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ศูนยค์วบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) 
 

บทคัดย่อ 
 

ศึกษาการประมงอวนล้อมจับปลากะตักที่มีการแจ้งเข้าเพื่อขึ้ นสัตว์น้ำศูนย์ควบคุมการแจ้ง 
เข้า - ออกเรือประมงพังงา ช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวนทั้งหมด 26 ลำ พบว่ามีเรือ 2 ขนาด คือ 
ขนาดตั้งแต่ 10.00 - 19.99 ตันกรอส หรือขนาดเล็ก และขนาดตั้งแต่ 20.00 - 29.99 ตันกรอส หรือขนาดกลาง 
ส่วนขนาดความยาวอวนที่ใช้ เรือขนาดเล็กใช้อยู่ในช่วง 250 - 450 เมตร เรือขนาดกลางใช้อยู่ในช่วง 400 - 600 เมตร 
โดยเรือส่วนใหญ่ใช้อวนขนาดความยาว 450 เมตร เรือมีการแจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้ำทั้งหมด 3,234 เที่ยว ออกไป 
ทำการประมงวันเดียวแล้วกลับเข้าฝั่งทั้งหมด อยู่ในช่วง 1 - 24 วัน/เดือน เฉลี่ยเดือนละ 11.58 วัน แหล่งทำการ
ประมงอยู่ในพื้นที่อ่าวพังงา เรือกลุ่มนี้ออกไปทำการประมงทั้งหมด 3,217 วัน แยกเป็นเรือขนาดเล็ก 530 วัน  
อยู่ในช่วง 3 - 17 วัน/เดือน เรือขนาดกลาง 2,687 วัน อยู่ในช่วง 1 - 24 วัน/เดือน ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมด 
2,786,351 กิโลกรัม ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 2,754,169 กิโลกรัม และปลาอื ่นๆ 32,182 กิโลกรัม 
เรือขนาดเล็ก มีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 673.01 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 665.29 กิโลกรัม/วัน 
(ร้อยละ 98.85) และปลาอื่นๆ 7.72 กิโลกรัม/วัน (ร้อยละ 1.15) เรือขนาดกลาง มีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 
904.23 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 893.77 กิโลกรัม/วัน (ร้อยละ 98.84) และปลาอื่นๆ 
10.46 กิโลกรัม/วัน (ร้อยละ 1.16) มีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี ่ยรวม 866.13 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วย 
ปลากะตัก จำนวน 856.13 กิโลกรัม/วัน และปลาอื่นๆ 10.00 กิโลกรัม/วัน อัตราการจับเฉลี่ยรวมของสัตว์น้ำ
ระหว่างฤดูมรสุม พบว่ามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 988.18 ± 425.53 กิโลกรัม/วัน 
รองลงมาคือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 876.00 ± 297.42 กิโลกรัม/วัน และต่ำสุดในช่วงเปลี่ยนมรสุม 
675.60 ± 229.64 กิโลกรัม/วัน โดยอัตราการจับเฉลี่ยในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไมแ่ตกต่างกนัทางสถิติ แต่มีอัตราการจับเฉลี่ยมากกว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
จากผลการวิจัย สามารถใช้เป็นข้อมูล ในการบริหารจัดการ ติดตาม เฝ้าระวังการทำการประมงอวนล้อมจับปลากะตักได้ เช่น 
เรือไม่กลับเข้าท่าภายในวันเดียวกัน การใช้องค์ประกอบสัตว์น้ำกำหนดเป็นค่าอ้างอิงในการตรวจสอบเรือ และการจัดการ 
เชิงเวลาและเชิงพ้ืนที่ (Area Based Approach)  
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Anchovy Purse Seine Fisheries Entering for Fish Landing Purpose 
Through Phang - nga Port - in and Port - out Control Center, in 2018 

 

Pralong  Chanapai 
Port – In and Port – Out Control Center, Area 3 (Phuket) 

 

Abstract 
 

This study examined  anchovy purse seine vessels which entered and Fish Landing 
at Port - in and Port - out Control Center,  Phang-Nga between October 2017 and September 2018. 
A total of 26 different vessels were observed, from 2 sizes: small size, which represented vessels ranging 
from 10.00 - 19.99 gross tonnages (GT), and medium size, which  represented vessel from 20.00 - 29.99 GT. 
For small sized vessels, the length of the net used ranged from 250 - 450 meters, and medium sized vessels, 
used ranged from 400 - 600 meters, although most vessels used a net of 450 meters in length. Fishing was 
carried out and reported on from a total of 3,234 trips. Each fishing trip consisted of the vessels going out, 
fishing for one day and then returning to shore. Fishing was carried out between 1 and 24 days per month, 
with an average of 11.58 days per month. Most fisheries are located in the Phang-Nga Bay area. A total of 
3,217 fishing trips were carried out. Trips from small sized vessels totalled of 530 days, and fishing was 
carried out on 3 - 17 days per month. Trips from medium sized vessels totalled 2,687 days and fishing 
was carrier out on 1 - 24 days per month. The amount of fish caught is 2,786,351 kilograms (kg), which 
consisted of anchovies 2,754,169 kg and other fish 32,182 kg. Small size vessels had an average catch rate 
of 673.01 kilograms per day (kg/day), this consisted of 98.85% anchovies (665.29 kg) and 1.15% other fish 
(7.72 kg) Medium size vessels had an average catch rate 904.23 kg/day, this consisted of 98.84% anchovies 
(893.77 kg) and 1.16% other fish (10.46 kg) The total average catch rate was 866.13 kg/day, consisting of 
856.13 kg of anchovies and 10.00 kg of other fish. The average catch rate during the monsoon season 
was the higher in the southwest monsoon season, (988.18 ± 425.53 kg/day) than the northeast monsoon 
season (876.00 ± 297.42 kg/day) and the lowest in the monsoon period (675.60 ± 229.64 kg/day). The 
average catch rate during the southwest monsoon season and northeast monsoon season were different 
from the monsoon season with statistical significance (p < 0.05). The results of this research suggest one 
day trip behavior and catch composition can be used for setting the criteria to monitor the vessels and 
inform inspections, and use an area based management approach for anchovy purse seine activities. 
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คำนำ 
 

อวนล้อมจับปลากะตัก หรืออวนปลาหัวอ่อน หรืออวนปลาชิ้งชั้ง หรืออวนปลาจิ้งจั้ง จัดว่าเป็น
อวนล้อมจับที่ใช้ตาอวนขนาดเล็กที่สุด ส่วนใหญ่มุ่งจับปลากะตักเป็นหลัก แหล่งประมงน้ำลึก 5 - 45 เมตร 
ในอดีตทำการประมงเฉพาะเวลากลางวัน ต่อมามีแบบที่ทำทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ ่งในเวลากลางคืน
ชาวประมงจะใช้เรือปั่นไฟช่วยในการทำประมงด้วย โดยในปัจจุบัน พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และพระราชกำหนดการประมง ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มี
ขนาดช่องตาอวนเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน เรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน
นิยมออกทำการประมงตั้งแต่เช้าตรู่ถึงเย็น เรือจะแล่นหาฝูงปลากะตักที่ว่ายบริเวณผิวน้ำ หรือใช้เอคโคซาวเดอร์
ตรวจหาฝูงปลากะตักที่อยู่ใต้ผิวน้ำ เมื่อพบแล้วจะปล่อยอวนล้อมฝูงปลาไว้ ทำการกว้านสายมานเพื่อรูดปิด
ด้านล่างผืนอวน เมื่อกว้านสายมานเสร็จแล้วจะกู้อวนขึ้นเรือด้วยแรงคน หรือใช้เครื่องกว้านอวนจนสามารถตัก
ปลาใส่เรือได้ จากนั้นจะเตรียมอวนให้เรียบร้อยพร้อมวางใหม่ ทำการประมง 1-5 ครั้ง อัตราการจับไม่แน่นอน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของฝูงปลากะตัก และความสามารถของไต้ก๋งเรือในการหาแหล่งปลากะตัก  การประมง 
ปลากะตักซึ่งแต่เดิมเป็นการประมงแบบยังชีพจึงได้พัฒนาเปลี ่ยนแปลงมาสู ่ลักษณะของการประมงแบบ
พาณิชย์หรือธุรกิจมากขึ้นได้มีการขยายแหล่งทำการประมง จากที่เคยจับบริเวณหน้าบ้านของตนออกไปนอก
ชายฝั่งมากขึ้นและมีการย้ายกองเรือไปจับบริเวณที่มีปลากะตักชุกชุม  กรมประมงได้ศึกษาโครงสร้าง
ประชากรปลากะตักมาตั้งแต่ปี 2508 การศึกษาดังกล่าวนั้น มีรายงานของนักวิชาการหลายฉบับ ต่อมาเมื่อ
ชาวประมงได้มีการคิดค้นพัฒนาเครื่องมือและวิธีการทำการประมง โดยเปลี่ยนจากเครื่องมืออวนล้อมจับ
ปลากะตักกลางวัน เป็นเครื่องมืออวนล้อมจับประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ปั่นไฟ) และทำการประมงในเวลา
กลางคืน ส่งผลให้ผลผลิตปลากะตักเพ่ิมสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก (สุรพล, 2537)  

ในปีการประมง  2561 - 2562  มีผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ชนิดเครื่องมืออวนล้อมจับ
ปลากะตัก จำนวนทั้งสิ้น 189 ลำ ฝั่งทะเลอันดามันมีจำนวนทั้งสิ้น 38 ลำ (ระบบการออกใบอนุญาตทำการ
ประมง E - license ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) โดยผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงทางฝั่งทะเลอันดามัน  
ส่วนใหญ่มีผู้ได้รับอนุญาตมาทำการประมงอยู่ในพ้ืนที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 26 ลำ และจากสถิติ
ปริมาณการจับปลากะตักรวมในเขตทะเลฝั่งอันดามัน ปี 2561 มีจำนวน 25,668 ตัน (กรมประมง, 2562)  

มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการทำการประมงอวนล้อมจับ และใช้ในการควบคุม
ปลากะตักโดยตรง ได้แก่ การกำหนดตาอวนสำหรับเครื่องมือวนล้อมจับปลากะตัก ต้องมากกว่า 0.6 เซนติเมตร
ขึ้นไป การกำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ทำการประมงในเวลา
กลางคืน เพื่อป้องกันการจับลูกสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ถูกดึงดูดด้วยแสงไฟของเรืออวนล้อมจับประกอบแสงไฟล่ อ 
มาตรการห้ามใช้อวนล้อมจับมีสายมานประกอบเรือยนต์ และห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ในด้านการควบควบคุม กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ที่ใช้เรือ
ขนาดตั้งแต่ 30  ตันกรอสขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ส่วนเรือในพ้ืนที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงานั้น 
มีขนาดเรือไม่ถึง 30 ตันกรอส จึงไม่ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดเงื่อนไขห้วงเวลา 
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ทำการประมงสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ในปีการประมง 2559 - 2560 และ 2561 - 2562 เพื่อควบคุม
จำนวนวันทำการประมงสำหรับเรือกลุ่มนี้ด้วย โดยต้องแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก
เรือประมงทุกครั้ง ต้องมีการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง มีการจัดส่งตามรูปแบบ วิธีการ ในห้วงเวลาที่กำหนด 
ก่อนการนำสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ และมีการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่ขึ้นท่าได้ตลอดกระบวนการผลิต 
จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวิจัย เพื่อใช้สนับสนุนในการควบคุม เฝ้าระวัง
การทำประมง การบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ ห้วงเวลา และกลุ่มทรัพยากร การกำหนดเงื่อนไขการทำการประมง
ที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์กับผู้ได้รับอนุญาต โดยไม่กระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. ศึกษาข้อมูลเรือ เครื่องมือ วิธีทำการประมง และการแจ้งเข้า – ออกท่าเทียบเรือประมงของเรืออวนล้อมจับ
ปลากะตักท่ีแจ้งเข้า – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงพังงา 

2. ศึกษาแหล่งทำการประมงปลากะตัก 
3. ศึกษาปริมาณและอัตราการจับสัตว์น้ำ การลงแรงทำการประมง และองค์ประกอบสัตว์น้ำจากการทำประมง

อวนล้อมจับปลากะตัก 
4. ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำตามฤดูมรสุม 
 

วิธีดำเนินการ 
 

1. พื้นที่ดำเนินการ 
 

รวบรวมข้อมูลการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ซึ ่งได้รับอนุญาต เครื่องมืออวนล้อมจับ 
ปลากะตัก ที่มขีนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ที่มีการแจ้งเข้าเพ่ือขึ้นสัตว์น้ำ  (Port In: PI) ณ ท่าเทียบเรือประมง
พื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) โดยการเข้าถึงและคัดกรองข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (ภาพที่ 1) 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

รวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง จากสมุดบันทึกการทำการ
ประมง และจากผู้ควบคุมเรือเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตักที่แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือต่อศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังนี้  
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2.1 ข้อมูลเรือประมง เครื ่องมือ และวิธีการทำการประมง พบว่าเป็นเรือประมงขนาดเล็ก 
(Small: S) หรือขนาดไม่เกินสามสิบตันกรอสทั้งหมด จึงได้แบ่งตามขนาดของเรือ (หน่วยระวางเรือที่คำนวณ
ระวางบรรทุกและห้องทั่วไป) หน่วยเป็นตันกรอส (Gross ton: GT) ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวดที่ 11
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นสองขนาด คือ เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอส
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี ่สิบตันกรอส (10.00 – 19.99 ตันกรอส) และเรือขนาดตั้งแต่ยี ่สิบตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 
สามสิบตันกรอส (20.00 – 29.99 ตันกรอส) ทำการสอบถามข้อมูลเครื่องมือประมง และวิธีการทำการประมง 
จากผู้ควบคุมเรือ 

2.2 ข้อมูลแหล่งทำการประมงปลากะตัก จากสมุดบันทึกการทำการประมง 
2.3 ข้อมูลการแจ้งเข้าออก การลงแรงทำการประมง จำนวนวันทำการประมง จากระบบ

สารสนเทศการทำประมง (Fishing Info: FI)  
2.4 ข้อมูลปริมาณ อัตราการจับสัตว์น้ำ และองค์ประกอบสัตว์น้ำ จากสมุดบันทึกการทำการ

ประมง (ภาคผนวก ข)  และระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch 
Certification System) โดยข้อมูลผลจับสัตว์น้ำทั้งหมดของเรือตัวอย่างในหน่วยกิโลกรัม ซ่ึงชาวประมงจะต้อง
รายงานพ้ืนที่ ระยะเวลา ครั้งที่ทำการประมง และชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ในสมุดบันทึกการทำการประมง โดยสัตว์น้ำ
ชนิดหลักของอวนล้อมจับปลากะตัก ได้แก่ ปลากะตัก ปลาจั๊บหรือปลาเลย หมายถึง ปลาราคาถูกที่คละเคล้า    
กันไป สามารถรับประทานได้ เป็นปลาประเภทที่โรงงานใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป (กรมประมง, 2558) และ 
ปลาเป็ด หมายถึง ปลาเบญจพรรณขนาดเล็ก ที ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น หรือเป็นอาหารสัตว์ซึ่ง
ประกอบด้วยสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็ก และปลาเป็ดแท้ 

 

 

ภาพที่ 1  สถานที่เก็บข้อมูลจากเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตักในจังหวัดพังงา ปี 2561 
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= 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง อัตราการจับสัตว์น้ำ และองค์ประกอบ
สัตว์น้ำ ของจำนวนเรือรวม และแยกตามขนาดเรือ ประกอบด้วย 

4.1 วิเคราะห์หาแหล่งทำการประมง โดยใช้ข้อมูลพิกัดตำบลที่เรือในสมุดบันทึกการทำประมง 
4.2 วิเคราะห์หาผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) ของ

เรืออวนล้อมจับตัวอย่างแต่ละลำ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/วัน  
4.3 วิเคราะห์หาอัตราการจับสัตว์น้ำต่อวัน 

        ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ 
          จำนวนวันทำการประมง 

4.4 วิเคราะห์หาอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยโดยใช้สูตร 

 

 

   เมื่อ            =  อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย (กิโลกรัม/วัน ) 

                   = อัตราการจับสัตว์น้ำของเรือตัวอย่างลำที่ i (กิโลกรัม/วัน) 

                        = จำนวนเรือตัวอย่าง (ลำ) 
4.5 วิเคราะห์อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยรายเดือน 
4.6 วิเคราะห์อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยแยกตามฤดูมรสุม (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) ดังนี้ 

- ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ : เดือนตุลาคม - มกราคม 
- ช่วงเปลี่ยนลมมรสุม : เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
- ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ : เดือนพฤษภาคม - กันยายน  

4.7 วิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการจับสัตว์น้ำ ระหว่างฤดูมรสุมโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (กัลยา, 2546) และทดสอบคู่ต่างตามวิธีของ Sheffer ในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ (Zar, 1974) ในกรณีที่ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติใช้วิธีทดสอบ Kruskal – Wallis H Test เพื่อดู
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มากกว่า 2 ชุด เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจะทำการจับคู่ทดสอบ
ความแตกต่างของข้อมูล 2 ชุด ที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ Mann – Whitney U Test (กัลยา, 2546)  

4.8 วิเคราะห์องค์ประกอบสัตว์น้ำ โดยรายงานในรูปของร้อยละกลุ่มสัตว์น้ำต่อปริมาณสัตว์น้ำ
ทั้งหมด 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 

1. ข้อมูลเรือ เครื่องมือ วิธีทำการประมง และการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงของเรืออวนล้อมจับ  
ปลากะตักที่แจ้งเข้า – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงพังงา  

 
เรือประมงอวนล้อมจับปลากะตักที ่แจ้งเข้าเพื ่อขนถ่ายสัตว์น้ำบริเวณจังหวัดพังงาในช่วง 

เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีจำนวน 26 ลำ รายละเอียดดังนี้  
1.1 เรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก พื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ชาวประมงมีการ 

แจ้งออก (Port out) จากท่าเทียบเรือประมงต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า  - ออกในพื้นที่ เพื ่อออกไป 
ทำการประมงในเวลากลางวัน ตั้งแต่ย่ำรุ่งจนถึงเช้าตรู่แล้วเดินทางกลับเข้าฝั่งในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำโดยการ 
แจ้งเข้า (Port in) ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออกเพื่อขึ้นหรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ 
พบ 2 กลุ่ม ซึ่งแยกตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ได้แก่ กลุ่มขนาดตั้งแต่ 
10 ตันกรอสขึ ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส (Small: S) และกลุ ่มขนาดตั ้งแต่ 20 ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 
30 ตันกรอส (Medium: M) เป็นเร ือที ่ต ้องแจ้งเข้า  - ออก แต่ไม่ต ้องติดตั ้งระบบติดตามเรือประมง 
(Vessel Monitoring System: VMS) เรืออวนล้อมจับปลากะตักที่พบมีขนาดความยาว 13.54 - 18.09 เมตร 
มีขนาดบรรทุกใหญสุ่ด 29.98 ตันกรอส และขนาดเล็กสุด 13.31 ตันกรอส ใช้เครื่องยนต์ตราอักษรนิสสัน อีซูซุ 
และฮีโน ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 118 - 246 แรงม้า โดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์อีซูซุ ในการออกไปทำการประมง
แต่ละครั้งมีการใช้คนประจำเรืออยู่ในช่วง 7 - 11 คน ส่วนใหญ่จำนวน 10 คน คนประจำเรือของเรือกลุ่มนี้เป็น
คนไทยทั้งหมด (ตารางที่ 1) ซึ่งตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรือประมงที่
ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก จะมีเงื่อนไขการกำหนดห้วงระยะเวลาการทำ
การประมงในแต่ละปี ต้องจัดทำเครื ่องหมายประจำเรือ (Marking) จัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง 
(Fishing Logbook) และเรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือต่อศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (Port In and Port Out Control Center: PIPO)  

1.2 เครื่องมือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก เครื่องมือมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยพบว่า 
เรืออวนล้อมปลากะตักขนาดเล็ก ขนาดความยาวอวนที่ใช้อยู่ในช่วง 250 – 450 เมตร เรืออวนล้อมปลากะตัก
ขนาดกลาง ขนาดความยาวอวนที่ใช้อยู่ในช่วง 400 – 600 เมตร โดยพบว่าชาวประมงส่วนใหญ่ใช้อวนขนาด
ความยาว 450 เมตร (ตารางที่ 1) เนื้ออวนเป็นไนลอนชนิดไม่มีปม สีเขียวหรือเหลือง มีตาปะทังบนยึดเชื่อมต่อ
ระหว่างคร่าวบนที่ร้อยทุ่นกับเนื้ออวน ส่วนตาปะทังล่างใช้อวนโปลีเอทเตอร์ลีน ทุ่นพยุงอวนมีทั้งแบบรูปไข่และ
แบบทรงกระบอกค่อนข้างแบน สายมานใช้เชือกเกลียวถัก ห่วงมานใช้เหล็กขาวโดยมีขนาดช่องตาอวนมากกว่า 
0.6 เซนติเมตรขึ ้นไป โดยเรือทั ้งหมดในกลุ ่มนี้จะมีการติดตั ้งอุปกรณ์เครื ่องกว้านเนื ้ออวน (Power block)  
ระบบไฮดรอลิค เพ่ือช่วยผ่อนแรงในการเก็บกู้เนื้ออวน 
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ตารางท่ี 1  ขนาดเรือ เครื่องมือ และจำนวนคนประจำเรือ ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักท่ีแจ้งเข้า - ออก 
           ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
 

    ขนาดเรือ จำนวน 
(ลำ) 

ความยาวเรือ 
(เมตร) 

เครื่องยนต์ 
(แรงม้า) 

ความยาว
อวน (เมตร) 

ความลึก
อวน (เมตร) 

จำนวนคน
ประจำเรือ 

10.00-19.99 GT  5 13.54-16.74 118-129 250-450 30-40 7-10 
20.00-29.99 GT 21 15.09-18.09 118-246 400-600 30-40 7-11 

 
1.3 วิธ ีทำการประมง  เรือประมงอวนล้อมจับปลากะตักมีอุปกรณ์ช่วยทำประมง ได้แก่  

เครื ่องหยั ่งน้ำและหาฝูงปลา (Echo-sounder) สำหรับช่วยค้นหาฝูงปลา เครื ่องหาตำแหน่งตำบลที ่เรือ 
จากดาวเทียม (Global Position System: GPS) และวิทยุสื่อสาร พบว่าเรือบางลำที่มีเงินลงทุนเพียงพอมีการ
ติดตั ้งเครื ่องมือหาฝูงปลา (Scanning Sonar) ด้วย ในการออกไปทำการประมง ชาวประมงจะแล่นเรือ 
หาฝูงปลากะตักที่ว่ายบริเวณผิวน้ำ หรือใช้เครื่องหยั่งน้ำและหาฝูงปลาตรวจหาฝูงปลากะตักที่อยู่ใต้ผิวน้ำ  
เมื่อพบแล้วจะปล่อยอวนล้อมฝูงปลาไว้ ทำการกว้านสายมานเพื่อรูดปิดด้านล่างผืนอวน เมื่อกว้านสายมาน
เสร็จแล้ว จะใช้เครื่องกว้านเนื้ออวน ในการเก็บกู้นำเนื้ออวนขึ้นเรือ จนถึงเนื้ออวนส่วนที่รวบรวมปลา ทำการ
ตักปลาขึ้นเรือจากนั้นจะจัดเตรียมอวนให้เรียบร้อยพร้อมสำหรับวางอวนในรอบใหม่ต่อไป (ภาพที่ 2) จำนวน
ครั ้งของการลงอวนในแต่ละวัน และปริมาณสัตว์น้ำที ่จ ับไม่แน่นอน ขึ ้นอยู ่กับขนาดของฝูงปลากะตัก  
และความสามารถของผู ้ควบคุมเรือหรือไต้ก๋งเรือในการหาแหล่งปลากะตัก ปลากะตักที ่ได้จากการทำ 
การประมง ชาวประมงอวนล้อมปลากะตักในเวลากลางวัน ส่วนใหญ่จะมหีม้อต้มปลาภายในเรือ หากลำใดไม่มี
หม้อต้มปลาก็จะมีเรือซ่ง ไว้เป็นเรือสำหรับ  ต้มปลา โดยเมื่อชาวประมงตักปลาขึ้นเรือแล้ว ล้างทำความสะอาด 
จำแนกปลาปนออกแล้ว จัดแบ่งใส่ตะกร้าพลาสติก ประมาณ 5 กิโลกรัม/ตะกร้า ทำการลวกต้มปลาในเรือ 
เพ่ือรักษาคุณภาพปลาในสภาพที่ต้มแล้ว นำปลาขึ้นเก็บเป็นรายตะกร้า บริเวณดาดฟ้าชั้นลอยซึ่งมีลักษณะโปร่ง 
มีหลังคาคลุม (ภาพท่ี 3)  
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1) แล่นเรือหาฝูงปลา 2) วางอวน 3) กว้านสายมาน 4) กว้านห่วงมาน 

    
5) กว้านอวนขึ้นเรือ 6) จัดเรียงคร่าว/อวน 7) รวบถุงอวน 8) นำสัตว์น้ำขึ้นเรือ 

 

ภาพที่ 2  วิธีการทำการประมงอวนล้อมจับปลากะตักเวลากลางวัน 
 

    
1) นำสัตว์น้ำขึ้นเรือ 2) ล้างทำความสะอาด 3) นำปลากะตักใส่ตะกร้า 4) นำปลากะตักลวก 

    
5) การลวกปลา 6) การลวกปลา 7) ปลาลวกแล้วเสร็จ 8) จัดวางเพ่ือนำเข้าฝั่ง 

ภาพที่ 3  การเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก 

   9 
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11
1 

1.4 การแจ้งเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมง ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 เรืออวนล้อมจับ
ปลากะตักจำนวน 26 ลำ มีการแจ้งออก (Port out: PO) ไปทำการประมง และแจ้งเข้า (Port in: PI) เพื่อขนถ่าย 
สัตว์น้ำทั้งหมด 3,234 เที่ยว โดยเป็นเรือที่ออกไปทำการประมงวันเดียวแล้วกลับเข้าฝั่งทั้งหมด คือ แจ้งออกในช่วงเชา้ 
และกลับตอนเย็นถึงค่ำ เวลาที่แจ้งออกทำการประมงสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 06.00 - 07.00 น.และกลับเข้าฝั่งสูงสุด 
ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. (ภาพที่ 4)  

 

 

ภาพที่ 4  การแจ้งเข้า - ออกของเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก 
 

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าชาวประมงมีการใช้ขนาดช่องตาอวนมากกว่า 0.6 เซนติเมตร ตามขนาด
ที ่กฎหมายประกาศกำหนด ซึ ่งเป็นผลจากการมีมาตรการในการควบคุมการทำการประมงของภาครัฐ โดย 
เรืออวนล้อมจับปลากะตักที่ได้รับอนุญาตประมงพาณิชย์ ต้องใช้เครื่องมือตามที่ได้รับอนุญาต แจ้งการเข้า - ออก 
ท่าเทียบเรือประมงต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงทุกครั ้ง โดยเจ้าหน้าที่จะมีการสุ่มตรวจเรือ  
ณ ท่าเทียบเรือประมง ทั้งในส่วนของเรือ เครื่องมือประมง แรงงานในเรือ และสัตว์น้ำที่จับได้ แต่ไม่สอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของกำพล และคณะ (2553) ที่รายงานว่าอวนล้อมจับปลากะตักในเวลากลางวันทางฝั่งทะเลอันดามัน ใช้
ขนาดตาอวน 0.6 เซนติเมตร โดยขนาดความลึกของอวนใกล้เคียงกัน แต่การศึกษาในครั้งนี้ พบว่ามีการใช้อวนขนาด
ความยาวมากกว่าในอดีต (300 - 400 เมตร) มีการใช้แรงงานมากกว่าในอดีต (6 - 7 คน) ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้
เรือประมงขนาดใหญ่กว่าในอดีต โดยมีเรือความยาวมากกว่า 15 เมตร มากถึง 21 ลำ แต่แตกต่างกับผลการศึกษา
ของอนุชา และคณะ (2546) ที่รายงานว่าการใช้ประโยชน์จากปลากะตักมีหลายรูปแบบ ทำให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงที่ใช้จับปลากะตักแตกต่างกัน โดยอวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน เป็นอวนล้อมจับปลากะตักชนิดหนึ่งที่มี
ขนาดตาอวนเล็กที่สุด ส่วนใหญ่มุ่งจับปลาข้าวสาร มีแหล่งประมงอยู่บริเวณชายฝั่ง สำหรับช่วงเวลาในการออกไปทำ
การประมงและกลับเข้าท่าในแต่ละเที่ยว จะแตกต่างกับห้วงเวลาในการออกไปทำการประมงของเรืออวนล้อมจับ
ชนิดอื่น เนื่องจากมีการทำการประมงเฉพาะในเวลากลางวัน ปลากะตักที่จับได้มีการแปรรูปเพื่อบริโภคในปัจจุบัน 
เรืออวนล้อมจับปลากะตักส่วนใหญ่มีหม้อต้มปลาภายในเรือ  แต่ในการศึกษาของกำพล และคณะ (2553) พบว่า 
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เรือต้ม 1 ลำ มีเรืออวนล้อมส่งปลาให้ต้ม 2 - 3 ลำ การใช้ประโยชน์ปลากะตักจากเรืออวนล้อมจับใน 
จังหวัดพังงา จะแตกต่างกับรายงานของกรมประมง (2547) ที่ระบุว่ามีการนำปลากะตักไปใช้เป็นวัตถุดิบ 
ที่สำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา อุตสาหกรรมปลาป่น  ดังนั ้นจากข้อมูลการทำการประมงของ 
เรืออวนล้อมจับปลากะตักในจังหวัดพังงา ที่มีการแจ้งออกไปทำการประมงในช่วงเวลาเช้า และเดินทางกลับ
เข้าท่าในตอนเย็นถึงค่ำของทุกวัน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงในพื้นที่ สามารถใช้เป็นข้อมูล 
ในการเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือกลุ่มนี้ ในกรณีที่เรืออยู่กลางทะเลไม่กลับเข้าท่าในวันเดียวกันเช่นปกติ 
โดยการสั่งตรวจสอบเรือ การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี ่ยวข้องเพิ ่มเติมจากเรือกลุ่มปกติ ทั ้งนี้ 
การตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือจากอุปกรณ์ GPS เป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทั้งในการ
ตรวจในทะเล และการตรวจที่ท่าเทียบเรือของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เนื่องจากเรือไม่มีระบบ
ติดตามเรือประมง 

 
2.  แหล่งทำการประมงปลากะตัก 
 

อวนล้อมจับปลากะตัก มีแหล่งทำการประมงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อ่าวพังงา ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ ในบริเวณพ้ืนที่ระหว่างเขตทะเลชายฝั่งของแต่ละจังหวัดทางด้านทิศตะวันออก
ของจังหวัดภูเก็ต ทางด้านใต้ของจังหวัดพังงา และด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่ โดยมีพื้นที่ทำการ
ประมงหนาแน่นทางด้านทิศตะวันตก ครอบคลุมช่วงพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด 7.82 - 8.08 องศาเหนือ ลองจิจูด 
98.45 – 98.52 องศาตะวันออก และตะวันออกของเกาะยาวใหญ่ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของ 
เกาะยาวน้อย ครอบคลุมช่วงพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด 7.83 - 8.05 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.62 – 98.68 
องศาตะวันออก โดยด้านทิศเหนือของเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ไม่พบว่ามีเรือเข้าไปทำการประมง 
เนื่องจากเป็นเขตห้ามทำการประมงในพ้ืนที่อุทยาน และเขตทะเลชายฝั่ง (ภาพที่ 5) 

การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าเรือกลุ่มนี้มีการทำการประมงเฉพาะในพื้นที่อ่าวพังงา ไม่ได้มีการออกไป 
ทำการประมงนอกพื้นที่อื่นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเรือขนาดเล็กไม่สามารถออกไปทำการประมงห่างฝั่งได้ไกล
มากนัก ประกอบกับเรืออวนล้อมจับปลากะตักเป็นเรือประมงพาณิชย์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดห้ามมิให้ผู ้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง  
ตามมาตรา 38 ทำให้ต้องทำการประมงเฉพาะเขตทะเลนอกชายฝั่งไม่สามารถเข้าทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ของจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ได้ และยังพบว่าปัญหาท่าเทียบเรือในพื้นที่อื่นๆ ไม่ยินยอมให้นำปลากะตัก 
จากอวนล้อมจับซึ่งถูกจับตามองว่าทำการประมงในพื้นที่ใกล้ฝั่งนำสัตว์น้ำขึ้นท่าจึงต้องนำปลาขึ้นท่าเฉพาะแห่ง
เท่านั้น ซึ่งสอดล้องกับผลการศึกษาของกำพล และคณะ (2553) ที่รายงานว่าแหล่งทำการประมงอวนล้อมจับ 
ปลากะตักเวลากลางวัน ทำการประมงแพร่กระจายอยู่ตลอดแนวชายฝั่งบริเวณอ่าวพังงา และตอนล่างของอ่าว 
ในเขตจังหวัดพังงาและภูเก็ต แต่จะแตกต่างจากผลการศึกษาของ พีระ และคณะ (2543) ที่มีการรวบรวมข้อมูล
ในช่วงปี 2536 - 2541 พบว่าอวนล้อมจับปลากะตักกลางวันบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ทำการประมงในช่วง
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งทำการประมงกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในระดับความลึก 10 - 70 เมตร และ
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จะพบหนาแน่นบริเวณแนวชายฝั่ง จังหวัดพังงาตอนบนถึงจังหวัดระนอง และแนวเขตแดนไทย  - พม่า ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นกลุ่มชาวประมงคนละกลุ่มกัน จากข้อจำกัดในเรื่องขนาดเรือประมงที่มีขนาดเล็กทำการประมง 
ในเวลากลางวัน พื้นที่ทำการประมงมีจำกัดเฉพาะในบริเวณอ่าวพังงา และไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม
เรือประมง ประกอบกับการรวมฝูงของปลากะตักในช่วงเวลากลางวันอาจจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เกาะ  ฝั่ง หรือ 
กองหิน จึงมีโอกาสที่ชาวประมงอาจจะลักลอบรุกล้ำเข้าไปทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง หรือเขตอุทยานได้ 
ดังนั้นในกระบวนการควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมง จึงต้องมีการตรวจสอบพื้นที ่ทำการประมง 
เส้นทางการเดินเรือจากอุปกรณ์ GPS ที่อยู ่บนเรือ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือข้อมูลสนับสนุนจาก
ชาวประมงกลุ่มอื่นๆ เพ่ือใช้ในการควบคุมการทำประมงด้วย 

 

 

ภาพที่ 5  แหล่งทำการประมงของเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักท่ีแจ้งเข้า - ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้ง 
  เข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
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3. ปริมาณและอัตราการจับสัตว์น้ำ การลงแรงทำการประมง และองค์ประกอบสัตว์น้ำจากการทำประมง
อวนล้อมจับปลากะตัก 

 
3.1 ปริมาณและอัตราการจับสัตว์น้ำ 

ปริมาณสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงของเรืออวนอวนจับปลากะตักที่แจ้งเข้า – ออก
ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 เท่ากับ 
2,786,351 กิโลกรัม ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 2,754,169 กิโลกรัม และปลาอื่นๆ 32,182 กิโลกรัม  
โดยพบว่าในเดือนมกราคม 2561 มีปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้สูงสุด เท่ากับ 346,864 กิโลกรัม รองลงมาคือ  
เดือนสิงหาคม 2561 กรกฎาคม 2561 และต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 291,722 กิโลกรัม 
279,319 กิโลกรัม และ 90,857 กิโลกรัม ตามลำดับ (ภาพท่ี 6) 
 

 

ภาพที่ 6  ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ (กิโลกรัม) จำแนกรายเดือน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักที่แจ้งเข้า – ออก
ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้ - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 

 
เรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 10.00 – 19.99 ตันกรอส มีปริมาณสัตว์น้ำที ่จับได้รวม 

356,693 กิโลกรัม ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 352,604 กิโลกรัม  และปลาอื่นๆ 4,089 กิโลกรัม โดยพบว่า 
ในเดือนสิงหาคม 2561 มีปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้สูงสุด เท่ากับ 46,759 กิโลกรัม รองลงมาคือ เดือนพฤศจิกายน 
2560 และต่ำสุดในเดือนเมษายน 2561 เท่ากับ 42,935 กิโลกรัม และ 8,878 กิโลกรัม ตามลำดับ (ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 7  ปริมาณจับสัตว์น้ำที่จับได้ (กิโลกรัม) จำแนกรายเดือน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด  
10.00 - 19.99 ตันกรอส ที่แจ้งเข้า – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
 

เรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 20.00 – 29.99 ตันกรอส มีปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้รวม 
2,429,658 กิโลกรัม ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 2,401,565 กิโลกรัม และปลาอ่ืนๆ 28,093 กิโลกรัม โดย
พบว่าในเดือนมกราคม 2561 มีปริมาณสัตว์น้ำที ่จ ับได้สูงสุด เท่ากับ 307,654 กิโลกรัม รองลงมาคือ  
เดือนสิงหาคม 2561 และต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 245,323 กิโลกรัม และ 79,372 กิโลกรัม 
ตามลำดับ (ภาพท่ี 8) 

 

 
 

ภาพที่ 8  ปริมาณจับสัตว์น้ำที่จับได้ (กิโลกรัม) จำแนกรายเดือน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด  
20.00 – 29.99 ตันกรอส ที่แจ้งเข้า – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
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อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี ่ยของเรืออวนล้อมจับปลากะตักช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึง
กันยายน 2561 เท่ากับ 748.42 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 866.13 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 
856.13 กิโลกรัม/วัน และปลาอื ่นๆ 10.00 กิโลกรัม/วัน อัตราการจับสัตว์น้ำรายเดือน พบสูงสุดใน 
เดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับ 1,038.16 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 1,205.46 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก 
จำนวน 1,195.06 กิโลกรัม/วัน และปลาอื่นๆ 10.40 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 
990.49 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 1,108.41 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 1,098.93 กิโลกรัม/วัน และ
ปลาอ่ืนๆ 9.48 กิโลกรัม/วัน ต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 478.19 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 510.43 กิโลกรัม/วัน
ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 501.85 กิโลกรัม/วัน และปลาอื่นๆ 8.58 กิโลกรัม/วัน (ภาพที่ 9)  
 

 
 

ภาพที่ 9  อัตราการจับเฉลี่ย (กิโลกรัม/วัน) จำแนกรายเดือน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตัก ที่แจ้งเข้า – ออก
ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 

 
เรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 10.00 – 19.99 ตันกรอส มีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย

เท่ากับ 553.87 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 673.01 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 665.29 กิโลกรัม/วัน 
และปลาอื่นๆ 7.72 กิโลกรัม/วัน อัตราการจับสัตว์น้ำรายเดือน พบสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับ 
834.98 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 899.21 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 891.81 กิโลกรัม/วัน 
และปลาอื่นๆ 7.40 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ เดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 604.72 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 
858.70 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 849.00 กิโลกรัม/วัน และปลาอื่นๆ 9.70 กิโลกรัม/วัน 
ต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 396.03 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 410.18 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก 
จำนวน 402.68 กิโลกรัม/วัน และปลาอื่นๆ 7.50 กิโลกรัม/วัน (ภาพที่ 10) 
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เรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 20.00 – 29.99 ตันกรอส มีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย
เท่ากับ 765.06 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 904.23 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 893.77 กิโลกรัม/วัน 
และปลาอื่นๆ 10.46 กิโลกรัม/วัน อัตราการจับสัตว์น้ำรายเดือน พบสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับ 
1,088.72 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 1,289.28 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 1,278.06 กิโลกรัม/วัน 
และปลาอื่นๆ 11.22 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 1,073.45 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 
1,208.49 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 1,198.52 กิโลกรัม/วัน และปลาอ่ืนๆ 9.97 กิโลกรัม/วัน 
ต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 492.99 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 529.15กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วยปลากะตัก 
จำนวน 520.37 กิโลกรัม/วัน และปลาอื่นๆ 8.78 กิโลกรัม/วัน (ภาพท่ี 11) 

 

 
 
ภาพที่ 10  อัตราการจับเฉลี่ย (กิโลกรัม/วัน) จำแนกรายเดือน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด  

  10.00 – 19.99 ตันกรอส ที่แจ้งเข้า – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
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ภาพที่ 11  อัตราการจับเฉลี่ย (กิโลกรัม/วัน) จำแนกรายเดือน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด  
20.00 - 29.99 ตันกรอส ที่แจ้งเข้า – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 

 
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปลากะตักเป็นสัตว์น้ำชนิดหลักที่จับได้ โดยเรือขนาด 20.00 - 29.99 

ตันกรอส มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงกว่าเรือขนาด 10.00 - 19.99 ตันกรอส ประกอบกับจำนวนเรือประมงที่แตกต่าง
กัน ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ส่วนใหญ่จึงมาจากเรือขนาดกลาง ชนิดสัตว์น้ำหลักที่จับได้สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กำพล และคณะ (2553) แต่อัตราการจับเฉลี่ยของเรือทั้งสองขนาดในการศึกษาครั้งนี้น้อยกว่าผลการศึกษาของ  
กำพล และคณะ (2553) ที่พบว่าเรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวันทางฝั่งอันดามันมีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 
1,195.00 กิโลกรัม/วัน ความแตกต่างกันของอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ำน่าจะเป็นผลจากพื้นที่ทำการประมง 
ที่แตกต่างกัน โดยในอดีตที่ผ่านมาเครื่องมืออวนล้อมจับมีการควบคุมเฉพาะขนาดตาอวน ยังไม่มีมาตรการของรัฐ
ในการควบคุมพื ้นที่ทำการประมง ทำให้ชาวประมงสามารถทำการประมงในเขตพื ้นที ่ใกล้ฝ ั ่งได้ เมื ่อมี  
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ทำการ
ประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ตามมาตรา 38 จึงส่งผลให้พื้นที่ทำการประมงของเรืออวนล้อมจับปลากะตักซึ่งเป็น
เรือประมงพาณิชย์อยู่เฉพาะทะเลนอกชายฝั่ง ไม่สามารถเข้าทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดพังงา  
ที่กำหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งระยะ 3 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง  
และระยะ 1.5 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะจังหวัดภูเก็ตที่กำหนดเขต
ทะเลชายฝั่งระยะ 1.5 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ และจังหวัดกระบี่ 
ที่กำหนดเขตทะเลชายฝั่งนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง  และบริเวณชายเกาะ 
ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง พื้นที่ทำการประมงจึงลดลงจากอดีตมาก อัตราการจับเฉลี่ยในการศึกษาครั้งนี้
แตกต่างอย่างมากกับผลการศึกษาของปิยะโชค และคณะ (2555) ที่รายงานว่า เรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน
ทางฝั่งอ่าวไทย มีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 1,754.95 กิโลกรัม/วัน โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกันกับฝั่งอันดามัน 
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3.2 การลงแรงทำการประมง 
ปริมาณการลงแรงทำการประมงของเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตักจำนวน 26 ลำ มีการ

ออกไปทำการประมงทั้งหมด 3,217 วัน โดยเป็นเรือที่ออกไปทำการประมงวันเดียวแล้วกลับเข้าฝั่งทั้งหมด 
อยู่ในช่วง 1 - 24 วัน/เดือน จำนวนวันเฉลี่ยที่ออกทำการประมงสูงสุดในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 15.00 วัน 
รองลงมาในเดือนมกราคม 2561 จำนวนเฉลี่ย 14.52 วัน และต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 จำนวนเฉลี่ย 
7.73 วัน การลงอวนทำการประมง พบว่ามีการลงอวนทั้งหมด จำนวน 3,723 ครั้ง จำนวน 1 - 4 ครั้ง/วัน 
เฉลี่ย 1.15 ครั้ง/วัน จำนวนครั้งที่ลงอวนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 17.6 ครั้ง รองลงมาคือเดือน
มกราคม 2561 และต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 17.3 และ 8.2 ครั้ง ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2  จำนวนวันทำการประมง และจำนวนครั้งที่ลงอวน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตัก ที่แจ้งเข้า - ออก 
            ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
 

  จำนวน ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 เฉลี่ย 

จำนวนเรือ (ลำ) 25 25 23 23 23 23 22 22 23 23 23 23 26 

วันออกทำการประมง 291 281 289 334 225 345 261 265 254 252 242 178 3,217 

วันออกทำการประมงเฉลี่ย 11.64 11.24 12.57 14.52 9.78 15.00 11.86 12.05 11.04 10.96 10.52 7.74 11.57 

จำนวนครั้งท่ีลงอวน 355 373 351 399 267 405 268 272 280 282 281 190 3,723 

ครั้งท่ีลงอวนเฉลี่ย/เดือน 14.2 14.92 15.26 17.35 11.61 17.61 12.18 12.36 12.17 12.26 12.22 8.26 13.39 

ครั้งท่ีลงอวนเฉลี่ย/วัน 1.22 1.33 1.21 1.19 1.19 1.17 1.03 1.03 1.1 1.12 1.16 1.07 1.16 

 
เมื่อพิจารณาตามขนาดเรือ พบว่าเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 10.00 - 19.99 ตันกรอส 

ออกไปทำการประมงทั้งหมด 530 วัน โดยออกทำการประมงอยู่ในช่วง 3 - 17 วัน/เดือน จำนวนวันเฉลี่ยที่
ออกทำการประมงสูงสุดในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 13.50 วัน รองลงมาในเดือนมกราคม 2561 จำนวน
เฉลี่ย 12.50 วัน และต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 จำนวนเฉลี่ย 5.60 วัน การลงอวนทำการประมง พบว่ามี
การลงอวนทั้งหมด จำนวน 644 ครั้ง มีการลงอวน จำนวน 1 - 4 ครั้ง/วัน เฉลี่ย 1.22 ครั้ง/วัน จำนวนครั้งที่
ลงอวนในแต่ละเดือนสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 17.00 ครั้ง รองลงมาคือเดือนมีนาคม 2561 และ
ต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 16.25 และ 5.80 ครั้ง ตามลำดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี 3  จำนวนวันทำการประมง และจำนวนครั้งที่ลงอวน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 
             10.00 - 19.99 ตันกรอส ที่แจ้งเข้า – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 

 

  จำนวน ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 เฉลี่ย 

จำนวนเรือ (ลำ) 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 

วันออกทำการประมง 54 50 55 50 37 54 20 36 45 49 52 28 530 

วันออกทำการประมงเฉลี่ย 10.8 10 11 12.5 9.25 13.5 6.67 12 11.25 9.8 10.4 5.6 10.19 

จำนวนครั้งท่ีลงอวน 78 71 75 68 44 65 21 36 46 55 56 29 644 

ครั้งท่ีลงอวนเฉลี่ย/เดือน 15.6 14.2 15 17 11 16.25 7 12 11.5 11 11.2 5.8 12.38 

ครั้งท่ีลงอวนเฉลี่ย/วัน 1.44 1.42 1.36 1.36 1.19 1.2 1.05 1 1.02 1.12 1.08 1.04 1.22 

 
เรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 20.00 - 29.99 ตันกรอส ออกไปทำการประมงทั ้งหมด  

2,687 วัน โดยออกทำการประมงอยู่ในช่วง 1 - 24 วัน/เดือน จำนวนวันเฉลี่ยที่ออกทำการประมงสูงสุดในเดือน
มีนาคม 2561 จำนวน 15.32 วัน รองลงมาในเดือนมกราคม 2561 จำนวนเฉลี่ย 14.95 วัน และต่ำสุดในเดือน
กันยายน 2561 จำนวนเฉลี่ย 8.33 วัน พบว่ามีการลงอวนทำการประมงทั้งหมด จำนวน 3,079 ครั้ง มีการลงอวน
จำนวน 1-4 ครั้ง/วัน เฉลี่ย 1.15 ครั้ง/วัน เมื่อพิจารณารายเดือน พบว่าจำนวนครั้งที่ลงอวนในแต่ละเดือนสูงสุด 
ในเดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 17.89 ครั้ง รองลงมาคือ เดือนมกราคม 2561 และต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 
เทา่กับ 17.42 และ 8.94 ครั้ง ตามลำดับ (ตารางที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4  จำนวนวันทำการประมง และจำนวนครั้งที่ลงอวน ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 

 20.00 - 29.99 ตันกรอส ที่แจ้งเข้า – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
 

  จำนวน ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 เฉลี่ย 

จำนวนเรือ (ลำ) 20 20 18 19 19 19 19 19 19 18 18 18 21 

วันออกทำการประมง 237 231 234 284 188 291 241 229 209 203 190 150 2,687 

วันออกทำการประมงเฉลี่ย 11.85 11.55 13 14.95 9.89 15.32 12.68 12.05 11 11.28 10.56 8.33 11.89 

จำนวนครั้งท่ีลงอวน 277 302 276 331 223 340 247 236 234 227 225 161 3,079 

ครั้งท่ีลงอวนเฉลี่ย/เดือน 13.85 15.1 15.33 17.42 11.74 17.89 13 12.42 12.32 12.61 12.5 8.94 13.62 

ครั้งท่ีลงอวนเฉลี่ย/วัน 1.17 1.31 1.18 1.17 1.19 1.17 1.02 1.03 1.12 1.12 1.18 1.07 1.15 

 
จากผลการศึกษาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 10.00 - 19.99 

ตันกรอส กับเรือขนาด 20.00 - 29.99 ตันกรอส มีปริมาณการลงแรงทำการประมงที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มเรือ
ขนาดใหญ่มีห้วงเวลาที่ออกไปทำการประมงในแต่ละเดือน จำนวนวันเฉลี่ยที่ออกทำการประมงมากกว่า 
แต่พบว่า จำนวนครั้งเฉลี่ยของการลงอวนทำการประมงเรือขนาดเล็กมีมากกว่า ซึ่งเป็นผลจากเรือขนาดเล็ก
ใช้เวลาทำการประมงในแต่ละครั้งที่ลงอวนน้อยกว่า เนื่องจากความยาวของอวนน้อยกว่า จึงสามารถทำการ
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ประมงในจำนวนครั้งที่มากกว่าได้ ทั้งนี้ความอุดมสมบูรณ์ของปลากะตักเป็นปัจจัยสำคัญต่อจำนวนครั้งในการ
ลงอวน ปลากะตักที่จับได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของเครื่องมือประมง จำนวนครั้งของ การ 
ลงอวนในการศึกษาครั้งนี้จะน้อยกว่าผลการศึกษาของกำพล และคณะ (2553) ที่รายงานว่าการลงอวน
แต่ละวันเฉลี่ยอยูใ่นช่วง 3 - 6 ครั้ง/วัน 

 
3.3 องค์ประกอบสัตว์น้ำ  

เร ืออวนล้อมปลากะตักขนาด 10.00 - 19.99 ตันกรอส องค์ประกอบสัตว ์น ้ำท ี ่จ ับได้
ประกอบด้วย ปลากะตัก (Anchovy) ร้อยละ 98.85 และปลาอื่นๆ ร้อยละ 1.15 โดยที่ปลาอื่นๆ ประกอบด้วย
ปลาแป ้น (Leiognathidae) ร ้อยละ 0.18 ปลากระท ุ งเหว (Strongylura spp.) ร ้อยละ 0.16 ปลาสาก 
(Sphyraena spp.) ร้อยละ 0.12 และปลาหางแข็ง หรือปลาแข้งไก ่(Megalaspis cordyla) ร้อยละ 0.15 โดย
ปลาอื่นๆ (other economic species) ที่จับได้ เป็นสัตว์น้ำที่ชาวประมงไม่ต้องการ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
สัตว์น้ำที ่จ ับได้แยกเป็นรายเดือน พบว่าปลากะตักเป็นองค์ประกอบสัตว์น้ำหลักที ่จ ับได้สูงสุดในเดือน 
มิถุนายน 2561 ร้อยละ 99.36 รองลงมาคือ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 99.27 เดือนเมษายน 2561 และ
สิงหาคม 2561 เท่ากันร้อยละ 99.18 (ตารางที่ 4) 

เรืออวนล้อมปลากะตักขนาด 20.00 - 29.99 ตันกรอส สัตว์น้ำที ่จับได้ ประกอบด้วย 
ปลากะตักร้อยละ 98.84 และปลาอื่นๆ ร้อยละ 1.16 โดยที่ปลาอื่นๆ ประกอบด้วยปลาสาก ร้อยละ 0.18 
ปลากระโทง ร้อยละ 0.16 ปลาแป้น ร้อยละ 0.15 และปลาหางแข็ง หรือปลาแข้งไก่ ร้อยละ 0.14  
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้แยกเป็นรายเดือน พบว่าปลากะตักเป็นองค์ประกอบสัตว์น้ำหลัก  
ที่จับได้สูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 99.18 รองลงมาคือ เดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 99.13 
เดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 99.11 (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5  องค์ประกอบสัตว์น้ำ (ร้อยละ) จำแนกรายเดือน ที่จับไดจ้ากเรืออวนล้อมจับปลากะตักท่ีแจ้ง 
 เขา้ – ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
 

    เดือน 
      เรือขนาด 10.00 - 19.99 ตันกรอส          เรือขนาด 20.00 - 29.99 ตันกรอส 

ปลากะตัก ปลาอ่ืนๆ ปลากะตัก ปลาอ่ืนๆ 
 ต.ค.60 98.08 1.92 98.27 1.73 
 พ.ย.60 98.87 1.13 98.67 1.33 
 ธ.ค.60 99.09 0.91 98.58 1.42 
 ม.ค.61 98.53 1.47 98.62 1.38 
 ก.พ.61 99.27 0.73 98.75 1.25 
 มี.ค.61 98.35 1.65 98.45 1.55 
  เม.ย.61 99.18 0.82 99.09 0.91 
 พ.ค.61 99.01 0.99 99.11 0.89 
 มิ.ย.61 99.36 0.64 99.34 0.66 
 ก.ค.61 98.92 1.08 99.18 0.82 
 ส.ค.61 99.18 0.82 99.13 0.87 
 ก.ย.61 98.17 1.83 98.34 1.66 

รวม 98.85 1.15 98.84 1.16 

 
องค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักทั้งสองขนาดประกอบด้วย ปลากะตัก

สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกำพล และคณะ (2553) ที่รายงานว่าเรืออวนล้อมจับ ปลากะตักกลางวัน 
ฝั่งอันดามัน มีปลากะตักเป็นองค์ประกอบหลัก ร้อยละ 82.16 และผลการศึกษาของ ปิยะโชค และคณะ (2555)  
ที่รายงานว่าเรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวันทางฝั่งอ่าวไทย มีปลากะตักเป็นองค์ประกอบร้อยละ 87.63 และ 
ผลการศึกษาของพีระ และคณะ (2543) ที่รายงานว่าอวนล้อมจับปลากะตักกลางวันบริเวณทะเลอันดามันตอนบน 
จับปลากะตักได้มากกว่าร้อยละ 80 ขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ แต่เมื่อเทียบเคียงให้เห็นระหว่างเครื่องมือ
อวนล้อมจับปลากะตักที่ทำการประมงในเขตพ้ืนที่อ่าวพังงา กับเครื่องมืออวนล้อมประเภทอ่ืนๆ แล้วจะพบว่ามีความ
แตกต่างกันมาก ซึ่งภัคจุฑาและกิ่งกาญจน์ (2551) ที่ศึกษาเรืออวนล้อมจับปั่นไฟที่ทำการประมงบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง ระหว่างเดือนมีนาคม 2546 - กันยายน 2548 พบว่าอวนล้อมจับมีกลุ่มปลาผิวน้ำจับได้สูงสุดร้อยละ 80.75 
ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้สูงสุดคือ ปลาหลังเขียว คิดเป็นร้อยละ 20.30 และผลการศึกษาของวิรัตน และคณะ (2555)  
ที่ศึกษาการประมงอวนล้อมจับที่เข้าเทียบท่าเพื่อขึ้นสัตว์น้ำบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2552 พบว่ากลุ่ม 
ปลาผิวน้ำจับได้สูงสุดร้อยละ 84.19 พบปลาหลังเขียว คิดเป็นร้อยละ 16.69 แต่จากการศึกษาของอัญญาณี (2550) 
ซึ่งทำการศึกษาสภาวะทรัพยากรปลาทูจากการประมง อวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนบน พบว่าปลาข้างเหลือง 
(Selaroides leptolepis) จับได้จากอวนล้อมจับปั ่นไฟสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 27.19 และผลการศึกษาของ 
วุฒิชัย และคณะ (2552) ที่ระบุว่าชาวประมงอวนล้อมจับปลาโอที่มีการแจ้งเข้าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำที่จังหวัดสงขลา 
มีความตั้งใจในการจับสัตว์น้ำเฉพาะกลุ่มปลาโอเท่านั้น สังเกตได้จากจำนวนวันทำการประมงต่อเที่ยวในบางรอบ 
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จะมีจำนวนวันค่อนข้างสูงและสัตว์น้ำที่จับได้เป็นกลุ่มปลาโอ คิดเป็นร้อยละ 99.77 จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักที่ทำการประมงในเวลากลางวัน สามารถจับสัตว์น้ำ
เป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่ถูกจับด้วยน้อยมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
สัตว์น้ำทีจ่ับได้รายเดือน ไม่พบว่าในช่วงเดือนใดที่มีองค์ประกอบสัตว์น้ำอ่ืนๆ ถูกจับได้สูงกว่าร้อยละ 2  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าจำนวนวันลงแรงทำการประมงจริงในรอบปีของเรือกลุ่มนี้ต่ำกว่า
ที่ได้รับการจัดสรรในใบอนุญาตประมงพาณิชย์มาก ซึ่งในปีการประมง 2561 - 2562 อวนล้อมจับปลากะตัก
ทางฝั่งทะเลอันดามัน ได้รับการจัดสรรวันทำการประมง 225 วัน/ปี กรมประมงจึงยังสามารถที่จะพิจารณา
อนุญาตให้ชาวประมงที่มีเรือ เครื่องมือ และรูปแบบการทำประมงเดียวกันทำการประมงในพ้ืนที่นี้ได้เพ่ิมเติมอีก 
ทั้งนี้ไม่เกินกว่าปริมาณสัตว์น้ำที่พึงอนุญาตให้ทำการประมงได้ เมื่อพิจารณาปริมาณและอัตราการจับสัตว์น้ำ 
และองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้ พบว่าองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้ของเรืออวนล้อมจับปลากะตักทั้งสองขนาด
ประกอบด้วยปลากะตักสูงสุดเกินกว่าร้อยละ 98 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง จึงสามารถใช้ค่า
องค์ประกอบสัตว์น้ำนี้ กำหนดเป็นค่าอ้างอิงที่เหมาะสมใช้ในการควบคุม ตรวจสอบการทำประมงอวนล้อมจับ 
ปลากะตักได้ เช่น การกำหนดองค์ประกอบของปลากะตักต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในกรณีที่ตรวจพบ
องค์ประกอบที่ต่ำกว่าเกณฑ์จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด หรือกำหนดมาตรการอ่ืนๆ ต่อไป 

 
4. เปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำตามฤดูมรสุม  
 

เปรียบเทียบอัตราการจับเฉลี่ยรวมของสัตว์น้ำจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักทั้งหมด ระหว่าง  
ฤดูมรสุม พบว่ามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เท่ากับ 988.18 ± 425.53 กิโลกรัม/วัน 
รองลงมาคือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 876.00 ± 297.42 กิโลกรัม/วัน และต่ำสุดในช่วงเปลี่ยน
มรสุม เท่ากับ 675.60 ± 229.64 กิโลกรัม/วัน โดยอัตราการจับเฉลี่ยในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตกต่างกับในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 6 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการจับเฉลี่ยรวมของปลากะตักระหว่างฤดูมรสุมตามขนาดเรือ พบว่า
เรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 10.00 - 19.99 ตันกรอส มีอัตราการจับเฉลี่ยรวม เท่ากับ 673.01 ± 238.20 
กิโลกรัม/วัน มีอัตราการจับเฉลี ่ยสูงสุดในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 752.13 ± 238.17 
กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เท่ากับ 701.52 ± 243.77 กิโลกรัม/วัน และต่ำสุดในชว่ง
เปลี่ยนมรสุม เท่ากับ 470.07±117.53 กิโลกรัม/วัน โดยอัตราการจับเฉลี่ยในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
และตะวันตกเฉียงใต้ แตกต่างกับในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 20.00  -  29.99 ตันกรอส มีอัตราการจับเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
904.23 ± 365.57 กิโลกรัม/วัน มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เท่ากับ 1,049.55 ± 428.80 
กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 903.46 ± 305.56 กิโลกรัม/วัน และต่ำสุด
ในช่วงเปลี่ยนมรสุม เท่ากับ 707.27 ± 226.87 กิโลกรัม/วัน โดยอัตราการจับเฉลี่ยระหว่างฤดูมรสุมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ตารางที่ 6  อัตราการจับสัตว์น้ำ (กิโลกรัม/วัน) ตามฤดูมรสุมจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักที่แจ้งเข้า – ออก 

ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา ปี 2561 
 

ขนาดเรือ 
                                 ฤดูมรสุม 

รวม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนมรสุม  ตะวันตกเฉียงใต้  

10.00-19.99 ตันกรอส  752.13 ± 238.17 a 470.07 ± 117.53 b 701.52 ± 243.77 a 673.01 ± 238.20 

20.00-29.99 ตันกรอส 903.46 ± 305.56 b 707.27 ± 226.87 c 1,049.55 ± 428.80 a 904.23 ± 365.57 

    รวมทั้งหมด 876.00 ± 297.42 a 675.60 ± 229.64 b 988.18 ± 425.53 a 866.13 ± 358.43 
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 
               สถิติ (p < 0.05) 
 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ฤดูมรสุมมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ โดยพบว่าในช่วง
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่ทางฝั่งทะเลอันดามัน จะได้รับผลกระทบจากภาวะคลื่นลมแรงมากกว่าทางฝั่ง
อ่าวไทย แต่เรือประมงยังคงออกทำการประมงได้ ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งทำการประมงของเรือกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่
อ่าวพังงาเป็นหลัก ซึ่งมีเกาะแก่งเป็นจำนวนมากสามารถใช้เป็นที่หลบกำบังคลื่นลมได้ การเดินทาง ออกไป 
ทำการประมง และกลับเข้าฝั่งใช้เวลาไมน่านนัก จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่งแตกต่างกับผลการศึกษา
ของพีระ และคณะ (2543) ที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลในช่วงปี 2536 - 2541 และรายงานว่าอวนล้อมจับ
ปลากะตักกลางวันบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทำการประมงในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพ้ืนที่อ่าวช่วงฤดูมรสุมทางฝั่งทะเลอันดามันที่สำคัญน่าจะเป็นผล
มาจากอิทธิพลของฝนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากแม่น้ำ อ่าว ที่มีการไหลเวียนของน้ำจากฝั่งลงสู่ทะเล 
ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการชะล้างอินทรีย์วัตถุ ธาตุอาหาร อินทรีย์สารจากน้ำทิ้ง จากบนฝั่งหรือน้ำท่า (Runoff) 
ที่ไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะไปส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตขั้นต้น ที่ใช้อินทรีย์สารเป็นอาหารในการ
เจริญเติบโต ตามรายงานของ Buranapratheprat et al. (2009) แล้วส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของผู้บริโภค
ลำดับถัดไปในห่วงโซ่อาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโต สืบพันธุ์วางไข่ เจริญวัยของสัตว์น้ำการเคลื่อนย้ายถิ่น 
ที่อยู่อาศัยหรือสืบพันธุ์ และยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแหล่งประมงด้วย  ซึ่งกรมประมง
สามารถใช้แนวทางในการบริหารจัดการการทำประมงในเชิงเวลาได้  
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สรุปผลการศึกษา 
 

1. ข้อมูลเรือ เครื่องมือ วิธีทำการประมง และการแจ้งเข้า – ออกท่าเทียบเรือประมงของเรืออวนล้อมจับ
ปลากะตักที่แจ้งเข้า - ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงพังงา  

 
เรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก มีการแจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่

อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 26 ลำ ซึ่งเป็นเรือที่มีขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอส ต้องแจ้งการเข้า – ออก 
ท่าเทียบเรือต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง แต่ไม่ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามประกาศ
กรมประมง (Vessel Monitoring System: VMS) มีขนาดบรรทุกใหญ่สุด 29.98 ตันกรอส และขนาดเล็กสุด 
13.31 ตันกรอส ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 118 - 246 แรงม้า โดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์อีซูซุ ในการออกไป 
ทำการประมงแต่ละครั้งมีการใช้คนประจำเรือที่เป็นคนไทยทั้งหมด 7 - 11 คน/ลำ ออกไปทำการประมง 
ในเวลากลางวัน ตั้งแต่ย่ำรุ่งจนถึงเช้าตรู่แล้วเดินทางกลับเข้าฝั่งในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ เครื่องมืออวนล้อมจับ 
ปลากะตัก มีลักษณะคล้ายสี ่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความยาวอวนที่ใช้อยู ่ในช่วง 250 – 600 เมตร นิยมใช้ 
อวนขนาดความยาว 450 เมตร เนื้ออวนเป็นไนล่อนชนิดไม่มีปม มีตาปะทังบนยึดเชื่อมต่อระหว่างคร่าวบน 
ที่ร้อยทุ่นกับเนื้ออวน ส่วนตาปะทังล่างนิยมใช้อวนโปลีเอทเตอร์ลีน สายมานใช้เชือกเกลียวถัก ห่วงมานใช้ 
เหล็กขาวโดยมีขนาดช่องตาอวนมากกว่า 0.6 เซนติเมตรขึ้นไป มีการติดตั้งอุปกรณ์กว้านอวนระบบไฮดรอลิก 
(Power block) เพ่ือช่วยในการเก็บกู้อวน 

การทำการประมง มีอ ุปกรณ์ช ่วยทำประมงได ้แก่ เคร ื ่องม ือค้นหาฝ ูงปลา อุปกรณ์ GPS  
โดยชาวประมงจะแล่นเรือหาฝูงปลากะตัก เมื่อพบแล้วจะปล่อยอวนล้อมฝูงปลาไว้ ทำการกว้านสายมานเพ่ือรูดปิด
ด้านล่างผืนอวน ใช้อุปกรณ์ Power block เก็บกู้เนื้ออวนขึ้นเรือ จนสามารถตักปลาใส่เรือได้ แล้วจึงเตรียมอวน 
ให้พร้อมทำการประมงต่อไป จำนวนครั้งของการลงอวนและปริมาณสัตว์น้ำที่จับ ขึ้นอยู่ความอุดมสมบูรณ์ของ 
ปลากะตักเป็นปัจจัยสำคัญ และความสามารถของผู้ควบคุมเรือ หรือไต้ก๋งเรือในการหาแหล่งปลากะตัก ปลากะตัก
จากการทำการประมงจะต้มปลาในเรือเพ่ือรักษาคุณภาพปลากะตัก และนำขึ้นฝั่งในสภาพที่ต้มแล้ว โดยในปี 2561 
มีการออกไปทำการประมง และแจ้งเข้าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำทั้งหมด 3,234 เที่ยว ออกทำการประมงอยู่ในช่วง  
1 - 24 วันต่อเดือน เฉลี่ยเดือนละ 11.58 วัน ออกทำการประมงเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน  
15.00 วัน และต่ำสุดในเดือนกันยายน 2561 เฉลี่ย 7.74 วัน 

 
2. แหล่งทำการประมงปลากะตัก 
 

แหล่งทำการประมงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อ่าวพังงา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต และ
จังหวัดกระบี่ ในบริเวณพื้นที่ระหว่างเขตทะเลชายฝั่งของแต่ละจังหวัดทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต 
ทางด้านใต้ของจังหวัดพังงา และด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่ โดยมีพื้นที่ทำการประมงหนาแน่นบริเวณ
ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงา ครอบคลุมช่วงพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด 7.82 - 8.08 องศาเหนือ ลองจิจูด 
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98.45 – 98.52 องศาตะวันออก และตะวันออกของเกาะยาวใหญ่ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของเกาะยาวน้อย 
ครอบคลุมช่วงพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด 7.83 - 8.05 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.62 – 98.68 องศาตะวันออก โดยด้าน
ทิศเหนือของเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ไม่พบว่ามีเรือเข้าไปทำการประมง เนื่องจากเป็นเขตห้ามทำการประมง
ในพ้ืนที่อุทยาน และเขตทะเลชายฝั่ง 

 
3. ปริมาณและอัตราการจับสัตว์น้ำ การลงแรงทำ การประมง และองค์ประกอบสัตว์น้ำจากการทำประมง

อวนล้อมจับปลากะตัก 
 

อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี ่ยของเรืออวนล้อมจับปลากะตักรวม เท่ากับ 866.13 กิโลกรัม/วัน 
ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 856.13 กิโลกรัม/วัน และปลาอื่นๆ 10.00 กิโลกรัม/วัน เรืออวนล้อมจับ   
ปลากะตักขนาด 10.00 - 19.99 ตันกรอส มีอ ัตราการจ ับสัตว ์น ้ำเฉล ี ่ยเท ่าก ับ 673.01 กิโลกร ัม/วัน 
ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 665.29 กิโลกรัม/วัน และปลาอื ่นๆ 7.72 กิโลกรัม/วัน เรืออวนล้อมจับ     
ปลากะตักขนาด 20.00 - 29.99 ตันกรอส มีอ ัตราการจ ับสัตว ์น ้ำเฉล ี ่ยเท ่าก ับ 904.23 กิโลกร ัม/วัน 
ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 893.77 กิโลกรัม/วัน และปลาอื่นๆ 10.46 กิโลกรัม/วัน  

ปริมาณการลงแรงทำการประมง ออกไปทำการประมงทั้งหมด 3,217 วัน ทำการประมงอยู่ในช่วง  
1 - 24 วัน/เดือน จำนวนวันเฉลี่ยที่ออกทำการประมงสูงสุดในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 15.00 วัน และต่ำสุด 
ในเดือนกันยายน 2561 จำนวนเฉลี่ย 7.73 วัน มีการลงอวนทั้งหมด จำนวน 3,723 ครั้ง จำนวน 1 - 4 ครั้ง/วัน 
เฉลี่ย 1.15 ครั้ง/วัน ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ 2,786,351 กิโลกรัม ประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 2,754,169 
กิโลกรัม และปลาอื่นๆ 32,182 กิโลกรัม โดยเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 10.00 - 19.99 ตันกรอส มีปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้รวม 356,693 กิโลกรัม โดยประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 352,604 กิโลกรัม และปลาอื่นๆ 
4,089 กิโลกรัม ส่วนเรืออวนล้อมจับปลากะตักขนาด 20.00 - 29.99 ตันกรอส มีปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้รวม 
2,429,658 กิโลกรัม โดยประกอบด้วยปลากะตัก จำนวน 2,401,565 กิโลกรัม และปลาอ่ืนๆ 28,093 กิโลกรัม  

องค์ประกอบสัตว์น ้ำที ่จ ับได้ของเร ืออวนล้อมปลากะตักขนาด 10.00 - 19.99 ตันกรอส 
ประกอบด้วย ปลากะตัก (Anchovy) ร้อยละ 98.85 และปลาอื่นๆ ร้อยละ 1.15 เรืออวนล้อมปลากะตักขนาด 
20.00 - 29.99 ตันกรอส สัตว์น้ำที่จับได้ ประกอบด้วย ปลากะตักร้อยละ 98.84 และปลาอื่นๆ ร้อยละ 1.16 
โดยปลาอื ่นๆ ที ่จับได้ ได้แก่ ปลาแป้น (Leiognathidae) ปลากระทุงเหว (Strongylura spp.) ปลาสาก 
(Sphyraena spp.) ปลาหางแข็ง หรือปลาแข้งไก ่(Megalaspis cordyla) เป็นต้น 
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4. เปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำตามฤดูมรสุม  
 

อัตราการจับเฉลี่ยรวมของสัตว์น้ำจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักทั้งหมด  ระหว่างฤดูมรสุม 
พบว่ามีอัตราการจับเฉลี ่ยสูงสุดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เท่ากับ 988.18 ± 425.53 กิโลกรัม/วัน 
รองลงมาคือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 876.00 ± 297.42 กิโลกรัม/วัน และต่ำสุดในช่วงเปลี่ยน
มรสุม เท่ากับ 675.60 ± 229.64 กิโลกรัม/วัน โดยอัตราการจับเฉลี่ยในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่แตกต่างทางสถิติ แต่มีอัตราการจับเฉลี่ยมากกว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน 

 
1.1 ข้อมูลพฤติกรรมการทำการประมง แหล่ง และองค์ประกอบสัตว์น้ำ ใช้กำหนดเป็นค่าอ้างอิง

หรือเกณฑ์ในการเฝ้าระวังการทำการประมงของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า  - ออกเรือประมง และหน่วย 
ตรวจการประมงในทะเล 

1.2 พ้ืนที่ทำการประมงของเรือกลุ่มนี้อยู่ในพ้ืนที่ทะเลนอกชายฝั่งในบริเวณอ่าวพังงา และมีศักยภาพ
ในการออกไปทำการประมงของเรือประมงจำกัด เนื่องจากเรือมีขนาดเล็ก ไม่มีระบบติดตามเรือ จึงมีโอกาสที่
ชาวประมงบางรายอาจจะลักลอบ รุกล้ำเข้าไปทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งได้ จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง 
การทำการประมงในทะเลที่มีประสิทธิภาพ หรือการสร้างจิตสำนึกในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมให้
กลุ่มมวลชนช่วยกันสอดส่องควบคุมดูแลร่วมกัน หรือมีการพิจารณาระบบติดตามการทำประมงที่เหมาะสมและ 
ไม่เป็นภาระแก่ชาวประมงในการเฝ้าระวังการทำประมง 

1.3 ใช้ข้อมูลวิชาการในการบริหารจัดการทำประมงเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) โดยใช้
ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ (Spatial data) เช่น การควบคุมจำนวนเรือ และเครื่องมือ โดยมีกระบวนการควบคุมและ
เฝ้าระวังการทำการประมง ด้วยการตรวจสอบพื้นที ่ทำการประมง เส้นทางการเดินเรือจากอุปกรณ์ GPS  
ที่อยู่บนเรือ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือ ข้อมูลสนับสนุนจากชาวประมงกลุ่มอื่นๆ เพื่อใช้ในการควบคุม  
การทำประมงด้วย 

1.4 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงโดยใช้ข้อมูลการทำประมง โดยพบว่าชาวประมง
ออกไปทำการประมงเฉพาะกลางวัน และกลับเข้าท่าในช่วงเย็นถึงค่ำ ดังนั้นในกรณีที่เรืออยู่กลางทะเลไม่กลับ
เข้าท่าในวันเดียวกัน ควรมีการสั่งตรวจสอบเรือ การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจาก  
เรือกลุ่มปกติ โดยการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือจากอุปกรณ์ GPS  

26 



                                                                

1.5 ปริมาณการลงแรงทำประมงอวนล้อมจับปลากะตักในพื้นที่อ่าวพังงา พบว่ามีจำนวนวันลงแรง
เฉลี่ยจำนวนกึ่งหนึ่งของที่ได้รับอนุญาตในแต่ละเดือน มิได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อเนื่องเหมือนเครื่องมืออื่นๆ 
สามารถจัดสรรให้ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน  

1.6 การเก็บรักษาสัตว์น้ำโดยการต้มในเรือ ควรพิจารณาหาแนวทางเพื ่อกำหนดมาตรฐาน
ทางด้านสุขอนามัยเพ่ือคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยแก่การบริโภค 

 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ 

 
2.1 ควรมีการศึกษาการในเรื่อง การจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำที่พึงอนุญาตให้ทำการประมงได้ 

(Total Allowable Catch: TAC) หรือปริมาณการลงแรงทำประมงอวนล้อมจับปลากะตักในพื้นที่อ่าวพังงา
เพิ่มเติม เนื่องจากพบว่ามีจำนวนวันลงแรงเฉลี่ยจำนวนกึ่งหนึ่งของที่ได้รับอนุญาตในแต่ละเดือน มิได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อเนื่องเหมือนเครื่องมืออื่นๆ สามารถจัดสรรให้ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน  

2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมทางด้านชีววิทยาของปลากะตักในพื้นที่อ่าวพังงา เช่น ผลของฤดูกาล
ต่อการเจริญเติบโต สืบพันธุ์วางไข่ เจริญวัยของสัตว์น้ำ การเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือสืบพันธุ์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการการทำประมงในเชิงเวลา อีกทั้งยังใช้ในการคุ้มครองป้องกันสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 
(Spawning season) จนถึงสัตว์น้ำในวัยอ่อน (Juvenile)  

2.3 ควรมีการศึกษาค่าองค์ประกอบสัตว์น้ำเพ่ิมเติม เพ่ือใช้กำหนดเป็นค่าอ้างอิงที่เหมาะสมใช้ใน
การควบคุม ตรวจสอบการทำประมงอวนล้อมปลากะตักได้ เช่น การกำหนดองค์ประกอบของปลากะตักต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นต้น 

 
คำขอบคุณ 

 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมง 

ในทะเล กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นอย่างยิ่งที่ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร
วิชาการฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงพังงา ที่ช่วยในการ
สนับสนุนข้อมูลประกอบการวิจัย ชาวประมงอวนล้อมจับปลากะตักจังหวัดพังงา ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน
ข้อมูล จนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ภาคผนวก ก 

 

              เรือประมงพังงา ปี 2561 
 

สัตว์น้ำ ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 เฉลี่ย 

ปลากะตัก (Engraulidae) 98.08 98.87 99.09 98.53 99.27 98.35 99.18 99.01 99.36 98.92 99.18 98.17 98.85 

ปลาสเีสียด (Lactarius lactarius) 0.06 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.05 0.03 0.07 0.03 

ปลาใบปอ (Drepane punctata) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.02 0.00 0.02 

ปลาจะละเม็ด (Stromatidae) 0.08 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.04 0.01 0.00 0.02 

ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) 0.12 0.33 0.12 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.09 

ปลากระทุงเหว (Strongylura spp.) 0.39 0.09 0.11 0.17 0.04 0.14 0.11 0.06 0.16 0.19 0.16 0.30 0.16 

ปลาดาบ (Chirocentrus dorab) 0.02 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

ปลาแป้น (Leiognathidae) 0.21 0.00 0.29 0.32 0.21 0.83 0.00 0.22 0.16 0.00 0.00 0.00 0.18 

ปลามง (Caranx spp.) 0.11 0.06 0.02 0.03 0.04 0.14 0.17 0.00 0.00 0.00 0.11 0.13 0.06 

ปลาอินทรีย์ (Scomberomorus spp.) 0.00 0.06 0.00 0.13 0.04 0.00 0.00 0.13 0.00 0.08 0.01 0.02 0.04 

ปลาหลังเขยีว (Sardinella spp.) 0.20 0.12 0.00 0.13 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.07 

ปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla) 0.24 0.12 0.00 0.08 0.00 0.21 0.00 0.11 0.03 0.26 0.16 0.17 0.12 

ปลาสาก (Sphyraena  spp.) 0.23 0.16 0.11 0.24 0.08 0.21 0.15 0.17 0.08 0.07 0.12 0.13 0.15 

ปลาเลย (other economic species) 0.27 0.14 0.19 0.13 0.16 0.00 0.28 0.19 0.17 0.04 0.21 1.00 0.19 

 

ตารางผนวกท่ี 1  องค์ประกอบสัตว์น้ำ (ร้อยละ) ของเรืออวนล้อมจับปลากะตัก ขนาด 10.00 – 19.99 ตันกรอส ที่แจ้งเขา้ - ออก ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก 
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ตารางผนวกท่ี 2  องค์ประกอบสัตว์น้ำ (ร้อยละ) ของเรืออวนล้อมจับปลากะตัก ขนาด 20.00 – 29.99 ตันกรอส ที่แจ้งเขา้ - ออก ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก 

            เรือประมงพังงา ปี 2561 
 

สัตว์น้ำ ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 เฉลี่ย 

ปลากะตัก (Engraulidae) 98.27 98.67 98.58 98.62 98.75 98.45 99.09 99.11 94.69 99.18 99.13 98.34 98.84 

ปลาสเีสียด (Lactarius lactarius) 0.09 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.02 0.08 0.03 0.04 0.05 0.16 0.05 

ปลาใบปอ (Drepane punctata) 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 

ปลาจะละเม็ด (Stromatidae) 0.03 0.05 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.08 0.03 

ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) 0.15 0.13 0.14 0.17 0.12 0.11 0.04 0.04 0.03 0.03 0.10 0.26 0.10 

ปลากระทุงเหว (Strongylura spp.) 0.43 0.17 0.16 0.12 0.22 0.13 0.06 0.10 0.11 0.18 0.10 0.33 0.16 

ปลาดาบ (Chirocentrus dorab) 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.10 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.05 0.02 

ปลาแป้น (Leiognathidae) 0.19 0.10 0.21 0.27 0.09 0.21 0.10 0.12 0.08 0.12 0.10 0.10 0.15 

ปลามง (Caranx spp) 0.04 0.03 0.03 0.04 0.08 0.06 0.03 0.05 0.04 0.05 0.09 0.05 0.05 

ปลาอินทรีย์ (Scomberomorus spp.) 0.07 0.07 0.08 0.03 0.05 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02 0.02 0.09 0.04 

ปลาหลังเขยีว (Sardinella spp.) 0.05 0.18 0.07 0.10 0.09 0.19 0.06 0.05 0.06 0.04 0.01 0.04 0.08 

ปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla) 0.13 0.20 0.20 0.22 0.18 0.24 0.05 0.09 0.06 0.12 0.14 0.02 0.14 

ปลาสาก (Sphyraena  spp.) 0.32 0.18 0.26 0.19 0.24 0.28 0.17 0.15 0.11 0.08 0.10 0.13 0.18 

ปลาเลย (other economic species) 0.17 0.16 0.14 0.12 0.07 0.12 0.33 0.11 0.07 0.11 0.12 0.34 0.14 
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