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บทนํา 
 

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุนโดย  
Trust Fund II ซ่ึงดําเนินโครงการ    “สงเสริมชาวประมงดวยสิทธิแหงการทําการประมงและการจัดการประมง
รวมผานสถาบัน หรือองคกรทองถ่ินและการมีสวนรวมเพื่อการจัดการประมงชายฝง” ภายใตโครงการนี้
ประกอบไปดวย 2 โครงการยอย ไดแก  

1. สงเสริมชาวประมงดวยสิทธิแหงการทําการประมงผานการจัดการประมงรวมเพื่อการจัดการประมง
ขนาดเล็กในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต และ  

2. สงเสริมชาวประมงโดยอาศยักลไกการมีสวนรวมในการใชตัวช้ีวัดเพื่อการจัดการประมงชายฝง 
 

ภายใตโครงการยอยที่สอง เร่ือง “สงเสริมชาวประมงโดยอาศัยกลไกการมีสวนรวมในการใช
ตัวช้ีวดัเพื่อการจัดการประมงชายฝง” มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสงเสริมใหมีการเก็บขอมูลเพื่อใชเปนตัวช้ีวัด
ประกอบกับการจัดการประมงอยางมีสวนรวมเพื่อบรรลุผลสําเร็จภายใตกรอบแนวความคิดของการจัดการรวม 
และคูมือเลมนีเ้ปนสวนหนึ่งของโครงการยอยที่สอง โดยจัดทําคูมือตัวช้ีวดัทางการประมง ซ่ึงดําเนินการ
จัดทํารวมกับกรมประมงประเทศไทยเปนประเทศแรกของภูมิภาคอาเซียน 
 

สุดทายนี้ผมหวังวาหนังสือคูมือเลมนีจ้ะถูกนําไปใชสําหรับการจดัการประมงของประเทศไทย 
และทางศูนยฯจะดําเนนิการสงเสริมการจดัทําคูมือสําหรับการเก็บขอมลูตัวช้ีวัดในประเทศสมาชกิของภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตที่มีความประสงคตอไป 
 
 

 
 
 
 

(ดร. สิริ เอกมหาราช) 
         เลขาธิการและผูอํานวยการฝายฝกอบรม  

                                                                                   ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

การพัฒนาดานการประมงของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนกาํลังประสบปญหาการใช
ทรัพยากรเกินศักยภาพซึ่งสงผลทําใหทรัพยากรลดนอยลง หนวยงานภาครัฐของแตละประเทศในภูมิภาค
อาเซียนพยายามที่จะผลักดันโครงการการจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน รวมถึงโครงงานตางๆที่จะแกไข
ปญหาดังกลาวมานานกวา 20 ป และในป พ.ศ. 2538 จรรยาบรรณเพื่อการประมงอยางรับผิดชอบไดถูก
นํามาใชเปนแนวทางสนับสนุนการจัดการประมงเพื่อที่จะกาวไปสูความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรประมง
อยางยั่งยืน นอกจากการประชาสัมพันธเร่ืองของจรรยาบรรณเพื่อการประมงอยางรับผิดชอบเพียงอยางเดียวคง
ไมเพียงพอที่จะชวยใหการพฒันาและการจัดการประมงเปนไปอยางยั่งยืน ในป พ.ศ. 2544 จึงไดมีการจัดการ
ประชุม อาเซียน-ซีฟเดค เพื่อการประมงอยางยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในสหัสวรรษใหม ภายใตหัวขอ 
อาหารเพื่อมวลมนุษยชาติ “Fish for the People” ในระหวางวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2544 ซ่ึงในการประชุม
คร้ังนั้นไดใหความสําคัญในเรื่องของการใชประโยชนของตัวช้ีวดัเพื่อการจัดการทรพัยากรประมงในภูมภิาค
อาเซียน และหนังสือคูมือการจัดเก็บขอมูลของตัวช้ีวัดทางการประมงในประเทศไทยเลมนี้ เปนสวนหนึ่งของ
ความรวมมือระหวางกรมประมง ประเทศไทย และศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากประเทศญี่ปุนภายใตช่ือวา Japanese Trust Fund II ชวยสงเสริมการจัดเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัดเพื่อกําหนดแนวทางการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือคูมือ
เลมนี้จะเปนเอกสารอางอิงในการจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดทางการประมงสําหรับนักวิชาการประมงเพื่อใชเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 

คณะผูจัดทาํ 
21 พฤศจิกายน 2551 
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คูมือการเก็บขอมูลของตัวชีวั้ดเพื่อการจัดการประมงในประเทศไทย 

บทนํา 

การทําประมงเปนอาชีพที่สําคัญ และสรางรายไดใหแกประเทศไทยเปนจํานวนมาก ผลผลิต
ทางการประมงมากกวา 90% เปนผลผลิตที่ไดจากการประมงทะเล ซ่ึงผลผลิตสวนใหญมาจากการประมง
พาณิชย โดยมีเครื่องมืออวนลาก และอวนลอมจับเปนหลัก สวนการประมงพื้นบานซึ่งเปนการประมงขนาด
เล็กมีการทําประมงตลอดแนวชายฝงของประเทศ โดยใชเครื่องมือทําการประมงหลากหลายชนิด เชน อวน
ติดตา ลอบ อวนครอบ และเบ็ด เปนตน ผลจากการพัฒนาดานการประมงทะเลสงผลใหทรัพยากรสัตวน้ํา
ลดลง อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของการลงแรงประมง ทําใหเกิดการแกงแยงกันใชทรัพยากรมากขึ้น รวมทั้งปญหาขอ
ขัดแยงระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) กรมประมงซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลและ
บริหารจัดการทั้งในสวนของทรัพยากรสัตวน้ํา และชาวประมง จึงจําเปนตองมีเครื่องมือสําหรับใชในการ
บริหารจัดการการประมงของไทย แตเดิมกรมประมงไดทําการศึกษาดานพลวัตรประชากร (Population 
dynamics) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในเขตรอน ที่มีชนิดพันธุที่หลากหลายและการใชเครื่องมือ
หลายประเภทเพื่อหาระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ที่จะนําขึ้นมาใชประโยชน ทั้งนี้เนื่องจากการประมง
ทะเลในเขตรอนซึ่งประกอบไปดวยความหลากหลายของชนิดและการใชเครื่องมือหลายประเภทในการจับ
สัตวน้ํา ดังนั้นการใชการบริหารจัดการแบบดั้งเดิมจึงไมเพียงพอ ฉะนั้นการบริหารจัดการดังกลาวนี้จึง
สมควรที่จะเสาะหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อใชในการบริหารจัดการซึ่งทางศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดมีการประชุมหลายครั้ง พรอมกับมีมติในที่ประชุมเสนอใหสมาชิกประเทศใชตัวช้ีวัด 
(Indicators) ตางๆ ในการบริหารจัดการประมง  

ตัวช้ีวัดทางการประมง เปนเครื่องมืออยางหนึ่งซึ่งสามารถใชในบริหารจัดการดานการ
ประมง เนื่องจากตัวช้ีวัดสามารถบงชี้ถึงสภาวะการประมง สภาวะทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคมของ
ชาวประมง ตัวช้ีวัดที่จะใชในการบริหารจัดการการประมงมีหลายประเภท เชน ตัวช้ีวัดทางดานทรัพยากร 
ตัวช้ีวัดทางดานการประมง ตัวชี้วัดทางดานนิเวศวิทยา ตัวช้ีวัดทางดานเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ 
ดังนั้น การเลือกใชตัวช้ีวัดชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทุกชนิดขึ้นอยูกับปจจัยที่จะเอื้ออํานวยในการเก็บขอมูลที่
ถูกตองแมนยําและสะทอนความจริง และการรวบรวมขอมูลสําหรับใชเปนตัวช้ีวัดจึงเปนกระบวนการ
สําคัญที่ตองจัดทําเปนคูมือมาตรฐานเพื่อใชเปนขอเสนอแนะสําหรับนักวิจัยตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักวิจัยมีแบบฟอรมมาตรฐานการรวบรวมขอมูล 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก และงายในการเกบ็ขอมูลตัวช้ีวดัทางการประมงที่เปนมาตรฐานเดยีวกัน  
3. เพื่อสงเสริมใหชาวประมงมสีวนรวมในการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดทางการประมง 
4. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและชาวประมงในการรวบรวมขอมูลตัวช้ีวดัทางการประมง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลที่เปนมาตรฐานเดยีวกัน ถูกตอง แมนยํา และทนัสมัย  
2. ไดตัวช้ีวัดทีเ่ปนมาตรฐาน ทนัสมัย ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง เศรษฐกิจ

และสังคมของชาวประมง  
3. นําตัวช้ีวัดไปใชในการบริหารจัดการประมงอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เกดิความรวมมือระหวางภาครัฐและชาวประมง ในการรวบรวมขอมูลและการใชประโยชนจากขอมลู 
5. ชาวประมงมีสวนรวมในการจัดการประมง 
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ขอมูลพื้นฐานของตัวชี้วัดทางการประมง 

ตามที่องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: 
FAO) ไดประกาศใชจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางมีความรบัผิดชอบ (The code of conduct for 
responsible fisheries) ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) โดยเฉพาะบทที่ 7 เกี่ยวกับการจัดการประมงซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับกจิกรรมและการจัดการประมงตางๆของการวิจัยที่มเีปาหมายของงานวจิัยเพื่อการจัดการประมง
อยางยั่งยืนของประเทศสมาชิก 

จากความรวมมือระหวางองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติและศูนยพัฒนาการ
ประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC) ไดจัดการ
ประชุม ณ เมอืงไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ระหวางวนัที ่ 2-5 พฤษภาคม 2544 จากการประชุมดังกลาวมีมติที่
ประชุมใหจัดแบงตัวช้ีวัดออกเปน 3 กลุม ดังนี ้

1. ตัวช้ีวดัดานกองเรือและหรอืความสามารถในการทําการประมง (Fleet/capacity indicators) 
ไดแก จํานวนเรือทําการประมง กําลังของเรือประมงในรปูของแรงมา กรอสตัน เวลาทําการประมง ประเภท
และจํานวนเครื่องมือที่ใช และอายุเฉลี่ยของเรือประมง 

2. ตัวช้ีวดัดานการเก็บเกีย่วและหรือทรัพยากร (Harvesting/resource indicators) ไดแก ปริมาณ
สัตวน้ําที่ขึ้นทา ปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงประมง มวลชีวภาพ องคประกอบผลจับ จํานวนชนิดที่จับ 
จํานวนเรือที่เคลื่อนยาย ขนาดเฉลี่ยของสัตวน้ํา และขนาดพอแมพนัธุ 

3. ตัวช้ีวดัดานเศรษฐกิจและสังคม (Economic and social indicators) ไดแก มูลคาสัตวน้ําที่ขึ้น
ทา รายไดตอหนวยการลงแรงประมง มูลคาและปริมาณการนําเขาและสงออก การบริโภคปลาตอหัวตอป 
อัตราการลงทุนทางการประมง จาํนวนชาวประมง จํานวนลูกจางประมง และกําไรของชาวประมง 

ตอมาศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมมือกับอาเซียน (ASEAN) ไดจัดการ
ประชุมอาเซียน-ซีฟเดค เร่ือง การทําประมงอยางยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ในสหัสวรรษใหม "สัตวน้ํา
เพื่อมวลมนุษยชาติ (Fish for the People)" ระหวางวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2544 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย ผูบริหารระดับอาวุโสของประเทศสมาชิกมีมติตอนโยบายการประมงในภูมิภาค ในหัวขอหนึ่งของมติ
นโยบายดังกลาว คือ การใชตัวช้ีวัดทางการประมงเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการประมงอยางยั่งยืนและให
ผนวกตัวช้ีวัดทางการประมงลงในกรอบนโยบายประมงของแตละประเทศ 

ตัวช้ีวดัทางการประมงมีหลากหลาย ซ่ึงเปนทั้งตัวบงชี้และดัชนแีสดงความซับซอน การ
เปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวดั แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของระบบนิเวศและทรัพยากร แนวโนมของตัวช้ีวดัจะ
สัมพันธกับเกณฑซ่ึงแสดงสภาวะและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 

นิยามอยางงายของตัวช้ีวัดทางการประมง หมายถึง คาตัวเลขซึ่งเปนตวัช้ีและแสดงสภาวะการใช
ทรัพยากรประมงและแนวโนมการประมง ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไดนิยามไววา 
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ตัวช้ีวดัทางการประมงเปนตวัช้ีในการตรวจสอบยอนหลังถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการประมง และ
แนวโนมการประมงตอการพัฒนาการประมงอยางยั่งยืน ในกระบวนการจัดการ ตัวช้ีวัดทางการประมง
สามารถใชในการทํานายหรือคาดการณเกี่ยวกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การใชตัวช้ีวัดทางการประมง
เปนเครื่องมือในการจัดการการประมงเพื่อใหการประมงนั้นยั่งยืนซึ่งจะเปนการรักษาหรือปรับปรุงการประมง
เพื่ออนุชน ณ ปจจุบันและในอนาคต  

วัตถุประสงคของการใชตัวช้ีวัด คือ 
1. ติดตามความกาวหนาของการพัฒนาที่ยั่งยนื 
2. คาดการณหรือปองกันปญหาที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 
3. การเรียนรูโดยการเปรียบเทยีบขอมูลทางการประมง 
4. ใชเปนขอมูลทางดานนโยบายซึ่งมุงเนนความกาวหนาและปองกันการเกิดปญหา 

เกณฑการเลือกตัวช้ีวัด มีดังนี้ 
1. ตัวช้ีวัดควรเปนแนวทางทางวิทยาศาสตรเพราะมีความเที่ยงตรงในการวัดซึ่งแสดง

วัตถุประสงค สะทอนถึงสภาวะการประมง และการใชขอมูลที่มีอยูทางวิทยาศาสตร 
2. ตัวช้ีวดัควรงายและเสยีคาใชจายนอยในการรวบรวมขอมูล 
3. ตัวช้ีวดัควรเขาใจไดงาย 
4. ตัวช้ีวดัควรมีความไวตอส่ิงที่จะวัด 

ตัวช้ีวดัที่เลือกใชในคูมือนี ้

1. ตัวช้ีวดัทางดานทรัพยากร (Resource indicators) 
- ปริมาณการจบัสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงงานประมง (CPUE: Catch per unit effort) 
- ระยะเวลาทําการประมง (Fishing time) 
- องคประกอบผลจับสัตวน้ํา (Catch composition)  
- ความยาวเฉลี่ยของสัตวน้ํา (Average fish size) 

2. ตัวช้ีวดัทางดานเศรษฐกจิ (Economic indicators) 
- รายไดชาวประมง (Fisher income) 
- ตนทุนในการทําประมง (Fishing cost)  
- กําไร (Profit) 

 

-  4 - 



นิยาม 

1. ปริมาณการจบัสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงงานประมง (CPUE: Catch per unit effort) 

ประมงพาณิชย 
- อวนลาก     มีหนวยเปน กโิลกรัมตอช่ัวโมง 
- อวนลอมจับ  มีหนวยเปน กโิลกรัมตอวัน (จํานวนวันทีท่ําประมง ซ่ึงนับจากวันที่ออก

จากทาจนถึงวนัที่กลับถึงทา) 
ประมงพื้นบาน 

- อวนลอย   มีหนวยเปน กโิลกรัมตอผืนอวน และกิโลกรัมตอเที่ยว หรือกิโลกรัมตอวัน  
- ลอบ  มีหนวยเปน กโิลกรัมตอลูก หรือ กิโลกรัมตอ100 ลูก  
- อวนและแหครอบ  มีหนวยเปน กโิลกรัมตอเที่ยว 

2. ระยะเวลาทําการประมง (Fishing time)  

ระยะเวลาทําการประมงพื้นบาน หมายถึง จาํนวนวนัที่ออกทําการประมงใน 1 เดือน ของชาวประมง 

3. องคประกอบผลจับสัตวน้ํา (Catch composition)  

อวนลาก องคประกอบผลจับสัตวน้ํา แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
- ปลาดี หมายถงึ กลุมสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิ นิยมนํามาบริโภคและเปนวัตถุดิบ

สําหรับอุตสาหกรรมแปรรปูสัตวน้ํา ประกอบดวย ปลาเลยและปลาจั๊บ  
 ปลาเลย หมายถึง กลุมสัตวน้าํที่มีการจําแนกชนิด และจดัเก็บในภาชนะพรอมจําหนาย
ใหกับแพปลา เชน ปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาตาหวาน กุง ปู  ปลาหมึก เปนตน  

 ปลาจั๊บ หมายถึง กลุมปลาดีที่เหลือหลังจากการคัดแยกปลาเลย  และจัดเก็บรวมกนั
หลายชนิดในหนึ่งภาชนะ 

- ปลาจั๊บไก หมายถึง กลุมสัตวน้ําที่นํามาทําเปนปลาเหยื่อ ซ่ึงมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงกวาปลาไก 
- ปลาไก หมายถึง กลุมสัตวน้าํที่นําไปทําเปนปลาปน 

อวนลอมจับ องคประกอบผลจับสัตวน้ํา แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
- ปลาดี หมายถงึ กลุมสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิ 
- ปลาเปด หมายถึง กลุมสัตวน้าํที่มีราคาต่ํา และมีขนาดเล็กแมวาจะเปนตวัโตเต็มวยั ซ่ึงจะ

นําไปทําเปนปลาปน 

ประมงพื้นบาน องคประกอบผลจับสัตวน้ํา แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
- สัตวน้ําเปาหมาย หมายถึง กลุมสัตวน้ําชนดิหลักที่เปนเปาหมายจับไดดวยเครื่องมือนัน้ 
- สัตวน้ําอื่นๆ หมายถึง กลุมสัตวน้ําที่ไมใชสัตวน้ํากลุมเปาหมาย แตสามารถจับไดดวยเครื่องมือนัน้ 
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4. ความยาวเฉลีย่ของสตัวน้ํา (Average fish size)  

การวัดความยาวของสัตวน้ํา (ภาคผนวก) แบงออกเปน  
- ความยาวเหยียด (Total length, TL) หมายถงึ ความยาวตั้งแตจงอยปากถงึปลายหาง กรณีกุง 

วัดจากปลายกรีถึงปลายหาง สวน กั้ง วัดจากขอบตาถึงปลายหาง 
- ความยาวสอมหาง (Fork length, FL) หมายถึง ความยาวตั้งแตจงอยปากถึงสอมหาง 
- ความกวางกระดอง (Carapace width, CW) หมายถึง ความกวางระหวางปลายหนามทั้งสอง

ขางของกระดอง 
- ความยาวลําตัว (Mantle length, ML)  หมายถึง ความยาวกระดองของปลาหมึก 
- ความยาวเปลือก (Shell length, SL) หมายถึง ความยาวเปลือกของหอยสองฝา และหอยฝาเดยีว 

5. รายไดชาวประมง (Fisher income)  

รายไดชาวประมง หมายถึง จํานวนเงนิที่ชาวประมงไดรับจากการขายสัตวน้ําโดยไมหกัตนทุนในการทําประมง 

6. ตนทุนในการทําประมง (Fishing cost)  

- ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นแมวาจะไมไดทําการประมง 
- ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึน้จากการทําการประมง 

7. กําไร (Profit)  

- กําไรดําเนนิการ หมายถึง รายไดหลังหักตนทุนผันแปรในการทําประมง 
- กําไรสุทธิ  หมายถึง กําไรดําเนินการหกัดวยตนทุนคงทีใ่นการทําประมง 
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แบบฟอรม 
แบบฟอรมสําหรับเก็บขอมูลอวนลาก อวนลอมจับ และประมงพื้นบาน  

อวนลาก 
1.  แบบสัมภาษณขอมูลการทําประมงของเรืออวนลากพาณิชย (อวนลาก 01) 
2. แบบสัมภาษณสภาวะเศรษฐกิจของการประมงอวนลาก (อวนลาก 02) 
3. แบบสอบถามขอมูลทางเศรษฐกิจของการประมงอวนลาก (อวนลาก 03) 

อวนลอมจับ 
1. แบบสัมภาษณขอมูลการทําประมงของเรืออวนลอมจับ (อวนลอม 01) 
2. แบบฟอรมสุมตัวอยางสัตวน้าํ (อวนลอม 02) 
3. แบบสัมภาษณสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของการประมงอวนลอมจบั (อวนลอม 03) 
4. แบบสอบถามขอมูลทางเศรษฐกิจของการประมงอวนลอมจับ (อวนลอม 04) 

ประมงพื้นบาน 

1. แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงอวนลอย (พื้นบาน 01) 
2. แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงลอบ (พื้นบาน 02) 
3. แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงอวนและแหครอบ (พื้นบาน 03) 
4. แบบบันทึกบญัชีการทําการประมงพื้นบาน (พื้นบาน ศ 01) 

 
การสุมตัวอยาง 

อวนลาก 

แบบฟอรม อวนลาก 01 (ภาคผนวก) 
สุมตัวอยางเรอือวนลากเดีย่วและอวนลากคูอยางนอย  3 ลําตอขนาดเรือตอทาเทียบเรือทุกเดือน 

เพื่อนํามาศึกษาองคประกอบผลจับ โดยแตละลําตองทําการแยกสัตวน้ําเปน 3 สวน ไดแก 
1. กลุมปลาดี บันทึกน้ําหนักสัตวน้ําแตละชนดิ และสุมตัวอยางสัตวน้ําที่มคีวามสําคัญทาง

เศรษฐกิจเพื่อทําการแยกชนดิสัตวน้ํา เชน กลุมปลาจั๊บ กลุมปลาปากคม กลุมปลาทรายแดง กลุมปลาตาหวาน 
กุงใหญ และ กุงตะกาด มีรายละเอียดดังนี ้

ปลาไมคัดขนาด      สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ    10  กิโลกรัม 
ปลาคัดขนาด  ขนาดเล็ก   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      3  กิโลกรัม 

               ขนาดกลาง   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      5  กิโลกรัม 
            ขนาดใหญ   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ    10 กิโลกรัม 

กุงใหญ       สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      3  กิโลกรัม 
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กุงตะกาด      สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ     1.5 กิโลกรัม 
ปลาหมึกไมคดัขนาด   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      3  กิโลกรัม 
ปลาหมึกคัดขนาด      ขนาดเล็ก    สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      2  กิโลกรัม 

                 ขนาดกลาง   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      3  กิโลกรัม 
                    ขนาดใหญ   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      5 กิโลกรัม 

2. ปลาจั๊บไก สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ   5 กิโลกรัม 

3. ปลาไก สุมตัวอยาง 3-5 กิโลกรัม  

สัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก กลุมปลาปากคม กลุมปลาทรายแดง กลุมปลาตาหวาน กลุมกุง
ใหญ และกลุมกุงตะกาด ใหจําแนกถึงระดบัชนิดทุกครั้ง 

การวดัขนาดสตัวน้าํ วัดขนาดสัตวน้ําชนดิที่สําคัญ ไดแก กลุมปลาปากคม ชนิด Saurida elongata, 
S. undosquamis และ S. isarankuraii กลุมปลาทรายแดง ชนิด Nemipterus hexodon, N. japonicus, N. mesoprion, 
N. furcosus, N. peronii (N. tolu), N. delagoae และ Scolopsis taeniopterus กลุมปลาตาหวาน ชนดิ Priacanthus 
tayenus และ P. macracanthus และกลุมกุงตะกาด Metapenaeus ensis, M. affinis และ  M. anchistus ทุกครั้งที่สุม
ตัวอยาง 

แบบฟอรม อวนลาก 02 (ภาคผนวก) 
สัมภาษณทกุๆ 3 ป แยกตามประเภทและขนาดเรือ โดยสัมภาษณเรือแตละประเภทและขนาด

เปนจํานวน 5 ลํา ตอ ศูนยวจิยัและพฒันาประมงทะเล กําหนดใหดําเนนิการสัมภาษณในชวงเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤษภาคม 

แบบฟอรม อวนลาก 03 (ภาคผนวก) 
ชาวประมงกรอกขอมูลในแบบสอบถามทุกเดือน เดือนละ 5 ราย ตอประเภทและขนาดเรือ ตอ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 
อวนลอมจับ 

แบบฟอรม อวนลอม 01 (ภาคผนวก) 
สัมภาษณเรืออวนลอมจับทุกลําที่ขึ้นทา  

แบบฟอรม อวนลอม 02 (ภาคผนวก) 
สุมตัวอยางสัตวน้ําจากเรืออวนลอมจับจํานวน 5 ลําตอประเภทเครื่องมือ ในแตละทาเทยีบเรือ 

ปริมาณที่สุม 75-100 กิโลกรัม/ลํา  
- กรณีปลาถัง แบงออกเปนปลาชนิดเดยีวกนัและปลาปน ทําการสุมตัวอยางใหครอบคลุม

องคประกอบชนิดและขนาดของสัตวน้ํา 
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- กรณีที่เรือทําการประมงมากกวา 1 วิธีตอเที่ยว (โซนาร, ปนไฟ, ซ้ัง)  
 แยกสัตวน้ําจากแตละวิธีการทําประมงได ใหสุมตัวอยางสัตวน้ําที่ไดจากแตละวิธีทํา
การประมงแยกกัน รวมทั้งแยกวันทําการประมงของแตละวิธีดวย  

 แยกสัตวน้ําจากแตละวิธีการทําประมงไมได ใหยึดวิธีการทําประมงที่จบัสัตวน้ําไดใน
ปริมาณที่มากกวา และรวมปริมาณสัตวน้าํของทุกวิธีเขาดวยกัน 

การจําแนกชนดิสัตวน้ํา สําหรับกลุมปลาผิวน้ํา ใหจําแนกถึงระดับชนิด ช่ังน้ําหนกัและวัด
ขนาดทุกชนดิ สวนกลุมอื่นๆ (ปลาหนาดนิ ปลาหมึก กุง ปู กั้ง หอย ปลาเปด และอืน่ๆ) ใหจําแนกชนิด นับ
จํานวนตัวและชั่งน้ําหนกั 

แบบฟอรม อวนลอม 03 (ภาคผนวก) 
สัมภาษณทกุๆ 3 ป แยกตามประเภทเครื่องมือ เปนจํานวน 5 ลํา ตอ ศูนยวิจยัและพัฒนาประมง

ทะเล กําหนดใหดําเนินการสัมภาษณในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 

แบบฟอรม อวนลอม 04 (ภาคผนวก) 
ชาวประมงกรอกขอมูลในแบบสอบถามทุกเดือน เดือนละ 5 ราย ตอประเภทเครื่องมือ ตอ

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 
ประมงพื้นบาน 

แบบฟอรม พืน้บาน 01 02 และ 03 (ภาคผนวก) 
สัมภาษณชาวประมงทุกเดือนๆ ละ 5 หมูบานๆ ละ 5 ลํา ตอศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ช่ังน้ําหนกั นบัจํานวนตัวสัตวน้ําทกุชนิด และวดัความยาวสัตวน้ําเปาหมาย 

แบบฟอรม พืน้บาน  ศ 01 (ภาคผนวก) 
ชาวประมงกรอกขอมูลในแบบสอบถามทุกเดือน จํานวน 5 หมูบานๆ ละ 2 ราย ตอศนูยวจิัยและ

พัฒนาประมงทะเล     
 
 
 
 
 
 
 
 

-  9 - 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



การวัดขนาดความยาวเหยียด (Total length)  

-  ปลา วัดความยาวตั้งแตจะงอยปากถึงปลายหาง ปลาที่มฟีลาเมนต (Filament) ที่ปลายหางบน ใหวัด
แคสวนของหางไมรวมฟลาเมนต ยกเวน กลุมปลาโอ กลุมปลาอินทรี ปลาแขงไก ใหวดัความยาวสอมหาง (Fork 
length, FL) ทั้งนี้เนื่องจากปลายหางของกลุมปลาดังกลาวหกัหรือขาดงาย (ภาพที่ 1) 

-  กุงและกั้ง วดัจากปลายกรถึีงปลายหาง (ภาพที่ 2) 
-  ปลาหมึก วดัความยาวลําตัว (ภาพที่ 3) 
-  ปู วัดความกวางของกระดอง (ภาพที่ 4) 
-  หอยสองฝา วัดความยาวเปลือก (ภาพที ่5) 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 1  การวัดขนาดความยาวปลา 

FL 
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ภาพที่ 2 การวดัขนาดความยาวกุงและกั้ง 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 การวดัขนาดความยาวลําตัวปลาหมึก 

TL 

TL 

ML 

ML 
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ภาพที่ 4 การวดัขนาดความกวางกระดองป ู

 
 

 
ภาพที่ 5 การวดัขนาดความยาวเปลือกหอย 

  
 

CW
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ตารางผนวกที่ 1  การชั่งวดัขนาดของสัตวน้ํา 
 

ชื่อ 
วัด

ขนาด 

 
ชื่อ วัด

ขนาด

ปลาผิวน้ํา    

Anchovy (กะตัก)  Engraulis spp. (แมว)  
Chirocenthus dorab (ดาบลาว)  Sardinella gibbosa (หลังเขยีว)  
Clupeinae (หลังเขียวอ่ืนๆ)  Dussumieriinae (อกแร)  
Dorosomatidae (ตะเพยีนน้ําเค็ม)  Atul mate (สีกุนบั้ง)  
Megalaspis cordyla (หางแขง็)  Selar crumenophthalmus (สีกุนตาโต)  
Selaroides leptolepis (ขางเหลือง)  Decapterus maruadsi (ทูแขกครีบยาว)  
D. macrosoma (ทูแขกครีบสั้น)  Others Carangids (ปลามง-สีกุน)  
Rastrelliger brachysoma (ปลาทู)  R. kanagurta (ปลาลัง)  
Rastrelliger spp. (ลูกปลาทู-ลัง)  Scomberomorus spp. (อินทรี)  
Others Scombrids  (ปลาโอ ทูนา)  Pampus niger (จะละเม็ดดาํ)  
P. argenteus (จะละเมด็ขาว)  P. chinensis (จะละเมด็เทา)  
Misc. Pelagic fishes (ปลาผิวน้ําอื่นๆ)    
ปลาหนาดิน    
Chiloscyllium (ฉลามกบ)  Carcharhinus (ฉลามหูดํา)  
Other sharks (ฉลามชนิดอื่นๆ)  Rays (กระเบน)  
Saurida elongata (ปากคม)  √ S. undosquamis (ปากคมจุด) √ 
S. micropectoralis (ปากคมไมมีจุด)  S. isarankuraii (ปากคมอิศรางกูร) √ 
S. tumbil (ปากคม)  Trachinocephalus myops (ปากคมตุกแก)  
Synodus spp.(ปากคมลาย)  Other Synodontidae (ปากคมอื่นๆ)  
Ariidae (กดทะเล)  Plotosidae (ดุกทะเล, ปนแกว)  
Muraenesocidae (ยอดจาก)  Platycephalidae (หัวแบน, ชางเหยยีบ)  
Serranidae (กะรัง)  Priacanthus tayenus (ตาหวานจุด, ตาโต) √ 
P. macracanthus (ตาหวานหนังบาง) √ Priacanthidae (ตาหวาน)  
Sillaginidae (เห็ดโคน)  Lactarius lactarius (ใบขนนุ)  
Rachycentridae (ชอนทะเล)  Gazza minuta (แปนเขีย้ว)  
Leiognathus splendens (แปนเมือก)  L. equulus (แปนยักษ)  
Others Leiognathidae (อมไข)  Lutjanus lutjanus (L. lineolatus) เหลืองพง  
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L. vitta (กะพงแดงขางแถว)  L. malabaricus (กะพงแดงสัน้หางปาน)  
L. russelli (L. johnii)(กระพงขางปาน)  Others Lutianid (กระพงชนดิอื่นๆ)  
Gerreidae (ดอกหมาก)  Diagramma pictus (P. pictus) สรอยนกเขา  
Pomadasys argenteus (กระตายขูด)  Others Pomadasyidae (ปลาแปนชนดิอื่นๆ)  
Lethrinidae (หมูสี)  Nemipterus bleekeri (ทรายแดง)  
N. hexodon(ทรายแดงโมง) √ N. japonicus (ทรายแดงหางยาว) √ 
N. marginatus (ทรายแดง)  N. mesoprion (ทรายแดง) √ 
N. nematophorus (ทรายแดง)  N. nemurus (ทรายแดง)  
N. furcosus (N. peronii) (ทรายแดงกระโดง) √ N. tambuloides (ทรายแดงขางเหลือง)  
N. peronii (N. tolu ) (ทรายแดงกระโดง) √ N. delagoae (ทรายแดงแกว) √ 
N. metopias (ทรายแดง)  Scolopsis taeniopterus (ทรายขาว) √ 
Scolopsis spp. (ทรายขาวอืน่ๆ)  others Nemipterid (ทรายแดงอื่นๆ)  
Sciaenidae (จวด)  Upeneus  sulphureus  (แพะเหลือง)  
Parupeneus heptacanthus (แพะทองเหลือง)  Mullidae (แพะอ่ืนๆ)  
Theraponidae (ขางตะเภา)  Siganidae (สลิดหิน)  
Sphyraenidae (สาก)  Trichiuridae (ดาบเงิน)  
Psettodidae (จักรผาน)  Bothidae (ล้ินควาย)  
Cynoglossidae (ล้ินหมา)  Balistidae (วัวเกล็ด)  
Aluterus monoceros (วัวหนงั)  Lagocephalus lunaris (ปกเปาเขียว)  
L. spadiceus (ปกเปา)  L. inermis (ปกเปาเขียว)  
Tetraodontidae (ปกเปาอื่นๆ)  Misc. Demersal fishes (ปลาหนาดนิอื่นๆ)  
ปลาหมึก    
Photololigo duvauceli (หมกึกลวย)  P. chinensis (หมึกกลวย, หมึกศอก)  
Loliolus sumatrensis (หมึกกระตอย)  Photololigo spp. (หมึกกลวยอ่ืนๆ)  
Sepioteuthis lessoniana (หมึกหอม)  Sepia pharaonis (หมึกกระดองลายเสือ)  
S. recurvirostra (หมกึกระดองเล็ก)  S. lycidas (หมกึกระดองลายลูกนัยตา)  
S. brevimana (หมึกกระดองกนแหลม)  S. aculeate (หมึกกระดอง)  
S. innermis (หมึกกระดองกนไหม)  Sepia spp. (หมึกกระดองชนิดอื่นๆ)  
Octopiidae  (หมึกสาย)  Euprymna spp.  (หมึกการตนู, กระเปา)  
Others Cephalopod (ปลาหมกึชนิดอื่นๆ)    
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กุง    
Penaeus merguiensis (แชบวย)  P. monodon (กุลาดํา)  
P. semisulcatus (กุลาลาย)  P. japonicus (ลายเสือ, คูรุมา)  
P. latisulcatus  (กุงเหลืองหางฟา)  P. longistylus (หัวมนั, เหลืองใหญ)  
Penaeus spp. (Penaeus อ่ืนๆ )  Metapenaeus ensis (โอคัก) √ 
M. affinis (ตะกาด) √ M. moyebi (ตะกาดขาว)  
M. lysianassa (กุงขาว)  M. anchistus (ตะกาด) √ 
M. intermedius (โอคักน้ําตื้น)  M. brevicornis (หัวมัน, กุงเหลือง)  
Metapenaeus spp. (กุงตะกาดชนิดอื่นๆ)  Others large shrimps (กุงใหญชนิดอื่นๆ)  
Metapenaeopsis spp.(กุงตกกระ)  Parapenaeopsis spp. (กุงปลอง, ตะกาด)  
Trachypenaeus spp. (กุงทราย)  Others small shrimps (กุงเล็กชนิดอื่นๆ)  
สัตวน้ําอื่นๆ    
Portunus pelagicus (ปูมา)  P. sanguinolentus (ปูดาว)  
Charybdis cruciata (ปูลาย)  others Portunidae (ปูชนิดอืน่ๆ)  
Charybdis spp. (ปูตะกอย)  Amusium pleuronectes (หอยเชลล)  
others Bivalve (หอยสองฝาอืน่ๆ)  Gastropods (หอยฝาเดยีวอ่ืนๆ)  
Flathead lobster (กั้งกระดาน)  Mantis shrimps (กั้งตั๊กแตน)  
Misc. (other) เชน แมงดา แมงกะพรุน    
ปลาเปด    
Apogonidae (อมไข)  Mene maculata (เสี้ยวพระจนัทร)  
Pentaprion longimanus (แปนแกว)  Leiognathus brevirostris (แปนหมู)  
L. splendens (แปนเมือก)  L. dussumieri (แปน)  
L. bindus (แปนครีบเหลือง, แปนกระดาน)  L. leuciscus (แปนกระโดง)  
L. elongates (แปนแกว)  Secutor insidiator (แปนเบีย้, แปนปากหม)ู  
S. ruconius (แปนเบี้ย, แปนปอม)  Others Leiognathidae (ปลาแปนอื่นๆ)  
Pentapodidae (สายรุง)  Callionymidae (มังกรนอย)  
Gobioidei (ปลาบู)  Fistulariidae (ปากแตร)  
Bregmacerotidae (กุเราแคระ)  Champsodontidae (สากยี่)  
Elates ransonnetii (ชางเหยยีบหวัแบน)  Bothidae (ล้ินควาย)  
Pleuronectidae (ล้ินหมาหงอนยาว)  Soleidae (ล้ินหมา)  
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Monacanthidae (วัวเขาเดยีว)  Balistoidei (วัวเกล็ด)  
Puffer fish (ปกเปา)  Crabs (trash) (ปูเปด)  
Caesionidae (กลวย, เหลืองปลอง)  Trypauchen vagina (เขือแดง)  
Fish (trash) (ปลาเปดอื่นๆ)  Misc. (trash) (สัตวน้ําอื่นๆ)  
    
 
วัดขนาดสัตวน้ําชนิดที่สําคญั ไดแก กลุมปลาปากคม ชนิด Saurida elongata, S. undosquamis และ  
S. isarankuraii กลุมปลาทรายแดง ชนิด Nemipterus hexodon, N. japonicus, N. mesoprion, N. furcosus,  
N. peronii (N. tolu), N. delagoae และ Scolopsis taeniopterus กลุมปลาตาหวาน ชนดิ Priacanthus tayenus 
และ P. macracanthus และกลุมกุงตะกาด Metapenaeus ensis, M. affinis และ  M. anchistus รวมทั้งสัตวน้ํา
ชนิดอื่นดังในตารางผนวกที ่ 1  การชั่ง-วดัขนาดของสตัวน้ํา ที่มีเครือ่ง √ ในชองวัดขนาด โดยทําการวัดทุก
คร้ังที่สุมตัวอยาง  
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แบบสัมภาษณขอมูลการทําประมงของเรืออวนลากพาณชิย 

รหัสตัวอยาง                                                           (EM, UM, CM, SM, AP, AS, AR+YYMMNNN) 

วัน/เดือน/ป      ทาเทียบเรือ 
ช่ือเรือ       หมายเลขทะเบียนเรือ 
ขนาดเครื่องยนต    แรงมา  ความยาวเรือ    เมตร 
ประเภท เรือ      OBT    PT 

ขนาดความยาวเรือ   (< 14 )    (14 -18 )    (18-25 )     (> 25) เมตร 

ขนาดตาอวนกนถุง     เซนติเมตร ความยาวคราวบน   เมตร 

การทําการประมง 
1. จํานวนวนัที่ออกเรือ  วัน     จํานวนวนัที่ทาํประมง          วัน  
2. ลงอวนกลางวัน  วัน     วันละ                 ครั้ง ๆ ละ  ช่ัวโมง 
 ลงอวนกลางคนื  วัน    วันละ     ครั้ง ๆ ละ  ช่ัวโมง 
3. เดินทางมาจากทาเทียบเรือ  
4. ใชเวลาวิ่งเรือถึงแหลงทําการประมง   ช่ัวโมง 
5. ความเร็วเรือขณะวิ่งเรือ   นอต     ความเร็วเรือขณะลากอวน   นอต 

แหลงทําการประมง 
1.  แหลงทําการประมงบริเวณ      

2.  ระดบัความลึกต่ําสุด   เมตร  สูงสุด   เมตร 
3.  ระยะหางฝง   ไมลทะเล (ลงจุดในแผนที่) 
จากละติจูด              ลองจิจูด            
 
ถึงละติจูด             ลองจิจูด            
4.  เขตสถิติการประมง 

ปริมาณสัตวนํ้าที่จับได 

สัตวนํ้าที่จับได สัตวนํ้าสวนที่ฝากลําอื่น 

กุงใหญประมาณ ............................................................กก. กุงใหญประมาณ ............................................................กก.

กุงฝอยประมาณ ............................................................กก. กุงฝอยประมาณ ............................................................กก. 
ปลาเลยประมาณ ...........................................................กก. ปลาเลยประมาณ ...........................................................กก.

หมึก  .............................................................................กก. หมึก  .............................................................................กก.

สัตวนํ้าอื่นๆ (ปู กั้ง หอยเชลลฯลฯ)...............................กก. สัตวนํ้าอื่นๆ (ปู กั้ง หอยเชลลฯลฯ)...............................กก. 

ปลาจั๊บไก (ไกหยิบตัว ปลาเหย่ือ ปลาหยาบ)..................กก. ปลาจั๊บไก (ไกหยิบตัว ปลาเหย่ือ ปลาหยาบ)..................กก. 

ปลาไกประมาณ...............................................................กก. ปลาไกประมาณ...............................................................กก.

ปลาไกที่ทิ้งนํ้า..................................................................กก.  

 

 อวนลาก  01 
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แผนที่ประกอบ ของแตละพื้นที่ในการสํารวจและเก็บขอมูล 
แผนที่ 1 สําหรับประมงทะเลอาวไทยฝงตะวนัออก 

- 20 - 



แผนที่ 2 สําหรับประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
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แผนที่ 3 สําหรับประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
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แผนที่ 4 สําหรับประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
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แผนที่ 5 สําหรับประมงทะเลฝงอันดามัน 
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คําอธิบายแบบสัมภาษณ 

รหัสตัวอยาง สําหรับประมงอวนลากและอวนลอม ใหกรอกรหัสพื้นทีต่ามดวยป (ค.ศ.) เดือนและลําดับที่
ของตัวอยาง เชน UM0801009 หมายถึง ตวัอยางที่รวบรวมโดยศนูยวิจยัและพฒันาประมงทะเลอาวไทย
ตอนบน ในป 2008 เดือนมกราคม ตัวอยางที่ 009 

EM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
UM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
CM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
SM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
AP หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
AS หมายถึง สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล 
AR หมายถึง สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง 

ประเภทเรือ 
OBT หมายถึง เรืออวนลากแผนตะเฆ 
PT หมายถึง เรืออวนลากคู 

จํานวนวันท่ีออกเรือ คือ จํานวนวันทีน่ับตั้งแตเรือออกจากทาเทยีบเรอืจนกลับถึงทาเทียบเรือ 

จํานวนวันท่ีทําประมง คือ จาํนวนวันที่ทําการประมงจรงิที่มีผลตอการจับสัตวน้ํา ยกเวนเรือมีการฝาก
สัตวน้ําไปจําหนายกับเรือลําอื่น ใหคิดจํานวนวันดังนี้  

ฝากปลาดีทั้งหมด คิดจํานวนวันเฉพาะวนัทีท่ําการประมงของผลจับที่คงเหลืออยูในเรอื เชน 
กรณีเรือออกทาํการประมง 20 วัน มีการฝากปลาดีของ 8 วัน แรกไปแลว คงเหลือปลาดีของ12 วัน หลัง  
ใหคิดจาํนวนวันทําการประมง เทากับ 12 วัน 

ฝากปลาดีบางสวน คิดจํานวนวันที่ออกทําการประมงทั้งหมด  

แหลงทําการประมง ใหแนบแผนที่ดานหลังตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหชาวประมงกําหนดจุด หรือวงเปนพืน้ที ่

สัตวน้ําท่ีฝาก หมายถึงปลาดบีางสวนที่ไดฝากไปกับเรือลําอื่นเพื่อนําไปจําหนาย ใหสอบถามเฉพาะเรือที่
มีการฝากปลาดีบางสวนมาจาํหนายกอนเทานั้น 
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เลขที่แบบสอบถาม…………… 

 
 

แบบสอบถาม 
 

สภาวะเศรษฐกิจของการประมงอวนลาก 
 
 

สํานักวิจยัและพัฒนาประมงทะเล 
กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ช่ือผูใหสัมภาษณ ……………………………………………… ช่ือเรือ …………………………… 
ภูมิลําเนา : ตําบล …………………………… อําเภอ ……………………. จังหวดั ……………….. 
ช่ือผูสัมภาษณ …………………………………………………. วันที่ ………/…………./………... 

 

การสํารวจครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถึงสถานการณปจจุบนัของการทําประมงทะเลใน
ดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือประมง ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ของชาวประมง 

เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการประมง 
ขอมูลที่ไดจาการสํารวจของแตละบุคคลจะปกปดไวเปนความลับโดยเครงครัด 

 อวนลาก  02 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

    1.1 อายุ …………………………… ป 
    1.2 เพศ (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 

           หญิง    ชาย 
    1.3 ระดับการศึกษา (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 

           ไมไดเรียน   ประถม   มัธยมตน 

           มัธยมปลาย   ปวช. / ปวส.   ปริญญาตรี  

           อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………...   
    1.4 นับถือศาสนา (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 

           พุทธ    อิสลาม   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………………….. 
    1.5 สถานภาพสมรส (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 

           โสด    สมรส   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………………….. 
    1.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด ………………………….. คน 
    1.7 อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการทําประมง (ทําเครื่องหมาย√  หนาขอคําตอบ) 

           ไมมี    มี (ระบ)ุ ……………………………………………………. 
 
2. แหลงรายไดนอกจากการประมงที่สมาชิกในครัวเรือนไดรับ 

    2.1 ทําสวน      มี   ไมมี  

    2.2 เล้ียงสัตว      มี   ไมมี 

    2.3 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา          มี   ไมมี 

    2.4 แปรรูปสัตวน้ํา      มี   ไมมี 

    2.5 คาขายและธุรกิจ      ม ี   ไมมี 

    2.6 ทํานา         มี   ไมมี 

    2.7 คาจาง         มี   ไมมี 

    2.8 เงินเดือน      มี   ไมมี 

    2.9 แหลงรายไดอ่ืน ๆ (ระบุ) ………………        มี   ไมมี 
    หมายเหต ุ   สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3. ลักษณะและชนิดการทําประมง 

    3.1 ลักษณะการประกอบอาชีพประมง (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 

           สวนตัว  หุนสวน       รับจาง        อ่ืน ๆ (ระบุ)………………… 
    3.2 ประกอบอาชีพประมงมาแลว ………………………………… ป 

    3.3 มีเรือประมงเปนของตนเองหรือไม   ไมมี    มี จํานวน ……… ลํา       

    3.4 การลงทุนในการประมง 
         3.4.1 เปลือกเรือ  

ชื่อเรือ ประเภท ขนาด การถือครอง สภาพขณะซือ้ มูลคาที่ ซื้อมาแลว อายุรวม 

 เรือ* ยาว กวาง ลึก ตนเอง เชา ใหม เกา/อาย ุ
กอนซื้อ (ป) 

ซื้อมา 
(บาท) 

(ป) (ป) 

            

            

            

            

            

            

*ประเภท เรือระบุเครื่องมือ อวนลากแผนตะเฆ / อวนลากคู 

         3.4.2 เครื่องยนตเรือ (รวมเกยีร ใบจกัรเพลา และคาติดตั้ง) 
ชื่อเคร่ืองยนต ประเภท กําลัง สภาพขณะซือ้ ซื้อมา ซื้อมาแลว อายุรวม 

 เคร่ืองยนต แรงมา ใหม เกาใชมาแลว (ป) (บาท) (ป) (ป) 
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3.4.3 เครื่องมือประมงพรอมอุปกรณ 
รายการ จํานวน สภาพขณะซือ้ ซื้อมา ซื้อมาแลว อายุรวม 

  ใหม เกาใชแลว (ป) (บาท) (ป) (ป) 

1. อวนครบชุด       

2. แผนตะเฆ       

3. วิทยุสื่อสาร       

4. เรดาร       

5. ซาวเดอร       

6. GPS (ดาว)        

7. เครื่องกวาน       

8. ปมน้ํา       

9. เครื่องกําเนิดไฟฟา       

10. สปอรตไลท       

11. ไฟแสงจันทร       

12. เข็มทิศ       

13. กริ่งสัญญาณ       

14. อื่น ๆ (ระบุที่สําคัญ)       

       

 

4. คาใชจายในการประกอบอาชีพประมง 
    4.1 คาใชจายในการดําเนนิการประมง 

เคร่ืองมือประมง…………….. เคร่ืองมือประมง…………….. เคร่ืองมือประมง…………... 
รายการ 

มูลคา/เที่ยว มูลคา/เที่ยว มูลคา/เที่ยว 
1. น้ํามันเชื้อเพลิง    
2. น้ํามันเครื่อง    
3. LPG/NGV    

4. น้ํามันเกียร    
5. จาระบี    
6. น้ําแข็ง    

7.  ภาชนะบรรจุสัตวน้ํา    
8.  หลอดไฟ    
9. แกสหุงตม    
10. ขาว/อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ยาสูบ    

11. น้ําจืด    
12. คาธรรมเนียมทาเทียบเรือ    
13. คาขนสง / นายหนา    

14. คาจางคัดสัตวน้าํ    
15. อื่น ๆ (ระบุ)    
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4.2 คาใชจายอืน่ ๆ (ในรอบป) 
รายการ คาใชจายตอป (บาท)  

1. คาซอมบํารุงและเครื่องยนต  

    1.1 เรือ (เปลือกเรือ)  

    1.2 เครื่องยนตเรือ  

    1.3 เครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ   

          - เครื่องกวาน  

          - ปมน้ํา  

          - สายพาน  

          - เครื่องกําเนิดไฟฟา  

          - ใบจักร  

          - อื่น ๆ   

2. ซอมบํารุงและเปลี่ยนใหมสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณ  

    2.1 อวน  

    2.2 แผนตะเฆ (เฉพาะอวนลาก)  

    2.3 เชือกลาก (เฉพาะอวนลาก)  

    2.4 ลวดสลิง  

    2.5 เนื้ออวน  

    2.6 ดายซอมและเชือก  

    2.7 หลอดไฟ  

    2.8 อื่น ๆ เชน โซ ตะกั่ว เชือกโปลี ลูกกลิ้ง  ฯลฯ  

3. คาเชาและคาธรรมเนียม  

    3.1 ทะเบียนเรือ  

    3.2 อาชญาบัตร  

    3.3 คาธรรมเนียมอื่น ๆ  

4. คาจอดเรือ  

5. ภาษี  

6. คาประกันเรือ  

7.  อื่น ๆ  

  
  

  
  

 
   

-  31 - 



  

 4.3 แรงงานประมงประกอบดวยสมาชกิครัวเรือน …….........................................……. คน   
          ลูกจาง ….......…………. คน ประกอบดวย แรงงาน ในหมูบาน ................................คน 
          นอกหมูบาน(แตในจังหวัด) ........................ คน   ตางจังหวดั .................................... คน 
          แรงงานตางดาว ............................................คน      
  4.4 ลักษณะการแบงผลตอบแทน 

    ไมหักคาใชจายกอนแบง 
   (1) เจาของ ไดรับ ………………….. % 
   (2) ลูกเรือ ไดรับ …………………… % 

          หักคาใชจายกอนแบง 
   (1) เจาของ ไดรับ ………………….. % 
   (2) ลูกเรือ ไดรับ …………………… % 
   คาใชจายทีห่กักอนแบง 

    น้ํามัน  น้ําแข็ง  อาหาร  คาอวน  เงินเดือนประจํา 

    ไตกง  คาใชจายในการขาย   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………………… 
    4.5 ระยะเวลาการจายคาผลตอบแทน 

            จายเปนเที่ยว   จายเดือนละครั้ง  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………………… 
 
5. ภาวะหนี้สนิของกิจการประมง 

แหลงเงินกู วงเงินกู 
(บาท) 

วัตถุประสงคในการกู ปที่กู 
(พ.ศ.) 

ระยะเวลากู 
(ป) 

อัตราดอกเบี้ย 

(%) 

หลักทรัพยค้ํา
ประกัน (ป) 

รัฐบาล       

ธกส.       

ธ. พาณิชย       

สหกรณประมง       

พอคาปลา       

แพปลา       

ญาติและเพื่อนบาน       

อื่น ๆ (ระบุ)       
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6. การเปล่ียนแปลงอาชีพ 

6.1  ทานคิดจะเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่ใชอยูในปจจุบนัเปนเครื่องมอือ่ืน ๆ หรือไม 

           เปลี่ยน   เพราะ ..................................................................................................................... 
               เครื่องมือประมงใหมที่ตองการทํา ....................................................................................... 

           ไมเปลี่ยน เพราะ .................................................................................................................. 
    6.2  ทานคิดจะเปลี่ยนอาชพีการทําประมงหรือไม 

            เปลี่ยน   เพราะ .................................................................................................................... 

               อาชีพที่สนใจจะเปลี่ยน   การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ระบ)ุ...................................................... 

      อาชีพอ่ืน ๆ นอกจากการประมง (ระบ)ุ .................................... 
    6.3  หากทานไมตองการเปลี่ยนอาชีพประมง โปรดระบุเหตุผล ..................................................... 
           .................................................................................................................................................. 
    6.4  ทานคิดวาในอนาคตอาชีพการทําประมงของทานจะมีแนวโนมอยางไร 

            ดีกวาเดิม     แยกวาเดมิ            ไมเปลี่ยนแปลง            ยังไมแน 
    6.5  ทานวางแผนใหลูกทาํการประมงเปนอาชีพหรือไม 

            ใหทาํ         ไมใหทํา            ยังไมแน 
    6.6  ปญหาในการประกอบอาชีพประมงที่สําคัญ 3 ประการ (เรียงลําดับความสําคญั) 
          1. ........................................................................................................................ 
          2. ......................................................................................................................... 
          3. ......................................................................................................................... 
    6.7  ขอแนะนําในการปรับปรุงอาชีพประมง 
          1. ........................................................................................................................ 
          2. ......................................................................................................................... 
          3. ......................................................................................................................... 
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แบบสอบถามขอมูลทางเศรษฐกิจของการประมงอวนลาก 
 

ชื่อเรือ.................................................................... 
ชื่อผูบันทึกขอมูล..................................................................................... 

ภูมิลําเนา : ตําบล........................................อําเภอ...........................................จังหวัด........................................ 
 

การสํารวจครั้งนี ้มจีุดมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถงึสถานการณปจจุบนัของการทําประมงอวนลาก 

ในดานเศรษฐกิจ   เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการประมง  ขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจ

ของแตละบุคคลจะปกปดไวเปนความลบัโดยเครงครัด 

 อวนลาก  03 
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คาใชจายเรืออวนลาก 

วันที่ขึ้นทาสัตวน้ํา 
จํานวนวนัทํา

ประมง แรงงาน 
(ไตกง/ลูกเรือ) 

น้ํามัน/แกส น้ําแข็ง อาหาร/น้ํา 
ซอมบํารุง 

(เรือ/เครื่องมือประมง) 
อื่น ๆ 
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ผลจับสัตวน้ํา (กิโลกรัม) 

แหลงทําการประมง 
ปลาเลย ปลาหมึก กุง ปลาไก ปลาจั๊บไก  

รายไดจากการขายสัตวน้ํา 
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แบบสัมภาษณขอมูลการทําประมงของเรืออวนลอมจับ 
รหัสขอมูลเรือตัวอยาง (EM, UM, CM, SM, AP, AS, AR) yymmnnn....................................................วันท่ีสํารวจ.............................................................. 
สถานที่.........................................................ตําบล....................................................อําเภอ...............................................จังหวัด................................................ 

สวนท่ี 1 : เรือ  
   ชื่อเรือ............................................ทะเบียนเรือ...............................ความยาวเรือ (เมตร)...............ขนาดเครื่องยนต...................(แรงมา) ลูกเรือ.................คน/ลํา 

สวนท่ี 2: ประเภทเครื่องมือ / วิธีการทําการประมง 
ประเภทเครื่องมือ จํานวนครั้งที่ลงอวน 

( /เที่ยว) 
จํานวนวันทําการประมง 

( /เที่ยว) 
ขนาดอวน (เมตร) / ตาอวน (ซม.) 

 
อวนดํา (โซนาร)            
อวนลอมจับปนไฟ    
อวนลอมซั้ง    
อวนเขยีว    
อวนตังเก    
อวนลอมจับขนาดตาอวน 1.5 ซม.    
อวนลอมจับปลากะตัก    
อวนติดตา     
อวนลอมจับอื่นๆ     

สวนท่ี 3: แหลงทําการประมงและปรมิาณการจับ 
วันที่ออกจากทา.................................................เข็มเรือ..............องศา  ระยะเวลาถึงแหลงประมง.................ชั่วโมง ความเร็วเรือ............................นอต 
I วิธีทําการประมง........................................ ปริมาณการจับ (กก./เที่ยว)..................................... จํานวน.....................หอง ระยะหางฝง..........................ไมลทะเล 
บริเวณ……………………..……………… ละติจูด.....................เหนือ  ลองจิจูด......................ตะวันออก   ความลกึน้ํา......................เมตร เขตสถิติ......... 
II วิธีทําการประมง.............................................ปริมาณการจับ (กก./เที่ยว).......................................จํานวน....................หอง ระยะหางฝง..........................ไมล
ทะเล 
บริเวณ……………………..……………… ละติจูด.....................เหนือ  ลองจิจูด......................ตะวันออก   ความลกึน้ํา......................เมตร เขตสถิติ......... 
สภาวะอากาศ/สภาวะทองทะเล.............................................................................ปญหาและอุปสรรค............................................................................................. 

สวนท่ี 4:  การจําหนาย  (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 

  ขายเอง    ขายพอคาคนกลาง       แพจัดการเอง 

สวนท่ี 5: ราคาสัตวน้ํา (วัดขนาดปลาแตละกลุมดวย) 
ชนิดปลา จิ๋ว/เล็ก กลาง ใหญ 

ปลาทู    
ปลาลัง    
ปลาทูแขก    
ปลาแขงไก    
ปลาสีกุนตาโต    
ปลาขางเหลือง    
ปลาหลังเขียว    
ปลาอินทรี    
ปลาทูนาทองแถบ    
ปลาโอดํา    
ปลาโอลาย/แกลบ/หลอด    
ปลาสีกุนบั้ง    
ปลาหมึก    
ปลาจั๊บ    
ปลาเหยื่อ    
ปลาเปด     

 

 อวนลอม  01 
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คําอธิบายแบบสัมภาษณ 

รหัสตัวอยาง สําหรับประมงอวนลากและอวนลอม ใหกรอกรหัสพื้นทีต่ามดวยป (ค.ศ.) เดือนและลําดับที่
ของตัวอยาง เชน UM0801009 หมายถึง ตวัอยางที่รวบรวมโดยศนูยวิจยัและพฒันาประมงทะเลอาวไทย
ตอนบน ในป 2008 เดือนมกราคม ตัวอยางที่ 009 

EM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
UM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
CM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
SM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
AP หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
AS หมายถึง สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล 
AR หมายถึง สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง 
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วันท่ีเก็บขอมูล................................................ สถานที่.......................................... 

 
ชื่อ/รหัสเรอืตัวอยาง.................

 
ประเภทเครื่องมือ.............................................. ปริมาณการจับ......................... กิโลกรัม ครั้งท่ีสุมตัวอยาง.................... 

ชื่อไทย Scientific name จํานวนตัว น้ําหนักวัด (กรัม) น้ําหนักไมวัด (กรมั) 

ปลาผิวน้ํา         

ปลาท ู Rastrelliger brachysoma       
ปลาลัง R. kanagurta       
ปลาท ู- ลัง Rastrelliger spp.       
ปลาอินทรีบั้ง Scomberomorus commersoni       
ปลาอินทรีจุด S. guttatus       
ปลาโอแกลบ Auxis tharzard       
ปลาโอหลอด A. rochai       
ปลาโอลาย Euthynnus affinis       
ปลาโอดํา Thunnus tonggol       
ปลาโอทองแถบ Katsuwonus  pelamis       
ปลาสีกุนตาโต Selar crumenopthalmus       
ปลาสีกุนทองตาววั S. boops       
ปลาทูแขกครีบหูยาว Decapterus maruadsi       
ปลาทูแขกครีบหูส้ัน D. macrosoma       
ปลาแขงไก Megalaspis cordyla       
ปลาขางเหลือง Selaroides leptolepis       
ปลาสีกุนบั้ง Atule mate       
ปลาจะละเม็ดดํา Formio niger       
ปลาสีกุนผ ี Alepes djeddaba       
ปลาสีกุนทอง  A. melanoptera       
ปลาสะดือขอ A. kalla       
ปลาสีกุนอื่นๆ Carangidae       
ปลาหลังเขียวยาว Sardinella gibbosa/S. jussieus       
ปลาหลังเขียว S. fimbraiata       
ปลาหลังเขียว S. perforata       
ปลาหวาย S. sirm       
ปลาอกแลกลวย Dussumieria  acuta       
ปลาอกแลกลวย D. hasselti       
ปลาหลังเขียวอืน่ๆ Sardines       
ปลากะตัก (ปากยาว) Encrasicholina heteroloba        
ปลากะตัก (ปากยาว) E. devisi       
ปลากะตัก (ปากสัน้) E. punctifer        
ปลากะตักควาย Stolephorus indicus       
ปลากะตักอื่นๆ Anchovies       

 อวนลอม  02
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ปลาผวิน้ําอื่นๆ Misc. pelagic fishes       
ปลาหนาดิน         
ปลาตาหวาน Priacanthus tayenus       
ปลาทรายแดง Nemipterus hexodon       
ปลาทรายแดง N. mesoprion       
ปลาทรายแดง N. peronii/N. furcosus       
ปลาทรายแดง N. delagoae       
ปลาทรายแดงอื่นๆ Nemipterus spp.       
ปลาปากคม Saurida undosquamis       
ปลาปากคม S. elongata       
ปลาแพะแดง Parupeneus heptacanthus       
ปลาแพะเหลอืง Upeneus sulphureus        
ปลาจวด Sciaenidae       
ปลาสากเหลอืง Sphyraena obtusata       
ปลาสากดํา S. jello       
ปลากะพงเหลอืง Lutjanus lutjanus/L. lineolatus       
ปลายอดมวง Cynoglossidae       
ปลาปกเปา Lagocephalus lunaris       
ปลาปกเปา L. spadiceus       
ปลาปกเปา L. inermis       
ปลาหนาดินอื่นๆ Misc. demersal fishes       
สัตวน้ําอืน่ๆ        
หมึกหอม Sepiotheuthis lessoniana       
หมึกกลวย Photololigo spp.       
หมึกกระดอง Cuttle fish       
หมึกสาย Octopus       
หมึกอื่นๆ Cephalopods       
กั้งกระดาน/ตัก๊แตน Lobsters/Mantis shrimps       
กุง Shrimps       
ปลาเปด        
ปลาแปนรวม Leiognathidae       
ปลาบู Gobiidae       
ปลาอมไข Apogonidae       
ปลาลิ้นหมา Bothidae       
ปลาเปดแทอื่นๆ Misc. trash fishes       
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เลขที่แบบสอบถาม…………… 
 
 
 

แบบสัมภาษณ 
 
 
 
 

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของการประมงอวนลอมจับ 
 
 

สํานักวิจยัและพัฒนาประมงทะเล 
กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 

 
 
 

ช่ือผูใหสัมภาษณ ……………………………………………… (  เจาของเรือ   ไตกง) 
ช่ือเรือ ……………………………………………ความยาวเรือ....................................เมตร 
ภูมิลําเนา : ตําบล …………………………… อําเภอ ……………………. จังหวดั ……………….. 
ช่ือผูสัมภาษณ …………………………………………………. วันที่ ………/…………./………... 
 

 การสํารวจครั้งนี้ มีจุดมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถึงสถานการณปจจุบนัของการทําประมง
อวนลอมจับในดานเศรษฐกจิและสังคม   เพื่อใชเปนแนวทางในการบรหิารจัดการการประมง  
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจของแตละบุคคลจะปกปดไวเปนความลับโดยเครงครัด 

อวนลอม 03 
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1. ขอมูลท่ัวไป (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 
    1.1 อายุ …………………………… ป 
    1.2 เพศ              (1) หญิง   (2) ชาย 
    1.3 ระดับการศึกษา  
          (1) ไมไดเรียน (2) ประถมศึกษา (3) มัธยมตน     (4) มัธยมปลาย / ปวช. 
          (5) อนุปริญญา (6) ปริญญาตรี  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………... 
    1.4 นับถือศาสนา  
          (1) พุทธ   (2) อิสลาม  (3) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………….. 
    1.5 สถานภาพสมรส 
          (1) โสด   (2) สมรส  (3) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………….. 
    1.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด ………………………….. คน 
    1.7 อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการทําประมง  
          (1) ไมมี   (2) มี (ระบ)ุ ……………………………………………………. 

2. แหลงรายไดนอกเหนือจากการทําประมง 
    2.1 ทําสวน/นา/ไร    (1) มี  (0) ไมมี 
    2.2 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา         (1) มี  (0) ไมมี 
    2.3 แปรรูปสัตวน้ํา     (1) มี  (0) ไมมี 
    2.4 คาขายและธุรกิจ     (1) มี  (0) ไมมี 
    2.5 แหลงรายไดอ่ืน ๆ (ระบุ) ………………       (1) มี  (0) ไมมี 
    หมายเหต ุ   สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

3. ลักษณะและชนิดการทําประมง 
    3.1 ลักษณะการประกอบอาชีพประมง  
          (1) สวนตัว (2) หุนสวน      (3) รับจาง       (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………… 
    3.2 ประกอบอาชีพประมงมาแลว ………………………………… ป 
    3.3 มีเรือประมงเปนของตนเองหรือไม  ( ) มี จํานวน ……… ลํา   ( ) ไมมี 
    3.4 เครื่องมือประมงที่ใช  ( ) ซ้ัง          ( ) ปนไฟซั้ง      ( ) ปนไฟปลาจอ ( ) โซนาร 
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3.5 การลงทุนในการประมง 
          3.5.1 เปลือกเรือ  

ชื่อเรือ ขนาด สภาพขณะซือ้ มูลคาที่ ซื้อมาแลว อายุรวม 
 ยาว กวาง ลึก ใหม เกาอายุกอน

ซื้อ (ป) 
ซื้อมา 
(บาท) 

(ป) (ป) 

         
         
         

          3.5.2 เครื่องยนตเรือ (รวมเกยีร ใบจกัรเพลา และคาติดตั้ง) 
ชื่อเคร่ืองยนต ประเภท กําลัง สภาพขณะซือ้ ซื้อมา ซื้อมาแลว อายุรวม 

 เครื่องยนต แรงมา ใหม เกาใชมาแลว (ป) (บาท) (ป) (ป) 
        
        
        

          3.5.3 เครื่องมือประมงพรอมอุปกรณ 
รายการ จํานวน สภาพขณะซือ้ ซื้อมา ซื้อมาแลว อายุรวม 

  ใหม เกาใชแลว (ป) (บาท) (ป) (ป) 
1. อวนครบชุด 
    ยาว ..……………… ม. 
    ลึก ………………… ม. 

      

2. วิทยุสื่อสาร       
3. เรดาร       
4. โซนา       
5. เอคโคซาวเดอร       
6. GPS (ดาว)       
7. เคร่ืองกวานไฮโดรลิค       
8. ปมน้ํา       
9. เคร่ืองกําเนิดไฟฟา       
10. สปอรทไลท       
11. ไฟแสงจันทร       
12. หลอดไฟราว       
13. เข็มทิศ       
14. เรือไฟเบอรลอมอวน        
15. อื่น ๆ (ระบุที่สําคัญ)           
      -       
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4. คาใชจายในการประกอบอาชีพประมง 
    4.1 คาใชจายในการดําเนนิการประมง 

รายการ ปริมาณ/เที่ยว มูลคา/เที่ยว 
1. น้ํามันเชื้อเพลิง   
2. น้ํามันเครื่อง   
3. น้ํามันเกียร/ไฮโดรลิค   
4. จาระบี   
5. น้ําแข็ง   
6.  ภาชนะบรรจุสัตวน้ํา   
7. หลอดไฟ   
8. แกสหุงตม   
9. คาจางเรือปนไฟ   
10. อาหาร/เคร่ืองดื่ม   
11. น้ําจืด   
12. คาธรรมเนียมทาเทียบเรือ   
13. คาขนสง    
14. คาจางคัดสัตวน้าํ   
15. อื่น ๆ (ระบุ)   
   -   

    4.2 คาใชจายอื่น ๆ  
รายการ คาใชจาย (บาทตอป) 

1. คาซอมบํารุงและเครื่องยนต  
    1.1 เรือ (เปลือกเรือ)  
    1.2 เคร่ืองยนตเรือ  
    1.3 ใบจักร  
    1.4 เคร่ืองมือและอุปกรณอื่น ๆ   
          - เคร่ืองกวานไฮโดรลิค  
          - ปมน้ํา  
          - สายพาน  
          - เคร่ืองกําเนดิไฟฟา  
          - อื่น ๆ   
2. ซอมบํารุงและเปลี่ยนใหมสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณ  
    2.1 อวน  
    2.2 ลวดสลิง  
    2.3 เนื้ออวน  
    2.4 ดายซอมและเชือก  
    2.5 ซั้ง  
    2.6 หลอดไฟ  
    2.7 อื่น ๆ เชน โซ ตะกั่ว เชือกโปลี ลูกกลิ้ง  ฯลฯ  
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คาใชจายอืน่ ๆ (ตอ) 
รายการ คาใชจาย (บาทตอป) 

3. คาธรรมเนียม  
    3.1 ทะเบียนเรือ  
    3.2 อาชญาบัตร  
    3.3 คาธรรมเนียมอื่น ๆ  
4. คาจอดเรือ  
5. คาใชจายในการเคลื่อนยายเรือประมง  
6. ภาษีเงินได  
7. คาประกันภัย  
8.  อื่น ๆ  

  

 4.3 แรงงานประมงประกอบดวยสมาชกิครัวเรือน …….........................................……. คน   
          ลูกจาง ….......…………. คน ประกอบดวย แรงงานไทย..........................................คน 
          แรงงานตางดาว ....................คน     ( ) พมา  ( ) กัมพูชา     ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………   
  4.4 ลักษณะการแบงผลตอบแทน  

เปอรเซ็นตรายได 
ตําแหนง เงินเดือน (บาท) 

ไมหักคาใชจายกอนแบง หักคาใชจายกอนแบง 

(1) เจาของ    

(2) ไตกง     

(3) หัวหนาคนงาน (ช้ิว)     

(4) นายทาย    

(5) ชางเครื่อง     

(6) ลูกเรือ    

(7) คาจางแรงงานอื่นๆ    

คาใชจายทีห่ักกอนแบง 
   ( ) น้ํามัน ( ) น้ําแข็ง ( ) อาหาร ( ) คาอวน ( ) เงินเดือนประจํา 
   ( ) ไตกง ( ) คาใชจายในการขาย  ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………… 
  4.5 ระยะเวลาการจายคาผลตอบแทน 
          ( ) จายเปนเที่ยว  ( ) จายเดือนละครั้ง  ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………… 
5. ฤดูกาลทําประมงแยกตามชนิดเครื่องมือ 

ชนิดเครื่องมือ จํานวน จํานวน ชวงเวลาทําประมง 

ประมง วัน / เที่ยว เที่ยว / เดือน มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 
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6. ปญหาในการประกอบอาชพีประมง (เรียงลําดับตามความสําคัญ) 
          1. ........................................................................................................................ 
          2. ......................................................................................................................... 
          3. ......................................................................................................................... 
          4. ......................................................................................................................... 
          5. ......................................................................................................................... 
7. ขอเสนอแนะ 
          1. ........................................................................................................................ 
          2. ......................................................................................................................... 
          3. ......................................................................................................................... 
          4. ......................................................................................................................... 
          5. ......................................................................................................................... 
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แบบสอบถามขอมูลทางเศรษฐกิจของการประมงอวนลอมจับ 
 

ชื่อเรือ....................................................................เลขทะเบียนเรือ........................................... 
ชื่อผูบันทึกขอมูล..................................................................................... 

ภูมิลําเนา : ตําบล........................................อําเภอ...........................................จังหวัด........................................ 
 

 การสํารวจครั้งนี ้มจีุดมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถงึสถานการณปจจุบนัของการทําประมง   

อวนลอมจบัในดานเศรษฐกิจ   เพื่อใชเปนแนวทางในการบรหิารจัดการการประมง  ขอมูลที่ไดจาก

การสํารวจของแตละบุคคลจะปกปดไวเปนความลบัโดยเครงครัด 

อวนลอม 04 
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คาใชจายเรืออวนลอมจับ (บาท) 

วันที่ขึ้น 
ทาสัตวน้ํา 

ชื่อทาที่ขึ้นสัตวน้ํา 
วิธีทําการ
ประมง 

ปริมาณสัตวน้ํา
ที่จับได แรงงาน 

(ไตกง/ลูกเรือ)
น้ํามัน น้ําแข็ง อาหาร/น้ํา 

ซอมบํารุง 
(เรือ/เครื่องมือประมง) 

อื่น ๆ 
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คาใชจายเรือปนไฟที่ใชลอสัตวน้ํา (บาท) คาใชจายในการทําซั้ง (บาท) 
แรงงาน 

(ไตกง/ลูกเรือ) น้ํามัน น้ําแข็ง อาหาร/น้ํา 
ซอมบํารุง 

(เรือ/เครื่องมือประมง)
คาจางเรือปนไฟ 

จํานวนซั้ง 
ราคา 

(บาท/ซั้ง) 
รายไดจากการขายสัตวน้ํา 
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แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงอวนลอย 
ตัวอยางที่........................ 

วันที่ ........ เดอืน.................. พ.ศ.......... 

1． ช่ือชาวประมง………………………………………………ช่ือหมูบาน..............................................  
หมูที่.........ตําบล ....................................... อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 

 

2．ขอมูลของเรือ 
2.1 ช่ือเรือ..............................  ทะเบียนเรือ.........................ขนาดเรือยาว................ เมตร 

2.2 เครื่องยนตเรือ   ไมมีเครื่องยนต   เครื่องหางยาว   เครื่องยนตกลางลํา 
  2.3 ชนิดเครื่องยนต     ยีห่อ............................................................. กําลัง.............. แรงมา  

2.4 ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช    เบนซิน  ดีเซล   อ่ืนๆ.................................. 
2.5 อุปกรณชวยทําการประมง   

 GPS    Sounder    กวาน   วิทยุส่ือสาร  โทรศัพทมือถือ     อ่ืนๆ..................... 
 

3． ประเภทของการทําประมง 

 อวนลอมตดิปลา................................................. (ระบชุนิดของปลา) 

 อวนลอยปลา................................................. (ระบุชนดิของปลา)  

 อวนจมปลา.................................................... (ระบุชนดิของปลา) 

 อวนสามชัน้กุง  อวนจมป ู

 อวน........................................................... (ระบุชนิดของเครื่องมือ เชน อวนกุงชั้นเดียว) 
 

4． วิธีทําการประมง 

ลักษณะการวางอวน     ขนานฝง     ตั้งฉากกับฝง     อ่ืนๆ..................................................... 
จํานวน........................แถว  ระยะระหวางแถว.................เมตร    แถวละ.....................หอ 

ระยะเวลาในการวางอวน...........................  นาที   ช่ัวโมง    วัน 
จํานวนวนัทําการประมงวนัละ....................เที่ยว  หรือเทีย่วละ..........................วัน 
จํานวนวนัที่ทาํการประมงตอเดือน.......................วัน จํานวนคนที่ออกทําการประมง ........................... คน 

5. ลักษณะของอวนที่ใช 

5.1 รายละเอียดของเนื้ออวน               เอ็น   ดาย          ขนาด/เบอร.............................    

       ขนาดตาอวน...............................  ซม.   นิ้ว       ความลึกอวน............................................ ตา 
       ความยาวอวน..................................................เมตร 
5.2 ราคาเฉพาะเนื้ออวนผืนละ .................................... บาท 

5.3 ราคาอวนสําเร็จผืนละ...............................บาท อายุการใชงานประมาณ................…  เดือน  ป 

พื้นบาน 01 
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6.   การลงแรงประมง 
จํานวนผืนอวนที่ใชในการทําประมง................. หอ  หอละ.................ผืน 
 จํานวนอวนทีใ่ชทั้งหมด...........................ผืน   อวนมาดแลวยาวผืนละ ............................ เมตร 
จํานวนครั้งที่กูอวน ................................คร้ัง ตอ เที่ยว 
จํานวน วนัตอเที่ยว ...................................................  
 

7. แหลงทําการประมง    บริเวณ...................................................................................................... 
       จาก  ละตจิูด....................ลองจิจูด..........................   ถึง ละติจูด.......................ลองจิจูด.......................... 

ระยะเวลาในการเดินทางถึงแหลงทําการประมง ...........ช่ัวโมง   

หางฝง......................  กิโลเมตร    ไมลทะเล      ความลึกน้ํา...................... เมตร  
 

8. ชนิดและปริมาณสัตวน้ําทีจ่บัไดทั้งหมด ............................ กิโลกรัม 
ชนิด ขนาด จํานวน 

(ตัว) 
น้ําหนกั 

(กก.) 
ราคา

(บาท/กก.) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

9. รายไดจากการทําประมง............................บาท   ขายสัตวน้ําสด แปรรูปกอนขาย 

  ภายในหมูบาน    ตลาด    พอคาคนกลาง/แพ   อ่ืนๆ........................... 
 

10. รายจายในการทําการประมง......................บาท 
คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง คาอาหาร/น้ํา คาใชจายอืน่ๆ 

     

 หมายเหต：ุชนิดและความยาวของสัตวน้ําหลักใหบันทึกลงในกระดาษวัดความยาว 
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แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงลอบ 
ตัวอยางที่........................ 

วันที่ ...... เดือน................... พ.ศ.......... 
1. ชื่อชาวประมง………………………………………………ชื่อหมูบาน..............................................   

หมูที่.........ตําบล ....................................... อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
2. ขอมูลของเรือ 

2.1 ชื่อเรือ..............................  ทะเบยีนเรือ.........................ขนาดเรือยาว................ เมตร 

2.2 เครื่องยนตเรือ   ไมมเีครื่องยนต   เครื่องหางยาว   เครื่องยนตกลางลํา    
2.3 ชนิดเครื่องยนต     ยี่หอ............................................................. กําลัง.............. แรงมา  

2.4 ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช    เบนซิน  ดีเซล   อ่ืนๆ.................................. 
2.5 อุปกรณชวยทําการประมง   

 GPS    Sounder    กวาน   วิทยุส่ือสาร  โทรศัพทมือถือ     อ่ืนๆ..................... 
3. ประเภทของการทําประมงลอบ 

 ลอบปู........................  ลอบหมกึ...................    ลอบปลา......................  (ระบุชนิดปลา)   

 ลอบหอยหวาน     ลอบ ..................... (ระบุชนิด)   
4. วิธทีําการประมง 

4.1 ลักษณะของพื้นทองทะเลบริเวณทีท่ําการประมง 

   โคลน  โคลนปนทราย  ทราย    อ่ืนๆ ............................. 

4.2 การใชเหยื่อลอ   ไมใช   ใช   ชนิดเหยือ่..........................................  
4.3 ราคาเหยื่อ...............บาท/กิโลกรมั  ปริมาณเหยื่อที่ใชตอครั้ง..............กิโลกรมั 

4.4 ลักษณะการวางลอบ    แบบเดี่ยว   แบบสาย 
       รูปแบบการวาง..................................................................( แบบซิกแซก แบบตรง  ฯลฯ) 
       จํานวนแถวที่วางลอบ..............แถว แถวละ.................ลกู  

ระยะหางระหวางแถว.........................เมตร   ระยะหางระหวางลอบ................เมตร 

ทิ้งลอบไวประมาณ....................  ชั่วโมง หรือ  วัน   ใชเวลาในการกูลอบ...........ชัว่โมง  
4.5 จํานวนวันทาํการประมงตอเที่ยว...................วัน   จํานวนวันที่ทําการประมงตอเดือน...................วัน 
4.6 จํานวนคนที่ออกทําการประมง........................... คน 

5.  ลักษณะของลอบที่ใช  

5.1 โครงลอบทาํดวย..................ขนาดของวัสดุ ..................  เซนติเมตร    น้ิว 
       ขนาดลอบ   กวาง..............เซนติเมตร ยาว.............เซนติเมตร สูง...........เซนติเมตร 
5.2 วัสดุที่ใชหุมลอบ     

 โปลี      ไนลอน      ตาขายลวด            พลาสติก             อ่ืนๆ ............... 

5.3 ขนาดตาอวน ดานบนและดานขาง...................................    เซนติเมตร    น้ิว 

ดานลาง........................................................   เซนติเมตร     น้ิว       
5.4 จํานวนลอบที่มีทั้งหมด ........................ลูก 

5.5 ราคาลอบ.....................บาท/ลูก  อายุการใชงาน.......................  เดือน  ป 

พื้นบาน 02 
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6. การลงแรงประมง 
จํานวนลอบที่กูขึ้นมา........................................ลูก 
จํานวนครั้งที่กูลอบตอเที่ยว............................. คร้ัง จํานวนวันตอเที่ยว........................................... วัน 
7. แหลงทําการประมง 
บริเวณ........................................................................................................................................................ 
จาก  ละติจดู.........................ลองจิจูด........................ถึง ละติจูด.........................ลองจิจูด.......................... 
ระยะเวลาในการเดินทางถึงแหลงทําการประมง................ช่ัวโมง   

หางฝง.....................   กิโลเมตร     ไมลทะเล  ความลึกน้ํา...................... เมตร  
8. ชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่จับไดทั้งหมด ............................ กิโลกรัม 

ชนิด ขนาด จํานวน 
(ตัว) 

น้ําหนกั 
(กก.) 

ราคา
(บาท/
กก.) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

9. รายไดจากการทําประมง............................บาท   ขายสัตวน้ําสด แปรรูปกอนขาย 

  ภายในหมูบาน    ตลาด    พอคาคนกลาง/แพ   อ่ืนๆ........................... 
10. รายจายในการทําการประมง......................บาท 

คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง คาเหยื่อ คาอาหารและน้ํา คาใชจายอืน่ๆ 
     

 
หมายเหต：ุชนิดและความยาวของสัตวน้ําหลักใหบันทึกลงในกระดาษวัดความยาว 
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แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงอวนและแหครอบ  
ตัวอยางที่........................ 

วันที่ ........ เดอืน.................. พ.ศ.......... 
1. ช่ือชาวประมง..................................................................  ช่ือทาเทียบเรอื

..................................................  
หมูที่............ตาํบล ............................... อําเภอ.................................จังหวัด
............................................... 

2. ขอมูลของเรือ 
2.1 ช่ือเรือ..............................  ทะเบียนเรือ.........................ขนาดเรือยาว................ เมตร 

2.2 เครื่องยนตเรือ  เครื่องหางยาว   เครื่องยนตกลางลํา    
2.3 ชนิดเครื่องยนต     ยีห่อ............................................................. กาํลัง.............. แรงมา  

2.4 ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช    เบนซิน  ดีเซล   อ่ืนๆ.................................. 
2.5 อุปกรณชวยทําการประมง   

 GPS    Sounder     Sonar  กวาน   วิทยุส่ือสาร  โทรศัพทมือถือ    อ่ืนๆ..................... 
3. ประเภทของการทําประมง 

 อวนครอบปลากะตัก  อวนครอบหมึก  

 แหครอบหมึก   อ่ืนๆ ............................................................... (ระบุชนดิของเครื่องมือ) 
4. วิธีทําการประมง 

 ใชไดนาโม จํานวน........................ ตัว ขนาด…………………….….กิโลวัตต    

 ใชแบตเตอรี  จํานวน………………………..ลูกๆละ………………แอมป ……………..โวลต 
 
ชนิดหลอดไฟ Sport light หลอด Neon หลอดจําป หลอดใตน้ํา   
ขนาด (วัตต)       
จํานวน (หลอด)       
สี       
จํานวนวนัที่ทาํการประมงตอเดือน.......................วัน จํานวนคนที่ออกทําการประมง ....................... คน 

5. ลักษณะของอวนที่ใช 
5.1 รายละเอียดของเนื้ออวน 

 โปลี   ไนลอน       ขนาด/เบอร.................................    

       ขนาดตาอวน...............................  ซม.   นิ้ว       

พื้นบาน 03 
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5.2 ขนาดของอวนครอบ   กวาง................. เมตร   ยาว................. เมตร  ลึก................. เมตร 
ขนาดของแหครอบ   ปากแหกวาง................. เมตร    ลึก................. เมตร 
(ปากแหกวาง หมายถึง คร่ึงหนึ่งความยาวเสนรอบวง) 

5.3 ราคาอวนสําเร็จชุดละ......................................บาท อายุการใชงานประมาณ.............ป 
6.   การลงแรงประมง 

ทําการประมงเที่ยวละ..................................... คืน 
จํานวนครั้งที่ครอบอวนทั้งหมด ................................คร้ัง  

7. แหลงทําการประมง    บริเวณ................................................................................................................. 
     จาก  ละติจดู....................ลองจิจูด..........................   ถึง ละติจดู.......................ลองจิจูด.......................... 

ระยะเวลาในการเดินทางถึงแหลงทําการประมง ...........ช่ัวโมง   

หางฝง......................  กิโลเมตร    ไมลทะเล      ความลึกน้ํา...................... เมตร  
8.   ชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่จับไดทั้งหมด ............................ กิโลกรัม 

 

9. รายไดจากการทําประมง............................บาท   ขายสัตวน้ําสด แปรรูปกอนขาย 

  ภายในหมูบาน    ตลาด    พอคาคนกลาง/แพ   อ่ืนๆ........................... 

10. รายจายในการทําการประมง......................บาท 
คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง คาอาหาร/น้ํา คาเกลือ คาใชจายอืน่ๆ 

      

หมายเหต：ุชนิดและความยาวของสัตวน้ําหลักใหบันทึกลงในกระดาษวัดความยาว 

ชนิด ขนาด จํานวน 
(ตัว) 

น้ําหนกั 
(กก.) 

ราคา
(บาท/กก.) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 
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แบบบันทึกบัญชีการทําการประมงพื้นบาน 
 

ชื่อเรือ.................................................................... 
ชื่อผูบันทึกขอมูล......................................................................  

ชื่อบาน....................................................หมูที่.............ตําบล....................................... 
อําเภอ....................................จังหวัด...................................... 

         เดือน ..........................................พ.ศ. ........................... 
 

 

การบันทึกขอมูลนี้ มีจุดมุงหมายใหชาวประมงเหน็ความสําคัญของการใชจายเงินในการออกไปทําการ

ประมงและรายไดจากการประกอบการประมง โดยกรมประมงสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการบริหาร

จัดการประมงไดตอไป โดยไมเกี่ยวของกบัการจัดเก็บภาษีแตอยางใด 

ขอมูลที่ไดจะปกปดเปนความลับ 

พื้นบาน ศ01 
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คาใชจายของเครื่องมือ………………………. เดือน......................................พ .ศ................ 

ซอมบํารุง วันที่ 
จํานวนเรือที่ออกทําการ

ประมง คาแรง น้ํามัน น้ําแข็ง อาหาร/น้ํา เหยื่อ/เกลือ 
เรือ/เครื่องยนต เครื่องมือประมง 

รายจายอื่น ๆ 

รายไดจากการขาย 
สัตวน้ํา  

1                     

2                     

3                     
4                     

5                     

6                     
7                     

8                     

9                     
10                     

11                     

12                     
13                     

14                     

15                     
16                     
17           

หมายเหตุ：ใหรวบรวมบิลซื้อขายสัตวน้ําประกอบบัญชีนี้ดวย 

- 60 - 



 

 

คาใชจายของเครื่องมือ………………………. เดือน......................................พ .ศ................ 

ซอมบํารุง  วันที่ 
จํานวนเรือที่ออกทําการ

ประมง คาแรง น้ํามัน น้ําแข็ง อาหาร/น้ํา เหยื่อ/เกลือ 
เรือ/เครื่องยนต เครื่องมือประมง รายจายอื่น ๆ 

รายไดจากการขาย 
สัตวน้ํา 

18               
19                    

20                     

21                     
22                     

23                     
24                     
25                     

26                     

27                     
28                     

29                     

30                     
31                     
รวม           

รวมรายจายทั้งหมด……………………………บาท รวมวันทําการประมงทั้งหมด................................ วัน 

รวมรายไดทั้งหมด……………………..บาท  มีรายไดมากกวารายจาย ……………………..บาท   มีรายจายมากกวารายได………………………..บาท 
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ตารางผนวกที่ 2 วัสดุและขนาดของตาอวนชนิดตางๆที่ใชประกอบเปนเครื่องมือประมงหลักในประเทศไทย 
 

ประเภทวัสดุ ขนาดเสนดาย ขนาดตาอวน ความลึกของตาอวน ความยาว 

Nylon Monofilament 0.09 1.3 – 5.0 cm. 20,25,30,35,40,50,100 ตา 180 m. 

 0.11 2.0 – 8.0 cm. 20,25,30,35,40,50,100 ตา 180 m 

 0.12 2.0 – 12.0 cm. 20,25,30,35,40,50,100 ตา 180 m 

 0.15 2.0 – 16.0 cm. 20,25,30,35,40,50,100 ตา 180 m 

 0.20 2.0 – 20.0 cm. 10,14,15,20,25,30,40,50,100 ตา 180 m 

 0.25 2.0 – 20.0 cm. 10,14,15,20,25,30,40,50,100 ตา 180 m 

 0.30 2.0 – 20.0 cm. 12,14,15,20,25,30,40,50,100 ตา 180 m 

 0.35 3.0 – 20.0 cm. 30,50  ตา 180 m 

 0.40 3.0 – 26.0 cm. 20,25,30,50 ตา 180 m 

 0.50 10.0 – 30.0 cm. 20,25,30,50 ตา 180 m 

 0.60 10.0 – 30.0 cm. 20,30 ตา 180 m 

 0.70 20.0 – 36.0 cm. 20,30 ตา 180 m 

 
 

ประเภทวัสดุ ขนาดเสนดาย ขนาดตาอวน ความลึกของตาอวน ความยาว 

Nylon Multifilament 110/2 3.8,4.0,4.2,4.5 cm. 50,75 ตา 57 - 68 m. 

 210/1 3.8,4.0,4.2,4.5 cm. 50, 75 ตา 57 - 68 m. 

 210/2 1.5 - 12.0 cm. 20,25,30,50,600 ตา 70 – 100 m. 

 210/3 2.0 - 14.0 cm. 20,25,30,50,600 ตา 60 – 100 m. 

 210/4 2.0 - 16.0 cm. 20,25,30,50,600 ตา 60 – 100 m. 

 210/6 2.0 - 20.0 cm. 20,25,30,50,600 ตา 60 – 100 m. 

 210/9 3.0 -20.0 cm. 20,25,30,50,400 ตา 60 – 100 m. 

 210/12 10.0 - 20.0 cm. 20,25,30 ตา 100 m.  

 210/15 14.0 - 30.0 cm. 20,25,30 ตา 100 m. 
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ประเภทวัสดุ ขนาดเสนดาย ขนาดตาอวน ความลึกของตาอวน ความยาว 

Poly (PE) 200/6 - - - 

 250/6 1.5 – 5.0 cm. 600 ตา 30 m. 

 380/6 1.5 – 5.0 cm. 300, 600 ตา 30 m. 

 380/9 1.5 - 8.89 cm. 300, 600 ตา 30 m. 

 380/12 2.5 - 12.7 cm. 300, 600 ตา 30 m. 

 380/15 2.5 - 12.7 cm. 300, 600 ตา 30 m. 

 380/18 2.5 - 12.7 cm. 300, 600 ตา 30 m. 

 600/18 3.0 – 5.0 cm. 300, 600 ตา 30 – 35 m. 
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คณะทํางานและจัดทําคูมือการเก็บขอมูลของตัวชี้วัดทางการประมงในประเทศไทย 
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คณะทํางานและจัดทําคูมือการเก็บขอมูลของตัวชี้วัดทางการประมงในประเทศไทย 

การประชุมครั้งที่ 1: การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการจดัเก็บขอมูลและจัดทําเปนคูมือการเก็บขอมูล 
ของตัวช้ีวัดจากเรือประมงพาณิชยในประเทศไทย ระหวางวันที่ 5-7 สิงหาคม 2551 
ณ  สํานักงานฝายฝกอบรม  ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ ์  นักวิชาการประมง 7ว.  
นางสาวจินตนา  จินดาลิขิต   นักวิชาการประมง 7ว.  
นางสาวอัญญานี แยมรุงเรือง  นักวิชาการประมง 6ว.  
นางสาวนภิา  กุลานุจารี   นักวิชาการประมง 5  

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
นายอุดมสิน  อักษรผอบ   นักวิชาการประมง 5  
นางจิราภรณ  รัตนพรหม  เจาหนาที่งานประมง 5  
นายพรเทพ  ดูเหมาะ   เจาพนกังานประมง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง  
นายอํานวย  คงพรหม   นักวิชาการประมง 7ว.    
นางสาวภัคจุฑา  เขมากรณ  นักวิชาการประมง 6ว. 
นายหัสพงษ  สมชนะกิจ  นักวิชาการประมง 5 



 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
นายอุดม  เครือเนียม   นักวิชาการประมง 4  
นายกฤษฎา  ธงศิลา   นักวิชาการประมง 4  
นางทิวารัตน  สินอนันต   นักวิชาการประมง 4  

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
นายสิชล  หอยมุข   นักวิชาการประมง 6ว.  
นายธรรมรัตน  เลิศเกียรติรัชตะ   นักวิชาการประมง 3  

สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล 
นายสนธยา  บุญสุข   นักวิชาการประมง 6ว.  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 
นางวิไลลักษณ  เปรมกิจ   นักวิชาการประมง 8ว.  
นายนฤพน  ดรุมาศ   นักวิชาการประมง 6ว.  
เรือเอกจิรัฏฐ  เนื่องแสง   นักวิชาการประมง 6ว.  
นางสาวจันทรทิพย บรรลือเดช   นักวิชาการประมง 6ว. 

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดร. ยุทธนา    เทพอรุณรัตน   หัวหนากองจดัการประมงชายฝงและประมงขนาดเล็ก 
ดร. ภัทรียา   สวนรัตนชัย   หัวหนาแผนกการจัดระบบการประมงของรัฐ 
ดร. ทวีเกยีรติ   อมรปยะกฤษฐ   หัวหนาแผนกสงเสริมทรัพยากรการประมง 
นางสาวนฤมล   ทับทิม    นักวิชาการการจัดระบบการประมงของรัฐ 
นายวีระศักดิ์   ยิ่งยวด    นักวิชาการสงเสริมทรัพยากรการประมง 

 



 

 

การประชุมครั้งที่ 2: การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการจดัเก็บขอมูลและจัดทําเปนคูมือการเก็บขอมูล 
ของตัวช้ีวัดจากเรือประมงพืน้บานในประเทศไทย ระหวางวันที่ 13-15 สิงหาคม 2551 

ณ  สํานักงานฝายฝกอบรม  ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
นายกรวิทย   จันทรกุศล  หัวหนากลุมงานพัฒนาแหลงประมง  
นายรังสิมันต   บัวทอง   นักวิชาการประมง 5   

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
นายนนัทพล   สุขสําราญ  นักวิชาการประมง 4  

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง  
นายวิรัตน   สนิทมัจโร   นักวิชาการประมง 7ว. 
นายธเนศ   ศรีถกล    นักวิชาการประมง 7ว.  
นายนพรัตน   เรืองปฏิกรณ   นักวิชาการประมง 5  

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
นายธีรยุทธ   ศรีคุม    นักวิชาการประมง 6ว.    
นางจารุภา   ศิริ    นักวิชาการประมง 5 
นายสุวิชา   ใจเปยม    เจาพนกังานประมง 5    



 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
นายชลิต  สงางาม   นักวิชาการประมง 4   
นางทัศนีย   ศุภพฤกษ  นักวิชาการประมง 4   

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 
นายเชิดศักดิ์   ชูคง   นักวิชาการประมง 4    
นายพิธเนตร   อุทัศน   นักวิชาการประมง 3    

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดร. ยุทธนา    เทพอรุณรัตน   หัวหนากองจดัการประมงชายฝงและประมงขนาดเล็ก 
ดร. ภัทรียา   สวนรัตนชัย   หวัหนาแผนกการจัดระบบการประมงของรัฐ 
ดร. ทวีเกยีรติ   อมรปยะกฤษฐ   หัวหนาแผนกสงเสริมทรัพยากรการประมง 
นางสาวนฤมล   ทับทิม    นักวิชาการการจัดระบบการประมงของรัฐ 
นายวีระศักดิ์   ยิ่งยวด    นักวิชาการสงเสริมทรัพยากรการประมง 

 
 



 

 

การประชุมสรุป: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําคูมอืการเก็บขอมลูของตัวช้ีวัดทางการประมง 
ในประเทศไทย ระหวางวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2551  

ณ  สํานักงานฝายฝกอบรม  ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 

 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
นายกรวิทย   จันทรกุศล  หัวหนางาน กลุมพัฒนาแหลงประมง  
นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ ์  นักวิชาการประมง 7ว.  
นางสาวจินตนา  จินดาลิขิต   นักวิชาการประมง 7ว.  
นางสาวอัญญานี  แยมรุงเรือง  นักวิชาการประมง 6ว.  
นางสาวนภิา  กุลานุจารี   นักวิชาการประมง 5  
นายรังสิมันต   บัวทอง   นักวิชาการประมง 5    

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
นายอุดมสิน  อักษรผอบ   นักวิชาการประมง 5  
นายนนัทพล   สุขสําราญ  นักวิชาการประมง 4  

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง  
นายอํานวย  คงพรหม   นักวิชาการประมง 7ว.   
นายนพรัตน   เรืองปฏิกรณ   นักวิชาการประมง 5  



 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
นายธีรยุทธ   ศรีคุม    นักวิชาการประมง 6ว.    
นางจารุภา   ศิริ    นักวิชาการประมง 5 
นายอุดม  เครือเนียม   นักวิชาการประมง 4  

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
นายสิชล  หอยมุข   นักวิชาการประมง 6ว.  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 
นายเชิดศักดิ์   ชูคง   นักวิชาการประมง 4    

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดร. ยุทธนา    เทพอรุณรัตน   หัวหนากองจดัการประมงชายฝงและประมงขนาดเล็ก 
ดร. ภัทรียา   สวนรัตนชัย   หัวหนาแผนกการจัดระบบการประมงของรัฐ 
ดร. ทวีเกยีรติ   อมรปยะกฤษฐ   หัวหนาแผนกสงเสริมทรัพยากรการประมง 
นางสาวนฤมล   ทับทิม    นักวิชาการการจัดระบบการประมงของรัฐ 
นายวีระศักดิ์   ยิ่งยวด    นักวิชาการสงเสริมทรัพยากรการประมง 

ท่ีปรึกษาพิเศษ 
ดร.มาลา  สุพงษพันธ   ที่ปรึกษากรมประมง 
นายพีระ  อาวสมบูรณ  ประมงจังหวัดพงังา 
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