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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 
 

ประวัติ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานีเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุุนและรัฐบาลไทย 

โดย เมื่อวันที่  4-10 พฤศจิกายน 2524 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไปเยือน          
ประเทศญี่ปุุนซึ่งในครั้งนั้น อธิบดีกรมประมง (น.ท. สว่าง เจริญผล รน) ได้ด้าเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือ
ทางด้านการประมงจากรัฐบาลญี่ปุุนเพื่อให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 2 แห่ง ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สุราษฎร์ธานี และสถานีประมงน้้าจืด 1 แห่ง ที่จังหวัดตรัง วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์  
2525 รัฐบาลญี่ปุุนส่งคณะท้างานมาส้ารวจ และกรมประมงได้จัดซื้อที่ดินในเขตต้าบลท่าข้าม อ้าเภอพุนพิน 
จ้านวน 603 ไร่เศษวันที่ 10-13 เมษายน 2525 คณะส้ารวจออกแบบก่อสร้าง และวางศิลาฤกษ์โดยนายณรงค์ 
วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 รัฐบาลญี่ปุุนให้ความ
ช่วยเหลือแก่กรมประมง 120  ล้านบาท รัฐบาลไทยสมทบอีก 40 ล้านบาท รวม 160  ล้านบาท ส่วนที่เป็นของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุุน 52.29 ล้านบาท และ 
รัฐบาลไทยสมทบอีก 15 ล้านบาท รวม 67.29 ล้านบาท การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2526 แล้วเสร็จ
เมื่อเมษายน พ.ศ. 2527 ได้เริ่มด้าเนินการผลิตพันธุ์ปลาครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 และท้าพิธีเปิด
ศูนย์ฯ เป็นทางการโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และนายบรม ตันเถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2528 และถือเอาวันที่ 27-29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันร่วมกันท้าบุญ
ในศูนย์ฯ 

 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 
1.  ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและทรัพยากรประมง 
    น้้าจืด โดยเน้นงานวิจัยที่น้าเทคโนโลยีมาทดสอบและขยายผลให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
2.  ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้้าจืด ติดตาม       

เฝูาระวัง การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้้าและทรัพยากรประมงในท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3.  ตรวจสอบ ติดตาม และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
4.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมงน้้าจืด 
5.  โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก 
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อัตราก้าลังปี 2557 

 ข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 นายศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ 
4 ม.ค. 56–30 พ.ย. 56   

นางสาวสุวีณา บานเย็น 
6 มี.ค. 57-ปัจจุบัน  

 

ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

นางสาววัฒนา หนูนิล 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

  นางราตรี จินดาศักดิ์ 
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 

 

นางศุภรา ไชยหาญ 
เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

นายอ้าพร ศักดิ์เศรษฐ 
นักวิชาการประมงช้านาญการ 

นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์วงศ์ 
นักวิชาการประมงช้านาญการ 
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ลูกจ้างประจ้า  7 อัตรา  

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง บรรจุ 

1 นายล้าปาง  เขจรรักษ ์ พนักงานทั่วไป 1 มีนาคม  2528 

2 นายชัดชะน้อย  หล้าแหล่ง พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม  2531 

3 นายมงคล  แซ่โค้ว พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม 2531 

4 นายประมวล แปฺะอุ้ย ช่างเครื่องยนต์ 18 มีนาคม   2534 

5 นายบุญมา  ระวิชัย พนักงานประมงพ้ืนฐาน 1  ตุลาคม  2534 

6 นายวัสสรรค์  ทองฉิม พนักงานทั่วไป  16  กรกฎาคม 2535 

7 นายสถิต  กล่อมทอง ช่างปูน 17  มีนาคม  2540 

  
ลูกจ้างประจ้า (เงินทุนหมุนเวียน)  4  อัตรา 

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง บรรจุ 
1 นางเรณู  หล้าแหล่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2  มีนาคม  2535 
2 นายธานี   บุญมาก พนักงานประมงพ้ืนฐาน 3 กุมภาพันธ์ 2535 
3 นายดาวสวรรค์  ทองยุทธ์ พนักงานประมงพ้ืนฐาน 2 ตุลาคม 2538 
4 นายธวัชชัย  จรูญรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ 4 ตุลาคม 2547 

 
พนักงานราชการ  18 อัตรา  

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง เริ่มจ้าง 

1 นางสาวสุดา โชติเจริญสุข นักวิชาการประมง 15 พฤศจิกายน 2548*1 

 นางสาวอรพิน สุดโฉม นักวิชาการประมง 10 พฤษภาคม 2557 ** 

2 นางวาสนา     รักษ์หนู เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สิงหาคม 2548 

3 นายสุริยา  ดาวประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประมง 1 สิงหาคม 2548 

4 นางสาวนาถยา  พุ่มพวง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 สิงหาคม 2548 

5 นายเสรี  มงคล พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน 2548 

6 นายมานะ   แจ่มแจ้ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 สิงหาคม 2548 

7 นายวีรศักดิ์  ภาคกายสิทธิ์  พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน 2548 

8 นายมโนด  ซุ่นเส้ง พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน 2548*2 

 นายชยพล สมแสง พนักงานผู้ช่วยประมง 2 มิถุนายน 2557 ** 

9 นายสมบัติ  แก้วสง่า พนักงานผู้ช่วยประมง 21 กันยายน 2548 
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง เริ่มจ้าง 
10 นางสาววลัยลักษณ์ สามงามพุ่ม พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม 2550 

11 นายปรีชา จิตจ้านงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม 2550 

12 นายวิเชียร เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม 2550 

13 นายนพนันท์ ชูชาติ นายช่างไฟฟูา 21 กรกฎาคม 2552 

14 นายสุรศักดิ์ ศรีสมบัติ พนักงานผู้ช่วยประมง 21 กรกฎาคม 2552 

15 นางไพบูลย์  ทองยุทธ์ พนักงานผู้ช่วยประมง  1  ตุลาคม  2553 

16 นายวัชระ   คงวัดใหม่ พนักงานผู้ช่วยประมง 1  กุมภาพันธ์  2554 

17 นายวิชิต   เงินพวง  พนักงานผู้ช่วยประมง 1 กันยายน 2556    
18 นางจรีพร  เขจรรักษ์  พนักงานผู้ช่วยประมง  10 เมษายน 2557 
    

ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน)  4 อัตรา  

 
 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายภาราดร  เงินพวง   คนงานประมง   3 ตุลาคม 2554 
2 นายศักดิ์ชัย   มณีนวล คนงานประมง 1 สิงหาคม 2548 
3 นางสาวสุวรรณา  ปลอดภัย คนงานประมง   1 ตุลาคม 2556 
4 นายนิพนธ์ แตงสุข  คนงานประมง     10 เมษายน 2557 

 
ลูกจ้าง (งบจ้างเหมาบริการ)  7 อัตรา  
 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายสราวุธ   เสาวดี   คนงาน  1 มกราคม 2555 
2 นายรักศักดิ์  ส้าเนียงหวาน   คนงาน            1 ตุลาคม 2555 
3 นายสุวัฒชัย นครจินดา คนงาน            1 ตุลาคม 2556 
4 นายณัฐพล  ดาวประดิษฐ์  คนงาน            1 กันยายน 2555*3  
 นายสิทธิพงศ์ คงท่าเรือ คนงาน  3 มีนาคม 2557 ** 
5 นายสมบัติ  ศรีสมบัติ  ยามรักษาการณ์  1  เมษายน 2557 
6 นายฉัตรชัย  พุดอินทร์  ยามรักษาการณ์  1  เมษายน 2557 
7 นายธีรเดช หานศุภิชน   นักวิชาการประมง

โครงการยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
ปลานิลส่งออก 

 1 เมษายน 2557 

 
หมายเหตุ :  *1     ลาออกเม่ือ 24   มีนาคม 2557         *2     ลาออกเมื่อ 1  พฤษภาคม 2557 
               *3     ลาออกเมื่อ  27  มกราคม 2557        **     บรรจุทดแทน 

 



5 

 

อัตราก้าลังปี 2558 
ข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวสุวีณา บานเย็น 

ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นางสาวสธุาทิพย์  ทิพย์วงศ์               นายอ้าพร  ศักดิ์เศรษฐ                   นางสาววัฒนา  หนูนิล 
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ       นักวิชาการประมงช้านาญการ           นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                         นางราตรี  จินดาศักดิ์                              นางศุภรา  ไชยหาญ 
                    เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน                   เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 
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ลูกจ้างประจ้า  7 อัตรา  

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง บรรจุ 

1 นายล้าปาง  เขจรรักษ ์ พนักงานทั่วไป 1 มีนาคม  2528 

2 นายชัดชะน้อย  หล้าแหล่ง พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม  2531 

3 นายมงคล  แซ่โค้ว พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม 2531 

4 นายประมวล แปฺะอุ้ย ช่างเครื่องยนต์ 18 มีนาคม   2534 

5 นายบุญมา  ระวิชัย พนักงานประมงพ้ืนฐาน 1  ตุลาคม  2534 

6 นายวัสสรรค์  ทองฉิม พนักงานทั่วไป  16  กรกฎาคม 2535 

7 นายสถิต  กล่อมทอง ช่างปูน 17  มีนาคม  2540 

  
ลูกจ้างประจ้า (เงินทุนหมุนเวียน)  4 อัตรา 

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง บรรจุ 
1 นางเรณ ู หล้าแหล่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2  มีนาคม  2535 
2 นายธานี   บุญมาก พนักงานประมงพ้ืนฐาน 3 กุมภาพันธ์ 2535 
3 นายดาวสวรรค์  ทองยุทธ์ พนักงานประมงพ้ืนฐาน 2 ตุลาคม 2538 
4 นายธวัชชัย  จรูญรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ 4 ตุลาคม 2547 

 
พนักงานราชการ  21 อัตรา  

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายธีรเดช หานศุภิชน                    นักวิชาการประมง                      1  กรกฎาคม 2558  
2 นางสาวจุฑารัตน์  ณ รักษา  นักวิชาการประมง 1  กรกฎาคม  2558  
3 นางสาวอนุสรา  แก่นทอง  นักวิชาการประมง  1  กรกฎาคม  2558   
4 นางวาสนา     รักษ์หนู เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สิงหาคม 2548 
5 นายสุริยา  ดาวประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประมง 1 สิงหาคม 2548 
6 นางสาวนาถยา  พุ่มพวง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 สิงหาคม 2548 
7 นายเสรี  มงคล พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน 2548 
8 นายมานะ   แจ่มแจ้ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 สิงหาคม 2548 
9 นายวีรศักดิ์  ภาคกายสิทธิ์  พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน 2548 
10 นายสมบัติ  แก้วสง่า พนักงานผู้ช่วยประมง 21 พฤศจิกายน 2548 
11 นางสาววลัยลักษณ์ สามงามพุ่ม พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม 2550 
12 นายปรีชา จิตจ้านงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม 2550 
10 นายสมบัติ  แก้วสง่า พนักงานผู้ช่วยประมง 21 พฤศจิกายน 2548 
11 นางสาววลัยลักษณ์ สามงามพุ่ม พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม 2550 
13 นายวิเชียร เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม 2550 
14 นายนพนันท์ ชูชาติ นายช่างไฟฟูา 21 กรกฎาคม 2552 *4   
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ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง เริ่มจ้าง 
15 นายสุรศักดิ์ ศรีสมบัติ พนักงานผู้ช่วยประมง 21 กรกฎาคม 2552 
16 นางไพบูลย์  ทองยุทธ์ พนักงานผู้ช่วยประมง  1  ตุลาคม  2553 
17 นายวัชระ   คงวัดใหม่ พนักงานผู้ช่วยประมง 1  กุมภาพันธ์  2554 
18 นายวิชิต   เงินพวง  พนักงานผู้ช่วยประมง 1 กันยายน 2556    
19 นางจรีพร  เขจรรักษ์  พนักงานผู้ช่วยประมง  10 เมษายน 2557    
20 นายชยพล สมแสง พนักงานผู้ช่วยประมง 2 มิถุนายน 2557 *5 
 นายรอยาลี    ตายาเยาะ  พนักงานผู้ช่วยประมง  19 มกราคม  2558 ** 

21 นายนิพนธ์  แตงสุข   พนักงานผู้ช่วยประมง  11 พฤษภาคม  2558  
  
ลูกจ้างช่ัวคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน)  4 อัตรา  

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายภาราดร  เงินพวง   คนงานประมง   3 ตุลาคม 2554 
2 นายศักดิ์ชัย   มณีนวล คนงานประมง 2 พฤศจิกายน 2552 
3 นางสาวสุวรรณา  ปลอดภัย คนงานประมง   1 ตุลาคม 2556 
4 นายสราวุธ  เสาวดี คนงานประมง     1พฤษภาคม 2558  

 
ลูกจ้าง (งบจ้างเหมาบริการ)  7 อัตรา  
 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายรักศักดิ์  ส้าเนียงหวาน   คนงาน           1 ตุลาคม 2555 
2 นายสุวัฒชัย นครจินดา คนงาน          1 ตุลาคม 2556 
3 นายศตวรรษ  เจริญรักษ์  คนงาน  1 ตุลาคม 2557 
4 นายสมบัติ  ศรีสมบัติ  ยามรักษาการณ์ 1  เมษายน 2557 
5 นายฉัตรชัย  พุดอินทร์  ยามรักษาการณ์ 1  เมษายน 2557 
6 นายวรจักร  เกษแก้ว นักวิชาการประมง 

โครงการยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล 

1  เมษายน 2557 

7 นายสิทธิกร  อินทมา    นักวิชาการประมง 
โครงการบริหารจัดการเขต 
เศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตร
ที่ส้าคัญ 

1 กรกฎาคม 2558 

 
หมายเหตุ : *4    ลาออกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 ยังไม่ได้รับบรรจุทดแทน 
     *5    ลาออกเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 
    **    บรรจุทดแทน 
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งานธุรการ 
งานการเงิน   
 

1. สรุปการเงินงบประมาณปี 2557 จัดสรรจากงบประมาณปกติของกรมประมง 

งาน/โครงการ 
  

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

เงิน 
เบิกจ่ายแล้ว 

(%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า ค่าจ้างชั่วคราว 1,822,485.00 1,822,476.00 100.00 9.00 
 ค่าตอบแทนฯ 3,190,507.77 3,190,491.49 100.00 16.28 
 ค่าสาธารณูปโภค 217,492.23 217,492.23 100.00 - 

 รวม 5,230,485.00 5,230,459.72 100.00 25.28 
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง ค่าจ้างชั่วคราว 362,400.00 340,980.80 94.09 21,419.20 
คุณภาพสินค้าประมง ค่าตอบแทนฯ 191,936.57 191,854.08 99.96 82.49 
  ค่าสาธารณูปโภค 296,563.43 296,563.43 100.00 - 
  รวม 850,900.00 829,398.31 97.47 21,501.69 
3. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้า ค่าตอบแทนฯ 1,182,290.00 1,182,180.14 99.99 109.86 

ประมงเพื่อสร้างมูลค่า รวม 1,182,290.00 1,182,180.14 99.99 109.86 

4. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ค่าตอบแทนฯ 96,000.00 95,963.25 99.96 36.75 
 รวม 96,000.00 95,963.25 99.96 36.75 

5. โครงการพระราชด้าริฯ ค่าจ้างชั่วคราว 464,655.00 448,977.33 96.63 15,677.67 
  ค่าตอบแทนฯ 260,932.99 260,903.27 99.99 29.72 
  ค่าสาธารณูปโภค 97,727.01 97,727.01 100.00 - 
  รวม 823,315.00 807,607.61 98.09 15,707.39 
6. พัฒนาเกษตรกรสู่ ค่าตอบแทนฯ 241,000.00 240,966.55 99.99 33.45 
Smart Farmer รวม 241,000.00 240,966.55 99.99 33.45 
7. เมืองเกษตรสีเขียว ค่าตอบแทนฯ 100,000.00 99,923.03 99.92 76.97 
ด้านการประมง  รวม 100,000.00 99,923.03 99.92 76.97 
8. พัฒนาและส่งเสริมด้านการ งบรายจ่ายอื่น 783,700.00 783,514.04 99.98 185.96 
ประมงในส่วนภูมิภาค (ปลาสวยงาม) รวม 783,700.00 783,514.04 99.98 185.96 

รวมทั้งสิ้น 9,307,690.00 9,270,012.65 99.60 37,677.35 

 
2. สรุปเงินนอกงบประมาณ ปี 2557 จัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียนกรมประมง 

งาน/โครงการ 
  

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

เงิน 
เบิกจ่ายแล้ว 

(%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

เงินทุนหมุนเวียนฯ งบบุคลากร 1,131,880.00 1,145,529.00 101.21 13.649.00 
งบด้าเนินการ 1,589,500.00 1,575,644.79 99.13 13,855.79 

รวมทั้งสิ้น 2,721,380.00 2,721,173.21 99.99 206.79 

 
3. งบประมาณที่ใช้จ่ายในปี 2557 

งาน/โครงการ 
  

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

เงิน 
เบิกจ่ายแล้ว 

(%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

รวมงบประมาณทั้งหมด งบประมาณปกต ิ 9,307,690.00 9,270,012.65 99.60 37,677.35 
เงินทุนหมุนเวียน 2,721,380.00 2,721,173.21 99.99 206.79 

รวมทั้งสิ้น 12,029,070.00 11,991,185.86 99.69 37,884.14 
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งานการเงิน  สรุปการเงินปีงบประมาณ 2558 
 

1. สรุปการเงินงบประมาณปี 2558 จัดสรรจากงบประมาณปกติของกรมประมง 

งาน/โครงการ 
  

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

เงิน 
เบิกจ่ายแล้ว 

(%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า ค่าจ้างชั่วคราว 2,089,020.00    2,081,330.32       99.63  7,689.68 
 ค่าตอบแทนฯ 3,421,548.19    3,421,548.19     100.00  - 
 ค่าสาธารณูปโภค 292,751.81       292,722.29       99.99  29.52 
 งบลงทุน 115,000.00       115,000.00     100.00  - 

 รวม   5,918,320.00  5,910,600.80 99.87 7,719.20 
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง ค่าจ้างชั่วคราว      446,000.00        445,330.00       99.85  670.00 
คุณภาพสินค้าประมง ค่าตอบแทนฯ      487,989.05        487,989.05     100.00  - 
  ค่าสาธารณูปโภค      455,210.95        455,098.38       99.98  112.57 
  รวม 1,389,200.00 1,388,417.43 99.94 782.57 
3. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้า ค่าตอบแทนฯ 265,440.00 265,326.40 99.96 113.60 

ประมงเพื่อสร้างมูลค่า รวม 265,440.00 265,326.40 99.96 113.60 

4. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ไม่มีการโอนเงินงบประมาณ 

5. โครงการพระราชด้าริฯ ค่าจ้างชั่วคราว      498,660.00        423,842.58       85.00  74,817.42 
  ค่าตอบแทนฯ      398,387.15        397,187.15       99.70  1200.00 
  ค่าสาธารณูปโภค        32,732.85  32.574.00      99.51  158.85 
  รวม 929,780.00 853,603.73 91.81 76,176.27 
6. พัฒนาเกษตรกรสู่ ค่าตอบแทนฯ 26,000.00 25,020.00 96.23 980.00 
Smart Farmer รวม 26,000.00 25,020.00 96.23 980.00 
7. เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง ไม่มีการโอนเงินงบประมาณ 
8. พัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงในส่วน
ภูมิภาค (ปลาสวยงาม) 

ไม่มีการโอนเงินงบประมาณ 

9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ ค่าตอบแทนฯ 942,800.00 942,603.16 99.98 196.84 
เกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม  รวม 942,800.00 942,603.16 99.98 196.84 

รวมทั้งสิ้น 9,471,540.00 9,385,571.52 99.09 85,968.48 

 
2. สรุปเงินนอกงบประมาณ ปี 2558 จัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียนกรมประมง 

งาน/โครงการ 
  

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

เงิน 
เบิกจ่ายแล้ว 

(%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

เงินทุนหมุนเวียนฯ งบบุคลากร 1,156,500.00 1,191,808.00 103.05 35,308.00 
งบด้าเนินการ 1,772,600.00 1,736,840.49 97.98 35,759.51 
รวมทั้งสิ้น 2,929,100.00 2,928,648.49 99.98 451.51 

 
3. งบประมาณที่ใช้จ่ายในปี 2558 

งาน/โครงการ 
  

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

เงิน 
เบิกจ่ายแล้ว 

(%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

รวมงบประมาณทั้งหมด งบประมาณปกต ิ 9,471,540.00 9,385,571.52 99.09 85,968.48 
เงินทุนหมุนเวียน 2,929,100.00 2,928,648.49 99.98 451.51 

รวมทั้งสิ้น 12,400,640.00 11,991,185.86 99.54 86,419.99 
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งานสารบรรณ  ด้าเนินงานธุรการและงานสารบรรณในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ดังนี้   
 

ที ่ งานที่ปฏิบัติ ปี 2557 ปี 2558 หน่วยวัด 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 
ลงทะเบียนหนังสือส่ง  
ลงทะเบียนหนังสือรับจากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
ทะเบียนหนังสือรับ-ส่งจากE-mail 
ทะเบียนหนังสือรับเอกสารทางโทรสาร   
ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสารภายใน 
ค้าสั่งศูนย์ฯ 
หนังสือรับรอง 
ทะเบียนหนังสือแจกจ่ายเอกสารให้กลุ่ม/ฝุาย   
รวบรวมเวลาท้างานของข้าราชการและลูกจ้าง 
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 
จัดเวรข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน
วันหยุดราชการ  

881 
790 
444 
306 
109 
2036 
69 
60 

1167 
12 
12 
6 

964 
777 
492 
216 
   41 
2004 
    71 
    57 
 1015 

12 
12 
6 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 

งานพัสดุ   สรุปผลการด้าเนินงานพัสดุในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558   ดังนี้  
 

ที ่ งานที่ปฏิบัติ ปี 2557 ปี 2558 หน่วยวัด 
1 
2 

สั่งซื้อ/จ้างพัสดุ 
จัดท้าใบส้าคัญ 

611 
614 

489 
586 

ครั้ง 
ชุด 

 
ครุภัณฑ์งบลงทุน 

1. งบลงทุนปี 2557 ไม่ได้รับครุภัณฑ์ 
2. งบลงทุน ปี 2558 ได้รับครุภัณฑ์ กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ดังนี้ 
 

รายการครุภัณฑ์ จ้านวน จ้านวนเงิน (บาท) 
ครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องปั๊มน้้าขนาดท่อ  6 นิ้ว  มอเตอร์ 3 เฟส 7.5 KW ยี่ห้อ 
HASCON รุ่น:HC 132M-4B3 

  
2 เครื่อง 

 

 
115,000    
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1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้างบประมาณปี 2557  
 ศูนย์ฯ มีแผนงานส่งเสริมการผลิตการเกษตร งานพัฒนาการประมงในกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าโดย

ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ้านวน 5,230,485.00 บาท ใช้จ่าย 5,230,459.72 บาท เบิกจ่าย 100 % คงเหลือเงิน 
25.28 บาท เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้้าทั้งสิ้นจ้านวน 29 ล้านตัว สามารถผลิตได้ 29,194.55 ล้านตัว กิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้้ามีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม และ 1 โครงการในปีงบประมาณ 2558 คือ 

1.1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า 
1.2 กิจกรรมผลิตอาหารอัดเม็ดลอยน้้า 
1.3 กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้า 
1.4 กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแหล่งน้้าจืดตัวแทนภาคใต้ 
1.5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

1.1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้าปี 2557 โดยผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าลงสู่แหล่งน้้าที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 3 
จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา และระนอง  คือ 
 

ชนิดสัตว์น้้า แผน (พันตัว) ผล (พันตัว) หมายเหตุ 
    - กุ้งก้ามกราม 9,000.00 9,008.00 เพ่ิมสมดุลในแหล่งน้้า 
    - กบนา 20.00 11.75 เกษตรกรต้องการซื้อเพ่ิมข้ึน 
    - ปลาดุกอุย 300.00 116.40 เกษตรกรต้องการซื้อเพ่ิมข้ึน 
    - ปลาตะเพียนขาว 5,780.00 7,462.00 เพ่ิมสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลานวลจันทร์เทศ 500.00 154.00 พ่อแม่พันธุ์มีน้อย 
    - ปลานิล 300.00 363.40 เพ่ิมสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลานิลแดง - 11.00 เพ่ิมสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลาไน 2,000.00 333.00 ปรับสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลาบ้า 7,700.00 10,531.00 เพ่ิมสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลายี่สกเทศ 2,400.00 500.00 พ่อแม่พันธุ์มีน้อย 
    - ปลาหมอ 1,000.00 704.00 เกษตรกรต้องการซื้อเพ่ิมข้ึน 

รวม 29,000.00 29,194.55  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

สัดส่วนจ้านวนชนิดสัตว์น้้าที่ผลิต 
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สัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าลงสู่แหล่งน้้าในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพังงา และระนอง 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 ม.ีค.57 กุ้งก้ามกราม 600,000 ตัว ปล่อย ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 20 ม.ิย.57 ปลาดุกอุย ปล่อย ต.พระแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

 
 

 
 

 
 

วันที่ 18 ก.ค. 57 ปลาดุกอุย ปล่อย บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี
 
 

 
 

 
 
 

วันที่ 12 ก.ย. 57 พันธุ์สัตว์น้้า ปล่อย อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 
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กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้างบประมาณปี 2558 
 ศูนย์ฯ มีแผนงานส่งเสริมการผลิตการเกษตรงานพัฒนาการประมงในกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า   

โดยศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ้านวน 5,918,320.00 บาท ใช้จ่าย  5,910,600.80 บาท เบิกจ่าย 99.87 % 
คงเหลือเงิน 7,719.20 บาท เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้้าทั้งสิ้นจ้านวน 29 ล้านตัว สามารถผลิตได้ 31,321.90 ล้านตัว  
1.1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า ปี 2558 โดยผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าลงสู่แหล่งน้้าที่รับผิดชอบในพ้ืนที่   
3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา และระนอง คือ 

ชนิดสัตว์น้้า แผน (พันตัว) ผล (พันตัว) หมายเหตุ 
    - กุ้งก้ามกราม 9,000.00 9,332.00 เพ่ิมสมดุลในแหล่งน้้า 
    - กบนา 20.00 11.80 เกษตรกรต้องการซื้อเพ่ิมข้ึน 
    - ปลาดุกอุย 300.00 17.10 เกษตรกรต้องการซื้อเพ่ิมข้ึน 
    - ปลาตะเพียนขาว 5,615.00 4,401.00 ปรับสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลานวลจันทร์เทศ 500.00 205.00 ปรับสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลานิล 260.00 201.40 ปรับสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลานิลแดง - 52.00 เพ่ิมสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลาไน 1,700.00 1,080.50 ปรับสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลาบ้า 8,305.00 12,687.80 เพ่ิมสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลายี่สกเทศ 2,400.00 2,455.00 ปรับสมดุลในแหล่งน้้า 
    - ปลาหมอ 900.00 878.30 เกษตรกรต้องการซื้อเพ่ิมข้ึน 

รวม 29,000.00 31,321.90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

สัดส่วนจ้านวนชนิดสัตว์น้้าที่ผลิต 
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สัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าลงสู่แหล่งน้้าในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพังงา และระนอง 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 ม.ค. 58 ปลาไน จ้านวน 20,000 ตัว ปล่อยท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 พ.ค. 58 ปลาบ้า จ้านวน 100,000 ตัว ปล่อย อ. บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 ก.ค. 58 กุ้งก้ามกราม ปล่อยบึงขนุทะเล จ้านวน 900,000 ตัว และปล่อยคลองโพธิ์  จ้านวน 300,000 ตัว 
 
 

 
 
 
 
 

วันที่ 9 เม.ย. 58 พันธุ์สัตว์น้้า จา้นวน 250,000 ตัว ปล่อย จ.พังงา 
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1.2 กิจกรรมผลิตอาหารอัดเม็ดลอยน้้าปีงบประมาณ 2557 และ 2558 
  1.2.1 ผลิตอาหารอัดเม็ดลอยน้้าเฉพาะพันธุ์ปลาที่ต้องการอาหารคุณภาพสูง ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้น 
เพ่ือให้ได้ปลาสมบูรณ์เพศในการเพาะพันธุ์ เช่น ปลากดเหลือง ปลาดุกอุย ปลาตะพัด และปลาสวาย เป็นต้น  
 

เดือน ปี 2557 (กก.) ปี 2558 (กก.) หมายเหตุ 
ตุลาคม 800 800  
พฤศจิกายน 600 200  
ธันวาคม 200 320  
มกราคม 520 620  
กุมภาพันธ์ * 600 * หยุดผลิตอาหารเนื่องจากมีคนงานไม่พอ 
มีนาคม 1,020 800  
เมษายน 800 520  
  -   166** ** อาหารทดลอง โปรตีน 40 % 
  -      80*** *** อาหารทดลอง โปรตีน 35 % 
  -       50**** **** อาหารทดลอง โปรตีน 15 % 

พฤษภาคม 840 400  
มิถุนายน 940 1,040  
กรกฎาคม 600 840  
สิงหาคม 620 400  
กันยายน 640 400  
รวม 7,580 6,836  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การผลิตอาหารอัดเม็ดลอยน้้าคุณภาพสูง  
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  1.2.2 ให้บริการทางวิชาการผลิตอาหารให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมท้า
อาหารเม็ดลอยน้้า สรุปยอดการผลิต ปีงบประมาณ 2557 คือ 
 
เดือน จ้านวนที่ผลิต (กก.) 
ตุลาคม 500 
พฤศจิกายน 1,000 
ธันวาคม 500 
มกราคม 500 
กุมภาพันธ์ 1,000 
มีนาคม 500 
เมษายน 500 
พฤษภาคม 300 
มิถุนายน 1,000 
กรกฎาคม 1,500 
สิงหาคม 500 
กันยายน 1,000 
รวม 8,800 

 
1.3 กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้า และบริการทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 
โดยวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าให้กับเกษตรกรและภายในศูนย์  
จ้านวนตัวอย่าง(หน่วยนับเป็นตัวอย่าง) ปี 2557 ปี 2558 
วิเคราะห์คุณภาพน้้า 700 543 
วิเคราะห์น้้าทิ้ง 24 24 
ตรวจโรคสัตว์น้้า 903 712 
 
1.4 กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแหล่งน้้าจืดตัวแทนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
2557 และ 2558 

การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ  กรมประมงได้ก้าหนดปัจจัยแห่งความส้าเร็จ
และตัวชี้วัดผลการด้าเนินงาน ตามการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) โดยก้าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคือ
การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch per unit effort; CPUE) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 จากการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าในพื้นที่แหล่งน้้าจืดทั่วประเทศ ศูนย์ฯ ประเมินปริมาณผลจับ
สัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมงในแหล่งน้้าจืดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นตัวแทนประเมินผลผลิตของแหล่ง
น้้าจืดภาคใต้ โดยแม่น้้าตาปีเป็นตัวแทนของแหล่งน้้าเปิดขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาเป็นตัวแทน
ของแหล่งน้้าปิดขนาดใหญ่ของภาคใต้ 
  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือประเมินปริมาณความชุกชุมและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้้า 
2. เพ่ือประเมินโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์น้้า 
3. เพ่ือประเมินขนาดของการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้้า 
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 แผนปฏิบัติงานส้ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ส้ารวจ 4 ครั้ง  
   1. ก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการและจุดส้ารวจในแม่น้้าตาป ี4 จุดส้ารวจ และเข่ือนรัชชประภา 4 จุดส้ารวจ  
  2. ด้าเนินการขออนุญาตท้าการประมง เพ่ือประโยชน์ ทางวิชาการ ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา 
ประกอบด้วย ข่ายขนาด 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ตามล้าดับ 
  3. สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าตามแผนการปฏิบัติงานส้ารวจเก็บตัวอย่างที่ก้าหนดในแต่ละแหล่งน้้า โดยใช้
เครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา วางจุดละ 3 ซ้้า ทิ้งไว้ค้างคืน 12 ชั่วโมง  
  4. น้าตัวอย่างสัตว์น้้าที่สุ่มได้ ชั่งน้้าหนักและวัดความยาว เก็บข้อมูลไว้เพ่ือประเมินความหลากหลาย 
โครงสร้างประชากรและการแพร่กระจายของสัตว์น้้า  
  1.4.1 การประเมินผลจับสัตว์น้้าในแม่น้้าตาปี 

แม่น้้าตาปี  มีต้นก้าเนิดจากภูเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช  มีความยาว 232  กิโลเมตร ความกว้าง
เฉลี่ย 100 เมตร  ความลึกเฉลี่ย 1-4 เมตร บริเวณที่ลึกที่สุดประมาณ 6-7 เมตร ไหลผ่านอ้าเภอฉวาง         
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   และอ้าเภอพระแสง   เวียงสระ   บ้านนาสาร  เคียนซา  พุนพิน โดยไหล
ออกสู่อ่าวไทยที่อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะของแม่น้้าตาปีแบ่งออกเป็น 3 ตอน 4 จุดส้ารวจ คือ  
ตอนล่าง ตั้งแต่อ้าเภอพุนพินถึงอ้าเภอเมือง น้้ามีคุณภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะปากแม่น้้าตาปี ในช่วง

ฤดูแล้งที่น้้ามีปริมาณน้อย เป็นจุดส้ารวจที่ 1 คือ บ้านคลองน้อย  ต.คลองน้อย อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี 
ตอนกลาง อ้าเภอเคียนซา มีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลอินทรีย์สารมากขึ้นเมื่อไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชน  

เป็นจุดส้ารวจที่ 2 คือ บ้านอ้ารัตน์  ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ. สุราษฏร์ธานี และจุดส้ารวจที่ 3 คือ บ้านมอเก็ต     
ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฏร์ธานี 

ตอนบน อ้าเภอพระแสง ส่วนบริเวณต้นน้้าเป็นน้้าสะอาด เป็นจุดส้ารวจที่ 4 คือ บ้านหัวท่า ต.พระแสง 
อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

จุดส้ารวจในแม่น้้าตาปี 

1 

2 

3 

4 

N 

S 
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  ผลการประเมินผลจับสัตว์น้้าในแม่น้้าตาปี ปีงบประมาณ 2557  
พบว่าความชุกชุมของปลาที่จับได้ด้วยข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนที่ขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร เฉลี่ย

จับได้มากท่ีสุด 928.41 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณอ้าเภอเมือง จับได้เฉลี่ยมากที่สุด 731.10 กรัม โดย
ผลจับในปี 2557 เฉลี่ย 624.44 กรัม ในปี 2556 เฉลี่ย 550.43 กรัม มีผลจับเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.4 
ขนาดช่อง

ตา 
(ม.ม.) 

น้้าหนักปลา (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) จุดส้ารวจแม่น้้าตาปี จังหวัด          
สุราษฎร์ธาน ี

อ. เมือง อ. เคียนซา อ. บ้านนาสาร อ. พระแสง เฉลี่ย 
20 640.05 753.11 923.57 535.64 713.09 
30 902.76 939.42 832.08 788.44 865.68 
40 1042.97 1106.70 814.85 749.13 928.41 
55 612.10 551.45 336.71 309.03 452.32 
70 997.93 585.80 527.31 538.90 662.49 
90 190.78 123.69 174.17 9.95 124.65 

เฉลี่ย 731.10 676.69 601.45 488.51 624.44 
    

ผลจับสัตว์น้้าด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา แต่ละเดือนในแม่น้้าตาปี ปีงบประมาณ 2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างประชากรปลาในแม่น้้าตาปี พบว่าสัตว์น้้าที่จับได้ส่วนใหญ่มาจากข่ายขนาด 40, 30 และ 20 

มิลลิเมตรตามล้าดับส่วนข่ายขนาด 55, 70 และ  90 มิลลิเมตรจับสัตว์น้้าได้จ้านวนน้อย แสดงว่าสัตว์น้้า
ประชากรปลาเล็กและโตไม่ทันต่อการใช้ประโยชน์  

 



19 

 

  ผลการประเมินผลจับสัตว์น้้าในแม่น้้าตาปี ปีงบประมาณ 2558   
  พบว่าความชุกชุมของปลาที่จับได้ด้วยข่ายขนาด 100 ตารางเมตรต่อคืนที่ขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร 
เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 963.19 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณอ้าเภอเคียนซา จับได้เฉลี่ยมากที่สุด 943.16 
กรัม โดยผลจับในปี 2558 เฉลี่ย 586.82 กรัม ในปี 2557 เฉลี่ย 624.44 กรัม ผลจับลดลงร้อยละ 6.02  
ขนาดช่อง

ตา 
(ม.ม.) 

น้้าหนักปลา (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) จุดส้ารวจแม่น้้าตาปี จังหวัด          
สุราษฎร์ธาน ี

อ. เมือง อ. เคียนซา อ. บ้านนาสาร อ. พระแสง เฉลี่ย 
20 467.78 897.65 763.37 1502.47 907.82 
30 477.44 2061.83 377.26 460.55 844.27 
40 781.73 1794.37 815.22 461.43 963.19 
55 322.30 364.70 372.90 254.77 328.67 
70 367.66 456.41 238.08 434.03 374.04 
90 36.48 84.00 183.54 107.73 102.94 

เฉลี่ย 408.90 943.16 458.40 536.83 586.82 
    

ผลจับสัตว์น้้าด้วยเครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา แต่ละเดือนในแม่น้้าตาปี ปีงบประมาณ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  โครงสร้างประชากรปลาในแม่น้้าตาปี พบว่าสัตว์น้้าที่จับได้ส่วนใหญ่มาจากข่ายขนาด 40, 30 และ 20 
มิลลิเมตรตามล้าดับส่วนข่ายขนาด 55, 70 และ  90 มิลลิเมตรจับสัตว์น้้าได้จ้านวนน้อย แสดงว่าสัตว์น้้า
ประชากรปลามีขนาดเล็กและโตไม่ทันการใช้ประโยชน์ เนื่องจากความเสื่อมโทรมของแหล่งน้้า 
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  1.4.2 การประเมินผลจับสัตว์น้้าในเขื่อนรัชชประภา ปีงบประมาณ 2557 
อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาเป็นอ่างเก็บน้้าที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ

เขาสก  สร้างขึ้นปิดกั้นล้าน้้าคลองแสง ต้าบลเขาพัง อ้าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเขื่อน
เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูาพลังน้้า จากลักษณะดังกล่าวท้าให้แบ่งอ่าง
เก็บน้้าออกเป็น 3 บริเวณ  4 จุดส้ารวจ  

ตอนล่างของอ่างเก็บน้้าติดกับหน้าสันเขื่อน ระดับน้้ามีความลึกเฉลี่ยมาก มีเกาะไม่มากนัก เป็นเขตที่มี
การตัดต้นไม้บริเวณรอบแนวขอบอ่างทั้งหมด โดยพ้ืนที่ในบริเวณนี้กรมประมงประกาศให้เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ 
เป็นจุดส้ารวจที่ 1 คือ คลองมุย (หน้าสันเขื่อน)  

ตอนกลางของอ่างเก็บน้้า พ้ืนที่มีความสลับซับซ้อนด้วยเกาะที่เป็นพ้ืนที่ราบและเกาะที่เป็นหน้าผา
หินปูน สลับแนวต้นไม้ริมอ่าง เป็นจุดส้ารวจที่ 2 คือ คลองแปะ และจุดส้ารวจที่ 3 คือ คลองหยี  

ตอนบนของอ่างเก็บน้้า พ้ืนที่โดยรอบเป็นเขตต้นน้้าล้าธารที่มีแนวคลอง และคดเคี้ยว เป็นจุดส้ารวจ  
ที่ 4 คือ คลองเอก  

ลักษณะทางกายภาพของอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา ลักษณะเป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียวสูง 94 เมตร 
ความยาว 761 เมตร มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ อ่างเก็บน้้า 185 ตารางกิโลเมตร          
(115, 769 ไร่)  ปริมาตรน้้าเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 2,598 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดส้ารวจในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา 
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  ผลการประเมินผลจับสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาในปี 2557 
พบว่าความชุกชุมของสัตว์น้้าที่จับได้ด้วยข่ายขนาด 100 ตารางเมตรต่อคืน ที่ขนาดช่องตา 55 

มิลลิเมตร เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 5172.08 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณคลองแปะ คลองเอก และคลองหยี 
3188.79 กรัม, 2723.09 กรัม และ1012.02 กรัม ตามล้าดับโดยผลจับในปี 2557 จับได้เฉลี่ย1957.93 กรัม 
ในปี 2556 จับได้เฉลี่ย 785.96 กรัม ผลจับเพิ่มข้ึนร้อยละ 149.11 

ขนาดช่องตา 
(ม.ม.) 

น้้าหนักปลา (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) จุดส้ารวจอ่างเก็บน้้า 
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คลองมุย คลองแปะ คลองหยี คลองเอก เฉลี่ย 
20 174.82 873.33 376.06 358.98 445.80 
30 691.39 6277.05 829.14 4794.42 3148.00 
40 2259.11 8344.54 3325.51 6759.17 5172.08 
55 1447.32 2382.22 754.26 2789.48 1843.32 
70 750.48 947.58 679.86 1438.46 954.09 
90 123.73 308.06 107.26 198.04 184.27 

เฉลี่ย 907.81 3188.79 1012.02 2723.09 1957.93 
   

ผลจับสัตว์น้้าด้วยเครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา แต่ละเดือนในเขื่อนรัชชประภา ปีงบประมาณ 2557 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงสร้างประชากรปลาในเขื่อนรัชชประภา พบว่าสัตว์น้้าที่จับได้ส่วนใหญ่มาจากข่ายขนาด 40, 30, 
55 และ70 มิลลิเมตรตามล้าดับ ส่วนข่ายขนาด 20 และ 90 มิลลิเมตรจับสัตว์น้้าได้จ้านวนน้อย แสดงว่าสัตว์
น้้าในเขื่อนรัชชประภามีสัดส่วนขนาดกลางส่วนขนาดเล็กและขนาดใหญ่จับได้น้อย 
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  ผลการประเมินผลจับสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาในปี 2558  
  พบว่าความชุกชุมของสัตว์น้้าที่จับได้ด้วยข่ายขนาด 100 ตารางเมตรต่อคืนที่ขนาดช่องตา 40 
มิลลิเมตร เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 4009.08 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณคลองเอกมากที่สุด 3142.06 กรัม 
โดยในปี 2558 จับได้เฉลี่ย 1349.29 กรัม ในปี 2557 จับได้เฉลี่ย 1957.93 กรัม ผลจับลดลงร้อยละ 31.09  

ขนาดช่องตา 
(ม.ม.) 

น้้าหนักปลา (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) จุดส้ารวจอ่างเก็บน้้า 
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คลองมุย คลองแปะ คลองหยี คลองเอก เฉลี่ย 
20 131.52 75.35 106.45 1425.98 434.82 
30 769.48 272.65 135.89 3070.74 1062.19 
40 2091.31 1341.73 2925.62 9677.65 4009.08 
55 702.72 688.52 854.27 2269.98 1128.87 
70 558.52 580.25 907.86 1671.76 929.59 
90 194.52 766.88 427.16 736.24 531.20 

เฉลี่ย 741.34 620.90 892.87 3142.06 1349.29 
   
  ผลจับสัตว์น้้าด้วยเครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา แต่ละเดือนในเขื่อนรัชชประภา ปีงบประมาณ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงสร้างประชากรปลาในเขื่อนรัชชประภา พบว่าสัตว์น้้าที่จับได้ส่วนใหญ่มาจากข่ายขนาด 40, 55,  
30,70 มิลลิเมตร ส่วนข่ายขนาด  20 และ  90 มิลลิเมตรจับสัตว์น้้าได้จ้านวนน้อย แสดงว่าสัตว์น้้าใน           
เขื่อนรัชชประภามีมีสัดส่วนขนาดกลางมากกว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
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1.5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการบูรณาการภาครัฐและมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
  หลักการและเหตุผล 
  ทรัพยากรสัตว์น้้าจืดมีความส้าคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เล็กจนโตและตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปัจจุบันจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและ 
กีดขวางการอพยพขยายพันธุ์  การท้าประมงผิดกฎหมาย การขาดจิตส้านึกร่วมกันในการดูแลทรัพยากร    
ความต้องการใช้ทรัพยากรที่มีสูงมากเกินความสมดุลที่ธรรมชาติจะผลิตทดแทนได้ส่งผลให้สัตว์น้้าลดจ้านวนลง  
อย่างมาก 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการประมงน้้าจืดภาคใต้          
สุราษฎร์ธานี กองร้อย ตชด. 416 ชุมชนต้าบลเขาพัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาคลองแสง อุทยานแห่งชาติเขาสก 
รวมทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้น้า ในท้องที่เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสอดรับเข้ากับประเด็นยุทธศาสตร์ส้าคัญที่ 5 ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าในทุกแหล่ง
น้้าธรรมชาติและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมบริหารจัดการ และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้้าให้มี
กินมีใช้ได้อย่างยั่งยืน  
  วัตถุประสงค์  
  1.  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าระหว่างภาครัฐ และภาค
ประชาชน 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
 3.  เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์สัตว์น้้าที่ได้จากการบริหารจัดการในบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ ในการ    
ยังชีพ เหลือจ้าหน่ายและสร้างรายได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 
 4.  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดส้านึกของการท้าประมงอย่างรับผิดชอบ และกดดันกลุ่มคนที่ท้า
ประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  5. เพ่ือเป็นแหล่งประมงชุมชนเพ่ือชุมชนโดยชุมชนเป็นผู้ก้าหนดมาตรการมีส่วนร่วมการท้าประมง
รวมทั้งการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์ปลาไทยคืนสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ 
  วิธีการด้าเนินโครงการและงบประมาณ 
  โดยขอสนับสนุนจากส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด จ้านวน 570,000 บาท ซึ่งแยกตามหน่วยงาน
ที่ได้รับดังนี้ 
 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 200,000 บาท 
 2. ศูนย์บริหารจัดการประมงน้้าจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้านวน 370,000 บาท 
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  เป้าหมาย  
 1. ใช้แหล่งน้้าผลิตสัตว์น้้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการท้าประมงของชุมชนโดยชุมชน  ภายใต้การ
ก้ากับดูแลรับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการประมงน้้าจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานี 
 2. ประชาชนและชุมชนบริเวณโดยรอบแหล่งน้้า  เกิดส้านึกในการท้าประมงอย่างรับผิดชอบ รู้จักใช้  
มีเหตุผล  แบ่งปันและพอประมาณ 
 3. เกิดรูปแบบและวัฒนธรรมการท้าประมงน้้าจืด การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนและ
ขยายผลต่อไป 
  ระยะเวลาด้าเนินการ 

ปีงบประมาณ  2558  (1 ตุลาคม 2557  ถึง 30 กันยายน  2558) 
ผลการด้าเนินการ 

  แผนผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจ้านวน 2,000,000 ตัว เพื่อน้าไปปล่อยในเขื่อนรัชชประภา หมู่ที่ 5 ต้าบลเขาพัง 
อ้าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยการบูรณาการภาครัฐและ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน ประจ้าปีงบประมาณ 2558 ผลิตได้จ้านวน 2,003,400 ตัว ดังตาราง 

 

ล้าดับ ชื่อผู้รับ หน่วยงาน 
 ชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่ปล่อย(ตัว)  

 รวม  
 ตะเพียนขาว   บ้า   ยี่สกเทศ  

1 นายมนูญ พรหมทอง  การไฟฟูาฝาุยผลิตแห่งประเทศไทย   
เชื่อนรัชชประภา 

- 100,000 - 100,000 

2 นายมนตร ีอุดมสุข  ส้านักงานเทศบาลต้าบลเชี่ยวหลาน - - 100,000 100,000 
3 นายสุนทร เภร ี  ศูนย์บริหารจัดการประมงน้้าจืดภาคใต้ - 190,000 110,000 300,000 
4 นายสุรยินต ์คลล้้า  ศูนย์บริหารจัดการประมงน้้าจืดภาคใต้ - 173,000 127,000 300,000 
5 นายนิคม สุขสวัสดิ ์ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้้าจืดภาคใต้ - - 300,000 300,000 
6 นางสาววรางคณา เอกวรรณัง  ส้านักงานประมงจังหวัดสรุาษฎร์ธานี - 397,400 306,000 703,400 
7 นายถาวร อินทนุ  การไฟฟูาฝาุยผลิตแห่งประเทศไทย   

เชื่อนรัชชประภา 
45,000 - 155,000 200,000 

รวม 45,000 860,400 1,098,000 2,003,400 

กิจกรรม จ้านวนเงิน (บาท) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด สุราษฎร์ธานี 200,000 
กิจกรรมผลิตพันธุส์ัตว์น้้า จ้านวน 2,000,000 ตัว   
- ค่าวัสดุการเกษตร (ร้า ปลาปุน ปูนขาว ถุงพลาสติก ฯลฯ) 200,000 
ศูนย์บริหารจัดการประมงน้้าจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี) 370,000 
กิจกรรมสร้างทุ่นกระชังและอปุกรณ์เพ่ืออนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน  
- ค่าทุ่นเหล็กขนาด 2.5 x 9 เมตร จ้านวน 5 ลูกๆ ละ 60,000 บาท 240,000 
- ไม้กระดานหนา 1.5”x 5”x 5 เมตร จ้านวน 70 แผ่นๆ ละ 560 บาท 39,200 
- ทุ่นกระชังพลาสติกขนาด 200 ลติร จ้านวน 40 ลูกๆ ละ 600 บาท 24,000 
- ค่าอาหารปลากินพืชจ้านวน 100 กระสอบๆ ละ 400 บาท 40,000 
- ตาข่ายเขียว(ลึก 1.5 เมตร กว้าง 3x3 เมตร) จ้านวน 10 ผืนๆ ละ 1,500 บาท   15,000 

- เชือกมัดตาข่าย 2 ม้วน ม้วนละ 400 บาท 800 
-  อุปกรณ์อื่น ๆ อย่างเช่น (ตะปู น็อต ดอกสว่าน ฯลฯ ) 11,000 



25 

 

2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
 หลักการและเหตุผล 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด ได้รับมอบหมายจากกรมประมง   
ให้ด้าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่ส่งออกไปจ้าหน่ายยัง
ต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได้จัดท้ามาตรฐาน
ขั้นปลอดภัยส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าจืดขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพ่ือการยังชีพซึ่ง
เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป และประกาศใช้  “ระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบกรมประมงว่า
ด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548” และได้ยกเลิกระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล้วได้
ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 
2553 มาจนถึงปัจจุบัน 
  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ
ผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมง 
ที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 
 2.2 เพ่ือให้ได้สัตว์น้้าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี  

ศูนย์ฯได้รับงบประมาณปี 2557จ้านวน 850,900.00บาท ใช้จ่าย 829,398.31 บาทเบิกจ่าย 97.47 % 
คงเหลือเงิน 21,501.69 บาท เนื่องมาจากพนักงานราชการได้ลาออกระหว่างปี เพ่ือด้าเนินกิจกรรมตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าประมง    
   แผนและผลการด้าเดินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงปีงบประมาณ 2557  

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1. จ้านวนฟารม์ที่เข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม 140 140 100.00  
 1.1 ฟาร์มเดิมต่ออายุ (Safety Level) ฟาร์ม 41 32 78.04 **** 
 1.2 ฟาร์มเดิมต่ออายุ (GAP) ฟาร์ม 4 4 100.00  
 1.3 ฟาร์มใหม่ (Safety Level) ฟาร์ม 67 76 113.43  
 1.4 ตรวจติดตาม ฟาร์ม 18 19 105.55  
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ฟาร์ม 110 113 102.72  
3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ฟาร์ม 210 212 100.95  
**** เกษตรกรบางรายเลิกกิจการ ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถด้าเนินการต่ออายุมาตรฐานฟาร์มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2557 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
ศูนย์ฯได้รับงบประมาณปี 2558 จ้านวน 1,389,200.00 บาท ใช้จ่าย 1,388,417.43 บาท เบิกจ่าย 

99.94 % คงเหลือเงิน 782.57 บาท เพื่อด้าเนินกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
  แผนและผลการด้าเดินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2558 

 

*       เกษตรกรบางรายเลิกด้าเนินกิจการ ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถด้าเนินการต่ออายุมาตรฐานฟาร์มได้ 
**     ฟาร์มเพาะเลี้ยงของเกษตรกร เอกสารทะเบียนฟาร์มหมดอายุ ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถด้าเนินการต่ออา

มาตรฐานฟาร์มได้               
***    เกษตรกรเปูาหมายบางราย ยังไม่พร้อมให้ศูนย์ฯ เข้าตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1. จ้านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม 179 188 105.03  
 1.1 ฟาร์มเดิมต่ออายุ (Safety Level) ฟาร์ม 82 53 64.63 * 
 1.2 ฟาร์มเดิมต่ออายุ (GAPปลานิล ) ฟาร์ม 8 1 12.50 ** 
 1.3 ฟาร์มเดิมต่ออายุ (GAP ปลาอ่ืนๆ) ฟาร์ม 1 0 0 *** 
 1.4 ฟาร์มใหม่ (Safety Level) ฟาร์ม 47 97 206.38  
 1.5 ฟาร์มใหม่ (GAP ปลาอ่ืนๆ) ฟาร์ม 9 4 44.44 *** 
 1.6 ตรวจติดตาม ฟาร์ม 32 33 103.12  
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ฟาร์ม 139 140 100.79  
3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ฟาร์ม 269 273 101.49  
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3. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า  
  หลักการและเหตุผล 
  ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี  
ด้าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล
ให้มีคุณภาพ โดยด้าเนินงานในกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้
มาตรฐาน และกิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงที่เพ่ิมคุณภาพ และพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาให้เกิดความเข้มแข็ง และให้เกิดการพัฒนาการเลี้ยงตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 2. เพ่ือจัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล 
 3. เพ่ือให้มีศูนย์กระจายลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 
 4. เพ่ือส้ารวจราคาปลานิลและสถานการณ์การเลี้ยง 
 5. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ฟาร์มตัวอย่างการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
 6. เพ่ือประเมินพื้นที่การเลี้ยงปลานิล 
 7. เพ่ือส้ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิล 
   ศูนย์ฯได้รับงบประมาณปี 2557 จ้านวน 1,182,290.00 บาท ใช้จ่าย1,182,180.14 บาทเบิกจ่าย
99.99 % คงเหลือเงิน 109.86 บาท เพื่อด้าเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือสร้างมูลค่า  
  แผนและผลการด้าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก 
ปีงบประมาณ 2557 
 

กิจกรรม แผน ผล หน่วยนับ 
1.  คัดเลือกส้ารวจและคัดเลือกฟาร์มเพาะอนุบาลปลานิลเ พ่ือเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์ ปลา         
ประจ้าหมู่บ้าน และรายงานผลการส้ารวจแก่ส่วนกลาง คือ 
  1.1 ฟาร์มณิชาปลาไทย 40/3 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
  1.2 กลุ่มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล 66/2 ม.5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

2 2 แห่ง 

2. จัดอบรมเรื่องการผลิตปลานิลแปลงเพศที่มีคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่และฟาร์มเพาะอนุบาลที่ได้รับ
การคัดเลือกและผู้ที่สนใจ และรายงานผลส่วนกลาง  
  2.1 จัดอบรม ณ ห้องประชุมตาปี และโรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 

1 1 ครั้ง 

3. จัดศึกษาดูงานฟาร์มเพาะอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล และรายงานผลส่วนกลาง 
  3.1 จัดศึกษาดูงาน ฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล 3 แห่ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  
  - โกเล็กฟาร์ม 39/13 ม.5 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
  - ฟาร์มณิชาปลาไทย 40/3 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
  - ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชังของผู้เลี้ยงปลานิลบริเวณ ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  

1 1 ครั้ง 

4. คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลสู่วิสาหกิจ
ชุมชนหน่วยงานละ 1 กลุ่ม และรายงานผลส่วนกลาง  
   4.1 ศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองจอก ณ บริเวณหมู่ 4 
ต้าบลท่าสะท้อน อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 1 กลุ่ม 
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5. จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และรายงานผลส่วนกลาง 
    5.1 จัดอบรมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมตาปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง  
น้้าจืดสุราษฎร์ธานี                        

1 1 ครั้ง 

6. ประสานส้านักงานประมงจังหวัดเรื่องรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ด้าน Good Aquaculture Practice (GAP) ปี 2557 และรายงานผลรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯส่วนกลาง 

24 24 ราย 

7. รายงานผลการส้ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มส้ารวจข้อมูล ราคาปลานิล สถานการณ์การเลี้ยง 12 12 ครั้ง 
8. รายงานผลการส้ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล 300 300 ราย 
9. คัดเลือกฟาร์มตัวอย่างที่มีการด้าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในพ้ืนที่  
   9.1 คัดเลือกโกเล็กฟาร์ม ด้าเนินการโดยนายเล็ก แซ่ตั้ง ตั้งอยู่ ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน  
จ.สุราษฎร์ธานี 

1 1 ฟาร์ม 

10. จัดท้าวีดีทัศน์ขั้นตอนการเพ่ิมประสิทธิภาพของฟาร์มที่คัดเลือก และจัดส่งส่วนกลาง  
     10.1 ได้ด้าเนินการจัดท้าดีวีทัศน์ สื่อข้อมูล มัลติมีเดีย การฉีดวัคซีนในปลานิลของ โกเล็ก 
ฟาร์ม สามารถขอข้อมูลได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด สุราษฎร์ธานี 20 ม.7 ต.ท่าข้าม   
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

1 1 เรื่อง 

11. รายงานผลการประเมินพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิล (แผนที่) 1 1 ครั้ง 
12. จัดส่งรายชื่อแหล่งผลิตและจ้าหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลในพ้ืนที่ให้ส่วนกลาง  มี 4 แหล่งดังนี้  
   12.1 โกเล็กฟาร์ม 39/13 ม.5 ต.วัดประดู่ อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 
   12.2 ฟาร์มณิชาปลาไทย 40/3 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
   12.3 ชัยรุ่งโรจน์ฟาร์ม 895/66 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
   12.4 นายปราโมทย์ แก้วปาน 59 ม.5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

1 1 ครั้ง 

13. รายงานผลการส้ารวจปรมิาณการผลิต และจ้าหน่ายของลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์
ปลานิล 

9 9 ครั้ง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล (พ.ศ. 2558-2562) ตัวแทนภาคใต้              
จ้านวน 131 คน โรงแรมนิภาการ์เดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า  
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี 2558 จ้านวน 265,440.00 บาท ใช้จ่าย 265,326.40 บาท เบิกจ่าย 99.96 % 
คงเหลือเงิน 113.60 บาท เพื่อด้าเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือสร้างมูลค่า  
  แผนและผลการด้าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก 
ปีงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรม แผน ผล หน่วยนับ 
1. คัดเลือกฟาร์มเลี้ยงปลานิล 20 20 ฟาร์ม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 20 20 ฟาร์ม 
3. จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 ธันวาคม 2557 
ณ ห้องประชุมตาปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี  และศึกษาดูงาน
ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ 
 3.1 ธ้ารงคฟ์าร์ม 42/1 ม.2  ต.ท่าโรงช้าง  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 
 3.2 โกเล็กฟาร์ม 39/13 ม.5 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

20 20 ราย 

4. คัดเลือกฟาร์มอนุบาลย่อยในพื้นที่การเลี้ยง คือ  
4.1 โกเล็กฟาร์ม 39/13 ม.5 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

1 1 ฟาร์ม 

5. สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 2-3 เซนติเมตร ให้แก่เกษตรกร 20,000 20,000 ตัว 
6. เกษตรกรยื่นขอใบรับรองการเลี้ยงปลานิล มาตรฐานอาหารปลอดภัย 20 21 ราย 
7. ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 20 20 ฟาร์ม 
8. ตรวจสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้้า 40 40 ตัวอย่างยา 
9. จัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง  
   9.1 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองจอก หมู่ 4 ต้าบลท่าสะท้อน 
อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 1 กลุ่ม 

10. ให้ค้าแนะน้าเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม  
   10.1 ศูนย์ฯ ได้คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จ้านวน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรประมงบ้านบางพต เพ่ือเข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน
การรับรองแบบกลุ่ม ณ ร.ร.นานาชาติ   บางแสน จังหวัดชลบุรี 

1 1 กลุ่ม 

11. อบรมพัฒนาความรู้ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการรับรองแบบกลุ่ม/การควบคุม
ภายในกลุ่ม สนับสนุนความรู้ พัฒนากลุ่ม เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการ
รับรองแบบกลุ่ม  
   11.1 ศูนย์ฯ ได้น้าตัวแทนเกษตรกร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรประมง
บ้านบางพต เข้ารับอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ณ 
ร.ร.นานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี 

1 1 กลุ่ม 

12. ส้ารวจปริมาณผลผลิตปลานิลจากฟาร์มเลี้ยง สถานการณ์การเลี้ ยง ปริมาณการ
จ้าหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลในจังหวัด และราคาปลานิล        
ในจังหวัด (ราคาหน้าฟาร์ม ราคาตลาด) รายงานผลตามแบบฟอร์ม 

9 9 ครั้ง 
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การด้าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก 
 
4. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2557 
 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณปี 2557 จ้านวน 96,000.00 บาท ใช้จ่าย 95,963.25 บาท เบิกจ่าย 99.96 % 
คงเหลือเงิน 36.75 บาท ตามแผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตรของส้านัก
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เพ่ืออบรมเกษตรกรจ้านวน 30 ราย โดยส้านักงานประมงจังหวัดได้
คัดเลือกเกษตรกรเปูาหมายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนองจังหวัดละ 10 คนเข้าร่วมฝึกอบรมใน
หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 ม.ีค.57 อบรมเกษตรกรหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง  
  ศูนย์ฯ ไม่ได้รับโอนงบประมาณปี 2558  
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5. กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ  
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี 2557 จ้านวน  823,315.00 บาท ใช้จ่าย  807,607.61 บาท เบิกจ่าย      
98.09 % เพ่ือด้าเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯคงเหลือเงิน  15,707.39 บาท คือ 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการซึ่งลาออกในระหว่างปี  

กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ปีงบประมาณ 2557 คือ 
ชนิดสัตว์น้้า   แผน   ผล   หมายเหตุ  

 กุ้งก้ามกราม  - 1,000,000 มีความต้องการปล่อยแหล่งน้้าสูง 
 ปลากดเหลือง  10,000 11,000 ปล่อยแหล่งน้้าเพ่ือปรับสมดุลธรรมชาติ 
 ปลาแขยงนวล  100,000 5,000 หลังน้้าท่วมปี 2554 พ่อแม่พันธุ์รุ่นใหม่ยังไม่เจริญ

พันธุ์เต็มที ่ 
 ปลาดุกอุย  400,000 36,000 เกษตรกรมีความต้องการซื้อเพ่ือเลี้ยงสูง 
 ปลาบ้า  700,000 825,000 ปล่อยแหล่งน้้าเพ่ือปรับสมดุลธรรมชาติ 
 ปลาแรด  - 4,500 ปล่อยแหล่งน้้าเพ่ือปรับสมดุลธรรมชาติ 
 ปลาหมอ   790,000 135,000 เกษตรกรมีความต้องการซื้อเพ่ือเลี้ยงสูง 

รวม 2,000,000 2,016,500  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนพันธุส์ัตว์น้้าจืดโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ปี 2557 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 พ.ค.57 ปล่อยกุ้งก้ามกราม 800,000 ตัว อ.เมือง และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
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 กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ ปีงบประมาณ 2558 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี 2558 จ้านวน 929,780.00 บาท ใช้จ่าย  853,603.73 บาท เบิกจ่าย     
91.81 % เพ่ือด้าเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ  คงเหลือเงิน 76,176.27 บาท คือ
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ซึ่งลาออกระหว่างปี  
  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ปีงบประมาณ 2558 คือ 

ชนิดสัตว์น้้า   แผน   ผล   หมายเหตุ  
 ปลากดเหลือง 10,000 17,400 ปล่อยแหล่งน้้าเพ่ือปรับสมดุลธรรมชาติ 
 ปลาแขยงนวล 10,000 10,000 เป็นไปตามแผน 

 ปลาดุกอุย 300,000 137,000 เกษตรกรมีความต้องการซื้อเพ่ือเลี้ยงสูง 

 ปลาตะเพียนทอง 280,000 118,000 เกษตรกรมีความต้องการซื้อเพ่ือเลี้ยงสูง 

 ปลาบ้า  800,000 1,101,000 ปล่อยแหล่งน้้าเพ่ือปรับสมดุลธรรมชาติ 
 ปลาหมอ   600,000 630,000 เกษตรกรมีความต้องการซื้อเพ่ือเลี้ยงสูง 

รวม 2,000,000 2,013,400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากร  
 

 
 
 
 
 

วันที่ 7 ก.ค.58 ปล่อยปลาหมอ 136,000 ตัว อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธาน ี
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ 21 ส.ค.58 ปล่อยกุ้งก้ามกราม จ้านวน 700,000 ตัว ปลาบ้า จ้านวน 50000 ตัว และปลายี่สกเทศ จ้านวน 
370,000 ตัว จ.ชุมพร 
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6. กิจกรรมโครงการ Smart Farmer  
   หลักการและเหตุผล 

     ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งหัวใจส้าคัญที่ จะท้าให้เกิดความยั่งยืนก็คือ           
ตัวเกษตรกรเอง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท้าโครงการ Smart Farmer ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่มีความพร้อม  ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
นอกจากนี้ยังเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส้านักวิจัย
และพัฒนาประมงน้้าจืด  จึงได้ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี ด้าเนินการจัดท้าโครงการ
ฝึกอบรม “พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เข้าสู่ Smart Farmer” เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ ในส่วนต่าง ๆ
ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิต เตรียมความพร้อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนของสินค้าประมง 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้รับความรู้เพ่ิมเติมด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าให้ได้มาตรฐาน 
  2. เพ่ือให้อาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีความยั่งยืน 
  3. เพ่ือเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี 2557 จ้านวน 241,000.00 บาท ใช้จ่าย  240,966.55 บาท เบิกจ่าย   
99.99 % คงเหลือเงิน 33.45 บาท เพ่ือด้าเนินกิจกรรมโครงการ Smart Farmer       
  การด้าเนินงานโครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2557   

    
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 อบรมเกษตรกร จ้านวน 36 คน หลักสตูร พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                   

ให้เข้าสู่ Smart farmer 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน ผล 
1. รับแบบประเมินฟาร์มจากส้านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ราย 36 40 

- ฟาร์มมาตรฐานข้ันปลอดภยั   12 
- ฟาร์มมาตรฐาน GAP   28 

2. พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรเพื่อเขา้สู่ Smart Farmer    
- สรุปความต้องการการพัฒนาของเกษตรกรจากแบบประเมิน ร้อยละ 100 100 
- จัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกร ร้อยละ 100 100 
- พัฒนาเกษตรกร ร้อยละ 100 100 

3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (ศูนยเ์รียนรู้)    
- พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์เรยีนรู ้ ร้อยละ 100 100 
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กิจกรรมโครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2558 
   ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี 2558 จ้านวน 26,000.00 บาทใช้จ่าย 25,020.00 บาท เบิกจ่าย 96.23 % 
คงเหลือเงิน 980.00 บาท เพ่ือด้าเนินกิจกรรมโครงการ Smart Farmer  

  การด้าเนินงานโครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม (หน่วยวัดเป็นราย) แผน ผล 

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายเดิม  
(รายที่เป็น Developing Farmer) 

3 3 

- การฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร 0 0 
- การให้ความรู้เกษตรกรเป็นรายบุคคล(coaching) 3 3 

2. ติดตามประเมินผลเกษตรกรหลังจากท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 3 3 
 
 
 
 
 
 

การด้าเนินงานโครงการ Smart Farmer  
7. กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง  
 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี 2557 จ้านวน 100,000.00 บาทใช้จ่าย 99,923.03 บาท เบิกจ่าย 99.92 % 
คงเหลือเงิน 76.97 บาท ได้ด้าเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยกระแสไฟฟูาจากแผงโซลาร์เซลน้าไปใช้กับ
เครื่องให้อากาศในบ่อปลาสวยงามที่ใช้กระแสไฟฟูา 12 โวลต์ จ้านวน 4 ตัว ซึ่งเป็นการช่วยประหยัด
กระแสไฟฟูาได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้าเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า 

 
กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง  
  ศูนย ์ฯ ไม่ได้รับโอนงบประมาณปี 2558 
8. กิจกรรมพัฒนาและสง่เสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค(ปลาสวยงาม,ปลาตะพัด)               
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี 2557 จ้านวน 783,700.00 บาท ใช้จ่าย  783,514.04 บาทเบิกจ่าย       
99.98 % คงเหลือ เงิน 185.96 บาท เพ่ือด้าเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค 
(ปลาสวยงาม,ปลาตะพัด)    
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  แผนการด้าเนินการเพาะพันธุ์ปลาตะพัด ปีงบประมาณ 2557 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

รวม
แผน 

ปริมาณ
งาน 

ต.ค.
56 

พ.ย.
56 

ธ.ค.
56 

ม.ค.
57 

ก.พ
.57 

มี.ค
.57 

เม.ย.
57 

พ.ค
.57 

มิ.ย.
57 

ก.ค.
57 

ส.ค.
57 

ก.ย.
57 

1) ปลาตะพัด                               
- รวมรวมพ่อแม่
พันธุ์ปลาตะพัด 
  

 ตัว  
20 แผน    20         

24 ผล    24         

- เพาะพันธ์ุและ
อนุบาลลูกปลา  ตัว  

120 แผน     30  30  30  30  

134 ผล     37      97  
- จัดท้าเอกสาร
คู่มือสื่อการ
เพาะพันธ์ุ 

 เรื่อง  
1 แผน            1 

1 ผล        1     

 
เอกสารคู่มือการเพาะพันธุ์ปลาตะพัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี . 2557. การเพาะพันธุ์ 

ปลาตะพัด. ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด,กรมประมง.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 23 หน้า.  
 
กิจกรรมพัฒนาและสง่เสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค(ปลาสวยงาม,ปลาตะพดั)               
  ศูนย์ฯ ไม่ได้รับโอนงบประมาณปี 2558  
 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม งบประมาณ 2558   
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี 2558 จ้านวน 942,800.00 บาท ใช้จ่าย  942,603.16 บาท เบิกจ่าย    
99.98 % คงเหลือ 196.84 บาท เพ่ือด้าเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่
เหมาะสม 
  แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 
(Zoning) 

กิจกรรม แผน ผล หน่วยนับ 
1. พัฒนาศูนย์หลัก ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 
   - ปรับปรุ งซ่ อมแซมบ่ อดิ น  ที่ ใ ช้ ในการอนุบาลลู ก พันธุ์ ปลานิ ล              
อันเนื่องมาจากบ่อดินที่ใช้ในการอนุบาลมีอายุการใช้งานหลายปี ท้าให้เกิด
ปัญหาพ้ืนที่บริเวณคันบ่อโดนน้้ากัดเซาะ และเสี่ยงที่จะท้าให้เกิดความ
เสียหาย 
   -  ปรับปรุงทาสีบ่อคอนกรีตขนาด 50 ตัน ที่ใช้ในการอนุบาลลูกพันธุ์  
ปลานิล เนื่องจากบ่อคอนกรีตที่ใช้ในการอนุบาลมีอายุการใช้งานหลายปี ท้า
ให้สีเก่าหลุดลอกตามอายุการใช้งาน 

1 1 แห่ง 

2. ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร ( 66 ราย รายละ 
6,000 ตัว) 

396,000 396,000 ตัว 

3. จัดอบรม/ศึกษาดูงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลให้กับฟาร์ม
เลี้ยงปลานิล วันที่ 17 ธันวาคม 2558 จ้านวน 6 คน ณ ห้องประชุมตาปี 

1 1 ครั้ง 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานีและศึกษาดูงานฟาร์ม      
นายเล็ก แซ่ตั้ง และ ธ้ารงค์ฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. ฟาร์มสาธิตการใช้พลังงานทดแทนในการลดต้นทุนการเลี้ยง (solar cell)  
- ศูนย์ฯ ได้น้าระบบ Solar cell มาใช้กับบ่อเลี้ยงปลาขนาดความจุ 50 ตัน 
จ้านวน 20 บ่อ ใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรง ปั่นปั้มลมและใช้ท่อ PVC ขนาด 
2.5 นิ้ว เป็นท่อส่งลมให้กระจายไปยังบ่อทุกบ่อ 

1 1 แห่ง 

5. เก็บข้อมูลเกษตรกรทีม่าศึกษาดูงานฟาร์มสาธิต ณ หน่วยผลิตที่ 2  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดสุราษฎร์ธานี 

200 235 ราย 

6. ให้ค้าแนะน้าและแจกคู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการ
ผลิตปลานิล 

66 66 ราย 

 

รายช่ือเกษตรกรที่รับลูกพันธุ์ปลานิล จ้านวนเกษตรกร 66 ราย รายละ 6,000 ตัว โดยแจก 8 ครั้ง ดังนี้ 
 

ครั้งที่ 1 วัน พฤหัสบดี ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558 จ้านวน 8 ราย 

ครั้งที่ 2 วัน พฤหัสบดี ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 จ้านวน 8 ราย 

ครั้งที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558 จ้านวน 8 ราย 

ครั้งที่ 4 วัน พฤหัสบดี ท่ี 19 มีนาคม 2558 จ้านวน 8 ราย 

 
 
 

1.นางรัตนา ฮะทะโชติ 5.นายปัญญา พ่วงโสม 
2.นางปริศนา สุขอนุเคราะห์ 6.นางอารี เฮงสกุล 
3.น.ส.เนาวรัตน์ อรุณเมฆ 7.นางน้้าค้าง ดีรอด 
4.นางอ้อมใจ พ่วงโสม 8.นางเรียม นุ้ยเจริญ 

1.นายสมบัติ อินทร์แฉล้ม 5.นายกอลี เรียบร้อย 
2.นายอัธชัย อินทร์แฉล้ม 6.นางปวีณา เทพงาม 
3.นายฮุสเซ็น ร้ามะสิทธ์ 7.นายฮาซัน ร้ามะสิทธ์ 
4.น.ส.นัสรินทร์ พรมจันทร์ 8.นายสุริยัน ร้ามะสิทธ์ 

1.น.ส.ลัดดา เทพงาม 5.นางสุรีย์ บุญวิเศษ 
2.นางนิตยา เรียบร้อย 6.นายสมบัติ สามงามทอง 
3.นางสุนิษา บุญวิเศษ 7.นางล้าดวน อ้นพันธ์ 
4.นายอาบีดีน บุญวิเศษ 8.นางทองค้า ช้อยแสง 

1.น.ส.วาสนา งามดี 5.น.ส.จุไรรัตน์ นะมะ  
2.น.ส.หรรษา งามดี 6.น.ส.ทิพย์วรรณ บุญฤทธิ์ 
3.น.ส.สนม ปิ่นทอง 7.นายหมัด อิสิงห์จันทร์ 
4.นางมาลี แดงแสง 8.นายจ้าลอง เทพงาม 
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ครั้งที่ 5 วัน อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 จ้านวน 8 ราย 

ครั้งที่ 6 วัน พฤหัสบดี ท่ี 23 เมษายน 2558 จ้านวน 4 ราย 

ครั้งที่ 7 วัน พฤหัสบดี ท่ี 27 พฤษภาคม 2558 จ้านวน 12 ราย 

ครั้งที่ 8 วัน พฤหัสบดี ท่ี 23 มิถุนายน 2558 จ้านวน 10 ราย 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ศึกษาดูงานฟาร์มนายเล็ก  แซ่ต้ัง และธ้ารงฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 

 
 

การปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (Zoning) 

1.นายสมบรูณ์ อิสิงห์จันทร์ 5.นายส้ารวย นาคพ่ีน้อง 
2.นายมนัส ช้อยแสง 6.นายใหม่ สุขอนุเคราะห์ 
3.น.ส.อ่อนจิต งามดี 7.นายสมเกียรติ ศรีมาลา 
4.นางกุศล สารนพคุณ 8.นางสุเพ็ญ เชื้อศักดิ์ 

1.นายเดโช ทิพย์เพชร 3.นายเพ็ญจันทร์ บัวนา 
2.นางนิภา เกตุกินทะ 4.นายสมชาย เจริญภักดี 

1.นายชุมพล ชัยเจริญ 7.นายสุริยา แขวงเสวียด 
2.นายมิตรไชย ภาโสม 8.นายสมชาย อิสิงห์จันทร์ 
3.นายเล็ก แซ่ตั้ง 9.นางอารีย์ ชัยภักดี 
4.นายณรงค์ศักดิ์ แซ่ตั้ง 10.รท.ภิรมย์ จราจร 
5.นายสมผล บางแก้ว 11.นางอุไรวรรณ เพ็ชรหิน 
6.นายสามารถ นุชรินทร์ 12.นายสุวัฒน์ ลอยฟู 

1.นางสุลิสตา แววัลจิต 6.นายธวัชชัย จรูญรักษ์ 
2.นางพรพรรณ เทพงาม 7.นายย๊ะย์ย่า ร้ามะสิทธ์ 
3.นายศุภเศรษฐ์ ชูนาวา 8.นายสุรินทร์ สวนมา 
4.นายอดิศร ล้้าเลิศ 9.นายด้ารงค์ศักดิ์ อิสิงห์จันทร์ 
5.นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ 10.นางประภา สารนพคุณ 
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สาธิตการใช้พลังงานทดแทนในการลดต้นทุนการเลี้ยง (solar cell)  กับบ่อเลี้ยงปลานลิ 
 
2. เงินนอกงบประมาณ 
  กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 
  ปี 2557 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ 2,721,380.00 บาท ใช้จ่าย 2,721,173.21 บาท เบิกจ่าย 99.99 % 
คงเหลือเงิน 206.79 บาท เพ่ือด้าเนินกิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน 
  ปี 2558 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ 2,929,100.00 บาท ใช้จ่าย 2,928,648.49 บาท เบิกจ่าย 99.98 % 
คงเหลือเงิน 451.51 บาท เพ่ือด้าเนินกิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน 
  ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2557 มีผู้ซื้อ 1,698 ราย และปี 2558 มีผู้ซื้อ 
1,930 ราย ในการผลิตพันธ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ  

ชนิด 
ปี 2557 ปี 2558 

จ้านวน (ตัว) จ้านวนเงิน (บาท) จ้านวน (ตัว) จ้านวนเงิน (บาท) 
กบนา 3,600 5,400 13,900 20,850 
ปลากดเหลือง 191,950 191,950 820,760 148,789 
กุ้งก้ามกราม 447,500 89,500 275,890 273,640 
ปลาดุกอุย 175,375 140,300 105,785 84,628 
ปลาดุกอุยเทศ 3,262,080 1,300,832 2,622,630 1,049,052 
ปลาตะเพียนขาว 339,930 68,676 411,900 77,300 
ปลานวลจันทร์เทศ 12,700 3,810 50,000 10,000 
ปลานิลแดง 279,975 56,595 1,868,300 367,640 
ปลานิล 3,537,775 707,555 216,975 54,000 
ปลานิลแปลงเพศ 592,300 177,690 1,847,750 554,325 
ปลานิลแดงแปลงเพศ 63,400 25,360 861,775 344,710 
ปลาไน 422,365 84,153 565,745 108,309 
ปลาบ้า 280,975 46,105 514,900 96,190 
ปลายี่สกเทศ 14,800 3,760 134,925 27,115 
ปลาแรด 27,015 66,480 7,295 26,560 
ปลาสวาย 19,650 11,790 88,050 40,210 
ปลาหมอ 451,750 121,150 482,120 124,175 
ไรแดง 10 กก. 800 34 กก. 2,680 
รวม 10,123,140 3,101,906 10,888,700 3,410,173 
ก้าไร (บาท) 379,932.79 481,524.51 
ก้าไร (%) 13.96% 16.44% 
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 การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของสัตว์น้้าที่ผ่านการสุ่มตรวจ ปีงบประมาณ 2557 และ 
2558 

ปีงบประมาณ จ้านวน 
(ครั้ง) 

จ้านวนสัตว์น้้า 
(ตัว) 

          จ้านวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตัว) (%) 

2557 131 78,750 78,750 100 
2558 351 87,750 87,750 100 

   
  ส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2557 และ ปี 2558  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2557 (ราย) ปี 2558 (ราย) 

 จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 165.00  212.00 

 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม    
         - ประชาชนทั่วไป 43.00  134.00 
         - เกษตรกรประมง  -  14.00 
         - ภาคเอกชน/บริษัทผู้ประกอบธุรกิจประมง 14.00  5.00 
         - หน่วยงานราชการ 20.00  6.00 
         - ไม่ระบุ  -  53.00 

 เคยมาติดต่อซื้อพันธุ์สัตว์น้้าที่หน่วยงาน    
         - เคย 88.00  85.00 
         - ไม่เคย 70.00  89.00 
         - ไม่ระบุ 7.00  38.00 

 คะแนนระดับความพึงพอใจรวม 976.76  15,176.37 

 คะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.47  4.47 

 ปัจจัยที่ท้าให้พอใจ (สามารถตอบได้มากกว่า 
1 ปัจจัย) 

   

         - คุณภาพ 106.00  132.00 
         - บริการ 117.00  139.00 
         - ราคา 122.00  130.00 
         - ไม่ระบุ  -  20.00 

   
  การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานปลานิลแปลงเพศร้อยละที่ผ่านการสุ่มตรวจ ปีงบประมาณ 2558  

จ้านวน (ครั้ง) 
จ้านวนปลานิลแปลงเพศ 

(ตัว) 
จ้านวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

(ตัว) (%) 
12 1,284 1,244 97 

 
 



40 

 

กิจกรรมบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  
   1. ให้บริการฝึกงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ปี 2557 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 12 
สถาบัน จ้านวน 55 คน 

ล้าดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา 
จ้านวน
(คน) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี 21 ตุลาคม 56 – 27 ธันวาคม 56 1 
  ปริญญาตรี 6 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 57 1 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สุราษฎร์ธานี 
ปริญญาตรี 28 ตุลาคม 56-14 กุมภาพันธ์ 57 2 

  ปริญญาตรี 18 มีนาคม – 30 เมษายน 57 1 
  ปริญญาตรี 18 มีนาคม – 30 มิถุนายน 57 10 
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชุมพร 
ปวช. 10  มีนาคม – 9 พฤษภาคม 57   6 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ปวส.  10 มีนาคม – 25 เมษายน 2557 1 

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง  

ปวส.   11 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 2 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปริญญาตรี 17 มีนาคม – 25 เมษายน 2557  1 
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร

และประมงปัตตานี 
ปวส. 24 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2557 6 

8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
สุราษฎร์ธานี 

ปวส.  3 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 57 3 

9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้         
จังหวัดเชียงใหม่  

ปริญญาตรี 21 เมษายน – 13 มิถุนายน 2557 10 

10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 1- 30 พฤษภาคม 2557 4 

11 มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด
พิษณุโลก 

ปริญญาตรี  15 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 57 3 

12 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร     
จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ปวช. 26 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 
2557 

4 
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นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในปีงบประมาณ 2557 
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  ให้บริการฝึกงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ปี 2558 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 13 
สถาบัน จ้านวน 44 คน  

ล้าดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา 
จ้านวน
(คน) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี 12 มกราคม - 13 มีนาคม 58 3 
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

สุราษฎร์ธานี 
ปวส. 2 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 58 2 

3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปวส.  9 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 58 3 
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชุมพร 
ปวช. 9 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 58 5 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
และประมงปัตตานี 

ปวช./ปวส. 24 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 58 8 

6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี 20 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 58 2 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สุราษฎร์ธานี 
ปริญญาตรี  25 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 58 3 

8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปริญญาตรี  25 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 58 4 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี  2 - 30  มิถุนายน 58 3 
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลศรีวิชัยทุ่งสง 
ปริญญาตรี 1 มิถนุายน - 31กรกฎาคม 58 2 

11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตรัง 

ปวส.2 15 มิถุนายน  - 21 สิงหาคม 58 3 

12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี  22  มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 58 3 
13 วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปวช. 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 58 3 
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นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 
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2. ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
     ปีงบประมาณ 2557 มีหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  จ้านวน 16 หน่วยงาน รวม 
1,912 คน  

ล้าดับ หน่วยงาน ระดับ ระยะเวลา 
จ้านวน 
(คน) 

1 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่  44 อ้าเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่  

ประถมศีกษา 4-6  
 

 11 ตุลาคม 2556 180 

2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 

ปวช.2 
 

 1พฤศจิกายน 2556 66 

3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ปวช. 3  6พฤศจิกายน 2556 17 
4 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว อ้าเภอคลองท่อม 

จังหวัดกระบี่  
ประถมศีกษาปีที่ 4-6  
 

 22พฤศจิกายน 2556 145 

5 โรงเรียนบ้านหินเพิง อ้าเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ 

ประถมศีกษาปีที่ 4-6  
 

 22พฤศจิกายน 2556 56 

6 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ธานี  ประถมศีกษาปีที่ 1-3  
 

9 มกราคม 2557 
 

256 

7 โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 มกราคม 2557 328 
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย              

สุราษฎร์ธานี  
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  มกราคม 2557 270 

9 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง)  อนุบาล 13 กุมภาพันธ์ 2557  143 
10 โรงเรียนวัดโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา 5-6  27 มีนาคม 2557 125 

11 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

อนุบาล 2  6 สิงหาคม 2557 23 

12 โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ้าเภอขนอม              
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประถมศึกษา   16สิงหาคม 2557 81 

13 นักเรียน  โครงการยุวประมง มัธยมศึกษา   16สิงหาคม 2557 135 
14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ปวส. 2 28 สิงหาคม 2557 15 
15 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เกษตรกร 4-5 กันยายน 2557 12 
16 โรงเรียนบ้านคันธุลี  ประถมศึกษาปีที่ 1-2  กันยายน 2557 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย่ียมชมและศึกษาดูงานของหนว่ยงานต่าง ๆ ปี 2557 
 
      ปีงบประมาณ 2558 มีหน่วยงานต่างๆ เข้า เยี่ยมชมและศึกษาดูงานจ้านวน 5 หน่วยงาน             
รวม 248  คน  

ล้าดับ หน่วยงาน ระดับ ระยะเวลา 
จ้านวน 
(คน)  

1 เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
จังหวัดภูเก็ต   

เกษตรกร   
 

 13 กุมภาพันธ์  
2558 

33  

2 เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
จังหวัดกระบี่  

เกษตรกร  
 

 1 เมษายน 2558  37 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   นักศึกปริญญาตรี  24 เมษายน 
2558 

51 

4 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์        
จังหวัดชุมพร    

ปวช. 2 
 

 25 สิงหาคม 
2558 

21  

5 โรงเรียนบ้านควนยูง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประถมศีกษาปีที่ 
1-3 

 28 สิงหาคม 
2558 

106 
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เย่ียมชมและศึกษาดูงานของหนว่ยงานต่างๆ 
 

 3. งานบริการประชาชน/หน่วยงานต่างๆ ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 
 ปี 2557 ปี 2558 

งาน หน่วยนับ จ้านวน จ้านวนผู้รับบริการ 
(ราย) 

จ้านวน จ้านวน
ผู้รับบริการ 

(ราย) 
1. ขอรับพันธุ์สาหร่ายสีเขียว 
Chorella sp. 

ลิตร 1,970 9 470 9 

2. ขอรับพันธุ์ปลาหางนกยูง
ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย 

ตัว 5,050 101 5,300 106 

3. ขอรับพันธุ์ปลาสวยงาม 
(หน่วยงาน) 

ตัว 112 5,600 200 1 

4. แจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงาม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ตัว 20,533 885 5,750 650 

5. ขอรับการตรวจคุณภาพน้้า ตัวอย่าง 36 27 50 42 
6. ขอรับการตรวจโรคสัตว์น้้า ตัวอย่าง 28 12 45 34 
7. ขอรับค้าแนะน้า ปรึกษา ครั้ง 44 44 67 67 
8. ขอรับเอกสารเผยแพร่ เล่ม 582 118 352 72 
 
 

1 

3 3 

2 

5 
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แจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงามเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
 
 
งานวิจัยระหว่างปี 2552-2558 และงานวิจัยที่ปิดในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 
 

รหัสทะเบียน ชื่อเรื่อง ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณปี 2552     
52-0549-52090-007 

การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมชาวประมง
ในทะเลน้อย 

รายงานประจ้าปี 2557-2558     
ศพจ.สุราษฎร์ธาน ี

งบประมาณปี 2553     
53-0549-53032-008 

การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมชาวประมง
ในเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายงานประจ้าปี 2557-2558     
ศพจ.สุราษฎร์ธานี 

งบประมาณปี 2554     
54-0549-54071-007 

การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมชาวประมง
ในแม่น้้าปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายงานประจ้าปี 2557-2558     
ศพจ.สุราษฎร์ธานี 

54-0549-54103 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลา
ตะกรับด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดเพ่ือทดแทน
อาหารมีชีวิต 

เอกสารวิชาการฉบับที่ 8/2558 

54-0549-54102 การอนุบาลลูกปลาอโรวานาด้วยอาหารมีชีวิต 
ต่างชนิดกัน 

เอกสารวิชาการฉบับที่ 
19/2556 

งบประมาณปี 2555    ไม่มีงานวิจัย  
งบประมาณปี 2556 
56-0549-56006-006 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาพลวง
ชมพู (Tor douronensis val,1842) โดยใช้     
ไรแดงร่วมกับอาหารส้าเร็จรูป 

ทดลองซ้้าวิเคราะห์ข้อมูล 

56-0549-56008-005 พลวัตรประชากรชนิดเด่นและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

56-0549-56008-008 ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชาวประมงต่อการ
จัดการทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง 

คณะกรรมการตรวจสอบแก้ไข 

งบประมาณปี 2557-2558 ไมม่ีงานวิจัย (ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก วช.)  
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1. การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
 

นิติกร  ผิวผ่อง๑* สุวีณา บานเย็น๒ สุภาพ สังขไพฑูรย์๓ และ ศราวุธ เจะโส๊ะ๔  
 

๑สถาบันวิจัยสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพัทลุง 

๔มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการท้าการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงลักษณะทั่วไปของทะเลน้อย สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง สภาวะการ
ท้าประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า และความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากร
สัตว์น้้า โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวประมง จ้านวน 150 ราย ในระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึง
กันยายน 2552 ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 82.0 และมีประสบการณ์ในการท้า
ประมงในทะเลน้อยเฉลี่ย 28.0±13.5 ปี มีประสบการณ์มากที่สุด 62 ปี น้อยที่สุด 1 ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
78.0 ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก รายได้จากการประมงเฉลี่ย 54,126 บาทต่อปี และมีรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ 
เฉลี่ย 21,606 บาทต่อปี ชาวประมงมีการใช้เครื่องมือประมง 7 ชนิด คือ ข่าย ลอบนอน เบ็ดราว แห เบ็ดคัน 
ลอบยืนหรืออีหลง และลอบกุ้ง โดยเครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุดคือ ข่าย รองลงมาคือ ลอบ
นอน เพราะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการจับสัตว์น้้าขนาดใหญ ่ในขณะที่เครื่องมือหลักในการจับสัตว์
น้้าที่มีการใช้ชาวประมงเลือกใช้คือ เบ็ดราว และลอบนอน เป็นเครื่องมือหลักในการจับสัตว์น้้า โดยสัตว์น้้าที่จับ
ได้ส่วนใหญ่มีการจ้าหน่ายเป็นเงินสดให้กับพ่อค้าคนกลางถึงร้อยละ 92.3 และร้อยละ 7.7 ขายเองในท้องถิ่น
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการบริโภคสัตว์น้้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคสัตว์น้้าประมาณ 220.7 กรัม
ต่อคนต่อวัน หรือ 80.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 

ในส่วนของความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับเกือบทุกมาตรการ เช่น การห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ และระเบิด  
ในการจับสัตว์น้้า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าของกรมประมง การก้าหนดให้งดจับปลาในฤดูวางไข่และพ้ืนที่วางไข่ 
เป็นต้น ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม สรุปได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยกับการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการรวมกลุ่ม และส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะ
ออกกฎระเบียบการท้าประมง และมีการบังคับใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ทรัพยากรประมงมีเพ่ิมมากขึ้น และ
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงเพราะส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากปลาที่จับได้จากทะเลน้อยเป็น
แหล่งรายได้และอาหารหลักของครัวเรือน 
 

ค้าส้าคัญ : การท้าการประมง เศรษฐกิจสังคม ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
* ผู้รับผิดชอบ : อาคารปรีดากรรณสูตร ชั้น 6-7 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900                 
โทร. 0 25580172 โทรสาร 0 25580185  e-mail : aquaorna@dof.in.th, if-aquaorna@hotmail.com 
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Abstract 
 

A study on fishery activities and socio-economics of Fishers in Thale Noi, Phatthalung 
Province was aimed to investigate the general characteristics, the fishers status on socio-economic 
aspects, the fishery activities and the benefits in fisheries resources utilization and the attitudes and 
participations on fisheries resources management. Total samplings of 30 fishers were conducted 
during October 2008 to September 2009. Data was collected by using questionnaires as structured 
interview. 

The results showed that the almost samples were males as 82.0%. They had fishing 
experience between 1-62 years and 28.0±13.5 years on average. Seventy eight percentages of the 
sample engaged the fishing as main occupation. Average fisheries income of household was about 
54,126 baht/year and 21,606 baht/year from other income. Fishing gears used in this area were 
gillnet, horizontal cylinder trap, long line hook, cast net, hook, vertical cylinder trap and shrimp 
trap. The fishing gears using by the almost samples were gillnet and horizontal cylinder trap, 
respectively because these gears are highly effective in catching bigger fish. While the higher 
amount of main fishing gears were long line hook and horizontal cylinder trap. The majority of fish 
caught of 82.3% usually sold in cash to the middle man and 7.7 % sold directly in local market. 
For the aquatic animals consumption, the samples consumed about 220.7 grams/person/day or 
80.6 kilograms/person/year. 

In terms of fishers’ opinions on conservation measures and aquatic animal resource 
management, the results could be concluded that almost all of the samples agreed with almost 
all of the measures such as banning on electricity, toxic drug, and blasting for fishing, restocking, 
and banning in spawning season and spawning ground, etc. Concerning to fishers’ opinion on 
possible community resources management, all of the samples agreed with co-fisheries 
management as integration. Also, majority of the samples agreed with designing in fishing 
regulations, and enforcement the law with relevant staffs in order to increasing in fisheries 
resources leading to direct benefits to the samples who usually utilized the fish caught in this area 
as the main source of income and food. 
 
Key words : fishery activities, socio-economics, Thale Noi, Phatthalung Province 
*Corresponding author: Building  PreedaKanasut floor 6-7 Department of Fisheries Chatuchak 
Bangkok 10900 Tel. 0 25580172 Fax 0 25580185  e-mail : aquaorna@dof.in.th 
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ค้าน้า 
 

ทะเลน้อย ตั้งอยู่ในอ้าเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ทางทิศเหนือของทะเลสาบสงขลาตอนบน  
(ทะเลหลวง) มีลักษณะเป็นบึงน้้าจืดขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ประมาณ 17,000 ไร่ มีน้้าท่วมขังตลอดปี  ระดับน้้าลึก   
1-2 เมตร เนื่องจากทะเลน้อยมีระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษ เป็นแหล่งอาศัยของพืช สัตว์บก สัตว์ปีก และ  
สัตว์น้้าที่หลากหลายแตกต่างจากแหล่งน้้าอ่ืน ๆ โดยเฉพาะนกน้้า กรมปุาไม้จึงได้ประกาศให้ทะเลน้อยและ
พ้ืนที่ปุาพรุใกล้เคียง (พ้ืนที่รวม 285,625 ไร่) เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยในปี พ.ศ. 2518  ต่อมา
คณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้้า ได้มีมติเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่าง
ประเทศ “Ramsar Site” (ยุคล, 2544) นอกจากนี้ ทะเลน้อยมีบทบาทส้าคัญต่อการด้ารงชีพของชุมชน       
ที่อาศัยทรัพยากรประมงและพืชพรรณเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย  และ 
ไม่มีที่ดินท้ากินเป็นของตนเอง ดังนั้น จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ผลักดันให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติไว้ตอนหนึ่งในมาตรา 66 สรุปความว่ า บุคคลซึ่งรวมกันเป็น
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการการบ้ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(พิทักษ์, 2553) 

มะลิ (2545) ได้เสนอไว้ว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้านึงถึง
สภาวะการประมง ได้แก่ การประเมินผลผลิต การลงแรงเครื่องมือประมง และปริมาณผลจับต่อหน่วยแรงงาน 
(catch per unit of effort: CPUE) และองค์ประกอบของชนิดสัตว์น้้า จากลักษณะเฉพาะของทะเลน้อย และ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตรที่มีการใช้สารเคมี และการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค   
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในทะเลน้อย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ได้ก้าหนดสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์ บ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550) ดังนั้น 
การศึกษาสภาวะการประมง และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนชาวประมง
รอบทะเลน้อย เพ่ือน้าผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการเสนอแนะรูปแบบในการฟ้ืนฟูและการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในทะเลน้อย เพ่ือให้ชุมชนรอบทะเลน้อยได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของทะเลน้อย 
2. เพ่ือศึกษาสภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง 
3. เพ่ือประเมินสภาวะการท้าการประมง และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
4. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
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วิธีด้าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจโดยรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงที่
อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง (ภาพที่ 1) ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 
2552 โดยแบ่งพ้ืนที่ศึกษาออกเป็นหมู่บ้านในแต่ละต้าบล ดังนี้ 
      ต้าบลทะเลน้อย ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 

     ต้าบลพนางตุง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 แผนที่โดยสังเขปแสดงพ้ืนทีศ่ึกษาเรื่อง การท้าการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเล

น้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 
 
 
 
 
 
 

1              0              1               2  
kilometers 
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  ส้าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นครัวเรือนประมงที่ได้จาก ข้อมูลจ้านวนครัวเรือนที่อยู่รอบ 
ทะเลน้อยซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา จ้านวน 941 ครัวเรือน (อาแว และคณะ, 2548) เมื่อทราบจ้านวนประชากร
แล้ว และเมื่อทราบจ้านวนครัวเรือนแล้ว จึงสามารถค้านวณหาจ้านวนตัวอย่างครัวเรือนที่ต้องใช้ในการศึกษาได้
ตามวิธีของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ซ่ึงมีสูตรค้านวณ ดังนี้  

 n = N/[1+Ne2] 
โดย n = จ้านวนตัวอย่างที่ต้องการสุ่ม 

 N = จ้านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ ทะเลน้อย 
 e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ก้าหนดให้ความ 

คลาดเคลื่อนไม่เกิน ร้อยละ 10 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์   
แทนค่า n = 941/[1+941(0.1)2]        =  90  ครัวเรือน 
จากสูตรดังกล่าวสามารถก้าหนดกลุ่มตัวอย่างเปูาหมายเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยพบว่าต้องใช้

ตัวอย่างจ้านวน 90 ราย แต่ในทางปฏิบัติจริงสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 150 ราย ซึ่งสูงกว่าจ้านวนตัวอย่าง 
ที่ก้าหนดไว้ โดยการส้ารวจและสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มครัวเรือนชาวประมงที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการใช้
ประโยชน์และจัดการทรัพยากรประมงในทะเลน้อยให้ครอบคลุมพ้ืนที ่ 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ท้าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไป ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูล
ด้านอุทกวิทยาของทะเลน้อย จากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่ได้เคยมีผู้ศึกษาและรวบรวมไว้แล้ว 

2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ท้าการส้ารวจข้อมูลจากภาคสนาม ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงส้ารวจ (survey 
research) เนื่องจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบทะเลน้อย ตัวอย่างที่สุ่มมาได้จึงเป็นตัวอย่างที่ได้ด้วยการ
สุ่มเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental random sampling)  จ้านวน 150 ตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถาม
ประกอบด้วยค้าถามทั้งแบบปลายเปิด (open-end question) และแบบสอบถามแบบปลายปิด (close-end 
question) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ภาคผนวก ก 1) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือน เป็นค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว จ้านวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก รายได้ หนี้สิน จ้านวนการถือครองที่ดิน ลักษณะค้าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
และเติมค้าในช่องว่าง  

ส่วนที่ 2 การท้าประมง เป็นค้าถามเกี่ยวกับลักษณะการประกอบอาชีพประมง ได้แก่ เดือนและ
จ้านวนวันที่ท้าการประมง จ้านวนเครื่องมือที่ใช้ในการท้าการประมง ระยะเวลาในการวางเครื่องมือประมง   
เพ่ือจับสัตว์น้้า ผลการจับสัตว์น้้าในทะเลน้อย เช่น ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ของแต่ละเครื่องมือ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวประมง และใช้แบบจดบันทึกปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ในแต่ละวัน ( log book) และ
ปัญหาในการท้าการประมง 
 ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า เช่น การบริโภค การแปรรูป และการจ้าหน่าย 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า  

     (1) มาตรการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า  
     (2) แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

  เกณฑ์การให้คะแนน เห็นด้วย 2 คะแนน ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน 
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 โดยรวบรวมข้อมูลชาวประมง ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ สภาวะการท้าการประมง
และเครื่องมือประมง ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 ส้าหรับการสร้างเครื่องมือวิจัย และวิธีตรวจสอบคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัยก่อนที่
จะมีการน้าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริง ไดด้้าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือน้ามาก้าหนดโครงสร้างของข้อค้าถาม 
(2) ก้าหนดโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ และส้านวนภาษาของข้อค้าถาม 
(3) น้าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนอต่อที่ปรึกษา 
(4) น้าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับทะเล

น้อย ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มศึกษา แต่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับที่ศึกษา 
จ้านวน 15 รายเพื่อปรับข้อค้าถามให้มีความเข้าใจตรงกัน 

(5) จัดท้าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามโดยการแปลงค่าข้อค้าถามให้อยู่ในรูปของตัวเลขและน้าไป
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบ และ
ระดับความคิดเห็น ซึ่งจะแสดงในรูปของตาราง โดยระดับความคิดเห็นแบ่งเป็น 3 ระดับ (นพรัตน์ และคณะ 
2550) ดังนี้ 
 เห็นด้วยระดับต่้า            หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างตอบค้าถามเห็นด้วยน้อยกว่าร้อยละ 50 
 เห็นด้วยระดับปานกลาง หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างตอบค้าถามเห็นด้วยร้อยละ 50-75 
 เห็นด้วยระดับสูง           หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างตอบค้าถามเห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 75 
 สถิติอนุมาน ทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (one-
way analysis of variance) จากนั้นจึงท้าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan New’s 
Multiple Range Test (DMRT)   
 

ผลการศึกษา และวิจารณ์ผล 
 

1. ลักษณะทั่วไปของทะเลน้อย 
 

ต้านานการเกิดทะเลน้อย ตามค้าบอกเล่าในนิทานพ้ืนบ้านกล่าวว่า ทะเลน้อยเกิดขึ้นใน        
กรุงสุโขทัย หลัง พ.ศ. 1823 เนื่องจากกษัตริย์ในสมัยนั้นได้รับสั่งให้เกณฑ์ทหารจากหัวเมืองต่าง  ๆ มาตัดต้น
ตะเคียนที่มีอยู่มากในบริเวณทะเลน้อยไปใช้ต่อเรือ เพ่ือยกทัพไปตีเมืองชวา การตัดต้นตะเคียนจ้านวนมา
ก่อให้เกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี จนเกิดไฟไหม้ปุาเป็นบริเวณกว้าง ต่อมาบริเวณดังกล่าวกลายเป็นแอ่ง
น้้าที่ถูกคลื่นกัดเซาะและถูกฝูงช้างปุาเหยียบย่้า จนกลายเป็นแอ่งน้้าขนาดใหญ่ (ทะเลน้อย) เมื่อถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ชุมชนทะเลน้อยขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่มีโจรผู้ร้ายชุกชุม เนื่องจากการปกครองขึ้นอยู่กับแขวง
นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ห่างไกล การปราบปรามโจรผู้ร้ายจึงท้าได้ยากล้าบาก ดังนั้นทางราชการจึงแยกชุมชน
ทะเลน้อยออกจากนครศรีธรรมราช มาขึ้นกับจังหวัดพัทลุงในคราวการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2439 (บัญชา 
และคณะ, 2551) 
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ในปัจจุบันทะเลน้อยมีลักษณะเป็นบึงน้้าจืดขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ 16,250-17,000 ไร่ มีน้้าท่วมขัง
ตลอดปี ระดับน้้าลึกประมาณ 1.1-2.0 เมตร คุณสมบัติของน้้าในทะเลน้อยตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2548 อุณหภูมิ 
28.7+1.64 องศาเซลเซียส pH 6.5+1.2 ความเค็ม 0.7+1.1 ppt ออกซิเจนละลายน้้า 4.7+2.1 mg/l 
แอมโมเนีย (NH4-N) 0.12+0.26 mg/l ลักษณะพ้ืนที่ของทะเลน้อยบริเวณชายฝั่งทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกตื้นเขินมากกว่าทางทิศตะวันตกและทิศใต้ มีคลอง 3 สายเชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวง 
เรียงล้าดับจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก คือ คลองนางเรียม คลองบ้านกลาง และคลองยวน ทะเลน้อย
ส้ารวจพบปลาไม่น้อยกว่า 35 ชนิด มีพืชน้้าที่ส้าคัญ คือ บัวหลวง บัวสาย กระจูด ผักตบชวา และสาหร่าย  
เป็นต้น ตามขอบบึงมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและปุาพรุน้้าจืดที่มีน้้าท่วมขังตลอดปี โดยพบต้นเสม็ดขาวมากที่สุด 
ซึ่งต้นเสม็ดขาวเป็นแหล่งพักอาศัยและท้ารังของนกขนาดใหญ่ เช่น นกกาบบัว นกตะกรุม นกกระสาแดง และ
นกยาง เป็นต้น (บัญชา และคณะ, 2551) 

 

2.  สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง 
 

   2.1 สภาวะสังคมของชาวประมง 
  ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0 เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ

นิติกร และคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาสภาวะการประมง และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรประมงของชุมชนชาวประมงรอบแม่น้้าตาปี และนพรัตน์ และคณะ (2550) ศึกษาทัศนคติของ
ชาวประมงต่อมาตรการปิดอ่าวบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี รายงานว่าชาวประมง
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็นเพศชาย เนื่องจากลักษณะการท้าประมง บางครั้งต้องท้าการประมงคนเดียว ในช่วง
เวลาใกล้ค่้าและเช้ามืด ในพ้ืนที่ห่างไกลชุมชน การท้าประมงจึงไม่ปลอดภัยส้าหรับเพศหญิง เพศหญิงจึงมี
บทบาทในด้านการแปรรูปสัตว์น้้า และช่วยซ่อมแซมเครื่องมือประมง   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีส้ารวจในครั้งนี้มีอายุเฉลี่ย 48.5±11.9 ปี (22-75 ปี) และพบว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41-60 
ปี เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 56.6 ส่วนระดับการศึกษานั้นพบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.0) จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 26.7 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น และร้อยละ 12.0 จบการศึกษาระดับ
มัธยมปลายหรือสูงกว่า และกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดสมรสแล้วอยู่ด้วยกันถึงร้อยละ 93.4 โดยมีจ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.3±1.5 คน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับจ้านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรในภาคใต้ที่มีเฉลี่ย 
3.6 คน (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2546) และครัวเรือนของชาวประมงในบริเวณแม่น้้าตาปี 4.2 คน (นิติกร และ
คณะ, 2552) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.4 มีจ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน ร้อยละ 66.7 มีจ้านวนสมาชิก 
4-6 คน และร้อยละ 30.0 มีจ้านวนสมาชิก 1-3 คน 
 ประสบการณ์ในการท้าการประมงในทะเลน้อยเฉลี่ย 28.0±13.5 ปี มีประสบการณ์มากที่สุด 62 ปี 
น้อยที่สุด 1 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ถึงร้อยละ 66.6 รองลงมาคือมี
ประสบการณร์ะหว่าง 11-20 ปี ร้อยละ 20.7 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของครัวเรือนชาวประมงบริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจระหว่าง
เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 

 

ข้อมูลพื้นฐาน n=150 จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 123 82.0 
หญิง 27 18.0 

ช่วงอายุ   
ต่้ากว่า 25 ป ี 3 2.0 
25-40  ปี 37 24.7 
41-60  ปี 85 56.6 
มากกว่า 60 ป ี 25 16.7 

พิสัย = 22-75 ป ี เฉลี่ย = 48.5±11.9 ป ี
ระดับการศึกษา  

ไม่ได้เรียนหนังสือ 2 1.3 
ประถมศึกษา 90 60.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 40 26.7 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 18 12.0 

สถานภาพทางการสมรส   
โสด 5 3.3 
สมรสอยู่ด้วยกัน 140 93.4 
สมรสแยกกันอยู่ 3 2.0 
หม้าย 2 1.3 

จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน  
1-3  คน 45 30.0 
4-6  คน 100 66.7 
มากกว่า  6  คน 5 3.3 

 เฉลี่ย = 4.3±1.5 คน 
ประสบการณใ์นการท้าการประมง  

 น้อยกว่า  5  ป ี 10 6.7 
     5 – 10   ป ี 9 6.0 
    11 – 20  ปี 31 20.7 

          มากกว่า  20  ป ี 100 66.6 
พิสัย = 1-62 ป ี เฉลี่ย = 28.0±13.5 ป ี

 
   2.2 สภาวะเศรษฐกิจของชาวประมง 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.0 ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก รายได้จากการประมงเฉลี่ย 54,126 
บาทต่อปี ซึ่งน้อยกว่ารายได้ของชาวประมงในแม่น้้าตาปี ที่มีรายได้จากการประมงเฉลี่ย 77,054 บาทต่อปี (นิติ
กร และคณะ, 2552) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก มีรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ เฉลี่ย 21,606 
บาทต่อปี และมีหนี้สินเฉลี่ย 31,075 บาทต่อครัวเรือน (ตารางที่ 2) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.0 ท้าการ
ประมงเป็นอาชีพรอง รายได้จากการประมงเฉลี่ย  32,152 บาทต่อปี  และรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ               
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เฉลี่ย 86,190 บาทต่อปี และมีหนี้สินเฉลี่ย 34,125 บาทต่อครัวเรือน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมง
เป็นอาชีพหลัก ถือครองที่ดินเฉลี่ย 1.6 ไร่ กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง ถือครองที่ดินเฉลี่ย 3.4 
ไร่ ซ่ึงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ถือครองที่ดินท้าการเกษตรภาคใต้ ที่มีเนื้อที่ถือครองโดยเฉลี่ย 16.8 ไร่ (ส้านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2546)  
 

ตารางท่ี 2 รายได้ หนี้สิน และการถือครองที่ดินของชาวประมงบริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 

 

อาชีพประมง 
จ้านวน รายได้เฉลี่ย หนี้สินเฉลี่ย ถือครองที่ดิน 

ราย ร้อยละ (บาท/ปี) (บาท/ครัวเรือน/ปี) เฉลี่ย (ไร่) 
ทะเลน้อย (1)      
- ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก  78.0 54,126 31,075 1.6 
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพรอง   21,606   
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพหลัก  22.0 86,190 34,125 3.4 
- ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง   32,152   
แม่น้้าตาปี(2)      
- ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก 117 30.3 77,054 52,769 5.8 
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพรอง   10,513   
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพหลัก 33 69.7 165,210 77,181 13.5 
- ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง   25,888   
 (1) ผลการศึกษาครั้งนี ้
(2) ผลการศึกษาของ นิติกร และคณะ (2552)  
 
 

3.  สภาวะการท้าการประมง 
 

 3.1 ประเภทเครื่องมือประมงในทะเลน้อย 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมงในทะเลน้อย พบเครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่าง

นิยมใช้มีทั้งหมด 7 ชนิด คือ ข่าย ลอบนอน เบ็ดราว แห เบ็ดคัน อีหลง และลอบกุ้ง โดยเครื่องมือประมงที่กลุ่ม
ตัวอย่างนิยมใช้มากท่ีสุด คือ ข่ายจ้านวน 91ราย เพราะเป็นเครื่องมือทีส่ามารถจับปลาได้หลากหลายชนิด และ
จับได้ในปริมาณมากกว่าเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ รองลงมาคือ ลอบนอน จ้านวน 63 ราย เพราะเป็นเครื่องมือที่
สามารถจับปลาที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะปลากินเนื้อที่มีราคาสูง ส่วนจ้านวนเครื่องมือประมงที่มีการใช้นั้น 
พบว่า เบ็ดราวมีการใช้มากที่สุดจ้านวน 27,950 ตา (1,293 ตา/ราย) รองลงมาคือ ลอบนอนจ้านวน 20,229
หลัง (355 หลัง/ราย) ส่วนเครื่องมืออ่ืน ๆ นั้น พบว่า ข่ายจ้านวน 2,703 ผืน (30 ผืน/ราย) เบ็ดคันจ้านวน 
2,580 ตา (322 ตา/ราย) และลอบกุ้งจ้านวน 2,250 หลัง (562 หลัง/ราย) ส่วนลอบยืน หรืออีหลง และแห
พบว่ามีการใช้น้อยมากในทะเลน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออ่ืนๆ (ตารางที ่3 และภาพท่ี 2) 
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ตารางที่ 3 สัดส่วนการใช้เครื่องมือประมงต่อครัวเรือนของชาวประมงในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการ
ส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 

 

ชนิดเครื่องมือประมง ชาวประมง  จ้านวนเครื่องมือประมงแตล่ะชนิดที่ใช้ 
 (ราย) พิสัย (ต่อราย) เฉลี่ย (ต่อราย) จ้านวนรวม ร้อยละ 
ข่าย (ผืน) 91 2-150 30 2,703 4.83 
ลอบนอน (หลัง) 63 20-1,000 355 20,229 36.18 
เบ็ดราว (ตา) 22 50-2,000 1,293 27,950 49.99 
แห (ปาก) 10 1-2 1 11 0.02 
เบ็ดคัน (ตา) 8 30-500 322 2,580 4.61 
ลอบยืน หรืออีหลง (หลัง) 4 20-70 47 190 0.34 
ลอบกุ้ง (หลัง) 4 300-1,000 562 2,250 4.02 

หมายเหตุ: ชาวประมง 1 ราย ใช้เครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  ร้อยละของเครื่องมือท้าการประมงท่ีพบในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจระหว่างเดือน  

ตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 
 
 ส้าหรับเครื่องมือประมงประเภทข่ายที่ชาวประมงในทะเลน้อยนิยมใช้กันนั้นพบว่า ข่ายขนาดช่องตาที่
นิยมใช้มากที่สุดคือ ขนาด 5.5-7.0 เซนติเมตร รองลงมา คือ ขนาด 2.0-4.0 เซนติเมตร และขนาด 8.0-12 
เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 70.7, 26.1 และ 3.2 ตามล้าดับ (ภาพท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ร้อยละของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ที่ชาวประมงใช้ในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการ  

ส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 
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จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในทะเลน้อยนั้น ชาวประมงเลือกใช้เครื่องมือประมงประเภท 
เบ็ดราว และลอบนอน เป็นเครื่องมือหลักในการจับสัตว์น้้า เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
จับสัตว์น้้า รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่ายตามสภาพพ้ืนที่แหล่งท้าประมง ซึ่งสามารถจับ
ปลาขนาดใหญ่โดยเฉพาะปลากินเนื้อ นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ส้ารวจยังพบว่าชาวประมงบางรายใช้เครื่องมือ
ประมงมากกว่าหนึ่งประเภทในการท้าการประมงต่อครั้ง และยังมีการเปลี่ยนประเภทของเครื่องมือประมงเพ่ือ
ความเหมาะสมตามช่วงเวลาในรอบปี ซึ่งรายละเอียดและรูปแบบการใช้เครื่องมือประมงแต่ละประเภท มีดังนี้ 

ข่าย ชาวประมงส่วนใหญ่วางข่ายในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และกู้ข่ายในช่วงเวลา 05.00-
07.00 น. และนิยมวางข่ายในแนวบริเวณที่มีการผสมกันของมวลน้้า ชาวประมงเรียกว่า “น้้าสองดอง” สังเกต
ได้จากมวลของน้้ามีสองสีแยกออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งเกิดจากมีมวลน้้าไหลเข้าทะเลน้อยทางล้าคลองสาขา
รอบทะเลน้อย โดยมวลน้้าดังกล่าวจะน้าสัตว์น้้ามาด้วย ตัวอย่างเช่น น้้าจากเทือกเขาบรรทัดที่ไหลผ่านพรุท้าให้
น้้ามีสีน้้าตาลไหลลงสู่ทะเลน้อย เมื่อปะทะกับมวลน้้าในทะเลน้อยซึ่งมีสีขาวขุ่นจะเกิดเป็นแนวปะทะกันของ
มวลน้้าที่มองเป็นน้้าเป็นสองสีชัดเจน ปลาจากพรุที่มากับน้้าจะว่ายเข้าออกระหว่างมวลน้้าเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ
น้้าในทะเลน้อย การว่ายน้้าไปมาระหว่างมวลน้้าท้าให้ปลาติดข่ายได้ง่ายขึ้น ชาวประมงจ้านิยมวางตาข่ายใน
บริเวณดังกล่าว ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่ คือ ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาสลาด ปลากระสูบ ปลาตะเพียนขาว ปลา
ดุกอุย ปลาช่อน ปลาไส้ตันตาแดง ปลาสร้อยนกเขา และปลาชะโอน เป็นต้น 

ลอบนอน ชาวประมงเรียกว่า “ไซผี” เพราะวางลอบหลอกปลาโดยไม่ใช้เหยื่อ โดยลอบมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50-60 เซนติเมตร ยาว 1.0-1.2 เมตร ส่วนใหญ่วางลอบในตอนเย็น และวางทิ้งไว้ประมาณ  
1-2 คืน แล้วจึงกู้ในตอนเช้าระหว่างเวลา 5.00 น. ถึง 12.00 น. วิธีการวางลอบ คือ วางในแนวนอนให้ส่วนท้าย
ของลอบโผล่พ้นน้้าเพ่ือให้ปลาสามารถขึ้นหายใจเหนือผิวน้้าได้ และนิยมวางลอบในบริเวณกลุ่มพืชน้้าขนาด
ใหญ่ เช่น ต้นกง ผักตบชวา หรือผักกะเฉด เพราะเป็นบริเวณท่ีปลาเข้าหลบซ่อนตัว ชาวบ้านบางคนจึงกล่าวหา
ว่าชาวประมงกลุ่มที่ใช้ลอบท้าให้ทะเลน้อยสกปรก เพราะเป็นผู้น้าผักตบชวา และผักกะเฉดเข้ามาในทะเลน้อย 
เพ่ือประกอบการวางลอบ จนปัจจุบัน ผักตบชวาและผักกะเฉดกลายเป็นวัชพืชที่ต้องใช้งบประมาณจ้านวนมาก
ในการก้าจัด เพราะวัชพืชท้าลายความสวยงามของทะเลน้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ชาวประมง
สามารถท้าการประมงด้วยลอบได้ทุกเดือน แต่จะจับปลาได้มากในฤดูแล้ง สัตว์น้้าที่จับได้ คือ ปลาสลาด ปลา
ช่อน ปลาหมอช้างเหยียบ เป็นต้น 

เบ็ดราว เป็นเบ็ดที่มีหลายตา ผูกติดกันด้วยเชือกเพ่ือให้เกิดความยาว โดยวางเบ็ดในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. และกู้ในช่วงเวลา 5.00-7.00 น. ชาวประมงก้าหนดชนิดของปลาที่ต้องการด้วยชนิดของเหยื่อ 
เพราะปลาแต่ละชนิดชอบกินเหยื่อต่างกัน เช่น ใช้ส่วนเท้าของหอยเชอรี่ ลูกปลากระดี่ และลูกปูนาขนาดความ
ยาวกระดอง 2-3 เซนติเมตร เป็นเหยื่อตกปลาช่อน หรือใช้หมูเนื้อขาวหมักด้วยกะทิและไข่ไก่ให้เกิดกลิ่น    
เป็นเยื่อตกปลากดเหลือง ซึ่งจะตกปลากดเหลืองได้มากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม เพราะปลา
กดเหลืองในทะเลหลวงจะเข้าสู่ทะเลน้อยเพ่ือวางไข่ 

แห มักใช้ท้าการประมงในช่วงเวลากลางวัน ชาวประมงนิยมใช้แหในช่วงหน้าแล้งในบริเวณพรุ 
(ไม่นิยมใช้แหในทะเลน้อยเพราะมีพืชน้้ามาก) หรือใช้แหจับกุ้งก้ามกรามบริเวณตอนเหนือของทะเลหลวงด้านที่
ติดกับทะเลน้อย ซึ่งชาวประมงเล่าว่าปี พ.ศ. 2552 สามารถจับกุ้งก้ามกรามได้ดีมากขึ้นเพราะกรมประมงปล่อย
ลูกกุ้งก้ามกราม ในโครงการฟาร์มทะเลและโครงการพัฒนาการผลิต นอกจากนี้ชาวประมงยังมีกิจกรรมอนุบาล
ลูกกุ้งก้ามกรามขนาดเล็กในคอกริมทะเลสาบประมาณ 14-30 วันก่อนปล่อยออกสู่ทะเลสาบสงขลา ช่วยให้ลูก
กุ้งมีอัตราการรอดมากข้ึน ชาวประมงใช้แหจับกุ้งเวลา 6.00 น. ถึง 12.00 น. เพราะในตอนบ่ายบริเวณดังกล่าว
จะมีคลื่นลมแรง โดยใช้เนื้อมะพร้าวเผาให้มีกลิ่นหอมหั่นเป็นชิ้นประมาณ  1.5 x 1.5 เซนติเมตร เป็นเหยื่อล่อ 
ด้วยการผูกเนื้อมะพร้าวด้วยเชือกเย็บอวน ปลายเชือกอีกด้านผูกกับโฟมสีขาวขนาด  4  x 4 เซนติเมตร           
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เมื่อกุ้งก้ามกรามกินเนื้อมะพร้าว ท้าให้ก้อนโฟมที่ลอยบนผิวน้้าเคลื่อนที่ ชาวประมงจะใช้แหจับ ซึ่งชาวประมง
จับกุ้งก้ามกรามได้ประมาณ 1-5 กิโลกรัมต่อวัน 

เบ็ดคัน เป็นเบ็ดเดี่ยว มีสายเบ็ดเพียงหนึ่งตัว และใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นวัสดุที่ใช้จับยึด (อนุพงษ์ และ
ทิวารัตน์,2551) นิยมใช้ในบริเวณน้้าตื้นในพ้ืนที่พรุทางตอนเหนือของทะเลน้อย โดยวางเบ็ดในช่วงเวลา 16.00-
17.00 น. และกู้ในช่วงเวลา 5.00-7.00 น. บางครั้งชาวประมงจะเข้าไปท้าการประมง 2-3 คืน เพ่ือประหยัดค่า
น้้ามันในการเดินทาง โดยใช้เนื้อหอยเชอรี่ ไส้เดือน และลูกปลาขนาดเล็ก เป็นเหยื่อตกปลาช่อน และปลาดุก 
เป็นต้น (ภาพผนวกท่ี 4.4) 

ลอบยืน หรืออีหลง ชาวประมงเรียกว่า “อีลุ้ม” ชาวประมงใช้วางในแนวตั้ง อีหลงมีขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 60-70 เซนติเมตร ยาว 1.2-1.5 เมตร หุ้มด้วยอวนมุ้งสีฟูา เครื่องมือชนิดนี้เริ่มใช้ท้าการ
ประมงในทะเลน้อยประมาณ 15 ปี ส่วนใหญ่วางในตอนเย็น กู้ในระหว่างเวลา 5.00 น. ถึง 12.00 น. 
ชาวประมงนิยมวางอีหลงในบริเวณพืชน้้า เช่น ผักตบชวา ผักกะเฉด บัว หรือสาหร่าย เพราะเป็นบริเวณที่ปลา
เข้าหลบซ่อนใช้ร้าแห้งประมาณ 1 ช้อนโต๊ะเป็นเหยื่อล่อ โดยร้าจะกระจายไปตามผิวน้้าและล่อปลาเข้าสู่อีหลง 
ชาวประมงจับปลาด้วยอีหลงได้มากช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็ก 
เช่นปลาซิวหางกรรไกร ปลาเสือสุมาตรา และกุ้งฝอย เป็นต้น 

ลอบกุ้ง เป็นลอบขนาดเล็ก ชาวประมงเรียก “ไซกุ้ง” เส้นผ่าศูนย์กลาง 12-15 เซนติเมตร ยาว 
40-50 เซนติเมตร หุ้มด้วยอวนมุ้งสีฟูา โดยมากวางทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืน แล้วจึงกู้ในตอนเช้าระหว่างเวลา 
5.00 น. ถึง 12.00 น. ชาวประมงผูกลอบกุ้งติดกันเป็นสายยาว เว้นระยะระหว่างลอบแต่ละหลังประมาณ 1 -2 
เมตร ชาวประมงวางลอบกุ้งในแนวนอนบนพ้ืนท้องน้้าในบริเวณที่มีพืชน้้าขึ้นหนาแน่น เช่น บัว หรือสาหร่าย 
โดยจะแหวกกลุ่มพืชน้้าออกเป็นแนวยาวเพ่ือให้สามารถถ่อเรือและวางลอบได้ โดยใช้เหยื่อล่อท้าจากอาหาร
สัตว์ ร้า และกากมะพร้าวแห้ง ผสมให้เข้ากัน น้าไปใส่ในลอบกุ้งประมาณ 10 กรัมต่อหลัง ด้วยการหุ้มเหยื่อ
ด้วยเนื้ออวนมุ้งสีฟูา ชาวประมงจับกุ้งได้มากในช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้้าในทะเลน้อย       
มีระดับสูง และน้้ามคีุณภาพดี จึงมีกุ้งน้้าจืดจากทะเลหลวงเข้ามาอาศัยในทะเลน้อยจ้านวนมาก 

3.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง 
ผลจับสัตว์น้้าในทะเลน้อยสามารถพบได้ทั้งชนิดที่กรมประมงปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของแหล่งน้้า 

และชนิดที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ โดยผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของข่ายในผลการจับ
สัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของข่ายในทะเลน้อย เท่ากับ 461.4 กรัมต่อข่าย 100 ตารางเมตรต่อ 
12 ชั่วโมง ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลจับของข่ายในแม่น้้าพอง ชี มูล (มานพ และคณะ, 2547) ในแม่น้้าตรัง (สุวิมล 
และอนันต์, 2547) และในแม่น้้าตาปี (สุภาพ และคณะ, 2549) ที่มีค่าเท่ากับ 410 และ 472 กรัมต่อข่าย 100 
ตารางเมตรต่อ 12 ชั่วโมง ตามล้าดับ ในขณะที่ผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของลอบนอน
เท่ากับ 27.9 กรัมต่อลอบหนึ่งหลังต่อ 24 ชั่วโมง มีค่าน้อยกว่าผลจับของลอบในแม่น้้าปากพนัง (อรัญญา, 
2547) และแม่น้้าตาปี (สุภาพ และคณะ, 2549) ที่มีค่าเท่ากับ 202.5 กรัม และ 250 กรัมต่อลอบหนึ่งหลังต่อ 
24 ชั่วโมง ตามล้าดับ ซึ่งการที่ผลจับด้วยลอบในแม่น้้าตาปีสูงกว่าในทะเลน้อยมาก อาจเป็นเพราะชาวประมง
ในแม่น้้าตาปีนิยมใช้ลอบจับปลาตามคูคลองในช่วงฤดูปลาวางไข่จึงจับปลาได้มากกว่าชาวประมงในทะเลน้อย 
ที่ส่วนใช้ลอบจับปลาในกลุ่มกินพืชน้้าที่กระจายทั่วทะเลน้อยตลอดทั้งปี ส่วนผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรง
ประมง (CPUE) ของเบ็ดราวเท่ากับ 6.1 กรัมต่อเบ็ดหนึ่งตาต่อ 12 ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าผลจับเบ็ดราวในแม่น้้าตา
ปี (นิติกร และคณะ, 2552) และแม่น้้ามูล (ไมตรี และสันทนา, 2535) ที่มีค่าเท่ากับ 27.7 และ 41.0 กรัมต่อ
เบ็ดหนึ่งตาต่อ 12 ชั่วโมง ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4  ผลจับสัตว์น้้าของเครื่องมือประมงหลักในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจระหว่างเดือน
ตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 

 

เครื่องมือ ผลจับต่อหน่วยเครื่องมือ แหล่งน้้า อ้างอิง 
ข่าย 461.4  (กรัม/100 ตร.ม./12 ชม.) ทะเลน้อย การศึกษาในครั้งนี้ 
ข่าย 472.0 (กรัม/100 ตร.ม./12 ชม.) แม่น้้าตรัง สุวิมล และอนันต์ (2547) 
ข่าย 410.0 (กรัม/100 ตร.ม./12 ชม.) แม่น้้าพอง ชี มูล มานพ และคณะ (2547) 
ลอบ 27.9 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) ทะเลน้อย การศึกษาในครั้งนี้ 
ลอบ 250.0 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าตาปี สุภาพ และคณะ (2549) 
ลอบ 202.0 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าปากพนัง อรัญญา (2547) 
เบ็ดราว 6.1 (กรัม/ตา/12 ชม.) ทะเลน้อย การศึกษาในครั้งนี้ 
เบ็ดราว 27.7 (กรัม/ตา/12 ชม.) แม่น้้าตาปี นิติกร และคณะ (2552) 
เบ็ดราว 41.0 (กรัม/ตา/12 ชม.) แม่น้้ามูล ไมตรี และสันทนา (2535)  

 

4. การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
 
จากการสัมภาษณ์ชาวประมง พบว่าบริเวณทะเลน้อยมีลักษณะการท้าการประมง การใช้

ประโยชน์จากสัตว์น้้า และวิถีการตลาด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.3 ขายสัตว์น้้าที่จับได้เป็นเงินสดให้กับพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน 

และร้อยละ 7.7 ขายเองในท้องถิ่นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งแตกต่างกับชาวประมงในแม่น้้าตาปีที่ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 39.3 ขายสัตว์น้้าที่จับได้เองในท้องถิ่นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง (นิติกร และคณะ, 2552) สาเหตุเป็น
เพราะผู้อาศัยบริเวณชุมชนทะเลน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จึงไม่จ้าเป็นต้องซื้อปลาไปประกอบ
อาหารชาวประมงจึงต้องน้าปลาที่ได้ไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างบริโภคสัตว์น้้า 220.7 กรัม  
ต่อคนต่อวัน หรือ 80.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งมีค่ามากกว่าการบริโภคสัตว์น้้าของชาวประมงในลุ่มน้้าตาปี   
ลุ่มน้้าสงครามตอนล่าง คนไทย และคนญี่ปุุน (ตารางท่ี 5) จึงประมาณได้ว่าชาวประมงบริเวณทะเลน้อยบริโภค
ปลา ที่หาได้ในทะเลน้อยเป็นอาหารหลักของครัวเรือน 
 

ตารางท่ี 5  การบริโภคสัตว์น้้าของชาวประมงในบริเวณต่าง ๆ เปรียบเทียบกับในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จาก
การส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

บริโภคสัตว์น้้า (กก./คน/ปี) กลุ่มตัวอย่าง อ้างอิง 
80.6 ชาวประมงบริเวณทะเลน้อย การศึกษาในครั้งนี้ 
61.2 ชาวประมงบริเวณแม่น้้าตาปี นิติกร และคณะ (2552) 
50.3 ลุ่มน้้าสงครามตอนล่าง Hortle and Suntornratana (2008) 
32.0 คนไทย FAO (2006) อ้างตาม Hortle (2007) 
67.0 คนญี่ปุุน FAO (2006) อ้างตาม Hortle (2007) 

 

  การแปรรูปสัตว์น้้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 63.7 บริโภคในรูปปลาสด ร้อยละ 36.3    
น้าปลาที่จับได้ไปแปรรูป โดยแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวร้อยละ 56.2 ปลาเค็ม ปลาเค็ม ร้อยละ31.2 ปลาร้าร้อย
ละ 10.0 และกะปิปลาหรือกะปิกุ้ง ร้อยละ 2.5 
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5. ความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
 
5.1 ความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
จากการสัมภาษณ์ชาวประมงซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเพ่ือเสนอความคิดเห็นตาม

การแสดงออกในส่วนของความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าบริเวณทะเล
น้อย (ตารางท่ี 6) มีผลการศึกษา ดังนี้ 

1. มาตรการห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ และระเบิดในการจับสัตว์น้้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด 
เห็นด้วยถึงร้อยละ 98 เนื่องจากบริเวณทะเลน้อยมักพบมีการใช้ไฟฟูาเพ่ือจับปลา โดยใช้สายไฟจากแบตเตอรี่ 
(พร้อมอุปกรณ์แปลงไฟให้แรงขึ้น) ผูกเข้ากับปลายฉมวก ท้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ยาก เพราะเครื่องใช้ไฟฟูา
ดังกล่าวไม่มีเสียงดังเหมือนเครื่องช๊อตด้วยเครื่องยนต์แบบเก่า และลักษณะการใช้กระแสไฟฟูาจับสัตว์น้้า ก็มี
ลักษณะคล้ายกับก้าลังท้าการประมงด้วยฉมวกตามปกติ 

2. มาตรการที่กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์น้้าในทะเลน้อย           
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 89.3 โดยกลุ่มตัวอย่างอยากให้ปล่อยชนิดปลาให้มีความหลากหลาย     
ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทะเลน้อย 

3. มาตรการก้าหนดให้งดจับปลาในฤดูวางไข่ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยร้อยละ 55.3 เนื่องจากทะเล
น้อยเป็นแหล่งวางไข่ และเป็นเส้นทางอพยพที่ส้าคัญของปลาจากทะเลสาบสงขลาที่จะไปวางไข่ในบริเวณพรุ
ตอนเหนือของทะเลน้อย ชาวประมงจึงจับปลาในฤดูวางไข่ได้เป็นจ้านวนมาก โดยขึงอวนขนาดตา 3 -4 
เซนติเมตร ขวางก้ันล้าคลองและจับพ่อแม่ปลาด้วยยอขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่จ้าเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยน เพราะการจับปลาในฤดูวางไข่เป็นสาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้ทรัพยากรสัตว์น้้าลดลงอย่างรวดเร็ว 

4. มาตรการก้าหนดให้มีเขตรักษาพืชพันธุ์เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของพ่อแม่พันธุ์ปลา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากถึงร้อยละ 85.3 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าในเขตรักษาพืชพันธุ์มีประชากร
ปลาชุกชุมกว่าบริเวณอ่ืนๆ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยนั้นมีความคิดเห็นว่าเขตรักษาพืชพันธุ์ท้าให้พ้ืนที่
ท้าการประมงลดลง 

5. มาตรการห้ามจับสัตว์น้้าขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยร้อยละ 82.7 และให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ควรห้ามใช้ข่ายตาขนาดเล็กจับปลา ส่วนที่ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นว่า ด้าเนินการได้ยาก เพราะปลา
ขนาดใหญ่ปัจจุบันมีจ้านวนเหลือน้อย และเนื่องจากพ้ืนที่ทะเลน้อยและพรุรอบนอกเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยง
ตัวอ่อนที่ส้าคัญของปลาในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ปลาในทะเลน้อยส่วนใหญ่จึงเป็นลูกปลาขนาดเล็ก ประกอบ
กับชุมชนทะเลน้อยมีความช้านาญในการแปรรูปสัตว์น้้า จึงสามารถใช้บริโภค และแปรรูปเพ่ือจ้าหน่ายได้ทั้ง
ปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

6. มาตรการรักษาความสะอาดในทะเลน้อย โดยไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในทะเลน้อย         
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยร้อยละ 98.7 กลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านทะเลน้อย
เป็นชุมชนหนาแน่น บางคนนิยมทิ้งขยะออกนอกบ้านเรือน ซึ่งขยะเหล่านี้จะไหลไปตามล้าคลองออกสู่      
ทะเลน้อย อีกทั้งทะเลน้อย ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส้าคัญระดับประเทศ จึงควรรักษาความ
สะอาด  

7. โพงพาง เป็นเครื่องมือประมงที่เหมาะสมในการจับสัตว์น้้า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยร้อยละ7.4 
และไม่เห็นด้วยมากถึงร้อยละ 92.6 ถึงแม้ว่าในทะเลน้อยจะไม่มีการท้าการประมงด้วยโพงพาง แต่กลุ่มตัวอย่าง
ทราบว่าโพงพางเป็นเครื่องมือที่ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้า โดยเห็นผลเสียของการใช้โพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลา
ตอนนอก 
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8. มาตรการลดการจับสัตว์น้้า เนื่องจากปัจจุบันปริมาณสัตว์น้้ามีแนวโน้มลดลง กลุ่มตัวอย่าง   
เห็นด้วยร้อยละ 74.5 และให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันมีชาวประมงมากเกินไปและนิยมจับปลาขนาดเล็ก
บางครั้งชาวประมงใช้ไฟฟูาในการจับสัตว์น้้า ท้าให้ปริมาณสัตว์น้้าลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนที่ไม่เห็นด้วย         
ให้ความเห็นว่า ชาวประมงส่วนใหญ่ไม่มีที่ท้ากิน เพราะพ้ืนที่นาของตนเองในอดีตนั้น ปัจจุบันกลายเป็น     
พ้ืนที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย (ประกาศในปี พ.ศ. 2518) จึงไม่สามารถเข้าไปท้าประโยชน์ได้ 
ชาวประมงจึงมีรายได้เพ่ือเลี้ยงครอบครัวจากท้าการประมงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงไม่สามารถลดการจับปลา
จากธรรมชาติได้ 

9. มาตรการที่รัฐขอความร่วมมือให้ชาวประมงช่วยแจ้งเบาะแสผู้กระท้าผิดกฎหมายประมงต่อ
เจ้าหน้าที่ ชาวประมงเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 51.3 โดยฝุายที่ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นว่า เนื่องจากชาวประมง
ในทะเลน้อยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เป็นญาติพ่ีน้องกัน ชาวประมงจึงไม่อยากแจ้งเจ้าหน้าที่ ถึงแม้พบผู้กระท้า
ความผิดก็ไม่กล้าห้ามปรามเพราะคิดว่าทรัพยากรเป็นของส่วนรวมใครมีความสามารถจับได้ก็ท้าไป ส่วนผู้ท้าผิด
กฎหมายก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ท่ีต้องด้าเนินการจับกุม 

ผลศึกษาความคิดเห็นต่อของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย 
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่าควรมีมาตรการห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ และระเบิดในการจับสัตว์น้้า 
ควรมีมาตรการรักษาความสะอาดในทะเลน้อย โดยไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในทะเลน้อย  และโพงพาง      
เป็นเครื่องมือประมงทีไ่มเ่หมาะสมในการจับสัตว์น้้า และส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยที่กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์
น้้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์น้้าในทะเลน้อย มาตรการก้าหนดให้มีเขตรักษาพืชพันธุ์เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของพ่อแม่
พันธุ์ปลา และมาตรการห้ามจับสัตว์น้้าขนาดเล็ก โดยควรห้ามใช้ข่ายตาขนาดเล็กจับปลา 

เมื่อน้าคะแนนความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า
ในทะเลน้อยมาจัดแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง แล้วน้าผลที่ได้มา
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา  และรายได้
จากการประมงของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อระดับคะแนนความคิดเห็นต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย (p>0.05) (ตารางผนวกท่ี 1.1.1-1.1.3) 

 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย 

จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 

มาตรการ (n=150) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. ห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ  และระเบดิในการจับสตัว์น้้า   98.0 (147) 2.0 (3) 

2. การปล่อยพันธ์ุสตัว์น้้า เป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสตัว์น้้า 89.3 (134) 10.7 (16) 

3. ห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข ่ 55.3 (83) 44.7 (67) 

4. เขตรักษาพืชพันธุ์ เพื่อเป็นแหลง่อาศัยของพ่อแม่พันธ์ุปลาช่วยเพิ่มจ้านวน
ปลาในทะเลน้อย 

85.3 (128) 14.7 (22) 

5. การจับสัตว์น้้าขนาดเล็ก ท้าให้สัตว์น้้าในธรรมชาติมจี้านวนลดลง 82.7 (124) 17.3 (26) 

6. การรักษาความสะอาดในทะเลน้อย 98.7 (148) 1.3 (2) 

7. โพงพาง เป็นเครื่องมือประมงท่ีเหมาะสมในการจับสตัว์น้้า 7.4 (11) 92.6 (139) 

8. การลดการจับสตัว์น้้า เนื่องจากปัจจุบันปริมาณสัตว์น้้ามีแนวโนม้ลดลง 74.5 (112) 25.5 (38) 

9. รัฐขอความร่วมมือให้ชาวประมงช่วยแจ้งเบาะแสผู้กระท้าผิดกฎหมาย
ประมงต่อเจ้าหน้าที ่

51.3 (77) 48.7 (73) 

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จ้านวนรายที่สัมภาษณ ์
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5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
      จากการสัมภาษณ์ชาวประมงซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเพ่ือเสนอความคิดเห็นตาม
การแสดงออกในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ
ชาวประมงในทะเลน้อย ทั้ง 3 ด้านตามสรีรัตน์ (2546) คือ (1) ด้านการร่วมคิด และตัดสินใจ (2) ด้านการร่วม
ปฏิบัติการ และประเมินผล และ (3) ด้านการรว่มรับประโยชน์ (ตารางท่ี 7) มีผลการศึกษา คือ 

1. ด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ 
1.1 ควรมีการรวมกลุ่มชาวประมงให้ชัดเจนและจดทะเบียนเป็นกลุ่มประมง กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญเ่ห็นด้วยร้อยละ 87.2 
1.2 ชาวประมงทุกคนในชุมชนต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มประมงในทะเลน้อย จึงจะหาปลา  

ในทะเลน้อยได้ (เพ่ือให้เข้าใจระเบียบของกลุ่ม และปฏิบัติตาม) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 76.7 
1.3 สมาชิกในกลุ่มควรเข้าร่วมตัดสินใจในการจัดการประมงของกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น

ด้วยร้อยละ 68.0 เพราะในบางครั้งกฎกติกาบางประการที่อาจถูกก้าหนดโดยสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้น ไม่ใช่
จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งหมด แต่ควรอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และกฎระเบียบทางกฎหมาย       
ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการอ้างอิงด้วยเพ่ือความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการประมงของกลุ่ม 

1.4 ควรให้กลุ่มชาวประมงสามารถออกกฎระเบียบการท้าการประมงได้อย่างอิสระ โดยกรม
ประมงหรือส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องท้าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาและให้ค้าแนะน้าทางวิชาการเท่านั้น        
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 69.9 เพราะการออกกฎระเบียบการท้าการประมงที่ถูกต้องและ
เหมาะสมในบางครั้งอาจไม่ใช่สิ่งที่ชาวประมงต้องการ แต่เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในแหล่งน้้านั้น ๆ 

1.5 การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการประมง ควรให้กลุ่มประมงเป็นผู้จัดท้าร่วมกับเจ้าหน้าที่      
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 74.3 

1.6 กรมประมงควรให้มีการจัดการประมงโดยชุมชนประมง หรือน้าระบบการให้สิทธิทาง
กฎหมายในการจัดการประมงมาใช้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 68.5 
  2. ด้านการร่วมปฏิบัติการและประเมินผล 
  2.1 ควรให้กลุ่มประมงเป็นผู้ดูแลการท้าการประมงในทะเลน้อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย 
ร้อยละ 76.0 
  2.2 กลุ่มประมงควรจัดให้มีการแบ่ งเขตการประมงเป็นพ้ืนที่ประมง และพ้ืนที่อนุรักษ์          
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 89.9  
  2.3 กลุ่มประมงควรด้าเนินการห้ามใช้เครื่องมือประมงที่ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้า เช่น การใช้ไฟฟูา 
และยาเบื่อ กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 95.3 
  2.4 ชาวประมงควรปล่อยร่วมปล่อยสัตว์น้้า หรือปลามีไข่ที่อาจจับได้จากทะเลน้อย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 27.5 ทั้งนี้เนื่องจากชาวประมงไม่ได้ค้านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรประมงใน
ระยะยาวของแหล่งน้้านั้น ๆ 
  2.5 ควรมีการฝึกอบรมให้ชุมชนสามารถตรวจสอบคุณภาพน้้าในทะเลน้อยด้วยเครื่องมือ      
แบบง่าย ๆ ได้ เพ่ือการเฝูาระวังคุณภาพน้้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยถึงร้อยละ 81.8 

3. ด้านการร่วมรับประโยชน์ 
3.1 ปลาส่วนใหญ่ที่ชาวประมงบริโภคในครัวเรือนคือปลาที่จับได้จากทะเลน้อย พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 99.3 เพราะชาวประมงส่วนใหญ่จับปลาเพ่ือบริโภคในครัวเรือนก่อน      
ที่เหลือจึงขาย 
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3.2 เมื่อมีการจัดการประมงโดยกลุ่มประมง ท่านสามารถจับปลาในทะเลน้อยได้มากขึ้น       
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 72.5 

3.3 การน้าการจัดการประมงโดยชุมชนมาใช้ จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมทุกคน ไม่มีใครเสีย
ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 77.2 
        ผลศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในทะเลน้อย 
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่าปลาส่วนใหญ่ที่ชาวประมงบริโภคในครัวเรือนคือปลาที่จับได้จาก
ทะเลน้อย และกลุ่มประมงควรด้าเนินการห้ามใช้เครื่องมือประมงที่ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้า เช่น การใช้ไฟฟูา และ
ยาเบื่อ ในการจับสัตว์น้้า และส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่าควรมีการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการ
รวมกลุ่ม และส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะออกกฎระเบียบการท้าประมง และมีการบังคับใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่      
อาจเนื่องจากในกรณีที่ต้องจับกุมผู้ฝุาฝืน ชาวประมงจะเกรงกลัวเจ้าหน้าที่มากกว่าชาวประมงด้วยกันเอง 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเชื่อว่าการจัดการแบบมีส่วนร่วมจะท้าให้ทรัพยากรประมงในทะเลน้อย    
มีเพ่ิมมากขึ้น และจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงเพราะท้าให้สามารถจับปลาในทะเลน้อย
ได้มากขึ้นเพ่ือใช้บริโภคเป็นอาหารหลักของครัวเรือน 
        เมื่อน้าคะแนนความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน    
มีส่วนร่วมในทะเลน้อยมาจัดแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง แล้วน้า
ผลที่ได้มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา  
และรายได้จากการประมงของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อระดับคะแนนความคิดเห็นต่อมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย (p>0.05) (ตารางผนวกท่ี 1.2.1-1.2.3) 
 
ตารางที่ 7  ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในทะเลน้อย จังหวัด

พัทลุง จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 
 

แนวทางการจัดการทรัพยากรประมง (n=150) เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย 
1. การร่วมคิด และตัดสินใจ     
1.1 ควรมีการรวมกลุ่มชาวประมงให้ชัดเจนและจด
ทะเบียนเป็นกลุ่มประมง  

87.2 (131) 12.8 (19) 

1.2 ชาวประมงทุกคนในชุมชนต้องเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่ม และจดทะเบียนให้ถูกต้อง 

76.7 (115) 23.3 (35) 

1.3 ท่านควรเข้าร่วมตัดสินใจในการจัดการประมง
ของกลุ่ม 

68.0 (102) 32.0 (48) 

1.4 ควรให้กลุ่มชาวประมงสามารถออกกฎระเบียบ
การประมงได้อย่างอิสระ  กรมประมงหรือส่วน
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องท้าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษา
และให้ค้าแนะน้าทางวิชาการเท่านั้น 

30.1 (45) 69.9 (105) 

1.5 การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการประมง ควรให้
กลุ่มประมงเป็นผู้จัดท้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

74.3 (111) 25.7 (39) 

1.6 กรมประมงควรให้มีการจัดการประมงโดยชุมชน
ประมง หรือน้าระบบการให้สิทธิทางกฎหมายในการ
จัดการประมงมาใช้ 

68.5 (103) 31.5 (47) 
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2. การร่วมปฏิบัติการและประเมินผล     
2.1 ควรให้กลุ่มประมงเป็นผู้ดูแลการท้าการประมง
ในทะเลน้อย 

76.0 (114) 24.0 (36) 

2.2 กลุ่มประมงควรจัดให้มีการแบ่งเขตการประมง
เป็นพื้นที่ประมง และพ้ืนที่อนุรักษ์ 

89.9  
 

10.1 (15) 

2.3 กลุ่มควรด้าเนินการห้ามใช้เครื่องมือประมง ที่
ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้า  เช่น การใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ 

95.3 (143) 4.7 (7) 

2.4 ชาวประมงควรร่วมปล่อยสัตว์น้้า หรือปลามีไข่ที่
อาจจับได้จากทะเลน้อย 

27.5 (41) 72.5 (109) 

2.5 ควรมีการฝึกอบรมให้ชุมชนสามารถตรวจสอบ
คุณภาพน้้าในทะเลน้อยด้วยเครื่องมือแบบง่าย ๆ ได้ 
เพ่ือการเฝูาระวังคุณภาพน้้า 

 
81.8 

 
(123) 

 
18.2 

 
(27) 

3. การร่วมรับประโยชน์       
3.1 ปลาส่วนใหญ่ที่ท่านกินในครัวเรือนคือปลาที่ท่าน
จับได้จากทะเลน้อย 

99.3 (149) 0.7 (1) 

3.2 เมื่อมีการจัดการประมงโดยกลุ่มประมง ท่านจะ
สามารถจับปลาในทะเลน้อยได้มากขึ้น 

72.5 (109) 27.5 (41) 

3.3 การน้าการจัดการประมงโดยชุมชนมาใช้ จะเป็น
ประโยชน์กับทกุคน ไม่มีใครเสียประโยชน์ 

77.2 (116) 22.8 (34) 

 
 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. ลักษณะทั่วไปของทะเลน้อย 
ทะเลน้อยมีลักษณะเป็นบึงน้้าจืดขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ 16,250 -17,000 ไร่ มีน้้าท่วมขังตลอดปี 

ระดับน้้าลึกประมาณ 1.1-2.0 เมตร คุณสมบัติของน้้าในทะเลน้อยตั้งแต่ พ.ศ. 2544 -2548 อุณหภูมิ 
28.7+1.64 องศาเซลเซียส pH 6.5+1.2 ความเค็ม 0.7+1.1 ppt ออกซิเจนละลายน้้า 4.7+2.1 mg/l 
แอมโมเนีย (NH4-N) 0.12+0.26 mg/l ลักษณะพ้ืนที่ของทะเลน้อยบริเวณชายฝั่งทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกตื้นเขินมากกว่าทางทิศตะวันตกและทิศใต้ มีคลอง 3 สายเชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวง 
เรียงล้าดับจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก คือ คลองนางเรียม คลองบ้านกลาง และคลองยวน ทะเลน้อย
ส้ารวจพบปลาไม่น้อยกว่า 35 ชนิด มีพืชน้้าที่ส้าคัญ คือ บัวหลวง บัวสาย กระจูด ผักตบชวา และสาหร่าย  
เป็นต้น ตามขอบบึงมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและปุาพรุน้้าจืดที่มีน้้าท่วมขังตลอดปี โดยพบมากที่สุดคือ           
ต้นเสม็ดขาวเป็นแหล่งพักอาศัยและท้ารังของนกขนาดใหญ่ เช่น นกกาบบัว นกตะกรุม นกกระสาแดง และ  
นกยาง เป็นต้น 
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2.  สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.5±11.9 ปี (22-75 ปี) และพบว่า

กลุ่มอายุระหว่าง 41-60 ปี เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 56.6 ส่วนระดับการศึกษานั้นพบว่าส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 60.0) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 26.7 จบการศึกษาระดับมัธยม และกลุ่ม
ตัวอย่างเกือบทั้งหมดสมรสแล้วอยู่ด้วยกันถึงร้อยละ 93.4 โดยมีจ้านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.3±1.5 คน 
โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.4 มีจ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน ร้อยละ 66.7 มีจ้านวนสมาชิก 4-6 คน 
ประสบการณ์ในการท้าการประมงในทะเลน้อยเฉลี่ย 28.0±13.5 ปี มีประสบการณ์มากที่สุด 62 ปี น้อยที่สุด  
1 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ถึงร้อยละ 66.6 รองลงมาคือ  มีประสบการณ์
ระหว่าง 11-20 ปี ร้อยละ 20.7  

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.0 ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก รายได้จากการประมงเฉลี่ย 54,126 บาท
ต่อปี มีรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ เฉลี่ย 21,606บาทต่อปี และมีหนี้สินเฉลี่ย 31,075 บาทต่อครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง
อีกร้อยละ 22.0 ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง รายได้จากการประมงเฉลี่ย 32,152 บาทต่อปี และรายได้จาก
อาชีพอ่ืนๆ เฉลี่ย 86,190 บาทต่อปี และมีหนี้สินเฉลี่ย 34,125 บาทต่อครัวเรือน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ท้า
การประมงเป็นอาชีพหลัก ถือครองที่ดินเฉลี่ย 1.6 ไร่ กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง ถือครองที่ดิน
เฉลี่ย 3.4 ไร่  

 
3.  สภาวะการท้าการประมง 

เครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มีทั้งหมด 7 ชนิด คือ ข่าย ลอบนอน เบ็ดราว แห เบ็ดคัน 
ลอบยืน และลอบกุ้ง โดยเครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุด คือ ข่ายจ้านวน 91ราย เพราะเป็น
เครื่องมือที่สามารถจับปลาได้หลากหลายชนิด และจับได้ในปริมาณมากกว่าเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ รองลงมาคือ 
ลอบนอน จ้านวน 63 ราย เพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถจับปลาที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะปลากินเนื้อที่มีราคา
สูง ส่วนจ้านวนเครื่องมือประมงที่มีการใช้นั้น พบว่า เบ็ดราวมีการใช้มากที่สุดจ้านวน 27,950 ตา (1,293 ตา/
ราย) รองลงมาคือ ลอบนอนจ้านวน 20,229 หลัง (355 หลัง/ราย) ส่วนเครื่องมืออ่ืน ๆ นั้น พบว่า ข่ายจ้านวน 
2,703 ผืน (30 ผืน/ราย) เบ็ดคันจ้านวน 2,580 ตา (322 ตา/ราย) และลอบกุ้งจ้านวน 2,250 หลัง (562 หลัง/
ราย) ส่วนลอบยืน และแหพบว่ามีการใช้น้อยมากในทะเลน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น  
        ส้าหรับเครื่องมือประมงประเภทข่ายที่ชาวประมงในทะเลน้อยนิยมใช้กันนั้นพบว่า ข่ายขนาดช่อง
ตาที่นิยมใช้มากท่ีสุดคือ ขนาด 5.5-7.0 เซนติเมตร รองลงมา คือ ขนาด 2.0-4.0 เซนติเมตร และขนาด 8.0-12 
เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 70.7, 26.1 และ 3.2 ตามล้าดับ  

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในทะเลน้อยนั้น ชาวประมงเลือกใช้เครื่องมือประมงประเภท 
เบ็ดราว และลอบนอน เป็นเครื่องมือหลักในการจับสัตว์น้้า เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
จับสัตว์น้้า รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่ายตามสภาพพ้ืนที่แหล่งท้าประมง ซึ่งสามารถจับ
ปลาขนาดใหญ่โดยเฉพาะปลากินเนื้อ นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ส้ารวจยังพบว่าชาวประมงบางรายใช้เครื่องมือ
ประมงมากกว่าหนึ่งประเภทในการท้าการประมงต่อครั้ง และยังมีการเปลี่ยนประเภทของเครื่องมือประมง  
เพ่ือความเหมาะสมตามช่วงเวลาในรอบปี  

ผลจับสัตว์น้้าในทะเลน้อยพบว่าจับได้ทั้งชนิดที่กรมประมงปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของแหล่งน้้า 
และชนิดที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ โดยผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของข่ายในทะเลน้อย 
เท่ากับ 461.4 กรัมต่อข่าย 100 ตารางเมตรต่อ 12 ชั่วโมง ในขณะที่ผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง 
(CPUE) ของลอบนอนเท่ากับ 27.9 กรัม ต่อลอบหนึ่งหลังต่อ 24 ชั่วโมง และผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรง
ประมง (CPUE) ของเบ็ดราวเท่ากับ 6.1 กรัมต่อเบ็ดหนึ่งตาต่อ 12 ชั่วโมง  
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4. การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.3 ขายสัตว์น้้าที่จับได้เป็นเงินสดให้กับพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน 

และร้อยละ 7.7 ขายเองในท้องถิ่นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สาเหตุเป็นเพราะผู้อาศัยบริเวณชุมชนทะเลน้อย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงจึงไม่จ้าเป็นต้องซ้ือปลาไปประกอบอาหาร ชาวประมงจึงต้องน้าปลาที่ได้ไปขาย
ให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างบริโภคสัตว์น้้า 220.7 กรัมต่อคนต่อวัน หรือ 80.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
จึงประมาณได้ว่าชาวประมงบริเวณทะเลน้อยบริโภคปลาที่หาได้ในทะเลน้อยเป็นอาหารหลักของครัวเรือน 

การแปรรูปสัตว์น้้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 63.7 บริโภคในรูปปลาสด กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 36.3 น้าปลาที่จับได้แปรรูป โดยท้าเป็นปลาแดดเดียวร้อยละ 56.2 ปลาเค็ม ร้อยละ 31.2 ปลาร้าร้อย
ละ 10.0 และกะปิปลาหรือกะปิกุ้ง ร้อยละ 2.5 
 
5. ความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 

ผลศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย 
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่าควรมีมาตรการห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ และระเบิดในการจับสัตว์น้้า       
ควรมีมาตรการรักษาความสะอาดในทะเลน้อย โดยไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในทะเลน้อย  และโพงพางเป็น
เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสมในการจับสัตว์น้้า ส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยที่กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณสัตว์น้้าในทะเลน้อย และมีมาตรการก้าหนดให้มีเขตรักษาพืชพันธุ์เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของพ่อแม่
พันธุ์ปลา และมีมาตรการห้ามจับสัตว์น้้าขนาดเล็ก โดยควรห้ามใช้ข่ายช่องตาขนาดเล็กจับปลา 

เมื่อน้าคะแนนความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า
ในทะเลน้อยมาจัดแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง แล้วน้าผลที่ได้มา
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา  และรายได้
จากการประมงของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อระดับคะแนนความคิดเห็นต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย (p>0.05) 

ผลศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในทะเลน้อย 
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่าปลาส่วนใหญ่ที่ชาวประมงบริโภคในครัวเรือนคือปลาที่จับได้จากทะเล
น้อย และกลุ่มประมงควรด้าเนินการห้ามใช้เครื่องมือประมงที่ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้า เช่น การใช้ไฟฟูา และยาเบื่อ 
ในการจับสัตว์น้้า และส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่าควรมีการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการรวมกลุ่ม 
และส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะออกกฎระเบียบการท้าประมง และมีการบังคับใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาจเนื่องจากใน
กรณีที่ต้องจับกุมผู้ฝุาฝืน ชาวประมงจะเกรงกลัวเจ้าหน้าที่มากกว่าชาวประมงด้วยกันเอง นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างเกือบทั้งหมดเชื่อว่าการจัดการแบบมีส่วนร่วมจะท้าให้ทรัพยากรประมงในทะเลน้อยมีเพ่ิมมากขึ้น และ
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงเพราะท้าให้สามารถจับปลาในทะเลน้อยได้มากขึ้นเพ่ือใช้
บริโภคเป็นอาหารหลักของครัวเรือน 

เมื่อน้าคะแนนความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในทะเลน้อยมาจัดแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง แล้วน้า
ผลที่ได้มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา  
และรายได้จากการประมงของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อระดับคะแนนความคิดเห็นต่อมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย (p>0.05) 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. การวิจัยในครั้งนี้พบว่ามาตรการที่สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณสัตว์น้้า คือ การห้ามจับสัตว์น้้าในฤดูปลาวางไข่ 
เพราะถ้าสัตว์น้้าได้มีโอกาสวางไข่ จะเป็นการเพ่ิมผลผลิตตามธรรมชาติอย่างยั่งยืนของแหล่งน้้า และ 
ชาวประมงบางส่วนยังใช้อวนขนาดตา 3-4  เซนติเมตร ขวางกั้นล้าน้้า และใช้ยอหรือลอบขนาดใหญ่ ใน       
ล้าคลองท่ีเชื่อมต่อระหว่างทะเลน้อยกับพ้ืนที่พรุควนเคร็ง และระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ท้าให้ปลา 
ไม่สามารถเดินทางไปวางไข่ได้ ซ่ึงเป็นวิถีดั้งเดิมของชุมชนทะเลน้อย จึงต้องท้าความเข้าใจ ถึงผลเสียของการจับ
ปลาในฤดูวางไข่ และควรงดเว้นการท้าการประมงแบบวิถีดั้งเดิม 
2. ปัจจุบันสัตว์น้้าในทะเลน้อยมีจ้านวนลดน้อยลง ชาวประมงแก้ปัญหาด้วยการเพ่ิมเครื่องมือประมงหรือใช้
เครื่องมือผิดกฎหมาย เช่น ใช้ไฟฟูา เพราะการเพ่ิมจ้านวนผลผลิตสัตว์น้้าในทะเลน้อยเป็นไปได้ยากเนื่องจาก
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมและการจับปลาที่มากเกินไป จึงควรเสริมรายได้ของครัวเรือนชาวประมงด้วยกิจกรรมอ่ืน 
เช่น การส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และจ้าหน่ายผลผลิตให้นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาเที่ยว
ทะเลน้อย เป็นต้น 
3. การจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทะเลน้อย อาจต้องใช้เวลาและความพยายามมาก เนื่องจาก
ชาวประมงส่วนใหญ่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย เพราะครอบคลุม
พ้ืนที่การเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนที่ท้านา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส้าคัญของครอบครัว นอกจากนี้พ้ืนที่ปุาไม้ที่
ชุมชนเคยใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ไม้สร้างที่อยู่อาศัย ไม้ใช้สอย และท้าอุปกรณ์เครื่องใช้ก็ไม่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้ ดังนั้น การใช้มาตรการประมงที่เข้มงวดเกินไป จะมีผลท้าให้ชาวประมงต่อต้าน จึงต้องท้าความ
เข้าใจให้ชุมชนยอมรับว่ามาตรการ และเห็นว่าจะมีผลดีในอนาคต 
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2. การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมชาวประมงในเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

นิติกร  ผิวผ่อง๑* สุวีณา บานเย็น๒ และ สุวิมล สี่หิรัญวงศ์๓  
 

๑สถาบันวิจัยสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครศรีธรรมราช 

 
บทคัดย่อ 

 

การศึกษาการท้าการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงลักษณะทั่วไปของอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา สภาวะสังคม
และเศรษฐกิจของชาวประมง สภาวะการท้าประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า และความคิดเห็นของ
ชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวประมง จ้านวน 
30 ราย ในระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย และมีประสบการณ์ในการท้าประมงในอ่าง
เก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาเฉลี่ย 12.2±8.3 ปี มีประสบการณ์มากที่สุด 27 ปี น้อยที่สุด 1 ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
60.0 ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก รายได้จากการประมงเฉลี่ย 76,765 บาทต่อปี และมีรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ 
เฉลี่ย 21,673 บาทต่อปี รวมรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 55,047 บาทต่อปี และลักษณะบ้านเรือนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้้า มีลักษณะเป็นแพลอยน้้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแพตามผู้รับซื้อปลา โดยแยกกัน
แต่ละครัว ชาวประมงมีการใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด คือ เบ็ดราว ข่าย ปืนฉมวก ข่ายปลาบึก ลอบนอน และ
ลอบพับหรือไอ้โง่ โดยเครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุดคือ เบ็ดราว รองลงมาคือ ข่าย  เพราะ 
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการจับสัตว์น้้า รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่ายตาม
สภาพพ้ืนที่แหล่งท้าประมง โดยสัตว์น้้าที่จับได้ส่วนใหญ่มีการจ้าหน่ายให้กับแพปลา (หรือผู้รวบรวมสัตว์น้้า) 
เหลือเพียงเล็กน้อยเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ส่วนการบริโภคสัตว์น้้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคสัตว์น้้า
ประมาณ 870.0 กรัมต่อคนต่อวัน หรือ 316.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  

ในส่วนของความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับเกือบทุกมาตรการ เช่น การห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ และระเบิดใน
การจับสัตว์น้้า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าของกรมประมง การก้าหนดให้งดจับปลาในฤดูวางไข่และพ้ืนที่วางไข่  
เป็นต้น ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม สรุปได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยกับการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการรวมกลุ่ม และส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะ
ออกกฎระเบียบการท้าประมง และมีการบังคับใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ทรัพยากรประมงมีเพ่ิมมากขึ้น และ
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงเพราะส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากปลาที่จับได้จากอ่างเก็บน้้า
เขื่อนรัชชประภา เป็นแหล่งรายได้และอาหารหลักของครัวเรือน 
 

ค้าส้าคัญ : การท้าการประมง เศรษฐกิจสังคม อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
* ผู้รับผิดชอบ : อาคารปรีดากรรณสูตร ชั้น 6-7 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900                 
โทร. 0 25580172 โทรสาร 0 25580185  e-mail : aquaorna@dof.in.th, if-aquaorna@hotmail.com 
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Abstract 

 
A study on fishery activities and socio-economics of Fishers in Rajjaprabha reservoir, 

Surat Thani province was aimed to investigate the general characteristics, the fishers status on 
socio-economic aspects, the fishery activities and the benefits in fisheries resources utilization and 
the attitudes and participations on fisheries resources management. Total samplings of 30 fishers 
were conducted during October 2009 to September 2010. Data was collected by using 
questionnaires as structured interview. 

The results showed that the total samples were males, and they had fishing 
experience between 1-27 years and 12.2±8.3 years on average. Sixty percentages of the sample 
engaged the fishing as main occupation. Average income of household was about 55,047 
bath/year/household, 76,765 baht/year on average fisheries income and 21,673 baht/year from 
other incomes. Characteristics of the samples’ residence in the reservoir were a floating raft living 
together as a group with a fish trader. Fishing gears used in the reservoir were long line hook, 
gillnet, spear gun, giant catfish gillnet horizontal cylinder trap and elongated collapsible trap (ai 
ngo). The highest popular fishing gears was long line hook, followed by gillnet because these gears 
are highly effective in catching fish and they can used easily in this fishing area conditions. The 
majority of fish caught usually sold to fish trader at own raft group, and the remains consumed in 
the household. For the aquatic animals consumption, the samples consumed about 870.0 
grams/person/day or 316.3 kilograms/person/year. 

In terms of fishers’ opinions on conservation measures and aquatic animal resource 
management, the results could be concluded that almost all of the samples agreed with almost 
all of the measures such as banning on electricity, toxic drug, and blasting for fishing, restocking, 
and banning in spawning season and spawning ground, etc. Concerning to fishers’ opinion on 
possible community resources management, all of the samples agreed with co-fisheries 
management as integration. Also, majority of the samples agreed with designing in fishing 
regulations, and enforcement the law with relevant staffs in order to increasing in fisheries 
resources leading to direct benefits to the samples who usually utilized the fish caught in the 
reservoir as the main source of income and food. 
 
Key words: fishery activities, socio-economics, Rajjaprabha reservoir, Surat Thani province 
*Corresponding author: Building  PreedaKanasut floor 6-7 Department of Fisheries Chatuchak Bangkok 
10900 Tel. 0 25580172 Fax 0 25580185  e-mail : aquaorna@dof.in.th 
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ค้าน้า 
 

อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาสก        
ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นล้าน้้าคลองแสง บริเวณหมู่ที่ 3 ต้าบลเขาพัง อ้าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สร้างโดยการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย พ้ืนที่อ่างเก็บน้้า 185 ตารางกิโลเมตร (115,769 ไร่) ปริมาตรน้้า
เข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 2,598 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย พ้ืนที่ทั้งหมดถูกคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 คือห้ามกระท้าการใด ๆ อันเกิดผลประโยชน์ในพ้ืนที่อุทยาน ยกเว้นอาชีพประมงเท่านั้นที่สามารถ
กระท้าได้ (ประกาศลงวันที่ 26 กันยายน 2529) และก้าหนดให้กรมประมงมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ โดยได้
ประกาศให้บริเวณอ่างเก็บน้้าส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้้าส่วนที่ติดกับบริเวณสันเขื่อน พ้ืนที่ 9,375 ไร่ เป็น
เขตรักษาพืชพันธุ์ ห้ามท้าการประมงทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ส่วนอ่าง
เก็บน้้าส่วนที่ 2 และ 3 อนุญาตให้ท้าการประมงได้ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ครอง
สิน, 2536 อ้างตาม เกสศิณีย์, 2544) และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่ ควบคุมพ้ืนที่อ่างเก็บน้้านี้ 
(กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง, 2542 อ้างตาม เกสศิณีย์, 2544) 

อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา ได้ท้าการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2527 และเก็บกักน้้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
เป็นต้นมา กรมประมงได้มีการบริหารจัดการการประมงโดยการปล่อยพันธุ์ปลา และควบคุมการท้าการประมง
ในพ้ืนที่เขตรักษาพืชพันธุ์ ห้ามมิให้ท้าการประมงด้วยเครื่องมือ หรือวิธีที่ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้า ห้ามท้าการประมง
ในช่วงฤดูปลาวางไข่ ระหว่างวันที่  16 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายนของทุกปี ท้าให้เกิดผลผลิตปีละ          
หลายร้อยตัน มูลค่านับล้านบาท และยังเป็นเสมือนแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้้าจืดที่ส้าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้ จากนั้นปริมาณได้ลดลง (ศูนย์ปูองกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 
2548) ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การท้า
การประมงท่ีมากเกินควร และใช้เครื่องมือบางประเภท ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของประชากร ท้าให้เกิดการแย่งชิง
ทรัพยากรมากกว่าจะรักษาสมดุลให้มีผลผลิตที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน กรมประมงซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและ
ยั่งยืน  จึงจ้าเป็นต้องมีข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของแหล่งน้้าประกอบการพิจารณา ซึ่งการได้มาของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการท้าการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา  จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี จึงถือเป็นข้อมูลส้าคัญเพ่ือประกอบการวางแผน และก้าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการด้ารงอยู่ของชุมชนท้องถิ่น
ต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของอ่างเก็บน้้าเข่ือนรัชชประภา 
2. เพ่ือศึกษาสภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง 
3. เพ่ือศึกษาสภาวะการท้าประมง และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
4. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
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วิธีด้าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจโดยรวบรวมข้อมูลจากชาวประมงที่อาศัยอยู่ในแพ และ
กระจายอยู่บริเวณอ่างเก็บน้้าในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ภาพที่ 1) ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553  

 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดเก็บตัวอย่างในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการ
ส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 
ส้าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นครัวเรือนประมงที่ได้จาก ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคมของ

ชาวประมง จากการส้ารวจปี 2548 ซึ่งพบว่าชาวประมงทั้งหมดมีจ้านวน 64 ครัวเรือน อาศัยอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มแพ จ้านวน 6 กลุ่ม กระจายอยู่บริเวณอ่างเก็บน้้า อ่างที่ 2 และอ่างที่ 3  ในแต่ละกลุ่มแพ (สืบพงษ์, 2549) 
และเมื่อทราบจ้านวนครัวเรือนแล้ว จึงสามารถค้านวณหาจ้านวนตัวอย่างครัวเรือนที่ต้องใช้ในการศึกษาได้ตาม
วิธีของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ซ่ึงมีสูตรค้านวณ ดังนี้  

 n = N/[1+Ne2] 
โดย n = จ้านวนตัวอย่างที่ต้องการสุ่ม 

 N = จ้านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้้าเข่ือนรัชชประภา 
    

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 2 
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e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ก้าหนดให้ความคลาดเคลื่อน 
ไม่เกินร้อยละ 10 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์   

แทนค่า n = 64 /[1+64(0.1)2]        =  39.0  ครัวเรือน 
จากสูตรดังกล่าวสามารถก้าหนดกลุ่มตัวอย่างเปูาหมายเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยพบว่าต้องใช้

ตัวอย่างจ้านวน 39 ราย แต่ในทางปฏิบัติจริงสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 30 ราย ซึ่งใกล้เคียงกับจ้านวน
ตัวอย่างที่ก้าหนดไว้เล็กน้อยเนื่องจากมีปัญหาในการเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูล และชาวประมงส่วนใหญ่ก็มัก
เดินทางไปท้าการประมงในแหล่งน้้าตลอด แต่ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลก็ท้าโดยการสุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือน
ชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใหค้รอบคลุมพ้ืนที ่ 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ท้าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไป ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูล
ด้านอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จากเอกสารรายงานต่างๆ ที่ได้เคยมีผู้ศึกษาและรวบรวมไว้แล้ว 

2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ท้าการส้ารวจข้อมูลจากภาคสนาม ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงส้ารวจ (survey 
research) เนื่องจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาที่มีลักษณะกระจายตัวเป็น
กลุ่มแพอยู่ทั่วไปภายใต้เงื่อนไขชีวิตและความเป็นอยู่เดียวกัน ตัวอย่างที่สุ่มมาได้จึงเป็นตัวอย่างที่ได้ด้วยการสุ่ม
เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental random sampling) จ้านวน 30 ตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถาม
ประกอบด้วยค้าถามทั้งแบบปลายเปิด (Open-end question) และแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end 
question) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ภาคผนวก ก.2) คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือน เป็นค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว จ้านวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก รายได้ หนี้สิน จ้านวนการถือครองที่ดิน ลักษณะค้าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
และเติมค้าในช่องว่าง  

ส่วนที่ 2 การท้าประมง เป็นค้าถามเกี่ยวกับลักษณะการประกอบอาชีพประมง ได้แก่ เดือนและ
จ้านวนวันที่ท้าการประมง จ้านวนเครื่องมือที่ใช้ในการท้าการประมง ระยะเวลาในการวางเครื่องมือประมงเพ่ือ
จับสัตว์น้้า ผลการจับสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา เช่น ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ของแต่
ละเครื่องมือ โดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวประมง และใช้แบบจดบันทึกปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ในแต่ละวัน ( log 
book) และปัญหาในการท้าการประมง  
 ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า เช่น การบริโภค การแปรรูป และการจ้าหน่าย 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า  

     (1) มาตรการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า  
     (2) แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
                           เกณฑ์การให้คะแนน เห็นด้วย 2 คะแนน และไม่เห็นด้วย 1 คะแนน 
   
  โดยรวบรวมข้อมูลชาวประมง ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ สภาวะการท้าการ
ประมงและเครื่องมือประมง ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า และความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 



76 

 

 ส้าหรับการสร้างเครื่องมือวิจัย และวิธีตรวจสอบคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย
ก่อนที่จะมีการน้าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริง ไดด้้าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือน้ามาก้าหนดโครงสร้างของข้อค้าถาม 
(2) ก้าหนดโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ และส้านวนภาษาของข้อค้าถาม 
(3) น้าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนอต่อที่ปรึกษา 
(4) น้าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับอ่างเก็บ

น้้าเขื่อนรัชชประภา ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มศึกษา แต่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียง
กับท่ีศึกษา จ้านวน 10 รายเพื่อปรับข้อค้าถามให้มีความเข้าใจตรงกัน 

(5) จัดท้าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามโดยการแปลงค่าข้อค้าถามให้อยู่ในรูปของตัวเลขและน้าไป
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบ และ
ระดับความคิดเห็น ซึ่งจะแสดงในรูปของตาราง โดยระดับความคิดเห็นแบ่งเป็น 3 ระดับ (นพรัตน์ และคณะ 
2550) ดังนี้ 
 เห็นด้วยระดับต่้า              หมายถึง กลุ่มตัวอย่างตอบค้าถามเห็นด้วยน้อยกว่าร้อยละ 50 
 เห็นด้วยระดับปานกลาง    หมายถึง กลุ่มตัวอย่างตอบค้าถามเห็นด้วยร้อยละ 50-75 
 เห็นด้วยระดับสูง              หมายถึง กลุ่มตัวอย่างตอบค้าถามเห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 75 
 สถิติอนุมาน ทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแจก
แจงทางเดียว (One-way analysis of variance) ด้วยตัวสถิติ F-test (มนต์ทิพย์, 2536)   

 
 
 

ผลการศึกษา และวิจารณ์ผล 
 

1. ลักษณะทั่วไปของอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา 
 

อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาเกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นล้าน้้าคลองแสง บริเวณหมู่ที่ 3 ต้าบล     
เขาพัง อ้าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างโดยการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2530 ลักษณะทางกายภาพของอ่างเก็บน้้าเขื่อน
รัชชประภา ลักษณะเป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียวสูง 94 เมตร ความยาว 761 เมตร มีความจุ 5,638.8 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พืน้ที่อ่างเก็บน้้า 185 ตารางกิโลเมตร (115, 769 ไร่)  ปริมาตรน้้าเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 2,598 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยพ้ืนที่น้้าทั้งหมดเป็นของอุทยานแห่งชาติเขาสกซึ่งในเขตพ้ืนที่อุทยานนั้นห้ามท้าการประมง 
แต่เนื่องจากกรมปุาไม้ได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอผ่อนผันให้ท้าการประมงได้เป็นกรณีพิเศษโดย
ต้องท้าการประมงภายใต้กฎหมายอุทยาน (เกสศิณีย์, 2544)  

ลักษณะของอ่างเก็บน้้าจะมีทิศทางการทอดตัวตามยาวพาดผ่านจากทิศเหนือลงใต้และหักเยื้องไป
ทางทิศตะวันออก มีแนวเขาเป็นเทือกยาวพาดตามขวางบีบตัวเข้าหากันจนท้าให้เกิดลักษณะคอคอดเป็นช่วง ๆ  
จากลักษณะดังกล่าวท้าให้แบ่งอ่างเก็บน้้าออกเป็น  3 บริเวณ โดยบริเวณแรก  เป็นตอนล่างของอ่างเก็บน้้าติด
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กับสันเขื่อน ลักษณะพ้ืนที่ เป็นอ่าวเปิด ระดับน้้ามีความลึกเฉลี่ยมาก มี เกาะอยู่จ้ านวนไม่มากนัก              
เป็นเขตที่มีการตัดต้นไม้บริเวณรอบแนวขอบอ่างทั้งหมด โดยพ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าวกรมประมงประกาศให้เป็น
ที่รักษาพืชพันธุ์ บริเวณที่ 2 เป็นตอนกลางของอ่าง ลักษณะพ้ืนที่เป็นอ่าวเปิด  ระดับน้้ามีความลึกเฉลี่ยมาก 
พ้ืนที่มีความสลับซับซ้อนด้วยเกาะที่เป็นพ้ืนราบและเกาะที่เป็นหน้าฝาหินปูน  สลับกับแนวต้นไม้ริมอ่าง  
บริเวณที่ 3 เป็นตอนบนของอ่างเก็บน้้า พ้ืนที่โดยรอบเป็นเขตต้นน้้าล้าธารที่มีแนวคลองคดเคี้ยวและไม่กว้าง
มากนัก เหมาะเป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้้า (ภาพท่ี 1) 
 

2.  สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง 
 

   2.1 สภาวะสังคมของชาวประมง 
 

  ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับนิติกร และคณะ 
(2552) ศึกษาสภาวะการประมง และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน
ชาวประมงรอบแม่น้้าตาปี และนพรัตน์ และคณะ (2550) ศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการปิดอ่าว
บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี รายงานว่าชาวประมงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็นเพศ
ชาย เนื่องจากลักษณะการท้าประมง บางครั้งต้องท้าการประมงคนเดียว ในช่วงเวลาใกล้ค่้าและเช้ามืด ในพ้ืนที่
ห่างไกลชุมชน การท้าประมงจึงไม่ปลอดภัยส้าหรับเพศหญิง เพศหญิงจึงมีบทบาทในด้านการแปรรูปสัตว์น้้า 
และช่วยซ่อมแซมเครื่องมือประมง  

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ส้ารวจในครั้งนี้มีอายุเฉลี่ย 40±11 ปี (18-60 ปี) และพบว่ากลุ่มอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดร้อยละ 53.4 ในขณะที่ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.0)    
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 33.3 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น และร้อยละ 16.7       
จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า สถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.0) สมรสอยู่
ด้วยกัน ร้อยละ 3.3 ครอบครัวแยกกันอยู่ ร้อยละ 10.0 เป็นโสด และร้อยละ 6.7 เป็นหม้าย โดยมีจ้านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3±2 คน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับจ้านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรในภาคใต้ที่มี
เฉลี่ย 3.6 คน (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2546) และครัวเรือนของชาวประมงในบริเวณแม่น้้าตาปี 4.2 คน (นิติ
กร และคณะ, 2552) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.4 มีจ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน ร้อยละ 33.3 มี
จ้านวนสมาชิก 4 - 6 คน และร้อยละ 3.3 มีจ้านวนสมาชิกมากกว่า 6 คน 
 ประสบการณ์ในการท้าการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาเฉลี่ย 12.2±8.3 ปี มีประสบการณ์
มากที่สุด 27 ปี น้อยที่สุด 1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี และ 11-20 ปี มีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 
30.0 ในขณะที่ละกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 20 ปี มีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 
20.0 ดังตารางที่ 1  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



78 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการ
ส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

   
ข้อมูลพื้นฐาน n=30 จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 30 100.0 
หญิง - - 

ช่วงอายุ   
ต่้ากว่า  25  ป ี 4 13.3 
25-40  ปี 10 33.3 
41-60  ปี 16 53.4 

พิสัย = 18-60 ป ี เฉลี่ย = 40±11 ป ี
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา 15 50.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10 33.3 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 5 16.7 

สถานภาพทางการสมรส   
โสด 3 10.0 
สมรสอยู่ด้วยกัน 24 80.0 
สมรสแยกกันอยู่ 1 3.3 
หม้าย 2 6.7 

จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน  
1-3  คน 19 63.4 
4-6  คน 10 33.3 
มากกว่า  6  คน 1 3.3 

 เฉลี่ย = 4.3±1.5 คน 
ประสบการณใ์นการท้าการประมง  

 น้อยกว่า  5  ป ี 6 20.0 
     5 – 10   ป ี 9 30.0 
    11 – 20  ปี 9 30.0 

          มากกว่า  20  ป ี 6 20.0 
พิสัย = 1-27 ป ี เฉลี่ย = 12.2±8.3 ป ี

 

  2.2 สภาวะเศรษฐกิจของชาวประมง 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.0 ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก รายได้จากการประมงเฉลี่ย 76,765 

บาทต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ของชาวประมงในแม่น้้าตาปี ที่มีรายได้จากการประมงเฉลี่ย 77,054 บาทต่อปี 
(นิติกร และคณะ, 2552) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก มีรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ เฉลี่ย 
21,673 บาทต่อปี และมีหนี้สินเฉลี่ย 29,974 บาทต่อครัวเรือน (ตารางที่ 2) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.0 ท้า
การประมงเป็นอาชีพรอง รายได้จากการประมงเฉลี่ย 6,824 บาทต่อปี และรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ เฉลี่ย 
171,527 บาทต่อปี และมีหนี้สินเฉลี่ย 177,778 บาทต่อครัวเรือน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมงเป็น
อาชีพหลักมีการถือครองที่ดินน้อยมากโดยมีค่าเฉลี่ย 0.7 ไร่ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง  
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ถือครองที่ดินเฉลี่ย 17.9 ไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของผู้ถือครองที่ดินท้าการเกษตรภาคใต้ ที่มีเนื้อที่ถือครอง
โดยเฉลี่ย 16.8 ไร่ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2546) และลักษณะบ้านเรือนของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในอ่าง
เก็บน้้า มีลักษณะเป็นแพลอยน้้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแพตามผู้รับซื้อปลา โดยแยกกันแต่ละครัว 
 

ตารางที่ 2 รายได้ หนี้สิน และการถือครองที่ดินของชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัด     
สุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

อาชีพประมง 
จ้านวน รายได้เฉลี่ย หนี้สินเฉลี่ย ถือครองที่ดิน 

ราย ร้อยละ (บาท/ปี) (บาท/ครัวเรือน/ปี) เฉลี่ย (ไร่) 
อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา(1)      
- ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก 18 60.0 76,765 29,974 0.7 
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพรอง   21,673   
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพหลัก 12 40.0 171,527 177,778 17.9 
- ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง   6,824   
แม่น้้าตาปี(2)      
- ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก  30.3 77,054 52,769 5.8 
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพรอง   10,513   
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพหลัก  69.7 165,210 77,181 13.5 
- ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง   25,888   
ทะเลน้อย (3)      
- ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก  78.0 54,126 31,075 1.6 
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพรอง   21,606   
- ท้าอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพหลัก  22.0 86,190 34,125 3.4 
- ท้าการประมงเป็นอาชีพรอง   32,152   

(1) ผลการศึกษาครั้งนี ้
(2) ผลการศึกษาของ นิติกร และคณะ (2552)  
(3) ผลการศึกษาของ นิติกร และคณะ (2553)  
 

3.  สภาวะการท้าการประมง 
 

 3.1 ประเภทเครื่องมือประมงในอ่างเก็บน้้าเข่ือนรัชชประภา  
 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีท้าการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา พบเครื่องมือประมง
ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ เบ็ดราว ข่าย ปืนฉมวก ข่ายปลาบึก ลอบนอน และลอบพับ โดย
เครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากท่ีสุด คือ เบ็ดราว จ้านวน 20 ราย เพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถจับ
ปลาที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะปลากดเหลืองซึ่งมีราคาสูง รองลงมาคือ เครื่องมือข่ายจ้านวน 19 ราย เพราะเป็น
เครื่องมือที่สามารถจับปลาได้หลากหลายชนิด และจับได้ในปริมาณมากกว่าเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ ส่วนจ้านวน
เครื่องมือประมงแต่ละชนิดที่มีการใช้นั้น พบว่า เบ็ดราวมีการใช้มากที่สุดจ้านวน 3,410 ตา (171 ตา/ราย) 
รองลงมาคือ ข่ายจ้านวน 305 ผืน (16 ผืน/ราย) ส่วนเครื่องมืออ่ืน ๆ นั้น พบว่า ลอบนอนจ้านวน 165 หลัง 
(28 หลัง/ราย) ลอบพับหรือไอ้โง่จ้านวน 25 หลัง (25 หลัง/ราย) ข่ายปลาบึกจ้านวน 19 ผืน (3 ผืน/ราย) และ
ปืนฉมวก 8  อัน (1 อัน/ราย) (ตารางที ่3 และภาพท่ี 2) 
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ตารางที่ 3 สัดส่วนการใช้เครื่องมือประมงของชาวประมง ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

ชนิดเครื่องมือประมง ชาวประมง  จ้านวนเครื่องมือประมงแตล่ะชนิดที่ใช้ 
 (ราย) พิสัย (ต่อราย) เฉลี่ย (ต่อราย) จ้านวนรวม ร้อยละ 
เบ็ดราว (ตา) 20 20-300 171 3,410 86.72 
ข่าย (ผืน) 19 6-30 16 305 7.76 
ปืนฉมวก (อัน) 7 1-2 1 8 0.20 
ข่ายปลาบึก (ผืน) 7 2-4 3 19 0.48 
ลอบนอน (หลัง) 6 5-50 28 165 4.20 
ลอบพับ (หลัง) 1 25 25 25 0.64 

หมายเหต:ุ ชาวประมง 1 ราย ใช้เครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ร้อยละของเครื่องมือท้าการประมงที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการ
ส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภานั้น ชาวประมงเลือกใช้เครื่องมือประมง
ประเภทเบ็ดราว และข่าย เป็นเครื่องมือหลักในการจับสัตว์น้้า เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง      
ในการจับสัตว์น้้า รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่ายตามสภาพพ้ืนที่แหล่งท้าประมง ซึ่ง
สามารถจับปลาขนาดใหญ่ในเครื่องมือเบ็ดราว และจับปลาได้มากทั้งปริมาณและชนิดปลาในเครื่องมือข่าย 
นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ส้ารวจยังพบว่าชาวประมงบางรายใช้เครื่องมือประมงมากกว่าหนึ่งประเภทในการท้า
การประมงต่อครั้ง และยังมีการเปลี่ยนประเภทของเครื่องมือประมงเพ่ือความเหมาะสมตามช่วงเวลาในรอบปี 
ซึ่งรายละเอียดและรูปแบบการใช้เครื่องมือประมงแต่ละประเภท มีดังนี้ 
 เบ็ดราว เป็นเบ็ดที่มีหลายตา ผูกติดกันด้วยเชือกเพ่ือให้เกิดความยาว โดยวางเบ็ดในตอนเย็น (16.00-
17.00 น.) และกู้ในตอนเช้า (5.00-7.00 น.) ส่วนใหญ่ใช้เบ็ดราวในคืนเดือนมืด นิยมใช้เบ็ดขนาดเบอร์ 9-10 
จ้านวนเบ็ดแต่ละชุดประมาณ 4-5 ตา ซึ่งสั้นกว่าเบ็ดราวในแม่น้้าตาปีเพราะพ้ืนที่ริมตลิ่งในอ่างเก็บน้้ามีตอไม้
มาก ถ้าสายเบ็ดยาวเกินไปจะเสียหายจากการเกี่ยวพันกับตอไม้หรือกิ่งไม้ได้ง่าย เหยื่อที่น้ามาใช้มักเป็นลูกปลา
ชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกปลาชะโดขนาดความยาว 5-10 เซนติเมตรใช้ตกปลากระสูบขีด ลูกปลาหมอไทยขนาด
ความยาว 4 เซนติเมตรใช้ตกปลากดเหลือง ช่อน และปลาชะโด และชิ้นไขมันหมักก็ใช้ตกปลากดเหลือง
เช่นเดียวกัน 

ข่าย ชาวประมงส่วนใหญ่วางข่ายในเวลาเย็น (16.00-17.00 น.) และกู้ข่ายในตอนเช้า (5.00-
7.00 น.)  โดยนิยมวางข่ายในแนวบริเวณพ้ืนที่ราบริมเกาะที่มีแนวสาหร่ายขึ้นหนาแน่น เพราะมักมีปลาอาศัย
อยู่และมีการว่ายน้้าเข้าออกระหว่างกลุ่มสาหร่าย เช่น ปลาซ่า และปลาสร้อยนกเขา ในช่วงฤดูน้้าหลาก เมื่อฝน
ตกหนักกระแสน้้าไหลแรงจนท้าให้น้้าในคลองขุ่น จะกระตุ้นให้ปลาเดินทางไปวางไข่ในล้าคลองบริเวณต้นน้้า 
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ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวประมงจับปลาได้มากที่สุดในรอบปี นอกจากนี้ช่วงที่ฝนตกหนักมักมีแมงเม่าบินออกจาก
ปุาจ้านวนมาก ชาวประมงจะจับปลากระแหได้มากเพราะปลากระแหออกจากที่หลบซ่อนเพ่ือกินแมงเ ม่าที่บิน
ตกลงมาลอยบนผิวน้้า โดยทั่วไปปลาที่จับได้ด้วยข่ายส่วนใหญ่ คือ ปลากระมัง กระแห หมอช้างเหยียบ ไส้ตัน
ตาแดง กระสูบขีด และปลากดเหลือง 

ปืนฉมวก เป็นลักษณะรูปร่างเหมือนลูกศร ท้าด้วยเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.5 นิ้ว 
ยาว 1-1.2 เมตร และผูกติดกับเชือก เพ่ือให้ยิงออกไปแล้วสามารถดึงกลับได้  ตัวปืนท้าด้วยไม้ ใช้แรงยิงจาก
ยางที่ท้ามาจากหนังยาง โดยมักใช้เครื่องมือประเภทนี้ในเวลากลางวัน และท้าการหาฝูงปลาด้วยการสังเกต
ลักษณะปลาผุดในตอนเช้า เนื่องจากปลาแต่ละชนิดมีลักษณะการผุดไม่เหมือนกัน เช่น ปลาชะโดหรือปลาแรด 
ขึ้นฮุบอากาศแบบโผล่เฉพาะส่วนหัวขึ้นมา ส่วนปลายี่สกเทศ สังเกตจากการเคลื่อนไหวของหญ้าในขณะที่ปลา
กินพืชน้้าและตะไคร่บริเวณกลุ่มหญ้า นอกจากนี้ชาวประมงมักจะได้กลิ่นคาวปลา เมื่อเห็นปลาในระยะ 25 
เมตร ชาวประมงก็จะลงจากเรือและว่ายน้้าเข้าไปหาปลา ในบางครั้งปลาชะโด หรือปลาแรดก็จะว่ายน้้าเข้ามา
หาชาวประมงด้วย  เมื่อได้ระยะห่างประมาณ 3 เมตรจึงถือเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการยิง และมีโอกาสในการ
ยิงถูกประมาณร้อยละ 70 และเพ่ือให้ง่ายต่อการยิงและปลาติดศรแน่นที่สุด ชาวประมงจึงมักยิงเข้าที่ตัวปลาใน
บริเวณล้าตัวที่หนาสุด  นอกจากนี้ในช่วงเดือนมืด เวลาประมาณ 19.00-2.00 น. ชาวประมงมักจะด้าน้้าลงไป
ยิงปลาโดยหายใจด้วยสายยางจากเครื่องปั๊มลมในบริเวณหน้าผาใต้น้้า ซึ่งจะได้ปลากระสูบขีดและปลาหมอ
ช้างเหยียบ  โดยสรุปของการใช้เครื่องมือประเภทนี้พบว่า ชนิดปลาที่จับได้ส่วนใหญ่ คือ ปลาชะโด แรด หมอ
ช้างเหยียบ ยี่สกเทศ และปลากดเหลือง 
 ข่ายปลาบึก เป็นข่ายขนาดตา 45-50 เซนติเมตร ยาว 50-80 เมตร ลึก 19-20 ตา ท้าด้วยอวนเบอร์ 
75 และ 90 โดยเมื่อค้านวณราคาต้นทุนที่ไม่รวมค่าแรงมีราคา 3,000-4,000 บาทต่อผืน ชาวประมงแต่ละราย
มีข่ายประเภทนี้ 2-4 ผืน และมักใช้ในการจับปลาบึกเท่านั้น โดยปลาบึกที่พบมักอยู่รวมกันเป็นฝูงอย่างน้อย   
5-6 ตัว ในตอนเช้าที่ลมสงบผิวน้้าเรียบเหมือนกระจก เมื่อชาวประมงมองเห็นฝูงปลาบึกผุดจากที่ไกล ๆ  จึงเข้า
ไปสังเกตบริเวณกลุ่มสาหร่ายถ้าหากพบว่ากลุ่มสาหร่ายขาดแยกออกจากกันเนื่องจากปลาบึกกิน ก็จะเห็นมูล
ของปลาบึกลักษณะเป็นก้อนยาวเป็นท่อน ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 เซนติเมตร ซึ่งปลากินพืชชนิดอ่ืนจะ
รุมกินเป็นอาหาร  จึงสามารถคาดการได้ว่าบริเวณดังกล่าวต้องมีฝูงปลาบึกอาศัยอยู่ ก็จะท้าการวางข่ายใน
ลักษณะทีข่วางล้าน้้า โดยผูกปลายข่ายแต่ละด้านไว้กับตอไม้ และผูกทุ่นซึ่งท้าด้วยแกลลอนน้้ามันขนาด 5  ลิตร 
และตีนข่ายถ่วงด้วยก้อนหิน เพ่ือให้ข่ายจมจากผิวน้้าลงไปประมาณ 2 เมตร จากนั้นจึงท้าการตรวจข่ายในตอน
เช้าทุกวัน โดยทั่วไปชาวประมงสามารถจับปลาบึกได้มากในช่วงฤดนู้้าหลากเพราะฝูงปลาบึกซึ่งปกติจะอาศัยอยู่
ในเขตอนุรักษ์จะว่ายออกมานอกเขต ช่วงไหนจับปลาบึกได้มาก ขายไม่หมด ก็สามารถเก็บปลาให้มีชีวิตอยู่ได้ 
3-4 วัน ด้วยการร้อยเชือกผ่านเหงือกมัดปาก แล้วผูกโยงกับหาง ปลาบึกที่จับได้ส่วนใหญ่ มีขนาดระหว่าง   
60-100 กิโลกรัม 

ลอบนอน  มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60-70 เซนติเมตร ยาว 1.8-2 
เมตร ก่อนวางลอบชาวประมงมักจะด้าน้้าส้ารวจพ้ืนที่ก่อนว่ามีปลาอาศัยอยู่หรือไม่ ส่วนใหญ่วางลอบลึก
ประมาณ 2-10 เมตร โดยใช้เหยื่อหมักเป็นตัวล่อให้ปลาเข้ามาในลอบ การท้าเหยื่อหมักประกอบด้วยไขมันวัว 
50 กิโลกรัม ปลาเน่า 30-50 กิโลกรัม ไข่ไก่ 30 ฟอง น้้ากะทิจากเนื้อมะพร้าวขูด 10  กิโลกรัม หมักในโอ่งหรือ
ถังขนาด 100  ลิตร นาน 14 วัน จะได้ก้อนเหยื่อ เป็นก้อนเหลวสีขาวมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเมื่อหยดลงบนผิวน้้า
ก้อนเหยื่อจะแตกออกและลอยหมุนเป็นวงกลม แสดงถึงการแตกตัวดี กลิ่นจะกระจายไปไกล โดยใส่เหยื่อขนาด
ประมาณก้าปั้น มัดด้วยอวนมุ้งสีฟูาเพ่ือปูองกันเหยื่อละลายเร็วเกินไป วางทิ้งไว้ประมาณ 3-5 คืน แล้วจึงกู้ลอบ
ระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 12.00 น.  สัตว์น้้าที่จับได้คือ ปลากดเหลือง  
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ลอบพับ หรือไอ้โง่ ซึ่งชาวประมงมักเรียกกันในพ้ืนที่ว่า ลอบซิ่ง มีลักษณะพิเศษคือมีรูปร่าง
สี่เหลี่ยม ที่มีพ้ืนที่หน้าตัดประมาณ 50x70 ตารางเซนติเมตร และมีโครงเหล็กเส้นรูปสี่เหลี่ยมประมาณ 8-12 
วง ลักษณะเป็นช่องต่อกันยาวออกไป แต่ละช่องยาวประมาณ 60 รวมยาวประมาณ 5-8 เมตร และวงเหล็กเส้น
จะดูคล้ายเป็นปล้องไปเรื่อย ๆ ดูคล้ายตัวหนอน โดยปลาสามารถเข้าทางด้านข้างได้ทั้งสองข้าง โครงเป็นเหล็ก
หุ้มด้วยอวนสีเขียวขนาดตา 4-5 เซนติเมตร ไมต่้องใส่เหยื่อล่อ วางตามแนวชายตลิ่งน้้าลึกประมาณ 2-10 เมตร
ในบริเวณที่คาดว่าจะมีปลาบู่อาศัยอยู่ โดยวางทิ้งไว้ประมาณ 3-5 คืน แล้วจึงกู้ลอบระหว่างเวลา 6.00 น. 
ถึง 12.00 น. สามารถจับได้ทั้งปลาบู่ทราย และกุ้งก้ามกราม  

 

3.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง 
ผลจับสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาสามารถพบได้ทั้งชนิดที่กรมประมงปล่อยเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตของแหล่งน้้า และชนิดที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ โดยผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) 
ของข่ายในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา เท่ากับ  1,259.2 กรัมต่อข่าย 100 ตารางเมตรต่อ 12 ชั่วโมง ซึ่งมีค่า
มากกว่าผลจับของข่ายในแม่น้้าพอง ชี มูล (มานพ และคณะ, 2547) ในแม่น้้าตรัง (สุวิมล และอนันต์, 2547) 
และในแม่น้้าตาปี (นิติกร และคณะ, 2552) ที่มีค่าเท่ากับ 410, 472 และ1,155.0 กรัมต่อข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อ 12 ชั่วโมง ตามล้าดับ ในขณะทีผ่ลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของลอบนอนเท่ากับ 
49.6 กรัม ต่อลอบหนึ่งหลังต่อ 24 ชั่วโมง มีค่าน้อยกว่าผลจับของลอบในแม่น้้าปากพนัง (อรัญญา, 2547) และ
ในแม่น้้าตาปี (สุภาพ และคณะ, 2549; นิติกร และคณะ, 2552) ที่มีค่าเท่ากับ 202.5, 250.0 และ 278.5 กรัม 
ต่อลอบหนึ่งหลังต่อ 24 ชั่วโมง ตามล้าดับ ซึ่งการที่ผลจับด้วยลอบในแม่น้้าตาปีสูงกว่าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชป
ระภามาก อาจเป็นเพราะชาวประมงในแม่น้้าตาปีนิยมใช้ลอบจับปลาตามคูคลองในช่วงฤดูปลาวางไข่จึงจับปลา
ได้มากกว่าชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาที่ส่วนใช้ลอบจับปลากระจายทั่วอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประ
ภาตลอดทั้งปี ส่วนผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของเบ็ดราวเท่ากับ 48.7 กรัมต่อเบ็ดหนึ่ง
ตาต่อ 12 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าผลจับเบ็ดราวในแม่น้้ามูล (ไมตรี และสันทนา, 2535) ในแม่น้้าตาปี (นิติกร และ
คณะ, 2552) ที่มีค่าเท่ากับ 41.0 และ 27.7 กรัมต่อเบ็ดหนึ่งตาต่อ 12 ชั่วโมง ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4)  

  

ตารางที่ 4  ผลจับสัตว์น้้าของเครื่องมือประมงหลักในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก
การส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

เครื่องมือ ผลจับต่อหน่วยเครื่องมือ แหล่งน้้า อ้างอิง 
ข่าย 1,259.2   (กรัม/100 ตร.ม./12 ชม.) อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา การศึกษาในครั้งนี้  
ข่าย 1,155.0 (กรัม/100 ตร.ม./12 ชม.) แม่น้้าตาป ี นิติกร และคณะ (2552) 
ข่าย 472.0 (กรัม/100 ตร.ม./12 ชม.) แม่น้้าตรัง สุวิมล และอนันต์ (2547) 
ข่าย 410.0 (กรัม/100 ตร.ม./12 ชม.) แม่น้้าพอง ชี มลู มานพ และคณะ (2547) 
ลอบ 49.6 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา การศึกษาในครั้งนี้ (2553) 
ลอบ 278.5 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าตาป ี นิติกร และคณะ (2552) 
ลอบ 250.0 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าตาป ี สุภาพ และคณะ (2549) 
ลอบ 202.0 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าปากพนัง อรัญญา (2547) 
เบ็ดราว 48.7 (กรัม/ตา/12 ชม.) อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา การศึกษาในครั้งนี้ (2553) 
เบ็ดราว 27.7 (กรัม/ตา/12 ชม.) แม่น้้าตาป ี นิติกร และคณะ (2552) 
เบ็ดราว 41.0 (กรัม/ตา/12 ชม.) แม่น้้ามูล ไมตรี และสนัทนา (2535)  
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4.  การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
 

               จากการสัมภาษณ์ชาวประมง พบว่าบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภามีลักษณะการท้าการ
ประมง การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า และวิถีการตลาด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ชาวประมง หมายถึง ผู้ที่ใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา มีจ้านวน 64 ราย 
 แพปลา หมายถึง ผู้รวบรวมสัตว์น้้าจากชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา และเป็นผู้สนับสนุน

เงินทุนในการจัดซื้อเครื่องมือท้าการประมงให้แก่ชาวประมง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องขายสัตว์น้้าที่ได้ให้กับแพ
ปลานั้นๆ จ้านวน 6 กลุ่มแพ 

 ผู้ค้าส่ง หมายถึง พ่อค้าคนกลางที่ท้าหน้าที่รวบรวมหรือรับซื้อสัตว์น้้าจากแพปลาที่น้ามาส่งบริเวณท่าขึ้น
ปลา โดยผู้ค้าส่งมีการขายปลีกสัตว์น้้าบางส่วนให้กับผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคบริเวณท่าขึ้นปลาด้วย โดยท่า
ขึ้นปลาบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา มี 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสันเขื่อน มีการซื้อขายกับแพปลาโดยตรง 
และบริเวณท่าขึ้นปลามีกิจกรรมทางการประมงหลายรูปแบบทั้งการขายส่ง และขายปลีก ตลอดจนมีการ
แปรรูปสัตว์น้้า ได้แก่ ปลาตากแห้ง ปลาส้ม และไตปลา ส่วนผู้ค้าปลีก หมายถึง ผู้ที่มารับซื้อสัตว์น้้าจาก
ผู้ขาย (แพปลา) ที่บริเวณท่าขึ้นปลาเพ่ือน้าไปจ้าหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภค 

วิถีการตลาดของสัตว์น้้าที่จับได้จากอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภานั้นพบว่า  สัตว์น้้าที่จับได้ส่วน
ใหญม่ีการจ้าหน่ายให้กับแพปลา (หรือผู้รวบรวมสัตว์น้้า) เหลือเพียงเล็กน้อยเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ในขณะที่
แพปลาก็น้าสัตว์น้้าที่รวบรวมได้ส่งจ้าหน่ายต่อให้กับผู้ค้าส่ง หรือผู้รวบรวม และผู้ค้าปลีกบริเวณท่าขึ้นปลาอีก
ทอดหนึ่ง ส่วนสัตว์น้้าที่มีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ ปลาบู่ และปลากดเหลือง ก็จะถูกคัดออกและน้าไปเลี้ยงต่อ 
ในกระชังเพ่ือให้ได้ขนาดตลาด และไว้จ้าหน่ายให้กับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแพปลาเองก็มีการ
จ้าหน่ายสัตว์น้้าบางส่วนให้กับผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคโดยตรงที่เข้ามาซื้อสัตว์น้้าบริเวณท่าขึ้นปลา ทั้งในรูปปลา
มีชีวิต ปลาสด และสัตว์น้้าแปรรูปอีกด้วย (เนื่องจากสัตว์น้้าบางชนิดมีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ได้แก่ ปลาส้ม 
ไตปลา และปลาตากแห้ง) (ภาพท่ี 3)  

ในขณะที่การแปรรูปสัตว์น้้า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.0 มีการบริโภคในรูปปลาสด และกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 50.0 น้าปลาที่จับได้ไปแปรรูป โดยมีการแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวร้อยละ 44.0 ปลาส้ม 
ร้อยละ 24.0 ปลาเค็มร้อยละ 16.0 และปลาร้าร้อยละ 16.0 

การใช้ประโยชน์สัตว์น้้าที่จับได้ของชาวประมงนั้น มีช่องทางการกระจายผลผลิตเพียงช่องทาง
เดียวเท่านั้นที่น้าไปสู่การบริโภค คือ น้าสัตว์น้้าที่จับได้ขายให้แก่แพปลาร้อยละ 90 ของผลจับสัตว์น้้า โดยที่
เหลืออีกร้อยละ 10 นั้นใช้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน โดยรูปแบบการขายสัตว์น้้าของแพปลามีลักษณะการ
จ้าหน่าย คือ 1) ขายส่งและขายปลีกให้กับผู้ซื้อที่ท่าขึ้นปลา ร้อยละ 82 2) แปรรูปเนื่องจากสัตว์น้้าบางส่วน
ตาย และไม่มีผู้รับซื้อร้อยละ 5 และ 3) น้าไปเลี้ยงต่อในกระชัง เนื่องสัตว์น้้าเหล่านั้นยังมีขนาดเล็ก หากน้าไป
จ้าหน่าย จะท้าให้ราคาลดลง เช่นเดียวกันผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกที่บริเวณท่าขึ้นปลาก็มีการจ้าหน่ายทั้งสัตว์น้้าสด
และแปรรูป ให้แก่ผู้ค้าปลีกร้อยละ 74 และทั้งผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกมีการจ้าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคและ
ภัตตาคารทั้งหมด 
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ภาพที่ 3 วิถีการตลาดสัตว์น้้าภายในในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 
 

ส่วนการบริโภคสัตว์น้้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคสัตว์น้้าประมาณ 870 กรัมต่อคนต่อวัน 
หรือ 316.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าการศึกษาของบุญส่ง และคณะ (2538) ที่รายงานการบริโภคสัตว์น้้า
ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันมีค่าเท่ากับ 230.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และสูงกว่าชาวประมงในลุ่มน้้าตาปี ลุ่มน้้า
สงครามตอนล่าง คนไทย และคนญี่ปุุน มีค่าเท่ากับ 61.2 50.3 32.0 และ67.0 ตามล้าดับ ดังตารางที่ 5 ทั้งนี้อาจ
เป็นเนื่องจากชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภามีการบริโภคสัตว์น้้าเป็นอาหารหลักของครัวเรือนเพ่ิม
มากขึ้น เพราะความห่างไกลจากชุมชน จึงท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการซื้ออาหารชนิดอื่น  
ตารางที่ 5  การบริโภคสัตว์น้้าของชาวประมงในบริเวณต่าง ๆ เปรียบเทียบกับในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 
 

บริโภคสัตว์น้้า (กก./คน/ปี) กลุ่มตัวอย่าง อ้างอิง 
316.3 ชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา การศึกษาในครั้งนี้  
230.4 ชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา บุญส่งและคณะ 2538 
61.2 ชาวประมงบริเวณแม่น้้าตาปี นิติกร และคณะ (2552) 
50.3 ลุ่มน้้าสงครามตอนล่าง Hortle and Suntornratana (2008) 
32.0 คนไทย FAO (2006) อ้างตาม Hortle (2007) 
67.0 คนญี่ปุุน FAO (2006) อ้างตาม Hortle (2007) 
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แพปลา (ผู้รวบรวมสตัว์น้้า) 
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5. ความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
 

          5.1 ความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
จากการสัมภาษณ์ชาวประมงซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเพ่ือเสนอความคิดเห็นตาม

การแสดงออกในส่วนของความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าบริเวณอ่าง
เก็บน้้าเข่ือนรัชชประภา (ตารางท่ี 6) มีผลการศึกษา ดังนี้  

1. มาตรการห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ และระเบิดในการจับสัตว์น้้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด 
เห็นด้วยถึงร้อยละ 96.7 

2. มาตรการที่กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้า          
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 90.0 โดยกลุ่มตัวอย่างอยากให้ปล่อยปลาบึก สวาย กดเหลือง ยี่สกเทศ 
กุ้งก้ามกราม และปลากระแห เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอ่างเก็บน้้า โดยเฉพาะปลากระแหนั้นเมื่อน้ามา
แปรรูปเป็นปลาส้มแล้วขายดีกว่าปลาชนิดอื่นเพราะมีสีสันสวยงามกว่า 

3. มาตรการก้าหนดให้งดจับปลาในฤดูวางไข่ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 100.0 
เนื่องจากทุกคนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ในฤดูวางไข่หากไม่มีการจับปลาก็จะท้าให้ปลามีการแพร่
ขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ้านวนได้ในปริมาณมาก และจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนของแหล่งน้้าได้     
อีกท้ังศูนย์บริหารจัดการประมงน้้าจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานี ยังได้อนุโลมให้ชาวประมงมีการจับปลาได้บ้างในอ่าง
เก็บน้้าที่มีลักษณะเป็นอ่าวเปิด แต่ห้ามจับสัตว์ในล้าคลองต้นน้้าโดยเด็ดขาด โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
พ้ืนที่อย่างเข้มงวด จึงท้าให้มาตรการดังทีก่ล่าวมาไม่มีผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง  

4. มาตรการก้าหนดให้มีเขตรักษาพืชพันธุ์เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของพ่อแม่พันธุ์ปลา กลุ่มตัวอย่าง 
เห็นด้วยเพียงร้อยละ 36.7 ทั้งนี้อาจเป็นเนื่องจากชาวประมงเองยังไม่เข้าใจว่าเขตรักษาพืชพันธุ์เกี่ยวข้องกับ
ปริมาณปลาที่เพ่ิมขึ้นอย่างไร หรือการก้าหนดเขตรักษาพืชพันธุ์แล้วจะท้าให้ปลามีจ้านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างไร 
ในขณะที่ชาวประมงเองก็มีความต้องการในการจับปลาสูง 

5. มาตรการห้ามจับสัตว์น้้าขนาดเล็ก เนื่องจากมีผลท้าให้สัตว์น้้าในธรรมชาติมีจ้านวนลดลง    
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยถึงร้อยละ 96.7 

6. มาตรการห้ามจับปลาในพ้ืนที่วางไข่ เช่น พ้ืนที่ล้าคลองบริเวณต้นน้้า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย       
เกือบทั้งหมดเห็นด้วยถึงร้อยละ 96.7 

7. มาตรการรักษาความสะอาดในอ่างเก็บน้้า โดยไม่ควรทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้้า     
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 90 เนื่องจากอ่างเก็บน้้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส้าคัญ
ระดับประเทศ จึงควรรักษาความสะอาด 

8. มาตรการการมีกองทุนเก็บเงินค่าจับปลาจากชาวประมง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 
100.0 เนื่องจากจะได้น้าเงินไปซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยทดแทนในอ่างเก็บน้้า และท้าให้เกิดความรู้สึกรักและ   
หวงแหนในสิ่งของที่เป็นของตนเองจะได้ช่วยกันดูแล 

9. มาตรการลดการจับสัตว์น้้า เนื่องจากปัจจุบันปริมาณสัตว์น้้ามีแนวโน้มลดลง กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 83.3 เพ่ือจะได้มีจ้านวนสัตว์น้้าเพ่ิมมากขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน       
ในปริมาณที่มากเหมือนเช่นในอดีต แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจ้านวนชาวประมงในอ่างเก็บน้้ามีจ้านวนลดลง
จากอดีตกว่าครึ่ง เพราะฉะนั้นสาเหตุหลักของการลดลงของสัตว์น้้าจึงไม่ได้มาจากการจับสัตว์น้้ามากเกินไป
เพียงสาเหตุเดียว 

เมื่อน้าคะแนนความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า
ในทะเลน้อยมาจัดแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง แล้วน้าผลที่ได้ 
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มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา  และ
รายได้จากการประมงของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อระดับคะแนนความคิดเห็นต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา (p>0.05) (ตารางผนวก ข.ที่ 2.1.1-2.1.3) 

 

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้า
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 
2553 

 

มาตรการ (n=30) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. ห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ  และระเบดิในการจับสตัว์น้้า   96.7 (29) 3.3 (1) 

2. การปล่อยพันธ์ุสตัว์น้้า เป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสตัว์น้้า 90.0 (27) 10.0 (3) 

3. ห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข ่ 100.0 (30) - (-) 

4. เขตรักษาพืชพันธุ์ เพื่อเป็นแหลง่อาศัยของพ่อแม่พันธ์ุปลาช่วยเพิ่มจ้านวน
ปลาในอ่างเก็บน้้า 

36.7 (11) 63.3 (19) 

5. การจับสัตว์น้้าขนาดเล็ก ท้าให้สัตว์น้้าในธรรมชาติมจี้านวนลดลง 96.7 (29) 3.3 (1) 

6. การห้ามจับปลาในพื้นที่วางไข่ 96.7 (29) 3.3 (1) 
7. การรักษาความสะอาดในอ่างเกบ็น้้า 90.0 (27) 10.0 (3) 

8. การมีกองทุนเก็บเงินค่าจับปลาจากชาวประมง 100.0 (30) - (-) 

9. การลดการจับสตัว์น้้า เนื่องจากปัจจุบันปริมาณสัตว์น้้ามีแนวโนม้ลดลง 83.3 (25) 16.7 (5) 

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จ้านวนรายที่สัมภาษณ ์
 

5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในอ่างเก็บ
น้้าเขื่อนรัชชประภา 
      จากการสัมภาษณ์ชาวประมงซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเพ่ือเสนอความคิดเห็นตาม
การแสดงออกในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ
ชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา ทั้ง 3 ด้านตามสรีรัตน์ (2546) คือ (1) ด้านการร่วมคิด และตัดสินใจ 
(2) ด้านการร่วมปฏิบัติการ และประเมินผล และ (3) ด้านการร่วมรับประโยชน์ (ตารางท่ี 7) มีผลการศึกษา คือ 

1. ด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ   
        1.1 ควรมีการรวมกลุ่มชาวประมงให้ชัดเจนและจดทะเบียนเป็นกลุ่มประมง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เห็นด้วยร้อยละ 100.0 

1.2 ชาวประมงทุกคนในชุมชนต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มประมงในอ่างเก็บน้้า จึงจะหาปลา 
ในอ่างเก็บน้้าได้ (เพ่ือให้เข้าใจระเบียบของกลุ่ม และปฏิบัติตาม) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 90.0 
 1.3 สมาชิกในกลุ่มที่มีการจดทะเบียนควรเข้าร่วมตัดสินใจในการจัดการประมงของกลุ่ม           
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเพียงร้อยละ 30.0 เพราะในบางครั้งกฎกติกาบางประการที่อาจถูกก้าหนดโดยสมาชิกส่วน
ใหญ่ในกลุ่มนั้น ไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งหมด แต่ควรอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และกฎระเบียบ
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องมาใช้ในการอ้างอิงด้วยเพ่ือความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการประมงของกลุ่ม 

      1.4 ควรให้กลุ่มชาวประมงสามารถออกกฎระเบียบการท้าการประมงได้อย่างอิสระ โดยกรม
ประมงหรือส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องท้าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาและให้ค้า แนะน้าทางวิชาการเท่านั้น       
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 76.7 เพราะการออกกฎระเบียบการท้าการประมงที่ถูกต้อง      
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และเหมาะสม ในบางครั้งอาจไม่ใช่สิ่งที่ชาวประมงต้องการ แต่เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในแหล่งน้้า
นั้นๆ 

1.5 การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการประมง ควรให้กลุ่มประมงเป็นผู้จัดท้าร่วมกับเจ้าหน้าที่      
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 76.7 
  2. ด้านการร่วมปฏิบัติการและประเมินผล 
  2.1 ควรให้กลุ่มประมงเป็นผู้ดูแลการท้าการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา กลุ่มตัวอย่าง
เกือบทั้งหมดเห็นด้วย ร้อยละ 96.7 
  2.2 กลุ่มประมงควรจัดให้มีการแบ่งเขตการประมงเป็นพ้ืนที่ประมง และพ้ืนที่อนุรักษ์          
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 96.7 
  2.3 กลุ่มประมงควรด้าเนินการห้ามใช้เครื่องมือประมงที่ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้า เช่น การใช้ไฟฟูา 
และยาเบื่อ กลุ่มตัวอยา่งเกือบทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 96.7 
  2.4 ชาวประมงควรปล่อยปลามีไข่ที่อาจจับได้จากอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญเ่ห็นด้วยร้อยละ 83.3 เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในแหล่งน้้านั้นๆ 
  2.5 ชาวประมงควรช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราดูแลการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การ
แจ้งเบาะแสผู้กระท้าความผิด กลุ่มตัวอย่างเห็นเพียงด้วยร้อยละ 43.3 เพราะชาวประมงบางส่วนเห็นว่าการ
กระท้าดังกล่าวอาจเป็นการสร้างศัตรู ซึ่งอาจมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและครอบครัว 
  2.6 กรมประมงควรให้มีการจัดการประมงโดยชุมชนประมง โดยให้ชุมชนมีอ้านาจทางกฎหมาย
รองรับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 86.7  
   3. ด้านการร่วมรับประโยชน์ 
  3.1 ปลาส่วนใหญ่ที่ชาวประมงบริโภคในครัวเรือนคือปลาที่จับได้จากอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา
นั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 93.3  
  3.2 เมื่อมีการจัดการประมงโดยกลุ่มประมง ท่านสามารถจับปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา   
ได้มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยร้อยละ 93.3 
  3.3 การน้าการจัดการประมงโดยชุมชนมาใช้ จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่มีใครเสียประโยชน์    
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 90.0 

ผลศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในอ่างเก็บน้้า
เขื่อนรัชชประภา สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยกับการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการ
รวมกลุ่ม และส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะออกกฎระเบียบการท้าประมง และมีการบังคับใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่      
อาจเนื่องจากในกรณีที่ต้องจับกุมผู้ฝุาฝืน ชาวประมงจะเกรงกลัวเจ้าหน้าที่มากกว่าชาวประมงด้วยกันเอง 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเชื่อว่าการจัดการแบบมีส่วนร่วมจะท้าให้ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้้า
เขื่อนรัชชประภามีเพ่ิมมากข้ึน และจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงเพราะส่วนใหญ่บริโภคปลา
ที่จับได้จากอ่างเก็บน้้าเป็นอาหารหลักของครัวเรือน 

เมื่อน้าคะแนนความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน    
มีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภามาจัดแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่้า ระดับปานกลาง 
และระดับสูง แล้วน้าผลที่ได้มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ปัจจัย
ด้านอายุ การศึกษา  และรายได้จากการประมงของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อระดับคะแนนความคิดเห็นต่อ
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา (p>0.05)  (ตารางผนวก ข.ที่    
2.2.1-2.2.3) 
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ตารางที่ 7   ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในอ่างเก็บน้้าเขื่อน 
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 
2553 

 

แนวทางการจัดการทรัพยากรประมง (n=30) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. การร่วมคิด และตัดสินใจ       
1.1 ควรมีการรวมกลุ่มชาวประมงให้ชัดเจนและจด
ทะเบียนเป็นกลุ่มประมง  

100.0 (30) - (-) 

1.2 ชาวประมงทุกคนในชุมชนต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่ม และจดทะเบียนให้ถูกต้อง 

90.0 (27) 10.0 (3) 

1.3 ท่านควรเข้าร่วมตัดสินใจในการจัดการประมงของ
กลุ่มท่ีมีการจดทะเบียน 

30.0 (9) 70.0 (21) 

1.4 ควรให้กลุ่มชาวประมงสามารถออกกฎระเบียบ
การประมงได้อย่างอิสระ  กรมประมงหรือส่วนราชการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องท้าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาและให้
ค้าแนะน้าทางวิชาการเท่านั้น 

23.3 (7) 76.7 (23) 

1.5 การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการประมง ควรให้
กลุ่มประมงเป็นผู้จัดท้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

76.7 (23) 23.3 (7) 

2. การร่วมปฏิบัติการและประเมินผล     
2.1 ควรให้กลุ่มประมงเป็นผู้ดูแลการท้าการประมงใน
อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา  

96.7 (29) 3.3 (1) 

2.2 กลุ่มประมงควรจัดให้มีการแบ่งเขตการประมงเป็น
พ้ืนที่ประมง และพ้ืนที่อนุรักษ์ 

96.7 (29) 3.3 (1) 

2.3 กลุ่มควรด้าเนินการห้ามใช้เครื่องมือประมง ที่
ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้า  เช่น การใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ 

96.7 (29) 3.3 (1) 

2.4 ชาวประมงควรร่วมปล่อยสัตว์น้้า หรือปลามีไข่ที่
อาจจับได้จากอ่างเก็บน้้า 

83.3 (25) 16.7 (5) 

2.5 ควรช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราดูแลการท้าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย  เช่น การแจ้งเบาะแสผู้กระท้า
ความผิด 

43.3 (13) 56.7 (17) 

2.6 กรมประมงควรให้มีการจัดการประมงโดยชุมชน
ประมง  โดยให้ชุมชนมีอ้านาจทางกฎหมายรองรับ 

86.7 (26) 13.3 (4) 

3. การร่วมรับประโยชน์       
3.1 ปลาส่วนใหญ่ที่ท่านกินในครัวเรือนคือปลาที่ท่าน
จับได้จากอ่างเก็บน้้า 

93.3 (28) 6.7 (2) 

3.2 เมื่อมีการจัดการประมงโดยกลุ่มประมง ท่านจะ
สามารถจับปลาในอ่างเก็บน้้าได้มากข้ึน 

93.3 (28) 6.7 (2) 

3.3 การน้าการจัดการประมงโดยชุมชนมาใช้ จะเป็น
ประโยชน์กับทุกคน ไม่มีใครเสียประโยชน์ 

90.0 (27) 10.0 (3) 
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สรุปผลการศึกษา 
 

1. ลักษณะทั่วไปของอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา 
 

อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาเกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นล้าน้้าคลองแสง บริเวณหมู่ที่ 3 ต้าบล     
เขาพัง อ้าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียวสูง 94 เมตร ความยาว 
761 เมตร มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ีนที่อ่างเก็บน้้า 185 ตารางกิโลเมตร (115, 769 ไร่) 
ปริมาตรน้้าเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 2,598 ล้านลูกบาศก์เมตร ลักษณะของอ่างเก็บน้้าจะมีทิศทางการทอดตัวตามยาว
พาดผ่านจากทิศเหนือลงใต้และหักเยื้องไปทางทิศตะวันออก มีแนวเขาเป็นเทือกยาวพาดตามขวางบีบตัว    เข้า
หากันจนท้าให้เกิดลักษณะคอคอดเป็นช่วงๆ จากลักษณะดังกล่าวท้าให้แบ่งอ่างเก็บน้้าออกเป็น 3 บริเวณ โดย
บริเวณแรก  เป็นตอนล่างของอ่างเก็บน้้าติดกับสันเขื่อน ลักษณะพ้ืนที่เป็นอ่าวเปิด ระดับน้้ามีความลึก เฉลี่ย
มาก มีเกาะอยู่จ้านวนไม่มากนัก  เป็นเขตที่มีการตัดต้นไม้บริเวณรอบแนวขอบอ่างทั้งหมด โดยพ้ืนที่ในบริเวณ
ดังกล่าวกรมประมงประกาศให้เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ บริเวณที่ 2 เป็นตอนกลางของอ่าง ลักษณะพ้ืนที่เป็นอ่าว
เปิด  ระดับน้้ามีความลึกเฉลี่ยมาก พ้ืนที่มีความสลับซับซ้อนด้วยเกาะที่เป็นพ้ืนราบและเกาะที่เป็นหน้าฝา
หินปูน  สลับกับแนวต้นไม้ริมอ่าง  บริเวณท่ี 3 เป็นตอนบนของอ่างเก็บน้้า พ้ืนที่โดยรอบเป็นเขตต้นน้้าล้าธารที่
มีแนวคลองคดเคี้ยวและไม่กว้างมากนัก เหมาะเป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้้า 
 

2.  สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง 
 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย เนื่องจากลักษณะการท้าประมง บางครั้งต้องท้าการประมง    
คนเดียว ในช่วงเวลาใกล้ค่้าและเช้ามืด ในพ้ืนที่ห่างไกลชุมชน การท้าประมงจึงไม่ปลอดภัยส้าหรับเพศหญิง 
เพศหญิงจึงมีบทบาทในด้านการแปรรูปสัตว์น้้า และช่วยซ่อมแซมเครื่องมือประมง และมีอายุเฉลี่ย 40±11 ปี 
(18-60 ปี) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.0) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนประสบการณ์ใน
การท้าการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาเฉลี่ย 12.2±8.3 ปี มีประสบการณ์มากที่สุด 27 ปี น้อยที่สุด  
1 ป ี 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.0 ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก รายได้จากการประมงเฉลี่ย 76,765 
บาทต่อปี และมีรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ เฉลี่ย 21,673 บาทต่อปี รวมรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 55,047 บาทต่อ 
และลักษณะบ้านเรือนของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้้า มีลักษณะเป็นแพลอยน้้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแพ
ตามผู้รับซื้อปลา โดยแยกกันแต่ละครัว 
 

3.  สภาวะการท้าการประมง 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีท้าการประมงในอ่างเก็บน้้าเข่ือนรัชชประภา มีการใช้มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ เบ็ดราว 
ข่าย ปืนฉมวก ข่ายปลาบึก ลอบนอน และลอบพับ โดยเครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่ างนิยมใช้มากที่สุด คือ 
เบ็ดราว เพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถจับปลาที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะปลากดเหลืองซึ่งมีราคาสูง รองลงมาคือ 
เครื่องมือข่าย เพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถจับปลาได้หลากหลายชนิด และจับได้ในปริมาณมากกว่าเครื่องมือ
ชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งทั้ง 2 เครื่องมือหลักนี้ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการจับสัตว์น้้า รวมทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่ายตามสภาพพ้ืนที่แหล่งท้าประมง ส่วนเครื่องมือชนิดอ่ืนๆ ที่ยังพบมีการใช้ 
ได้แก่ ปืนฉมวก ข่ายปลาบึก ลอบนอน และลอบพับ  
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4.  การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
 

วิถีการตลาดบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภานั้น พบว่า  สัตว์น้้าที่จับได้ส่วนใหญ่มีการจ้าหน่าย
ให้กับแพปลา (หรือผู้รวบรวมสัตว์น้้า) เหลือเพียงเล็กน้อยเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ในขณะที่แพปลาก็น้าสัตว์น้้า
ที่รวบรวมได้ส่งจ้าหน่ายต่อให้กับผู้ค้าส่ง หรือผู้รวบรวม และผู้ค้าปลีกบริ เวณท่าขึ้นปลาอีกทอดหนึ่ง ส่วนสัตว์
น้้าที่มีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ ปลาบู่ และปลากดเหลือง ก็จะถูกคัดออกและน้าไปเลี้ยงต่อในกระชังเพ่ือให้ได้
ขนาดตลาด และไว้จ้าหน่ายให้กับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแพปลาเองก็มีการจ้าหน่ายสัตว์น้้า
บางส่วนให้กับผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคโดยตรงที่เข้ามาซื้อสัตว์น้้าบริเวณท่าขึ้นปลา ทั้งในรูปปลามีชีวิต ปลาสด 
และสัตว์น้้าแปรรูปอีกด้วย (เนื่องจากสัตว์น้้าบางชนิดมีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ได้แก่ ปลาส้ม ไตปลา และ
ปลาตากแห้ง) ส่วนการบริโภคสัตว์น้้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคสัตว์น้้าประมาณ 870 กรัมต่อคนต่อวัน 
หรือ 316.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทั้งนี้อาจเป็นเนื่องจากชาวประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภามีการบริโภค
สัตว์น้้าเป็นอาหารหลักของครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น เพราะความห่างไกลจากชุมชน จึงท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ซื้ออาหารชนิดอื่น  
 

5. ความคิดเห็นของชาวประมงต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับเกือบทุกมาตรการ เช่น การห้ามใช้ไฟฟูา
ยาเบื่อ และระเบิดในการจับสัตว์น้้า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อเพ่ิมปริมาณสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าของกรมประมง 
การก้าหนดให้งดจับปลาในฤดูวางไข่ การห้ามจับสัตว์น้้าขนาดเล็ก การห้ามจับปลาในพ้ืนที่วางไข่ การมีกองทุน
เก็บเงินค่าจับปลาจากชาวประมง การลดการจับสัตว์น้้า เนื่องจากปัจจุบันปริมาณสัตว์น้้ามีแนวโน้มลดลง และ
การรักษาความสะอาดในอ่างเก็บน้้า ยกเว้นมาตรการก้าหนดให้มีเขตรักษาพืชพันธุ์เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของพ่อ
แม่พันธุ์ปลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเนื่องจากชาวประมงเองยังไม่เข้าใจว่าเขตรักษาพืช
พันธุ์เกี่ยวข้องกับปริมาณปลาที่เพิม่ข้ึนอย่างไร หรือการก้าหนดเขตรักษาพืชพันธุ์แล้วจะท้าให้ปลามีจ้านวนเพ่ิม
มากขึ้นอย่างไร ในขณะที่ชาวประมงเองก็มีความต้องการในการจับปลาสูง 

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในอ่างเก็บ
น้้าเขื่อนรัชชประภา ทั้ง 3 ด้าน คือ (1) ด้านการร่วมคิด และตัดสินใจ (2) ด้านการร่วมปฏิบัติการ และ
ประเมินผล (3) ด้านการร่วมรับประโยชน์ สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยกับการจัดการประมงแบบมี
ส่วนร่วมในรูปแบบการรวมกลุ่ม และส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะออกกฎระเบียบการท้าประมง และมีการบังคับใช้
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อาจเนื่องจากในกรณีที่ต้องจับกุมผู้ฝุาฝืน ชาวประมงจะเกรงกลัวเจ้าหน้าที่มากกว่า
ชาวประมงด้วยกันเอง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเชื่อว่าการจัดการแบบมีส่วนร่วมจะท้าให้ทรัพยากร
ประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภามีเพ่ิมมากข้ึน และจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงเพราะ
ส่วนใหญ่บริโภคปลาที่จับได้จากอ่างเก็บน้้าเป็นอาหารหลักของครัวเรือน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. การวิจัยในครั้งนี้พบว่ามาตรการที่สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณสัตว์น้้า คือ การห้ามจับสัตว์น้้าในฤดูปลาวางไข่ 
การห้ามจับสัตว์น้้าขนาดเล็ก การห้ามจับปลาในพ้ืนที่วางไข่ การมีกองทุนเก็บเงินค่าจับปลาจากชาวประมง
น่าจะเป็นมาตรการที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตตาม
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนของแหล่งน้้าได้  

2. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ชาวประมงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการประมงแบบมี
ส่วนร่วมในรูปแบบการรวมกลุ่ม และส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะออกกฎระเบียบการท้าประมง และมีการบังคับ
ใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อาจเนื่องจากในกรณีที่ต้องจับกุมผู้ฝุาฝืน ชาวประมงจะเกรงกลัวเจ้าหน้าที่มากกว่า
ชาวประมงด้วยกันเอง ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างความตระหนักและความ
เชื่อมั่น ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้องท้าความเข้าใจให้ชุมชนยอมรับว่ามาตรการ และเห็นว่าจะมีผลดีต่อทรัพยากร
ประมงในอนาคต 
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3. การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในแม่น้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

นิติกร  ผิวผ่อง๑*  สุวิมล  สี่หิรัญวงศ์๒ ธีรภัทร์ ตงวัฒนากร๓ และสุวีณา  บานเย็น๔ 
 

๑สถาบันวิจัยสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครศรีธรรมราช 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพัทลุง 

๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการท้าการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในแม่น้้าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงลักษณะทั่วไปของแม่น้้าปากพนัง สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของ
ชาวประมง สภาวะการท้าประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า  โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ชาวประมง จ้านวน 94 ราย ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงสิงหาคม 2554 ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 81.9 และมีประสบการณ์ในการท้า
ประมงในแม่น้้าปากพนังเฉลี่ย 28.5±13.4 ปี มีประสบการณ์มากที่สุด 50 ปี น้อยที่สุด 1 ปี กลุ่มตัวอย่าง    
ร้อยละ 64.5 ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก ชาวประมงมีการใช้เครื่องมือประมง 5 ชนิด คือ ข่าย ลอบนอน    
เบ็ดราว เบ็ดคัน และแห โดยเครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุดคือ ข่าย รองลงมาคือ ลอบนอน 
เพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้จับสัตว์น้้าได้เกือบทุกฤดูกาล โดยสัตว์น้้าที่จับได้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.0) 
ชาวประมงขายเองในท้องถิ่นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคสัตว์น้้าประมาณ 251 
กรัมต่อคนต่อวัน หรือ 92.0 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 

 
 

ค้าส้าคัญ : การท้าการประมง เศรษฐกิจสังคม แม่น้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
* ผู้รับผิดชอบ : อาคารปรีดากรรณสูตร ชั้น 6-7 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900                 
โทร. 0 25580172 โทรสาร 0 25580185  e-mail : aquaorna@dof.in.th, if-aquaorna@hotmail.com
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Abstract 

 
A study on fishery activities and socio-economics of fishers in Pak Panang River, 

Nakhon Si Thammarat Province was aimed to investigate the general characteristics, the 
fishers status on socio-economic aspects, the fishery activities and the benefits in fisheries 
resources utilization. Total samplings of 94 fishers were conducted during February 2011 to 
August 2011. Data was collected by using questionnaires as structured interview. 

The results showed that the almost samples were males as 81.9 %. They had 
fishing experience between 1-50 years and 28.5±13.4 years on average. Sixty four point five 
percentages of the sample engaged the fishing as main occupation. Fishing gears used in this 
area were gillnet, horizontal cylinder trap, long line hook, hook and cast net.  The fishing 
gears using by the almost samples were gillnet and horizontal cylinder trap, respectively 
because these gears are effective in catching fish all year. The majority of fish caught of 50.0 
% usually sold directly in local market. For the aquatic animals consumption, the samples 
consumed about 251 grams/person/day or 92.0 kilograms/person/year. 
 
Key words : fishery activities, socio-economics, Pak Panang River, Nakhon Si Thammarat Province 
*Corresponding author : Building  PreedaKanasut floor 6-7 Department of Fisheries Chatuchak 
Bangkok  10900 Tel. 0 25580172 Fax 0 25580185  e-mail : aquaorna@dof.in.th, aquaorna@hotmail.com 
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ค้าน้า 
 

 แม่น้้าปากพนัง มีต้นก้าเนิดจากทิวเขานครศรีธรรมราชไหลมาบรรจบกับสาขาที่ไหลมาจากทะเลสาบ
สงขลา  ที่ต้าบลปากแพรก กลายเป็นแม่น้้าปากพนังสายใหญ่ ไหลขึ้นไปด้านทิศเหนือลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช
ในอ้าเภอปากพนัง รวมความยาวของแม่น้้า 147 กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งล้าน้้าเป็นที่ราบประมาณ 500,000 ไร่ 
ภูมิประเทศของลุ่มน้้าปากพนังด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูง ตอนกลางเป็นเนินเขาและที่ราบสูง  แล้วค่อยๆ ทอดตัว
ลงสู่ที่ราบลุ่มอันกว้างขวางและอุดมสมบูรณ์ทางทิศตะวันออก (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547) 
 ในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้โครงการพระราชด้าหริ ประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ต้าบลหู
ล่อง อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เริ่มด้าเนินการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประมงในพ้ืนที่แม่น้้า
ปากพนัง บริเวณเหนือประตูน้้าอย่างมาก โดยเฉพาะตอนกลาง และตอนล่าง เนื่องจากจ้านวนสัตว์น้้า
โดยเฉพาะสัตว์น้้ากร่อย และน้้าเค็มลดลง เพราะการปิดกั้นการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น้้าเพ่ือการวางไข่ และหา
อาหาร นอกจากนี้ประตูระบายน้้าท้าให้การไหลเวียนของน้้าลดลง ก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของตะกอน เป็นสาเหตุ
ให้น้้าเน่าเสียและวัชพืชเจริญเติบโต ซึ่งส่งผลทางอ้อมให้ปริมาณสัตว์น้้าลดลง  
 การจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นภารกิจหลักของกรมประมง ในการเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้้า การศึกษา
ในครั้งนี้จึงด้าเนินการเพ่ือ รวบรวมข้อมูลโดยชาวประมงมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเสนอแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรประมงที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ชาวประมงบริเวณแม่น้้าปากพนังได้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน   

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
1. เพ่ือศึกษาสภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง 
2. เพ่ือประเมินสภาวะการท้าการประมง และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
 

 
วิธีด้าเนินการ 

 
1. การวางแผนการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจโดยรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงที่
อาศัยอยู่บริเวณแม่น้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพที่ 1) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงสิงหาคม 
2554 โดยแบ่งพ้ืนที่ศึกษาออกเป็นหมู่บ้านในแต่ละต้าบล ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 4 ต้าบลชะอวด อ้าเภอชะอวด 
2. หมู่ที่ 6 ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด 
3. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 ต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ 
4. หมู่ที่ 1 ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ 
5. หมู่ที่ 5 ต้าบลท้อล้าเจียก อ้าเภอเชียรใหญ่ 
6. หมู่ที่ 4 ต้าบลบ้านเนิน  อ้าเภอเชียรใหญ่ 
7. หมู่ที ่2 ต้าบลหูล่อง อ้าเภอปากพน 
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ภาพที่ 1  แผนที่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเรื่อง การท้าการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในแม่น้้า

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการส้ารวจระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงสงิหาคม 2554 
ที่มา : http://irrigation.rid.go.th/rid15/cad/General/general_project.htm 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ท้าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไป ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูล

ด้านอุทกวิทยาของแม่น้้าปากพนัง จากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่ได้เคยมีผู้ศึกษาและรวบรวมไว้แล้ว 
2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ท้าการส้ารวจข้อมูลจากภาคสนาม ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงส้ารวจ (survey 

research) สุ่มเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental random sampling) จ้านวน 94 ตัวอย่าง โดยการใช้
แบบสอบถามประกอบด้วยค้าถามทั้งแบบปลายเปิด (open-end question) และแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(close-end question) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ภาคผนวก ก.3) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือน เป็นค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว จ้านวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก ลักษณะค้าถามเป็นแบบเลือกตอบ และเติมค้าในช่องว่าง  

ส่วนที่ 2 การท้าประมง เป็นค้าถามเกี่ยวกับลักษณะการประกอบอาชีพประมง ได้แก่ เดือนและ
จ้านวนวันที่ท้าการประมง จ้านวนเครื่องมือที่ใช้ในการท้าการประมง ระยะเวลาในการวางเครื่องมือประมงเพ่ือ
จับสัตว์น้้า ผลการจับสัตว์น้้าในแม่น้้าปากพนัง เช่น ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ของแต่ละเครื่องมือ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวประมง และใช้แบบจดบันทึกปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ในแต่ละวัน (log book) และ
ปัญหาในการท้าการประมง 
 ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า เช่น การบริโภค การแปรรูป และการจ้าหน่าย 
 ส่วนที่ 4 ข้อแนะน้าแนวทางในปรับปรุงการจัดการประมงในแม่น้้าปากพนัง 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

อ.เชียรใหญ่ 

อ.ชะอวด 

อ.ปากพนัง 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามโดยการแปลงค่าข้อค้าถามให้อยู่ในรูปของตัวเลขและน้าไป
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะแสดงใน
รูปของตาราง  

ผลการศึกษา และวิจารณ์ผล 

1. ต้านาน และสภาพปัจจุบันของลุ่มน้้าปากพนัง 

.  ครั้งอดีตกาล แม่น้้าปากพนังมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพราะเป็นเส้นทาง
คมนาคมระหว่างเมืองและชุมชนต่าง ๆ ตลอดสองฝั่งล้าน้้าและที่ส้าคัญก็คือ พ้ืนที่ราบกว่า 5 แสนไร่นี้คือ แหล่ง
เพาะปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ จนกล่าวกันว่า ปากพนังคืออู่ข้าวอู่น้้าของคาบสมุทรมาลายู มีปุาไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ แหล่งก้าเนิดของต้นน้้าล้าธารเป็นพ้ืนที่รับน้้าฝนและเก็บกักน้้าตามธรรมชาติ และถูกบุกรุกจนกลาย
สภาพเป็นปุาเสื่อมโทรม เมื่อฝนตกผืนปุาไม่สามารถเก็บกักน้้าไว้ได้ เกิดเป็นน้้าปุาไหลหลากลงท่วมไร่นาราษฎร 
แต่เดิมเมื่อภูเขายังมีปุาไม้สมบูรณ์ปริมาณน้้าจืดในแม่น้้าปากพนังมีมากพอที่จะผลักดันน้้าเค็มที่รุกขึ้นมาจาก
ปากอ่าวออกไป สามารถหล่อเลี้ยงราษฎรสองฟากฝั่งของแม่น้้าได้ปีละประมาณ  9 เดือน  แม้จะมีการรุกตัวของ
น้้าเค็มบ้างก็เป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกินปีละสามเดือนในหน้าแล้ง แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปโดย
สิ้นเชิง ปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็มก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อน้้าทะเลหนุนน้้าเค็มจะรุกล้้าเข้ามาในแม่น้้าปาก
พนังมากขึ้นๆ จนเป็นระยะทางมากกว่า 100 กม. และคงอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานปีละ 9 เดือน ท้าให้น้้าใน
แม่น้้ามีสภาพเป็นน้้ากร่อย ราษฎรในลุ่มน้้าปากพนังจึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าจืดเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคอย่างรุนแรง เมื่อระบบนิเวศอันหลากหลายถูกรบกวน ความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืชถูกท้าลายสิ่งที่
ตามมาก็คือภัยจากธรรมชาติที่โหดร้ายและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกปี  
  กระทั่งความทราบถึงพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงได้พระราชทาน
แนวพระราชด้าริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2521 เป็นต้นมา เพ่ือพลิกฟ้ืนคืนชีวิตให้กับแม่น้้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้แก่ โครงการเก็บกักน้้าจืด ระบายน้้าท่วม ปูองกันน้้าเปรี้ยวและปูองกันน้้าเค็ม 
โดยด้าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้้าปากพนัง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547) 
  อย่างไรก็ตามการสร้างประตูระบายน้้ามีผลท้าให้สัตว์น้้าลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์น้้า
กร่อย เช่น ปูด้า และปลากระบอก เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างประตูระบาย มีผลให้คุณภาพน้้าเสื่อมโทรมจาก
การตกตะกอนดิน มีการเจริญเติบโตของวัชพืชน้้า บางครั้งน้้าเน่าเสีย เนื่องจากการปิดประตูน้้าท้าให้น้้าจืดไม่มี
การไหลถ่ายเทออกสู่ทะเล ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้เฉลี่ยเพียง 6,635 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งอยู่ใต้เส้นความ
ยากจนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2554 (อ้าพร และคณะ 2556) โดยสัตว์น้้าที่จับได้ส่วนใหญ่ คือ ปลา
สลาด ปลาช่อน ปลาหมอช้างเหยียบ และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น  
    
2.  สภาวะสังคมของชาวประมง 
 

  ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 81.9 เป็นเพศชาย และร้อยละ 18.1 เป็น  
เพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับนิติกร และคณะ (2552) ศึกษาสภาวะการประมง และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนชาวประมงรอบแม่น้้าตาปี  และนพรัตน์ และคณะ (2550)         
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ศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการปิดอ่าวบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
รายงานว่าชาวประมงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็นเพศชาย  เนื่องจากลักษณะการท้าประมง บางครั้งต้องท้าการ
ประมงคนเดียว ในช่วงเวลาใกล้ค่้าและเช้ามืด ในพ้ืนที่ห่างไกลชุมชน การท้าประมงจึงไม่ปลอดภัยส้าหรับเพศ
หญิง เพศหญิงจึงมีบทบาทในด้านการแปรรูปสัตว์น้้า และช่วยซ่อมแซมเครื่องมือประมง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ส้ารวจในครั้งนี้มีอายุเฉลี่ย 49.7 ± 13.4 ปี (19 - 80 ปี) และพบว่ากลุ่มอายุ
ระหว่าง 41 - 60 ปี เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด ร้อยละ 52.1   
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.7) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 10.6 
จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า  ร้อยละ 9.6 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น และร้อยละ 1.1 ไม่ได้
เรียนหนังสือ  
 สถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.5) สมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 1.1   
ครอบครัวแยกกันอยู่ ร้อยละ 5.3 เป็นโสด และร้อยละ 2.1 เป็นหม้าย 
 จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.4 ± 1.5 คน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับจ้านวนสมาชิกในครัวเรือนของ
ของชาวประมงในบริเวณแม่น้้าตาปี 4.2 คน (นิติกร และคณะ 2552)  โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.7 มีจ้านวน
สมาชิกในครัวเรือน 4–6 คน ร้อยละ 10.7 มีจ้านวนสมาชิก 1-3 คน และร้อยละ10.6 มีจ้านวนสมาชิกมากกว่า  
6 คน 
 ประสบการณ์ในการท้าการประมงในแม่น้้าปากพนังเฉลี่ย 28.5 ± 13.4 ปี มีประสบการณ์มาก
ที่สุด   50 ปี น้อยที่สุด 1 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.0) มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  รองลงมามี
ประสบการณ์ 5-10 ปี และ 11-20 ปี ร้อยละ 29.8 และ 27.7  ตามล้าดับ และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.5 ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ตามตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของครัวเรือนชาวประมงบริเวณแม่น้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2554    

ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคม  จ้านวน (n=94 ราย) ร้อยละ 
เพศ    

ชาย 77  81.9  

หญิง 17  18.1  

ช่วงอาย ุ     

ต่้ากว่า  25  ปี 2  2.1  

25-40  ปี 23  24.5  

41-60  ปี 49  52.1  
มากกว่า  60  ปี 20  21.3  

 เฉลี่ย = 49.7 ± 13.4 ปี  

ระดับการศึกษา   

ไม่ได้เรียนหนังสือ 1  1.1  

ประถมศึกษา 74  78.7  

มัธยมศึกษาตอนต้น 9  9.6  

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 10  10.6  
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สถานภาพทางการสมรส 
โสด 5  5.3  

สมรสอยู่ด้วยกัน 86  91.5  

สมรสแยกกันอยู่ 1  1.1  

หม้าย 2  2.1  

จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน   

1-3  คน 10  10.7  

4-6  คน 74  78.7  

มากกว่า  6  คน 10  10.6  

 เฉลี่ย = 4.4 ± 1.5 คน  

ประสบการณ์ในการท้าการประมง   

น้อยกว่า  5  ปี 8  8.5  

5 – 10   ปี 28  29.8  

11 – 20  ปี 26  27.7  

          มากกว่า  20  ปี 32  34.0  
 เฉลี่ย = 28.5 ± 13.4 ปี  

 
3.  สภาวะการท้าการประมง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.5 ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก 

 
 3.1 เครื่องมือที่นิยมใช้ท้าการประมงในแม่น้้าปากพนัง 
 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ท้าการประมงในแม่น้้าปากพนัง พบเครื่องมือประมงที่นิยมใช้ 5 ชนิด  

คือ ข่าย ลอบนอน เบ็ดราว เบ็ดคัน และแห ประเภทของเครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุด คือ 
ข่าย คิดเป็นร้อยละ 50.6 เพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้จับสัตว์น้้าได้เกือบทุกฤดูกาล รองลงมา คือ        
ลอบนอน แห เบ็ดคัน และเบ็ดราว คิดเป็นร้อยละ 37.5, 6.8, 2.8 และ 2.3 ตามล้าดับ  
(ภาพท่ี 2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ร้อยละของเครื่องมือท้าการประมงที่พบในแม่น้้าปากพนัง จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างชาวประมง 
 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงสิงหาคม 2554 
 

ลอบนอน 37.5% 

เบ็ดราว 2.3% 
แห 6.8 % เบ็ดคัน 2.8 % 

ข่าย 50.6 % 
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 จ้านวนเครื่องมือประมงเฉลี่ยต่อครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเครื่องมือประมงประเภทข่าย    
เฉลี่ยครัวเรือนละ 5  ผืน (พิสัย 1 - 20 ผืน) เครื่องมือประมงประเภทลอบนอนเฉลี่ยครัวเรือนละ 99 หลัง (พิสัย 
5 - 500 หลัง)  เครื่องมือประมงประเภทเบ็ดราวเฉลี่ยครัวเรือนละ 148 ตา (พิสัย 40 - 300 ตา) เครื่องมือ
ประมงประเภทเบ็ดคันเฉลี่ยครัวเรือนละ 150 ตา (พิสัย 100 - 200 ตา) และเครื่องมือประมงประเภทแหเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 2 ปาก (พิสัย 1 - 3 ปาก)  (ตารางท่ี 2)  
 
ตารางท่ี 2 จ้านวนเครื่องมือประมงต่อครัวเรือนของชาวประมงในแม่น้้าปากพนัง จากการสอบถามกลุ่ม

ตัวอย่างชาวประมง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงสิงหาคม 2554 

ชนิดเครื่องมือ
ประมง 

ชาวประมง 
(ราย)  

จ้านวนเครื่องมือประมงแต่ละชนิดที่ใช้ 

   พิสัย (ต่อราย) เฉลี่ย (ต่อราย) จ้านวนรวม ร้อยละ 

ข่าย (ผืน) 89 1-20 5 427 50.6 
ลอบนอน (หลัง) 66 5-500 99 6,548 37.5 
เบ็ดราว (ตา) 4 40-300 148 590 2.3 
เบ็ดคัน (ตา) 5 100-200 150 750 2.8 
แห (ปาก) 12 1-3 2 21 6.8 

หมายเหตุ ชาวประมงหนึ่งรายอาจมีเครื่องมือมากกว่าหนึ่งชนิด 
 

ส้าหรับเครื่องมือประเภทข่ายที่ชาวประมงในแม่น้้าปากพนังนิยมใช้พบว่า ข่ายขนาดช่องตาที่นิยมใช้
มากที่สุด คือ ขนาด 5.5 - 7.0 เซนติเมตร รองลงมา คือ ขนาด 2.0 - 4.5 เซนติเมตร และขนาด 8.0 - 12.0 
เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 60.2, 35.2 และ 4.5 ตามล้าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ร้อยละของข่ายแต่ละขนาดช่องตาที่พบในแม่น้้าปากพนัง จากกการสอบถามกลุ่มตัวอย่างชาวประมง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงสิงหาคม 2554 

 
 
 

 

ขนาดช่องตา  
5.5-7.ซม. 

60.2% 

ขนาดช่องตา 
8.0-12.0 ซม. 
4.5% 

ขนาดช่องตา 
2.0-4.5 ซม. 
35.2% 
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  3.2  รูปแบบการท้าการประมงด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ 
  3.2.1 ข่าย การวางข่าย ชาวประมงส่วนใหญ่วางข่ายในเวลาเย็น (16.00 - 17.00 น.) และกู้
ข่ายในตอนเช้า (5.00 - 7.00 น.) วางข่ายบริเวณกลุ่มไม้น้้าขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้้า บริเวณกลางแม่น้้า หรือ
บริเวณปุาพรุ ซึ่งเป็นบริเวณที่ฝูงปลาอาศัยอยู่ โดยจะสังเกตการขึ้นฮุบอากาศของฝูงปลา หรือในช่วงที่ฝนตก
หนัก จะวางข่ายบริเวณปากคลองสาขา แต่ถ้ามีการเปิดประตูน้้า น้้าในแม่น้้าไหลแรงกะทันหัน ก็วางข่าย
บริเวณริมตลิ่ง เพ่ือปูองกันข่ายเสียหายจากกิ่งไม้ที่ไหลมากับกระแสน้้า สัตว์น้้าที่ จับได้ คือ ปลาตะเพียนขาว 
ปลาสลาด ปลาช่อน และปลาหมอ  
  3.2.2 ลอบนอน วางลอบโดยไม่ใช้เหยื่อล่อ ลอบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 - 60 เซนติเมตร ยาว 
1.0 - 1.2 เมตร ขนาดตาอวน 3 ถึง 4 เซนติเมตร ส่วนใหญ่วางลอบในตอนเย็น และวางทิ้งไว้ประมาณ 2 ถึง 3  
คืน แล้วจึงกู้ในตอนเช้าระหว่างเวลา 5.00 น. ถึง 12.00 น. วางลอบในทิศทางสวนกระแสน้้า บริเวณริมตลิ่งที่มี
พืชน้้า ปลาจะว่ายไหลตามน้้าเข้าลอบ หรือในบริเวณปุาพรุวางลอบในคูระบายน้้าความกว้างของคูประมาณ 10 
ถึง 15 เมตร สัตว์น้้าที่จับได้ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก และปลาสลาด   
 3.2.3 เบ็ดราว เป็นเบ็ดที่มีหลายตา ผูกติดกันด้วยเชือกเพ่ือให้เกิดความยาว โดยวางเบ็ดใน
ตอนเย็น (16.00 - 17.00 น.) และกู้ในตอนเช้า (5.00 - 7.00  น.) วางริมแม่น้้า และในปุาพรุ มักท้าการประมง
ในช่วงน้้ามาก ชาวประมงก้าหนดชนิดของปลาที่ต้องการด้วยชนิดของเหยื่อ เพราะปลาแต่ละชนิดชอบกินเหยื่อ
ต่างชนิดกัน เช่น ไส้เดือน มดนางพญาของมดแดง เพ่ือตก ปลาดุก ช่อน แขยง และหนอนทราย หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า ด้วงทราย เพ่ือตกปลากดเหลือง ลูกปลากระดี่ และลูกปูนาขนาดความยาวกระดอง 2 - 3 เซนติเมตร 
เป็นเหยื่อตกปลาช่อน 
   3.2.4 เบ็ดคัน เป็นเบ็ดเดี่ยว มีสายเบ็ดผูกกับคนัและเข้ากับเบ็ดเพียงหนึ่งตัว ใช้ไม้ไผ่เหลาเป็น
วัสดุที่ใช้จับยึด (อนุพงษ์ และทิวารัตน์, 2551) นิยมใช้บริเวณพ้ืนที่น้้าท่วม และริมคลอง โดยใช้ลูกปลากระดี่ 
เป็นเหยื่อส้าหรับตกปลาช่อน  
   3.2.5 แห สามารถท้าการประมงได้ตลอดปี นิยมใช้จับกุ้งก้ามกราม ในระหว่างเวลา 17.00 น. 
ถึง 6.00 น. โดยหว่านเม็ดข้าวสาร ในบริเวณริมตลิ่ง ที่ปักไม้ไผ่ปักเป็นเครื่องหมาย รอประมาณ 10 - 20 นาที 
ให้กุ้งก้ามกรามเข้ามากินเม็ดข้าวสาร จึงหว่านแห  
   3.3  ผลจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง  (catch per unit of effort; CPUE)  
  ผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของข่ายในแม่น้้าปากพนัง เท่ากับ 355.8 กรัม
ต่อข่าย 100 ตารางเมตรต่อ 12 ชั่วโมง ซึ่งมีค่าต่้ากว่าผลจับของข่ายในแม่น้้าพอง ชี มูล (มานพ และคณะ, 
2547) ในแม่น้้าตรัง (สุวิมล และอนันต์, 2547) และในแม่น้้าตาปี (นิติกร และคณะ, 2552) ที่มีค่าเท่ากับ 410, 
472 และ 1,155 กรัมต่อข่าย 100 ตารางเมตรต่อ 12 ชั่วโมง ตามล้าดับ ในขณะที่ผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลง
แรงประมง (CPUE) ของลอบนอนเท่ากับ 29.3 กรัม ต่อลอบหนึ่งหลังต่อ 24 ชั่วโมง น้อยกว่าผลจับของลอบ
นอนในแม่น้้าปากพนัง (อรัญญา, 2547) และแม่น้้าตาปี (สุภาพ และคณะ, 2549) ที่มีค่าเท่ากับ 202.0 กรัม 
และ 250 กรัม ต่อลอบนอนหนึ่งหลังต่อ 24 ชั่วโมง ตามล้าดับ ส่วนผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง 
(CPUE) ของเบ็ดราวเท่ากับ 18.9 กรัมต่อเบ็ดหนึ่งตาต่อ 12 ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าผลจับเบ็ดราวในแม่น้้ามูล 
(ไมตรี และสันทนา, 2535) และแม่น้้าตาปี (นิติกร และคณะ 2552) ที่มีค่าเท่ากับ 41.0 และ 27.7 กรัมต่อเบ็ด
หนึ่งตาต่อ 12 ชั่วโมง ตามล้าดับ และผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของเบ็ดคันเท่ากับ 35 
กรัมต่อเบ็ดหนึ่งตาต่อ 12 ชั่วโมง  
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ตารางท่ี 3  ผลจับสัตว์น้้าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ของข่าย ลอบนอน เบ็ดราว ในแหล่งน้้าปากพนัง  

เครื่องมือ ผลจับต่อหน่วยเครื่องมือ แหล่งน้้า อ้างอิง 
ข่าย 355.8  (กรัม/100 ตร.ม./ 12 ชม.) แม่น้้าปากพนัง การศึกษาในครั้งนี้  

ข่าย 1,155.0 (กรัม/100 ตร.ม./ 12 ชม.) แม่น้้าตาป ี นิติกร และคณะ (2552) 
ข่าย 410.0 (กรัม/100 ตร.ม./ 12 ชม.) แม่น้้าพอง ชี มูล มานพ และคณะ (2547) 
ข่าย 472.0 (กรัม/100 ตร.ม./ 12 ชม.) แม่น้้าตรัง สุวิมล และอนันต์ (2547) 
ลอบนอน 29.3 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าปากพนัง การศึกษาในครั้งนี้  
ลอบนอน 278.5 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าตาป ี นิติกร และคณะ (2552) 
ลอบนอน 250.0 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าตาป ี สุภาพ และคณะ (2549) 
ลอบนอน 202.0 (กรัม/หลัง/ 24 ชม.) แม่น้้าปากพนัง อรัญญา (2547) 
เบ็ดราว 18.9 (กรัม/ตา/ 12 ชม.) แม่น้้าปากพนัง การศึกษาในครั้งนี้  
เบ็ดราว 27.7 (กรัม/ตา/ 12 ชม.) แม่น้้าตาป ี นิติกร และคณะ (2552) 
เบ็ดราว 41.0 (กรัม/ตา/ 12 ชม.) แม่น้้ามูล ไมตรี และสันทนา (2535)  
 
4.  การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
 
                 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.0) ขายเองในท้องถิ่นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เช่นเดียวกับ
ชาวประมงในแม่น้้าตาปีที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 39.3) ขายสัตว์น้้าที่จับได้เองในท้องถิ่นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
(นิติกร และคณะ 2552) ร้อยละ 49.0 ขายสัตว์น้้าที่จับได้เป็นเงินสดให้กับพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน และ    
ร้อยละ 1.0 ขายสัตว์น้้าที่จับได้เป็นเงินเชื่อให้กับพ่อค้า 
 โดยกลุ่มตัวอย่างบริโภคสัตว์น้้า 251 กรัมต่อคนต่อวัน หรือ 92.0 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งมีค่า
มากกว่าการบริโภคสัตว์น้้าของชาวประมงในลุ่มน้้าตาปี ลุ่มน้้าสงครามตอนล่าง คนไทย และคนญี่ปุุน (ตารางที่ 
4) จึงประมาณได้ว่าชาวประมงบริเวณแม่น้้าปากพนังบริโภคปลาที่จับได้เป็นอาหารหลักของครัวเรือน 
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบปริมาณการบริโภคสัตว์น้้าครั้งนี้ กับท่ีอ่ืน ๆ 

บริโภคสัตว์น้้า (กก./คน/ปี) กลุ่มตัวอย่าง อ้างอิง 
92.0 ชาวประมงบริเวณแม่น้้าปากพนัง การศึกษาในครั้งนี้  
61.2 ชาวประมงบริเวณแม่น้้าตาปี นิติกร และคณะ (2552) 
50.3 ลุ่มน้้าสงครามตอนล่าง Hortle and Suntornratana (2008) 
32.0 คนไทย FAO (2006) อ้างตาม Hortle (2007) 
67.0 คนญี่ปุุน FAO (2006) อ้างตาม Hortle (2007) 

 
  การแปรรูปสัตว์น้้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 76.9 น้าสัตว์น้้าที่จับได้แปรรูป โดย  
แปรรูปเป็นกะปิปลาร้อยละ 38.0 ปลาแดดเดียวร้อยละ 34.3 ปลาเค็มร้อยละ 14.6  ปลาร้าร้อยละ 11.7 และ
ปลาส้ม 1.5 โดยชาวประมงร้อยละ 23.1 บริโภคในรูปปลาสด  
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สรุปปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 สภาพแม่น้้า  

1.1 น้้ามีสภาพเป็นกรดจัดเกิดจากพรุไหลลงสู่แม่น้้า
ปากพนังโดยเกิดจากสองสาเหตุหลัก คือ น้้าฝนชะล้าง
ดินที่เป็นกรดลงสู่แม่น้้า และขังน้้าไว้ในพรุนานเกินไป
จนเป็นกรดจัดแล้วเปิดประตูน้้าปล่อยน้้าลงมาใน
แม่น้้าท้าให้ปลาตาย 

1.1 รักษาระดับน้้าในพรุที่ระดับ 0.5 - 1.0 เมตร 
ตลอดเวลา เพื่อปูองกันการเกิดเป็นกรดจัดของดินที่แห้ง
จากกระบวนการออกซิเดชั่น แล้วจึงระบายออกสู่ทะเล
ทางคลองแพรกเมือง บ่อยครั้งเพ่ือไม่ให้น้้าขังในพรุนาน
เกินไป 

1.2 วัชพืช ผักกะเฉด หรือกระจดู ในแม่น้้ามีจ้านวน
มาก 
2. ทรัพยากรสัตว์น้้า 

1.2 น้าไปใช้ประโยชน์ เช่น น้าไปท้าปุย  

2.1 ปลาในแม่น้้าเหลือน้อย และตายเป็นจ้านวน
มากเมื่อน้้าสภาพกรดจัดไหลจากปุาพรุลงสู่แม่น้้า 

2.1 ปล่อยสัตว์น้้าสายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพความเป็นกรด
ของน้้า เช่น ปลาหมอไทย ปลาสลิด 

2.2 บันไดปลาโจนใช้ไม่ได้ผล ปลาไม่สามารรถว่าย
ทวนน้้าขึ้นมาได้ 
 

2.2 เมื่อปิดประตูน้้า ในช่วงที่ประตูน้้าใกล้ปิดสนิท         
ที่ระดับน้้าจากแม่น้้าปากพนังที่ไหลออกสู่ทะเล มีความสูง
เหนือประตูน้้าประมาณ 3-10 ซม. จะมีลูกปลาว่ายทวน
น้้ากลับเข้าสู่แม่น้้าปากพนังจ้านวนมาก เพราะกระแสน้้า
ไม่แรงเกินไป จึงควรรักษาระดับน้้าดังกล่าวให้นานที่สุด 

2.3 การเผาปุาพรุเพ่ือปลูกปาล์ม หรือขายนายทุน 
ท้าลายแห่งวางไข่ของสัตว์น้้า 

2.3 ชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพ้ืนที่ปุาพรุที่เป็น
แหล่งวางไข่ของสัตว์น้้า ส่งเสริมให้มีการใช้พ้ืนที่เป็นทุ่ง
เลี้ยงสัตว์ของส่วนรวม ปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ของนายทุน 

2.4 เปิดประตูน้้ามากเกินไป ท้าให้น้้าไหลแรง
เครื่องมือประมงเสียหาย จากเศษไม้ที่ ไหลมากับ
กระแสน้้า โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 
 
3. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า 

2.4 มีก้าหนดการเปิดประตูน้้าที่ชัดเจน ในกรณีเปิด
ประตูน้้าฉุกเฉินควรแจ้งเตือนล่วงหน้า ผ่านผู้น้าหรือหอ
กระจายข่าวในหมู่บ้าน 
 

3.1 ไม่ควรปล่อยปลาน้้าจืดใกล้ประตูน้้าเพราะเมื่อ
เปิดประตูน้้า น้้าจะพัดออกไปสู่น้้าเค็มตายเป็นจ้านวน
มาก 

3.1 ปล่อยกุ้งก้ามกรามแทนปลาน้้าจืดบริเวณหน้า
ประตูน้้า 

3.2 การปล่อยปลาควรมีกระชังเพ่ือปรับสภาพน้้า
ก่อนปล่อย 
 

3.3 ไม่ควรปล่อยสัตว์น้้าในบริเวณท่ีน้้าเป็นกรดจัด 
 

3.2 ประสานงานกับชาวประมงให้เตรียมกระชัง และ
อุปกรณ์ให้อากาศ พักปลาในกระชังก่อนปล่อย 20-30 
นาที ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ 
3.3 ตรวจสอบคุณภาพน้้าก่อนปล่อยปลา ควรปล่อยปลา
น้้าจืดบริเวณตอนกลางของแม่น้้า เพราะน้้าไม่เป็นกรด
มากเกินไป  

3.4 ชนิดปลาที่น้ามาปล่อยไม่ทนต่อสภาพน้้าเป็น
กรด 
 

3.4 รวบรวมพ่อแม่ปลาจากปุาพรุ เพ่ือน้ามาท้าพ่อแม่พันธุ์
ในการผลิตลูกปลาปล่อยในแม่น้้าปากพนังเพ่ือจะได้     
ลูกปลาที่ปรับตัวเข้ากับสภาพน้้าเป็นกรดได้ดี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก. ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเดียวกัน 3 เรื่อง 
1. การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 

2. การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมชาวประมงในเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมชาวประมงในแม่น้้าปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………........................................ที่อยู่บ้านเลขที่……………..หมู่ที…่…………..…….. 
บ้าน………………………………ต้าบล………………………..อ้าเภอ……….……………..จังหวัด………….…………..................... 
โทรศัพท์………………………………………………………. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือน 
1. เพศ 

1. (  ) ชาย 2. (  ) หญิง 
2. อายุ...............ปี 
3. ภูมิล้าเนาเดิม...................................................................... 
4. สถานะภาพผู้ให้สัมภาษณ์  

1. (  ) หัวหน้าครอบครัว 2. (  ) ภรรยา 
3. (  ) ลูกชาย 4. (  ) ลูกสาว 
5. (  ) ลูกสะใภ้ 6. (  ) ลูกเขย 
7. (  ) หลาน 8. (  ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………... 

5. จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน…………คน   หญิง.............คน  ชาย.............คน  ท้าการประมง…………คน 
6. ระดับการศึกษา  

1. (  )  ต่้ากว่า ป. 4 2. (  )  จบ ป. 4  
3. (  )  จบ ป. 6  4. (  )  จบ ม. 3  
5. (  )  จบ ม. 6  6. (  )  ปวช. /ปวส.   
7. (  )  ปริญญาตรี  8. (  )  สูงกว่าปริญญาตรี   

7. อาชีพหลักของครัวเรือน 
1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2. (  ) ท้านา 
3. (  ) ท้าสวน 4. (  ) ท้าไร่ 
5. (  ) ท้าการประมง 6. (  ) เลี้ยงสัตว ์
7. (  ) รับจ้าง 8. (  ) ค้าขาย 
9. (  ) อ่ืนๆ…………………………..  

8. มีรายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ย…………………………………….บาท/ปี 
9. อาชีพรองของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
10. มีรายได้จากอาชีพรองเฉลี่ย…………………………………….บาท/ปี 
11. รายได้เฉลี่ยทั้งปี…………………………………….บาท (8+10) 
12. ปัจจุบันท่านและครอบครัวมีหนี้สินหรือไม่ (    ) 1. ไม่มี    (    ) 2. มี 
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13. ถ้ามีหนี้สินเป็นเงินที่กู้มาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1. (  ) ธนาคารพาณิชย์ 2. (  ) ธนาคาร ธกส. 
3. (  ) แพปลา/ผู้รับซื้อสัตว์น้้า 4. (  ) คนในเครือญาติ 
5. (  ) กองทุนหมูบ้าน 6. (  ) สหกรณ์การเกษตร 
7. (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………..……… 

14. การถือครองที่ดิน 
1. (  ) มีเป็นของตนเอง..............ไร่ 2. (  ) ไม่มีเป็นของตนเอง 

ส่วนที่ 2 การท้าประมง 
1. ลักษณะการท้าการประมง 
(  )  เป็นอาชีพหลัก ขายทั้งหมด 
(  ) เป็นอาชีพรอง ขายเป็นบางครั้ง 
(  ) หาปลาเพ่ือบริโภค ไม่ได้ขาย 
2. ประสบการณ์ท้าการประมง………………..ปี   
3. ในการท้าการประมงแต่ละครั้งใช้จ้านวนแรงงานทั้งหมด…………….คน แบ่งออกเป็น 
1) สมาชิกในครอบครัว……….คน  

 2) ญาติ………………...…………..คน   

      3) ลูกจ้าง…………………………..คน 

4. ระยะเวลาในการท้าการประมง 
เครื่องมือท้าการประมง เดือนที่ท้าการ

ประมง 
จ้านวนวันใช้ในท้าการประมง/

เดือน 
หมายเหตุ 
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5. ชนิดเครื่องมือและลักษณะการท้าการประมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เครื่องมือท้าการ
ประมง 

ขนาด
เครื่องมือ/
ขนาดตา 

จ้านวนที่
ครอบครอง 

จ้านวนที่ใช้ในแต่ละ
เที่ยวท่ีท้าการ
ประมง 

ช่วงเวลาออกท้า
การประมง 
ไปและกลับ 

รวมระยะเวลา
ออกท้าการ
ประมงในรอบ
วัน (ช่ัวโมง) 

ระยะเวลาที่ใช้
เครื่องมือประมง 
(ช่ัวโมง) 

ผลจับปลาทั้งหมด
ในแต่ละเที่ยว 
(กก.) 

ชนิดปลาที่ได้เรยีง
จากมากไปน้อย 
(5 อันดับ) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

         

         

         

         

         



109 

 

ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า 
1. การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(  ) 1. บริโภคในครัวเรือน ร้อยละ................ 
(  ) 2. ขาย ร้อยละ................ 
(  ) 3. แปรรูป ร้อยละ................ 
(  ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................... ร้อยละ................ 

2. ท่านขายปลาที่จับได้ในลักษณะใด 
(  ) ขายเป็นเงินสด  
(  ) ขายทั้งเงินสด และเงินเชื่อ  
(  ) ขายเงินเชื่อ เครดิต  
(  ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………. 

3. ท่านน้าปลาที่จับได้ไปขายที่ไหน 
(  ) ขายในหมู่บ้าน/ ตลาดในหมู่บ้าน 
(  ) ขายในตลาดหมู่บ้านใกล้เคียง หรือให้ผู้ซ้ือในหมู่บ้านอ่ืน 
(  ) ขายให้แม่ค้าคนกลางในหมู่บ้าน 
(  ) ขายให้แม่ค้าคนกลางมาจากหมู่บ้านอ่ืน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………. 

4. ท่านบริโภคปลาที่จับได้ภายในครัวเรือนวันละ.................................กก 
 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 

1. ความคิดเห็นต่อมาตรการอนุรักษแ์ละการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 

มาตรการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เหตุผล (ถ้ามี) 
1. ห้ามใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ และระเบิดในการจับสัตวน์้้า    
2. การปล่อยพันธุ์สัตวน์้้า เป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสัตวน์้้า    
3. ห้ามจับปลาในฤดูวางไข ่    
4. เขตรักษาพืชพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของพ่อแม่พันธุ์
ปลา ช่วยเพิ่มจ้านวนปลาในทะเลน้อย 

   

5. การจับสัตว์น้า้ขนาดเล็ก ท้าให้สัตว์น้้าในธรรมชาติมี
จ้านวนลดลง 

   

6. การรักษาความสะอาดในทะเลน้อย    
7. โพงพาง เปน็เครื่องมือประมงที่เหมาะสมในการจบัสัตว์
น้้า 

   

8. การลดการจับสัตวน์้้า เนื่องจากปัจจุบนัปริมาณสัตวน์้้า
มีแนวโน้มลดลง 

   

9. รัฐขอความร่วมมือให้ชาวประมงช่วยแจง้เบาะแส
ผู้กระท้าผิดกฎหมายประมงต่อเจ้าหน้าที่ 
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2. ความคิดเห็นต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

แนวทางการจัดการทรัพยากรประมง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เหตุผล (ถ้ามี) 
1.การร่วมคดิ และตัดสินใจ    

1.1 ควรมีการรวมกลุ่มชาวประมงให้ชัดเจนและจดทะเบียนเป็น
กลุ่มประมง 

   

1.2 ชาวประมงทุกคนในชุมชนต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุม่และจด
ทะเบียนให้ถูกต้อง 

   

1.3 ท่านควรเข้าร่วมตดัสินใจในการจัดการประมงของกลุ่ม    

1.4 ควรให้กลุ่มชาวประมงสามารถออกกฎระเบียบการประมงได้
อย่างอิสระ กรมประมงหรือส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้าหน้าท่ี
ปรึกษาและให้คา้แนะน้าทางวิชาการเท่าน้ัน 

   

1.5 การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการประมง ควรให้กลุม่ประมง
เป็นผู้จัดท้าร่วมกับเจ้าหน้าที ่

   

1.6 กรมประมงควรให้มีการจัดการประมงโดยชุมชนประมง หรือ
น้าระบบการให้สิทธิทางกฎหมายในการจัดการประมงมาใช้ 

   

2. การร่วมปฏิบตัิการและประเมินผล    

2.1 ควรให้กลุ่มประมงเป็นผู้ดูแลการท้าการประมงในทะเลน้อย    

2.2 กลุ่มประมงควรจัดให้มีการแบ่งเขตการประมงเป็นพื้นที่
ประมง และพื้นท่ีอนุรักษ์ 

   

2.3 กลุ่มควรด้าเนินการห้ามใช้เครื่องมือประมง ที่ท้าลายพันธ์ุสัตว์
น้้า เช่น การใช้ไฟฟูา ยาเบื่อ 

   

2.4 ชาวประมงควรร่วมปล่อยสตัวน์้้า หรือปลามไีข่ท่ีอาจจับได้จาก
ทะเลน้อย 

   

2.5 ควรมีการฝึกอบรมให้ชุมชนสามารถตรวจสอบคณุภาพน้้าใน
ทะเลน้อยด้วยเครื่องมือแบบง่าย ๆ ได้ เพื่อการเฝูาระวังคณุภาพ
น้้า 

   

3.การร่วมรับประโยชน ์    

3.1 ปลาส่วนใหญ่ที่ท่านท้ากินในครัวเรือนคือปลาที่ท่านจับได้จาก
ทะเลน้อย 

   

3.2 เมื่อมีการจัดการประมงโดยกลุ่มประมง ท่านจะสามารถจับ
ปลาในทะเลน้อยได้มากข้ึน 

   

3.3 การน้าการจัดการประมงโดยชุมชนมาใช้ จะเป็นประโยชน์กับ
ทุกคน ไม่มีใครเสียประโยชน์ 
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ส่วนที่ 5  อ่ืน ๆ 
 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการท้าการประมง (ตัวอย่าง เช่น สภาพของแหล่งน้้า, ขนาดและจ้านวนปลาลด, 
ต้นทุนการท้าประมง, ความขัดแย้งในการท้าประมง อ่ืนๆ ) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. ท่านคิดว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีแนวทางแก้ไขอย่างไร (ท้ังแก้ปัญหาโดยชุมชน และโดยหน่วยงานของรัฐ) 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาอื่นๆที่อยากให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือ 
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................ .......................................................... ........................ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ..................................................................................................... ................ 
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ภาคผนวก ข.  
1. การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 

ตารางผนวก ข.ที่ 1.1.1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของอายุต่อความคิดเห็นด้านมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจระหว่างเดือน
ตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 19.723 3 6.574 2.664 0.050 
Within Groups 360.277 146 2.468   
Total 380.000 149    

 

ตารางผนวก ข.ที่ 1.1.2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการศึกษาต่อความคิดเห็นด้านมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจระหว่างเดือน
ตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13.858 4 3.465 1.372 0.247 
Within Groups 366.142 145 2.525   
Total 380.000 149    

 
ตารางผนวก ข.ที่ 1.1.3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของรายได้ของชาวประมงต่อความคิดเห็นด้านมาตรการ

อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.409 1 5.409 2.137 0.146 
Within Groups 374.591 148 2.531   
Total 380.000 149    

 
ตารางผนวก ข.ที่ 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของอายุต่อความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดการทรัพยากร

ประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจระหว่างเดือน
ตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 39.561 3 13.187 2.784 0.043 
Within Groups 691.612 146 4.737   
Total 731.173 149    
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ตารางผนวก ข.ที่ 1.2.2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการศึกษาต่อความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จากการส้ารวจ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11.029 4 2.757 0.555 0.696 
Within Groups 720.144 145 4.967   
Total 731.173 149    

 

ตารางผนวก ข.ที่ 1.2.3  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของรายได้ของชาวประมงต่อความคิดเห็นด้านแนวทางการ
จัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้้าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.525 1 6.525 1.333 0.250 
Within Groups 724.648 148 4.896   
Total 731.173 149    

 

ภาคผนวก ข.  
2. การท้าการประมงและเศรษฐกิจสังคมชาวประมงในเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางผนวก ข.ที่ 2.1.1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของอายุต่อความคิดเห็นด้านมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการ
ส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0.517 2 0.258 0.220 0.804 
Within Groups 31.650 27 1.172   
Total 32.167 29    

 

ตารางผนวก ข.ที่ 2.1.2  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการศึกษาต่อความคิดเห็นด้านมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี       
จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.691 3 1.897 1.841 0.166 
Within Groups 25.757 26 1.030   
Total 31.448 29    

 

 

 



114 

 

ตารางผนวก ข.ที่ 2.1.3  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของรายได้ของชาวประมงต่อความคิดเห็นด้านมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.361 1 1.361 1.237 0.275 
Within Groups 30.805 28 1.100   
Total 32.167 29    

 

ตารางผนวก ข.ที่ 2.2.1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของอายุต่อความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดการทรัพยากร
ประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.150 2 1.075 0.539 0.589 
Within Groups 53.850 27 1.994   
Total 56.000 29    

 

ตารางผนวก ข.ที่ 2.2.2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการศึกษาต่อความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา  จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.700 3 0.900 0.439 0.727 
Within Groups 53.300 26 2.050   
Total 56.000 29    

 

ตารางผนวก ข.ที่ 2.2.3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของรายได้ของชาวประมงต่อความคิดเห็นด้านแนวทางการ
จัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.000 1 5.000 2.745 0.109 
Within Groups 51.000 28 1.821   
Total 56.000 29    
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