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บทนํา 

 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรก (ป พ .ศ . 2504-2509) การประมงทะเล 

ของประเทศไดเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็วต้ังแตมีการพัฒนาการใชเครื่องมือประมงอวนลากในการจับสัตวนํ้า  

ทําใหผลผลิตทางการประมงซึ่งมีประมาณ 200,000 ตัน ในชวงกอนป พ.ศ. 2504 เพ่ิมเปน 720,000 ตัน ในป 

พ.ศ. 2509 ในจํานวนน้ีรอยละ 90 เปนผลผลิตทางการประมงทะเล สวนที่เหลือเปนผลผลิตทางการทําประมง

นํ้าจืด ทําใหรัฐบาลวางแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการทําประมงทะเลอยางจริงจัง โดย

ต้ังเปาหมายใหเพ่ิมผลผลิตรอยละ 10 ตอป เพ่ือใหสามารถผลิตสัตวนํ้าใหเพียงพอตอความตองการใชบริโภค

ภายในประเทศ และเปนสินคาสงออกเพ่ือทํารายไดใหกับประเทศ อยางไรก็ดีขอมูลสถิติผลผลิตทางการประมง

ในขณะน้ัน เปนขอมูลสถิติที่ไดจากการประมาณการ จัดทําโดยสํานักงานประมงจังหวัดไมไดจัดทําการสํารวจ

ตามรูปแบบของวิชาการสถิติ เมื่อรัฐบาลมีเปาหมายในการเพ่ิมผลผลิตรอยละ 10 ตอป ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับตอมา จําเปนตองปรับปรุงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับ

การทําประมงที่แทจริง ในระยะแรกไดดําเนินการจัดทําขอมูลที่เก่ียวของกับการทําประมงทะเล เน่ืองจากเปน

กิจการทําประมงที่ใหผลผลิตสูงสุดประมาณรอยละ 90 ของผลผลิตทางการประมงทั้งหมด รัฐบาลไทยจึงไดขอ

ความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนสงผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนําและวางแผนการจัดทําขอมูลสถิติการประมง

รวมกับขาราชการกรมประมงเปนครั้งแรก โดยเริ่มวางแผนในการจัดเก็บขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือให

ครอบคลุมกิจกรรมการทําการประมงทะเลทั้งหมด ตอมาไดมีโครงการจัดทําสํามะโนประมงทะเลครั้งแรกในป 

พ.ศ. 2510 โดยดําเนินการรวมกันระหวางกรมประมงและสํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลจากการทําสํามะโนครั้ง

น้ีสามารถนํามาเปนกรอบตัวอยาง (Frame) สําหรับใชในการวางแผนการสํารวจผลผลิตทางการประมง ซึ่ง

โครงสรางหรือรูปแบบการจัดทําการสํารวจขอมูลไดรับความรวมมือจากรัฐบาลญี่ปุนอีกครั้งที่ไดจัดสง

ผูเช่ียวชาญดานสถิติมารวมกันวางแผนการสํารวจสถิติการประมงของประเทศไทย ตอมากรมประมงไดปรับปรุง

และพัฒนาวิธีการสํารวจใหครอบคลุมผลผลิตทางการประมงทุกประเภท และไดดําเนินการมาถึงปจจุบัน โดยมี

แผนการจัดทําการสํารวจขอมูลสถิติการประมงเปนระยะดังน้ี 

 1. การจัดทําสํามะโนประมงทะเล กรมประมงรวมกับและสํานักงานสถิติแหงชาติจัดทําสํามะโน

ประมงทะเลครั้งที่ 1 ในป พ.ศ. 2510 เพ่ือศึกษาขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทําประมงทะเล เชน 

จํานวนครัวเรือนประมง จํานวนชาวประมง จํานวนเรือประมง เปนตน และไดจัดทําสํามะโนยอย (Inventory 

survey) ทุก ๆ 3 ป เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของการทําประมงทะเลกอนที่จะจัดทําสํามะโน 

ประมงทะเลในครั้งตอไป ซึ่งจัดทําครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2528 และครั้งที่ 3 ในป พ.ศ. 2538 และสํารวจการ

เปลี่ยนแปลงทางประมงทะเลในป พ.ศ. 2533 และป พ.ศ. 2543 

2. การสํารวจสถิติผลผลิตทางการประมงทะเล จากขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการจัดทําสํามะโน

ประมงทะเลครั้งที่ 1 ผูเช่ียวชาญจากประเทศญี่ปุนและกรมประมงไดวางแผนการสํารวจผลผลิตทางการประมง

ทะเล โดยแบงเปน 2 การสํารวจ ตามโครงสรางของการทําประมงทะเล คือ 
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 2.1 การสํารวจสถิติผลผลิตปริมาณการจับสัตวนํ้าจากเครื่องมือทําการประมงที่สําคัญ ซึ่งจะ

ครอบคลุมกิจการทําประมงทะเลที่มีขนาดใหญ โดยวิธีการสุมตัวอยาง (Fish Production based on 

sampling survey) โดยใชวิธีของ Neyman,s Optimum allocation ซึ่งดําเนินการในป พ.ศ. 2512 และ  

ป พ.ศ. 2513 สามารถดําเนินการไดเพียงครึ่งป เน่ืองจากมีงบประมาณจํากัด และต้ังแต ป พ.ศ. 2514 เปนตน

มา กรมประมงไดจัดต้ังงบประมาณในการสํารวจและดําเนินการตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน 

 2.2 การสํารวจสถิติผลผลิตหมูบานประมงทะเล ซึ่งจะครอบคลุมกิจการประมงทะเลที่มีขนาด

เล็กหรือพ้ืนบานทุกเครื่องมือ ยกเวนเครื่องมือที่สําคัญในงานสํารวจในขอ 2.1 โดยใชวิธีการของ Neyman,s 

optimum allocation เชนกัน แตไดจัดช้ันของหมูบานประมง เปน 2 strata โดยใชจํานวนเรือเปนตัวถวง

นํ้าหนักในการแบงขนาดของหมูบาน แลวใชวิธีการสุมเลือกตัวอยางเปน 2 Stage โดยเลือกหมูบานตัวอยางเปน 

Stage ที่ 1 และเลือกครัวเรือนที่ทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงแตละชนิด เปน Stage ที่ 2 

3. การสํารวจผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง จากขอมูลสํามะโนประมงทะเล ป พ.ศ. 

2510 มาจัดทํากรอบตัวอยาง (Frame) ของผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเพ่ือใชในการวางแผนการสํารวจผลผลิต 

โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต ป พ.ศ. 2515 เปนตนมา ตอมาเพ่ือใหครอบคลุมทุกกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ชายฝง จึงไดกําหนดการสํารวจตามชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงประกอบดวย 

 3.1 การสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเล 

 3.2 การสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

 3.3 การสํารวจการเลี้ยงหอยทะเล 

 3.4 การสํารวจการเลี้ยงปู 

4. การสํารวจผลผลิตประมงนํ้าจืด เน่ืองจากขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานของการทําประมงนํ้าจืด 

ไมไดมีการจัดทําสํามะโน เพ่ือใหไดขอมูลผลผลิตประมงนํ้าจืด จึงไดวางแผนการสํารวจผลผลิตใหครอบคลุม

กิจกรรมประมงนํ้าจืดทั้งหมดของประเทศ โดยแบงเปน 2 การสํารวจดวยกันคือ 

 4.1 การสํารวจผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด โดยเริ่มจัดทําทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า และเน้ือที่การเลี้ยงในป พ.ศ. 2517 และใชวิธีการสุมเลือกตัวยางเพ่ือประเมินผลผลิต

จากการเพาะเลี้ยง 

 4.2 การสํารวจผลผลิตจากการจับสัตวนํ้าจืดจากแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยเริ่มจัดทําทะเบียน

แหลงนํ้าธรรมชาติ และใชวิธีการสุมเลือกตัวยางเพ่ือประเมินผลการจับสัตวนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ 

 5 การสํารวจปริมาณสัตวนํ้าที่นํามาขึ้นที่ทาขึ้นปลาที่สําคัญ เพ่ือใหไดขอมูลปริมาณสัตวนํ้าที่ผาน

ทาขึ้นปลาในจังหวัดตาง ๆ เริ่มดําเนินการสํารวจต้ังแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา ใชวิธีการสํารวจโดยสุมเลือกทา

ขึ้นปลาตัวอยางและวันตัวอยาง เพ่ือประเมินปริมาณสัตวนํ้าที่ผานทาเปนรายเดือน 

 6. การสํารวจสถิติหนวยธุรกิจการประมง เพ่ือใหทราบจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงาน

แปรรูปสัตวนํ้าที่เก่ียวของกับการประมง รวมทั้งปริมาณการใชสัตวนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและการแปรรูป

สัตวนํ้าตาง ๆ จึงไดดําเนินการสํารวจต้ังแตป พ.ศ. 2522 เปนตนมา 
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 จากการจัดทําขอมูลสถิติดานการประมงของกรมประมงในอดีต เจาหนาที่สวนกลาง (กลุมวิจัย

และวิเคราะหสถิติการประมง) จะกําหนดระเบียบวิธีทางสถิติ วางแผนการสํารวจ จัดทําแบบสํารวจ กําหนด

ปฏิทินการปฏิบัติงาน อบรมเจาหนาที่ผูจัดเก็บขอมูล และเจาหนาที่ในสวนภูมิภาค (สํานักงานประมงจังหวัด) 

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลภาคสนามและสงแบบสํารวจมาใหเจาหนาที่สวนกลาง บรรณาธิกร ตรวจสอบ บันทึก

ขอมูล ประมวลผล จัดทํารายงานสถิติการประมงประจําป และเผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ ซึ่งวิธีการจัดทํา

ขอมูลสถิติการประมงดังกลาว ลาชา ไมทันตอการใชงาน ขาดการบูรณาการในการจัดทําขอมูลระหวาง

เจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมงจึงพัฒนาการจัดทําขอมูล

สถิติการประมง ทั้งทางดานวิธีการทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูล บันทึก

และประมวลผลผาน web เพ่ือลดขั้นตอน ประหยัดงบประมาณ เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานสวนกลาง

กับสํานักงานประมงจังหวัด ทําใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ ทันตอการใชงาน และตอบสนองการจัดทํา

นโยบายและแผนสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
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การสํารวจปรมิาณการจับสตัวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชย 

(Aquatic Animals Catch from Commercial Fishery Survey) 

 

การสํารวจปริมาณการจับสัตวนํ้าเค็มจากการทําการประมงพาณิชย จะเนนรายละเอียดเกี่ยวกับ

ปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมงพาณิชย 21 เครื่องมือ โดย

นําเสนอปริมาณการจับและมูลคาสัตวนํ้า จํานวนวันทําการประมง จําแนกตามชนิดเครื่องมือทําการประมง 

ขนาดเรือ (ตันกรอส) พ้ืนที่ทําการประมง ชนิดสัตวนํ้าเปนรายเดือนและรายป ขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชน 

ในการวางแผนพัฒนาดานการประมงทะเลและการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลใหมีความย่ังยืนตอไป 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือประเมินปริมาณการจับและมูลคาสัตวนํ้าจากการทําการประมงพาณิชย จําแนกตาม

เครื่องมือทําการประมง ขนาดเรือ (ตันกรอส) พ้ืนที่ทําการประมง ชนิดสัตวนํ้าเปนรายเดือน และรายป 

1.2 เพ่ือประเมินการลงแรงทําการประมง จําแนกตามเครื่องมือทําการประมง ขนาดเรือ 

(ตันกรอส) พ้ืนที่ทําการประมงเปนรายเดือน และรายป 

2. คุมรวม 

คุมรวมในการสํารวจ คือ เรือประมงที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยในพ้ืนที่จังหวัด

ชายทะเล 22 จังหวัด ซึ่งทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมง 21 เครื่องมือ ดังตอไปน้ี 

1. อวนลากแผนตะเฆ 12. ลอบปลา 

2. อวนลากคู 13. ลอบปู 

3. อวนลากคานถาง 14. คราดหอยลาย 

4. อวนลอมจับ 15. คราดหอยแครง 

5. อวนลอมจับปลากะตัก 16. คราดหอยอ่ืนๆ  

6. อวนครอบหมึก 17. อวนลอย/อวนจม/อวนลอมติดตา 

7. อวนครอบปลากะตัก 18. เบ็ดราวยาวต้ังแต 100 เมตรขึ้นไป 

8. อวนชอน/ยกปลากะตัก 19. เบ็ดมือ 

9. อวนชอนปลาจะละเม็ด 20. อวนรุนเคย 

10. ลอบหมึก 21. แผงยกปูจักจั่น 

11. ลอบหมึกสาย 

และเรือประมงที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงนอกนานนํ้าไทย 

3. คาบเวลาในการสํารวจ 

 ปฏิบัติงานสํารวจโดยเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ 22 จังหวัดชายทะเล ดําเนิน 

การสํารวจขอมูลเปนรายเดือนโดยสอบถามปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของหนวย 

ทําการประมงตัวอยางในเดือนที่ผานมา และบันทึกขอมูลของหนวยประมงตัวอยางลงในระบบงานสถิติประมง
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พาณิชย https://www.fisheries.go.th/marinecatch/make-apprecord/pages/login.php ภายในวันที่ 

10 ของทุกเดือนตามเวลาซึ่งกําหนดไวในปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป 

4. ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การจัดทําขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมง

พาณิชย แบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเรือประมงที่มีการแจงเขา-ออก

เรือประมง (Port in – Port out) และจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) ประกอบดวย 

เรือประมงที่มีขนาดต้ังแต 10 ตันกรอสขึ้นไปไดแก อวนลากแผนตะเฆ อวนลากคู อวนลากคานถาง อวนลอม

จับอวนลอมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก และเรือประมงที่มีขนาดต้ังแต 30 ตันกรอสขึ้นไป ในทุก

เครื่องมือทําการประมงที่ทําการประมงทั้งในและนอกนานนํ้าไทยการจัดทําขอมูลในสวนที่ 1ดําเนินการโดย

กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง 

สวนที่ 2 ปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเรือประมงพาณิชยที่ไมตองแจง

เขา-ออกเรือประมง (Port in – Port out) แตจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

การจัดทําขอมูลในสวนที่ 2ดําเนินการโดยกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง 

ทั้งน้ีหากกรมประมงประกาศยกเลิกการจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง เจาหนาที่สํานักงาน

ประมงจังหวัดจะตองดําเนินการสํารวจขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยาง สงมาใหกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติ 

การประมงประเมินปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กรอบตัวอยางคือ จํานวนหนวยทําการประมงที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย  

ในแตละรอบปการประมง จําแนกตามเครื่องมือทําการประมงและขนาดเรือ (ตันกรอส) 

2) วิธีการสํารวจคือ เลือกสุมตัวอยางหนวยทําการประมงในแตละเครื่องมือทําการประมง 

และขนาดเรือ (ตันกรอส) โดยหนวยทําการประมง ประกอบดวย เรือประมง เครื่องมือทําการประมง คนทําการ

ประมง รวมกันเรียกวา 1 หนวยทําการประมง (หนวยทําการประมงของเครื่องมืออวนลากคู ประกอบดวย

เรือประมง 2 ลํา) 

3) แผนการสุมตัวอยางใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ  (Stratified Random 

Sampling) โดยมีเครื่องมือทําการประมง และขนาดเรือ (ตันกรอส) เปนช้ันภูมิ (Strata) แลวทําการสุมตัวอยาง

ตามเครื่องมือทําการประมง และขนาดเรือ (ตันกรอส) ในแตละจังหวัดใหครบทุกเครื่องมือทําการประมงที่ไดรับ

ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย ซึ่งในแตละเครื่องมือทําการประมง และขนาดเรือ (ตันกรอส) สุมเลือก

ตัวอยาง 10% เชน เครื่องมือทําการประมงอวนครอบหมึก 

เครื่องมือทําการประมง ขนาดเรือประมง (ตันกรอส) สัดสวนการสุมตัวอยาง 

อวนครอบหมึก นอยกวา 10 ตันกรอส สุมเลือกตัวอยาง 10% 

 ต้ังแต 10 ตันกรอสแตไมถึง 20 ตันกรอส สุมเลือกตัวอยาง 10% 

 ต้ังแต 20 ตันกรอสแตไมถึง 30 ตันกรอส สุมเลือกตัวอยาง 10% 
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5. วิธีการประเมินผล 

การประเมินปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเรือประมงพาณิชยที่ทําการ

ประมงโดยไมตองแจงเขา-ออกเรือประมง (Port in – Port out) และจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง 

(Fishing Logbook) จะประเมินปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงในแตละเครื่องมือทําการ

ประมง ขนาดเรือ (ตันกรอส) พ้ืนที่ทําการประมง และชนิดสัตวนํ้าเปนรายเดือน โดยมีรายละเอียดสูตรที่ใช

สําหรับการประเมิน ดังน้ี 

เมื่อกําหนดให 

 = ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j จากเรือประมง

ตัวอยาง(หนวยประมงตัวอยาง) ที่ iในพ้ืนที่ทําการประมงที่ h ของเดือนที่ g 

 = ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j ขนาดเรือประมง 

(ตันกรอส) ที่ l จากเรือประมงตัวอยาง(หนวยประมงตัวอยาง) ที่ iในพ้ืนที่ 

ทําการประมงที่ h ของเดือนที่ g 

 =  คาประมาณปริมาณการจับสัตวนํ้า 

 =  จํานวนเรือประมงที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยของเครื่องมือทําการ

ประมงชนิดที่ j  

 =  จํานวนเรือประมงตัวอยางที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยของเครื่องมือ

ทําการประมงชนิดที่ j  

 =  จํานวนเรือประมงที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยของเครื่องมือทําการ

ประมงชนิดที่ j ขนาดเรือประมง (ตันกรอส) ที่ l 

 =  จํานวนเรือประมงตัวอยางที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยของเครื่องมือ

ทําการประมงชนิดที่ j ขนาดเรือประมง (ตันกรอส) ที่ l 

g  =  เดือน โดยที่ g = 1, 2, 3,…,12 

h  =  พ้ืนที่ทําการประมง 

1 = อาวไทยตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) 

2 = อาวไทยตอนบน (ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

เพชรบุร)ี 

3 = อาวไทยตอนกลาง (ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี) 

4 = อาวไทยตอนลาง(นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส) 

 5 = กลางอาวไทย 

 6 = อันดามันตอนบน (ระนอง พังงา (อ.คุระบุรี)) 

 7 = อันดามันตอนลาง (พังงา (ไมรวม อ.คุระบุรี) ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล) 

 A = กัมพูชา เวียดนาม 

B = มาเลเซีย อินโดนีเซีย (ฝงอาวไทย) 
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C = มาเลเซีย อินโดนีเซีย (ฝงอันดามัน) 

D = พมา 

E = อินเดีย บังคลาเทศทะเลหลวง 

i  =  เรือประมงตัวอยาง (หนวยทําการประมงตัวอยาง) โดยที่ i = 1, 2, 3,…,n 

j  =  เครื่องมือทําการประมง  

1 = อวนลากแผนตะเฆ 

2 = อวนลากคู 

3 = อวนลากคานถาง 

4 = อวนลอมจับ 

5 = อวนลอมจับปลากะตัก 

6 = อวนครอบปลากะตัก 

7 = อวนครอบหมึก 

8 = อวนชอนปลาจะละเม็ด 

9 = อวนชอน-ยกปลากะตัก 

10 = ลอบหมึก 

11 = ลอบหมึกสาย 

12 = ลอบปลา 

13 = ลอบปู 

14 = คราดหอยลาย 

15 = คราดหอยแครง 

16 = คราดหอยอ่ืนๆ  

17 = อวนลอยอวนจมอวนลอมติดตา 

18 = เบ็ดราวยาวต้ังแต 100 เมตรขึ้นไป 

19 = เบ็ดมือ 

20 = อวนรุนเคย 

21 = แผงยกปูจักจั่น 

k  =  ชนิดของสัตวนํ้าโดยที่ k = 1, 2, 3,… 

l  =  ขนาดเรือประมง (ตันกรอส) 

1 = นอยกวา 10 ตันกรอส 

2= ต้ังแต 10 ตันกรอส แตไมถึง 20 ตันกรอส 

3 = ต้ังแต 20 ตันกรอส แตไมถึง 60 ตันกรอส 

4= ต้ังแต 60 ตันกรอส แตไมถึง 150 ตันกรอส 

5= ต้ังแต 150 ตันกรอสขึ้นไป 
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ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j ขนาดเรือประมง (ตันกรอส) ที่ l พ้ืนที่

ทําการประมงที่ h ในเดือนที่ g 

 

 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j พ้ืนที่ทําการประมงที่ h ในเดือนที่ g  
 

 

 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j พ้ืนที่ทําการประมงที่ h  
 

 

 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j ในเดือนที่ g  
 

 

 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j 
 

 

 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าของเครื่องมือทําการประมงที่ j 
 

 

(all k หมายถึง รวมทุกชนิดสัตวนํ้าที่จับไดโดยใชเครื่องมือทําการประมงที่ j) 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k  

 

(all j หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าชนิดที่ k ที่จับไดจากทุกเครื่องมือทําการประมง) 

สวนการประเมินมูลคาของสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงจะใชวิธีการประเมินเชนเดียวกับ

การประเมินปริมาณการจับสัตวนํ้า 
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6. แบบที่ใชในการสํารวจ 

แบบที่ใชในการสํารวจ มีทั้งหมด 7 แบบ คือ 

6.1 สป. 1-1 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลากและรุนเคย 

เปนแบบสําหรับสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมง

อวนลากแผนตะเฆ อวนลากคู อวนลากคานถาง และรุนเคย 

6.2 สป. 1-2 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลอมจับ เปน

แบบสําหรับสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมง 

อวนลอมจับ และอวนลอมจับปลากะตัก 

6.3 สป. 1-3 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทคราด เปนแบบ

สําหรับสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมง 

คราดหอยลาย คราดหอยแครง และคราดหอยอ่ืนๆ 

6.4 สป. 1-4 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนครอบชอน-ยก 

เปนแบบสําหรับสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมง

อวนครอบปลากะตัก อวนครอบหมึก อวนชอน-ยกปลากะตัก และอวนชอนปลาจะละเม็ด 

6.5 สป. 1-5 :แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลอยอวนจม

ลอมติดตา เปนแบบสําหรับสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือ 

ทําการประมงอวนลอย อวนจม อวนลอมติดตา 

6.6 สป. 1-6 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทลอบ เปนแบบ

สําหรับสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมงลอบปลา 

ลอบปู ลอบหมกึ และลอบหมึกสาย 

6.7 สป. 1-7 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทเบ็ดและอ่ืนๆ เปน

แบบสําหรับสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมง  

เบ็ดมือ เบ็ดราวยาวต้ังแต 100 เมตรขึ้นไป และแผงยกปูจักจั่น 

7. รายละเอียดและวิธีการบนัทึกแบบสาํรวจ 

7.1 สป. 1-1 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลากและ 

รุนเคย 

7.1.1 รายการแบบตอนที่ 1 เปนสวนขอมูลทั่วไป และรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องมือทําการ

ประมง เรือประมง และการลงแรงทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยางมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ขนาดเรือ (ตันกรอส) หมายถึง ขนาดตันกรอสของเรือประมงพาณิชยของหนวยทําการ

ประมงตัวอยางที่ถูกสํารวจ โดยใหทําเครื่องหมาย “/” ลงในชองขนาดตันกรอสของเรือประมงพาณิชยน้ันๆ 

(2) จังหวัด และอําเภอ หมายถึง จังหวัด และอําเภอที่หนวยทําการประมงตัวอยางไดรับ

ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย 
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(3) ผลการจับประจําเดือน และ พ.ศ. หมายถึง เดือน และป พ.ศ. ที่หนวยทําการประมง

ตัวอยางนําเรือประมงเขาทา ซึ่งจะถือวาเปนผลการจับสัตวนํ้าของเดือนน้ัน และในกรณีที่หนวยทําการประมง

ตัวอยางฝากสัตวนํ้าที่จับไดมากับเรือขนถายสัตวนํ้าลําอ่ืนในเดือนใด ใหถือเปนผลการจับสัตวนํ้าของหนวย 

ทําการประมงตัวอยางในเดือนน้ันเชนกัน 

(4) ช่ือพนักงานแจงนับหมายถึง ช่ือของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํารวจขอมูลของหนวย 

ทําการประมงตัวอยางน้ันๆ 

(5) ตัวอยางที่หมายถึง ตัวอยางที่ของหนวยทําการประมงตัวอยางที่ถูกสุม ซึ่งกําหนดโดย

กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมงกองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง 

(6) ช่ือเรือเลขทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจําเรือ หมายถึง ช่ือเรือ เลขทะเบียนเรือ 

และเครื่องหมายประจําเรือของเรือประมงที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยของหนวยทําการประมง

ตัวอยางน้ันๆ 

(7) พ้ืนที่ทําการประมงหลัก หมายถึง พ้ืนที่ทําการประมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ทําการจับสัตวนํ้าไดมากเปนสวนใหญ โดยระบุหมายเลขพ้ืนที่ทําการประมงจากแผนที่พ้ืนที่ทําการประมงเพียง

พ้ืนที่เดียวเทาน้ันซึ่งพ้ืนที่ทําการประมงประกอบดวย 

1 = อาวไทยตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) 

 2 = อาวไทยตอนบน (ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

  เพชรบุรี) 

 3 = อาวไทยตอนกลาง (ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี) 

 4 = อาวไทยตอนลาง (นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส) 

5 = กลางอาวไทย 

6 = อันดามันตอนบน (ระนอง พังงา (อ.คุระบุรี)) 

7 = อันดามันตอนลาง (พังงา (ไมรวม อ.คุระบุรี) ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล) 

A = กัมพูชา เวียดนาม 

B = มาเลเซีย อินโดนีเซีย (ฝงอาวไทย) 

C = มาเลเซีย อินโดนีเซีย (ฝงอันดามัน) 

D = พมา 

E = อินเดีย บังคลาเทศ 

(8) จํานวนเที่ยวตอเดือนรวม หมายถึง จํานวนเที่ยวที่หนวยทําการประมงตัวอยางออก 

ทําการประมงทั้งหมดใน 1 เดือน 

(9) เครื่องมือประมง หมายถึง เครื่องมือทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยาง 

ที่ถูกสํารวจ โดยใหทําเครื่องหมาย “/” ลงในชองเครื่องมือทําการประมงน้ันๆ 

(10) จํานวนช่ัวโมงที่ลาก/รุนอวนตอครั้ง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมง

ตัวอยางลากหรือรุนอวนโดยเฉลี่ยตอครั้ง นับต้ังแตเวลาเริ่มลงอวนจนถึงเวลากูอวน 
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(11) จํานวนช่ัวโมงที่ลาก/รุนอวนทั้งหมด หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมง

ตัวอยางลากหรือรุนอวนทั้งหมด ใน 1 เดือน 

7.1.2 รายการแบบตอนที่ 2เปนรายละเอียดของผลการจับสัตวนํ้ามีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) วันที่ออก หมายถึง วัน เดือน ป ที่หนวยทําการประมงตัวอยางออกทําการประมง 

(2) วันที่ เขา หมายถึง วัน เดือน ป ที่หนวยทําการประมงตัวอยางนําเรือกลับเขาทา 

เพ่ือนําสัตวนํ้าขึ้นจําหนายหรือผานทา และในกรณีที่หนวยทําการประมงตัวอยางฝากสัตวนํ้าที่จับไดมากับ 

เรือขนถายสัตวนํ้า หากเรือลําดังกลาวเขาทาในวันใดใหถือวาเรือประมงของหนวยทําการประมงตัวอยางเขาทา

วันน้ันเชนกัน 

(3) จํานวนวันออกทําการประมง หมายถึง จํานวนวันออกทําการประมงที่หนวยทําการ

ประมงตัวอยางออกทําการประมงในแตละเที่ยว 

(4) จํานวนครั้งที่กูอวน หมายถึงจํานวนครั้งที่หนวยทําการประมงตัวอยางกูอวนในแตละ

เที่ยว 

(5) ปริมาณสัตวนํ้าที่จับได หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดในแตละเที่ยว จําแนกเปน 

รายชนิดสัตวนํ้า กรณีหนวยทําการประมงตัวอยางฝากสัตวนํ้าที่จับไดมากับเรือขนถายสัตวนํ้า ใหสอบถาม

ปริมาณการจับ และการลงแรงทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยางทั้งหมด 

(6) รวม หมายถึง ปริมาณการจับสัตวนํ้ารวมทุกเที่ยวในเดือนน้ัน 

(7) ราคาเฉลี่ย หมายถึง ราคาสัตวนํ้าเฉลี่ยที่หนวยทําการประมงตัวอยางขายได 

(8) รหัสสัตวนํ้า หมายถึง รหัสที่ใชในการกํากับชนิดสัตวนํ้าที่จับไดจากการทําการประมง

พาณิชย 

7.2 สป. 1-2 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลอมจับ  

7.2.1 รายการแบบตอนที่  1 เปนสวนขอมูลทั่วไป และรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ 

ทําการประมง เรือประมง และการลงแรงทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยาง มีรายการเชนเดียวกับ 

แบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1) จํานวนช่ัวโมงที่ลงอวนตอครั้ง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ลงอวนตอครั้ง 

(2) จํานวนช่ัวโมงที่ลงอวนทั้งหมด หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง

ลงอวนทั้งหมดใน 1 เดือน 

7.2.2 รายการแบบตอนที่ 2 เปนรายละเอียดของผลการจับสัตวนํ้า มีรายการสวนใหญ

เชนเดียวกับแบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1) จํานวนครั้งที่ทําการประมง หมายถึง จํานวนครั้งที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ทําการประมงในแตละเที่ยว 
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7.3 สป. 1-3 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทคราด 

7.3.1 รายการตอนที่ 1 เปนสวนขอมูลทั่วไป และรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมง 

เรือประมง และการลงแรงทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยาง มีรายการเชนเดียวกับแบบ สป. 1-1

แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1) จํานวนช่ัวโมงที่คราดตอครั้ง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง

คราดในแตละครั้ง 

(2) จํานวนช่ัวโมงที่คราดทั้งหมด หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง

คราดทั้งหมดใน 1 เดือน 

7.3.2 รายการแบบตอนที่ 2 เปนรายละเอียดของผลการจับสัตวนํ้า มีรายการสวนใหญ

เชนเดียวกับแบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1) จํานวนครั้งที่คราด หมายถึง จํานวนครั้งที่หนวยทําการประมงตัวอยางคราด 

ในแตละเที่ยว 

7.4 สป. 1-4 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทครอบชอน-ยก 

7.4.1 รายการแบบตอนที่  1 เปนสวนขอมูลทั่วไป และรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ 

ทําการประมง เรือประมง และการลงแรงทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยาง มีรายการเชนเดียวกับ 

แบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1) จํานวนช่ัวโมงที่ลงอวนตอครั้ง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ลงอวนตอครั้ง 

(2) จํานวนช่ัวโมงที่ลงอวนทั้งหมด หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง

ลงอวนทั้งหมดใน 1 เดือน 

7.4.2 รายการแบบตอนที่ 2 เปนรายละเอียดของผลการจับสัตวนํ้า มีรายการสวนใหญ

เชนเดียวกับแบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1)จํานวนครั้งที่ทําการประมง หมายถึง จํานวนครั้งที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ทําการประมงตอเที่ยว 

7.5 สป. 1-5 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลอย 

อวนจมลอมติดตา 

7.5.1 รายการแบบตอนที่  1 เปนสวนขอมูลทั่วไป และรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ 

ทําการประมง เรือประมง และการลงแรงทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยาง มีรายการเชนเดียวกับ 

แบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1) จํานวนช่ัวโมงที่ลงอวนตอครั้ง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ลงอวนตอครั้ง 

(2) จํานวนช่ัวโมงที่ลงอวนทั้งหมด หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง

ลงอวนทั้งหมดใน 1 เดือน 
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7.5.2 รายการแบบตอนที่ 2 เปนรายละเอียดของผลการจับสัตวนํ้า มีรายการสวนใหญ

เชนเดียวกับแบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1)จํานวนครั้งที่ทําการประมง หมายถึง จํานวนครั้งที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ทําการประมงตอเที่ยว 

7.6 สป. 1-6 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทลอบ 

7.6.1 รายการแบบตอนที่  1 เปนสวนขอมูลทั่วไป และรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ 

ทําการประมง เรือประมง และการลงแรงทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยาง มีรายการเชนเดียวกับ 

แบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1)จํานวนช่ัวโมงที่วางลอบตอครั้ง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง

วางลอบตอครั้ง 

(2) จํานวนช่ัวโมงที่วางลอบทั้งหมด หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวยทําการประมงตัวอยาง

วางลอบทั้งหมดใน 1 เดือน 

7.6.2 รายการแบบตอนที่ 2 เปนรายละเอียดของผลการจับสัตวนํ้า มีรายการสวนใหญ

เชนเดียวกับแบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1)จํานวนครั้งที่ทําการประมง หมายถึง จํานวนครั้งที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ทําการประมงตอเที่ยว 

7.7 สป. 1-7 : แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทเบ็ดและอ่ืนๆ 

7.7.1 รายการแบบตอนที่  1 เปนสวนขอมูลทั่วไป และรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ 

ทําการประมง เรือประมง และการลงแรงทําการประมงของหนวยทําการประมงตัวอยาง มีรายการเชนเดียวกับ 

แบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1)จํานวนช่ัวโมงที่ลงเบ็ด/วางแผงปูจักจั่นตอครั้ง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวย 

ทําการประมงตัวอยางลงเบ็ด/วางแผงปูจักจั่นตอครั้ง 

(2) จํานวนช่ัวโมงที่ลงเบ็ด/วางแผงปูจักจั่นทั้งหมด หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่หนวย 

ทําการประมงตัวอยางลงเบ็ด/วางแผงปูจักจั่นทั้งหมดใน 1 เดือน 

7.7.2 รายการแบบตอนที่ 2 เปนรายละเอียดของผลการจับสัตวนํ้า มีรายการสวนใหญ

เชนเดียวกับแบบ สป. 1-1แตกตางเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 

(1)จํานวนครั้งที่ทําการประมง หมายถึง จํานวนครั้งที่หนวยทําการประมงตัวอยาง 

ลงเบ็ด/วางแผงปูจักจั่นตอเที่ยว 

8. ตัวอยางแบบสํารวจ 
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การสํารวจปรมิาณการจับสตัวน้ําเค็มจากการทําการประมงพื้นบาน 

Aquatic Animals Catch From Artisanal Fishing Survey 

 

 การสํารวจปริมาณการจับสัตวนํ้าเค็มจากการทําการประมงพ้ืนบานจะเนนรายละเอียดเก่ียวกับ

ปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมงพ้ืนบานโดยนําเสนอปริมาณการ

จับและมูลคาสัตวนํ้า จํานวนวันทําการประมง จําแนกตามประเภทเครื่องมือทําการประมง พ้ืนที่ทําการประมง

และรายชนิดสัตวนํ้าเปนรายเดือนขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอชาวประมงและกรมประมงในการนําขอมูล

ไปพิจารณาวางแผนพัฒนาการทําการประมง และพัฒนาหมูบานชาวประมงใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือประเมินปริมาณการจับและมูลคาสัตวนํ้าจากการทําการประมงพ้ืนบาน จําแนกตาม

เครื่องมือทําการประมง พ้ืนที่ทําการประมง ชนิดสัตวนํ้าเปนรายเดือนและรายป 

1.2 เพ่ือประเมินการลงแรงทําการประมง จําแนกตามเครื่องมือทําการประมง พ้ืนที่ทําการประมง 

เปนรายเดือน และรายป 

2. คุมรวม 

 ทําการสํารวจครอบคลุม 22 จังหวัดชายทะเล ที่ทําการประมงพ้ืนบานทุกประเภทเครื่องมือ ทั้งที่

ทําการประมงโดยใชเรือและไมใชเรือ 

3. คาบเวลาการสาํรวจ 

 3.1 การสํารวจเพ่ือปรับปรุงบัญชีรายช่ือชาวประมงที่ทําการประมงพ้ืนบาน จะดําเนินการ 

ระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกป และดําเนินการสํารวจเพียงครั้งเดียว 

3.2 การสํารวจผลการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงจากการทําการประมงพ้ืนบาน

ดําเนินการสํ ารวจขอมูลใน เดือนที่ ผ านมา และบันทึกขอมูลลงในระบบงานสถิ ติประมงพ้ืนบ าน

http://fisheries.go.th/marinecatch/sys.allstat/ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามเวลาซึ่งกําหนดไวใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

 ในการปฏิบัติงานสนาม กําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาที่ของ

สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงอําเภอเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล และเจาหนาที่กลุมวิจัยและ

วิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูติดตอประสานงาน และให 

คําแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจ รวมทั้งเทคนิคการสํารวจตางๆ  

5.ระเบียบวิธีการสาํรวจ  

 การสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าเค็มจากการทําการประมงพ้ืนบาน ดําเนินการโดยใชวิธี 

สุมตัวอยางเพ่ือประเมินปริมาณการจับและการลงแรงทําการประมงรายเดือน โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
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 ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจจํานวนชาวประมงที่ทําการประมงพ้ืนบานในแตละประเภทเครื่องมือ (N) 

  การสํารวจจํานวนชาวประมงที่ใชเครื่องมือทําการประมงตามบช.2-1 โดยกลุมวิจัยและ

วิเคราะหสถิติการประมง นําขอมูลชาวประมงพ้ืนบานที่ทําการประมงในรอบปที่ผานมาเปนฐานขอมูลต้ังตน 

ในการดําเนินการ โดยใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานประมงจังหวัด ทําการสํารวจขอมูลชาวประมง 

ที่ทําการประมงตามแบบสํารวจ พรอมปรับปรุงและแกไขขอมูลใหถูกตอง ทั้งน้ีหากมีเครื่องมือทําการประมง

มากกวาที่กําหนด สามารถเพ่ิมไดไมจํากัด 

   กรณีเปนชาวประมงที่ทําการประมงโดยไมใชเรือ หรือใชเรือที่ไมมีรายช่ืออยูในแบบ บช.2-1

ใหทําการสํารวจเพ่ิมเติม 

 ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจดวยวิธีสุมตัวอยางชาวประมงที่ทําการประมงพ้ืนบานในแตละเครื่องมือ 

ทําการประมง (n) เปนการสํารวจรายเดือน 

  สอบถามปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดจากเครื่องมือทําการประมงตามแบบ สป.2-1 โดยสุมเลือก

ชาวประมงตัวอยางของแตละเครื่องมือทําการประมงในระดับอําเภอแบบงาย(Simple Random Sampling) 

รอยละ 10 ของจํานวนชาวประมงในแตละเครื่องมือทําการประมงตามแบบบช.2-1 ทั้งน้ีการสุมเลือกตัวอยาง

ควรครอบคลุมทุกเครื่องมือทําการประมงและทุกเดือนที่มีการทําประมงในเครื่องมือทําการประมงน้ันๆ 

6.วิธีการประเมินผล   

  การประเมินปริมาณการจับสัตวนํ้าและการลงแรงทําการประมงของการทําการประมงพ้ืนบาน 

จะประเมินปริมาณการจับมูลคาสัตวนํ้า และการลงแรงทําการประมง จําแนกตามเครื่องมือทําการประมง พ้ืนที่

ทําการประมง ชนิดสัตวนํ้า เปนรายเดือน โดยมีรายละเอียดสูตรที่ใชสําหรับการประเมิน ดังน้ี 

เมื่อกําหนดให 

ghijkX  = ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j จากเรือประมง

ตัวอยาง(หนวยประมงตัวอยาง) ที่ iในพ้ืนที่ทําการประมงที่ h ของเดือนที่ g 

Q� =  คาประมาณปริมาณการจับสัตวนํ้า 

jN  =  จํานวนเรือทําการประมงพ้ืนบานของเครื่องมือทําการประมงชนิดที่ j  

jn  =  จํานวนเรือตัวอยาง(หนวยประมงตัวอยาง) ทําการประมงพ้ืนบานของเครื่องมือ

ทําการประมงชนิดที่ j   

g  =  เดือน โดยที่ g = 1, 2, 3,…,12 

h  =  พ้ืนที่ทําการประมง 

1 = อาวไทยตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) 

 2 = อาวไทยตอนบน (ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

  เพชรบุรี) 

 3 = อาวไทยตอนกลาง (ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี) 

 4 = อาวไทยตอนลาง (นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส) 
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5 = กลางอาวไทย 

6 = อันดามันตอนบน (ระนอง พังงา (อ.คุระบุรี)) 

7 = อันดามันตอนลาง (พังงา (ไมรวม อ.คุระบุรี) ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล) 

i  =  เรือประมงตัวอยาง (หนวยทําการประมงตัวอยาง) โดยที่ i = 1, 2, 3,…,n 

j  =  เครื่องมือทําการประมงพ้ืนบาน  

k  =  ชนิดของสัตวนํ้าโดยที่ k = 1, 2, 3,… 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j พ้ืนที่ทําการประมงที่ h ในเดือนที่ g 

∑=
=

ghjkn

1i
ghijk

j

j
ghjk x

n

N
Q̂

 
 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j พ้ืนที่ทําการประมงที่ h  

∑=
=

12

1g
ghjkhjk Q̂Q̂  

 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j ในเดือนที่ g  

∑=
=

7

1h
ghjkgjk Q̂Q̂  

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k เครื่องมือทําการประมงที่ j 

∑=
=

7

1h
hjkjk Q̂Q̂  

 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าของเครื่องมือทําการประมงที่ j 

∑=
kall

jkj Q̂Q̂

 
(all k หมายถึง รวมทุกชนิดสัตวนํ้าที่จับไดโดยใชเครื่องมือทําการประมงที่ j) 

 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าชนิดที่ k  

∑=
jall

jkj Q̂Q̂

 
(all j หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าชนิดที่ k ที่จับไดจากทุกเครื่องมือทําการประมง) 

7. แบบที่ใชในการสํารวจ 

 แบบที่ใชในการสํารวจมี 2 แบบคือ 

 7.1 บช. 2-1 :แบบบัญชีรายช่ือชาวประมงที่ทําการประมงพ้ืนบาน 

  7.2 สป. 2-1: แบบสํารวจขอมูลการจับสัตวนํ้าจากการทําการประมงพ้ืนบาน 
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8. รายละเอียดและวิธีการบนัทึกแบบสาํรวจ 

  8.1 บช. 2-1 :แบบบัญชีรายช่ือชาวประมงที่ทําการประมงพ้ืนบาน 

    เปนการสํารวจเพ่ือปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานของชาวประมง ที่ทําการประมงในรอบปที่สํารวจ 

ในแตละจังหวัด โดยใชขอมูลจากการสํารวจในรอบปที่ผานมาเปนแนวทางประกอบการพิจารณาดําเนินการ

รวบรวมขอมูลตามแบบสํารวจ พรอมปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตอง ทั้งน้ีหากมีเครื่องมือทําการประมงมากกวา

ที่กําหนด สามารถเพ่ิมไดไมจํากัด และในกรณีที่เปนชาวประมงที่ทําการประมงโดยใชเรือหรือไมใชเรือที่ไมมี

รายช่ืออยูในแบบ ใหทําการสํารวจเพ่ิมเติมลงในแบบ พรอมบันทึกขอมูลลงระบบสารสนเทศการทําการประมง

พ้ืนบาน http://fisheries.go.th/marinecatch/sys.allstat/ 

  8.2 สป. 2-1 : แบบสํารวจขอมูลการจับสัตวนํ้าจากการทําการประมงพ้ืนบาน 

   เปนการสํารวจเพ่ือสอบถามปริมาณการจับราคาสัตวนํ้า และการลงแรงทําการประมงจากการ

ทําการประมงพ้ืนบานในเดือนที่ผานมา หากชาวประมงใชเครื่องมือทําการประมงหลายเครื่องมือ ผูปฏิบัติงาน

สามารถเก็บ ตัวอย างไดทุ ก เครื่องมือทํ าการประมง โดยใชแบบสอบถาม1 แผนตอ  1 เครื่องมือ 

ทําการประมง รายละเอียดของแบบ มีดังน้ี 

   รายการหัวแบบสํารวจ 

    - ป เดือน จังหวัด หมายถึง ป เดือนและจังหวัด ที่ทําการประมง 

    - ช่ือจุดสํารวจ ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายถึง ช่ือจุดหรือพ้ืนที่ที่ทําการสํารวจขอมูล 

    - ช่ือผูตอบแบบสอบถามหมายถึงช่ือ – นามสกุลของผูตอบแบบสอบถาม 

    - ช่ือพนักงานแจงนับหมายถงึช่ือ – นามสกุลของผูปฏิบัติงานสํารวจ 

    - วันที่สํารวจหมายถึงวัน เดือน ป ที่ทําการสํารวจ 

   รายละเอียดการทําการประมง 

    -ใหระบุรายละเอียดของเรือประมง จํานวนเครื่องมือที่ใชในการทําการประมง 1 เที่ยว 

รวมถึงการลงแรงทําการประมง พ้ืนที่ทําการประมงทาขึ้นสัตวนํ้าในเดือนที่ทําการประมง 

   รายละเอียดสัตวนํ้าที่จับได 

    - ใหระบุปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดใน 1 เที่ยว ใหครบทุกชนิดสัตวนํ้า รวมทั้งราคาสัตวนํ้าที่

ขาย(บาทตอกิโลกรัม) 

10. ตัวอยางแบบสาํรวจ 
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การสํารวจราคาสัตวน้ําเค็ม ณ ทาขึ้นปลา  

(Marine Aquatic Animals Price at Landing Site Survey) 

 

  การสํารวจราคาสัตวนํ้า ณ ทาขึ้นปลา จัดทําขึ้นเพ่ือทราบราคาสัตวนํ้าที่ชาวประมงขายได ซึ่งใช

ประกอบในการคํานวณมูลคาสัตวนํ้าจากการทําการประมงทะเล ไดแก ปริมาณการจับสัตวนํ้าจากการทําการ

ประมงพาณิชย และปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทารายจังหวัด นอกจากน้ีขอมูลดังกลาวยังเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใช

ประโยชนดานเศรษฐกิจการประมง  

1. วัตถุประสงค 

  เพ่ือทราบราคาเฉลี่ยของสัตวนํ้าที่ชาวประมงขายได ณ ทาขึ้นปลาเปนรายจังหวัด 

2. คุมรวม 

  คุมรวม ไดแก ทาเทียบเรือหรือทานํ้า ซึ่งในที่น้ีเรียกวาทาขึ้นปลาที่มีชาวประมงนําเรือมาเทียบทา

เพ่ือนําสัตวนํ้าที่จับไดขึ้นจําหนายหรือผานทาไปจําหนายที่อ่ืนๆ ครอบคลุม 22 จังหวัดชายทะเล 

3. คาบเวลาการสาํรวจ 

  สํารวจขอมูลทุกเดือน แลวจัดสงผลการสํารวจมายังกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง  

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

  ในการปฏิบัติงานสนาม กําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาที่ของ

สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงอําเภอเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล เจาหนาที่กลุมวิจัยและ

วิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูประสานงาน และใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการสํารวจ รวมทั้งเทคนิคการสํารวจตางๆ 

5. คํานิยาม 

  5.1 ทาขึ้นปลา หมายถึง ทาเทียบเรือหรือทานํ้าที่ชาวประมงสามารถนําเรือประมงเขาเทียบ 

เพ่ือนําสัตวนํ้าขึ้น โดยอาจมีการจําหนายสัตวนํ้า ณ ทาขึ้นปลาน้ันๆ หรือนําไปจําหนายที่อ่ืน ซึ่งทาขึ้นปลาน้ี 

ไมจํากัดขนาด เปนของเอกชนหรือรัฐบาลก็ได และอาจมีหรือไมมีปจจัยตางๆ ที่อํานวยความสะดวกตอ 

การทําการประมงหรือการจําหนายสัตวนํ้าของชาวประมง เชน แมคาผูรับซื้อสัตวนํ้า การขายนํ้าแข็งหรือปจจัย 

ที่เกี่ยวของกับการทําประมง เปนตน   

  5.2 แพปลาหมายถึง ผูรับซื้อสัตวนํ้าจากชาวประมง เพ่ือขายสง หรือเปนตัวแทน/นายหนาขาย

สัตวนํ้าและขนสงสัตวนํ้า โดยหักคาบริการในการขายและสงสัตวนํ้า 

6. การจัดจําแนก 

จําแนกการสํารวจราคาสัตวนํ้าตามประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ใช ดังน้ี 

6.1 ประเภทอวนลาก ไดแก อวนลากแผนตะเฆ อวนลากคูและอวนลากคานถาง 
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  6.2 ประเภทอวนลอมจับไดแก อวนดํา อวนลอมซั้ง อวนลอมปลาโออวนลอมจับปลากะตัก 

อวนลอมจับทูนา และอวนลอมอ่ืนๆ เปนตน 

  6.3 ประเภทอวนลอยไดแก อวนลอยปลาอินทรีอวนติดตาปลาทู อวนปลาหลังเขียว อวนจมปู 

อวนลอยกุง อวนลอมติด อวนติดตาอ่ืนๆ เปนตน 

  6.4 ประเภทอวนครอบ ชอน-ยก ไดแกอวนครอบปลากะตัก อวนครอบหมึก อวนชอน 

ปลาจะละเม็ด อวนชอน-ยกปลากะตัก อวนชอนแมงกะพรุน เปนตน 

  6.5 ประเภทลอบ ไดแก ลอบปลา ลอบปู ลอบหมึก ลอบหมึกสาย ลอบอ่ืนๆ และแผงยกปูจักจั่น 

  6.6 ประเภทคราดไดแก คราดหอยลาย คราดหอยแครง คราดหอยอ่ืนๆ 

  6.7ประเภทอวนรุน ไดแก อวนรุนเคย 

  6.8 ประเภทเบ็ดไดแก เบ็ดราว เบ็ดราวทูนา เบ็ดมือ 

  6.9 ประเภทเครื่องมืออ่ืนๆ หมายถึง เรือทีใ่ชเครื่องมือทําการประมงดวยประเภทเครื่องมืออ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน 

7. ระเบียบวิธกีารสํารวจ 

การสํารวจราคาสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ใหทําการสํารวจขอมูลทุกเดือน รายอําเภอ จําแนกตามประเภท

เครื่องมือทําการประมง 

โดยเลือกทาขึ้นปลา 1 ทา (หรือมากกวา 1 ทา หากสามารถดําเนินการได) เปนตัวแทน 

เพ่ือสอบถามราคาสัตวนํ้าในแตละประเภทเครื่องมือทําการประมง และสอบถามราคาจากแพปลาผูรับซื้อ 

สัตวนํ้า ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยที่ซื้อขาย จําแนกตามชนิดและขนาดสัตวนํ้า (เล็ก-กลาง-ใหญ) 

8. วิธีการคํานวณ 

  การคํานวณราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าจัดทําในแตละขนาดสัตวนํ้า (เล็ก-กลาง-ใหญ)ดังตอไปน้ี 

  กําหนดให 

   p = ราคาสัตวนํ้าที่ซื้อขายของตัวอยาง 

   n = จํานวนตัวอยางที่สํารวจราคาสัตวนํ้า 

   i = ตัวอยางที่ มีคาต้ังแต 1,2,3,…,n 

 j = ชนิดสัตวนํ้าที่ มีคา 1,2,3,… 

   k = ประเภทเครือ่งมือทําการประมงที่ มีคาต้ังแต 1,2,3,… 

   l = เดือนที่ มคีา 1,2,3,...,12 

   h = อําเภอที่ มีคา 1,2,3,… 

   g = จังหวัดที่ มคีา 1,2,3,…,22 

  โดยที่ 

   pijklhg  = ราคาสัตวนํ้าของตัวอยางที่ iชนิดสัตวนํ้าที่ j ประเภทเครื่องมือที่ k เดือนที่ l  

      อําเภอที่ hจังหวัดที่ g 
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   njklhg  = จํานวนตัวอยางชนิดสัตวนํ้าที่ j ประเภทเครื่องมือที่ k เดือนที่ l อําเภอที่ h  

      จังหวัดที่ g 

   njlhg  = จํานวนตัวอยางชนิดสัตวนํ้าที่ j เดือนที่ l อําเภอที่ h จังหวัดที่ g 

   njhg  = จํานวนตัวอยางชนิดสัตวนํ้าที่ j อําเภอที่ h จังหวัดที่ g 

   njg    =จํานวนตัวอยางชนิดสัตวนํ้าที่ j จังหวัดที่ g 

   nj    =จํานวนตัวอยางชนิดสัตวนํ้าที่ j  

   Pi= ราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าของตัวอยางที่ i 

 = ราคาเฉลี่ยสตัวนํ้าของตัวอยาง 

  สูตรในการคํานวณ  

   การคํานวณราคาเฉลี่ยสัตวนํ้า คํานวณรายชนิดสัตวนํ้าตามระดับขอมูลที่ตองการ ไดแก  

ตามประเภทเครื่องมือทําการประมงหรือรวมทุกประเภทเครื่องมือทําการประมง รายเดือนหรือรายป  

รายอําเภอ รายจังหวัดหรือทั้งประเทศ โดยมีสูตรดังน้ี 

   ราคาเฉลี่ยของชนิดสัตวนํ้าที่j ประเภทเครื่องมือที่ k เดือนที ่l อําเภอที่ hจังหวัดที่ g 

 

 

 

   ราคาเฉลี่ยของชนิดสัตวนํ้าที่j เดือนที่ l อําเภอที่ hจังหวัดที่ g 

 

 

 

   ราคาเฉลี่ยของชนิดสัตวนํ้าที่j อําเภอที่ hจังหวัดที่ g 

    

 

 

 

 

   ราคาเฉลี่ยของชนิดสัตวนํ้าที่j จังหวัดที่ g 
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   ราคาเฉลี่ยของชนิดสัตวนํ้าที่j เดือนที่ l 

 

 

 

   ราคาเฉลี่ยของชนิดสัตวนํ้าที่j ประเภทเครื่องมือที่ k 

    

 

 

 

   ราคาเฉลี่ยของชนิดสัตวนํ้าที่j ทั้งประเทศ 

    

 

 

 

9. แบบที่ใชในการสํารวจ 

 สป. 3-1:แบบสํารวจราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าเค็ม ณ ทาขึ้นปลา  

10. รายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบสํารวจ 

  สป. 3-1แบบสํารวจราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าเค็ม ณ ทาขึ้นปลา เปนแบบสํารวจราคาเฉลี่ยสัตวนํ้า

ประจําเดือน จําแนกรายชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ 

  10.1 รายการหัวแบบ 

    (1) ช่ือทาขึ้นปลา ช่ือแพปลา หมายถึง ช่ือทาขึ้นปลาและแพปลาที่สํารวจขอมูล 

    (2) ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายถึง ช่ือตําบล อําเภอ และจังหวัด ซึ่งเปนสถานที่ต้ังของ 

ทาขึ้นปลา 

    (3) ประจําเดือน พ.ศ. หมายถึง เดือนและป พ.ศ.ที่สํารวจขอมูล 

    (4) ช่ือพนักงานแจงนับ หมายถึง ช่ือผูปฏิบัติงานสํารวจ 

    (5) ประเภทเครื่องมือทําการประมง (ระบุ)หมายถึง ประเภทของเครื่องมือทําการประมง 

ที่สํารวจราคาสัตวนํ้า โดยใหใชแบบสํารวจ 1 แผน ตอ 1 ประเภทเครื่องมือ  

  10.2 รายการที่สํารวจ 

    (1) ราคาสัตวนํ้าตามขนาด หมายถึง ราคาสัตวนํ้าซึ่งชาวประมงขายได ณ ทาขึ้นปลา ใหระบุ

ราคาโดยเฉลี่ยของสัตวนํ้าแตละชนิดจําแนกตามขนาด (เล็ก-กลาง-ใหญ) มีหนวย “บาทตอกิโลกรัม” และให
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ระบุราคาเฉลี่ยเพียงคาเดียวในแตละขนาด เชน ปลาทู (เล็ก) 20 บาทตอกิโลกรัม (กลาง) 25 บาทตอกิโลกรัม 

(ใหญ) 35 บาทตอกิโลกรัม เปนตน 

    (2) รหัส หมายถึง รหัสที่กําหนดขึ้นแทนชนิดสัตวนํ้าตางๆ เพ่ือใชในการบันทึกขอมูลสําหรับ

ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร  

11. ตัวอยางแบบสํารวจ 
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การสํารวจหนวยธุรกิจการประมง 

(Fisheries Factory Survey) 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือรวบรวมขอมูลจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง 

1.2 เพ่ือประเมินปริมาณการใชสัตวนํ้าเค็มในหนวยธุรกิจการประมง 

1.3 เพ่ือประเมินกําลังการผลิตในหนวยธุรกิจการประมง 

2. คุมรวม 

การสํารวจหนวยธุรกิจการประมงมีขอบเขตการสํารวจครอบคลุมจังหวัดชายทะเล จังหวัดพัทลุง 

และกรุงเทพมหานคร รวม 24 จังหวัด จําแนกตามสถานที่ต้ังของหนวยธุรกิจการประมงประเภทตาง ๆ 

3. คาบเวลาการสาํรวจ 

การสํารวจหนวยธุรกิจการประมง กําหนดใหปฏิบัติงานสํารวจในเดือนมกราคม ของทุกป โดย

กําหนดใหทําการสํารวจหนวยธุรกิจการประมงที่ดําเนินการอยูในระหวางเดือนมกราคม ถึง ธันวาคมของ 

ปที่ผานมา และใหดําเนินการสงผลงานมายังกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและ 

ยุทธศาสตรพัฒนาการประมง ภายในเดือนกุมภาพันธ 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

ในการปฏิบัติงานสนาม กําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาที่ของ

สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงอําเภอเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล เจาหนาที่กลุมวิจัยและ

วิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูติดตอประสานงาน และให

คําแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจ รวมทั้งเทคนิคการสํารวจตาง ๆ 

5. ประเภทของการสํารวจ 

การสํารวจหนวยธุรกิจการประมง สวนใหญทําการสํารวจโดยวิธีการสุมตัวอยาง เพ่ือใหการสํารวจ

บรรลุผลตามความมุงหมาย จึงแบงการสํารวจออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

5.1 การสํารวจเพ่ือจัดทําจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง และการสํารวจเพ่ือจัดทํา

บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าปลา นํ้าแข็ง หองเย็น สัตวนํ้ากระปอง ปลาปน ปลาเค็ม 

กุงแหง หมึกแหง หอยแหง ปลาน่ึง-อบ ปลายาง-รมควัน ลูกช้ิน-ทอดมัน ขาวเกรียบปลา-กุง และนํ้าบูดู)  

เพ่ือปรับปรุงบัญชีรายช่ือและจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมงที่มีอยูในแตละจังหวัดจําแนกตาม

ประเภทของธุรกิจ เปนรายอําเภอ 

5.2 การสํารวจโดยวิธีสุมตัวอยาง (Sampling Survey) เปนการสํารวจรายละเอียดตาง ๆ ของ

หนวยธุรกิจการประมงในแตละประเภทของธุรกิจ ในแบบ สป.4-6 ไดแก ผูประกอบการแปรรูป 

ปลาเค็ม กุงแหง หมึกแหง หอยแหง ปลาน่ึง-อบ ปลายาง-รมควัน ลูกช้ิน-ทอดมัน ขาวเกรียบปลา-กุง และ 
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นํ้าบูดู ใหดําเนินการสุมตัวอยาง โดยสุมเลือกผูประกอบการจากบัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจ 

การประมงที่กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมงไดเตรียมจัดสงให โดยทําการสุมตัวอยางในอัตรา 

5:1 สําหรับในการสํารวจดังกลาวจะทําการสํารวจพรอมกับการสํารวจเพ่ือจัดทําบัญชีรายช่ือและจํานวน

ผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง 

6. ระเบียบวิธกีารสํารวจ 

การสํารวจหนวยธุรกิจการประมงมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

6.1 การสํารวจเพ่ือจัดทําบัญชีรายช่ือและจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง  

การสํารวจเพ่ือจัดทําบัญชีรายช่ือและจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง  

โดยเจาหนาที่กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง ไดทําการ

คัดลอกรายช่ือและจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง ลงในแบบ บช.4-1, บช.4-2, บช.4-3, บช.4-4, 

บช.4-5, บช.4-6 และ บช.4-7 ที่ดําเนินการในรอบปที่ผานมา จําแนกเปนรายจังหวัดและรายอําเภอจัดสงให

สํานักงานประมงจังหวัดเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสํารวจขอมูลในปถัดมา (ปที่ทําการสํารวจ) แลวสงคืนให

กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 1 ชุด และจัดเก็บไวที่

สํานักงานประมงจังหวัด 1 ชุด 

6.2 การสํารวจรายละเอียดตาง ๆ โดยวิธีสุมตัวอยาง (Sampling Survey) 

 เมื่อทําการสํารวจจัดทําบัญชีรายช่ือและจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง  

(บช.4-1, บช.4-2, บช.4-3, บช.4-4, บช.4-5, บช.4-6 และ บช.4-7) เรียบรอยแลว ใหทําการสํารวจรายละเอียด

ตาง ๆ ของหนวยธุรกิจการประมงในแตละประเภท ในแบบ สป.4-1, สป.4-2, สป.4-3, สป.4-4 และ สป.4-5 

โดยใหทําการสํารวจแบบครบถวนทุกโรงงาน ยกเวน แบบ สป.4-6 ผูประกอบการแปรรูปสัตวนํ้าอ่ืน ๆ  

(ปลาเค็ม กุงแหง หมึกแหง หอยแหง ปลาน่ึง-อบ ปลายาง-รมควัน ลูกช้ิน-ทอดมัน ขาวเกรียบปลา-กุง และ 

นํ้าบูดู) ใหทําการสุมเลือกตัวอยางในอัตรา 5:1 จําแนกตามประเภทของหนวยธุรกิจ เปนรายอําเภอ ในแตละ

จังหวัด สวนเศษที่เหลือใหเก็บเพ่ิมอีก 1 ตัวอยาง  สําหรับจํานวนผูประกอบการที่มีจํานวนนอยกวา 5 ตัวอยาง

ใหเก็บทุกตัวอยาง และถามากกวา 5 ตัวอยาง แตนอยกวา 25 ตัวอยาง ใหเก็บ 5 ตัวอยาง 

7. วิธีการประเมินผล 

การประเมินงานขอมูลสถิติหนวยธุรกิจการประมงที่ทําการสํารวจโดยวิธีการสุมตัวอยาง

ประกอบดวย 9 ประเภทคือ ปลาเค็ม กุงแหง หมึกแหง หอยแหง ปลาน่ึง-ปลาอบ ปลายาง-รมควัน  

ลูกช้ิน-ทอดมัน ขาวเกรียบปลา-กุง และนํ้าบูดู ซึ่งการแปรรูปสัตวนํ้าในแตละประเภทใชสูตรในการคํานวณดังน้ี 

กําหนดให 

           = ปริมาณสัตวนํ้าสดที่ใชในการแปรรูปของจังหวัดที่ i ชนิดสัตวนํ้าที่ j ของตัวอยางที่ k 

   Ni  = จํานวนผูประกอบการแปรรูปสัตวนํ้าทั้งหมดของจังหวัดที่ i 

   ni  = จํานวนตัวอยางของผูประกอบการแปรรูปสัตวนํ้าของจังหวัดที่ i 

   i   = จํานวนจังหวัด (24 จังหวัด) 

ijkQ
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   j   = ชนิดสัตวนํ้าที่ใชในการแปรรูป 

   k   = จํานวนตัวอยางในแตละจังหวัด 

  ปริมาณสัตวนํ้าสดที่ใชในการแปรรูปของจังหวัดที่ i ชนิดสัตวนํ้าที่ j 

 

 

ปริมาณสัตวนํ้าสดที่ใชในการแปรรูปสัตวนํ้าของจังหวัดที่ i 

 

 

ปริมาณสัตวนํ้าสดที่ใชตอปของผูประกอบการแปรรูปสัตวนํ้าของประเทศ 

 

 

8. แบบที่ใชในการสํารวจ 

แบบที่ใชในการสํารวจหนวยธุรกิจการประมง มีดังน้ี 

8.1 บช.4-1 จาํนวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง 

8.2 บช.4-2 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

8.3 บช.4-3 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (หองเย็น) 

8.4 บช.4-4 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (สัตวนํ้ากระปอง) 

8.5 บช.4-5 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (ปลาปน) 

8.6 บช.4-6 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าปลา) 

8.7 บช.4-7 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (แปรรูปสตัวนํ้า) 

8.8 สป.4-1 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

8.9 สป.4-2 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (หองเย็น) 

8.10 สป.4-3 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (สัตวนํ้ากระปอง) 

8.11 สป.4-4 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (ปลาปน) 

8.12 สป.4-5 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าปลา) 

8.13 สป.4-6 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (แปรรูปสัตวนํ้า) 

9. รายละเอียดและการบนัทึกแบบสํารวจ 

9.1 บช. 4-1 แบบจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง 

 แบบสํารวจจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมงน้ี กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติ 

การประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง จะทําการคัดลอกจํานวนผูประกอบการหนวย

ธุรกิจการประมงที่มีอยูในปสํารวจที่ผานมาในแตละอําเภอของจังหวัดน้ัน ๆ สงไปใหจังหวัดตรวจสอบและ
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สรุปจํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมงที่ยังดําเนินการในปที่สํารวจ แลวสงกลับคืนมายังกลุมวิจัย

และวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

9.2 บช.4-2 แบบบัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

  บัญชีรายช่ือฯ น้ี กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร

พัฒนาการประมง ทําการคัดลอกรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมงที่มีอยูในปสํารวจที่ผานมา 

ในแตละอําเภอของจังหวัดน้ัน ๆ สงไปใหจังหวัดตรวจสอบและสรุปรายละเอียดในปที่สํารวจ แลวสงกลับคืน

มายังกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

รายการหัวแบบ 

- จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่ทําการสํารวจ 

- อําเภอ หมายถึง อําเภอที่ทําการสํารวจ 

- ช่ือผูสํารวจ/ตําแหนง หมายถึง ช่ือและตําแหนงของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

- วันที่สํารวจ หมายถึง วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

รายการหัวสดมภ 

- ที ่หมายถึง ลําดับที่ของโรงงานที่สํารวจ 

- ช่ือโรงงาน หมายถึง ช่ือโรงงานหรือเจาของกิจการที่ทําการสํารวจ 

- สถานที่ต้ังโรงงาน หมายถึง บานเลขที่ หมูที่ ถนน ตําบลและอําเภอ ที่ทําการสํารวจ 

- โทรศัพท/โทรสาร หมายถึง โทรศัพททีส่ามารถติดตอได 

- เปดดําเนินการอยู หมายถึง กิจการเปดดําเนินการอยู ใหทําเครื่องหมาย “  ” 

- หยุดกิจการช่ัวคราว หมายถึง หยุดกิจการช่ัวคราว ใหทําเครื่องหมาย “  ” 

- ปดกิจการ หมายถึง ปดกิจการ ใหทําเครือ่งหมาย “  ” 

- รายช่ือเพ่ิมเติม หมายถึง รายช่ือเพ่ิมเติม ใหทําเครื่องหมาย “  ” 

- ประเภท (กอน/เกล็ด) หมายถึง ประเภทของการผลิตนํ้าแข็งเปนกอนหรือเกล็ดใหทํา

เครื่องหมาย “  ” 

9.3 บช.4-3 แบบบัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (หองเย็น) 

 บัญชีรายช่ือฯ น้ี กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร

พัฒนาการประมง ทําการคัดลอกรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมงที่มีอยูในปสํารวจที่ผานมาใน

แตละอําเภอของจังหวัดน้ัน ๆ สงไปใหจังหวัดตรวจสอบและสรุปรายละเอียดในปที่สํารวจ แลวสงกลับคืน

มายังกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

รายการหัวแบบ 

มีรายการเชนเดียวกับ บช.4-2 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

รายการหัวสดมภ 

มีรายการเชนเดียวกับ บช.4-2 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 
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- ประเภทของการดําเนินการ หมายถึง ประเภทของการดําเนินการของหองเย็น 

ประกอบดวย หองเย็นใหเชา หรือรับฝากสัตวนํ้าแปรรูปสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ แชเย็น/แชแข็ง ซูริมิ/ปลาบด 

ลูกช้ิน-ทอดมัน แปรรูปพรอมรับประทานแปรรูปสัตวนํ้า และตม-น่ึง ใหทําเครื่องหมาย “  ” 

9.4 บช.4-4 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (สัตวนํ้ากระปอง) 

 บัญชีรายช่ือฯ น้ี กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร

พัฒนาการประมง ทําการคัดลอกรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมงที่มีอยูในปสํารวจที่ผานมา 

ในแตละอําเภอของจังหวัดน้ัน ๆ สงไปใหจังหวัดตรวจสอบและสรุปรายละเอียดในปที่สํารวจ แลวสงกลับคืน

มายังกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

รายการหัวแบบ 

มีรายการเชนเดียวกับ บช.4-2 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

รายการหัวสดมภ 

มีรายการเชนเดียวกับ บช.4-2 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

- ชนิดสัตวนํ้าที่ใชในการผลิต หมายถึง ชนิดสัตวนํ้าที่ใชในการผลิต จําแนกเปน ปลา กุง 

หมึก หอย และอ่ืน ๆ ใหระบุชนิด 

9.5 บช.4-5 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (ปลาปน)  

 บัญชีรายช่ือ ฯ น้ี กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร

พัฒนาการประมง ทําการคัดลอกรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมงที่มีอยูในปสํารวจที่ผานมา 

ในแตละอําเภอของจังหวัดน้ัน ๆ สงไปใหจังหวัดตรวจสอบและสรุปรายละเอียดในปที่สํารวจ แลวสงกลับคืน

มายังกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

รายการหัวแบบ 

มีรายการเชนเดียวกับ บช.4-2 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

รายการหัวสดมภ 

มีรายการเชนเดียวกับ บช.4-2 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

9.6 บช.4-6 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าปลา) 

 บัญชีรายช่ือฯ น้ีกรมประมงทําการคัดลอกรายช่ือผูประกอบหนวยธุรกิจการประมงที่มีอยูใน 

ปสํารวจที่ผานมาในแตละอําเภอของจังหวัดน้ัน ๆ สงไปใหจังหวัดตรวจสอบและสรุปรายละเอียด 

ในปที่สํารวจ แลวสงกลับคืนมายังกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร

พัฒนาการประมง 

รายการหัวแบบ 

มีรายการเชนเดียวกับ บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

รายการหัวสดมภ 

มีรายการเชนเดียวกับ บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 
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- หมักปลาและผลิตนํ้าปลาจําหนาย หมายถึง หมักปลาและผลิตนํ้าปลาจําหนาย ใหทาํ

เครื่องหมาย “  ” 

- หมักปลาและขายหัวนํ้าปลา หมายถึง หมกัปลาและขายหัวนํ้าปลา ใหทําเครื่องหมาย 

“  ” 

- ไมหมักปลาซือ้หัวนํ้าปลา หมายถึง ไมหมักปลาซื้อหัวนํ้าปลา ใหทําเครื่องหมาย “  ” 

- อ่ืน ๆ (ระบุ) หมายถึง อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

9.7 บช.4-7 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (แปรรูปสตัวนํ้า)  

 บัญชีรายช่ือฯ น้ี กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร

พัฒนาการประมง ทําการคัดลอกรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมงที่มีอยูในปสํารวจที่ผานมา 

ในแตละอําเภอของจังหวัดน้ัน ๆ สงไปใหจังหวัดตรวจสอบและสรุปรายละเอียดในปที่สํารวจ แลวสงกลับคืน

มายังกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

รายการหัวแบบ 

มีรายการเชนเดียวกับ บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

- ประเภทการแปรรูป หมายถึง ประเภทของการแปรรูปปลาเค็ม กุงแหง หมึกแหงหอย

แหง ปลาน่ึง-ปลาอบ ปลายาง-รมควัน ลูกช้ิน-ทอดมัน ขาวเกรียบปลา-กุง และนํ้าบูดู ใหทําเครื่องหมาย  

“  ” 

รายการหัวสดมภ 

รายการเชนเดียวกับ บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

9.8 สป.4-1 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

 ใหพนักงานแจงนับนําแบบไปสอบถามรายละเอียดตาง ๆ จากโรงงานทุกโรงงานที่มีอยู 

ในจังหวัด เปนการสํารวจแบบครบถวน 

รายการหัวแบบ  

- (นํ้าแข็ง) ป …… หมายถึง ปที่ทําการสํารวจ 

- ช่ือโรงงาน หมายถึง ช่ือกิจการหรือโรงงานที่ทําการสํารวจ 

- เลขที่ หมูที่ ถนน หมายถึง เลขที่ หมูที่ ถนน ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายถึง ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- โทรศัพท/โทรสาร หมายถึง โทรศัพท/โทรสาร ที่สามารถติดตอได 

- ช่ือผูสํารวจ หมายถึง ช่ือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

- วันที่สํารวจ หมายถึง วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

รายการหัวสดมภ 

- ประเภท หมายถึง ประเภทของการดําเนินการโรงงานนํ้าแข็ง เปนกอนหรือเกล็ด ใหทํา

เครื่องหมาย “  ” 
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- ปริมาณการผลิตนํ้าแข็ง (ซองหรือตัน) หมายถึง ปริมาณการผลิตนํ้าแข็งของโรงงานตอ

เดือน 

- กําลังการผลิตสูงสุด/เดือน หมายถึง กําลังการผลิตสูงสุดของโรงงานนํ้าแข็งตอเดือน 

- ราคาเฉลี่ย (บาท/ซอง หรือ บาทตอตัน) หมายถึง ราคาเฉลี่ยของการจําหนายนํ้าแข็ง  

9.9 สป.4-2 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (หองเย็น) 

 ใหพนักงานแจงนับนําแบบไปสอบถามรายละเอียดตาง ๆ จากโรงงานทุกโรงงานที่มีอยูใน

จังหวัด เปนการสํารวจแบบครบถวน 

รายการหัวแบบ  

- ช่ือโรงงาน หมายถึง ช่ือกิจการหรือโรงงานที่ทําการสํารวจ 

- เลขที่ หมูที่ ถนน หมายถึง เลขที่ หมูที่ ถนน ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายถึง ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- โทรศัพท/โทรสาร หมายถึง โทรศัพท/โทรสาร ที่สามารถติดตอได 

- ช่ือผูสํารวจ หมายถึง ช่ือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

- วันที่สํารวจ หมายถึง วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

- ขนาดความจุของหองเย็น หมายถึง ขนาดความจุทั้งหมดของหองเย็น  

- จํานวนหองเย็น หมายถึง จํานวนหองเย็นที่มีทั้งหมด  

- ประเภทของหองเย็น หมายถึง ประเภทของการดําเนินการของหองเย็น มี 6 ประเภท คือ 

1. หองเย็นใหเชาหรือรับฝากสัตวนํ้า 

2. แปรรูปสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ (แชเย็น/แชแข็ง) 

3. แปรรูปสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ (ซูริมิ/ปลาบด)  

4. แปรรูปสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ (แปรรูปพรอมรับประทาน) 

5. แปรรูปสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ (ลูกช้ิน-ทอดมัน) 

6. แปรรูปสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ (ตม-น่ึง) 

รายการหัวสดมภ 

- ชนิดสัตวนํ้า หมายถึง ชนิดสัตวนํ้าที่ใชในการแปรรูป 

- ปริมาณรับซื้อสัตวนํ้า (ตัน) หมายถึง ปริมาณการรับซื้อสัตวนํ้าที่ใชในการแปรรูป 

- ปริมาณสัตวนํ้าจําแนกตามแหลงรับซื้อ หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าจําแนกตามแหลงรับซื้อ 

ภายในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศ 

- ปริมาณสัตวนํ้าจําแนกตามแหลงจําหนาย หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าที่แปรรูป หรือ

ผลิตภัณฑ จําแนกตามแหลงจําหนาย ภายในประเทศหรือตางประเทศ  

9.10 สป.4-3 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (สัตวนํ้ากระปอง) 

ใหพนักงานแจงนับนําแบบไปสอบถามรายละเอียดตาง ๆ จากโรงงานทุกโรงงานที่มีอยูใน

จังหวัด เปนการสํารวจแบบครบถวน 
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รายการหัวแบบ  

- ช่ือโรงงาน หมายถึง ช่ือกิจการหรือโรงงานที่ทําการสํารวจ 

- เลขที่ หมูที่ ถนน หมายถึง เลขที่ หมูที่ ถนน ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายถึง ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- โทรศัพท/โทรสาร หมายถึง โทรศัพท/โทรสาร ที่สามารถติดตอได 

- ช่ือผูสํารวจ หมายถึง ช่ือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

- วันที่สํารวจ หมายถึง วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

รายการหัวสดมภ 

รายการหัวสดมภของแบบ สป.4-3 เหมือน สป.4-2 

9.11 สป.4-4 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (ปลาปน) 

ใหพนักงานแจงนับนําแบบไปสอบถามรายละเอียดตาง ๆ จากโรงงานทุกโรงงานที่มีอยู 

ในจังหวัด เปนการสํารวจแบบครบถวน 

รายการหัวแบบ 

- (ปลาปน) ป ..… หมายถึง ปที่ทําการสํารวจ 

- ช่ือโรงงาน หมายถึง ช่ือกิจการหรือโรงงานที่ทําการสํารวจ 

- เลขที่ หมูที่ ถนน หมายถึง เลขที่ หมูที่ ถนน ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายถึง ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- โทรศัพท/โทรสาร หมายถึง โทรศัพท/โทรสาร ที่สามารถติดตอได 

- ช่ือผูสํารวจ หมายถึง ช่ือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

- วันที่สํารวจ หมายถึง วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

รายการหัวสดมภ 

- เดือน หมายถึง เดือน ที่มีการผลิตปลาปน 

- กําลังการผลิตปลาปนเฉลี่ย (ปจจุบัน ตัน/เดือน) หมายถึง กําลังการผลิตปลาปนที่

สามารถผลิตไดตอเดือน 

- จํานวนวันที่ผลิต (วัน/เดือน) หมายถึง จํานวนวันที่ทําการผลิตปลาปน 

- ปริมาณและชนิดสัตวนํ้าที่ใชในการผลิต (ตัน) หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าสดและชนิด 

สัตวนํ้าที่ใชในการผลิตปลาปน 

- ราคาเฉลี่ยปลาเปด (บาท/กก.) หมายถึง ราคาเฉลี่ยปลาเปดที่รับซื้อตอเดือน  

- เกรดปลาปน % โปรตีน หมายถึง เกรดปลาปนที่โรงงานผลิตไดเฉลี่ยตอเดือนจําแนกตาม 

% โปรตีนของปลาปน 

- ราคาปลาปนเฉลี่ย (บาท/กก.) หมายถึง ราคาปลาปนที่จําหนาย เฉลี่ยตอเดือน  

- อัตราสวนสัตวนํ้านําหนักสดตอนํ้าหนักแปรรูป หมายถึง อัตราสวนนํ้าหนักของสัตวนํ้าสด

ที่ใชในในการแปรรูปเปนปลาปน 
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9.12 สป.4-5 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าปลา) 

ใหพนักงานแจงนับนําแบบไปสอบถามรายละเอียดตาง ๆ จากโรงงานหรือผูประกอบการ 

ทุกโรงงานที่มีอยูในจังหวัด เปนการสํารวจแบบครบถวน  

รายการหัวแบบ 

- (นํ้าปลา) ป ……. หมายถึง ปที่ทําการสํารวจ 

- ช่ือโรงงาน หมายถึง ช่ือกิจการหรือโรงงานที่ทําการสํารวจ 

- เลขที่ หมูที่ ถนน หมายถึง เลขที่ หมูที่ ถนน ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายถึง ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่ต้ังของโรงงานหรือกิจการ 

- โทรศัพท/โทรสาร หมายถึง โทรศัพท/โทรสาร ที่สามารถติดตอได 

- ช่ือผูสํารวจ หมายถึง ช่ือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

- วันที่สํารวจ หมายถึง วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

รายการหัวสดมภ 

- เดือน หมายถึง เดือนที่มีการหมักนํ้าปลา 

- จํานวนบอที่หมัก หมายถึง จํานวนบอ ที่มีการหมักนํ้าปลา 

- ขนาดของบอหมัก หมายถึง ขนาดของบอที่หมักนํ้าปลา (กวาง x ยาว x ลึก)  

- ลักษณะของการทํานํ้าปลา มี 3 ประเภท คือ หมักปลาและผลิตนํ้าปลาจําหนาย  

หมักปลาและขายหัวนํ้าปลา หรือ ไมหมักปลาซื้อหัวนํ้าปลา ใหทําเครื่องหมาย “  ” 

- ปริมาณและชนิดสัตวนํ้าที่ใชแปรรูปในรอบป (ตัน) หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าสดและชนิด

สัตวนํ้าที่ใชแปรรูปในรอบปที่ทําการสํารวจ 

- รวม หมายถึง รวมบรรทัดสุดทาย ใหรวมขอมูลทุกสดมภในชองสุดทาย หมายถึง 

ยอดรวมทั้งป (มกราคม-ธันวาคม) 

- ราคาปลากะตักเฉลี่ย (บาท/กก.) หมายถึง ราคาปลากะตักที่รับซื้อเฉลี่ย  

9.13 สป.4-6 แบบสํารวจหนวยธุรกิจการประมง (แปรรูปสัตวนํ้า) 

เปนแบบสอบถามโรงงานหรือผูประกอบการแปรรูปสัตวนํ้าตัวอยาง ซึ่งดําเนินการในปที ่

ทําการสํารวจ โดยทําการสุมตัวอยาง ตามประเภทของกิจการในแตละอําเภอ 

รายการหัวแบบ 

- จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่ทําการสํารวจ 

- อําเภอ หมายถึง อําเภอที่ทําการสํารวจ 

- ช่ือผูสํารวจ หมายถึง ช่ือเจาหนาที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

- โทรศัพท/โทรสาร หมายถึง โทรศัพท/โทรสาร ที่สามารถติดตอได 

- วันที่สํารวจ หมายถึง วัน เดือน ป ที่ทําการสํารวจ 

- ประเภทการแปรรูป หมายถึง ประเภทของการแปรรูป ปลาเค็ม กุงแหง หมึกแหง หอย

แหง ปลาน่ึง-ปลาอบ ปลายาง-รมควัน ลูกช้ิน-ทอดมัน ขาวเกรียบปลา-กุง และนํ้าบูดู ใหทําเครื่องหมาย “” 
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รายการหัวสดมภ 

- ที่ หมายถึง ลําดับที่ของโรงงานหรือผูประกอบการแปรรูปสัตวนํ้าที่ทําการสํารวจ 

- ช่ือกิจการหรือเจาของกิจการ หมายถึง ช่ือกิจการหรือโรงงานที่ทําการสํารวจ 

- สถานที่ต้ัง หมายถึง บานเลขที่ หมูที่ ถนน ตําบล อําเภอ ที่ต้ังกิจการหรือโรงงาน 

- ปริมาณและชนิดสัตวนํ้าสดที่ใชแปรรูปในรอบป (ตัน) หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าสดและ

ชนิดสัตวนํ้าที่ใชในการแปรรูปโดยเฉลี่ยในรอบปที่ทําการสํารวจ 

10. ตัวอยางแบบสาํรวจ 
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การสํารวจผลการทําประมงน้ําจืดจากธรรมชาติ 

(Freshwater Captured Fisheries in Natural Water Body Survey) 

 

การสํารวจผลการจับสัตว นํ้าจืดจากธรรมชาติไดมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสํารวจ  

แบบสํารวจและวิธีการประเมินผลผลิต ใหเหมาะสมกับลักษณะการทําประมงนํ้าจืด เพ่ือทําใหการปฏิบัติงาน

สํารวจขอมูลภาคสนามมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น โดยครอบคลุมครัวเรือนประมงนํ้าจืดในระดับจังหวัด 

ทั่วประเทศ และครอบคลุมทุกประเภทแหลงนํ้า ประกอบดวย แมนํ้า ลําคลอง ลําหวย คลองชลประทาน  

อางเก็บนํ้า บอลอสัตวนํ้า หนอง บึง และอ่ืน ๆ โดยกําหนดระเบียบวิธีการสํารวจผลการจับสัตวนํ้าจืดจาก

ธรรมชาติไว ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือประเมินปริมาณและมูลคาสัตวนํ้าที่จับไดจากธรรมชาติในรอบปที่ผานมา 

1.2 เพ่ือประเมินอัตราสวน (รอยละ) การใชประโยชนสัตว นํ้าที่ผลิตไดทั้งหมด จําแนก 

ตามประเภทการใชประโยชนในดานตาง ๆ เปนรายชนิดสัตวนํ้า 

2. คุมรวม 

การสํารวจมีความมุงหมายใหครอบคลุมครัวเรือนประมงนํ้าจืดที่ทําการประมงในแหลงนํ้าธรรมชาติ 

หรือแหลงนํ้าสาธารณะทุกประเภท ทั่วประเทศ 

3. คาบเวลาการสาํรวจ 

กําหนดใหปฏิบัติงานสนามเพ่ือสํารวจจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืด และผลผลิตสัตวนํ้าที่จับได 

ในระหวางเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกป และบันทึกผลการสํารวจภายในเดือนเมษายนของปปจจุบัน โดย

ทําการสํารวจขอมูลยอนหลังในรอบปที่ผานมา (1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปกอน) และทําการสํารวจ 

ปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกป 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

การสํารวจขอมูลภาคสนามดําเนินการโดยเจาหนาที่ของสํานักงานประมงจังหวัด มีเจาหนาที่ของ

กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูประสานงานและ

ใหคําแนะนําดานเทคนิคตาง ๆ  

5. คํานิยาม 

5.1 การจับสัตวนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ หมายถึง การจับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆา หรือเก็บ 

สัตวนํ้าที่ยังมีชีวิตอยูในแหลงประมงนํ้าจืด เชน แมนํ้า ลําคลอง อางเก็บนํ้า หวย หนอง บึง บอลอสัตวนํ้า ฯลฯ 

ดวยเครื่องมือทําการประมง หรือวิธีใด ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชบริโภคหรือขายก็ได แตไมรวมการจับเพ่ือ

การแขงขัน การทดลอง การกีฬา หรือเพ่ือการพักผอนหยอนใจ 
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5.2 ครัวเรือนประมงนํ้าจืด หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนอาศัยอยูในบานเดียวกัน  

โดยบุคคลเหลาน้ันรวมกันในการจัดหาและใชสิ่งอุปโภค บริโภค อันจําเปนแกการครองชีพ และมีสมาชิก 

คนหน่ึงคนใดหรือหลายคนทําการจับสัตวนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ หรือแหลงนํ้าสาธารณะดวยเครื่องมือ 

ทําการประมงหรือวิธีใด ๆ ในรอบปที่ผานมา 

5.3 วัตถุประสงคการทําการประมง หมายถึง ความมุงหมายหรือความต้ังใจในการจับสัตวนํ้า  

ถาต้ังใจจับสัตวนํ้ามาบริโภคในครัวเรือนเปนหลักใหถือวาเปนการทําการประมงเพ่ือบริโภค แตถาต้ังใจจับ 

สัตวนํ้าขายเปนหลักเพ่ือใหมีรายไดใหถือวาเปนการทําการประมงเพ่ือขาย ในกรณีที่ทําทั้งสองลักษณะ กลาวคือ 

ครัวเรือนประมงที่ทําการประมงทั้งเพ่ือบริโภคและขาย ใหถือเอาปริมาณที่จับไดในรอบปและนําไปทํากิจกรรม

ใดมากกวาเปนเกณฑพิจารณา 

6. แบบที่ใชในการสํารวจ 

6.1 บช.5-1 : แบบสํารวจจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืด 

6.2 สป.5-1 : แบบสํารวจผลการทําการประมงนํ้าจืดจากธรรมชาติ 

7. ระเบียบวิธกีารสํารวจ 

การสํารวจผลการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติดําเนินการโดยวิธีการสุมตัวอยาง เพ่ือประเมิน

ปริมาณและมูลคาสัตวนํ้าที่จับไดจากธรรมชาติทั้งหมดในรอบปที่ผานมา การสํารวจขอมูลประกอบดวย 2 สวน 

คือ 

7.1 การสํารวจเพ่ือรวบรวมจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดที่ทําการประมงในรอบปที่สํารวจ โดยใช

แบบ บช.5-1 ซึ่งแบงครัวเรือนประมงนํ้าจืดเปน 2 กลุม ตามวัตถุประสงคของการทําการประมง ไดแก  

กลุมที ่1 คือ ครัวเรือนประมงที่จับสัตวนํ้าเพ่ือบริโภคเปนหลัก 

กลุมที ่2 คือ ครัวเรือนประมงที่จับสัตวนํ้าเพ่ือนําไปขายเปนหลัก 

เมื่อรวมจํานวนครัวเรือนประมงทั้ง 2 กลุม จะเปนจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดทั้งหมด 

7.2 การสํารวจดวยวิธีการสุมตัวอยางครัวเรือนประมงนํ้าจืดที่ทําการประมงเปนรายจังหวัด  

เพ่ือสํารวจผลการจับสัตวนํ้าของครัวเรือนตัวอยาง โดยสุมเลือกครัวเรือนประมงนํ้าจืดเปนรายอําเภอ รอยละ 

3 - 10 ของจํานวนครัวเรือนในแตละกลุมจากแบบ บช.5-1 ทั้งน้ีการสุมเลือกครัวเรือนตัวอยางควรครอบคลุม

ทุกประเภทแหลงนํ้าและเครื่องมือทําการประมง เมื่อสุมเลือกครัวเรือนตัวอยางแลวใหทําการสํารวจผลการจับ

สัตวนํ้าของครัวเรือนตัวอยางน้ัน โดยใชแบบ สป.5-1 

8. รายละเอียดและวิธีการบนัทึกแบบสาํรวจ 

8.1 บช.5-1 : แบบสํารวจจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืด 

ใหทําการสํารวจจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดทั้งหมด (N) ที่ทําการประมงในรอบปที่สํารวจ

ในแตละจังหวัดเปนรายอําเภอและตําบล โดยใชขอมูลจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดจากการสํารวจในรอบป 

ที่ผานมา เปนแนวทางประกอบการพิจารณาดําเนินการรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่ตาง ๆ เพ่ือใหขอมูลจํานวน

ครัวเรือนประมงนํ้าจืดที่ทําประมงในรอบปน้ัน ๆ มีความถูกตองตรงตามความเปนจริงมากที่สุด แบงครัวเรือน
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ประมงเปน 2 กลุม ตามวัตถุประสงคที่จับสัตวนํ้า คือ การทําการประมงเพ่ือบริโภคเปนหลัก และการทําการ

ประมงเพ่ือขายเปนหลัก ทั้งน้ี กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนา 

การประมงไดนําขอมูลครัวเรือนประมงนํ้าจืดของปที่ผานมาเขาสูระบบสถิติผลการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติ 

http://statinland. fisheries.go.th :8080/fstat/administrator/index.php และใหสํานักงานประมงจังหวัด

ตรวจสอบปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเพ่ือใชเปนกรอบสําหรับสุมตัวอยาง 

8.2 สป.5-1 แบบสํารวจผลการทําการประมงนํ้าจืดจากธรรมชาติ 

การสํารวจผลการทําการประมงนํ้าจืดจากธรรมชาติใหสอบถามผลการจับสัตวนํ้าในรอบป 

ที่สํารวจจากครัวเรือนประมงที่ถูกสุมเลือกเปนตัวอยาง โดยใช แบบ สป.5-1 จํานวน 1 แบบตอ 1 ตัวอยาง 

หรือครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดของแบบดังน้ี 

รายการหัวแบบ 

- ตัวอยางที่ หมายถึง ลําดับที่ครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยาง  

- ป หมายถึง ป พ.ศ. ที่ครัวเรือนตัวอยางทําการประมงและถูกสํารวจผลการจับสัตวนํ้า 

- จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน หมูที่ บานเลขที่ หมายถึง สถานที่พักอาศัยของครัวเรือน

ตัวอยาง 

- ช่ือผูใหขอมูล หมายถึง ช่ือผูใหสัมภาษณหรือผูใหขอมลูในครัวเรือนที่เปนตัวอยาง 

- หมายเลขโทรศัพทผูใหขอมูล หมายถึง หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอกับผูใหขอมูล

เพ่ือติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมภายหลัง ซึ่งอาจเปนหมายเลขโทรศัพทประจําที่หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ก็ได 

- ช่ือผูรวบรวมขอมูล หมายถงึ ช่ือผูทําการสํารวจหรือสอบถาม 

- วันที่ หมายถงึ วันที่ผูสํารวจออกไปสอบถามครัวเรือนที่เปนตัวอยาง  

รายการสํารวจขอที่ 1 วัตถุประสงคของการทําการประมง 

วัตถุประสงคของการทําการประมง หมายถึง ความมุงหมายหรือความต้ังใจในการจับสัตวนํ้า

ขึ้นมาใชประโยชนเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนหรือเพ่ือขายสรางรายได ใหเลือกตอบโดยทําเครื่องหมาย  

ในชอง      ตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมายที่จับสัตวนํ้าเปนหลักเพียง 1 ชองเทาน้ัน ทั้งน้ีใหพิจารณาจาก

ปริมาณของสัตวนํ้าที่จับไดทั้งหมดในรอบปวานําไปทําเพ่ือการใดมากกวากัน 

รายการสํารวจขอที่ 2 จํานวนวันทําการประมงทั้งป หมายถึง จํานวนวันทั้งหมดที่จับสัตวนํ้า 

ในรอบปที่สํารวจ 

รายการสํารวจขอที่  3 เครื่องมือทําการประมง (รวมของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน 

และทุกแหลงนํ้า) หมายถึง เครื่องมือทําการประมงที่ใชจับสัตวนํ้าในปที่ทําการสํารวจ ไดแก แห ขาย เบ็ด และ

อ่ืน ๆ หากเครื่องมือทําการประมงใดที่มีอยูในครอบครองแตไมไดใชไมตองกรอกรายละเอียด และใหระบุ

จํานวนเครื่องมือทําการประมงที่ใชจับสัตวนํ้า 

รายการสํารวจขอที่ 4 สถานการณการทําการประมง หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวาง 

ปสํารวจ โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง     พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดของเหตุการณและชวงเวลา 

ที่เกิดเหตุการณน้ัน ๆ  
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รายการสํารวจขอที่ 5 แหลงทําการประมง สัดสวนปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดจากแตละแหลงนํ้า 

(เลือกแหลงนํ้าที่ทําการประมงไดมากกวา 1 แหลง) การลงแรงทําการประมงและปริมาณสัตวนํ้าที่จับได (รวมของ

สมาชิกทุกคนในครัวเรือนและทุกแหลงนํ้า)  

- ประเภทแหลงนํ้า หมายถึง แหลงที่จับสัตวนํ้า แบงเปน 5 ประเภท คือ 

• แมนํ้า ลําคลอง ลําหวย 

• คลองชลประทาน 

• อางเก็บนํ้า 

• บอลอ 

• หนอง บึง และอ่ืน ๆ 

ใหเลือกแหลงนํ้าที่ครัวเรือนตัวอยางไปจับสัตวนํ้าในปที่สํารวจ โดยทําเครื่องหมาย  

ในชอง       ซึ่งสามารถเลือกไดมากกวา 1 แหลงหากมีการจับสัตวนํ้าในหลายแหลง 

- ช่ือ หมายถงึ ช่ือแหลงนํ้าที่ทําการประมง ใหระบุช่ือที่ใชเรียกเปนทางการหรือเรียกขาน

กันทั่วไป 

- ชวงเดือนที่ทําการประมง หมายถึง ชวงเวลาที่ออกทําการประมง ใหระบุเปนเดือน หรือ

ชวงเดือน 

- จํานวนวันทีท่ําการประมงทั้งป หมายถึง จํานวนวันรวมที่จับสัตวนํ้าแตละแหลงนํ้าในรอบ

ปที่สํารวจ 

- ปริมาณการจับเฉลี่ยตอวัน (กก.) หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดเฉลี่ยตอวันของแตละ

แหลงนํ้าในรอบปที่สํารวจ มหีนวยเปนกิโลกรัม 

- ปริมาณการจับทั้งป (กก.) หมายถึง ผลคูณระหวางจํานวนวันที่ทําการประมงทั้งป กับ

ปริมาณการจับเฉลี่ยตอวัน เปนปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดรวมทั้งป มีหนวยเปนกิโลกรัม 

รายการสํารวจขอที่ 6 ผลการจับสัตวนํ้าจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าในรอบปสํารวจ หมายถึง

ปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดตามประเภทแหลงนํ้า และการใชประโยชนสัตวนํ้าในแตละประเภท จําแนกเปนรายชนิด

สัตวนํ้า 

- ชนิดสัตวนํ้า หมายถึง ชนิดของสัตวนํ้าที่จับไดจากแหลงนํ้า โดยผูสํารวจขอมูลสามารถ

แกไขหรือเพ่ิมชนิดสัตวนํ้าใหตรงกับผลการจับสัตวนํ้าของครัวเรือนตัวอยางได 

- ผลการจับสัตวนํ้าแยกตามประเภทแหลงนํ้า (กก.) ไดแก แมนํ้า ลําคลอง ลําหวย  

คลองชลประทาน อางเก็บนํ้า บอลอ หนอง บึง และอ่ืน ๆ ใหจําแนกปริมาณการจับทั้งป (กก.) ในขอ (5) เปน

รายชนิดสัตวนํ้า มีหนวยเปนกิโลกรัม 

- ปริมาณรวม (กก.) หมายถึง นํ้าหนักของสัตว นํ้าที่จับไดแตละชนิดรวมทุกแหลง 

ทําการประมง มีหนวยเปนกิโลกรัม 

- ราคา หมายถึง ราคาเฉลี่ยของสัตวนํ้าชนิดน้ัน ๆ ที่ครัวเรือนประมงขายได ในกรณีที่

ครัวเรือนประมงจับสัตวนํ้าเพ่ือบริโภค ใหใชราคาที่มีการซื้อขายกันในพ้ืนที่ มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

68



- % การใชประโยชนสัตวนํ้าในแตละประเภทจําแนกตามชนิดสัตวนํ้า หมายถึง อัตราสวน

การนําสัตวนํ้าที่จับไดจากการทําประมงในแหลงนํ้าธรรมชาติไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ประกอบดวย ขายสด

หรือบริโภค ทําเค็ม น่ึงหรือยาง ปลาราหรือปลาเจา ทํากะป นํ้าปลา ปลาสม กุงแหง อาหารสัตว (ปลาปน) และ

อ่ืน ๆ จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า ทั้งน้ีการประมาณอัตราสวนการใชประโยชนสามารถสอบถามขอมูลจากครัวเรือน

ตัวอยาง เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการประมาณคา 

9. วิธีการประเมินผล 

การประเมินผลการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติในที่น้ีมุงเนนการประเมินปริมาณ มูลคา และราคา

สัตวนํ้าในระดับจังหวัดเปนสําคัญ โดยกําหนดตัวแปรในสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 = คาประมาณปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมด 

 = คาประมาณปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมด จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่ i 

 = คาประมาณปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมด จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่ i วัตถุประสงคของ 

การทําการประมงที่ h 

 = ปริมาณสัตวนํ้าจากตัวอยางที่ j ชนิดสัตวนํ้าที่ i วัตถุประสงคของการทําการประมงที่ h 

 = จํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดทั้งหมด จําแนกตามวัตถุประสงคของการทําการ 

ประมงที่ h 

 = จํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดทั้งหมดที่ทําการประมงเพ่ือบริโภคเปนหลัก 

 = จํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดทั้งหมดที่ทําการประมงเพ่ือขายเปนหลัก 

 = จํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดตัวอยาง จําแนกตามวัตถุประสงคของการทําการ 

ประมงที่ h 

 = จํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดตัวอยางที่ทําการประมงเพ่ือบริโภคเปนหลัก 

 = จํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดตัวอยางที่ทําการประมงเพ่ือขายเปนหลัก 

  h = วัตถุประสงคของการทําการประมง (h = 1, 2) 

  i = ชนิดสัตวนํ้า (i = 1, 2,…,mh) 

  j = ครัวเรือนประมงนํ้าจืดตัวอยาง (j = 1,2,…,nh) 

 = คาประมาณมูลคาสัตวนํ้าทั้งหมด 

 = คาประมาณมูลคาสัตวนํ้าทั้งหมด จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่ i 

 = คาประมาณมูลคาสัตวนํ้าทั้งหมด จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่ i วัตถุประสงคของ 

การทําการประมงที่ h 

 = มูลคาสัตวนํ้าจากตัวอยางที่ j ชนิดสัตวนํ้าที่ i วัตถุประสงคของการทําการประมงที่ h 

 = คาประมาณราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าชนิดที่ i วัตถุประสงคของการทําการประมงที่ h 
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ปริมาณการจับรวมของตัวอยาง 

จํานวนครัวเรือนตัวอยาง 

การประเมินผลสัตวนํ้าที่จับไดจากธรรมชาติคํานวณในระดับจังหวัดแยกตามวัตถุประสงคของ 

การทําการประมง คือเพ่ือการบริโภคและเพ่ือขาย มีขั้นตอนและหลักในการคํานวณ ดังน้ี 

9.1 รวบรวมขอมูลจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดที่ทําการประมงในรอบปที่สํารวจจาก 

แบบ บช.5-1 ในระดับจังหวัด โดยแยกตามกลุมหรือวัตถุประสงคของการทําการประมง คือ  

- จํานวนครัวเรือนที่ทําการประมงเพ่ือการบริโภคทั้งหมดในระดับจังหวัด (N1) 

- จํานวนครัวเรือนที่ทําการประมงเพ่ือขายทัง้หมดในระดับจังหวัด (N2)  

9.2 รวบรวมขอมูลจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดที่เปนตัวอยางในระดับจังหวัด โดยแยกตาม

วัตถุประสงคของการทําการประมงเชนเดียวกัน คือ 

- จํานวนครัวเรือนตัวอยางที่ทําการประมงเพ่ือการบริโภค (n1) 

- จํานวนครัวเรือนตัวอยางที่ทําการประมงเพ่ือขาย (n2)  

9.3 รวบรวมแบบสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าจืดจากครัวเรือนตัวอยาง (แบบ สป.5-1)  

ในแตละอําเภอ จากน้ันคํานวณหาปริมาณการจับสัตวนํ้า จําแนกตามวัตถุประสงคของการทําการประมง 

ตามขั้นตอน ดังน้ี 

9.3.1 การคํานวณปริมาณสัตวนํ้าที่จับเพ่ือบริโภคเปนหลัก (กลุม 1 หรือ h = 1) 

(1) คํานวณหาปริมาณสัตวนํ้าที่จับเพ่ือบริโภคเปนหลักเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามชนิด

สัตวนํ้า          ทุกชนิด โดยรวมปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดชนิดเดียวกันจากครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด หารจํานวน

ครัวเรือนตัวอยาง (n1) ตามสูตร 

 

ปริมาณการจับเฉลี่ยตอครัวเรือน =  

 

 

หรือ       ;   i = 1, 2, 3,…,m1 

             j = 1, 2, 3,…,n1 

 

 

 

 

(2) นําปริมาณสัตวนํ้าที่จับเพ่ือบริโภคเปนหลักเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า 

         คูณจํานวนครัวเรือนที่ทําการประมงเพ่ือการบริโภคทั้งหมดในระดับจังหวัด (N1) จะไดปริมาณ 

สัตวนํ้าที่จับเพ่ือบริโภคทั้งหมดของแตละชนิดสัตวนํ้า  
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ปริมาณการจับรวมของตัวอยาง 

จํานวนครัวเรือนตัวอยาง 

(3) เมื่อรวมปริมาณสัตวนํ้าจากแตละชนิดจะไดปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมดที่จับเพ่ือบริโภคเปน

หลัก          

 

 

9.3.2 การคํานวณปริมาณสัตวนํ้าที่จับเพ่ือขายเปนหลัก (กลุม 2 หรือ h = 2) 

(1) คํานวณหาปริมาณสัตวนํ้าที่จับเพ่ือขายเปนหลักเฉลี่ยตอครัวเรือนจําแนกตามชนิด 

สัตวนํ้า           ทุกชนิด โดยรวมปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดชนิดเดียวกันจากครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด หารจํานวน

ครัวเรือนตัวอยาง ( n2 ) ตามสูตร 

ปริมาณการจับเฉลี่ยตอครัวเรือน  =  

 

   

  หรือ       ;   i = 1, 2, 3,…,m2 

             j = 1, 2, 3,…,n2 
 

 

 

 

(2) นําปริมาณสัตวนํ้าที่จับเพ่ือขายเปนหลักเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า 

          คูณจํานวนครัวเรือนที่ทําการประมงเพ่ือขายทั้งหมดในระดับจังหวัด (N2) จะไดปริมาณสัตวนํ้าที่จับ 

เพ่ือขายทั้งหมดของแตละชนิดสัตวนํ้า  

 

 

(3) เมื่อรวมปริมาณสัตวนํ้าจากแตละชนิดจะไดปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมดที่จับเพ่ือขาย 

เปนหลัก           

 

 

9.3.3 เมื่อรวมปริมาณการจับสัตวนํ้าทั้งเพ่ือบริโภคและขายในแตละชนิดสัตวนํ้า จะเปน

ปริมาณการจับทั้งหมดของแตละชนิดสัตวนํ้าในระดับจังหวัด         
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9.3.4 เมื่อรวมปริมาณการจับสัตวนํ้าทั้งหมดทุกชนิดสัตวนํ้าจะเปนปริมาณการจับทั้งหมดของ

จังหวัด        

 

9.3.5 การคํานวณราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าแตละชนิด  

(1) การคํานวณราคาเฉลี่ยสตัวนํ้าของกลุม 1 จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า           

(1.1) รวมปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดชนิดเดียวกันจากครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด 

(1.2) รวมมลูคาสัตวนํ้าที่จับไดชนิดเดียวกันจากครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด  

(1.3) นํามูลคาสัตวนํ้ารวมหารดวยปริมาณสัตวนํ้ารวม จะไดราคาเฉลี่ยสตัวนํ้าแตละ 

ชนิด          ตามสูตร 

 

         ;   i = 1, 2, 3,…,m1 

             j = 1, 2, 3,…,n1 

 

 

(2) การคํานวณราคาเฉลี่ยสตัวนํ้าของกลุม 2 จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า         

(2.1) รวมปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดชนิดเดียวกันจากครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด 

(2.2) รวมมลูคาสัตวนํ้าที่จับไดชนิดเดียวกันจากครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด 

(2.3) นํามูลคาสัตวนํ้ารวมหารดวยปริมาณสัตวนํ้ารวม จะไดราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าแตละ

ชนิด          ตามสูตร 

 

         ;   i = 1, 2, 3,…,m2 

             j = 1, 2, 3,…,n2 

 

9.3.6 การคํานวณมูลคาสัตวนํ้า 

(1) การคํานวณมูลคาสัตวนํ้าของกลุม 1 จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า        ใหนําราคาเฉลี่ย

สัตวนํ้าแตละชนิดคูณดวยปริมาณสัตวนํ้าแตละชนิด จะไดมูลคาสัตวนํ้าแตละชนิด ตามสูตร 

 

 

(2) การคํานวณมูลคาสัตวนํ้าของกลุม 2 จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า          ใหนําราคาเฉลี่ย

สัตวนํ้าแตละชนิดคูณดวยปริมาณสัตวนํ้าแตละชนิด จะไดมูลคาสัตวนํ้าแตละชนิด ตามสูตร 
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          ผลผลิตปลานิลรวมจากฟารมตัวอยางในบอ (กก.) 

เน้ือที่เลี้ยงปลานิลที่มีผลผลิตรวมจากฟารมตัวอยางในบอ (ไร) 

9.3.7 เมื่อรวมมูลคาการจับสัตวนํ้าทั้งเพ่ือบริโภคและขายในแตละชนิดสัตวนํ้า จะเปนปริมาณ

การจับทั้งหมดของแตละชนิดสัตวนํ้าในระดับจังหวัด        

 

 

 

9.3.8 เมื่อรวมมูลคาการจับสัตวนํ้าทั้งหมดทุกชนิดสัตวนํ้าจะเปนปริมาณการจับทั้งหมดของ

จังหวัด 

 

 

9.4 การจัดทําขอมูลปริมาณสัตวนํ้าจืดที่ผลติไดทั้งหมด และอัตราสวนการใชประโยชน 

 9.4.1 การประเมินผลผลิตสัตวนํ้าจืดทั้งหมด ประกอบดวย ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด

และปริมาณสัตวนํ้าจืดที่จับไดจากธรรมชาติ ซึ่งมีวิธีการประเมิน ดังน้ี 

  9.4.1.1 การประเมินผลผลิตจากการเลี้ยงสัตวนํ้า ใหคํานวณตามหลักการที่กลาวไว 

ในการสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด โดยคํานวณแยกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยง ดังน้ี 

 - รวมเน้ือที่เลี้ยงสัตวนํ้าเฉพาะที่มีผลผลิตทั้งหมดจากบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

(แบบ บช.6-1) แยกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยง 

 - คํานวณผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยเน้ือที่ (กก./ไร) จากแบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจดื 

(แบบ สป.6-1) โดยรวมผลผลิตสัตวนํ้าแตละชนิดและประเภทการเลี้ยงเดียวกันจากฟารมตัวอยางทั้งหมด  

หารดวยเน้ือที่เลี้ยงที่มีผลผลิตรวมจากฟารมตัวอยางตามชนิดสัตวนํ้าและประเภทการเลี้ยงเดียวกัน  

   - นําผลผลิตสัตวนํ้าเฉลี่ยคูณกับเน้ือที่เลี้ยงที่มีผลผลิตรวมทัง้หมดในประเภทการเลีย้งและ

ชนิดสัตวนํ้าเดียวกัน จะไดปริมาณสัตวนํ้าแยกตามชนิดและประเภทการเลี้ยง ตัวอยางเชน  

ผลผลิตปลานิลในบอ = ผลผลติเฉลี่ยปลานิลในบอ (กก./ไร) x เน้ือที่เลี้ยงปลานิลในบอทีม่ีผลผลิตทั้งหมด (ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ยปลานิลในบอ (กก./ไร) =    
 

 - ทําการคํานวณแบบเดียวกันเชนน้ีทุกชนิดสัตวนํ้าและประเภทการเลี้ยง 

 - นําปริมาณสัตวนํ้าชนิดเดียวกันจากแตละประเภทการเลี้ยงมารวมกันจะไดปริมาณ 

แยกตามชนิดสัตวนํ้า 

  9.4.1.2 การประเมินปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดจากธรรมชาติ ใหคํานวณตามหลักการสํารวจ 

ผลการทําประมงนํ้าจืดจากธรรมชาติ โดยคํานวณแยกตามวัตถุประสงคของการทําประมง คือ เพ่ือการบริโภค

และเพ่ือขาย ดังน้ี 

 - รวบรวมขอมูลจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดที ่ทําประมงทั ้งหมด (N) และ

ครัวเรือนตัวอยาง (n) จากแบบบัญชีครัวเรือนประมงนํ้าจืด (แบบ บช.5-1) 
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ปริมาณการจับปลาไนรวมของตัวอยาง (กก.) 

จํานวนครัวเรือนตัวอยาง 

 

 - รวบรวมแบบสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าจืดจากครัวเรือนตัวอยาง (แบบ 

สป.5-1) และคํานวณหาปริมาณสัตวนํ้าเฉลี่ยตอครัวเรือนจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ โดยรวมปริมาณสัตวนํ้าที่

จับไดชนิดเดียวกันจากครัวเรือนตัวอยางทั้งหมดหารจํานวนครัวเรือนตัวอยาง 

 - นําปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดเฉลี่ยตอครัวเรือน ซึ่งจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าไปคูณจํานวน

ครัวเรือนที ่ทําประมงทั ้งหมด (N) จะไดปริมาณสัตวนํ้าที ่จ ับไดทั ้งหมดของแตละชนิดสัตวนํ้า แยกตาม

วัตถุประสงคของการทําประมง ตัวอยางเชน 

 

ปริมาณการจับปลาไน  =                    x จํานวนครัวเรือนประมงทั้งหมด 
 

=  ปรมิาณการจับปลาไนเฉลี่ยตอครัวเรือน x จํานวนครวัเรือนประมงทั้งหมด 

 - ทําการคํานวณแบบเดียวกันทุกชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ ทั้งเพ่ือบริโภคและเพ่ือขาย  

- รวมปริมาณสัตวนํ้าที่คํานวณจากเพ่ือบริโภคและเพ่ือขายจะไดปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมด

ที่จับจากธรรมชาติจําแนกตามชนิดที่สําคัญ 

9.4.1.3 การประเมินผลผลิตสัตวนํ้าจืดทั้งหมด ใหนําผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงรวม

กับปริมาณที่จับจากธรรมชาติ จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ 

ผลผลิตสัตวนํ้าจืด = ผลผลิตสัตวนํ้าจืดจากการเพาะเลี้ยง + ปริมาณสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติ 

9.4.2 การประเมินอัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืด 

 การประเมินสามารถดําเนินการไดโดยนําผลผลิตสัตวนํ้าจืดทั้งหมด ที่ไดจากการเลี้ยง 

สัตวนํ้าจืด และการจับจากธรรมชาติ จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญมาประมาณอัตราสวน หรือรอยละของ

การใชประโยชนสัตวนํ้าในดานตาง ๆ ประกอบดวย ขายสดหรือบริโภค ทําเค็ม น่ึงหรือยาง ปลาราหรือปลาเจา 

ทํากะป นํ้าปลา ปลาสม กุงแหง อาหารสัตว (ปลาปน) และอ่ืน ๆ จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ ทั้งน้ี 

การประมาณอัตราสวนการใชประโยชนสามารถสอบถามขอมูลจากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ครัวเรือนประมง 

นํ้าจืด ผูประกอบการแปรรูปสัตวนํ้า และผูรวบรวมสินคาสัตวนํ้า เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการประมาณคา 

9.4.3 การประเมินผลผลิตสัตวนํ้าจืดทั้งหมดและอัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืดทั้งหมด 

 - ในกรณีที่แตละตัวอยางจัดทําขอมูลอัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืดในรูปของรอยละ

หรือเปอรเซ็นต (%) ตองคํานวณหาปริมาณการใชประโยชนสัตวนํ้าในดานตาง ๆ ของสัตวนํ้าแตละชนิดในแตละ

ตัวอยางเปนกิโลกรัมกอน โดยการนําผลผลิตสัตวนํ้าแตละชนิดคูณดวยสัดสวนของการใชประโยชนแตละดาน

หาร 100 เน่ืองจากในแตละตัวอยางมีปริมาณสัตวนํ้าและอัตราสวนการใชประโยชนที่แตกตางกัน ดังนั้น 

การคํานวณอัตราสวนการใชประโยชนในระดับจังหวัดตองถวงนํ้าหนักดวยปริมาณสัตวนํ้า ดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง ก  ตัวอยาง ข 

ชนิดสัตวน้ํา 

ผลผลิตได

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค 
ทําเค็ม ปลารา 

 ชนิดสัตวน้ํา 

ผลผลิตได 

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค 
ทําเค็ม ปลารา 

กก. % % % %  กก. % % % % 

ปลาชอน 4,500 100 70 30    ปลาชอน 1,500 100 60 40   

ปลาหมอ 5,000 100 50 20 30  ปลาหมอ 2,000 100 70 10 20 

ปลาตะเพียน 2,000 100 70 30    ปลาตะเพียน 2,000 100 70 30   

อ่ืน ๆ  1,200 100 20 30 50  อ่ืน ๆ  1,000 100 50   50 

รวม 12,700          รวม 6,500         

 

 

 
ตัวอยาง ก  ตัวอยาง ข 

ชนิดสัตวน้ํา 

ผลผลิตได

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค 
ทําเค็ม ปลารา 

 ชนิดสัตวน้ํา 

ผลผลิตได 

ทั้งหมด 

ขายสด/

บริโภค 
ทําเค็ม ปลารา 

กก. % กก. กก. กก.  กก. % กก. กก. กก. 

ปลาชอน 4,500 100 3,150 1,350  
+ 

ปลาชอน 1,500 100 900 600  

ปลาหมอ 5,000 100 2,500 1,000 1,500 ปลาหมอ 2,000 100 1,400 200 400 

ปลาตะเพียน 2,000 100 1,400 600   ปลาตะเพียน 2,000 100 1,400 600  

อ่ืน ๆ  1,200 100 240 360 600  อ่ืน ๆ  1,000 100 500  500 

รวม 12,700          รวม 6,500         

- รวมปริมาณการใชประโยชนสัตวนํ้าแตละชนิดในดานตาง ๆ ทุกตัวอยาง เปนปริมาณ 

การใชประโยชนสัตวนํ้าแตละชนิดในดานตาง ๆ ของจังหวัด หนวยเปนกิโลกรัม 

จังหวัด 

ชนิดสัตวน้ํา 

ผลผลิตได

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค ทําเค็ม ปลารา 

กก. % กก. กก. กก. 

ปลาชอน 6,000 100 4,050 1,950  

ปลาหมอ 7,000 100 3,900 1,200 1,900 

ปลาตะเพียน 4,000 100 2,800 1,200  

อ่ืน ๆ  2,200 100 740 360 1,100 

รวม 19,200         

 

 

 

 

 

คาํนวณเป็นนํ้าหนกั 
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- เมื่อไดปริมาณการใชประโยชนสัตวนํ้าแตละชนิดในดานตาง ๆ ของจังหวัดหนวยเปน

กิโลกรัมแลวสามารถคํานวณอัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืดในแตละดานเปนรอยละได 

จังหวัด  

ชนิดสัตวน้ํา 

ผลผลิตได 

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค 

ทํา

เค็ม ปลารา 

กก. % % % % 

ปลาชอน 6,000 100 67.5 32.5  

ปลาหมอ 7,000 100 55.72 17.14 27.14 

ปลาตะเพียน 4,000 100 70 30  

อ่ืนๆ  2,200 100 33.64 16.36 50 

รวม 19,200         

 ทั้งน้ีกองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมงจะนําขอมูลผลผลิตสัตวนํ้าจืดที่ไดจาก 

การเลี้ยงและอัตราสวนการใชประโยชนจากระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บันทึกเขาระบบสถิติผลการจับ

สัตวน้ําจืดจากธรรมชาติ เพ่ือรวมเปนขอมูลปริมาณสัตวนํ้าจืดที่ผลิตไดทั้งหมด และอัตราสวนการใชประโยชน

สัตวนํ้าจืดทั้งหมด 

10. ตัวอยางแบบสาํรวจ 
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การรวบรวมขอมูลพื้นฐานของแหลงน้าํสาธารณะ 

(Baseline Collecting of Natural Reservoirs) 

 

แหลงนํ้าสาธารณะที่เปนแหลงนํ้าจืดมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากการสรางขึ้นของมนุษย

เพ่ือใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค ทําการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตกระแสไฟฟา การคมนาคม นอกจากน้ี

แหลงนํ้าสาธารณะตาง ๆ ยังเปนแหลงทําการประมงที่สําคัญ ดังน้ันขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ เกี่ยวกับแหลงนํ้า 

จึงมีความสําคัญและจําเปนตองใชในการวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการแหลงนํ้าเพ่ือใหทรัพยากรสัตวนํ้า

คงความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความย่ังยืน กอใหเกิดประโยชนกับชุมชนรอบบริเวณแหลงนํ้ามากที่สุด 

1. วัตถุประสงคของการรวบรวม 

การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของแหลงนํ้าสาธารณะมีวัตถุประสงค เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐานของ

แหลงนํ้าสาธารณะประเภทตาง ๆ ประกอบดวย จํานวนแหลงนํ้า เน้ือที่แหลงนํ้า สถานที่ต้ังแหลงนํ้า และ 

การใชประโยชนแหลงนํ้าในการจับสัตวนํ้าในรอบปที่ผานมา 

2. ขอบเขตในการรวบรวม 

การรวบรวมขอมูลน้ีมีความมุงหมายใหครอบคลุมแหลงนํ้าสาธารณะตาง ๆ ทั้งหมดทั่วประเทศ 

ยกเวน แหลงนํ้าตามหมายเหตุแนบทายไมตองดําเนินการ 

3. คาบเวลาการดําเนนิงาน 

การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของแหลงนํ้าสาธารณะไดกําหนดใหมีการปฏิบัติงานสนามในระหวาง

เดือนมกราคม ถึง มีนาคม และตรวจสอบและปรับปรุงผลการรวบรวมแหลงนํ้าในระบบสถิติผลการจับ 

สัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติ web link ดังน้ี http://statinland.fisheries.go.th: 8080/fstat/administrator/ 

index.php ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

การปฏิบัติงานสนามกําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน และเจาหนาที่ของ

สํานักงานประมงจังหวัดที่เก่ียวของเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยเจาหนาที่ของกลุมวิจัยและวิเคราะห

สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง  เปนผูประสานงานและใหคําแนะนําทางดาน

เทคนิคและวิธีการรวบรวม 

5. คําจํากัดความและคาํอธบิายรายการรวบรวมที่สาํคัญ 

5.1 ช่ือแหลงนํ้า คือ ช่ือที่เรียกเปนช่ือของแมนํ้า ลําคลอง หวย อางเก็บนํ้า แหลงนํ้าตาง ๆ (หนอง 

หวย บึง) แหลงนํ้าประจําหมูบาน ทํานบปลา แหลงนํ้า ระบุช่ือเรียกเปนทางการ หากไมมีช่ือที่เปนทางการ 

ใหระบุช่ือที่เรียกขานกันในทองถิ่น 

5.2 เครื่องมือทําการประมง หมายถึง เครื่องกลไก เครื่องใช เครื่องอุปกรณ สวนประกอบอาวุธ 

เสา หลัก หรือเรือ บรรดาอุปกรณตาง ๆ ที่ใชทําการประมง 
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5.3 เน้ือทีแ่หลงนํ้า หมายถึง เน้ือที่ทั้งหมดของแหลงนํ้าน้ัน ๆ มีหนวยเปนไร 

5.4 อางเก็บนํ้า ไดแก อางเก็บนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 

5.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ ไดแก หวย หนอง บึง บอ แหลงนํ้าปดทุกประเภท  

5.6 ทํานบปลา ไดแก ทํานบปลา แหลงนํ้าประมงโรงเรียน ประมงหมูบาน และแหลงนํ้าอ่ืน ๆ ที่

มนุษยสรางขึ้นเพ่ือประโยชนในการจับสัตวนํ้า 

6. แบบที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

บช.5-2 :  แบบบัญชีรายช่ือแหลงนํ้า 

7. ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล 

สํานักงานประมงจังหวัดสามารถ download แบบบัญชีรายช่ือแหลงนํ้าแบบ บช.5-2 (แบบเปลา)  

ไดที่หนาเวปกองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง https://www.fisheries.go.th/ 

strategy-stat/survey โดยบัญชีรายช่ือแหลงนํ้า มีการจําแนกแหลงนํ้าออกเปน 5 ประเภท คือ 

- แมนํ้า ลําคลอง หวย ไดแก แมนํ้า ลําคลอง ลําหวย 

- คลองชลประทาน ไดแก คลองชลประทาน 

- อางเก็บนํ้า ไดแก เขื่อน อางเก็บนํ้า (แหลงนํ้าปดขนาดใหญ เชน หนองหาร หนองหลวง 

บึงบระเพ็ด กวานพะเยา ทะเลสาบสงขลา หวยละหาน) ทะเลสาบ อางเก็บนํ้าตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้น 

- บอลอ ไดแก บอที่ขุดในที่สาธารณะหรือที่เอกชนในฤดูนํ้าหลาก เพ่ือใหสัตวนํ้าตามธรรมชาติ

เขามาอยู และถูกจับขึ้นมาเพ่ือบริโภคหรือขาย 

- หนอง บึง อ่ืน ๆ ไดแก ทํานบปลา ฝาย แหลงนํ้าประมงโรงเรียน หนอง บึง สระหมูบาน 

หวยแหลงนํ้าเอกชน ตลอดจนแหลงนํ้าอ่ืน ๆ ที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือประโยชนในการปลอยสัตวนํ้า 

สํานักงานประมงจังหวัดโปรดดําเนินการ ดังน้ี 

7.1 จัดพิมพบัญชีรายช่ือแหลงนํ้าธรรมชาติจากระบบสถิติผลการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติ  

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมงไดนําเขาขอมูลไวใหแลว โดยเขาไป Download จาก website 

http://statinland.fisheries.go.th :8080/ fstat/administrator/index.php พิมพ ในกระดาษ A4 เปน 

รายอําเภอ เพ่ือใหเจาหนาที่ผูทําการรวบรวมขอมูลตรวจสอบรายการขอมูลในบัญชีรายช่ือแหลงนํ้า 

ประกอบดวย ช่ือแหลงนํ้า สถานที่ต้ัง และเน้ือที่แหลงนํ้า เปนตน หากพบวามีขอมูลรายการหน่ึงรายการใด 

ไมถูกตองหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหปรับปรุงแกไขในระบบฯ ใหถูกตอง 

7.2 หากมีการจับสัตวนํ้าจากแหลงนํ้าขึ้นมาใชประโยชนใหกรอกในแบบบัญชีรายช่ือแหลงนํ้า 

แบบ บช.5-2 ในกระดาษ A4 มีการจับสัตวนํ้าใหใสรหัส “1” ไมมีการจับสัตวนํ้าใหใสรหัส “0”แลวนําขอมูลน้ัน

มาบันทึกในระบบฯ 

7.3 แหลงนํ้าที่มีการขุดเพ่ิม ตกสํารวจ หรือไมมีในบัญชีรายช่ือแหลงนํ้าในระบบฯ ใหบันทึก

รายการตาง ๆ ในระบบฯ โดยมีรายการขอมูลเชนเดียวกันกับการบันทึกขอมูลบัญชีรายช่ือแหลงนํ้าธรรมชาติ  
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สํานักงานประมงจังหวัดโปรดดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขขอมูลแหลงนํ้าธรรมชาติ  

ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน กุมภาพันธ ของทุกป 

8. รายละเอียดเก่ียวกับแบบรวบรวม 

8.1 บช.5-2 แบบบัญชีรายช่ือแหลงนํ้า 

รายการหัวแบบ 

- ป หมายถึง ปที่รวบรวม (ยอนหลัง 1 ป) ไมใชปที่ออกปฏิบัติงานรวบรวม 

- อําเภอ หมายถึง อําเภอ ที่ทําการรวบรวม 

- จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่ทําการรวบรวม 

- ช่ือผูรวบรวม หมายถึง ช่ือผูปฏิบัติงานการรวบรวมหรือพนักงานแจงนับ 

รายการหัวสดมภ 

- สดมภที ่1 ลาํดับที่ หมายถงึ ลําดับที่ของแหลงนํ้าในอําเภอน้ัน ๆ ในแตละประเภทของ

แหลงนํ้า 

- สดมภที ่2 ประเภทแหลงนํ้า 

- สดมภที ่3 ช่ือแหลงนํ้า 

- สดมภที ่4 ถงึ 7 เปนสถานที่ต้ังของแหลงนํ้าน้ัน ๆ  

- สดมภที ่8 เปนเน้ือที่ของแหลงนํ้าน้ัน ๆ ทั้งหมด มีหนวยเปนไร 

- สดมภที ่9 จาํนวนพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยลงแหลงนํ้าน้ัน ๆ ทั้งหมด มีหนวยเปนตัว 

- สดมภที ่10 การทําประมงในแหลงนํ้า โดยใหใสรหัส (code) เพ่ือแสดงสถานะ ดังน้ี 

        ใสรหสั “1” ในแหลงนํ้าที่มีการจับสตัวนํ้าขึ้นมาใชประโยชน 

        ใสรหสั “0” ในแหลงนํ้าที่ไมมีการจบัสัตวนํ้าขึ้นมาใชประโยชน 

หมายเหตุ  รายช่ืออางเก็บนํ้าที่ไมตองทําการรวบรวม 

  1. เขื่อนแมจาง จังหวัดลําปาง 

  2. เขื่อนสิริกต์ิิ จังหวัดอุตรดิตถ 

  3. เขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

  4. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

  5. เขื่อนอุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

  6. เขื่อนลําตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา 

  7. เขื่อนนํ้าพุง จังหวัดสกลนคร 

  8. เขื่อนนํ้าอูน  จังหวัดสกลนคร 

  9. เขื่อนสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 

10. เขื่อนปากมูล  จังหวัดอุบลราชธานี 
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11. เขื่อนจุฬาภรณ  จังหวัดชัยภูมิ 

12. เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 

13. เขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท 

14. เขื่อนลํานางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

15. เขื่อนแมกวง  จังหวัดเชียงใหม 

16. บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

17. เขื่อนปาสกัชลสิทธ์ิ   จังหวัดลพบุร ี

18. เขื่อนวชิราลงกรณ  จังหวัดกาญจนบุร ี

19. เขื่อนศรีนครินทร  จังหวัดกาญจนบุร ี

20. เขื่อนทาทุงนา   จังหวัดกาญจนบุร ี

21. เขื่อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

22. เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี 

23. ทะเลสาบสงขลา  จังหวัดสงขลา 

24. เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

25. เขื่อนปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

26. เขื่อนกระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี 

27. เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลําปาง 

28. อางเก็บนํ้าประแสร  จังหวัดระยอง 

29. เขื่อนพระปรง  จังหวัดสระแกว 

30. เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 
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การสํารวจสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
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การจัดทําขอมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 

 

 กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมงไดพัฒนาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบ

ออนไลนในป 2561 เพ่ือรองรับการจัดการขอมูลการสํารวจสถิติผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเแบบบูรณาการ 

และทําการเช่ือมโยงกับฐานขอมูลทะเบียนเกษตรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ทบ.1) เพ่ือความเปนเอกภาพ อีกทั้งให

หนวยงานภูมิภาคมีสวนรวมในการจัดทําขอมูลมากย่ิงขึ้น อันจะสงผลการจัดทําขอมูลสถิติผลผลิตการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าประจําปมีความคลองตัว ถูกตอง ทันสมัย มีความเปนเอกภาพ และครอบคลุมการดําเนินงาน

ทั้งประเภทฟารมเลี้ยง โดยการจัดทําขอมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าประจําปของกองนโยบายและยุทธศาสตร

พัฒนาการประมง ประกอบดวย การสํารวจสถิติผลผลิตจากฟารมเลี้ยงเปนหลัก ไดแก การสํารวจผลผลิตการ

เลี้ยงสัตวนํ้าจืด การสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเล การสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย การสํารวจ

ผลผลิตการเลี้ยงหอยทะเล และการสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ผังแสดงโครงสรางการจัดทําขอมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

1.การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเล 

2.การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

3.การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงหอยทะเล 

  (รวมหอยแมลงภูจากปกโปะ) 

4.การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงปู 

การสํารวจสถติิผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

สถิติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

สัตวน้ําจืด สัตวน้ําชายฝง 
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ผนวกรวมข้อมลู 2 ส่วนในระบบสถิติฯเมื่อส้ินปีสาํรวจ 

สาํรวจเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในรอบ

  

*กรณีหอยแมลงภู่จากปีกโป๊ะต้องจดัทาํข้อมลูตามระเบียบวิธีท่ีกาํหนดไว้อีกส่วนหน่ึง  โดยใช้แบบ บช.6-4ป และ แบบ สป.6-4ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ผังแสดงขั้นตอนการจัดทําขอมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าประจําปในระดับจังหวัด 

บัญชีรายชื่อผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ของปกอนหนาปสํารวจ 

 

ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม 

(1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของปสํารวจ) 

บัญชีรายชื่อผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําต้ังตนของปท่ีสํารวจ  

(รายอําเภอ/รวมทุกชนิดสัตวน้ํา) (แบบ บช.6-0) 
 

ปรับปรุงฐานขอมูลบัญชีรายชื่อฯ  

ในรอบปสํารวจ 

ฐานขอมูลบัญชีรายชื่อฯ ในรอบปสาํรวจ 

สัตวน้ําท้ังหมด 

(แบบ บช.6-0) 

1.สัตวน้ําจืด (แบบ บช.6-1) 

2.กุงทะเล (แบบ บช.6-2) 

3.ปลาน้ํากรอย (แบบ บช.6-3) 

4.หอยทะเล* (แบบ บช.6-4) 

5.ปู (แบบ บช.6-5) 

สุ่มเลือกฟารม์ตวัอย่าง (เฉพาะท่ีมีผลผลิต) ในรอบปีสาํรวจ 

ของแต่ละงานสาํรวจ ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

สํารวจผลผลิตจากฟารมตัวอยาง 

1.สัตวน้ําจืด (แบบ สป.6-1) 

2.กุงทะเล  (แบบ สป.6-2ก, แบบ สป.6-2พ) 

3.ปลาน้ํากรอย (แบบ สป.6-3) 

4.หอยทะเล* (แบบ สป.6-4) 

5.ปู (แบบ สป.6-5) 

 

ประเมินผลผลิตสัตวน้ํา (จําแนกตามงานสํารวจ) 

ขอมูลสถิติผลผลิต 

การเลี้ยงสัตวน้ําประจําป 
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การสาํรวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

(Freshwater Aquaculture Production Survey) 

 

1. วัตถุประสงค 

 การสํารวจผลผลิตของการเลี้ยงสัตวนํ้าจืดมีความมุงหมายหรือมีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขอมูล 

สถิติข้ันพื้นฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ดังน้ี 

 1.1 เพื่อประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าและประเภทการเลีย้ง 

1.2 เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟารมเลี้ยง เชน จํานวนฟารม เน้ือที่เลี้ยง เปนตน 

1.3 เพื่อประเมินอัตราสวน (รอยละ) การใชประโยชนสัตวนํ้าจืดที่ผลิตไดจากการเพาะเลี้ยง 

จําแนกตามประเภทการใชประโยชนในดานตาง ๆ เปนรายชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ  

2. คุมรวม 

การสํารวจครอบคลมุพื้นทีท่ี่มีการเลี้ยงสัตวนํ้าจืดทัง้หมดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 

3. คาบเวลาการสาํรวจ 

การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือและการสํารวจผลผลิตของฟารมเลี้ยงสัตว นํ้าจืด 

จะดําเนินการอยูระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปปจจุบัน โดยสํานักงานประมงจังหวัดจะตอง

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งมีกําหนดเวลาสงบัญชีรายช่ือฯ และฟารมเลี้ยง

ตัวอยาง ภายในเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม ตามลําดับ โดยใหทําการสํารวจขอมูลยอนหลังในรอบ 1 ป 

ที่ผานมา (1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปกอน) และทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกป ทั้ง น้ี 

สํานักงานประมงจังหวัดสามารถ Download ขอมูลบัญชีรายช่ือฯ และแบบสํารวจที่เกี่ยวของทั้งหมดจาก

ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหรือทางเว็บไซตหนวยงานที่ https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/ 

4. การปฏิบัติงานสนาม  

 ในการปฏิบัติงานสนาม กําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาที่  

ของสํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงอําเภอเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล โดยมีเจาหนาที่กลุมวิจยั

และวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูติดตอประสานงาน และ 

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจ รวมทั้งเทคนิคการสํารวจตาง ๆ  

5. คํานิยาม 

 5.1 ฟารม หมายถึง หนวยจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งตามปกติเปนหนวยครัวเรือนหรือ

หนวยธุรกิจ 

 5.2 การเลี้ยงแบบยังชีพ หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้าโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

เปนสวนใหญ ซึ่งอาจมีเหลือ จําหนาย จายแจกบาง แตเพียงเล็กนอย 
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 5.3 การเลี้ยงแบบพาณิชย หมายถึง การเลี้ยงสัตว นํ้าโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายมากกวา 

การบริโภค มีการจัดการบอที่ดี มีการใหอาหาร ซื้อพันธุสัตวนํ้ามาปลอย และมีการกําหนดชวงเวลาในการเลี้ยง 

ซึ่งตองมีการจัดการดูแลอยางสม่ําเสมอ 

 5.4 ลักษณะการเลี้ยง หมายถึง รูปแบบการปลอยพันธุสัตวนํ้าลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยงเดียวกัน 

จําแนกออกเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

  5.4.1 เลี้ยงเด่ียว หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดเดียวใน 1 รอบการเลี้ยง 

  5.4.2 เลี้ยงรวมในกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและเปนชนิดที่จัดอยูใน 

กลุมสัตวนํ้าเดียวกันใน 1 รอบการเลี้ยง เชน การเลี้ยงปลานิล ปลาไน และปลาตะเพียน รวมกันในหนวยเลี้ยง

เดียวกันใน 1 รอบการเลี้ยง 

  5.4.3 เลี้ยงรวมตางกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและมีอยางนอย 1 ชนิด 

ที่เปนสัตวนํ้าตางกลุมใน 1 รอบการเลี้ยง เชน เลี้ยงปลานิลรวมกับการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม เปนตน 

  5.5 ชนิดสัตวนํ้าหลัก หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนสวนใหญในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าน้ัน ๆ  ทั้งน้ี 

โดยมีหลักการพิจารณา ดังน้ี 

 5.5.1 กรณียังไมไดวิดจับ ใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากที่สุดเปนหลัก 

 5.5.2 กรณีวิดจับแลว ใหถือสัตวนํ้าที่จับไดมากที่สุดเปนหลัก 

 5.5.3 กรณีที่วิดจับแลวไดสัตวนํ้าธรรมชาติอยางเดียวใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากทีส่ดุเปนหลกั 

 5.5.4 กรณีที่ปลอยสัตวนํ้าเทา ๆ กัน และผลผลิตเทา ๆ กันใหเลอืกชนิดใดชนิดหน่ึงเปนหลัก 

 5.6 ชนิดสัตวนํ้ารอง หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนลําดับรอง โดยในกรณี “เลี้ยงรวม 

ตางกลุม” ใหระบุช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนหลักของแตละกลุมสัตวนํ้าแทน แมวาสัตวนํ้าบางกลุมจะมีการเลี้ยง

มากกวา 1 ชนิดก็ตาม เชน การเลี้ยงปลานิลเปนชนิดหลัก กุงขาวแวนนาไมเปนชนิดรองลําดับที่ 1 และ 

หอยทะเลเปนชนิดรองลําดับที่ 2 เปนตน ทั้งน้ี ชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนรองอาจมีเพียง 1 ชนิดก็ได และหากมี

มากกวา 2 ชนิด ขอใหระบุลําดับรอง 2 ชนิดแรกเทาน้ัน 

 (ในกรณีที่เลี้ยงรวมตางกลุม ชนิดสัตวนํ้ารองในการเลี้ยงตางกลุม จะเปนชนิดสัตวนํ้าหลักในแบบ

สํารวจของชนิดสัตวนํ้าน้ัน ๆ เชน เลี้ยงปลานิลรวมกับการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม : ในแบบ สป.6-1 ชนิด 

สัตวนํ้าหลักคือปลานิล ชนิดสัตวนํ้ารองคือกุงขาวแวนนาไม และในแบบ สป.6-2พ ชนิดสัตวนํ้าหลักคือกุงขาว 

แวนนาไม ชนิดสัตวนํ้ารองคือปลานิล) 

 5.7 หนวยเลี้ยงสัตวนํ้า หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่เล็กที่สุด ซึ่งสามารถเลี้ยงสัตวนํ้าได เชน บอ 

กระชัง เปนตน 

5.8 ประเภทการเลี้ยง หมายถึง ลักษณะของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

 5.8.1 การเลี้ยงในบอ หมายถึง การเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า ดังตอไปน้ี 

  - บอดิน หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งขุดข้ึนดวยแรงคนหรือเครื่องจักรกล ตามปกติ 

จะเปนสี่เหลี่ยม  
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  - บอซีเมนต หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่ทําข้ึนจากปูน สวนใหญมีขนาดเล็กอาจมี

ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได 

  - บอพลาสติก หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าขนาดเล็ก ทําข้ึนจากพลาสติก รวมถึงบอที่สราง

โดยการนําถุงทรายมากอรวมกัน ตลอดจนขุดเปนหลุม แลวใชผาพลาสติกปูกันนํ้ารั่ว อาจมีลักษณะเปนรูป

สี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได 

   5.8.2 การเลี้ยงในนา หมายถึง การเลี้ยงในนาปลา ซึ่งเปนการเลี้ยงสัตวนํ้าในหนวยเลี้ยงที่มี

ลักษณะเหมือนนาขาว นาปลา ในที่น้ีรวมถึงการเลี้ยงปลาในนาขาวดวย โดยทั่วไปความลึกของนํ้าในนาปลา 

จะไมเกิน 1 เมตร ปจจุบันมีการเลี้ยงสัตวนํ้าดวยวิธีน้ีนอยมาก และสวนใหญจะเปนการปลอยพันธุสัตวนํ้า 

ลงเลี้ยงในนาขาว 

5.8.3 การเลี้ยงในรองสวน หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่ใชรองสวนเปนที่เลี้ยง ตามปกติ 

รองสวนจะมีสวนกวางนอยกวา 5 เมตร รองสวนที่มีทางนํ้าติดตอกันและสัตวนํ้าที่ เลี้ยงสามารถไปมาได

โดยสะดวก ใหนับเปนหนวยเดียวกัน 

 5.8.4 การเลี้ยงในกระชัง หมายถึง การเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่มีลักษณะคลายตะกรา

ขนาดใหญ ตัวกระชังจะถูกแขวนอยูในแพหรือทุนลอย ใหสวนบนลอยพนระดับนํ้า หรือมีลักษณะคลายลังไม

ขนาดใหญ โดยตัวกระชังจะผกูติดกับเสาหลักซึ่งปกไวกับพื้นดิน 

 5.8.5 อื่น ๆ หมายถึง ประเภทการเลี้ยงอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 5.8.1 - 5.8.4 

 5.9 เน้ือที่เลี้ยง หมายถึง ขนาดเน้ือที่ผิวนํ้าของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าจืด มีหนวยเปน “ไร” สามารถ

วัดไดโดยพิจารณาจากลักษณะของหนวยเลี้ยง ดังน้ี 

5.9.1 หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าจืดมลีักษณะพื้นที่ผิวนํ้าเปนรปูสีเ่หลี่ยมมมุฉาก 

  เน้ือทีผ่ิวนํ้า = ความกวาง x ความยาว 

  5.9.2 หนวยเลี้ยงสัตวนํ้ามีลกัษณะพื้นทีผ่ิวนํ้าเปนรูปวงกลม 

เน้ือทีผ่ิวนํ้า = r2   เมื่อ  =          = 3.14 และ r = รัศมีของวงกลม 

 = 3.14 x รัศมีของบอ x รัศมีของบอ 

 5.10 พันธุสัตวนํ้าจืดที่ปลอย หมายถึง พันธุสตัวนํ้าจืดที่ปลอยลงเลี้ยงในแตละหนวยเลี้ยง ไมนับรวม

พันธุสัตวนํ้าจืดที่เขามาอาศัยอยูตามธรรมชาติ 

 5.11 ผลผลิต หมายถึง ปริมาณสัตวนํ้าจืดที่จับไดจากหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าน้ัน ๆ ทั้งหมดในรอบป 

ที่สํารวจ ไมวาจะเปนสัตวนํ้าที่นํามาเลี้ยงหรือสัตวนํ้าที่เขามาอาศัยอยูตามธรรมชาติ ใหรวมเปนสัตวนํ้าที่ผลิตได 

การนับจดปริมาณและมูลคาใหนับจดตามชนิดของสัตวนํ้าน้ัน ๆ ไมตองแยกขนาด โดยใชหนวยนํ้าหนักเปน

“กิโลกรัม” ผลผลิตดังกลาวน้ีใหรวมผลผลิตทั้งหมด ไมวาจะนําไปขายหรือใชบริโภคเองในครัวเรือน หรือจาย

แจกใหแกเพื่อนบานหรือผูอื่น หรือทําบุญ   

 5.12 ราคาเฉลี่ย หมายถึง ราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาดของสัตวนํ้าแตละชนิดมี

หนวยเปน “บาทตอกิโลกรัม” 
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 5.13 ปที่สํารวจหมายถึง ป พ.ศ. ของขอมลูที่ทําการสํารวจ ซึ่งเปนระยะเวลาในรอบ 1 ปทีผ่านมา 

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปกอน) 

6. ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 แบงเปน 2 ประเภท มรีายละเอียด ดังน้ี 

 6.1 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

  สํานักงานประมงจังหวัดตองนําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า (แบบ บช.6-0) จากระบบสถิติ

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปนบัญชีรายช่ือฯ ต้ังตนและจัดทําในรูปแบบ Excel File ซึ่งเปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า

รวมทุกชนิดรายอําเภอของปกอนหนาปสํารวจรวมกับขอมูลฟารมเลีย้งทีข้ึ่นทะเบยีนเกษตรกรผูเพาะเลีย้งสตัวนํ้า

ในรอบปสํารวจ นําไปสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบปสํารวจ (รอบ 1 ปที่ผานมา) 

โดยทําการสํารวจในทุกอําเภอที่มีการเลี้ยงสัตวนํ้าและดําเนินการสํารวจปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ แตละฟารม 

ไปพรอมกันทุกชนิดสัตวนํ้า โดยในข้ันตอนน้ีไมตองแยกการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ออกตาม 

งานสํารวจ เน่ืองจากระบบสถิติฯ ไดจัดทําขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกชนิดสัตวนํ้าไวใหแลวเพื่อชวยลด

ภาระงานและความซ้ําซอนในการสํารวจภาคสนาม ในกรณีที่พบวามีฟารมเลี้ยงที่ไมข้ึนทะเบียนฯ ในรอบป

สํารวจและยังไมมีขอมูลในบัญชีรายช่ือฯ ใหนับจดขอมูลตามรายการที่กําหนดในบัญชีรายช่ือฯ ใหครบถวน 

เพื่อนํามาจัดทําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าเพิ่มเติม ทั้งน้ี ฟารมเลี้ยงแตละแหงอาจเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิด 

หรือมากกวา 1 ประเภทการเลี้ยงก็ได 

  เมื่อสํานักงานประมงจังหวัดสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกชนิดสัตวนํ้า 

รายอําเภอแลว ใหนําผลการสํารวจมาปรับปรุงขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

ใหถูกตองสอดคลองกันเพื่อนําไปใชในการจัดทํากรอบตัวอยาง (Sampling frame) ของแตละการสํารวจตอไป 

ทั้งน้ีหลังจากทําการปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติฯ เรียบรอยแลวจะไดบัญชีรายช่ือฯ แตละงานสํารวจ

โดยใหสงออกเปน Excel file เพื่อนําไปใชในการสํารวจผลผลิตของฟารมเลี้ยงตัวอยางตอไป 

 6.2 การสํารวจผลผลิตจากฟารมตัวอยาง 

  ทําการสํารวจโดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) และใชวิธี

เลือกตัวอยางจากแตละช้ันภูมิโดยวิธีสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จากบัญชี

รายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (แบบ บช.6-1) ที่ไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลว ซึ่งไดจากการดําเนินงานตามข้ันตอน

ในขอ 6.1 โดยเริ่มจากการการเลือกเฉพาะราย/ฟารมที่มีผลผลิตเทาน้ัน (รหัสสถานการณเลี้ยงในรอบป 

ที่สํารวจเปน 1) มาแบงกลุมช้ันภูมิ (Strata) ของผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืดออกตามชนิดและประเภทการเลี้ยง เพื่อใช

เปนกรอบสําหรับสุมเลือกฟารมตัวอยาง เชน ปลานิลที่เลี้ยงในบอ ปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง ปลากดที่เลี้ยงใน

กระชัง เปนตน จากน้ันใหสุมตัวอยางในแตละกลุมหรือช้ันภูมิ ดวยอัตรารอยละ 10 หากมีเศษใหเก็บตัวอยาง

เพิ่มอีก 1 ฟารม ในกรณีที่มีต้ังแต 5-50 ฟารม ใหสุมตัวอยางจํานวน 5 ฟารม แตถามีจํานวนนอยกวา 5 ฟารม 

ใหสํารวจทุกฟารม โดยกําหนดใหดําเนินงานสํารวจแยกเปนรายอําเภอ และทําการบันทึกรายละเอียดตาง ๆ 

ของฟารมตัวอยางลงในแบบ สป.6-1 ตามรายการที่กําหนดใหครบถวน 
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7. วิธีการประเมินผล 

 7.1 สูตรที่ใชในการประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงสตัวนํ้าจืด มีดังตอไปน้ี 

  เมื่อกําหนดให 

x ghijk  = ผลผลิตสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟารมที่ i ของ 

   จังหวัดที่ h ภาคที่ g 

pghijk
 = ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรมัของสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j 

จากฟารมที่ i ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g 

yghijk  = มูลคาสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟารมที่ i ของ

จังหวัดที่ h ภาคที่ g 

 = pghijkghijkx  

Q̂  = คาประมาณผลผลิต 

V̂  = คาประมาณมูลคา 

P̂  = คาประมาณราคาเฉลี่ยตอกิโลกรมัของสัตวนํ้าจืด 

Aghjk  = เน้ือทีท่ี่มผีลผลิตทั้งหมดทีเ่ลี้ยงสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j 

   ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g 

= 


Nghjk

1i
ghijkA  

aghjk  = เน้ือทีท่ี่มผีลผลิตจากฟารมตัวอยางที่เลี้ยงสัตวนํ้าจืดชนิดสตัวนํ้าที ่k ประเภท 

   การเลี้ยง ที่ j ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g 

= 


nghjk

1i
ghijka  

g = ภาคตาง ๆ ที่เลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

g = 1 หมายถึง ภาคเหนือ ,   g = 2 หมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

g = 3 หมายถึง ภาคกลาง  ,   g = 4 หมายถึง ภาคตะวันออก 

g = 5 หมายถึง ภาคตะวันตก  ,   g = 6 หมายถึง ภาคใต 

h = จังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

= 1 , 2 , 3,…….…,77 

i = จํานวนฟารมตัวอยาง 

= 1 , 2 , 3,………., nghjk 

j = ประเภทการเลี้ยง 

 j = 1 หมายถึง การเลี้ยงในบอ   ,   j  = 2  หมายถึง การเลี้ยงในนา 

 j = 3 หมายถึง การเลี้ยงในรองสวน ,   j  = 4  หมายถึง การเลี้ยงในกระชัง 
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nghjk

1i
ghijk

ghjk

ghjk
ghjk x

a

A
Q̂





4

1j
ghjkghk Q̂Q̂ 




4

1j
ghjkghk V̂V̂





nghjk

1i
ghijk

ghjk

ghjk
ghjk y

a

A
V̂

Q̂

V̂
P̂

ghk

ghk
ghk 


kall

ghjkghj Q̂Q̂ 
kall

ghjkghj V̂V̂


kall

ghkgh Q̂Q̂ 
kall

ghkgh V̂V̂


4

hall
ghkgk Q̂Q̂ 

4

hjall
ghkgk V̂V̂


hall

ghjgj Q̂Q̂ 
hall

ghjgj V̂V̂

 

j = 5 หมายถึง ประเภทการเลี้ยงแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 - 4 

k = ชนิดของสัตวนํ้าจืด 

= 1 , 2 , 3 ,…….., k 

ในระดับจังหวัด 

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจงัหวัดที่ h  ภาคที่ g 
 

 

  ;  

 

ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที่ k ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g 
 

    

 ;  

 

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดทุกชนิดสัตวนํ้า ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจังหวัดที่ h  ภาคที่ g 

 

       ;  

ราคาเฉลี่ยของสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที่ k ของจงัหวัดที่ h ภาคที่ g 

 

ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดทัง้หมด ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g 
 

 

 (all k หมายถึง รวมทกุชนิดสัตวนํ้าในจังหวัดที่ h ของภาคที่ g) 

ในระดับภาค 

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที ่k ภาคที่ g 

 

 ; 

 (all h หมายถึง รวมทกุจงัหวัดในแตละภาค ที่มผีลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดเดียวกัน) 

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดทุกชนิด ประเภทการเลี้ยงที ่j ภาคที่ g 
 

 ;   

 (all h หมายถึง รวมทกุจงัหวัดในแตละภาค ที่มผีลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าประเภทเดียวกัน) 

5 5 

 

5 
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6

1g hall
ghjkjk Q̂Q̂  




6

1g hall
ghjkjk V̂V̂





4

1j
jkk Q̂Q̂ 




4

1j
jkk V̂V̂


kall

jkj Q̂Q̂ 
kall

jkj V̂V̂





4

1j
jV̂V̂




4

1j
jQQ̂

Q̂

V̂
P̂ 

Q̂

V̂
P̂

k

k
k 





4

1j
gjg V̂V̂




4

1j
gjg Q̂Q̂

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดทุกชนิด ในภาคที่ g 
 

  ; 
 

 

 ในระดับประเทศ 

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที ่k ประเภทการเลี้ยงที ่j รวมทั้งประเทศ 
 

 ; 
 

 (all h หมายถึง รวมทกุจงัหวัดในแตละภาค ที่มผีลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดเดียวกัน) 

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที ่k รวมทั้งประเทศ 
 

 ;  
 

 ราคาเฉลี่ยของสัตวนํ้าจืดชนิดสัตวนํ้าที่ k รวมเฉลี่ยทัง้ประเทศ 

 

 
 

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืด ประเภทการเลี้ยงที่ k รวมทั้งประเทศ 

                   ;  

 

 ผลผลิตและมลูคาของสัตวนํ้าจืดทัง้หมด รวมทั้งประเทศ 
 

 
 

ราคาเฉลี่ยของสัตวนํ้าจืดเฉลี่ยทัง้ประเทศ 
 

 

 

 

7.2 การจัดทําขอมลูปริมาณสัตวนํ้าจืดทีผ่ลิตไดทัง้หมด และอัตราสวนการใชประโยชน 

 7.2.1 การประเมินผลผลิตสัตวนํ้าจืดทั้งหมด ประกอบดวย ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด

และปริมาณสัตวนํ้าจืดที่จับไดจากธรรมชาติ ซึ่งมีวิธีการประเมิน ดังน้ี 

  7.2.1.1 การประเมินผลผลิตจากการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ใหคํานวณตามหลักการที่กลาวไว 

ในการสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด โดยคํานวณแยกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยง ดังน้ี 

5 

; 

5 5 

5 

5 5 
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ปริมาณการจบัปลาไนรวมของตัวอยาง (กก.) 

จํานวนครัวเรือนตัวอยาง 

ผลผลิตปลานิลรวมจากฟารมตัวอยางในบอ(กก.) 

เน้ือที่เลี้ยงปลานิลทีม่ีผลผลิตรวมจากฟารมตัวอยางในบอ(ไร) 

 - รวมเน้ือที่เลี้ยงสัตวนํ้าเฉพาะที่มีผลผลิตทั้งหมดจากบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

(แบบ บช.6-1) แยกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยง 

 - คํานวณผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยเน้ือที่ (กก./ไร) จากแบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจดื 

(แบบ สป.6-1) โดยรวมผลผลิตสัตวนํ้าแตละชนิดและประเภทการเลี้ยงเดียวกันจากฟารมตัวอยางทั้งหมด 

หารดวยเน้ือที่เลี้ยงที่มีผลผลิตรวมจากฟารมตัวอยางตามชนิดสัตวนํ้าและประเภทการเลี้ยงเดียวกัน  

   - นําผลผลิตสัตวนํ้าเฉลี่ยคูณกับเน้ือที่เลี้ยงที่มีผลผลิตรวมทั้งหมดในประเภทการเลี้ยงและ

ชนิดสัตวนํ้าเดียวกัน จะไดปริมาณสัตวนํ้าแยกตามชนิดและประเภทการเลี้ยง ตัวอยางเชน  

ผลผลิตปลานิลในบอ = ผลผลิตเฉลี่ยปลานิลในบอ (กก./ไร) x เน้ือที่เลี้ยงปลานิลในบอที่มีผลผลิตทั้งหมด (ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ยปลานิลในบอ (กก./ไร) =    
 

 - ทําการคํานวณแบบเดียวกันเชนน้ีทุกชนิดสัตวนํ้าและประเภทการเลี้ยง 

 - นําปริมาณสัตวนํ้าชนิดเดียวกันจากแตละประเภทการเลี้ยงมารวมกันจะไดปริมาณ 

แยกตามชนิดสัตวนํ้า 

 7.2.1.2 การประเมินปริมาณสัตวนํ้าจืดที่จับไดจากธรรมชาติใหคํานวณตามหลักการ 

ในการสํารวจผลการทําประมงนํ้าจืดจากธรรมชาติ โดยคํานวณแยกตามวัตถุประสงคของการทําประมงคือเพื่อ

การบริโภคและเพื่อขายดังน้ี 

 - รวบรวมขอมูลจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืดที ่ทําประมงทั ้งหมด (N) และ

ครัวเรือนตัวอยาง (n) จากแบบบัญชีครัวเรือนประมงนํ้าจืด (แบบ บช.5-1) 

 - รวบรวมแบบสํารวจขอมูลปริมาณการจับสัตวนํ้าจืดจากครัวเรือนตัวอยาง (แบบ 

สป.5-1) และคํานวณหาปริมาณสัตวนํ้าจืดเฉลี่ยตอครัวเรือนจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ โดยรวมปริมาณสัตว

นํ้าที่จับไดชนิดเดียวกันจากครัวเรือนตัวอยางทั้งหมดหารจํานวนครัวเรือนตัวอยาง 

 - นําปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดเฉลี่ยตอครัวเรือน ซึ่งจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าไปคูณจํานวน

ครัวเรือนที่ทําประมงทั้งหมด (N) จะไดปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดทั้งหมดของแตละชนิดสัตวนํ้า แยกตาม

วัตถุประสงคของการทําประมงตัวอยางเชน 
 

ปริมาณการจบัปลาไน  = x จํานวนครัวเรือนประมงทั้งหมด 
 

 = ปรมิาณการจับปลาไนเฉลี่ยตอครัวเรือน x จํานวนครัวเรอืนประมงทัง้หมด 

 - ทําการคํานวณแบบเดียวกันทุกชนิดสัตวนํ้าทีส่ําคัญ ทั้งเพือ่บริโภคและเพื่อขาย  

 - รวมปริมาณสัตวนํ้าที่คํานวณจากเพื่อบริโภคและเพื่อขายจะไดปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมด

ที่จับจากธรรมชาติจําแนกตามชนิดที่สําคัญ 
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7.2.1.3การประเมินผลผลิตสัตวนํ้าจืดทั้งหมด ใหนําผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงรวม

กับปริมาณที่จับจากธรรมชาติจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ 

ผลผลิตสัตวนํ้าจืด = ผลผลิตสัตวนํ้าจืดจากการเพาะเลี้ยง+ปรมิาณสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติ 

7.2.2 การประเมินอัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืด 

 การประเมินสามารถดําเนินการไดโดยนําผลผลิตสัตวนํ้าจืดทั้งหมด ที่ไดจากการเลี้ยง 

สัตวนํ้าจืด และการจับจากธรรมชาติจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญมาประมาณอัตราสวน หรือรอยละของการ

ใชประโยชนสัตวนํ้าในดานตาง ๆ ประกอบดวย ขายสดหรือบริโภค ทําเค็ม น่ึงหรือยาง ปลาราหรือปลาเจา  

ทํากะป นํ้าปลา ปลาสม กุงแหง อาหารสัตว (ปลาปน) และอื่น ๆ จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญทั้งน้ี 

การประมาณอัตราสวนการใชประโยชนสามารถสอบถามขอมูลจากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ครัวเรือนประมง 

นํ้าจืด ผูประกอบการแปรรูปสัตวนํ้า และผูรวบรวมสินคาสัตวนํ้า เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการประมาณคา 

 7.2.3 การประเมินผลผลิตสัตวนํ้าจืดทั้งหมดและอัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืด

ทั้งหมด 

 - ในกรณีที่แตละตัวอยางจัดทําขอมูลอัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืดในรูปของรอยละ

หรือเปอรเซ็นต (%) ตองคํานวณหาปริมาณการใชประโยชนสัตวนํ้าในดานตาง ๆ ของสัตวนํ้าแตละชนิดในแตละ

ตัวอยางเปนกิโลกรัมกอน โดยการนําผลผลิตสัตวนํ้าแตละชนิดคูณดวยสัดสวนของการใชประโยชนแตละดาน

แลวหารดวยรอย เน่ืองจากในแตละตัวอยางมีปริมาณสัตวนํ้าและอัตราสวนการใชประโยชนที่แตกตางกัน 

ดังน้ันการคํานวณอัตราสวนการใชประโยชนในระดับจังหวัดตองถวงนํ้าหนักดวยปริมาณ ดังตัวอยาง 

 ตัวอยาง ก   ตัวอยาง ข 

ชนิดสตัวน้ํา 

ผลผลิตได

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค 
ทําเค็ม ปลารา 

 ชนิดสตัวน้ํา 

ผลผลิตได 

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค 
ทําเค็ม ปลารา 

กก. % % % %  กก. % % % % 

ปลาชอน 4,500 100 70 30    ปลาชอน 1,500 100 60 40   

ปลาหมอ 5,000 100 50 20 30  ปลาหมอ 2,000 100 70 10 20 

ปลาตะเพียน 2,000 100 70 30    ปลาตะเพียน 2,000 100 70 30   

อ่ืน ๆ  1,200 100 20 30 50  อ่ืน ๆ  1,000 100 50   50 

รวม 12,700          รวม 6,500         
 

 

 ตัวอยาง ก   ตัวอยาง ข 

ชนิดสตัวน้ํา 

ผลผลิตได

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค 
ทําเค็ม ปลารา 

 ชนิดสตัวน้ํา 

ผลผลิตได 

ทั้งหมด 

ขายสด/

บริโภค 
ทําเค็ม ปลารา 

กก. % กก. กก. กก.  กก. % กก. กก. กก. 
ปลาชอน 4,500 100 3,150 1,350  

+ 
ปลาชอน 1,500 100 900 600  

ปลาหมอ 5,000 100 2,500 1,000 1,500 ปลาหมอ 2,000 100 1,400 200 400 

ปลาตะเพียน 2,000 100 1,400 600   ปลาตะเพียน 2,000 100 1,400 600  

อ่ืน ๆ  1,200 100 240 360 600  อ่ืน ๆ  1,000 100 500  500 

รวม 12,700          รวม 6,500         

คํานวณเปน
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 - รวมปริมาณการใชประโยชนสัตวนํ้าแตละชนิดในดานตาง ๆ ทุกตัวอยาง เปนปริมาณ

การใชประโยชนสัตวนํ้าแตละชนิดในดานตาง ๆ ของจังหวัด หนวยเปนกิโลกรัม 

จังหวดั 

ชนิดสตัวน้ํา 

ผลผลิตได

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค ทําเค็ม ปลารา 

กก. % กก. กก. กก. 
ปลาชอน 6,000 100 4,050 1,950  

ปลาหมอ 7,000 100 3,900 1,200 1,900 

ปลาตะเพียน 4,000 100 2,800 1,200  

อ่ืน ๆ  2,200 100 740 360 1,100 

รวม 19,200         

 - เมื่อไดปริมาณการใชประโยชนสัตวนํ้าแตละชนิดในดานตาง ๆ ของจังหวัดหนวยเปน

กิโลกรัมแลวสามารถคํานวณอัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืดในแตละดานเปนรอยละได 

จังหวดั 

ชนิดสตัวน้ํา 

ผลผลิตได 

ทั้งหมด 

ขายสด/ 

บริโภค 

ทํา

เค็ม ปลารา 

กก. % % % % 

ปลาชอน 6,000 100 67.5 32.5  

ปลาหมอ 7,000 100 55.72 17.14 27.14 

ปลาตะเพียน 4,000 100 70 30  

อ่ืน ๆ 2,200 100 33.64 16.36 50 

รวม 19,200         

  ทั้งน้ีกองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมงจะนําขอมูลผลผลิตสัตวนํ้าจืด 

ที่ไดจากการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด และอัตราสวนการใชประโยชน จากระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า บันทึกเขา

ระบบสถิติผลการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติ เพื่อรวมเปนขอมูลปริมาณสัตวนํ้าจืดที่ผลิตไดทั้งหมด และ

อัตราสวนการใชประโยชนสัตวนํ้าจืดทั้งหมด 

8. แบบท่ีใชในการสํารวจ 

 แบบที่ใชในการสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ประกอบดวย 

 8.1 บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า  

 8.2 บช.6-1 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

 8.3 สป.6-1 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 
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9. รายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบสํารวจ 

 รายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลในแตละแบบสํารวจ มีดังน้ี 

 9.1 บช.6-0 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า  

  แบบ บช.6-0 เปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาพรวมทุกชนิดรายอําเภอซึ่งพนักงานแจงนับ

จะตองนําขอมูลต้ังตนจากระบบสถิติฯ ไปทําการสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบป 

ที่สํารวจ โดยการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ จะใชแบบ บช.6-0 สํารวจครั้งเดียวพรอมกันทุกงานสํารวจ 

   9.1.1 รายการหัวแบบ ประกอบดวย 

    (1) ช่ือแบบสํารวจ  

    (2) ปที่สํารวจ หมายถึง รอบปที่สํารวจ เชน การสํารวจขอมูลในรอบการสํารวจ 

ป 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)จะตองระบุปที่สํารวจเปน 2561 

    (3) จังหวัด และ อําเภอ ของสถานที่ต้ังฟารมหรือสถานประกอบการ 

   9.1.2 รายการที่สํารวจใหทําการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูลแตละรายการให

ถูกตองตามความเปนจริง 

    (1) ลําดับที่ เปนหมายเลขลําดับที่ของฟารมเลี้ยงสัตวนํ้า 

    (2) ช่ือเกษตรกร/นิติบุคคล เปนช่ือของเกษตรกรหรือนิติบุคคลผูเปนเจาของฟารม โดย

แยกการบันทึกช่ือออกเปน 3 สวน คือ คํานําหนา ชื่อเกษตรกร/นิติบุคคล และนามสกุล ทั้งนี้ในกรณีนิติ

บุคคลใหทําการบันทึกช่ือในทํานองเดียวกับแบบบุคคลธรรมดา เชน บริษัท สัตวนํ้าไทย จํากัด บริษัทคือคํา

นําหนา สัตวนํ้าไทยคือช่ือ จํากัดคือนามสกุล 

    (3) เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ใหบันทึกหมายเลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลักของเกษตรกร หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของเจาของฟารม 

    (4) ประเภทฟารมเลี้ยง* ใหบันทึกประเภทฟารมเลี้ยงวาเปนฟารมที่เลี้ยงสัตวนํ้าแบบ 

ยังชีพหรือพาณิชย 

    (5) การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ณ 31 ธ.ค. ของปสํารวจ รายการ

ขอมูลสวนนี้ไมตองทําการปรับปรุงแกไข เนื่องจากเปนขอมูลที ่ เ ชื่อมโยงกับฐานขอมูลทะเบียน

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจะจัดการขอมูลใหโดยอัตโนมติั ประกอบดวย

ขอมูล 

 สถานะ เปนสถานะการข้ึนทะเบียนฯ ณ 31 ธ.ค. ของปสํารวจ โดยแบงเปน 

4 สถานะ ดังน้ี 

  - ข้ึน หมายถึง ฟารมที่ข้ึนทะเบียนฯ และยังไมหมดอายุตามระเบียบ 

  - หมดอายุ หมายถึง ฟารมที่ข้ึนทะเบียนฯ และหมดอายุตามระเบียบ 

  - เคยข้ึน หมายถึง ฟารมที่เคยข้ึนทะเบียนฯ และถูกลบจากฐานขอมูลทะเบียน

เกษตรกรแลว แตยังคงเลี้ยงสัตวนํ้าในปที่สํารวจ 

  - ไมข้ึน หมายถึง ฟารมที่ไมข้ึนทะเบียนฯ แตเลี้ยงสัตวนํ้าในปที่สํารวจ  
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 เลขทะเบียนฟารม หมายถึง เลขทะเบียนฟารมเลี้ยง 10 หลักที่กรมประมงออกให

ฟารมเลี้ยงของเกษตรกรที่ไดรับการอนุมัติใหข้ึนทะเบียนฯ แลว เชน 8401001255 สวนกรณีฟารมเลี้ยงที่ 

ไมข้ึนทะเบียนฯ ระบบสถิติฯ จะสรางขอมูลสมมติใหโดยอัตโนมัติดังรูปแบบ SXX01YYYYY เชน S840100001 

โดยมีคําอธิบายดังน้ี 

      - S หมายถึง รหัสที่แสดงวาเปนขอมูลที่ระบบสรางใหอัตโนมัติ 

      - XX หมายถึง รหัสจังหวัด ซึ่งจะเปนขอมูลที่อางอางจากรหัสจังหวัดของ

กระทรวงมหาดไทย 

      - 01 หมายถึง เลขทะเบียนของฟารมเลี้ยง 

      - XXXXX หมายถึง ลําดับที่ของฟารมเลี้ยงในจังหวัดใด ๆ ที่ระบบออกใหโดย

อัตโนมัติ ซึ่งตองไมมีเลขซ้ํากัน 

    ทั้งน้ี เมื่อปรับปรุงขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ในระบบเสร็จครบทุกข้ันตอนแลว ฟารม 

ทุกฟารมจะตองมีเลขทะเบียน ตามรูปแบบที่กลาวขางตน 

 วันหมดอายุ หมายถึง วันสิ้นสภาพทางทะเบียนของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

สําหรับฟารมเลี้ยงที่มีเลขทะเบียนฟารมน้ัน ๆ 

    (6) ที่อยูเกษตรกร/นิติบุคคล เปนที่อยูที่ติดตอไดของเกษตรกรหรือนิติบุคคลผูเปน

เจาของฟารมเลี้ยงสัตวนํ้า ประกอบดวยขอมูล บานเลขที่ หมูที่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด และหมายเลข

โทรศัพท  

    (7) ที่ต้ังฟารม เปนที ่อยูของฟารมหรือสถานประกอบการ ประกอบดวยขอมูล 

ช่ือฟารม บานเลขที่ หมูที่ ช่ือหมูบาน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท กรณีไมมี

บานเลขที่ใหใสเครื่องหมาย “-” และหากไมมีหมูที่ใหใสเลข “99” นอกจากน้ีเน่ืองจากเปนการนําขอมูลจาก

ทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเขาระบบสถิติฯ ซึ่งขอมูลหมูที่บางฟารมไมไดระบุไว ทั้งน้ีในการนําเขา 

จึงกําหนดใหเปนหมูที่ “88” เพื่อใหสามารถนําขอมูลเขาระบบสถิติฯ ไดและกําหนดเปนเลขคลายรหัสเพื่อ 

สื่อความหมายถึงที่มาใหพนักงานแจงนับปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามขอเท็จจริงตอไป 

    (8) ลักษณะการเลี้ยง ใหระบุรูปแบบการปลอยพันธุสัตวนํ้าลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า

เดียวกัน เชน เลี้ยงเด่ียว เลี้ยงรวมในกลุม หรือ เลี้ยงรวมตางกลุม 

    (9) ชนิดสัตวนํ้าหลัก ใหบันทึกขอมูลของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนหลักในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า 

ดังน้ี 

 กลุมสัตวนํ้า ใหบันทึกช่ือกลุมสัตวนํ้าของชนิดที่เลี้ยงเปนหลัก เชน สัตวนํ้าจืด

(ปลานํ้าจืด กุ ง นํ้าจืด หอยนํ้าจืด สัตว นํ้าอื่น ๆ ) กุงทะเล ปลาทะเล (ปลานํ้ากรอย) หอยทะเล ปู  

(สัตวนํ้าเค็ม) สัตวนํ้าอื่น ๆ หรือสัตวนํ้าสวยงาม 

 ชนิดสัตวนํ้า ใหบันทึกช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนชนิดหลักในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า 

 ประเภทการเลี้ยง ใหบันทึกวิธีการเลี้ยงหรือลักษณะของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า  

มีการจัดจําแนกแตกตางกันในแตละกลุมสัตวนํ้า ดังน้ี 
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      - สัตวนํ้าจืด แบงเปน 5 ประเภท ไดแก บอ (บอดิน บอซีเมนต บอพลาสติก) นา 

รองสวน กระชัง และ อื่น ๆ 

      - กุงทะเล แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กึ่งพัฒนา และพัฒนา 

      - ปลาทะเล (ปลานํ้ากรอย) แบงเปน 2 ประเภท ไดแก บอ (บอดิน บอซีเมนต 

บอพลาสติก) และกระชัง 

      - หอยทะเล แบงเปน 5 ประเภท ไดแก แขวน ปกหลัก หวานกับพื้นทะเล  

บอดิน และอื่น ๆ 

      - ปู (สัตวนํ้าเค็ม) แบงเปน 3 ประเภท ไดแก บอ (บอดิน บอซีเมนต) คอก และ

ตะกรา/กลอง 

      - สัตว นํ้ าสวยงาม แบงเปน 2 ประเภท ไดแก  บอ  (บอดิน บอซี เมนต  

บอพลาสติก) และอื่น ๆ ทั้งน้ีสัตวนํ้าสวยงามสํารวจเพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือฯ เทาน้ัน ไมไดทําการประเมิน 

ผลผลิต 

    (10) ชนิดสัตวนํ้ารอง 1 และ ชนิดสัตวนํ้ารอง 2 ใหบันทึกขอมูลของสัตวนํ้าที่เลี้ยง 

เปนชนิดรองลําดับที่ 1 และรองลําดับที่ 2 ซึ่งการจําแนกกลุมสัตวนํ้าและประเภทการเลี้ยงจะเหมือนกับชนิด

สัตวนํ้าหลักและการระบุขอมูลชนิดสัตวนํ้ารองจะตองสอดคลองกับลักษณะการเลี้ยง ดังน้ี 

 เลี้ยงเด่ียว ไมตองบันทึกขอมูลสัตวนํ้ารอง 

 เลี้ยงรวมในกลุม ใหบันทึกขอมูลของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนรองลําดับที่ 1 และรอง

ลําดับที่ 2 (ถาม)ี 

 เลี้ยงรวมตางกลุม ใหบันทึกขอมูลของสัตวนํ้าตางกลุมที่เลี้ยงเปนรองลําดับที่ 1

และรองลําดับที่ 2 (ถาม)ี ซึ่งกรณีเลี้ยงรวมตางกลุมจะมีกําหนดใหระบุขอมูลของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนหลักของแตละ

กลุมสัตวนํ้า ถึงแมวาสัตวนํ้าบางกลุมจะเลี้ยงมากกวา 1 ชนิดก็ตาม ทั้งน้ี เพื่อใหกรอบตัวอยางของแตละงาน

สํารวจมีความครบถวนมากข้ึน 

    (11) จํานวนหนวยเลี้ยง ใหบันทึกจํานวนหนวยที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าในแตละลักษณะ 

การเลี้ยง ชนิดสัตวนํ้าหลักและประเภทการเลี้ยง เชน จํานวนบอ จํานวนกระชัง โดยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

 ทั้งหมด ใหบันทึกจํานวนหนวยที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าทั้งหมด ในรอบปที่สํารวจจะมี

การจับสัตวนํ้าหรือไมก็ตาม กรณีที่หยุดช่ัวคราวใหคงขอมูลเดิมของปกอนหนาไว ไมตองปรับปรุงแกไขขอมูล 

 เฉพาะที่มีผลผลิต ใหบันทึกจํานวนหนวยที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าและมีผลผลิตหรือ 

มีการจับในรอบปที่สํารวจ กรณีรอบปที่สํารวจไมมีผลผลิตจะระบุเปน “0” สวนกรณีที่หยุดช่ัวคราวใหคงขอมูล

เดิมของปกอนหนาไว ไมตองปรับปรุงแกไขขอมูล 

    (12) เน้ือที่เลี้ยง (ไร) ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของหนวยเลี้ยงที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าในแตละ

ลักษณะการเลี้ยง ชนิดสัตวนํ้าหลักและประเภทการเลี้ยง (ไมรวมบอพักนํ้า) โดยใชหนวยเปน “ไร” ในกรณีเน้ือที่

เลี้ยงมีขนาดเล็ก เชน กระชัง ใหบันทึกเน้ือที่เลี้ยงโดยใชทศนิยม 4 ตําแหนง โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
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 ทั้งหมด ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของหนวยเลี้ยงที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าทั้งหมด ในรอบป 

ที่สํารวจไมวาจะมีการจับสัตวนํ้าหรือไมก็ตาม กรณีที่หยุดช่ัวคราวใหคงขอมูลเดิมของปกอนหนาไว ไม ตอง

ปรับปรุงแกไขขอมูล 

 เฉพาะที่มีผลผลิต ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของหนวยเลี้ยงที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าและมี

ผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ กรณีรอบปที่สํารวจไมมีผลผลิตจะระบุเปน “0” สวนกรณีที่หยุดช่ัวคราว

ใหคงขอมูลเดิมของปกอนหนาไว ไมตองปรับปรุงแกไขขอมูล 

    (13) สถานะการเลี้ยงในรอบปที่สํารวจ ใหตรวจสอบสถานการณเลี้ยงหรือการจับ 

สัตวนํ้า ในรอบปที่สํารวจ โดยกําหนดใหระบุเปนรหัส ดังน้ี 

 เลี้ยงและไมมีผลผลิต ใหระบุเปน “0” 

 เลี้ยงและมีผลผลิต ใหระบุเปน “1” 

 หยุดช่ัวคราว ใหระบุเปน “9” 

 หมายเหตุ :หากเลิกกิจการใหขีดฆาโดยลากเปนเสนยาวตลอดทั้งบร รทัด และเมื่อทํา

การปรับปรุงขอมูลในระบบสถิติฯ จะตองลบฟารมน้ีออก 

 9.2 บช.6-1 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

    แบบ บช.6-1 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืด จะเปนแบบที่มีรายการขอมูลเชนเดียว 

กับแบบ บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า แตจะมีเฉพาะขอมูลของผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเทาน้ัน ไมวาจะมีลักษณะ

การเลี้ยงแบบใดก็ตาม โดยกรณีเลี้ยงรวมตางกลุมจะแสดงขอมูลของสัตวนํ้าอื่นที่เลี้ยงรวมในหนวยเลีย้งเดียวกนั 

ทั้งน้ี แบบ บช.6-1 จะไดจากการปรับปรุงแบบ บช.6-0 ดังน้ันจึงไมตองทําการบันทึกแบบ แตใหสงออกจาก

ระบบสถิติฯ และนําไปใชเปนกรอบสําหรับสุมเลือกฟารมเลี้ยงสัตวนํ้าจืดตัวอยางในรอบปที่สํารวจ  

 9.3 สป.6-1 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

  9.3.1 รายการหัวแบบ ประกอบดวย 

   (1) ช่ือแบบสํารวจ 

   (2) ป ใหระบุปที่สํารวจ เชน การสํารวจขอมูลในรอบการสํารวจ ป 2561 (1 มกราคม -

ธันวาคม 2561) จะตองระบุปเปน 2561 

   (3) ช่ือเกษตรกร/นิติบุคล ใหบันทึกช่ือของเกษตรกรหรือนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง 

ซึ่งเปนรายช่ือในแบบ บช.6-1 

   (4) เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ใหบันทึกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก

ของเกษตรกรหรือเลขทะเบียนของนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง ซึ่งขอมูลตองสอดคลองตรงกับใน 

แบบ บช.6-1 

   (5) ช่ือฟารม ใหบันทึกช่ือฟารม กรณีไมมีช่ือฟารมจะใชช่ือเกษตรกร/นิติบุคคลแสดงแทน 

   (6) เลขทะเบียนฟารม ใหบันทึกหมายเลขทะเบียนฟารม 10 หลักของกรมประมง เชน 

8401000001 หากเปนฟารมที่ยังไมเคยข้ึนทะเบียนใหบันทึกเลขทะเบียนฟารมที่ระบบสถิติฯ สรางใหอัตโนมัติ 

ซึ่งจะไดหมายเลขหลังจากที่บันทึกบัญชีรายช่ือเพิ่มเติมเขาในระบบสถิติฯ แลว เชน S840100001 
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   (7) ประเภทฟารมเลี้ยง ใหกาเครื่องหมาย “” ในชอง  เพื่อระบุประเภทฟารมเลี้ยง  

   (8) ที่ต้ังฟารม ไดแก เลขที่ หมูที่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด บันทึกใหครบถวน และ

หมายเลขโทรศัพท โดยขอมูลสถานที่ต้ังฟารมของฟารมตัวอยางจะตองตรงกับขอมูลในแบบ บช.6-1 

   (9) ช่ือพนักงานแจงนับ ใหบันทึกช่ือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํารวจ 

   (10) ตําแหนง ใหบันทึกตําแหนงของพนักงานแจงนับ  

   (11) วันที่สํารวจ ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

  (รายการขอมูลขอ (3)-(8) จะสอดคลองตรงกับขอมูลในแบบ บช.6-1 ซึ่งในการบันทึกขอมูล

ฟารมเลี้ยงตัวอยางเขาระบบสถิติฯ รายการหัวแบบจะบันทึกเฉพาะเลขทะเบียนฟารม ช่ือพนักงานแจงนับ 

ตําแหนง และวันที่สํารวจเทาน้ัน สวนที่เหลือระบบสถิติฯ จะดึงขอมูลมาใหอัตโนมัติโดยเช่ือมโยงกับขอมูลบัญชี

รายช่ือที่ปรับปรุงแลว) 

  9.3.2 รายการที่สํารวจขอที่ 1 ชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนหลัก ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าจืดที่เลี้ยงเปน

สวนใหญ ในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าจืดน้ัน ๆ 

  9.3.3 รายการที่สํารวจขอที่ 2 ประเภทการเลี้ยง ใหกาเครื่องหมาย เลือกลักษณะของ

หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

  9.3.4รายการที่สํารวจขอที่ 3  

   (1) จํานวนหนวยเลี้ยงรวม…...บอ/แปลง/รอง/กระชัง ใหบันทึกเปนจํานวนหนวยที่ใชเลี้ยง

สัตวนํ้าจืดน้ัน ๆ รวมทั้งหมดซึ่งมีผลผลิตในรอบปที่สํารวจ เชน ถาเปนบอ จํานวนหนวย คือ จํานวนบอที่เลี้ยง

สัตวนํ้าจืดน้ัน ๆ เปนตน 

   (2) เน้ือที่เลี้ยงรวม…...ไร/ตร.ม. ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของหนวยเลี้ยงรวมทั้งหมดซึ่ง 

มีผลผลิตในรอบปที่สํารวจ มีหนวยเปนไรหรือตารางเมตร หากใชหนวยเลี้ยงเดิมเลี้ยงมากกวา 1 รอบ ใหนับเน้ือที่

เลี้ยงเพียงครั้งเดียวไมนับซ้ํา 

  9.3.5 รายการที่สํารวจขอที่ 4 ขอมูลพันธุสัตวนํ้าที่นํามาเลี้ยงและผลผลิตรวมทั้งป 

   (1) สดมภที่ 1 เลี้ยงครั้งที่ หมายถึง ครั้งที่ของการปลอยพันธุสัตวนํ้าจืดลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยง 

(ในแตละรอบการเลี้ยง) ในรอบปสํารวจ โดย “ครั้ง” จะหมายถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิต ในการเลี้ยงเริ่มต้ังแต

ปลอยพันธุสัตวนํ้าจืดลงในหนวยเลี้ยง จนกระทั่งจับขายหมด ซึ่งอาจจับขายหมดในครั้งเดียวหรือทยอยจับขาย

จนหมดก็ได 

   (2) สดมภที่ 2-3 ลักษณะการเลี้ยง และ ชนิดสัตวนํ้า โดยลักษณะการเลี้ยง ใหระบุรูปแบบ

การปลอยพันธุสัตวนํ้าลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าเดียวกัน เชน เลี้ยงเด่ียว เลี้ยงรวมในกลุม หรอื เลี้ยงรวมตาง

กลุม สวนชนิดสัตวนํ้า ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าจดืที่เลี้ยงในหนวยเลี้ยงแตละครั้ง  

   (3) สดมภที่ 4-5 จํานวนหนวยเลี้ยง และ เน้ือที่เลี้ยง (ไร/ตร.ม.) ใหบันทึกจํานวนหนวยเลี้ยง

และเน้ือที่ผิวนํ้ารวมทุกบอ ที่ใชเลี้ยงในแตละครั้ง จําแนกตามลักษณะการเลี้ยง โดยเน้ือที่เลี้ยงมีหนวยเปนไร 

หรือในกรณีเลี้ยงในหนวยเลี้ยงที่มีขนาดเล็ก เชน กระชัง มีหนวยเปนตารางเมตร  
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   (4) สดมภที่ 6-7 เดือน/ป ที่ปลอย-จับ ใหบันทึกเดือน/ปที่เริ่มปลอยพันธุสัตวนํ้าจืดลงเลี้ยง

และเดือน/ปที่จับสัตวนํ้าจืดขายจนหมด ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าจืดในแตละครั้ง โดยปที่จับสัตวนํ้าจืด

ตองเปนปที่สํารวจเทาน้ัน สวนการปลอยพันธุลงเลี้ยงอาจปลอยในปกอนหนาปสํารวจก็ได เชน ปลอยเดือน

พฤศจิกายน 2560 จะบันทึกเปน พ.ย./60 จับเดือนมิถุนายน 2561 จะเปนบันทึกเปน มิ.ย./61 เปนตน 

   (5) สดมภที่ 8-10 พันธุสัตวนํ้าที่ปลอย ประกอบดวยขอมูล จํานวนตัว ขนาด (น้ิว/ซม.) 

และราคาตัวละ (บาท) ใหบันทึกจํานวนพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยลงเลี้ยงรวมทุกบอในแตละครั้งที่เลี้ยงจําแนกตาม

ลักษณะการเลี้ยง พรอมขนาดที่มีหนวยเปนน้ิวหรือ ซม. และราคาตอตัว มีหนวยเปนบาท  

   (6) สดมภที่ 11 ผลผลิตทั้งหมด (กก.) ใหบันทึกปริมาณในการจับสัตวนํ้าจืดแตละครั้ง 

(รอบการเลี้ยง) โดยผลผลิตมีหนวยเปนกิโลกรัม  

   (7) สดมภที่ 12 ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) ใหบันทึกราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาด 

มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

   (8) สดมภที่ 13 ขนาดที่จับตอตัว (กก.) ใหบันทึกนํ้าหนักสัตวนํ้าจืดตอตัวที่จับขาย มีหนวย

เปนกิโลกรัม เชน 0.75 กก. กรณีที่จับหลายขนาดใหบันทึกขนาดที่จับไดมากที่สุด 

   (9) สดมภที่ 14 ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่เลี้ยงรวม ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่ปลอยพันธุ

ลงเลี้ยงรวมในหนวยเลี้ยงเดียวกันกรณีที่มีลักษณะการเลี้ยงแบบเลี้ยงรวมตางกลุม เชน เลี้ยงปลานิลรวมกับ

เลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมคือ กุงขาวแวนนาไม เปนตน  

  9.3.6 รายการที่สํารวจขอที่ 5 รอยละการใชประโยชนของสัตวนํ้าจืดที่ผลิตไดทั้งหมด จําแนก

ตามชนิดสัตวนํ้า 

   (1) สดมภที่ 15 ชนิดสัตวนํ้า ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงทั้งหมดที่มีผลผลิตในรอบปสํารวจ 

  (2) สดมภที่ 16 ผลผลิตทั้งหมด (กก.) ใหบันทึกปริมาณผลผลิตสัตวนํ้าทั้งหมดในรอบปสํารวจ 

โดยผลผลิตมีหนวยเปนกิโลกรัม  

   (3) สดมภที่ 17-27 %การใชประโยชนในแตละประเภท จําแนกตามชนิดสตัวนํ้า ใหบันทึก

ประมาณอัตราสวน หรือรอยละของการใชประโยชนสัตวนํ้าในดานตาง ๆ ประกอบดวย ขายสดหรือบริโภค 

ทําเค็ม น่ึงหรือยาง ปลาราหรือปลาเจา ทํากะป นํ้าปลา ปลาสม กุงแหง อาหารสัตว (ปลาปน) และอื่น ๆ 

จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าทั้งหมดในรอบปสํารวจ 

  9.3.7 รายการที่สํารวจขอที่ 6 หมายเหตุ ใหบันทึกเหตุการณหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอ 

การเลี้ยงทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อแจงสาหตุที่ทําใหขอมูลผิดเพี้ยนไปจากสภาวะปกติ 

 (ในการบันทึกขอมูลเขาในระบบสถิติฯ “เน้ือที่เลี้ยง” กําหนดหนวยเปนไร หากแบบสํารวจหนวย

เปนตารางเมตร จะตองแปลงหนวยเปนไร (เน้ือที่เลี้ยงหนวยตารางเมตร หารดวย 1,600) โดยกําหนดทศนิยม 

4 ตําแหนง สวน “ขนาด” พันธุปลา ระบบสถิติฯ กําหนดหนวยเปนน้ิว หากแบบสํารวจหนวยเปนเซนติเมตร 

จะตองแปลงหนวยเปนน้ิว (ขนาดหนวยเซนติเมตร หารดวย 2.54) และปดเปนจํานวนเต็ม) 

 หมายเหตุ  : 1. การบันทึกแบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (แบบ สป.6-1) ใหแยกบันทึก

แบบตามชนิดสัตวนํ้าหลักและประเภทการเลี้ยง 
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     2. สํานักงานประมงจังหวัดสงผลการสํารวจโดยการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติ 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามกรอบเวลาที่กําหนด 

10. ตัวอยางแบบสํารวจ 
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ตัวอยางการบันทึกแบบ สป.6-1 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด  
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ตัวอยางการบันทึกแบบ สป.6-1 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ตอ) 
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การสาํรวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเล 

(Marine Shrimp Culture Production Survey) 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1เพื่อประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงกุงทะเล โดยจําแนกตามชนิดและประเภทการเลีย้ง 

 1.2 เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟารมเลี้ยงกุงทะเล เชน จํานวนฟารม เน้ือที่เลี้ยง เปนตน 

2. คุมรวม 

 การสํารวจครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีการเลี้ยงกุงทะเล โดยจะทําการสํารวจฟารมเลี้ยงกุงทะเล

ทุกชนิด เชน กุงแวนนาไม กุงกุลาดํา กุงแชบวย เปนตน 

3. คาบเวลาการสํารวจ 

 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงกุงทะเลประจําปและการสํารวจผลผลิตของฟารมเลีย้ง

กุงทะเลตัวอยาง จะดําเนินการอยูระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปปจจุบัน โดยในการสงผล 

การสํารวจ สํานักงานประมงจังหวัดจะตองดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

แทนการจัดสงในรูปแบบเอกสาร ซึ่งมีกําหนดเวลาสงบัญชีรายช่ือฯ และฟารมเลี้ยงตัวอยาง ภายในเดือน

กุมภาพันธและเดือนมีนาคม ตามลําดับ โดยใหทําการสํารวจขอมูลยอนหลังในรอบ 1 ปที่ผานมา (1 มกราคม – 

31 ธันวาคม ของปกอน) และทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกป ทั้งน้ี สํานักงานประมงจังหวัดสามารถ 

Download ขอมูลบัญชีรายช่ือฯ และแบบสํารวจที่เกี่ยวของทั้งหมดจากระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหรือ

ทางเว็บไซตหนวยงานที่ https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/ 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

 ในการปฏิบัติงานสนาม กําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาที่ของ

สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงอําเภอเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล และเจาหนาที่กลุมวิจัยและ

วิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูติดตอประสานงาน และให

คําแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจ รวมทั้งเทคนิคการสํารวจตาง ๆ 

5. คํานิยาม 

 5.1 ฟารม หมายถึง หนวยจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งตามปกติเปนหนวยครัวเรือนหรือ

หนวยธุรกิจ 

 5.2การเลี้ยงแบบพาณิชย หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้าโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายมากกวาการบริโภค 

มีการจัดการบอที่ดี มีการใหอาหาร ซื้อพันธุสัตวนํ้ามาปลอย และมีการกําหนดชวงเวลาในการเลี้ยง ซึ่งตองมี

การจัดการดูแลอยางสม่ําเสมอ   

 5.3 ลักษณะการเลี้ยง หมายถึง รูปแบบการปลอยพันธุสัตวนํ้าลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยงเดียวกัน 

จําแนกออกเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

  5.3.1 เลี้ยงเด่ียว หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดเดียวใน 1 รอบการเลี้ยง 
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  5.3.2 เลี้ยงรวมในกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและเปนชนิดที่จัดอยูใน 

กลุมสัตวนํ้าเดียวกันใน 1 รอบการเลี้ยง เชน เลี้ยงกุงแวนนาไม รวมกับกุงกุลาดํา เปนตน 

  5.3.3 เลี้ยงรวมตางกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและมีอยางนอย 1 ชนิด 

ที่เปนสัตวนํ้าตางกลุมใน 1 รอบการเลี้ยง เชน เลี้ยงกุงแวนนาไมรวมกับปลานิล เลี้ยงกุงทะเลรวมกับปูและ

หอยแครง เปนตน 

  5.4ชนิดสัตวนํ้าหลัก หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนสวนใหญในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้านั้น ๆ 

โดยมีหลักการพิจารณา ดังน้ี  

 5.4.1 กรณียังไมไดวิดจับ ใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากที่สุดเปนหลัก 

 5.4.2 กรณีวิดจับแลว ใหถือสัตวนํ้าที่จับไดมากที่สุดเปนหลัก 

 5.4.3 กรณีที่วิดจับแลวไดสัตวนํ้าธรรมชาติอยางเดียวใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากทีส่ดุเปนหลกั  

 5.4.4 กรณีที่ปลอยสัตวนํ้าเทา ๆ กัน และผลผลิตเทา ๆ กันใหเลือกชนิดใดชนิดหน่ึงเปนหลัก 

5.5 ชนิดสัตวนํ้ารอง หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนลําดับรอง โดยลักษณะการเลี้ยงที่มีชนิด

สัตวนํ้ารองจะเปนกรณีเลี้ยงรวมในกลุมหรือเลี้ยงรวมตางกลุม ในกรณี “เลี้ยงรวมในกลุม” จะมีหลักการ

พิจารณาในทํานองเดียวกับชนิดสัตวนํ้าหลักแตใหจัดเรียงลําดับเปนรองลําดับ 1 และรองลําดับ 2 เชน การ

เลี้ยงกุงแวนนาไมรวมกับกุงกุลาดําซึ่งเปนกลุมกุงทะเลแบบพัฒนา โดยมีกุงแวนนาไมเปนชนิดหลัก และกุง

กุลาดําเปนชนิดรองลําดับ 1 สําหรับกรณี “เลี้ยงรวมตางกลุม” ใหถือพันธุสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนหลักของแตละกลุม

สัตวนํ้าแทน แมวาสัตวนํ้าบางกลุมจะมีการเลี้ยงมากกวา 1 ชนิดก็ตาม เชน การเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนารวม

กับหอยทะเลและปู โดยมีกุงแวนนาไมเปนชนิดหลัก หอยแครงเปนชนิดรองลําดับ 1 และปูทะเล/ปูดําเปนชนิด

รองลําดับ 2 ทั้งน้ี ชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนรองใหถือตามที่เลี้ยงจริงและใหนับจดเพียง 2 ชนิดแรกเทาน้ัน 

 5.6 ประเภทการเลี้ยง หมายถึง วิธีการเลี้ยงกุงทะเล ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

  5.6.1 การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา หมายถึง การเลี้ยงกุงที่มีลักษณะคลายคลึงกับวิธีการเลี้ยงแบบ

ธรรมชาติแตมีการปรับปรุงรูปแบบบอ ขนาดบอโดยเฉลี่ยประมาณ 10 - 25 ไร มีการซื้อพันธุกุงจากโรงเพาะฟก

ลงปลอยเสริมในอัตราเบาบาง มีการใหอาหารสมทบ อาจมีเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนหรือไมก็ได 

  5.6.2 การเลี้ยงแบบพัฒนา หมายถึง การเลี้ยงกุงที่ใชเทคโนโลยีสมยัใหมเขาชวย การจัดรูปแบบ

ของบอมีระบบถายเทนํ้า ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมโรค และมีระบบการจัดการที่ดี ขนาดของบอประมาณ 1-10 ไร 

ใชพันธุกุงจากโรงเพาะฟกเทาน้ัน โดยปลอยในอัตราคอนขางหนาแนน ใหอาหารทุกวัน ๆ ละ 3 - 5 มื้อ และ 

มีการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ใชเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน และหมายรวมถึงการเลี้ยงกุงที่คลายคลึง

กับวิธีดังกลาวแตเลี้ยงรวมกับสัตวนํ้าอื่น เชน ปลานิล กุงกามกราม สวนมากพบในพื้นที่ความเค็มตํ่าและ 

อาจปลอยพันธุกุงในอัตราเบาบางดวย 

  (การเลี้ยงกุงทะเลแบบธรรมชาติเปนการเลี้ยงแบบด้ังเดิม ใชพื้นที่คอนขางมาก ใชพันธุกุงจาก

ธรรมชาติเทาน้ัน ไมมีการใหอาหารหรือใชเครื่องเติมอากาศ ซึ่งปจจุบันไมมีการเลี้ยงแบบประเภทน้ีแลว) 
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  5.7 ชนิดกุงที่เลี้ยง หมายถึง พันธุกุงทะเลที่ปลอยลงเลี้ยง เชน กุงแวนนาไม กุงกุลาดํา และ 

หมายรวมถึงพันธุกุงธรรมชาติอื่น ๆ ที่เขามาพรอมกับการสูบนํ้าเขาฟารมในการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา เชน  

กุงแชบวย และกุงอื่น ๆ เปนตน 

 5.8 หนวยเลี้ยงกุงทะเล หมายถึง บอเลี้ยงกุงทะเล ตามปกติจะมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม แต 

บางบออาจมีลักษณะเปนรูปวงกลมก็ได 

 5.9 เน้ือที่เลี้ยง หมายถึง ขนาดเน้ือที่ผิวนํ้าของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าทั้งหมด โดยปกติจะวัดไดดวย

การคูณกันระหวางความกวางและความยาวของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่มีรูปเปนสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีหนวยเปน “ไร” 

  ในกรณีที่หนวยเลี้ยงสัตวนํ้ามีพื้นที่ผิวนํ้าเปนรูปวงกลมใหคํานวณจากสูตร ดังน้ี 

   เน้ือที่ผิวนํ้า = r2  ( = 3.14 และ r = รัศมีของวงกลม)  

 5.10 พันธุกุงที่ปลอย หมายถึง พันธุกุงทะเลที่ปลอยลงเลี้ยงในแตละหนวยเลี้ยง ไมนับรวมพันธุ

สัตวนํ้าที่เขามาอาศัยอยูตามธรรมชาติ  

 5.11 ผลผลิต หมายถึง ปริมาณกุงทะเลและสัตวนํ้าอื่นที่จับไดจากหนวยเลี้ยงกุงทะเลน้ัน ๆ 

ทั้งหมดในรอบปที่สํารวจ ไมวาจะเปนกุงทะเลที่นํามาเลี้ยงหรือที่มาจากธรรมชาติ และสัตวนํ้าอื่นที่เขามาอาศัย

อยูตามธรรมชาติใหรวมเปนผลผลิตดวย การนับจดปริมาณใหนับจดตามชนิดของกุงทะเลและสัตวนํ้าน้ัน ๆ  

โดยใชหนวยนํ้าหนักเปน “กิโลกรัม” ผลผลิตดังกลาวน้ีใหรวมผลผลิตทั้งหมด ไมวาจะนําไปขาย หรือใชบริโภค

เองในครัวเรือน หรือจายแจกใหแกเพื่อนบานหรือผูอื่น หรือทําบุญ  

 5.12ราคาเฉลี่ย หมายถึง ราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาดของสัตวนํ้าแตละชนิด มี

หนวยเปน “บาทตอกิโลกรัม” 

 5.13ปที่สํารวจหมายถึง ป พ.ศ. ของขอมูลที่ทําการสํารวจ ซึ่งเปนระยะเวลาในรอบ 1 ปที่ผานมา 

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปกอน) 

 5.14MD หมายถึง หนังสือกํากับการจําหนายสัตวนํ้า (Movement Document) เปนเอกสาร 

ที่กรมประมงออกใหกับเกษตรกรเมื่อตองการขายกุงและสัตวนํ้าที่เลี้ยงทุกชนิด ในหนังสือกํากับฯ จะระบุที่มา

ของสัตวนํ้า เชน ช่ือ ที่อยูเกษตรกร จํานวน ขนาดสัตวนํ้า วันที่จับ เปนตน หนังสือกํากับฯ น้ีจะติดไปกับสัตวนํ้า

ที่จําหนายจนไปถึงโรงงาน เมื่อผูประกอบการตองการสงออกสินคาและตองการใหกรมประมงออกหนังสือ

รับรองใด ๆ เชน หนังสือรับรองสงกุงไปสหรัฐอเมริกา (DS-2031) หนังสือรับรองสุขอนามัยสินคา (Health 

Certificate) ผูสงออกจะตองแนบหนังสือกํากับฯ มาพรอมกับคําขอหนังสือรับรองน้ัน ๆ ดวยทุกครั้งเพื่อแสดง

ที่มาของวัตถุดิบ 

6. ระเบียบวิธีการสํารวจ  

 6.1 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงกุงทะเล 

  สํานักงานประมงจังหวัดตองนําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า (แบบ บช.6-0) จากระบบสถิติการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปนบัญชีรายช่ือฯ ต้ังตนและจัดทําในรูปแบบ Excel File ซึ่งเปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า

รวมทุกชนิดรายอําเภอของปกอนหนาปสํารวจรวมกับขอมูลฟารมเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าในรอบปสํารวจ นําไปสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบปสํารวจ (รอบ 1 ปที่ผานมา) 
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โดยทําการสํารวจในทุกอําเภอที่มีการเลี้ยงสัตวนํ้าและดําเนินการสํารวจปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ แตละฟารมไป

พรอมกันทุกสัตวนํ้า โดยในข้ันตอนน้ีไมตองแยกการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ออกตามงานสํารวจ 

เน่ืองจากระบบสถิติฯ ไดจัดทําขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกสัตวนํ้าไวใหแลวเพื่อชวยลดภาระงานและ 

ความซ้ําซอนในการสํารวจภาคสนาม ในกรณีที่พบวามีฟารมเลี้ยงที่ไมข้ึนทะเบียนฯ ในรอบปสํารวจและยังไมมี

ขอมูลในบัญชีรายช่ือฯ ใหนับจดขอมูลตามรายการที่กําหนดในบัญชีรายช่ือฯ ใหครบถวนเพื่อนํามาจัดทําบัญชี

รายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าเพิ่มเติม ทั้งน้ี ฟารมเลี้ยงแตละแหงอาจเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิด หรือมากกวา 

1 ประเภทการเลี้ยงก็ได 

  เมื่อสํานักงานประมงจังหวัดสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ รวมทุกสัตวนํ้ารายอําเภอแลว

ใหนําผลการสํารวจมาปรับปรุงขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหถูกตองสอดคลองกัน

เพื่อนําไปใชในการจัดทํากรอบตัวอยาง (Sampling frame) ของแตละการสํารวจตอไป ทั้งน้ีหลังจากทําการ

ปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติฯ เรียบรอยแลวจะไดบัญชีรายช่ือฯ แตละงานสํารวจโดยใหสงออกเปน 

Excel file เพื่อนําไปใชในการสํารวจผลผลิตของฟารมเลี้ยงตัวอยางตอไป 

 6.2 การสํารวจผลผลิตจากฟารมเลี้ยงกุงทะเล 

  ทําการสํารวจโดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) และใชวิธี

เลือกตัวอยางจากแตละช้ันภูมิโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จากบัญชีรายช่ือ 

ผูเลี้ยงกุงทะเล (แบบ บช.6-2) ที่ไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลว ซึ่งไดจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในขอ 6.1 

โดยเริ่มจากการการเลือกเฉพาะราย/ฟารมที่มีผลผลิตเทาน้ัน (รหัสสถานะการเลี้ยงในรอบปที่สํารวจเปน 1) 

มาแบงกลุมช้ันภูมิ (Strata) ของผูเลี้ยงกุงทะเลออกตามประเภทการเลี้ยง เพื่อใชเปนกรอบสําหรับสุมเลือก

ฟารมตัวอยาง ไดแก กุงทะเลที่เลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา และแบบพัฒนา จากน้ันใหสุมตัวอยางในแตละกลุมหรือ 

ช้ันภูมิดวยอัตรารอยละ 10 หากมีเศษใหเก็บตัวอยางเพิ่มอีก 1 ฟารม ในกรณีที่มีต้ังแต 5-50 ฟารม  

ใหสุมตัวอยางจํานวน 5 ฟารม แตถามีจํานวนนอยกวา 5 ฟารม ใหสํารวจทุกฟารม โดยกําหนดใหดําเนินงาน

สํารวจแยกเปนรายตําบล และใชแบบ สป.6-2ก และแบบ สป.6-2พ ในการบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ของ 

ฟารมที่เลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนาที่ตกเปนตัวอยางตามลําดับ 

7. วิธีการประเมินผล  

 การประเมินผลจะทําในระดับอําเภอ และนําเสนอตารางรายงานผลการสํารวจในระดับจังหวัด

โดยสูตรที่ใชในการประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงกุงทะเล มีดังน้ี 

เมื่อกําหนดให 

  g  =จังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงกุง; g = 1, 2, 3,… 

  h  =อําเภอที่มีการเลี้ยงกุงในแตละจังหวัด ; h = 1, 2, 3,…, gn  

    =จํานวนอําเภอที่มีการเลี้ยงกุงในจังหวัดที่ g  

  i  =วิธีการเลี้ยงกุงทะเล ;i= 1,2 โดยที่  

     1 หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนา 

     2 หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา 

gn
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  j  =ลําดับที่ของฟารมตัวอยาง ; j= 1, 2, 3,…, ghin  

  ghiQ̂  =คาประมาณผลผลิตการเลี้ยงกุงในจังหวัดที่ g อําเภอที่ h ประเภทการเลี้ยงที่ i 

  xghi  =ผลผลิตการเลี้ยงกุงรวมของฟารมตัวอยางในจังหวัดที่ g อําเภอที่ h ประเภท 

     การเลี้ยงที่ i 

  Aghi  =เน้ือที่เลี้ยงเฉพาะที่มีผลผลิตทั้งหมด (พื้นที่ผิวนํ้ารวมในแตละอําเภอ) ในจังหวัดที่ g 

     อําเภอที่ h ประเภทการเลี้ยงที่ i 

  aghi  =เน้ือที่เลี้ยงของฟารมตัวอยางทั้งหมด (พื้นที่ผิวนํ้า) ในจังหวัดที่ g อําเภอที่ h 

  ประเภทการเลี้ยงที่ i 

  ghiQ̂  = ghi
ghi

ghi
x

a

A
 ,    โดยที่ ghix  = 



ghjn

1j
ghijx  

  ghin  =จํานวนฟารมตัวอยาง ในจังหวัดที่ g อําเภอที่ h ประเภทการเลี้ยงที่ i 

  ghiV̂  =คาประมาณ มูลคาการเลี้ยงกุงในจังหวัดที่ g อําเภอที่ h ประเภทการเลี้ยงที่ i 

  yghi  = มูลคาการเลี้ยงกุงของฟารมตัวอยางในจังหวัดที่ g อําเภอที่ h ประเภทการเลี้ยงที่ i 

ghiV̂  =  ,    โดยที่ yghi  = 


ghjn

1j
ghijy  

 ในระดับจังหวัด 

  giQ̂  = คาประมาณผลผลิตการเลี้ยงกุงจังหวัดที่ g ประเภทการเลี้ยงที่ i 

    = 


gin

1h
ghiQ̂  

  gQ̂  = คาประมาณผลผลิตการเลี้ยงกุงจังหวัดที่ g  รวมทุกประเภทการเลี้ยง 

    = 


2

1i
giQ̂  

  giV̂  = คาประมาณมูลคาการเลี้ยงกุงจังหวัดที่ g  ประเภทการเลี้ยงที่ i 

    = 


gin

1h
ghiV̂  

  gV̂   = คาประมาณมูลคาผลผลิตการเลี้ยงกุงจังหวัดที่ g รวมทุกประเภทการเลี้ยง 

    = 


2

1i
giV̂  

 

 

ghi
ghi

ghi
y

a

A
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 ในระดับประเทศ 

  iQ̂  = คาประมาณผลผลิตการเลี้ยงกุงทั่วประเทศ ในประเภทการเลี้ยงที่ i 

    = 
gall

giQ̂  

    (all g หมายถึง รวมทุกจังหวัดที่มีผลผลิตจากการเลี้ยงกุงทะเล) 

  Q̂   = คาประมาณผลผลิตการเลี้ยงกุงทั่วประเทศ รวมทุกประเภทการเลี้ยง  

    = 


2

1i
iQ̂  

  iV̂   = คาประมาณมูลคาการเลี้ยงกุงทั่วประเทศ ในประเภทการเลี้ยงที่ i 

    = 
gall

giV̂  

  iV̂   = คาประมาณมูลคาการเลี้ยงกุงทั่วประเทศ รวมทุกประเภทการเลี้ยง 

    = 


2

1i
iV̂  

8. แบบท่ีใชในการสํารวจ 

 แบบที่ใชในการสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเล ประกอบดวย 

 8.1 บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า  

 8.2 บช.6-2 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงกุงทะเล  

 8.3 สป.6-2ก แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนา 

 8.4 สป.6-2พ แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา 

9. รายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบสํารวจ 

 รายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลในแตละแบบสํารวจ มีดังน้ี 

 9.1 บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า  

 แบบ บช.6-0 เปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาพรวมทุกชนิดรายอําเภอซึ่งพนักงานแจงนับ

จะตองนําขอมูลต้ังตนจากระบบสถิติฯ ไปทําการสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบป 

ที่สํารวจ โดยการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ จะใชแบบ บช.6-0 สํารวจครั้งเดียวพรอมกันทุกงานสํารวจ 

(วิธีการสํารวจกลาวไวในขอ 6.1 สวนรายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบสํารวจตามที่กลาวไวในการสํารวจสถิติ

ผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ขอ 9.1 บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า) 
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 9.2 บช.6-2 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงกุงทะเล 

  แบบ บช.6-2 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงกุงทะเล จะเปนแบบที่มีรายการขอมูลเชนเดียวกับแบบ บช.6-0

บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า แตจะมีเฉพาะขอมูลของผูเลี้ยงกุงทะเลเทาน้ัน ไมวาจะมีลักษณะการเลี้ยงแบบใดก็ตาม

โดยกรณีเลี้ยงรวมตางกลุมจะแสดงขอมูลของสัตวนํ้าอื่นที่เลี้ยงรวมในหนวยเลี้ยงเดียวกันดวย ทั้งน้ี แบบ บช.6-2 

จะไดจากการปรับปรุงแบบ บช.6-0 ดังน้ันจึงไมตองทําการบันทึกแบบ แตใหสงออกจากระบบสถิติฯ และนําไปใช

เปนกรอบสําหรับสุมเลือกฟารมเลี้ยงกุงทะเลตัวอยางในรอบปที่สํารวจ 

 9.3 สป.6-2ก แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนา 

  9.3.1 รายการหัวแบบ ประกอบดวย 

   (1) ช่ือแบบสํารวจ 

   (2) ป ใหระบุปที่สํารวจ เชน การสํารวจขอมูลในรอบการสํารวจ ป 2561 (1 มกราคม -

ธันวาคม 2561) จะตองระบุปเปน 2561 

   (3) ช่ือเกษตรกร/นิติบุคล ใหบันทึกช่ือของเกษตรกรหรือนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง 

ซึ่งเปนรายช่ือในแบบ บช.6-2  

   (4) เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ใหบันทึกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

ของเกษตรกรหรือเลขทะเบียนของนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง ซึ่งขอมูลตองสอดคลองตรงกับใน 

แบบ บช.6-2 

   (5) ช่ือฟารม ใหบันทึกช่ือฟารม กรณีไมมีช่ือฟารมใหระบุช่ือเกษตรกร/นิติบุคคลแทน 

   (6) เลขทะเบียนฟารม ใหบันทึกหมายเลขทะเบียนฟารม 10 หลักของกรมประมง เชน 

8401000001 หากเปนฟารมที่ยังไมเคยข้ึนทะเบียนใหบันทึกเลขทะเบียนฟารมที่ระบบสถิติฯ สรางใหอัตโนมัติ 

ซึ่งจะไดหมายเลขหลังจากที่บันทึกบัญชีรายช่ือเพิ่มเติมเขาในระบบสถิติฯ แลว เชน S840100001 

   (7) ที่ต้ังฟารม ไดแก เลขที่ หมูที่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ใหบันทึกใหครบถวน 

รวมถึงหมายเลขโทรศัพทเพื่อเพิ่มชองทางการติดตอกับเกษตรกร โดยขอมูลสถานที่ต้ังฟารมของฟารมตัวอยาง

จะตองตรงกับขอมูลในแบบ บช.6-2 

   (8) ช่ือพนักงานแจงนับ ใหบันทึกช่ือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํารวจ 

   (9) ตําแหนง ใหบันทึกตําแหนงของพนักงานแจงนับ  

   (10) วันที่สํารวจ ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

  (รายการขอมูลขอ (3)-(7) จะสอดคลองตรงกับขอมูลในแบบ บช.6-2 ซึ่งในการบันทึกขอมูล

ฟารมเลี้ยงตัวอยางเขาระบบสถิติฯ รายการหัวแบบจะบันทึกเฉพาะเลขทะเบียนฟารม ช่ือพนักงานแจงนับ 

ตําแหนง และวันที่สํารวจเทาน้ัน สวนรายการขอมูลอื่นระบบสถิติฯ จะดึงขอมูลมาใหอัตโนมัติโดยเช่ือมโยงกับ

ขอมูลบัญชีรายช่ือที่ปรับปรุงแลว) 

  9.3.2 รายการที่สํารวจขอที่ 1  

   (1) จํานวนหนวยเลี้ยงรวม…..บอ ใหบันทึกจํานวนบอหรือนารวมทั้งหมดที่ใชเลี้ยงกุงทะเล

และมีผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ มีหนวยเปนบอ 

122



 

 

   (2) เน้ือที่เลี้ยงรวม.....ไร ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของบอหรือนารวมทั้งหมดที่ใชเลี้ยงกุงทะเล

และมีผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ มีหนวยเปนไร หากใชบอเดิมเลี้ยงมากกวา 1 รอบ ใหนับเน้ือทีเ่ลีย้ง

เพียงครั้งเดียวไมนับซ้ํา 

  9.3.3 รายการที่สํารวจขอที่ 2 กุงที่ปลอยพันธุและปริมาณผลผลิตทั้งป 

   (1) สดมภที่ 1 เลี้ยงครั้งที่ หมายถึง ครั้งที่ของการปลอยพันธุกุงลงเลี้ยงเสริมในบอในรอบป

สํารวจ โดย “ครั้ง” จะหมายถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิตกุง ในการเลี้ยงเริ่มต้ังแตปลอยพันธุกุงเลี้ยงเสริมในบอ 

มีการถายเทนํ้าเขาออกเดือนละไมตํ่ากวา 20 วัน ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 3 เดือน จึงทําการจับขายได 

   (2) สดมภที่ 3-4 จํานวนหนวยเลี้ยง และ เน้ือที่เลี้ยง (ไร) ใหบันทึกจํานวนบอหรือนาและ

เน้ือที่ผิวนํ้ารวมทุกบอ ที่ใชเลี้ยงในแตละครั้ง จําแนกตามลักษณะการเลี้ยงและชนิด โดยเน้ือที่เลี้ยงมีหนวยเปน

ไร 

   (3) สดมภที่ 6 กรณีเลี้ยงทั้ง 2 ชนิดใหกา ชนิดหลัก หากทําการปลอยพันธุกุงกุลาดํา

และกุงแวนนาไมลงเลี้ยงทั้ง 2 ชนิดในแตละครั้งที่เลี้ยงในหนวยเลี้ยงเดียวกัน ใหกาเครื่องหมาย ในชนิด 

ที่เลี้ยงเปนหลัก 

   (4) สดมภที่ 7-8 เดือน/ป ที่ปลอย-จับ ใหบันทึกเดือน/ปที่เริ่มปลอยพันธุกุงลงเลี้ยงและ

เดือน/ปที่จับกุงขายจนหมด ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใชเลี้ยงกุงในแตละครั้ง โดยปที่จับกุงตองเปนปที่สํารวจเทาน้ัน 

สวนการปลอยพันธุลงเลี้ยงอาจปลอยในปกอนหนาปสํารวจก็ได เชน ปลอยเดือนพฤศจิกายน 2560 จะบันทึก

เปน พ.ย./60 จับเดือนกุมภาพันธ 2561 จะเปนบันทึกเปน ก.พ./61 เปนตน 

   (5) สดมภที่ 9-11 พันธุกุงที่ปลอย ประกอบดวยขอมูล จํานวนตัว ขนาดP และราคาตัวละ 

(บาท) ใหบันทึกจํานวนพันธุกุงที่ปลอยลงเลี้ยงรวมทุกบอในแตละครั้งที่เลี้ยงจําแนกตามลักษณะการเลี้ยงและ

ชนิด พรอมขนาด (สวนใหญจะเรียกวา กุง P) และราคาตอตัว มีหนวยเปนบาท  

   (6) สดมภที่ 12 ผลผลิตทั้งหมด (กก.) ใหบันทึกปริมาณในการจับกุงแตละครั้ง โดยผลผลิตมี

หนวยเปนกิโลกรัม  

   (7) สดมภที่ 13 ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) ใหบันทึกราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาด 

มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

   (8) สดมภที่ 14 จํานวนตัวตอ กก. ใหบันทึกขนาดกุงที่จับขาย โดยระบุเปนจํานวนตัว 

ตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม กรณีที่จับหลายขนาดใหบันทึกขนาดที่จับไดมากที่สุด 

   (9) สดมภที่ 15 ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่เลี้ยงรวม ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่ปลอย

พันธุลงเลี้ยงรวมในบอที่เลี้ยงกุงกรณีที่มีลักษณะการเลี้ยงแบบเลี้ยงรวมตางกลุม เชน หอยแครง ปู เปนตน ทั้งน้ี

ไมนับรวมสัตวนํ้าจากธรรมชาติ 

  9.3.4 รายการที่สํารวจขอที่ 3 ปริมาณผลผลิตสัตวนํ้าจากธรรมชาติที่เปนผลพลอยไดจาก 

การเลี้ยงกุงรวมทั้งป สําหรับผลผลิตในสวนน้ีจะเกิดจากลูกพันธุที่มีอยูแลวในธรรมชาติ กอนการซื้อพันธุ 

ปลอยเลี้ยงเสริม หากไมมีไมตองบันทึกและใหใสเครื่องหมาย “-” 
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   (1) สดมภที่ 16 เดือนที่จับ (ในรอบปที่สํารวจ) ใหบันทึกเดือนที่มีการจับกุงและสัตวนํ้า

จากธรรมชาติที่เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงในรอบปที่สํารวจ 

   (2) สดมภที่ 17 ชนิดสัตวนํ้าที่จับ หากมีสัตวนํ้าพลอยไดชนิดอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว

ในแบบใหบันทึกเพิ่มเติม เชน ปลากะพงขาว ปลากุเรา เปนตน 

   (3) สดมภที่ 18 ปริมาณ (กก.) ใหบันทึกปริมาณของสัตวนํ้าที่เปนผลพลอยไดในแตละชนิด

ในแตละเดือนที่จับ โดยผลผลิตมีหนวยเปนกิโลกรัม  

   (4) สดมภที่ 19 ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) ใหบันทึกราคาซื้อ-ขายที่หนาฟารมของสัตวนํ้า 

แตละชนิดโดยไมแยกขนาด มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

   (5) สดมภที่ 20 จํานวนตัวตอ กก. ใหบันทึกขนาดกุงหรือสัตวนํ้าพลอยไดที่จับขายโดย

ระบุเปนจํานวนตัวตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม กรณีที่จับหลายขนาดใหบันทึกขนาดที่จับไดมากที่สุด เชน กุงแวนนาไม 50 

ตัว/กก. ปลากุเรา 3 ตัว/กก.  

  9.3.5 รายการที่สํารวจขอที่ 4 หมายเหตุ ใหบันทึกเหตุการณหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอ 

การเลี้ยงทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อแจงสาเหตุที่ทําใหขอมูลผิดเพี้ยนไปจากสภาวะปกติ 

 9.4 สป.6-2พ แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา 

  9.4.1 รายการหัวแบบ มีรายการขอมูลและวิธีการบันทึกเชนเดียวกับแบบ สป.6-2ก 

  9.4.2 รายการที่สํารวจขอที่ 1  

   (1) จํานวนหนวยเลี้ยงรวม….บอ ใหบันทึกจํานวนบอรวมทั้งหมดที่ใชเลี้ยงกุงทะเลและ 

มีผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ มีหนวยเปนบอ 

   (2) เน้ือที่เลี้ยงรวม...ไร ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของบอรวมทั้งหมดที่ใชเลี้ยงกุงทะเลและ 

มีผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ (ไมรวมบอพักนํ้า) มีหนวยเปนไร หากใชบอเดิมเลี้ยงมากกวา 1 รอบ 

ใหนับเน้ือที่เลี้ยงเพียงครั้งเดียวไมนับซ้ํา 

  9.4.3 รายการที่สํารวจขอที่ 2 การปลอยพันธุและปริมาณผลผลิตรวมทั้งป 

   (1) สดมภที่ 1 เลี้ยงครั้งที่ หมายถึง ครั้งที่ของการปลอยพันธุกุงลงเลี้ยงในบอ (ในแตละ

รอบการเลี้ยง) ในรอบปสํารวจ โดย “ครั้ง” จะหมายถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิตกุง ในการเลี้ยงเริ่มต้ังแตปลอย

พันธุกุงลงในบอเลี้ยง จากน้ันจะใชเวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน จึงทําการจับขายหมด ซึ่งอาจจับขายหมดใน

ครั้งเดียวหรือทยอยจับขายจนหมดก็ได 

   (2) สดมภที่ 4 กรณีเลี้ยงรวมในกลุมใหทําเครื่องหมายชนิดที่เลี้ยงเปนหลัก กรณีเลี้ยง

รวมในกลุมซึ่งปลอยพันธุกุงกุลาดําและกุงแวนนาไมลงเลี้ยงทั้ง 2 ชนิดในแตละครั้งที่เลี้ยงในหนวยเลี้ยงเดียวกัน 

ใหทําเครื่องหมาย ในชนิดที่เลี้ยงเปนหลัก 

   (3) สดมภที่ 5-6 จํานวนหนวยเลี้ยง และ เน้ือที่เลี้ยง (ไร) ใหบันทึกจํานวนบอและเน้ือที่ 

ผิวนํ้ารวมทุกบอ ที่ใชเลี้ยงในแตละครั้ง จําแนกตามลักษณะการเลี้ยงและชนิด โดยเน้ือที่เลี้ยงมีหนวยเปนไร 

   (4) สดมภที่ 7-8 เดือน/ป ที่ปลอย-จับ ใหบันทึกเดือน/ปที่เริ่มปลอยพันธุกุงลงเลี้ยงและ

เดือน/ปที่จับกุงขายจนหมด ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใชเลี้ยงกุงในแตละครั้ง โดยปที่จับกุงตองเปนปที่สํารวจเทาน้ัน 
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สวนการปลอยพันธุลงเลี้ยงอาจปลอยในปกอนหนาปสํารวจก็ได เชน ปลอยเดือนพฤศจิกายน 2560 จะบันทึก

เปน พ.ย./60 จับเดือนกุมภาพันธ 2561 จะเปนบันทึกเปน ก.พ./61 เปนตน 

   (5) สดมภที่ 9-11 พันธุกุงที่ปลอย ประกอบดวยขอมูล จํานวนตัว ขนาดP และราคาตัวละ 

(บาท) ใหบันทึกจํานวนพันธุกุงที่ปลอยลงเลี้ยงรวมทุกบอในแตละครั้งที่เลี้ยงจําแนกตามลักษณะการเลี้ยงและ

ชนิด พรอมขนาด (สวนใหญจะเรียกวา กุงP) และราคาตอตัว มีหนวยเปนบาท  

   (6) สดมภที่ 12 ผลผลิตทั้งหมด (กก.) ใหบันทึกปริมาณในการจับกุงแตละครั้ง (รอบ 

การเลี้ยง) โดยผลผลิตมีหนวยเปนกิโลกรัม  

   (7) สดมภที่ 13 ราคาเฉลีย่ (บาท/กก.) ใหบันทึกราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาด 

มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

   (8) สดมภที่ 14 จํานวนตัวตอ กก. ใหบันทึกขนาดกุงที่จับขาย โดยระบุเปนจํานวนตัว 

ตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม กรณีที่จับหลายขนาดใหบันทึกขนาดที่จับไดมากที่สุด 

   (9) สดมภที่ 15%ของผลผลิตที่ออกใบ MD ใหบันทึกรอยละของปริมาณผลผลิตที่ขายและ

มีการออกใบ MD ในแตละครั้งที่เลี้ยง (รอบการเลี้ยง) จําแนกตามลักษณะการเลี้ยงและชนิด เชน ขายแบบออก

ใบ MD ทั้งหมด ใหบันทึกเปน 100% ขายแบบไมออกใบ MD ใหบันทึกเปน 0% เปนตน 

   (10) สดมภที่ 16 ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่เลี้ยงรวม ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่ปลอย

พันธุลงเลี้ยงรวมในบอที่เลี้ยงกุงกรณีที่มีลักษณะการเลี้ยงแบบเลี้ยงรวมตางกลุม เชน เลี้ยงกุงแวนนาไมรวมกับ

ปลานิล ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมคือ ปลานิล เปนตน  

  9.4.4 รายการที่สํารวจขอที่ 3 หมายเหตุ ใหบันทึกเหตุการณหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอ 

การเลี้ยงทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อแจงสาเหตุที่ทําใหขอมูลผิดเพี้ยนไปจากสภาวะปกติ 

 หมายเหตุ  : สํานักงานประมงจังหวัดสงผลการสํารวจโดยการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติ 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามกรอบเวลาที่กําหนด 

10. ตัวอยางแบบสํารวจ 

 (สําหรับตัวอยางวิธีการปรับปรุงแกไขแบบ บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าในการสํารวจ

ภาคสนาม ดังแสดงไวในการสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด) 
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ตัวอยางการบันทึกแบบ สป.6-2ก แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเลแบบก่ึงพัฒนา 
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ตัวอยางการบันทึกแบบ สป.6-2ก (ตอ) 
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ตัวอยางการบันทึกแบบ สป.6-2พ แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา 
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การสาํรวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

(Marine Fish Culture Production Survey) 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงปลานํ้ากรอย โดยจําแนกตามชนิดและประเภท

การเลี้ยง 

 1.2 เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟารมเลี้ยงปลานํ้ากรอย เชน จํานวนฟารม เน้ือที่เลี้ยง 

เปนตน 

2. คุมรวม 

 การสํารวจครอบคลุมการเลี้ยงปลานํ้ากรอยทุกจังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดพัทลุง

และกรุงเทพมหานคร โดยจะทําการสํารวจฟารมเลี้ยงปลานํ้ากรอยชนิดตาง ๆ  เชน ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง 

ปลากะรัง เปนตน 

3. คาบเวลาการสํารวจ 

 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปลานํ้ากรอยประจําปและการสํารวจผลผลิตของ

ฟารมเลี้ยงปลานํ้ากรอยตัวอยาง จะดําเนินการอยูระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปปจจุบัน โดยในการ

สงผลการสํารวจ สํานักงานประมงจังหวัดจะตองดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติการเพาะเลีย้งสตัวนํ้าแทน

การจัดสงในรูปแบบเอกสาร ซึ่งมีกําหนดเวลาสงบัญชีรายช่ือฯ และฟารมเลี้ยงตัวอยาง ภายในเดือนกุมภาพันธ

และมีนาคม ตามลําดับ โดยใหทําการสํารวจขอมูลยอนหลังในรอบ 1 ปที่ผานมา (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

ของปกอน) และทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกป ทั้งน้ี สํานักงานประมงจังหวัดสามารถ Download 

ขอมูลบัญชีรายช่ือฯ และแบบสํารวจที่เกี่ยวของทั้งหมดจากระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหรือทางเว็บไซต

หนวยงานที่ https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/ 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

 ในการปฏิบัติงานสนาม กําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาที่ของ

สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงอําเภอเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล และเจาหนาที่กลุมวิจัยและ

วิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูติดตอประสานงาน และให

คําแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจ รวมทั้งเทคนิคการสํารวจตาง ๆ 

5. คํานิยาม 

 5.1 ฟารม หมายถึง หนวยจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งตามปกติเปนหนวยครัวเรือนหรือ

หนวยธุรกิจ 

 5.2 การเลี้ยงแบบพาณิชย หมายถึง การเลี้ยงสัตว นํ้าโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายมากกวา 

การบริโภค มีการจัดการบอที่ดี มีการใหอาหาร ซื้อพันธุสัตวนํ้ามาปลอย และมีการกําหนดชวงเวลาในการเลี้ยง 

ซึ่งตองมีการจัดการดูแลอยางสม่ําเสมอ 
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 5.3 ลักษณะการเลี้ยง หมายถึง รูปแบบการปลอยพันธุสัตวนํ้าลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยงเดียวกัน 

จําแนกออกเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

  5.3.1 เลี้ยงเด่ียว หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดเดียวใน 1 รอบการเลี้ยง 

  5.3.2 เลี้ยงรวมในกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและเปนชนิดที่จัดอยูใน 

กลุมสัตวนํ้าเดียวกันใน 1 รอบการเลี้ยง ซึ่งการเลี้ยงปลานํ้ากรอยในลักษณะน้ีพบนอยมาก 

  5.3.3 เลี้ยงรวมตางกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและมีอยางนอย 1 ชนิด 

ที่เปนสัตวนํ้าตางกลุมใน 1 รอบการเลี้ยง เชน เลี้ยงปลากะพงขาวในบอเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนา ซึ่งบางบอ 

มีการเลี้ยงหอยแครงหรือปูทะเล/ปูดํารวมดวย เปนตน 

  5.4 ชนิดสัตวนํ้าหลัก หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนสวนใหญในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าน้ัน ๆ โดย 

มีหลักการพิจารณา ดังน้ี 

 5.4.1 กรณียังไมไดวิดจับ ใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากที่สุดเปนหลัก 

 5.4.2 กรณีวิดจับแลว ใหถือสัตวนํ้าที่จับไดมากที่สุดเปนหลัก 

 5.4.3 กรณีที่วิดจับแลวไดสัตวนํ้าธรรมชาติอยางเดียวใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากทีส่ดุเปนหลกั 

 5.4.4 กรณีที่ปลอยสัตวนํ้าเทา ๆ กัน และผลผลิตเทา ๆ กันใหเลือกชนิดใดชนิดหน่ึงเปนหลัก 

5.5 ชนิดสัตวนํ้ารอง หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนลําดับรอง โดยลักษณะการเลี้ยงที่มีชนิด

สัตวนํ้ารองจะเปนกรณีเลี้ยงรวมในกลุมหรือเลี้ยงรวมตางกลุม ซึ่งปกติแลวการเลี้ยงปลานํ้ากรอยไมคอยพบ 

การเลี้ยงรวมในกลุมและมักจะเลี้ยงเพียงชนิดเดียวในหนวยเลี้ยง สําหรับกรณี“เลี้ยงรวมตางกลุม” ใหถือพันธุ

สัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนหลักของแตละกลุมสัตวนํ้าแทน แมวาสัตวนํ้าบางกลุมจะมีการเลี้ยงมากกวา 1 ชนิดก็ตาม 

เชน การเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนาโดยมีกุงแวนนาไมเปนชนิดหลัก หอยแครงเปนชนิดรองลําดับที่ 1 และ 

ปลากะพงขาวเปนชนิดรองลําดับที่ 2 เปนตน ทั้งน้ี ชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนรองใหถือตามที่เลี้ยงจริงและใหนับ

จดเพียง 2 ชนิดแรกเทาน้ัน  

 5.6 หนวยเลี้ยงสัตวนํ้า หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่เล็กที่สุด ซึ่งสามารถเลี้ยงสัตวนํ้าได เชน บอ 

กระชัง เปนตน 

5.7 ประเภทการเลี้ยง หมายถึง ลักษณะของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 5.7.1 การเลี้ยงในบอ หมายถึง การเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า ดังตอไปน้ี 

  - บอดิน หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งขุดข้ึนดวยแรงคนหรือเครื่องจักรกล ตามปกติจะมี

ลักษณะเปนสี่เหลี่ยม  

  - บอซีเมนต หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่ทําข้ึนจากปูน สวนใหญมีขนาดเล็กอาจมี

ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได 

  - บอพลาสติก หมายถึง หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าขนาดเล็กที่ทําข้ึนจากพลาสติก และหมาย

รวมถึงบอที่สรางโดยการนําถุงทรายมากอรวมกัน ตลอดจนขุดเปนหลุม แลวใชผาพลาสติกปูกันนํ้ารั่ว อาจมี

ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได 
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 5.7.2 การเลี้ยงในกระชัง หมายถึง การเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่มีลักษณะคลายตะกรา

ขนาดใหญ ตัวกระชังจะถูกแขวนอยูในแพหรือทุนลอย ใหสวนบนลอยพนระดับนํ้า หรือมีลักษณะคลายลังไม

ขนาดใหญ โดยตัวกระชังจะผูกติดกับเสาหลักซึ่งปกไวกับพื้นดิน  

 5.8 เน้ือที่เลี้ยง หมายถึง ขนาดเน้ือที่ผิวนํ้าของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าทั้งหมด โดยปกติจะวัดไดดวย

การคูณกันระหวางความกวางและความยาวของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าที่มีรูปเปนสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีหนวยเปน “ไร”  

  ในกรณีที่หนวยเลี้ยงสัตวนํ้ามีพื้นที่ผิวนํ้าเปนรูปวงกลมใหคํานวณจากสูตร ดังน้ี 

   เน้ือที่ผิวนํ้า = r2  ( = 3.14 และ r = รัศมีของวงกลม)  

 5.9 พันธุปลาที่ปลอย หมายถึง พันธุปลาทะเลที่ปลอยลงเลี้ยงในแตละหนวยเลี้ยง ไมนับรวมพันธุ 

สัตวนํ้าที่เขามาอาศัยอยูตามธรรมชาติ 

 5.10 ผลผลิต หมายถึง ปริมาณปลาทะเลที่จับไดจากหนวยเลี้ยงน้ัน ๆ ทั้งหมดในรอบปที่สํารวจ 

การนับจดปริมาณใหนับจดตามชนิด โดยใชหนวยนํ้าหนักเปน “กิโลกรัม” ผลผลิตดังกลาวน้ีใหรวมผลผลิต

ทั้งหมด ไมวาจะนําไปขาย หรือใชบริโภคเองในครัวเรือน หรือจายแจกใหแกเพื่อนบานหรือผูอื่น หรือทําบุญ  

 5.11 ราคาเฉลี่ย หมายถึง ราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาดของสัตวนํ้าแตละชนิด 

มีหนวยเปน “บาทตอกิโลกรัม” 

 5.12 ปที่สํารวจหมายถึง ป พ.ศ. ของขอมูลที่ทําการสํารวจ ซึ่งเปนระยะเวลาในรอบ 1 ปที่ผานมา 

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปกอน) 

6. ระเบียบวิธีการสํารวจ  

 6.1 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

  สํานักงานประมงจังหวัดตองนําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า (แบบ บช.6-0) จากระบบสถิติ 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปนบัญชีรายช่ือฯ ต้ังตนและจัดทําในรูปแบบ Excel File ซึ่งเปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยง 

สัตว นํ้ารวมทุกชนิดรายอําเภอของปกอนหนาปสํารวจรวมกับขอมูลฟารมเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในรอบปสํารวจ นําไปสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบปสํารวจ 

(รอบ 1 ปที่ผานมา) โดยทําการสํารวจในทุกอําเภอที่มีการเลี้ยงสัตวนํ้าและดําเนินการสํารวจปรับปรุงบัญชี

รายช่ือฯ แตละฟารมไปพรอมกันทุกสัตวนํ้า โดยในข้ันตอนน้ีไมตองแยกการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ 

ออกตามงานสํารวจ เน่ืองจากระบบสถิติฯ ไดจัดทําขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกสัตวนํ้าไวใหแลวเพื่อชวย

ลดภาระงานและความซ้ําซอนในการสํารวจภาคสนาม ในกรณีที่พบวามีฟารมเลี้ยงที่ไมข้ึนทะเบียนฯ ในรอบ 

ปสํารวจและยังไมมีขอมูลในบัญชีรายช่ือฯ ใหนับจดขอมูลตามรายการที่กําหนดในบัญชีรายช่ือฯ ใหครบถวน

เพื่อนํามาจัดทําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าเพิ่มเติม ทั้งน้ี ฟารมเลี้ยงแตละแหงอาจเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิด 

หรือมากกวา 1 ประเภทการเลี้ยงก็ได 

  เมื่อสํานักงานประมงจังหวัดสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกสัตวนํ้ารายอําเภอ

แลว ใหนําผลการสํารวจมาปรับปรุงขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหถูกตองสอดคลอง

กันเพื่อนําไปใชในการจัดทํากรอบตัวอยาง (Sampling frame) ของแตละการสํารวจตอไป ทั้งน้ีหลังจากทําการ
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ปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติฯ เรียบรอยแลวจะไดบัญชีรายช่ือฯ แตละงานสํารวจโดยใหสงออกเปน 

Excel file เพื่อนําไปใชในการสํารวจผลผลิตของฟารมเลี้ยงตัวอยางตอไป 

 6.2 การสํารวจผลผลิตจากฟารมเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

  ทําการสํารวจโดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) และใชวิธี

เลือกตัวอยางจากแตละช้ันภูมิโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จากบัญชีรายช่ือผูเลี้ยง

ปลานํ้ากรอย (แบบ บช.6-3) ที่ไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลว ซึ่งไดจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในขอ 6.1 

โดยเริ่มจากการการเลือกเฉพาะราย/ฟารมที่มีผลผลิตเทาน้ัน (รหัสสถานะการเลี้ยงในรอบปที่สํารวจเปน 1)  

มาแบงกลุมช้ันภูมิ (Strata) ของผูเลี้ยงปลานํ้ากรอยออกตามชนิดและประเภทการเลี้ยง เพื่อใชเปนกรอบ

สําหรับสุมเลือกฟารมตัวอยาง เชน ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบอ ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชัง ปลากะรังที่เลี้ยง

ในกระชัง เปนตน จากน้ันใหสุมตัวอยางในแตละกลุมหรือช้ันภูมิ ดวยอัตรารอยละ 10 หากมีเศษใหเก็บตัวอยาง

เพิ่มอีก 1 ฟารม ในกรณีที่มีต้ังแต 5-50 ฟารม ใหสุมตัวอยางจํานวน 5 ฟารม แตถามีจํานวนนอยกวา 5 ฟารม 

ใหสํารวจทุกฟารม โดยกําหนดใหดําเนินงานสํารวจแยกเปนรายอําเภอ และใชแบบ สป.6-3 ในการบันทึก

รายละเอียดตาง ๆ ของฟารมที่ตกเปนตัวอยาง 

7. วิธีการประเมินผล 

 สูตรที่ใชในการประเมินผลผลิตและมลูคาจากการเลี้ยงปลานํ้ากรอย มีดังตอไปน้ี 

  เมื่อกําหนดให 

  hijkx  = ผลผลิตของปลานํ้ากรอยชนิดที ่k ประเภทการเลี้ยงที่ jจากฟารมตัวอยางที่ i 

     ของจังหวัดที่ h 

  hijky  = มูลคาของปลานํ้ากรอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ jจากฟารมตัวอยางที่ i 

     ของจังหวัดที่ h 

    = hijkx  . hijkp  

  hijkp  = ราคาตอกิโลกรมัของปลานํ้ากรอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที ่jจากฟารมตัวอยางที่ i 

     ของจังหวัดที่ h 

  Q̂   = คาประมาณผลผลิต 

  V̂   = คาประมาณมลูคา 

  P̂   = คาประมาณราคาเฉลี่ยตอกิโลกรมั 

  hjkA  = เน้ือทีผ่ิวนํ้าเฉพาะทีม่ีผลผลิตทัง้หมดที่ใชเลี้ยงปลานํ้ากรอยชนิดที่ k  

     ประเภทการเลี้ยงที่ jของจังหวัดที่ h 

    = 


hjkN

1i
hijkA  

  hjka  = เน้ือทีผ่ิวนํ้าของตัวอยางทัง้หมดที่ใชเลี้ยงปลานํ้ากรอยชนิดที ่k ประเภทการเลี้ยงที่ j 

     ของจังหวัดที่ h 
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    = 


hjkn

1i
hijka  

  hjkN  = จํานวนฟารมที่เลี้ยงปลานํ้ากรอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจังหวัดที่ h 

  hjkn  = จํานวนฟารมตัวอยางที่เลี้ยงปลานํ้ากรอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ jของจังหวัดที่ h 

  h  = จังหวัดชายทะเล รวมพัทลุงและกรุงเทพมหานคร ; h = 1,2,3,…,24 

  i  = ลําดับที่ฟารม ;i= 1,2,3,…, hjkn กรณีฟารมตัวอยาง และ  

     i= 1,2,3,…, hjkN  กรณีฟารมทั้งหมด 

  j  = ประเภทการเลี้ยง ;j= 1, 2 โดยกําหนดให 1 = เลี้ยงในบอ , 2 = เลี้ยงในกระชัง 

  k  = ชนิดปลาที่เลี้ยง ; k = 1, 2, 3,… 

 ในระดับจังหวัด 

  ผลผลิตและมลูคาของปลานํ้ากรอยชนิดที่ k ประเภทการเลีย้งที่ jของจังหวัดที่ h 

   



hjkn

1i
hijkx

hjka

hjkA
hjkQ̂  , 




hjkn

1i
hijky

hjka

hjkA
hjkV̂  

 ผลผลิตและมลูคาปลานํ้ากรอยชนิดที่ k ของจังหวัดที่ h  

 



2

1j
hjkQhkQ ˆˆ   , 




2

1j
hjkVhkV ˆˆ  

  ราคาเฉลี่ยของปลานํ้ากรอยชนิดที่ k ของจังหวัดที่ h 

   
hkQ
hkV

hkP
ˆ
ˆˆ   

  ผลผลิตและมลูคาปลานํ้ากรอยประเภทการเลี้ยงที่ jของจงัหวัดที่ h 

   
kall

hjkQhjQ ˆˆ   , 
kall

hjkVhjV ˆˆ  

  ผลผลิตและมลูคาปลานํ้ากรอย ของจงัหวัดที่ h 

   
kall

hkQhQ ˆˆ   , 
kall

hkVhV ˆˆ  

 ในระดับประเทศ 

  ผลผลิตและมลูคาของปลานํ้ากรอยชนิดสัตวนํ้าที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j 

   



24

1h
hjkQjkQ ˆˆ   , 




24

1h
hjkVjkV ˆˆ  
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  ผลผลิตและมลูคาของปลานํ้ากรอยชนิดสัตวนํ้าที่ k 

   



2

1j
jkQkQ ˆˆ   , 




2

1j
jkVkV ˆˆ  

  ผลผลิตและมลูคาปลานํ้ากรอยประเภทการเลี้ยง j 

   
kall

jkQjQ ˆˆ   , 
kall

jkVjV ˆˆ  

  ผลผลิตและมลูคาปลานํ้ากรอยทั้งหมด รวมทั้งประเทศ 

   
kall

kQQ ˆˆ   , 
kall

kVV ˆˆ  

  ราคาเฉลี่ยปลานํ้ากรอยชนิดที่ k รวมทัง้ประเทศ 

   
kQ
kV

kP ˆ
ˆˆ   

8. แบบท่ีใชในการสํารวจ 

 แบบที่ใชในการสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย ประกอบดวย 

 8.1 บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า 

 8.2 บช.6-3 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

 8.3 สป.6-3 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

9. รายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบสํารวจ 

 รายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลในแตละแบบสํารวจ มีดังน้ี 

 9.1 บช.6-0 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า  

  แบบ บช.6-0 เปนบญัชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาพรวมทกุชนิดรายอําเภอซึง่พนักงานแจงนับ 

จะตองนําขอมูลต้ังตนจากระบบสถิติฯ ไปทําการสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบปที่

สํารวจ โดยการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ จะใชแบบ บช.6-0 สํารวจครั้งเดียวพรอมกันทุกงานสํารวจ 

(วิธีการสํารวจกลาวไวในขอ 6.1 สวนรายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบสํารวจดังกลาวไวในการสํารวจสถิติ

ผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ขอ 9.1 บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า) 

 9.2 บช.6-3 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

  แบบ บช.6-3 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปลานํ้ากรอย จะเปนแบบที่มีรายการขอมูลเชนเดียวกับ 

แบบ บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า แตจะมีเฉพาะขอมูลของผูเลี้ยงปลานํ้ากรอยเทาน้ัน ไมวาจะมีลักษณะ

การเลี้ยงแบบใดก็ตาม โดยกรณีเลี้ยงรวมตางกลุมจะแสดงขอมูลของสัตวนํ้าอื่นที่เลี้ยงรวมในหนวยเลีย้งเดียวกนั

ดวย ทั้งน้ี แบบ บช.6-3 จะไดจากการปรับปรุงแบบ บช.6-0 ดังน้ันจึงไมตองทําการบันทึกแบบ แตใหสงออก

จากระบบสถิติฯ และนําไปใชเปนกรอบสําหรับสุมเลือกฟารมเลี้ยงปลานํ้ากรอยตัวอยางในรอบปที่สํารวจ 
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 9.3 สป.6-3 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย  

  9.3.1 รายการหัวแบบ ประกอบดวย 

   (1) ช่ือแบบสํารวจ 

   (2) ป ใหระบุปที่สํารวจ เชน การสํารวจขอมูลในรอบการสํารวจ ป 2561 (1 มกราคม -

ธันวาคม 2561) จะตองระบุปเปน 2561 

   (3) ช่ือเกษตรกร/นิติบุคล ใหบันทึกช่ือของเกษตรกรหรือนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง 

ซึ่งเปนรายช่ือในแบบ บช.6-3 

   (4) เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ใหบันทึกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

ของเกษตรกรหรือเลขทะเบียนของนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง ซึ่งขอมูลตองสอดคลองตรงกับใน 

แบบ บช.6-3 

   (5) ช่ือฟารม ใหบันทึกช่ือฟารม กรณีไมมีช่ือฟารมใหระบุช่ือเกษตรกร/นิติบุคคลแทน 

   (6) เลขทะเบียนฟารม ใหบันทึกหมายเลขทะเบียนฟารม 10 หลักของกรมประมง เชน 

8401000001 หากเปนฟารมที่ยังไมเคยข้ึนทะเบียนใหบันทึกเลขทะเบียนฟารมที่ระบบสถิติฯ สรางใหอัตโนมัติ 

ซึ่งจะไดหมายเลขหลังจากที่บันทึกบัญชีรายช่ือเพิ่มเติมเขาในระบบสถิติฯ แลว เชน S840100001 

   (7) ที่ต้ังฟารม ไดแก เลขที่ หมูที่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ใหบันทึกใหครบถวน 

รวมถึงหมายเลขโทรศัพทเพื่อเพิ่มชองทางการติดตอกับเกษตรกร โดยขอมูลสถานที่ต้ังฟารมของฟารมตัวอยาง

จะตองตรงกับขอมูลในแบบ บช.6-3 

   (8) ช่ือพนักงานแจงนับ ใหบันทึกช่ือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํารวจ 

   (9) ตําแหนง ใหบันทึกตําแหนงของพนักงานแจงนับ  

   (10) วันที่สํารวจ ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

  (รายการขอมูลขอ (3)-(7) จะสอดคลองตรงกับขอมูลในแบบ บช.6-3 ซึ่งในการบันทึกขอมูล

ฟารมเลี้ยงตัวอยางเขาระบบสถิติฯ รายการหัวแบบจะบันทึกเฉพาะเลขทะเบียนฟารม ช่ือพนักงานแจงนับ 

ตําแหนง และวันที่สํารวจเทาน้ัน สวนรายการขอมูลอื่นระบบสถิติฯ จะดึงขอมูลมาใหอัตโนมัติโดยเช่ือมโยงกับ

ขอมูลบัญชีรายช่ือที่ปรับปรุงแลว) 

  9.3.2 รายการที่สํารวจขอที่ 1 ชนิดสัตวนํ้า ใหทําเครื่องหมาย เลือกชนิดปลาที่เลี้ยง 

  9.3.3 รายการที่สํารวจขอที่ 2 ประเภทการเลี้ยง ใหทําเครื่องหมาย เลือกลักษณะของ

หนวยเลี้ยงสัตวนํ้า 

  9.3.4รายการที่สํารวจขอที่ 3  

   (1) จํานวนหนวยเลี้ยงรวม…...บอ/กระชัง ใหบันทึกจํานวนบอหรือจํานวนกระชัง 

รวมทั้งหมดซึ่งมีผลผลิตในรอบปที่สํารวจ มีหนวยเปนบอหรือกระชัง 

   (2) เน้ือที่เลี้ยงรวม…...ไร/ตร.ม. ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของบอหรือกระชังรวมทั้งหมดซึ่งมี

ผลผลิตในรอบปที่สํารวจ มีหนวยเปนไรหรือตารางเมตร หากใชบอหรือกระชังเดิมเลี้ยงมากกวา 1 รอบ ใหนับ

เน้ือที่เลี้ยงเพียงครั้งเดียวไมนับซ้ํา 
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  9.3.5 รายการที่สํารวจขอที่ 4 ขอมูลพันธุปลาที่นํามาเลี้ยงและผลผลิตรวมทั้งป 

   (1) สดมภที่ 1 เลี้ยงครั้งที่ หมายถึง ครั้งที่ของการปลอยพันธุปลาลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยง 

(ในแตละรอบการเลี้ยง) ในรอบปสํารวจ โดย “ครั้ง” จะหมายถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิต ในการเลี้ยงเริ่มต้ังแต

ปลอยพันธุปลาลงในหนวยเลี้ยง จนกระทั่งจับขายหมด ซึ่งอาจจับขายหมดในครั้งเดียวหรือทยอยจับขาย 

จนหมดก็ได 

   (2) สดมภที่ 3-4 จํานวนหนวยเลี้ยง และ เน้ือที่เลี้ยง (ไร/ตร.ม.) ใหบันทึกจํานวนหนวย

เลี้ยงและเน้ือที่ผิวนํ้ารวมทุกบอ ที่ใชเลี้ยงในแตละครั้ง จําแนกตามลักษณะการเลี้ยง โดยเน้ือที่เลี้ยงมีหนวยเปน

ไร หรือในกรณีเลี้ยงในหนวยเลี้ยงที่มีขนาดเล็ก เชน กระชัง มีหนวยเปนตารางเมตร  

   (3) สดมภที่ 5-6 เดือน/ป ที่ปลอย-จับ ใหบันทึกเดือน/ปที่เริ่มปลอยพันธุปลาลงเลี้ยงและ

เดือน/ปที่จับปลาขายจนหมด ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใชเลี้ยงปลาในแตละครั้ง โดยปที่จับปลาตองเปนปที่สํารวจ

เทาน้ัน สวนการปลอยพันธุลงเลี้ยงอาจปลอยในปกอนหนาปสํารวจก็ได เชน ปลอยเดือนพฤศจิกายน 2560  

จะบันทึกเปน พ.ย./60 จับเดือนมิถุนายน 2561 จะเปนบันทึกเปน มิ.ย./61 เปนตน 

   (4) สดมภที่ 7-9 พันธุปลาที่ปลอย ประกอบดวยขอมูล ขนาด (น้ิว/ซม.) จํานวนตัว และ

ราคาตัวละ (บาท) ใหบันทึกจํานวนพันธุปลาที่ปลอยลงเลี้ยงรวมทุกบอในแตละครั้งที่เลี้ยงจําแนกตามลักษณะ

การเลี้ยง พรอมขนาดที่มีหนวยเปนน้ิวหรือเซนติเมตร และราคาตอตัว มีหนวยเปนบาท  

   (5) สดมภที่ 10 ผลผลิตทั้งหมด (กก.) ใหบันทึกปริมาณในการจับปลาแตละครั้ง (รอบการ

เลี้ยง) โดยผลผลิตมีหนวยเปนกิโลกรัม  

   (6) สดมภที่ 11 ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) ใหบันทึกราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาด 

มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

   (7) สดมภที่ 12 ขนาดที่จับตอตัว (กก.) ใหบันทึกนํ้าหนักปลาตอตัวที่จับขาย มีหนวยเปน

กิโลกรัม เชน 0.75 กก. กรณีที่จับหลายขนาดใหบันทึกขนาดที่จับไดมากที่สุด 

   (8) สดมภที่ 13 ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่เลี้ยงรวม ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่ปลอย

พันธุลงเลี้ยงรวมในหนวยเลี้ยงเดียวกันกรณีที่มีลักษณะการเลี้ยงแบบเลี้ยงรวมตางกลุม เชน เลี้ยงปลากะพงขาว

รวมกับกุงกุลาดําและหอยแครงในบอเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนา ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมคือ กุงกุลาดําและ

หอยแครง เปนตน  

  9.3.6 รายการที่สํารวจขอที่ 5 หมายเหตุ ใหบันทึกเหตุการณหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอ 

การเลี้ยงทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อแจงสาเหตุที่ทําใหขอมูลผิดเพี้ยนไปจากสภาวะปกติ 

  (ในการบันทึกขอมูลเขาในระบบสถิติฯ “เน้ือที่เลี้ยง” กําหนดหนวยเปนไร หากแบบ สป.6-3 

บันทึกหนวยเปนตารางเมตร จะตองแปลงหนวยเปนไร โดยนําเน้ือที่เลี้ยงหนวยตารางเมตร หารดวย 1,600 

และกําหนดใชทศนิยม 4 ตําแหนง สวน “ขนาด” พันธุปลา ระบบสถิติฯ กําหนดหนวยเปนน้ิว หากแบบ สป.6-3 

บันทึกหนวยเปนเซนติเมตร จะตองแปลงหนวยเปนน้ิว โดยนําขนาดหนวยเซนติเมตร หารดวย 2.54 และปดเปน

จํานวนเต็ม)  
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 หมายเหตุ  : 1. การบันทึกแบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย (แบบ สป.6-3) ใหแยกบนัทกึ

แบบตามชนิดปลาและประเภทการเลี้ยง แมวาฟารมตัวอยางที่เลือกจากการสุมหลังจําแนกชนิดและประเภท 

การเลี้ยงจะเปนฟารมเดียวกันก็ตาม 

     2. สํานักงานประมงจังหวัดสงผลการสํารวจโดยการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติ 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามกรอบเวลาที่กําหนด 

10. ตัวอยางแบบสํารวจ 

 (สําหรับตัวอยางวิธีการปรับปรุงแกไขแบบ บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าในการสํารวจ

ภาคสนาม ดังแสดงไวในการสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด) 
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ตัวอยางการบันทึกแบบ สป.6-3 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย (กรณีเลี้ยงปลากะรังในกระชัง) 
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ตัวอยางการบันทึกแบบ สป.6-3 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย  

 (กรณีเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินโดยเปนการเลี้ยงรวมในบอเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนา) 
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การสาํรวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงหอยทะเล 

(Marine Shellfish Culture Production Survey) 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงหอยทะเล โดยจําแนกตามชนิด 

 1.2 เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟารมเลี้ยงหอยทะเล เชน จํานวนฟารม เน้ือที่เลี้ยง เปนตน 

2. คุมรวม 

 การสํารวจครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีการเลี้ยงหอยทะเลโดยจะทําการสํารวจฟารมเลี้ยงหอยทะเล

ทุกชนิด ไดแก หอยแครง หอยแมลงภู (รวมหอยแมลงภูจากปกโปะ) หอยนางรม เปนตน 

3. คาบเวลาการสํารวจ 

 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงหอยทะเลประจําปและการสํารวจผลผลิตของฟารม

เลี้ยงหอยทะเลตัวอยาง จะดําเนินการอยูระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปปจจุบัน โดยในการสงผล 

การสํารวจ สํานักงานประมงจังหวัดจะตองดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแทน 

การจัดสงในรูปแบบเอกสาร ซึ่งมีกําหนดเวลาสงบัญชีรายช่ือฯ และฟารมเลี้ยงตัวอยาง ภายในเดือนกุมภาพันธ

และมีนาคม ตามลําดับ โดยใหทําการสํารวจขอมูลยอนหลังในรอบ 1 ปที่ผานมา (1 มกราคม –31 ธันวาคม

ของปกอน) และทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกปทั้งน้ี สํานักงานประมงจังหวัดสามารถ Download 

ขอมูลบัญชีรายช่ือฯ และแบบสํารวจที่เกี่ยวของทั้งหมดจากระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหรือทางเว็บไซต

หนวยงานที่ https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/ 

 ในกรณีการสํารวจหอยแมลงภูจากปกโปะ การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูทําการประมง

ดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ และการสํารวจผลผลิตหอยแมลงภูจากปกโปะ มีชวงเวลาของขอมูลที่สํารวจ 

และกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจฟารมเลี้ยงหอยทะเล โดยสํานักงานประมงจังหวัด

สามารถ Download แบบบัญชีรายช่ือฯ และแบบสํารวจที่เกี่ยวของทั้งหมดจากเว็บไซตหนวยงานที่ 

https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/ 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

 ในการปฏิบัติงานสนาม กําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาที่ของ

สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงอําเภอเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล และเจาหนาที่กลุมวิจัยและ

วิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูติดตอประสานงาน และให

คําแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจ รวมทั้งเทคนิคการสํารวจตางๆ 

5. คํานิยาม 

 5.1 ฟารมหมายถึง หนวยจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งตามปกติเปนหนวยครัวเรือนหรือ

หนวยธุรกิจ 

146



 

 

 5.2 โปะ เปนเครื่องมือจับสัตวนํ้าประเภทเครื่องมือประจําที่ ชาวประมงจะนําไมเน้ือแข็งปกใน

ทะเลเปนรูปวงกลม ระยะและทิศทางการต้ังเครื่องมือเปนไปตามระเบียบของกรมประมง แลวใชเน้ืออวน 

โปลีเอทธีลีนและ อวนเขียวกั้นดานในพรอมมีลิ้นสําหรับดักปลา ขณะเดียวกันใชไมไผสีสุกหรือไมรวกปกเปนปก

โปะ เพื่อหลอกลอสัตวนํ้าใหเขาไปในเน้ือที่ตัวโปะ เมื่อสัตวนํ้าเขาไปในโปะก็จะใชวิธียกอวนข้ึนเก็บสัตวนํ้าตอไป 

การยกอวนโปะจะทําเมื่อนํ้าลงตํ่าสุด เครื่องมือโปะมี 2 ชนิดคือ โปะนํ้าต้ืน และ โปะนํ้าลึก ซึ่งจะกําหนด 

การสรางโปะตามระเบียบของทางราชการ 

  เน่ืองจากสวนประกอบของเครื่องมือโปะใชไมไผหรือไมรวกปกเปนปกโปะ ทําใหลูกหอยแมลงภู

เกาะติดไมที่ปกโปะ ซึ่งเดิมจะนับผลผลิตหอยแมลงภูที่เก็บจากปกโปะเปนผลพลอยไดจากการทําประมงโดย

เครื่องมือโปะ แตในปจจุบันไดมีการเพิ่มจํานวนแถวของปกโปะ เพื่อเพิ่มเน้ือที่ในการเกาะของลูกหอยแมลงภู 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากข้ึน ดังน้ัน การเก็บหอยแมลงภูจากปกโปะจึงถือเปน

ผลผลิตจากการเลีย้งหอยทะเลอกีทางหน่ึง 

 5.3 การเลี้ยงแบบพาณิชย หมายถึง การเลี้ยงสัตว นํ้าโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายมากกวา 

การบริโภค มีการจัดการบอที่ดี มีการใหอาหาร ซื้อพันธุสัตวนํ้ามาปลอย และมีการกําหนดชวงเวลาในการเลี้ยง 

ซึ่งตองมีการจัดการดูแลอยางสม่ําเสมอ   

 5.4 ลักษณะการเลี้ยง หมายถึง รูปแบบการปลอยพันธุสัตวนํ้าลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า

เดียวกัน จําแนกออกเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

  5.4.1 เลี้ยงเด่ียว หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดเดียวใน 1 รอบการเลี้ยง 

  5.4.2 เลี้ยงรวมในกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและเปนชนิดที่จัดอยูในกลุม

สัตวนํ้าเดียวกันใน 1 รอบการเลี้ยง ซึ่งลักษณะการเลี้ยงแบบน้ีไมพบในการเลี้ยงหอยทะเล  

  5.4.3 เลี้ยงรวมตางกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและมีอยางนอย 1 ชนิดที่

เปนสัตวนํ้าตางกลุมใน 1 รอบการเลี้ยง เชน เลี้ยงหอยแครง รวมกับกุงกุลาดํา เปนตน 

  5.5 ชนิดสัตวนํ้าหลัก หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนสวนใหญในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าน้ันๆ โดย

มีหลักการพิจารณา ดังน้ี 

 5.5.1 กรณียังไมไดวิดจับ ใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากที่สุดเปนหลัก 

 5.5.2 กรณีวิดจับแลว ใหถือสัตวนํ้าที่จับไดมากที่สุดเปนหลัก 

 5.5.3 กรณีที่วิดจับแลวไดสัตวนํ้าธรรมชาติอยางเดียวใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากทีส่ดุเปนหลกั 

 5.5.4 กรณีที่ปลอยสัตวนํ้าเทาๆ กัน และผลผลิตเทาๆ กันใหเลือกชนิดใดชนิดหน่ึงเปนหลัก 

 5.6 ชนิดสัตวนํ้ารอง หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนลําดับรอง โดยลักษณะการเลี้ยงที่มีชนิด

สัตวนํ้ารองจะเปนกรณีเลี้ยงรวมในกลุมหรือเลี้ยงรวมตางกลุมในกรณี “เลี้ยงรวมในกลุม” จะมีหลักการ

พิจารณาในทํานองเดียวกับชนิดสัตวนํ้าหลักแตใหจัดเรียงลําดับเปนรองลําดับ 1 และรองลําดับ 2 ซึ่งลักษณะ

การเลี้ยงแบบน้ีไมพบในการเลี้ยงหอยทะเล สําหรับกรณี “เลี้ยงรวมตางกลุม” ใหถือพันธุสัตวนํ้าที่เลีย้งเปนหลกั

ของแตละกลุมสัตวนํ้าแทน แมวาสัตวนํ้าบางกลุมจะมีการเลี้ยงมากกวา 1 ชนิดก็ตาม เชน การเลี้ยงหอยแครง
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รวมกับกุงทะเล และปู โดยมีหอยแครงเปนชนิดหลักกุงแวนนาไมเปนชนิดรองลําดับ 1และปูทะเล/ปูดําเปน

ชนิดรองลําดับ 2 ทั้งน้ี ชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนรองใหถือตามที่เลี้ยงจริงและใหนับจดเพียง 2 ชนิดแรกเทาน้ัน 

 5.7 หนวยเลี้ยงหอยทะเลหมายถึง บอ, คอก หรือแปลงที่ใชเลี้ยงหอยทะเล 

 5.8 ประเภทของการเลี้ยง หมายถึง วิธีการเลี้ยงหอยทะเล ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

  5.8.1การเลี้ยงแบบแขวน หมายถึง การเลี้ยงหอยโดยนําไปแขวนใตแพ หรือกระชัง หรือทุนลอย 

หรือแขวนแบบราวเชือก โดยใชเชือกหรือสายเลี้ยงหอยมาผูกไวเพื่อเปนวัสดุใหหอยเกาะ และหมายถึงการนํา

ลูกพันธุหอยที่รวบรวมจากธรรมชาติหรือจากโรงเพาะฟก/อนุบาล แลวนํามาแปะใสเชือก หรือรอยเปนพวง 

หรือใสตะกรา หรือนําทอนไมที่มีลูกหอยเกาะมาผูกเชือก แลวแขวนเลี้ยงตอจนหอยโตไดขนาดที่ตองการ 

  5.8.2 การเลี้ยงแบบปกหลัก หมายถึง การเลี้ยงหอยโดยนําไมหรือแทงซีเมนตหรือหลอด (ทอ)

ปูนซีเมนตมาปกเปนหลัก เพื่อใหลูกหอยจากธรรมชาติมาเกาะที่หลัก หรืออาจเปนการนําลูกหอยมาแปะไวกับ

หลัก เพื่อเลี้ยงตอจนหอยโตไดขนาดที่ตองการ 

  5.8.3 การเลี้ยงแบบหวานกับพื้นทะเล หมายถึง การเลี้ยงหอยโดยการทําเปนแปลงหรือคอก

ในทะเล แลวนําลูกพันธุหอยมาหวานเลี้ยงตอจนหอยโตไดขนาดที่ตองการ 

  5.8.4 การเลี้ยงแบบหวานเลี้ยงในบอดิน หมายถึง การเลี้ยงหอยโดยนําลูกพันธุมาหวานเลี้ยง

ในบอดินหรือนากุง เพื่อเลี้ยงตอจนหอยโตไดขนาดที่ตองการ 

  5.8.5 การเลี้ยงแบบอื่นๆ หมายถึง วิธีการเลี้ยงแบบอื่นๆ นอกเหนือจากขอ 5.8.1-5.8.4  

  5.9 เน้ือที่เลี้ยงหมายถึง ขนาดเน้ือที่ผิวนํ้าของบอคอก หรือแปลงที่ใชเลี้ยงหอยทะเลทั้งหมด โดย

ปกติจะวัดไดดวยการคูณกันระหวางความกวางและความยาวของหนวยเลี้ยงหอยทะเลที่มีรูปเปนสี่เหลี่ยมมุม

ฉาก มีหนวยเปน “ไร” 

  ในกรณีที่หนวยเลี้ยงหอยทะเลมีพื้นที่ผิวนํ้าเปนรูปวงกลมใหคํานวณจากสูตร ดังน้ี 

   เน้ือที่ผิวนํ้า =r2 (= 3.14 และ r = รัศมีของวงกลม)  

 5.10 ผลผลิตหมายถึง ปริมาณหอยทะเลที่จับไดจากหนวยเลี้ยงหอยทะเลน้ันๆ ทั้งหมดในปที่

สํารวจ ไมวาจะเปนหอยทะเลที่นํามาเลี้ยงหรือที่มาจากธรรมชาติทั้งน้ีหมายรวมถึงปริมาณหอยแมลงภูจากปกโปะ

ดวย การนับจดปริมาณใหนับจดตามชนิดของหอยทะเล โดยใชหนวยนํ้าหนักเปน “กิโลกรัม” ผลผลิตดังกลาวน้ี

ใหรวมผลผลิตทั้งหมด ไมวาจะนําไปขาย หรือใชบริโภคเองในครัวเรือน หรือจายแจกใหแกเพื่อนบานหรือผูอื่น 

หรือทําบุญ  

 5.11ราคาเฉลี่ย หมายถึง ราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาดของหอยทะเลหรือสัตวนํ้าแตละ

ชนิด มีหนวยเปน “บาทตอกิโลกรัม” 

 5.12 ปที่สํารวจหมายถึง ป พ.ศ. ของขอมูลที่ทําการสํารวจ ซึ่งเปนระยะเวลาในรอบ 1 ปที่ผานมา

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปกอน) 

6. ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 6.1การสํารวจฟารมเลี้ยงหอยทะเล  

  6.1.1 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฟารมเลี้ยงหอยทะเล 
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   สํานักงานประมงจังหวัดตองนําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า (แบบ บช.6-0) จากระบบสถิติ

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปนบัญชีรายช่ือฯ ต้ังตนและจัดทําในรูปแบบ Excel File ซึ่งเปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า

รวมทุกชนิดรายอําเภอของปกอนหนาปสํารวจรวมกับขอมูลฟารมเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลีย้งสัตวนํ้า

ในรอบปสํารวจ นําไปสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบปสํารวจ (รอบ 1 ปที่ผานมา) 

โดยทําการสํารวจในทุกอําเภอที่มีการเลี้ยงสัตวนํ้าและดําเนินการสํารวจปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ แตละฟารม

เลี้ยงไปพรอมกันทุกสัตวนํ้า โดยในข้ันตอนน้ีไมตองแยกการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ออกตามงาน

สํารวจ เน่ืองจากระบบสถิติฯ ไดจัดทําขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกสัตวนํ้าไวใหแลวเพื่อชวยลดภาระงาน

และความซ้ําซอนในการสํารวจภาคสนาม ในกรณีที่พบวามีฟารมเลี้ยงที่ไมข้ึนทะเบียนฯในรอบปสํารวจและ 

ยังไมไดมีขอมูลในบัญชีรายช่ือฯ ใหนับจดขอมูลตามรายการที่กําหนดในบัญชีรายช่ือฯ ใหครบถวนเพื่อนํามา

จัดทําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าเพิ่มเติม 

  เมื่อสํานักงานประมงจังหวัดสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกสัตวนํ้ารายอําเภอ

แลว ใหนําผลการสํารวจมาปรับปรุงขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหถูกตองสอดคลอง

กันเพื่อนําไปใชในการจัดทํากรอบตัวอยาง (Sampling frame) ของแตละการสํารวจตอไป ทั้งน้ีหลังจากทําการ

ปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติฯ เรียบรอยแลวจะไดบัญชีรายช่ือฯ แตละงานสํารวจโดยใหสงออกเปน 

Excel file เพื่อนําไปใชในการสํารวจผลผลิตของฟารมเลี้ยงตัวอยางตอไป 

  6.1.2 การสํารวจผลผลิตจากฟารมเลี้ยงหอยทะเล 

   ทําการสํารวจโดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) และใช 

วิธีเลือกตัวอยางจากแตละช้ันภูมิโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จากบัญชีรายช่ือ

ฟารมเลี้ยงหอยทะเล (แบบ บช.6-4) ที่ไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลว ซึ่งไดจากการดําเนินงานตามข้ันตอน 

ในขอ 6.1โดยเริ่มจากการการเลือกเฉพาะราย/ฟารมที่มีผลผลิตเทาน้ัน (รหัสสถานะการเลี้ยงในรอบปที่สํารวจ

เปน 1) มาแบงกลุมช้ันภูมิ (Strata) ของผูเลี้ยงหอยทะเลออกตามชนิดและประเภทการเลี้ยง เพื่อใชเปนกรอบ

สําหรับสุมเลือกฟารมตัวอยาง เชน หอยแครงที่เลี้ยงแบบหวานกับพื้นทะเล หอยแมลงภูแบบปกหลัก และหอย

นางรมแบบแขวน เปนตน  จากน้ันใหสุมตัวอยางในแตละกลุมหรือช้ันภูมิดวยอัตรารอยละ 10 หากมีเศษใหเก็บ

ตัวอยางเพิ่มอีก 1 ฟารม  ในกรณีที่มีต้ังแต 5-50 ฟารม ใหสุมตัวอยางจํานวน 5 ฟารม แตถามีจํานวนนอยกวา 

5 ฟารม ใหสํารวจทุกฟารมโดยกําหนดใหดําเนินงานสํารวจแยกเปนรายอําเภอ และใชแบบสป.6-4ในการ

บันทึกรายละเอียดตางๆ ของฟารมเลี้ยงที่ตกเปนตัวอยางตามลําดับ 

 6.2 การสํารวจหอยแมลงภูจากปกโปะ 

  6.2.1 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ 

   สํานักงานประมงจังหวัดตองทําการปรับปรุงแกไขขอมูลในบัญชีรายช่ือผูทําการประมงดวย

เครื่องมือทําการประมงโปะ (แบบ บช.6-4ป) ซึ่งเปนรายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ 

รายอําเภอของปกอนหนาปสํารวจ (กรมฯ จัดสงให) เพื่อนําไปสํารวจภาคสนามใหเปนขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ใน

รอบปสํารวจ (รอบ 1 ปที่ผานมา) โดยทําการสํารวจในทุกอําเภอที่มีการทําประมงดวยเครื่องมือทําการประมง

โปะเพื่อนําไปใชในการสํารวจผลผลิตหอยแมลงภูจากปกโปะของตัวอยางตอไป 
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  6.2.2 การสํารวจผลผลิตหอยแมลงภูจากปกโปะ 

   ทําการสํารวจโดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จาก

บัญชีรายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ (แบบ บช.6-4ป) ที่ไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลว 

ซึ่งไดจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในขอ 6.2.1 โดยเริ่มจากการการเลือกเฉพาะรายที่มีการเก็บหอยแมลงภู

จากปกโปะเทาน้ัน ในอัตรารอยละ 20 ซึ่งจํานวนตัวอยางตองไมนอยกวา 5 ตัวอยาง  ถาจํานวนโปะที่มีการเก็บ

หอยแมลงภูในบัญชีรายช่ือฯ (แบบ บช.6-4ป)มีนอยกวา 5 ลูก ใหทําการสํารวจทุกลูก โดยกําหนดให

ดําเนินงานสํารวจแยกเปนรายอําเภอ และใชแบบ สป.6-4ป ในการบันทึกรายละเอียดตางๆ ของโปะที่ตกเปน

ตัวอยางตามลําดับ 

7.วิธีการประเมินผล 

 7.1 สูตรที่ใชในการประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงหอยทะเล มีดังตอไปน้ี  

   เมื่อกําหนดให 

hijkx  = ผลผลิตของหอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ jจากฟารมที่ i ของจังหวัดที่ h 

hijky  = มูลคาของหอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ jจากฟารมที่ i ของจงัหวัดที่ h 

 = hijkx . hijkP  

hijkP  = ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรมัของหอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ jจากฟารมที่ i 

  ของจังหวัดที่ h 

hjkA  = จํานวนเน้ือทีเ่ลีย้งทัง้หมดของหอยชนิดที่ k ประเภทการเลีย้งที่ jของจังหวัดที่ h 

hjka  = จํานวนเน้ือทีเ่ลีย้งตัวอยางของหอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ jของจงัหวัดที่ h 

Q̂  = คาประมาณผลผลิต 

 V̂  = คาประมาณมลูคา 

 P̂  = คาประมาณราคาเฉลี่ยตอกิโลกรมั 

 n = จํานวนฟารมตัวอยาง 

 h = จังหวัดชายทะเลที่มีการเลี้ยงหอย รวมกรุงเทพมหานคร , h = 1,2,3,…,23 

 i = ลําดับที่ของฟารมตัวอยาง , I =1,2,3,..., nhkk 

 j = ประเภทการเลี้ยง ซึ่งข้ึนอยูกับชนิดหอยที่เลี้ยง , j = 1,2,3,4,5  โดยกําหนดให 

  1 = เลี้ยงแบบแขวน ,2 = เลี้ยงแบบปกหลัก ,3 = เลี้ยงแบบหวานกับพื้นทะเล 

  4 = เลี้ยงแบบหวานเลี้ยงในบอดิน ,5 = วิธีการอื่นๆ 

 k = ชนิดหอยที่เลี้ยง , k = 1,2,3,…  

  ในระดับจังหวัด 

  ผลผลิตและมลูคาของหอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ jของจังหวัดที่ h 
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  ผลผลิตและมลูคาของหอยชนิดที่ k ของจังหวัดที่ h 

 



5

1j
hjkhk Q̂Q̂ , 




5

1j
hjkhk V̂V̂  

  ราคาเฉลี่ยของหอยชนิดที่ k ของจงัหวัดที่ h 

 
hk

hk
hk

Q̂

V̂
P̂   

 ผลผลิตและมลูคาหอยรวมทกุชนิด ของจังหวัดที ่h 

 
kall

hkh Q̂Q̂   , 
kall

hkh V̂V̂  

  ในระดับประเทศ 

  ผลผลิตและมลูคาของหอยชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j 

 



23

1h
hjkjk Q̂Q̂ , 




23

1j
hjkjk V̂V̂  

  ผลผลิตและมลูคาของหอยชนิดที่ k 

 



5

1j
jkk Q̂Q̂   , 




5

1j
jkk V̂V̂  

  ราคาเฉลี่ยของหอยชนิดที่ k 

 
k

k
k
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V̂
P̂   

  ผลผลิตและมลูคาของหอย รวมทัง้ประเทศ 

 
kall

kQ̂Q̂   , 
kall

kV̂V̂  

 หมายเหตุ : ในระดับเขตจะใชผลรวมเฉพาะจังหวัดที่อยูในเขตน้ันๆ 

 7.2 สูตรที่ใชในการประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเก็บรวบรวมหอยแมลงภูจากปกโปะ

มีดังตอไปน้ี  

  เมื่อกําหนดให 

ihx  = ผลผลิตของหอยแมลงภูปกโปะ จากโปะตัวอยางที่ iของจังหวัดที่ h 

ihP  = ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรมัของหอยแมลงภูปกโปะ จากโปะตัวอยางที่ iของจังหวัดที่ h 

ihy  = มูลคาของหอยแมลงภูปกโปะ จากโปะตัวอยางที่ iของจงัหวัดที่ h 

 = Xih.Pih 

hN  = จํานวนโปะทัง้หมดที่มกีารจับหอยแมลงภูปกโปะ ของจังหวัดที่ h 

hn  = จํานวนโปะตัวอยางที่มีการจบัหอยแมลงภูปกโปะ ของจงัหวัดที่ h 
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Q̂  = คาประมาณผลผลิตของหอยแมลงภูปกโปะ 

V̂  = คาประมาณมลูคาของหอยแมลงภูปกโปะ 

i = ลําดับที่โปะตัวอยาง , i = 1,2,3,..., nh 

h = จังหวัดทีม่ีการจบัหอยแมลงภูจากปกโปะ , h = 1,2,3,... 

  ในระดับจังหวัด 

  ผลผลิตและมลูคาของหอยแมลงภูปกโปะ ในจงัหวัดที่ h 
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   ราคาเฉลี่ยของหอยแมลงภูปกโปะ ในจังหวัดที่ h 

 

h

h
h

Q̂

V̂
P̂   

  ในระดับประเทศ 

  ผลผลิตและมลูคาของหอยแมลงภูปกโปะ รวมทั้งประเทศ 

 
hall

hQ̂Q̂   , 
hall

hV̂V̂  

   ราคาเฉลี่ยของหอยแมลงภูปกโปะรวมทั้งประเทศ 

 

Q̂

V̂
P̂   

 หมายเหตุ : ในระดับเขตจะใชผลรวมเฉพาะจังหวัดที่อยูในเขตน้ัน ๆ 

8. แบบท่ีใชในการสํารวจ 

 8.1 แบบที่ใชในการสํารวจสถิติฟารมเลี้ยงหอยทะเล ประกอบดวย 

  8.1.1 บช.6-0 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า 

  8.1.2 บช.6-4 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงหอยทะเล 

  8.1.3 สป.6-4 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงหอยทะเล 

 8.2 แบบที่ใชในการสํารวจหอยแมลงภูจากปกโปะ ประกอบดวย 

  8.2.1 บช.6-4ป แบบบัญชีรายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ  

  8.2.2 สป.6-4ป แบบสํารวจผลผลิตหอยแมลงภูจากปกโปะ 

9. รายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบสํารวจ 

 รายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลในแตละแบบสํารวจ มีดังน้ี 
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 9.1 บช.6-0 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า  

  แบบ บช.6-0 เปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาพรวมทุกชนิดรายอําเภอซึ่งพนักงานแจงนับ

จะตองนําขอมูลต้ังตนจากระบบสถิติฯ ไปทําการสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบป 

ที่สํารวจ โดยการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ จะใชแบบ บช.6-0 สํารวจในครั้งเดียวพรอมกันทุกงาน

สํารวจ (วิธีการสํารวจกลาวไวในขอ 6.1 สวนรายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลดําเนินการดังกลาวไวใน 

การสํารวจสถิติการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ขอ 9.1 บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า) 

 9.2 บช.6-4 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงหอยทะเล 

  แบบ บช.6-4 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงหอยทะเล จะเปนแบบที่มีรายการขอมูลเชนเดียวกับ 

บช.6-0 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า แตจะมีเฉพาะขอมูลของฟารมเลี้ยงหอยทะเลที่มีผลผลิตในรอบปสาํรวจ

เทาน้ัน ไมวาจะมีลักษณะการเลี้ยงแบบใดก็ตาม โดยกรณีเลี้ยงรวมตางกลุมจะแสดงขอมูลของสัตวนํ้าอื่น 

ที่เลี้ยงรวมในหนวยเลี้ยงเดียวกันดวย ทั้งน้ี แบบ บช.6-4 จะไดจากการปรับปรุงแบบ บช.6-0 ดังน้ันจึงไมตอง

ทําการบันทึกแบบ โดยแบบจะถูกนําไปใชเปนกรอบสําหรับสุมเลือกฟารมเลี้ยงหอยทะเลตัวอยางในรอบป 

ที่สํารวจ 

 9.3 สป.6-4 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงหอยทะเล 

  9.3.1 รายการหัวแบบ ประกอบดวย 

   (1) ช่ือแบบสํารวจ 

   (2) ป ใหระบุปที่สํารวจ เชน การสํารวจขอมูลในรอบการสํารวจ ป 2561 (1 มกราคม -

ธันวาคม 2561) จะตองระบุปเปน 2561 

   (3) ช่ือเกษตรกร/นิติบุคคล ใหบันทึกช่ือของเกษตรกรหรือนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง 

ซึ่งเปนรายช่ือในแบบ บช.6-4 

   (4) เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ใหบันทึกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

ของเกษตรกรหรือเลขทะเบียนของนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง ซึ่งขอมูลตองสอดคลองตรงกับใน 

แบบ บช.6-4 

   (5) ช่ือฟารม ใหบันทึกช่ือฟารม หากไมมีใหใสเครื่องหมาย “-” (กรณีไมมีช่ือฟารมจะใช

ช่ือเกษตรกร/นิติบุคคลแสดงแทน) 

   (6) เลขทะเบียนฟารม ใหบันทึกหมายเลขทะเบียนฟารม 10 หลักของกรมประมง เชน 

8401000001 หากเปนฟารมที่ยังไมเคยข้ึนทะเบียนใหบันทึกเลขทะเบียนฟารมที่ระบบสถิติฯ สรางใหอัตโนมัติ 

เชน S840100001 

   (7) ประเภทฟารมเลี้ยง ใหทําเครื่องหมาย “” ในชอง  เพื่อระบุประเภทฟารมเลี้ยง 

ซึ่งการเลี้ยงหอยทะเลปกติจะเปนการเลี้ยงแบบพาณิชย 

   (8)ที่ต้ังฟารม ไดแก เลขที่ หมูที่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัดใหบันทึกใหครบถวน 

และหมายเลขโทรศัพท โดยขอมูลสถานที่ต้ังฟารมของฟารมตัวอยางจะตองตรงกับขอมูลในแบบ บช.6-4 

   (9) ช่ือพนักงานแจงนับ ใหบันทึกช่ือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํารวจ 
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   (10) ตําแหนง ใหบันทึกตําแหนงของพนักงานแจงนับ  

   (11) วันที่สํารวจ ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

  (รายการขอมูลขอ (3)-(7) จะสอดคลองตรงกับแบบ บช.6-4 ซึ่งในการบันทึกขอมูลฟารมเลี้ยง

ตัวอยางเขาระบบสถิติฯ รายการหัวแบบจะบันทึกเฉพาะเลขทะเบียนฟารม ช่ือพนักงานแจงนับ ตําแหนง และ

วันที่สํารวจเทาน้ัน สวนที่เหลือระบบสถิติฯ จะดึงขอมูลมาใหอัตโนมัติ) 

  9.3.2 รายการที่สํารวจขอที่ 1  

   (1) จํานวนหนวยเลี้ยงรวม...บอ/คอก/แปลง ใหบันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของบอ หรือคอก 

หรือแปลงที่ใชเลี้ยงหอยทะเลและมีผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ  

   (2) เน้ือที่เลี้ยงรวม...ไร/ตร.ม. ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของบอ หรือคอก หรือแปลงที่ใชเลี้ยง

หอยทะเลและมีผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ มีหนวยเปนไรหรือตารางเมตร 

  9.3.3 รายการที่สํารวจขอที่ 2 หอยที่ปลอยพันธุและปริมาณผลผลิตทั้งป 

   (1) สดมภที่ 1 เลี้ยงครั้งที่หมายถึง ครั้งที่ของการปลอยพันธุหอยลงเลี้ยงหรือทําการลอลูก

พันธุหอยในรอบปสํารวจ โดย “ครั้ง” จะหมายถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิตหอย ในการเลี้ยงเริ่มต้ังแตปลอยพันธุ

หอย หรือทําการลอลูกพันธุหอย  

   (2) สดมภที่ 3-4 จํานวนหนวยเลี้ยง และ เน้ือที่เลี้ยง (ไร/ตร.ม.) ใหบันทึกจํานวนบอ หรือ

คอก หรือแปลง และเน้ือที่ผิวนํ้ารวมทุกหนวยเลี้ยง ที่ใชเลี้ยงในแตละครั้ง จําแนกตามลักษณะการเลี้ยงและ

ชนิด โดยเน้ือที่เลี้ยงมีหนวยเปนไรหรือตารางเมตร 

   (3) สดมภที่ 5-6 เดือน/ป ที่ปลอย-จับ ใหบันทึกชื่อเดือนและปที ่เริ่มปลอยพันธุหอย 

ลงเลี้ยง หรือทําการลอพันธุหอย และช่ือเดือน,ปที่จับหอยขายจนหมด ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใชเลี้ยงหอยในแตละครั้ง 

โดยปที่จับหอยตองเปนปที่สํารวจเทาน้ัน สวนการปลอยพันธุลงเลี้ยง หรือทําการลอพันธุหอยอาจปลอยในป

กอนหนาปสํารวจก็ได เชน ปลอย หรือลอพันธุเดือนพฤศจิกายน 2560 จะบันทึกเปนพ.ย.60 จับเดือนมิถุนายน 

2561 จะเปนบันทึกเปน ก.พ.61 เปนตน 

   (4)สดมภที่ 7 พันธุหอยที่เลี้ยงไดจาก ใหบันทึกการไดลูกพันธุหอยที่นํามาเลี้ยงวามาจาก

การลอลูกพันธุที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือจากการซื้อพันธุมาเลี้ยง 

   (5)สดมภที่ 8 ผลผลิตทั้งหมด (กก.) ใหบันทึกปริมาณในการจับหอยรวมเปลือกแตละครั้ง 

โดยผลผลิตมีหนวยเปนกิโลกรัม  

   (6) สดมภที่ 9 ราคาหอยรวมเปลือกเฉลี่ย (บาท/กก.) ใหบันทึกราคาซื้อขายของหอยรวม

เปลือก ที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาด มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

   (7) สดมภที่ 10 จํานวนตัวตอ กก. ใหบันทึกจํานวนตัวของหอยรวมเปลือกที่จับขายตอ

นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม กรณีที่จับหลายขนาดใหบันทึกขนาดที่จับไดปริมาณมากที่สุด 

   (8) สดมภที่ 11 นํ้าหนักสดตอนํ้าหนักเน้ือ 1 กก. ใหบันทึกเฉพาะกรณีที่มีการแกะเน้ือขาย 

โดยบันทึกจํานวนกิโลกรัมของหอยที่ยังไมไดแกะเปลือก เพื่อใหไดเฉพาะเน้ือหอยปริมาณ 1 กก. เชน 

เน้ือหอยแมลงภู 1 กิโลกรัม แกะมาจากหอยแมลงภูที่ยังไมไดแกะเปลือกจํานวน 3 กก. จึงตองบันทึกเปน 3 กก. 

154



 

 

   (9) สดมภที่ 12 ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่เลี้ยงรวม ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่ปลอย

พันธุลงเลี้ยงรวมในบอหรือคอกหรือแปลงที่เลี้ยงหอยทะเล กรณีที่มีลักษณะการเลี้ยงแบบเลี้ยงรวมตางกลุม 

เชน เลี้ยงหอยแครงรวมกับกุงแวนนาไม เปนตน  

  9.3.4 รายการที่สํารวจขอที่ 4 หมายเหตุ ใหบันทึกเหตุการณหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอ 

การเลี้ยงทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อแจงสาเหตุที่ทําใหขอมูลผิดเพี้ยนไปจากสภาวะปกติ 

 หมายเหตุ : สํานักงานประมงจังหวัดสงผลการสํารวจโดยการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติ 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามกรอบเวลาที่กําหนด 

 9.4บช.6-4ป แบบบัญชีรายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ 

  แบบ บช.6-4ป แบบบัญชีรายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ เปนบัญชี

รายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะรายอําเภอซึ่งพนักงานแจงนับจะตองนําขอมูลต้ังตนจาก

กรมประมง ไปทําการสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบปที่สํารวจ เพื่อใชเปนกรอบ

ตัวอยางสําหรับสุมเลือกโปะตัวอยางที่มีการเก็บหอยแมลงภูจากปกโปะในรอบปที่สํารวจ 

  กรณีการสํารวจแบบบัญชีรายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ (บช.6-4ป) 

ของปสํารวจ 2561 น้ีเปนปเริ่มตนในการใชแบบ พนักงานแจงนับจึงตองสํารวจและบันทึกขอมูลลงในแบบ  

เพื่อใชเปนฐานขอมูลตอไป 

   9.4.1 รายการหัวแบบ ประกอบดวย 

    (1) ช่ือแบบสํารวจ 

    (2) ปที่สํารวจ หมายถึง รอบปที่สํารวจ เชน การสํารวจขอมูลในรอบการสํารวจ 

ป 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)จะตองระบุปที่สํารวจเปน 2561 

    (3) จังหวัด อําเภอ และตําบล หมายถึง จังหวัด อําเภอ และตําบลที่ต้ังของเครื่องมือ 

ทําการประมงโปะ 

    (4) ช่ือพนักงานแจงนับ และโทรศัพท/โทรสาร ใหบันทึกช่ือและหมายเลขโทรศัพทหรือ

โทรสารของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํารวจ 

   9.4.2 รายการที่สํารวจ 

    (1) ลําดับที่ ใหบันทึกหมายเลขลําดับที่ของโปะ 

    (2) ช่ือ-สกุล ใหบันทึกช่ือ-สกุลของเจาของโปะ 

    (3) ภูมิลําเนา ใหบันทึกที่อยูของเจาของโปะ ไดแก บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ และ

จังหวัดของเจาของโปะ 

    (4) ช้ันโปะ ใหบันทึกช้ันความลึกของโปะวาเปนนํ้าต้ืน หรือนํ้าลึก 

    (5) สถานะการเก็บหอยแมลงภู-ปกโปะ ใหบันทึกวาในปที่สํารวจมีการเก็บหอยแมลงภู

จากปกโปะ หรือไมมีการเก็บหอยแมลงภูจากปกโปะ โดยใสเครื่องหมาย “” ลงในชองตามสถานะการเก็บ

หอยแมลงภู-ปกโปะ 
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    (6) หมายเหตุ ใหบันทึกสาเหตุที่มีผลกระทบตอบัญชีรายช่ือฯ เชน มีการยกเลิกทําการ

ประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ 

 9.5 สป.6-4ป แบบสํารวจผลผลิตหอยแมลงภูจากปกโปะ 

  9.5.1 รายการหัวแบบ ประกอบดวย 

   (1) ช่ือแบบสํารวจ 

   (2) ป ใหระบุปที่สํารวจ เชน การสํารวจขอมูลในรอบการสํารวจ ป 2561 (1 มกราคม -

ธันวาคม 2561) จะตองระบุปเปน 2561 

   (3) สถานที่ต้ังโปะ ไดแก จังหวัด อําเภอ และตําบล ซึ่งเปนที่ต้ังของโปะตัวอยางที่มี 

การเก็บหอยในปสํารวจ ซึ่งเปนสถานที่เดียวกับในแบบ บช.6-4ป  

   (4) ช่ือพนักงานแจงนับ ใหบันทึกช่ือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํารวจ 

   (5) วันที่สํารวจ ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

  (รายการขอมูลขอ (2)-(3) จะสอดคลองตรงกับแบบ บช.6-4ป) 

  9.5.2 รายการที่สํารวจ  

   (1) สดมภที่ 1 ลําดับที่ ใหบันทึกลําดับที่ของโปะตัวอยางที่ปรากฏอยูในแบบ บช.6-4ป  

ที่ปรับปรุงแกไขแลว 

   (2) สดมภที่ 2ช่ือ-สกุล ใหบันทึกช่ือ-สกุลของเจาของโปะตัวอยางที่ปรากฏอยูใน 

แบบ บช.6-4ป ที่ปรับปรุงแกไขแลว   

   (3) สดมภที่ 3ช้ันโปะ ใหบันทึกช้ันความลึกของโปะ เชน นํ้าต้ืน หรือนํ้าลึกของโปะ

ตัวอยางที่ปรากฏอยูในแบบ บช.6-4ป ที่ปรับปรุงแกไขแลว   

  (รายการขอมูลขอ (1)-(3) จะสอดคลองตรงกับแบบ บช.6-4ป) 

   (4) สดมภที่ 4จํานวนไมที่ปกปกโปะ (หลัก) ใหบันทึกจํานวนไมที่นํามาปก เพื่อทําปกโปะ

หรือเพื่อลอลูกหอย โดยมีหนวยเปนหลัก 

   (5) สดมภที่ 5ผลผลิตเฉลี่ย/หลัก(กก.)ใหบันทึกนํ้าหนักเฉลี่ยของหอยแมลงภูที่เก็บไดจาก

ไมหลักของปกโปะจํานวน 1 หลัก โดยมีหนวยเปนกิโลกรัมเชน 12 กก.ตอหลัก 

   (6) สดมภที่ 6จํานวนวันที่เก็บ/เดือน ใหบันทึกจํานวนวันที่มีการเก็บหอยแมลงภูจาก 

ปกโปะในรอบ 1 เดือน 

   (7) สดมภที่ 7จํานวนเดือนที่เก็บ/ป ใหบันทึกจํานวนเดือนที่มีการเก็บหอยแมลงภูจาก 

ปกโปะในรอบ 1 ป 

   (8) สดมภที่ 8ปริมาณหอยที่เก็บเฉลี่ย/วัน (กก.) ใหบันทึกนํ้าหนักเฉลี่ยของหอยแมลงภู 

ที่เก็บไดตอวัน โดยมีหนวยเปนกิโลกรัม 

   (9) สดมภที่ 9ปริมาณหอยที่เก็บทั้งป (กก.) ใหบันทึกนํ้าหนักของหอยแมลงภูทั้งหมด 

ที่เก็บไดในรอบปสํารวจ มีหนวยเปนกิโลกรัม โดยปริมาณหอยที่เก็บทั้ งป = (จํานวนวันที่เก็บตอเดือน) × 

(จํานวนเดือนที่เก็บตอป) × (ปริมาณหอยที่เก็บเฉลี่ยตอวัน) 
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   (10) สดมภที่ 10 ราคาหอยทั้งเปลือก (บาท/กก.) ใหบันทึกราคาเฉลี่ยของหอยแมลงภู 

รวมเปลือก ที่เจาของโปะขายไดตอกิโลกรัม โดยมีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

   (11) สดมภที่ 11 มูลคา (บาท) ใหบันทึกมูลคารวมทั้งหมดของผลผลิตหอยแมลงภูจาก 

ปกโปะ ที่เจาของโปะไดรับจากการขาย(หอยรวมเปลือก) มีหนวยเปนบาท โดยมูลคา = ปริมาณหอยที่เก็บทั้งป 

× ราคาหอยทั้งเปลือก 

  (12) สดมภที่ 12 หมายเหตุ ใหบันทึกเหตุการณหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลี้ยงทั้งดาน

บวกและดานลบ เพื่อแจงสาเหตุที่ทําใหขอมูลผิดเพี้ยนไปจากสภาวะปกติ 

10. ตัวอยางแบบสํารวจ 

 (สําหรับตัวอยางวิธีการบันทึกแบบ บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าดําเนินการตามที่กลาวไวใน

การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด) 
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ตัวอยาง การบันทึกแบบ สป.6-4 

กรณีเลี้ยงหอยแครงเปนสัตวนํ้ารอง 1 
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ตัวอยาง การบันทึกแบบ สป.6-4 

กรณีเลี้ยงหอยแมลงภูเปนสัตวนํ้าหลัก 

ไร 
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การสาํรวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงปู 

(Marine Crab Culture Production Survey) 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อรวบรวมและสรุปขอมูลผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงปู โดยจําแนกตามชนิดและ

ประเภทการเลี้ยง 

 1.2 เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟารมเลี้ยงปู เชน จํานวนฟารม เน้ือที่เลี้ยง เปนตน 

2. คุมรวม 

 การสํารวจครอบคลุมการเลี้ยงปูในพื้นที่ทุกอําเภอของจังหวัดชายทะเลทั่วประเทศและ

กรุงเทพมหานคร โดยจะทําการสํารวจฟารมเลี้ยงปูทุกชนิด เชน ปูทะเล (ปูดํา) ปูมา เปนตน 

3. คาบเวลาการสํารวจ 

 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปูประจําปและการสํารวจผลผลิตของฟารมเลี้ยงปู

ตัวอยาง จะดําเนินการอยูระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปปจจุบัน โดยในการสงผลการสํารวจ 

สํานักงานประมงจังหวัดจะตองดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแทนการจัดสงใน

รูปแบบเอกสาร ซึ่งมีกําหนดเวลาสงบัญชีรายช่ือฯ และฟารมเลี้ยงตัวอยาง ภายในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 

ตามลําดับ โดยใหทําการสํารวจขอมูลยอนหลังในรอบ 1 ปที่ผานมา (1 มกราคม –31 ธันวาคมของปกอน) และ

ทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกปทั้งน้ี สํานักงานประมงจังหวัดสามารถ Download ขอมูลบัญชี

รายช่ือฯ และแบบสํารวจที่เกี่ยวของทั้งหมดจากระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหรือทางเว็บไซตหนวยงาน 

ที่ https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/ 

4. การปฏิบัติงานสนาม 

 ในการปฏิบัติงานสนาม กําหนดใหประมงจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาที่ของ

สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงอําเภอเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล และเจาหนาที่กลุมวิจัยและ

วิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เปนผูติดตอประสานงาน และให

คําแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจ รวมทั้งเทคนิคการสํารวจตางๆ 

5. คํานิยาม 

 5.1 ฟารมหมายถึง หนวยจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งตามปกติเปนหนวยครัวเรือนหรือ

หนวยธุรกิจ 

 5.2 การเลี้ยงแบบพาณิชย หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้าโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายมากกวาการบริโภค 

มีการจัดการบอที่ดี มีการใหอาหาร ซื้อพันธุสัตวนํ้ามาปลอย และมีการกําหนดชวงเวลาในการเลี้ยง ซึ่งตองม ี

การจัดการดูแลอยางสม่ําเสมอ 

 5.3 ลักษณะการเลี้ยง หมายถึง รูปแบบการปลอยพันธุสัตวนํ้าลงเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า

เดียวกัน จําแนกออกเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 
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  5.3.1 เลี้ยงเด่ียว หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดเดียวใน 1 รอบการเลี้ยง 

  5.3.2 เลี้ยงรวมในกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและเปนชนิดที่จัดอยูใน 

กลุมสัตวนํ้าเดียวกันใน 1 รอบการเลี้ยง ซึ่งลักษณะการเลี้ยงแบบน้ีไมพบในการเลี้ยงปู 

  5.3.3 เลี้ยงรวมตางกลุม หมายถึง การเลี้ยงสัตวนํ้ามากกวา 1 ชนิดและมีอยางนอย 1 ชนิด 

ที่เปนสัตวนํ้าตางกลุมใน 1 รอบการเลี้ยง เชน เลี้ยงปูดําในตะกรารวมกับกุงกุลาดํา เปนตน 

  5.4 ชนิดสัตวนํ้าหลัก หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนสวนใหญในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าน้ันๆ โดย

มีหลักการพิจารณา ดังน้ี 

   5.4.1 กรณียังไมไดวิดจับ ใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากที่สุดเปนหลัก 

 5.4.2 กรณีวิดจับแลว ใหถือสัตวนํ้าที่จับไดมากที่สุดเปนหลัก 

 5.4.3 กรณีที่วิดจับแลวไดสัตวนํ้าธรรมชาติอยางเดียวใหถือพันธุสัตวนํ้าที่ปลอยมากทีส่ดุเปนหลกั 

 5.4.4 กรณีที่ปลอยสัตวนํ้าเทาๆ กัน และผลผลิตเทาๆ กันใหเลือกชนิดใดชนิดหน่ึงเปนหลัก 

5.5 ชนิดสัตวนํ้ารอง หมายถึง ช่ือของสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนลําดับรอง โดยลักษณะการเลี้ยงที่มีชนิด

สัตวนํ้ารองจะเปนกรณีเลี้ยงรวมในกลุมหรือเลี้ยงรวมตางกลุม ในกรณี “เลี้ยงรวมในกลุม” จะมีหลักการ

พิจารณาในทํานองเดียวกับชนิดสัตวนํ้าหลักแตใหจัดเรียงลําดับเปนรองลําดับ 1 และรองลําดับ 2 ซึ่งลักษณะ

การเลี้ยงแบบน้ีไมพบในการเลี้ยงปู สําหรับกรณี “เลี้ยงรวมตางกลุม” ใหถือพันธุสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนหลักของแตละ

กลุมสัตวนํ้าแทน แมวาสัตวนํ้าบางกลุมจะมีการเลี้ยงมากกวา 1 ชนิดก็ตาม เชน การเลี้ยงปูทะเล/ปูดํารวมกับ

กุงทะเล และหอยทะเล โดยมีปูทะเล/ปูดําเปนชนิดหลัก กุงแวนนาไมเปนชนิดรองลําดับ 1 และหอยแครงเปน

ชนิดรองลําดับ 2  ทั้งน้ี ชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงเปนรองใหถือตามที่เลี้ยงจริงและใหนับจดเพียง 2 ชนิดแรกเทาน้ัน 

5.6 หนวยเลี้ยงปูหมายถึง บอ คอก ตะกราหรือกลอง 

5.7 ประเภทของการเลี้ยง หมายถึง ลักษณะของหนวยเลี้ยงปู ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

 5.7.1 การเลี้ยงในบอ หมายถึง การเลี้ยงในหนวยเลี้ยงสัตวนํ้า ดังตอไปน้ี 

   - การเลี้ยงในบอดิน หมายถึง หนวยเลี้ยงที่ขุดข้ึนหรือนากุงราง 

   - การเลี้ยงในบอซีเมนต หมายถึง หนวยเลี้ยงที่ทําข้ึนจากปูนซีเมนต 

  5.7.2 การเลี้ยงในคอก หมายถึง การเลี้ยงปูในหนวยเลี้ยงที่ทําข้ึนโดยการนําตาขาย หรือ 

เฝอกไมไผ แผนสังกะสี หรือวัสดุอื่น มาปกเพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่  

  5.7.3 การเลี้ยงในตะกรา/กลอง หมายถึง การเลี้ยงปูโดยนําลูกพันธุปูใสลงในตะกรา ที่ประกบกัน

ซึ่งใชในการเลี้ยงปูน่ิม 

  5.8 เน้ือที่เลี้ยงหมายถึง ขนาดเน้ือที่ผิวนํ้าของบอคอก ตะกราหรือกลองที่ใชเลี้ยงปูทั้งหมด โดย

ปกติจะวัดไดดวยการคูณกันระหวางความกวางและความยาวของหนวยเลี้ยงปูที่มีรูปเปนสี่เหลี่ยมมุมฉาก มี

หนวยเปน “ไร” 

  ในกรณีที่หนวยเลี้ยงปูมีพื้นที่ผิวนํ้าเปนรูปวงกลมใหคํานวณจากสูตร ดังน้ี 

   เน้ือที่ผิวนํ้า =r2 (= 3.14 และ r = รัศมีของวงกลม)  
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 5.9 ผลผลิตหมายถึง ปริมาณปูที่จับไดจากหนวยเลี้ยงปูน้ันๆ ทั้งหมดในปที่สํารวจ ไมวาจะเปนปู

ที่นํามาเลี้ยงหรือที่มาจากธรรมชาติ การนับจดปริมาณใหนับจดตามชนิดของปู โดยใชหนวยนํ้าหนักเปน 

“กิโลกรัม” ผลผลิตดังกลาวน้ีใหรวมผลผลิตทั้งหมด ไมวาจะนําไปขาย หรือใชบริโภคเองในครัวเรือน หรือจาย

แจกใหแกเพื่อนบานหรือผูอื่น หรือทําบุญ  

 5.10 ราคาเฉลี่ยของปูที่จับขาย หมายถึง ราคาซื้อขายที่หนาฟารมโดยไมแยกขนาดของปูหรือ

สัตวนํ้าแตละชนิด มีหนวยเปน “บาทตอกิโลกรัม” 

 5.11 ปที่สํารวจหมายถึง ป พ.ศ. ของขอมูลที่ทําการสํารวจ ซึ่งเปนระยะเวลาในรอบ 1 ปที่ผานมา 

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปกอน) 

6. ระเบียบวิธีการสํารวจ  

 6.1 การสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฟารมเลี้ยงปู 

  สํานักงานประมงจังหวัดตองนําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า (แบบ บช.6-0) จากระบบสถิติการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปนบัญชีรายช่ือฯ ต้ังตนและจัดทําในรูปแบบ Excel File ซึ่งเปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า

รวมทุกชนิดรายอําเภอของปกอนหนาปสํารวจรวมกับขอมูลฟารมเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง 

สัตวนํ้าในรอบปสํารวจ นําไปสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบปสํารวจ (รอบ 1 ป 

ที่ผานมา) โดยทําการสํารวจในทุกอําเภอที่มีการเลี้ยงสัตวนํ้าและดําเนินการสํารวจปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ  

แตละฟารมเลี้ยงไปพรอมกันทุกสัตวนํ้า โดยในข้ันตอนน้ีไมตองแยกการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ  

ในแตละงานสํารวจ เน่ืองจากระบบสถิติฯ ไดจัดทําขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกสัตวนํ้าไวใหแลวเพื่อชวยลด

ภาระงานและความซ้ําซอนในการสํารวจภาคสนาม ในกรณีที่พบวามีฟารมเลี้ยงที่ไมข้ึนทะเบียนฯ ในรอบ 

ปสํารวจและยังไมไดมีขอมูลในบัญชีรายช่ือฯ ใหนับจดขอมูลตามรายการที่กําหนดในบัญชีรายช่ือฯ ใหครบถวน

เพื่อนํามาจัดทําบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าเพิ่มเติม 

  เมื่อสํานักงานประมงจังหวัดสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ภาพรวมทุกสัตวนํ้ารายอําเภอ

แลว ใหนําผลการสํารวจมาปรับปรุงขอมูลบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหถูกตองสอดคลอง

กันเพื่อนําไปใชในการจัดทํากรอบตัวอยาง (Sampling frame) ของแตละการสํารวจตอไป ทั้งน้ีหลังจากทําการ

ปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ ในระบบสถิติฯ เรียบรอยแลวจะไดบัญชีรายช่ือฯ แตละงานสํารวจโดยใหสงออกเปน 

Excel file เพื่อนําไปใชในการสํารวจผลผลิตของฟารมเลี้ยงตัวอยางตอไป 

 6.2 การสํารวจผลผลิตจากฟารมเลี้ยงปู 

  ทําการสํารวจทุกฟารมที่มีผลผลิตในรอบปสํารวจ (รหัสสถานะการเลี้ยงในรอบปที่สํารวจ 

เปน 1) โดยกําหนดใหดําเนินงานสํารวจแยกเปนรายอําเภอ และใชแบบสป.6-5ในการบันทึกรายละเอียดตางๆ 

ของฟารมเลี้ยง 

7.วิธีการประเมินผล 

 7.1 สูตรที่ใชในการประเมินผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงปู มีดังตอไปน้ี  

   เมื่อกําหนดให 

    Xhijk =  ผลผลิตของปูชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟารม i ของจังหวัดที่ h 
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   Yhijk  = มูลคาผลผลิตของปูชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟารม i ของจังหวัดที่ h 

   h  = จังหวัดชายทะเล รวมกรุงเทพมหานคร ; i = 1,2,3,…,23 

   i  = ลําดับที่ฟารมที่มีผลผลิต ; i= 1,2,3,…,Nhkk 

   Nhjk  = จํานวนฟารมที่มีผลผลิตของชนิดปูที่ k ประเภทการเลี้ยงที่j ของจังหวัดที่ h 

   j   = ประเภทการเลี้ยง ; j= 1,2,3 โดยกําหนดให 1 = บอ , 2 = คอก ,  

       3 = ตะกรา/กลอง 

   k  = ชนิดของปูทะเลทีเ่ลี้ยง ; k = 1,2,3 โดยกําหนดให 1= ปูทะเล (ปูดํา) ,2 = ปมูา ,  

        3 = ปูอื่นๆ 

   Q  = ผลผลิตของป ู

   V  = มูลคาของป ู

   P  = ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรมั 

  ในระดับจังหวัด 

   ผลผลิตและมูลคาของปูชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ในจังหวัดที่ h 

    



hjkN

1i
hijkXhjkQ ,  




hjkN

1i
hijkYhjkV  

   ราคาเฉลี่ยของปูชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ในจังหวัดที่ h 

    
hjkQ

hjkV
  hjkP   

   ผลผลิตและมูลคาของปูชนิดที่ k ในจังหวัดที่ h 

    



3

1j
hjkQhkQ   , 




3

1j
hjkVhkV  

   ราคาเฉลี่ยของปูชนิดที่ k ในจังหวัดที่ h 

    
hkQ
hkV

  hkP   

   ผลผลิตและมูลคาของปู ประเภทการเลี้ยง j ในจังหวัดที่ h 

    



3

1k
hjkQhjQ   , 




3

1k
hjkVhjV  

   ผลผลิตและมูลคาของปูในจังหวัดที่ h 

    



3

1k
hkQhQ   , 




3

1k
hkVhV  
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   ราคาเฉลี่ยของปูในจังหวัดที่ h 

    
h

h
h

Q

V
  P   

  ในระดับประเทศ 

   ผลผลิตและมูลคาของปูชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยง j รวมทั้งประเทศ 

    



23

1h
hjkQjkQ   , 




23

1h
hjkVjkV  

   ราคาเฉลี่ยของปูชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยง j รวมเฉลี่ยทั้งประเทศ 

    
jkQ

jkV
  jkP   

   ผลผลิตและมูลคาของปูชนิดที ่k รวมทั้งประเทศ 

    



3

1j
jkQkQ   , 




3

1j
jkVkV  

   ราคาเฉลี่ยของปูชนิดที ่k รวมเฉลี่ยทั้งประเทศ 

    
kQ
kV  kP   

   ผลผลิตและมูลคาของปู ประเภทการเลี้ยง j รวมทั้งประเทศ 

    



3

1k
jkQjQ   , 




3

1k
jkVjV  

   ผลผลิตและมูลคาของปูทั้งหมด รวมทั้งประเทศ 

    



23

1h
hQQ   , 




23

1h
hVV  

    ราคาเฉลี่ยของปู รวมเฉลี่ยทั้งประเทศ 

    
Q

V
  P   

8. แบบท่ีใชในการสํารวจ 

 แบบที่ใชในการสํารวจสถิติฟารมเลี้ยงปู ประกอบดวย 

 8.1 บช.6-0 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า 

 8.2 บช.6-5 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปู 

 8.3 สป.6-5 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปู 
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9. รายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบสํารวจ 

 รายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลในแตละแบบสํารวจ มีดังน้ี 

 9.1 บช.6-0 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า 

  แบบ บช.6-0 เปนบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาพรวมทุกชนิดรายอําเภอซึ่งพนักงานแจงนับ

จะตองนําขอมูลต้ังตนจากระบบสถิติฯ ไปทําการสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีรายช่ือฯ ในรอบป 

ที่สํารวจ โดยการสํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือฯ จะใชแบบ บช.6-0 สํารวจในครั้งเดียวพรอมกันทุกงาน

สํารวจ (วิธีการสํารวจกลาวไวในขอ 6.1 สวนรายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลดําเนินการดักลาวไวใน 

การสํารวจสถิติการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า) 

 9.2 บช.6-5 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปู 

  แบบ บช.6-5 แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปู จะเปนแบบที่มีรายการขอมูลเชนเดียวกับ บช.6-0 

แบบบัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า แตจะมีเฉพาะขอมูลของฟารมเลี้ยงปูที่มีผลผลิตในรอบปสํารวจเทาน้ัน ไมวาจะ

มีลักษณะการเลี้ยงแบบใดก็ตาม โดยกรณีเลี้ยงรวมตางกลุมจะแสดงขอมูลของสัตวนํ้าอื่ นที่เลี้ยงรวม 

ในหนวยเลี้ยงเดียวกัน ทั้งน้ี แบบ บช.6-5 จะไดจากการปรับปรุงแบบ บช.6-0 ดังน้ันจึงไมตองทําการบันทึก

แบบ โดยแบบจะถูกนําไปใชทําการสํารวจทุกฟารมที่มีผลผลิตในรอบปที่สํารวจ 

 9.3 สป.6-5 แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงปู 

  9.3.1 รายการหัวแบบ ประกอบดวย 

   (1) ช่ือแบบสํารวจ 

   (2) ป ใหระบุปที่สํารวจ เชน การสํารวจขอมูลในรอบการสํารวจ ป 2561 (1 มกราคม -

ธันวาคม 2561) จะตองระบุปเปน 2561 

   (3) ช่ือเกษตรกร/นิติบุคลล ใหบันทึกช่ือของเกษตรกรหรือนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง 

ซึ่งเปนรายช่ือในแบบ บช.6-5  

   (4) เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ใหบันทึกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

ของเกษตรกรหรือเลขทะเบียนของนิติบุคคลเจาของฟารมตัวอยาง ซึ่งขอมูลตองสอดคลองตรงกับใน 

แบบบช.6-5 

   (5) ช่ือฟารม ใหบันทึกช่ือฟารม หากไมมีใหใสเครื่องหมาย “-” (กรณีไมมีช่ือฟารมจะใช

ช่ือเกษตรกร/นิติบุคคลแสดงแทน) 

   (6) เลขทะเบียนฟารม ใหบันทึกหมายเลขทะเบียนฟารม 10 หลักของกรมประมง เชน 

8401000001 หากเปนฟารมที่ยังไมเคยข้ึนทะเบียนใหบันทึกเลขทะเบียนฟารมที่ระบบสถิติฯ สรางใหอัตโนมัติ 

เชน S840100001 

   (7) ประเภทฟารมเลี้ยง ใหทําเครื่องหมาย “” ในชอง  เพื่อระบุประเภทฟารมเลี้ยง 

ซึ่งการเลี้ยงปูปกติจะเปนการเลี้ยงแบบพาณิชย 

   (8)ที่ต้ังฟารม ไดแก เลขที่ หมูที่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท 

ใหบันทึกใหครบถวน โดยขอมูลสถานที่ต้ังฟารมของฟารมตัวอยางจะตองตรงกับขอมูลในแบบ บช.6-5 
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   (9) ช่ือพนักงานแจงนับ ใหบันทึกช่ือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํารวจ 

   (10) ตําแหนง ใหบันทึกตําแหนงของพนักงานแจงนับ  

   (11) วันที่สํารวจ ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงานสํารวจ 

  (รายการขอมูลขอ (3)-(7) จะสอดคลองตรงกับแบบ บช.6-5 ซึ่งในการบันทึกขอมูลฟารมเลี้ยง

ตัวอยางเขาระบบสถิติฯ รายการหัวแบบจะบันทึกเฉพาะเลขทะเบียนฟารม ช่ือพนักงานแจงนับ ตําแหนง และ

วันที่สํารวจเทาน้ัน สวนที่เหลือระบบสถิติฯ จะดึงขอมูลมาใหอัตโนมัติ) 

  9.3.2 รายการที่สํารวจขอที่ 1  

   (1) จํานวนหนวยเลี้ยงรวม...บอดิน/บอซีเมนต/คอก/ตะกรา/กลอง ใหบันทึกจํานวนรวม

ทั้งหมดของบอ หรือคอก หรือตะกรา หรือกลองที่ใชเลี้ยงปูและมีผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ 

   (2) เน้ือที่เลี้ยงรวม...ไร/ตร.ม. ใหบันทึกเน้ือที่ผิวนํ้าของบอ หรือคอก หรือตะกรา หรือ

กลองที่ใชเลี้ยงปูและมีผลผลิตหรือมีการจับในรอบปที่สํารวจ มีหนวยเปนไรหรือตารางเมตร 

  9.3.3 รายการที่สํารวจขอที่ 2 ปูที่ปลอยพันธุและปริมาณผลผลิตทั้งป 

   (1) สดมภที่ 1 เลี้ยงครั้งที่หมายถึง ครั้งที่ของการปลอยพันธุปูลงเลี้ยงในรอบปสํารวจ โดย 

“ครั้ง” จะหมายถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิตปู ในการเลี้ยงเริ่มต้ังแตปลอยพันธุปูเลี้ยง  

   (2) สดมภที่ 3-4 จํานวนหนวยเลี้ยง และ เน้ือที่เลี้ยง (ไร/ตร.ม.) ใหบันทึกจํานวนบอ หรือ

คอก หรือตะกรา หรือกลอง และเน้ือที่ผิวนํ้ารวมทุกหนวยเลี้ยง ที่ใชเลี้ยงในแตละครั้ง จําแนกตามลักษณะ 

การเลี้ยงและชนิด โดยเน้ือที่เลี้ยงมีหนวยเปนไรหรือตารางเมตร 

   (3) สดมภที่ 5-6 เดือน/ป ที่ปลอย-จับ ใหบันทึกชื่อเดือนและปที ่ เริ่มปลอยพันธุปู  

ลงเลี้ยง และช่ือเดือนปที่จับปูขายจนหมด ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใชเลี้ยงปูในแตละครั้ง โดยปที่จับปูตองเปนป 

ที่สํารวจเทาน้ัน สวนการปลอยพันธุลงเลี้ยงอาจปลอยในปกอนหนาปสํารวจก็ได เชน ปลอยเดือนธันวาคม 

2560 จะบันทึกเปนธ.ค.60 จับเดือนกุมภาพันธ 2561 จะเปนบันทึกเปน ก.พ.61 เปนตน 

   (4) สดมภที่ 7-9 พันธุปูที่ปลอย ประกอบดวยขอมูล ขนาด ปริมาณ และราคาเฉลี่ยของ

พันธุที่ปลอย ใหบันทึกจํานวนตัวตอกก. จํานวนที่ปลอย(กก.) และราคาเฉลี่ยตอกก.ของพันธุปูที่ปลอยลงเลี้ยง

รวมทุกหนวยการเลี้ยงในครั้งน้ัน โดยจําแนกตามลักษณะการเลี้ยง 

   (5)สดมภที่ 10 ปริมาณทั้งหมด (กก.) ใหบันทึกปริมาณปูทั้งหมดที่จับขายในแตละครั้ง โดย

ผลผลิตมีหนวยเปนกิโลกรัม  

   (6) สดมภที่ 11 ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) ใหบันทึกราคาซื้อขายของปู ที่หนาฟารมโดยไม

แยกขนาด มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

   (7)สดมภที่ 12 ลักษณะปูที่ขาย ใหบันทึกลักษณะปูที่ขายวาเปน ปูน่ิม, ปูขุน (ปูเน้ือ) หรือ

ปูไข 

   (8) สดมภที่ 13 จํานวนตัวตอ กก. (ตัว) ใหบันทึกจํานวนตัวของปูที่จับขาย โดยระบุเปน

จํานวนตัวตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม เชน 7 ตัวตอกิโลกรัม กรณีที่จับหลายขนาดใหบันทึกขนาดที่มีปริมาณมาก

ที่สุด 
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   (9) สดมภที่ 14 ชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่เลี้ยงรวม ใหบันทึกชนิดสัตวนํ้าตางกลุมที่ปลอย

พันธุลงเลี้ยงรวมในบอที่เลี้ยงหอยกรณีที่มีลักษณะการเลี้ยงแบบเลี้ยงรวมตางกลุม เชน กุงกุลาดํา เปนตน ทั้งน้ี

ไมนับรวมสัตวนํ้าจากธรรมชาติ 

  9.3.4 รายการที่สํารวจขอที่ 3 หมายเหตุ ใหบันทึกเหตุการณหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอ 

การเลี้ยงทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อแจงสาเหตุที่ทําใหขอมูลผิดเพี้ยนไปจากสภาวะปกติ 

 หมายเหตุ : สํานักงานประมงจังหวัดสงผลการสํารวจโดยการบันทึกขอมูลเขาระบบสถิติ 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามกรอบเวลาที่กําหนด 

10. ตัวอยางแบบสํารวจ 

 (สําหรับตัวอยางวิธีการบันทึกแบบ บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าดําเนินการตามที่กลาวไวใน

การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด) 
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ตัวอยาง การบันทึกแบบ สป.6-5 

กรณีเลี้ยงปูเปนสัตวนํ้ารอง 2 
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ตัวอยาง การบันทึกแบบ สป.6-5 

กรณีเลี้ยงปูเปนสัตวนํ้าหลัก 
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ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อแบบสาํรวจ 

การสํารวจปรมิาณการจับสตัวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชย 

1) สป.1-1 แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลากและอวนรุนเคย 

2) สป.1-2 แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลอมจับ 

3) สป.1-3 แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณชิยประเภทคราด 

4) สป.1-4 แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนครอบ/ชอน/ยก 

5) สป.1-5 แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทอวนลอย/จม/ลอมติดตา 

6) สป.1-6 แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภท 

7) สป.1-7 แบบบันทึกการทําการประมงเครื่องมือประมงพาณิชยประเภทเบ็ดและอ่ืนๆ 

การสํารวจปรมิาณการจับสตัวน้ําเค็มจากการทําการประมงพื้นบาน 

1) บช.2-1 บัญชีรายช่ือชาวประมงที่ทําการประมงพ้ืนบาน 

2) สป.2-1 แบบสาํรวจขอมูลการจับสัตวนํ้าจากการทําการประมงพ้ืนบาน 

การสํารวจราคาสัตวน้ําเค็ม ณ ทาขึ้นปลา 

1) สป.3-1 แบบสาํรวจราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าเค็ม ณ ทาขึ้นปลา 

การสํารวจหนวยธุรกิจการประมง 

1) บช.4-1 จํานวนผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง 

2) บช.4-2 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

3) บช.4-3 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (หองเย็น) 

4) บช.4-4 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (สัตวนํ้ากระปอง) 

5) บช.4-5 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (ปลาปน) 

6) บช.4-6 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าปลา) 

7) บช.4-7 บัญชีรายช่ือผูประกอบการหนวยธุรกิจการประมง (แปรรูปสัตวนํ้า) 

8) สป.4-1 แบบสาํรวจหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าแข็ง) 

9) สป.4-2 แบบสาํรวจหนวยธุรกิจการประมง (หองเย็น) 

10) สป.4-3 แบบสาํรวจหนวยธุรกิจการประมง (สัตวนํ้ากระปอง)  

11) สป.4-4 แบบสาํรวจหนวยธุรกิจการประมง (ปลาปน) 

12) สป.4-5 แบบสาํรวจหนวยธุรกิจการประมง (นํ้าปลา) 

13) สป.4-6 แบบสาํรวจหนวยธุรกิจการประมง (แปรรูปสัตวนํ้า) 

การสํารวจผลการทําประมงน้ําจืดจากธรรมชาติ 

1) บช.5-1 แบบสาํรวจจํานวนครัวเรือนประมงนํ้าจืด 

2) สป.5-1 แบบสาํรวจผลการทาํประมงนํ้าจืดจากธรรมชาติ 

3) บช.5-2 แบบบัญชีรายช่ือแหลงนํ้า 
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ภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ํา 

1) บช.6-0 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้า(ภาพรวมทุกชนิด) 

การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

1) บช.6-1 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

2) สป.6-1 แบบสาํรวจผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเล 

1) บช.6-2 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงกุงทะเล 

2) สป.6-2ก แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนา 

3) สป.6-2พ แบบสํารวจผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา 

การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงปลาน้ํากรอย 

1) บช.6-3 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

2) สป.6-3 แบบสาํรวจผลผลิตการเลี้ยงปลานํ้ากรอย 

การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงหอยทะเล 

1) บช.6-4 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงหอยทะเล 

2) สป.6-4 แบบสาํรวจผลผลิตการเลี้ยงหอยทะเล 

3) บช.6-4ป บัญชีรายช่ือผูทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมงโปะ 

4) สป.6-4ป แบบสํารวจผลผลิตหอยแมลงภูจากปกโปะ 

การสํารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงป ู

1) บช.6-5 บัญชีรายช่ือผูเลี้ยงปู 

2) สป.6-5 แบบสาํรวจผลผลิตการเลี้ยงปู 
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ภาคผนวกที่ 2 รายชื่อสัตวน้าํสําหรับการสาํรวจสถิติประมงทะเลและการเพาะลี้ยงสตัวน้ําชายฝง 

ที่ ชนิดสัตวน้ํา รหัส ชื่อทองถ่ิน/ชือ่เรียกอ่ืนๆ  ชื่ออังกฤษ 

1  ปลาท ู 101 ปลาทู,ปลาทูปากจิ้งจก Short mackerel 

2 ปลาลัง 102 ปลาโมง ปลาโงง ปลาทูโมง Indian mackerel 

3 ปลาอินทรี 103 ปลาเบกา ปลาอีกันตะริงิ ปลาโอพวย Indo-Pacific king 

mackerel 

4 ปลาดาบลาว 104 ปลาไซตอ ปลาไซโต Dorab wolf-

herring 

5 ปลาโอดํา 105 ปลาโอดํา ปลาโอหมอ ปลาโอวพวย จิวอ้ัง Longtail tuna 

6 ปลาโอลาย 106 ปลาโอลาย  ปลาแปะพวย จิวอ้ัง Kawakawa 

7 ปลาโอแกลบ 107 ปลาโอแกลบ Frigate tuna 

8 ปลาโอหลอด 108 ปลาโอหลอด Bullet tuna 

9 ปลาทูแขก 109 ปลาทูแขก ปลาทูแขกลูกกลวย ปลาทูแขกตาโต Japanese scad 

10 ปลาแขงไก 110 ปลาหางแข็ง ปลาตีโลง ปลาอีลอง/อีโลง ปลาขาไก  

ปลาจุยจิน ปลากํากวย ปลาชัดยื้อ ปลามง ปลาแฮกํา 

ปลาผมนาง ปลาจุม ปลามัง ปลาโฉมงาม ปลาหนา

มอม ปลาเซกเลา 

Hardtail scad 

11 ปลาสีกุน 111 ปลาสีกุนกลม ปลาสีกุนผี ปลาสีกุนบ้ัง ปลาสีกุนกบ 

ปลาสีกุนจุดเหลือง ปลาสีกุนเซียว ปลาสีกุนลากชาย 

ปลาเสลียบ ปลาเฉลียบ ปลาเสียด ปลาสีเสยีด  

ปลากิมซิว ปลาสละ ปลาขางลวก ปลาสีขนทะเล 

ปลาหางก่ิว ปลาหางเหลี่ยมทอง ปลาสีขนทอง ปลาสี

ขนลากชายปลาสีกุนเกาะ ปลาหางกิ่งหมอ ปลาขาง

เหลืองสีกุนบ้ัง 

Trevally 

12 ปลาสีกุนตาโต 112 ปลาสีกุนตาหวาน ปลาสีกุนทอง ปลาสีกุนตาพอง

ปลาต้ัวมักโควปลาตาจง 

Bigeye Scad 

13 ปลาสําล ี 113 ปลาชอลําดวน Blackbanded 

trevally 

14 ปลากุเรา 114 ปลาอีกันรางึน ปลาอายแหยว ปลาอายอุก  

ปลาหนวดพราหมณ ปลากวยขนุน ปลากุริว 

ปลาดับขนุน ปลาหนาหงษ ปลาโอเชียวโงว 

ปลาซุนฮอง ปลาอีกันซะราง้ิน 

Threadfin 
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ภาคผนวกที่ 2 (ตอ) 

ที่ ชนิดสัตวน้ํา รหัส ชื่อทองถ่ิน/ชือ่เรียกอ่ืนๆ  ชื่ออังกฤษ 

15 ปลาหลังเขียว 115 ปลาอกแร ปลากุแลกลวย ปลาอกแรกลวย  

ปลากุแรสั้น/ยาว/แบน ปลาแชลั้น 

Sardine 

16 ปลากะตัก 116 ปลาหางไก  ปลามะลิ  ปลาหวัออน  ปลาไสตัน  

ปลาชวยกัง  ปลาย่ิวเกี๊ยะ ปลาเกย  ปลาจิ้งจั้ง 

Anchovy 

17 ปลากระบอก 117 ปลากระบอกทุกชนิด ปลาหมก ปลากะบก  

ปลากะเมาะ 

Mullet 

18 ปลาจะละเม็ดดํา 118 ปลาโอวเซีย ปลายะวาอีดํา Black pomfret 

19 ปลาจะละเม็ดขาว 119  
ปลาจะละเม็ดเทา ปลาหางวาฬ ปลาแปะเซยี 

ปลาหมาแหน ปลาเตาเตย ปลายะลาปูเตะ 
Silver pomfret 

24 ปลาทรายขาว 203  ปลาทรายขาว  ปลากรัง  ปลาขี้เหม็น  ปลาหลัง

ดาง   ปลาทรายเหลือง  ปลาทรายขาวจุด 

Monocle bream 

25 ปลาปากคม 204  ปลาเปดบอมเบย ปลาไลกอ ปลาปากคมจุด 

ปลาปากคมลาย ปลาปากคมหูดํา ปลานาโก 

Lizardfish 

26 ปลาดาบเงิน 205  ปลาดาบทอ ปลาต้ัวริ้ว Hairtail 

27 ปลากะพงแดง  206  ปลาเหลืองโพลง ปลาโจวโลวเก๊ียะ ปลาอ้ังเคย  

ปลากิมซอง ปลาอ้ังเซี๊ยบ ปลาจาน ปลาแดงเล็ก  

ปลาแดงใหญ ปลาเหลืองขมิ้น ปลาขางแดง 

ปลาอ้ังโจว ปลาชุนฮอง ปลาทรายแดงใหญ  

ปลากะพงขางเหลือง ปลาปานหางเหลือง  

ปลามุโร ปลาลกูกลวย ปลากะพงปากหมู  

ปลากะพงหนาต้ัง ปลาเหลืองปลองหมอ  

ปลาหมูสี ปลาหมูสีหนายาว ปลาหมูสีหนาสั้น 

ปลาหมูสีลาย ปลาตะกรับทะเล ปลาหางมวง 

ปลาขางตะเภา ปลาครืดคราด 

Snappers 

28 ปลากะพงขาว  207  ปลาโจวโลว ปลากะพงขาว ปลากะพงตาแมว Seabass 

29 ปลาตาหวาน  208  ปลาตาพอง ปลาหมักดง ปลาตาโตตาหวาน Big-eyes 

30 ปลาเห็ดโคน  209  ปลาซอนทรายแทง ปลาซอนทราย ปลาบุรดุ 

ปลาทราย 

Sand whitings 

31 ปลาดุกทะเล  210  ปลาดุกทะเล ปลาบ่ินแกว ปลาเปดแกว ปลาสาม

เง่ียง ปลาซัวมอ ปลาดัก 

Marine catfish  
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ภาคผนวกที่ 2 (ตอ) 

ที่ ชนิดสัตวน้ํา รหัส ชื่อทองถ่ิน/ชือ่เรียกอ่ืน ๆ  ชื่ออังกฤษ 

32 ปลากดทะเล  211  ปลาเลียวเซียว ปลาริวกิว ปลาริวกิวหมอ  

ปลาลูทู ปลาทกูัง ปลากดโคกกะโส ปลากดขี้ลิง 

ปลาเซียว ปลากดดานหลาว ปลากดหัวยาว  

ปลากดเหลือง/กดแดง/กดขาว ปลาตัวโต  

ปลาอีติก ปลากดครีบยาว 

Giant catfish  

33 ปลากระเบน  212  ปลาโรนัน ปลารางกระแส ปลาอีมด  

ปลาหัวจิ้งจกปลากระบาง ปลาตุกตา ปลาย่ีสน  

ปลาราหู ปลารัมเพรียง ปลาอายเปยก  

ปลาจองมอง 

Ray  

34 ปลาฉลาม  213  ปลาฉลามทุกชนิด ปลาชายกรวย ปลาฉนาก 

ปลางอกแงก ปลาจอหงวน 

Shark  

35 ปลาลิ้นหมา  214  ปลาเกาจี้ ปลาลิ้นควาย ปลาที่โปะ  

ปลาลิ้นกะบือ ปลาลิ้นควายจุดดํา ปลาลิ้นเสือ 

ปลาลิ้นหมาหงอนสั้น ปลายอดมวง 

Flatfish  

36 ปลาจักรผาน  215  ปลาซีกเดียว ปลาโทวท ี Indian halibut   

37 ปลายอดจาก  216  ปลาหลด ปลาเง้ียว ปลาไหลทะเล Conger eel  

38 ปลาเกา  217  ปลากะรังทุกชนิด ปลาหมอทะเล ปลาตุกแก 

ปลาราปูแดง 

Grouper  

39 ปลาชอนทะเล   Cobia 

40 ปลานวลจันทรทะเล   Milkfish 

41 ปลาเลย  301  ปลาเศรษฐกิจที่ไมสดคละรวมกัน หรือปลาราคา

ดีที่ไมสามารถแยกชนิดไดเชน ปลาโคก ปลา

สรอยนกเขา ปลานวลจันทรทะเลปลาแมวและ

ปลาอ่ืน ๆ  

Other food fish  

42 ปลาเปด  401  ปลาไก Trashfish 

43 กุงแชบวย  501  กุงแชบวย กุงเปลือกขาว กุงขาว Banana prawn  

44 กุงกุลาดํา  502  กุงกุลาดํา กุงกะลา กุงสีกุลา กุงหนวดดํา Giant tiger 

prawn  

45 กุงกุลาลาย  503  กุงกุลาลาย กุงหนวดลาย Tiger prawn  

46 กุงเหลือง  505  กุงเหลือง กุงหางมวง กุงเหลืองหลังไข King prawn  

47 กุงโอคัก  506  กุงโอคัก กุงตะกาด School prawn  
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ภาคผนวกที่ 2 (ตอ) 

ที่ ชนิดสัตวน้ํา รหัส ชื่อทองถ่ิน/ชือ่เรียกอ่ืน ๆ  ชื่ออังกฤษ 

48 กุงแวนนาไม  กุงขาว White Shrimp 

49 กุงอ่ืน ๆ 507 กุงมังกร กุงกามกราม กุงจิ๊กโก กุงลายนํ้าเงิน  

กุงตีนแดง กุงตะเข็บ กุงหัวแข็ง กุงกะตอม  

กุงปลอง กุงทราย กุงหัวมัน กุงหิน กุงอ่ืน ๆ  

Other prawn  

50 กั้งกระดาน  508  กั้งกระดานแดง Flathead prawn  

51 กั้งต๊ักแตน  509  กั้งไข กั้งหางจุด Mantis shrimp  

52 เคย  510  กุงกุตาดํา กุงตาแดง Acetes 

53 ปูมา  601  ปูมา  Blue Swimming 

crab  

54 ปูทะเล  602  ปูทะเล ปูทองแดง ปูทองดํา ปูดํา ปูหนามเตย  

ปูเขียว 

Mud crab  

55 ปูอ่ืน ๆ   603  ปูใบ ปูหนุมาน ปูหิน ปูแสม ปูดาว ปูลาย  

ปูอ่ืน ๆ  

Other crab  

56 ปูจักจั่น  603  ปูจักจั่น Forg crabs 

57 หมึกกลวย  701  หมึกกลวย  หมึกหลอด Squids 

58 หมึกกระดอง  702  หมึกกระดอง  Cuttle fishes 

59 หมึกสาย  703  หมึกสาย  หมกึยักษ หมึกกระ Octopus 

60 หมึกหอม  704  หมึกหอม (หมกึเมืองจีน , หมึกกวยใส)  

หมึกตะเภา 

Bigfin reef squid 

61 หอยแครง  801  หอยแครง Granular ark 

62 หอยแมลงภู  802  หอยแมลงภู Asian green 

mussel 

63 หอยนางรม  803  หอยนางรม หอยจาน หอยอีรม หอยตะโกรม Oysters 

64 หอยกะพง  804  หอยกะพง หอยปกคั๊ก Horse mussels 

65 หอยลาย  805  หอยลาย Short necked 

clam 

66 หอยเชลล  806  หอยเชลล หอยพัด Asian moon 

scallop 

 

 

 

188



ภาคผนวกที่ 2 (ตอ) 

ที่ ชนิดสัตวน้ํา รหัส ชื่อทองถ่ิน/ชือ่เรียกอ่ืน ๆ  ชื่ออังกฤษ 

67 หอยอ่ืน ๆ   807  หอยหวาน หอยจอบ หอยตลับ หอยเสียบ  

หอยมุกจาน หอยมือเสือ หอยพิม หอยมือแมว 

หอยกะปุก หอยซองพลู หอยจุบแจง หอยหลอด 

หอยคราง หอยอ่ืน ๆ  

Other shellfishes 

68 แมงกะพรุน  901  แมงกะพรุน Jellyfish 

69 สัตวนํ้าอ่ืน ๆ   902  แมงดาทะเล ปลงิทะเล สาหรายทะเลสัตวนํ้าอ่ืน 

ๆ นอกจากน้ี 

Others 
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ภาคผนวกที่ 3 รายชื่อสัตวน้าํสําหรับการสาํรวจสถิติประมงน้ําจืดและการเพาะลี้ยงสตัวน้ําจืด 

ที่ ชนิดสัตวน้ํา ชื่อทองถ่ิน/ชือ่เรียกอ่ืน ๆ ชื่ออังกฤษ 

1 ปลานิล    Nile tilapia 

2 ปลาทับทิม/นิลแดง   Red tilapia 

3 ปลาไน  หลี หลีโกว Common carp 

4 ปลาตะเพียน  โมงคา ปาก Barp 

5 ปลาสลิด  ใบไม Snake skin gourami 

6 ปลาจีน   Chinese major carps 

 7 ปลาดุก   Walking catfish 

8 ปลาดุก (บ๊ิกอุย)   Gunther’s Walking catfish 

9 ปลาดุกเทศ    

10 ปลาชอน   Striped snake-head fish 

 11 ปลาสวาย   Striped catfish 

12 ปลานวลจันทร   Cyprinidae-Labeoninae  

 13 ปลาหมอไทย  สะเด็ด เข็ง Climbing perch 

 14 ปลาหมอเทศ   Java tilapia 

 15 ปลาหมออ่ืน ๆ    

16 ปลาสลาด  ฉลาด Featherback 

17 ปลาย่ีสกไทย  เอิน  เอินตาแดง  อิสก  กะสก Seven-stripped carp 

18 ปลาย่ีสกเทศ   Ro Hu 

 19 ปลาไหล  เอ่ียน Swampeel 

20 ปลาเทโพ  หูหมาด ปง เตาะ Black ear catfish 

21 ปลาเทพา  เลิม Chao phraya giant 

 22 ปลาเคา  คาว White sheatfish 

23 ปลาชะโด  แมลงภู ไอปอก Giant snake-head 

 24 ปลาเน้ือออน  นํ้าเงิน แดง แดงไหนาง Common sheatfish 

25 ปลาแขยง  แขยงหิน แขยงขางลาย แขยงหนู 

แขยงนวล แขยงแถบขาว แขยงใบ

ขาว แขยงธง 

Catfish 

26 ปลากระสง  กระจน อีจน Blotched snake head 
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ภาคผนวกที่ 3 (ตอ) 

ที่ ชนิดสัตวน้ํา ชื่อทองถ่ิน/ชือ่เรียกอ่ืน ๆ ชื่ออังกฤษ 

27 ปลาแปน  แปนแกว Siamese glassfish 

28 ปลาตะโกก  ปลาโจก Barb 

29 ปลาคางเบือน   Twisted-jaw sheatfish 

 30 ปลาบึก   Mekong giant catfish 

31 ปลาตะพาก  ปก ปากดํา Golden belly barb 

32 ปลาบู  บูจาก บูเอ้ือย Sand goby, Marble 

 

 
33 ปลากระด่ี  กระด่ีนาง กระด่ีแสงจันทร Moonlight gourami 

 34 ปลากดแกว  คัง กดหางแหง กดขางหมอ  

กดเขี้ยว เคิง 

Red tail Mystus 

35 ปลาตอง   Blanc’s striped 

 36 ปลารากกลวย  ซอนทราย Horse-face loach 

37 ปลาแกมชํ้า   Red-cheek barb 

38 ปลามา  กวง กวาง Boeseman croaker 

39 ปลาหม ู   Yellow trill botai 

40 ปลาหมอตาล  ใบตาล, จูบ Temminck’s kissing 

 41 ปลากดเหลือง  กดขี้ลิง กดเหลอืงเล็ก Yellow mystus, Green 

 

 

42 ปลากระแห  ตะเพียนหางแดง ลําปา เลียนไฟ Schwanenfeld’s tinfoil 

barb 

43 ปลาชะโอน  สยุมพร Two-spot glass catfish 

44 ปลาสังกะวาด  ยอนยอนเขียวชะวาด PlaSangawadLuang 

45 ปลากาดํา  เพ้ีย Black Shark 

46 ปลาหมอชางเหยียบ  โคว แปะหมอนํ้า Striped tigernandid 

47 ปลากระสูบ   Hampala barb 

48 ปลาสรอยนกเขา     Carp 

49 ปลากะมัง  วี เลียม เหลี่ยม แพะ สะกาง Smith’s barb 

50 ปลาสรอยขาว  สรอยหัวกลม Siamese mud carp 

51 

 

ปลากราย 
 

หางแพน  ตองกราย Clown featherback,Clown 

knifefish 
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ภาคผนวกที่ 3 (ตอ) 

ที่ ชนิดสัตวน้ํา ชื่อทองถ่ิน/ชือ่เรียกอ่ืน ๆ ชื่ออังกฤษ 

52 ปลากระทิง   Spiny - eel 

53 ปลาแรด  มิน เมน Giant gourami 

54 ปลาแปบ  แปบหางดอก แปบควาย Sword minnow 

55 ปลาซิวปลาไสตัน 
 

หนามหลัง ตะเพียนทราย,  

แมกระเดง หญา ตาแดง 

Indian River Barb 

 

56 ปลากะเบนนํ้าจืด   Freshwater stingray 

57 ปลาพลวง  พลวงทอง พลวงหิน Gold soro brook carp,  

soro brook carp 

58 ปลาหลด  หลดจุด Peacock eel, Spotted 

spiny eel 

59 ปลาขาวเมา   Glass fish 

60 ปลาแค   Giant bagarius 

61 ปลาเสือตอ   Siamese tiger fish 

62 ปลาจาระเม็ดนํ้าจืด    

63 ปลาอ่ืน ๆ    Other fish 

64 กุงกามกราม  กุงหลวง กุงนาง กุงแมนํ้า 

กุงนํ้าจืด 

Giant freshwater prawn 

65 กุงอ่ืน ๆ    Other freshwater prawn 

66 กบ   Frog 

67 หอยโขง   Apple snail 

68 หอยขม   Pond snail, River snail 

69 หอยมุกนํ้าจืด    

70 หอยนํ้าจืดอ่ืนๆ    

71 ตะพาบนํ้า   Soft-shell turtles 

72 ปูนา   Black rice crab 

73 สัตวนํ้าจืดอ่ืน ๆ    Others 
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ภาคผนวกที่ 4 รายชื่อเครื่องมือทําการประมงที่สําคัญในประเทศไทย 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

อวนลอมจับ อวนลอมจับมีสายมาน อวนลอมจับปลา

กะตัก 

อวนลอมปลากะตัก /อวน

ปลาหัวออน /อวนเฉลงคัน 

/อวนปลาช้ิงช้ัง 

  อวนดํา อวนดํา-ฉลอม /อวนลอม

ตะเกียง 

  อวนลอมซั้ง อวนซั้ง 

  อวนลอมจับปลาท ู อวนลอมปลาท ู/อวนเขียว 

  อวนลอมจับปลาโอ อวนลอมปลาโอ / 

อวนปลาโอ 

  อวนลูกหมา อวนลอมเรือหาง /อวนดํา 

  อวนตังเก อวนตังเก 

  อวนลอมหมึก อวนลอมเรือหาง /อวนดํา 

  อวนลอมจับอ่ืน ๆ  อวนลอมจับอ่ืน ๆ  

 อวนลอมจับ 

ไมมีสายมาน 

อวนกลัดขอปลา

กะตัก 

อวนกลัดขอ /อวนปลา 

หัวออน /อวนปลาเกย 

  อวนกลัดขอปลาหลัง

หิน 

อวนลอมปลาหลงัหิน /

อวนปลาหลังหิน 

  อวนลอมจับ 

ปลาซิวแกว 

อวนลอมจับปลาซิวแกว 

  อวนลอมจับอ่ืน ๆ  อวนลอมจับอ่ืน ๆ  

ประเภทกางก้ันแลวลาก อวนลอมจับ 

ไมมีสายมาน 

อวนทับตลิ่ง อวนลากทับตลิ่ง /อวนเข็น 

/อวนชัก 

  มอง มองลาก /มองไทย /วง 

  ผาบางเจียดเคย เจียดเคย /ผาบาง /ผา

เจียด /ผาเกียด 

  ชอนลาก ชอน (อวนรูปสี่เหลี่ยม  

มีถุง คน 3-4 คน ลากชอน

ลากเขาหาตลิ่ง) 

   อวนกางกั้นอ่ืน ๆ  อวนกางกั้นแลวลากอ่ืน ๆ  
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ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

ประเภทอวนลาก อวนลาก อวนลากนํ้าจืด อวนลากนํ้าจืด 

   อวนลากมุงเขียว อวนลากมุงเขียว 

 อวนลากคู อวนลากคู อวนลากคู 

 อวนลากแผนตะเฆ อวนลากแผนตะเฆ

ปลา 

อวนลากปลา / 

อวนลากเด่ียว 

    อวนลากแผนตะเฆกุง อวนลากกุง / 

อวนลากแคระ / 

อวนลากคันถาง 

    อวนลากแผนตะเฆ

เคย 

อวนลากเคย 

    อวนลากแผนตะเฆ

แมงกะพรุน 

อวนลากแมงกะพรุน 

  อวนลากคานถาง อวนลากคานถางกุง อวนลากกุง /อวนลากแขก 

/อวนลากแขก 

   อวนลากคานถาง

แมงกะพรุน 

อวนลากแมงกะพรุน /

อวนลากจอหนัง 

    อวนลากคานถาง

ปลิงทะเล 

อวนลากปลิงทะเล 

ประเภทคราด คราดหอยไมใชเรือ

ยนต 

เฮียหอยกะพง "รา"หอยกะพง 

 คราดหอยไมใชเรือ

ยนต 

คราดหอยอ่ืน ๆ  คราดหอยตลับ คราดหอย

เสียบ คราดหอยอ่ืน ๆ  

    คราดปลิงทะเล คราดปลิง /"รา"ปลิงทะเล 

  คราดหอยใชเรือยนต คราดหอยลาย เรือ"รา"หอยลาย 

    คราดหอยแครง กั๊วะ /เรือ"รา"หอยแครง 

ประเภทอวนชอน/ อวนชอน /อวนยก ลี่ ลี่ 

อวนยก  บามนํ้าจืด บามนํ้าจืด 

   ชอนอ่ืน ๆ  ชอนอ่ืน ๆ  

  ชอนสน่ัน ชอนหางเหยี่ยว 
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ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

 ประเภทอวนชอน/ 

อวนยก 

 อวนชอน /อวนยก ชอน ผาชอน (ทําประมง 

แบบเดียวกับสวิง) 

  อวนยก บามปลากระบอก บาม /บามจับ

ปลากระบอก 

  อวนยกปลากะตัก อวนชอนปลากะตัก / 

ไดกะตัก /อวนเฉปลา

กะตัก /ไดหัวออน 

  อวนซั้งปลาจะละเม็ด

ดํา 

ซั้งปลาจะละเม็ดดํา / 

ซั้งจะละเม็ด /อวนชอน 

  ยอยก ยอ /จ๋ํา /สดุง /ตาโก 

(เคลื่อนที่) 

    ยอขันชอ แพสดุง (ยอยกขนาดใหญ

ใชประจําที่) 

    ยอยกเคย ยอยกเคย 

  ยอยกปลาอ่ืน ๆ  ยอยกปลา 

    แรวปู จั่นปู /ยอปู /หยอง 

    จั่นหอย จั่นหอยหวาน 

    จั่นปู จั่น /หยอง /ยอปู 

  สวิง สวิงชอน

ปลากระบอก 

ตบปลากระบอก 

    สวิงชอนลูกปลากะรัง พุมปลาเกา /ซัง้ /พุมปลา

เกา 

    สวิงชอนปลาซิวแกว สวิงชอนปลาซิวแกว 

  อวนยก ชอนปก ยอ /ยอกระดก 

  สวิงชอนหมึก สวิงชอนหมึก 

    สวิงชอนกุง ชอนกลม 

   สวิงชอนเคย อีฉก 

  สวิงชอนแมงกะพรุน  สวิงชอนแมงกะพรุน 

   สวิงอ่ืน ๆ  สวิงชอนปลา 
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ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

ประเภทอวนครอบ อวนครอบ อวนครอบปลากะตัก ไดกะตัก /อวนครอบ 

ปลาสายไหม 

    อวนครอบหมึก ไดหมึก /อวนมุง 

   แหปลากระบอก แหปลากระบอก 

  แหยักษ ไดหมึก 

  แหปลาอ่ืน ๆ  แห /แหปลา / แหกุง / 

แหหมึก /แหนํ้าต้ืน / 

แหนํ้าลึก 

ประเภทอวนติดตา อวนติดตา ขาย ขายลอย /ตะครัด /กัด /

ลอมไลปลา /ขายกระทุง /

มอง / มองไหล/ กวาด 

   อวนติดตาอ่ืน ๆ  อวนลอยปลาอ่ืน ๆ /อวน

ถวง /อวนจมปลาอ่ืน ๆ  

  อวนลอมติด อวนลอมติดปลาท ู อวนติด /อวนติดปลาทู /

อวนเอ็น 

    อวนลอมติดปลาโอ อวนติดปลาโอ 

 อวนลอมติด อวนลอมติดปลา

หลังเขียว 

อวนติดปลาหลังเขียว 

    อวนลอมติด

ปลากระบอก 

อวนติดปลากระบอก 

   อวนลอมติดปลากุเรา อวนติดปลากุเรา 

  อวนลอย อวนลอยปลาทู อวนเอ็น 

  อวนลอยปลาลัง อวนปลาโมง /อวนลอย

ปลาโมง 

    อวนลอยปลาอินทรี อวนลอยปลาอินทรี 

   อวนลอยปลา

ดาบลาว 

อวนปลาไซตอ 

  อวนปลาหลังเขียว อวนลอมปลาหลังเขียว 
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ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

ประเภทอวนติดตา  อวนลอย อวนปลากระบอก ขายปลากะบอก /อวน

ปลาซา /อวนลอมติด

ปลากระบอก 

   อวนลอยปลา

จะละเม็ด 

อวนลอยปลาจะละเม็ด 

  อวนลอยปลากุเรา อวนลอยปลากุเรา 

  อวนลอยปลากะพง

ขาว 

อวนลอยปลากะพงขาว 

  อวนจม อวนจมปลาเห็ดโคน อวนลอยปลาเห็ดโคน /

อวนปลาทราย 

    อวนจมกุงมังกร อวนกุงมังกร 

  อวนจมหมึก อวนหมึก /อวนลอยหมึก /

อวนจมหมึกกระดอง 

  อวนจมกุง อวนกุง /อวนกุงสามช้ัน /

อวนใยแมงมุม /อวนลอย

กุง 

  อวนจมปู อวนลอยปู /ขายปู /กัดปู 

/อวนปูจักจั่น /อวนถวงปู

จักจั่น /หยองปูจักจั่น 

ประเภทอวนรนุ อวนรุนไมใชเรือกล ชะนางมือ ชะนาง 

   ระวะรุนกุง ไสกุง 

    ระวะรุนเคย ไสเคย /ชิบ /ชิบไสเคย /

ระวะไสเคย 

  ชอนขาคีม ชอนขาคีม (วาง-กดให

จมนํ้าที่หัวเรือ ยกดูเปน

ครั้งคราว) 

  อวนรุนใชเรือกล อวนรุนเคย อวนรุนเคย 

    อวนรุนอ่ืน ๆ  อวนรุนอ่ืน ๆ  
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ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

ประเภทลอบ ดักจับ ลอบ ไซนอน /ลอบปา 

    ของ ตะของ 

    ลอบยืน ลอบยืนใหญลอบยืนหัวตัด 

    ลอบนอน ลอบนอนใหญ 

    ไซลอย ไซลอย 

  ดักจับปลา ไซดักปลา ไซ /ไซปากแตร /อีโตง /อี

ซอน /เสือนอนกิน 

    ลอบลูกปลากะรัง ลอบปลาเกา /ลอบลูกปลา

เกา 

    ลอบปลาดุกทะเล ลอบปลา /ไซปลา 

    ลอบปลาอ่ืน ๆ  ลอบ /ลอบปลา /ไซปลา /

ลอบนํ้าลึก 

    ลันปลาไหล ลันดักปลาไหล 

  ตุมยืน โทง 

ประเภทลอบ ดักจับปลา ตุมจู ตุม /ลอบ (คลายตะของ 

จับปลาดุก ปลาชอน ปลา

กระทิง ปลากระด่ี) 

    ชุด ชุดดักปลา /ยุด /ซูด 

 ดักจับกุง ลอบกุง ลอบยืน /ไซน่ัง /ไซกุง 

    ลอบนอนดักกุง ลอบดักกุง 

 ดักจับปู ลอบปูมา ลอบปู /ลอบพับ 

   ลอบปูทะเล ลอบปู /ลอบพับ /เชงเลง 

 ดักจับหมึก ลอบหมึกหอม ลอบหมึกหอม 

   ลอบหมึกอ่ืน ๆ  ลอบหมึก /ไซหมึก 

  ดักจับหอย ลอบหอยหวาน ลอบหอย 

ประเภทโปะ ประจําที่ โปะนํ้าต้ืน โปะนํ้าแหง /โปะนํ้าขอด /

หลาด /มุ (ละมุ) /โมะระ /

โมะระกุง 
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ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

ประเภทโปะ ประจําที่ โปะนํ้าลึก โปะรุก /โปะเฝอก / 

โปะยอ /โปะอวน 

ประเภทโพงพาง ประจําที่ โพงพาง โพงพาง 

    รั้วไซมาน โพงพางหลัก /โพงพางปก 

/ฮ้ันซู 

    อวนปากเสือ โพงพางหลักใตนํ้า 

  เคลื่อนที ่ โพงพางหลักลอย โพงพางเคย /ถุงยักษ /

ปองเคย 

    จิบ จิบ 

ประเภทเบ็ด เบ็ดมือ เบ็ดตวัด เบ็ดตวัดปลาโอ 

    เบ็ดพวง เบ็ดพวง 

    เบ็ดตก เบ็ดคัน /เบ็ดตกปลา 

    เบ็ดลอ เบ็ดยั่ว 

  เบ็ดตกหมึก จะนะ /ไอโย /เบ็ดลาก

หมึกหอม 

   เบ็ดตกปลาอ่ืน ๆ  เบ็ดสาย /เบ็ดชัก /ไอโงง /

เบ็ดโงง 

 เบ็ดลาก เบ็ดลากปลาโอ เบ็ดลากปลาโอ 

    เบ็ดลากปลาอินทร ี เบ็ดลากปลาอินทร ี

   เบ็ดลากอ่ืน ๆ  เบ็ดตก /เบ็ดทอด /เบ็ด

เหง่ียง 

 เบ็ดราว เบ็ดราวปลาทูนา เบ็ดราวนํ้าลึก 

  เบ็ดราวปลาอินทร ี เบ็ดราวปลาอินทร ี

    เบ็ดราวปลากุเรา เบ็ดปลากุเรา /เบ็ดกุเรา 

   เบ็ดราวปลาริวกิว เบ็ดปลาริวกิว 

    เบ็ดราวปลากระเบน เบ็ดไวปลากระเบน 

  เบ็ดราวปลาดุกทะเล เบ็ดไว /ละหวายมิรัง / 

เบ็ดปลาดุก /เบ็ดอิสาน 
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ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

 ประเภทเบด็ เบ็ดราว เบ็ดราวปู ราไวปู 

   เบ็ดราวอ่ืน ๆ  เบ็ดราวปลาอ่ืน ๆ / 

เบ็ดราวหนาดิน 

 เบ็ดอ่ืน ๆ  เบ็ดธง เบ็ดปก 

   เบ็ดแรว เบ็ดยัก 

  เบ็ดลอย เตา (ใชเบ็ดประกอบเหย่ือ

ลอ มีทุนแสดงและปลอย

ใหลอยตามนํ้า) 

   เบ็ดนางรํา เบ็ดกระจาน (ทําประมง

คลายกับเบ็ดตวัดไมมี

เหย่ือแตเบ็ดลอยตามนํ้า) 

   เบ็ดฝรั่ง เบ็ดฝรั่ง 

   เบ็ดเลื่อม เบ็ดเลื่อม 

ประเภทเบ็ดเตลด็ เก็บรวบรวม กระดานถีบหอย กระดานถีบ 

  งาแซง งาแซง 

    งมกุง-ปลา งมกุง-ปลา 

   จับปูแสม จับปูแสม 

 เก็บรวบรวม เก็บแมงกะพรุน เก็บแมงกะพรุน 

    เก็บปลิงทะเล เก็บปลิงทะเล 

    เก็บสาหรายทะเล เก็บสาหรายทะเล 

 กระเทาะ /แซะ สัปปะนก ฆอนตอยหอยนางรม 

  แทง ซอมแทงปลาไหล ซอม 

  แหลน แหลน 

  ฉมวก ฉมวกสามงาม 

ฉมวกแทงกุง 

  กราด กราด (กราดไปตามนํ้าเมื่อ

รูวามีปลาก็แทงดวยซอม) 
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ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

 ประเภทเบ็ดเตล็ด เกี่ยว /คลองจับ บวงปลาไหลทะเล บวงปลาไหลทะเล 

    ขอเกาะปลาหลด ขอเกาะปลาหลด 

    ขอขุดปูทะเล ตะขอขุดปู /ตะขอ /ตะขอ

ลวงปู 

  ดักจับ ไซธนู ไซนู 

    อีจู อีตุก /กระจู 

    ลี่ ลี่ (จิบ +เผือก) 

  อีดูด อีดูด (มีลักษณะและวิธีทํา

ประมงคลายสวิง) 

    น่ังได น่ังได 

    ตุมโพง ตุมโพง (ใชเหยื่อลอปลา

ในขณะนํ้าขึ้น ปากตุมปริ่ม

นํ้าจับปลาตอนนํ้าลด) 

    ดักจับอ่ืน ๆ  ตองเตนชะแคร 

 ยิง ฉมวกยิงปลา ปนฉมวก 

    ลูกดอก กลองเปา 

    ปนลูกกรด ปนลูกกรด 

 หลอกใหตกใจ เรือผีหลอก เรือกัตตา /เครียด 

    หลุมปลาโจน หลุมปลาโจน 

    เรือเครียดกุง เรือเซียดกุง 

 อวนไล /ตอนสัตวนํ้า อวนตอนปลากองหิน อวนญี่ปุน /อวนมุโรอาม ิ

  ลากดวยแรงคน ชิงลากเคย ชิง 

 ครอบ สุม สุมปลา /สุมกระโจน / 

สุมกลอง /สุมตะเคียว 

  สุมสาน อีงวม /ครอบงวม 

    อีโหง อรหง (สุมเลก็) 

    จั๊กลาก ลาคอน 

  ปดกั้นสัตวนํ้า อวนปดบาง อวนปดอาว /อวนกางเคย 

 

201



ภาคผนวกที่ 4 (ตอ) 

ประเภทเครื่องมือ

ประมง 

ลักษณะ 

เครื่องมือประมง 

ชื่อเครื่องมือประมง ชื่อพอง /ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ที่ใชเรียก 

 ประเภทเบ็ดเตล็ด   อวนรัง อวนรัง (นําไมปกใหอวน

คงรูปสี่เหลี่ยม จับปลา

ตอนนํ้าลด) 

  ลอมสัตวนํ้า กร่ํากุง กร่ํากุง 

    เฝอกลอมกร่ํา กร่ําปลาดุก /หม่ําปลาดุก 

/เฝอก /กระบัง /ปก /

เกริ่น /หญากร่าํ /หม่ํา 

  อวนลอมกร่ํา อวนลอมกร่ํา (ใชลอม

บริเวณกร่ํา จับปลาดวย

สวิง) 

  ชอนสัตวนํ้า เขิง ตะแกรง (เครื่องจักสาน

รูปทรงกลม ทาํประมง

แบบเดียวกับสวิง) 

  ดักชอน ดักชอน (ทําการประมง

แบบเดียวกับสวิงตางกัน 

ที่รูปราง ใชชอนปลา) 

หมายเหตุ:  1 ประเภทเครือ่งมือจําแนกเปน 13 ประเภท (รวมเครื่องมือประมงที่ใชในเขตนํ้าจืด และนํ้าเค็ม) 

 2 ลักษณะเครือ่งมือประมงจําแนกตามลักษณะรูปรางของเครื่องมือประมง หรือวิธีการทําประมง 

และสัตวนํ้าเปาหมายหลัก 

 3 ช่ือเครื่องมือประมงหมายถึง ช่ือเครื่องมือประมงที่ใชเปนทางการหรือช่ือที่ใชกันแพรหลายมาก

ที่สุด 

 4 ช่ือพองหมายถึง ช่ือที่ใชเรียกทั่ว ๆ ไป 
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ภาคผนวกที่ 5 ภาพแผนที่แสดงการแบงเขตแหลงทาํประมงไทย 
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