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บทคัดย่อ: การสังเกตกิจกรรมประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดเส้นทางการเดินเรือของเรือซีฟเดค ในเที่ยวเรือการสํารวจ 
ศึกษาวิจัยทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
ได้พบกิจกรรมหลักทั้งหมด 6 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ 1 การทําประมงอวนลาก มี 3 ชนิด คือ อวนลากกุ้ง พบบริเวณพื้นที่ใกล้ฝั่งนอก 
เกาะสมุยและปากอ่าวนครศรีธรรมราช อวนลากคู่ พบตลอดแนวรอบอ่าวไทยบริเวณน้ําลึก 30-50 เมตร และอวนลากเดี่ยวขนาดใหญ่ 
พบบริเวณกลางอ่าวน้ําลึก 50-80 เมตร กลุ่มที่ 2 การทําประมงอวนล้อมพบการทําประมงเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คืออวนล้อมซั้ง ซึ่งพบ 
ซั้งล่อปลากระจายเป็นพื้นที่กว้างบริเวณกลางอ่าว และอวนล้อมไฟล่อปลาซึ่งจะพบตามพื้นที่ดอนหรือโขดใกล้เขตชายฝั่ง โดยมีเรือ 
ปั่นไฟประกอบชุดละ 3-4 ลํา กลุ่มที ่3 การทําประมงปลาหมึก พบส่วนใหญ่ 2 ชนิด คือเรือประมงไดร์หมึกและเรือประมงลอบหมึกใน 
พื้นที่ใกล้เขตชายฝั่งน้ําลึก 30-40 เมตร กลุ่มที่ 4 การทําประมงอวนลอย (อวนติดตา) พบ 2 ชนิด คือ อวนลอยปลาอินทรี พบบริเวณ 
ห่างฝั่งน้ําลึก 30-50 เมตร ตั้งแต่บริเวณนอกเกาะเต่าลงไปจนถงึนอกฝั่งสงขลา และอวนจมปลา(อวนเอ็น) ทําประมงโดยเรือขนาดใหญ ่
ซึ่งเดิมเป็นเรืออวนลากและอวนล้อม ทําประมงในเวลากลางวันในพื้นที่น้ําลึก 40-70 เมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบในพื้นที่ปิดอ่าวและ 
เวลาในฤดูห้ามทําการประมงในฤดูปลาทูวางไข่ พบเรือทําการประมง 20 ลําในพื้นที่ 200-300 ตารางไมล์ น้ําลึก 45-55 เมตร นอกฝั่ง 
ชุมพรห่างประมาณ 40 ไมล์ทะเล ที่ชาวประมงนิยมเรียกชื่อว่าอวนช๊อต กลุ่มที่ 5 เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการประมง คือ สถานีเติม 
น้ํามันราคาถูกในทะเลสําหรับเรือประมงพบแหล่งใหญ่ ที่นอกชายฝั่งอําเภอปราณบุรหี่างฝั่งประมาณ 15 ไมล์ และนอกเกาะพงันห่าง 
ฝั่งประมาณ 10 ไมล์ และเรือลําเลียงปลาที่ชาวประมงทั่วไปเรียกว่าเรือทวัร์ ในพื้นทําประมงอวนลากขนาดใหญบ่ริเวณกลางอ่าว 
กลุ่มที่ 6 กิจกรรมการขุดเจาะแก๊สและน้ํามัน ซึ่งพบหนาแน่นบริเวณกลางอ่าวไทย เขตติดต่อกับพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และที่พบใกล้ฝั่งมี 3 ฐาน คือพื้นที่จังหวัดระยอง ชุมพร และสงขลา กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตรวจพบคือการทําประมงรุกล้ํา 
อาณาเขตน่านน้ําของเรือประมงจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเรือประมงขนาดเล็กบริเวณตอนใต้ ใกล้แนวเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย 
เวียดนามและมาเลเซีย และการปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีทําประมงของชาวประมงเพื่อต่อสูก้ับสภาวะน้ํามันแพงและทรัพยากรประมง 
ลดลง เช่น การทําประมงอวนจมน้ําลึก ลอบปลาทรายแดง และเบ็ดราวปลาหมึก เป็นต้น 
คําสําคัญ: อ่าวไทยตอนกลาง, อวนลาก, อวนล้อม, อวนลอย (อวนติดตา), พื้นที่ทับซ้อน 
 
Abstract: Six major groups of fishing activities and others were found on the visual observation along the route 
of M.V. SEAFDEC Cruise in the central Gulf of Thailand during the period of March 14, to April 12, 2013.  Three 
kinds of trawlers were found. Small bottom trawl for shrimp was found near the coastal waters of Koh Pangngan, 
Koh Samui, and Nakornsrithamarat while pair trawl found in between the coastal waters and the central area of 
the gulf at 30-50 meters depth.  And large trawler was found mostly at the southern area of the central gulf.  
Two kinds of Purse seine fishing ware observed in the central area, they were fish shelfter and light luring purse 
seine.  Many large bottom gillnet operations were observed in the close area and season for Platoo (Indo-
pacifice mackerel) conservation at 45-55 meters depth off Chumporn coastal waters.  Two groups of squid fishing 
were observed squid luring and squid trap, mostly they were operated near the coastal waters at 30-40 meters 
depth fishing ground.  Floating gas station and fish carriers were observed on the route, 2 main locations of 
floating gas stations were found at off-shore of Pranburi and Koh Pangngan about 15 and 10 miles away from 
shore.  Many fish carriers were observed at the Southern area of the central gulf, they may serve for large 
trawlers. Gas and Oil fields were observed mainly at the central area of the gulf along the overlapping area 
between the neighbor countries, some are spitted at near shore waters of Songkhla, Chumporn and Rayong 
Province at 10, 5 and 60 miles away from shore.  Few neighbor fishing boats were found at the southern part 
near the over-lapping area. Some modified fishing boats and fishing method were also found such as large 
bottom gillnetter, long line fish trap and squid long line 
Key wards: Central Gulf of Thailand, Trawler, Purse seiner, Gillnetter, Over-lapping area 
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คํานํา 
 อ่าวไทยเป็นพื้นที่ทะเลชายฝั่งสว่นหนึ่งของภูมิภาคเอเชียอาคเนยซ์ึ่งติดต่อกับทะเลจีนใต้ เป็นทะเลอาณาเขตของประเทศ 
ต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบอ่าวไทย คือ ประเทศไทย กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ซึ่งเส้นเขตแดนยังไม่เป็นที่ตกลงกันอย่าง 
ชัดเจน จะมีเพียงเอกสารความตกลงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนที่ทํากนัระหว่างประเทศบางประเทศเท่านั้น เช่น ไทยกับมาเลเซีย 
ซึ่งก็มีกําหนดเวลาด้วย ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศให้ความสําคัญในการใช้ประโยชน ์
จากทะเลในอ่าวไทยมากยิ่งขึ้น กบัทั้งอ่าวไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรเ์ป็นอ่าวปิดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีพื้นที่โดยรวมเพียงประมาณ 
85,000 ตารางไมล์ มีประเทศที่รวมใช้พื้นที่อยู่ถึง 4 ประเทศดังกล่าว โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น การประมง, 
การคมนาคมทางน้ํา แหล่งทรัพยากรพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง 
จากการใชป้ระโยชน์จากอ่าวไทยในระดับต่างๆ มากยิ่งขึ้นทุกวัน ความเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกในปัจจุบันก็ส่งผลกระทบถึง 
สภาพสิ่งแวดล้อมของทะเลอ่าวไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์ด้วย การเปลี่ยนแปลง 
สภาวะแวดล้อมทางทะเลของอ่าวไทยในหลายๆปัจจัย มีผลกระทบโดยทางตรงและทางออ้มต่อทรัพยากรสัตว์น้ําในอ่าวไทยเช่นทําให ้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านชนิดปริมาณและพฤติกรรมไปจากเดิม ความพยายามในการแสวงหาแหล่งพลังงานในอ่าวไทยเพื่อตอบ 
สนองต่อความต้องการใช้ของมนุษย์ ยิ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความขัดแย้งของการใช้ประโยชนจ์ากทะเลอ่าวไทยให้มีความรุนแรง 
ยิ่งขึ้น เช่น ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับการขุดเจาะน้ํามันและแก๊สในอ่าวไทย ความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ทางทะเลกับการสํารวจและขุดเจาะแหล่งน้ํามันและแก๊สในทะเลบริเวณเกาะสมุย เป็นต้น ดังนั้นการสํารวจสภาวะการใช้ประโยชน์ใน 
ทะเลของอ่าวไทยในปัจจุบัน จึงเป็นความจําเป็นประการหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัจจุบนัที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห ์
สถานการณ์และวางแผนเพื่อการใช้ประโยชน์จากทะเลอ่าวไทยร่วมกันอย่างไร จึงจะลดความขัดแย้งให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อ 
ไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและกิจกรรมอื่น ๆ ในครั้งนี้ มี 4 ประการด้วยกัน คือ 

1) เพื่อทราบถึงชนิดและปริมาณความหนาแน่นของกิจกรรมประมงนั้น ๆ ในพื้นที่กลางอ่าวไทย 
2) เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาความเกี่ยวข้องกับผลการสํารวจด้านสิ่งแวดล้อมสาขาต่าง ๆ ในเที่ยวการสํารวจครั้งนี ้
3) เพื่อบันทึกการพบเห็นทรัพยากรสัตว์น้ําชนิดอื่น เช่นวาฬและโลมา 
4) เพื่อศึกษาสภาวะการใช้ประโยชน์พื้นที่ทะเลกลางอ่าวไทย โดยกิจกรรมด้านต่าง ๆ 

 

วิธีดําเนินการ 
 การสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสํารวจและฝึกภาคทะเล 
เรื่องทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเรือสํารวจ “ซีฟเดค” ปฏิบัติการสํารวจเกิดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556 เป็นเวลา 30 วัน โดยกิจกรรมการสํารวจวิจัยด้านสมุทรศาสตร์และการประมง 
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยว 
ขอ้งทางทะเลและสํานักงานฝ่ายฝึกอบรมศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนการฝึกภาคทางทะเล โครงการฯ ได ้
เปิดรับนักศึกษาผู้สนใจจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการสํารวจอ่าวไทยตอนกลางในครั้งนี้ โดยมีสถานะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโดยที่การ 
สํารวจในเที่ยวเรือนี้เป็นการบูรณาการในหลายด้านทัง้บุคคลากร อุปกรณ์และผู้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ แผนการสํารวจจึงได้แบ่ง 
ออกเป็น 3 พื้นที่ย่อย คือ 1) พื้นที่ใกล้ฝั่งทางตะวันตกของอ่าวไทยมีเส้นทางจากสมุทรปราการถึงจังหวัดสงขลา 2) พื้นที่กลางอ่าวไทย 
ตอนล่างในเส้นทางจากสงขลาออกกลางอ่าวไทยและขึ้นฝัง่ที่เกาะสมุย และ 3) พื้นที่กลางอ่าวไทยตอนบนและฝั่งตะวันออกโดยออก 
จากเกาะสมุยสํารวจพื้นที่กลางอ่าวด้านตะวันตกของพื้นที่สัมปทานบ่อขุดเจาะน้ํามันและแก๊สธรรมชาติกลางอ่าวไทยขึ้นไปถึงพื้นทีน่อก 
ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยแล้วกลับสู่สมุทรปราการ การสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ จะดําเนินการบนเส้นทางการ 
เดินเรือสํารวจในสามพื้นที่ดังกล่าว อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยแผนที่แสดงเส้นความลึกน้ําของอ่าวไทยซึ่งทํา 
การสํารวจไว้โดยเรือปากน้ําโดย Mr. Oishi ผู้เชี่ยวชาญการทําประมงเมื่อปี ค.ศ. 1989 กล้องสองตากําลังขยาย 10X70 เท่า กล้องถ่าย 
ภาพกําลังขยาย 15 เท่า ตารางบันทึกการสํารวจกิจกรรมประมงเครื่องหยั่งน้ําและเรดาร์ของเรือซีฟเดค นักวิจัยและเจ้าหน้าที่เดินเรือ 
และนักศึกษาฝึกภาคทะเลจะทําการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ ที่พบตลอดเส้นทางและลงบันทึกในตารางสังเกตการณ์ทุก 
ระยะเวลา 30 นาที หรือคิดเป็นระยะทาง 7 ไมล์ทะเล กล่าวคือกิจกรรมประมงในรัศมี 7-15 ไมล์ จะถูกบันทึกในตารางและกิจกรรม 
ที่สําคัญพิเศษ จะถูกบันทึกตามเวลาและตําแหน่งที่ตรวจพบจริง (ตารางที่ 1) และจะทําการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ทีต่รวจพบด้วย 
กล้องถ่ายภาพมีเลนส์กําลังขยาย 15 เท่า เพื่อประกอบรายงานตามที่สามารถบันทึกได้ในระหว่างการสํารวจ ทําการประมวลข้อมูลที ่
ตรวจพบบันทึกลงบนแผนที่ขนาดใหญเ่ต็มพื้นที่อ่าวไทยเพื่อวิเคราะห์สภาวะการวันต่อวันด้วย จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นเที่ยวเรือการสํารวจ 
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ทั้งพืน้ที่แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนํามาวิเคราะห์ในภาพรวมของทั้งอ่าวไทยตอนกลาง ตามแผนการสํารวจและทําแผนภาพกิจกรรม 
หลักๆ และกิจกรรมที่สําคัญ เพื่อนําเสนอเป็นผลการสํารวจสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ ต่อไป จากผลการสังเกตการณ์และ 
การวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ แล้วจะสามารถทําการวิจารณ์ผลจากการสังเกตการณ์และนําเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อการสํารวจ 
ศึกษาเพิ่มเติมหรือเพื่อการวางแผนการจัดการกิจกรรมประมงในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาต่อไป เช่น การพิจารณาเพิม่เติมการศึกษา 
สภาวะทรัพยากรปลาทูในพื้นที่และเวลาตามมาตราการการปิดอ่าวไทยบางพื้นทีเ่พื่อการ อนุรักษ์พันธุ์ปลาทูในอ่าวไทย เป็นต้น 
 
ผลการสังเกตการณ์ 
 จากการสังเกตการณ์ตลอดเที่ยวเรือการสํารวจอ่าวไทยตอนกลางของเรือซีฟเดค ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 
เมษายน 2556 พบว่ามีการใช้ประโยชน์ของอ่าวไทยตอนกลางโดยกิจกรรมประมงจนเต็มพื้นที่ ยกเวน้ในพื้นที่สัมปทานขุดเจาะแก๊ส 
และน้ํามัน ซึ่งพบมากในบริเวณตอนกลางอ่าว และกระจายอยู่ใกล้ชายฝั่ง 4 แหล่งดังแสดงใน (รูปที่ 1) เมื่อพิจารณาดูจากแผนที่แล้ว 
เขตสัมปทานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันกลางอ่าวเป็นเสมือนแนวกัน้ทะเลอาณาเขตของไทยไปโดยปริยาย จนทําให้เห็นว่าการสํารวจครั้งนี้ 
ยังมีพืน้ที่จํากัดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงไม่มีข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ร่วมด้วย กล่าวคือพื้นที่เขตสัมปทานบ่อแก๊สและน้ํามัน 
และพื้นที่ทางตะวันออกของแนวสัมปทานบ่อแก๊สและน้ํามันที่ติดต่อกับพื้นที่ทับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทับซ้อนตอนบนซึ่งม ี
อาณาเขตกว้างมาก (รูปที่ 7) อย่างไรก็ตามการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ ในครั้งนี้ ได้พบกิจกรรมที่เป็นกลุ่มสําคัญหลักอยู่ 
6 กลุ่มด้วยกัน คือ 
1) การทําประมงอวนลาก (Trawl Fishing) นับว่าเป็นกลุ่มกิจกรรมหลักพบโดยทั่วไปทั้งพื้นที่มีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ อวนลากกุ้ง 
บริเวณใกล้เขตชายฝั่ง (ห่างฝั่ง 10-15 ไมล์ทะเล) จังหวัดจันทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและ 
สงขลา อวนลากคูพ่บการทําประมงโดยรอบอ่าวห่างฝั่งประมาณ 30-60 ไมล์ทะเลที่ระดับน้ําลึก 30-50 เมตร และอวนลากปลา 
(ลากเดี่ยวขนาดใหญ่) พบทําประมงในพื้นที่น้ําลึกบริเวณกลางอ่าวไทยที่ระดับน้ํา 50-80 เมตร เป็นเรือประมงขนาดใหญ่เกินกว่า 
100 ตันกรอสขึ้นไป พบทําประมงหนาแน่นบริเวณกลางอ่าวไทยตอนล่าง ซึง่สังเกตการณ์พบมีเรือลําเลียงสัตว์น้ําอยู่ในพื้นที่หลาย 
ลําด้วย 

2) การทําประมงอวนล้อม (Purse Seine Fishing) เป็นกิจกรรมประมงอีกกลุ่มหรือที่ใช้พื้นที่กว้างขวางมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที ่
ซั้งล่อปลา อวนล้อมที่พบของประมงในบริเวณกลางอ่าวไทย มี 2 ชนิด คืออวนล้อมซั้งและอวนล้อมไฟล่อปลา โดยทั่วไปเรืออวน 
ล้อมของไทยสามารถทําประมงโดยใช้หลายวิธีบนเรือลําเดียวกัน คือทําประมงโดยใชซ้ั้งล่อปลาร่วมด้วย ใช้ไฟล่อปลา หาฝูงด้วยตา 
Echo-sounder หรือโซน่า แต่ในการสังเกตการณ์ครั้งนี้สามารถจะจําแนกพื้นที่ทําประมงของอวนล้อมได้เป็น 2 พื้นที่ใหญ่ๆ พื้นที ่
อวนล้อมซั้งจะพบเป็นบริเวณกว้างกลางอ่าวไทยตอนบน ตอนกลาง และตอนใต้ และพบใกล้เขตชายฝั่งในพื้นทีจ่ังหวัดประจวบฯ 
และชุมพร ส่วนพื้นที่อวนล้อมไฟล่อปลา (อวนล้อมปั่นไฟหรืออวนตะเกียงเดิม) จะพบทําประมงตาม พื้นที่ดอนหรือโขดใกล้เขต 
ชายฝัง่ เช่น นอกฝั่งจังหวัดจันทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์และสงขลา ซึ่งจะมีสัตว์น้ําเป้าหมายคือ ปลากะตัก หมึก ปลาสีกุนกลม 
เป็นต้น (รูป 4) 

3) การทําประมงปลาหมึก (Squid Fishing) ในปัจจุบันจะพบเห็นการทําประมงปลาหมึกโดยทั่วไป ตลอดทะเลชายฝั่งของอ่าวไทย 
ซึ่งจะทําประมงด้วยเครื่องมือหลายชนิด เช่น ไดร์หมึกโดยอวนครอบ หรือแหยักษ์ มุ้ง อวนยอ ลอบหมึก เบ็ดตกหมึก (กุ้ง) 
เบ็ดลาก เป็นต้น แต่ในการสังเกตการณ์ครัง้นี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างฝั่งและน้ําลึก ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของเรือประมงขนาดเล็ก 
จึงตรวจพบการทําประมงปลาหมึก ส่วนใหญ่แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เรือไดร์หมึก และเรือลอบหมึก เรือประมงไดร์หมึกจะพบ 
ในบริเวณใกล้แนวเขตชายฝั่งของจังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา ส่วนเรือลอบหมึก พบมาก 
บริเวณนอกเขตชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี (เกาะพงันและเกาะสมุย) และสงขลา และได้พบเห็นชาวประมง 
ใช้เครื่องมือเบ็ดราวปลาหมึกนอกชายฝั่งจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเทคนิคการทําประมงปลาหมึกของเรือประมงเวียดนาม (รปูที่ 5)  

4) การทําประมงอวนจมปลาและลอบปลา (Gill Net and Fish Trap) โดยทั่วไปอวนจมปลาและลอบปลาจะเป็นวิธีการทําประมง 
หลักของเรือประมงพื้นบ้านซึ่งทําประมงบริเวณใกล้ฝั่ง แต่ในการสังเกตการณ์ครั้งนี้ ได้พบการทําประมงอวนจมปลาโดยเรือ 
ประมงขนาดใหญ่ (80-100 กรอสตัน) ในบริเวณน้ําลึกและกลางอ่าวไทย อวนที่ใช้เป็นอวนเอ็น (Nylon Monofilament) 
มีจํานวนผืนอวนที่ใช้บนเรือเป็นจํานวนมาก พบการทําประมงหนาแน่นมากในพื้นที่ปิดอ่าวในฤดูปิดอ่าวตามมาตรการอนุรักษ์พันธุ์ 
ปลาทู พบเห็นเรือทําประมงดังกล่าวจํานวนประมาณ 20 ลํา กําลังทําประมงในพื้นที่ประกาศปดิอ่าว ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ณ สถานีสํารวจที่ 16 นอกเขตชายฝั่งจังหวัดชุมพร ห่างฝั่งประมาณ 30-40 ไมล์ทะเลน้ําลึก 45-55 เมตร 
ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นโขดโคลนสูงต่ําเป็นลูกคลื่น (สูง 4-6 เมตร กว้าง 15-20 เมตร สังเกตด้วย Echo-sounder) เป็นพืน้ที ่
ประมาณ 200-300 ตารางไมล์ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นแหล่งวางไข่ของปลาทู อย่างไรก็ตาม การสํารวจไม่ได้วางแผนสํารวจทํา 
ประมงและเก็บตัวอย่าง ณ สถานีนี้ จึงไม่สามารถยืนยันว่าสัตว์น้ําที่เรืออวนจมเหล่านั้นจับเป็นปลาทู ถึงแม้ว่าจะสามารถถ่ายภาพ 
ไว้ได้ในระยะใกล้ก็ตาม สําหรับเรือประมงลอบปลาทรายแดงได้พบการทําประมงบริเวณกลางอ่าวทางตะวันออกของเกาะสมุยและ 
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เกาะพงันน้ําลึก 50-60 เมตร นับเป็นอีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการทําประมงเพื่อรับกับสภาวะน้ํามันแพงและสัตว์น้ําลดลง นอก 
จากอวนจมและลอบปลาทรายแล้วยังสังเกตพบว่าการทําประมงอวนลอยปลาอินทรีในพื้นที่มีจํานวนน้อยลงแต่ยังคงทําประมงกัน 
อยู่ในพื้นที่เดิม คือตั้งแต่นอกเกาะเต่าลงไปจนถึงนอกฝั่งจังหวัดสงขลา ที่ระดับน้ําลึก 30-50 เมตร (รูปที่ 6)  

5) กลุ่มเรือจําหน่ายน้ํามันราคาถูกสําหรับเรือประมงและเรือลําเลียงสัตว์น้ํา (Floating Gas Station and Fish Carrier) โดยการ 
ปรับตัวเพื่อสู้กับสถาวะน้ํามันแพงและทรัพยากรสัตว์น้ําลดลง รวมทั้งการตอบรับการช่วยเหลือชาวประมงตามนโยบายของรฐับาล 
กิจกรรมปั๊มน้ํามันกลางทะเลและเรือขนถ่ายลําเลียงสัตว์น้ํากลางทะเลจึงเกิดขึ้นจํานวนมาก การสังเกตการณ์ครั้งนี้ได้ตรวจพบจุด 
เติมน้ํามันราคาถูกหลัก ๆ อยู่ 2 แห่ง คือนอกชายฝั่ง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างฝั่งประมาณ 15 ไมล์ทะเล 
(พบเรือน้ํามัน 5 ลํา) และนอกชายฝั่งเกาะพงันและสมุย ห่างฝั่งประมาณ 5-10 ไมล์ทะเล (พบเรือน้ํามัน 2 ลํา) ส่วนเรือ 
ลําเลียงสัตว์น้ํา พบ 4-5 ลํา ในพื้นที่ทําประมงอวนลากปลาบริเวณกลางอ่าวไทยตอนล่างและ 2 ลํา บริเวณกลางอ่าวไทยใกล้แนว 
สัมปทานบ่อแก๊ส ซึง่เข้าใจว่าเรือลําเลียงสัตว์น้ําเหล่านี ้จะรับสัตว์น้ําจากเรืออวนลากใหญ่บริเวณกลางอ่าวไทยเป็นหลัก (รูปที่ 6)  

6) กิจกรรมฐานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันในอ่าวไทย (Gas and Oil Fields) จากการสังเกตการณ์ได้พบว่ามีบ่อแก๊สและน้ํามันหนาแน่น 
บริเวณกลางอ่าวไทยตั้งแต่ตอนบนสุดคือฐานขุดเจาะน้ํามัน Jasmine ที่สถานีสํารวจที่ 13 ห่างจากชายฝั่งจังหวัดระยองประมาณ 
60 ไมล์ทะเล และพบต่อเนื่องลงมาตามแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนกลางอ่าวไทยจนถึงใต้สุดคือฐานขุดเจาะแก๊ส Bongkot ใกล้สถาน ี
สํารวจที่ 38 ห่างจากชายฝั่งสงขลาประมาณ 100 ไมล์ทะเล และที่พบอยูใ่นพื้นที่ทําประมงใกล้ฝั่ง 3 แห่ง คือฐานขุดเจาะน้ํามัน 
สงขลาห่างจากชายฝั่งสงขลาประมาณ 10 ไมล์ทะเล ฐานขุดเจาะแกส๊นางนวลใกล้ชายฝั่งจังหวัดชุมพรประมาณ 5 ไมล์ทะเล 
และฐานขุดเจาะแก๊สบัวหลวงที่สถานสีํารวจที่ 16 ห่างจากชายฝั่งจังหวัดชุมพร 60 ไมล์ทะเล ในขณะที่ฐานขุดเจาะแก๊สและ 
น้ํามันบริเวณกลางอ่าวอาจไม่มีผลกระทบกับกิจกรรมประมงของไทยมากนักแต่ฐานที่อยู่ใกล้ฝั่งซึ่งมีการทําประมงอยู่หนาแน่นเดมิ 
จึงมีข้อขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้ง (รูปที่ 7)  

 

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักทั้ง 6 กลุ่ม ดังกล่าวแล้ว การสังเกตการณ์ยังตรวจพบการทําประมงละเมิดกฎหมายในพื้นที่และ 
ฤดูห้ามทําการประมงตามมาตรการอนุรักษ์ปลาทู ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปีด้วย พบการปรับ 
เปลี่ยนวิธีและเทคนิคการทําประมงของชาวประมงเพื่อต่อสู้กบัสภาวะน้ํามันแพงและทรัพยากรประมงลดลง เช่น เรือขนาดใหญเ่ปลี่ยน 
จากการทําอวนลากและอวนล้อมมาทําประมงอวนจม (อวนเอ็น) การทําประมงลอบปลาทรายแดงในน้ําลึก การทําประมงเบ็ดราว 
ปลาหมึก เป็นต้น พบการล่วงล้ําเข้ามาทําประมงในทะเลอาณาเขตของไทย โดยเรือประมงต่างชาติในแนวใกล้เขตพืน้ที่ทับซ้อนกลาง 
อ่าวไทย สันนิษฐานว่าเป็นเรือประมงขนาดเล็กของเวียดนาม (รูปที ่6) โดยตลอดเส้นทางการเดินเรือจนครอบคลุมทั้งพื้นที ่มีโอกาสได ้
พบเห็นฝูงปลาที่ผิวน้ําได้น้อยครั้งมาก พบเห็นฝูงลูกปลาโอซึ่งเป็นฝูงขนาดเล็กๆ จํานวน 3-4 ครั้งเท่านั้น และปลาโอที่พบก็มีขนาดเล็ก 
ประมาณ 200-500 กรัม เท่านั้น สําหรับสัตว์น้ําอื่นๆ ได้ตรวจพบฝูงโลมา 4-5 ครั้ง ที่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กลางอ่าวทางตะวันออกของเกาะสมุย บริเวณตอนใต้ของเกาะกระและทางตะวันตกของเกาะรัง (อ่าวไทยฝั่งตะวันออก) และไม่พบเห็น 
วาฬเลยตลอดทั้งเที่ยวเรือ 
 
วิเคราะห์และวิจารณ์ผล 
 จากผลการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ บริเวณอ่าวไทยตอนกลางพบว่าปริมาณการทําประมงในพื้นที่กลางอ่าวพบ 
เห็นไม่มากและหนาแน่นเหมือนแต่ก่อน การทําประมงหลักยังคงเป็นการทําประมงอวนลาก อวนล้อม และอวนลอยปลาอินทรี เป็นต้น 

1) พบมีการทําซั้งลอ่ปลามีจํานวนมากขึ้นและกระจายจนทั่วบริเวณกลางอ่าวซึ่งพอจะจัดกลุ่มได้เป็น 3 พื้นที่ใหญ่ คือ พื้นที่กลาง 
อ่าวตอนบนไปจนถึงทางตะวันออก ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่อวนซั้งจากฝั่งตะวันออกและก้นอ่าวไทย คือ จังหวัดระยองและ 
สมุทรปราการ ซั้งในพื้นที่กลางอ่าวไทยตอนกลาง นา่จะเป็นพื้นที่อวนล้อมซั้งจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร และ 
ซั้งในพื้นที่กลางอ่าวไทยตอนล่าง จะเป็นพื้นที่ของอวนล้อมซั้งจากจังหวัดปัตตานีและสงขลา ส่วนการทําประมงอวนลากปลา 
น้ําลึกบริเวณกลางอ่าวไทยตอนกลางไปจนถึงตอนใต้ จะเป็นอวนลากขนาดใหญ่จากสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 
นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งจะใช้ระบบเรือขนส่งและลําเลียงสัตว์น้ําเข้าช่วยเพื่อลดต้นทุนในการทําประมง พบอวนลากคู ่
จํานวนมากทําการประมงอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างเขตน่านน้ําชายฝั่งและพื้นที่กลางอ่าว ที่ระดับน้ําลึกประมาณ 30-50 
เมตร โดยรอบอ่าวไทยพบการทําประมงหนาแน่น ในเขตต่อกับเขตทําประมงชายฝั่ง เช่น บริเวณนอกฝั่งจังหวัดระยอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะสมุยและเกาะพงัน นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานีสํารวจที่ 32 บริเวณ 
ปากอ่าวปากนครฯ (พบเรืออวนลากกุ้งประมาณ 60 ลํา ทําประมงในพื้นที่ประมาณ 50 ตารางไมล์ทะเล) การทําประมงในพื้นที ่
รอยต่อกับเขตชายฝั่งที่พบส่วนใหญ่เป็นการทําประมงไดร์หมึก อวนลาก ลอบหมึก ทําให้คาดคะเนว่าสัตว์น้ําเป้าหมายหลัก 
น่าจะเป็นปลาหมึก 
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2) การทําประมงอวนจมปลาหนาแน่นในพื้นที่ปิดอ่าวปลาทู นอกชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อกับจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่น้ําลึก 
(45-55 เมตร) พื้นท้องทะเลขรุขระเป็นโคลน น่าสังเกตว่าจะเป็นการทําประมงพ่อแม่พันธ์ปลาทูในขณะกําลังวางไข่ในเวลา 
กลางวัน จึงเป็นที่น่าจะต้องทําการวางแผนติดตามศึกษา แหล่งวางไข่ของปลาทูอย่างละเอียดในฤดูต่อไป 

3) จากการที่พบมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการทําประมงบางอย่างของชาวประมง จะเป็นผลดีหรือร้าต่อการประมงโดยรวม 
หรือไม่ประการใด เป็นเรื่องที่น่าติดตามศึกษาโดยละเอียดต่อไป เช่น การเปลี่ยนจากอวนลากอวนล้อมไปทําอวนจมปลาใน 
บริเวณน้ําลึกกลางอ่าว การเปลี่ยนจากอวนลาก อวนลอย มาทําลอบปลาทรายแดง ในพื้นที่น้ําลกึ เป็นต้น 

4) การวางซั้งล่อปลาจนเกือบเต็มพื้นที่กลางอ่าวจะมีผลกระทบต่อการแพร่กระจายและอพยพตามฤดูการของทรัพยากรปลาผิวน้ํา
หรือไม่ เช่น การแพร่กระจายของปลาโอในอ่าวไทย ซึ่งแต่เดิมเคยพบการแพร่กระจายอพยพขึ้นไปจนถึงเกาะล้าน เกาะไผ่ 
จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

5) แนวเขตสัมปทานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันกลางอ่าวไทย จะเป็นเสมอืนแนวเขตกั้นกิจกรรมประมงของไทย จนเป็นเสมือนการ 
จํากัดเขตการทําประมงของไทย ไม่ให้ไปถึงเขตพื้นที่ทับซ้อนกลางอ่าวไทยหรือไม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ชาว 
ประมงของประเทศเพื่อนบ้าน รุกทําประมงเข้ามาจนชิดแนว ฐานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันกลางอ่าวของเราจนถือเข้าใจเอาว่า 
ฐานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันของไทย เป็นแนวทะเลอาณาเขตของเขาไปโดยปริยาย จึงเกิดเหตุการณ์การทําประมงรุกเข้ามาใน 
น่านน้ําไทย จนถึงพื้นที่กลางอา่วไทยบริเวณตะวันออกของเกาะสมุย เกาะพงัน และทางใต้ของอําเภอสัตหีบ ห่างฝั่ง 60-70 
ไมล์ทะเล ดังที่เรือรบของไทยได้จับกุมมาเป็นจํานวนมากในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา และจากการรับทราบจากคําบอกเล่าของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานบนฐานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันกลางอ่าวเหล่านั้นว่า เรือประมงของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําประมงจน 
ถึงบริเวณทีต่ั้งของแทนขุดเจาะแกส๊และน้ํามันเหล่านั้นอยู่เป็นประจํา จึงเป็นเรื่องที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหาหนทางแก้ไข 
ต่อไป 

 
ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
 จากผลการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ ในครั้งนี้ คณะผู้สังเกตการณ์มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อผู้เกี่ยวข้องจะ 
ได้นําไปพิจารณาหาแนวทางก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปดังนี ้

1. ควรทําโครงการศึกษาวิจัย ถึงแหล่งวางไข่ของปลาทูในพื้นที่จํากัดที่สํารวจพบการทําประมงอวนจมปลา (อวนเอ็น Monofila 
ment หรือที่ชาวประมงในพื้นที่เรียกว่า อวนช๊อต) จากการสํารวจในครั้งนี้สําหรับฤดูกาลปิดอ่าวของปีต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาและติดตามผลการทําประมงอวนจม (Monofilament) ในพื้นที่กลางอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสป้องกันการจับ 
สัตว์น้ําบางชนิดเกินศักยภาพและแก้ไขการจับสัตว์น้ําขนาดเล็ก และทิ้งขว้างสัตว์น้ําบางชนิดของอวนลากได ้

3. ควรมีการศึกษาถงึผลกระทบของการทําซั้งล่อปลาเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่กลางอ่าวต่อการแพรก่ระจายของทรัพยากรปลาผิว
น้ําบางชนิดในอ่าวไทย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารจัดการประมงต่อไป 

4. ควรพิจารณาวางแผนการศึกษาการป้องกันหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อน และพื้นที่หลังแนวสัมปทานขุดเจาะแก๊สและ 
น้ํามันบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (รูปที่ 7) เพื่อแสดงสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวและป้องกันการรุกล้ําเข้ามาทําประมงในพื้นที่ของไทย 
ต่อไป 

 
กิติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดินเรือของเรือซีฟเดคและนักศึกษาฝึกภาคทะเลในเที่ยวเรือการสํารวจอ่าวไทยป2ี556 
ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ทีไ่ด้ช่วยสังเกตการณ ์ตรวจสอบและลงบันทึกกิจกรรมประมงและอื่น ๆ 
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณบริษัทปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
การสํารวจอ่าวไทยของเรือซีฟเดคในครั้งนี้ จนสําเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ในที่สุด 
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รูปที่ 1. ภาพแสดงผลการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ 
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รูปที่ 2. ภาพแสดงสถานีสํารวจและเส้นทางการสํารวจอ่ายไทยโดยเรือซีฟเดค ปี 2556 
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รูปที่ 3. ภาพแสดงพื้นที่ทําการประมงอวนลาก 

อวนลากกุ้ง อวนลากปลาขนาดใหญ่ อวนลากคู ่
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รูปที่ 4. ภาพแสดงพื้นที่ทําการประมงอวนล้อมในพื้นที่อ่าวไทย 

อวนล้อมซั้ง อวนล้อมไฟล่อปลา (ไฟปั่น) 
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รูปที่ 5. ภาพแสดง พื้นที่ทําการประมงปลาหมึก 

 เรือประมงไดร์หมึก การทําประมงลอบหมึก 

 

	  



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ป ี2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

236 

 
รูปที่ 6. ภาพแสดงพื้นที่ทําการประมงอวนลอย (อวนติดตา) และลอบปลา 

 อวนจมปลา อวนลอยปลาอินทร ี  ลอบปลา สถานีน้ํามัน 
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รูปที่ 7. ภาพแสดงพื้นที่สัมปทานขุดเจาะแก๊สและน้ํามัน และพื้นที่ทับซ้อนหลังแนวบ่อแก๊ส 

เขตสัมปทานขุดเจาะน้ํามันกลางอ่าว พื้นที่ทับซ้อน 
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รูปที่ 8. ภาพแสดงพื้นที่การทํากิจกรรมประมงโดยรวม 
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