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บทคัดย่อ 
 

กรมประมงมีภารกิจที่ส าคญัด้านประมงทะเลเก่ียวกบัการศกึษา วิจยัและพฒันาด้านการประมงเพื่อการจดัการทรัพยากร
ประมง ควบคมุท าการประมงและการผลิตสตัว์น า้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรประม งและทรัพยากรที่เก่ียวเน่ืองอยา่งยัง่ยืนที่มีความสมัพนัธ์เชิงพืน้ที่
เป็นอยา่งยิ่ง ซึง่ในปัจจบุนัทรัพยากรประมงทะเลมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรประมง ใน
ทะเลมีลกัษณะที่ซบัซ้อนและเร่งรีบ กอปรกบัสถานการณ์ที่มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาทัง้ทางด้านสงัคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ตอ่เน่ืองในโลกยคุปัจจบุนัในแตล่ะพืน้ที่ที่มีลกัษณะทางภมิูศาสตร์ตา่งๆกนั จ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ที่ทนัสมยัและเหมาะสม การศกึษา
ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือชีใ้ห้เห็นความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศที่จะมีผลกระทบตอ่การประมงทะเลของประเทศเบือ้งต้นด้วย
การใช้แนวคิดการวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ขัน้ต้นเป็นแนวทางเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรประมงทะเลให้ก้าวไกลด้วยองค์ความรู้ที่ทนัสมยัต่ อไป 
ปัญหาประมงทะเลที่ผู้ เก่ียวข้องก าลงัเผชิญอยูไ่ด้แก่ ทรัพยากรสั ตว์น า้เสื่อมโทรม ปัจจยัการผลิตมีราคาสงูขึน้ (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งราคาน า้มนั ) 
การขาดแคลนแรงงาน ปัญหาหนีส้ินของชาวประมงและการปรับโครงสร้างท าการประมงตลอดจนเง่ือนไขการสง่ออกสินค้าสตัว์น า้ เชน่ การสง่
สินค้าสตัว์น า้ไปสหภาพยโุรปจะต้องมีใบรับรองการจบัสตัว์น า้เพื่อแสดงการท าการประมงที่ไมไ่ด้มาจาก IUU เป็นต้น ซึง่ปัญหาเหลา่นีเ้ป็นปัญหา
ที่ก าลงัเผชิญอยูแ่ละอาจจจะรุนแรงมากขึน้หรือน้อยลงก็ได้ หากแตย่งัมีอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ คือการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภมิูอากาศ  (Climate Change)  ซึง่ฤดกูารท า การประมงของประเทศไทยจะ ได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสมุที่ได้รับมาจาก
สภาพภมิูอากาศที่เปลี่ยนแปลงอนัจะสง่ผลต่อการท าประมงเป็นอยา่งมาก  นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศที่มาจากก๊าซเรือกระจก 
(GHG) จะท าให้อณุหภมิูสงูขึน้ ภยัธรรมชาติรุนแรงขึน้ ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ และค่ าเป็นกรดเป็นดา่งของน า้ทะเล สงูขึน้ ก่อให้เกิดผลกระทบใน
หลายๆด้าน ประกอบด้วย ผลกระทบทางชีวภาพและกายภาพ ผลกระทบทางสงัคม ผลกระทบทางสงัคมเศรษฐกิจและผลกระทบทางตรง  
เทคโนโลยีภมิูสารสนเทศสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรประมงทะเลเน่ืองจากเทคโนโลยีดงักลา่วมี
ความสามารถอยา่งน้อย 4 ด้าน กลา่วคือ การวดัคา่ (Measurement) การท าแผนที่ (Mapping) การติดตาม (Monitoring) และการสร้าง
แบบจ าลอง (Modelling) โดยเสนอแนวทางการวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ (Spatial Analysis) ที่เหมาะสมด้วยการใช้เทคโนโลยีภมิูสารส นเทศ
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอวกาศ ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์และระบบก าหนดจดุพิกดั รวมทัง้เทคโนโลยีการสื่อสาร (เชน่ เครือข่าย GSM; Global 
Service Mobile) เพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรประมงทะเล เชน่ การท าแผนที่แสดงพืน้ที่เลีย้งสตัว์น า้และทรัพยากรประมงตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆ
ด้านประมงทะเล  การก าหนดแหลง่เลีย้งสตัว์น า้เพื่อการสง่ออก (Approved Zone) การพฒันาระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring 
System) และการบริการข้อมลูแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น ซึง่แนวทางที่ได้จากการศกึษาครัง้นีจ้ะน าไปสู ่การพฒันา
ประมงเชิงพื ้ นที่ตา่งๆที่มีประสิทธิภาพเชน่ การบริหารจดัทรัพยากรประมงทะเลที่สอดคล้องกบัการบริหารทรัพยากรประมงแบบ MCS 
(Monitoring, Control and Surveillance) การก าหนดพืน้ที่เหมาะสมในการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเลแตล่ะกลุม่ชนิดที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ  
การติดตามตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภณัฑ์ประมง (Traceability of Fishery Products) การก าหนดพืน้ที่อนรัุกษ์ทรัพยากรประมงทะเล (เชน่ 
การปิดอา่วในแตล่ะพืน้ที่และชว่งเวลา ) การก าหนดพืน้ที่เฝ้าระวงัด้านตา่งๆ ตลอดจนติดตามแนวโน้มเชิงพืน้ที่ของทรัพยากรประมงทะเลแก่
ผู้บริหาร (เชน่ สามารถคาดการณ์ผลผลิตประมงทะเลจากข้อมลูการส ารวจด้วยการวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ขัน้สงู) เป็นต้น เพื่อให้สอดรับกบับริบทและ
ประชาชนในแตล่ะพืน้ที่หรือภมิูภาคที่ตา่งภมิูศาสตร์กนั (Geographic Differences) ด้วยการบรูณาการงานให้เหมาะสมทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงาน เตรียมการให้ได้ข้อมลู สารสนเทศและองค์ความรู้ที่มีคณุคา่เพื่อการปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการและประชาชนทัว่ไปแบบครบวงจร (One Stop Service) สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและยทุธศาสตร์ของสว่น
ราชการที่เก่ียวข้องตอ่ไป   

ค าส าคญั  :  เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพืน้ที่  ภมิูอากาศเปลี่ยนแปลง  การประมงทะเล และ เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพืน้ที่  
                    การวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ เคร่ืองมือการวางแผนเชิงพืน้ที่  
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ABSTRACT 

 One of the key responsibilities of the Department of Fisheries is research and development for fisheries 
management, fishing activities control and aquatic animal productions in the sustainable use manner. The 
fisheries resources, which are now limited and degraded to some extent, and its uses are spatially based, 
particularly in marine fisheries management. It is complicated and must be timely due to environmental and 
socio-economic indicators are always changing in time and in different geographic areas particularly in climate 
change. This can be facilitated using appropriate spatial analysis. This paper is written for the purpose of 
raising the awareness of the possible impact of climate change on marine fisheries with the spatial analysis 
approach using geo-informatics technology for a more appropriate, better and sound knowledge in alleviating 
or overcoming the likely impacts as the results from climate change. As widely known, the problems on marine 
fishing industry are resources degradation, higher operational costs (e.g. oil price), labour shortage, burden 
debt of fishermen and some foreign regulation (e.g. IUU). The degree of impact of these problems effecting on 
fishing industry may unpredictably vary in the long term. However, there is another unavoidable problem to be 
faced that is climate change. Today, the fishing season is limited by monsoon which will be increasingly 
changed in uncertain situation. Climate change is resulted from increasing greenhouse gas which brings about 
the increasing temperature, more severe natural disaster, rise in sea level, and more acidity of salt water. Both 
direct and indirect impacts can be ecologically, socially, economically described. Geo-informatics can be used 
as the spatial planning tool for marine fisheries management as its powerful functions including measurement, 
mapping, monitoring and modelling. Some examples are reviewed including mapping of mariculture and other 
marine fisheries information, approved zones determination, vessel monitoring system development, and 
internet map server services.  These existing uses of spatial analyses can play an important role in a more 
effective fisheries management such as Monitoring, Control and Surveillance Management Practices, Sea 
Suitability Assessment for economical marine aquatic species, Traceability of Fishery Products, Conservation 
Area Allocation, Monitoring Area, and marine fish production forecast with advanced spatial analysis technique 
for decision makers. This must be served for geographical differences in the country with the coordination 
among relevant agencies both internal and external for distributing the required information by the end users in 
the manner of one stop service in accordance with government’s policy and strategy.       

KEY WORDS :  Marine Fisheries, Spatial Analysis, Climate Change, Management, Geo-Informatics, Geography,    
   Spatial Planning Tools 

 

 

 



 3 

1. บทน า 

1.1 ความส าคัญการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล 

ประเทศไทยตดิอนัหนึง่ในสิบของโลกในปีพ .ศ. 2543 ถงึ พ.ศ. 2547 มีผลผลิตสตัว์น า้ถงึ 3.7 - 4.1 ล้านตนั เน่ืองด้วยความ
ได้เปรียบจากท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของประเทศไทย มีพืน้ท่ีประมาณ 540,000 ตารางกิโลเมตรและมีความยาว ชายฝ่ัง 2,614 กิโลเมตร 
พืน้ท่ีแหล่งท าการประมงในบริเวณเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) จะมีพืน้ท่ีบางส่วนในอ่าวไทยและทะเลอนัดา
มนั รวมประมาณ 316,000  ตารางกิโลเมตร นอกจากนี ้เกือบ 6 ล้านไร่ บริเวณชายฝ่ังทะเลยงัมีโอกาสในการพฒันาพืน้ท่ีลีย้งสตัว์น า้
อีก ในปี 2549 ผลผลิตมวลรวม จากประมงในตลาดปัจจบุนัคดิเป็นมลูคา่ประมาณ 2.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ  หรือคดิเป็น 1.3% และ 
11.9% ของผลิตภณัฑ์มวลรวม GDP ชาต ิและภาคกสิกรรม ตามล าดบั อตุสาหกรรมประมงก่อให้เกิดการพฒันาธุรกิจตอ่เน่ืองตา่งๆ
อีกเช่น โรงน า้แข็ง ห้องเย็น โรงง านแปรรูปตลอกจนการสร้างเรือเป็นต้น โดยมีการประมาณวา่มีจ านวน 2 ล้านคนอยู่ในอตุสาหกรรม
ประมง แบง่เป็น แปดแสนคนเป็นชาวประมงและผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้และท่ีเหลืออยู่ในอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง สตัว์น า้ท่ีจบัได้น ามา
บริโภคภายในประเทศและเป็นสินค้าส่งออกเพ่ือน าเงินตราเข้าปร ะเทศ อาหารทะเลเป็นแหล่งโปรตีนท่ีส าคญั ประชากรไทยบริโภค
ปลาตอ่คนตอ่ปีประมาณ 32 - 35 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา และในปี 2549 มลูคา่การค้าด้านประมงประมาณได้ถงึ 4.4 
พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (ส านกัวจิยัและพฒันาประมงทะเล, 2551) 

1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพืน้ที่เป็นเคร่ืองมือใช้ในการบริหารจัดการ (Spatial Planning Tool) 

1.2.1 ความสามารถเชิงฟังค์ชั่น 

ผู้ เขียนเหน็วา่เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรประม ง
ทะเลเน่ืองจากเทคโนโลยีดงักล่าวมีความสามารถอย่างน้อย 4 ด้าน กล่าวคือ การวดัคา่ (Measurement) การท าแผนท่ี (Mapping) 
การตดิตาม (Monitoring) และการสร้างแบบจ าลอง (Modelling) แตล่ะฟังค์ชัน่มีรายละเอียดดงันี ้

 การวัดค่า (Measurement)  :  การส ารวจเก็บข้อมลูภาคสนาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูเชิงสงัคมเศรษฐกิจ ) 
ด้วยการใช้เคร่ื องก าหนดจดุพิกดัท าให้ข้อมลูดงักล่าวมีจดุอ้างอิงบนพืน้ผิวโลกสามารถน าไปใช้ในระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ได้ นอกจากการวดัคา่ท่ีได้จากการส ารวจภาคสนามแล้ว ข้อมลูจากดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากร มีเคร่ืองวดั (sensors) ท่ีทนัสมยัขึน้และวดัคา่ตา่งๆได้มากขึน้และมีประสิทธิภาพสงูขึ ้ นอีกด้วย เช่น 
อณุหภมูิผิวน า้  คลอโรฟิลด์ กระแสน า้ อนึง่ ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพจะปล่อยขึน้สู่วง
โคจรตอ่ไปในอนาคตอนัใกล้ ท าให้การวดัคา่ตา่งๆบนพืน้ผิวโลกในบริเวณกว้างกระท าได้อย่างรวดเร็ว 

 การท าแผนที่ (Mapping) : แผนท่ีฐานตา่งๆ ท่ีแสดงถงึปริม าณและการกระจายตวั (extent and distribution of 
interested parameters) ท่ีมาตรส่วนตา่งๆ สามารถท าได้รวดเร็วและประหยดักวา่แบบวธีิส ารวจแบบดัง้เดมิ 

 การตดิตาม (Monitoring) : เม่ือมีการท าแผนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงสามารถกระท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลงเชิงพืน้ท่ีจากระดบัท้องถิ่น (local) ระดบัประเทศ 
(national) ระดบัภมูิภาค (regional) ไปถงึระดบัโลก (global)   

 การสร้างแบบจ าลอง (Modelling) : การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีเพ่ือให้ได้ข้อมลูบางประเภทมีความสลบัซบัซ้อน
จ าเป็นต้องใ ช้หลายปัจจยัในการค านวณ เช่น การหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม การก าหนดทศิทางของฝงูปลาผิวน า้ การ
ก าหนดแหล่งท าการประมง การศกึษาพฤตกิรรมการท าการประมง การตรวจสอบย้อนกลบัของผลิตภณัฑ์ประมง  
การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทางภมูิอากาศตอ่ทรัพยากรประมงทะเล เป็นต้น ดงันัน้ การพฒันาแ บบจ าลองที่
เหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็น ซึง่แบบจ าลองมีแบบตา่งๆ เช่น แบบจ าลองเชิงแผนท่ี (Cartographic Model) 
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ เช่น แบบจ าลองด้านการประมงทะเลด้วยแนวทางนิเวศวทิยาตา่งๆ เป็นต้น 
(Plaganyi, 2007) 
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1.2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศกับการวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกบักบัการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีประกอบด้วยการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographical Information System) และระบบก าหนดจดุพิกดั (Global Positioning System) โดยแตล่ะ
ประเภทมีลกัษณะดงันี ้

 การส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing;RS) เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถจดัท าแผนท่ีแสดงสิ่งท่ีเราสนใจบนพืน้ผิวโลกได้
โดยปราศจากการสมัผสั เช่นข้อมลูจากดาวเทียมหรือรูปถ่ายทางอากาศ ปัจจบุนัประเทศไทยมีดาวเทียมส ารวจทรัพยากร ธรรมชาต ิ
ช่ือวา่ THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) ท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัด้านประมงทะเลได้เช่น ท าแผนท่ีแสดงทา่
เทียบเรือ เรือประมง ลกัษณะสีน า้ ลกัษณะการท าประมงจากลกัษณะสีน า้ตลอดจนอณุหภมูิผิวน า้ (รูปท่ี 1 และรูปท่ี 2) 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information System;GIS) เป็นเคร่ืองมือหรือวธีิการท่ีได้รับการพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู ตลอดจนการแสดงผลข้อมลูจากสภาพความเป็นจริงด้วยการอ้างอิงจดุพิกดัทาง
ภมูิศาสตร์ (geo-reference หรือ coordinate system) เพ่ือน าไปใช้ในวตัถปุระสงค์ที่แตกตา่งกนัออกไป โดยข้อมลูที่อ้างอิงภายใต้จดุ
พิกดัเดียวกนั จะเป็นข้อมลูทัง้ในรูปของข้อความ รูปภาพ โดยถกูสร้างให้มีความเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ  ระบบสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์ (GIS) จงึถือเป็นระบบสารสนเทศท่ีมีความได้เปรียบระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากสิ่งที่เหมือนกนัของระบบสารสนเทศ
ตา่งๆ คือ ทกุระบบจะต้องมีการน าข้อมลู เข้ามาจดัเก็บเป็นฐานข้อมลู มีการจดัการเก็บรักษา มีระบบในการสืบค้น การบ ารุงรักษา การ
ท าให้ข้อมลูทนัสมยั การประมวลผล และการวเิคราะห์เพ่ือสร้างสารสนเทศ แตร่ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถใน
การอ้างอิงจดุพิกดัทางภมูิศาสตร์หรือการอ้างอิงเชิงพืน้ท่ี สามารถระบแุละแสดงต าแหน่งที่ตัง้ของสิ่งที่เราค้นหาหรือเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีเราก าหนดวา่ตัง้อยู่บริเวณใดได้ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ รวมถงึสิ่งที่ต้องด าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป  

ระบบก าหนดจดุพิกดั (Global Positioning System;GPS) เป็นระบบท่ีท าให้เราทราบวา่สิ่งท่ีเราสนใจอยู่ท่ีพิกดับนแผนท่ี ณ 
ต าแหน่งใด มีคา่จดุพิกดัเทา่ใด เช่น ระบบแลตตจิดูลองจิจดู หรือ ระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) ซึง่ระบบนี ้
ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวงโคจรรอบโลกและส่งสญัญาณมายงัพืน้ผิวโลกตลอดเวลา หากต้องการทราบพิกดัจะต้องใช้เคร่ื องรับ
สญัญาณเรียกวา่ GPS receiver ซึง่ปัจจบุนัมีราคาถกูลงมากและมีขนาดเล็กลงด้วย ซึง่เคร่ืองนี ใ้ช้ได้ทัง้บนบก ทะเลหรืออากาศ 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 THEOS แสดงกิจกรรมการท าประมง รูปที ่2 MODIS แสดงปริมาณคลอโรฟิลด ์
(http://www.geoinfo.ait.ac.th/modis/Level2/MOD21/2010/

01/MOD21_20100111.html) 
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1.3 การวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ (Spatial Analysis) 

การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีตา่งจากการวเิคราะห์อ่ืนๆอย่างไร ตามกฎของ Tobler กล่าววา่ ทกุๆสิ่งมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งอื่นแตส่ิ่ง
ท่ีใกล้กนัย่อมสมัพนัธ์กนัมากกวา่สิ่งอยู่ไกลกวา่  การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีเป็นการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณท่ีสนใจตามตวัแปรเชิงพื ้นท่ีท่ี
สามารถอธิบายได้หรือสามารถพยากรณ์สถานการณ์ตามที่ต้องการหาค าตอบ โดยอยู่ภายใต้ข้อ ก าหนดท่ีวา่กิจกรรมของมนษุย์ขึน้กบั
พืน้ท่ี (spatial dependence) โดยท่ี Cressie (1993) มองวา่ ตวัแปรท่ีสนใจ (z) เก่ียวข้อง ณ จดุหนึง่ (x and y) Star and Estes 
(1990) ได้แบง่การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ  (1) การวเิคราะห์เชิงพื ้นท่ีท่ีค านงึถงึจดุท่ีสนใจ หรือบริเวณรอบๆจดุท่ีสนใจ 
(local or neighborhood characteristic) และ (2) การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีท่ีค านงึถงึการเช่ือมโยง (connections)ระหวา่งที่ตัง้   
โดยทัว่ไปการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีจะต้องใช้ข้อมลูทางกายภาพ เคมีภาพ ชีวภาพ หรือสงัคมเ ศรษฐกิจ เป็นอย่างน้อย  ท่ีจะต้องมีจดุพิกดั
อ้างอิง (Geo-referenced data)  น าเข้าสู่ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographical Information System) ท าการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ี
ด้านตา่งๆ เช่น การคดัเลือกข้อมลู (Extract) การทบัซ้อน (Overlay) การวเิคราะห์บริเวณใกล้เคียง (Proximity) และ สถิต ิ (Statistics) 
แล้วท าการแปลผลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ซึง่ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ในแตล่ะงาน (John, 2007) 

ผู้ เขียนขอยกตวัอย่างแนวทางการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีเบือ้งต้นด้านทรัพยากรประมงทะเลเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบั
การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีให้ดีขึน้ ดงันี ้เร่ิมจากปัญหาท่ีวา่ท าไมประชากรปลาทใูนอ่าวไทยจงึมีจ านวนลดลง หากมองปัญหานีเ้ป็นปัญหา
เชิงพืน้ท่ีก็จะต้องพิจารณาวา่ปลาทมีูการเคล่ือนท่ีและมีการเปล่ียนแปลงในแตล่ะช่วงวยั และอยู่ในสภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
เช่น อณุหภมูิผิวน า้ ปริมาณอาหาร กระ แสน า้ หากไม่มีกิจกรรมประมงหรือจบัสตัว์น า้ใดๆเลย จ าเป็นต้องพิจารณาท่ีปัจจยัทาง
สิ่งแวดล้อมในอ่าวไทย หรือทะเลหรือมหาสมทุรท่ีเช่ือมถงึกนัในท่ีนีก้ล่าวคือทะเลจีนใต้และมหาสมทุรแปซฟิิก นัน่หมายถงึปัจจยัทาง
สิ่งแวดล้อมของน า้ทะเลในอ่าวไทยอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก การกระท าท่ีเกิดจากกิจกรรมบนบกของมนษุย์ (เช่น โรงงาน
อตุสาหกรรม น า้ไหลหลากช่วงฤดฝูน) หรือในทะเล (เช่น น า้มนั) หรือจากภยัธรรมชาตท่ีิรุนแรง ผลกระทบเหล่านีอ้าจะมีผลตอ่ปริมาณ
ปลาทใูนอ่าวไทยไม่มากก็น้อย น่ีหมายความวา่ การมองปัญหาด้วยการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ี จะต้องมองความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีท่ีมี
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัพืน้ท่ีอ่ืนๆท่ีมีความเช่ือมโยงกนั สมัพนัธ์กนัและตดิตอ่ถงึกนั เช่น หากปลาทู ระยะเจริญพนัธุ์หรือระยะวยัอ่อนถกู
กระทบจากปัจจยัสิ่งแวดล้อมจนไม่อาจรอดชีวติได้ในพืน้ท่ีหนึง่ จะท าให้พืน้ท่ีอีกท่ีหนึง่จะเคล่ือนท่ีตอ่ไปเป็นไปไม่ได้ (รูปท่ี 3) อย่างไรก็
ตามนอกจากปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมแ ล้ว ยงัมีอีกปัจ จัยหนึง่กล่าวคือการท าการประมง หากการท าการประมงเป็นไปอย่างมีความ
รับผิดชอบ ผลกระทบตอ่ปริ มาณปลาทใูนทะเลไม่น่าจะน าไปสู่ค าถามที่วา่ปลาทใูนอ่าวไทยหายไปไหน ดงันัน้ ข้อมลูด้านกิจกรรม
ประมงในอ่าวไทยจะต้องน ามาพิจารณาในขบวนการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีร่วมกบัปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวมาแล้วนัน้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงการเคล่ือนท่ีของวงจรชีวติปลาท ู
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1.4 วัตถุประสงค์ 

เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ชีใ้ห้เหน็ความส าคญัของ การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ท่ีจะมีผลกระทบตอ่
การประมงทะเลของประเทศเบือ้งต้นด้วยการใช้แนวคดิการวเิคราะห์เชิงพืน้ ท่ีขัน้ ต้นเป็นแนวทางเพ่ือ การบริหารจดัการทรัพยากร
ประมงทะเลให้ก้าวไกลด้วยองค์ความรู้ท่ีทนัสมยัตอ่ไป 

2. ปัญหาประมงทะเล  

ปัญหาประมงทะเลท่ีผู้ เก่ียวข้องก าลงัเผชิญอยู่ได้แก่ ทรัพยากรสตัว์น า้เส่ือมโทรม ปัจจยัการผลิตมีราคาสงูขึน้(โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งราคาน า้มนั) การขาดแคลนแรงงาน ปัญหาหนีส้ินของชาวประมงและการปรับโครงสร้างท าการประมงตลอดจนเง่ือนไขการ
ส่งออกสินค้าสตัว์น า้ เช่น การส่งสินค้าสตัว์น า้ไปสหภาพยโุรปจะต้องมีใบรับรองการจบัสตัว์น า้เพ่ือแสดงการท าการประมงท่ีไม่ได้มา
จาก IUU เป็นต้น ตามที่ทราบกนัดีอยู่แล้ววา่ปริมาณสตัว์น า้ท่ีจบัได้มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากชาวประมงได้พยายามใช้ปลาท่ีไม่ได้
บริโภคโดยตรงมาเป็นปลาท่ีใช้บริโภคโดยตรงมากขึน้เป็นข้อบง่ชีว้า่หว่งโซอ่าหารของสตัว์น า้ก าลงัถู กท าลายมากขึน้เป็นล าดบัมีผลตอ่
วงจรชีวติของสตัว์น า้ท าให้แหล่งประมงของไทยขาดความอดุมสมบรูณ์ ส าหรับรายละเอียดปัญหาด้านการประมงทะเลสามารถดไูด้

จากแผนแม่บทการจดัการประมงทะเลไทย (http://www.fisheries.go.th/planning/files/thai_fisheries/index.pdf และ
http://www.ryt9.com/s/iq03/776754) สมันาอนาคตประมงไทยโดยสมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย (2548) 
(http://www.navy.mi.th/navic/document/880807a.html) และhttp://www.thaifishery.or.th/infomore2.asp?id_txt=122  

ซึง่ปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่และอาจจจะ รุนแรงมากขึน้หรือน้อยลงก็ได้ หากแตย่งัมีอีกปัญหา หนึง่ ท่ีมี
แนวโน้มที่จะต้องเผชิญอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และน่าจะรุนแรงมากขึน้นัน่ ก็คือคือการเปล่ียนแปลงทางสภาพ ภมูิอากาศ  (Climate 
Change)  ซึง่ฤดกูารท าการประมงของประเทศไทยจะมีลมมรสมุที่มีอิทธิพลตอ่การท าประมงเป็นอย่างมาก ทัง้นีล้มมรสมุในอ่าวไทยมี
สองฤด ูคือ ลมมรสมุ ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตลุาคม -มีนาคม ) และลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (เมษายน -กนัยาย น)  ลมมรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะท าให้เกิดฝนตกบริเวณฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทยและมีคล่ืนลมแรง เรือประมงที่มีความยาวน้อยกวา่ 14 เมตร
จะย้ายบริเวณท าประมงไปทางฝ่ังตะวนัออกและบริเวณอ่าวไทยตอนใน ส าหรับลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จะท าให้เกิดฝนตกบริเวณ
อ่าวไทยทางฝ่ังตะวนัออก ดงันัน้เรือประมงจะย้ายไปท าประมงบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัตก  ส่วนฝ่ังทะเลอนัดามนั มีลมมรสมุตะวนัตก
เฉียงใต้ (พฤษภาคม-ตลุาคม) และ ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ(พฤศจิกายน-เมษายน) ดงันัน้ ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภมูิอากาศ
เปล่ียนแปลงเช่น ลมมรสมุที่เปล่ียนแปลงในด้านของความถ่ี ช่วงเวลาและความรุนแรง จะยิง่ส่งผลตอ่วถีิชีวติชาวประมงตลอดจนพืน้ท่ี
ท าการประมงอย่างแน่นอน ซึง่ ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัการประมงทะเลเน่ือ งจากสภาพภมูิอากาศเปล่ียนแปล งได้อธิบายไว้ใน
หวัข้อถดัไป 

 

 

http://www.fisheries.go.th/planning/files/thai_fisheries/index.pdf
http://www.navy.mi.th/navic/document/880807a.html
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศกับการประมงทะเล 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีมาจากก๊าซเรือกระจก (Greenhouse Gas; GHG) จะท าให้อณุหภมูิสงูขึน้ ภยัธรรมชาติ
รุนแรงขึน้ ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ และคา่เป็นกรดเป็นดา่งของน า้ทะเลสงูขึน้ ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน ประกอบด้วย ผลกระทบ
ทางชีวภาพและกายภาพ ผลกระทบทางสงัคมเศรษฐกิจและผลกระทบทางตรง ตามที่แสดงไว้ในไดอะแกรมท่ี 1 

ผลกระทบทางชีวภาพและกายภาพจะส่งผลตอ่ระบบนิเวศท าให้ขบวนการทางนิเวศ เช่นการสะพร่ังของแพลงค์ตอนหรือการ
ผดุขึน้ลงของมวลน า้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้สิ่งแวดล้อมของทะเลเปล่ียนแปลงส่งผลให้ผลผลิตหรือองค์ประกอบสตัว์น า้เปล่ียนแปลง 
นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบด้านสงัคมและเศรษฐกิจโดยกระทบการตลาด การอพยพถิ่นทท่ีอยู่ของชาวประมง ราคาพลงังาน แรงงาน
เคล่ือนท่ี รูปแบบการบริโภค ตลอดจนรัฐต้องออกมาตราการป้องกนัแก้ไข ซึง่ผลกระทบทางตรงตอ่กิจกรรมประมง จะประกอบด้วย
ผลผลิตท่ีเปล่ียนแปลง การลงแรงท าการประมง การด ารงชีวติและการบริหารจดัการท่ีต้องปรับตวัเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัสภาวะ
ท่ีเผชิญ 

ทัง้นี ้ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่ขวบวนการทางนิเวศกบั
การประมงทะเลและการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ได้สรุปไว้ในตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดอะแกรมที่ 1 ผลกระทบตา่งๆจากการเปล่ียนสภาพภมูิอากาศกบัการประมงทะเล (Daw, 2009) 

 

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก๊าซเรือนกระจก 

อุณหภูมิสูงข้ึน 

ภยัธรรมชาติรุนแรง 

ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน 

ราคาพลงังาน 

 

ระบบนิเวศ 

ส่ิงแวดลอ้มทางน ้า 

ปริมาณปลาและผลผลิต 

ผลกระทบทางสงัคม 

ผลกระทบทางนิเวศ 

การเมือง สังคม เศรษฐกจิ 

การตลาด การอพยพ 

แรงงาน 

รูปแบบการบริโภค

บริโภค 

มาตรป้องกนัแกไ้ข 

กจิกรรมประมง 

ผลผลิต 
การลงแรง 

การด ารงชีวิต 

การบริหารจดัการ ผลกระทบทางสงัคมเศรษฐกิจ 

ผลกระทบทางชีวภาพและกายภาพ 

น ้าทะเลเป็นกรดสูงข้ึน 

ผลกระทบทางตรง 

 

ส่ิงแวดลอ้มทางน ้า 

ขบวนการทางระบบ

นิเวศ 
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ตารางที่ 1  ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัการประมงทะเลเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  

ประเภทการ
เปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ 

ขบวนการ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด 

สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 
(ผลกระทบทางอ้อม
ด้านนิเวศ) 

ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์และ
ความเป็นกรดของน า้
ทะเลเพ่ิมขึน้ 

ผลกระทบตอ่สตัว์ประเภทมีหนิปนู
(Calciferous) เช่น หอย กุ้ง 
ปะการัง เอคไคโนเดร์ิม และ
แพลงค์ตอนบางชนิด 

ผลผลิตของสตัว์น า้ดงักล่าวและชนิดท่ีเก่ียวข้อง
กนัในหว่งโซอ่าหารมีโอกาสลดลงและท าให้
น า้หนกัหรือผลผลิตสทุธิ (yields) ลดลง 

น า้ชัน้บนของมหาสมทุร
ร้อนขึน้ 

ชนิดสตัว์น า้เขตร้อนแทนที่ชนิดสตัว์
น า้เขตหนาว 

มีการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตวัของแพลงค์
ตอน สตัว์ไมมี่กระดกูสนัหลงัและปลา จะเคลื่อนตวั
ไปทางขัว้โลก ท าให้ความหลากหลายลดลงในเขต
ร้อน 

แพลงค์ตอนเคลื่อนตวัสูเ่ส้นแลตติจดู
ที่สงูขึน้ 

ระยะเวลาของการสะพร่ังของ
แพลงค์ตอนเ (plankton bloom)
ปล่ียนแปลง/องค์ประกอบของ
แพลงค์ตอนสตัว์เปล่ียนแปลง 

โอกาสที่ช่วงเวลาไม่ตรงกนั (mismatch)ระหวา่ง
เหย่ือ(แพลงค์ตอน)และผู้ล่า(ปลา) ท าให้ผล
ผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
และความแปรปรวนของผลผลิตที่ไม่แน่นอนจะ
สงูขึน้ 

ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ สญูเสียแหลง่อนบุาลสตัว์น า้วยัออ่น
และแหลง่ผสมพนัธุ์ของปลา เชน่ ป่า
ชายเลนและปะกรัง 

ปริมาณและผลผลิตสตัว์น า้ของประมงชายฝ่ัง
และการประมงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมีโอกาสลดลง 

ปริมาณสตัว์น า้ 
(ผลกระทบทางอ้อม
ด้านนิเวศ) 

อณุหภมิูน า้ที่สงูขึน้ สดัส่วนเพศ (Sex ratios)สตัว์น า้ 
เปล่ียนแปลง/ช่วงเวลาการวางไข่
เปล่ียนแปลง/ช่วงเวลาการอพยพ
เปล่ียนแปลง/ช่วงเวลาความขกุชมุ
สงูสดุ(peak abundance)
เปล่ียนแปลง 

ผลผลิตสตัว์น า้จะลดลงและชว่งเวลาที่เปลี่ยนไปใน
ระบบน า้จืดและทะเล 

รูปแบบกระแสน า้ของ
มหาสมทุรเปลี่ยนแปลง 

การบกุรุกของสตัว์น า้ตา่งถิ่น 
(invasive) / โรคระบาดและการส
พร่ังของแพลงค์ตอนสงูขึน้ 

ผลผลิตของชนิดสตัว์น า้เป้าหมายจะลดลงทัง้การ
ประมงน า้จืดและประมงทะเล 

Fish recruitment success 
เปล่ียนแปลง 

ความชกุชมุของสตัว์น า้วยัออ่นถกูกระทบท าให้ผล
ผลิตลดลงในระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ 
(ผลกระทบทางอ้อม
ด้านนิเวศ) 
 

ระดบัการไหลเวียนของ
น า้ลดลงและแห้งแล้ง
มากขึน้ 

ระดบัน า้ในทะเลสาบมีการ
เปลี่ยนแปลง / การไหลเวียนของน า้
ในฤดรู้อนเปลี่ยนแปลงบริเวณปาก
แมน่ า้ 

ผลผลิตสตัว์น า้ในทะเลสาบและแมน่ า้สาธารณะมี
โอกาสลดลง 

ความถ่ีในการ
เกิดปรากฎการณ์ 
ENSO  (El Niño and 
Southern 
Oscillation) สงูขึน้ 

ช่วงเวลาและแลตตจิดูของการเกิด 
การผดุขึน้ลงของมวลน า้ 
(upwelling) เปล่ียนแปลง 

รูปแบบการกระจายตวัของปลาผิวน า้เปลี่ยนแปลง 

ปะการังฟอกขาวและตายไปในที่สดุ ผลผลิตทางการประมงที่เก่ียวข้องกบัปะการังจะ
ลดลง 
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ตารางที่ 1 ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัการประมงทะเลเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (ตอ่) 

ประเภทการ
เปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ 

ขบวนการ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด 

การรบกวน ภยัคกุคาม 
ตอ่สาธารณปูโภค
พืน้ฐานบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลและการประกอบ
อาชีพการท าประมง 
(ผลกระทบทางตรง) 

ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ 
 
 

ลกัษณะชายฝ่ังทะเลมีการ
เปลี่ยนแปลง / ทา่เทียบเรือและที่อยู่
อาศยัสญูหาย 

ความเปราะบาง (vulnerability) ของชมุชนใน
การด ารงชีวติและสาธารณปูโภคพืน้ฐานจะ
สงูขึน้เน่ืองจากพายแุละระดบัน า้ทะเลที่สงูขึน้ 

ความเสียหายของพืน้ที่ชายฝ่ังทะเล
จากพายจุะเพิ่มขึน้ 

ต้นทนุเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเชน่พายฤุดรู้อน
ท าให้ก าไรลดลง ตลอดจนต้นทนุที่สงูขึน้ในเร่ืองของ
คา่ใช้จา่ยประกนัภยัหรือการซอ่มแซมอาคารและ
อปุกรณ์ตา่งๆ 

ความถ่ีในการเกิดพายุ
สงูขึน้ 

จ านวนวนัในการท าการประมงจะ
ลดลงเน่ืองจากสภาพภมิูอากาศ 
ตลอดจนความเสี่ยงและอบุตัิเหตจุะ
เพ่ิมขึน้ 

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการ
ประมงท าให้ทางเลือกอาชีพด้านประมงมีควม
ส าคญักบัผู้ มีรายได้น้อยลดน้อยลง 

อปุกรณ์เพาะเลีย้งสตัว์น า้เชน่บอ่เลีย้ง
หรือกระชงัจะช ารุดเสียหายหรือ
สาบสญู 

ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีผลก าไรลดลงรวมทัง้คา่
ประกนัภยัตา่งๆที่เก่ียวข้องจะสงูขึน้ 

ที่มา : Cochrane et. al, 2009 

 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเชิงพืน้ที่ด้านประมงทะเลและเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง 

การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพืน้ท่ีด้านประมงทะเลและเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง  ท่ีได้น าเสนอในเอกสารฉบบันี ้
มาจากผล งานท่ีผ่านมาของผู้แตง่ที่เก่ียวข้องมารวมรวมไว้เป็นข้อมลูเบือ้งต้น ส่วนการประยกุต์ใช้อ่ืนๆสามารถดรูายละเอียดได้ท่ี 

http://www.fao.org/fishery/gisfish/index.jsp  ซึง่ทางองค์การเกษตรและอาหารแหง่สหประชาชาตไิด้จดัท าขึน้มาเพ่ือให้บริการ 

4.1 พืน้ที่เลีย้งสัตว์น า้ทะเล (Mariculture Area) 

4.1.1 หอยแมลงภู่    

พืน้ท่ีเพาะเลีย้งหอยแมลงภู่เป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือไว้บริโภคภานในประเทศและส่งออกน ารายได้เข้าสู่ประเทศ ใน
การศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เหน็วา่เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ  ไม่เพียงสามารถแสดงการกระจายตวัของแหล่งเลีย้งดงักล่าวหากแตย่งัตดิตา
มาการเปล่ียนแปลงของแหล่งเลีย้งได้อีกด้วย (Suvanachai, 2003) 

 

 

หอยแมลงภู่ท่ีเกบ็ไดจ้ากปีกโป๊ะ ลกัษณะของโป๊ะและปีกโป๊ะ ขอ้มูลแพเล้ียงหอยผา่น
อินเตอร์เนต 

แพเล้ียงหอยแมลงภู่บริเวณอ่าว
ศรีราชา 

http://www.fao.org/fishery/gisfish/index.jsp
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4.1.2 หอยแครง 

พืน้ท่ีเพาะเลีย้งหอยแครงเป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือไว้บริโภคภายในประเทศและส่งออกน ารายได้เข้าสู่ประเทศ  ในการศกึษา
ครัง้นีแ้สดงให้เหน็วา่เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ สามารถแสดงแหล่งเลีย้งและขอบเขตแปลงเลีย้งได้อย่างชดัเจน  

 

 

 

 ภาพแสดงแนวเขตของแปลงเล้ียงหอยแครง 
บริเวณปากแม่น ้า จงัหวดัเพชรบุรี 

ขอ้มูลภาพถ่าย Radarsat สามารถ

แสดงแนวเขตแปลงเล้ียงได ้

เสน้สีแดงเป็นการข้ึนรูปแปลงดว้ยการท า 
on screen digitising 

แผนท่ีแสดงการกระจายตวัของโป๊ะและทิศทางของปีกโป๊ะในทะเลบริเวณจงัหวดัสมุทรปราการ ในปีพ.ศ. 2547 (สีแดง) พ.ศ. 2548 

(สีเขียว)  และ พ.ศ. 2549 (สีน ้าเงิน) ดว้ยระบบการถ่ายภาพดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ  
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4.1.3 หอยนางรม 

พืน้ท่ีเพาะเลีย้งหอยนางรมเป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือไว้บริโภคภายในประเทศและส่งออกน ารายได้เข้าสู่ประเทศ ใน
การศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เหน็วา่เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ สามารถแสดงแหล่งเลีย้งและขอบเขตแปลงเลีย้งได้อย่างชดัเจน (กรมประมง , 

2551) 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 ปลาช่อนทะเล 

การเลีย้งปลาในกระชงัน า้ลกึเป็นโอกาสที่ส าคญัหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตทางการประมง ซึง่ในปัจจบุนัประเทศสหรัฐอเมริกา
รพยายามพฒันาแหลง่ เลีย้งปลาในกระชงับริเวณทะเลหลวงซึง่ยงัไมมี่ใครเป็นเจ้าของพืน้ที่ ในการศกึษาครัง้จะใช้ตวัอยา่งของกรม
ประมงที่ริเร่ิมการเลีย้งปลาชอ่นทะเลด้วยกระชงัน า้ลกึ ซึง่เทคโนโลยีภมิูสารสนเทศได้ชว่ยในการจดัท าแผนที่แสดงให้วา่หา่งจาก
ชายฝ่ังทะเลป็นระยะทางเทา่ไหร่ และจะน าไปสู่การเก็บข้อมลูทางสิ่งแวดล้อมเชน่คณุภาพน า้ เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการขยาย
ผลการเลีย้งปลาชอ่นทะเลตอ่ไป 

 

 

 

 
4.1.4 เคร่ืองมือประมงประจ าที่  

 

 

 

 

 

 

 

หอยนางรมท่ีเล้ียงได ้บริเวณอ่าง

ศิลา จ.ชลบุรี 

ลกัษณะพื้นท่ีเล้ียงหอยนางรม ขอ้มูลพื้นท่ีเล้ียงหอยนางรมบริเวณ

จงัหวดัชลบุรี 

จุดสีแดงแสดงต าแหน่งท่ีวางกระชงัเล้ียงปลาและจุดเกบ็ตวัอยา่ง

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่นคุณภาพน ้าและตะกอนดิน 

รูปแบบกระชงัเล้ียงปลาช่อนทะเล 
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4.1.5 เคร่ืองมือประมงประจ าที่  

ในพืน้ท่ีทะเลของประเทศไทยรวมถงึทะเลสาบสงขลา นัน้ นอกจากจะมีพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ ทางทะเลตามที่กล่าวมาแล้วนัน้ ยงัมี
เคร่ืองมือประมงประจ าท่ีท่ีคอยดกัจบัสตัว์น า้อีกด้วย ในท่ีนีข้อยกตวัอย่างเคร่ืองมือประมงประจ าท่ีเรียกวา่ ไซนัง่ ท่ีมีการกระจาย
ตวัอย่างหนาแน่นในทะเลสาบสงขลา จะเหน็ได้จากการส ารวจภาคพืน้สนามโดยใช้เคร่ืองก าหนดจดุพิกดั ซึง่ด าเนิ นการโดยส านกังาน
ประมงจงัหวดัสงขลา ซึง่เป็นการส ารวจอย่างละเอียด หากแตต้่องใช้เวลามากและแรงงานสงู เม่ือเทียบกบัการประยกุต์ใช้ภาพถ่าย
จากดาวเทียม เช่น ดาวเทียม ALOS หรือ ดาวเทียม Radarsat หากเพียงต้องการจะทราบเพียงการกระจายตวัของไซนัง่ในบริเวณ
ดงักล่าว อนึง่หากต้องการข้อมลูในเชิงสงัคมเศรษฐกิจ การส ารวจภาคสนามก็คงจ าเป็นต้องใช้ ส่วนจะส ารวจทัง้หมดหรือสุ่มบางส่วน 
ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์วา่จะเป็นการจดัท าส ามะโนหรือเพ่ือประเมินผลผลิต 

4.2 ทรัพยากรประมงทะเลและข้อมูลอ่ืนๆด้านประมงทะเล (Marine Fisheries and relevant information) 

 จากหวัข้อท่ีผ่านมาแสดงให้วา่การท าแผนท่ีแสดงแหล่งเลีย้งสตัว์น า้ทะเลตลอดจนเคร่ืองประมงประจ าท่ีสามารถกระท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (พธุชพลและจนัทนา , 2544) นอกจากนีย้งัสามารถตดิตามการเปล่ียนแปลงเชิงพืน้ท่ีได้อย่างชดัเจนอีกด้วย ใน
ส่วนนีจ้ะชีใ้ห้เหน็การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีเบือ้งต้น ได้แก่  การแสดงข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial Data Display)  การสอบถามข้อมลู (Query 
and Identify)  การวดัระยะทาง (Distance Measurement) การวดัพืน้ท่ี (Area Measurement) การค้นหาจดุพิกดั  (Coordinate 
Findings) การสร้างแนวกนัชน (Buffer)  การซ้อนทบัแผนท่ี (Overlay) และการจดัพิมพ์แผนท่ี (Map Making)  ส่วนรายละเอียดการ
วเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีเบือ้งต้นสามารถดไูด้ท่ีคูมื่อการใช้ระบบภมูิสารสนเทศประมงทะเลเพ่ือการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีเบือ้งตนั  (พธุชพล , 
2551) นอกจากนี ้ สทอภ.ยงัได้น าข้อมลู MODIS มาประมวลผลเป็นรายวนัเพ่ือใช้ตดิตามสถานการณ์และทรัพยากรธรรมชาตทิัง้บน
บกและในทะเล (http://modis.gistda.or.th) และ ฐานข้อมลูภมูิสารสนเทศทางทะเล (http://ocean.gistda.or.th)  (ชชัรีและพธุชพล, 
2548) 

ขอ้มูลภาพจาก ALOS PALSAR ท่ีความ
ละเอียดภาพ 6.25 เมตร ท่ี  incident angle  
34.3 องศา  

ขอ้มูลภาพจาก  Radarsat  ท่ีความ
ละเอียดภาพ 8 เมตร ท่ี  incident 
angle  40.0 องศา  

    

แสดงรูปเคร่ืองมือประมงประจ าท่ีและการ
กระจายตวัของเคร่ืองมือตามแนวเสน้สีแดง
ในทะเลสาบสงขลา 
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 4.3 การก าหนดแหล่งเลีย้งสัตว์น า้เพื่อการส่งออก (Approved Zone)  

     ปัจจบุนัการส่งออกผลิตภณัฑ์หอยสองฝาไปยงัสหภาพยโุรป ประเทศไทยต้องก าหนดแหล่งเลีย้งสตัว์น า้เพ่ือการส่งออกให้มี
มาตรฐานความปลอดภยัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเช่น คณุภาพน า้ท่ีไม่มีมลพิษ เป็นต้น ซึง่กรมประมงได้ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภมูิ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือท าแผนท่ีแสดงแหล่งเลีย้ง สตัว์น า้และจดุเก็บตวัอย่างน า้และจดุเก็บตวัอย่างเนือ้หอย เช่น หอยแมลงภู่ หอย
นางรม เป็นต้น  ซึง่การ mapping นีจ้ะเป็นพืน้ฐานไปสู่งาน การตดิตามตรวจสอบย้อนกลบัของผลิตภณัฑ์ประมง (Traceability of 
Fishery Products) ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System)  

จากผลส ารวจส ามะโนประมงทะเลครัง้ล่าสดุปีพ.ศ.2543 พบวา่ประเทศไทยมีจ านวนเรือประมงทัง้สิน้ 58,119 ล า ซึง่เป็นทัง้
เรือท่ีมีเคร่ืองยนต์นอกเรือ เคร่ืองในเรือ และท่ีไม่มีเคร่ืองยนต์ ที่ออกท าการประมงจบัสตัว์น า้อยู่กลางทะเล เรือท่ีไม่มีเคร่ืองย นต์หรือมี
เคร่ืองยนต์นอกเรือก็จะท าการประมงอยู่ใกล้ฝ่ัง เรือท่ีมีเคร่ืองยนต์ในเรือแตมี่ขนาดเล็กก็จะออกท าการประมงหา่งฝ่ังไม่มากนกั  เรือ
ขนาดกลางจะออกหา่งฝ่ังได้มากขึน้ ส่วนเรือขนาดใหญ่สามารถออกท าการประมงในทะเลลกึหรือนอกน่านน า้ไกลออกไป เรือแตล่ะล า
ถือวา่มีมลูคา่สงูมากเม่ือคดิเทียบกบัรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของชาวประมงแตล่ะกลุ่ม เช่นเรือท่ีมีเคร่ืองยนต์นอกเรือ จะมีมลูคา่
เป็นแสนถงึหลายแสนบาท ส่วนเรือท่ีมีเคร่ืองยนต์ในเรือ จะมีมลูคา่ตัง้แตห่นึง่ล้านบาทเศษถงึกวา่ร้อยล้านบาท ขึน้อยู่กบัชนิดและ
ขนาดของเรือ และในแตล่ะปี เรือเหล่านีต้้องประสบเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีคาดไม่ถงึนานาประการ เช่น เคร่ืองยนต์เสียอยู่กลางทะเล ซอ่ม
ไม่ได้และตดิตอ่กบัฝ่ังไม่ได้ น า้ และเสบียงอาหารหมด ต้องลอยอยู่กลางทะเลเป็นแรมเดือนจนกวา่จะมีเรืออ่ืนมาช่วยเหลือ เรือถกูพายุ
ฝนตกหนกั ลมแรง หรือมีมรสมุไม่สามารถเดนิทางกลบัเข้าฝ่ังได้ นานวนั น า้มนัเชือ้เพลิงหมด หรือหากโชคร้ายกวา่นัน้เกิดเรือจม
เน่ืองจากพาย ุลมแรง หรือเดนิเรือชนหนิโสโครก ก็ท า ให้เรือแตก จมทะเลได้ เกิดความสญูเสียอย่างมากทัง้ทรัพย์สินและชีวติลกูเรือ 
นอกจากนี ้บอ่ยครัง้ที่มีการแจ้งข่าววา่เรือประมงไทยถกูโจรสลดั หรือเรือประมงอ่ืนปล้นกลางทะเล ยดึเรือและทรัพย์สินไป ปล่อย
ลกูเรือให้ลอยคออยู่กลางทะเล แล้วเจ้าของเรือตดิตามเรือคืนไม่ได้ ยิ่ งไปกวา่นัน้เรือขณะก าลงัท าการประมงอยู่ในน่านน า้ไทยถกูเรือ
ตรวจการณ์ เรือยามฝ่ัง เรือต ารวจน า้ หรือเรือรบเข้าจบักมุในข้อหาบกุรุกน่านน า้ หรือกระท าผิดกฎหมายประมง ถกูด าเนินคดี โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง เหตกุารณ์เหล่านีอ้าจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา และเป็นความสญูเสียอย่างใหญ่หลวง (วีระ, 2551) 
 ระบบตดิตามเรือ (Vessel Monitoring System หรือ VMS) เป็นระบบท่ีสามารถบอกต าแหน่งที่เรือทัง้ต าแหน่งปัจจบุนัและ
ในอดีตท่ีผ่านมา โดยการส่งสญัญาณทางอิเล็กทรอนิกส์จากอปุกรณ์ท่ีตดิตัง้อยู่บนเรือ ส่งผ่านไปยงัหน่วยรับของเจ้าของเรือ หรือ
หน่วยงานราชการ องค์กรท่ีรับผิดชอบได้ทราบสถานะของเรือประมงที่ตดิตัง้ระบบตดิตามเรือนี ้เช่นได้ทราบต าบลที่เรือ ณ ปัจจบุนั 

ภาพแสดงขอบเขตแหล่งเล้ียงหอยเพื่อการส่งออกบริเวณอ่าวบา้นดอน จ.

สุราษฎธ์านี ซ่ึงจุดสีแดงแสดงจุดเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพน ้าและหอยนางรม

และหอยแครง 

ภาพแสดงขอบเขตแหล่งเล้ียงหอยเพื่อการส่งออกบริเวณอ่าวบา้นดอน จ.

สมุทรสงครามและ จ.เพชรบุรี ซ่ึงจุดสีแดงแสดงจุดเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพ

น ้าและเน้ือหอย 



 14 

ทศิทางที่เรือแล่นไป ความเร็วเรือ ตลอดจนข้อมลูย้อนหลงัที่ผ่านมาวา่เรือเดนิทางอย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจดัการกอง
เรือประมง สามารถก าหนดแผนการใช้ น า้มนัเชือ้เพลิง แผนการเดนิทาง รวมทัง้ทราบต าแหน่งที่เรือ กรณีเรือเกิดอบุตัเิหต ุเคร่ืองยนต์
เสีย เรือจม หรือถกูโจรกรรมซึง่สามารถตดิตามช่วยเหลือได้ทนัทว่งที และท่ีส าคญัระบบตดิตามเรือนีย้งัสามารถใช้เป็นพยานหลกัฐาน
ทางการศาลได้ในกรณีท่ีเรือถกูจบักมุในข้อหาบกุรุกน่านน า้ หรือกระท าผิดเก่ียวกบัพืน้ท่ี นอกจากนีร้ะบบตดิตามเรือยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการบริหารและอนรัุกษ์ทรัพยากรประมง และการตดิตาม ตรวจสอบและตอ่ต้านเรือประมงเถ่ือนอย่างกว้างๆ ตามแผนการ
ปฏิบตัสิากลในการขจดัประมงเถ่ือนอีกด้วย (วีระ, 2551) 

วตัถปุระสงค์ในก ารตดิตัง้ระบบตดิตามเรือท่ีแท้จริง คือต้องการทราบต าแหน่งต าบลที่ของเรือ  ท่ีเรือล านัน้ๆปรากฏอยู่ ณ 
ปัจจบุนั ตลอดจนข้อมลูเส้นทางการเดนิเรือ ทศิทาง ความเร็วและระยะทางที่เรือนัน้เคล่ือนท่ีไป หรือเรือล านัน้แวะจอด ณ ต าบลใด 
เม่ือไหร่ และเป็นระยะเวลานานเทา่ใด ระบบติ ดตามเรือจะบอกให้ทราบถงึสถานะปัจจบุนั และประวตัเิส้นทางการเดนิทางย้อนหลงั
ของเรือแตล่ะล า ซึง่เจ้าของเรือหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการตดิตามเรือนีใ้นการวางแผนการออกเรือใน
แตล่ะครัง้ ใช้ในการค านวณปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลิง การเตรียมเสบียงอาหาร การเตรียมน า้แข็ง วางแผนในการน าสินค้าสตัว์น า้
ท่ีจบัได้ขึน้ทา่ การแจ้งเวลาท่ีเรือจะเทียบทา่ ตลอดจนการก าหนดเวลาท่ีจะให้เรือออกท างานในรอบตอ่ไป อีกทัง้ยงัสามารถใช้เป็น
หลกัฐานทางการศาลได้ในกรณีท่ีเรือถกูจบักมุในข้อหารุกล า้น่านน า้หรือกระท าผิดเก่ียวกบัเขต การประมง ส่วนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ยงัสามารถใช้ระบบตดิตามเรือนีใ้นการตดิตาม เฝ้าระวงัและให้ความช่วยเหลือได้ทนัเหตกุารณ์ รวมทัง้ใช้ในการบริหารจดัการการท า
ประมงอย่างยัง่ยืนตามมาตรการอนรัุกษ์ทรัพยากรประมงตอ่ไป ซึง่ในการใช้ประโยชน์จากระบบตดิตามเรือนีส้ามารถสรุปได้ดงันี ้ 

1. เจ้าของเรือประมง  เน่ืองจากเรือประมงแตล่ ามีมลูคา่สงู การออกด าเนินการจบัปลาแตล่ะครัง้ต้องเสียคา่ใช้จ่ายสงู ทัง้
คา่น า้มนัเชือ้เพลิง คา่อปุกรณ์ และคา่สกึหรอตา่งๆ ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของเรือจะต้องให้ความสนใจ ตดิตามและ
ควบคมุอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ดงันี ้  

 การตดิตามเรือ  เจ้าของเรือสามารถทราบต าแหน่งต าบลที่เรือ ณ ปัจจบุนัได้ตลอดเวลา หากมีปัญหาเรือเกิด
อบุตัเิหต ุ เคร่ืองยนต์เสีย เรือจม เรือถกูปล้นกลางทะเล ต้องการความช่วยเหลือดว่น เจ้าของเรือสามารถประสาน
ตดิตอ่ผู้ เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือได้ทนัเหตกุารณ์  ช่วยชีวติและทรัพย์สินกลบัคืนมาได้ 

 เส้นทางการเดนิเรือ  เพ่ือประโยชน์สงูสดุและความคุ้มคา่ การน าเทคโนโลยีประเภทนีม้าใช้แบบเรียลไทม์ จะ
ท าให้ได้ใช้ข้อมลูเรือตัง้แตก่ารออกจากทา่ การเดนิเรือ พฤตกิรรมของเรือ จนถงึปลายทางที่เป็นจ ริงทนัตอ่
เหตกุารณ์ น ามาวเิคราะห์เพ่ือน ามาวางแผนงานและสามารถควบคมุไ ด้เพ่ือก าหนดเส้นทางที่ดีหรือเหมาะสม
ท่ีสดุ สัน้ท่ีสดุ คุ้มคา่ท่ีสดุ สามารถควบคมุเวลา และระยะทางได้ ช่วยก าหนดคา่ใช้จ่ายในการเดนิเรือแตล่ะเที่ยว 
เช่นคา่น า้มนั และคา่เบีย้เลีย้ง เป็นต้น 

 น า้มัน  เจ้าของเรือสามารถจ ากดัความเร็วเรือท่ีเหมาะสมในแตล่ะช่วงเวลา  ก าหนดมาตรการห้ามมิให้พนกังาน 
ตดิเคร่ืองยนต์ในช่วงที่ไม่จ าเป็น ก าหนดแผนงานก่อนด าเนินงานจริงในแตล่ะครัง้เพ่ือค านวณหาเส้นทางที่
เหมาะสมที่สดุในการท าการประมง และก าหนดระยะเวลาในการซอ่มบ ารุงเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือ
ลดอตัราสกึหรอและลดคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงระหวา่งทาง  

 จ านวนเที่ยวการออกไปท าประมงและป้องกันการทุจริต   แสดงต าแหน่งการเดนิเรือทกุล าบนแผนท่ี  ให้มี
การเดนิเรือตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ ไม่มีการออกนอกเส้นทางเดนิเรือ  มีการส่งหรือรับสินค้าตามก าหนด  
ประมาณการเตรียมน า้แข็งเพียงพอเพ่ือรักษาคณุภาพของวตัถดุบิ ท าให้สามารถบริหารการจดัการเรือและ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายได้   

 แสดงการท าประมงอย่างรับผิดชอบ บนัทกึระบบตดิตามเรือยงัสามารถใช้เป็นหลกัฐานท่ีส าคญัในการตอ่สู้
ทางการศาลในกรณีถกูจบักมุข้อหารุกล า้น่านน า้ หรือผิดกฎหมายเก่ียวกบัเขตการประมง 
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        2.  หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

 ระบบตดิตามเรือสามารถช่วยในการแจ้งเตือนภยัเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉินในบางพืน้ท่ี เช่น กรณีเกิดแผ่นดนิไหว เกิด
คล่ืนยกัษ์สนึามิ  หรือเกิดพาย ุนอกเหนือจากการแจ้งเตือนปกตโิดยแจ้งเตือนไปยงัเรือประมงที่ ไปท าประมง
บริเวณนัน้เป็นประจ า  

 กรณีเรือประมงประสบเหตรุ้ายกลางทะเล หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือกู้ภยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากทราบเส้นทางเดนิเรืออย่างสม ่าเสมอ  

 สามารถก าหนดให้มีการตัง้ระบบการเตือนเม่ือเรือเดนิทางเข้าสู่พืน้ท่ีเฝ้าระวงั หรือเขตอนรัุกษ์ (preservation 
zone) พืน้ท่ีอนัตราย หรือเดนิทางออกจากพืน้ท่ีเฝ้าระวงั โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างบริเวณพืน้ท่ีเฝ้าระวงันัน้ไว้
ล่วงหน้า และสามารถส่งรายงานการเตือนผ่านไปยงัที่อีเมล์ของผู้ใช้งาน ผ่านระบบดาวเทียมส่ือสาร หรือผ่าน
ระบบ SMS ของมือถือได้ด้วย 

 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องสามารถตดิตามควบคมุเรือประมงในพืน้ท่ีควบคมุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ป้องกนัปราบปรามการลกัลอบการค้าน า้มนัเถ่ือน และป้องกนัปราบปราม การลกัลอบท าประมงในพืน้ท่ีของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

 
 

 

 

 

 

 

5. บทบาทและแนวทางการการประยุกต์ใช้ด้านประมงทะเลจากการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ 

บทบาทและแนวทางการการประยกุต์ใช้ด้านประมงทะเลจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ีจะกล่าวในท่ีนีแ้บง่เป็น 2 ส่วน
กล่าวคือ การพฒันาพืน้ฐานเพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์กรมประมง  และการประยกุต์ใช้ 

 
5.1 การพัฒนาขัน้พืน้ฐานด้านข้อมูลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กรมประมง   

 การพฒันาฐานข้อมลูประมงทะเลเพ่ือสนบัสนนุแผนแม่บทการจดัการประมงทะเลไทย (พฒันาตอ่ยอดจาก Marine GIS 
ของกรมประมง) ตามมาตรการการตา่งๆท่ีปรากฎในแผนแม่บทฯดงักล่าว เช่น ก าหนดเขตการประมงที่เป็นธรรมและชดัเจน 
ก าหนดเขตและฤดกูาลอนรัุกษ์ เป็นต้น 

 เตรียมความพร้อมของกรมประมง หากแนวคดิของ FAO เพ่ือการท าการประมงอย่างรับผิดชอบจะมีผลมากขึน้ เช่น 
Ecosystem Approach for Aquaculture (EAA), Ecosystem Approach for Fisheries (EAF),  Monitor Control and 
Surveillances (MCS) และ  TRACEABILITY แนวคดิเหล่านี ้เป็น Area Based จ าเป็นต้องใช้การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ี 
(Spatial Analysis) ด้วยการใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศท่ีเหมาะสม เช่น ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และแบบจ าลองตา่งๆ 

 จดัท าขบวนการการน าเข้าข้อมลูเชิงพืน้ท่ีจากพืน้ท่ีเข้าสู่ส่วนกลางทางหนึง่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือ สารที่
พร้อมในปัจจบุนัซึง่มีราคาถกูลงและมีประสิทธิภาพสงูขึน้ หรือจะจดัท าขบวการน าข้อมลูประมงสู่เกษตกรและชาวประมง
ด้วยการส่งข้อความ SMS อีกทางหนึง่ สิ่งเหล่านีส้ามารถน าไปสู่การ  

แสดงหนา้จอระบบ VPS เห็นขอ้มูลจ านวนเรือและการกระจายตวัของเรือ แสดงเสน้ทางเดินของเรือ 
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o พฒันาระบบการรวบรวมข้อมลูเชิงพืน้ท่ีจากพืน้ท่ีเข้าสู่ส่วนกลางแบบ  (near) real time ท าให้การประเมินสถิติ
ประมงมีประสิทธภาพมากขึน้ 

o พฒันาระบบการประเมินข้อมลูเศรษฐกิจประมงแบบ (near) real time ท าให้ทราบสภาวะการณ์ค้าธุรกิจประมง 
ใช้หลกัวชิาด้าน spatial sampling เป็นหลกั (ปัทมาพร, 2552) 

o พฒันาระบบการเตือนภยัส าหรับชาวประมงและผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ ท่ีมกัมีปัญหาซ า้ๆอยู่เสมอ 
o จดัท ามาตรฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีของกรมประมง เพ่ือป้องกนัปัญหาในอนาคตในการบรูณาการข้อมลู เม่ือแตล่ะ

หน่วยงานตา่งใช้ GIS ก็มีการใช้ระบบอ้างอิงที่ตา่งๆกนั เช่น บางที่ใช้แลตลอง บางแหง่ใช้ UTM หรือบางพืน้ท่ีใช้
สญัญลกัษณ์ ท่ีตา่งๆกนัในเร่ืองเดียวกนั และหน่วยวดัตา่งๆท่ีแตกตา่งกนัไป เป็นต้น 

o น าข้อมลูภมูิสารสนเทศประมงไปสนบัสนนุสินค้าประมงปลอดภยัในเร่ืองของ Traceability  

 ส่งเสริมให้เกษตรกรส่งข้อมลูฟาร์มเทา่ท่ีจ าเป็นให้ทางกรมประมง หากแตก่รม ปนะมงต้องชีแ้จงวา่เกษตรกรจะได้อะไรจาก
การให้ความร่วมมือนี ้(ท้าทายมากท่ีจะประสบความส าเร็จในสงัคมและกฎหมายแบบปัจจบุนั ) นอกจากนีก้ารประมงทะเล 
เช่น ระบบตดิตามเรือ   

 

5.2 การประยุกต์ใช้ 

5.2.1 การพัฒนาแบบจ าลองด้านการประมงเชิงพืน้ที่ 

Modelling เพ่ือการบริหารจดัการประมงทะเล เช่น Ecopath with Ecosim and EcoSpace (ใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปีเพ่ือ
รายงานผล)  
 

5.2.2 การก าหนดเขตต่างๆ 

 การก าหนดแหล่งเลีย้งสตัว์น า้เพ่ือการส่งออก (Approved Zone) จะน าไปสู่การก าหนดพืน้ท่ีเหมาะสมในการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเลแตล่ะกลุ่มชนิดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลบัของ
ผลิตภณัฑ์ประมง (Traceability of Fishery Products) ท่ีมาจากแหล่งก าเนิดเฉพาะ (Source of Origin) (อย่าง
น้อย 0.5-1.5 ปี ลองท า Case Study) 

 การก าหนดพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีทางทะเล (Sea Suitability Assessment) ท าการจดัเขตการใช้ประโยชน์
พืน้ท่ีทางทะเลเพ่ือลดความขดัแย้ง (Resource Use Conflict) ในการใช้ทรัพยากรประมงร่วมกนัอย่างสนัต ิ
(อย่างน้อย 0.5-1.5 ปี ลองท า Case Study) 

 การก าหนดพืน้ท่ีอนรัุกษ์ทรัพยากรประมงทะเล (Conservation Area Allocation) เช่น การปิดอ่าวในแตล่ะพืน้ท่ี
และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  

 การก าหนดพืน้ท่ีฟืน้ฟทูรัพยากร (Fisheries Resource Rehabilitation Area) เช่น การก าหนดพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม
ในการวางปะการังเทียม และแหล่งลกูพนัธุ์สตัว์น า้ 

 การก าหนดพืน้ท่ีเฝ้าระวงัด้านตา่งๆ เช่น ปรากฏการณ์ขีป้ลาวาฬท่ีส่งผลตอ่ความเสียหายทางเศรษฐกิจตอ่การ
เลีย้งสตัว์น า้ทางทะเล หรือ หมู่บ้านประมงตา่งๆบริเวณช ายฝ่ังทะเลท่ีอาจได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิเช่น 
Tsunami 

 การประเมินผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน เช่น ปรากฏการณ์ El Nino ท่ีมีผลตอ่การเคล่ือนย้ายของทรัพยากร
สตัว์ ท่ีจะมีผลตอ่การท าการประมงทะเล   (อย่างน้อย 2-4 ปี) 

 วจิยัและพฒันาการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศด้านการประมงะภาวะโลกร้อน เช่น ปรากฎการณ์เอลนี
โญและลานีญากบัการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิผิวหน้าน า้ทะเลในอ่าวไทย ซึง่มีผลตอ่การอพยพย้ายถ่ินของสตัว์น า้
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ไม่มากก็น้อย มีผลตอ่การก าหนดเขตอนรัุกษ์หรือการท าการประมงของชาวประมง น า้ ตลอดจนปรากฏการณ์น า้
ทะเลสงูขึน้ (Sea Level Rise) เช่นในอีก 10 ปีข้างหน้าอาจจะมีพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์น า้ในทะเลชายฝ่ังมากขึน้ หรือ บอ่
เลีย้งบริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีมีระดบัความสงูจากน า้ทะเลเพียง 5 เมตร จะถกูน า้ทะเลทว่ม (อย่างน้อย 3-5 ปี) 

 

5.2.3 กิจกรรมประมงที่ส าคัญ 

 การประเมินความถ่ีหรือการเปล่ียนแปลงของจ านวนเรือท่ีมาขึน้ทา่ขึน้สตัว์น า้ ทา่เทียบเรือ จากภาพข้อมลู
ดาวเทียมโดยใช้ข้อมลูจากดาวเทียมความละเอียดสงู (อย่างน้อย 1ปี) 

 ต าแหน่งของเรือประมงที่ใช้แสงไฟ เพ่ือตดิตามตรวจสอบความหน่าแน่นบริเวณที่ท าการประมงในตอนกลางคืน 
(อาจจะเช่ือมโยงกบับริเวณที่วางปะการังเทียมได้) (อยา่งน้อย 0.5 -1  ปี) 

 การใช้สีน า้ทะเล ปริมาณคลอโลฟิลด์และกระแสน า้ (ข้อมลูจากดาวเทียม ซึง่ดาวเทียมในปัจจบุนัและในอนาคต
อนัใกล้จะมีประสิทธิภาพสงูมากขึน้ เช่น ในอดีต ความถกูต้องของอณุหภมูิผิวน า้ ± 1 องศา แตปั่จจบุนั ประมาณ 
± 0.5 องศา)ในการพยากรณ์ฝงูปลา  ซึง่ปัจจุ บนักองเรือทนู่าของตา่งประเทศใช้ข้อมลูประเภทนีช้่วยในการวาง
แผนการจบัปลาในทะเลหลวง (อย่างน้อย 2 ปี) 

 การรวบรวมข้อมลูทางสมทุรศาสตร์อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองกอปรกบัการส ารวจทรัพยากรทางทะเลจะน าไปสู่
การพยากรณ์บริเวณที่มีฝงูปลาผิวน า้ (Pelagic Fishes) ในน่านน า้ไทย (Thai Waters) พืน้ท่ีทบัซ้อน 
(Neighboring Countries’ Waters) และทะเลหลวง (High Sea Areas) 

 

5.2.4 การบริหารจัดการ 

 วจิยัพฒันาและปรับปรุงระบบสนบัสนนุการตดัสินใจด้านการประมง เช่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความขดัแย้งของ
ชาวประมง (อย่างน้อย 0.5-1.5 ปี ลองท า Case Study) 

 การจดัท าแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์น า้ แหล่งท าการประมง และทรัพยากรประมงตลอดจนข้อมลูสมทุรศาสตร์ 
และพืน้ท่ีขดัแย้ง หรือการกระจายของแรงงานประมงในภมูิภาค เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานท าให้เข้าใจสภาวะการณ์
ของพืน้ท่ีท่ีจะบริหารจดัการตอ่ไป เช่นการแสดงพืน้ท่ีท าการประมงแตล่ ะประเภทเคร่ืองมือ หรือพืน้ท่ีขดัแย้ง
ระหวา่งประมงพืน้บ้านกนัเองหรือระหวา่งประมงพาณิชย์ (ด าเนินการได้เลย ขอความร่วมมือจากพืน้ท่ี)  

 การพฒันาระบบตดิตามเรือประมง (Vessel Monitoring System) เป็นกิจกรรมหนึง่ที่ส าคญัในการบริหารจดั
ทรัพยากรประมงทะเลท่ีสอดคล้องกบัการบริหารทรัพยากรประมงแบบ MCS (Monitoring, Control and 
Surveillance) เพ่ือน าไปสู่การบริการจดัการทรัพยากรประมงทะเลตามหลกัสากล มีการท าการประมงอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible Fisheries) เพ่ือลดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported  and 
Unregulated Fishing) (ด าเนินการอยู่ในเร่ือง VPS) 

 การบริการข้อมลูแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องด้วยระบบบริการแผนท่ีเชิงเลขผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต (Internet Map Server) ท าให้การส่ือสารข้อมลูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนในพืน้ท่ีมี
ความเข้าใจเก่ียวกบัข้อเทจ็จริงในพืน้ท่ีท่ีดีขึน้ เป็นอีกช่องทางหนึง่เพ่ือส่งเสริมให้ชมุชนมีความเข้าใจท่ีถกูต้องและ
เป็นหนึง่เดียวในพืน้ท่ีของตนท่ีเก่ียวข้อง  

 ตดิตามแนวโน้มเชิงพืน้ท่ีของทรัพยากรประมงทะเลแก่ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง เช่น สามารถคาดการณ์ผลผลิตประมง
ทะเลจากข้อมลูการส ารวจด้วยการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ีและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศขัน้สงู  
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จ าเป็นต้องใช้การวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ีตัง้แตก่ารท าแผนท่ีแสดงข้อมลูที่ต้องการ (Mapping) ตดิตามการเปล่ียนแปลง 
(Monitoring) ตลอดจนการพฒันาแบบจ าลองเชิงพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม (Modelling) ควบคูก่บัตวัชีว้ัดทางระบบนิเวศกอปรกบัแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์หรือทางสงัคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูที่มีคณุภาพมีประโยชน์ตอ่การตดัสินใจของผู้บริหารและท าให้ชาวประมงและผู้
ท่ีเก่ียวข้องสามารถทราบถงึข้อเทจ็จริงอย่างทนัเวลา ท าให้การบริหารจดัการดงักล่าวอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริงมาก ท่ีสดุ ท าให้มี
การร่วมมือของทกุฝ่ายน าไปสู่การยอมรับในการแก้ปัญหาในแตล่ะพืน้ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

6. ข้อเสนอแนะ   

ตามที่ผู้อ่านได้เข้าใจถงึผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภมูิอากาศท่ีจะมีผลตอ่การประมงทะเล
และการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง ทะเลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันัน้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือตัง้รับ การ
ปรับตวัและมาตรการตา่งๆตอ่ไป ทัง้นีเ้อกสารฉบบันีจ้ะไม่กล่างถงึการปรับตวัและการวางมาตรการท่ีเก่ียวข้อง หากแตข่ะเสนอแนะใน
เร่ืองของข้อมลูหรือองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การ ปรับตวัและการวางมาตรการในอนาคต  

 
 ข้อมลูหรือองค์ความรู้ปัจจบุนั พืน้ฐานแสดงไว้ใน ตารางที่ 2 ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีด้านประมงทะเล  หากแตผ่ลกระทบท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึน้ในแตล่ะกรณีจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูที่ไม่เคยมี ไม่เคยรวบรวมหรือต้องเก็บข้อมลูมาอย่างตอ่เน่ืองด้วยความถึใ่นการเก็ บท่ี
เหมาะสมเพ่ือน ามาใช้ได้ อย่างเช่น ทรัพยากรประมงทะเลในอ่าวไทย เม่ืออยู่ในสภาวะที่อากาศมีการเปล่ียนแปลงท าให้ขบวนการทาง
นิเวศเปล่ียนแปลง เช่น  น า้ชัน้บนของมหาสมทุรร้อนขึน้ ท าให้ชนิดสตัว์น า้เขตร้อนแทนท่ีชนิดสตัว์น า้เขตหนาว ระย ะเวลาของการ
สะพร่ังของแพลงค์ตอน (plankton bloom)เปล่ียนแปลง /องค์ประกอบของแพลงค์ตอนสตัว์เปล่ียนแปลง แพลงค์ตอนเคล่ือนตวัสู่เส้น
แลตตจิดูท่ีสงูขึน้ ท าให้ มีการเปล่ียนแปลงของการกระจายตวัของแพลงค์ตอน สตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัและปลา อาจจะเคล่ือนตวัไป
ทางขัว้โลก ท าให้ความหลากหลายลดลงในเขตร้อนและโอกาส ท่ีช่วงเวลาไม่ตรงกนั  (mismatch)ระหวา่งเหย่ือ (แพลงค์ตอน )และผู้ล่า
(ปลา) ท าให้ผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและความแปรปรวนของผลผลิตที่ไม่แน่นอนจะสงูขึน้  ดงันัน้การท่ีจะ
แก้ปัญหาโดยการออกมาตรการใดๆท่ีเก่ียวกบัปัญหานีจ้ากสภาวะที่อากาศการเปล่ียนแปลงจะต้องวางแ ผนเพ่ือลดช่องวา่งระหวา่ง
ข้อมลูหรือองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนักบัท่ีต้องการตอ่ไปเพ่ือท าให้การตดัสินใจอยู่บนพืน้ฐานข้อมลูที่มีอยู่อย่างเพียงพอ   

 
นอกจากนี ้ ปัจจบุนักิจกรรมเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังมีความส าคญัมากขึน้เร่ือยๆประกอบด้วยการเลีย้งหอยนางรม 

หอยแมลงภู่ หอยแครง ตลอดจนการเลีย้งปลาในกระชงัในท่ีน า้ตืน้และน า้ลกึเช่นโครงการเลีย้งปลาช่อนทะเลในกระชงัน า้ลกึ เป็นต้น 
การเลีย้งดงักล่าวมีการขยายพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ จ านวนเกษตรกรที่เพิ่มขึน้ ตลอดจนความต้องการของตลาดทัง้ในและนอกประเทศด้วย ทัง้นี ้
ความเสียหายจากภยัพิบตัิ จากธรรมชาตทิ าให้ภาครัฐต้องจ่ายคา่ชดเชยจ านวนมากบนพืน้ฐานของคณุภาพข้อมลูที่ไม่คอ่ยจะดีนกั 
นอกจากนีไ้ม่เพียงแตย่งัขาดระบบเพ่ือการวางแผนและหรือป้องกนัความเสียหายจากภยัตา่งๆในกิจกรรมเพาะเลีย้งสตัว์น า้ดงักล่าว
แล้ว ฐานข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกกร มประมงมีการพฒันามาอย่างตอ่เน่ืองและมีปริมาณท่ีเพิ่มขึน้และ
จ าเป็นต้องปรับปรุงตลอดเวลาหากแตย่งัขาดระบบท่ีเช่ือมโยงระหวา่งฐานข้อมลูตา่งๆเหล่านี ้การบนัทกึหรือเก็บข้อมลูที่เกิดจากระดบั
จงัหวดัยงัไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ขาดทกัษะด้านการจดัเก็บเอกสาร ขาดเทคโนโลยีท่ี ทนัสมยัแบบ Mobile, Barcode  ขาดทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีจ าเป็น อนึง่ ณ ปัจจบุนั ประสิทธิภาพของอปุกรณ์เทคโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี
ประสิทธิภาพสงูขึน้และราคาถกูลงมาก มีการใช้อย่างแพร่หลายเป็นท่ียอมรับในหน่วยงานรัฐวสิาหกิจและหน่วยงานเอกชน สถานีรับ
สญัญาณดาวเทียมข้อมลู MODIS ท่ีสามารถแสดงข้อมลูอณุหภมูิผิวน า้และปริมาณคลอโรฟิลด์ได้ทกุวนั สามารถน ามาใช้ได้ทัง้ในอ่าว
ไทยและฝ่ังอนัดามนัครอบคลมุพืน้ท่ี EEZ ของประเทศไทยซึง่มีอยู่ประมาณ 316,0009ตารางกิโลเมตร   

การเรียกใช้ข้อมลูดงักล่าวแตล่ะฐานข้อมลู ยงัขนานกนัอยู่ ยงัไม่รวมอยู่ด้วยกนั ไม่พร้อมใช้แบบครบวงจร  ลกัษณะดงักล่าว
ท าให้การประมวลผลและหรือการเรียกใช้ ฐานข้อมลูระดบัองค์กรของกรมประมงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หากมีการส่งเสริม
ระบบ ICT ท่ีมีประสิทธิภาพในโครงการนี ้จะท าให้บคุลากรท่ีรับผิดชอบข้อมลูตัง้ต้ นท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั ทนัการณ์ 
ปรับปรุงอย่างสะดวก ท าให้ขบวนการน าเข้า วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ข้อมลู ก่อให้เกิด สารสนเทศเชิงวชิาการหรือเชิงบริหาร เป็นไปได้
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อย่างรวดเร็วและสะดวกตอ่การน าไปใช้มากย่ิงขึน้ ระบบสนบัสนนุเพ่ือการตดัสินใจนีจ้ะเกิดขึน้อย่างทนัสมยั ง่ายตอ่การใช้งานส าหรับ
ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ก่อให้เกิดการประยกุต์ใช้จากฐานข้อมลูกลางดงักล่าวอีกมากมายตอ่ไปในอนาคตส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ด้าน
ประมงของประเทศรวมอยู่ท่ีกรม ประมงที่จะมีประโยชน์ตอ่ภายในและภายนอกองค์กรอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืนตอ่ไป นอกจาก นี ้
ฐานข้อมลูกลางนีย้งัสามารถเช่ือมโยงกบัฐานข้อมลูของหน่วยงานอ่ืนๆได้อีก เช่น กรมเจ้าทา่ กรมศลุกากร มกอช . กรมควบคมุมลพิษ 
เป็นต้น ก่อให้เกิดมลูคา่เพิ่มของฐานข้อมลูกลางนี ้ท าให้การบรูณการระหวา่งหน่วยงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ส่งผลตอ่การ
บริการตอ่ประช าชนอย่างทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์  ดงันัน้ ด้วยภารกิจหลกัของกรมประมงที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ คณุภาพ และ
ความยัง่ยืนในอาชีพประมงให้แข่งขนักบัตลาดโลกได้ตอ่ไปดงันัน้จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ท่ีทนัสมยัและ เป็นปัจจบุนั เพ่ือเตรียมการ ให้
ได้ข้อมลู สารสนเทศและองค์ความรู้ท่ีมีคณุคา่เพ่ือการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศด้านการประมงทะเลตอ่ไป 
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ตารางที่ 2 การจดัแบง่รายการข้อมลูเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มข้อมลูแผนท่ีฐาน กลุ่มข้อมลูด้านประมงทะเล และรายการข้อมลูประมงทะเล  

กลุม่ข้อมลูแผนท่ีฐาน กลุม่ข้อมลูด้านประมงทะเล รายการข้อมลูประมงทะเล 

ข้อมลูแผนที่เดินเรือ ในน่านน า้ไทย ข้อมลูการกระจายตวัของเรือประมงที่ขึน้
ทะเบียน (ทรป.1) 

ข้อมลูแหลง่ท าประมงของเคร่ืองมือประมงพืน้บ้านและ
พาณิชย์ ได้แก่ แหลง่ท าการประมงอวนด า อวนตงัเก อวน
ลอยกุ้งสามชัน้ และเคร่ืองมืออ่ืนๆ 

ข้อมลูแผนที่ผงัเมืองในเขตชมุชน/
เขตเทศบาล มาตราสว่น 1:4,000 

พืน้ที่การใช้เคร่ืองมือประมงทัง้แบบเชิง
พาณิชย์และพืน้บ้าน 

พืน้ที่การใช้เคร่ืองมือประมงทัง้แบบเชิงพาณิชย์และแบบ
พืน้บ้าน 

ข้อมลูแนวปะการังธรรมชาติ พืน้ที่เลีย้งสตัว์น า้ทะเล แหลง่วางไข่ และชีวประมงของปลาเศรษฐกิจ เชน่ แหลง่พอ่
แมพ่นัธุ์ปลาทพูร้อมที่จะวางไข่ที่พบในเขตจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ถึงชมุพร หรือการกระจายของไข่ปลากะตกั 

ข้อมลูหญ้าทะเล การกระจายตวัของตวัแปรด้านสมทุร
ศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตขัน้ปฐมภมิู 

ชีวประมงของปลาเศรษฐกิจ ครอบคลมุน่านน า้ไทยและ
มหาสมทุรอินเดีย 

ข้อมลูป่าชายเลน ข้อมลูกระแสน า้ และคณุภาพน า้ จากเรือ
ส ารวจกรมประมง 

พืน้ที่เลีย้งสตัว์น า้ทะเล 

ข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัประมงทะเล ปรากฏการณ์ขีป้ลาวาฬ พืน้ที่อนรัุกษ์ตามประกาศ และแหลง่รับรองหอยสองฝา โดย
ก าหนดพืน้ที่เส้นล้อมรอบตามพิกดัภมิูศาสตร์ 

ข้อมลูมาตรน า้ย้อนหลงั  10 ปี ข้อมลูแหลง่ท าการประมงพืน้บ้านและ
พาณิชย์ 

ปรากฏการณ์ขีป้ลาวาฬ พร้อมข้อมลูความสญูเสียเชิง
เศรษฐกิจ 

 ข้อมลูแหลง่ประมงสตัว์น า้เศรษฐกิจ ต าแหน่งและการกระจายของทา่เทียบเรือประมงและทา่ขึน้
สตัว์น า้ทะเล 

 ข้อมลูการกระจายตวัของทา่เทียบ
เรือประมงและทา่ขึน้สตัว์น า้ทะเล 

ต าแหน่งวางปะการังเทียม 

 ข้อมลูต าแหน่งการวางแนวปะการังเทียม ข้อมลูแหลง่ท าประมงของสตัว์น า้เศรษฐกิจ 

 พืน้ที่อนรัุกษ์ตามประกาศแหลง่รองรับ
หอยสองฝา 

ข้อมลูคณุภาพน า้ 

 ข้อมลูโครงสร้างพืน้ฐานส ามะโนประมง
ทะเล และการเปลี่ยนแปลงประมงทะเล 
จากส านกังานสถิติแหง่ชาติ 

ข้อมลูการกระจายตวัและตวัแปรด้านสมทุรศาสตร์ 

 ข้อมลูสถิติประมง ข้อมลูปริมาณการกระจายตวัเรือประมง ทรป1. 
 ชีวประมงของปลาเศรษฐกิจ ข้อมลูโครงสร้างส ามะโนประมงทะเล 

 แหลง่วางไข่ปลาเศรษฐกิจ เชน่ปลากะตกั ข้อมลูสถิติประมงทัง้หมด 
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