจากฝั่ง ในบางจังหวัด รวมท้ังในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์สําคัญต่างๆ ภายใต้ความ
ร่วมมือกันปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าท่ีและชุมชน ซึ่งจากผลการดําเนินการในประเด็นนี้
จะส่งผลให้เกิดการร้องเรียน และต่อต่านจากกลุ่มอวนรุนท่ีรับผลกระทบเพราะทําให้ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ จึงต้องมีการหาช่องทางให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออ่ืนท่ีไม่ทําลาย
ล้าง หรือปรับเปลี่ยนอาชีพต่อไป 

3.6 แนวทางการดําเนินการกับกลุ่มผู้ ท่ีประสงค์จะปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงหรือ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ  เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้เลิกทําการประมงอวนรุนโดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่
ในกลุ่มเสี่ยงในการลักลอบทําการประมงอวนรุนท่ีผิดกฎหมาย เนื่องจากจะได้รับการ
กดดันจากเจ้าหน้าท่ีและชุมชน ไม่ให้ทําการประมงอวนรุน โดยการหาแหล่งเงินทุนมา
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ หรืออาชีพตามความประสงค์ของชาวประมง โดยการ
ทําเป็นโครงการเสนอให้จังหวดัหรือรัฐบาลให้การสนับสนุน  ท้ังนี้ต้องร่วมกันนําเสนอเป็น
โครงการใหญ่ท้ังประเทศเพ่ือให้รัฐบาลสนับสนุน หรือถ้าจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีงบประมาณเพียงพอก็ควรให้การสนับสนุนในระดับพ้ืนท่ีเป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่ง
อาจทําโดยการให้เปล่า ถ้าใช้งบประมาณไม่มากนัก หรือการกู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ํา หรือ
มีช่วงเวลาปลอดหนี้ในกรณีต้นทุนสูง จึงขอเสนอโครงการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 
3.6.1 โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ เช่น โครงการเลี้ยงหอย

บริเวณชายฝั่งทะเลในพ้ืนท่ีอนุญาต โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมืออวนรุนเป็น
เครื่องมืออ่ืนท่ีไม่ทําลายทรัพยากรจนเกินไป ได้แก่ อวนลอย ลอบปู ลอบปลา 
และลอบหมึก และโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง หรืออาชีพตามความเหมาะสม 



 		 

ข้ึนอยู่กับความต้องการของชาวประมง แต่ต้องคํานึงถึงตลาดในการจําหน่าย
ผลผลิตท่ีได้ซึ่งจะต้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการจัดตั้งตลาดสัตว์น้ํา
สําหรับชุมชน 

3.6.2 โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการยกเลิกอวนรุน และซื้อเรืออวนรุนคืน เก่ียวกับเรื่อง
นี้ต้องรวบรวมผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และทําเป็นโครงการใหญ่ท้ัง
ประเทศเพ่ือขอให้รัฐบาลตั้งกองทุนนี้ข้ึนมา 

3.6.3 โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งทรัพย์สินในท่ีนี้หมายถึงเรือประมง 
3.7 ร่วมกันวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีทําการประมงของแต่ละประเภทให้ชัดเจน ไม่เฉพาะ

เครื่องมืออวนรุนเพียงอย่างเดียว เพราะถือเป็นโอกาสดีท่ีจะเริ่มดําเนินการกับเครื่องมือ
อ่ืนด้วย เพ่ือจะได้เกิดเป็นแนวทางการบริหารจัดการการทําการประมงในพ้ืนท่ีให้เป็นผล
จากการมีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันทํา แม้ว่าอาจมีอุปสรรคแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในครั้งนี ้

3.8 เสนอโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้อุดมสมบูรณ์โดยการจัดสร้างปะการังเทียม การ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและการจัดทําธนาคารพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือปล่อยสู่ธรรมชาติ เพ่ือไว้รองรับ
การประกอบอาชีพของชาวประมง 
 

4 .  เสนอแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ท่ีขอรับการสนับสนุนให้แก่จังหวัดแล้วรวบรวมเสนอให้
หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่กรมประมงเพ่ือรวบรวมเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป 

5 .  สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพ่ือประสานงาน ร่วมมือกันผลักดันให้สามารถบริหารจัดการการ
ทําการประมงอวนรุนถึงระดับตําบล จังหวัด และระหว่างจังหวัด ท่ัวประเทศ เพ่ือผลักดันให้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดผลเป็นรูปธรรมท้ังท้ังชายฝั่งทะเลของไทย 

6 .  มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ และป้องกันไม่ให ้
ผู้ท่ีเลิกทําอวนรุนแล้ว หันกลับมาลักลอบทําได้อีก โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันเผ้าระวัง 

7 .  ทุกกิจกรรมและโครงการท่ีปฏิบัติต้องมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเป็นผู้กํากับดูแลและ
ร่วมกันปรึกษาหารือ รวมท้ังเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในชุมชน 

8 .  ตั้งเป้าหมายว่าในชุมชนจะไม่มีผู้ท่ีลักลอบทําอวนรุนตามเวลาท่ีกําหนดหรือกําหนดให้ไม่มีเรือ
อวนรุนเหลืออยู่ในชุมชนอีกเลย ภายใต้หลักการ ลด ละ และเลิกหมดท้ังชุมชน 
 

 ได้ข้อสรุปในแผนการปฏิบัตแิละกฎระเบียบแล้วให้นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเพ่ือให้
การสนับสนุนซึ่งรวมท้ังงบประมาณและกฎระเบียบ สําหรับกฎระเบียบด้านการประมงสามารถออกได้โดยอาศัย
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490  เม่ือได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ควรนําเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในพ้ืนท่ีได้รับทราบและให้การสนับสนุน รวมท้ังแจ้ง
ให้กรมประมงรับทราบเพ่ือดําเนินการสนับสนุนต่อไป  อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะเริ่มโครงการบริหารจัดการการประมง
อวนรุน โดยชุมชนมีส่วนร่วม จําเป็นจะต้องเสนอให้บุคคลท้ัง 4 ท่านท่ีกล่าวมาท้ังหมดได้รับทราบและสนับสนุนใน
หลักการ ซึ่งถ้าได้รับความเห็นและสนับสนุนแล้วถือว่างานท่ีจะปฏิบัติสําเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง หลังจากนั้นจึง
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด มีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 อนึ่ง ผู้เขียนพยายามเขียนบทความให้อ่านได้เข้าใจโดยง่ายเสมือนเล่าแนวคิดของผู้เขียนให้
ผู้อ่านได้ทราบโดยอาศัยจินตนาการถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเก่ียวกับการบริหารจัดการการทําการประมง
อวนรุน ตามท่ีเคยได้รับทราบและจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา หวังว่าเม่ือท่านได้อ่านแล้วคงจะมีแนวคิดในการบริหาร
จัดการการทําการประมงอวนรุน โดยเฉพาะพ่ีน้องชาวประมงทุกท่าน คงเข้าใจถึงผลกระทบของอวนรุน และพยายาม
ร่วมกันผลักดันให้เกิดการ ลด ละ และเลิกทําการประมงอวนรุนต่อไปในอนาคต 



 	� 

 สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเชิงวิชาการชิ้นนี้จะมีประโยชน์บ้างสําหรับผู้อ่าน
อย่างน้อยก็ได้ทราบถึงผลกระทบของการทําการประมงอวนรุน แนวทางการบริหารจัดการการทําการประมง 
สัตว์น้ําหน้าดิน และการบริหารจัดการการทําการประมงอวนรุนโดยชุมชนมีส่วนร่วม  แม้จะไม่ใช่บทความแรก
เก่ียวกับการจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมก็ตาม แต่อาจเป็นการจุดประกายเล็กๆ ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณา
ดําเนินการต่อยอดให้มีการปฏิบัติเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับในปี 2555 กรมประมงได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือยกเลิกการทําการประมงอวนรุนในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด รวม 50 ราย เพ่ือเป็นการนําร่องและเป็น
แบบอย่างสําหรับพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป ซึ่งคาดว่าบทความนีน้่าจะใชเ้ป็นแนวทางสําหรับปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จได้ โดยยึดหลัก
ทําทันทีอย่างจริงจังและด้วยความจริงใจอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังต้องอาศัยท้ังหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือการลด 
ละ และเลิกการทําการประมงท่ีทําลายทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างรุนแรง 
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