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บทคัดยอ 

 
การศึกษาทัศนคติของชาวประมงตอมาตรการปดอาวโดยใชแบบสัมภาษณแกผูประกอบอาชีพ

ประมงทั้งชาวประมงพื้นบานและพาณิชย  จํานวน 100 ราย ระหวางเดือนมกราคมถึงกันยายน 2547 พบวา
กลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 89 เพศหญิงรอยละ 11 อายุเฉลี่ย 42.39 ป นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ระดับ
การศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษารอยละ 75 ประกอบอาชีพประมงเพียงอยางเดียวรอยละ 52 กลุมตัวอยางรอย
ละ 82 มีหนี้สิน แหลงเงินกูสวนใหญมาจากกองทุนหมูบานรอยละ 34 รองลงมาคือ พอคา-แพปลา รอยละ 31  
สําหรับความรูเกี่ยวกับมาตรการปดอาวกลุมตัวอยางทั้งชาวประมงพื้นบานและพาณิชยมีความรูอยูในระดับดี
รอยละ 90.6 และ 83.8 ตามลําดับ แหลงที่ไดรับขาวสารเรื่องมาตรการปดอาวมากที่สุดสําหรับชาวประมง
พื้นบาน คือ โทรทัศน และชาวประมงพาณิชย คือ โปสเตอรและแผนพับ สําหรับความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับระยะเวลา พื้นที่ และเครื่องมือที่หามทําการประมง กลุมตัวอยางทั้งชาวประมงพื้นบานและ
พาณิชย เห็นวามีความเหมาะสมอยูแลว และมีความเห็นเพิ่มเติมวาควรหามอวนลากเดี่ยวความยาวเรือนอย
กวา 16 เมตรในประกาศปดอาวดวย และเรื่องที่ชาวประมงใหความรวมมือกับภาครัฐมากที่สุดคือ การแสดง
ความคิดเห็นตอมาตรการปดอาว รองลงมาคือ การชักชวนชาวประมงใหปฏิบัติตามมาตรการปดอาว สวน
เร่ืองที่กลุมตัวอยางใหความรวมมือนอยที่สุดคือ การรวมจับกุมผูกระทําผิดตามมาตรการปดอาว สําหรับอวน
ลอยปลาทูกลุมตัวอยางเห็นวาควรหามเรือที่มีความยาวมากกวา 14 เมตรทําการประมงในชวงปดอาว หากจะ
อนุญาตใหทําการประมงกลุมชาวประมงพื้นบานเห็นวาไมควรใหใชเครื่องกวานรอยละ  73.1 และ 
ชาวประมงพาณิชยเห็นวาควรกําหนดความยาวเรือรอยละ 84.3 

ในการทดสอบความสัมพันธทางสถิติ พบวากลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกกลุมตาง ๆ มีแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมกับภาครัฐ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

คําสําคัญ :  ทัศนคติ  ชาวประมง  มาตรการปดอาว  
    

* ผูรับผิดชอบ: ๔๐๘ หมู ๘ ต.ปากน้ํา อ.เมอืง จ.ชุมพร ๘๖๑๒๐  โทร.๐ ๗๗๕๒ ๒๐๐๖                              
e-mail : mf-cmdec@dof.in.th 



 

 

2 

Fishermen’s Attitude on Closed Season Measure in  Prachuap Khirikjan, 
Chumphon and Surat-Thani Provinces 

 
Nopparat Nasuchon1*, Chanthip Bunluedaj2 and Thitiporn Suppanirun1 

1 Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 

2 Technological Unit, Marine Fisheries Research and Development Bureau 
 

Abstract 
 

To study survey on attitude of the fishermen on the closed season measure, questionnaires 
were distributed to 100 of small-scaled and commercial scaled fishermen during January to September 
2004. It was found that 89% of the samples were males and 11% were females, average 42.39 years of age 
and all are Buddhists.  Educational background; 75% attained only primary school, 52% conducted only 
fishing career and 82% were indebted. The main credit institute was the village fund, then from fish 
landing handlers. The knowledge on closed season measure of the both small-scaled and commercial 
scaled fishers seemed to be at good level or about 90.6% and 83.8% of them respectively. Sources of 
information on the closed season measure for small-scaled fishers was television, and for the commercial 
scaled was posters and brochures. On the point of closing period, area and prohibited gears, both small-
scaled and commercial scaled fishers were agreeable with additional comment that the <16 m single trawls 
should be included in the measure. Regarding to the cooperation with government service; most were 
active in showing ideas and opinions on the closed season measure, some pursued others to be obedient on 
the measure, only a few of them used to participate in inspection activities. In case of Indo-Pacific 
mackerel gill net, the samples believed that the >14 m boats should be prohibited to fish during the closed 
season. About 73.1% of small-scaled fishers suggested that if the boats were allowed, no winch should be 
used. However, 84.3% of the commercial scaled fishers suggested that the size of boat should be regulated. 

Statistic analysis on the correlation found that the samples that were members of different 
groups showed a tendency of cooperation with government activities behaviorally at 95% confident level.   
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