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ประวัติคว�มเป็นม�

 ศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ) ถือก�าเนิดมาจากสถานวิจัยประมงทะเล 

สังกัดกองส�ารวจและคน้ควา้ กรมการประมง ซ่ึงไดก้่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 ตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลไทย

กับรัฐบาลเยอรมนั และเปิดเป็นทางการเมื่อปี 2509 เดิมตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 89/1 ซอยสะพานปลา ถนนเจริญกรงุ 

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ ต่อมาในปี 2518 ไดม้ีการจัดส่วนราชการใหม่สถานวิจัยประมงทะเลจึงเปลี่ยนเป็น   

กองประมงทะเล รับผิดชอบงานทางดา้นประมงทะเลและส่ิงแวดลอ้มทางทะเล ต่อมากองประมงทะเลขยายงาน

เพ่ิมมากขึน้ จึงไดจ้ดัตัง้ศนูยพ์ฒันาประมงทะเลขึน้มาทัง้ทางอา่วไทยและอนัดามนั 

 ปี 2537 ศนูยฯ์ เร่ิมจดัตัง้ ซ่ึงใชส้�านกังานของสถานวิีจยัประมงทะเลเป็นท่ีท�าการ และนางสาวสณีุย ์สวุภพีนัธ ์

ปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นผูอ้�านวยการคนแรก

 ในช่วงแรก ศนูยฯ์ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง และวิจัยทรัพยากรประมง 

การท�าการประมง แหลง่ท�าการประมง และส่ิงแวดลอ้มประมงทะเล เพ่ือประโยชนใ์นการวางแผนการบริหารและอนรุกัษ์

ทรพัยากรสตัวน์�า้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตลอดไป และพฒันาแหลง่ท�าการประมง เพ่ือเพ่ิมผลผลติ และเพ่ือการพฒันา

ประมงทะเลพ้ืนบา้น ศึกษาทดลองเพ่ือการพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการท�าการประมงใหม้ีประสิทธิภาพในการจับ

สตัวน์�า้ ซ่ึงมพ้ืีนท่ีในความรับผดิชอบคือ ตัง้แตจ่งัหวัดชลบรีุถึงจงัหวัดสรุาษฎรธ์าน ี และศนูยฯ์ ไดแ้บ่งงานภายใน

ออกเป็น 6 กลุม่งาน คือ กลุม่ส�ารวจทรพัยากร กลุม่ประเมนิสภาวะทรพัยากรและการประมง กลุม่ชวีประวตัสิตัว์

ทะ เล กลุ่มพัฒนาเค ร่ืองมือประมง กลุ่มพัฒนาแหล่งประมง และกลุ่ม ส่ิงแวดล้อมทางการประมง 

และเมือ่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ศนูยฯ์ ไดย้า้ยสถานท่ีท�าการมาตัง้ท่ี เลขท่ี 49 ซอยพระราชวีริยาภรณ ์16 

ต�าบลบางพ่ึง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 10130  โดยมีนายรังสรรค ์ ฉายากลุ ปฏิบัติหนา้ท่ี

ผูอ้�านวยการศนูยฯ์ 
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 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งระบบงานภายใตก้รอบนโยบายใหม่ของรัฐบาล ศนูย์พัฒนา

ประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน ได้เปลี่ยนชื่อมาเ ป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน 

เมือ่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2545 สงักดัสถาบนัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีประมงทะเล ส�านกัวิจยัและพฒันาประมงทะเล 

โดยมนีางอจัฉรา วิภาศิริ ปฏิบตัหินา้ท่ีผูอ้�านวยการศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนบน ปัจจบุนัศนูยฯ์ 

มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบคือ ส�ารวจ ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และวิจัยทรัพยากรประมงทะเล การท�าประมง 

แหล่งประมง และส่ิงแวดลอ้มทางการประมงทะเล เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจัดการการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรสัตวท์ะเลอย่างสงูสดุและยัง่ยืน พัฒนาแหล่งประมงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตวท์ะเล

ท่ีอยูใ่นสภาพเสื่อมโทรม พฒันาการจดัการประมงทะเล ใหม้กีารท�าการประมงอยา่งมปีระสิทธิภาพ โดย ไมท่�าลาย

สตัวท์ะเลและสิ่งแวดลอ้มในพ้ืนท่ี ตัง้แตจ่งัหวดัชลบรีุถึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุม่งาน 

คือ งานธรุการ กลุ่มงานส�ารวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง กลุ่มงานชีวประวัติสัตว์ทะเล 

และกลุม่งานพฒันาแหลง่ประมง

 ปี 2559  ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหม่อีกครั้ง

ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศนูย์ฯ จึงไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน 

(สมทุรปราการ) ซ่ึงมีกลุ่มงานย่อย 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานธรุการ กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 

กลุม่งานตรวจสอบและรบัรองแหลง่ประมง และกลุม่งานพฒันาและฟ้ืนฟูแหลง่ประมง

กลุ่มง�นธุรก�ร

กล ุม่ง�นประเมินสภ�วะทรพัย�กรประมง กล ุม่ง�นตรวจสอบและรบัรองแหลง่ประมง

กล ุม่ง�นพฒัน�และฟ้ืนฟแูหลง่ประมง
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วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ยทุธศ�สตร ์ค่�นิยม

วิสยัทศัน ์(กรมประมง) 

 “เป็นองคก์รท่ีม ุง่พฒัน� และบรหิ�รก�รเปล่ียนแปลงเพ่ือก�รประมงท่ียัง่ยนื”

พนัธกิจ

 • สง่เสริมและผลกัดนัใหม้กีารเพ่ิมผลผลติสตัวน์�า้อยา่งมปีระสิทธิภาพในการผลติทกุระดบั

 • สง่เสริมและพฒันาคณุภาพการผลติสตัวน์�า้และผลติภณัฑส์ตัวน์�า้ ตลอดห่วงโซ่การผลติใหไ้ดร้บัมาตรฐาน

             ของไทยและสากล

 • ก�ากบัและควบคมุการจดัการทรพัยากรสตัวน์�า้ เพ่ือใหม้ผีลผลติใชอ้ยา่งยัง่ยืน และคงความหลากหลาย

             ทัง้สรา้งการมสีว่นร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจดัการทรพัยากรในชมุชน

 • สง่เสริมและผลกัดนัใหศึ้กษาวิจยัทางวิชาการทกุสาขาการประมง รวมทัง้การพฒันาและถ่ายทอด

             เทคโนโลยีใหมท่ี่ตอ่ยอดจากงานวิจยั เพ่ือใหเ้กดินวตักรรมเชงิสรา้งสรรค ์และเพ่ิมมลูคา่

ยทุธศ�สตร์

 • เพ่ิมผลผลติสตัวน์�า้

 • พฒันาคณุภาพการผลติสตัวน์�า้และ 

             ผลติภณัฑ์

 • การบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์�า้

             ใหย้ัง่ยืนและคงความหลากหลาย

 • วิจยัและพฒันาวิชาการและเทคโนโลยี

             การประมง

 • พฒันาบคุลากรและองคก์ร

ค่�นิยม

 “We are fisheries”

 F = Friendly มคีวามเป็นมติร

 I  = Integrity มคีณุธรรม จริยธรรม

 S = Smart มคีวามสงา่งาม

 H = Happiness มคีวามสขุ

 E = Enthusiasm มคีวามกระตอืรือรน้ในการ

               ปฏิบตังิาน

 R = Responsibility มคีวามรบัผดิชอบ

  I  = Intelligence มคีวามฉลาด

  E = Energy มพีลงัและก�าลงัความสามารถ

 S = Simplicity มคีวามเรียบงา่ย
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หน�้ท่ีคว�มรบัผิดชอบของหน่วยง�น
 •  ส�ารวจ ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และวิจยัทรพัยากรประมงทะเล การท�าประมง แหลง่ประมง และส่ิงแวดลอ้ม

ทางการประมงทะเล เพ่ือประโยชนใ์นการบริหารและจดัการการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรสตัวท์ะเลสงูสดุและยัง่ยืน 

 • พัฒนาแหล่งประมง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลท่ีอยู่ในสภาพเส่ือมโทรม พัฒนา

การจดัการประมงทะเลใหม้กีารท�าประมงอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยไมท่�าลายพนัธุส์ตัวท์ะเลและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี

ท่ีรับผิดชอบ ประกอบดว้ยจังหวัดกรงุเทพฯ ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม 

และเพชรบรีุ

โครงสร้�งก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร 

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิจัยและพัฒน�ประมง

อ่�วไทยตอนบน (สมุทรปร�ก�ร)

กลุ่มง�นประเมิน

สภ�วะทรัพย�กรประมง

ง�นธุรก�ร

กลุ่มง�น

ตรวจสอบและ

รับรองแหล่งประมง

กลุ่มง�นพัฒน�และ

ฟื้นฟูแหล่งประมง

หวัหน�้หน่วยง�น นางสาวรตันาวล ี พลูสวสัดิ ์

สถ�นท่ีตัง้  เลขท่ี 49  ซอยพระราชวีริยาภรณ ์16 ต�าบลบางพ่ึง 

   อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ  10130

โทรศพัท ์  0-2816-7635–36, ตอ่ 37,65

โทรส�ร  0-2816-7634

E-mail Address umdecdof@yahoo.com

Web Site  https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/ugfrdc
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อตัร�กำ�ลงั ปี 2561

1. ขา้ราชการ        จ�านวน   19    ต�าแหนง่    

2. ลกูจา้งประจ�า   จ�านวน    11    ต�าแหนง่ 

3. พนกังานราชการ   จ�านวน  27   ต�าแหนง่ 

4. ผูร้บัจา้งบริการรายเดอืน    จ�านวน      4  ต�าแหนง่

ท่ี กล ุม่/ฝ่�ย ช่ือ-สกลุ ตำ�แหน่ง

1 ผอ.ศพม.สมทุรปราการ นางสาวรตันาวล ี พลูสวสัดิ์ นกัวิชาการประมงช�านาญการพิเศษ

2 งานธรุการ นางสาวปณตัฐา สว่างศรี เจา้พนกังานธรุการปฏิบตังิาน

3 กลุม่งานประเมนิสภาวะ 

ทรพัยากรประมง

นายคณิต  เชือ้พนัธุ์ นกัวิชาการประมงช�านาญการ

4 นางสาวนพรตัน ์ อินทรวิ์เศษ นกัวิชาการประมงช�านาญการ

5 นางสาวนภิา  กลุานจุารี นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

6 นายโอภาส  ชามะสนธ์ิ นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

7 นายฐติพิล  เชือ้มัน่คง นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

8 นางสาวศิรินชุ  ข�าสวุรรณ์ นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร1

9 นายธงชยั  แสงพุม่ นายชา่งกลเรือช�านาญการ

10 กลุม่งานตรวจสอบและ

รบัรองแหลง่ประมง

นางปิยวรรณ  หสัดี นกัวิชาการประมงช�านาญการ

11 นายจกัรพณัน ์  ป่ินพทุธศิลป์ นกัวิชาการประมงช�านาญการ

12 นายวิวฒันนัท ์ บญุยงั นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

13 นางสาวกรีต ิ กิง่แกว้ นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

14 นางสาวพชรวด ีเลาหะมงคลรกัษ์ นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

15 นางขนษิฐา  เสรีรกัษ์ เจา้พนกังานประมงช�านาญงาน

16 กลุม่งานพฒันาและ

ฟ้ืนฟูแหลง่ประมง

นายรงัสิมนัต ์ บวัทอง นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

17 นางสาวไพรินทร ์ เพ็ญประไพ นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

18 นายวฒิุชยั  อดุมวงษ์ นกัวิชาการประมงปฏิบตักิาร

19 นางสาวเกศรา  บริการ เจา้พนกังานประมงปฏิบตังิาน

ร�ยช่ือข�้ร�ชก�ร
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ท่ี กล ุม่/ฝ่�ย ช่ือ-สกลุ ตำ�แหน่ง

1 กลุม่งานประเมนิสภาวะ

ทรพัยากรประมง

นายสมบตั ิสขุจินดา นายเรือกลเดนิทะเลเฉพาะเขต ส4

2 นายพิพฒัน ์พรหมรกัษา ชา่งเคร่ืองเรือ ช3

3 นายสวุฒัน ์สรอ้ยทอง ชา่งเคร่ืองเรือ ช3

4 นายวิสตูร แจม่ครฑุ นายทา้ยเรือกลชายทะเล ส4

5 นายวิสตูร แจม่ครฑุ นายทา้ยเรือกลชายทะเล ส4

6 นายรงัสรรค ์แยม้สืบพนัธ์ สหโภชน ์ส2

7 นายสาธิต  เสืออินโทโพทอง กะลาสี บ1

8 นายสายนัต ์ชวูลัย์ พนกังานวิทยแุละทศันสญัญาณ ช1

9 นายทศพล  ทบัแถม ชา่งเคร่ืองเรือ ช3

10 นายพรชยั ตณิสขุ กะลาสี บ2

11 นายกอเกต ุเภตราทิพย์ นายทา้ยเรือกลชายทะเล ส3

ร�ยช่ือลกูจ�้งประจำ�

ร�ยช่ือพนกัง�นร�ชก�ร

ท่ี กล ุม่/ฝ่�ย ช่ือ-สกลุ ตำ�แหน่ง

1 งานธรุการ นางศทุธิกานต ์ เถ่ือนเมอืง เจา้หนา้ท่ีการเงนิและบญัชี

2 นางสาวภาริน  สขุปราการ เจา้หนา้ท่ีการเงนิและบญัชี

3 นางสาวณฐัชยา ไกรจริยานสุวสัดิ์ เจา้หนา้ท่ีธรุการ

4 นางจรสัวรรณ  ชแูผน เจา้หนา้ท่ีธรุการ

5 นางสาวรุ่งรศัม ี ดเีลศิ เจา้พนกังานธรุการ

6 กลุม่งานประเมนิสภาวะ

ทรพัยากรประมง

นางสพุฒั  พลรกัษ์ นกัวิชาการประมง

7 นางสาวณฏัฐณิชชา ประภาโส นกัวิชาการประมง

8 นายวรยทุธ  อรุะเพ็ญ นกัวิชาการประมง

9 นายกติตพิงษ ์ ตงุพิลา นกัวิชาการประมง

10 นางสาวศิริลกัษณ ์ ยงัเพ็ง เจา้พนกังานประมง

11 นายดษิฐพร  ออ่นศรี กะลาสี

12 นายปิยวตัร  นมิา กะลาสี

13 นายทกัษณิ  คนัทีทา้ว กะลาสี

14 นายคงกฤช  ชืน่บาน กะลาสี

15 กลุม่งานตรวจสอบและ

รบัรองแหลง่ประมง

นางสาวกรรตัน ์ แมลงภู่ นกัวิชาการประมง

16 นางสาวภานดิา  กลบักงัวาล นกัวิชาการประมง

17 นางสาวรต ี นฤภยั นกัวิชาการประมง

18 นายยทุธวีร ์ ดลุยรตัน์ ผูช้ว่ยสหโภชน์
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ท่ี กล ุม่/ฝ่�ย ช่ือ-สกลุ ตำ�แหน่ง

19 กลุม่งานพฒันาและ

ฟ้ืนฟูแหลง่ประมง

นายสมบตั ิ สงัขวรรณะ ผูช้ว่ยสหโภชน์

20 นายวินยั  ซัว่เทง้ นายทา้ยเรือกลชายทะเลชัน้ 2

21 นายพรชยั  ถือบญุ นายทา้ยเรือกลชายทะเลชัน้ 2

22 นายวินยั  สมัฤทธ์ิ ตน้กลเรือ

23 นายเพ็ญชาต ิ เถ่ือนเมอืง ตน้กลเรือ

24 กลุม่งานประเมนิสภาวะ

ทรพัยากรประมง

นายประยทุธ  กนัสิงห์ ชา่งเคร่ืองเรือจกัรยนตช์ัน้ 3

25 นายอมรเทพ  หวนัเดหวา ชา่งเคร่ืองเรือจกัรยนตช์ัน้ 2

26 นายวิชยั  นาทสีทา กะลาสี

27 นายสวุฒัน ์ ชกูลิน่ กะลาสี

ท่ี กล ุม่/ฝ่�ย ช่ือ-สกลุ ตำ�แหน่ง

1 งานธรุการ นางบญุยงั นจิโกทม ท�าความสะอาด

2 นางพรรณา นาทสีทา ท�าความสะอาด

3 นายบญุเลศิ  ซุ่มทรพัย์ ท�าสวน

4 นายสายณัห ์ ชืน่เกษม ท�างานดา้นธรุการ

ร�ยช่ือผ ูร้บัจ�้ง
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งบประม�ณปี 2561

ร�ยง�นสรปุงบประม�ณท่ีไดร้บั
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ง�นวิจยัท่ีดำ�เนินก�รในปีงบประม�ณ 2561 

ก�รประมงอวนลอ้มซัง้จ�กเรอืท่ีข้ึนท่�ในจงัหวดัสมทุรปร�ก�ร
คว�มสำ�คญัและท่ีม�ของปัญห�ท่ีทำ�ก�รวิจยั

 ในปัจจบุนัทรพัยากรปลาผวิน�า้ถกูน�ามาใชป้ระโยชนอ์ย่างแพร่หลาย ชนดิท่ีมกีารน�ามาใชป้ระโยชนก์นัมาก 

ไดแ้ก ่ปลาท ูปลาลงั ปลาโอ ปลาอินทรี ปลาสีกนุ และปลาหลงัเขยีว จากปริมาณปลาผวิน�า้ท่ีจบัไดเ้พ่ิมขึน้ท�าใหเ้กดิ

การขยายตัวทางดา้นอตุสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับการแปรรปูสัตว์น�้า เช่น การน�ามาท�าปลากระป๋อง เป็นตน้ 

เคร่ืองมือประมงปลาผิวน�า้ท่ีมีความส�าคัญ คือ อวนด�า อวนลอ้มซั้ง อวนลอ้มจับปลากะตัก อวนติดปลาท ู

และอวนลอยปลาอินทรี โดยปริมาณการจับปลาผิวน�้าของเคร่ืองมือลอ้มจับ (อวนด�าและอวนลอ้มซั้ง) 

ในอา่วไทยคิดเป็นรอ้ยละ 77.21 ของผลจบัรวมของเคร่ืองมอืประมงดงักลา่ว (กรมประมง, 2558)

 ปริมาณการจบัสตัวน์�า้ของเคร่ืองมอือวนลอ้มจบั (อวนด�าและอวนลอ้มซัง้) ในอา่วไทยมปีริมาณการจบัเพ่ิม

ขึน้จาก 42,432 ตนั ในปี 2514 (กรมประมง, 2516) เป็น 312,353 ตนั ในปี 2526 (กรมประมง, 2529) 

และมแีนวโนม้เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จนเพ่ิมเป็นปริมาณสงูสดุถึง 571,654 ตนั ในปี 2535 (กรมประมง, 2538) 

หลงัจากนัน้ปริมาณการจบัมแีนวโนม้ลดลงเหลอื 509,372 ตนั ในปี 2538 (กรมประมง, 2541) จนมปีริมาณ

ต�า่สดุเพียง 301,780 ตนั ในปี 2556 (กรมประมง, 2558) ซ่ึงจะเห็นว่าในชว่งเวลา 20 ปี ปริมาณการจบัสตัวน์�า้

ลดลงกว่า 270,000 ตนั

 อวนลอ้มซั้งเป็นเคร่ืองมืออวนลอ้มจับชนิดหนึ่ง มีวิธีท�าการประมงโดยใชส่ิ้งล่อใหฝู้งปลามารวมตวักัน

อยา่งหนาแนน่ ณ จดุหนึง่ แลว้จึงวางอวนลอ้มจบัฝูงปลา วสัดท่ีุใชล้อ่ฝูงปลาสว่นใหญ่นยิมใชท้างมะพรา้วผกูตดิ

กันเป็นทุ่นกับล�าไมไ้ผ่ โดยมีแท่งปูนผกูติดอยู่ท่ีปลายดา้นล่างเพ่ือยึดซั้ง เนื่องจากการประมงอวนลอ้มซั้ง

มีประสิทธิภาพสงู ชาวประมงจึงหันมาท�าประมงดว้ยวิธีนี้มาก จนมีการพัฒนาวิธีจับจากการท�าประมงในเวลา

กลางวนัเพียงอย่างเดยีว ไปเป็นการท�าประมงในเวลากลางวนัและกลางคืน โดยการท�าประมงในเวลากลางคืนนัน้ 

จะใชไ้ฟลอ่ใหป้ลาท่ีตอมซั้งมารวมตวักนัอีกทางหนึง่ดว้ย (สมศักดิ์, 2524)นอกจากนี ้ ชาวประมงยงัใชเ้คร่ืองมอื

ชว่ยในการท�าประมง เชน่ เคร่ืองชว่ยกวา้นอวน (power block) และโซนารเ์ป็นตน้ ซ่ึงการพฒันาเคร่ืองมอืประมง

และเทคโนโลยีการท�าประมงดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่ทรพัยากรปลาผวิน�า้อยา่งมาก จนเป็นท่ีนา่สงัเกตว่าความยาว

ของสตัวน์�า้ท่ีจบัไดจ้ากอวนลอ้มซั้งมขีนาดเล็กลง และองคป์ระกอบของสตัวน์�า้มสีดัสว่นนอ้ยลง อาจเนือ่งมาจาก

ปลาผิวน�า้ท่ีปะปนกันมาในผลจับไม่ไดจ้�าแนกออกมาเป็นชนิด ชาวประมงจะจ�าหน่ายรวมกันในรปูของปลาเลย

หรือปลาเบญจพรรณ และปลาผวิน�า้อีกสว่นหนึง่ท่ีมขีนาดเล็ก และท่ีมคีวามสดไมเ่พียงพอตอ่การบริโภคจะถกูจดั

อยู่ ในกลุ่มปลาเ ป็ด โดยปลาผิวน�้า ท่ีจับ ได้ส่วนใหญ่แล้วยังมีขนาดเ ล็กกว่าขนาดแรกเ ร่ิมสืบพันธุ ์

(Size at First Maturity) อีกดว้ย

 จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นจงัหวดัเดยีวในพ้ืนท่ีอา่วไทยตอนในท่ีมเีรืออวนลอ้มซัง้เขา้เทียบทา่เพ่ือจ�าหนา่ย

สตัวน์�า้ แหลง่ท�าการประมงอวนลอ้มซัง้ของเรือกลุม่นีอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีกลางอา่วไทย บริเวณหนา้จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ชมุพร เร่ือยลงไปทางใตจ้นถึงดา้นทิศตะวันออกของเกาะสมยุ ดงันัน้การศึกษาเกี่ยวกับการประมงอวนลอ้มซั้ง

ท่ีขึน้ทา่ในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีข้องสภาวะทรพัยากรปลาผวิน�า้ในอา่วไทยได ้

 จากปัญหาท่ีกลา่วมาขา้งตน้ท�าใหค้าดการณไ์ดว่้า หากยงัไมม่กีารด�าเนนิการใดๆ ท่ีจะควบคมุการท�าประมง

ปลาผิวน�า้โดยใชอ้วนลอ้มซั้ง อาจจะท�าใหส้ัตว์น�า้บางชนิดเติบโตแพร่พันธุ์ไม่ทันและอาจจะสญูพันธุ์ไปในท่ีสดุ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถปุระสงคใ์นการศึกษาถึงแหล่งท�าการประมง อัตราการจับ องคป์ระกอบชนิด และขนาด

ของสตัวน์�า้ท่ีไดจ้ากการท�าประมงอวนลอ้มซัง้ รวมทัง้ความสญูเสียทางการเงนิท่ีเกดิจากการน�าสตัวน์�า้ขนาดเล็ก

ขึน้มาใชป้ระโยชน ์เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจในการก�าหนดแนวทางในการจดัการทรพัยากรประมง
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ก�รประมงอวนลอยปล�ทบูรเิวณอ่�วไทยตอนใน
คว�มสำ�คญัและท่ีม�ของปัญห�ท่ีทำ�ก�รวิจยั

 กรมประมงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดอ้อกมาตรการอนรุกัษท์รพัยากรสตัวน์�า้บริเวณฝัง่อา่วไทย

โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เร่ือง “ก�าหนดหา้มใชเ้คร่ืองมือท�าการประมงบางชนิดท�าการประมง

ในฤดปูลาท่ีมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในทอ้งท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมุพร และสรุาษฎร์ธาน ี

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด” ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2542 ซ่ึงมกี�าหนดเวลาตัง้แต ่15 กมุภาพนัธ ์ถึง 15 พฤษภาคม 

ของทกุปี ครอบคลมุพ้ืนท่ีประมาณ 26,400 ตารางกโิลเมตร และจากการศึกษาโดยกองวิจยัและพฒันาประมงทะเล         

กรมประมง พบว่าบริเวณอา่วไทยตอนในเป็นแหลง่วางไข ่เลีย้งตวัวยัออ่นและอาศยัของทรพัยากรสตัวน์�า้เศรษฐกจิ

ท่ีส�าคญัหลากหลายชนดิโดยเฉพาะปลาท ู

 จากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของเรือประมงรวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพของวิธีท�าการประมงและ

เคร่ืองมือประมงมีการน�าเอาทรัพยากรประมงมาใชป้ระโยชน์เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์และลูกปลาท ู

ศนูยวิ์จัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบนไดท้�าการศึกษาและเก็บขอ้มลูการท�าประมงปลาทจูากเคร่ืองมือ

อวนด�าเป็นเวลานาน แต่มีเคร่ืองมือประมงประเภทหนึ่งท่ีมีการจับปลาทไูดเ้ป็นจ�านวนมาก มีการท�าประมง

ทั้งบริเวณเขตชายฝั่งและนอกเขตชายฝั่ง อีกทั้งยังไม่เคยมีการศึกษาหรือเก็บขอ้มลูการท�าประมง ไดแ้ก ่

อวนลอยปลาท ู ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือประมงท่ีสามารถจับปลาทไูดเ้ป็นจ�านวนมากเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาการ

ท�าประมงอวนลอยปลาทูจากจะเป็นขอ้มูลเสริมท่ีส�าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรงุมาตรการให้มี

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุันและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรปลาทู

ใหม้กีารน�ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืนตอ่ไป
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กิจกรรมภ�ยใตห้น่วยง�น ประจำ�ปี 2561

 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนบน (สมทุรปราการ) จดัโครงการฝึกอบรมส�าหรบับคุคลภายนอก 

หลักสตูรมาตรฐานดา้นสขุอนามัยในเรือประมงใหแ้ก่ เจา้ของเรือหรือผูค้วบคมุเรือท่ีออกไปท�าการประมง 

ในพ้ืนท่ีจงัหวดั ฉะเชงิเทรา สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เพชรบรีุ และชลบรีุ เพ่ือใหเ้จา้ของเรือหรือ

ผูค้วบคมุเรือท่ีออกไปท�าการประมงมีความรู ้ และเขา้ใจหลักการ เร่ืองมาตรฐานดา้นสขุอนามัยในเรือประมง 

ณ โรงแรมเซนทรลัเพลส จงัหวดัสมทุรสาคร ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2561

 นกัวิชาการประมง ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ) จดัการสอนการตรวจ

มาตรฐานเคร่ืองมือประมง รอบปี 2561-2562 แก่เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล 

สมทุรปราการ  
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 กจิกรรมปิดอา่วตวั ก 

 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนบน (สมทุรปราการ) เขา้ร่วมจดันทิรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศ

ใชม้าตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�า้ ในฤดปูลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน 

ประจ�าปี 2561
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 กจิกรรมการบริหารจดัการประมงโดยชมุชน 

 เจา้หนา้ท่ีศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ) ไดด้�าเนินโครงการพัฒนา

ตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการบริหารจัดการประมง

โดยชมุชนจ�านวน 2 ชมุชน ไดแ้ก่

 1. ชมุชนบา้นโรงโป๊ะ หมู ่3 ต�าบลบางพระ อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ

 2. ชมุชนหมู ่4 ต�าบลแหลมผกัเบ้ีย อ�าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ

 นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได ้เขา้ร่วม

การน�าเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในการประชมุวิชาการประมง ประจ�าปี 2561 

ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร โดยม ีดร.อดศิร พรอ้มเทพ อธิบดกีรมประมงเป็นประธาน

เปิดพิธีการประชมุ
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ชีววิทย�สืบพนัธ ุข์องปล�ทใูนบรเิวณอ่�วไทยตอนใน

ปิยวรรณ  หสัดี* ศรปีระภ� สิทธิโชคธน� ขนิษฐ� เสรรีกัษ ์ปณุณวิทย ์แกว้มลู เรวตั แกว้วิจิตร

ศนูยวิ์จยัและพฒัน�ประมงอ่�วไทยตอนบน (สมทุรปร�ก�ร) 

รหสัทะเบียนวิจยั 57-0407-57019-005

บทคดัยอ่

 ชีววิทยาสืบพันธุ์ของปลาท ู [Rasrtrelliger brachysoma, (Bleeker, 1851)] ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

ไดท้�าเก็บขอ้มลูตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยเก็บตวัอย่างจากเคร่ืองมือประมงประเภท 

อวนล้อม อวนลอยปลาทูพ้ืนบ้าน/พาณิชย์  และ โ ป๊ ะ  ตั้ ง แต่จั งหวัดชลบุรี  จนถึงจังหวัด เพชรบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า ปลาทูท่ีน�ามาศึกษามีจ�านวนทั้ง ส้ิน 2,926 ตัว มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อ เพศเมีย

ของปลาท ู เท่ากบั 1 ตอ่ 1.16 ปลาทเูพศเมียขนาดเล็กสดุท่ีเร่ิมมีรังไขส่มบรูณม์ีความยาวตลอดตวั (L) เท่ากบั 

14.30 เซนติเมตร ความดกไข่ของปลาทมูีค่าเฉลี่ย 31,924.54 ± 2,027.60 (3,683 - 100,642 ฟอง) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างความยาวล�าตวักบัความดกไขเ่ป็นไปตามสมการ F = 82.38L4.41 และความสมัพนัธร์ะหว่าง

น�า้หนกักบัความดกไขเ่ฉลีย่ เป็นไปตามสมการ F = 5.3226W3.105 ปลาทสูามารถสืบพนัธุไ์ดต้ลอดทัง้ปี และมชีว่ง

ท่ีค่าสงูสดุอยู่ระหว่างเดอืนสิงหาคม ถึงกนัยายน และเดอืนพฤศจิกายนตามล�าดบั แหลง่และฤดสืูบพนัธุว์างไขข่อง

ปลาทบูริเวณอา่วไทยตอนในอยูใ่นเขต จ.ชลบรีุ และ อ.บา้นแหลม อ.ชะอ�า จ.เพชรบรีุ

คำ�สำ�คญั : ปลาท ูชวีวิทยาสืบพนัธุอ์า่วไทย

คำ�นำ�
 ปลาทูมีชื่อสามัญ short mackerel ชื่อวิทยาศาสตร์ Rastrell iger brachysoma (Bleeker, 1851) 

อยูใ่นวงศ ์Scombridae ซ่ึงเป็นวงศเ์ดยีวกบัปลาโอ ปลาอินทรี และปลาทนูา อาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝูง ในทะเลท่ีระดบั

ความลกึตัง้แต ่15 ถึง 200 เมตร ในมหาสมทุรแปซิฟิก ประเทศอินโดนเีซีย ปาปัวนวิกนิ ีฟิลปิปินส ์หมูเ่กาะโซโลมอน 

และฟิจิ สว่นในนา่นน�า้ไทยนัน้ พบไดท้ัง้ฝัง่อา่วไทย และอนัดามนั ลกัษณะในการจ�าแนก คือ ครีบหลงัมกีา้นครีบแข็ง 

(dorsal spine) 8-11 กา้น และกา้นครีบออ่น (dorsal rays) 12-12 กา้น สว่นครีบกน้ไมม่กีา้นครีบแข็ง (anal spines) 

0-0 กา้น และกา้นครีบออ่น (anal soft rays) 12-12 แผน่ปิดเหงอืก (maxilla) เป็นกระดกู lachrymal ท่ียาวไปจนถึง

ปลาย lacrimae มีหนามขนาดเล็กระหว่างช่องทอ้ง (interpelvic process) 1 อัน มีถงุลมปรากฏอยู่ มีแผ่นไขมนั 

(adipose eyelid) ปกคลมุไปจนถึงสว่นหนา้ของลกูตา ความลกึล�าตวั (body depth) ท่ีนบัจากจดุก�าหนดแผน่ปิดเหงอืก 

(opercle) เป็น 3.7 ถึง 4.3 เทา่ของความยาวตลอดตวั มจีดุสีแนวทแยงท่ีขา้งล�าตวัดา้นบน 1-2 แถว ไมม่ฟัีนดา้น

บนเพดานปาก (Carpenter and Niem, 2001)
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 ปลาท ู เป็นสัตวน์�า้ท่ีมีผูน้ิยมบริโภคภายในประเทศเป็นอย่างมาก จัดเป็นสัตวน์�า้เศรษฐกิจท่ีมีความส�าคัญ

ในอันดบัตน้ๆ โดยมีปริมาณการจับปลาท ู ตัง้แต ่ พ.ศ. 2552-2556 เท่ากบั 115,400 127,000 147,800 

129,000 145,300 ตนั คิดเป็นมลูค่า 3,759.3 4,274.2 5,251.5 4,907.6 6,000.9 ลา้นบาท ตามล�าดบั 

(กรมประมง, 2558) ในอ่าวไทยปลาทมูีแหลง่วางไขอ่ยู่บริเวณนอกชายฝัง่จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ และตอนเหนอื

ของหมู่เกาะอ่างทอง ระหว่างจังหวัดชมุพร และจังหวัดสรุาษฎร์ธานี จากการศึกษาพบว่าปลาทมูีการวางไข่

เกือบทัง้ปี แตช่ว่งเวลาวางไขท่ี่ส�าคญั คือ ระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์ ถึงพฤษภาคมของทกุปี หลงัจากเจริญเติบโต

ในพ้ืนท่ีชว่งระยะเวลาหนึง่ แลว้จะเคลื่อนยา้ยไปสูบ่ริเวณอ่าวไทยตอนในและเจริญเตบิโตในพ้ืนท่ีดงักลา่ว จนกระทัง่

ถึงใกลช้่วงปีใหม่ของปีถัดไปจึงเคลื่อนยา้ยกลับสู่แหล่งวางไข่อีกครั้ง (ภาพท่ี 1) กรมประมงไดอ้อกมาตรการ

การอนรุักษเ์กี่ยวกับปลาทใูนอ่าวไทย โดยอาศัยความตามอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 

มาตรา 32 เพ่ือสงวนรกัษาทรพัยากรสตัวน์�า้ไวไ้มใ่หถ้กูท�าลาย และเพ่ือฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัวน์�า้ใหม้คีวามอดุมสมบรูณ ์

สามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างยัง่ยืน จนถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉ์บับลงวันท่ี 24 มกราคม 2550 

เร่ือง ก�าหนดหา้มใชเ้คร่ืองมือท�าการประมงบางชนิดท�าการประมงในฤดปูลามีไข ่ วางไข ่ และเลี้ยงตวัอ่อนในท่ีจับ

สตัวน์�า้บางสว่นของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ชมุพร และสรุาษฎรธ์าน ีภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด คือ มาตรการอนรุกัษ์

ทรัพยากรสตัวน์�า้ ท่ีกรมประมงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอนรุักษท์รัพยากรสตัวน์�า้และบริหารจดัการการท�าประมง

ในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยมีระยะเวลาในการหา้มท�าประมงตั้งแต่วันท่ี 15 กมุภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 

ของทกุปี ในพ้ืนท่ีท่ีก�าหนด และไดม้กีารเปลี่ยนแปลงปรบัปรงุกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการอนรุกัษท์รพัยากรปลาทู

และสตัวน์�า้อ่ืนๆ อย่างตอ่เนื่องในพ้ืนท่ีอ่าวไทย และจากมาตรการ

สอบสวนปลาทูท่ีมีผลแสดงเห็นว่า หลังจากท่ีปลาทูวางไข ่

และเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีระหว่างจังหวัดช ุมพร และจังหวัด

สรุาษฎร์ธานีมาระยะหนึ่งแลว้นั้น ไดม้ีการเคลื่อนยา้ยสู่บริเวณ

อ่าวไทยตอนในและเจริญเตบิโตอยู่ในพ้ืนท่ีดงักลา่วนี ้ จึงมผีลใหเ้กิด

การออกประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ลงวัน ท่ี 

13 สิงหาคม 2556 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์ ไดอ้าศัยอ�านาจตามความในมาตรา 32(1) (2) และ (4) 

แห่งพระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ.2490 ออกประกาศกระทรวงฯ 

เร่ืองหา้มใชเ้คร่ืองมอืท�าการประมงบางชนดิในท่ีจบัสตัวน์�า้บางสว่น

ของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ เพชรบรีุ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร 

กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา และชลบรีุ ในระยะเวลา

ท่ีก�าหนด ระหว่างวันท่ี 1 มิถนุายน – 31 กรกฎาคม ของทกุปี

โดยมผีลบงัคบัใช ้3 ปีตัง้แต ่พ.ศ. 2557-2560

 ในการบริหารจดัการการใชท้รัพยากรท่ีดีและเหมาะสมนัน้ 

จ�าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูท่ีมคีวามถกูตอ้งและนา่เชือ่ถือสามารถอธิบายได้

ตามหลักวิชาการ มาประกอบการพิจารณาในการออกมาตรการ

ต่างๆ การก�าหนดปิดพ้ืนท่ีเพ่ือการอนรุักษ์ในบางพ้ืนท่ีและบางช่วงเวลาก็เช่นกัน จ�าเป็นตอ้งมีขอ้มลูท่ีแสดง

ถึงแหล่ง และฤดท่ีูสตัวน์�า้สืบพนัธุว์างไขท่ี่ชดัเจน และเมื่อประกาศมาตรการออกไปแลว้ ยังตอ้งมีการศึกษาติดตา

มผลของมาตรการ ซ่ึงในกรณีของปลาทนูัน้ เป็นการศึกษาเพ่ือตดิตามความเปลีย่นแปลงอนัเป็นผลจากสิ่งแวดลอ้ม 

ลกัษณะการท�าประมง และอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบักลุ่มประชากรปลาทใูนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซ่ึงเป็นประชากร

ท่ีมีความส�าคัญ และเป็นการทบทวนมาตรการว่ายังมีความเหมาะสมตอ่สภาพกาลปัจจบุันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม 

การศึกษานีเ้ป็นสว่นหนึง่ของชดุการศึกษาทรพัยากรปลาทเูพ่ือการบริหารจดัการในพ้ืนท่ีอ่าวไทย เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการบริหารจดัการและอนรุกัษท์รพัยากรปลาทใูหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งยัง่ยืนตอ่ไป

ภ�พท่ี 1 ทิศทางการเคลือ่นยา้ยของปลาทใูนอา่วไทย  

             (กรมประมง, ไมป่รากฎปีท่ีพิมพ)์

ชีววิทย�สืบพนัธ ุข์องปล�ทใูนบรเิวณอ่�วไทยตอนใน

ปิยวรรณ  หสัดี* ศรปีระภ� สิทธิโชคธน� ขนิษฐ� เสรรีกัษ ์ปณุณวิทย ์แกว้มลู เรวตั แกว้วิจิตร

ศนูยวิ์จยัและพฒัน�ประมงอ่�วไทยตอนบน (สมทุรปร�ก�ร) 

รหสัทะเบียนวิจยั 57-0407-57019-005
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วตัถปุระสงค์
1. ศึกษ�อตัร�สว่นเพศ

2. ศึกษ�แหลง่และฤดสืูบพนัธ ุว์�งไข่

3. ศึกษ�คว�มดกไข่

วิธีดำ�เนินก�ร
1. ก�รเก็บตวัอย�่งและระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

 ก�าหนดพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณอา่วไทยตอนใน ตัง้แต ่อ.สตัหีบ อ.เมอืง จ.ชลบรีุ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร อ.เมอืง 

จ.สมทุรสงคราม อ.บา้นแหลม และ อ.ชะอ�า จ.เพชรบรีุ เก็บตวัอยา่งปลาทจูากทา่เรือประมงพาณิชย ์และทา่เรือประมง

พ้ืนบา้นตามแหลง่ตา่งๆ เพ่ือใหไ้ดต้วัอยา่งครอบคลมุขนาดมากท่ีสดุ จากเคร่ืองมอืประมงดงัตอ่ไปนี้

 - อวนลอยปลาพ้ืนบา้น เก็บตัวอย่างจากเรือประมงท่ีมาขึ้นสัตว์น�้า ณ ท่าเทียบเรือในเขต อ.เมือง 

จ.ชลบรีุ อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม และ อ.บา้นแหลม จ. เพชรบรีุ 

 - อวนลอยพาณิชย์ เก็บตัวอย่างจากเรือประมงท่ีมาขึ้นสัตว์น�้า ณ ท่าเทียบเรือในเขต อ.เมือง 

จ.ชลบรีุ

 - อวนด�า เก็บตัวอย่างจากเรือประมงท่ีมาขึ้นสัตว์น�้า ณ ท่าเทียบเรือในเขต อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร และ อ.ชะอ�า จ.เพชรบรีุ

 - โป๊ะ เก็บตวัอยา่งจากโป๊ะในเขต อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ เก็บตวัอยา่งปลาททูกุเดอืน ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 

ถึงธนัวาคม 2557 จากทา่ขึน้ปลาท่ีพบตวัอยา่งตามเคร่ืองมอืขา้งตน้ อยา่งนอ้ยครัง้ละ 50 ตวั

2. ก�รวิเคร�ะหต์วัอย�่ง

 น�ามาวดัความยาวตลอดตวั (total length) มหีนว่ยเป็นเซนตเิมตรและชัง่น�า้หนกัตวั (weight) มหีนว่ยเป็นกรมั

พรอ้มทั้งบันทึกขอ้มลูตา่งๆ และผา่เพ่ือพิจารณาระยะการพัฒนาของรังไขแ่ละถงุน�า้เชื้อ ตาม ไพเราะ และทัศพล 

(2544) ซ่ึงดดัแปลงจากวิธีการของ Kesteven (1960) แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดงันี้

 ระยะท่ี 1 (Virgin) เป็นระยะปกตขิองระบบสืบพนัธุ ์ท่ียงัไมม่พีฒันาการของระบบสืบพนัธุ ์ถงุน�า้เชือ้และรงัไข่

                       มขีนาดเล็กมาก อยูใ่กลห้รือแนบตดิกระดกูสนัหลงั

 ระยะท่ี 2 (Developing) เป็นระยะท่ีระบบสืบพนัธุม์พีฒันาการขึน้ ถงุน�า้เชือ้สีขาวปนแดง สว่นรงัไขม่สีีแดง

                         คอ่นขา้งใส ถงุน�า้เชือ้และรงัไขม่คีวามยาว 1/2 หรือ 2/3 ของชอ่งทอ้ง

 ระยะท่ี 3 (Gravid) ถงุน�า้เชือ้และรงัไขข่ยายเต็มชอ่งทอ้ง ซ่ึงถงุน�า้เชือ้มสีีขาว สว่นไขม่ลีกัษณะกลม 

                       มเีย่ือตดิกนั เมือ่รีดสว่นทอ้งด ูยงัไมม่ไีขไ่หลออกมา

 ระยะท่ี 4 (Spawning or Ripe) เป็นระยะท่ีถงุน�า้เชือ้และรงัไขเ่จริญเตบิโตเต็มท่ีพรอ้มท่ีจะผสมพนัธุ ์ถงุน�า้เชือ้

               มีสีขาวครีม ไข่ในรังไข่สามารถแยกเป็นเม็ดได ้ มีสีเหลืองหรือสม้ ผนังรังไข่ค่อนขา้งบาง 

                        เมือ่รีดท่ีสว่นทอ้งด ูจะมนี�า้เชือ้และไขไ่หลออกมา

 ระยะท่ี 5 (Spent) เป็นระยะท่ีวางไขไ่ปแลว้ อาจมเีม็ดไขห่ลงเหลอือยูใ่นรงัไข ่ถงุน�า้เชือ้และรงัไขล่ดขนาดลง 

                        มสีีแดง      

3. ก�รวิเคร�ะหข์อ้มลู 

 3.1 อตัร�ส่วนเพศ (sex ratio) ปลาท่ีแยกเพศแต่ละเดือนตลอดทั้งปี น�ามาค�านวณหาอัตราส่วนเพศ 

           และทดสอบความแตกต่างทางสถิติดว้ยไคสแคว์ (Chi-square test) ท่ีระดับความเชื่อมัน่ 95% 

                 (Zar, 1999) โดยตัง้สมมตฐิานหลกัใหอ้ตัราสว่นเพศผูต้อ่เมยีเทา่กบั 1:1 ดงัสมการ  

18



( ) nff /2
21

2 −=χ3. ก�รวิเคร�ะหข์อ้มลู 

 3.1 อตัร�สว่นเพศ (sex ratio) ปลาท่ีแยกเพศแตล่ะ

เ ดื อนตลอดทั้ ง ปี  น�า ม าค� านวณหาอั ตร าส่ วน เพศ 

แ ล ะ ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ ด ้ว ย ไ ค ส แ ค ว ์

( C h i - s q u a r e  t e s t )  ท่ี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น  9 5 % 

(Zar, 1999) โดยตัง้สมมตฐิานหลกัใหอ้ตัราสว่นเพศผูต้อ่เมยี

เทา่กบั 1:1 ดงัสมการ  

เมือ่  2χ  คือ   คา่ Chi-square ท่ีไดจ้ากการค�านวณ

       f1   คือ   จ�านวนเพศผู้

       f2   คือ   จ�านวนเพศเมยี

       n    คือ   จ�านวนรวมทัง้หมด

 3.2 ศึกษ�แหลง่และฤดสืูบพนัธ ุว์�งไข ่(spawning ground and spawning season) ฤดวูางไขพิ่จารณา

แนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของค่ารอ้ยละของการเจริญพันธุข์องปลาทเูพศเมียควบคู่กบัค่าดชันีความสมบรูณเ์พศ

เฉลีย่ (mean gonadosomatic index; MGSI) ท่ีเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะเดอืน หากเดอืนใดมคีา่รอ้ยละของการเจริญพนัธุ์

และคา่ MGSI สงู จดัเป็นชว่งฤดวูางไข่

 คา่ดชันคีวามสมบรูณเ์พศ (gonadosomatic index, GSI) หมายถึง สดัสว่นระหว่างน�า้หนกัของรงัไขก่บัน�า้หนกั

ตวัปลาท ูค�านวณตามสมการของ ดงันี้

GSI = (GW/BW) x 103

เมือ่ GW คือ  น�า้หนกัของถงุน�า้เชือ้หรือรงัไข ่(กรมั)

                       BW คือ  น�า้หนกัตวั (กรมั)

เมือ่ไดค้า่ GSI ของปลาทแูตล่ะตวัแลว้ค�านวณหาคา่เฉลีย่ดชันคีวามสมบรูณเ์พศของปลาทใูนแตล่ะเดอืน

 3.3 คว�มดกไข ่น�าไขแ่กร่ะยะท่ี 4 ท่ีเก็บรกัษาในน�า้ยาฟอรม์าลนี 10% น�ามาซบัใหแ้หง้ ชัง่น�า้หนกัตวัอยา่ง

โดยตดัสว่นหวั กลาง และปลายฝักไข ่ เพ่ือน�าไปนบัจ�านวน และค�านวณหาคา่ความดกของไขเ่ฉลีย่ ความดกของไข่

ค�านวณจากสมการ (Holden and Raitt, 1974)

F = nG/g

 เมือ่  F   คือ  ความดกของไข่

                             G   คือ  น�า้หนกัของรงัไขท่ัง้หมด (กรมั)

                          n   คือ  จ�านวนไขท่ี่ไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่ง

                          g   คือ  น�า้หนกัไขท่ี่ไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่ง (กรมั)
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ผลก�รศึกษ�และวิจ�รณ์

1. อตัร�สว่นเพศ

  ปลาทูท่ีน�ามาศึกษามีจ�านวนทั้งส้ิน 2,926 ตัว มีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 8.50 - 21.00 

(15.38 ± 1.98) เซนตเิมตร และน�า้หนกัตวั อยูใ่นชว่ง 5.00 - 111.00 (50.41±18.61) กรมั จากจ�านวนปลาทู

ทั้งหมดมีท่ีไม่สามารถจ�าแนกเพศได ้ จ�านวน 100 ตัว มีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 8.50 - 18.00 

(12.92 ± 1.46) เซนติเมตร และน�า้หนกัตวัอยู่ในช่วง 5.00 - 63.00 (29.21 ± 11.00) กรัม ปลาทเูพศผู ้

มีจ�านวนทั้งส้ิน 1,306 ตัว มีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 9.20 - 21.00 (15.41 ± 1.89) เซนติเมตร 

และน�า้หนกัตวัอยู่ในชว่ง 8.00 - 110.00 (50.07 ± 17.18) กรัม ปลาทเูพศเมีย มีจ�านวนทัง้ส้ิน 1,520 ตวั 

มีความยาวตลอดตัวอยู่ ในช่วง 9.80 - 21.00 (15.52 ± 1.99) เซนติเมตร และน�้าหนักอยู่ ในช่วง 

5.00 - 111.00 (52.10 ± 19.31) กรมั ปลาทท่ีูน�ามาศึกษาทัง้หมดเป็นเพศผู ้1,306 ตวั เพศเมยี 1,520 ตวั 

มีอัตราส่วนเพศผูต้่อเพศเมียของปลาทบูริเวณอ่าวไทยตอนใน มีค่าเท่ากับ 1:1.16 เมื่อทดสอบความแตกต่าง

ดว้ยไคสแคว ์(Chi-square test) ท่ีระดบัความเชือ่มัน่ 95% พบว่า อตัราสว่นเพศผูต้อ่เพศเมยีมคีา่ไมเ่ทา่กบั 1 ตอ่ 1 

(ตารางท่ี 1)

 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ ปิยวรรณ และคณะ (2549) ท่ีท�าการศึกษาในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

ปลาทมูอีตัราสว่นระหว่างเพศผูต้อ่เพศเมยีเป็นรายปีเทา่กบั 1:1.21 เมือ่ทดสอบทางสถิตแิลว้พบว่าอตัราสว่นเพศผู้

ต่อเพศเมียมีค่าไม่เท่ากับ 1 ต่อ 1 เช่นกัน และจากการศึกษาของรัตนา (2544) อัตราส่วนเพศผูต้่อเพศเมีย

ของปลาทท่ีูจับไดบ้ริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีค่าเท่ากับ 1:1.09 ซ่ึงรัตนากล่าวว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายปี 

ปลาทเูพศเมยีมจี�านวนมากกว่าปลาทเูพศผูอ้ย่างมนียัส�าคญั แมว่้าอตัราสว่นรายเดือนจะมคีวามผนัแปรไมแ่นน่อน

ก็ตาม และจากการศึกษาของประภา (2538) ท่ีไดท้�าการศึกษาปลาทจูากอวนลอ้มจับ และอวนลอ้มติดบริเวณ

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ ถึงจังหวัดชมุพร ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2538 ผลการศึกษาท่ีได ้

คือ พบปลาทเูพศเมียมีปริมาณมากกว่าปลาทเูพศผูอ้ย่างมีนยัส�าคัญ ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และมิถนุายน 

ส่วนใหญ่เพศเมียและเพศผูม้ีอัตราส่วนเท่ากันในเดือนกมุภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม ตลุาคม และธันวาคม 

และพบเพศผูม้ากกว่าเพศเมีย ในเดือนพฤศจิกายน สอดคลอ้งกับการศึกษาของ อดุมและคณะ (2556) 

ศึกษาชวีวิทยาบางประการของปลาทแูละปลาลงับริเวณจงัหวดัตราด พ.ศ. 2552 พบว่าอตัราสว่นเพศผูต้อ่เพศ

เมยีของปลาทเูทา่กบั 1:1.28 ซ่ึงมคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(ตารางท่ี 2)
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2. แหลง่และฤดสืูบพนัธ ุว์�งไข่

 ปลาทมูกีารพฒันาไขแ่ละถงุน�า้เชือ้ตลอดทัง้ปี เมือ่น�ามาค�านวณหาคา่ดชันคีวามสมบรูณเ์พศแลว้ พบว่าปลา

ทเูพศเมยีมคีา่ดชันคีวามสมบรูณเ์พศมคีา่สงูขึน้ในเดอืนสิงหาคม คือ เทา่กบั 18.38 และสงูสดุในเดอืนกนัยายนโดย

มคีา่เทา่กบั 21.65 จากนัน้ก็มคีา่ลดลง และสงูขึน้อีกครัง้ในเดอืนพฤศจิกายน เทา่กบั 17.29 ซ่ึงพิจารณาจากคา่

ดชันคีวามสมบรูณเ์พศ (GSI) ในรอบปีแลว้ หมายความว่าปลาทสูามารถสืบพนัธุไ์ดต้ลอดทัง้ปีและมชีว่งท่ีคา่สงูสดุ

อยูร่ะหว่างเดอืนสิงหาคม ถึงกนัยายน และเดอืนพฤศจิกายน ตามล�าดบั จากการศึกษาของประภา (2538) กลา่ว

ว่าปลาทมูกีารทยอยวางไขต่ลอดปี โดยจะวางไขม่ากเป็น 2 ชว่ง คือ ในเดอืนมนีาคมและ เดอืนมถินุาย ถึงกรกฎาคม 

และจากการศึกษาของ ปิยวรรณ และคณะ (2549) ท่ีท�าการศึกษาชวีวิทยาการสืบพนัธุข์องปลาทใูนพ้ืนท่ีอา่วไทย

ตอนบน พบว่าปลาทมูกีารพฒันารงัไขแ่ละถงุน�า้เชือ้ตลอดทัง้ปี และพบคา่ดชันคีวามสมบรูณเ์พศสงูใน 2 ชว่ง ซ่ึง

หมายถึงฤดท่ีูปลาทวูางไขสื่บพนัธุม์ากในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ ์ถึง เดอืนพฤษภาคม และอีกชว่งหนึง่คือ เดอืนสิงหาคม 

ถึงตลุาคม เมือ่พิจารณาจากการศึกษาในชว่งท่ีผา่นมา แสดงใหเ้ห็นว่าปลาทมูกีารวางไขต่ลอดปี และมชีว่งท่ีวางไข่

มาก 2 ครัง้ตอ่ปี

 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนเพศของการศึกษาครั้งนี้กับท่ีผ่านมา มีแนวโนม้ว่าในธรรมชาติจะพบเพศเมีย

มากกว่าเพศผู ้ ซ่ึงอัตราส่วนเพศ รวมถึงรปูแบบการสืบพันธุ์ของสัตว์น�า้ในธรรมชาตินั้น สามารถบอกถึง

ความสามารถของการสืบพันธุ์และขนาดประชากรปลาในธรรมชาติได ้ (Oliveira et al., 2012) ร่วมทั้ง

Wootton and Smith (2015) กลา่วว่า ในกลุม่ท่ีปลาเพศเมยีมอิีทธิพลตอ่การก�าหนดขนาดประชากรรุ่นตอ่ไปนัน้ 

มีลกัษณะการผสมพันธุภ์ายนอก หลงัผสมแลว้พ่อหรือแมไ่มม่ีการดแูลตวัอ่อน (Parental care) ส่วนในกลุ่มปลา

บางชนดิท่ีปลาเพศผูต้อ้งดแูลไขห่ลงัการผสม มพีฤตกิรรมการสรา้งอาณาเขต ในกรณีนีอ้ตัราสว่นเพศจะมแีนวโนม้

ไปทางเพศท่ีเป็นผูด้แูลไขห่ลังผสม ซ่ึงในกรณีนี้จะมีจ�านวนเพศเมียนอ้ยกว่า เพราะจะท�าใหไ้ม่เกิดความลม้เหลว

ในการหาตวัผูท่ี้จะมาดแูลไขห่ลงัการผสม แตใ่นกรณีของปลาทนูัน้ มีความสอดคลอ้งตามท่ี Wootton and Smith 

(2015) กลา่วมาในกรณีแรก คือ ปลาเพศเมยีมอิีทธิพลตอ่ก�าหนดขนาดประชากรรุ่นตอ่ไป จึงใชเ้หตผุลเดยีวกนันี้

เพ่ือมาสนบัสนนุผลการศึกษา 

 จากการทดสอบคา่โควาเรียนในตารางท่ี 1 ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบว่าปลาทเูพศผูแ้ละเพศเมยีไมม่คีวามแตกตา่ง

กันในดา้นการเจริญเติบโตและรปูร่าง ดังนัน้ปลาทเูพศผูแ้ละเพศเมียมีโอกาสถกูจับจากเคร่ืองมือประมงท่ีใชอ้ยู่

ในปัจจบุันนี้ไดเ้ท่าๆกัน (ในกรณีทัว่ไปของอวนลอ้มจับ อวนลอย ฯลฯ ท่ีไม่เลือกจับจ�าเพาะเจาะจงในบางพ้ืนท่ี

หรือบางเวลาท่ีแมพ่นัธุป์ลาทเูขา้มาวางไข)่ ดงันัน้การเพ่ิมขึน้หรือลดลงของปลาทจูากการท�าการประมงจึงไมเ่ป็น

ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของอตัราสว่นเพศผูต้อ่เพศเมยีของปริมาณปลาทใูนอ่าวไทย เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกบั

อตัราสว่นเพศของการศึกษานีก้บัการศึกษาอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเดยีวกนัหรือใกลเ้คียงกนั
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ภ�พท่ี 2  ดชันีคว�มสมบรูณเ์พศและสดัสว่นคว�มสมบรูณข์องปล�ท ู

              เพศเมียบรเิวณอ่�วไทยตอนใน พ.ศ. 2557  

 อย่างไรก็ตามช่วงเวลา 2 ครั้งในรอบปีท่ีปลาทมูีการวางไข่มากนั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนไปบา้ง 

ซ่ึงความคลาดเคลื่อนดงักล่าวอาจเกิดจากส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีท�าการศึกษาแตกตา่งกนั เชน่ ความอดุมสมบรูณ ์

Sogard (1997) กล่าวว่า ฤดสืูบพันธุ์วางไข่ของปลานั้น มีความสัมพันธ์อย่างย่ิงกับปัจจัยส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ท่ีจะท�าให้ลูกปลาวัยอ่อนมีอาหารและอยู่รอดต่อไปได ้ (อ้างตาม Wootton (2015)) 

ซ่ึงสทุธิชยัและคณะ (2555) สรปุว่าปริมาณอาหารเป็นตวัก�าหนดฤดกูาลวางไขข่องปลาท ู ซ่ึงไพเราะ (2541) 

ท่ีศึกษาลกัษณะทางชวีวิทยาของปลาททูางฝัง่อนัดามนัของประเทศไทย ไดต้ัง้ขอ้สนันษิฐานว่า พอ่แมป่ลาพรอ้มพฒันา

ไขแ่ละน�า้เชื้อตลอดทั้งปี หากไดร้ับอาหารสมบรูณ ์ โดยฝนชะลา้งสารอินทรียจ์ากแผน่ดินลงมา ตามดว้ยแสงแดด 

และอณุหภมูิน�า้ทะเลสงูขึ้น เกิดเป็นแพลงกต์อนสะพรัง่สมบรูณ์เมื่อใด ปลาทก็ูพรอ้มจะวางไข่หลังจากนั้นทันที 

และจากการศึกษาของ ก�าพล และธศิน ี (2550) พบว่าปลาทท่ีูท�าการศึกษาทางฝัง่อนัดามนัมฤีดวูางไขเ่ลื่อนไปมา

ไมต่รงกนัในแตล่ะปี เป็นไปตามชว่งเวลาท่ีฝนตก   

 ฤดสืูบพนัธว์างไขน่ัน้พิจารณาจากคา่ GSI สรปุไดว่้า ปลาทสูามารถสืบพนัธุไ์ดต้ลอดทัง้ปี และมชีว่งท่ีคา่สงูสดุ

อยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ตามล�าดับ ซ่ึงจากการศึกษาของสทุธิชัย 

และคณะ (2555) ท่ีท�าการศึกษาจากพ่อแม่พันธุท่ี์เลี้ยงในระบบน�า้หมนุเวียน ผลการศึกษาพบว่าปลาทท่ีูเลี้ยง

ในระบบน�า้หมนุเวียน วางไขค่รัง้แรกในวนัท่ี 11 กนัยายน 2554 (ขึน้ 14 ค�า่ เดอืน 10) หลงัจากน�าเขา้ขนุเลีย้ง

ในระบบนาน 70 วนั พฤตกิรรมวางไขแ่บบรวมฝูง หลงัจากตะวนัตกดนิ 20.30 – 21.00 นาฬิกา วางไขอ่ย่าง

ตอ่เนือ่งหยดุเวน้ะระยะบางวนัไมแ่นน่อน หลงัจากวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ปลาหยดุวางไข ่ซ่ึงชว่งเวลาตัง้แต่

ปลาเร่ิมวางไขคื่อเดอืน กนัยายน จนถึงปลาหยดุวางไขใ่นเดอืน พฤศจิกายนนัน้เป็นชว่งเดยีวกบัท่ีปลามกีารวางไข่

สงูสดุในการศึกษานี ้สรปุไดว่้าปลาทสูามารถผสมพนัธุว์างไขไ่ดเ้อง โดยไมต่อ้งมวิีธีการกระตุน้อยา่งอ่ืนใด มกีารวางไข่

อยา่งตอ่เนือ่ง 3–4 วนัในแตล่ะชดุ โดยไมส่มัพนัธก์บัขา้งขึน้ขา้งแรม พฤตกิรรมผสมพนัธุว์างไขร่วมกนัเป็นฝูงสนบัสนนุ

การศึกษาปลาทธูรรมชาติในอ่าวไทยท่ีรายงานว่ามีการวางไข่ตลอดทั้งปี โดยมีช่วงท่ีวางไข่มากท่ีสดุ 2 ช่วง 

คือ ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์ถึงพฤษภาคม และสิงหาคม ถึงกนัยายน
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 ส่วนแหล่งสืบพันธุว์างไขน่ัน้ พิจารณาจากแหล่งท่ีจับไดป้ลาทเูพศเมียและเพศผูท่ี้มีระยะการพัฒนารังไข่

และถงุน�า้เชือ้ในระยะท่ี 4 คือระยะท่ีพรอ้มสืบพนัธุป์ลอ่ยไข ่และระยะท่ี 5 ซ่ึงปลาทเูพศเมยีไดป้ลอ่ยไขไ่ปแลว้บางสว่น 

ม ี2 กลุม่คือ กลุม่แรกเป็นปลาท่ีจบัไดจ้ากเคร่ืองมอือวนลอยท่ีมาขึน้ทา่บริเวณเขาสามมกุ ซ่ึงมแีหลง่ท�าการประมง

อยูใ่นเขต จ.ชลบรีุ บริเวณหลงัเกาะสีชงั หินสมัปะย้ือ และอีกกลุม่คือ ปลาท่ีจบัไดจ้ากเคร่ืองมอือวนลอยพ้ืนบา้นท่ีมา

ขึน้ทา่ท่ี อ.ชะอ�า จ.เพชรบรีุ ซ่ึงมแีหลง่ท�าการประมงอยูใ่นบริเวณชายฝัง่ อ.บา้นแหลม อ.ชะอ�า ในระยะ 3 กโิลเมตร

จากชายฝั่ง โดยพบปลาระยะท่ี 4 และ 5 นี้มากท่ีสดุในเดือนกันยายน ซ่ึงจากรายงานของอรุพุันธ์ (2508) 

และ Matsui (1970) รายงานว่าแหลง่สืบพนัธุว์างไขข่องปลาทหูนาแนน่อยูใ่นพ้ืนท่ี 10 ถึง 40 ไมลท์ะเล ห่างจากฝัง่

ทางตะวันตกของอ่าวไทย (อา้งตาม Saiklaing, 2007) ซ่ึงจากการศึกษาชนดิและปริมาณลกูปลาวัยอ่อนบริเวณ

อ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2557 โดยเรือส�ารวจประมง 2 ตามสถานีส�ารวจของการศึกษาผลกระทบจากมาตรการ

ปิดอา่วตวั ก ผลการศึกษาในเดอืนเมษายน พบลกูปลาวยัออ่นในสกลุปลาท-ูลงั (Rastrelliger spp.) ท่ีสถาน ีC4 บริเวณ

ปากแม่น�า้บางปะกง สถานี O6 หลังเกาะสีชงั  จ.ชลบรีุ และสถานี O11 ห่างฝัง่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์

(ศนูยวิ์จยัและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน, 2558) และใน พ.ศ. 2558 เดือนมิถนุายน พบลกูปลาท-ูลงั 

ท่ีสถาน ี C4 บริเวณปากแมน่�า้บางปะกง สถาน ีC5 อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ และสถาน ีO13 บริเวณเขาตะเกยีบ 

จ.ประจวบคีรีขนัธ ์และเดอืนสิงหาคม พบลกูปลาท-ูลงัวยัออ่นท่ีสถาน ีC4 (ภาพท่ี 8) (ปิยวรรณ, ยงัไมไ่ดต้พิีมพ)์ 

ซ่ึงสถานท่ีีพบลกูปลาท-ูลงัวยัออ่น เป็นสถานท่ีีใกลเ้คียงกบัแหลง่ท�าการประมงปลาทจูากเคร่ืองมอือวนลอยพ้ืนบา้น

ซ่ึงท�าการสุม่ตวัอยา่งในการศึกษาครัง้นีเ้ชน่กนั

ภ�พท่ี 3 แผนท่ีแสดงสถ�นีสำ�รวจเก็บตวัอย�่งลกูปล�วยัอ่อน

              ในบรเิวณอ่�วไทยรปูตวั ก 
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3. คว�มดกไข่

 จากการสุ่มตวัอย่างรังไขป่ลาทรูะยะการพัฒนาท่ี 4 จ�านวน 73 ตวั โดยปลาทมูีขนาดความยาวตัง้แต ่

15.00 – 21.00 เซนติเมตร น�้าหนักตั้งแต่ 58.00 - 111.00 กรัม ปลาทูมีความดกไข่อยู่ ในช่วง 

3,683 - 100,642 ฟอง เฉลี่ย 31,924.54 ± 2,027.60 ฟอง เมื่อหาความสัมพันธร์ะหว่างความยาวกับ

ความดกไขพ่บว่าเป็นไปตามสมการ F = 82.38L4.41 โดยมคีา่ R2 เทา่กบั 0.045 (ภาพท่ี 4) สว่นความสมัพนัธ์

ระหว่างน�า้หนกักบัความดกไขเ่ฉลี่ย ไดต้ามสมการ F = 5.3226W3.105  ค่า R2 เท่ากบั 0.284 (ภาพท่ี 5) 

ท่ีขนาดความยาวและน�า้หนักเดียวกันนั้น พบปลามีความดกไข่ไดห้ลายค่าและความดกไข่ของปลาทมูีแนวโนม้

จะมีความสัมพันธก์ับน�า้หนกัมากกว่าขนาดความยาวล�าตัว ซ่ึงจากการศึกษาเบ้ืองตน้เกี่ยวกับความดกไขข่อง

ปลาท-ูลังบริเวณอ่าวไทย โดยอรุพุันธ ์ (2511) พบว่าปลาทขูนาดความยาวเหยียด 190 - 208 มิลลิเมตร 

มีความดกไข่ 200,000 ฟองถึง 500,000 ฟอง แต่เมื่อคิดเฉพาะกลุ่มไข่ท่ีเจริญดีท่ีสดุ มีจ�านวนเพียง 

100,000 ฟอง ถึง  166,000 ฟอง และปลาทูตัวหนึ่ งๆ จะวางไข่อย่ างน้อยครั้ งละประมาณ 

20,000 - 30,000 ฟอง ปลาทูบริ เวณท่ีจับได้บริ เวณชายฝั่งอ่าวตราดนั้น มีความดกไข่ตั้งแต ่

50,912 - 150,454 ฟอง เฉลีย่ 73,918 ± 29,578 ฟอง อดุม และบญุฤทธ์ิ (2555) 

 การผลิตไข่ของเพศเมียนั้นถือเป็นขอ้มลูเร่ิมตน้ในการประเมินศักยภาพในการทดแทนของประชากร

ในแต่ละปี ปลาท่ีมีการออกไขเ่ป็นช่วง (batch fecundity) มีความสัมพันธก์ับขนาดของตวัปลา แต่อย่างไรก็ตาม 

คา่พารามเิตอรด์งักลา่วอาจมกีารผนัแปร เมือ่ปลาบางตวัมผีลผลิตไขม่ากกว่าตวัอ่ืนๆ ซ่ึงความผนัแปรดงักลา่วนี้

ยังไม่เป็นท่ีเขา้ใจแน่ชัดนัก (Wootton and Smith, 2015) และจากการศึกษาของ สทุธิชัยและคณะ (2555) 

ท่ีท�าการศึกษาการวางไขข่องปลาท ู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) จากพ่อแม่พันธุท่ี์เลี้ยงในระบบ

น�า้หมนุเวียน ผลการศึกษาพบว่าปลาทท่ีูเลี้ยงในระบบน�า้หมนุเวียน วางไขค่รั้งแรกในวันท่ี 11 กนัยายน 2554 

(ขึ้น 14 ค�า่ เดือน 10) หลังจากน�าเขา้ขนุเลี้ยงในระบบนาน 70 วัน พฤติกรรมวางไขแ่บบรวมฝูง หลังจาก

ตะวันตกดิน 20.30 – 21.00 นาฬิกา วางไข่อย่างต่อเนื่องหยดุเวน้ระยะบางวันไม่แน่นอน หลังจากวันท่ี 

13 พฤศจิกายน 2554 ปลาหยดุวางไข ่ซ่ึงชว่งเวลาตัง้แตป่ลาเร่ิมวางไข ่คือ เดอืนกนัยายน จนถึงปลาหยดุวางไข่

ในเดอืนพฤศจิกายนนัน้เป็นชว่งเดยีวกบัท่ีปลามกีารวางไขส่งูสดุในการศึกษานี ้ สรปุไดว่้าปลาทสูามารถผสมพนัธุ์

วางไขไ่ดเ้อง โดยไมต่อ้งมวิีธีการกระตุน้อยา่งอ่ืนใด มกีารวางไขอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 3–4 วนัในแตล่ะชดุ โดยไมส่มัพนัธ์

กบัขา้งขึน้ขา้งแรม พฤตกิรรมผสมพนัธุว์างไขร่วมกนัเป็นฝูงสนบัสนนุการศึกษาปลาทธูรรมชาตใินอา่วไทยท่ีรายงาน

ว่ามกีารวางไขต่ลอดทัง้ปี โดยมชีว่งท่ีวางไขม่ากท่ีสดุ 2 ชว่ง คือ ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธถึ์งพฤษภาคม และสิงหาคม 

ถึงกนัยายน
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ภ�พท่ี 4 คว�มดกไขเ่ฉล่ียกบัคว�มย�วตลอดตวัของปล�ทเูพศเมียบรเิวณ    

              อ่�วไทยตอนใน พ.ศ. 2557

ภ�พท่ี 5 คว�มดกไขเ่ฉล่ียกบันำ้�หนกัของปล�ทเูพศเมียบรเิวณอ่�วไทย

             ตอนใน พ.ศ. 2557
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สรุปผลก�รศึกษ�
 1. อตัร�ส่วนเพศ ปลาทท่ีูน�ามาศึกษาในครั้งนี้มี เพศผู ้ 1,306 ตัว และปลาทเูพศเมีย 1,520 ตัว 

มีอัตราส่วนเพศผูต้่อเพศเมีย เท่ากับ 1 ต่อ 1.16 เมื่อ ทดสอบความแตกต่างดว้ยไคสแคว ์ (Chi-square test) 

ท่ีระดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่าอัตราส่วนเพศผูต้อ่เพศเมียมีค่าไมเ่ท่ากบั 1 ตอ่ 1 คือมีเพศเมียมากกว่าเพศผู้

 2. แหล่งและฤดสืูบพนัธ ุว์�งไข่ ปลาทสูามารถสืบพันธุไ์ดต้ลอดทั้งปี และมีช่วงท่ีค่าสงูสดุอยู่ระหว่าง

เดือนสิงหาคมถึงกนัยายน และ เดือนพฤศจิกายน โดยมแีหลง่วางไขอ่ยู่ในเขต จ.ชลบรีุ และ อ.บา้นแหลม อ.ชะอ�า 

จ.เพชรบรีุ 

 3. คว�มดกไข ่ จากการนบัไขป่ลาทจู�านวน 73 ตวั ขนาดความยาวตัง้แต ่ 15.00 – 21.00 เซนตเิมตร 

น�า้หนกัตัง้แต ่58.00 - 111.00 กรมั ไดค้วามดกไขข่องปลาทอูยูใ่นชว่ง 3,683 - 100,642 ฟอง ความสมัพนัธ์

ระหว่างความยาวกับความดกไขเ่ฉลี่ย 31,924.54 ± 2,027.60 ฟอง เป็นไปตามสมการ F = 82.38L4.41

ส่วนความสัมพันธ์ร ะห ว่างน�้าหนักกับความดกไข่ เ ฉลี่ ย  ได ้ตามสมการ F  =  5 .3226W3.105

ขอ้เสนอแนะ
 งานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยภายใต ้ ชดุโครงการทรัพยากรปลาทเูพ่ือการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีอ่าวไทย 

โดยผลจากการศึกษานี้จะถกูใชเ้ป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีน�าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป รวมถึงการน�าไปใชป้ระกอบ

การตัดสินใจท่ีเกี่ยวขอ้งกับ การออกมาตรการ การจัดการทรัพยากรประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพตอ่ไป

คำ�ขอบคณุ
 ขอขอบคณุ คณุจกัรพณัน ์ป่ินพทุธศิลป์ คณุเพ็ญแข เนือ่งสกลุ คณุวีระพล ฐติพิงศต์ระกลู คณุกรีต ิกิง่แกว้ 

และเจา้หนา้ท่ีกลุม่งานชวีประวตัสิตัวท์ะเล ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนบนทกุทา่น ในการเก็บตวัอยา่ง

และท�าการวิเคราะหต์วัอยา่งจนงานส�าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี
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ตน้ทนุและผลตอบแทนจ�กก�รทำ�ประมงอวนล�กค ู่บรเิวณอ่�วไทยตอนใน

น�ยวิวฒันนัท ์บญุยงั* น�งส�วนิภ� กลุ�นจุ�ร ีและน�งส�วรตัน�วลี พลูสวสัด์ิ 
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รหสัทะเบียนวิจยัเลขท่ี  55-0407-55022-003

บทคดัยอ่
 ศึกษาตน้ทนุและผลตอบแทนจากการท�าประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน รวบรวมขอ้มลู

จากผูป้ระกอบอาชีพท�าประมงอวนลากคู่บริเวณท่าขึน้สตัวน์�า้ในอ�าเภอสตัหีบ จังหวัดชลบรีุ อ�าเภอบางบ่อ 

จงัหวัดสมทุรปราการ และอ�าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึงธนัวาคม 2555 

โดยใชแ้บบสอบถามสภาวะเศรษฐกิจของการประมงอวนลาก ผลการศึกษาการท�าประมงอวนลากคู่

บริเวณอ่าวไทยตอนใน มีตน้ทนุทั้งส้ินปีละ 14,752,803.58 เป็นตน้ทนุคงท่ีปีละ 752,833.90 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 5.10 และตน้ทนุผนัแปรปีละ 13,999,969.68 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 94.90 ตน้ทนุผนัแปร

ส่วนใหญ่เป็นค่าน�า้มนัเชื้อเพลิงเป็นตน้ทนุท่ีมีค่าสงูท่ีสดุสงูถึงปีละ 9,233,896.76 คิดเป็นรอ้ยละ 62.59 

เนื่องจากการท�าประมงอวนลากคู่จ�าเป็นตอ้งใชน้�า้มนัทั้งเรือปลาและเรือห ู การท�าประมงอวนลากคู่บริเวณ

อ่าวไทยตอนในมีรายได้เฉลี่ยปีละ 15,180,801.14 บาท โดยท่ีรายได้หลักมาจากหมึกกล้วย 

5,789,608.32 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.14 ซ่ึงเป็นสตัวน์�า้เป้าหมายท่ีมมีลูคา่สงู มกี�าไรจากการด�าเนนิการ

เฉลี่ยปีละ 1,180,831.45 บาท และมกี�าไรสทุธิเฉลี่ยปีละ 427,997.55 บาท จะเห็นไดว่้าก�าไรด�าเนนิการ

สงูกว่าตน้ทนุคงท่ีแสดงว่าผูป้ระกอบอาชพีประมงอวนลากคูบ่ริเวณอา่วไทยตอนในยงัคงท�าการประมงตอ่ไป

ไดใ้นระยะยาว

คำ�สำ�คญั: ตน้ทนุและผลตอบแทน  อวนลากคู ่ อา่วไทยตอนใน
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คำ�นำ�
 อวนลากคูเ่ร่ิมเขา้มาในอา่วไทยตัง้แต ่พ.ศ. 2496 แตย่งัไมไ่ดร้บัความนยิมมากนกั ทัง้นีเ้พราะเป็นธรุกจิ

ทางประมงท่ีตอ้งใชต้น้ทนุท่ีสงูกว่าเคร่ืองมือประเภทอ่ืนๆ ประกอบกับสัตว์น�้าท่ีจับไดจ้ากเคร่ืองมือนี ้

เป็นสตัวน์�า้หนา้ดนิ ซ่ึงในสมยันัน้ยงัไมน่ยิมบริโภคสตัวน์�า้ประเภทนีม้ากนกั ท�าใหผู้ป้ระกอบการมสีภาวะขาดทนุ 

และลม้เลกิไปในท่ีสดุ จากนัน้ไดเ้ร่ิมเขา้มามบีทบาทในอา่วไทยอีกครัง้ในราวปี 2510 ซ่ึงในการบริหารจดัการ

ประมงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการศึกษาขอ้มลูทางดา้นชีววิทยาของทรัพยากรประมงแลว้นั้น 

จ�าเป็นตอ้งท�าการศึกษาถึงขอ้มลูทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ซ่ึงมคีวามส�าคญัตอ่การบริหารจดัการ โดยท่ีในปัจจบุนั

มากกว่าคร่ึงของตน้ทนุทัง้หมดในการประกอบอาชพีประมง คือ ค่าน�า้มนัเชือ้เพลิง และมแีนวโนม้ท่ีจะสงูขึน้

ต่อไปในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการในระยะยาว ซ่ึงการใชข้อ้มลูทางดา้นเศรษฐศาสตร ์

มาใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยอธิบายถึงภาวะเศรษฐกิจของชาวประมงท่ีจะเกิดขึน้ ท�าใหเ้ห็นผลและงา่ยต่อการเขา้ใจ 

 พงศ์พัฒนแ์ละอ�าพร (2531) พบว่าในปี 2528 เรืออวนลากคู่ขนาดใหญ่ (ความยาวมากกว่า 

18 เมตร) มตีน้ทนุในการท�าประมงตอ่เดอืนสงูสดุ 242,852 บาท รองลงมาไดแ้ก ่ อวนลากคู่ขนาดกลาง 

(ความยาว 14-18 เมตร) และขนาดเล็ก (ขนาดความยาวนอ้ยกว่า 14 เมตร) เท่ากับ 187,151 

และ 63,609 บาทตอ่เดอืน ซ่ึงสว่นใหญเ่ป็นตน้ทนุเงนิสดเฉลีย่ทกุขนาด ประมาณรอ้ยละ 85 ของตน้ทนุทัง้หมด 

คา่น�า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ยงัคงเป็นคา่ใชจ้า่ยเงนิสงูสดุ รองมาไดแ้กค่า่จา้งลกูเรือ คา่ซ่อมแซมและดแูลรกัษา 

คา่น�า้แข็ง และอ่ืนๆ นอกนัน้เป็นตน้ทนุจากการประเมนิ (คา่เสื่อมราคา คา่เสียโอกาสเงนิทนุ และคา่เสียโอกาส

แรงงานในครัวเรือน) อีกรอ้ยละ 15 ของตน้ทนุทั้งหมด รัตนาวลี (2548) เลือกใชข้อ้มลูทางเศรษฐกิจ 

คือรายได ้ ตน้ทนุ และราคาสัตว์น�้า เป็นเคร่ืองมือช่วยอธิบายภาวะทางเศรษฐกิจใหก้ับชาวประมงได้

เป็นอย่างดี เพราะเป็นขอ้มลูท่ีเขา้ใจงา่ยและมผีลกระทบกบัชาวประมงโดยตรง และรายไดจ้ากการท�าประมง

ขึน้อยูก่บัปริมาณและราคาของสตัวน์�า้ท่ีจบัไดใ้นขณะนัน้ ปัจจยับางประการท่ีมผีลตอ่รายไดร้วมของชาวประมง 

ไดแ้ก่ ชนิดและปริมาณของสัตวน์�า้ท่ีจับได ้ ก�าลังลงแรงงานประมง อปุสงคแ์ละอปุทานของสัตวน์�า้ท่ีจับได้

ในขณะนัน้ ชาวประมงตอ้งเพ่ิมการลงแรงประมง โดยใหม้ีชัว่โมงการลากอวนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับปัญหา

น�า้มนัเชือ้เพลิงมรีาคาสงู ท�าใหต้น้ทนุในการท�าประมงสงูขึน้ตามไปดว้ย หากชาวประมงยงัคงด�าเนนิกิจการ

ต่อไปเร่ือยๆ อาจมีผลให้ประสบกับภาวะขาดทุน จนในบางรายไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้
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วตัถปุระสงค์
1. ศึกษาตน้ทนุของการท�าประมงอวนลากคูบ่ริเวณอา่วไทยตอนใน

2. ศึกษารายไดจ้ากการท�าประมงอวนลากคูบ่ริเวณอา่วไทยตอนใน

3. ศึกษาก�าไรจากการท�าประมงอวนลากคูบ่ริเวณอา่วไทยตอนใน

วิธีดำ�เนินก�ร

1. สถ�นท่ีและระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

 รวบรวมขอ้มลูจากผูป้ระกอบอาชีพท�าประมงอวนลากคู่ บริเวณท่าขึ้นสัตว์น�า้ในอ�าเภอสัตหีบ 

จงัหวดัชลบรีุ อ�าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ  และอ�าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ตัง้แตเ่ดอืน

มกราคม ถึงธนัวาคม 2555 เดอืนละ 1 ครัง้ รวม 12 ครัง้ 

2. ก�รรวบรวมขอ้มลู

 2.1 รวบรวมขอ้มลูตน้ทนุจากการท�าประมงอวนลากคู่ เพ่ือน�ามาวิเคราะหต์น้ทนุทัง้หมด และก�าไร

จากการท�าประมงของผูป้ระกอบการ โดยใชแ้บบสอบถามสภาวะเศรษฐกิจของการประมงอวนลาก

จากคู่มือการเก็บขอ้มลูของตวัชี้วัดทางการประมงในประเทศไทย (กรมประมง และศนูยพ์ัฒนาการประมง

แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต,้ 2551) 

 2.2 รวบรวมขอ้มลูปริมาณการจับสัตว์น�้าทั้งหมดโดยการคัดลอกจากตัว๋ปลาของชาวประมง

หรือเจา้ของแพ พรอ้มทัง้จดบันทึกชนิดและราคาสตัวน์�า้ท่ีจบัไดจ้ากการท�าประมงอวนลากคู่ เพ่ือหารายได้

จากการท�าประมง

3. ก�รวิเคร�ะหข์อ้มลู

 วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรเ์บ้ืองตน้ ตามวิธีการของเดช (2539)

 3.1 โครงสรา้งรายได้

 รายไดจ้ากการท�าประมงขึน้อยูก่บัปริมาณ และราคาของสตัวน์�า้ท่ีจบัได ้ใชส้ตูรในการค�านวณหา

รายได ้ดงันี้

        

      

   เมือ่ TR = รายไดร้วมทัง้หมด (บาท)

    Y = ปริมาณสตัวน์�า้ท่ีจบัได ้(กก.)

    P = ราคาสตัวน์�า้ (บาท/กก.)

    S = ชนดิของสตัวน์�า้ท่ีจบัได ้
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 3.2 โครงสร�้งตน้ทนุ

 ใชส้ตูรในการค�านวณหาตน้ทนุทัง้หมด และก�าไรจากการท�าประมง ดงันี้

TC = FC + VC

    เมือ่ TC = ตน้ทนุทัง้หมด (บาท)

     FC = ตน้ทนุคงท่ี (บาท)  

             VC = ตนัทนุผนัแปร (บาท)

โดยท่ี ตน้ทนุคงท่ีทัง้หมด มสีตูรในการค�านวณดงันี้

 FC = D + (id + rK)

   เมือ่ FC = ตน้ทนุคงท่ีทัง้หมด (บาท)

    D = คา่เสื่อมราคาทรพัยส์ิน (บาท/ปี)

    i = อตัราดอกเบ้ียเงนิก ู ้(บาท/ปี)

    D = หนีส้ินในการกูเ้งนิมาลงทนุในการท�าประมง (บาท)

    r = อตัราคา่เสียโอกาสของเงนิทนุในการท�าประมง (บาท/ปี)

    K = เงนิทนุของตนเอง (มลูคา่ปัจจบุนัของทรพัยส์ิน, บาท)

โดยท่ี คา่เสื่อมราคาทรพัยส์ิน มสีตูรในการค�านวณดงันี้

                           เมือ่ D = คา่เสื่อมราคาทรพัยส์ิน (บาท/ปี)

    OC = ราคาของทรพัยส์ินประมง (บาท)

    S = มลูคา่ซาก (บาท)

    N = อายกุารใชง้านของทรพัยส์ิน (ปี)

 ตน้ทนุผนัแปร หมายถึง ตน้ทนุท่ีเกดิขึน้เมือ่มกีารลงแรงท�าการประมง ตน้ทนุผนัแปรจะเปลีย่นแปลง

โดยตรงกบัปริมาณการลงแรงประมง ค่าใชจ้่ายของปัจจยัผนัแปร เชน่ ค่าน�า้มนัเชือ้เพลิง ค่าน�า้มนัหลอ่ลื่น 

ค่าอาหาร ค่าจา้งแรงงานประมง ค่าซ้ือวัสดตุา่งๆ และค่าซ่อมแซมอปุกรณต์า่งๆ เมื่อไม่มีการลงแรงงาน

ท�าการประมงตน้ทนุผนัแปรทัง้หมดจะไมเ่กดิขึน้

โดยท่ี ตน้ทนุผนัแปรทัง้หมด ค�านวณได ้ดงันี้

ตน้ทนุผนัแปร = ตน้ทนุดำ�เนินก�ร + ตน้ทนุแรงง�น + ตน้ทนุในก�รข�ยสตัวน์ำ้� 

                                        + ค่�เสียโอก�สของแรงง�นในครวัเรอืน 
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 ก�าไรจากการท�าประมงของผูป้ระกอบการ รายไดร้วมของผูป้ระกอบการนัน้ควรจะสงูกว่าตน้ทนุผนัแปร 

หรือตน้ทนุในการด�าเนินการ ส่วนท่ีเกินนี้เรียกว่า ก�าไรจากการด�าเนินการ ก�าไรส่วนเกินนี้ถา้ไม่สงูกว่า

ค่าเส่ือมราคาในทรพัยสิ์นด�าเนนิการประมงแลว้ ผูป้ระกอบการจะไมส่ามารถด�าเนนิการท�าประมงตอ่ไปไดใ้น

ชว่งอายกุารใชง้านของทรพัยส์ินด�าเนนิการ ดงันัน้

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินก�ร = ร�ยไดท้ัง้หมด – ตน้ทนุผนัแปร

                                               กำ�ไรสทุธิ  = ร�ยไดท้ัง้หมด – ตน้ทนุทัง้หมด

ผลก�รศึกษ�
1. ตน้ทนุของก�รทำ�ประมงอวนล�กค ู่บรเิวณอ่�วไทยตอนใน

 การท�าประมงอวนลากคูบ่ริเวณอา่วไทยตอนใน มตีน้ทนุทัง้ส้ินปีละ 14,752,803.58 บาท แบ่งเป็นตน้

ทนุคงท่ีปีละ 752,833.90 บาท และตน้ทนุผันแปรปีละ 13,999,969.68 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.10 

และ 94.90 ตามล�าดบั (ตารางท่ี 1)

 1.1 ตน้ทนุคงท่ีของการท�าประมงอวนลากคู่ส่วนใหญ่เป็นตน้ทนุการผลิตในรปูค่าเส่ือมราคา 

ประกอบดว้ย เรือประมง และเคร่ืองยนต ์ มีค่าเส่ือมราคาปีละ 325,652.63 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.21 

อวนคิดค่าเส่ือมราคาจากราคาอวนท่ีประกอบเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ มีค่าเส่ือมราคาปีละ 210,000.00 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 1.42 เคร่ืองมอืและอปุกรณอ่ื์นๆ ท่ีจ�าเป็นในเรือประมงอวนลากคู ่ไดแ้ก ่วิทยสุื่อสาร เรดาร ์

ซาวเดอร ์GPS (ดาว) เคร่ืองกวา้น เคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้า เป็นตน้ อปุกรณด์งักลา่วมคีา่เสื่อมราคาปีละ 

166,028.70 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.13 คา่เสียโอกาสการลงทนุปีละ 51,152.57 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.35 

ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด

 1.2 ตน้ทนุผนัแปร ประกอบดว้ย

   1.2.1 ค่าวัสด ุ มีค่าใชจ้่ายเฉลี่ยปีละ 10,259,492.64 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 69.54 ของ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด พบว่าคา่น�า้มนัเชือ้เพลงิเป็นตน้ทนุท่ีมคีา่สงูท่ีสดุ เฉลีย่ปีละ 9,233,896.76 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ62.59 เนื่องจากการท�าประมงอวนลากคู่จ�าเป็นตอ้งใชน้�้ามันทั้งเรือปลาและเรือห ู ท�าให้ใชน้�้ามัน

ในปริมาณมาก รองมาคือคา่น�า้แข็ง เฉลีย่ปีละ 411,201.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.79

  1.2.2 ค่าซ่อมบ�ารงุ มคี่าใชจ้า่ยเฉลี่ยปีละ 1,235,218.25 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.37 ของ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่เป็นค่าการซ่อมแซมเปลือกเรือ โดยมีค่าใชจ้่ายเมื่อมีการน�าเรือ

ขึน้คานปีละ 502,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.40 รองมาคือคา่ซ่อมอวน เนือ่งจากตอ้งซ่อมแซมอยูเ่สมอ

ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา หรือเปลีย่นเนือ้อวนชดุใหม ่พบว่ามคีา่ซ่อมแซมอวนปีละ 445,357.14 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 3.02

  1.2.3 ค่าตอบแทนลกูเรือและแรงงานอ่ืนๆ มีค่าใชจ้่ายเฉลี่ยปีละ 1,864,373.62 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 12.64 ของค่าใชจ้า่ยทัง้หมด โดยเป็นเงนิเดอืนประจ�าของไตก้ง๋ ชา่งเคร่ือง และนายทา้ยเรือ 

ส่วนเงินเดือนลกูเรือเป็นแบบเหมาจ่ายโดยผ่านนายหนา้ พบว่ามีค่าใชจ้่ายท่ีเป็นเงินเดือนของลกูเรือ

ปีละ 1,480,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.03 รองมาคือค่าส่วนแบ่งจากการขายสัตวน์�า้ โดยคิดเป็น

รอ้ยละตามขอ้ตกลงระหว่างเจา้ของเรือและลกูเรือ มคีา่สว่นแบ่งจากการขายสตัวน์�า้ปีละ 103,138.90 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 0.70 

  1.2.4 ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ มคี่าใชจ้า่ยเฉลี่ยปีละ 640,885.17 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.34 

ของค่าใชจ้่ายทั้งหมด โดยมีค่าธรรมเนียมแพปลาเฉลี่ยปีละ 607,232.05 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.12 

คา่ธรรมเนยีมทา่เทียบเรือปีละ 17,053.13 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.12 คา่ภาษปีีละ 14,000 บาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.09 คา่ทะเบียนเรือและอาชญาบตัรปีละ 2,600 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.02
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2. ร�ยไดจ้�กก�รทำ�ประมงอวนล�กค ู่บรเิวณอ่�วไทยตอนใน

 จาการรวบรวมขอ้มลูเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 

2555 จ�านวน 91 ล�า พบว่าการท�าประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนในมีรายได้เฉลี่ยปีละ 

15,180,801.14 บาท (ตารางท่ี 2) โดยท่ีรายไดห้ลกัมาจากสตัวน์�า้เศรษฐกจิกลุม่หมกึสงูถึง 7,479,248.19 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 49.27 โดยส่วนใหญ่เป็นหมึกกลว้ย 5,789,608.32 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.14 

รองมาคือ กลุม่ปลาหนา้ดนิ มรีายไดเ้ฉลีย่ปีละ 3,788,241.49 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.95 เป็นปลาตาหวาน

สงูสดุ 461,179.46 บาท หรือรอ้ยละ 3.04 กลุ่มปลาผิวน�า้ มีรายไดเ้ฉลี่ยปีละ 1,665,639.83 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 10.97 เป็นปลาอินทรีสงูสดุ 519,572.74 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.42 และกลุ่มปลาเป็ด 

มรีายไดเ้ฉลีย่ปีละ 2,131,445.89 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.04

3. กำ�ไรจ�กก�รทำ�ประมงอวนล�กค ู่บรเิวณอ่�วไทยตอนใน

 จากการศึกษาพบว่า การท�าประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน มีก�าไรจากการด�าเนินการ

เฉลี่ยปีละ 1,180,831.45 บาท เมื่อน�าก�าไรจากการด�าเนินการท่ีไดน้ี้เปรียบเทียบกับตน้ทนุคงท่ี พบว่า

ยังมีก�าไรมากกว่าตน้ทนุคงท่ี และมีก�าไรสทุธิเฉลี่ยปีละ 427,997.55 บาท (ตารางท่ี 3) แสดงว่า

ผูป้ระกอบอาชีพท�าประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนในยังคงท�าการประมงต่อไปไดใ้นระยะยาว
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สรปุผลก�รศึกษ�
 การท�าประมงอวนลากคูบ่ริเวณอา่วไทยตอนใน มตีน้ทนุทัง้สิ้นปีละ 14,752,803.58 เป็นตน้ทนุคงท่ี 

ปีละ752,833.90 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.10 และตน้ทนุผันแปรปีละ 13,999,969.68 บาท คิดเป็น

รอ้ยละ 94.90 ตน้ทนุคงท่ีสว่นใหญ่เป็นค่าเป็นค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยป์ระมงตอ่ปี ไดแ้ก ่ ค่าเส่ือมราคา

เรือประมงและค่าเส่ือมราคาอวน ตน้ทนุผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นตน้ทนุท่ีมีค่าสงูท่ีสดุ 

เนื่องจากการท�าประมงอวนลากคู่จ�าเป็นตอ้งใชน้�า้มนัทั้งเรือปลาและเรือห ู การท�าประมงอวนลากคู่บริเวณ

อ่าวไทยตอนในมีรายได้เฉลี่ยปีละ 15,180,801.14 บาท โดยท่ีรายได้หลักมาจากหมึกกล้วย 

5,789,608.32 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.14 ซ่ึงเป็นสตัวน์�า้เป้าหมายท่ีมมีลูคา่สงู มกี�าไรจากการด�าเนนิการ

เฉลี่ยปีละ 1,180,831.45 บาท และมกี�าไรสทุธิเฉลี่ยปีละ 427,997.55 บาท จะเห็นไดว่้าผูป้ระกอบอาชพี

ประมงอวนลากคูบ่ริเวณอา่วไทยตอนในยงัคงท�าการประมงตอ่ไปไดใ้นระยะยาว

เอกส�รอ�้งอิง
 กรมประมงและศนูย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต.้ 2551. คู่มือการเก็บขอ้มลู

ของตัวชี้ วั ดทางการประมง ในประ เทศ ไทย .  เอกสาร เลข ท่ี  TD/TRB/77 .  หน้า  27-37 .

 เดช กาญจนางกรู. 2539. จลุเศรษฐศาสตรเ์บ้ืองตน้. ส�านกัพิมพโ์อเดยีนสโตร.์ กรงุเทพฯ. 261 หนา้

 พงศ์พัฒนแ์ละอ�าพร. 2531. การวิเคราะห์ตน้ทนุและผลตอบแทนของการท�าการประมงสัตว์น�า้

หนา้ดนิและปลาผวิน�า้ของไทย. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ หนา้ 52.

 รตันาวล ี พลูสวสัดิ.์ 2548. การศึกษาตวัชีว้ดัทรพัยากรสตัวห์นา้ดนิ: กรณีศึกษาเรืออวนลากแผน่

ตะเฆ่ขนาดต�่ากว่า 14 เมตร อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 

20/2548. ส�านกัวิจยัและพฒันาประมงทะเล. กรมประมง. หนา้ 7-11,34-35.

43


