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บทคัดย่อ
การจัดทาคู่มือการใช้ข้อมูลสถิติประมงสาหรับผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูล
ใช้เป็นแนวทางในการทาความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นก่อนทาการสืบค้นไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากข้อมูล มีหลาย
ประเภท มีนิยามและลักษณะข้อมูลเฉพาะในแต่ละเรื่อง โดยดาเนินการศึกษาและสรุปสาระสาคัญจากเอกสาร
เผยแพร่สถิติการประมงประจาปี ประกอบด้วยสถิติด้านการประมงทะเล การประมงน้าจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รวมทั้งสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรือประมง หน่วยธุรกิจด้านการประมง สถิติการนาเข้า -ส่งออกสินค้าประมง
เป็น ต้น ซึ่งอยู่ในความรั บผิดชอบของกลุ่ มวิจัยและวิเคราะห์ส ถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง ทั้งนี้เนื้อหาอ้างอิงมิติของข้อมูลปี 2558 เป็นหลัก ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการเผยแพร่
เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย วิธีการได้มาของข้อมูล ขอบเขตและลักษณะของข้อมูล การจัดจาแนกข้อมูล นิยาม
สาคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปีที่มีการจัดทาข้อมูลนั้นๆ ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการนาข้อมูลไปใช้
และจากการศึกษาเพื่อจัดทาคู่มือครั้งนี้พบว่าข้อมูลหลายเรื่องมีการปรับปรุงการนาเสนอในแต่ละช่วงเวลา เช่น
ปรับปรุงนิยาม ปรับปรุงชนิดสัตว์น้า เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือในทุกช่วง 5 ปี หรือ
10 ปี หรือตามความเหมาะสมให้สอดรับกับสถานการณ์การพัฒนาการจัดทาข้อมูลและการเผยแพร่
คาสาคัญ : คู่มือ ผู้รับบริการ ข้อมูลสถิติประมง
ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร
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Abstract
This conduct of fisheries statistics manual for users is created to support users as
guidelines to clarify fisheries data before utilizing or searching for information due to its
various types, specific definitions, and characteristics. The manual is conducted by studying
and summarizing of conceptual data from fisheries statistics annuals -- marine fisheries,
freshwater fisheries, aquaculture, and other fisheries related data, such as fishing vessels,
fisheries factory and fisheries import-export, etc., which are undertaken by Fisheries Statistics
Analysis and Research Group, Fisheries Development Policy and Strategy Division,
Department of Fisheries. Nevertheless, this manual mainly refers to the latest publication
data on 2015. It contains data collection methods, data coverage and characteristics, data
classifications, related definitions, data available years, notes, and recommendations for data
utilization. The finding from this manual conduct is that many sub-sectors of fisheries data
have improved their reports in each period, for instance, definitions and species have been
revised. Therefore, the manual should be appropriately reviewed and adjusted every 5 years
or 10 years in accordance with circumstances of methods development and data
dissemination.
Key words : manual, user, fisheries statistics
Corresponding author : Fisheries Development Policy and Strategy Division, Department of
Fisheries, Kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2579 8208
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญของกำรศึกษำ
ข้อมูล สถิติป ระมงมีความสาคัญต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการ
ประมงและกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒ นาการประมง กรมประมง ในฐานะที่ เป็ นหน่ว ยงานหนึ่ ง ซึ่ง รับ ผิ ดชอบผลิ ตข้ อมู ล สถิ ติป ระมงมีค วาม
ตระหนักในความสาคัญของการจัดทาข้อมูลเพื่อประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งที่ต่อเนื่อง
จากภาคการผลิตข้อมูลคือการส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้ใช้ข้อมูลด้วยการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร
ในกรมประมงและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งได้ดาเนินการมาช้านานควบคู่กับการผลิตข้อมูลมาโดยตลอด และบ่อยครั้งที่
พบว่าผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ใช้บริการขาดความเข้าใจในลักษณะของข้อมูลแต่ละประเภท ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้การนา
ข้อมูลไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นอกจากนี้ผู้ใช้อาจเกิดความสับสนในการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลสถิติประมงที่มีทั้งหมดมีความหลากหลาย และจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน มีทั้งที่แสดงเฉพาะภาพรวมและส่วนที่แสดงรายละเอียดเฉพาะเจาะลงไปในแต่ล ะภาคกิจกรรมการทา
ประมง รวมทั้ ง ข้ อ มู ล มี ที่ ม า วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละการจั ด จ าแนกที่ แ ตกต่ า งกั น ตลอดจนข้ อ มู ล บางส่ ว นมี
ความสัมพันธ์กันหรือมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่บ้าง เป็นต้น
จากรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการข้อมูลสถิติ
อย่างทั่วถึง นอกจากแนวทางการให้บริการข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วแล้วนั้น แนวทางที่สาคัญประการหนึ่งคือ หน่วยสถิติ ผู้ผลิตข้อมูล
ควรให้บริการข้อมูลสถิติโดยมีรายละเอียดข้อมูลสถิติ ทางการ (Office Statistics Metadata) อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใจถึงลักษณะข้อมูลอย่างถ่องแท้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น
(สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2555) ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นควรจัดทาสรุปคุณลักษณะสาคัญของข้อมูลสถิติประมง
เพื่อแสดงภาพของข้อมูลทั้งหมด ตลอดจนชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลและความเชื่อมโยงของข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้ผู้สนใจโดยเฉพาะผู้ใช้รายใหม่ทราบที่มาของข้อมูลโดยสังเขปและเข้าใจบริบทของข้อมูล
มากขึ้น รวมทั้งช่วยให้การสืบค้นข้อมูลสะดวกและรวดเร็วและสามารถเลือกใช้ข้ อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และเพื่อให้การบริการข้อมูลมีประสิทธิภาพ
สูงสุดสอดรับกับยุทธศาสตร์กรมประมงในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร ซึ่งมุ่งเน้น
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชานาญในการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักของกรมประมงอย่างดีเลิศ เพื่อ
มุ่ง หวัง ไปสู่ ก ารพัฒ นาองค์ กรให้ เป็ น องค์ ก รที่ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของเกษตรกร ชาวประมงและ
ผู้ป ระกอบการอื่น ๆ ได้เป็ นอย่ างดี ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง (กรมประมง, 2557) นอกจากนี้ยังเป็นการปรับตัวให้
เป็นไปตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึง่ ภาครัฐจาเป็นต้องมีการปรับบทบาทการทางาน
และการให้บ ริการ รวมถึงการบริ หารจั ดการภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) กาหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการทางานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานของหน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึง่ เป็นหลักการบริหาร ราชการที่ได้รับการ
ตราขึ้นเป็นกฎหมายดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา
3/1 และต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน ความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา ประมวลสรุปสาระสาคัญ ข้อเท็จจริง คุณลักษณะ และสถานะของข้อมูลสถิติประมงประจาปีของ
กรมประมง เพื่อจัดทาเป็นแนวทางให้ผู้ใช้บริการข้อมูลเข้าใจลักษณะข้อมูลในเบื้องต้นก่อนทาการสืบค้นข้อมูล
เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อจัดทาคู่มือการใช้ข้อมูลสถิติประมง
ขอบเขตในกำรศึกษำ
ครอบคลุมข้อมูลสถิติด้านการประมงทั้งหมดที่มีการจัด ทาเพื่อเผยแพร่ประจาปี ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติ การประมง (กวส.) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
กรมประมง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีทั้ง กวส. สารวจและจัดทาข้อมูลเอง และข้อมูลที่ รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ
ภายในและภายนอกกรมประมง
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. คู่มือการใช้ข้อมูลสถิติประมงจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้ข้อมูลสืบค้นข้อมูลรวดเร็วขึ้น
2. สาระในคู่มือจะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจที่มาของข้อมูล การจัดจาแนก นิยามและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกันมากขึ้น ซึ่งจะทาให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. คู่มือการใช้ข้อมูลซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาแทนวิธีการเดิมที่ต้องติดต่อ
สอบถามผ่านเจ้าหน้าที่เฉพาะในเวลาราชการ และเป็นการช่วยลดภาระการบริการของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง
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กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
การจัดทาคู่มือการใช้ข้อมูลสถิติประมงสาหรับผู้รับบริการ ผู้ศึกษาใช้ความรู้จากการปฏิบัติงานใน
การจัดทาข้อมูลสถิติประมงประจาปีของกรมประมง รวมทั้งประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูลซึ่งได้รับทราบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูล การซักถามของผู้ใช้ข้อมูล นามาวิเคราะห์กาหนดแนวทางให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยมีกรอบแนวคิดให้ผู้ใช้บริการข้อมูลได้ทราบคุณลักษณะของข้อมูลสถิติการประมงในแต่ละ
ประเภทกิจกรรมการทาประมงที่มีการเผยแพร่ในประเด็นดังต่อไปนี้
- วิธีการได้มาของข้อมูล เช่น โดยวิธีการสารวจ งานทะเบียน หรือรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิจากหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกล่าวเพียงสังเขปเพื่อให้เห็นหลักการ
- ขอบเขต/ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ คุ้มรวมหรือความครอบคลุมของข้อมูล
- รายการข้อมูลที่มี ได้แก่ รายการข้อมูลที่นาเสนอ เช่น ปริมาณ มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เป็นต้น
- การจัดจาแนกข้อมูล ได้แก่ มิตขิ องข้อมูลที่นาเสนอ เช่น รายจังหวัด รายเดือน
รายประเภทเครื่องมือทาการประมง รายชนิดสัตว์น้า เป็นต้น
- คาจากัดความ/นิยามที่สาคัญ โดยนาเสนอเฉพาะข้อที่สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ
การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
โดยการจัดทาเนื้อหามุ่งเน้นให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และอ้างอิงมิติของข้อมูลปีล่าสุดที่มีการ
เผยแพร่เป็นหลัก ได้แก่ ปี 2558
นิยำม
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ใช้ข้อมูลสถิติการประมงหรือใช้บริการข้อมูลสถิติการประมงที่จัดทาและ
เผยแพร่โดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง
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บทที่ 2
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
1. วิธีกำรศึกษำ
ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารเผยแพร่สถิติการประมงประจาปี
รวมทั้งข้อสั่งชี้แจงการสารวจสถิติการประมงทะเลและข้อสั่งชี้แจงการสารวจสถิติการประมงน้าจืด
2. วิธีกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานในการจัดทาคู่มือการใช้ข้อมูลสถิติประมง มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาข้อมูลสถิติประมงครอบคลุมทุกเรื่องที่จัดทาเอกสารเผยแพร่ประจาปี รวมทั้ง
ข้อสั่งชี้แจงการสารวจสถิติการประมงทะเลและข้อสั่งชี้แจงการสารวจสถิติการประมงน้าจืด ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยเอกสารเผยแพร่มี
12 เรื่อง ดังต่อไปนี้
- สถิติการประมงทะเล สารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
- สถิติผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล (รวมการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเลตามฤดูกาล)
- สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาน้าเค็ม
- สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล
- สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ากร่อย
- สถิติการเลี้ยงหอยทะเล
- สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
- สถิติผลการจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ
- สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาน้าจืดต่างๆ
- สถิติเรือประมงไทย
- สถิติหน่วยธุรกิจการประมง
- สถิติการประมงแห่งประเทศไทย
โดยสถิติการประมงแห่งประเทศไทย เป็นข้อมูลสรุปภาพรวมสถิติประมงทั้งหมด และ
ประกอบด้วยสถิติอื่นๆ ได้แก่ สถิติการส่งออก-น้าเข้า สินค้าสัตว์น้า สถิติโครงสร้างพืนฐานด้านการประมง
ดุลการค้า ปริมาณการจับ/ปริมาณการเพาะเลียงสัตว์น้า ของประเทศต่างๆ
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2.2 วิเคราะห์ ประมวลสรุป และกาหนดรูปแบบการจัดทาเนื้อหาของคู่มือการใช้ข้อมูล
สถิติประมง รวมทั้งประเด็นสาระสาคัญที่ผู้ใช้ข้อมูลพึงทราบ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่พึงทราบอันเป็นประโยชน์ต่อ
การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
2.3 จัดทาเนื้อหาคู่มือตามสาระและรูปแบบที่กาหนดไว้ พร้อมจัดทาเป็นรูปเล่มสาหรับ
เผยแพร่
2.4 ดาเนิ น การนาคู่มือ เผยแพร่ในเว็บ ไซต์และห้ อ งบริการข้อ มูล ของกลุ่ ม วิจัย และ
วิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
คู่มือการใช้ข้อมูลสถิติประมงสาหรับผู้รับบริการ มีเนื้อหาแสดงลักษณะของข้อมูลสถิติการประมงที่
จัดทาเผยแพร่ ได้แก่ วิธีการได้มาของข้อมูล เช่น ใช้วิธีการสารวจและการสุ่มตัวอย่างแบบใด เป็นข้อมูลจากการ
จดทะเบียนหรือรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น ขอบเขตข้อมูล ได้แก่ คุ้มรวมหรือความครอบคลุม
ของข้อมูล รายการข้อมูลที่นาเสนอ เช่น ปริมาณ มูลค่า ราคาเฉลี่ย เป็นต้น การจัดจาแนกข้อมูล ได้แก่ มิติของ
ข้อมูลที่นาเสนอ เช่น รายจังหวัด รายเดือน รายประเภทเครื่องมือทาการประมง รายชนิดสัตว์น้า เป็นต้น คาจากัด
ความ/นิยามที่สาคัญต่างๆ ที่ผู้ใช้พึงทราบ เพื่อประโยชน์ต่อการนาข้อมูลไปใช้ โดยจัดทาเนื้อหาเป็น 6 บท ดังนี้
1 บทนา
1.1 ความเป็นมาของการจัดทาข้อมูลสถิติการประมง
1.2 ข้อแนะนาการใช้ข้อมูล
2 ข้อมูลสถิติการประมง
2.1 ภาพรวมข้อมูลสถิติการประมง
2.2 สถิติการประมงแห่งประเทศไทย
2.3 เอกสารเผยแพร่ประจาปี
2.4 ช่องทางการให้บริการข้อมูล
3 ข้อมูลสถิติการประมงทะเลที่จับได้จากธรรมชาติ
3.1 สถิติการจับสัตว์ทะเลจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ (สมุดปูม)
3.2 สถิติการจับสัตว์ทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
3.3 สถิติการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเลตามฤดูกาล
3.4 สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาน้าเค็ม
4 ข้อมูลสถิติการเลี้ยงสัตว์ทะเล (สัตว์น้าชายฝั่ง)
4.1 สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล
4.2 สถิติการเลี้ยงปลาทะเล (ปลาน้ากร่อย)
4.3 สถิติการเลี้ยงหอยทะเล
5 ข้อมูลสถิติการประมงน้าจืด
5.1 สถิติการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
5.2 สถิติผลจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ
5.3 สถิติสัตว์น้าจืด ณ ท่าขึ้นปลา
5.4 อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สัตว์น้าจืด
5.5 ข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้าสาธารณะ
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6 ข้อมูลสถิติอื่นๆ ด้านการประมง
6.1 สถิติเรือประมงไทย
6.2 สถิติหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง
6.3 ข้อมูลอื่นๆ ด้านการประมง
ผลการศึกษามีรายละเอียดของคู่มือดังต่อไปนี้
1. บทนา
1.1 ความเป็นมาของการจัดทาข้อมูลสถิติการประมง
1.1.1 กลุ่มงานด้านสถิติการประมงของกรมประมง
แรกเริ่ม “แผนกสถิติประมง” สั งกัดอยู่กับ ส านักงานเลขานุการกรมประมง
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลสถิติ และดาเนินการจัดทางานสารวจสถิติประมง รวมทั้งจัดทา
หนังสือสถิติประจาปี ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ฝ่ายสถิติการประมง” สังกัดกองนโยบายและแผนงานประมง และเมื่อมี
การปรับโครงสร้างระบบราชการจึงเปลี่ยนเป็น “กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง” ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มงานที่สังกัด
อยู่ภายใต้หน่วยงานตามการปรับโครงสร้างของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามลาดับ จนมาถึงปัจจุบันสังกัดกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
1.1.2 พัฒนาการของการจัดทาข้อมูลสถิติประมง (Sakurai, 1974)
การจัดทาข้อมูลสถิติประมงเริ่มดาเนินการหลังจากก่อตั้งกรมประมงได้ 19 ปี
แรกเริ่มในปี พ.ศ. 2487 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการทาประมงและจัดทาเป็นรายงานประจาปีผนวกกันหลาย
เรื่อง โดยรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้า (catch data) และสารสนเทศด้านการประมงหลายส่วน เช่น กิจกรรมการ
ควบคุ ม และการขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า (propagation) การส่ ง เสริ ม ด้ า นการประมงของจั ง หวั ด สถานการณ์
อุตสาหกรรมประมงและการแปรรูป ข้อมูลพื้นฐานของชาวประมง ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องด้านประมงอื่นๆ แผนการ
ดาเนินงานของจังหวัดในอีก 1 ปีข้างหน้า และแนวคิดในการพัฒนาด้านการประมงต่างๆ ซึ่งจากความไม่เป็นระบบ
ของการรายงานข้อมูลดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 จึงได้ทบทวนจัดทาการสารวจข้อมูลผลผลิตการประมงแยก
มาจากข้อมูลด้านการประมงอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการจัดเก็บข้อมูลสถิติผลผลิตจากการประมงอย่างเป็นทางการครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2507 แผนงานโคลัมโบ (Colombo plan) ได้ให้ความช่วยเหลือ
ประเทศไทยโดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ทาดาชิ ยามาโมโต (Dr.Tadashi
Yamamoto) นายคาซูโอะ อิโนเอะ (Mr.Kazuo Inoue) และนายโทชิฟูมิ ซากูไร (Mr.Toshifumi Sakurai) เป็น
ที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลรวมเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี ในช่วงแรกมีอุปสรรคที่สาคัญจาก
ความไม่สมบูรณ์ของระบบการขอใบอนุญาตทาการประมง (fishing licensing system) การจดทะเบียนเครื่องมือ
ประมง (fishing gear registration) การจดทะเบียนเรือประมง (fishing boat registration) ขาดความร่วมมือจาก
ชาวประมง รวมทั้งขาดการพัฒนาระบบการตลาด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทาให้ระบบสถิติประมงของประเทศไม่สมบูรณ์
ต่อมาได้พัฒนาระบบการสารวจข้อมูลให้มีแบบแผนและครอบคลุมมากขึ้น โดยปี 2512 มีการจัดระบบงานสนาม
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สาหรั บ การสารวจผลผลิตประมงทะเลขึ้น โดยมีบุคลากรประกอบด้ว ย หัว หน้างานสนาม 5 คน ประจาอยู่ที่
สานักงานกรุงเทพฯ มีหน้าที่ในการแนะนาและติดตามตรวจสอบข้อมูลการสารวจของพนักงานสถิติที่อยู่ในความ
ดูแลของตนเอง และมีพนักงานสถิติทั้งหมด 73 คน ประจาอยู่ที่ 22 จังหวัดชายทะเล
การสารวจข้อมูลด้านผลผลิต ประมง เริ่มต้นจากการสารวจผลผลิตประมงทะเล
โดยการสุ่มตัวอย่างในปี 2512 แต่เนื่องจากมีความล่าช้าจากการเตรียมการและงบประมาณที่ไม่เพียงพอ การ
ดาเนินงานจึงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และดาเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2514 โดยสารวจครอบคลุมประมงทะเล
3 ส่วน คือ การประมงขนาดใหญ่ (นอกฝั่ง) การประมงขนาดเล็ก (ชายฝั่ง) และการประมงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งได้แก่
การรวบรวมหอยทะเล สาหร่าย ไข่เต่าทะเล รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล คือ กุ้ง หอยแมลงภู่ หอยแครง และ
หอยนางรม ต่อมาในปี 2516 ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลปริมาณสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาที่สาคัญ เนื่องจากการบริหาร
จัดการประมงจาเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการเตรียมสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการประมง เช่น
ท่าขึ้นปลา ห้องเย็น โรงน้าแข็ง โรงงานแปรรูป เป็นต้น และในปี 2517 จัดทาการสารวจผลผลิตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด โดยเริ่มดาเนินการเพียง 28 จังหวัดจาก 71 จังหวัด เนื่องจากกาลังคนและงบประมาณไม่เพียงพอ และ
ในปีต่อมาจึงได้มีการสารวจครอบคลุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั้งประเทศ
จากพัฒนาการของการสารวจข้อมูลสถิติประมงที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ง มีการศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบการสารวจ ปรับปรุงการสารวจ และปัจจุ บันได้ดาเนินการสารวจข้อมูลครบถ้วนรวมทั้งการ
ประมงน้าจืดจากธรรมชาติด้วย
1.1.2.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในตอนแรกเริ่มไม่มีการสอนหรือแนะนาเกี่ยวกับการ
สารวจข้อมูลหรือการเตรียมการเพื่อสารวจข้อมูล นอกจากการจัดเตรียมแบบสารวจและแบบรายงานการสารวจ
เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดได้รับแบบจากส่วนกลาง มีการดาเนินการสารวจข้อมูลภายใต้ความรู้และการ
บริหารจัดการงานสนามของตนเอง ในกรณีจังหวัดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดหรือของอาเภอเพื่อรับผิดชอบโดยตรง
เนื่องจากงานด้านประมงมีความสาคัญค่อนข้างน้อย จึงมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพากร (revenue officer)
ปฏิบัติงานสารวจแทน ซึ่งทาให้ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพต่า และต่อมาเมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
ในการพัฒนาระบบการจั ดเก็บข้อมูลจึงเริ่มมีการอบรมเพื่อสอนวิธีการสารวจข้อมูล และปัจจุบันการปฏิบัติงาน
สนามเป็นความรับผิดชอบของสานักงานประมงจังหวัดในการบริหารจัดการ โดยปฏิบัติงานตามคู่มือชี้แจงการ
สารวจข้อมูลสถิติประจาปีซึ่งจัดทาโดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมทั้งมีการจัดอบรมชี้แจงวิธีการสารวจข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัดตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
การจัดจาแนกข้อมูลก่อนปี พ.ศ. 2495 ไม่มีการจัดจาแนกข้อมูลรายชนิด
สัตว์น้าและประเภทเครื่องมืออย่างชัดเจน ข้อมูลขึ้นอยู่กับการรายงานของจังหวัด ต่อมาในปี 2495 เริ่มแยกข้อมูล
ผลผลิตประมงออกจากการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ซึ่งได้เริ่มจาแนกข้อมูลเป็นชนิดสัตว์น้า และมีพัฒนาการการจัด
จาแนกให้ละเอียดครบถ้วนขึ้นตามลาดับ จนกระทั่งปัจจุบันได้จาแนกข้อมูลเพื่อตอบรับความต้องการใช้มากขึ้น
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1.1.2.2 การพิมพ์เผยแพร่
ข้อมูลก่อนปี 2495 ไม่มีการจัดทารายงานสรุปไว้ โดยรายงานข้อมูลสถิติ
ประมงจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ครั้งแรกปี 2502 ในชื่อ “The fisheries record of Thailand” เป็นการรายงานข้อมูล
ผลการจับสัตว์น้าของปี 2495-2501 และใช้ข้อมูลสถิติจากการสารวจทาเอกสารเผยแพร่เป็นรายปีแทนการใช้
ข้อมูลจากการรายงานของสานักงานประมงจังหวัดตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา และปัจจุบันมีเอกสารเผยแพร่ 12
เรื่อง
1.2 ข้อแนะนาการใช้ข้อมูล
ข้อมูลสถิติประมงในแต่ละการสารวจมีขอบเขตประชากรและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ นอกจากต้องทราบที่มาและลักษณะข้อมูลแล้ว เพื่อให้การนาข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีข้อแนะนาที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลแต่ละประเภทในประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี้
1.2.1 สถิติด้านการประมงทะเล
- การจัดจาแนกข้อมูลเป็นประมงพื้นบ้านและประมงพาณิช ย์ ตั้งแต่ปี 2558
ย้อนหลังไป ใช้การแบ่งกลุ่ มเครื่องมือเพื่อใช้ในการสารวจสถิติประมงประจาปีของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการ
ประมงเท่านั้น ไม่ใช่การจาแนกที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นสากลของกรมประมงหรือของประเทศ โดยในอดีตการ
จาแนกมีความสอดคล้องกับลักษณะการทาประมง ประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นการทาประมงขนาดเล็กไม่ไ กลจาก
ชายฝั่งทะเลมาก ในขณะที่ประมงพาณิชย์ออกไปทาการประมงไกลออกไปและเป็นประมงขนาดใหญ่ แต่ต่อมา
วิวัฒ นาการของการทาประมงมีการเปลี่ ยนแปลงไป ประมงพื้นบ้านเริ่มมีการพัฒ นา บางประเภทเครื่องมือมี
ลักษณะการทาประมงที่ใหญ่ขึ้นและออกไปไกลมากขึ้น การจาแนกดังกล่าวจึงอาจไม่ส อดคล้องกับลักษณะการทา
ประมงทั้งหมดในปัจจุบัน ต่อมาในปี 2559 มีการปรับปรุงการสารวจและนิยามของการทาประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์ โดยใช้เกณฑ์ระวางบรรทุกของเรือ ได้แก่ เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส ขึ้นไป นับเป็นประมง
พาณิชย์ ส่วนขนาดเรือน้อยกว่า 10 ตันกรอส เป็นประมงพื้นบ้าน ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
- แม้ว่าเกณฑ์การจาแนกประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์โดยใช้ประเภท
เครื่องมือเป็นเพียงการจาแนกเพื่อการสารวจสถิติประมง แต่อย่างไรก็ดีข้อมูลมีครบทุกประเภทเครื่องมือทาการ
ประมง ผู้ใช้สามารถนาข้อมูลรายเครื่องมือไปรวมหรือแยกเพื่อจัดจาแนกใหม่ตามการใช้ประโยชน์ได้
- การประมาณค่าผลการจับสัตว์น้าเค็มทั้งหมดที่จับได้จากธรรมชาติรายประเภท
เครื่องมือใช้จานวนเรือประมงที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่อ้างอิงได้เป็นประชากร (N) ไม่นับรวมเรือนอกระบบและเรือ
ที่ทาการประมงผิดกฎหมาย ดังนั้นหากนาข้อมูลไปใช้โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลแหล่งอื่น ควรพิจารณาความต่าง
ระหว่างจานวนเรือด้วย โดยอาจวิเคราะห์ดูสัดส่วนจานวนเรือของ 2 แหล่งข้อมูลเทียบเคียงกัน
- ประชากร (N) ในการประมาณค่าผลผลิตจากการทาประมงพื้นบ้าน ในกรณีที่
ใช้เรือประกอบการทาประมง นับหน่วยทาการประมงตามประเภทเครื่องมือทาการประมง ไม่ได้นับจากจานวนเรือ
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เนื่องจากโดยปกติประมงพื้นบ้านเรือ 1 ลา มักใช้เครื่องมือทาการประมงหลายประเภท โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยน
เครื่องมือตามฤดูกาลของสัตว์น้า ในขณะที่ประมงพาณิชย์มักไม่เปลี่ยนเครื่องมือจึงนับจานวนเรือตามที่จดอาชญาบัตร
- ผลผลิตจากการทาประมงทะเลทั้งหมดของประเทศไทยได้จากผลรวมของผลจับ
สัตว์น้าจากการทาประมงพาณิชย์และการทาประมงพื้นบ้าน (รวมการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเลตามฤดูกาล) ส่วน
ปริมาณสัตว์น้าเค็ม ณ ท่าขึ้นปลา เป็นการสารวจที่จัดทาคู่ขนานเพื่อทราบผลจับรายจังหวัด ซึ่งยึดถือจังหวัดที่นา
สัตว์น้าขึ้นท่าเป็นเกณฑ์ในการจาแนกข้อมูลเป็นรายจังหวัด โดยนับเสมือนเป็นผลจับของจังหวัด เนื่องจากเกิด
มูลค่า ณ จังหวัดนั้นๆ และสอดคล้องกับหลักการจัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial
Products : GPP) ข้อมูลส่วนนี้จึงใช้ประกอบการจัดทาข้อมูล GPP ของจังหวัด รวมทั้งขอบเขตการสารวจมิได้
สารวจครบถ้วนทุกท่าขึ้นปลาของประเทศ หากแต่ครอบคลุมเพียงท่าหลักๆ ที่สาคัญของแต่ละจังหวัดเท่านั้น
นอกจากนี้ได้นาปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าที่ขึ้นท่าขององค์การสะพานปลามาผนวกรวมด้วย
- ปริมาณการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเล โดยเฉพาะแมงกะพรุนมีปริมาณในแต่ละปี
ค่อนข้างแตกต่างกันมาก เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมผลผลิตตามฤดูกาลซึ่งปริมาณสัตว์น้าจะมีมากน้อยใน
ลักษณะที่ขึ้นลงค่อนข้างมาก จึงเป็นตัวเลขที่อาจแกว่งมากเมื่อเทียบกันแต่ละปี และส่งผลต่อปริมาณโดยรวมของ
ผลผลิตจากการทาประมงพื้นบ้าน
- แหล่งทาการประมงในน่านน้าไทยสาหรับการสารวจสถิติประมงอ้างอิงอาณา
บริเวณตามเขตเศรษฐกิจจาเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทย (Exclusive Economic
Zone : EEZ) แบ่งเป็น 2 ฝั่งทะเล ได้แก่ ฝั่งอ่าวไทย (Gulf of Thailand) และฝั่งอันดามัน (Andaman Sea)
อาณาบริเวณตามเส้นประในภาพที่ 1

Gulf of Thailand
Andaman Sea

ภาพที่ 1 แสดงเขตเขตเศรษฐกิจจาเพาะของไทย (Exclusive Economic Zone : EEZ)
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1.2.2 สถิติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
- ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้า ทั้งสัตว์น้าชายฝั่งและสัตว์น้าจืดเป็นผลผลิตที่ได้
จากเนื้อที่เลี้ยงเฉพาะที่มีผลผลิตทั้งหมดในรอบปีการสารวจ หากมีการนาข้อมูลผลผลิตไปใช้โดยพิจารณา
ความสัมพันธ์กับเนื้อที่เลี้ยง เช่น ต้องการทราบผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ เป็นต้น ต้องเลือกใช้ข้อมูลเนื้อที่เลี้ยงให้ถูกต้อง
ส่วนเนื้อที่เลี้ยงทั้งหมดเป็นเนื้อที่ที่รวมส่วนที่มีการเลี้ยงแต่ยังไม่จับผลผลิตมาใช้ประโยชน์ด้วย
- ผลผลิตหอยแมลงภู่จากปีกโป๊ะ เดิมในช่วงปี 2543 ย้อนหลังไป จัดอยู่ในผล
การจับจากธรรมชาติ แต่ในปี 2544 เป็นต้นมา ได้จัดหมวดหมู่เป็นผลผลิตจากการเลี้ยงเนื่องจากมีลักษณะค่อนไป
ทางกิจกรรมการเลี้ยงมากกว่าการจับจากธรรมชาติแบบในอดีต
- ข้อมูลพื้นฐานจากบัญชีรายชื่อ (Listing) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในการสารวจสถิติ
ประมงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) มีความแตกต่างกันคือ ทบ.1 เป็นข้อมูล ณ
วันที่แจ้งขึ้นทะเบียน และมีการต่ออายุเมื่อครบรอบวันหมดอายุทะเบียนตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและผู้ประกอบการด้านการประมงที่กาหนดไว้ (ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560)
และแม้ว่าจะมีการกาหนดให้แจ้งข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ารายปีและแจ้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเลี้ยง แต่ผู้
เพาะเลี้ยงอาจไม่มีการแจ้งเนื่องจากไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมาย ส่วน Listing มีการสารวจปรับปรุงสถานะและ
รายละเอียดการเลี้ยงทุกปี ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าข้อมูลอาจไม่ตรงกับ ทบ.1
- กรณีมีการเลี้ยงสัตว์น้าหลายชนิดรวมในหน่วยเลี้ยงเดียวกัน เช่น เลี้ยงกุ้งทะเล
กับหอยทะเล เลี้ยงกุ้งทะเลกับปลาน้าจืด เป็นต้น ผู้เพาะเลี้ยงจะถูกนับเป็นผู้เลี้ยงตามบัญชีรายชื่อทั้ง 2 ประเภท
1.2.3 สถิติด้านการประมงน้าจืดจากธรรมชาติ
- นิยามครัวเรือนประมงน้าจืด ไม่ได้กาหนดจานวนวันที่ทาการประมงในรอบปี
ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าทาการประมงเป็นอาชีพหรือทาเฉพาะกิจเพื่อการยังชีพนับเป็นครัวเรือนประมงน้าจืดเช่นกัน
- ข้อมูลสัตว์น้าจืด ณ ท่าขึ้นปลา เป็นการสารวจเพื่อทราบปริมาณและมูลค่า
สัตว์น้าจืดที่ขึ้นท่าในแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่สาคัญของแต่ละจังหวัด ในขณะที่ข้อมูลการจับสัตว์น้าจืดจากแหล่งน้า
ธรรมชาติได้ประเมินผลจับครอบคลุมประเภทแหล่งน้าดังกล่าวด้วยแล้วจึงใช้เป็นข้อมูลผลจับทั้งหมดของประเทศ
ส่วนข้อมูล ณ ท่าขึ้นปลา ใช้ในกรณีที่พิจารณาเฉพาะเจาะจงรายแหล่งน้า
1.2.4 สถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการประมง
- ข้อมูลจานวนเรือประมงที่ขออาชญาบัตรครอบครองเครื่องมือทาการประมง
จากกรมประมงต่างกับข้อมูลจานวนเรือที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าซึ่งครอบคลุมเรือทุกประเภท ไม่เฉพาะเรือที่ทา
การประมง อาจเป็นเรือที่ใช้ในกิจกรรมหรือธุรกิจอื่น เช่น การท่องเที่ยว เรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
- สถิตหิ น่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ยังไม่มีการจัดทาข้อมูลส่วนมูลค่าใน
แต่ละประเภทธุรกิจ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของผู้ประกอบการค่อนข้างยาก
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1.2.5 ข้อแนะนาในภาพรวม
- การจัดทาเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้อ้างอิงมิติของข้อมูลปีล่าสุดที่มีการเผยแพร่เป็น
หลัก ได้แก่ ปี 2558 แต่โดยข้อเท็จจริงข้อมูลหลายประเภทกิจกรรมการทาประมงมีการปรับปรุงพัฒนาการสารวจ
และการนาเสนอในเอกสารเผยแพร่แตกต่างกันเป็นช่วงเวลา โดยเฉพาะรายการข้อมูลและการจัดจาแนกซึ่งเป็นไป
ตามลักษณะการทาประมงในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เช่น การทาประมงทะเลจากธรรมชาติในระยะแรกที่มีการจัดทา
ข้อมูลสถิติ ประเภทเครื่องมือมีเพียงไม่มีกี่ชนิด ต่อมาการทาประมงพัฒนามากขึ้น ประเภทเครื่องมือจึงมีหลาย
ประเภท สาหรับบางงานในระยะแรกจัดทาสารวจเฉพาะปริมาณการจับ ต่อมาเริ่มมีการจัดทาส่วนของมูลค่าจาก
การทาประมงเพิ่มเติม เป็นต้น ดังนั้นกรณีผู้ใช้ต้องการข้อมูลหลายปีแบบอนุกรมเวลา ต้องสืบค้นข้อมูลย้อนหลังว่า
มีการจัดจาแนก หรือข้อมูลตรงตามที่ต้องการในช่วงกี่ปี
- กรณีต้องการใช้ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของประทศ โดยเฉพาะผลผลิตและ
มูลค่าจากการทาประมงในแต่ละประเภทกิจกรรม ต้องทาความเข้าใจว่าใช้ข้อมูลจากการสารวจใดรวมกันเป็นภาพ
ของประเทศ เนื่องจากบางการสารวจจัดทาเพื่อทราบข้อมูลเดียวกันในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น เช่น ข้อมูลสถิติ ณ ท่า
ขึ้นปลาน้าจืดต่างๆ จัดทาเพื่อทราบปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่มีการจับขึ้นมาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าธรรมชาติ
ที่สาคัญๆ หากต้องการใช้ผลผลิตสัตว์น้าจืดทั้งประเทศต้องใช้ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้าจืดรวมกับผลจับสัตว์น้าจืด
จากแหล่งน้าธรรมชาติ เป็นต้น
- หากมีการนาข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ควร
ศึกษาวิธีการได้มาของข้อมูล โดยเฉพาะขอบเขตของข้อมูลครอบคลุมอย่างไร นิยามที่กาหนดไว้ต่างกันหรือไม่ เพื่อ
ทราบความเหมือนหรือความต่างของข้อมูล ตัวอย่างเช่น นิยามของครัวเรือนประมงน้าจืด มีการกาหนดจานวนวัน
ในการทาการประมงในรอบปีหรือไม่ เนื่องจากมีผลกับจานวนครัวเรือนทั้งหมด (N) ที่ใช้ในการประเมินผลข้อมูล
หากมีแนวทางต่างกัน การเปรียบเทียบหรือใช้ประโยชน์อาจไม่สามารถทาได้โดยตรง
- ชนิดสัตว์น้าในการสารวจสถิติจาแนกตามชนิดที่สาคัญทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น
ชนิดทีช่ าวประมงรู้จักหรือเรียกกันในท้องถิ่น และชนิดที่สารวจได้ ได้จากการสอบถามหรือจากตั๋วปลาที่มีการซื้อขาย
ของชาวประมงกับแพปลา จึงมีความละเอียดต่างจากชนิดสัตว์น้าที่จาแนกทางวิชาการประมงที่มีการสารวจและ
จาแนกตามหลักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ชนิดที่นอกเหนือจากชนิดที่ระบุชื่อไว้ในแต่ละการสารวจ อย่างเช่นกรณีของปลา
ได้กาหนดชนิดเป็น “ปลาเลย” หรือ “ปลาเบญจพรรณ” หรือ “ปลาอื่นๆ” ซึ่งหมายถึงปลาหลายๆ ชนิดรวมกัน
รวมทั้งในกรณีของปลาชนิดที่พบน้อยมักถูกจัดลงในกลุ่มปลาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกรณีสัตว์น้ากลุ่ม กุ้ง ปู หมึก หอย
ก็เช่นเดียวกัน ได้กาหนดชนิดเป็นอื่นๆ ไว้ด้วยหลักการเดียวกัน
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2. ข้อมูลสถิติการประมง
2.1 ภาพรวมข้อมูลสถิติการประมง
ข้อมูลสถิติประมงที่จัดทาโดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากการสารวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อทราบผลผลิต
และมูลค่าจากการทาประมงของประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง เช่น จานวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า
เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้า จานวนโรงงานแปรรูปสัตว์น้า เป็นต้น และข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีการรวบรวมจาก
แหล่ งข้อมูล อื่น ที่เกี่ย วข้อง เช่น ข้อมูล การนาเข้าส่ งออก ข้อมูล เรือประมง เป็นต้น โดยข้อมูล ทั้งหมดจาแนก
ออกเป็น 5 หมวดใหญ่ ดังนี้
1. สถิติการจับสัตว์ทะเล (หรือสัตว์น้าเค็ม) จากธรรมชาติ
2. สถิติการจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ
3. สถิติการเลี้ยงสัตว์ทะเล (หรือสัตว์น้ากร่อย/สัตว์น้าชายฝั่ง)
4. สถิติการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
5. สถิติอื่น ๆ ด้านการประมง ได้แก่ สถิติเรือประมง สถิติหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมง และสถิติการส่งออก-นาเข้าสินค้าสัตว์น้า
ข้อมูลแต่ละส่วนมีที่มาหรือวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมแตกต่างกัน โดยมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปสู่ข้อมูลภาพรวมของทั้งประเทศ ดังนี้
สถิติจากแหล่งน้าธรรมชาติ

ทะเล

น้าจืด

สถิติจากการเพาะเลี้ยง

ทะเล

น้าจืด

สถิติอื่น ๆ
- เรือประมง
- ธุรกิจประมง
- นาเข้า-ส่งออก
สินค้าสัตว์น้า

สถิติประมงทั้งหมดของประเทศ
ภาพที่ 2 แผนผังแสดงข้อมูลสถิติประมงทั้งหมด
ตัวอย่าง ข้อมูลผลผลิตจากการทาประมงของไทย ซึ่งมาจากแต่ละกิจกรรมการทาประมง อธิบายได้ดังนี้
ปี 2558 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้าทั้งสิ้น 2,429,800 ตัน เป็นผลจับจากธรรมชาติร้อยละ 64.02
ส่วนที่เหลือร้อยละ 35.98 เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง โดยส่วนผลจับจากธรรมชาติมีสัดส่วนของผลจับจาก
ทะเลถึงร้อยละ 84.68 ผลจับสัตว์น้าจืดเพียงร้อยละ 15.32 สาหรับผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงเป็นการเลี้ยง
สัตว์ทะเล(หรือสัตว์น้าชายฝั่ง) ร้อยละ 53.58 และร้อยละ 46.42 เป็นการเลี้ยงสัตว์น้าจืด เป็นต้น
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2.2 สถิติการประมงแห่งประเทศไทย
ข้อมูลแสดงภาพรวมของการทาประมงทั้งหมดของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านผลผลิต
และมูลค่าจากการทาประมงทั้งหมดของแต่ละกิจกรรมการทาประมง ทั้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจและจากที่จับได้จากแหล่งน้าธรรมชาติ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จานวนผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการประมง จานวนฟาร์มเลี้ยงสั ตว์น้า เนื้อที่เลี้ยง ตลอดจนข้อมูลด้านการส่งออก-นาเข้าสินค้าสัตว์น้า
ของไทย ซึ่งนาเสนอในเอกสารภาพรวมด้านการประมงชื่อ “สถิติการประมงแห่งประเทศไทย” โดยเป็นการสรุป
รวมข้อมูลจากแต่ละประเภทการทาประมง
2.2.1 สรุปรายการข้อมูล/การจัดจาแนกโดยสังเขป และตารางข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงสรุปรายการข้อมูลของสถิติการประมงแห่งประเทศไทย
รายการข้อมูล
สถิติสัตว์น้าในภาพรวมทั้งหมด
 ปริมาณ/มูลค่า สัตว์น้าทั้งหมดของประเทศ
- จาแนกเป็นจับได้จากธรรมชาติ (น้าเค็มและน้าจืด) และเพาะเลี้ยง (ชายฝั่งและ
น้าจืด)
- จาแนกตามกลุ่มสัตว์น้า เช่น ปลา กุ้ง ปู หมึก หอย และ อื่นๆ
 ข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี
สถิติจาแนกตามกิจกรรมการทาประมง
 ปริมาณการจับสัตว์น้า จาแนกตามประเภทสัตว์น้าที่สาคัญ /กลุ่มสัตว์น้า ของกิจกรรม
การทาประมง ดังนี้
- สัตว์น้าเค็มที่จับได้จากแหล่งน้าธรรมชาติ
- สัตว์น้าจืดที่จับได้จากแหล่งน้าธรรมชาติ
- สัตว์น้าเค็มจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
- สัตว์น้าจืดจากการเพาะเลี้ยง
 ข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี
 ปริมาณ/มูลค่า สัตว์น้าเค็มทั้งหมด (ที่จับได้จากธรรมชาติ+เพาะเลี้ยงชายฝั่ง)
- จาแนกตามชนิดสัตว์น้า
 ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 ปริมาณ/มูลค่า สัตว์น้าจืดทั้งหมด (ที่จับได้จากธรรมชาติ+เพาะเลี้ยง)
- จาแนกตามชนิดสัตว์น้า
 ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

ตารางที่
1.1 – 1.3

1.4 – 1.7

1.8 – 1.9

1.10 – 1.11
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รายการข้อมูล
 ปริมาณสัตว์น้าจืดทั้งหมด (ที่จับได้จากธรรมชาติ+เพาะเลี้ยง)
- จาแนกรายจังหวัด
 ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 ปริมาณ/มูลค่า สัตว์น้าเค็มทั้งหมดที่จับได้จากธรรมชาติ
- จาแนกรายชนิดสัตว์น้าและแหล่งทาการประมง (อ่าวไทย/อันดามัน)
 ปริมาณสัตว์น้าเค็มทั้งหมดที่จับได้จากธรรมชาติ
- จาแนกตามประเภทเครื่องมือทาการประมงและแหล่งทาการประมง
(อ่าวไทย/อันดามัน)
สถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
 การเลี้ยงกุ้งทะเล
- จานวนฟาร์ม/เนื้อที่เลี้ยง/ผลผลิต
- จาแนกตามชนิดกุ้งและจังหวัด
 การเลี้ยงปลาน้ากร่อย
- จานวนฟาร์ม/เนื้อที่เลี้ยง จาแนกตามประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด
- ผลผลิต จาแนกตามชนิดปลาและประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด
 การเลี้ยงหอยทะเล
- จานวนฟาร์ม/เนื้อที่เลี้ยง จาแนกตามชนิดหอย รายจังหวัด
- ผลผลิต จาแนกตามชนิดหอย รายจังหวัด
 การเลี้ยงสัตว์น้าจืด
- จานวนฟาร์ม/เนื้อที่เลี้ยง จาแนกตามประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด
- ผลผลิต จาแนกตามประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด
- ผลผลิต จาแนกตามชนิดสัตว์น้าและประเภทการเลี้ยง
การแปรรูปและการใช้ประโยชน์สัตว์น้า
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทาประมง
- จานวนโรงงาน จาแนกตามประเภทการแปรรูป รายจังหวัด
 อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สัตว์น้าเค็ม (ร้อยละ)
- จาแนกตามชนิดสัตว์น้าและประเภทการใช้ประโยชน์
 อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สัตว์น้าจืด (ร้อยละ)
- จาแนกตามชนิดสัตว์น้าและประเภทการใช้ประโยชน์

ตารางที่
1.12

2.1 – 2.2
2.3

2.4

2.5 – 2.6

2.7 – 2.8

2.9 – 2.11

3.1
3.2
3.3
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รายการข้อมูล
สถิติด้านการตลาด
 สัตว์น้าเค็ม ณ ท่าขึ้นปลา
- ปริมาณจาแนกตามกลุ่มสัตว์น้า รายจังหวัด
- ราคาจาแนกตามชนิดสัตว์น้าที่สาคัญ รายจังหวัด
สถิติการส่งออกและนาเข้าสินค้าสัตว์น้า
 ปริมาณ/มูลค่า
- การส่งออก จาแนกตามประเภทสินค้าและประเทศปลายทาง
- การนาเข้า จาแนกตามประเภทสินค้าและประเทศต้นทาง
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมง : การสารวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล
ปี 2543 (โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ)
 จานวนครัวเรือนประมง เรือประมง และชาวประมงที่ออกทะเลในฤดูที่ใช้คนมากที่สุด
- รายจังหวัด
 จานวนครัวเรือนประมง จาแนกตามลักษณะของการดาเนินงาน (ทาประมงทะเล
อย่างเดียว ทาเพาะเลี้ยงชายฝั่งอย่างเดียว และทาทั้ง 2 อย่าง)
- รายจังหวัด
 จานวนครัวเรือนประมง จาแนกตามประเภทการดาเนินงาน (บริษัทและห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ดาเนินงานเป็นของตนเอง และดาเนินงานร่วมกัน)
- รายจังหวัด
สถิติอื่นๆ ด้านการประมง
 ดุลการค้าสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าของประเทศไทย
- ข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี
 ปริมาณการจับสัตว์น้าของประเทศต่างๆ ที่สาคัญทั่วโลก
- ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศต่างๆ ที่สาคัญทั่วโลก
- ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

ตารางที่
4.1 - 4.2

5.1 – 5.4

6.1 – 6.3

ผนวก 1
ผนวก 2
ผนวก 3

2.3 เอกสารเผยแพร่ประจาปี
การเผยแพร่ข้อมูลสถิติการประมงประจาปีจัดทาในรูปแบบเอกสาร ดิจิทัลไฟล์ (Digital
files) ได้แก่ Excel, PDF จานวน 12 เรื่อง มีรายชื่อในการเผยแพร่และปี พ.ศ. ของข้อมูลที่มีดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อเอกสารเผยแพร่ประจาปีและปีที่มีข้อมูล
ชื่อเอกสาร
1. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย
(Fisheries Statistics of Thailand)
2. สถิติการประมงทะเล สารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
(The Marine Fisheries Statistics Based on the Sample
survey)
3. สถิติผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล (รวมการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเล
ตามฤดูกาล)
(Fishing Community Production Survey)
4. สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาน้าเค็ม
(Statistics of Marine Fish at Landing Place)
5. สถิติหน่วยธุรกิจการประมง
(Statistics of Fisheries Factory)
6. สถิติเรือประมงไทย
(Thai Fishing Vessels Statistics)
7. สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล
(Statistics of Marine Shrimp Culture Survey)
8. สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ากร่อย
(Statistics of Marine Fish Farms Survey)
9. สถิติการเลี้ยงหอยทะเล
(Statistics of Marine Shellfish Culture Survey)
10. สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
(Statistics of Freshwater Aquaculture Production Survey)
11. สถิติผลการจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ
(Statistics of Freshwater Animals Captured from Natural
Sources)
12. สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาน้าจืดต่างๆ
(Statistical Survey of the Freshwater Landing Place)

ปีที่มีข้อมูล
2501 - ปัจจุบัน
2512 - ปัจจุบัน

2526 - ปัจจุบัน

2517 - ปัจจุบัน
2522 - ปัจจุบัน
2513 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2528 - ปัจจุบัน
2517 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

2526 - ปัจจุบัน

ปี ที่มี ข้อ มูล เป็ นปี พ.ศ. ที่มี การเริ่ม จัด ทาข้ อมู ล สถิติ การประมงนั้น ๆ ทั้ งนี้ รูป แบบ
รายละเอีย ดและตารางการจั ด จ าแนกที่น าเสนอในเอกสารอาจแตกต่างกันไปในแต่ล ะช่ ว งปี เนื่อ งจากมีการ
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พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลตามสถานการณ์ของการทาการประมงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งพัฒนารูปแบบการนาเสนอข้อมูลไปตามยุคสมัย
2.4 ช่องทางการให้บริการข้อมูล
2.4.1 ณ ห้องบริการข้อมูล : กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ชั้น 5 อาคารปรีดากรรณสูต
2.4.2 ทางโทรศัพท์ : 0 2940 6151 หรือ 0 2562 0600-15 ต่อ 13501
2.4.3 ทางเว็บไซต์ : www.fisheries.go.th/strategy-stat
3. ข้อมูลสถิติการประมงทะเลที่จับได้จากธรรมชาติ
สถิติการจับสัตว์ทะเลจากธรรมชาติทั้งหมด ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ การจับสัตว์ทะเลจาก
เครื่องมือประมงพาณิชย์ การจับสัตว์ทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน และการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเลตามฤดูกาล
มีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้
การจับสัตว์ทะเล
จากเครื่องมือประมงพาณิชย์ทสี่ าคัญ
( 9 ประเภท ) รวมการจับทูน่า

การจับสัตว์ทะเล
จากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
( นอกเหนือจาก 9 ประเภท )

สัตว์ทะเล
จากการเก็บรวบรวมตามฤดูกาล
( หอย แมงกะพรุน สาหร่าย ปลิงทะเล )

การจับสัตว์ทะเลทั้งหมด
ภาพที่ 3 แผนผังแสดงสถิติการจับสัตว์ทะเลจากธรรมชาติทั้งหมด
3.1 สถิติการจับสัตว์ทะเลจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ (สมุดปูม)
สารวจข้อมูลจาแนกตามประเภทเครื่องมือทาการประมงด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่ายแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) มีเครื่องมือทาการประมงแต่ละประเภทเป็นชั้นภูมิ (Strata)
และเก็บข้อมูลจากเรือตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดในแต่ละชั้นภูมิของแต่ละจังหวัด โดยใช้จานวนเรือทั้งหมดที่
จดอาชญาบัตรเครื่องมือทาการประมงในแต่ละประเภทเครื่องมือของแต่ละปีในการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้า
ทั้งหมด จัดทาข้อมูลในเอกสารเผยแพร่ชื่อ “สถิติการประมงทะเล สารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง”
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3.1.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมเรือที่ขอจดอาชญาบัตรเครื่องมือทาการประมงของกรมประมง
- ครอบคลุมเครื่องมือทาการประมง 9 ประเภท ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนลากคานถ่าง
อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนลอยปลาอินทรี อวนติดปลาทู อวนรุน และ โป๊ะน้าลึก
- นับเฉพาะเรือธงไทยเท่านั้น
- ข้อมูลไม่สามารถจาแนกเป็นรายจังหวัดได้ เนื่องจากเรือที่จดอาชญาบัตร ณ จังหวัดหนึ่ง อาจไม่ทาการ
ประมงบริเวณจังหวัดนั้นๆ หรือทาประมงเพียงแหล่งเดียว แต่สามารถย้ายไปทาการประมง ณ แหล่งใดๆ ก็ได้
หรืออาจไปทาการประมงนอกน่านน้าก็ได้
- ผลจับทูน่า เป็นผลจับของเรือประมงไทยที่ทาการประมงนอกน่านน้า ซึ่งมีการนามารวมในผลจับจากการ
ทาประมงพาณิชย์เมื่อปี 2548
3.1.2 รายการข้อมูล : ปริมาณ / การลงแรงทาการประมง (จานวนเที่ยว จานวนวัน
จานวนครั้ง จานวนชั่วโมง)
3.1.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 3 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลแหล่งทาการประมงและกลุ่มสัตว์น้าของสถิติการจับสัตว์ทะเลจาก
เครื่องมือประมงพาณิชย์
การจาแนกข้อมูล
 รายเครื่องมือ
 รายเดือน
 รายแหล่ง
 รายชนิดสัตว์น้า

การจาแนกแหล่งประมง
 อ่าวไทย
 ในน่านน้า
 แหล่ง 1-5
 นอกน่านน้า
 แหล่ง A, B
 อันดามัน
 ในน่านน้า
 แหล่ง 6-7
 นอกน่านน้า
 แหล่ง C, D, E

การจาแนกกลุม่ สัตว์น้า
 ปลาผิวน้า
 ปลาหน้าดิน
 ปลาเลย
 ปลาเป็ด
 กุ้งและกั้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
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ภาพที่ 4 แสดงแหล่งทาการประมงสาหรับการสารวจสถิติประมงพาณิชย์
ภาพที่ 4 แสดงการแบ่งเขตแหล่งทาการประมงทะเลส าหรับการส ารวจข้อมูล สถิติ
ประมงทะเลพาณิชย์ โดยตัวเลข 1-7 เป็นเขตประมงที่อยู่ในน่านน้าไทยหรือเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive
Economic Zone, EEZ) ส่วนตัวอักษร A-E เป็นเขตประมงนอกน่านน้าไทย เป็นแหล่งประมงในอาณาบริเวณ
ประเทศเพื่อนบ้ านซึ่งเรื อประมงไทยเข้าไปทาการประมงได้ตามนโยบายทางการประมงของประเทศนั้น ๆ มี
ขอบเขตของแหล่งทาการประมงครอบคลุมทะเลอาณาบริเวณจังหวัดดังนี้
ในน่านน้าไทย
- แหล่ง 1 : จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง
- แหล่ง 2 : จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
- แหล่ง 3 : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
- แหล่ง 4 : จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และ นราธิวาส
- แหล่ง 5 : อาณาบริเวณกลางอ่าวไทย
- แหล่ง 6 : จังหวัดระนอง
- แหล่ง 7 : จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
นอกน่านน้าไทย
- แหล่ง A : บริเวณประเทศกัมพูชา เวียดนาม
- แหล่ง B : บริเวณประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย (ฝั่งอ่าวไทย)
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- แหล่ง C : บริเวณประเทศมาเลเซีย-เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย(ฝั่งอันดามัน)
- แหล่ง D : บริเวณประเทศพม่า
- แหล่ง E : บริเวณอินเดียและประเทศบังคลาเทศ
ตารางที่ 4 แสดงการจัดจาแนกชนิดสัตว์ทะเลของสถิติการจับสัตว์ทะเลจากเครื่องมือประมงพาณิชย์
ชนิดสัตว์น้า
• ปลาผิวน้า
• ทู
• ลัง
• อินทรี
• ดาบลาว
• โอดา
• โอลาย
• ทูแขก
• แข้งไก่
• สีกุน
• สีกุนตาโต
• สาลี
• กุเรา
• หลังเขียว
• กะตัก
• กระบอก
• จะละเม็ดดา
• จะละเม็ดขาว
• ทูน่า

ชนิดสัตว์น้า
• ปลาหน้าดิน
• จวด
• ทรายแดง
• ทรายขาว
• ปากคม
• ดาบเงิน
• กะพงแดง
• กะพงขาว
• ตาหวาน
• เห็ดโคน
• ดุกทะเล
• กดทะเล
• กะเบน
• ฉลาม
• ลิ้นหมา
• จักรผาน
• ยอดจาก
• เก๋า
• ปลาเลย
• ปลาเป็ด

ชนิดสัตว์น้า
• กุ้งและกั้ง
• กุ้งแชบ๊วย
• กุ้งกุลาดา
• กุ้งกุลาลาย
• กุ้งเหลือง
• กุ้งโอคัก
• กุ้งอื่นๆ
• กั้งกระดาน
• กั้งไข่
• เคย
• ปู
• ปูม้า
• ปูทะเล
• ปูอื่นๆ
• หมึก
• กล้วย
• กระดอง
• สาย
• หอม
• หอย
• หอยเชลล์
• หอยอื่นๆ
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3.1.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
 หน่วยทาการประมง หมายถึง เรือประมง (กรณีอวนลากคู่ ประกอบด้วยเรือ 2 ลา) เครื่องมือทาการประมง
และคนทาประมง ประกอบรวมกัน เรียก 1 หน่วยทาการประมง โดยกรอบตัวอย่างในการสุ่มสารวจ
พิจารณาเป็นหน่วยทาการประมง
 แหล่งทาการประมงหลัก หมายถึง แหล่งที่จับสัตว์น้าได้มากที่สุด พิจารณาในกรณีที่หน่วยตัวอย่างมีการทา
ประมงหลายแหล่งในรอบเดือน
3.2 สถิติการจับสัตว์ทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
สารวจข้อมูลจากครัวเรือนประมงจาแนกตามประเภทเครื่องมือทาการประมง ด้ว ย
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้น แบบมีชั้นภูมิ (Stratified Two-Stage Sampling Sampling) มีประเภทเครื่องมือทาการ
ประมงเป็นชั้นภูมิ (Strata) โดยขั้นที่ 1 นับจดจานวนครัวเรือนทาการประมงจาแนกตามประเภทเครื่องมือ ทาการ
ประมงของหมู่บ้านตัวอย่าง ขั้นที่ 2 นาผลการสารวจจากขั้นที่ 1 มาใช้เป็นกรอบตัวอย่างในการสุ่มเพื่อสารวจผลจับ
และรายละเอียดการทาประมงของครัวเรือนตัว อย่างของแต่ละประเภทเครื่องมือ ตามจานวนที่กาหนดในแต่ละ
ชั้นภูมิของแต่ละจังหวัด โดยใช้จานวนครัวเรือนทั้งหมดในแต่ละประเภทเครื่องมือ ในการประเมินผลจับและมูลค่า
สัตว์น้าทั้งหมด ซึ่งใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดที่มีในแต่ละช่วงเวลา จัดทาข้อมูลในเอกสารเผยแพร่ชื่อ
“สถิติผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล”
3.2.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมทุกประเภทเครื่องมือทาการประมงใน 22 จังหวัดชายทะเล ที่นอกเหนือจาก 9 ประเภท
เครื่องมือในการสารวจสถิติประมงพาณิชย์
- การประเมินผลผลิตทั้งหมดใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเรือประมงและเครื่องมือทาการประมงที่เป็นปัจจุบันที่สุด
ได้แก่ การสารวจเรือประมง ปี 2554 ภายใต้แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
- ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดเล็กที่มักทาการประมงในบริเวณชายฝั่งทะเลไม่ไกลจากจังหวัด
3.2.2 รายการข้อมูล : ปริมาณ / มูลค่า
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3.2.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 5 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลแหล่งทาการประมงและกลุ่มสัตว์น้าของสถิติการจับสัตว์ทะเลจาก
เครื่องมือประมงพื้นบ้าน
การจาแนกข้อมูล
การจาแนกแหล่งประมง
การจาแนกกลุม่ สัตว์น้า
 รายปี
 อ่าวไทย
 ปลาผิวน้า
 รายเขตประมง
 เขตประมง ( เขต 1-4)
 ปลาหน้าดิน
 รายเครื่องมือ
 อันดามัน
 ปลาเลย
 รายชนิดสัตว์น้า
 เขตประมง (เขต 5)
 ปลาเป็ด
 กุ้งและกั้ง
 เขตประมง
 ปู
 เขต 1 : ตราด จันทบุรี
 หมึก
ระยอง
 หอย
 เขต 2 : ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
 เขต 3 : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
 เขต 4 : สงขลา ปัตตานี
นราธิวาส
 เขต 5 : ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง สตูล
ตารางที่ 6 แสดงการจัดจาแนกชนิดสัตว์น้าของสถิติการจับสัตว์ทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
ชนิดสัตว์น้า
ชนิดสัตว์น้า
ชนิดสัตว์น้า
• ปลาผิวน้า
• ปลาหน้าดิน
• ปู
• ทู
• จวด
• ปูม้า
• ลัง
• ทรายแดง
• ปูทะเล
• อินทรี
• ทรายขาว
• ปูอื่นๆ
• ดาบลาว
• กะพงแดง
• หมึก
• โอดา
• กะพงขาว
• กล้วย
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ชนิดสัตว์น้า
• โอลาย
• แข้งไก่
• สีกุน
• สาลี
• กุเรา
• หลังเขียว
• กะตัก
• กระบอก
• จะละเม็ดดา
• จะละเม็ดขาว
• น้าดอกไม้

ชนิดสัตว์น้า
• ตาหวาน
• เห็ดโคน
• ดุกทะเล
• กดทะเล
• กะเบน
• ฉลาม
• ลิ้นหมา
• เก๋า
• ปลาเลย
• ปลาเป็ด
• กุ้งและกั้ง
• กุ้งแชบ๊วย
• กุ้งกุลาดา
• กุ้งกุลาลาย
• กุ้งเหลือง
• กุ้งโอคัก
• กุ้งอื่นๆ

ชนิดสัตว์น้า
• กระดอง
• สาย
• หอม
• หอย
• หอยแครง
• หอยหลอด
• หอยลาย
• หอยกะพง
• หอยอื่นๆ
• สัตว์น้าอื่นๆ
• แมงกะพรุน
• สัตว์น้าอื่นๆ

• กั้งกระดาน
• กั้งไข่
• เคย
3.2.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
 หน่วยทาการประมง หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดที่ทาการประมงได้ ซึ่งอาจใช้เรือหรือไม่ใช้เรือก็ได้ แต่โดยส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย เรือประมง เครื่องมือประมง และคนทาประมง ซึ่งกรอบตัวอย่างในการสุ่มสารวจนับเป็น
หน่วยทาการประมงโดยเรียกว่าครัวเรือนประมง ซึ่งในที่นี้นับตามประเภทเครื่องมือที่ใช้ในรอบปีสารวจ ดังนี้
 เรือ 1 ลา ใช้เครื่องมือ 1 ประเภท นับเป็น 1 หน่วยทาการประมง
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นิยามที่สาคัญ
 เรือ 1 ลา ใช้เครื่องมือ มากกว่า 1 ประเภท ให้นับตามจานวนประเภทเครื่องมือ เช่น ทาจมปู จมกุ้ง
นับเป็น 2 หน่วยประมง
 เรือ 2 ลา ใช้ประเภทเครื่องมือเดียวกัน นับเป็น 2 หน่วยทาการประมง เนื่องจากแยกกันทาคนละลา
 สาหรับเครื่องมือประจาที่ เช่น โป๊ะ รั้วไซมาน นับตามประเภทเครื่องมือเป็น 1 หน่วยทาการประมง
3.3 สถิติการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเลตามฤดูกาล
สารวจข้อมูลจาแนกตามประเภทสัตว์น้า ด้วยการสอบถามข้อมูลในแหล่งที่มีการรวบรวม
สัตว์ทะเลของแต่ละจังหวัด โดยการสอบถามข้อมูลตัวอย่างและจานวนชาวประมงผู้รวบรวมสัตว์น้าทั้งหมดในแต่ละ
แหล่ง แล้วประมาณค่าปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ารวมทั้งหมดของแต่ละแหล่ง ข้อมูลผนวกรวมในเอกสารเผยแพร่ชื่อ
“สถิติผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล”
3.3.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมแหล่งที่มีการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเลตามฤดูกาล ในบริเวณ 22 จังหวัดชายทะเล
- พิจารณาสัตว์ทะเล ได้แก่ หอยลาย แมงกะพรุน สาหร่ายทะเล และปลิงทะเล
- ผลการรวบรวมสัตว์ทะเลมีปริมาณมากน้อย ไม่แน่นอนในแต่ละฤดูกาลหรือแต่ละแหล่ง จึงมีปริมาณ
แตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละปี หรือบางปีก็อาจไม่มีเลยก็เป็นได้ ในขณะที่บางปีก็มีปริมาณสูงมาก เป็นต้น
3.3.2 รายการข้อมูล : ปริมาณ / มูลค่า
3.3.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 7 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลแหล่งประมงและชนิดสัตว์น้าของสถิติการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเล
ตามฤดูกาล
การจาแนกข้อมูล
การจาแนกแหล่งประมง
การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 รายปี
 อ่าวไทย
• หอยลาย
 รายเขตประมง
 เขตประมง ( เขต 1-4)
• แมงกะพรุน (รวมทุกชนิดที่
 รายชนิดสัตว์น้า
 อันดามัน
บริโภคได้ เช่น แมงกะพรุน เขตประมง (เขต 5)
ส้มโอ แมงกะพรุนจาน/
แมงกะพรุนหนัง เป็นต้น)
 เขตประมง
• สาหร่ายทะเล (รวมทุกชนิดที่
 เขต 1 : ตราด จันทบุรี
บริโภคได้ เช่น สาหร่ายขนนก
ระยอง
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การจาแนกข้อมูล

การจาแนกแหล่งประมง
 เขต 2 : ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
 เขต 3 : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
 เขต 4 : สงขลา ปัตตานี
นราธิวาส
 เขต 5 : ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง สตูล

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่าย
ผมนาง เป็นต้น)
• ปลิงทะเล

3.3.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
 การเก็บรวบรวมสัตว์ทะเล หมายถึง วิธีทาการประมงทะเลโดยการเก็บรวบรวมสัตว์น้าจากธรรมชาติใน
แหล่งทาการประมงตามฤดูกาลของสัตว์น้าแต่ละประเภท โดยไม่จากัดเครื่องมือที่ใช้ อาจใช้เรือหรือไม่ใช้เรือ
ในการทาประมง
3.4 สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาน้าเค็ม
สารวจข้อมูลครอบคลุมทุกประเภทเครื่องมือทาการประมงทั้งพาณิชย์และพื้นบ้าน โดย
เลือกวัน 1 วัน/สัปดาห์ ในการสารวจข้อมูลของเที่ยวเรือตัวอย่างที่นาสัตว์น้าขึ้นท่าตามจานวนที่กาหนด (แบบ
โควต้า) และสารวจจานวนเที่ยวเรื อรวมทั้งหมดของแต่ละเดือนในแต่ละประเภทเครื่องมือ เพื่อใช้ประมาณค่า
ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าทั้งหมดที่ขึ้นท่า
3.4.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมท่าขึ้นปลาหลักๆ ของแต่ละอาเภอที่มีเรือประมงนาสัตว์น้ามาขึ้นท่า ในบริเวณ 22 จังหวัด
ชายทะเล
- ข้อมูลปริมาณสัตว์น้า นับรวมสัตว์น้าขึ้นท่าของเรือต่างชาติด้วย โดยกรณีของการทาประมงนอกน่านน้าที่
เป็นเรือธงต่างชาติและนาสัตว์น้าขึ้นท่าทีป่ ระเทศไทยจะนับรวมในลักษณะของการนาเข้าสัตว์น้า
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ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ข้อมูลจาแนกรายจังหวัดด้วยหลักการที่ว่า ไม่ว่าเรือจะไปทาการประมงที่ใดก็ตาม หากนาสัตว์น้ามาขึ้นท่า ณ
จังหวัดใด ให้นับเป็นผลผลิตของจังหวัดนั้น
- นับรวมสัตว์น้าส่วนที่นาขึ้นผ่านท่าโดยไม่มีการจาหน่าย ณ ท่านั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ถือเสมือนเกิดปริมาณและ
มูลค่า ณ ที่นั้น เพื่อไม่ให้การรวบรวมข้อมูลตกหล่นเนื่องจากกรณีบรรทุกสัตว์น้าใส่รถไปจาหน่ายที่อื่น ซึ่งไม่
สามารถตามเก็บข้อมูลได้ นอกจากนี้เพื่อไม่เกิดการซ้าซ้อนของข้อมูลจึงไม่พิจารณาสัตว์น้าที่นาเข้าท่าโดย
รถยนต์
- ข้อมูลไม่ครอบคลุมการนาขึ้นสัตว์น้าบางส่วนที่เข้าสู่โรงงานแปรรูปหรือโรงงานปลาป่นโดยตรง ซึ่งไม่
สามารถสอบถามข้อมูลได้
- ข้อมูลไม่ครอบคลุมปริมาณการขึ้นท่าทั้งหมด แต่เป็นปริมาณส่วนใหญ่ (ประมาณ 65-75%) ที่แสดงภาพ
ของปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอหรือจังหวัดนั้นๆ
3.4.2 รายการข้อมูล : ปริมาณ / มูลค่า / ราคาเฉลี่ย
3.4.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 8 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลแหล่งประมงและกลุ่มสัตว์น้าของสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ
ท่าขึ้นปลาน้าเค็ม
การจาแนกข้อมูล
 รายจังหวัด
 รายอาเภอ
 รายชนิดสัตว์น้า


รายจังหวัด
 รายอาเภอ
 รายเดือน

การจาแนกแหล่งประมง
 อ่าวไทย
 อันดามัน

การจาแนกกลุม่ สัตว์น้า
 ปลาผิวน้า
 ปลาหน้าดิน
 ปลาเลย
 ปลาเป็ด
 กุ้งและกั้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
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ตารางที่ 9 แสดงการจัดจาแนกชนิดสัตว์น้าของสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาน้าเค็ม
ชนิดสัตว์น้า
• ปลาผิวน้า
• ทู
• ลัง
• อินทรี
• โอดา
• โอลาย/โออื่นๆ
• ทูแขก
• แข้งไก่
• สีกุน
• หลังเขียว
• กะตัก
• ทูน่า

ชนิดสัตว์น้า
• ปลาหน้าดิน
• ทรายแดง
• ปากคม
• กะพง
• ตาหวาน
• ปลาเลย
• ปลาเป็ด

ชนิดสัตว์น้า
• กุ้งและกั้ง
• กุ้งแชบ๊วย
• กุ้งกุลาดา
• กุ้งกุลาลาย
• กุ้งโอคัก
• กุ้งอื่นๆ
• กั้ง
• ปู
• ปูม้า
• ปูอื่นๆ
• หมึก
• กล้วย
• กระดอง
• สาย
• หอม
• หอย

3.4.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
 ท่าขึ้นปลา หมายถึ ง ท่า เทียบเรือหรือท่า น้าที่ช าวประมงนาเรือเข้าเที ยบเพื่ อนาสั ตว์น้าขึ้นท่า ซึ่งไม่จากั ด
ขนาด เป็นท่าของรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ และอาจมีหรือไม่มีปัจจัยที่อานวยความสะดวกต่อการทาประมง
หรือการจาหน่ายสัตว์น้า เช่น ผู้รับซื้อสัตว์น้า การขายน้าแข็งหรือปัจจัยการประมง เป็นต้น และอาจมีการ
จาหน่ายสัตว์น้า ณ ท่านั้น หรือนาไปจาหน่ายที่อื่น
 ท่าขึ้นปลาหลัก หมายถึง ท่าขึ้นปลาที่มีการนาสัตว์น้าขึ้นท่าเป็นส่ว นใหญ่ของอาเภอ ซึ่งท่าขึ้นปลาหลักมัก
ประกอบด้วยท่าหลายท่าของอาเภอที่สามารถแสดงภาพรวมของปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าระดับอาเภอได้

31
4. ข้อมูลสถิติการเลี้ยงสัตว์ทะเล (สัตว์น้าชายฝั่ง)
สถิติการเลี้ยง
กุ้งทะเล

สถิติการเลี้ยง
ปลาทะเล (ปลาน้้ากร่อย)

สถิติการเลี้ยง
หอยทะเล

สถิติการเลี้ยงสัตว์ทะเลทั้งหมด
ภาพที่ 5 แผนผังแสดงสถิติการเลี้ยงสัตว์ทะเลทั้งหมด
สถิติการเลี้ยงสัตว์ทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย เนื่องจากเป็นการเลี้ยงในบริเวณ
ที่น้าทะเลผสมกับน้าจืดที่เรียกว่าน้ากร่อยซึ่งมีความเค็มต่า ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล
สถิติการเลี้ยงปลาทะเล และสถิติการเลี้ยงหอยทะเล
4.1 สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล
สารวจข้อมูล โดยวิธีการสุ่ มตัว อย่างอย่างง่ายแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) แบ่งชั้นภูมิตามประเภทการเลี้ยง และกาหนดจานวนฟาร์มตัวอย่างร้อยละ 10 ของจานวนฟาร์มเลี้ยง
ทั้งหมดที่มีผลผลิตในรอบปีสารวจของแต่ละชั้นภูมิ โดยใช้เนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ในการประมาณ
ผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้าทั้งหมด
4.1.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมการเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งหมดใน 23 จังหวัดภาคใต้ กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล
(ระบบความเค็มต่า)
- พิจารณาเฉพาะรายที่มีการเก็บผลผลิตในรอบปีที่สารวจ เช่น ผลผลิต ปี 2558 หมายถึง มีการเก็บผลผลิต
ในช่วง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปี 2558 ส่วนผลผลิตที่อยู่ระหว่างรอเก็บขึ้นจาหน่ายในช่วงปี 2559 จะไม่
ถูกนับรวม
- การเลี้ยงกุ้งทะเลอาจมีผลพลอยได้เป็นสัตว์น้าชนิดอื่น เช่น ปลา ปู เป็นต้น
4.1.2 รายการข้อมูล : จานวนฟาร์ม / เนื้อที่เลี้ยง / ผลผลิต / มูลค่า

32
4.1.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 10 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสัตว์น้าของสถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 รายจังหวัด
 ประเภทการเลี้ยง
 จานวนฟาร์ม
 เนื้อที่เลี้ยง
 ชนิดกุ้ง

การจาแนกข้อมูล
 ประเภทการเลี้ยง
 เลี้ยงแบบธรรมชาติ
 เลี้ยงแบบพัฒนา
 เลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา
จานวนฟาร์ม (เฉพาะที่มี
ผลผลิต)
 เนื้อที่เลี้ยง (เฉพาะที่มีผลผลิต)


การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 กุ้งกุลาดา
 กุ้งแชบ๊วย
 กุ้งแวนนาไม
 โอคัก
 กุ้งอื่นๆ
 สัตว์น้าที่เป็นผลพลอยได้
• ปลา เช่น ปลากระบอก
ปลาหมอเทศ ฯลฯ
• ปูทะเล

4.1.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ










การเลี้ยงแบบธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงที่มีการปล่อยน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติเข้านากุ้งเพื่อให้ลูกกุ้งและ
อาหารธรรมชาติเข้ามาในบ่อเลี้ยงแล้วกักไว้ ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิม ใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก ขนาดของบ่อ
ส่วนใหญ่จะมากกว่า 25 ไร่ ขึ้นไป ใช้พันธุ์กุ้งจากธรรมชาติเท่านั้น
การเลี้ยงแบบพัฒนา เป็นการเลี้ยงแบบทีใ่ ช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยจัดการ เพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดี
มีระบบถ่ายเทน้า ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมโรค ขนาดของบ่อประมาณ 1-10 ไร่ โดยพันธุ์กุ้งจะใช้พันธุ์กุ้ง
จากโรงเพาะฟักเท่านั้น และปล่อยในอัตราค่อนข้างหนาแน่น มีการให้อาหารทุกวัน (วันละ 3-5 มื้อ) มีการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและใช้เครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน
การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา เป็นการเลี้ยงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ แต่มีการปรับปรุง
รูปแบบการเลี้ยง ขนาดบ่อโดยเฉลี่ยประมาณ 10-25 ไร่ มีการซื้อพันธุ์กุ้งจากโรงเพาะฟักปล่อยเสริมในอัตรา
ความหนาแน่นน้อย มีการให้อาหารสมทบ อาจมีเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนหรือไม่ก็ได้
เนื้อที่ฟาร์มเลี้ยง หมายถึง เนื้อที่ทั้งหมดที่ใช้ในกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมบ่อพักน้า คันดินขอบบ่อ หรือ
สิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านพักอาศัยในบริเวณที่เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น
เนื้อทีเ่ ลี้ยง หมายถึง ขนาดพื้นที่ผิวน้าของบ่อเลี้ยงกุ้งทั้งหมด ซึง่ ปกติบ่อมีรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมฉาก คานวณจาก
ความกว้างคูณความยาว กรณีที่เป็นรูปทรงกลม เนื้อที่ผิวน้า =
( = 3.14 และ r = รัศมีของวงกลม)
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4.2 สถิติการเลี้ยงปลาทะเล (ปลาน้ากร่อย)
สารวจข้อมูล โดยวิธีการสุ่ มตัว อย่างอย่างง่ายแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) แบ่งชั้นภูมิตามชนิดปลาและประเภทการเลี้ยง กาหนดจานวนฟาร์มตัวอย่างร้อยละ 10 ของจานวน
ฟาร์มเลี้ยงทั้งหมดที่มีผลผลิตในรอบปีสารวจของแต่ละชั้นภูมิ โดยใช้เนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ในการ
ประมาณผลผลิตและมูลค่าปลาทะเลทั้งหมด
4.2.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมการเลี้ยงปลาทะเลในจังหวัดภาคใต้ 23 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- พิจารณาเฉพาะรายที่มีการเก็บผลผลิตในรอบปีสารวจ เช่น ผลผลิต ปี 2558 หมายถึง มีการเก็บผลผลิต
ในช่วง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปี 2558 ส่วนผลผลิตที่อยู่ระหว่างรอจับจาหน่ายในช่วงปี 2559 ไม่นับรวม
4.2.2 รายการข้อมูล : จานวนฟาร์ม / เนื้อที่เลี้ยง / ผลผลิต / มูลค่า / ราคาเฉลี่ย
4.2.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 11 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสัตว์น้าของสถิติการเลี้ยงปลาทะเล
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 รายจังหวัด
 รายชนิดปลา
 ประเภทการเลี้ยง
 จานวนฟาร์ม
 เนื้อที่เลี้ยง

การจาแนกข้อมูล
 ประเภทการเลี้ยง
 เลี้ยงในบ่อ
 เลี้ยงในกระชัง

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 ปลากะพง (กะพงขาวและ
กะพงแดง)
 ปลากะรังหรือปลาเก๋า

จานวนฟาร์มเลี้ยง (เฉพาะที่มี
ผลผลิต)
 เนื้อที่เลี้ยง (เฉพาะที่มีผลผลิต)


4.2.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
บ่อ หมายถึง หน่วยเลี้ยงสัตว์น้าซึ่งขุดขึ้นด้วยแรงคนหรือเครื่องจักรกล โดยปกติจะมีรูปสี่เหลี่ยม
และหมายรวมถึงบ่อที่ทาขึ้นจากปูนหรือพลาสติกหรือบ่อที่สร้างโดยการนาถุงทรายมาก่อแล้วใช้ผ้าพลาสติกปู
กันน้ารั่ว อาจมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้
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กระชัง หมายถึง หน่วยเลี้ยงสัตว์น้าที่มีลักษณะคล้ายตะกร้าขนาดใหญ่ ตัวกระชังจะถูกแขวนอยู่ในแพหรือ
ทุ่นลอย ให้ส่วนบนลอยพ้นระดับน้า หรือมีลักษณะคล้ายลังไม้ขนาดใหญ่ โดยตัวกระชังจะผูกติดกับเสาหลักซึ่ง
ปักไว้กับพื้นดิน


4.3 สถิติการเลี้ยงหอยทะเล
สารวจข้อมูล โดยวิธีการสุ่ มตัว อย่างอย่างง่ายแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) แบ่งชั้นภูมิตามชนิดหอยและประเภทการเลี้ยง กาหนดจานวนฟาร์มตัวอย่างร้อยละ 10 ของจานวน
ฟาร์มเลี้ยงทั้งหมดที่มีผลผลิตในรอบปีการสารวจของแต่ละชั้นภูมิ โดยใช้เนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ใน
การประมาณผลผลิตและมูลค่าหอยทั้งหมด
4.3.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมการเลี้ยงหอยทะเลใน 22 จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพฯ
- พิจารณาเฉพาะรายที่มีการเก็บผลผลิตในรอบปีที่สารวจ เช่น ผลผลิต ปี 2558 หมายถึง มีการเก็บผลผลิต
ในช่วง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปี 2558 ส่วนผลผลิตที่อยู่ระหว่างรอเก็บขึ้นจาหน่ายในช่วงปี 2559 ไม่ถูก
นับรวม
- การสุ่มตัวอย่างดาเนินการแยกตามประเภทการเลี้ยงของหอยแต่ละชนิด แต่ประเมินผลผลิตทั้งหมดเป็น
รายชนิดหอย ไม่ได้ประเมินตามประเภทการเลี้ยง
4.3.2 รายการข้อมูล : จานวนฟาร์ม / เนื้อที่เลี้ยง / ผลผลิต / มูลค่า / ราคาเฉลี่ย
4.3.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 12 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสัตว์น้าของสถิติการเลี้ยงหอยทะเล
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 รายจังหวัด
 รายชนิดหอย
 จานวนฟาร์ม
 เนื้อที่เลี้ยง

การจาแนกข้อมูล
 จานวนฟาร์ม
 ทั้งหมด
 เฉพาะที่มีผลผลิต
 เนื้อที่เลี้ยง
 ทั้งหมด
 เฉพาะที่มีผลผลิต

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 หอยแครง
 หอยแมลงภู่
 หอยแมลงภู่จากปีกโป๊ะ
 หอยนางรม
 หอยกะพง
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ประเภทการเลี้ยง
 เลี้ยงแบบแขวน หมายถึง การเลี้ยงโดยแขวนใต้แพ กระชัง ทุ่นลอยหรือแขวนแบบราวเชือก อาจล่อลูกพันธุ์
โดยให้หอยมาเกาะที่เชือกหรือสายที่ผูกแขวนไว้ หรือนาลูกพันธุ์จากธรรมชาติหรือจากโรงเพาะฟัก/
อนุบาลมาแปะใส่เชือกหรือร้อยเป็นพวงหรือใส่ตะกร้าหรือนาท่อนไม้ที่มีลูกหอยเกาะมาผูกเชือก แล้ว
แขวนเลี้ยงจนหอยโต
 เลี้ยงแบบปักหลัก หมายถึง การเลี้ยงหอยโดยใช้หลักไม้ แท่งซีเมนต์ หลอดหรือท่อซีเมนต์ นาไปปักเป็น
หลักหรือวางให้ลูกหอยจากธรรมชาติมาเกาะ หรืออาจนาลูกหอยมาแปะไว้กับหลักเพื่อเลี้ยงต่อจนหอยโต
 เลี้ยงแบบหว่าน
 หว่านกับพื้นทะเล หมายถึง การเลี้ยงหอยตามชายทะเลที่พื้นดินเป็นโคลน ฝั่งทะเลราบเรียบ โดยใช้
เฝือกทาด้วยไม้ไผ่กั้นเป็นคอกหรือใช้ไม้ปักหลักแสดงอาณาเขตแล้วนาลูกหอย เช่น หอยแครงมาหว่าน
ในแปลงหรือคอก เพื่อเลี้ยงต่อจนหอยโต
 หว่านในบ่อดิน หมายถึง การหว่านในนากุ้งธรรมชาติหรือบ่อดิน โดยปกติเป็นหอยแครงที่มีขนาดโต
กว่าการหว่านเลี้ยงในแปลงหรือคอกตามชายทะเล รวมทั้งเลี้ยงด้วยความหนาแน่นที่น้อยกว่า
 เลี้ยงวิธีการอื่นๆ หมายถึง การเลี้ยงวิธีซึ่งแตกต่างไปจากประเภทข้างต้น เช่น การเลี้ยงในกระบะไม้ ฯลฯ
หอยแมลงภู่ปีกโป๊ะ เป็นผลผลิตหอยที่เป็นผลพลอยได้จากปีกโป๊ะ เนื่องจากเครื่องมือโป๊ะใช้ไม้ไผ่หรือไม้รวก
ปักเป็นปีกโป๊ะ จึงทาให้ลูกหอยแมลงภู่เกาะติดไม้ไผ่ โดยโป๊ะทาจากไม้เนื้อแข็งปักในทะเลเป็นรูปวงกลม
แล้วใช้เนื้ออวนโปลีและอวนเขียวกั้นด้านในพร้อมมีลิ้นสาหรับดักปลา และใช้ไม้ไผ่ปักเป็นปีกโป๊ะ เพื่อล่อ
สัตว์น้าให้เข้าไปในบริเวณวงกลมโป๊ะ

5. ข้อมูลสถิติการประมงน้าจืด
สถิติด้านการประมงน้าจืดมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ สถิติการเลี้ยงสัตว์น้าจืด สถิติสัตว์น้าจืดจาก
แหล่ งน้ าธรรมชาติ สถิติสัตว์น้ าจื ด ณ ท่าขึ้นปลา สถิติข้อมูล พื้นฐานแหล่ งน้าสาธารณะ และสถิติอัตราการใช้
ประโยชน์สัตว์น้าจืด โดยผลผลิตและมูลค่าของการประมงน้าจืดทั้งหมดของประเทศได้จากสถิติการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
และสถิติสัตว์น้าจืดจากแหล่งน้าธรรมชาติรวมกัน ส่วนอีก 3 ประเภท ที่เหลือเป็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสาคัญที่
จัดทาขึ้นเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติอื่น ดังภาพที่ 6
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สถิติการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
สถิติสัตว์น้าจืดจากแหล่งน้้าธรรมชาติ
สถิติการประมงน้้าจืด

ผลผลิตและมูลค่า
การประมงน้้าจืด
ทั้งหมดของประเทศ

สถิติสัตว์น้าจืด ณ ท่าขึ้นปลา
อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สัตว์น้าจืด
ข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้้าสาธารณะ

ภาพที่ 6 แผนผังแสดงสถิติดา้ นการประมงน้าจืดทั้งหมด
5.1 สถิติการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
สารวจข้อมูลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) มีชนิด
สัตว์น้าและประเภทการเลี้ยงเป็นชั้นภูมิ (Strata) และสุ่มเลือกฟาร์มตัวอย่างในแต่ชั้นภูมิแบบมีระบบ (Systematic
Random Sampling) กาหนดจานวนฟาร์มตัวอย่างร้อยละ 10 ของจานวนฟาร์มเลี้ยงทั้งหมดที่มีผลผลิตในรอบปี
สารวจของแต่ละชั้นภูมิ โดยใช้เนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด (เฉพาะที่มีผลผลิต ) ในการประมาณผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้า
ทั้งหมด
5.1.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมการเลี้ยงสัตว์น้าจืดทั้งหมดของ 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ
- พิจารณาเฉพาะรายที่มีการเก็บผลผลิตในรอบปีที่สารวจ เช่น ผลผลิต ปี 2558 หมายถึง มีการเก็บผลผลิต
ในช่วง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปี 2558 ส่วนผลผลิตที่อยู่ระหว่างรอเก็บขึ้นจาหน่ายในช่วง ปี 2559 ไม่
ถูกนับรวม
- กรณีเลี้ยงสัตว์น้าจืดหลายชนิดในหน่วยเลี้ยงเดียวกัน สัตว์น้าทุกชนิดที่เลี้ยงถูกพิจารณาเป็นสัตว์น้าหลัก
และสัตว์น้ารอง โดยพิจารณาตามจานวนที่เลี้ยงมากน้อย
5.1.2 รายการข้อมูล : จานวนฟาร์ม / เนื้อที่เลี้ยง / ผลผลิต / มูลค่า / ราคาเฉลี่ย
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5.1.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 13 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสัตว์น้าของสถิติการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 รายภาค
 รายจังหวัด
 ประเภทการเลี้ยง
 จานวนฟาร์ม
 จานวนหน่วยที่เลี้ยง
 เนื้อที่ฟาร์มเลี้ยง
 ชนิดสัตว์น้า

การจาแนกข้อมูล
 ประเภทการเลี้ยง
 เลี้ยงในบ่อ
 เลี้ยงในนา
 เลี้ยงในกระชัง
 เลี้ยงในร่องสวน






จานวนฟาร์มเลี้ยง
 ทั้งหมด
 เฉพาะที่มีผลผลิต
เนื้อที่ฟาร์มเลี้ยง
 ทั้งหมด
 เฉพาะที่มีผลผลิต
หน่วยเลี้ยง
 นับตามประเภทการเลี้ยง
เช่น บ่อ กระชัง เป็นต้น

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 นิล
 ไน
 ตะเพียน
 สลิด
 จีน
 ดุก
 ช่อน
 สวาย
 เทโพ
 หมอเทศ
 หมอไทย
 บู่
 แรด
 กระดี่
 ยี่สกเทศ
 ฉลาด
 ไหล
 นวลจันทร์เทศ
 จาระเม็ดน้าจืด
 กด
 ชะโด
 กระบอก
 ปลาอื่น ๆ
 กบ
 ตะพาบน้า
 กุ้งก้ามกราม
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การเลี้ยงในบ่อ มี 2 แบบ คือ บ่อดินและบ่อซีเมนต์(หรือบ่อพลาสติก) โดยบ่อดินเกิดจากการขุดขึ้นและปกติ
จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนบ่อซีเมนต์(หรือบ่อพลาสติก)ทาขึ้นจากปูนหรือพลาสติก รวมถึงบ่อที่นาถุงทรายมา
ก่อรวมกัน ตลอดจนขุดเป็นหลุมแล้วใช้พลาสติกปูกันน้ารั่วและอาจมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลม
 การเลี้ยงในนา เป็นการเลี้ยงในนาปลาลักษณะคล้ายนาข้าวและรวมถึงการเลี้ยงในนาข้าวด้วย โดยความลึก
ของน้าในนาไม่เกิน 1 เมตร ซึ่งปัจจุบันมีจานวนน้อยมากและส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยเลี้ยงในนาข้าว
 การเลี้ยงในกระชัง เป็นการเลี้ยงในหน่วยเลี้ยงที่มีลักษณะคล้ายตะกร้าใหญ่ กระชังแขวนในแพหรือทุ่นลอย
ส่วนบนจะลอยพ้นระดับน้า ตัวกระชังจะผูกติดกับเสาที่ปักไว้กับพื้นดิน และรวมถึงการเลี้ยงในคอกซึ่งใช้ตา
ข่ายล้อมไว้ไม่ให้สัตว์น้าหนีออก โดยส่วนฐานจะถูกตรึงติดพื้นดิน (หมายรวมถึงการเลี้ยงในคอกที่ใช้ตาข่าย
ล้อมไม่ให้สัตว์น้าหนีออกด้วย)
 การเลี้ยงในร่องสวน เป็นการเลี้ยงในร่องสวนที่ปลูกพืช


5.2 สถิติผลจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ
สารวจข้อมูล โดยวิธีการสุ่ มตัว อย่างอย่างง่ายแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) จากครัวเรือนประมงน้าจืดในระดับอาเภอ จาแนกชั้นภูมิ (Strata) ตามวัตถุประสงค์ของการทาประมง
ได้แก่ เพื่อขายและเพื่อบริโภค กาหนดจานวนตัวอย่างร้อยละ 3-10 ของจานวนครัวเรือนในแต่ละกลุ่มวัตถุประสงค์
ใช้จานวนครัวเรือนทั้งหมดจากการสามะโนและนามาปรับปรุงจานวนในแต่ละปีการสารวจ ในการประมาณผลผลิต
และมูลค่าสัตว์น้าทั้งหมด
5.2.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมครัวเรือนประมงน้าจืดที่ทาการประมงในแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
- จานวนครัวเรือนน้าจืดทั้งหมดใช้จากฐานข้อมูลการสามะโนการเกษตร จัดทาโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
และนามาปรับปรุงจานวนครัวเรือนประมงในแต่ละจังหวัดตามรอบปีการสารวจ
- วัตถุประสงค์ของการทาประมง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ จับสัตว์น้าเพื่อบริโภคเป็นหลัก และจับสัตว์น้าเพื่อ
ขายเป็นหลัก

5.2.2 รายการข้อมูล : ปริมาณ / มูลค่า
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5.2.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 14 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสัตว์น้าของสถิติการจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 รายจังหวัด
 ประเภทแหล่งน้า
 ชนิดสัตว์น้า


ประเภทแหล่งน้า
 แม่น้า ลาคลอง ห้วย
 คลองชลประทาน
 อ่างเก็บน้า
 บ่อล่อสัตว์น้า
 หนอง บึง และอื่น ๆ

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 นิล
 ไน
 ตะเพียน
 สลิด
 จีน
 ดุก
 ช่อน
 สวาย
 นวลจันทร์
 หมอไทย
 หมอเทศ
 สลาด
 ยี่สก
 ยี่สกเทศ
 ไหล
 เทโพ
 เทพา
 เค้าขาว
 ชะโด
 เนื้ออ่อน
 แขยง
 กระสง
 ตะโกก
 บึก
 บู่
 กระดี่
 กดแก้ว

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 ตอง
 รากกล้วย
 แก้มช้า
 ม้า
 หมู
 กดเหลือง
 กระแห
 ชะโอน
 สังกะวาด
 กาดา
 หมอช้างเหยียบ
 กระสูบ
 สร้อยนกเขา
 กะมัง
 สร้อยขาว
 กราย
 กระทิง
 แรด
 ซิว
 ไส้ตัน
 พลวง
 หลด
 ข้าวเม่า
 แค้
 ปลาอื่นๆ
 กุ้งก้ามกราม
 กุ้งอื่นๆ
 สัตว์น้าอื่นๆ
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5.2.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
 ครัวเรือนประมงน้าจืด หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยในบ้านเดียวกัน โดยร่วมกันจัดหาและใช้
สิ่งอุปโภคบริโภคในการครองชีพ และมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทาการจับสัตว์น้าจืดจากแหล่งน้า
ธรรมชาติในรอบปีที่สารวจ
5.3 สถิติสัตว์น้าจืด ณ ท่าขึ้นปลา
เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานภายในกรมประมง ได้แ ก่ ส่วนบริหารจัดการประมง
น้าจืด กองบริหารจัดการด้านการประมง และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ง
หน่วยงานดังกล่าวมีการเก็บสถิติปริมาณสัตว์น้าจืดที่ชาวประมงนาขึ้นท่า
5.3.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ เขื่อนเก็บกักน้า อ่างเก็บน้า บึง และทะเลสาบ 27 แห่ง ดังนี้
- เขื่อน 23 แห่ง ได้แก่ ภูมิพล แม่กวง แม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วลม สิริกิติ์ ลาปาว อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์
ลาตะคอง ลานางรอง น้าอูน น้าพุง ปากมูล สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ ท่าทุ่งนา แก่งกระจาน บางลาง รัชชประภา กิ่วคอหมา และแม่มอก
- บึง 1 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด
- อ่างเก็บน้า 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้าลาพระเพลิง และประแสร์
- ทะเลสาบ 1 แห่ง ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา
5.3.2 รายการข้อมูล : ปริมาณ / มูลค่า / ราคาเฉลี่ย
5.3.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 15 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสัตว์น้าของสถิติสัตว์น้าจืด ณ ท่าขึ้นปลา
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 ตามแหล่งน้า 27 แห่ง
 รายเดือน
 รายชนิดสัตว์น้า

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 กด
 กดคัง
 กดทะเล
 กระทิง
 กระบอก

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 นาง
 นิล
 เนื้ออ่อน
 ไน
 บึก
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การจาแนกข้อมูล

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 กระมัง
 กระสง
 กระสูบ
 กราย
 กะตัก
 กะพงขาว
 กาดา
 แขยง
 เค้า
 จีน
 สลาด
 ช่อน
 ชะโด
 ชะโอน
 ดุก
 ดุกทะเล
 แดง
 ตะโกก
 ตะเพียน
 เทโพ
 นวลจันทร์

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
บู่
 ยี่สก
 ยี่สกเทศ
 แรด
 สร้อยขาว
 สร้อยนกเขา
 สลิด
 สวาย
 สังกะวาด
 หมอ
 หมอช้างเหยียบ
 หลด
 ไหล
 ซิว
 ปลาอื่นๆ
 กุ้งก้ามกราม
 กุ้งกุลาดา
 กุ้งกุลาลาย
 กุ้งหัวมัน
 กุ้งอื่นๆ
 สัตว์น้าอื่นๆ


5.3.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
 ท่าขึ้นปลาน้าจืด หมายถึง อาณาบริเวณหรือจุดที่ชาวประมงนาสัตว์น้าจืดทั้งสดและแปรรูปมาจาหน่าย ซึ่ง
อาจมีท่าเทียบเรือประมงหรือไม่มีก็ได้ แต่มีการรวมตัวหรือกระจายกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน
จัดว่าเป็นท่าขึ้นปลาแห่งเดียวกัน
 ปริมาณสัตว์น้าขึ้นท่า หมายถึง ปริมาณสัตว์น้าจืดสด โดยหากมีการแปรรูปขึ้นจาหน่ายได้คานวณย้อนกลับ
เป็นปริมาณสัตว์น้าสด
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5.4 อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สัตว์น้าจืด
ข้อมูลอัตราส่วนการใช้ประโยชน์สัตว์น้า สอบถามจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ครัวเรือน
ประมงน้าจืด ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้า และผู้รวบรวมสินค้าสัตว์น้า และประมาณค่าอัตราส่วนการใช้ประโยชน์
ของปริมาณสัตว์น้าจืดทั้งหมดซึ่งได้จากการเลี้ยงและการจับจากธรรมชาติรวมกัน
5.4.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ข้อมูลแสดงการใช้ประโยชน์สั ตว์น้ าจืดทั้งหมดของประเทศซึ่งผลิตได้จากการเลี้ยงรวมกับที่จับได้จาก
ธรรมชาติว่าใช้ประโยชน์ไปในกิจกรรมใดด้วยอัตราส่วนเท่าใด เช่น ขาย/บริโภคสด แปรรูปด้วยการ ทาเค็ม
นึ่ง/ย่าง ทาปลาร้า ทากะปิ น้าปลา ปลาส้ม กุ้งแห้ง เป็นต้น รวมทั้งทาอาหารสัตว์
- อัตราส่วนในที่นี้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างและประมาณค่าอย่างง่าย และขนาดตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ
เท่าที่ควร อัตราส่วนดังกล่าวจึงเพียงแสดงให้เห็นสัดส่วนหรือแนวโน้มของการใช้ประโยชน์สัตว์น้าจืดในแต่ละ
ประเภทเท่านั้น
5.4.2 รายการข้อมูล : อัตราส่วน (ร้อยละ)
5.4.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 16 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสัตว์น้าของอัตราการใช้ประโยชน์สัตว์น้าจืด
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 รายชนิดสัตว์น้า
 ลักษณะการใช้ประโยชน์
 บริโภคสด
 ทาเค็ม
 นึ่ง/ย่าง
 หมักดอง
 ทาปลาร้าปลาเจ่า
 ทากะปิ
 ทาน้าปลา
 อื่นๆ (ทาปลาส้ม
ทากุ้งแห้ง)

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 ช่อน
 ดุก
 หมอ
 ตะเพียน
 นิล
 ไน
 สลิด
 สวาย-เทโพ
 ไหล
 แรด
 ปลาอื่นๆ
 กุ้งก้ามกราม
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การจาแนกข้อมูล
 ทาอาหารสัตว์ (ปลาป่น)
 อื่นๆ

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 กุ้งฝอย
 ตะพาบน้า
 สัตว์น้าอื่นๆ

5.5 ข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้าสาธารณะ
ข้อมูลแหล่งน้าเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยจัดทาเป็นบัญชีแหล่งน้าซึ่งเป็นแหล่งทาการ
ประมง โดยมีการสารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีเป็นประจาทุกปี
5.5.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมแหล่งน้าสาธารณะทั่วประเทศ ยกเว้น แหล่งน้า 30 แห่ง ได้แก่
- เขื่อน 27 แห่ง ได้แก่ แม่จาง สิริกิติ์ นเรศวร ภูมิพล อุบลรัตน์ ลาตะคอง น้าพุง น้าอูน สิรินธร
ปากมูล จุฬาภรณ์ ลาปาว เจ้าพระยา ลานางรอง แม่กวง ป่าสักชลสิทธิ์ วชิราลงกรณ์ ศรีนครินทร์ ท่าทุ่งนา
แก่งกระจาน รัชชประภา บางลาง ปราณบุรี กระเสียว กิ่วลม พระปรง และขุนด่านปราการชล
- บึง 1 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด
- อ่างเก็บน้า 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้าประแสร์
- ทะเลสาบ 1 แห่ง ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา
5.5.2 รายการข้อมูล (ในบัญชีแหล่งน้า) : จานวนแหล่งน้า / ประเภทแหล่งน้า / ชื่อ
แหล่งน้า / สถานที่ตั้งแหล่งน้า / เนื้อที่ / จานวนพันธุ์สัตว์น้าที่ปล่อย / สถานการณ์วิดจับสัตว์น้าในรอบปี (วิดจับ/ไม่
วิดจับ)
5.5.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 17 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลของสถิติแหล่งน้าสาธารณะ
การจาแนกข้อมูล
 อ่างเก็บน้า
 ทะเลสาบ
 อ่างเก็บน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

การจาแนกข้อมูล
 แหล่งน้าธรรมชาติ
 ห้วย
 หนอง
 บึง
 บ่อหลา

การจาแนกข้อมูล
 อื่นๆได้แก่ ทานบปลา แหล่งน้า
ประจาหมู่บ้าน แหล่งน้า
กสช./กชช. แหล่งน้าประมง
โรงเรียน และแหล่งน้าอื่นๆ ที่
สร้างขึ้นเพื่อปล่อยสัตว์น้า
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5.5.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
แหล่งน้าสาธารณะ หมายถึง แหล่งน้าจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
ต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีประโยชน์เป็นแหล่งทาการประมงด้วย
อีกทางหนึ่ง
 แหล่งน้า กสช. หมายถึง แหล่งน้าของชุมชนที่สร้างภายใต้โครงการสร้างงานในชนบท
 แหล่งน้า กชช. หมายถึง แหล่งน้าของชุมชนที่สร้างภายใต้แผนงานพัฒนาแหล่งน้าของคณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแห่งชาติ


6. ข้อมูลสถิติอื่นๆ ด้านการประมง
สถิติอื่นๆ ด้านการประมง

สถิติเรือประมง

สถิติหน่วยธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการประมง

ข้อมูลอื่นๆ ด้านการประมง
- สถิติการส่งออก-น้าเข้า สินค้าสัตว์น้า
- สถิติโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมง
- สถิติอื่นๆ (ดุลการค้า ปริมาณการจับ
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ต่างๆ)

ภาพที่ 7 แผนผังแสดงข้อมูลสถิติอื่นๆ ด้านการประมง
นอกจากข้อมูลด้านผลผลิตและมูลค่าจากการทาประมงแล้ว ยังมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการประมง
ที่สาคัญ ซึ่งได้จากการสารวจโดยกรมประมงหรือรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกกรมประมง
ดังต่อไปนี้
6.1 สถิติเรือประมงไทย
ข้อมูลรวบรวมจากงานทะเบียนของเรือประมงที่มาขอจดทะเบียนการมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งเครื่องมือทาการประมงประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มทะเบียนและอนุญาตทาการประมง กอง
บริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ กรมประมง โดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง เป็นผู้นาข้อมูลมาสรุปเพื่อจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่

45
6.1.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมการจดทะเบียนเรือที่มาขออาชญาบัตรเครื่องมือทาการประมงในการมีไว้ในความครอบครอง
ซึ่งเครื่องมือทาการประมงในอาณาบริเวณ 22 จังหวัดชายทะเล กรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัดอื่นๆ
- ขอบเขตเฉพาะเครื่องมือที่ใช้กับการทาประมงทะเลและเป็นเครื่องมือเคลื่อนที่เท่านั้น
- มิใช่ข้อมูลปีปฏิทิน แต่เป็นข้อมูลของปีการประมง เช่น จานวนเรือประมง ปี 2559 หมายถึง จานวนเรือที่
ขออาชญาบัตรเครื่องมือทาการประมงในปีการประมง 2559 คือ ช่วง 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม
2560 เป็นต้น
6.1.2 รายการข้อมูล : จานวนเรือ / ประเภทเครื่องมือทาการประมง
6.1.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 18 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลของสถิติเรือประมงไทย
การจาแนกข้อมูล
 รายปี (ปีการประมง)
 รายจังหวัด
 ประเภทเครื่องมือ
 ความยาวเรือ (เมตร)
 ระวางบรรทุก (ตันกรอส)


ประเภทเครื่องมือ
 จังหวัด
 ความยาวเรือ (เมตร)
 ระวางบรรทุก (ตันกรอส)

การจาแนกข้อมูล
 ความยาวเรือ (เมตร)
 น้อยกว่า 14 เมตร
 14 - 18 เมตร
 18.01 - 25 เมตร
 มากกว่า 25 เมตร ขึ้นไป




ประเภทเรือ
 เรือไม่มีเครื่องยนต์
 เรือมีเครื่องยนต์นอกเรือ
(เรือหางยาว)
 เรือมีเครื่องยนต์ในเรือ
ระวางบรรทุก (ตันกรอส)
 น้อยกว่า 5 ตันกรอส
 5 – 9.99 ตันกรอส
 10 – 19.99 ตันกรอส
 20 – 49.99 ตันกรอส

การจาแนกข้อมูล
 ประเภทเครื่องมือ
 อวนลากแผ่นตะเฆ่
 อวนลากคู่
 อวนลากคานถ่าง
 อวนล้อมจับ
 อวนล้อมจับปลากะตัก
 อวนลอยปลาอินทรี
 อวนลอยปลาทู
 อวนจมปู
 อวนจมกุ้ง
 อวนจมหมึก
 อวนล้อมติดปลาทู
 อวนติดตาอื่นๆ
 อวนครอบหมึก
 อวนครอบกะตัก
 อวนครอบอื่นๆ
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การจาแนกข้อมูล
 50 – 99.99 ตันกรอส
 100 – 199.99 ตันกรอส
 200 – 499.99 ตันกรอส
 ตั้งแต่ 500 ตันกรอส ขึ้นไป

การจาแนกข้อมูล
 อวนช้อนปลากะตัก
 อวนช้อนอื่นๆ
 อวนรุน
 อวนอื่นๆ
 เบ็ดราว
 เครื่องมืออื่นๆ

6.1.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
เรือประมง หมายถึง ยานพาหนะทางน้าทุกชนิดที่ครัวเรือนที่ทาประมงใช้ทาประมงในรอบ 12 เดือน
 เครื่องมือประมง หมายถึง อุปกรณ์ที่ชาวประมงนามาใช้จับสัตว์น้า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถนาใส่เรือเพื่อ
ออกไปทาการประมงยังที่ต่างๆ ได้
 ปีการประมง หมายถึง ช่วงเวลาจาก วันที่ 1 เมษายน ของปี พ.ศ. การประมง ถึง 31 มีนาคม ของปี พ.ศ.
ถัดไป เช่น ปีการประมง 2560 หมายถึง 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 เป็นต้น
 ความยาวเรือ (เมตร) หมายถึง ความยาวเรือประมงแต่ละลาซึ่งวัดจากหัวเรือไปจรดท้ายเรือ
 ระวางบรรทุกเรือ (ตันกรอส) หมายถึง ความจุคิดเป็นตันของเนื้อที่ว่างภายในลาเรือทั้งหมด และห้องต่างๆ
ที่อยู่บนดาดฟ้า ยกเว้นห้องเครื่องจักร ห้องน้า ห้องส้วม ห้องครัวและห้องบันได


6.2 สถิติหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง
สารวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่ ว น คือ กิจการห้องเย็น โรงงานกระป๋อง โรงงานน้าปลา
โรงงานปลาป่น และโรงงานน้าแข็ง ทาการสารวจข้อมูลทุกโรงงาน ส่วนการแปรรูปอื่นๆ เช่น ทาปลาเค็ม น้าบูดู
นึ่ง-ยาง รมควัน กะปิ กุ้งแห้ง เป็นต้น สารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
กาหนดจานวนตัวอย่ างร้อยละ 20 ของจานวนผู้ประกอบการทั้งหมด แล้วใช้จานวนผู้ประกอบการทั้งหมดเป็น
ประชากรในการประมาณค่าสู่ปริมาณทั้งหมด
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6.2.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- ครอบคลุมหน่วยธุรกิจทั้งหมดที่มีสถานที่ตั้งในเขตจังหวัดชายทะเล พัทลุง และกรุงเทพมหานคร รวม
ทั้งหมด 24 จังหวัด
- ครอบคลุมประเภทธุรกิจด้านการประมงดังนี้
- ประเภทโรงงาน 5 ประเภท ได้แก่ ห้องเย็น โรงงานกระป๋อง โรงงานน้าปลา โรงงานปลาป่น และ
โรงงานน้าแข็ง (ที่ใช้ในกิจการประมง)
- ประเภทการแปรรูปอื่นๆ 9 กลุ่ม ได้แก่ ปลาเค็ม บูดู ปลานึ่ง-ปลาอบ ปลาย่าง-รมควัน กุ้งแห้ง
หมึกแห้ง หอยแห้ง ลูกชิ้น-ทอดมัน และข้าวเกรียบปลา-กุ้ง
6.2.2 รายการข้อมูล : จานวนผู้ประกอบการ / ปริมาณสัตว์น้าสดที่เข้าสู่กระบวนการ
ผลิตหรือใช้ในการแปรรูป / ปริมาณน้าแข็งที่ผลิตได้ / ความสามารถทาเย็นจนแข็ง ความจุห้องเย็น (กรณีห้องเย็น)
/ ปริมาณปลาหลังเขียวและปลาเป็ดที่จับได้ / ปริมาณปลาที่ใช้ในการผลิตปลาป่น / ปริมาณ-มูลค่า ปลาป่นที่ผลิตได้
/ ราคาเฉลี่ยของปลาป่น / ราคาวัตถุดิบ (ปลาเป็ด) ในการผลิตปลาป่น
6.2.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 19 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสัตว์น้าของสถิติหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 ประเภทกิจการ/การแปรรูป
 รายจังหวัด
 ประเภทกิจการ/การแปรรูป
 รายชนิดสัตว์น้า
กรณีราคาปลาป่น
 รายจังหวัด
 รายเดือน

การจาแนกข้อมูล
 ประเภทหน่วยธุรกิจ
 ห้องเย็น
 โรงงานกระป๋อง
 โรงงานน้าปลา
 โรงงานปลาป่น
 โรงงานน้าแข็ง




โรงงานน้าแข็ง
 ก้อน
 เกล็ด
ประเภทการแปรรูป
 ปลาเค็ม

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 ห้องเย็น/กระป๋อง/น้าปลา/
ปลาป่น/แปรรูปอื่น
 ปลาเบญจพรรณ
 ปลาเป็ด
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 โรงงานกระป๋อง
 ปลาหลังเขียว
 ปลาโอ
 ปลาทูน่า
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การจาแนกข้อมูล
 บูดู
 ปลานึ่ง-ปลาอบ
 ปลาย่าง-รมควัน
 กุ้งแห้ง
 หมึกแห้ง
 หอยแห้ง
 ลูกชิ้น-ทอดมัน
 ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง

การจาแนกชนิดสัตว์น้า
 ปลาเบญจพรรณ
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 โรงงานน้าปลา
 ปลากะตัก
 ปลาทู
 ปลาเบญจพรรณ
 โรงงานปลาป่น (วัตถุดิบ)
 ปลาเป็ด
 ปลาอื่นๆ
 เศษปลา
 ทาเค็ม-ตากแห้ง
 ปลา
 กุ้ง
 หมึก
 หอย

6.2.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ


โรงงานน้าแข็ง หมายถึง โรงงานน้าแข็งที่ผลิตเพื่อการประมงเท่านั้น
6.3 ข้อมูลอื่นๆ ด้านการประมง
6.3.1 สถิติการนาเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้า
รวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมศุลกากร กรมประมงนาข้อมูลมาสรุปเพื่อ

นาเสนอในเอกสารเผยแพร่
6.3.1.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- การจัดจ้าแนกข้อมูลสินค้าสัตว์น้าน้าเข้า-ส่งออก จ้าแนกตามหมวดหมู่การก้าหนดพิกัดศุลกากร
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6.3.1.2 รายการข้อมูล : ปริมาณ / มูลค่า / ดุลการค้า
6.3.1.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 20 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลและชนิดสินค้าของสถิติการนาเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้า
การจาแนกข้อมูล
 รายปี
 การนาเข้า
 รายชนิดสินค้า
 ประเทศต้นทาง


การส่งออก
 รายชนิดสินค้า
 ประเทศปลายทาง

การจาแนกสินค้าสัตว์น้า
 สัตว์น้ามีชีวิต
 ปลา
 อื่นๆ
 สด แช่เย็น แช่แข็ง
 ปลา
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 อื่นๆ
 นึ่ง ต้ม ใส่เกลือ ทาเค็ม
ตากแห้ง รมควัน
 ปลา
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 อื่นๆ
 มิได้บรรจุภาชนะอัดลม
 ปลาทูน่า
 ปลาอื่นๆ
 กุ้ง

การจาแนกสินค้าสัตว์น้า
 บรรจุภาชนะอัดลม
 ปลาซาร์ดีน
 ปลาทูน่า
 ปลาอื่นๆ
 กุ้ง
 ปู
 อื่นๆ
 ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย
 ปลา
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 อื่นๆ
 ปลาป่น
 น้าปลา
 น้ามันหอย
 ไขมันปลา
 สาหร่ายทะเล
 อื่นๆ
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6.3.2 สถิติโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมง
เป็นข้อมูลจากการสารวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล ปี 2543 ที่จัดทาและ
เผยแพร่โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ กรมประมงนาข้อมูลบางส่วนมานาเสนอในเอกสารเผยแพร่ประจาปี
6.3.2.1 ขอบเขตและลักษณะข้อมูล
ขอบเขต/ลักษณะข้อมูล
- เป็นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ที่ทาการสารวจเพื่อ
ทราบการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระหว่างช่วงเวลากึ่งกลางของการจัดทาสามะโนประมงทะเลที่จัดทา
ทุก 10 ปี ดังนั้นช่วงกึ่งกลางของ 10 ปี ได้แก่ 5 ปี ในที่นี้เป็นข้อมูลปี 2543 เป็นปีสุดท้ายที่มีการจัดทา
หลังจากสามะโนประมงทะเลปี 2538 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเช่นกัน
6.3.2.2 รายการข้อมูล : จานวนครัวเรือนประมง / จานวนเรือประมง / จานวน
ชาวประมงที่ออกทะเลในฤดูที่ใช้คนมากที่สุด
6.3.2.3 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 21 แสดงการจัดจาแนกข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านประมงทะเล
การจาแนกข้อมูล
 รายจังหวัด
 ครัวเรือนประมง
 ลักษณะการดาเนินงาน
 ทาประมงทะเลอย่าง
เดียว
 ทาเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
อย่างเดียว
 ทาทั้งประมงทะเลและ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง
 ประเภทการดาเนินงาน
 บริษัทและห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล
 ดาเนินงานเป็นของ
ตนเอง
 ดาเนินงานร่วมกัน

การจาแนกข้อมูล
 รายจังหวัด
 เรือประมง
 ไม่มีเครื่องยนต์
 เครื่องยนต์นอกเรือ
 เครื่องยนต์ในเรือ

การจาแนกข้อมูล
 รายจังหวัด
 ชาวประมง
 สมาชิกในครัวเรือน
 ลูกจ้าง
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6.3.2.4 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
 ครัวเรือนประมง หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจที่ดาเนินการเกี่ยวกับการทาประมงทะเล และ/หรือเพาะเลี้ยง
ชายฝั่งในรอบ 12 เดือน ที่แล้ว (นับย้อนหลังจากวันที่สารวจ 1 กรกฎาคม 2543)
 เรือประมง หมายถึง ยานพาหนะทางน้าทุกชนิดที่ครัวเรือนที่ทาประมงใช้ทาประมงทะเลในรอบ 12
เดือน ที่แล้ว (นับย้อนหลังจากวันที่สารวจ 1 กรกฎาคม 2543)
 ชาวประมง หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป ซึ่งออกทะเลทาประมงในรอบ 12 เดือน ที่แล้ว
แบ่งเป็น
 จานวนชาวประมงในช่วงที่ใช้คนมากที่สุด หมายถึง จานวนชาวประมงที่ออกทะเล ณ เวลาที่
ครัวเรือนทาประมงทะเลต้องใช้คนมากที่สุด ซึ่งนับทั้งคนในครัวเรือนและลูกจ้าง
 จานวนชาวประมง ณ วันที่สารวจ หมายถึง จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ออกทะเลทาประมง นับทั้ง
สมาชิกในครัวเรือน สมาชิกที่ทาประมงร่วมกับครัวเรือนอื่น และสมาชิกที่เป็นลูกจ้าง
6.3.3 สถิติอื่นๆ
เป็นข้อมูลด้านการประมงที่สาคัญซึ่งจัดทาและเผยแพร่โดยองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และกรม
ประมงนาข้อมูลบางส่วนมานาเสนอในเอกสารเผยแพร่ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ปริมาณการจับสัตว์น้าของประเทศต่างๆ ที่สาคัญทั่วโลก
- ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศต่างๆ ที่สาคัญทั่วโลก
ข้อมูลจากกรมศุลกากร ได้แก่
- ดุลการค้าสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าของประเทศไทย
6.3.3.1 รายการข้อมูล : ดุลการค้า / ปริมาณ / มูลค่า
6.3.3.2 การจัดจาแนกข้อมูล
ตารางที่ 22 แสดงการจัดจาแนกของข้อมูลสถิติอื่นๆ
การจาแนกข้อมูล
 ดุลการค้ารายปี
 สินค้าส่งออก
 ปริมาณ
 มูลค่า

การจาแนกข้อมูล
 ปริมาณการจับสัตว์น้า
 รายประเทศ
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การจาแนกข้อมูล
 สินค้านาเข้า
 ปริมาณ
 มูลค่า

การจาแนกข้อมูล
 ปริมาณการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
 รายประเทศ

6.3.3.3 นิยามที่สาคัญ
นิยามที่สาคัญ
 ดุลการค้า (Balance of trade) หมายถึง คือการเปรียบเทียบระหว่างผลต่างมูลค่าการนาเข้าสินค้ากับ
มูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศ โดยถ้านาเข้ามากกว่าส่งออกแสดงว่าขาดดุลการค้า แต่ถ้าส่งออก
มากกว่านาเข้าแสดงว่าเกินดุลการค้า และถ้าส่งออกและนาเข้าเท่ากัน เรียกว่าสมดุลการค้า
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บทที่ 4
วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ
1. วิจารณ์ผลการศึกษา
1.1 คู่มือการใช้ข้อมูลสถิติประมงจัดทาโดยประมวลสรุปสาระของข้อมูลในเอกสารเผยแพร่ประจาปี
ผนวกกับวิธีการสารวจในข้อสั่งชี้แจงการสารวจ เนื่องจากเอกสารเผยแพร่บางเล่มไม่ได้ บรรจุระเบียบวิธีการสารวจ
ไว้ หรือหากมีการระบุ มักระบุในลักษณะคาอธิบายค่อนข้างละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้า ที่ผู้สารวจข้อมูลประจาจังหวัด
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานสนามได้ถูกต้อง โดยคู่มือที่จัดทานี้ได้นาเฉพาะส่วนระเบียบวิธีที่สาคัญที่มีผลต่อการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาวิชาการทางสถิติที่เข้าใจยาก
1.2 การจัดทาคู่มืออาจไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากเป็นการจัดทาครั้งแรก ดังนั้นหากมีการจัดทาในครั้ง
ต่อไป ผู้จัดทาต้องปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให้ดีขึ้นโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้คู่มือ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการให้มากขึ้น
1.3 การจัดทาเนื้อหาอ้างอิงมิติของข้อมูลปีล่าสุดที่มีการเผยแพร่เป็นหลัก ได้แก่ ปี 2558 แต่โดย
ข้อเท็จจริงข้อมูลหลายประเภทกิจกรรมการทาประมงมีการปรับปรุงพัฒนาการสารวจและการนาเสนอในเอกสาร
เผยแพร่แตกต่างกันเป็นช่วงเวลา โดยเฉพาะรายการข้อมูลและการจัดจาแนกซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทาประมง
ในแต่ล ะช่ว งเวลานั้ น ๆ เช่น การทาประมงทะเลจากธรรมชาติ ในระยะแรกที่มีการจัดทาข้อมูล สถิติ ประเภท
เครื่องมือมีเพียงไม่มีกี่ชนิด ต่อมาการทาประมงพัฒนามากขึ้น ประเภทเครื่องมือจึงมีหลายประเภท สาหรับบางงาน
ในระยะแรกจัดทาสารวจเฉพาะปริมาณการจับ ต่อมาเริ่มมีการจัดทามูลค่าจากการทาประมงเพิ่มเติม เป็นต้น
ดังนั้นกรณีผู้ใช้ต้องการข้อมูลหลายปีแบบอนุกรมเวลา ต้องสืบค้นข้อมูลย้อนหลังว่ามีการจัดจาแน ก หรือข้อมูล
ตรงตามที่ต้องการในช่วงกี่ปี
1.4 สถิติห น่ ว ยธุร กิจ ที่เกี่ย วข้องกับการประมง เป็นการส ารวจที่ยังไม่มีการจัดทามูล ค่าจากการ
ประกอบธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภท เนื่ อ งจากการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายได้ ข องผู้ ป ระกอบการค่ อ นข้ า งยาก
ผู้ป ระกอบการยั งคงกังวลในการให้ ข้อมูล ซึ่ง กลุ่ มวิจัยและวิเคราะห์ สถิติการประมงควรพิจารณาจัดทาข้อมูล
เพิ่มเติม โดยอาจเริ่มจากการแปรรูปขนาดเล็ก เช่น กุ้งแห้ง ปลาเค็ม บูดู เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือทุกช่วง 5 ปี หรือ 10 ปี หรือตามความเหมาะสมให้สอดรับกับ
สถานการณ์ของการพัฒนาการจัดทาข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
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