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เสนอตอ 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทําโดย 

รองศาสตราจารย ดร.เรืองไร โตกฤษณะ2 

 

บทนํา 
รายงานฉบับนี้ประกอบดวยการศึกษาตามหัวขอที่กําหนดในการจัดทํารวมหาประเด็น คือ      

ขนาดของภาคเศรษฐกิจประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เพ่ือใหภาพบทบาทของประมงไทย สถานภาพของ     
ความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเลไทย นโยบายของรัฐที่ผานมาเกี่ยวกับการประมงไทย ประเด็นปญหา
ที่จะตองแกไข และ ทางเลือกและขอเสนอในการจัดการในหาปขางหนา  

1. ขนาดของภาคเศรษฐกิจประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

1.1. บทบาทของภาคเศรษฐกิจประมงในระบบเศรษฐกิจไทย 

ผลิตภัณฑมวลรวมจากการประมงในปจจุบันมีมูลคาคิดเปนประมาณรอยละสองของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ โดยในป 2543 มีสวนแบงสูงสุดอยูรอยละ 2.39 แลวลดลงมาตามลําดับจนเปน
รอยละ 1.75 ในป 2546  เปนสวนที่มาจากการทําประมงทะเล 91.822 พันลานบาท และจากการ       
ทําประมงน้ําจืดอีก 12.156 พันลานบาท รวมเปน 103.978 พันลานบาท ในขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมดเปน 5,930.362 พันลานบาท เฉพาะประมงทะเลอยางเดยีวมสีวนแบงรอยละ 1.55 
และเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการเกษตร ผลิตภัณฑมวลรวมจากภาคการประมงคิดเปนรอยละ 15.43       
ของภาคการเกษตรโดยรวม (ซึ่งคิดเปน 491.026 พันลานบาท) ในดานอาหาร การบริโภคสัตวนํ้า            

                                                        
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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คิดเปน 78.449 พันลานบาทหรือรอยละ 10.46 ของการบริโภคอาหารในประเทศและรอยละ 2.21 ของ
การบริโภคโดยรวมในภาคเอกชน โดยมี แนวโนมเพ่ิมขึ้น3  

1.2. สัตวน้ําท่ีไดจากประมงทะเลและการนําไปใช 

จากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมประมง สัตวนํ้าเค็มทั้งที่ทําประมงไดและที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงในป 25454 มีปริมาณ 3,303.8 พันตัน(คิดเปนมูลคา 115.013 พันลานบาท) ใน
จํานวนนี้รอยละ 47.9 เปนปลาที่ใชเปนอาหาร รอยละ 21.1 เปนปลาเปดซึ่งใชทําอาหารสัตว รอย
ละ 10.6 เปนจําพวกกุง รอยละ 12.6 เปนพวกหอย  รอยละ 5.6 เปนปลาหมึก รอยละ 1.3 เปนปู 
ที่เหลืออีกรอยละ 0.9 เปนสัตวนํ้าอื่นๆซึ่งมีแมงกะพรุนเปนสําคัญ แตในเชิงมูลคา ปลามีมูลคารอย
ละ 29.6 ของมูลคารวม ปลาเปดมีราคาต่ําจึงมีมูลคาเพียงรอยละ 2.1 สัตวนํ้าจําพวกกุงขายไดราคา
ดีจึงมีสวนแบงมูลคาสูงถึงรอยละ 54.3  สวนหอยเปนสัตวนํ้าราคาต่ํามีสวนแบงมูลคาเพียงรอยละ 
2.2 ปลาหมึกเปนสัตวนํ้าที่มีราคาสูงจึงมีสวนแบงมูลคารอยละ 9.3 สูงกวาสวนแบงปริมาณ 
เชนเดียวกับปูที่มีสวนแบงปริมาณรอยละ 2.5 ที่เหลืออีกไมถึงรอยละ 0.1 เปนมูลคาสัตวนํ้าอื่นๆ 
กวาครึ่งของมูลคาสัตวนํ้าเค็มไดมาจากกุง และกุงสวนใหญไดมาจากการเลี้ยง (รอยละ 75.60 ของกุง
ทั้งหมด) ไมใชจากการทําประมง (ภาพที่ 1) 

ปลา
47.9%

ปู
1.3%

ปลาหมึก
5.6%

ปลาเปด
21.1%

กุง
10.6%

หอย
12.6%

อ่ืนๆ
0.9%

ปลาเปด
2.1%

ปลา
29.6%

กุง
54.3%

ปลาหมึก
9.3%

หอย
2.2%

ปู
2.5%

อ่ืนๆ
0.0%

 
(1.1) ปริมาณรวม 3,303.8 พันตัน    (1.2) มูลคารวม 115.013 พันลานบาท 

ภาพที่ 1  การเปรียบเทียบสวนแบงปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มป 2545 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมประมง 
 
 
 

                                                        
3  คํานวณจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลป 2546 ยังเปนขอมูลเบื้องตน 
4  ยังไมมีตัวเลขเผยแพรสําหรับป 2546 
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จากตารางที่ 1 ปลาจํานวน 1,583.3 พันตัน  ประมาณเกือบหนึ่งในสาม(รอยละ 30.9)คือ 
489.2 พันตันจะนําไปแชแข็ง/แชเย็นใชทั้งบริโภคในประเทศและสงออก ที่นําไปใชบรรจุกระปองมี
ปริมาณใกลเคียงกันคือ 467.1 พันตัน(รอยละ 29.5) ที่นํามาบริโภคสด 386.3 พันตัน(รอยละ 
24.4) ใชทําน้ําปลา 107.7 พันตัน(รอยละ 6.8) รองลงไป 60.2 พันตัน (รอยละ 3.8) เปนปลา
คุณภาพต่ําซึ่งอาจเปนลูกปลาขนาดเล็กที่ติดอวนขึ้นมา นําไปใชทําอาหารสัตว ที่แปรรูปเปนปลา
เค็ม 47.5 พันตัน(รอยละ 3.0) น่ึงยางรมควัน 12.7 พันตัน(รอยละ 0.8) และอื่นๆ 12.7 พันตัน
(รอยละ 0.8)   

 ปลาเปดทั้งหมด 696.6 พันตัน สวนใหญเปนปลาที่ไดจากเรืออวนลาก จะใชทําอาหารสัตว 

 กุงทั้งหมด 350.5 พันตัน สวนใหญใชแชแข็งและบรรจุกระปอง เพ่ือสงออกเปนสําคัญ กวา
หน่ึงในสามคือ 130.1 พันตัน (รอยละ 37.1)ใชแชแข็ง ใกลเคียงกัน 124.9 พันตัน(รอยละ 35.6)
ใชบรรจุกระปอง ซึ่งทั้งสองรายการเนนสงออกเปนสําคัญ ที่ใชบริโภคสดในประเทศประมาณหนึ่งใน
หาคือ 75.4 พันตัน(รอยละ 21.5) นอกจากนั้นยังมีกุงเคยที่ใชทํากะป 4.6 พันตัน(รอยละ 1.3) 
และที่เหลืออีกประมาณหนึ่งพันตันแปรรูปอื่นๆ(รอยละ 0.3) 

หอยจํานวน 417.2 พันตัน สวนใหญไดจากการเลี้ยง (รอยละ 91.8) ในการใชประโยชน 
สวนใหญคือ 298.3 พันตัน(รอยละ 71.5)ใชบริโภคสดในประเทศ รองลงไปคือแปรรูปตากแหง 
60.5 พันตัน(รอยละ 14.5) ใชบรรจุกระปอง 49.2 พันตัน(รอยละ 11.8) และที่เหลือแชเย็นแช
แข็ง 9.2 พันตัน(รอยละ 2.2) 

ปลาหมึกที่ทําประมงไดทั้งหมด 184.8 พันตัน สวนมากจะนําไปแชแข็งเพ่ือสงออกเปน
สําคัญ ในสวนนี้เปนปริมาณ 120.5 พันตัน (รอยละ 65.2) รองลงไปใชบริโภคสด 37.0 พันตัน
(รอยละ 20) ใชตากแหง 14.2 พันตัน(รอยละ 7.7) ปลาหมึกแหงที่มีคุณภาพดีสวนใหญ จะ
สงออกใหแกญี่ปุน ปลาหมึก ที่เหลือในปริมาณใกลเคียงกัน 13.1พันตัน(รอยละ 7.1)ใชบรรจุ
กระปองในลักษณะซีฟูดคอกเทล รวมกับอาหารทะเลอื่นๆ  

ปูทั้งหมด 42.1 พันตัน สวนใหญเปนปูมาที่ทําประมงโดยอวนจมปู สวนใหญคือ 24.2 
พันตัน (รอยละ 57.4) ใชบรรจุกระปองเพ่ือสงออก รองลงไป 11.8 พันตัน(รอยละ 28.0)ใช
บริโภคสดในประเทศ ที่เหลือ6.1 พันตัน(รอยละ 14.6)นําไปแชเย็น/แชแข็ง 

สัตวนํ้าอื่นๆ 29.3 พันตัน สวนใหญเปนแมงกะพรุน ใชทําเค็มเกือบทั้งหมด คือ 28.9 พันตัน 
(รอยละ 98.8) ที่เหลือแปรรูปอื่นๆอีกเพียง 0.4 พันตัน(รอยละ 1.2)  
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ตารางที่ 1 การใชประโยชนสัตวน้ําเค็มแยกตามชนิดสัตวน้ําและการใชประโยชน  

                                                                        (พันตัน,รอยละของสัตวนํ้าแตละชนิด) 

รายการ 
บริโภค
สด 

แชเย็น/
แข็ง 

อาหาร
สัตว 

บรรจุ
กระปอง นํ้าปลา 

ทํา
เค็ม ตากแหง 

น่ึง/
ยาง/
รมควัน กะป อื่นๆ 

ปลา 386.3 489.2 60.2 467.1 107.7 
 

47.5 - 12.7 - 12.7 
 (24.4) (30.9) (3.8) (29.5) (6.8) (3) - (0.8)    - (0.8) 
ปลาเปด - - 696.6 - - - - - - - 
 - - (100.0) - - - - - - - 
ปลาหมึก 37.0 120.5 - 13.1 - - 14.2 - - - 
 (20.0) (65.2) - (7.1) - - (7.7) - - - 
กุง 75.4 130.1 - 124.9 - - 14.5 - 4.6 1.0 
 (21.5) (37.1) - (35.6) - - (4.1) - (1.3) (0.3) 
ปู 11.8 6.1 - 24.2 - - 0.0 - - - 
 (28.0) (14.6) - (57.4) - - (0.0) - - - 
หอย 298.3 9.2 - 49.2 - - 60.5 - - - 
 (71.5) (2.2) - (11.8) - - (14.5) - - - 
อื่นๆ - - - - - 28.9 - - - 0.4 
 - - - - - (98.8) - - - (1.2) 
รวม 808.8 755.1 756.8 678.5 107.7 76.4 89.3 12.7 4.6 14.1 
 (24.5) (22.9) (22.9) (20.5) (3.3) (2.3) (2.7) (0.4) (0.1) (0.4) 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมประมง 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงใหเห็นถึงจํานวนรอยละ 
 

โดยรวมสัตวนํ้าเค็มที่ใชบริโภคสดเปน 808.8 พันตัน(รอยละ 24.5) รองลงไป 756.8 
พันตัน(รอยละ 22.9)เปนปลาคุณภาพต่ําใชทําอาหารสัตว ที่ใชแชเย็น/แชแข็งมีปริมาณใกลเคียง
กัน 755.1 พันตัน(รอยละ 22.9) ที่ใชบรรจุกระปอง 678.5 พันตัน(รอยละ 20.5) ใชทําน้ําปลา 
107.7 พันตัน (รอยละ 3.3) ตากแหง 89.3 พันตัน(รอยละ 2.3) ทําเค็ม 76.4 พันตัน(รอยละ 2.3) น่ึง/
ยาง/รมควัน 12.7 พันตัน(รอยละ 0.4) ทํากะป 4.6 พันตัน(รอยละ 0.1) ที่เหลือ 14.2 พันตัน       
(รอยละ 0.4)ใชแปรรูปอื่นๆ จะเห็นไดวามีการนําไปใชเพ่ือบริโภคสดประมาณหนึ่งในสี่ของที่ผลติได 
เกือบครึ่งหน่ึงใชแปรรูปแชเย็น/แชแข็ง และบรรจุกระปอง กวาหนึ่งในหาเปนสัตวนํ้าคุณภาพต่ําที่  
ใชทําอาหารสัตว (ตารางที่ 1 และรูปที่ 2) 
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ภาพที่ 2    การใชประโยชนสัตวน้ําแตละชนิดป 2545  
(รอยละของปริมาณผลผลิตแตละชนิด)  

ที่มา: คํานวณจากตารางที่ 1 
 

1.3. อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมงทะเล 

โรงงานแปรรูปสัตวนํ้าเค็มในป 2545 ประกอบดวยหองเย็น 153 โรงงาน โรงงานอาหาร
ทะเลบรรจุกระปอง 45 โรงงาน โรงงานปลาปน 93 โรงงาน โรงงานแปรรูปสามประเภทนี้มีขนาด
คอนขางใหญ โดยเฉลี่ยวัตถุดิบสัตวนํ้าจากในประเทศที่ใชเฉลี่ยตอโรงงาน มากที่สุดสําหรับโรงงาน
อาหารทะเลบรรจุกระปอง เปน 15,077 ตัน/โรงงาน/ป ปจจุบันมีการนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศเพื่อแปรรูปบรรจุกระปอง ที่เห็นไดชัดเจนคือปลาทูนา กุงก็มีการนําเขาจากประเทศ
ใกลเคียง ที่ใชวัตถุดิบเฉลี่ยตอโรงงานรองลงไปคือ โรงงานปลาปน ใชวัตถุดิบเฉล่ีย 8,137 ตัน/
โรงงาน/ป และมีปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ หองเย็นใชวัตถุดิบในประเทศเฉลี่ย 4,935 ตัน/โรงงาน/
ป สวนใหญเปนกุงแชแข็ง รองลงไปเปนปลาหมึกแชแข็ง ซึ่งปจจุบันมีการนําเขาวัตถุดิบเพื่อการแช
แข็งและสงออกเชนกัน 

นอกจากโรงงานแปรรูปขนาดใหญสามประเภทแรก ที่มีขนาดรองลงมาเปนโรงงานน้ําปลา 
(รวมโรงงานทําน้ําบูดู) 165 โรงงาน ใชวัตถุดิบเฉลี่ย 653 ตัน/โรงงาน/ป ในจํานวนนี้เปนโรงงาน
นํ้าปลา 84 โรงงาน สวนมากตั้งอยูบริเวณชายฝงอาวไทยตอนในและชายฝงอาวไทยภาคตะวันออก 
สวนโรงงานน้ําบูดู 81 โรงงาน ตั้งอยู บริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง 
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โรงงานแปรรูปอื่นๆเปนโรงงานขนาดเล็ก มีทั้ง ทําเค็ม ตากแหง น่ึง/ยาง/รมควัน และอื่นๆ
(ซึ่งไดแกโรงงานลูกชิ้นและโรงงานขาวเกรียบ) มีจํานวน 683 620 28 และ 244 โรงงาน
ตามลําดับ วัตถุดิบที่ใชเปนวัตถุดิบในประเทศ เฉลี่ยไมถึงสองรอยตันตอโรงงานตอป คือเปน 158 
144 162 และ  58 ตัน/โรงงาน/ป ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  จํานวนโรงงานแปรรูปและปริมาณสัตวน้ําเค็มที่ใชเฉลี่ยตอโรงงาน ป 2545  

  
หอง
เย็น 

บรรจ ุ
กระปอง ปลาปน 

นํ้าปลา 
1/ ทําเค็ม 

ตาก
แหง 

น่ึง/ยาง/
รมควัน อื่นๆ2/ 

จํานวนโรงงาน 153 45 93 165 683 620 78 244 
   ชายฝงอาวไทยตอนใน 80 27 20 46 274 304 39 49 
   ชายฝงอาวไทย: ภาคตะวันออก 10 3 8 29 36 73 5 10 
   ชายฝงอาวไทย: ภาคใตตอนบน 16 3 10 6 28 67 1 2 
   ชายฝงอาวไทย: ภาคใตตอนลาง 27 10 31 82 303 94 19 173 
   ชายฝงทะเลอันดามัน 20 2 24 2 42 82 14 10 

สัตวนํ้าเฉล่ียตอโรงงาน(ตัน) 
  
4,935   15,077  

   
8,137        653  

       
158  

            
144    162     58  

ที่มา: คํานวณจากขอมูลศูนยสารสนเทศ กรมประมง 

หมายเหตุ: 1/ รวมโรงงานน้ําบูดู 

                 2/ รวมโรงงานลูกชิ้นและขาวเกรียบกุง 

  

1.4. การสงออกสินคาประมง 

สินคาประมงโดยเฉพาะกุงแชแข็งเปนหนึ่งในสินคาสงออกที่ทํารายไดสําคัญใหแกประเทศ 
เฉพาะสินคาประมงขั้นปฐมมีมูลคาการสงออกเปนประมาณรอยละสองของมูลคาสงออกโดยรวม 
โดยเกือบครึ่งหน่ึงเปนกุงแชเย็นแชแข็งและปลาหมึกสดแชเย็นแชแข็งและเนื้อปลาและปลาแชเย็นแช
แข็งรวมกันประมาณครึ่งหน่ึงที่เหลือเปนกุง ปลาหมึกและปลาตากแหง กุงตมสุกแชเย็น ปลามีชีวิต
และพันธุปลา และพวกปู หอยและอื่นๆ ในป 2545 มูลคาการสงออกสินคาประมงขั้นปฐมเปน 71.145 
พันลานบาท(รอยละ 2.4 ของมูลคาการสงออกรวม) เปนกุงแชเย็นแชแข็ง 34.406 พันลานบาท         
(รอยละ 1.2) ปลาหมึกแชเย็นแชแข็ง 12.676 พันลานบาท(รอยละ 0.4) และเนื้อปลาและปลาแชเย็น   
แชแข็ง 16.459 พันลานบาท(รอยละ 0.6) ในป 2547 มูลคาการสงออกสินคาประมงขั้นปฐมลดลงเปน 
32.690 พันลานบาท(รอยละ 1.8 ของมูลคาการสงออกรวม) โดยการสงออกกุงสดแชเย็นแชแขง็ลดลงเปน 
32.534 พันลานบาท(รอยละ 0.8) แตการสงออกปลาหมึกแชเย็นแชแข็งเพ่ิมเปน 15.170 พันลานบาท
(รอยละ 0.4) และการสงออกเนื้อปลาและปลาแชเย็นแชแข็งลดลงเล็กนอยเปน 16.175 พันลานบาท  
(รอยละ 0.4)  (ตารางที่ 3) 
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ยังมีการสงออกสินคาประมงแปรรูปในลักษณะบรรจุกระปองและแปรรูปอื่นๆ ซึ่งมีมูลคา
ประมาณรอยละสองถึงสามของการสงออกรวม ดังน้ันรวมกับสินคาประมงขั้นปฐม สินคาประมงจะมี
มูลคาประมาณรอยละสี่ถึงหาของการสงออกรวม  

ในป 2545 การสงออกอาหารทะเลกระปองมีมูลคา 86.502 พันลานบาท(รอยละ 3.0 ของมูลคา
สงออกรวม) สวนใหญเปนกุงแปรรูปลักษณะอื่นๆที่ไมใชบรรจุกระปองมูลคา 37.296 พันลานบาท(รอย
ละ 1.3) รองลงไปเปนทูนาบรรจุกระปอง 24.087 พันลานบาท(รอยละ 0.8) ปลาแปรรูปอื่นๆที่ไมใช
บรรจุกระปอง 8.171 พันลานบาท(รอยละ 0.3) ปลาทูนาแปรรูปอื่นๆที่ไมใชบรรจุกระปอง           
5.451 พันลานบาท(รอยละ 0.2) ปูกระปอง 3.326 พันลานบาท(รอยละ 0.1) กุงกระปอง 2.162 
พันลานบาท(รอยละ 0.1) ปลาหมึกแปรรูปอื่นๆที่ไมใชบรรจุกระปอง 1.985 พันลานบาท(รอยละ 0.1) 
และซารดีนกระปอง 1.681 พันลานบาท(รอยละ 0.1) นอกจากนี้ยังมีหอยลายกระปอง ปลาหมึกกระปอง 
ปูแปรรูปอื่นๆ จําพวกกุงปู และหอยลายแปรรูปอื่นๆ และอาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ อีกเล็กนอย  

ในป 2547 การสงออกสินคาอาหารทะเลบรรจุกระปองและแปรรูปเพิ่มขึ้นเปน 36.490 พันลาน
บาท แตสัดสวนลดลงเปนรอยละ 2.3 ของมูลคาการสงออกรวมในปน้ี เน่ืองจากขยายตัวต่ํากวาการสงออก
สินคาอื่นๆ โดยมีการลดลงในกลุมของกุง การสงออกกุงแปรรูปลดลงเปน 33.282 พันลานบาท          
(รอยละ 0.9) แตทูนากระปองเพิ่มขึ้นเปน 29.212 พันลานบาท(รอยละ 0.7) ปลาอื่นๆแปรรูปมีมูลคา
สงออกเพิ่มเปน 10.180 พันลานบาท(รอยละ 0.3) ปลาทูนาแปรรูปมีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นเชนกันเปน 
7.005 พันลานบาท(รอยละ 0.2) ปูกระปองมีมูลคาสงออกลดลงเปน 3.263 พันลานบาท กุงกระปอง
ลดลงเปน 1.347 พันลานบาท(รอยละ 0.03) ปลาหมึกแปรรูปลดลงเปน 1.562 พันลานบาท แตซารดีน
กระปองเพิ่มขึ้นเปน 2.124 พันลานบาท(รอยละ 0.1) (ตารางที่ 4) 
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การสงออกสินคาประมงขั้นปฐมชะลอตัวลง ที่ยังมีการขยายตัวมักจะเปนสินคาที่ยังมีการ
สงออกนอย เชน กุงแหง กุงตมสุก ปลาสดแชเย็นแชแข็ง ปลาแหง ปลามีชีวิตและพันธุปลา 
ปลาหมึกแหง ปูแชเย็นแชแข็งน่ึงหรือตม และ หอย สวนปลาหมึกสดแชเย็นแชแข็งที่เพ่ิมขึ้นอาจเปน
เพราะมีการนําเขาวัตถุดิบมาเพื่อสงออก สําหรับอาหารทะเลบรรจุกระปองยังมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
ยกเวนกุงกระปองและหอยลายกระปอง อาหารทะเลแปรรูปมีแนวโนมการสงออกเพิ่มขึ้นเชนกัน
ยกเวนกุงแปรรปูและปลาหมึก  แปรรูป 

จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ในป 2544 ไทยมีผลผลิตสัตว
นํ้าเค็มขั้นปฐมรวม 2,200.599 พันตัน และยังนําเขามาอีก 7.621 พันตัน จากจํานวนรวม 
2,208.220 พันตัน มีที่ใชเปนอาหารบริโภคในประเทศ 304.862 พันตัน(รอยละ 13.8) นําไป
แปรรูปมากที่สุด 1,766.415 พันตัน(รอยละ 80.0) สงออก 134.943 พันตัน(รอยละ 6.1) ที่
เหลือนําไปใชอื่นๆอีกสองพันตัน ในเชิงผลผลิตไทยเปนผูผลิตอันดับที่ 10 ของโลกในป 2544 มี
สวนแบงการผลิตอยูรอยละ 3.1 ของโลก และเปนผูสงออกอันดับที่ 6 ปริมาณการสงออกของไทยคดิ
เปนรอยละ 5.6 ของการสงออกจากทุกประเทศ ปริมาณการสงออกจากไทยใกลเคียงกับที่สงออก
จากจีน แตมูลคาการสงออกคอนขางต่ํา คืออยูในอันดับที่ 36 มีมูลคาการสงออก 39.097 ลาน
เหรียญสหรัฐ คิดเปนเพียงรอยละ 0.9 ของมูลคาการสงออกจากทุกประเทศ ในขณะที่จีนมีมูลคา
สงออกสูงถึง 252.752 ลานเหรียญสหรัฐคิดเปนรอยละ 5.6 ของมูลคาการสงออกรวมจากทุก
ประเทศ จะเห็นไดวาราคาตอหนวยที่ไทยขาย ไดจะคอนขางต่ํา โดยเฉลี่ย 289.73 เหรียญสหรัฐตอ
ตัน ขณะที่ราคาเฉลี่ยสงออกของจีนอยูที่ 1,865.47 เหรียญสหรัฐตอตัน สูงกวาไทยถึง กวาหก
เทาตัว ในดานการใชผลผลิตเพื่อแปรรูป ไทยอยูในอันดับที่ 9 ของโลก ปริมาณผลผลิตที่ใชแปรรูป
คิดเปนรอยละ 3.5 ของที่ใชแปรรูปในทุกประเทศ นอกจากนี้การนําเขาสินคาประมงขั้นปฐมของไทย
อยูในอันดับที่ 30 ของโลกคิดเปนรอยละ 0.4 ของปริมาณที่ทุกประเทศนําเขา มีมูลคาการนําเขา 
8.778 ลานเหรียญสหรัฐคิดเปนรอยละ 0.2 ของมูลคาการนําเขารวมทุกประเทศ (ตารางที่ 5) 
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2. สถานภาพความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเลไทย 

2.1. แนวโนมผลผลิตประมงทะเล 

ผลผลิตประมงทะเลกอนป 2530 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจนถึง 2,540.0 พันตันในป 2530 
แลวลดลงหลังจากนั้นจนถึงป 2534 จึงเพ่ิมขึ้นอีก คาดวาสวนหนึ่งของที่เพ่ิมขึ้น เปนผลผลิตที่ได
จากการทําประมงในนานน้ําของประเทศใกลเคียง  ในสวนของผลผลิตสัตวนํ้าโดยรวม นับแตป 
2530 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงชายฝงเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว หลังจากป 2534แมวาปริมาณสัตวนํ้า
ที่ผลิตไดจะยังมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตก็มีการลดลงเปนบางปนับตั้งแตป 2538 ซึ่งผลผลิตรวมสูงถึง 
3,572.6 พันตัน แลวลดลงในสองปตอมาปริมาณผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นอีกในป 2541 จนเปน 
3,797.0 พันตัน 

ในป 2545  ผลผลิตสัตวนํ้ามากกวาครึ่งหน่ึงไดมาจากประมงทะเล(รอยละ 69.6) รองลง
ไปเปนสวนที่ไดมาจากการเพาะเลี้ยงชายฝง(รอยละ 17.4)  ซึ่งมีกุงเปนสําคัญ อีกรอยละ 7.8 ไดมา
จากการเพาะเลี้ยงน้ําจืด ที่เหลือรอยละ 5.2 มาจากประมงน้ําจืด ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมในระยะหลัง
เปนการเพิ่มในสวนอื่นนอกจากประมงทะเลเปนสําคัญ โดยเฉพาะผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงชายฝง 
เฉพาะประมงทะเลที่กลับมาเพิ่มขึ้นนับแตป 2534 มีปริมาณสูงสุดเปน 2,827.4 พันตันในป 2538 แลว
ลดลงจนเปน 2,643.7 พันตันในป 2545 เฉพาะปริมาณสัตวนํ้าที่ไดจากประมงทะเล มีแนวโนมที่จะไม
เพิ่มขึ้น ในรูปของมูลคา เปนที่ชัดเจนวาในปจจุบันมูลคาจากการเพาะเลี้ยงชายฝงมีความสําคัญ
ใกลเคียงกับมูลคาจากการประมงทะเลที่ไมเพ่ิมขึ้นมากนักเชนกัน การเคลื่อนไหวของมูลคาผลผลิต
ขึ้นกับราคากุงที่ไดจากการเพาะเลี้ยงชายฝงเปนสําคัญ (ภาพที่ 3 และตารางที่ 6) 
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 3.1 ปริมาณสัตวนํ้า (พันตัน)   3.2 มูลคาสัตวนํ้า (ลานบาท) 

ภาพที่ 3  ปริมาณและมูลคาผลผลิตสัตวน้ําป 2524 - 2545 
ที่มา: ตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ปริมาณและมูลคาผลผลิตสัตวน้ํา ป 2524 – 2545 

 
 
 

ปริมาณ (พันตนั) มูลคา(ลานบาท)  
ป

พ.ศ. 
ประมง
ทะเล 

เพาะเลี้ยง
ชายฝง 

ประมง
นํ้าจืด 

เพาะเลี้ยง
นํ้าจืด รวม 

ประมง
ทะเล 

เพาะเลี้ยง
ชายฝง 

ประมง
นํ้าจืด 

เพาะเลี้ยง
นํ้าจืด รวม 

2524 
   
1,756.9 

          
67.5  

        
116.5  

       
  48.1  

      
1,989.0 12,335.9 877.5 2,914.5 1,006.0 

       
17,133.9 

2525 
    
1,949.7 

          
36.9  

          
87.7  

         
45.8  

      
2,120.1 13,370.6 875.4 3,068.0 880.0 

       
18,194.0 

2526 
    
2,055.2 

          
44.8  

        
108.4  

        
 47.0  

      
2,255.4 14,049.1 1,187.1 2,996.5 1,005.6 

       
19,238.3 

2527 
    
1,911.5 

          
61.5  

        
111.4  

        
 50.4  

      
2,134.8 13,277.2 1,264.1 2,569.4 1,226.4 

       
18,337.1 

2528 
    
1,997.2 

          
60.6  

          
92.2  

        
 75.2  

      
2,225.2 14,077.3 1,573.3 2,569.7 1,565.2 

       
19,785.5 

2529 
    
2,309.5 

          
39.1  

          
98.4  

        
 89.3  

      
2,536.3 16,987.3 1,890.1 2,069.9 1,935.0 

       
22,882.3 

2530 
    
2,540.0 

          
61.9  

          
87.4  

        
 89.8  

      
2,779.1 19,357.1 3,726.1 2,113.1 2,445.3 

       
27,641.6 

2531 
    
2,337.2 

        
108.9  

          
81.5  

       
102.1  

      
2,629.7 19,823.0 8,216.9 1,784.7 2,597.9 

       
32,422.5 

2532 
    
2,370.5 

        
168.7  

        
109.1  

        
 91.7  

      
2,740.0 19,935.2 11,493.6 2,228.2 2,213.0 

       
35,870.0 

2533 
    
2,362.2 

        
193.2  

        
127.2  

      
103.8  

      
2,786.4 20,738.4 14,753.6 3,301.7 2,602.0 

       
41,395.7 

2534 
    
2,478.6 

        
230.4  

        
136.0  

      
122.7  

      
2,967.7 26,403.7 20,362.1 3,290.8 2,969.2 

       
53,025.8 

2535 
    
2,736.4 

        
229.3  

        
132.0  

      
142.1  

      
3,239.8 32,833.0 26,234.5 2,998.8 3,478.2 

       
65,544.5 

2536 
  
2,752.5 

        
295.6  

        
175.4  

      
161.6  

      
3,385.1 36,224.1 33,603.5 4,489.5 4,089.9 

       
78,407.0 

2537 
    
2,804.4 

        
345.8  

        
202.6  

      
170.4  

      
3,523.2 36,337.2 40,961.8 4,805.6 4,896.6 

       
87,001.2 

2538 
    
2,827.4 

        
357.5  

        
191.7  

      
196.0  

      
3,572.6 45,183.2 41,038.8 4,601.1 5,288.5 

       
96,111.6 
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ตารางที่ 6 (ตอ)   ปริมาณและมูลคาผลผลิตสัตวน้ํา ป 2524 – 2545 

ท่ีมา: ศูนยสารสนเทศ กรมประมง 

2.2. พัฒนาการการประมงทะเลและการเปลี่ยนแปลงองคประกอบสัตวน้ําท่ีทํา   
ประมงได 

องคประกอบสัตวนํ้าเค็มที่ผลิตได จําแนกไดเปน ปลาผิวน้ํา ปลาหนาดิน ปลาเลยที่แยก
ไมไดวาเปนปลาผิวน้ําหรือปลาหนาดิน แตทั้งสามกลุมน้ีเปนปลาที่ใชเปนบริโภคทั่วไปทั้งในรูปของ
สัตวนํ้าสดและแปรรูป และยังมีปลาเปดที่ใชเปนอาหารสัตว เปนสัตวนํ้าที่มักจะไดจากประมงอวน
ลาก กับยังมีสัตวนํ้าวัยออนอื่นๆที่ติดขึ้นมากับอวนตาถี่ มีขนาดเล็กใชบริโภคโดยตรงไมได จะใช 
ทําอาหารสัตว ขายไปเปนปลาเปด เปนสัตวนํ้าราคาต่ํา สัตวนํ้าที่ขายไดราคาสูงเปนพวก กุง และ
ปลาหมึก นอกจากนี้ยังมีพวกหอย และสัตวนํ้าเค็มอื่นๆสวนมากเปนแมงกะพรุน 

ชาวประมงมีการปรับตัวไปตามวิวัฒนาการเครื่องมือประมง และความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
สัตวนํ้า ในอดีตกอนที่จะมีการพัฒนาเครื่องมืออวนลากในป 2504  สัตวนํ้าที่ทําประมงไดเปนสวนมาก
เปนปลาผิวน้ํา มีปลาทู เปนสําคัญ เครื่องมือประมงในชวงแรก  เปนเครื่องมือประจําที่จําพวกโปะ ในป 
2468 มีการนําอวนลอมจากจีนมาใช เรียกกันวา  อวนตังเก  ในป 2473 มีการดัดแปลงเครื่องยนตที่ใช
กับเรืออวนลากคูของญี่ปุนไปใชกับเรืออวนตังเก พัฒนาเปนเรืออวนดํา(หรือเรียกกันวา อวนฉลอม) ใชจับ
ปลาทูและปลาลังเปนสําคัญ และยังใชกันอยูในทุกวันนี้ ผลผลิตปลาผิวน้ําเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ตอมาในชวงป 
2502 – 2506 มีการนําอวนลากแผนตะเขจากเยอรมันเขามาใช เครื่องมือประมงชนิดนี้ ใชทําประมงสัตว

ปริมาณ (พันตนั) มูลคา(ลานบาท)  
ป

พ.ศ. 
ประมง
ทะเล 

เพาะเลี้ยง
ชายฝง 

ประมง
นํ้าจืด 

เพาะเลี้ยง
นํ้าจืด รวม 

ประมง
ทะเล 

เพาะเลี้ยง
ชายฝง 

ประมง
นํ้าจืด 

เพาะเลี้ยง
นํ้าจืด รวม 

2539 
    
2,786.1 

        
326.0  

        
208.4  

      
228.7  

      
3,549.2 46,815.3 42,029.5 4,995.4 6,785.6 

     
100,625.8 

2540 
    
2,679.5 

        
299.7  

        
205.0  

      
200.2  

      
3,384.4 47,134.2 50,399.0 5,154.2 5,954.8 

     
108,642.2 

2541 
    
2,709.0 

        
367.6  

        
202.3  

      
226.9  

      
3,505.8 48,380.8 61,526.3 7,687.5 6,951.9 

     
124,546.5 

2542 
    
2,725.2 

        
441.2  

        
206.9  

      
252.6  

      
3,625.9 48,444.6 70,502.5 7,221.3 7,953.1 

     
134,121.5 

2543 
    
2,773.7 

        
467.0  

        
201.5  

      
271.0  

      
3,713.2 49,401.8 92,602.5 7,024.8 8,433.2 

     
157,462.3 

2544 
    
2,631.7 

        
534.5  

        
202.5  

      
279.7  

      
3,648.4 53,718.5 68,571.9 7,049.4 9,279.8 

     
138,619.6 

2545 
    
2,643.7 

        
660.1  

        
198.7  

      
294.5  

      
3,797.0 58,374.5 56,638.7 6,290.3 10,987.8 

     
132,291.3 
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นํ้าหนาดิน การพัฒนาเครื่องมืออวนลากชนิดนี้สงผลใหจํานวนเรือประมงอวนลาก ตลอดจนอวนรุน ซึ่งมุง
จับสัตวนํ้าหนาดินเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นับแตป 2504  ในชวงนี้สัตวนํ้าหนาดินมีมากเปนอันดับหนึ่งของ
ผลผลิตประมงทะเล ลดความสําคัญของปลาผิวน้ําลง 

ในป 2511 เรือประมงอวนลากขนาดใหญ5ของไทยเริ่มออกไปทําประมงนอกนานน้ําใน
บริเวณใกลเคียง เรือกลุมน้ีมีจํานวนเพิ่มขึ้น สวนอวนลากขนาดเล็กที่ทําประมงในนานน้ําไทย มีการทํา
ประมงปลาหมึกเพ่ิมขึ้น 

จํานวนผลผลิตประมงทะเลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 6 ไทยติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศที่มี
ผลผลิตสัตวนํ้าสูงสุดของโลกเปนครั้งแรกในป 25157 ในปน้ี เริ่มมีปญหาการลงกําลังประมงอวน
ลากเพื่อจับสัตวนํ้าหนาดินมากเกินควรในอาวไทย (บุญเลิศ ผาสุก 2530)8 ชาวประมงดัดแปลง
เครื่องมืออวนลากใหสามารถใหทําประมงปลาทูซึ่งเปนสัตวนํ้าเศรษฐกิจที่สําคัญไดดวย แตปลาทู    
ที่ไดจากเครื่องมือนี้เปนปลาทูขนาดเล็ก ผลผลิตปลาทูเริ่มลดลงเนื่องจากมีการทําประมงมากจนเกิน
ระดับที่เหมาะสม  

ในป 2516 เพ่ือแกปญหาราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเรือประมงไทยอวนลอมพัฒนาเครื่องมือโดย
การใชซั้งและติดไฟลอปลา(เริ่มจากการใชตะเกียงแลวเปลี่ยนเปนใชเครื่องปนไฟ)ใหมารวมกันเพื่อ
ลงอวนลอมจับ ในป 2522 – 2524 มีการนําเครื่องมืออิเลคโทนิคมาใชชวยหาฝูงปลา เปลี่ยนจาก
การทําประมงปลาทู และปลาหลังเขียว ซึ่งเปนปลาผิวน้ําขนาดเล็กไปทําประมงปลาโอมากขึ้น ขยาย
เขตการทําประมงออกไปยังนานน้ําใกลเคียง   

การประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมลทะเลในป 2522 – 2524 ลดพื้นที่การทํา
ประมงของเรือประมงไทยลง ขณะเดียวกันเรือที่เคยทําประมงนอกนานน้ําไทยในบริเวณใกลเคียง ไม
สามารถเขาทําประมงไดเชนที่เปนมา สงผลใหปริมาณการทําประมงลดลงในชวงนี้ แลวกลับเพิ่มขึ้น
อีกหลังจากป 2524   สวนหนึ่งเปนเพราะมีการทําประมงนอกนานน้ําไทย ทั้งที่ทําขอตกลงถูกตอง
ตามกฎหมายและที่ลักลอบทําประมง9 จากนั้นปริมาณที่ทําประมงทะเลไดมีการแกวงขึ้นลงตามการ
ปรับตัวของชาวประมงและสภาวะทรัพยากรแนวโนมการเพิ่มชะลอลงในระยะหลัง 

สรุปสถานการณที่เกิดขึ้นไวใน ตารางที่ 7 ซึ่งสะทอนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง
ในทะเลไทย 
                                                        
5  ความยาวประมาณ 24 เมตรหรือมากกวา  
6  ผลผลิตประมงทะเลในป 2504 เพิ่มขึ้นรอยละ59.2 จาก 146.471 พันตันในป 2503 เปน 233.275 พันตันในป 2504 และ
เพิ่มขึ้นเปน 1,003.058  พันตันในป 2511 และเปน 2,067.533 พันตันในป 2520 แลวลดลงหลังจากนั้น กลับเพิ่มขึ้นในป 
2524  

7  อยูในอันดับที่ 7  
8  จากการสํารวจโดยเรือสํารวจประมงของกรมประมง พบวา ปริมาณสัตวนํ้าที่ทําประมงไดตอหน่ึงชั่วโมงการลงอวนลากลดลงจาก 

298 กก.ในป 2504 เหลือเพียง 63 กก.  ในป 2515 และเปน 20 กก.ในป 2532 ปจจุบันเปนประมาณ 12 กก. 
9  วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน(2539) ประมาณวามีเรือประมงไทยที่ทําประมงนอกนานน้ํา 3,889 ลํา รอยละ 27.7 เปนเรือที่ทํา
สัญญาการเขาทําประมงถูกตอง  



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

18

ตารางที่ 7   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประมงทะเลไทย 

ปพ.ศ. ภาวะการทําประมงทะเลไทย 
2468 นําเทคโนโลยีอวนตังเกจากจีนมาใชทําประมงในทะเลไทย 
2473 พัฒนาอวนดํา ดัดแปลงเครื่องยนตจากญ่ีปุน ใชทําประมงปลาผิวนํ้า ไดแกปลาทู 

ปลาลัง เปนสําคัญ 
2502 นําเทคโนโลยีอวนลากแผนตะเขจากเยอรมันมาใช ทําประมงสัตวนํ้าหนาดิน 
2504 ผลจับเปน  298 กก./ชม.  
2506 จํานวนเรืออวนลาก อวนรุนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
2511 เรือประมงขนาดความยาว 24 เมตรขึ้นไปออกไปทําประมงนอกนานน้ําไทย  

เรือขนาดเล็กหันไปทําประมงปลาหมึกมากขึ้น 
2515 ไทยอยูในสิบอันดับแรกของประทศที่ทําประมงไดมากที่สุดเปนครั้งแรก 

มีการทําประมงเรืออวนลากเกินศักยการผลิต 
ผลจับลดลงเปน 63 กก./ชม. 

2516 พัฒนาอวนลอมซั้งและการใชแสงไฟลอปลา 
2520 ผลผลิตถึงระดับสูงถึงกวาสองลานตัน แลวลดลง 

การทําประมงปลาผิวนํ้าที่สําคัญ เชนปลาทู ปลาหลังเขียว และปลาสีกุนเกินศักย
การผลิต 

2522 -2524 ประเทศเพื่อนบานประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
นําเครื่องมืออีเลคโทรนิคมาใชหาฝูงปลา 

2524 ผลผลิตเพิ่มขึ้น แตมีการแกวงขึ้นลง 
2526 ผลผลิตสูงถึงกวาสองลานตันอีกครั้ง 
2532 ผลจับเปน 20 กก./ชม. 
2539 ไมถึงหน่ึงในสามของเรือที่ออกไปทําประมงนอกนานน้ํามีการทําขอตกลงถูกตอง 
2548 ผลจับเปน 12 กก./ชม. 

  
ในตารางที่ 8 เปรียบเทียบองคประกอบสัตวนํ้าเค็มที่ทําประมงไดในป 2525 2535 และ 

2545 ปริมาณที่ทําประมงทะเลไดในป 2525 เปน 1,986.6 พันตัน เพ่ิมขึ้นเปน 2,965.7 พันตัน
ในป 2535 และ 3,303.8 พันตัน 
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ตารางที่ 8   องคประกอบสัตวน้ําท่ีไดจากประมงทะเล ป 2525 2535 และ 2545 
2525 2535 2545 

ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ รอยละ ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ รอยละ ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ รอยละ 

  (พันตัน)     (พันตัน)     (พันตัน)   

 รวม  
   

1,986.6        100.0   รวม  
   

2,965.7       100.0   รวม         3,303.8        100.0  

 ปลาผิวน้ํา  
   

395.5          19.9   ปลาผิวน้ํา  
   

841.2         28.4   ปลาผิวน้ํา           833.0         25.2  

หลังเขียว 
   

116.9           5.9  หลังเขียว 
   

163.5           5.5  กะตัก 151.7          4.6  

ทู 
   

86.1           4.3  กะตัก 
   

159.9           5.4  ทู 146.4          4.4  

ทูแขก 
   

35.8           1.8  ทู 
   

129.6           4.4  หลังเขียว 128.9          3.9  

โอลาย 
   

25.9           1.3  โอลาย 
   

94.6           3.2  ทูแขก 104          3.1  

กะตัก 
   

24.6           1.2  โอดํา 
   

74.4           2.5  โอดํา 62.6          1.9  

ปลาผิวน้ําอ่ืนๆ 
   

106.2           5.3  ปลาผิวน้ําอ่ืนๆ 
   

219.2           7.4  ปลาผิวน้ําอ่ืนๆ           239.4           7.2  

ปลาหนาดิน  
   

99.2           5.0   ปลาหนาดิน  
   

223.4           7.5   ปลาหนาดิน            509.0         15.4  

ทรายแดง 
   

17.3           0.9  ทรายแดง 
   

65.4           2.2  ทรายแดง 121.4          3.7  

จวด 
   

11.0           0.6  ตาโต 
   

44.6           1.5  ตาโต 103.6          3.1  

ตาโต 
   

9.6           0.5  ปากคม 
   

38.3           1.3  ปากคม 79.1          2.4  

ปากคม 
   

8.6           0.4  จวด 
   

18.5           0.6  จวด 51.7          1.6  
ล้ินหมา              6.8           0.3  ล้ินหมา              7.7           0.3  ดาบเงิน 19.9          0.6  
ปลาหนาดินอื่นๆ            45.8           2.3  ปลาหนาดินอื่นๆ            48.9           1.6  ปลาหนาดินอื่นๆ           133.3           4.0  
ปลาเลย            84.5           4.3  ปลาเลย           164.7           5.6  ปลาเลย 241.3          7.3  
 ปลาเปด            812.8          40.9   ปลาเปด         1,001.4         33.8   ปลาเปด            696.6         21.1  
 ปลาหมึก            116.6           5.9   ปลาหมึก            150.3           5.1   ปลาหมึก            184.8           5.6  
 ปลาหมึกกลวย             70.6           3.6  ปลาหมึกกระดอง            65.0           2.2   ปลาหมึกกลวย             89.5           2.7  
ปลาหมึกกระดอง            39.0           2.0   ปลาหมึกกลวย             64.8           2.2  ปลาหมึกกระดอง            73.2           2.2  
ปลาหมึกอื่นๆ              7.0           0.4  ปลาหมึกอื่นๆ            20.5           0.7  ปลาหมึกอื่นๆ            22.1           0.7  
กุง           188.6           9.5  กุง           301.6         10.2  กุง 350.5        10.6  
กุงแชบวย            19.0           1.0  กุงกุลาดํา           179.7           6.1  กุงกุลาดํา           262.4           7.9  
กุงโอคัก            15.7           0.8  กุงแชบวย            15.9           0.5  กุงแชบวย            21.1           0.6  
กุงอื่นๆ           153.9           7.7  กุงอื่นๆ           106.0           3.6  กุงอื่นๆ            67.0           2.0  
ปู            29.9           1.5  ปู            44.5           1.5  ปู 42.1          1.3  
ปูมา            25.0           1.3  ปูมา            36.3           1.2  ปูมา            28.9           0.9  
ปูอื่นๆ              4.9           0.2  ปูอื่นๆ              8.2           0.3  ปูอื่นๆ            13.2           0.4  
หอย           157.2           7.9  หอย           135.4           4.6  หอย 417.2        12.6  
หอยแมลงภู            65.5           3.3  หอยลาย            70.6           2.4  หอยแมลงภู           291.0           8.8  
หอยอื่นๆ            91.7           4.6  หอยอื่นๆ            64.8           2.2  หอยอื่นๆ           126.2           3.8  
สัตวน้ําเค็มอื่นๆ           102.3           5.1  สัตวน้ําเค็มอื่นๆ           103.2           3.5  สัตวน้ําเค็มอื่นๆ 29.3          0.9  

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมประมง 
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ในป 2525 ปลาเปดมีปริมาณสวนแบงในปริมาณสัตวนํ้าเค็มที่ไดจากประมงทะเลสูงที่สุด  
สูงถึงรอยละ 40.9  ลดลงเปนรอยละ 33.8 ในป 2535 และในป 2545 สวนแบงปริมาณปลาเปด
ลดลงเปนรอยละ 21.1 เปนรองปลาผิวน้ํา ซึ่งมีสวนแบงปริมาณสูงที่สุดในปน้ี(รอยละ 25.2) 
ในขณะที่ปริมาณสวนแบงปลาหนาดินก็สูงขึ้นมาเปนอันดับที่ 3 มีสวนแบงรอยละ 15.4 สูงกวาสวน
แบงในป 2535 กวาเทาตัว  

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจอธิบายไดจากการปรับพฤติกรรมการทําประมงในหมูชาวประมง    
ในป 2525 อวนลากเปนเครื่องมือประมงที่สําคัญ ใชกันมากที่สุด และสัตวนํ้าที่ทําประมงไดสวน
ใหญเปนปลาเปด การใชอวนตาถี่และการลงกําลังประมงเกินศักยการผลิตสงผลใหสัตวนํ้าหนาดิน
เส่ือมโทรมลง สัตวนํ้าที่ทําประมงไดจากอวนลากมีขนาดเล็กไมสามารถใชบริโภคโดยตรงได      
ตองขายเปนอาหารสัตว ไมไดราคา ทั้งตนทุนการทําประมงที่สูงขึ้น รวมกันสงผลใหชาวประมงที่ทํา
ประมงอวนลากโดยเฉพาะอวนลากขนาดเล็กในประเทศ มีรายไดไมพอกับคาใชจาย ชาวประมงเริ่ม
หันไปใชเครื่องมือประมงอื่น สวนหน่ึงดัดแปลงเรือไปทําประมงปลากะตักซึ่งเปนปลาผิวน้ําขนาดเล็ก  

ในป 2535 สวนแบงปลาผิวน้ํายังเปนอันดับที่สองแตสวนแบงสูงขึ้นเปนรอยละ 28.4    
การขยายตัวของการประมงปลากะตักซึ่งใชอวนตาถี่ และพัฒนามาใชแสงไฟลอฝูงปลา นําไปสู
ปญหาความขัดแยงกับประมงชายฝงอื่นๆ เน่ืองจากชาวประมงชายฝงเห็นวาประมงปลากะตักใชอวน
ตาถี่ ติดสัตวนํ้าวัยออนขึ้นมามากสงผลใหทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม10  

ในป 2545 สวนแบงปริมาณปลาผิวน้ําสูงเปนอันดับที่หน่ึง (รอยละ 25.2) มากกวาสวน
แบงปริมาณของปลาเปด (รอยละ 21.1) ขณะเดียวกันสวนแบงปริมาณปลาหนาดินสูงขึ้นถึงรอยละ 
15.4 อยูในอันดับที่ 3 การทําประมงอวนลากแผนตะเขขนาดเล็ก (เรือขนาดต่ํากวา 14 เมตร)   
จับสัตวนํ้าไดนอยและยังขายไปในราคาต่ําไมคุมคาใชจาย ชาวประมงจึงดัดแปลงเรือมาทําประมง
อวนลากคานถางแทนอวนลากแผนตะเข  ทําประมงสัตวนํ้าหนาดินเชนกัน แตยังขายไดราคาดีกวา    
ปลาเปด 

กุงเปนสัตวนํ้าที่มีสวนแบงปริมาณประมาณรอยละสิบ เปนรองปลาผิวน้ํา ปลาเปดและปลา
หนาดิน หลังจากการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง ผลผลิตสวนใหญเปนกุงกุลาดําที่ไดจากการเพาะเลี้ยง 
กุงแชบวย กุงโอคัก และกุงอื่นๆที่ไดจากการทําประมงมีสวนแบงปริมาณประมาณรอยละสาม 
อยางไรก็ตามการเพาะเลี้ยงกุงประสบปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม เน่ืองจากมีการ
เลี้ยงหนาแนนเกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ปจจุบันตองเลี้ยงในระบบปดซึ่งตอง
ใชทักษะและการลงทุนสูงขึ้น และยังมีการหันมาเลี้ยงกุงขาวซึ่งมีอัตรารอดตายสูงกวากุงกุลาดํา    
กันมากขึ้น แตผลผลิตที่ไดมีขนาดเล็ก ขายไดในราคาต่ํากวากุงกุลาดํา 

ปลาหมึกมีสวนแบงปริมาณประมาณรอยละหา ปจจุบันผูสงออกมีการนําเขาปลาหมึกสด
เพ่ือการสงออก ที่ทําประมงไดในประเทศไมเพียงพอสําหรับความตองการใช 
                                                        
10 ดูรายละเอียดจาก Ruangrai Tokrisna (2000) 
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สวนแบงปริมาณหอยไมแนนอน ที่สําคัญมีอยูสองชนิดคือ หอยลายซึ่งไดจากการทําประมง 
มีปริมาณไมแนนอนแลวแตแหลงที่เกิดหอย และหอยแมลงภูที่ไดจากการเลี้ยง ซึ่งผลผลิตขึ้นกับ
สภาวะแวดลอมเปนสําคัญ 

2.3. ปญหาความยั่งยืนของทะเลไทย 

การทําประมงในนานน้ําไทยอยูในระดับเกินศักยการผลิตนับแตป 2520 เปนตนมา 
ปริมาณสัตวนํ้าที่ทําประมงไดในภาพรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งคาดวาเปนเพราะการปรับตัวของ
ชาวประมงทั้งในวิธีทําประมงและการเปลี่ยนแปลงชนิดสัตวนํ้าที่ทําประมง และสวนหน่ึงของผลจับ
มาจากการทําประมงนอกนานน้ําไทย การทําประมงนําสัตวนํ้าขึ้นมาใชสูงกวาศักยการผลิต จะสงผล
ใหทรัพยากรเสื่อมโทรมลง ทําใหปริมาณสัตวนํ้าที่ทําประมงไดตอหนึ่งหนวยการลงกําลังประมงเชน
ปริมาณสัตวนํ้าที่ทําประมงไดจากการลงอวนหนึ่งชั่วโมงลดลง ชาวประมงจะตองลงกําลังมากขึ้นเพื่อ
จับสัตวนํ้า ตนทุนทําประมงสูงขึ้นแตรายไดลดลง ไมคุมกับคาใชจาย 

จากตารางที่ 9 ผลผลิตปลาผิวน้ําในอาวไทยมีศักยการผลิต 400.0 พันตัน และไดมีการทํา
ประมงเกินระดับนี้มาตั้งแตกอนป 2520 ที่ยังเพ่ิมขึ้นไดเปนเพราะการปรับเปลี่ยนชนิดของสัตวนํ้า
หมุนเวียนไป  

การทําประมงปลาทูเกินศักยการผลิตทั้งในอาวไทยและทะเลอันดามัน แตเน่ืองจากปลาทู
เปนสัตวน้ําที่สําคัญ จึงมีการอนุรักษและฟนฟูโดยการปดอาว หามทําประมงในชวงปลาวางไข ซึ่งมี
ผลฟนฟูทรัพยากรชวยใหผลจับไมลดลง ปลาทูแขกในอาวไทยมีการทําประมงเกินศักยการผลิตในป 
2520 สงผลใหผลจับในปตอๆมาลดลง จึงมีการนํามาตรการปดอาวมาใชฟนฟูทรัพยากร 

ปลาลังในอาวไทยในอดีตมีการทําประมงเกินศักยการผลิตไปแลวเชนกัน ในปจจุบันทํา
ประมงไดต่ํากวาศักยการผลิต 

สําหรับปลาโอทั้งโอดําและโอลายไมมีตัวเลขระดับศักยการผลิตที่ชัดเจน แตก็มีการทํา
ประมงอยูในระดับสูง  

การทําประมงปลาสีกุนอยูในระดับต่ํากวาศักยการผลิต  
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ตารางที่ 9   ศักยการผลิตและผลจับสัตวน้ําป 2545 

ท่ีมา:  1 บุญเลิศ ผาสุก 2525  2 กองประมงทะเล 2527 และ บุญเลิศ ผาสุก 2530 อางถึง อุดม ปาเตีย และ สมศักด์ิ ปรา
โมกขชุติมา 2523   3 บุญเลิศ ผาสุก 2530 อางถึง อุดม ปาเตีย และ สมศักด์ิ จุลละศร 2523   4 กองประมงทะเล 
2527  5 กองประมงทะเล 2527  6บุญเลิศ ผาสุก 2530  7 สมศักด์ิ จุลละศร 2524 และ บุญเลิศ ผาสุก 2530 
อางถึง อุดม ปาเตีย 2525  8 มัทนา บุญยุบล และ สมศักด์ิ ปราโมกขชุติมา 2525 และ บุญเลิศ ผาสุก 2530       
9มาลา สุพงษพันธุ 2527 

สวนปลาหลังเขียวในอาวไทยมีการทําประมงเกินศักยการผลิตตั้งแตป 2520 ปจจุบันทํา
ประมงไดต่ํากวาศักยการผลิต เน่ืองจากทรัพยากรเสื่อมโทรมลง แตสําหรับประมงปลาหลังเขียวใน
ฝงอันดามันมีการทําประมงสูงกวาศักยการผลิต ผลที่จะตามมาคือความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ชนิดนี้  สําหรับสัตวนํ้าหนาดิน มีการทําประมงเกินศักยการผลิตเชนกัน ปจจุบันทรัพยากรเสื่อม
โทรม  

 

 

 

อาวไทย มหาสมุทรอินเดีย รวม ชนิดสัตวน้ํา 
 ศักยการ

ผลิต 
ผลจับ 
2545 

ศักยการ
ผลิต 

ผลจับ 
2545 

ศักยการ
ผลิต 

ผลจับ 
2545 

ปลาผิวน้ํา1 400 645.9 50 187.1 450 833 

ปลาทู2 > 62.0 115.6 20 30.8 > 82.0 146.4 

ปลาทูแขก3 110 71.4 5 32.6 115 104 

ปลาลัง4 32 17.3 na 15.5 na 32.8 

ปลาโอ5 > 25.0 104.7 5 9.3 > 30.0 114 

ปลาสีกุน6 na 38.6 na 9.2 > 50.0 47.8 

ปลาหลังเขียว7 150 108.2 12.7 20.6 162.7 128.8 

สัตวน้ําหนาดิน8 750 924.3 200 488 950 1412.3 

ปลาหมึกกลวย9 41 70.1 na 19.4 na 89.5 

ปลาหมึกกระดอง9 25 47.8 na 25.4 na 73.2 

ปลาหมึกสาย9 4.9 8.5 na 13.6 na 22.1 
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การขยายตัวอยางรวดเร็วของการทําประมง ประกอบกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา 
สงผลใหไทยกลายเปนผูสงออกสินคาสัตวนํ้ารายสําคัญของโลก แตการลงแรงประมงมากเกินระดับที่
เหมาะสมซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 2520 สงผลใหทรัพยากรสัตวนํ้าในทะเลไทยเสื่อมโทรมลง ผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้นในระยะหลัง สวนหนึ่งมาจากการทําประมงนอกนานน้ําไทย อีกสวนหนึ่งเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ผลผลิตกุงกุลาดําที่ไดจากการเพาะเลี้ยง อยางไรก็ตามในป 2540 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงชายฝง
ลดลง เน่ืองจากมีการใชพ้ืนที่ชายฝงเลี้ยงกุงมากจนเกินขีดความสามารถรองรับของสภาวะแวดลอม 
ซึ่งทําใหส่ิงแวดลอมสําหรับการเลี้ยงกุงเส่ือมโทรมลง เกิดโรคระบาด ผลผลิตลดลง ผูเลี้ยงกุงตองหัน
มาใชการเลี้ยงกุงในระบบปด เพื่อรักษาคุณภาพของน้ําในบอกุง การเลี้ยงกุงในระบบนี้ ผุเลี้ยงตอง
ลงทุนมากขึ้น และตองมีทักษะการจัดการบอที่ดีพอ ตอมามีผูนําพันธุกุงขาวจากตางประเทศเขามา
เลี้ยงแทนกุงกุลาดําที่มีโอกาสเปนโรคสูง แตผลผลิตกุงขาวมีขนาดเล็กกวาและราคาขายต่ํากวากุง
กุลาดํา นอกจากนี้ที่ผลผลิตประมงทะเลยังไมลดลงมากนัก อีกสวนหน่ึงเน่ืองมาจากการปรับตัวของ
ชาวประมง ทั้งในดานเครื่องมือประมงและชนิดสัตวนํ้าที่ทําประมง 

ทรัพยากรประมงทะเลไทยอยูในสภาวะเสื่อมโทรม เห็นไดชัดเจนจากปริมาณผลจับตอหนึ่ง
หนวยการลงกําลังประมงที่ลดลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ปจจุบันผลจับที่ไดการลงอวนหนึ่งชั่วโมง
ต่ํากวาที่เคยเปนกอนการทําประมงมากเกินควร ถึงกวาสิบเทา ชาวประมงที่ทําประมงในทะเลไทย
ตองลงทุนมากขึ้นแตรายไดที่ไดลดลง สงผลใหชาวประมงที่มีทางเลือกหันไปทําประมงนอกนานน้ํา
และ/หรือประกอบอาชีพอื่น ซึ่งเทากับวาลดการลงกําลังประมงในทะเลไทยลงโดยปริยาย   

3. นโยบายของรัฐ 

3.1. นโยบายประมงที่ผานมา 

ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 (2504 – 2509) รัฐใหความสําคัญแกการบํารุงรักษาพันธุ
สัตวนํ้าเพื่อใหชาวประมงมีทรัพยากรไวใช เปนแหลงรายได รวมถึงการบูรณะแหลงสัตวนํ้าทั้งนํ้าจืด
และน้ําเค็ม ในระยะปลายของแผนพัฒนาฉบับที่ 1 ไดกําหนดใหมีการสงเสริมการเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย 
การสงเสริมการประมงทะเลโดยใชอุปกรณและวิธีการสมัยใหม การสํารวจและวิจัยทรัพยากรสัตวนํ้า 
โดยกําหนดเปาหมายการเพิ่มผลผลิตประมงทะเลขึ้นรอยละ 37.3 หรือเฉลี่ยรอยละ 7.5 ตอป11 
การพัฒนาเครื่องมืออวนลากเกิดขึ้นในชวงนี้ 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (2510 – 2519) เครื่องมือประมงทะเลที่ใชกันอยูเปนการ
ทําประมงชายฝงเปนสําคัญ และชาวประมงยังมีขอจํากัดดานทักษะการทําประมงน้ําลึก รัฐมี
นโยบายใหความสําคัญแกการทําประมงเพื่อสงออก สงเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝง และจัดตั้งศูนย
พัฒนาและฝกอบรมประมงทะเล 

                                                        
11 ระหวางป 2503 – 2508 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 25 ตอป 
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ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่3 (2515–2519) รัฐเริ่มใหความสําคัญแกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนในอนาคต12 และเห็นวาไมไดมีการนํากฎหมายการอนุรักษ
ธรรมชาติที่มีอยูมาบังคับใชอยางไดผล สมควรมีการแกไขใหใชไดจริง ทรัพยากรประมงโดยเฉพาะ
สัตวนํ้าหนาดินในอาวไทยเริ่มเส่ือมโทรม ในชวงนี้รัฐชะลอเปาหมายอัตราเพิ่มผลผลิตประมงทะเล
ลงจาก รอยละ 16.6  ตอปในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 2 เปนรอยละ 11.3 สําหรับปลาทะเลในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 3 แตสําหรับกุงลดลงเล็กนอยจากรอยละ 14.9 เปน 13.1 เน่ืองจากมี
ความสําคัญในการทํารายไดจากการสงออก มีการพัฒนาที่ดินชายฝงประมาณหนึ่งลานไรเพ่ือการ
เลี้ยงกุง มีโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝง ในดานการประมงทะเลยังดําเนินการโครงการ
พัฒนาประมงทะเล วิจัยและทดลอง ออกแบบเรือประมงและเครื่องมือประเภทตางๆ สงเสริมให
ชาวประมงรูจักวิธีการประมงน้ําลึก วิธีการเดินเรือและการใชอุปกรณทันสมัยที่เหมาะสมแกการ
ประมงทะเลลึก ในดานการสํารวจ ดําเนินการสํารวจแหลงประมงในอาวไทย ทะเลจีนตอนใตและ
มหาสมุทรอินเดีย เพ่ือทําแผนที่แหลงสัตวนํ้า นอกจากนั้นมีการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องรับวิทยุ
ชายฝงและบริการขาวสารการประมง เพ่ือใหความสะดวกดานสื่อสารแกชาวประมง ทั้งยังมีโครงการ
สงเสริมอาชีพประมง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวนํ้า โดยปรับปรุงการเก็บรักษา และการแปร
รูปสัตวนํ้า โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจของชาวประมง 

ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 4 (2520 – 2524) ชวงนี้การลงแรงทําประมงในอาวไทยมี
มากเกินระดับที่เหมาะสม ทรัพยากรที่เส่ือมโทรมลง เปนเหตุใหชาวประมงสวนหนึ่งตองลงทุนตอ
เรือขนาดใหญ ออกไปทําประมงไกลมากขึ้น ขณะที่รัฐชายฝงใกลเคียงประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
200 ไมลทะเล จํากัดพื้นที่ทําประมงของเรือประมงไทยลง รัฐวางนโยบายแกไขโดยการให
ความสําคัญแกการเพาะเลี้ยงชายฝง และการทําประมงรวมในนานน้ําของรัฐชายฝงอื่นๆ 

ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่  5 (2525 – 2529) รัฐใหความสําคัญแกการเจรจารวมทุนทํา
ประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงอื่นๆ และการควบคุมเรือประมงพาณิชยของไทยให
ปฏิบัติตามขอตกลงของการรวมทุน ขณะเดียวกันสําหรับผลผลิตในประเทศ ยังมีนโยบายขยายการ
เพาะเลี้ยงชายฝง มีการกําหนดพื้นที่สําหรับการสงเสริมการเพาะเลี้ยง มีการผลิตพันธุกุงและพันธุ
ปลาที่มีราคาสูง ใหการฝกอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยง มุงสนับสนุนใหทําการเพาะเลี้ยงชายฝงเปน
อาชีพหลักมากขึ้น และเริ่มมีการปลูกปาชายเลนเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของพื้นที่ชายฝง  

ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 (2530 – 2534) รัฐกําหนดมาตรการการพัฒนาทรัพยากร
ประมงในนานน้ําไวหามาตรการ ไดแก มาตรการปรับปรุงกฎหมายการประมงใหทันสมัยสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนไป มาตรการการอนุรักษโดยการวางแผนการนําทรัพยากรมาใชอยาง
ถูกตองและเปนธรรมใหมากขึ้น มาตรการควบคุมโดยสรางเสริมสมรรถนะการควบคุมจํานวนเรือ
เครื่องมือประมงและการใชวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการเพิ่มผลผลิตโดยการปลอยพันธุ

                                                        
12 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเขาใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

25

สัตวนํ้า และมาตรการฟนฟูบูรณะแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า และยังใหความสําคัญแกการทํา
ประมงนอกนานน้ํา เพ่ือลดปญหาจํานวนเรือประมงที่มีมากเกินควร โดยการสํารวจแหลงประมงใน
นานน้ําสากลและรัฐชายฝงที่ใหเขาทําประมง และสนับสนุนการรวมทุนทําประมงตามกฎหมาย
ประมงระหวางประเทศ 

ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 (2535 – 2539) รัฐถือเปนนโยบายที่จะใหการสงเสริม
ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้าครบวงจร พัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝง โดยคํานึงถึงการอนุรักษปา
ชายเลน รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติแกไขปญหามลภาวะที่เกิดขึ้นทั้งตอการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการประมง สําหรับการทําประมงทะเลซึ่งมีปญหาการทําประมงเกินระดับที่
เหมาะสม รัฐกําหนดนโยบายเรงรัดการแกไขระเบียบขอบังคับการควบคุมเรือประมง  จัดทําแผน
แมบทการจัดการทรัพยากรประมงในระดับพื้นที่ ใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร และการ
ใชประโยชนใหไดผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งใหความสําคัญแกการลด ความสูญเสียหลังทําประมงได
มาแลว ตลอดจนการอนุรักษปะการังในเขตอุทยานแหงชาติ ในภาพรวมยังใหความสําคัญแกการ
เพ่ิมบทบาทของภาคการประมงในการพัฒนาการเกษตร 

ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 (2540 -  2544) รัฐใหความสําคัญแกการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในการสงออก ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณเขามามี
บทบาทดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความสนใจในการจัดทําโครงการการฟนฟู
ทะเลไทย13และมีบทบาทในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเริ่มการดําเนินงานในสวน
น้ีบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งน้ีกระแสการคาและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
รัฐใหความสนใจแกการพัฒนาแบบยั่งยืนมากขึ้น มีการพัฒนาบุคคลากร การถายทอดเทคโนโลยี
และขอมูลสารสนเทศเพื่อสรางวิสัยทัศนในการอนุรักษและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

ในระยะแผนพัฒนาฉบับที่  9 (2545 – 2549) รัฐกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในสวนของทรัพยากรประมงใหความสําคัญแกการฟนฟูทะเล
ไทยในแบบบูรณาการ  ครอบคลุมการอนุรักษ  การฟนฟู  และการใชประโยชนทรัพยากรชายฝง 
ทรัพยากรทะเล แหลงทองเที่ยวทางทะเล  และประมงพื้นบาน  สนับสนุนการออกกฎหมายยกเลิก
เครื่องมือประมงทะเลที่ทําลายระบบนิเวศชายฝง  โดยเฉพาะอยางยิ่งอวนรุน  อวนลาก  ประกาศเขต
และกําหนดการใชประโยชนพ้ืนที่ตลอดแนวชายฝงทะเล  ใหการคุมครองปะการัง  หญาทะเล  และ
สาหรายทะเล รวมทั้งฟนฟูชายฝงทะเลที่เส่ือมโทรมจากกระบวนการกัดเซาะ  ตลอดจนจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะจากชุมชนและกิจกรรมการพัฒนาตามแนวชายฝง  เนนการเขามามี
สวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ 

 

                                                        
13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรไดจากเรืองไรและคณะ(2541) 
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กวารอยละ  80 ของผลผลิตสัตวนํ้าเค็มไทยไดมาจากประมงทะเล  สวนที่เหลือมาจากการ
เพาะเลี้ยงชายฝง  ซึ่งมีกุงเปนสําคัญ  รองลงไปไดแก  หอยแครง  หอยแมลงภู  หอยนางรม  ปลากะพง
และปลากะรัง  โดยมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในทะเลรวม  284,492 ไร  สําหรับการเลี้ยงหอยและปลาที่
กลาวมา  รอยละ  45.73 เปนพื้นที่ที่มีผูขอเขาเลี้ยงถูกตอง  ที่เหลือมีทั้งที่ไมไดขออนุญาต  และที่ที่ไม
เอื้ออํานวยทําใหตองลงทุนสูงจึงไมมีผูเขาใช14  รัฐมีโครงการที่จะนําพื้นที่มาจัดสรรใหเกษตรกร
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตและเปนรายไดแกเกษตรกร  โดยใชการแปลงทรัพยสินเปนทุน 
จัดทําเอกสารสิทธ์ิโดยจัดสรรใหรายละไมเกินสิบไร  ทําฟารมคูสัญญา  โดยใหกรมประมงแนะนํา
เทคนิค และ ขายผลผลิตผานองคการสะพานปลา  รัฐประมาณการวาเกษตรกรจะมีรายไดไมต่ําหนึ่ง
หม่ืนบาทตอรายตอเดือนไดผลผลิต  1.5 ลานตันตอป  มูลคา  17,000 ลานบาท  ขณะนี้มีการ
ดําเนินการสํารวจเพื่อจัดทําเอกสารสิทธ์ิ และรับสมัครบุคคลเขารวมโครงการ 

3.2. นโยบายการพัฒนาการประมงแหงชาติ 

การพัฒนาการประมงไทยในปจจุบันประกอบดวยนโยบายสี่สวน คือ นโยบายการประมงใน
นานน้ําไทย นโยบายการประมงนอกนานน้ําไทย นโยบายการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมง 

นโยบายการประมงในนานน้ําไทย กําหนดเปาหมายที่จะรักษาผลผลิตไวไมใหต่ํากวา 1.7 
ลานตัน โดย แยกเปนผลผลิตจากอาวไทย 1.3 ลานตัน15 และอีก 0.28 ลานตันจากฝงอันดามัน16 
รวมเปนผลผลิตประมงทะเลไมนอยกวา 1.58 ลานตัน สวนที่เหลือเปนผลผลิตประมงน้ําจืด ทั้งยัง
กําหนดการลดการใชทรัพยากรที่ไมคุมคาลงไมต่ํากวาปละ 0.1 ลานตัน17  

สําหรับนโยบายการประมงนอกนานน้ําไทย กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือขยายแหลงทําประมง
อยางมั่นคง ใหไดวัตถุดิบมาใชในประเทศ และจัดระเบียบใหเปนไปตามขอตกลงกับรัฐชายฝง มุง
ผลักดันใหเรือประมงที่มีความยาวไมต่ํากวา 18 เมตร จํานวนไมนอยกวา 3,500 ลํา ออกไปทํา
ประมงนอกนานน้ําไดอยางถูกตอง โดยมีผลผลิตไมต่ํากวาปละ 1.8 ลานตัน  

 
 

                                                        
14 คาดวาพื้นที่ที่ยังเหลือพอจะนํามาใชขยายการเพาะเลี้ยงไดมีประมาณรอยละสิบ 
15 ผลผลิตจากอาวไทย 1.3 ลานตันแยกเปนสัตวนํ้าหนาดิน 0.75 ลานตัน ปลาผิวนํ้า 0.4 ลานตัน และผลผลิตประมงพื้นบาน 

0.15 ลานตัน 
16 ผลผลิตจากทะเลอันดามัน 0.28 ลานตันแยกเปนสัตวนํ้าหนาดิน 0.2 ลานตัน ปลาผิวนํ้า 0.05 ลานตัน และผลผลิตประมง
พื้นบาน 0.03 ลานตัน 

17 ในป 2545 ผลผลิตประมงทะเลโดยรวมเปน 2.64 ลานตัน สูงกวาเปาหมายขั้นต่ํา รอยละ 67.1 แยกเปน ผลผลิตจากอาวไทย 
1.9 ลานตัน และ จากมหาสมุทรอินเดีย 0.9 ลานตัน สูงกวาเปาหมายขั้นต่ํารอยละ 46.1 และ 221.4 ตามลําดับ ในขณะที่
ผลผลิตปลาเปดลดลง 0.042 ลานตัน ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 58.1  
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นโยบายการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า มุงเพ่ิมผลผลิตทั้งจากเพาะเลี้ยงชายฝงเพ่ือการสงออกและ
จากเพาะเลี้ยงน้ําจืดเพื่อการบริโภคในประเทศ และยกระดับรายไดของผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดย
กําหนดเพิ่มผลผลิตอยางนอยรอยละ 5 ตอป โดยการพัฒนาเทคนิคการจัดการและวิธีการ รักษา
สภาวะแวดลอม และใหการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน 

นโยบายอุตสาหกรรมประมง ใหความสําคัญการแกปญหาดานการสงออก มุงยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑตามความตองการของตลาด และปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบใหตรงความ
ตองการของโรงงานแปรรูป กําหนดเปาหมายการสงออกไมต่ํากวาปละ 1 ลานตันมูลคา 75 
พันลานบาท เพ่ิมมูลคารอยละ 10 ตอป และอัตราการบริโภคสัตวนํ้าในประเทศไมต่ํากวา 30 กก./
คน/ป โดยสงเสริมการหาแหลงวัตถุดิบใหพอกับความตองการของอุตสาหกรรม พัฒนาการตลาด
และผลิตภัณฑ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ระบบขอมูลขาวสาร และรักษาสภาวะแวดลอมไมให
เกิดความเสื่อมโทรมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 

เพ่ือดําเนินการใหไดตามที่วางวัตถุประสงคไวในนโยบายการประมงในนานน้ําไทย รัฐ
กําหนดสามมาตรการหลักดังน้ี 

1. เรงรัดการจัดการทรัพยากรประมงมาใชใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีการพัฒนาควบคูไปกับ
การอนุรักษ 

2. ฟนฟูทรัพยากรประมงและสภาวะแวดลอม เพ่ือใหสามารถคงระดับศักยภาพการผลิตสูงสุด
ไดอยางยั่งยืน 

3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพชาวประมง 
 

3.2.1. นโยบายการจัดการทรัพยากรประมง 
 ในการจัดการทรัพยากรประมง แนวทางที่กําหนดไวประกอบดวย การควบคุม

เรือประมง เครื่องมือประมง  พ้ืนที่ทําประมง ฤดูการทําประมง ใหสิทธิทําประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าแกชาวประมงในทองถ่ิน และเสริมสรางสมรรถนะของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 เพ่ือควบคุมจํานวนเรือประมง มาตรการที่จะนํามาใช ไดแก การแกไขกฎหมายการ
ตอเรือประมงโดยใหอํานาจกรมเจาทาควบคุมการตอเรือทุกขนาด การกําหนดสีของเรือประมงตาม
ประเภทการใชงานและการทําประมง การปรับปรุงระบบการรับจดทะเบียนเรือและการออก
ใบอนุญาตใหอยูในที่เดียวกัน และการกําหนดระเบียบและแผนปฏิบัติในการควบคุมเสนทางเดินเรือ
ประมง ทั้งน้ีหนวยงานหลัก ไดแก กรมประมง กรมเจาทา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
กองทัพเรือ 
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 เพ่ือควบคุมเครื่องมือประมง มาตรการที่จะใชไดแก การกําหนดชนิด ขนาด จํานวน
และวิธีใชเครื่องมือประมงใหสอดคลองกับปริมาณทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมายใหสามารถใช
ควบคุมการนําเขาเครื่องมือประมงที่ทําลายพันธุสัตวนํ้ารุนแรง การปรับปรุงอัตราอากรตาม
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง และการกําหนดแนวทางลดเครื่องมือประมงที่มีมากเกินจํานวนที่
กําหนดหรือที่ทําลายพันธุสัตวนํ้ารุนแรง หนวยงานหลักไดแก กรมประมง สมาคมประมงแหง
ประเทศไทย และ กรมศุลกากร  

 เพ่ือควบคุมพ้ืนที่ทําประมง ซึ่งใหความสําคัญแกการอนุรักษและลดความขัดแยง
ระหวางชาวประมง มาตรการที่จะใชไดแก การกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษปะการัง สาหรายทะเล หญา
ทะเล และพรรณไมนํ้า การกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรประมงในบริเวณปาชายเลนที่นํ้าทวม
ถึง การกําหนดเขตอนุญาตทําประมงแยกตามลักษณะการประกอบการหรือขนาดเรือ หนวยงาน
หลักไดแก กรมประมง กรมปาไม องคการบริหารจังหวัด  และสมาคมประมงฯ 

 เพ่ือควบคุมฤดูการทําประมง มาตรการที่จะใชไดแก การกําหนดเขตและฤดูหามจับ
สัตวนํ้าใหตอเนื่องเพื่อใหความเปนธรรมแกชาวประมงในแตละทองถ่ิน การกําหนดชนิดและขนาด
สัตวนํ้าที่หามทําประมงโดยเฉพาะสัตวนํ้าที่หายาก/ใกลสูญพันธุ/มีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง การ
กําหนดชนิด ขนาดและปริมาณสัตวนํ้าที่ตองขออนุญาตมีไวในครอบครองเพื่อการสงออกหรือนําเขา 
หนวยงานหลักไดแก กรมประมง กรมปาไม องคการบริหารจังหวัด และกรมศุลกากร 

 เพ่ือสงเสริมการใหสิทธิทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแกชาวประมงในทองถ่ิน 
มาตรการไดแก การจัดระเบียบพื้นที่ทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยเนนสิทธิทําประมงหนาบาน
ของชาวประมงในทองถ่ิน การสนับสนุนการนําระบบโควตาการทําประมงมาใชในแตละพื้นที่ และ
การสนับสนุนการเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมงชององคกรอกชนและองคกร
ทองถ่ิน หนวยงานหลักคือ กรมประมง  องคการบริหารจังหวัด และสมาคมประมงฯ 

 เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะของหนวยงานที่เกี่ยวของ มาตรการที่จะใชไดแก การจัดตั้ง
คณะกรรมการควบคุมการประมงประจําเขตและจังหวัด การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายหนวย
ตรวจการประมง การสนับสนุนใหจัดตั้งคณะกรรมการในภาคเอกชนในแตละจังหวัดเพื่อ
ประสานงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานควบคุมการทําประมงของหนวยราชการที่เกี่ยวของ  
หนวยงานหลักคือ กรมประมง  องคการบริหารจังหวัด สมาคมประมงฯ  และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

3.2.2. นโยบายการฟนฟูทรัพยากรประมง 
 แนวทางการฟนฟูทรัพยากรประมง ประกอบดวย การควบคุมและแกไขคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่มีตอทรัพยากรประมง  การประเมินผลและตรวจสอบ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง การพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง  
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 การแกไขคุณภาพสิ่งแวดลอมใหความสําคัญแก การควบคุมการปลอยน้ําเสียจาก
โรงงาน ชุมชน และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยูแลว นอกจากนี้กําหนดมาตรการ
ใหมีการจัดตั้งหนวยตรวจสอบคุณภาพน้ําตามแหลงประมงที่สําคัญเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับการประมง หนวยงานหลักไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
ประมง และสํานักงานจังหวัด 

 การประเมินผลและตรวจสอบสภาวะการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง   เปน
แนวทางที่ จะให ไดมาซึ่ งขอมูลเพื่ อนําไปใช ในการจัดการทรัพยากรประมง  กําหนดให
สถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานสวนนี้ 

 การพัฒนาและฟนฟู แหลงประมง กําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับประมงทะเลไวส่ี
มาตรการ ไดแก การเรงรัดการทําแผนการใชประโยชนและจัดสรางแหลงที่อยูอาศัยสัตวนํ้า (ไดแก 
ปะการังเทียม)ในแหลงประมงที่เส่ือมโทรม การสงเสริมการบริหารจัดการการใชทรัพยากรประมง
โดยเฉพาะการประมงพื้นบาน ฟนฟูสภาพปาชายเลนเพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าวัยออน รวมทั้ง
การผลิตและปลอยพันธุสัตวนํ้าเพื่อฟนฟูทรัพยากร หนวยงานหลัก คือ กรมประมง กรมเจาทา   
กรมปาไม กองทัพเรือ สํานักงานจังหวัด องคกรชาวประมงทองถ่ิน และสมาคมประมงฯ 

3.2.3. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมอาชีพชาวประมง 
  ใหความสําคัญแกการปรับปรุงประสิทธิภาพ  แนวทางประกอบดวย การพัฒนา

ประสิทธิภาพเรือและแรงงานประมง การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมงและการประมงพื้นบาน 
และ การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารดานการประมง 

 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเรือและแรงงานประมง ประกอบดวย การปรับปรุง
มาตรฐานเรือและผูควบคุมเรือ การสนับสนุนการเปลี่ยนเรือไมเปนเรือเหล็ก การจัดทําทะเบียน
ลูกเรือประมง การจัดทําแผนฝกอบรมชาวประมง หนวยงานหลักประกอบดวย กรมประมง        
กรมเจาทา กระทรวงมหาดไทย กองทัพเรือ และ สํานักงานจังหวัด 

 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจประมง ประกอบดวย การสงเสริมการเขามามี
บทบาทขององคกรชาวประมงและเอกชน การจัดตั้งกองทุนสงเคราะหชาวประมง  การสงเสริมการ
จัดตั้งบริษัทประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจประมง การสนับสนุนการคนควาทางวิชาการและ
เทคโนโลยี การจัดสรางเครื่องหมายการเดินเรือ หนวยงานหลักคือ กรมประมง กรมสงเสริมสหกรณ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ องคการสะพานปลา สถาบันการศึกษา สํานักงานจังหวัด 
กองทัพเรือและกรมเจาทา 
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 แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธและขาวสาร ประกอบดวย การพัฒนา
ประสิทธิภาพหนวยงาน การพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือ และการใหความสําคัญแกการสราง
จิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอม หนวยงานหลัก ไดแก กรมประมง     
กรมประชาสัมพันธ สํานักงานจังหวัด กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสมาคมประมงฯ 

4. ประเด็นปญหาที่จะตองแกไข 

4.1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงทะเล 

การลงกําลังประมงมากเกินควรสงผลใหทรัพยากรประมงในทะเลไทย โดยเฉพาะทรัพยากร
สัตวนํ้าหนาดินในอาวไทย เส่ือมโทรมลงตั้งแตป 2520  จํานวนการลงแรงประมงอวนลากมีมาก
เกินควรมาตั้งแตป 2516 (บุญเลิศ ผาสุก 2530) ชาวประมงปรับตัวดวยการออกไปทําประมงใน
นานน้ําอื่น ซึ่งสวนหนึ่งก็ยังมีปญหาการละเมิดขอบังคับของรัฐชายฝง เรืออวนลากที่ยังทําประมงอยู
ในนานน้ําไทยมักเปนเรืออวนลากขนาดเล็ก (ความยาวต่ํากวา 18 เมตร) เรือประมงขนาดใหญ
หาทางออกไปทําประมงนอกนานน้ํา เจาของเรือบางรายที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่น เลิก
ทําประมงเนื่องจากรายไดที่ไดไมสูงมากดังที่เคยเปนมาเมื่อทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ ตองลงทุน
มากขึ้น แตจับสัตวนํ้าไดนอยลง ผูที่เขามารับชวงซื้อเรือตอมักเปนผูที่มีทักษะการทําประมงอยูแลว 
เชน ไตเรือ  หรือผูที่เคยรับจางทําประมง แตไมมีเรือเปนของตนเอง เจาของเรือเดิมไมนิยมให
ลูกหลานทําประมงสืบตออาชีพนี้ แตนิยมสงใหเรียน เพ่ือใหสามารถทําอาชีพอื่นที่ไมใชประมง มี
ชาวประมงบางรายที่เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  

โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมาแลวจํานวนเรือประมงจึงไมลดลง เม่ือผลจับในอาวไทย
ลดลง ชาวประมงปรับตัวดวยการยายแหลงทําประมง  เรือขนาดใหญสวนหน่ึงออกไปทําประมงนอก
นานน้ําไทย ซึ่งใหผลตอบแทนสูง18 ชาวประมงอวนลากที่ยังทําประมงในนานน้ําสวนหน่ึงขนยายเรือ
จากอาวไทยไปทําประมงในฝงอันดามัน ซึ่งแมระดับน้ําจะมีความลึกมากกวาอาวไทย แตโดย
เปรียบเทียบทรัพยากรสัตวนํ้าก็ยังอุดมสมบูรณมากกวาอาวไทย ทั้งชาวประมงยังดัดแปลงเรืออวน
ลากเพื่อใหจับสัตวนํ้าอื่นๆที่เห็นวายังพอทําได เชน ดัดแปลงเครื่องมือใหทําประมงปลาทูได 
ดัดแปลงเครื่องมือเปนอวนที่ใชทําประมงกลางน้ํา แทนที่จะมุงจับสัตวนํ้าหนาดินแตอยางเดียว 
ดัดแปลงเรืออวนลากไปทําประมงปลากะตัก ซึ่งเปนที่ตองการของประเทศผูนําเขา (ไดแก ญี่ปุนและ
มาเลเซียเปนสําคัญ)   

 
 

                                                        
18  ยังมีการตอเรือใหมในชวงน้ี คาดวาเปนเรือที่นําไปใชนอกนานน้ํา 
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เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลศักยการผลิตของสัตวนํ้าแตละชนิดเทาที่มีอยู พบวาสําหรับสัตว
นํ้าเศรษฐกิจที่สําคัญ ทั้งปลาผิวน้ํา เชน ปลาทู ปลาลัง ปลาโอ และสัตวนํ้าหนาดิน เชน ปลาหมึก 
และ กุง มีการทําประมงนําสัตวนํ้ามาใชเกินศักยแลวทั้งน้ัน ทรัพยากรสัตวนํ้าทั้งในนานน้ําไทยอยูใน
สภาวะเสื่อมโทรมเห็นไดจากปริมาณผลจับตอหนึ่งหนวยการลงแรงประมงที่ลดลงถึงกวาสิบเทาตัว19 

แมวาปริมาณผลผลิตสัตวนํ้าโดยรวมจะไมลดลงอยางชัดเจน เน่ืองจากการปรับตัวเพื่อความ
อยูรอดของชาวประมง แตสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสะทอนไดดวยผลจับตอหนึ่งหนวย
การลงแรงประมงที่ลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งหมายความวาเพื่อจับสัตวนํ้าในจํานวนเทาเดิม ชาวประมง
ตองลงแรงมากขึ้น ตนทุนจับสัตวนํ้าสูงขึ้น ผลตอบแทนสุทธิของชาวประมงลดลง การทําประมงเปน
อาชีพที่ไมไดทํารายไดมากดังที่เปนมาในชวงที่ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ 

4.2. การควบคุมจํานวนเรือประมง 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในนานน้ําไทย เกิดจากการลงแรงประมงจับสัตวนํ้า
มากเกินระดับศักยการผลิต ทรัพยากรสัตวนํ้าเปนทรัพยากรที่สรางเสริมได (Renewable resource)  
ฝูงสัตวนํ้ามีการเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนได ดังนั้นหากการทําประมงเปนไปในลักษณะการจับสัตวนํ้า
มาใชในจํานวนไมมากกวาที่ฝูงสัตวนํ้าเติบโตขึ้น ความอุดมสมบูรณของสัตวนํ้าในนานไทยจะไม
ลดลง ธรรมชาติของทะเลไทยเอื้อใหฝูงสัตว นํ้ามีการเจริญเติบโตตามระดับศักยการผลิตที่
นักวิชาการจากกองประมงทะเลศึกษาไวดังไดกลาวมาขางตนแลว แตการลงแรงประมง เชนจํานวน
เรือที่ออกทําประมง ที่มีมากเกินระดับที่เหมาะสม มีการทําประมงสัตวนํ้าขึ้นมามากกวาระดับศักย
การผลิต  สงผลใหทรัพยากรสัตวนํ้า เส่ือมโทรมลง ทะเลไทยมีสัตวนํ้านอยลง ชาวประมงจึงตอง
ลงทุนมากขึ้นเพื่อจับสัตวนํ้าในจํานวนเดิม ไดรับผลตอบแทนสุทธิที่ลดลง 

รัฐตระหนักในปญหาจํานวนเรือโดยเฉพาะเรืออวนลากที่มีจํานวนมากเกินกวาระดับที่
เหมาะสม มาตั้งแตป 2516 และเห็นวาควรจะตองลดจํานวนเรือลง นักวิชาการกรมประมงเห็นวา
ควรลดจํานวนการลงแรงประมงลงครึ่งหน่ึงของที่เปนอยูในป 2524 20  

ในป 2525 เพ่ือควบคุมจํานวนเรืออวนลาก กรมประมงเปดโอกาสใหเรืออวนลากที่ไมไดจด
ทะเบียนมาจดทะเบียนใหถูกตอง ขณะนั้นเรืออวนลากมีอยูกวาหนึ่งหม่ืนลํา และเขามาจดทะเบียน 
10,047 ลําในปน้ัน ในป 2527 เรือที่จดทะเบียนลดลงเปน 9,101 ลํา แตตอมาอีกสองปมีการตอ
เรืออวนลากเพิ่มขึ้นอีกกวาแปดรอยลํา ในป 2528 นอกจากเรืออวนลากที่กลาวมา ยังมีเรืออวน
ลอมจับ 1,227 ลําสวนมากเปนเรืออวนดํา อวนปลาอินทรีย และอวนปลาทู (บุญเลิศ ผาสุก 
2530)   

                                                        
19 จาก  298 กก.ตอหนึ่งชั่วโมงลงอวนในอาวไทยในป 2504 เปน 52 กก.ในป 2516 และ เปนเพียง 20 กก. ในป 2532       

( วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน  2539 อางถึงขอมูลจากการสํารวจโดยเรือสํารวจประมง 2 กองประมงทะเล กรมประมง) 
20 ในป 2524 มีการลงแรงประมงอวนลาก 11.47 ลานชั่วโมง จับสัตวนํ้าหนาดินได 571.78 พันตัน ผลจับตอหน่ึงชั่วโมงการลง
อวนเปน 49.8 กก. (มัทนา บุญยุบลและสมศักดิ์ ปราโมกขชุติมา 2525)  
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รัฐมีนโยบายควบคุมจํานวนเรืออวนลากและอวนรุนมาตั้งแตป 2532   โดยไมอนุญาตให
เพ่ิมจํานวนเรือ และจะลดจํานวนเรือประเภทนี้ลง เน่ืองจากเปนเครื่องมือประมงที่มีอัตราการ
ทําลายสัตวนํ้าหนาดินสูง 

กอนป 2535 จํานวนเรืออวนลากที่จดทะเบียนถูกตองยังมีมากกวาหนึ่งหม่ืนลํา แตลดลง
เปน 9,465 ลําในป 2535 และลดลงตามลําดับหลังจากนั้นเปน 9,086 ลําในป 2536 สวนเรือ
อวนรุนที่จดทะเบียนลดลงจาก 1,907 ลําในป  2532  เปน 808 ลําในป 253621 และเพิ่มเปน 
6,198 ลําในป 2538 และ 5,163 ลําในป 2543  สวนเรืออวนรุนที่ใชเรือมีเครื่องยนตในเรือมี 
1,458 ลําในป 2528 ลดลงเปน 1,142 ลําในป 2538 (ตารางที่ 10) 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในทะเลไทยเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหจํานวน
เรือประมงไทยลดลง โดยเฉพาะเรือที่ทําประมงในทะเลไทย  

ตารางที่ 10    สรุปการเปลี่ยนแปลงจํานวนเรืออวนลาก อวนรุน 

ปพ.ศ. เรืออวนลาก เรืออวนรุน 
2525 จดทะเบียน 10,047 ลํา  
2527 จดทะเบียน 9,101 ลํา  
2529 ตอเพ่ิมมากกวา 800 ลํา 

สํามะโนประมง รายงานวาม ี7,234 ลํา 
สํามะโนประมง รายงานวามเีรืออวนรุน
เฉพาะที่มีเครือ่งยนต 1,458 ลํา 

2532 ควบคุมจํานวนเรืออวนลาก ควบคุมจํานวนเรืออวนรุน 
สํามะโนประมง รายงานวามเีรืออวนรุน
เฉพาะที่มีเครือ่งยนต 1,907 ลํา  

2535 จดทะเบียน 9,465 ลํา  
2536 จดทะเบียน 9,086 ลํา สํามะโนประมง รายงานวามเีรืออวนรุน

เฉพาะที่มีเครือ่งยนต 808 ลํา 
2538 สํามะโนประมง รายงานวาม ี6,198 ลํา สํามะโนประมง รายงานวามเีรืออวนรุน

เฉพาะที่มีเครือ่งยนต 1,142 ลํา 
2542 สํามะโนประมง รายงานวาม ี5,163 ลํา  

 

 

 

 

                                                        
21 ขอมูลจากสถิติเรือประมงไทย ป 2536 
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จํานวนเรือประมงทั้งหมดตามรายงานสํามะโนประมงพ.ศ. 2528 เปน 53,457 ลํา เพ่ิมขึ้น
รอยละ 2.1 เปน 54,538 ลําในป 2538 ในจํานวนนี้มีเรือที่ออกไปทําประมงนอกนานน้ํา     
1,038 ลํา สวนใหญเปนเรืออวนลากแผนตะเขและอวนลากคูที่ไปทําประมงในอินโดนีเซีย และ 
เมียนมาร  ในป 2543 จํานวนเรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 จากป 2538 เปน  58,119 ลํา22 สวนที่เพ่ิม
เปนเรือที่มีเครื่องยนตนอกเรือ ใชในประมงพื้นบานทําประมงไมหางฝงมากนัก เรือพวกนี้ไมทําอวน
ลากแผนตะเขหรืออวนลากคู และสวนที่เพ่ิมยังเปนเรือที่มีเครื่องยนตในเรือขนาดใหญมีความจุไม
นอยกวา 50 ตันกรอส ไปทําประมงนอกนานน้ําไทย สวนที่ลดลงไดแก เรือมีเครื่องยนตในเรือขนาด
เล็ก (ต่ํากวา 10 ตันกรอส) และขนาดกลาง (10 – 49 ตันกรอส) ลดลง 2,019 ลํา สวนใหญเปน
เรืออวนลากแผนตะเขหรืออวนลากคูที่ทําประมงในนานน้ําไทย 

โครงสรางองคประกอบเรือประมงตางกันไปในระยะที่ผานมา เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนของ
ชาวประมง ในป 2528 เรือที่มีเครื่องยนตในเรือมี 16,982 ลํา คิดเปนรอยละ 31.78 ของเรือ
ทั้งหมด ในจํานวนนี้เกือบครึ่งคือรอยละ 13.54 เปนเรืออวนลาก ในกลุมเรืออวนลากกวาครึ่ง(รอย
ละ 7.20)เปนเรืออวนลากขนาดกลาง รองลงมา เปนเรืออวนลากขนาดเล็ก(รอยละ 5.07)  ที่เหลือ
เปนเรืออวนลากขนาดใหญ (รอยละ 1.27)  

ในป 2538 เรือที่มีเครื่องยนตในเรือลดลงเปน 15,282 ลํา หรือรอยละ 28.02 ของเรือ
ทั้งหมด เปนเรืออวนลาก รอยละ 11.36 จํานวนเรืออวนลากลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางขนาดเรือ โดยมีเรือขนาดใหญเพ่ิมขึ้น(รอยละ 2.43)แตขนาดเล็กและขนาดกลางลดลง 
(เปนรอยละ 2.47 และ6.46 ตามลําดับ) เรือที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นในชวงนี้เปนเรือที่มีเครื่องยนตนอก
เรือทําประมงอวนลอยเปนสําคัญ และที่เพ่ิมอีกกลุมหน่ึงคือเรือที่มีเครื่องยนตในเรือขนาดกลางและ
ขนาดใหญ  

ในป 2543 เรือที่มีเครื่องยนตในเรือลดลงอีกเปน 13,263 หรือรอยละ 22.82 ของ
เรือประมงทั้งหมดในปน้ี จํานวนเรืออวนลากลดลงเปน 5,163 ลํา23 เรือที่เพ่ิมขึ้นในชวงนี้เปนเรือ
อวนครอบปลากะตัก อวนลอยปลาทู อวนลอมซั้ง และอวนลอมจับปลาทู ซึ่งเปนเครื่องมือทําประมง
ปลาผิวน้ํา ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตวนํ้าหนาดินสงผลใหเรืออวนลากที่ทําประมง
สัตวนํ้าหนาดินเปนหลักลดจํานวนลงโดยปริยาย ชาวประมงหันไปทําอวนลอมและอวนลอยมากขึ้น 
นอกจากนี้เรือที่เพ่ิมจะเปนเรือขนาดใหญที่ออกไปทําประมงนอกนานน้ํา 

 

                                                        
22 วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน (2544) ประมาณการวามีเรือประมงทั้งหมด 61,321 ลํา เปนเรือที่มีเครื่องยนตในเรือ 14,965 ลํา 
นอกเรือ 43,240 ลํา และไมมีเครื่องยนต 3,116 ลํา ในจํานวนนี้เปนเรือที่ไมไดจดทะเบียน 18,485 ลํา จํานวนการประมาณ
การนี้ มากกวาขอมูลของสํามะโนประมงทะเลพ.ศ. 2543 ซ่ึงรายงานวามีเรือทั้งหมด 58,119 ลํา  เปนเรือที่มีเคร่ืองยนตในเรือ 
13,263 ลํา นอกเรือ 42,417 ลํา และไมมีเครื่องยนต 2,639 ลํา  

23 ป 2528 มีอวนลากรวม 7,234 ลํา ลดลงเปน 6,198 ลําในป 2538 และลดลงอีกเปน 5,163 ลําในป 2543  
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ตารางที่ 11   จํานวนเรือประมงตามรายงานสํามะโนประมง 

ปพ.ศ. จํานวนเรอืท้ังหมด 
(ลํา) 

ท่ีมีเครื่องยนตในเรือ 
(ลํา) 

ท่ีมีเครื่องยนตนอกเรือ 
และไมมีเครื่องยนต (ลํา) 

2528 53,457 16,982 36,475 
2538 54,538 15,282 39,256 
2543 58,119 13,263 44,856 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 

จากจํานวนเรือที่สํามะโนประมงทะเลรายงานวามีอยู 58,119 ลํา ตามรายงานสถิติ
เรือประมงไทย มีเพียง 18,146 ลํา(ซึ่งไมถึงหน่ึงในสามของเรือประมงทั้งหมด)ที่จดทะเบียนไว
ถูกตองกับกรมประมง ขอนี้เปนปญหาในการควบคุมจํานวนเรือ นอกไปจากการที่รัฐไมสามารถใช
มาตรการลดจํานวนเรือลงใหมีการลงแรงประมงในระดับที่เหมาะสมได เน่ืองจากมีขอจํากัดทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจของชาวประมงซึ่งสวนมากไมมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่น ขอจํากัดดาน
สังคมเนื่องจากเรือประมงสวนใหญเรือเปนเรือขนาดเล็กและชาวประมงเองยังขาดทักษะในการ
ประกอบอาชีพนอกการประมง สําหรับเรือประมงขนาดใหญ รัฐยังไมสามารถเขาแทรกแซงเพื่อลด
จํานวนเรือลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอจํากัดดานการบริหาร เน่ืองจากที่ผานมาการจด
ทะเบียนเรือตองทําที่กรมเจาทา/กรมการขนสงทางน้ํา/พาณิชยนาวี แตการขออาชญาบัตรทํา
ประมงตองขอที่กรมประมง แยกหนวยงานกัน มีปญหาในการประสานงานการควบคุมจํานวนเรือ  

 แมรัฐจะเริ่มใหความสนใจที่จะใชวิธีซื้อเรือใหเลิกทําประมงเพื่อลดจํานวนเรือและลดการลง
กําลังประมงลง การที่ยังมีเรือทําประมงที่ไมไดจดทะเบียนก็จะยังเปนอุปสรรค เน่ืองจากจะทําใหยาก
แกการควบคุมจํานวนเรือที่เหลืออยูใหอยูในระดับที่เหมาะสมได นอกเหนือไปจากปญหาวาการลด
จํานวนเรือลงดวยการซื้อเรือออกจากการทําประมง อาจไมเปนการลดการลงกําลังทํา ประมงลง 
ดวยเรือที่ยังคงอยูอาจเพิ่มประสิทธิภาพการทําประมงใหมากข้ึน ดังเปนปญหามาแลวในประเทศที่
ใชวิธีน้ีเพ่ือการลดการลงแรงประมง งบประมาณที่ตองใชเปนจํานวนมากในการลดการลงแรงประมง
อาจไมมีประสิทธิผลตามที่ตองการ 

การควบคุมเรือใหอยูในระดับที่เหมาะสมจึงยังคงเปนปญหาสําหรับประมงไทย อยางไรก็
ตามในระยะหลังมีแนวโนมวา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในทะเลไทยทําใหเรือประมงที่
ตองใชทุนสูง ประสบปญหาความไมคุมทุน เรือขนาดใหญออกไปทําประมงนอกนานน้ํา และอีกสวน
หน่ึงก็ดัดแปลงเครื่องมือ สงผลใหจํานวนเรืออวนลากซึ่งทําลายทรัพยากรสัตวนํ้าหนาดินลดลง  
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4.3. การทําประมงที่ผิดกฎหมายและทําลายทรัพยากร 

กรมประมงไดนํามาตรการหลายรูปแบบมาใช เพ่ือรักษาและฟนฟูความอุดมสมบูรณและ
ฟนฟูของทรัพยากรสัตวนํ้า เชน การปดอาวหามทําประมงในฤดูปลาทูวางไข ซึ่งเริ่มนํามาใชครั้งแรก
ในป 2496 โดยหามทําประมงอวนลอมจับในพื้นที่ และในชวงเวลาที่ปลาทูวางไขในอาวไทย ตอมา
ในป 2502 และ 2504 แบงเวลาที่หามออกเปนสองชวง ระยะปลามีไขในเดือนม.ค.ถึงมี.ค.และชวง
วางไขในชวงกลางเดือนเม.ย.ถึงกลางเดือนกรกฎาคม แตยกเวนใหอวนลอมจับที่มีขนาดตาอวนไม
ต่ํากวา 4.7 ซ.ม.เขาทําประมงไดในชวงปลาวางไข ตอมาในป 2515 หามทําประมงอวนลากทกุชนดิ
ในชวงเดือนก.พ.ถึงมี.ค.ในอาวไทยพื้นที่ บางสวนของประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานีและ
นครศรีธรรมราช ในป 2518 เพ่ิมการหามทําประมงปลาทูโดยอวนลอยในชวงปลามีไข และในชวง
ปลาวางไขยกเวนใหเฉพาะที่ใชตาอวนไมต่ํากวา 4.7 ซ.ม. ทั้งยกเวนใหเรืออวนลากคานถางที่ทํา
ประมงกลางคืน ในที่สุดลดระยะเวลาปดอาวลงเปนสามเดือน ชวงปลามีไข15 ก.พ. – 31 มี.ค. และ
ชวงปลาวางไข 1 เม.ย.-15 พ.ค. ในป 2527 ขยายมาตรการปดอาวไปฝงอันดามัน ในพื้นที่
บางสวนของพังงาและกระบี่ในชวง 15 มี.ค.-15 ก.ค. มาตรการปดอาวมีการปรับปรุงหลายครั้ง 
ตามคํารองเรียนขอผอนผันของชาวประมง ขณะนี้การดําเนินประสพผลเปนที่ยอมรับและสงผลให
ทรัพยากรปลาทูฟนตัว จับปลาทูไดมากขึ้น  

นอกจากมาตรการปดอาวเพื่อฟนฟูทรัพยากรปลาทู กรมประมงยังกําหนดมาตรการหามทํา
ประมงอวนลอมจับที่ใชประกอบแสงไฟจากเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ในสวนของสัตวนํ้าหนาดิน มีมาตรการหามทําอวนลากและอวนรุนในพื้นที่บางสวนของ
ชลบุรีซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าระหวางเดือนม.ค.- ก.พ.  ตั้งแตป 2528   มาตรการหามทํา
ประมงอวนลากและอวนรุนในเขตพื้นที่ 3,000 เมตรจากชายฝงตั้งแตป 2528 ทั้งยังกําหนดวา
เครื่องมืออวนลากอวนรุนตองทําประมงหางจากเครื่องมืออื่นไมต่ํากวา 400 เมตร เพ่ือลดความ
ขัดแยงที่อาจเกิดกับเครื่องมือประมงชนิดอื่นโดยเฉพาะอวนลอย ซึ่งมักเปนเครื่องมือประมงพื้นบาน  

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดตาอวนตองไมต่ํากวา 2.5 ซ.ม.สําหรับเครื่องมือที่ใชแสงไฟลอ  
ไมต่ํากวา 3.2 ซ.ม.สําหรับเครื่องมือประมงปลาหมึกที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟา การหามทําประมงอวน
ลอมจับขนาดยาวเกิน 200 เมตรลึกเกิน 2.5 เมตร ขนาดตาอวนต่ํากวา 0.5 ซ.ม.ทําประมงใน
ทะเลสาบสงขลาระหวางเดือนม.ค.-ก.ค. และไมอนุญาตใหจดทะเบียนเครื่องมือประจําที่เชน โปะ
และโพงพางตั้งแตป 2521 หามทําประมงปูมาในฤดูปูวางไขเดือนต.ค.-ธ.ค. หามทําประมงปูมาใน
อาวพังงาชวงเดือนธ.ค.-ก.พ. หามทําประมงปูดวยลอบและอวนลอยระหวางเดือนพ.ย.-ธ.ค. หาม
คราดหอยลายที่ใชเรือมีเครื่องยนตในเขต 3,000 เมตรจากชายฝง หามคราดหอยทุกชนิดที่ใช
ประกอบเรือมีเครื่องยนตขนาดยาวมากกวา 14 เมตร และกําหนดซี่คราดขนาดความถี่ซี่ไมนอยกวา 
1.2 ซ.ม.และความกวางปากคราดไมเกิน 1.8 เมตร 
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การฝาฝนมาตรการเหลานี้ เปนอีกสาเหตุหน่ึงของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงใน
ทะเลไทย ยังมีปญหาการนํามาตรการที่มีอยูมาบังคับใชใหไดผล เน่ืองจากขอจํากัดดานกําลังคน 
เครื่องมือและอุปกรณ ตลอดจนงบประมาณที่ตองใชในการเฝาระวังควบคุมไมใหเกดิการฝาฝนทีย่งัมี
อยูจํากัด เม่ือเปรียบเทียบกับความยาวของชายฝงทะเลไทยและพื้นที่ที่ทําประมง 

4.4. ขอขัดแยงระหวางการประมงพาณิชยกับการประมงขนาดเล็ก 

 รายงานสํามะโนประมงทะเลนิยามการดําเนินงานของประมงไทยเปนสองกลุมคือการ
ประมงพาณิชยที่ใชเรือมีเครื่องยนตในเรือขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไปกับประมงขนาดเล็ก มีทั้งที่ไมใชเรือ 
ใชเรือไมมีเครื่องยนต  เรือมีเครื่องยนตนอกเรือ และเรือมีเครื่องยนตในเรือขนาดต่ํากวา 10 ตันกรอส  

 ในป  2538 ครัวเรือนประมงทั้งสิ้นมี 53,112 ครัวเรือนแยกเปนประมงพาณิชย 5,492 
ครัวเรือน(รอยละ 10.34) และประมงขนาดเล็ก 47,620 ครัวเรือน(รอยละ 89.66) ในป 2543 จํานวน
ครัวเรือนประมงเพิ่มขึ้นรอยละ  8.83 เปน 57,801 ครัวเรือน แตประมงพาณิชยลดลงรอยละ 18.83 เหลือ 
4,458 ครัวเรือน(รอยละ 7.71 ของครัวเรือนประมงทั้งหมดในปนี้) ขณะที่ประมงขนาดเล็กเพิ่มขึ้นรอยละ 
12.02 เปน 53,343 ครัวเรือน(รอยละ 92.29) สวนที่เพิ่มขึ้นนี้สวนใหญใชเรือมีเครื่องยนตนอกเรือ ทํา
ประมงชายฝงเปนสําคัญ นาสังเกตวาโครงสรางครัวเรือนประมงเปลี่ยนแปลงไปโดยมีครัวเรือนประมง
ขนาดเล็กมากขึ้นแตครัวเรือนประมงพาณิชยลดลง เครื่องมือประมงหลักของประมงพาณิชยคืออวนลาก 
ในขณะที่เครื่องมือประมงหลักของประมงขนาดเล็กคืออวนติดตา24 สวนใหญเปนอวนลอยกุงและ      
อวนจมปู25 

 จากการศึกษาของกองเศรษฐกิจการประมง พบวาปริมาณสัตวน้ําที่ทําประมงไดโดยประมง
ขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 5.65 ของปริมาณสัตวน้ําที่ทําประมงทะเลได แตมีมูลคาคิดเปนรอยละ 18.70 
เนื่องจากสัตวน้ําที่ทําประมงไดเปนชนิดที่ขายไดราคาสูง26  

 ดังนั้นแมจํานวนเรือที่ใชในกลุมครัวเรือนประมงขนาดเล็กจะมีจํานวนมากและเปนสวน
ใหญของเรือประมงไทย แตก็เปนเรือขนาดเล็ก และมักเปนเรือที่มีเครื่องยนตนอกเรือ ทําประมงไดไม
หางฝง 

 

                                                        
24 รอยละ 47.1 ของครัวเรือนประมงพาณิชยในป 2538 ใชอวนลาก และลดลงลงมาเปน รอยละ 44.4 ในป 2543 หันไปใชอวน
ติดตา และลอบเพิ่มขึ้น  ในสวนครัวเรือนประมงขนาดเล็ก ในป 2538 รอยละ 52.1ใชอวนติดตาและเพิ่มเปนรอยละ 54.8 ในป 
2543 เครื่องมืออื่นๆที่ครัวเรือนประมงขนาดเล็กใชมากขึ้นไดแก อวนครอบ และอวนรุน ลดการใชอวนลากลงเชนกัน 

25 จับปูมาเปนสําคัญ 
26 เปนการศึกษาผลผลิตหมูบานประมงทะเลในป 2537 (กองเศรษฐกิจการประมง 2539) 
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การกลับเขามาทําประมงในนานน้ําไทยของเรืออวนลาก ในระยะแรกๆ หลังจากที่ประเทศ
เพ่ือนบานประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทําใหทรัพยากรประมงในนานน้ําไทยเสื่อมโทรมลงอยาง
รวดเร็ว การใชเครื่องมืออวนลาก อวนรุน มักจะเปนปญหากับอวนลอย เน่ืองจากเรืออวนลาก อวน
รุนที่ทําประมงใกลชายฝงอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกอวนลอยที่ชาวประมงวางไวดักสัตวนํ้า 
ขณะเดียวกันการวางอวนลอยก็เปนอุปสรรคแกการเดินเรือและการลาก-รุน สถานการณดีขึ้นเมื่อ
การทําประมงอวนลากในนานน้ําไทย ไดรับผลตอบแทนต่ํา เน่ืองจากทรัพยากรเสื่อมโทรม ทําให
เรืออวนลากในนานน้ําไทยลดจํานวนลง ทั้งตอมาสวนหนึ่งของอวนลากขนาดใหญออกไปทําประมง
นอกนานน้ําอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่จํานวนเรืออวนลอยในทะเลไทยเพิ่มขึ้น  แตการดัดแปลงเครื่องมือ
ประมงเปนอวนปลากะตัก โดยเฉพาะที่ประกอบแสงไฟลอ กอใหเกิดปญหาการทําลายสัตวนํ้าวัย
ออนที่ตามแสงไฟเขามาติดอวนปลากะตัก ซึ่งใชตาอวนถี่ เพ่ือจับปลากะตักที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้
ยังมีปญหาระหวางเรือคราดหอยกับประมงขนาดเล็ก ในแหลงทําประมงใกลชายฝง 

แมจะมีมาตรการหามอวนลากอวนรุนทําประมงในระยะ 3,000 เมตรจากชายฝง เพ่ือรักษา
ทรัพยากรสัตวนํ้าหนาดินและสัตวนํ้าวัยออนไว แตในทางปฏิบัติยังมีปญหาในการควบคุม 

ประมงขนาดเล็กมีขอจํากัดดานแหลงประมง เรือขนาดเล็กไมสามารถออกทําประมงไกลฝง 
สวนใหญประมงขนาดเล็กโดยเฉพาะที่ใชเรือมีเครื่องยนตนอกเรือ และไมมีเครื่องยนต ทําประมงวัน
ตอวัน  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในนานน้ําสงผลกระทบโดยตรงตอประมงขนาดเล็ก 
ในขณะที่ประมงพาณิชยยังมีทางเลือกที่จะออกไปทําประมงนอกนานน้ํา 

4.5. ปญหาตนทุนการทําประมงและแรงงานประมง 

ตนทุนทําประมงที่สําคัญคือน้ํามันดีเซล ซึ่ง ในป 2534 ตนทุนน้ํามันของเรืออวนลากต่ํา
กวาครึ่งหน่ึงของตนทุนรวมเล็กนอย27 แตในป 2547 ขยับสูงขึ้น เปนกวาครึ่งและสูงกวารอยละ 60 
ในบางขนาดของเรือ พบวารายไดสุทธิจากการประมงเรืออวนลากและอวนรุนมีแนวโนมลดลงและ
ขาดทุนในเรือบางประเภท โดยเฉพาะเรือขนาดเล็กที่ยังทําประมงในอาวไทย ในสถานการณที่
ทรัพยากรเสื่อมโทรมลง คาใชจายทําประมงสูงขึ้น เน่ืองจากจับสัตวนํ้าไดไมงายดังที่เคยเปนเมื่อ
ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ ทั้งราคาน้ํามันยังสูงขึ้นตลอดมาเปนปญหากับเรือประมงไทย 

ตนทุนสําคัญอันดับที่สองคือแรงงาน ซึ่งประกอบดวย ไต และ ลูกเรือ คาแรงงานคิดเปน
ประมาณรอยละ 15 ของตนทุนทําประมง ปจจุบันแรงงานในเรือประมงสวนใหญเปนแรงงาน
ตางชาติ และเจาของเรือมีปญหาการหาคนทํางาน เน่ืองจากการเปนลูกเรือประมง เปนงานหนัก 
แรงงานไทยมีโอกาสหางานอื่นที่ดีกวา ไมนิยมที่จะเปนลูกเรือ เจาของเรือที่จางแรงงานตางชาติ ตอง
จายคาตอบแทนใหแกนายหนาที่หาแรงงานตางชาติมาเปนลูกเรือเปนรายหัว การเปลี่ยนคนงาน
หมายถึงตนทุนเพิ่มขึ้น ทั้งยังหาคนมาทํางานไดยาก ขาดแคลนแรงงานที่จะรับจางเปนลูกเรือประมง 

                                                        
27 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2536 
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ปจจุบันแรงงานที่ใชนอกจากไตเรือแลว  แรงงานที่ดอยทักษะทํางานหนัก จะเปนแรงงานตางชาติ 
เปนพมาเปนสวนใหญ เจาของเรือเมื่อจางแรงงานพวกนี้ไดจะใชวิธียายแรงงานจากเรือไปลําตอลํา
กลางทะเล ปองกันแรงงานหลบหนีขึ้นฝงระหวางเอาเรือเขาเทียบทา  

ปจจุบันเรือประมงแกปญหาตนทุนคาน้ํามันและแรงงานที่หายาก โดยลดการนําเรือเขา
เทียบทาลง แตจะใชเรือขนสัตวนํ้าวิ่งรับสัตวนํ้ารวมกันจากเรือประมงหลายลํากลางทะเล เขามา
เทียบทาขนถาย  

5. ทางเลือกและขอเสนอในการจัดการในหาปขางหนา  
 แมประเทศไทยจะเปนผูสงออกสินคาอาหารทะเลอันดับนําของโลก แตทรัพยากรปะมงใน

ทะเลไทยอยูในสภาวะเสื่อมโทรม มูลคาของการสงออกสวนใหญมาจากกุง ซึ่งไดจากการเพาะเลี้ยง
เปนสําคัญ และในปจจุบันการเลี้ยงกุงก็ถูกจํากัดลงดวยความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดลอมชายฝง 
การขยายตัวของการเลี้ยงกุงจะไมเปนไปอยางรวดเร็วเชนที่ผานมา มีปญหาสภาวะแวดลอมที่จะตอง
แกไข สภาวะแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยเชนในอดีตทําใหการเลี้ยงกุงตองลงทุนสูงขึ้นในขณะที่ผลได
ลดลง สภาวะเชนนี้ประมงไทยไดพบมาแลวในกรณีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในอาวไทย ซึ่งรัฐ
ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝงเขามาชดเชยผลผลิตจากประมงทะเล เม่ือทั้ง
ทรัพยากรทั้งในทะเลไทยและชายฝงเส่ือมโทรมลง ทางเลือกหนึ่งของชาวประมงคือการออกไปทํา
ประมงนอกนานน้ํา แตก็ทําไดเฉพาะประมงพาณิชย สวนใหญของเรือประมงไทยเปนประมงขนาด
เล็ก ใชเรือมีเครื่องยนตนอกเรือ ทําประมงใกลฝง มีขอจํากัดดานพื้นที่ที่ออกทําประมง ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรทะเลจึงเปนปญหามากที่สุดสําหรับชาวประมงขนาดเล็ก  ซึ่งดอยทางเลือกใน
การประกอบอาชีพอื่นนอกจากการประมง  

จากขอมูลของการสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเลพ.ศ.2543 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เรือที่ใชทําประมงขนาดเล็กมีทั้งหมด 51,078 ลํา รอยละ 87.88 ของเรือประมงทั้งหมด 
ในจํานวนนี้เปนเรือมีเครื่องยนตนอกเรือ 42,217 ลํา และเรือมีเครื่องยนตในเรือที่มีขนาดระวาง
นอยกวา 10 ตันกรอส 6,222 ลํา ที่เหลืออีก 2,639 ลําเปนเรือที่ไมมีเครื่องยนต เรือที่ใชทําประมง
พาณิชยมีอยู 7,011 ลํา รอยละ 12.12 ของเรือประมงทั้งหมด เปนเรือขนาดกลางที่มีระวางตั้งแต 
10 ตันกรอสแตไมเกิน 50 ตันกรอส 5,064 ลํา ที่เปนเรือขนาดใหญระวางตั้งแต 50 ตันกรอสขึ้น
ไปมี 1,977 ลํา เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเรือในป 2538 เรือที่เพ่ิมขึ้นเปนเรือประมงขนาดเล็กที่มี
เครื่องยนตนอกเรือ (เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.9) และเรือประมงพาณิชยขนาดใหญระวางตั้งแต           
50 ตันกรอสขึ้นไป (เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.2) นอกนั้นมีจํานวนลดลง โดยรวมเรือประมงในป 2543 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.6 เรือประมงพาณิชยขนาดใหญที่เพ่ิมขึ้นทําประมงนอกนานน้ําเปนสําคัญ  
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การลดจํานวนลงของเรือประมงพาณิชยซึ่งเปนเรือขนาดกลางและเรือประมงขนาดเล็กที่มี
เครื่องยนตในเรือ มีผลลดการลงกําลังการทําประมงในนานน้ําไทยลง แตเรือประมงขนาดเล็กที่มี
เครื่องยนตนอกเรือเพิ่มขึ้นมาก การควบคุมจํานวนเรือจึงควรพิจารณาตามกลุมขนาดเรือประกอบ
กับวิธีทําประมงและอํานาจการทําลายทรัพยากร ที่ผานมารัฐเห็นวาการใชมาตรการควบคุมจํานวน
เรือยังไมเปนผลเทาที่ควร มีเรือไมถึงหน่ึงในสามที่จดทะเบียนถูกตองไวกับกรมประมง อยางไรก็
ตามความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทําใหรายไดจากการทําประมงลดลง เรือประมงพาณิชยรวมทั้ง
เรือประมงขนาดเล็กที่มีเครื่องยนตในเรือที่ทําประมงในนานน้ําไทยลดจํานวนลง กลุมน้ีเปนเรืออวน
ลากเปนสําคัญ แตที่เพ่ิมขึ้นเปนเรือประมงขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตนอกเรือทําประมงไมหางฝง และ
มักใชอวนลอย โดยเฉพาะอวนลอยกุงและอวนจมปู 

เพ่ือฟนฟูทรัพยากรประมงโดยเฉพาะปลาทูซึ่งเปนปลาผิวน้ําที่มีความสําคัญในการประมง
ไทย รัฐใชมาตรการปดอาวในฤดูปลามีไข และฤดูปลาวางไข  การฟนตัวของทรัพยากรชนิดนี้สงผล
ใหชาวประมงดัดแปลงเครื่องมือจากที่เคยจับสัตวนํ้าหนาดินไปทําประมงปลาผิวน้ําเพิ่มขึ้น ในสวน
ของทรัพยากรสัตวนํ้าหนาดิน มีมาตรการหามเรืออวนลากอวนรุนทําประมงในระยะ 3,000 เมตร 
จากชายฝง แตดวยชายฝงทะเลไทยมีความยาวกวาสองพันกิโลเมตร ยากแกการที่รัฐจะควบคุมให
บังคับมาตรการนี้อยางไดผล มีการวางปะการังเทียมเพื่อเปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้าชายฝง ทั้งยัง
เปนเครื่องมือกีดขวางเรืออวนลากและอวนรุน  

เพ่ือชวยเหลือชาวประมงขนาดเล็กรัฐดําเนินโครงการประมงพื้นบาน สงเสริมใหชาวประมง
ใชเครื่องมือที่ไมทําลายสัตวนํ้าโดยไมเลือกชนิด และเปนเครื่องมือที่จับสัตวนํ้าที่ขายไดราคาดี เชน
การวางลอบ ทั้งลงทุนโครงสรางพื้นฐานใหชาวประมงเชนสรางโรงซอมและทาเทียบเรือในหมูบาน 
และไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปใหดําเนินโครงการ CHARM (Coastal Human and 
Resource Management) ซึ่งใหความสําคัญแกการพัฒนาศักยภาพชาวประมงขนาดเล็กในการ
จัดการทรัพยากรชายฝง   

ปจจุบันเพื่อลดจํานวนเรือ กรมประมงใหความสนใจในโครงการการซื้อเรือคืน และรวมมือ
กับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติในการรวบรวมขอมูลเพื่อวางแผนลดการลงกําลัง
ประมงลง 

ปญหาที่เกิดขึ้นในการประมงไทย ทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากร จํานวนเรือประมงที่มี
มาก การทําประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนความขัดแยงระหวางประมงพาณิชยและประมงขนาดเล็ก 
และการที่ตนทุนประมงสูงขึ้น เปนผลมาจากปญหาการจัดการทรัพยากรประมง ซึ่งเปนทรัพยสิน
รวม(Common property) ซึ่งทุกคนมีสิทธ์ิเขาใช แตไมมีผูที่มีกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยสิน (Property 
right) อยางชัดเจน จึงขาดผูดูแลบํารุงรักษา เม่ือยังมีความอุดมสมบูรณมีผูเขาทําประมงมาก จนจับ
สัตวนํ้าขึ้นมามากกวาศักยการผลิต สงผลใหทรัพยากรเสื่อมโทรมลง จําเปนที่รัฐตองเขามาจดัการให
เกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
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 มาตรการการจัดการมีอยูสองกลุมใหญๆ คือการฟนฟูทรัพยากร ดวยการหามทําประมงใน
บางพื้นที่ ในบางฤดูกาล  การกําหนดขนาดตาอวน  การจํากัดเครื่องมือทําประมง  และการกําหนด
โควตารวมใหทําประมงไดนอยกวาจํานวนที่สัตวนํ้าเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามมาตรการเหลานี้เม่ือใช
ไดผล ทรัพยากรไดรับการฟนฟู มีอยูอุดมสมบูรณมากขึ้น ทําประมงไดงายขึ้น ลงทุนนอยลง 
ปริมาณผลจับเพิ่มขึ้น รายไดสุทธิที่สูงขึ้นจะจูงใจใหมีผูเขามาลงทุนทําประมงเพิ่มขึ้น หากไมจํากัด
การลงแรงประมงทรัพยากรก็จะเส่ือมโทรมลงอีก  จําเปนตองใชมาตรการจํากัดการลงแรงประมง   
ซึ่งมาตรการที่ใชกันทั่วไปในประเทศตางๆ ไดแก การจํากัดการประมงดวยการออกใบอนุญาต 
(Licensing) การใชโควตารายบุคคล (Individual quota) ซึ่งใหตอหนวยการประมงเชนตอหนึ่งราย
ชาวประมงหรือตอลํา และการเก็บภาษี 

ปญหาการจัดการประมงอีกเรื่องหน่ึงของการประมงไทย คือการทําประมงโดยจับสัตวนํ้า
หลายๆชนิด (Multi-species) ซึ่งพบในอวนลากและอวนรุนที่เปนเครื่องมือที่ไมเลือกชนิดสัตวนํ้า 
(Non-selective) นอกจากนั้นชาวประมงแตละรายยังใชเครื่องมือหลายชนิด (Multi-gears) 
เปลี่ยนไปตามฤดูและแหลงทําประมง ทั้งยังมีการดัดแปลงเครื่องมือ ดังเชนการดัดแปลงอวนลาก
เปนอวนครอบปลากะตัก ดัดแปลงอวนลากใหทําประมงปลาทูไดดวย ทําใหยากแกการติดตาม
ควบคุมเพ่ือลดปญหาในการจัดการประมง ควรแยกการดําเนินการออกเปนสองกลุม คือการจัดการ
ประมงขนาดเล็กและการจัดการประมงพาณิชย 

5.1. การจัดการประมงขนาดเล็ก 

การประมงขนาดเล็กใชเรือที่มีเครื่องยนตนอกเรือเปนสวนใหญ (42,217 ลําในป 2543) 
เรือไมมีเครื่องยนตอีกกวาสองพันลํา และมีเรือที่ มีเครื่องยนตในเรือขนาดระวางนอยกวา            
10 ตันกรอส กวาหกพันลํา (6,222 ลําในป 2543 และมีแนวโนมลดลงเนื่องจากรายไดต่ํา) ทํา
ประมงอยูในนานน้ําไทย เรือเหลานี้กระจายกันอยูตามหมูบานประมงมากกวา 1,500 หมูบาน ควร
อาศัยการจัดการประมงเชิงชุมชน (Community based fishery management) เขามาชวยในการ
จัดการ โดยรัฐมีบทบาทเปนผูรวมจัดการ (Co-management) 

การจัดการประมงเชิงชุมชน แกปญหาการจัดการโดยใหสิทธ์ิทําประมงแกชุมชนประมง
ชายฝง วิธีน้ีชวยลดปญหาการขาดกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยสินรวม ซึ่งทําใหชาวประมงเรงการลงแรง
ประมงเพื่อใหไดสัตวนํ้าที่เปนทรัพยสินรวมมาเปนของตนใหมากที่สุด จนทรัพยากรเสื่อมโทรม  เม่ือ
มีกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยสิน ชาวประมงจะมีแรงจูงใจที่จะรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรไว 
เพ่ือใหตนมีสัตวนํ้าไวใชไดอยางยั่งยืน สนใจที่จะทําประมงในลักษณะที่ไมทําลายความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากร  
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นอกจากนั้นชาวประมงยังมีความรูซึ่งเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เกี่ยวกับทรัพยากรประมงที่ตน
ใชประโยชนอยู ขอนี้ชวยลดปญหาในขณะที่ขอมูลเชิงวิทยาศาสตรยังมีไมเพียงพอที่จะนํามาใชวาง
แผนการจัดการได โดยเฉพาะเมื่อการทําประมงมีลักษณะทําประมงสัตวนํ้าหลายชนิดโดยใช
เครื่องมือประมงหลากชนิด (Multi species - multi gears) ซึ่งยากที่รัฐจะติดตามควบคุมไดตลอด    
การใหสิทธ์ิทําประมงแกชุมชน ใหชุมชนบริหารจัดการการประมงในชุมชนของตน เปดโอกาสให
ชาวประมงเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ วางแผน จัดการการประมง จะชวยใหชาวประมงยอมรับ
และปฏิบัติตามขอบังคับที่วางไวมากขึ้น ลดความขัดแยงเกี่ยวกับการทําประมงในระดับชุมชนลง 
การติดตามและตรวจสอบในระดับชุมชนทําไดสะดวกกวาที่จะทําโดยรัฐซึ่งมีกําลังอยูจํากัด 

แตปญหาที่เกิดขึ้นไดคือการละเมิดสิทธ์ิทําประมงและกฎระเบียบโดยคนนอกชุมชน  ขอนี้
ตองอาศัยความรวมมือจากรัฐในลักษณะการจัดการรวม (Co-management) แตทั้งน้ีรัฐควรมี
บทบาทเปนผูเสริมมากกวาที่จะเปนผูนํา และเขามามีบทบาทปองกันและแกขอพิพาทที่เกิดขึน้กบัคน
นอกชุมชน ทั้งโดยการใชกฎหมาย/กฎระเบียบขอบังคับ บทลงโทษ และการลงโทษผูทําความผิด 

ส่ิงที่จําเปนสําหรับการนําการจัดการประมงเชิงชุมชนมาใชใหเกิดผล ที่สําคัญคือความ
เขมแข็งขององคกรชุมชนทองถ่ินที่จะทําหนาที่จัดการการประมงชุมชน ปจจุบันดวยความรวมมือของ
หลายฝายทั้งหนวยราชการ องคกรเอกชน และนักวิชาการที่ทํางานในทองถ่ิน สรางความสามารถ
ใหแกชาวประมงทองถ่ินในการจัดตั้งองคกรและเขามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรชายฝง มี
การดําเนินงานกลุมออมทรัพยหลายแหงที่ประสพความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนชายฝง ทั้ง
ชาวประมงเองก็ตระหนักในความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่จําเปนตองรวมกันฟนฟูไวใหมีใชได
อยางยั่งยืน การใหสิทธ์ิแกชุมชนชายฝงจะชวยใหความมั่นใจในการลงทุนลงแรงรวมมือฟนฟู
ทรัพยากร28 

ในประเด็นของความยุติธรรม เน่ืองจากทรัพยากรประมงเปนทรัพยสินรวม การใหสิทธ์ิทํา
ประมงแกชุมชนชายฝง ในเชิงกฎหมายอาจมีปญหา อยางไรก็ตามสิทธ์ิที่ให มิไดใหขาดแตควร
กําหนดใหเปนชวงระยะเวลาเชน ปตอป สามป หาป หรือสิบป   และจัดระบบใหชุมชนเปนผูขอใช
สิทธ์ิ โดยมีคณะกรรมการที่ประกอบดวย ตัวแทนชาวประมง ตัวแทนผูใชประโยชนจากทรัพยากร
ประมง ตัวแทนประชาชน ตัวแทนหนวยงานของรัฐ นักวิชาการที่เกี่ยวของ และผูเกี่ยวของที่สนใจ ใน
การประมง เปนตน พิจารณาเปนขั้นตอน ดังน้ันการใหสิทธ์ิชั่วคราวนี้ สวนรวมสามารถตรวจสอบ
และแกไขได ประโยชนที่สวนรวมจะไดคือการมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณมากข้ึน ใหมีไวใชไดอยาง
ยั่งยืน โดยประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ ติดตามเฝาระวัง ควบคุม และบังคับใช
มาตรการการจัดการโดยสวนกลาง อยางไรก็ตามในระยะแรก จําเปนตองลงทุนเสริมสรางองคกร
ทองถ่ินที่จะมีบทบาทในการจัดการเชิงชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

                                                        
28 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก Ruangrai Tokrisna (1996) และ Ruangrai Tokrisna et.al(1997)  
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การดําเนินการควรเปนดังน้ี 
1. กําหนดขอบเขตของพื้นที่ทําประมงในความรับผิดชอบชุมชนชายฝง เชนเปน 3,000 เมตร

จากชายฝง29 ทั้งน้ีตองพิจารณาระยะที่เหมาะสม อยูในความดูแลของชุมชนประมงชายฝงได 
2. กําหนดชุมชนประมงชายฝงและสถานภาพขององคกรและสมาชิกใหชัดเจน เพ่ือการใหสิทธิ

ทําประมง30 องคกรชุมชนประมงที่จัดตั้งควรมีเอกภาพในระดับหนึ่ง สมาชิกในกลุมไม
แตกตางกันมากจนเกินไปในสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทําประมงในพื้นที่เดียวกัน ใชเรือ
และเครื่องมือคลายกัน 

3. กําหนดสิทธิทําประมงที่จะใหแกชุมชน เพ่ือความชัดเจนในการที่ชาวประมงจะเขามามี
บทบาทจัดการการประมงผานองคกรที่ตนเปนสมาชิกอยู31 

4. จัดตั้งองคกรชาวประมงถายังไมมี และจัดประชุมชี้แจง หารือ และฝกอบรมสรางเสริมทักษะ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใหแกสมาชิก 

                                                        
29 วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน(2544) เสนอใหแบงเขตทําประมงในนานน้ําไทยเปนสามสวน คือ 3,000 เมตรความลึกไมเกิน 5 เมตร 
เปนเขตอนุรักษ อนุญาตใหทําประมงเฉพาะเครื่องมือประมงพื้นบานที่ไมมีเครื่องยนตและการเพาะเลี้ยงในทะเล เขตประมงทะเล
ชายฝงตั้งแตกวา 3,000 เมตร ไปถึงไมเกิน 7,000 เมตรจากชายฝง ความลึก 5 – 20 เมตร และเขตประมงพาณิชยตั้งแต 
7,000 เมตรขึ้นไปจนสุดเขตเศรษฐกิจจําเพาะของทะเลไทย ตามขอเสนอนี้สองสวนแรกนาจะเปนพื้นที่ในความรบัผิดชอบของ
ชุมชนประมงชายฝงเพื่อการทําประมงขนาดเล็กที่ใชเรือระวางนอยกวา 10 ตันกรอสควรมีการพิจารณารายละเอียดขอกําหนดเรือ
ที่อนุญาตใหทําประมงได 

30 ในประเทศญี่ปุนใชสหกรณประมงเปนเกณฑ สหกรณประมงหนึ่งๆสามารถมีสมาชิกจากหลายหมูบานประมงในบริเวณใกลเคียงกัน
ได ทั้งน้ีแหลงประมงเปนปจจัยสําคัญในการรวมกลุม การเปนสมาชิกมีคาสมัครและคาธรรมเนียม จํานวนสมาชิกจะไมเพิ่มขึ้น 
และมีแนวโนมที่จะลดลงเนื่องจากคนญี่ปุนรุนใหมเห็นวาการทําประมงเปนงานหนักและการพัฒนาบริเวณชายฝงสงผลใหมี
ทางเลือกประกอบอาชีพนอกการประมงมากขึ้น ผูบริหารสหกรณจะมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก เทากับวาเปนตัวแทนที่จะติดตอ
กับภายนอก ดังน้ันการจัดการประมงในลักษณะน้ีจะเปนการตัดสินใจจากระดับลางสุดคือชาวประมงขึ้นไป(bottom up) ไมใชจาก
รัฐลงมา (top down)  ในป 2001 มีสหกรณประมง 3,662 สหกรณในประเทศญี่ปุน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Ruangrai  
Tokrisna and Seiichi Fukui 2004) 

31 การจัดการประมงในประเทศญี่ปุนแบงการจัดการเปนสามกลุม กลุมที่หน่ึง เปนการใหสิทธิทําประมง (Fishing right) ซ่ึงยังแยก
เปนสามกลุมยอยคือการทําประมงรวม (Common fishery) ใหแกสหกรณประมงเทาน้ันและระบุพื้นที่ทําประมงชัดเจน สิทธ์ิน้ีให
เปนเวลา 10 ป การประมงที่ทําไดแก การเก็บรวบรวมสัตว/พืชนํ้าตามชายฝง การทําประมงอวนลอยและอวนประจําที่อื่นๆ การ
ทําประมงประเภทอวนทับตลิ่ง อวนลากแบบ Hand trawl การตกปลา การประมงแบบ การทําประมงปลากระบอก ปลาทราย และ 
sand lance กลุมยอยที่สองคือ การทําประมงแบบกําหนดเขต (Demarcated fishery) เวลาที่ให 5-10 ป เปนการใชสิทธ์ิ
เพาะเลี้ยงสัตว/พืชนํ้าโดยมีการติดตั้งอุปกรณในทะเล กลุมยอยที่สามคือ การทําประมงโดยใชเครื่องมือประจําที่ในระยะลึกเกินกวา 
27 เมตร นอกจาก สิทธิทําประมงที่กลาวมา ยังมีการจัดการกลุมที่สองเปนการประมงแบบที่ตองขอใบอนุญาต (Licensed 
fishery) แบงออกเปนสองกลุมยอย คือที่อนุญาตโดยรัฐมนตรี ออกใหแก เรืออวนลากขนาดใหญ อวนลอมขนาดกลาง การประมง
ทูนาในทะเลลึก อวนลอยปลาแซลมอนขนาดกลาง การทําประมงปลาหมึกแบบjigging พวกนี้มักเปนการทําประมงนอกนานน้ํา 
และที่อนุญาตโดยผูวามณฑล ออกใหแกอวนลากขนาดเล็ก โดยไมเกินที่กระทรวงกําหนดจํานวนเรือ นํ้าหนัก แรงเครื่องยนต ไดแก
พวกอวนลอมขนาดกลาง การใชอวนขนาดเล็ก และเรืออวนและอวนลอยปลาแซลมอนขนาดกลางในทะเลในเซโตะ การใชอวนอื่นๆ 
อวนลอมปลาทราย การประมงแบบที่ตองดํานํ้า อวนติดตา และการประมงแบบ Octopus pot ซ่ึงเปนการทําประมงในทะเลญี่ปุน
เปนสําคัญ  กลุมที่สามเปนการประมงแบบไมมีขอจํากัด (Free fishery) ไดแกการทําประมงแบบเบ็ดตวัดและเบ็ดราว ยกเวน ที่ทํา
ประมงในเขตที่ใหสิทธิทําประมงไปแลว Octopus pole-and-line ในบริเวณที่ใหสิทธิทําประมงแบบการทําประมงรวมไปแลวตอง
ยื่นขอตอสหกรณที่ไดสิทธ์ิไป และเบ็ดราวทูนาขนาดความจุมากกวา 5 ตันกรอสตองขออนุญาตจากกระทรวงฯ(ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน Ruangrai  Tokrisna and Seiichi  Fukui 2004) 
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5. กําหนดแนวทางการประสานงานระหวางองคกรชาวประมงกับรัฐและผูที่เกี่ยวของ เชน จัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการทรัพยากรประมงในระดับจังหวัด เขตประมง32 และระดับชาติ ซึ่งใน
ระดับชาติมีคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติอยูแลว ที่ตองพิจารณาคือองคประกอบ
คณะกรรมการเพื่อใหมีตัวแทนผูที่เกี่ยวของและผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งในภาครัฐและเอกชน
ที่ไดรับผลกระทบเขามามีสวนรวมตัดสินใจ 

ในการดําเนินการ หนวยงานหลักควรเปนสํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง  
โดยรวมมือกับหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน สังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัด สมาพันธชาวประมงพื้นบาน ในสวน
ของการประสานงานและจัดตั้งคณะกรรมการในระดับตางๆ กรมประมงควรดําเนินการผานทาง
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ อนึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงและสํานักพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการประมง สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรรวมมีบทบาทใน
การประสานงานกับชุมชนเพื่อใหชาวประมงขนาดเล็กไดใชวิธีทําประมงที่เหมาะสมกับทรัพยากร 

5.2. การจัดการประมงเชิงพาณิชย 

เม่ือแยกประมงพาณิชยออกจากประมงขนาดเล็ก เหลือเรือมีเครื่องยนตในเรือขนาดระวาง 
10-49 ตันกรอส จํานวน 5,064 ลํา ซึ่งมีแนวโนมลดจํานวนลงเนื่องจากไมคุมที่จะทําประมงใน
ทะเลไทย และเรือขนาด 50 ตันกรอสขึ้นไปอีก 1,977 ลํา ซึ่งปจจุบันออกไปทําประมงนอกนานน้ํา
ไทย  

ในป  2539 เรือประมงตั้งแตขนาดกลางคอนขางใหญระวาง 30-50 ตันกรอสเปน
เรือประมงที่ทําประมงในนานน้ําไทย แตเม่ือผลจับต่ําลงก็ออกไปทําประมงในนานน้ําประเทศ
ใกลเคียงมีทั้งที่ลักลอบและมีขอตกลงถูกตอง เรือประมงขนาดใหญทําประมงนอกนานน้ํามีทั้งที่
ลักลอบและมีขอตกลงถูกตองเชนกัน มีเรือประมงขนาดใหญระวาง 100 ตันขึ้นไปที่ทําประมงนอก
นานน้ํามาเกือบ 30 ป และสวนใหญทําประมงโดยมีขอตกลงถูกตอง รวมจํานวนเรือที่มีขอตกลง
ถูกตอง 1,079ลํา ลักลอบ 2,810 ลํา รวม 3,889 ลํา (วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน 2539)    

ในป 2544  มีเรือประมงไทยประมาณ 1,550 ลําที่ลักลอบทําประมงในนานน้ําประเทศอื่น 
แยกเปนเรืออวนลาก 1,500 ลํา เรืออวนลอม 50 ลํา และที่มีขอตกลงถูกตองประมาณ 3,000 ลํา 
เปนเรืออวนลาก 2,500 ลํา อวนลอย 200 ลํา และอวนลอม 300 ลํา และเรืออวนลอมทําประมง
ในทะเลหลวงอีก   1 ลํา สวนเรือที่ทําประมงในนานน้ําไทยอีก 2,221 ลํามีศักยภาพที่จะดัดแปลง

                                                        
32 ปจจุบันมีอยู 5 เขต ไดแก เขตประมง 1 บริเวณชายฝงในภาคตะวันออก เขตประมง 2 บริเวณชายฝงอาวไทยตอนใน เขตประมง 

3 บริเวณชายฝงอาวไทยตอนบน เขตประมง 4 บริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง เขตประมง 5 บริเวณชายฝงมหาสมุทรอินเดีย  
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เรือออกไปทําประมงนอกนานน้ําไทยได รวมเปนเรือที่ประมาณการวาจะโยกยายออกจากนานน้ํา
ไทยไปทําประมงที่อื่นได 6,772 ลํา (วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน 2544)  

คณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติมีมติที่จะลดจํานวนเรือประมงลง โดย จะตองจด
ทะเบียนเรือประมงที่มีอยูทุกลํา สนับสนุนใหชาวประมงเลิกทําประมงโดยสมัครใจ สรางแรงจูงใจให
ชาวประมงเลิกอาชีพประมง จับกุมเรือประมงที่ทําผิดกฎหมาย และดําเนินการรับซื้อเรือคืน ทั้งน้ี
กําหนดที่จะลดจํานวนเรืออวนลากและอวนรุนในอาวไทย และอยูในระหวางการรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประกอบการกําหนดการดําเนินการในขั้นตอไป รวมทั้งจัดประชุมผูที่เกี่ยวของมีผลได ผลเสียเพื่อรับ
ฟงขอคิดเห็น ประมวลขอมูล และทําความเขาใจ ระหวางกัน  

การลดการลงกําลังทําประมงจําเปนที่รัฐจะตองมีทะเบียนเรือทุกลําที่ทําประมงในปจจุบัน  
ทราบจํานวนเรือที่แนนอน เพ่ือใหแนใจไดวาเมื่อซื้อเรือคืนแลว จํานวนเรือที่เหลืออยูจะเปนจํานวน  
ที่เหมาะสม และสามารถทําใหทรัพยากรฟนตัวได รัฐตองสามารถควบคุมจํานวนเรือไดอยางแทจริง   

นอกจากจะควบคุมจํานวนเรือแลว ปญหาที่เคยขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งนํามาตรการ
การซื้อเรือคืนมาใชลดการลงกําลังทําประมง เพ่ือการฟนฟูทรัพยากร คือเรือที่เหลือทําประมงอยู
คาดวาเมื่อจํานวนเรือในแหลงทําประมงของตนลดลง ทรัพยากรฟนตัวแลว จะมีสัตวนํ้าใหทําประมง
มากขึ้น จึงปรับปรุงเรือประมงของตนเพิ่มความสามารถที่จะทําประมง ทําใหไมสามารถลดการลง
แรงประมงตามที่ตองการ ในที่สุดก็ไมสามารถฟนฟูทรัพยากรประมงไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
ดังน้ันหากจะนํานโยบายซื้อเรือคืนมาใชตองสามารถควบคุมไมใหเรือประมงที่เหลืออยูลงทุนเพิ่ม
ความสามารถจับสัตวนํ้าของเรือแตละลํา เพ่ือใหการลงแรงประมงไมเพ่ิมขึ้น แตคงอยูในระดับที่
ตองการลดลงมาเพื่อการฟนฟูทรัพยากรประมง นอกไปจากการไมอนุญาตใหตอเรือใหมและมีการ
จัดการใหไมสามารถนําเรือที่ซื้อคืนกลับมาทําประมงในนานน้ําไทยไดอีก 

ปจจุบันเรืออวนลากขนาดกลางมักจะออกไปทําประมงนอกนานน้ําไทย เน่ืองจากการทํา
ประมงในอาวไทยไมคุมทุน  เรือที่ออกไปทําประมงนอกนานน้ําเชนนี้ควรไดรับการสนับสนุนใหเขา
ทําประมงอยางถูกตอง เพ่ือลดจํานวนเรือในนานน้ําไทยลง ควรมีการจัดทําทะเบียนเรือที่ออกไปทํา
ประมงนอกนานน้ําแลวใหถูกตองชัดเจน ปองกันการกลับเขามาทําประมงในทะเลไทยซึ่งจะทําให
การลงแรงประมงในนานน้ําไทยเพิ่มขึ้นอีกเม่ือทรัพยากรประมงในนานน้ําไทยฟนตัวขึ้น สําหรับเรือ
อวนลากขนาดใหญออกไปทําประมงนอกนานน้ําอยูแลวในปจจุบัน ควรมีการจัดทําทะเบียนให
ถูกตองเชนกัน 

อนึ่งจําเปนตองมีขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับ ศักยการผลิตและสถานภาพสัตวนํ้า ผลจับตอ
หนวยการลงกําลังประมงของเครื่องมือประมงชนิดตางๆ เพ่ือประกอบการกําหนดระดับการลงแรง
ประมงที่เหมาะสม  นอกจากนี้ ยังตองมี งบประมาณที่จะใชซื้อเรือคืน และที่จะใชในการควบคุมให
การซื้อเรือคืนลดการลงแรงประมงไดตามที่กําหนดไว 
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การดําเนินนโยบายการซื้อเรือคืนดังกลาวมาขางตน รัฐโดยกรมประมง ควรแสวงหาความ
รวมมือจากชาวประมง โดยผานสมาคมการประมงไทยและสมาคมประมงนอกนานน้ําในการจัดการ
ประมงเชิงพาณิชย ขั้นแรกเพื่อใหไดขอมูลประกอบการวางแผนระดับการลงกําลังทําที่เหมาะสมกับ
ศักยการผลิต งานสวนนี้ผูรับผิดชอบหลักควรเปนสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง และ
การดําเนินการควรทําอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เพ่ือประโยชนในการนํามาใช
วางแผนการจัดการ การออกมาตรการ และการควบคุมจํานวนเรือ ควรอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง โดยรวมมือกับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย
นาวี ทั้งน้ีหนวยงานของรัฐตองทํางานรวมกับสมาคมประมงแหงประเทศไทยและสมาคมประมงนอก
นานน้ําเพื่อการควบคุมจํานวนเรือใหไดผล 
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ตารางที่ 3 มูลคาการสงออกสินคาประมงขั้นปฐม อัตราการขยายตัว และ สัดสวนของมูลคาสงออกรวม ป 2545 – 2548 

มูลคา : ลานบาท อัตราการขยายตัว : รอยละ สัดสวน : รอยละ 

2547 2548 2548 2547 2548 รายการ 
2545 2546 2547 ม.ค.-

พ.ค. 
ม.ค.-
พ.ค. 

2545 2546 2547 ม.ค.-
พ.ค. 

254
5 

254
6 

2547 ม.ค.-
พ.ค. 

ม.ค.-
พ.ค. 

รวมทั้งสิ้น 2,923,941 3,326,015 3,922,411 1,479,277 1,645,636 1.36 13.75 17.93 11.25 100 100 100 100 100 
สินคาเกษตรกรรม (กสิ
กรรม,ปศุสัตว,ประมง) 305,418 366,226 414,859 156,253 157,164 -2.28 19.91 13.28 0.58 10.5 11 10.58 10.56 9.55 

สินคาประมง 71,145 73,611 72,035 27,096 27,572 -22.2 3.47 -2.1 1.76 2.43 2 1.84 1.83 1.68 

กุง 34,509 36,046 32,690 11,252 11,116 -37.4 4.46 -9.31 -1.21 1.18 1.1 0.83 0.76 0.68 

(1) กุงสดแชเย็น แชแข็ง 34,406 35,918 32,534 11,193 11,089 -37.15 4.39 -9.42 -0.93 1.18 1.08 0.83 0.76 0.67 

(1.1) กุงกุลาดํา 28,283 24,175 15,027 5,484 2,786 - -14.52 -37.84 -49.2 0.97 0.73 0.38 0.37 0.17 

(1.2) กุงกามกราม 494 603 796 350 435 - 22.08 31.96 24.34 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 
(1.3) กุงอื่น ๆ สดแชเย็น 

แชแข็ง 5,629 11,139 16,711 5,359 7,868 -89.72 97.89 50.02 46.81 0.19 0.33 0.43 0.36 0.48 

(2) กุงแหง 92 102 126 49 24 -73.23 10.21 24.43 -50.31 0 0 0 0 0 

(3) กุงตมสุกแชเย็น 11 27 30 11 3 -71.2 157.55 9.16 -70.37 0 0 0 0 0 

ปลาหมึก 12,964 13,836 15,428 6,183 6,115 6.73 6.72 11.51 -1.1 0.44 0.4 0.39 0.42 0.37 
(1) ปลาหมึกสดแชเย็น แช

แข็ง 12,676 13,506 15,170 6,096 6,008 6.14 6.54 12.32 -1.45 0.43 0.41 0.39 0.41 0.37 

(2) ปลาหมึกแหง 288 330 258 87 107 41.02 14.61 -21.74 23.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 ปลา 18,908 19,324 19,007 7,584 8,553 1.58 2.2 -1.64 12.77 0.65 0.6 0.48 0.51 0.52 



มูลคา : ลานบาท อัตราการขยายตัว : รอยละ สัดสวน : รอยละ 

2547 2548 2548 2547 2548 รายการ 
2545 2546 2547 ม.ค.-

พ.ค. 
ม.ค.-
พ.ค. 

2545 2546 2547 ม.ค.-
พ.ค. 

254
5 

254
6 

2547 ม.ค.-
พ.ค. 

ม.ค.-
พ.ค. 

(1) เนื้อปลาสดแชเย็น แช
แข็ง 12,670 12,634 11,487 4,614 5,335 8.55 -0.28 -9.08 15.64 0.43 0.38 0.29 0.31 0.32 

(2) ปลาสด แชเย็น แชแข็ง 3,789 4,032 4,688 1,925 1,992 -13.3 6.44 16.25 3.51 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 
(3) ปลาแหง/ทําเค็ม/

รมควัน 1,652 1,902 1,994 704 857 4.35 15.13 4.86 21.66 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 
(4) ปลามีชีวิต และพันธุ

ปลา 798 756 838 342 368 -19.41 -5.28 10.87 7.76 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 

สัตวน้ําจําพวก ครัสตาเซีย 3,299 3,311 3,586 1,482 1,423 -13.2 0.37 8.3 -4.01 0.11 0.1 0.09 0.1 0.09 
(1) ปูแชเย็นแชแข็ง นึ่ง

หรือตม 1,012 989 1,238 457 518 -35.98 -2.35 25.22 13.54 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

(2) หอย 278 325 406 160 150 -21.19 16.68 24.92 -6.18 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
(3) สัตวน้ําจําพวก 
ครัสตาเซียอื่นๆ 2,008 1,998 1,942 865 754 7.66 -0.51 -2.79 -12.88 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 

แมงกะพรุนแหง 286 282 327 121 61 38.25 -1.5 16.16 -49.42 0.01 0 0.01 0.01 0 

ตะพาบน้ํา 418 169 101 59 36 -18.5 -59.68 -40.1 -40.07 0.01 0 0 0 0 

กบ 2 46 66 25 19 -99 2,200.00 43.91 -23.27 0 0 0 0 0 

สินคาประมงอื่นๆ 758 597 830 389 250 -3.31 -21.23 38.94 -35.78 0.03 0 0.02 0.03 0.02 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: 2548(ม.ค.-พ.ค.)   เปนตัวเลขเบื้องตน 

 



ตารางที่ 4  มูลคาการสงออกสินคาอาหารทะเลบรรจุกระปองและแปรรูป อัตราการขยายตัว และ สัดสวนของมูลคาสงออกรวม ป 2545 – 2548 
มูลคา : ลานบาท อัตราการขยายตัว : รอยละ สัดสวน : รอยละ 

2547 2548 2548 2547 2548 รายการ 
2545 2546 2547 

ม.ค.-พ.ค. ม.ค.-พ.ค. 
2545 2546 2547 ม.ค.-

พ.ค. 
2545 2546 2547 ม.ค.-

พ.ค. 
ม.ค.-
พ.ค. 

รวมทั้งสิ้น 2,923,941 3,326,015 3,922,411 1,479,277 1,645,636 1.36 13.75 17.93 11.25 100 100 100 100 100 
สินคาอุตสาหกรรม
การเกษตร 218,942 247,586 256,154 98,384 108,634 2.55 13.08 3.46 10.42 7.49 7.44 6.53 6.65 6.6 
อาหารทะเลกระปองและ
แปรรูป 86,502 88,793 90,749 31,674 33,497 -3.22 2.65 2.2 5.76 2.96 3 2.31 2.14 2.04 
อาหารทะเลกระปอง 31,719 34,699 36,490 13,361 15,614 -1.61 9.39 5.16 16.87 1.08 1 0.93 0.9 0.95 
(1) ทูนากระปอง 24,087 27,600 29,212 10,825 13,021 -6.3 14.58 5.84 20.29 0.82 0.83 0.74 0.73 0.79 
(2) ซารดีนกระปอง 1,618 1,968 2,124 827 905 6.37 21.65 7.95 9.4 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 
(3) ปูกระปอง 3,326 3,045 3,263 1,020 1,196 11.77 -8.43 7.15 17.27 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 
(4) กุงกระปอง 2,162 1,550 1,347 472 296 61.45 -28.33 -13.07 -37.23 0.07 0.05 0.03 0.03 0.02 
(5) หอยลายกระปอง 399 371 368 160 115 -29.72 -6.99 -0.86 -28.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
(6) ปลาหมึกกระปอง 128 166 176 57 82 -0.85 29.68 6.28 44.09 0 0 0 0 0 
อาหารทะเลแปรรูป 54,782 54,094 54,259 18,313 17,883 -4.12 -1.26 0.3 -2.35 1.87 1.6 1.38 1.24 1.09 
(1) กุงแปรรูป 37,296 34,208 33,282 10,435 9,286 -11.73 -8.28 -2.71 -11.01 1.28 1.03 0.85 0.71 0.56 
(2) ปลาหมึกแปรรูป 1,985 1,847 1,562 607 588 4.84 -6.98 -15.41 -3.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 
(3) ปูแปรรูป 690 579 703 209 215 -13.99 -16.08 21.39 2.73 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 
(4) ปลาแปรรูป 13,622 16,183 17,185 6,487 7,242 24.31 18.8 6.19 11.63 0.47 0.49 0.44 0.44 0.44 
(4.1) ปลาทูนา 5,451 6,804 7,005 2,459 2,984 58.41 24.82 2.95 21.35 0.19 0.2 0.18 0.17 0.18 
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป 8,171 9,379 10,180 4,028 4,257 8.69 14.79 8.54 5.7 0.28 0.28 0.26 0.27 0.26 
(5) สัตวน้ําประเภทค
รัสตาเซีย 402 420 432 150 139 -12.11 4.58 2.66 -7.66 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
(6) หอยลาย 101 88 200 88 44 -5.76 -13.12 126.67 -49.6 0 0 0.01 0.01 0 
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น 686 768 895 337 370 3.33 12.03 16.57 9.58 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
หมายเหตุ: 2548(ม.ค.-พ.ค.)   เปนตัวเลขเบื้องตน 



 

ตารางที่ 5   ผลผลิตสินคาประมงขัน้ปฐม การสงออก การนําเขา และการแปรรูป ของไทยเปรียบเทยีบกับประเทศที่สําคัญอื่นๆ ป 2544 

ผลผลิต รอยละ สงออก รอยละ มูลคาสงออก รอยละ 
อันดับที่ ประเทศ 

(พันตัน) ของโลก 
อันดับที่ ประเทศ 

(พันตัน) ของโลก อันดับที่ ประเทศ 
(ลานUS$) ของโลก 

1 จีน 10,961.866 15.7 1 สหราชอาณาจักร 317.293 13.1 1 เดนมารก 331.561 8.0 
2 เปรู 7,823.091 11.2 2 สวีเดน 215.348 8.9 2 เวียดนาม 326.471 7.9 
3 ชิลี 3,646.141 5.2 3 เดนมารก 180.472 7.4 3 สหราชอาณาจักร 313.806 7.6 
4 สหรัฐอเมริกา 3,518.907 5.0 4 นอรเวย 151.643 6.3 4 สเปน 292.037 7.1 
5 ญี่ปุน 3,512.517 5.0 5 จีน 135.490 5.6 5 จีน 252.272 6.1 
6 อินโดนีเซีย 3,389.650 4.8 6 ไทย 134.943 5.6 6 ฝรั่งเศส 231.711 5.6 
7 สหพันธรัฐรัสเซีย 3,085.164 4.4 7 ไอรแลนด 104.367 4.3 7 นอรเวย 172.75 4.2 
8 นอรเวย 2,615.759 3.7 8 เวียดนาม 99.839 4.1 8 สหรัฐอเมริกา 158.217 3.8 
9 อินเดีย 2,301.609 3.3 9 สเปน 74.022 3.1 9 กรีซ 156.218 3.8 
10 ไทย 2,200.599 3.1 10 สหพันธรัฐรัสเซีย 65.224 2.7 10 อินโดนีเซีย 124.804 3.0 

        26 ไทย 39.097 0.9 
 รวมของโลก 70,003.628 100.0  รวมของโลก 2,424.491 100.0  รวมของโลก 4,136.352 100.0 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 5  ผลผลิตสินคาประมงขัน้ปฐม การสงออก การนําเขา และการแปรรูป ของไทยเปรียบเทยีบกับประเทศที่สําคัญอื่นๆ ป 2544 (ตอ) 

แปรรูป รอยละ นําเขา รอยละ มูลคานําเขา รอยละ อันดับที่ ประเทศ 
(พันตัน) ของโลก 

อันดับที่ ประเทศ 
(พันตัน) ของโลก 

อันดับที่ ประเทศ 
(ลานUS$) ของโลก 

1 จีน 7,821.190 15.5 1 นอรเวย 231.990 11.6 1 ญี่ปุน 782.116 18.5 
2 เปรู 7,571.500 15.0 2 เดนมารก 229.109 11.4 2 สเปน 516.287 12.2 
3 ชิลี 3,512.644 7.0 3 สเปน 196.901 9.8 3 สหรัฐอเมริกา 510.705 12.1 
4 ญี่ปุน 3,440.021 6.8 4 มาเลเซีย 188.031 9.4 4 อิตาลี 371.378 8.8 
5 สหรัฐอเมริกา 2,743.904 5.4 5 ฝรั่งเศส 121.267 6.1 5 ฝรั่งเศส 313.810 7.4 
6 นอรเวย 2,650.867 5.3 6 ญี่ปุน 112.038 5.6 6 เดนมารก 220.966 5.2 
7 สหพันธรัฐรัสเซีย 2,387.043 4.7 7 สหรัฐอเมริกา 108.779 5.4 7 สหราชอาณาจักร 160.931 3.8 
8 ไอซแลนด 1,779.703 3.5 8 โคตดิวอรี 91.001 4.5 8 นอรเวย 159.619 3.8 
9 ไทย 1,766.415 3.5 9 อิตาลี 83.187 4.2 9 เนเธอรแลนด 134.904 3.2 
10 อินโดนีเซีย 1,601.037 3.2 10 สหราชอาณาจักร 76.711 3.8 10 ปอรตุเกส 103.249 2.4 
    30 ไทย 7.621 0.4 32 ไทย 8.778 0.2 
 รวมของโลก 50,466.881 100.0  รวมของโลก 2,001.633 100.0  รวมของโลก 4221.471 100.0 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
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