
    SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand-REP-TH29 

 
 

      
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

      สนับสนุนโดย 

โครงการ “การจัดต้ังและดำเนินงานระบบบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวAน้ำระดับภูมิภาค 

ในทะเลจีนใตEและอGาวไทย”       

    
 

          
  รายงานการศึกษาด+านบริบทของพ้ืนท่ีและสภาวะสังคมเศรษฐกิจของชุมชน

ชายฝEFงจังหวัดตราด: การจัดการพ้ืนท่ีหลบภัย กรณีปลาทูในจังหวัดตราด 
STUDY REPORT ON AREA CONTEXT AND SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF 

COASTAL COMMUNITIES IN TRAT PROVINCE: FISHERIES REFUGIA MANAGEMENT  
FOR SHORT MACKEREL IN TRAT SITE 

Sustainable Development Foundation 
In support of  

SEAFDEC/UNEP/GEF/Project on Establishment and 
Operation of a Regional System of Fisheries Refugia 

in the South China Sea and Gulf of Thailand 
 

 
      



 i  SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand-REP-TH29 

 
 

 
First published in Phrasamutchedi, Samut Prakan, Thailand in December 2020 by the SEAFDEC-UNEP-
GEF Fisheries Refugia Project, Training Department of the Southeast Asian Fisheries Development 
Center 
 
Copyright © 2020, SEAFDEC-UNEP-GEF Fisheries Refugia Project 
 
This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit 
purposes without special permission from the copyright holder provided acknowledgement of the 
source is made. The SEAFDEC-UNEP-GEF Fisheries Refugia Project would appreciate receiving a copy 
of any publication that uses this publication as a source. 
 
No use of this publication may be made for resale or for any other commercial purpose without prior 
permission in writing from the SEAFDEC Secretary-General at. 
 
Southeast Asian Fisheries Development Center 
Training Department 
P.O.Box 97, Phrasamutchedi, Samut Prakan, Thailand 
Tel:    (66) 2 425 6100 
Fax:   (66) 2 425 6110 
https://fisheries-refugia.org and 
https://seafdec.or.th 
 
 
 
DISCLAIMER: 
 
The contents of this report do not necessarily reflect the views and policies of the Southeast Asian 
Fisheries Development Center, the United Nations Environment Programme, and the Global 
Environment Facility.  
 
 
 
For citation purposes this document may be cited as: 
 
SDF/Thailand, 2020. Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the 
South China Sea and Gulf of Thailand, Study Report on Area Context and Socio-Economic Conditions 
of Coastal Communities in Trat Province: Fisheries Refugia Management for Short Mackerel in Trat 
Site. Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department, Samut Prakan, Thailand; 
FR/REP/TH29, 119p 

  

 

   
 Southeast Asian Fisheries 

Development Center 
United Nations 

Environment 
Global Environment 

Facility 



 ii  SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand-REP-TH29 

 
 

EXECUTIVE SUMMARY  

Study on the area context and socio-economic conditions of coastal communities in 
Trat Province was aimed at preparing the database for evaluation of Thailand/SEAFDEC/UNEP/GEF/ 
project on “Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South 
China Sea and Gulf of Thailand”, the concept of which is promoting good governance for sustainable 
fisheries management based on ecosystem approach with its goal at creating human security in 
fishery sector in linkage with the Sustainable Development Goals – SDGs Goal 1, 2, 5, and 14.  
The study was conducted by collecting secondary data from related study reports and documents, 
in-depth interviews with both males and females of small-scale and commercial fishers, as well as 
focus group meetings among fishers of different fishing gears, including fish traders and relevant 
officers, in several fishing communities particularly those depend on short mackerel fisheries.  
The study results are summarized as the following: 

1. Trat Province is a high biodiversity area, both land and sea ecosystems.  Water quality 
including temperature and nutrients were still in the standard for living of aquatic animals.  
However, shelter and nursery ground, such as mangroves, seagrass, and coral reefs in coastal 
zone had deteriorated, causing the decrease of marine resources including short mackerel which 
resulted in the loss of several million baht of economic value in a year.  It was found that 
destructive fishing gears and fishing methods were the major causes of the reduction of fisheries 
resources, followed by the deteriorations of water quality and nutrient, and the climate change.                 

2. Target species for small-scale fishers, occupying more than 2 fishing gears, 
in Trat Province were blue swimming crab, shrimps, and mantis shrimp, which were sold for 
consumption only.  Those for commercial fishers were fish, shrimps and squids, as well as trash 
fish, which were sold for food and fish meal.  Decline of significant marine species had resulted in 
the uncertain income and career insecurity.  In addition, decrease of short mackerel resources 
had affected the extra income of fishing households as well as the loss of highly nutritious 
protein-food for consumers.       

3. Regarding economic condition of fishing households in Trat Province, small-scale 
fishers earned their living mainly by fishing, resulted in the uncertainty of income while 
expenditure increased, causing the growth of debts for household expenditure and fishing 
investment.  For commercial fishers, even though they had high income, their household debts 
were higher than those of small-scale fishers.  This economic condition brought about tension 
and stress in the fishing households particularly to the women who had their roles on financial 
arrangement and livings of the families.  

4. There were lots of measures for fisheries and coastal resources management 
issued by several authorities, particularly by the Department of Fisheries and the Department of 
Marine and Coastal Resources, together with the promotion of participations from all sectors by 
the mechanisms of local and national committees.  Nevertheless, a number of measures had not 
yet been put into practice owing to the lack of creating process for understanding of the 
importance of participation, as well as the lack of through communication.  These led to the gaps 
and constraints on the participations in fisheries management, especially those of female 
small-scale fishers.   
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Recommendations: 

1. Fisheries and coastal resources management should be rely on ecosystem-based 
approach which will be resulted in the balance of economy, social conditions, and fisheries 
resources.  Enhancing the participations of all sectors in the management should be promoted, 
particularly for the vulnerable and disadvantaged groups, such as female and small-scale fishers, 
for whom the data access is needed.      

2. Fisheries management schemes should be diverse and harmonize with the 
traditional way of lives of the fishing communities in Trat Province. 

3. Fisheries database, particularly those of small-scale fishing, should be provided 
thoroughly and continuously for being primarily used for data-based fisheries management. 

4. Monitoring and evaluating the implementation of the measures for community-based 
management of short mackerel resources should be executed, while amendment of the measures 
can be done any time as appropriated.     

5. Rules and regulations for utilization and conservation of fisheries resources 
together with monitoring system should be established on the basis of cooperation between 
local communities and the authorities concerned.  

6. Enhancing mutual responsibility throughout the supply chain among fishing gear 
manufacturers, fishers, fish traders, fish processors, and consumers should be cooperatively 
done by determining suitable sizes at catching and traceability system.                     

…………………………………………………………………………………….. 
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บทสรุปสำหรับผูEบริหาร 

 การศึกษาด+าบริบทพ้ืนท่ีและสภาวะสังคมเศรษฐกิจของชุมชนชายฝHIงจังหวัดตราด มีวัตถุประสงคN
เพ่ือใช+เปPนฐานข+อมูลเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนตSอเศรษฐกิจและสังคม กSอนและหลังการกำหนดมาตรการ
ภายใต+โครงการ “การจัดต้ังและดำเนินงานระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวNน้ำระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต+
และอSาวไทย (Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the 
South China Sea and Gulf of Thailand)” ซ่ึงใช+กรอบแนวคิดการบริหารจัดการประมงท่ีย่ังยืนบนฐาน
ระบบนิเวศ ท่ีมีธรรมาภิบาล โดยมีเปvาหมายเพ่ือสร+างความม่ันคงของมนุษยNในภาคประมง เช่ือมโยงกับ
เปvาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปvาหมายท่ี 1, 2, 5 และ 14 โดยการศึกษาจากข+อมูลทุติยภูมิ จากรายงาน
การศึกษา รายงานและเอกสารตSางๆของหนSวยงานท่ีเก่ียวข+อง รวมท้ังการเก็บข+อมูลในพ้ืนท่ีโดยการ
สัมภาษณNเชิงลึกท้ังชาวประมงหญิงและชาย ท้ังประมงพ้ืนบ+านและประมงพาณิชยN การประชุมกลุSมยSอย
ชาวประมงท่ีมีฐานะเศรษฐกิจท่ีแตกตSางและใช+เคร่ืองมือประมงท่ีหลากหลายกระจายตามชุมชนประมง 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีการทำประมงปลาทู ผู+รับซ้ือสัตวNน้ำ และหนSวยงานท่ีเก่ียวข+อง ซ่ึงผลการศึกษาโดยสรุป
ดังน้ี  

1. จังหวัดตราดมีระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท้ังทางบกและทางทะเล คุณภาพแหลSงท่ีอยูS
อาศัยของสัตวNน้ำ ท้ังคุณภาพแมSน้ำ ลำคลอง อุณหภูมิน้ำทะเล และปริมาณอาหารของสัตวNน้ำยังอยูSใน
ระดับท่ีเหมาะสมในการอยูSอาศัยของสัตวNน้ำ ขณะแหลSงหลบภัยและอนุบาลสัตวNน้ำ ปÉาชายเลน      
หญ+าทะเล และปะการังลดจำนวนลง ปHจจัยเหลSาน้ีจึงสSงผลตSอการลดลงของสัตวNน้ำ รวมท้ังปลาทู    
การลดจำนวนลงของปลาทูทำให+สูญเสียมูลคSาทางเศรษฐกิจหลายสิบล+านบาทตSอปÑ ปHจจัยท่ีมีนัยสำคัญ
ตSอการลดลงของสัตวNน้ำเศรษฐกิจหลัก และปลาทู คือ เคร่ืองมือประมงและวิธีการทำประมงท่ีเกิน
ศักยภาพ สSวนปHจจัยรองลงมาได+แกS คุณภาพน้ำ ความสมบูรณNแหลSงอาหารและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

2. ปลาทูไมSใชSสัตวNน้ำเศรษฐกิจหลักของชาวประมงในจังหวัดตราด สัตวNน้ำเศรษฐกิจหลักของ
ชาวประมงพ้ืนบ+าน ได+แกS ปูม+า กุ+ง และก้ัง ทำประมงตามฤดูกาลจึงมีเคร่ืองมือประมงมากกวSา       2 
ชนิด โดยผลผลิตประมงพ้ืนบ+านใช+สำหรับการบริโภค สำหรับประมงพาณิชยNสัตวNน้ำเศรษฐกิจหลัก 
ได+แกS ปลา กุ+ง ปลาหมึก และแบบรวมชนิด ผลผลิตสัตวNน้ำใช+สำหรับการบริโภคและผลิตอาหารสัตวN 
การลดลงของสัตวNน้ำเศรษฐกิจหลักสSงผลให+ชาวประมงขาดความม่ันคงในอาชีพ รายได+ไมSสม่ำเสมอ 
แตSการลดลงของปลาทูมีผลตSอการลดลงของรายได+เสริมของครัวเรือนประมงและกระทบตSอแหลSง
อาหารโปรตีนในแหลSงธรรมชาติท่ีมีคุณคSาทางโภชนการสูงของชาวประมงและผู+บริโภค 
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3. สถานภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนประมงในจังหวัดตราด โดยเฉพาะประมงพ้ืนบ+าน ความม่ันคง
ทางรายได+น+อย พ่ึงพิงรายได+จากการประมงเปPนหลัก ขณะท่ีคSาใช+จSายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ทำให+มี
หน้ีสินในครัวเรือนเพ่ือใช+จSายในครัวเรือนและลงทุนทำประมง ขณะท่ีประมงพาณิชยNแม+จะมี
รายได+สูงกวSาประมงพ้ืนบ+านแตSมีคSาใช+จSายหน้ีสินครัวเรือนสูงกวSา สถานภาพเชSนน้ีทำให+เกิด
ความเครียดและภาวะกดดันในครอบครัวโดยเฉพาะผู+หญิง ซ่ึงมีบทบาทในการดูแลการเงินและ
อาหารการกินของคนในครอบครัว ท้ังทางเลือกในการประกอบอาชีพชาวประมงพ้ืนบ+านมีน+อย 
ด+วยขาดทักษะความรู+ท่ีหลากหลาย โอกาสในการทำงานอาชีพอ่ืนจึงน+อยตามไปด+วย  

4. มาตรการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝHIง มีมาตรการจากหลายหนSวยงาน 
และมีกฏหมายรองรับ โดยมีการสSงเสริมการมีสSวนรSวมของภาคสSวนท่ีเก่ียวข+องและชาวประมง 
โดยเฉพาะกรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝHIง ซ่ึงกำหนดให+มีกลไกคณะกรรมการ
ระดับชาติและระดับจังหวัด แตSในทางปฏิบัติยังมีชSองวSางและข+อจำกัดท่ีทำให+การเข+ารSวมคิดและ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการประมง โดยเฉพาะประมงพ้ืนบ+านผู+หญิง ด+วยขาดกระบวนการ   
สร+างความเข+าใจและความสำคัญของการมีสSวนรSวม ท้ังการส่ือสารยังไมS ท่ัวถึง และลSาช+า          
ทำให+หลายมาตรการทางกฏหมายไมSได+นำไปสูSการปฏิบัติอยSางจริงจัง 

ขEอเสนอแนะ 

1. บริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝHIงโดยใช+การจัดการบนฐานระบบนิเวศ ให+เกิดความ
สมดุลท้ังด+านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากร โดยการมีสSวนรSวมของทุกภาคสSวนท่ีเก่ียวข+อง โดยเฉพาะ
กลุSมท่ีเปราะบาง ขาดโอกาส เชSน ชาวประมงพ้ืนบ+าน ผู+หญิง โดยสร+างเง่ือนไขให+กลุSมคนเหลSาน้ีได+
เข+าถึงข+อมูล มีสSวนรSวมในการคิดและตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร 

2. มีมาตรการบริหารจัดการประมงท่ีหลากหลายและสอดคล+องกับวิถีชีวิตของชุมชนประมงจังหวัดตราด  
3. จัดทำฐานข+อมูลประมงโดยเฉพาะประมงพ้ืนบ+านให+ครอบคลุมและตSอเน่ืองเพ่ือใช+ประกอบกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช+ข+อมูลเปPนฐาน 
4. มีการศึกษาและติดตามผลการใช+มาตรการฟâäนฟูปลาทูแบบมีสSวนรSวมของผู+มีสSวนได+สSวนเสีย          

หากไมSตอบโจทยNก็พร+อมปรับเปล่ียนมาตรการ 
5. การกำหนดกติการข+อตกลงในการใช+และดูแลทรัพยากรประมงและมีมาตรการติดตามให+ดำเนินการ

ตามกติกาข+อตกลง โดยการบูรณาการทำงานรSวมกับท+องถ่ินและท+องท่ีและสSวนราชการท่ีเก่ียวข+อง 
6. มีมาตรการสร+างความรับผิดชอบรSวมกันตลอดหSวงโซSการผลิต ท้ังชาวประมง ผู+บริโภค ผู+รับซ้ือและ

แปรรูปสัตวNน้ำ และผู+ผลิตเคร่ือมือประมง โดยการกำหนดขนาดสัตวNน้ำท่ีเหมาะสม และท่ีมาของสัตวN
น้ำรวมท้ังปลาทูท่ี เพ่ือปvองกันการจับปลาทูไมSได+ขนาดท่ีเหมาะสม  
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คำนำ 

 รายงานการศึกษาด+านบริบทของพ้ืนท่ีและสภาวะสังคมเศรษฐกิจของชุมชนชายฝHIงจังหวัดตราดน้ี 
เปPนสSวนหน่ึงของการศึกษาภายใต+ โครงการ “การจัดตั้งและดำเนินงานระบบบริหารจัดการพื้นที่หลบภัย
สัตวNน ้ำระดับภ ูม ิภาคในทะเลจีนใต+และอSาวไทย (Establishment and Operation of a Regional 
System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)” เป Pนความ
รSวมมือระหวSางกรมประมง กับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีวัตถุประสงคNเพ่ือการจัดการทรัพยากร
ประมงอยSางยั่งยืน โดยรวบรวมข+อมูลจากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณNและการประชุมผู+ท่ีเก่ียวข+องใน
พ้ืนท่ีจังหวัดตราด เพ่ือสะท+อนข+อมูลเศรษฐกิจและสังคมชุมชนประมงพ้ืนบ+านและประมงพาณิชยN 
สถานภาพการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝHIงจังหวัดตราด รวมถึงข+อเสนอแนะ    
เพ่ือใช+ข+อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการในการฟâäนฟูปลาทูในจังหวัดตราดท่ีสอดคล+องเหมาะสม
กับเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศของจังหวัดตราด รวมท้ังใช+เปPนฐานข+อมูลในการติดตามประเมินผล
แบบมีสSวนรSวมหลังจากได+ดำเนินมาตรการ 
 
 
 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
                  มิถุนายน 2563 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเปPนมาและความสำคัญของพ้ืนท่ีศึกษา 

 การจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวNน้ำ (Fishery Refugia Management) เปPนแนวคิดท่ีมุSงดำเนินการ
เพ่ือขยายแหลSงเพาะพันธุNของทรัพยากรประมง โดยจัดทำระบบข+อมูลเชิงพ้ืนท่ีของแหลSงเพาะพันธุN      
ทางทะเลท่ีมีความสำคัญและอยูSในสภาวะวิกฤต เพ่ือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำประมงและ
การบริหารจัดการระบบนิเวศท่ีย่ังยืน 
 โครงการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนท่ีน้ี เปPนการดำเนินงานภายใต+โครงการสร+างพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวNน้ำเพ่ือ
การประมงท่ีย่ังยืน ระดับภูมิภาค ในเขตทะเลจีนใต+และอSาวไทย  ซ่ึงดำเนินงานภายใต+กรมประมงและ   
ศูนยNพัฒนาการประมงแหSงเอเชียตะวันนออกเฉียงใต+ (SEAFDEC) โดยมีแนวทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการการทำประมงและแหลSงท่ีอยูSอาศัยทางทะเลของประเทศไทย และได+กำหนดพ้ืนท่ีศึกษา
จังหวัดตราดเปPนกรณีศึกษาเร่ืองปลาทู เพ่ือศึกษาข+อมูลเชิงพ้ืนท่ี นำไปสูSการวางแผนพ้ืนท่ีนำรSองในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสมและการประมงอยSางย่ังยืน สำหรับกรณีปลาทูในพ้ืนท่ีอSาวตราด  
การสร+างระบบบริหารและมาตรการจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสมและย่ังยืนของพ้ืนท่ีและชนิดทรัพยากร    
มีความจำเปPนและต+องมีฐานข+อมูลความรู+เชิงพ้ืนท่ีรวมท้ังแผนท่ีข+อมูลท้ังในระดับพ้ืนท่ีนิเวศรวมของอSาวตราด
รวมถึงระดับนิเวศยSอยของพ้ืนท่ีชุมชนตSางๆ โดยรวบรวมข+อมูลและประเด็นปHญหาตSางๆท่ีเก่ียวข+องกับการ
ประมงปลาทู สถานการณNการทำประมงต้ังแตSอดีตถึงปHจจุบัน ลักษณะการเปล่ียนแปลงของการใช+
เคร่ืองมือการทำประมงและวิธีการทำประมง แหลSงประมงปลาทู รวมท้ังสถานการณNปHญหาความขัดแย+ง
และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรซ่ึงมีสาเหตุจากการประมงท่ีไมSย่ังยืนและขาดการบริหารจัดการประมง
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี รวมถึงปHจจัยแวดล+อมอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบตSอปHญหาดังกลSาว ท้ังน้ีเพ่ือให+การจัดทำ
แนวทางบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัย ได+มีการตัดสินใจบนฐานความรู+ของพ้ืนท่ี ตลอดจนมีแนวทางการ
จัดการท่ีเหมาะสม โดยให+ความสำคัญกับการมีสSวนรSวมของชุมชนในการพัฒนาข+อเสนอแนะแนวทางการ
จัดการ ลดความขัดแย+งและลดชSองวSางตSางๆในการดำเนินการ เพ่ือให+เกิดแนวทางท่ีนำไปปฏิบัติได+จริง 
จังหวัดตราด มีพ้ืนท่ีปกครองทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร และปÉาชายเลนคงสภาพใน พ.ศ. 2557 
จำนวน 59,727.02 ไรS มีทรัพยากรทางทะเล และชายฝHIงท่ีอุดมสมบูรณN และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง อีกท้ังยังเปPนแหลSงอาศัยท่ีสำคัญของโลมาอิรวดี ซ่ึงเปPนตัวช้ีวัดความอุดมสมบูรณNของทะเล    
ในขณะเดียวกันชุมชนชายฝHIงจังหวัดตราดก็พ่ึงพิงทรัพยากรทางทะเลและชายฝHIงเปPนแหลSงทำประมง        
ท่ีสำคัญหน่ึงของประเทศ ท้ังการประมงขนาดเล็กไปจนถึงการประมงเชิงพาณิชยN และการเพาะเล้ียงสัตวNน้ำชายฝHIง      
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เปPนแหลSงอาหารท่ีสำคัญให+กับคนในจังหวัดตราดและท่ัวประเทศ กSอให+เกิดมูลคSาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      
จากผลผลิตประมง มูลคSารวมกวSา 300 ล+านบาทในแตSละปÑ และในพ.ศ. 2557 มูลคSาทางเศรษฐกิจจากการ
ประมงของจังหวัดตราดมีถึง 5,185 ล+านบาท สัดสSวนร+อยละ 14 ของผลิตภัณฑNมวลรวมจังหวัดตราด 
(สำนักงานจังหวัดตราด, 2560) 
 ท+องทะเลจังหวัดตราดนับเปPนบริเวณท่ีมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณNแหSงหน่ึงในอSาวไทย ฝHIงตะวันออก 
เน่ืองจากมีเกาะน+อยใหญSเปPนจำนวนมาก การไหลลงของน้ำจืดจากแมSน้ำตราด แมSน้ำเวฬุ และ คลองตSางๆ
หลายสาย ชSวยพัดพาความอุดมสมบูรณNจากแผSนดินลงสูSแหลSงน้ำ จึงเปPนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแกSการเปPนแหลSง 
วางไขS เล้ียงตัวของลูกสัตวNน้ำวัยอSอน  
 ระบบนิเวศท่ีหลากหลายของทะเลตราดสSงผลตSอความอุดมสมบูรณNของสัตวNน้ำ ท้ังปริมาณและ
ความหลากหลายของชนิดพันธุN อีกท้ังท่ีอSาวตราดจัดได+วSาเปPนพ้ืนท่ีท่ีพบเห็นสัตวNทะเลหายากหลายชนิด 
เชSน เตSาทะเล โลมา เปPนต+น โดยเฉพาะโลมาอิรวดี จังหวัดตราดจึงเปPนแหลSงประมงท่ีสำคัญแหSงหน่ึงของ
ประเทศ ซ่ึงมีท้ังประมงพ้ืนบ+าน ประมงเชิงพาณิชยN และการเพาะเล้ียงสัตวNน้ำชายฝHIง ด+วยเหตุน้ีอาชีพ
ประมงและอาชีพท่ีเก่ียวข+องกับการประมงจึงเปPนอาชีพสำคัญหน่ึงท่ีสำคัญของผู+คนในจังหวัดตราด  
 นอกจากน้ีจังหวัดตราดมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงมีการค+าชายแดนกันมาเปPนระยะเวลา
ยาวนานในบริเวณตำบลดหาดเล็ก อำเภอคลองใหญS และได+ถูกเลือกให+เปPนหน่ึงในจังหวัดท่ีมีการจัดต้ัง 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” โดยครอบคลุมการพัฒนาในด+านเศรษฐกิจทุกมิติ ท้ังน้ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราด ถูกกำหนดให+เปPน “ศูนยNกลางการค+าสSง ขนสSงตSอเน่ืองระหวSางประเทศ และศูนยNกลาง
ให+บริการการทSองเท่ียวระดับภูมิภาค” ต้ังอยูSบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต+ สามารถเข+าถึงทSาเรือแหลมฉบัง 
ประมาณ 340 กิโลเมตร รวมถึงทSาเรือสีหนุวิลลN (กัมพูชา) ประมาณ 250 กิโลเมตร มีฐานการทSองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีและสามารถเช่ือมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ของประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีการลงทุนจาก
ตSางชาติ (สำนักงานคณะกรรมการสSงเสริมการลงทุน, 2558) นอกจากน้ีการกSอสร+างทSาเรือน้ำลึกบริเวณ
ตำบลคลองใหญS ยังไมSมีมาตรการท่ีชัดเจนท่ีปvองกันไมSให+เกิดผลกระทบส่ิงแวดล+อมและรวมถึงเส+นทางการ
เดินเรือท่ีอาจสSงผลกระทบตSอพ้ืนท่ีทำการประมงของชุมชนโดยรอบ ซ่ึงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด 3 ตำบลในอำเภอคลองใหญS ได+แกS ตำบลคลองใหญS ตำบลหาดเล็ก และตำบลไม+รูด 
รวมพ้ืน ท่ี ท้ั งส้ิน 31,375 ไรS  ห รือ 50.2 ตารางกิโลเมตร ท้ั งน้ี เขตทะเลของจังห วัดตราดติดกับ         
ประเทศกัมพูชา สัตวNน้ำหลายชนิดมีการอพยพข+ามไปมาระหวSางนSานน้ำ การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล+อม
และระบบนิเวศท้ังสองประเทศจึงสSงผลตSอทรัพยากรทะเลระหวSางกัน  
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 ปHจจุบันความอุดมสมสมบูรณNของท+องทะเลตราดลดน+อยลง จากข+อมูลสถิติการจับสัตวNน้ำ 
ระยะเวลา 10 ปÑ จากปริมาณสัตวNน้ำท่ีจับได+ใน พ.ศ. 2548 สูงถึง 91,185 ตัน ลดเหลือเพียง 45,212 ตัน
เทSาน้ัน ใน พ.ศ. 2558 (กรมประมง, 2548);(กรมประมง, 2558) ปริมาณสัตวNน้ำลดลง ซ่ึงสวนทางกับ
จำนวนชาวประมงและเคร่ืองมือประมงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ปHจจัยท่ีทำให+สัตวNน้ำลดลง เชSน การใช+ประโยชนN
จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกินศักยภาพ จากการใช+เคร่ืองมือประมงท่ีจับสัตวNน้ำทุกขนาด การเพ่ิมข้ึนของ
จำนวนเคร่ืองมือประมง การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปPนต+น 
ผลกระทบท่ีตามคือ ปริมาณสัตวNน้ำลดลง โดยเฉพาะสัตวNน้ำบางชนิดได+ลดลงอยSางมากและหายไปในบางปÑ 
เชSน ปลาทู ปÉาชายเลน หญ+าทะเล ปะการังก็มีคุณภาพเส่ือมโทรมลงและลดจำนวนลงเชSนกัน และสSงผล
กระทบตSอการประกอบอาชีพของชุมชนชายฝHIง  
1.2 วัตถุประสงคAของการศึกษา 

1.2.1 วัตถุประสงคNเชิงพัฒนา 
เพ่ือศึกษาเศรษฐกิจสังคมชุมชนชายฝHIงจังหวัดตราด สำหรับใช+เปPนฐานเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนของการ
เปล่ียนแปลงด+านเศรษฐกิจสังคม กSอนและหลังการกำหนดมาตรการภายใต+โครงการ “การจัดต้ังและ
ดำเนินงานระบบบริหารจัดการพ้ืน ท่ีหลบภัยสัตวN น้ำระดับภู มิภาคในทะเลจีนใต+และอSาวไทย 
( Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South 
China Sea and Gulf of Thailand)” 

1.2.2 วัตถุประสงคNเฉพาะ 

1) เพ่ือจัดทำข+อมูลด+านเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงท่ีมีระดับเศรษฐกิจท่ีแตกตSางระหวSาง
ประมงพาณิชยN ประมงขนาดขนาดเล็กและประมงพ้ืนบ+านในจังหวัดตราด เพ่ือใช+วัดผลและ
การกระจายผลประโยชนNกSอนจะดำเนินการโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนหลังการ
ดำเนินการโครงการ ตSอการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารการจัดการประมงบนฐานธรรมาภิบาล 

2) เพ่ือจัดทำข+อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรปลาทูบริเวณจังหวัดตราด 

1.3 ประโยชนAท่ีคาดวGาจะไดEรับ 

1.3.1 มีข+อมูลประกอบในการวางแผนและตัดสินใจในการจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวNน้ำอยSางเหมาะสม
กับนิเวศและวิถีชีวิตของชาวประมงในจังหวัดตราด 

1.3.2 มีแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตสัตวNน้ำ อันจะนำไปสูSการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนประมง 
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1.4 คำถามในการศึกษา 

1.4.1 สถานภาพของการบริหารจัดการประมงปHจจุบันเปPนอยSางไร มีผลตSอการเพ่ิมหรือลดลง
ทรัพยากรอยSางไร และมีผลกระทบตSอการประมงปลาทู อยSางไร คนแตSละกลุSมได+รับผลกระทบเหมือนหรือ
แตกตSางกันอยSางไร การจัดการดังกลSาวมีประสิทธิภาพหรือปHญหาข+อจำกัดอยSางไร มีปHจจัยอะไรท่ีเก่ียวข+อง 

1.4.2 แนวทางและมาตรการบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลบภัยสัตวNน้ำท่ีเหมาะสมและย่ังยืนในการจัดการ
ปลาทูในพ้ืนท่ีอSาวตราด ควรเปPนอยSางไร  
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1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
;; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1- 1 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการประมงท่ีย่ังยืนบนฐานระบบนิเวศ 

แนวคิดการบริหารจัดการประมงท่ียั่งยืนบนฐานระบบนิเวศ 

- ความสม่ำเสมอของ
รายได+ 

- ความสาม ารถ ใน
การจัดการห น้ีสิน
และการลงทุน 

- ก า ร ก ร ะ จ า ย
ป ระ โย ชนN ที่ เปP น
ธรรม 

- ความมั่นคงอาหาร
และอาชีพ 

- ความตระหนักและ
มี สS วน รS ว ม อ ยS า ง
ความหมายทั้งหญิง
แ ล ะ ช าย ใน ก า ร
กำหนดกติกา 

- โอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- ลดความขัดแย+ง 

- ความย่ังยืนของผลผลิตสัตวNน้ำ 
- ความสมบรูณNและความหลากหลายของทรัพยากร 

•  

เศรษฐกิจ 

ทรัพยากร 

สังคม 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประมง
และทรัพยากรทะเลและชายฝHIงบนฐาน
ระบบนิเวศ 

ความมั่งคงของมนุษยN
ภาคประมง 

การพัฒนาที่ย่ังยืน เปvาหมายที่ 1, 2, 5, 14 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการประมงปลาทูท่ีย่ังยืน โดยใช+หลักการจัดการ
ประมงบนฐานระบบนิเวศ โดยมีเปvาหมายเพ่ือสร+างความม่ันคงของมนุษยNในภาคประมง เช่ือมโยงกับ
เปvาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปvาหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เปvาหมายที่ 2 ยุติ
ความหิวโหยและบรรลุความม่ันคงด+านอาหาร เปvาหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหวSางเพศ เปvาหมายท่ี 14 
อนุรักษNและใช+ประโยชนNจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรอยSางย่ังยืน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคNดังกลSาว            
ในดำเนินการจำเปPนต+องมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝHIงบนฐาน
ระบบนิเวศ ซ่ึงต+องสร+างการรับรู+ การเข+าถึงข+อมูลท่ีเพียงพอและเทSาทัน การมีสSวนรSวมอยSางมีความหมาย
ท้ังหญิงและชายในการกำหนดมาตรการรSวมกัน มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงกติกาให+สอดคล+อง
เหมาะสม  
 การจัดการประมงบนฐานระบบนิเวศเปPนการจัดความสมดุลท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีต+องไมSแบSงขอบเขตการปกครอง โดยส่ิงท่ีสะท+อนผลจากการบริหารจัดการ
ประมงบนฐานระบบนิเวศ ในมิติด+านเศรษฐกิจ คือ การกระจายผลประโยชนNท่ีเปPนธรรมระหวSางกลุSม
ประมงตSางๆ ท่ีเก่ียวข+องสSงผลตSอการมีรายได+ท่ีสม่ำเสมอ ความสามารถในการจัดการหน้ีสินและการลงทุน 
ในมิติสังคม คือ ความม่ันคงอาหาร ความม่ันคงในอาชีพ ความตระหนักและมีสSวนรSวมอยSางมีความหมาย
ท้ังหญิงและชายในการกำหนดกติกา ไมSกSอให+เกิดความขัดแย+งการมีสSวนรSวมในการกำหนดกติกา          
การสSงเสริมความเข+มแข็งของชุมชนให+รับรู+ ตระหนัก การสร+างโอกาสท่ีเทSาเทียมในการพัฒนาความรู+    
และความสามารถของกลุSมคนชายขอบ ประมงพ้ืนบ+าน ให+มีสถานภาพและโอกาสในการเข+าถึงทรัพยากร
และการได+ประโยชนNอยSางเปPนธรรม ในมิติด+านทรัพยากร ให+ความสำคัญกับการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความสมบูรณNของทรัพยากร ความย่ังยืนของผลผลิตสัตวNน้ำ 
1.6 ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ในการศึกษาเลือกชุมชนประมงจังหวัดตราด   6 อำเภอ  24 ตำบลในจังหวัดตราด ประกอบด+วย 
1.6.1 อำเภอเมือง 11 ตำบล ได+แกS ต.อSาวใหญS ต.ห+วงน้ำขาว ต.หนองเสม็ด ต.วังกระแจะ ต.หนองสโน 

ต.หนองคันทรง ต.เนินทราย ต.ทSาพริก ต.ตะกาง ต.ชำราก และ ต.แหลมกลัด  
1.6.2 อำเภอแหลมงอบ 4 ตำบล ได+แกS ต.คลองใหญS ต.บางปìด ต.น้ำเช่ียว ต.แหลมงอบ  
อำเภอเขาสมิง 2 ตำบล ได+แกS ต.ทSาโสม ต.แสนตุ+ง 
1.6.3 อำเภอคลองใหญS 3 ตำบล ได+แกS ต.ไม+รูด ต.คลองใหญS ต.หาดเล็ก 
1.6.4 อำเภอเกาะช+าง 2 ตำบล ได+แกS ต.เกาะช+างใต+ และต.เกาะช+าง 
1.6.5 อำเภอเกาะกูด 2 ตำบล ได+แกS ต.เกาะหมาก ต.เกาะกรูด 
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1.7 วิธีการศึกษา 

1.7.1 ศึกษาข+อมูลทุติยภูมิ จากรายงานการศึกษา รายงานของหนSวยงานท่ีเก่ียวข+อง 
1.7.2 ประชุมกลุSมยSอย (Focus group) กลุSมชาวประมงพ้ืนบ+าน ประมงพาณิชยNเรือขนาด 10 -30 ตันกรอน 

และขนาดใหญSเรือมากกวSา 30 ตันกรอน ร+านรับซ้ือผลผลิตสัตวNน้ำ และกลุSมทำประมงปลาทู 
1.7.3 ทำกรณีศึกษาชาวประมงตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

1.8 ขEอจำกัดในการศึกษา 

1.8.1 ฐานข+อมูลประมง ขาดข+อมูลครัวเรือนประมงไมSแยกประเภทของประมงพ้ืนบ+านและพาณิชยN 
รวมท้ังระดับข+อมูลตSางกัน มีฐานข+อมูลมูลคSาทางเศรษฐกิจและจำนวนปลาทูท่ีจับได+ระดับจังหวัดของ
ประมงพาณิชยN แตSไมSมีข+อมูลของประมงพ้ืนบ+าน มีแตSปริมาณปลาทูท่ีจับได+ระดับภาค ทำให+ไมSเปPนมูลคSา
ปลาทูจากประมงพ้ืนบ+านท่ีเปPนภาพรวมของจังหวัด 
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บทท่ี 2  

ลักษณะทางภูมิศาสตรAของพ้ืนท่ี 

2.1 ท่ีต้ังและเขตการปกครอง 

 จังหวัดตราด เปPนจังหวัดชายแดนสุดฝHIงทะเลตะวันออกของประเทศไทย มีรูปรSางลักษณะคล+ายหัวช+าง 
อาณาเขตด+านชายแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาท้ังทางบกและทางทะเล ยาว 330 กิโลเมตร โดยทางบก
ติดกับทางจังหวัดของราชอาณาจักรกัมพูชา ได+แกS จังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัต และจังหวัดเกาะกง 
ซ่ึงมีแนวชายแดนธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัด เปPนเส+นแบSงเขตแดนตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร และมีแนว
อาณาเขตทางทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตพ้ืนท่ีทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,761,000 ไรS 
มีพ้ืนท่ีปกครองทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร (สำนักงานจังหวัตตราด, 2560) 
 ทิศเหนือ ติดกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและราชอาณาจักรกัมพูชา  
 ทิศใต+ ติดกับอSาวไทยและนSานน้ำทะเลราชอาณาจักรกัมพูชา  
 ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเปPนแนวก้ันเขต  
 ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
 แบSงการปกครองออกเปPน 7 อำเภอ 38 ตำบล 261 หมูSบ+าน 1 องคNการบริหารสSวนจังหวัด         
1 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลตำบล และ 29 องคNการบริหารสSวนตำบล 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดตราด มีลักษณะภูมิประเทศเปPนเนินเขาเต้ียๆ มีท่ีราบบริเวณภูเขาทางตอนบนและตอนกลาง
เปPนบริเวณกว+าง ในเขตอำเภอแหลมงอบและอำเภอเขาสมิงเปPนท่ีสูงบริเวณภูเขา ท่ีราบตอนกลางและ
ตะวันออกเปPนท่ีราบลุSมน้ำ และท่ีราบต่ำบริเวณชายฝHIงทะเลตลอดแนวบริเวณน้ีมีปÉาชายเลนหนาแนSน 
นอกจากน้ียังมีบริเวณท่ีเปPนเกาะตSาง ๆ ซ่ึงสSวนมากเปPนพ้ืนท่ีปÉาไม+ (โครงการชลประทานตราด, มปป) มีแมSน้ำ
สำคัญคือ แมSน้ำตราด ความยาว 15 กิโลเมตร มีต+นกำเนิดจากแอSงซับน้ำใต+ดินบนเขาบรรทัด ไหลลงสูS
ชายแดนอำเภอบSอไรS อำเภอเขาสมิง และลงสูSทะเลท่ีอำเภอเมืองตราด แตSเดิมแมSน้ำตราดถือเปPนแหลSงน้ำ
สำคัญในการใช+เปPนแหลSงอุปโภคบริโภค และใช+เปPนเส+นทางคมนาคมตSางๆ ตSอมาเม่ือมีการพบแรSรัตนชาติ
จึงมีการชำระล+างดินเพ่ือล+างพลอย ทำให+แมSน้ำตราดต้ืนเขิน และมีแมSน้ำเวฬุ ความยาว 20 กิโลเมตร (ชSวง
ที่ไหลผSานจังหวัดตราด) เปPนแมSน้ำที่แบSงเขตจังหวัดตราดและจันทบุรี มีต+นน้ำอยูSในเขตจังหวัดจันทบุรี 
ท่ีเขาชะเมาและเขาสระบาป โดยไหลผSานตำบลแสนตุ+ง อำเภอเขาสมิงจากน้ันไหลลงสูSทะเลบริเวณอSาวบ+าน
บางกระดาน อำเภอแหลมงอบ ชายฝHIงทะเลของจังหวัดตราดมีความยาว 178.19 กิโลเมตร เร่ิมต้ังแตSชายฝHIงทะเล
ด+านตะวันออกของปากแมน้ำเวฬุ แบSงเขตจังหวัดตราดและจันทบุรียาวตSอเน่ืองจนถึงประเทศกัมพูชา
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บริเวณน้ีจัดเปPนทะเลด+านใน อีกสSวนหน่ึงยาวประมาณ 160 กิโลเมตร เปPนชายฝHIงทะเลด+านนอกท่ีลัดเลาะ
ไปตามขอบเขตของแผSนดินใหญS ต้ังแตSบ+านเกาะจิก อำเภอแหลมงอบ ไปจนถึงบ+านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญS 
ซ่ึงเปPนเขตแดนไทยกับกัมพูชา ดังภาพท่ี 2.1 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝHIง, 2561) 
ภาพท่ี 2- 1 ลักษณะกายภาพพ้ืนท่ี จังหวัดตราด 

 

ท่ีมา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคNการมหาชน), 2560 

 

Laem krut 

Mai rood 

Hadlek 

Chum rak 
Takang 

Thaprik 
Nong Kunsong 

Aow yai 

Hoangnhamkwoa 

Khoa Chang 

Khao Mak 

Khao kood 
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2.3 ลักษณะชายฝcdงจังหวัดตราด 

 จากการศึกษาของสินและคณะ (2545 อ+างจาก วิเชียรและคณะ, 2556) ลักษณะธรณีสัณฐานใน
ชายฝHIงจังหวัดตราดเปPนชายฝHIงหิน และศิลาแลง โดยชนิดหินท่ีพบบริเวณชายฝHIงเปPนชนิดเดียวกับหินภูเขา
บริเวณใกล+เคียงของพ้ืนท่ีน้ันๆ หาดท่ีมีลักษณะเปPนชายฝHIงหิน เชSน หาดแหลมงอบมีลักษณะแหลมหินย่ืน
ออกไปในทะเล หาดไม+รูด หาดสุขสำราญ ตำบลไม+รูด อำเภอคลองใหญSเปPนหาดทรายสลับกับหาดหิน    
ซ่ึงเปPนลักษณะหาดกว+าง มีความลาดชันน+อย เปPนพ้ืนท่ีหน+าผารอยเล่ือน (Fault scarp) เกิดเปPนหาดทราย
เลียบแผSนดินด+านนอกแนวช้ันหิน สSวนหาดก+นอSาวท่ีอยูSระหวSางหัวแหลมพบได+มากในบริเวณชายฝHIงอำเภอ
แหลมงอบท่ีอยูSตรงข+ามกับเกาะช+าง ท่ีราบน้ำข้ึนถึงปÉาชายเลนเกิดข้ึนในบริเวณเว้ิงอSาวอำเภอเมืองตราด 
สองฝHIงของปากแมSน้ำตราด คลองทSาตะเภา และแมSน้ำเวฬุ  

 จะเห็นได+วSาลักษณะภูมิศาสตรNของจังหวัดตราดต้ังอยูSในภูมิประเทศท่ีมีท้ังเขา ท่ีราบสูง ท่ีราบลุSม
แมSน้ำและมีชายหาดท่ียาวตลอดแนว เปPนระบบนิเวศทำให+เกิดความหลากหลายทางชีวภาพท้ังทางบกและ
ทางทะเล  
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บทท่ี 3  

ประวัติชุมชนชายฝcdงจังหวัดตราด 

 ในสมัยอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีช่ือเดิมวSา “บ+านบางพระ” มีชัยภูมิ  
ท่ีสำคัญในการเปPนเมืองหน+าดSานชายทะเล รักษาความม่ันคงและอธิปไตยของประเทศ มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตรN (สำนักงานจังหวัดตราด, 2560) หลักฐานอีกทางหน่ึงเช่ือวSาคำวSา"ตราด" น้ีอาจจะมีช่ือเรียก
เพ้ียนมาจาก "กราด" อันเปPนช่ือของต+นไม+ชนิดหน่ึงสำหรับใช+ทำไม+กวาด ซ่ึงในสมัยกSอน ต+นไม+ชนิดน้ี      
มักจะมีมากท่ัวเมืองตราด จากหลักฐานตSางๆดังกลSาว จึงให+ช่ือวSา "เมืองตราด" เปPนเมืองท่ีมีช่ือเรียกกันมา
อยSางน้ีกวSา 300 ปÑมาแล+ว และ เปPนเมืองสำคัญซ่ึงข้ึนอยูSกับฝÉายการคลังของประเทศมาต้ังแตSสมัยพระเจ+า
ปราสาททอง เหตุการณNสำคัญอีกเหตุการณNหน่ึงเก่ียวกับเมืองตราด เม่ือ พ.ศ. 2446 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล+าเจ+าอยูSหัว ประเทศไทยได+เสียดินแดน ให+แกSประเทศฝร่ังเศส เน่ืองมาจาก
การตกลงทำสนธิสัญญา กับฝร่ังเศสเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธN พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122) ซ่ึงทำให+ไทยจำต+องยก
ดินแดนจังหวัดตราด และ เกาะตSางๆ ตั้งแตSอำเภอแหลมสิงหN จ.จันทบุรีไปจนถึงเกาะกูด และ 
เมืองปHจจันตคีรีเขตร หรือ เกาะกง ให+แกSฝร่ังเศสเพ่ือแลกเปล่ียนให+ฝร่ังเศสถอนกองทหารไปจากจันทบุรี      
โดยสัญญาฉบับน้ี ได+ ให+สัตยาบันตSอกันและมีผลทำให+กองทหารฝร่ังเศส ถอนออกไปจากเมืองจันทบุรี   
ตามสัญญา เม่ือ 12 มกราคม พ.ศ. 2447 เพ่ือลำเลียงสินค+าผSานมาตามแมSน้ำเขาสมิงออกสูSปากอSาวตราด 
จนกระท้ังเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 จึงได+มีพิธีรับมอบเมืองตราดจากฝร่ังเศศ (ลวงสาครคชเขตตN, 2503) 

3.1 วิถีชีวิตชาวประมงและการประมงจังหวัดตราดอดีต - ปcจจุบัน 

 จังหวัดตราดเปPนหัวเมืองชายทะเล มีการทำประมงมากวSา 300 ปÑ พบมีการทำโป£ะปลาทูในทะเล
ตราดต้ังแตS พ.ศ. 2419 ในสมัยอดีตมีการทำประมงด+วยเรือไม+เปPนเรือแจวขนาดเล็กไมSเกิน 3 วา ทรัพยากร
ทางทะเลและปÉาชายเลนมีความอุดมสมบูรณN สามารถหาเล้ียงชีพได+เพียงพอจากการจับปลา ตกเบ็ด     
การวางกุ+ง หอย ปูดำ เปPนวิถีชีวิตแบบ พอมีพอกิน เคร่ืองมือประมงท่ีใช+ในอดีตสSวนใหญSทำใช+กันเองเปPน
ภูมิปHญญาการประดิษฐNเคร่ืองมือประมงจากวัสดุท่ีหาได+จากธรรมชาติ เชSน สุSมปูดำ ท่ีขนาดของสุSมจะจับได+
เฉพาะปูตัวใหญS แร+วยอ มีการจับสัตวNน้ำทีละไมSมาก ทำให+สัตวNน้ำมีเวลาได+ฟâäนฟู ผู+คนในสมัยน้ัน ทำการ
ประมงโดยคำนึงถึงการเลือกจับปูทะเลท่ีได+ขนาด เปPนการประมงเพ่ือยังชีพและจำหนSายในชุมชนและมีการ
แปรรูปอาหารเพ่ือเก็บไว+กินในชSวงฤดูมรสุมท่ีไมSสามารถออกทำประมงได+ มีการต้ังบ+านเรือนตามแนว
ชายฝHIงและริมคลองเพ่ือเปPนท่ีเทียบทSาและจอดเรือ ลักษณะบ+านเรือนทำด+วยไม+หลังเล็กๆ มีเพิงหน+าบ+าน
สำหรับเก็บผลผลิต ทำความสะอาดและซSอมเคร่ืองมือประมง การทำประมง โดยหญิงและชายมีบทบาท
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หนุนเสริมซ่ึงกันและกันในครอบครัวและชุมชน ผู+ชายออกทำประมงทำให+ผู+หญิงมีบทบาทสำคัญในการ
ดำรงไว+ของเครือขSายด+านสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน จะเห็นได+จากงานทางสังคมและ
วัฒนธรรม ผู+หญิงจะทำหน+าท่ีในการรSวมกิจกรรมเหลSาน้ีมากกวSาชายท่ีต+องออกทำการประมง               
ใน พ.ศ. 2503 รัฐบาลมีนโยบายยกระดับการประมงสSงเสริมการประมงเพ่ือการค+าการสSงออก           
นำเข+าเทคโนโลยีการประมงจากประเทศญ่ีปุÉน โครงการประมงสงเคราะหNให+ชาวประมงกู+ไปลงทุน        
ทำประมง ใน พ.ศ. 2507 เร่ิมมีการทำประมงเพ่ือการค+ามากข้ึน มีการลงทุนติดต้ังเคร่ืองยนตNในเรือเพ่ือให+
สามารถออกทำประมงได+ไกลและเร็วข้ึน วิถีชีวิตชาวประมงเปล่ียนจากพอกินพออยูSเปPนวิถีบริโภคนิยม  
คนต+องการรายได+เพ่ิมข้ึน จึงมีการพัฒนา วิถีการทำประมงเพ่ือให+จับสัตวNน้ำได+จำนวนมากข้ึน เชSน ลอบปู  
บางบ+านมีถึง 100-200 อัน ซ่ึงจับปูได+ทุกขนาด เม่ือต+องการรายได+เพ่ิมข้ึน จึงจับขายทุกขนาด การพัฒนา
เคร่ืองมือประมงและการเพ่ิมจำนวน เคร่ืองมือประมงจึงเปPนปHจจัยหน่ึงท่ีทำให+ทรัพยากรสัตวNน้ำฟâäนฟูไมSทัน 
นอกจากการสSงเสริมการพัฒนาประมงทะเล ใน พ.ศ. 2526 ได+มีการสSงเสริมการใช+ประโยชนNปÉาชายเลน 
โดยการเปìดสัมปทานปÉาชายเลนสำหรับเผาถSาน และทำบSอเล้ียงกุ+งกุลาดำ ในชSวงไมSถึง 10 ปÑ ปÉาชายเลน   
ท่ีเคยอุดมสมบูรณNลดจำนวนลงอยSางมาก สัตวNน้ำหลายชนิดในปÉาชายเลนหายไป ขณะเดียวกันก็สSงผลตSอ
ทรัพยากรสัตวNน้ำในทะเลลดลงอยSางเห็นได+ชัด เน่ืองจากแหลSงท่ีอยูSอาศัยสัตวNน้ำและแหลSงอาหารลดลง
ประกอบกับมีการพัฒนาการทำประมงใช+เคร่ืองมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพสูง การเพ่ิมจำนวนและชนิด
เคร่ืองมือประมง ท่ีจับสัตวNน้ำเกินศักยภาพ ทำให+ ใน พ.ศ. 2548 สSงผลให+ชาวประมงหลายชุมชนต+องเลิก
ทำอาชีพประมงและไปทำงานตSางถ่ิน ชุมชนเร่ิมหันมาตSอสู+เพ่ือนำผืนปÉาชายเลนกลับมาและทำการฟâäนฟู 
รวมท้ัง ใน พ.ศ. 2550 มีกระแสการอนุรักษNทรัพยากรทะเลและชายฝHIง มีการทำธนาคารปู ทำเขตอนุรักษN
สัตวNน้ำของชุมชน ทำให+ทรัพยากรฟâäนคืนมา และชาวประมงเร่ิมกลับถ่ินฐานกลับมาทำประมง อยSางไรก็ตาม    
ในสSวนประมงพาณิชยNท่ีทำนอกเขตทะเลชายฝHIงมีอัตราการจับสัตวNน้ำต่ำลงมาก แสดงให+เห็นความ      
เส่ือมโทรมทรัพยากรทะเล ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได+รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปทำให+รัฐบาล
ประกาศพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือควบคุมการทำประมงผิดกฏหมาย มีการกำหนด
ระเบียบมาตรการเข+มงวดเรือประมงพาณิชยNหลายมาตรการ สSงผลทำให+เรือประมงพาณิชยNหลายลำหยุด
ทำการประมง ไต§เรือและลูกเรือประมงไมSมีงานทำ จึงกลับบ+านมาทำประมงพ้ืนบ+านมากข้ึน รวมท้ัง
ชาวประมงบางสSวนมีการใช+เคร่ืองมือประสิทธิภาพสูง เชSน เรือลากแขก มาใช+กับเรือประมงขนาดเล็ก    
ทำการประมงในเขตชายฝHIง ซ่ึงทำลายหน+าดินซ่ึงเปPนท่ีอยูSอาศัยสัตวNน้ำวัยอSอนถูกทำลาย และเคร่ืองมือ
ประมงพ้ืนบ+านๆ เชSน อวนตSางเสียหาย หลังพ.ศ. 2558 พบวSา ปลาทูลดจำนวนลงมาก ใน พ.ศ. 2560 - 2561   
บางชุมชนเชSน บ+านน้ำเช่ียว ตำบลแหลมกลัด ปลาทูหายไป ทำให+แหลSงอาหารและรายได+เสริมชSวงฤดูกาล
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ปลาทูซ่ึงเคยเปPนเงินเก็บหายไป จากเดิมชSวงฤดูกาลปลาทูสัตวNน้ำเศรษฐกิจหลักเชSน กุ+ง และปูม+า            
มีน+อยในอดีตปลาทูเปPนเหมือนชSองทางหารายได+ทดแทนรายได+จากสัตวNน้ำเศรษฐกิจหลัก แตSเม่ือปลาทู
หายไปก็กระทบตSอรายได+ของครัวเรือนประมง ใน พ.ศ. 2562 เร่ิมพบปลาทูเพ่ิมข้ึน บางชุมชนท่ีปลาทู
หายไปก็เร่ิมมีปลาทู แตSพบในชSวงเวลาส้ันๆ (แผนภาพท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.1) 
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แผนภาพท่ี 3- 1 การเปล่ียนแปลงการประมงและวิถีชีวิตชาวประมงจังหวัดตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3- 1 การเปล่ียนแปลงทรัพยากรทะเลและชายฝABงและเศรษฐกิจสังคมชุมชนประมงจังหวัดตราด 

ยุคเริ่มพัฒนาประมง พ.ศ 2503-2525 

2526 2419 

เป#ด

สัมปทาน

ป+าชายเลน

ในจังหวัด

ตราดทำบ8อ

กุ<งและเผา

ถ8าน 

 

- เรือเล็กติดเคร่ืองยนต8 ทำ

ประมงมากข้ึน ราคาสัตว8น้ำ

เพ่ิม  มีตลาดรับซ้ือผลผลิต

สัตว8 น้ำ ชาวประมงลงทุน

เคร่ืองมือประมงเพ่ิม จับสัตว8

น้ำเพ่ิมข้ึน มีรายไดNเพ่ิมข้ึน 

เร่ิมมีการเพาะเล้ียงชายฝPQง 

ทรัพยากรเร่ิมเส่ือมโทรม 

2542 2547 

มี โ ร ง ง า น ป ล า

กะตักเกิด เร่ิมมีอู8

ต8อเรือ เร่ิมมีเรือ

ใหญ8ประมาณ > 

10 ไม8เกิน 30 ตัน

กรอส 

-เ ร่ิ ม มี เ รื อ

ขนาด > 30 

ตันกรอสทำ

ป ร ะ ม ง ใน

จังหวัดตราด 

เร่ิมมีเรือ

อวนรุนเข<า

มาทำประมง

ในเขต

ชายฝRSง  

2556-57  

-เขตทะเลชายฝ?@ง
จังหวัดตราดเพิ่ม จาก 
3 ไมลG เปHน5 ไมลGทะเล 
- พ.ศ.2558 ปลาทูอLาว
ตราดเริ่มลดลงมาก 
บางชุมชนปลาทูหายไป 
สัตวGน้ำเศรษฐกิจหลักก็
ลดลง 

-พ.ศ 2560-61 พบ

เรือประมงขนาด

เล็กลอบทำอวนรุน

และเรือลากแขกใน

เขตชายฝRSงเพ่ิมข้ึน 

2560-62 2548 

ยุคประมงเฟWQองฟ ูพ.ศ. 2526-2557 ยุคประมงควบคุมสิทธิเข1าถึง พ.ศ 2558-2562 

เรือประมง

พ้ื น บN า น

เพ่ิมข้ึน 

2 เท[ า โด ย 

เ ฉ พ า ะ

เรือประมง 

ปูมNา 

2560 

-เรือเล็กติดเครื่องยนตG ทำประมงมากขึ้น ราคาสัตวGน้ำ
เพิ่ม มีตลาดรับซื้อผลผลิตสัตวGน้ำ ตYนทุนทำประมงและ
รายจLายครัวเรือนสูงขึ้น มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการลงทุน
ประมงและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มีการลงทุนทำ
เรือประมงขนาดใหญLหรือประมงพาณิชยGมากขึ้น คนจาก
ตL างถิ่ น ยY ายมาลงทุ นท ำประมงประสิท ธิภ าพ สู ง 
ทรัพยากรเสื่อมโทรม สัตวGน้ำจับไดYนYอยลง ชุมชนมีการ
รวมกลุLมฟcdนฟูทรัพยากรสัตว]น้ำและป+าชายเลน  

เรือประมงใช<เรือไม<

แบบแจว ขนาดไม8

เกิน 3 วา 

พบการ

ท ำ โป] ะ

ปลาทู  

-ชาวประมงเพ่ิมข้ึน สัตว]น้ำลดลง รายได<

จากการทำประมงลดลงไม8พอค8าใช<จ8าย 

ไม8มีเงินเก็บ ครัวเรือนต<องหาอาชีพเสริม

เน่ืองจากทำประมงไม8คุ<มทุน ปลาทูลดลง

จนเกือบไม8พบ รายได<จากปลาทูหายไป 

โป_ะปลาทูเลิกทำเหลือเพียง 4 รายในช8วง

ปa  2562 สัตว]น้ำบางชนิดท่ีหายไปเร่ิม

กลับมา เช8น ปลาทู ปลาจาระเม็ดขาว 

ทำประมงหนNาบNาน สัตว8น้ำมีความ

อุดมสมบูรณ8มาก ไดNปลา ปู เป̀นถัง

ใหญ[ ไม[ตNองออกทำประมงไกลและ

ใชN เวลาไม[ น าน  สัตว8 น้ ำมาตาม

ฤดูกาล แต[ราคาสัตว8น้ำต่ำ และ

ตลาดมีจำกัด รายไดNและรายจ[าย

สมดุลกัน ตNนทุนทำประมงไม[สูง 
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ประเด็น พ.ศ 2503-2525 

ยุคเร่ิมพัฒนาการประมง 

พ.ศ. 2526-2557 

ยุคประมงเฟWQองฟู 

พ.ศ. 2558- ปPจจุบัน 

ยุคประมงควบคุมสิทธิการเขNาถึง 

นโยบาย -2503 นโยบายพัฒนาประมงไทยนำเขNาเทคโนโลยีการ

ประมงจากประเทศญ่ีปุiน โครงการประมงสงเคราะห8ใหN

ชาวประมงกูNไปลงทุนทำประมง 

 

- มติคณะรัฐมนตรีสัมปทานปiาชายเลน 2526-2539 

- 2530 สัมปทานเหมืองพลอยอ. บ[อไร[ 

- กรมประมงท้ิงประการังเทียมใน ต.ไมNรูด ต.คลองใหญ[

และต. แหลมกลัด (2533-2543)  

- นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภคอคลองใหญ[ พ.ศ. 

2554 มีการสรNางเข่ือนกันคล่ืนและท[าเรือเอนกประสงค8ใน

ตำบลคลองใหญ[ 

-ออกพระราชกำหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 เพ่ือควบคุมการทำ

ประมงผิดกฏหมาย  

-นโยบายทวงคืน ผืนปi า พ .ศ . 

2557 

ทรัพยากร 

ปiาชายเลน 

ปiาชายเลนมีความอุดมสมบูรณ8 พบหอยจุpบแจง ปูดำ     

ปูแสม ปูใบไมNชุกชุม 

ปiาชายเลนลดลงถูกบุกรุกทำบ[อกุNงและเผาถ[าน 

หลัง พ.ศ. 2539 มีการฟWqนฟูปiาชายเลนทำใหNปiาชายเลน

เพ่ิมข้ึน 

พ้ื น ท่ี ปi าช าย เลนคงสภ าพ มี

จำนวนคงท่ี  

ประการัง 

 

ประการังสมบูรณ8 ผลการสำรวจ พ.ศ. 2556 ประการังเสียหายและลด

จำนวนลง 

พ้ืนท่ีปะการังเพ่ิมข้ึน แต[มีความ

เสียหายเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็น พ.ศ 2503-2525 

ยุคเร่ิมพัฒนาการประมง 

พ.ศ.2526-2557 

ยุคประมงเฟWQองฟู 

พ.ศ. 2558- ปPจจุบัน 

ยุคประมงควบคุมสิทธิการเขNาถึง 

- หญNาทะเล 

 

หญNาทะเลอุดมสมบูรณ8 

 

หญNาทะเลบริเวณแหลมกลัดถึงไมNรูดลดจำนวน จาก พ.ศ. 2549 มี

พ้ืนท่ี 2,252 ไร[ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝPQง. 2549) พ.ศ. 

2556 ลดเหลือเพียง 70 ไร[ (ศูนย8วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝPQงอ[าวไทยฝPQงตะวันออก, 2556) 

หญNาทะเลในบริเวณแหลมกลัด-

ไมNรูดหายไปไม[พบแนวหญNาทะเล  

 

- ผลผลิตสัตว8น้ำจับไดN 

 

สัตว8น้ำอุดมสมบูรณ8 ท้ังกุNง ปูดำ 

ปลาหลากหลายชนิด 

 

สัตว8น้ำมีราคาผลผลิตสัตว8น้ำเพ่ิมจากการพัฒนาเคร่ืองมือประมง

และจำนวนเคร่ืองมือประมง สัตว8น้ำทุกชนิดลดลง บางชนิดหายไป 

พ.ศ. 2551 ผลผลิตการจับสัตว8น้ำลดลงรNอยละ 20 และใน พ.ศ. 

2558 ลดลงรNอยละ 36 และมีแนวโนNมลดลงเร่ือยๆ 

จับสัตว8น้ำไดNลดลง แต[สัตว8น้ำบาง

ชนิดท่ีเคยหายไปก็กลับมาโดยพบ

บริเวณใกลNเขตอนุรักษ8ท่ีทำบNาน

ปลา เช[น ปลาจาระเม็ดขาว 

- ปลาทู ปลาทูชุกชุมในช[วงฤดูปลาทูจับ

ไดN หลายรNอยกิโลกรัมต[อคร้ัง  

ปลาทูมีทุกปtประมงพ้ืนบNานจับไดN 20-30 กิโลกรัม มากสุดไดN 700 

กิโลกรัมต[อคร้ัง 

ปลาทูลดลงอย[างเห็นไดNชัด จำนวนวัน

ในการไดN ปลาทู ลดลง เฉล่ี ย 0-1 

กิโลกรัม มากสุด 20-30 กิโลกรัมแต[

นานๆจะไดN ใน พ.ศ. 2560-61 หลาย

พ้ืนท่ีไม[พบปลาทู และเร่ิมกลับมา 

พ.ศ. 2562 เพ่ิมข้ึนแต[พบเพียงไม[ก่ีวัน 
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ประเด็น พ.ศ 2503-2525 

ยุคเร่ิมพัฒนาการประมง 

พ.ศ.2526-2557 

ยุคประมงเฟWQองฟู 

พ.ศ. 2558- ปPจจุบัน 

ยุคประมงควบคุมสิทธิการเขNาถึง 

เศรษฐกิจ-สังคมชุมชนประมง  -พ .ศ . 2507 เ ร่ิ ม ใชN เ รื อป ระม ง ท่ี มี

เคร่ืองยนต8ทำประมงเป̀นอาชีพหลัก 

เคร่ืองมือประมง  

-พ.ศ. 2534-2539 มีการทำบ[อกุNงแบบ

พัฒนา เกิดหน้ีสิน ปรับไปเล้ียงปูดำ

แทนกุNงเพราะตNนทุนต่ำกว[าและราคา

ขายสูงกว[า 

-พ.ศ. 2548 เร่ิมมี เรือประมงพาณิ ชย8

มากกว[ า 30 ตันกรอสในจังหวัดตราด 

ชาวประมงปรับเปล่ียนเคร่ืองมือประมงใหN

จับสัตว8น้ำไดNเพ่ิมและเพ่ิมจำนวนเคร่ืองมือ

ประมงทรัพยากรสัตว8น้ำลดลง ทำประมงไม[

คุNมทุน เร่ิมขายเรือและออกไปทำงานต[างถ่ิน

มากข้ึน 

-พ.ศ.2554 ทรัพยากรสัตว8น้ำเร่ิมกลับมาจาก

การฟWqนฟูปiาชายเลนทำเขตอนุรักษ8และทำ

ธนาคารปู คนเร่ิมกลับมาทำประมงพ้ืนบNาน 

ปลาทูเป̀นรายไดNเสริมเป̀นเงินเก็บไวNสำรอง

ไวNลงทุนและใชNในช[วงไม[ไดNออกทำประมง  

- พ.ศ. 2558 เรือประมงพาณิชย8รวมถึง

เรือไดปลากะตักเปล่ียนสัญชาติเป̀น

กัมพูชาแลNวข้ึนท[าฝPQงกัมพูชาเพ่ิมข้ึน 

เรือประมงพ้ืนบNานเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก

เรือประมงพาณิชย8ปรับเปล่ียนมาทำเรือ

เล็กหรือเลิกทำประมงและเลิกจNางไตu

เรือและแรงงาน  มี การลงทุ น เพ่ิ ม

เคร่ืองมือประมงพ้ืนบNานเพ่ือใหNไดNสัตว8

น้ำเพียงพอกับรายจ[าย ขณะท่ีพ้ืนท่ีทำ

ประมงมีเท[าเดิม 

-รายไดNครัวเรือนประมงลดลง ไม[มีเงิน

เก็บไวNสำหรับลงทุนทำเคร่ืองมือประมง 

ตNองหาอาชีพเสริมเน่ืองจากรายไดNจาก

การทำประมงไม[เพียงพอ รายไดNเสริม

จากปลาทูหายไปไม[มีเงินเก็บ 

ท่ีมา : สัมภาษณ8กลุ[มย[อย, 2562 
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จะเห็นได*ว,าจังหวัดตราดมีประวัติการมีวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพิงทรัพยากรทะเลมายาวนาน นโยบายการ
พัฒนาการประมงและการส,งเสริมเศรษฐกิจ มีผลต,อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและทรัพยากรทะเลและชายฝJKง 
ทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรม การลดลงของสัตวNน้ำเศรษฐกิจ รวมท้ังปลาทู เปRนผลจากการมุ,งพัฒนาการประมงท่ีขาด
ความสมดุลยN ระหว,างเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากร มุ,งเน*นการพัฒนาเศรษฐกิจด*านเดียว ทำให*ขาดความ
ย่ังยืนในการใช*ทรัพยากร นำไปสู,การขาดความม่ันคงในอาชีพ รายได*ไม,สม่ำเสมอและขาดโอกาสในการพัฒนา
และการมีส,วนร,วมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
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บทท่ี 4  

ชุมชนประมงชายฝ23งและประชากรในจังหวัดตราด 

 จั งห วัดตราด มีประชากรท้ั งหมด 229,480 คน  เปR นชาย 114,067 คน  ห ญิ ง 115,413 คน           
ความหนาแน,นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดท่ี อำเภอเมืองตราด ร*อยละ 40.8 รองลงมา ได*แก,     
อำเภอเขาสมิง ร*อยละ 19.6 อำเภอบ,อไร, ร*อยละ 15.5 อำเภอคลองใหญ, ร*อยละ 11.0 อำเภอแหลมงอบ     
ร*อยละ 8.4 อำเภอเกาะช*าง ร*อยละ 3.5 อำเภอเกาะกูด ร*อยละ 1.1 (สำนักงานจังหวัดตราด, 2560) 

4.1 จำนวนชุมชนและจำนวนประชากรในชุมชนชายฝ23งจังหวัดตราด 

 ชุมชนท่ีมีการทำประมงทะเลในเขตจังหวัดตราดพบท้ังหมด 6 อำเภอ ได*แก, อำเภอคลองใหญ,    
อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะช*างและอำเภอเกาะกูด รวมประชากร 153,981  คน 
68,393 ครัวเรือน มีครัวเรือนประมงจำนวน 4,165 ครัวเรือน (สำนักงานจังหวัดตราด, 2560) คิดเปRน ร*อยละ 16 
ของครัวเรือนประชากรท้ังหมด (ตารางท่ี 4 - 1) จากการสืบค*นไม,พบว,าข*อมูลการแยกแยะครัวเรือนประมง
พ้ืนบ*านและประมงพาณิชยNว,าแต,ละประเภทมีก่ีครัวเรือน  

ตารางท่ี 4 - 1 จำนวนประชากรในอำเภอท่ีมีชุมชนประมงในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560  
อำเภอ เพศ รวม (คน)* ครัวเรือน 

ชาย (คน)  หญิง (คน) 
คลองใหญ, 7,353 7,345 14,698 5,165 
เมือง 36,078 37,764 73,842 33,299 
เขาสมิง 20,078 20,206 40,284 16,845 
แหลมงอบ 6,953  7,113  14,066 5,589 
เกาะช*าง 4,291  4,247  8,538 5,613 
เกาะกูด  1,337  1,216  2,553 1,882 
รวม 76,090 77,891 153,981 68,393 
ท่ีมา : *  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560 

จากการศึกษาของศูนยNวิจัยและพัฒนาประมงอ,าวไทยฝJKงตะวันออก พ.ศ. 2558 และ จากการศึกษา
ของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน พ.ศ. 2560 พบว,าชุมชนท่ีทำการประมงมีท้ังหมด 107 หมู,บ*าน ใน 24 ตำบล       
(ตารางท่ี 4 - 2) ท้ังน้ีในบางหมู,บ*านมีชาวประมงหนาแน,นเช,น ตำบลหาดเล็ก ตำบลคลองใหญ, ตำบลแหลมกลัด 
ตำบลอ,าวใหญ, ส,วนใหญ,ทำประมงพ้ืนบ*าน โดยพบชุมชนท่ีมีการทำประมงพาณิชยN เช,น หมู, 1 ตำบลหาดเล็ก 
หมู, 7,8,9 ตำบลคลองใหญ, หมู, 1 และหมู, 5 ตำบลไม*รูด หมู, 1 ตำบลท,าพริก หมู, 8 ตำบลวังกระแจะ หมู, 2 
ตำบลหนองเสม็ด หมู,1 และหมู, 2 ตำบลหนองคันทรง เปRนต*น ในบางหมู,บ*านมีครัวเรือนเหลือเพียงไม,ก่ี
ครัวเรือน ส,วนใหญ,จะเปRนหมู,บ*านท่ีมีไม,ได*ต้ังบ*านเรือนตามชายคลองแต,ต้ังบ*านเรือนในท่ีดินของตนเองและ    
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มีท่ีดินสำหรับทำการเกษตร จะทำประมงเฉพาะในช,วงท่ีว,างจากการทำเกษตร เช,น ตำบลชำราก ตำบลตะกาง 
ตำบลท,าพริก ตำบลเนินทราย ตำบลหนองสโน ตำบลหนองคันทรง ตำบลห*วงน้ำขาว ขณะชุมชนประมงส,วนใหญ,มี
การต้ังบ*านเรือนตามริมคลองต,างๆ ทำการประมงเปRนหลักไม,มีท่ีดินของตนเอง 
ตารางท่ี 4 - 2 จำนวนประชากรในชุมชนประมงจังหวัดตราด  

ตำบล หมู, จำนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

อำเภอคลองใหญ, 
ไม*รูด 1 498 477 975 

2 275 260 535 
3 514 496 1,010 
4 391 362 753 
5 336 343 679 
6 588 548 1,172 

 รวม 2,602 2,522 5,124 
คลองใหญ, 1 603 606 1,209 

3 263 295 558 
4 44 45 89 
5 470 465 935 
6 443 456 899 
7 670 642 1,312 
8 1116 1136 2,252 

 รวม 3,609 3,645 7,254 
หาดเล็ก 1 997 947 1,944 

2 226 232 458 
3 392 362 754 
4 213 175 388 
5 851 829 1,680 

 รวม 2,679 2,545 2,224 
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ตำบล หมู, จำนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

อำเภอเมือง 
แหลมกลัด 1 537 520 1,057 

2 201 202 403 
3 315 318 633 
4 381 405 786 
5 776 759 1,535 
6 149 194 343 

 
9 150 120 270 

10 425 483 908 
 รวม 2,934 3,001 5,149 
ชำราก 1 217 245 462 

2 301 309 610 
3 236 228 464 
4 261 280 541 

 รวม 1,015 1,062 2,648 
ตะกาง 1 175 181 356 

2 281 327 608 
3 227 244 471 
4 264 254 518 
6 215 206 421 

 รวม 1,162 1,212 2,374 
เนินทราย 1 274 301 575 

3 535 610 1,145 
5 53 64 117 
6 218 230 448 
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ตำบล หมู, จำนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

8 388 376 764 
 รวม 1,468 1,581 3,049 
ท,าพริก 1 254 296 550 

2 315 372 687 
3 286 308 594 
4 431 431 862 
5 589 629 1,218 
6 227 212 439 

 รวม 2,102 2,248 4,350 
วังกระแจะ 8 1,227 1,091 2,318 
หนองเสม็ด 2 639 696 1,335 
หนองสโน 2 286 326 612 

3 462 481 943 
 รวม 748 807 1,555 
หนองคันทรง 1 806 819 1,625 

2 480 499 979 
3 323 344 667 
4 339 369 708 
5 281 303 584 

 รวม 2,229 2,334 4,563 
ห*วงน้ำขาว 1 336 342 708 

2 313 308 621 
3 408 410 818 
4 297 299 596 
5 231 253 484 
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ตำบล หมู, จำนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

 รวม 1,585 1,612 3,238 
อ,าวใหญ, 1 571 581 1,152 

2 585 577 1,162 
3 222 244 466 
4 296 324 620 
5 299 326 625 

ตำบล หมู, จำนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

 6 268 268 536 
 รวม 2,241 2,320 4,561 
อำเภอขาสมิง 
แสนตุ*ง 2 329 379 708 

4 419 440 859 
5 321 292 356 
7 201 214 568 
9 150 158 612 

 รวม 1,420 1,483 3,103 
ท,าโสม 1 727 789 1,516 

2 401 415 816 
3 592 633 1,225 
4 312 310 622 

 รวม 2,032 2,147 4,179 
อ.แหลมงอบ 
ต.บางปmด 1 240 262 502 

2 265 330 595 
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ตำบล หมู, จำนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

3 480 501 981 
4 304 321 625 
5 255 239 494 
8 181 177 358 

 รวม 1,725 1,830 3,555 
คลองใหญ, 2 480 457 937 

4 327 339 666 
5 380 407 787 
6 461 430 891 

 รวม 1,648 1,633 3,281 
ตำบล หมู, จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
แหลมงอบ 1 152 178 330 
 2 268 306 574 
 3 256 264 520 
 รวม 676 748 1,424 
น้ำเช่ียว 1 710 739 1,449 

3 449 521 970 
 
 รวม 

1,159 1,260 
2,419 

อ.เกาะช*าง 
เกาะช*าง 1 312 265 577 

2 390 356 746 
3 678 700 1,378 
4 1,223 1,188 2,411 
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ตำบล หมู, จำนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

 รวม 2,603 2,509 5,112 
เกาะช*างใต* 1 371 340 711 

2 376 360 736 
3 239 223 462 
4 259 248 507 
5 300 297 597 

 รวม 1,545 1,468 3,013 
อำเภอเกาะกูด 
เกาะหมาก 1 172 169 341 

2 106 89 195 
 รวม 278 258 536 
เกาะกูด 1 305 257 562 

2 227 203 430 
3 67 78 145 
4 88 54 142 
5 121 116 237 
6 216 206 422 

 รวม 1,024 914 1,938 
รวมท้ังหมด  40,350 40,926 81,276 
ท่ีมา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560 
หมายเหตุ : ข*อมูลประชากรเฉพาะหมู,บ*านท่ีมีการทำประมง 
4.2 เรือประมงในจังหวัดตราด  

 จากการสำรวจจำนวนเรือประมงในจังห วัดตราด ใน พ .ศ . 2554 มี เรือ ท้ั งหมด 2,998 ลำ              
เปRนเรือประมงพ้ืนบ*าน 2,315 ลำ ประมงพาณิชยN 683 ลำ ใน พ.ศ. 2562 มีเรือประมงจำนวน 4,773 ลำ     
เปRนเรือประมงพ้ืนบ*าน 4,016 ลำ เรือประมงพาณิชยN 757 ลำ ดังน้ันเรือประมงพ้ืนบ*านกว,าเรือประมงพาณิชยN
ถึง 5 เท,า (ตารางท่ี 4-3)  



 26 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/29 

 
 
 

ตารางท่ี 4- 3 ขIอมูลเรือประมงในจังหวัดตราด รายอำเภอ พ.ศ. 2554 เทียบ พ.ศ. 2562  

อำเภอ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2554 
ประมง
พ้ืนบ*าน 

ประมง
พาณิชยN 

รวม ประมง
พ้ืนบ*าน 

ประมง
พาณิชยN 

รวม 

คลองใหญ, - - - 568 158 726 
เมืองตราด - - - 898 408 1,306 
แหลมงอบ - - - 375 79 454 
เขาสมิง - - - 128 6 134 
เกาะกูด - - - 141 12 153 
เกาะช*าง - - - 205 20 225 

รวม 4,016 757 4,773 2,315 683 2,998 
ท่ีมา : สำนักงานประมงจังหวัดตราด, 2562; สำนักงานประมงจังหวัดตราด 2554 
หมายเหตุ : พ.ศ. 2562 จำนวนเรือประมงพ้ืนบ*านท่ีมีทะเบียนเรือไทย 1,471 ลํา (ข*อมูลจากการจดทะเบียน
กับกรมเจ*าท,า ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) เรือประมงพื้นบ*านที่ไม,มีทะเบียนเรือไทย รอการดําเนินการ
จดทะเบียนเรือไทย จํานวน 2,545 ลํา (ข*อมูลจากการออกหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการขอจดทะเบียนเรือ
ไทย ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563)   

 ชุมชนประมงในจังหวัดตราดมีถึง 24 ตำบล จากตำบลท้ังหมดในจังหวัดมี 38 ตำบล แสดงให*เห็นว,า   
มีชุมชนท่ีพ่ึงพิงทรัพยากรทรัพยากรประมงมากกว,าคร่ึงหน่ึง การจะดำเนินมาตรการต,างๆ มีความจำเปRนต*องให*
ชุมชนมีส,วนร,วมในการคิดและตัดสินใจ เพ่ือให*เกิดประโยชนNกับกลุ,มคนส,วนใหญ,ของชุมชนอย,างเปRนธรรม 
ขณะเดียวกันก็ต*องใส,ใจกลุ,มคนท่ีแม*ไม,ได*พ่ึงทรัพยากรประมงเปRนหลัก แต,ทรัพยากรทะเลและชายฝJKงเปRน
รากฐานความม่ันคงในอาหารของคนเหล,าน้ี จึงควรมีสิทธิในการมีส,วนร,วมในการตัดสินใจเช,นกัน  

  



 27 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/29 

 
 
 

บทท่ี 5  

แหลPงท่ีอยูPอาศัยชายฝ23งของสัตวRน้ำท่ีสำคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด 

5.1 แมPน้ำ ลำคลอง 

แม,น้ำและลำคลองเปRนส,วนหน่ึงของระบบนิเวศทะเล มีความสำคัญต,อห,วงโซ,อาหาร การพัดพาซาก
อินทรียNวัตถุลงสู,ทะเลเปRนแหล,งอาหารให*กับส่ิงมีชีวิตในห,วงโซ,อาหารของสัตวNทะเล จังหวัดตราดมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 2,836.85  ตารางกิโลเมตร  ต้ังอยู,ในบริเวณพ้ืนท่ีลุ,มน้ำชายฝJKงทะเลตะวันออก ร*อยละ 99.93 ได*แก, 
แม,น้ำเวฬุ ตราดตะวันตก แม,น้ำตราด ตราดตะวันออก ส,วนท่ีเหลืออยู,ในลุ,มน้ำโตนเลสาป คือ คลองโปsงน้ำร*อน 
มีสระ หนอง บึง จำนวน 150 แห,ง คูคลอง จำนวน 38 แห,ง แม,น้ำท่ีสำคัญ จำนวน 2 สาย (โครงการชลประทาน, 
มปป.) ดังภาพท่ี 5.1 ได*แก,  

1) แม,น้ำตราด มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร มีช่ือเรียกช่ือเรียกต,างไปตามบริเวณท่ีน้ำไหลผ,าน 
ต*นน้ำเกิดจากทิวเขาบรรทัดตอนเหนือท่ีสำคัญ คือ คลองแอ,งและคลองสะตอ จากน้ันไหลผ,าน อำเภอบ,อไร, ซ่ึงเปRน
แหล,งแร,รัตนชาติท่ีสำคัญ ไหลผ,าน อำเภอเขาสมิง ช,วงน้ีเรียกว,าคลองเขาสมิง หรือคลองใหญ, ซ่ึงเปRนเส*นทาง
คมนาคมที่สำคัญในอดีตของผู*คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู,ตามริมแม,น้ำ ปJจจุบันลำคลองนี้ก็ยังคงเปRนแหล,งน้ำที่สำคัญ
ในการเกษตร เพราะอำเภอเขาสมิงมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดในจังหวัดตราด โดยเฉพาะสวนผลไม* เม่ือไหลสู,
เขตอำเภอเมืองตราด คลองเขาสมิงได*บรรจบกับคลองห*วยแร*ง ท่ีบริเวณปากคลองห*วยแร*ง หมู,บ*านจุฬามณี 
ตำบลห*วยแร*ง ในช,วงน้ีเองเรียกช่ือว,าแม,น้ำตราด ในช,วงฤดูน้ำหลากน้ำในคลองเขาสมิงด*านซ*ายจะเปRนสีแดง
ขุ,นข*น เช่ียวกราด ขณะท่ีน้ำในคลองห*วยแร*งด*านขวามีสีเขียวใส ไหลเอ่ือยๆมาบรรจบกันเปRนแม,น้ำกว*าง 
ทอดตัวยาวไกลไหลเร่ือยเข*าสู,ชุมชนใหญ,ท่ี บ*านท,าเรือจ*าง เปRนช,วงสุดท*ายก,อนจะไหลลงสู,อ,าวตราด ออกสู,
ทะเลตราดท่ีบ*านเก,า อำเภอเมืองตราด ปJจจุบันแม,น้ำตราดมีความสำคัญด*านการประมงทะเลมีท,าเทียบ
เรือประมงบนลำน้ำช,วงน้ีถึง 7 แห,ง มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวNน้ำหลายแหล,ง อาทิ โรงงานปลากระปtอง 
โรงงานปลาปsน เปRนต*น 

2) แม,น้ำเวฬุ ต*นน้ำอยู,ในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ีเขาชะอมและเขาสระบาป มีความสำคัญเพราะไหลผ,าน
เขตเกษตรกรรรมของจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ช,วงท่ีไหลผ,านจังหวัดตราดมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
ไหลผ,านบ*านท,าจอด ตำบลแสนตุ*ง อำเภอเขาสมิง  ลงสู,ทะเลบริเวณอ,าวบ*านบางกระดาน อำเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด 

นอกจากน้ีแหล,งน้ำท่ีสำคัญของจังหวัดตราด ได*แก, แม,น้ำเขาสมิง คลองห*วยแร*ง คลองโสน        
คลองฉนาก (คลองบ,อไร,) คลองแอ,ง คลองสะตอ ดังภาพท่ี 5-1   
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ภาพท่ี 5 - 1 แมPน้ำลำคลองและลุPมน้ำจังหวัดตราด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : โครงการชลประทาน, (มปป.) 
 คุณภาพน้ำแมPน้ำตราด  

จากการตรวจคุณภาพน้ำของ สำนักความปลอดภัยและส่ิงแวดล*อมทางน้ำ กรมเจ*าท,า (2560) เม่ือวันท่ี 
28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เก็บตัวอย,างน้ำจากแม,น้ำตราด ต้ังแต, สะพานท,ากระท*อน อำเภอเขาสมิง ถึง ปากแม,น้ำตราด 
อำเภอเมืองตราด รวมท้ังส้ิน 5 จุด ในเขตอำเภอเขาสมิง 2 จุด คือ สะบ*านท,ากระท*อน และสะพานวัดท,าประดู, 
ในเขตอำเภอเมือง 3 จุด คือ สะพานบ*านท,าแพ ปากคลองเนินพระ และปากแม,น้ำตราด ผลการวัดคุณภาพน้ำ 

แม,น้ำเขาสมิง 

แม,น้ำตราด 

อ"าว 
ตราด 

แม"น้ำเวฬุ 

อ"าวไทย 

คลองห*วยแร*ง 

คลองสโน 

คลองฉนาก (บ,อไร,) 

คลองแอ,ง 

คลองสตอ คลองเวฬุ 
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พบว,า พบว,าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ำ (DO) อยู,ในเกณฑNท่ีมาตรฐานแหล,งน้ำผิวดินกำหนดไว* มีแต,
เฉพาะค,าความสกปรกในรูปสารอินทรียN (BOD) มีค,าเกินกว,าที่มาตราฐานกำหนดไว* (ค,ามาตราฐานกำหนดไว*
ไม,เกิน 2 มิลลิกรัมต,อลิตร ) ซ่ึงเปRนดัชนีเก่ียวกับความสามารถในการดำรงชีวิตของสัตวNน้ำ สาเหตุเกิดจากการ
ขยายตัวของชุมชน และ ปริมาณตะกอนดินเร่ิมมากข้ึนในช,วงเร่ิมเข*าสู,ฤดูฝน จึงต*องเฝyาระวังเปRนพิเศษ  
5.2 ทะเล  

 ชายฝJKงทะเลจังหวัดตราดมีลักษณะเปRนอ,าวกึ่งเปmดกึ่งปmด โดยบริเวณอำเภอเมืองเปRนอ,าวโค*งเว*า
เปRนแหล,งท่ีแม,น้ำไหลลงมาอ,าวบริเวณน้ีเรียกว,า “อ,าวตราด” และอ,าวบริเวณระหว,างแผ,นดินกับเกาะช*าง       
เรียกกว,า ช,องช*าง ส,วนบริเวณอำเภอคลองใหญ,อาณาเขตทะเลติดกับประเทศกัมพูชามีลักษณะอ,าวเปmด        
มีความสำคัญต,อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนในจังหวัดตราด เน่ืองจากพ่ึงพาอาชีพประมงเปRนส,วนใหญ,      
โดยปJจจัยท่ีเอ้ือให*สัตวNน้ำอาศัยและขยายพันธุNในทะเลตราดสำคัญๆ ได*แก, คุณภาพน้ำ อุณหภูมิ ความสมบูรณN
ของแหล,งอาหารเช,น แพลงกNตอน  
คุณภาพน้ำทะเล ข*อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลจากศูนยNวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
อ,าวไทยฝJKงตะวันออก บริเวณชายฝJKงทะเลจังหวัดตราด ใน พ.ศ. 2556 มีคุณภาพระดับดีมากถึงร*อยละ 46     
แต,น้ำคุณภาพเส่ือมโทรมก็สูงถึงร*อยละ 21 เม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2560 จะพบว,าคุณภาพน้ำระดับดีมากลดลง
เหลือเพียงร*อยละ 10 แต,คุณภาพเส่ือมโทรมไม,พบ ส,วนใหญ,ร*อยละ 50 คุณภาพพอใช* (แผนภูมิท่ี 5-1)  
แผนภูมิท่ี 5 - 1 คุณภาพน้ำทะเลชายฝ23งจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 - 2560  

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ศูนยNวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKงอ,าวไทยฝJKงตะวันออก, 2560 

อุณหภูมิน้ำทะเล เปRนปJจจัยท่ีสำคัญท่ีส,งผลต,อการขยายพันธุNและการอาศัยอยู,ของสัตวNน้ำ จากงานศึกษา
ของชุติมณฑนN (2561) พบว,าอุณหภูมิของน้ำบริเวณอ,าวตราดในเดือนมีนาคม กรกฏาคม และกันยายน 2560 
พบว,าค,าเฉล่ียอุณหภูมิน้ำในเดือนมีนาคมเท,ากับ 29.3 -31.3 องศาเซลเซียส กรกฏาคมเท,ากับ 28.4 - 30.4 
องศาเซลเซียส และกันยายนเท,ากับ 30.6 - 32.7 องศาเซลเซียส ซ่ึงแนวโน*มอุณหภูมิเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 
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โดยฤดูฝน (กรกฏาคม) ต่ำกว,าฤดูแล*ง (มีนาคม) และฤดูปลายฝน (กันยายน) และอุณหภูมิน้ำแตกต,างกัน      
ในแต,ละพ้ืนท่ีโดยบริเวณท่ีติดปากแม,น้ำสูงกว,าบริเวณท่ีไกลออกไปในทะเล เน่ืองจากมีความลึกน*อย อย,างไรก็ตาม
อุณภูมิน้ำบริเวณอ,าวตราดจัดอยู,ในเกณฑNท่ีเหมาะสมต,อการดำรงชีวิตของสัตวNน้ำ ซ่ึงมีค,าอยู,ช,วง 25-32 องศาเซลเซียส 

(ดังภาพท่ี 5 - 2) 

ภาพท่ี 5 - 2 อุณหภูมิของน้ำบริเวณอPาวตราด ในเดือน มีนาคม (a) กรกฏาคม (b) และกันยายน (c) พ.ศ. 2560

 

ท่ีมา: ชุติมณฑนN ภู,นภาอำพร, 2561 
 

แพลงกRตอนพืช  

ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพน้ำและความสมบูรณNของแหล,งอาหารของปลาและสัตวNทะเลต,างๆ จากงานศึกษา
ความหลากชนิดและความหนาแน,นของแพลงกNตอนพืชบริเวณปากแม,น้ำตราด ของ มิถิลา และคณะ ( 2556) 
โดยเก็บตัวอย,างท่ีระยะชายฝJKงและ 1 กิโลเมตรจากชายฝJKง ต้ังแต,เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึงเดือนกันยายน 
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พ.ศ. 2556 พบว,า บริเวณปากแม,น้ำตราด มีแพลงกNตอนพืช 279 ชนิด ชนิดท่ีเด,นคือ Chaetoceros 
compresssus, Chaetoceros pseudocurvisetus,  Skeletonema costatum และ Thalassiosira sp. 
มีปริมาณสูงสุดในเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 ความหนาแน,น 266.068 และ 222,479 เชลลN/ลิตร ท่ีระยะ  
0 และ 1 กิโลเมตร ตามลำดับ คุณภาพน้ำทะเลส,วนใหญ,อยู,ในเกณฑNมาตรฐาน คุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร 
มีค,าเฉล่ียโดยรวมในฤดูฝนสูงกว,าฤดูแล*ง  
คลอโรฟbลลRเอ เปRนรงคNวัตถุท่ีมีความสำคัญต,อการสังเคราะหNแสงของพืช โดยเฉพาะแพลงกNตอนพืช  ปริมาณ
คลอโรฟmลลNเอ สามารถใช*เปRนดัชนีแสดงมวลชีวภาพของแพลงกNตอนพืช (ลัดดา, 2542 อ*างจากชุติมณฑนN 
และภัทราวุธ, 2561) ระดับคลอโรฟmลลNเอ ท่ีตรวจพบในแหล,งน้ำ สามารถจำแนกประเภทของแหล,งน้ำตาม
ระดับคลอโรฟmลลNเอ ได* 5 ระดับ (ชุติมณฑนN , 2561 อ*างจาก OECD, 1982) ดังน้ี 

Ultra - oligotrophic Waters หมายถึง แหล,งน้ำท่ี มีความอุดมสมบูรณNน*อยมาก พบปริมาณ
คลอโรฟmลลNเอ น*อยกว,า 1 ไมโครกรัมต,อลิตร 

Oligotrophic Water หมายถึง แหล,งน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณNน*อย พบปริมาณคลอโรฟmลลNเอน*อยกว,า 
2.5 ไมโครกรัมต,อลิตร 

Mesotrophic Water หมายถึง แหล,งน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณNปานกลาง พบปริมาณคลอโรฟmลลNเอ 
ระหว,าง 2.5 - 8 ไมโครกรัมต,อลิตร 

Eutropric Water หมายถึง แหล,งน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณNสูง พบปริมาณคลอโรฟmลลNเอ ระหว,าง      
8 - 25 ไมโครกรัมต,อลิตร 

Hypertrophic Waters หมายถึง แหล,งน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณNสูงมาก พบปริมาณคลอโรฟmลลNเอ   
สูงกว,า 25 ไมโครกรัมต,อลิตร 

จากงานศึกษาของ ชุติมณฑนN ภู,นภาอำพร (2561) ปริมาณคลอโรฟmลลNเอ อ,าวตราดในเดือนมีนาคม กรกฏาคม 
และกันยายน พ.ศ. 2560 พบว,า มีค,าเฉล่ียปริมาณคลอโรฟmลลNเอ ดังน้ี 

มีนาคม ค,าเฉล่ียปริมาณคลอโรฟmลลNเอ ช,วง 0.8 - 15 ไมโครกรัมต,อลิตร  
กรกฏาคม ค,าเฉล่ียปริมาณคลอโรฟmลลNเอ ช,วง 5.9 - 38.3 ไมโครกรัมต,อลิตร 
กันยายน ค,าเฉล่ียปริมาณคลอโรฟmลลNเอ ช,วง 1.5 - 21.4 ไมโครกรัมต,อลิตร 

ท้ังน้ีปริมาณคลอโรฟmลลNเอ บริเวณอ,าวตราด พบว,า มีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล และความแตกต,างของพ้ืนท่ี 
พบว,าบริเวณท่ีอยู,ใกล*ปากแม,น้ำ จะพบปริมาณคลอโรฟmลลNเอ มากกว,าพ้ืนท่ีไกลออกไป โดยปริมาณคลอโรฟmลลNเอ 
ท่ีพบในเดือน กรกฏาคม จะมีปริมาณสูงกว,าเดือนมีนาคมและกันยายน (ภาพท่ี 5 - 3) สาเหตุท่ีปริมาณคลอโรฟmลเอ 
บริเวณอ,าวตราดมีค,าสูงเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของแพลงกNตอนพืช ในช,วงฤดูฝนจะมีการไหลเข*ามาของน้ำจาก



 32 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/29 

 
 
 

แผ,นดิน นำพาแร,ธาตุอาหารเปRนปJจจัยของการเจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณอย,างรวดเร็วของแพลกNตอนพืช
ในช,วงดังกล,าว ทำให*การสังเคราะหNแสงเพ่ิมข้ึนทำให*ปริมาณออกซิเจนมีค,าสูงตามด*วย  
(สันธิวัฒนN, 2557 อ*างจาก ชุติมมณฑนN และภัทราวุธ, 2556)  
คลอโรฟmลลNเอ เปRนแหล,งอาหารท่ีสำคัญของสัตวNทะเล เช,น หอย ปลา กุ*ง จากงานศึกษาพบคลอโรฟmลลNเอ 
บริเวณปากแม,น้ำ จึงเปRนบริเวณท่ีมีสัตวNน้ำชุกชุมเพราะมีแหล,งอาหารท่ีสมบูรณN  
ภาพท่ี 5- 3 คลอโรฟ'ลล(เอ บริเวณอ/าวตราด ในเดือน มีนาคม (a) กรกฏาคม (b) และกันยายน (c) พ.ศ. 2560                     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ชุติมณฑนN ภู,นภาอำพร, 2561 
5.3 ปcาชายเลน  

 ปsาชายเลนถือได*ว,าเปRนแหล,งผลิตอาหารให*กับระบบนิเวศท่ีสำคัญ ท้ังเปRนแหล,งอนุบาลสัตวNน้ำวัยอ,อน
หลายชนิด จังหวัดตราด มีเน้ือท่ีปsาชายเลนตามมติ ครม. จำนวน 98,488.01 ไร, เน้ือท่ีปsาชายเลนคงสภาพ 
จำนวน 59,727.02 ไร, โดยอยู,ในพ้ืนท่ี 6 อำเภอ 24 ตำบล ได*แก, อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช*าง อำเภอเขาสมิง 
อำเภอคลองใหญ, อำเภอเมืองตราด และอำเภอแหลมงอบ ตามแผนภูมิท่ี 5 - 2 และภาพท่ี 5 - 4 
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แผนภูมิท่ี 5 - 2 พ้ืนท่ีปcาชายเลนคงสภาพของจังหวัดตราด ต้ังแตP พ.ศ 2504 - 2557 

ท่ีมา : สำนักอนุรักษNทรัพยากรปsาชายเลน กรมทรัพยากรทะเลและชายฝJKง, 2561 
หมายเหตุ : พ้ืนท่ีปsาชายเลนคงสภาพ หมายถึง ปsาชายเลนเดิมไม,มีการเปล่ียนแปลงสภาพของปsา  
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ภาพท่ี 5 - 4 พ้ืนท่ีปcาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีจังหวัดตราด พ.ศ. 2557 

 
ท่ีมา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคNการมหาชน), 2560 
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5.4 ปะการัง  

 ปะการังเปRนแหล,งอาศัยของสัตวNน้ำเศรษฐกิจหลายชนิด สัตวNน้ำท่ีหายากและใกล*สูญพันธุN จากการ
สำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง พบว,าปะการังของจังหวัดตราดใน พ.ศ. 2558 มีจำนวน 
17,758.13 ไร, 
 พ้ืนท่ีประการังเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีเพียง 9,937 ไร, โดยส,วนใหญ,พบอยู,นอกเขต
คุ*มครอง หรือพ้ืนท่ีอนุรักษNประเภทต,างๆ จำนวน 12,077.81 ไร, มีสภาพดีปานกลาง – ดี ส,วนใหญ,เปRนปะการังโขด 
ปะการังดาวใหญ, ปะการังเขากวาง ปะการังโตîะ ปะการังสมอง และปะการังช,องเหล่ียม แหล,งปะการังใน
จังหวัดตราดมีพ้ืนท่ีครอบคลุมใน 4 หมู,เกาะ ได*แก, เกาะช*าง เกาะหมาก เกาะรัง และเกาะกูด และ 13 กองหิน 
โดยการสำรวจดังกล,าว พบว,าปะการังเกาะช*างมีสภาพเสียหายเปRนพ้ืนท่ีถึงร*อยละ 73 เกาะหมากเสียหายมาก         
ถึงร*อยละ 74 เกาะรังเสียหายร*อยละ 79 ของพ้ืนท่ีปะการังท้ังหมด เกาะกูดเสียหายมากร*อยละ 100        
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง, 2561) 
ตารางท่ี 5- 1 การเปล่ียนแปลงสถานภาพทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ในระหวPาง พ.ศ. 2549-2558 

สถานท่ี พ้ืนท่ี 
(ไร,) 

2549 2550 2556 2558 การ
เปล่ียนแปลง 

เกาะช*างทิศ
ตะวันตก 

1,700   เสียหาย   

เกาะกระดาด  2,171  เสียหายมาก เสียหาย
มาก 

เสียหาย
มาก 

คงท่ี 

เกาะหมาก 5,989  เสียหาย เสียหาย
มาก 

 เสียหายเพ่ิมข้ึน 

เกาะขาม 50  สมบูรณNปาน
กลาง 

เสียหาย  เสียหายเพ่ิมข้ึน 

เกาะลอม 5  สมบูรณNดีมาก สมบูรณNดี  เสียหายเพ่ิมข้ึน 
เกาะระย้ังนอก 74 เสียหาย  เสียหาย  คงท่ี 
เกาะระย้ังใน 90 เสียหายมาก  เสียหาย

มาก 
 คงท่ี 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทะเลและชายฝJKง, 2561 
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ภาพท่ี 5 - 5 แหลPงประการังบริเวณเกาะหมาก จังหวัดตราด พ.ศ. 2558 

  
ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝJKง, 2561 

ภาพท่ี 5 - 6 แหลPงประการังบริเวณเกาะชIาง จังหวัดตราด พ.ศ. 2558 

 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝJKง, 2561 
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5.5 หญIาทะเล 

 เปRนแหล,งอาหารและท่ีอยู,อาศัยของสัตวNน้ำวัยอ,อนท่ีสำคัญ โดยเฉพาะปูม*า หอยปากเปRด และสัตวNทะเล
วัยอ,อนอ่ืนๆ แหล,งหญ*าทะเลมีการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ีตามฤดูกาลค,อนข*างมาก จากข*อมูลสำรวจขอบเขต
แหล,งหญ*าทะเลจากอดีตถึงปJจจุบันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง พบหญ*ากุยช,ายเข็ม (Halodule 
pinifolia) หญ*าชะเงาใบฟJนเล่ือย (Cymodocea serrulata) หญ*าเงาใส (Halophila decipiens) และหญ*า
คาทะเล (Enhalus acoroides) เปRนชนิดเด,น แหล,งหญ*าทะเลท่ีเปRนแหล,งใหญ, และมีความสำคัญในจังหวัดตราด 
ได*แก, อ,าวธรรมชาติ เกาะหมาก และเกาะกระดาด โดยภาพรวมแหล,งหญ*าทะเล   ในจังหวัดตราด มีสถานภาพ
ค,อนข*างคงท่ีในระดับสมบูรณNปานกลางถึงสมบูรณNดี 
 จังหวัดตราดพบหญ*าทะเลตามแนวชายฝJKง และเกาะต,างๆ กระจายอยู,ตามพ้ืนทราย และในบางแห,ง 
เปRนแนวเช่ือมต,อกับปะการัง พ้ืนท่ีรวม 6,350.19 ไร, โดยอยู,นอกเขตคุ*มครอง หรืออนุรักษNประเภทต,างๆ 
จำนวน 5,115.71 ไร, (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝJKงทะเล และปsาชายเลน (2558 อ*างถึงใน 
กรมทรัพยกรทางทะเลและชายฝJKง, 2561)  
ภาพท่ี 5- 7 บริเวณท่ีพบหญIาทะเลในจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝJKง, 2558  

บริเวณท่ีพบหญ*า
ทะเล 
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5.6 สัตวRทะเลหายาก  

 เปRนตัวช้ีวัดความอุดมสมบูรณNของระบบนิเวศ การพบสัตวNทะเลหายากในบริเวณใด บ,งช้ีว,าคุณภาพน้ำ
และระบบนิเวศในอยู,ในเกณฑNดี สัตวNทะเลหายากท่ีพบบริเวณชายฝJKงทะเลจังหวัดตราด ได*แก, โลมาปากขวด 
โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี เต,าตนุ เต,ากระ และพะยูน โดยพบโลมาอิรวดีเปRนชนิดเด,น (ตารางท่ี 5 - 2)        
โดยโลมาพบกระจายท้ังอ,าวตราด โดยเฉพาะบริเวณตำบลแหลมกลัดและอำเภอคลองใหญ, (ภาพท่ี 5 - 8) 

ตารางท่ี 5 - 2 ชนิดสัตวRทะเลหายากท่ีพบในทะเลจังหวัดตราด 

ชนิด จำนวน (ตัว) 
โลมาปากขวด 20 
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 40 
โลมาอิระวดี 200 
แม,พันธุNเต,ากระ ไม,มีรายงานแหล,งวางไข, พบเกยต้ืนปïละ 3 - 5 ตัว 
แม,พันธุNเต,าตะนุ ไม,มีรายงานแหล,งวางไข, พบเกยต้ืนปïละ 3 - 5 ตัว 
พะยูน 5 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง, 2561 
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ภาพท่ี 5 - 8 พิกัดการสำรวจพบโลมาในจังหวัดตราด ระหว,าง พ.ศ. 2551 - 2560 

 
ท่ีมา : ศูนยNวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKงอ,าวไทยฝJKงตะวันออก, 2560 

 อย,างไรก็ตาม ข*อมูลสถานการณNของสัตวNทะเลหายาก และใกล*สูญพันธุNบริเวณชายฝJKงทะเลจังหวัดตราด
ของศูนยNวิจัยและพัฒนาทางทะเลและชายฝJKงอ,าวไทยฝJKงตะวันออกพบการเกยต้ืนของสัตวNทะเลหายากในช,วง 
10 ปïท่ีผ,านมา ( พ.ศ. 2547 - 2558) มีแนวโน*มเพ่ิมข้ึน ส,วนใหญ,สัตวNทะเลหายากท่ีพบเกยต้ืนชนิดเด,นเปRน
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โลมาชนิดหากินใกล*ฝJKง ซ่ึงได*แก, โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcealla brevirostris) พบการตายปïละ 
5 - 25 ตัว และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ(Finless porpoise: Neophocaena phocinoides) พบการตายปïละ 
5 - 15 ตัว เต,าทะเลพบเปRนชนิดเต,าตนุ (Green Turtle: Chelonia mydas) พบการเกยต้ืนปïละ 2 - 4 ตัว 
และเต,ากระ (Hawksbill Turtle: Eretmochelys imbricata) พบการเกยต้ืนปïละ 1 - 2 ตัว (ภาพท่ี 5 - 9) 
ภาพท่ี 5 - 9 แนวโนIมการเกยต้ืนสัตวRทะเลหายากในจังหวัดตราด พ.ศ. 2548 - 2558 

 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง, 2561 
สถิติการตายของสัตวNทะเลเล้ียงลูกด*วยนมประเภทโลมา วาฬ บริเวณชายฝJKงทะเลจังหวัดตราดในช,วง 10 ปï    
ท่ีผ,านมา ( พ.ศ. 2547 - 2558) จำนวนท้ังหมด 165 ตัว พบว,า จำนวน 144 ตัว ไม,ทราบสาเหตุท่ีแน,ชัด
เน่ืองจากมีสภาพเน,าเปüKอย ส,วนท่ีทราบสาเหตุการตายได*แก, 

1) ติดเคร่ืองมือประมง รวม 10 ตัว 
2) ปsวย 8 ตัว 
3) ขยะอุดตันในร,างกาย 2 ตัว 
4) ไม,ทราบสาเหตุการตาย แต,สภาพซากถูกชำแหละเน้ือ 1 ตัว (อาจถูกชำแหละหลังการตาย) 
สถิติการเกยต้ืนของพะยูน ( พ.ศ. 2552) จำนวนท้ังหมด 1 ตัว เกยต้ืนแบบมีชีวิต จึงทำปล,อยสู,ธรรมชาติ 

ปJจจัยสำคัญหน่ึงท่ีทำให*ทรัพยากรสัตวNน้ำอุดมสมบูรณN มีความหลากหลายชีวภาพ คือ ระบบนิเวศท่ีมีสภาพ
เหมาะสมกับการอยู,อาศัย เจริญเติบโตและขยายพันธุNสัตวNน้ำ จากข*อมูลสภาพทรัพยากรท่ีเปRนแหล,งท่ีอยู,อาศัย
ของสัตวNน้ำ จะพบว,า คุณภาพแม,น้ำ ลำคลอง อุณหภูมิน้ำทะเลและปริมาณอาหารของสัตวNน้ำยังอยู,ในระดับ    
ท่ีเหมาะสมในการอยู,อาศัยของสัตวNน้ำ ขณะแหล,งหลบภัยและอนุบาลสัตวNน้ำ ปsาชายเลน หญ*าทะเล         
และปะการังลดจำนวนลง โดยเฉพาะปะการังและหญ*าทะเล แม*ในช,วงหลังจะมีการฟü†นฟูท้ังปsาชายเลนและ
หญ*าทะเล ปJจจัยเหล,าน้ีจึงส,งผลต,อการลดลงของสัตวNน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ   



 41 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/29 

 
 
 

บทท่ี 6  

ชนิดสัตวRน้ำและขนาดสัตวRน้ำท่ีจับไดIโดยเคร่ืองมือหลัก 

 ชนิดและขนาดสัตวNน้ำท่ีจับได*ในจังหวัดตราด ข้ึนอยู,กับเคร่ืองมือและบริเวณท่ีทำประมง ซ่ึงเรือประมง
พาณิชยNจะทำประมงนอกเขตทะเลชายฝJKง สำหรับเรือประมงพ้ืนบ*านส,วนใหญ,ทำประมงบริเวณหน*าบ*านตัวเอง
และตำบลใกล*เคียง ห,างฝJKงไม,เกิน 5 ไมลN  
6.1 เคร่ืองมือประมงในจังหวัดตราด 

 เคร่ืองมือประมงหลักในการจับสัตวNน้ำในเรือประมงพาณิชยNและประมงพ้ืนบ*านแตกต,างกัน           
โดยในเคร่ืองมือประมงพาณิชยNท่ีมีประสิทธิภาพในการจับต่ำ เลือกจับเฉพาะชนิดท่ีใช*กันมากคือ อวนครอบหมึก 
และลอบปูม*า เคร่ืองมือประมงพาณิชยNท่ีมีประสิทธิสูง ท่ีใช*กันมากในทะเลตราด คือ อวนครอบปลากะตัก   
อวนลากแผ,นตะเฆ, และเรือประกอบเคร่ืองกำเนิดไฟฟyา (เรือปJKนไฟ) ตามตารางท่ี 6 - 1  
ตารางท่ี 6 - 1 เคร่ืองมือประมงในเรือประมงพาณิชยR จังหวัดตราด พ.ศ. 2559  และ พ.ศ. 2562 

เคร่ืองมือประมงประสิทธิภาพต่ำ จำนวนเรือ (ลำ) เคร่ืองมือประมงประสิทธิภาพสูง จำนวนเรือ (ลำ) 
2559 2562 2559 2562 

อวนครอบหมึก 81 83 อวนครอบปลากะตัก 202 203 
ลอบปู 77 66 อวนลากแผ,นตะเฆ, 98 133 
อวนติดตา/อวนจม/อวนลอย 40 33 เรือประกอบเคร่ืองกำเนิดไฟฟyา 74 100 
เบ็ดราวยาวต้ังแต, 100 เมตรข้ึนไป 18 13 อวนลากคานถ,าง 61 52 
ลอบหมึกสาย 8 10 อวนล*อมจับ 27 29 
คราดหอยลาย 5 14 อวนล*อมจับปลากะตัก 35 13 
คราดหอยอ่ืนๆ   7 อวนลากคู, 2 4 
ลอบหมึก 5 1    
เบ็ดมือ 4 2    
ลอบปลา 2 1    
รวม 240 230 รวม 499 534 
ท่ีมา. สำนักงานประมงจังหวัดตราด, 2559 และ กรมประมง, 2562. 

 เรือประมงพาณิชยNส,วนใหญ,มีเคร่ือมือประมงหลักเพียงชนิดเดียว เน่ืองจากเรือสามารถออกทำประมง
ได*ตลอดท้ังปï และเรือท่ีมีการใช*เคร่ืองมือประมงประสิทธิภาพสูงกฏหมายอนุญาตให*ได*เคร่ืองมือเดียวและ
สามารถให*มีเบ็ดมือได* 
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 สำหรับเรือประมงพ้ืนบ*าน เคร่ืองมือประมงท่ีใช*ในการจับสัตวNน้ำในจังหวัดตราด จากข*อมูลสำนักงาน
ประมงจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 เคร่ืองมือท่ีมีการใช*มากท่ีสุดคือ  อวนติดตา ท้ังอวนกุ*ง และอวนปู รองลงมา
คือ ลอบปู (ตารางท่ี 6 - 2)  
ตารางท่ี 6 - 2 เคร่ืองมือประมงพ้ืนบIานจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 

ชนิดเคร่ืองมือประมง จำนวนเรือ (ลำ) ชนิดเคร่ืองมือประมง จำนวนเรือ (ลำ) 
อวนติดตา (อวนกุ*ง) 417 อวนรุนเคย 8 
อวนติดตา (อวนปู) 274 อวนครอบหมึก 4 
ลอบปู 135 อวนล*อมจับปลากะตัก* 4 
อวนลากแผ,นตะเฆ,* 104 อวนล*อมโป¢ะ 3 
อวนรุน* 57 ยอขันช,อ/ช*อนขันช,อ 2 
อวนติดตา (ปลาทู) 45 อวนติดตา (ปลากะพงขาว) 2 
ลอบหมึก 43 อวนติดตา (ปลากุเลา) 2 
อวนครอบปลากะตัก* 42 อวนติดตา (อวนหมึก) 2 
เรือปJKนไฟ* 30 อวนรอเคย 2 
เบ็ดราว 29 อวนลากคานถ,าง* 2 
อวนติดตา (อวนลอย) 26 คราดหอยแครง* 1 
อวนติดตา (ปลาอ่ืนๆ) 25 ลอบกุ*ง (ไอ*โง,, ลอบงู, ลอบพับ) 1 
อวนไดหมึก 23 แห 1 
เบ็ดมือ 22 อวนติดตา (ปลาอินทรียN) 1 
คราดหอยลาย* 18 อวนล*อมติดตา 1 
เรืออ่ืนๆ 13 อวนลากเเขก* 1 
อวนติดตา (ปลากระบอก) 10 อวนลากเด่ียว* 1 
ลอบปลา 8   
ท่ีมา : สำนักงานประมงจังหวัดตราด, 2558 
หมายเหตุ : * เปRนเคร่ืองมือประมงท่ีห*ามทำในเขตชายฝJKง (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณN เร่ือง กําหนด
เครื่องมือทําการประมง วิธีการทําการประมง และพื้นที่ทําการประมง ที่ห*ามใช*ทําการประมงในที่จับสัตวNน้ำ
เขตทะเลชายฝJKง, 2560 
6.2 ชPวงเวลาการทำประมง   

 ทรัพยากรสัตวNน้ำในทะเลตราด มีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ทำให*ชาวประมง
พ้ืนบ*านส,วนใหญ,จะใช*เคร่ืองมือในการประมงตามฤดูกาล ในหน่ึงครอบครัวจึงมีเคร่ืองมือประมงมากกว,า 1 ชนิด
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ปรับเปล่ียนไปตามชนิดสัตวNน้ำท่ีมีในแต,ละฤดูกาล ชาวประมงจึงจำเปRนต*องอาศัยทักษะ ประสบการณN        
การสังเกต และการปรับตัว ตามสภาพแวดล*อม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน ต*องคอย
ระมัดระวังในการออกเรือทำการประมงมากข้ึนกว,าแต,ก,อน การดูกระแสน้ำ ทิศทางลม และคล่ืนน้ันสำคัญมาก
ในการทำการประมง เพราะไม,เพียงแต,จะส,งผลต,อความปลอดภัยในการออกเรือแต,ละครั้ง ยังหมายถึง
การเลือกเครื่องมือในการจับสัตวNน้ำที่เหมาะสมกับฤดูกาล สภาพลมและน้ำ ด*วย แม*ว,าชาวประมงส,วนใหญ,
จะมีประสบการณNและความรู*สืบทอดกันมาแต,ด*วยสภาพทรัพยากรและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท่ีส,งผลให*    
การคาดการณN ลมและฝน ทำได*ยากข้ึน การออกเรือเพ่ือทำการประมงแต,ละคร้ังจึงจำเปRนต*องเลือกพ้ืนท่ีในการ
ทำประมงให*ดี มิเช,นน้ันอาจจะต*องเสียท้ังเวลา และยังได*รับความเสียหายจากคล่ืนลมท่ีรุนแรง 
 เคร่ืองมือประมงพ้ืนบ*านท่ีมีใช*กันมากเปRนอันดับต*นๆ คือ อวนปูม*าและลอบปูม*า เพราะมีมูลค,าทาง
เศรษฐกิจสูง สามารถหาได*ตลอดท้ังปï แต,จะมีมากในช,วงฤดูหนาวคือเดือนกันยายน ถึง เดือนเมษายน สัตวNน้ำ
ชนิดอ่ืนๆ เช,น กุ*ง ก้ัง หมึก ปลาทู ก็สามารถหาได*ตลอดท้ังปï แต,จะจับได*ปริมาณมากในบางช,วงเดือนเท,าน้ัน 
โดยกุ*งและก้ัง จะมีมากช,วงฤดูฝน ปลาทู และหมึกมีมากในช,วงฤดูแล*ง ในช,วงท่ีมีสัตวNน้ำเหล,าน้ีปริมาณน*อย
ต*องออกไปทำประมงห,างชายฝJKงมากข้ึน ทำให*ชาวประมงท่ีมีเรือขนาดเล็กไม,สามารถออกไปทำประมงได*      
จึงปรับเคร่ืองมือประมงไปจับสัตวNน้ำชนิดอ่ืนท่ีมีมากในเขตชายฝJKงแทน สำหรับสัตวNน้ำตามฤดูกาล เช,น 
แมงกะพรุน เคย จะมีช,วงส้ันๆ โดยแมงกะพรุนมีต้ังแต,ปลายเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม ชาวประมงจะเปล่ียน
เคร่ืองมือประมงจับแมงกะพรุน เพราะสามารถสร*างรายได*ค,อนข*างสูงให*กับชาวประมง ส,วนเคยพบมากช,วง
เดียวกับแมงกะพรุนคือช,วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฏาคม  ชาวประมงจะไสเคยเพ่ือมาจำหน,ายหรือนำมา    
แปรรูปเปRนกะปmไว*บริโภคและจำหน,าย (ภาพท่ี 6 - 1)  
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ภาพท่ี 6 - 3 ปฏิทินฤดูกาลสัตวRน้ำในอPาวตราด 

ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560 
หมายเหตุ : ภาพสัตวNน้ำสองตัวและขนาดตัวใหญ,ในสัตวNน้ำชนิดเดียวกัน หมายถึง เปRนช,วงฤดูกาลท่ีพบและจับ
สัตวNน้ำประเภทน้ันมาก  
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6.3 แหลPงทำการประมง  

 ส,วนใหญ,ชาวประมงในจังหวัดตราดทำประมงพ้ืนบ*านด*วยเรือขนาดเล็ก ขนาดต่ำกว,า 1 - 5 ตันกรอส 
ทำประมงบริเวณทะเลหน*าบ*านตนเอง ห,างจากฝJKงไม,เกิน 3 - 5 ไมลNทะเล เพราะเรือมีขนาดเล็กไม,สามารถ
ต*านทานคล่ืนลมท่ีรุนแรงได* รวมท้ังควบคุมต*นทุนการทำประมง โดยบริเวณท่ีทำประมงข้ึนอยู,กับชนิดสัตวNน้ำ
และเคร่ืองมือประมง และบริเวณท่ีพบสัตวNน้ำเปyาหมาย ในบางคร้ังจำเปRนต*องออกไปไกลจากชายฝJKงมากและ
ไปหาในพ้ืนท่ีของชุมชนอ่ืนๆ ประมงพ้ืนบ*านใช*เคร่ืองมือตามฤดูกาล  
ภาพท่ี 6 - 4  บริเวณท่ีทำการประมงในอPาวตราด 

ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560 
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จากภาพท่ี 6 - 2 แหล,งทำประมงของเรือประมงขนาดเล็กท่ีทำประมงริมชายฝJKงมักจะทำใช*เคร่ืองมือประมง
ประเภทอวน โดยเฉพาะอวนปลากระบอก และอวนลอยกุ*ง การวางอวนปลากระบอก แหล,งทำการประมง    
อยู,ในบริเวณลำคลองและในบริเวณน้ำต้ืน มักใช*เรือพายหรือเรือหางยาวขนาดเล็ก ส,วนการทำประมงอวนลอยกุ*ง    
มีมากในตำบลอ,าวใหญ, ตำบลไม*รูด ตำบลคลองใหญ, และตำบลหาดเล็ก เรือท่ีใช*เคร่ืองมืออวนลอยกุ*ง ส,วนใหญ,
เปRนเรือขนาดค,อนข*างเล็กไม,เกิน 5 ตันกรอส พ้ืนท่ีในการประมงอวนลอยกุ*งจึงอยู,ใกล*เคียงกันกับอวนลอยปลา 
คือห,างฝJKงไม,เกิน 3 กิโลเมตร แต,ส,วนใหญ,จะวางเคร่ืองมือห,างฝJKงไม,เกิน 2 กิโลเมตร และอยู,ในบริเวณหน*าชุมชน
ของตนเอง แต,บางคร้ังจะไปหาในบริเวณตำบลใกล*เคียงด*วย  
 สำหรับอวนปู ทำประมงห,างจากฝJKงต้ังแต, 500 เมตรถึงประมาณ 2 กิโลเมตร เปRนการประมงท่ีสร*าง
รายได*หลักให*ชาวประมงในอ,าวตราด คือการทำอวนปูม*าและลอบปู แต,พื้นที่ในการทำประมงของเครื่องมือ
สองชนิดน้ีจะเปRนคนละพ้ืนท่ีกัน พ้ืนท่ีในการทำประมงอวนปูม*า  จะเร่ิมทำได*ต้ังแต,แนวชายฝJKงออกไปในทะเล 
ถ*าเรือประมงขนาดใหญ,กว,าเรือหางจะออกไปวางห,างจากฝJKงถึง 3 ไมลNทะเล ส,วนลอบปู (เส*นสีเขียว) จะมี          
2 ลักษณะคือ ลอบทุ,น และลอบราวซ่ึงพ้ืนท่ีในการทำประมงก็แตกต,างกัน ลอบทุ,นมักจะวางในพ้ืนท่ีเดียวกับ
การทำลอบปูม*า แต,ลอบราวจะทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝJKง คือ ต้ังแต, 5 ไมลNทะเล เน่ืองจากเปRน
เรือประมงขนาดมากกว,า 10 ตันกรอส เช,นเดียวกับลอบปูที่มีจำนวนมากเกินกว,า 300 ลูก จึงต*องออกไป
ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝJKง  
 อวนปลาทู ทำประมงบริเวณใกล*ฝJKง ถึง 3 ไมลNทะเล ข้ึนอยู,บริเวณท่ีพบปลาทูและขนาดของเรือประมง 
เพราะเรือท่ีใช*เคร่ืองมืออวนปลาทูมีต้ังแต,เรือขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ, ถ*าเรือขนาดเล็กมักจะทำการประมง   
ไม,ห,างฝJKงมากนัก แต,ถ*าเรือใหญ,ก็สามารถไปได*ไกลกว,าตามศักยภาพของเรือ 
การทำประมงอีกประเภทท่ีอยู,ริมชายฝJKงโดยใช*เรือและไม,ใช*เรือ คือการไสเคย ช,วงเดือนท่ีพบเคย คือ        
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฏาคม โดยฝูงเคยจะพบชุกชุมบริเวณชายฝJKงไม,เกิน 200 เมตร สำหรับบริเวณ     
ท่ีชายหาดลาดชันน*อย น้ำลึกไม,เกิน 2 เมตร เช,นในบริเวณตำบลแหลมกลัด ชาวประมงจะใช*วิธีเดินไสเคย 
สำหรับชายหาดท่ีลาดชันและลึกเกิน 2 เมตร จะใช*เรือในการไสเคย ในบางพ้ืนท่ี เช,น ตำบลหาดเล็ก เปRนหาดหิน
ใช*วิธีดำน้ำช*อนเคยที่อาศัยอยู,บริเวณช,องหิน เคยที่ได*จึงสะอาดไม,มีทรายปน มีเอกลักษณNพิเศษเปRนที่นิยม
ของผู*บริโภค 

สำหรับเรือประมงพาณิชยNขนาด 10 ตันกรอส แต,ไม,เกิน 30 ตันกรอส ทำประมงนอกเขตทะเลชายฝJKง            
ใช*เคร่ืองมือ อวนครอบมือ เรือปJKนไฟ อวนครอบปลากะตัก ลอบราวปูม*า อวนลากคานถ,าง และอวนลาก    
แผ,นตะเฆ,ขนาดเล็ก บริเวณท่ีทำการประมง ของอวนลากแผ,นตะเฆ,พบหนาแน,นมากบริเวณระดับน้ำลึก 10-20 เมตร 
หน*าอำเภอคลองใหญ, จังหวัดตราด ถึงเกาะกูด สัตวNน้ำเปyาหมาย คือ กุ*ง และปลาหมึก อวนครอบปลากะตัก
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ประกอบแสงไฟ ทำประมงหนาแน,นบริเวณหน*าอำเภอคลองใหญ,  และทิศตะวันตกของเกาะรัง                    
ท่ีระดับน้ำลึก 10 - 30 เมตร อวนลากคู, พบทำประมงหนาแน,นบริเวณรอบเกาะกูดท่ีระดับน้ำลึก 10-40 เมตร 
ทิศตะวันตกของเกาะช*าง และหน*าจังหวัดจันทบุรี ระดับน้ำลึก 15-40 เมตร บริเวณท่ีพบทำประมงหนาแน,นมาก 
คือ ทิศใต*ของแหลมศอก ระดับน้ำลึกประมาณ 8-10 เมตร บริเวณทิศใต*ของเกาะกูดระดับน้ำลึก 20-30 เมตร 
เคร่ืองมือประมงพาณิชยNอ่ืนๆท่ีพบ ได*แก, อวนล*อมจับปลากะตัก อวนล*อมจับ อวนลากคานถ,าง คราดหอย 
อวนล*อมติดปลาทู อวนครอบหมึก อวนลอยปลาทู และ ลอบปูพาณิชยN (ปmยะโชค, 2557)  
 จะเห็นได*ว,าตลอดแนวชายฝJKงของตราดระยะ 165.5 กิโลเมตร มีการทำประมงหลากหลายเคร่ืองมือ
โดยเฉพาะเขตทะเลชายฝJKง ท้ัง อวนปู ลอบปู อวนลอยกุ*ง อวนปลาทู อวนลอยปลา ไสเคย รวมถึงการตัก
แมงกะพรุนในช,วงฤดูกาลท่ีมีแมงกะพรุน รวมท้ังมีการทำประมงหนาแน,นในเขตชายฝJKง ดังภาพท่ี 6 - 3 จะเห็นว,า 
ในเขตชายฝJKงมีความหนาแน,นของเคร่ืองมือประมง ขณะท่ีพ้ืนท่ีประมงมีจำกัดเม่ือเทียบกับจำนวนเคร่ืองมือ  
ภาพท่ี 6 - 3 ความหนาแนPนของเรือประมงขนาดเล็กในเขตทะเลชายฝ23งจังหวัดตราด 

ท่ีมา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคNการมหาชน), 2560 
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6.4 ชนิดสัตวRน้ำและขนาดสัตวRน้ำท่ีจับไดIโดยเคร่ืองมือหลัก 

 ในเขตทะเลชายฝJKง สัตวNน้ำท่ีเปRนรายได*ของชาวประมงพ้ืนบ*าน ได*แก, ปูม*า กุ*ง รองลงมา ได*แก, ก้ัง 
ปลาโคก ปลาอินทรียN ปลาหมึก ปลาทู เคย ปูดำ โดยขนาดสัตวNน้ำท่ีจับได* โดยเฉล่ียตามตารางท่ี 6-3 ดังน้ี 
ตารางท่ี 6 - 3 ขนาดสัตวRน้ำเศรษฐกิจหลักของเรือประมงพ้ืนบIานจังหวัดตราด 

ชนิดสัตวNน้ำ จำนวนสัตวNน้ำต,อกิโลกรัม น้ำหนักต,อตัว 
ปูม*า 
(อวนปู ลอบปู)  

ขนาดจัมโบP 3 - 4 ตัว/ กิโลกรัม 
ขนาดใหญ, 5 - 6 ตัว/กิโลกรัม 
ขนาดกลาง 7 - 8 ตัว/กิโลกรัม 
ขนาดเล็ก 9 - 10 ตัว/กิโลกรัม 
เฉลี่ยไดPปูขนาด 7 - 9 ตัว/กิโลกรัม 

ขนาดจัมโบP 250 กรัม/ตัว  
ขนาดใหญ, 200 กรัม/ตัว 
ขนาดกลาง < 150 กรัม/ตัว 
ขนาดเล็ก < 125 กรัม/ตัว 
เฉลี่ยไดPปูขนาดกลาง – เล็ก 150 – 100 กรัม/ตัว 

กุ*งแชบ*วย 
(อวนลอยกุ*ง 3 ช้ัน) 

ขนาดใหญ, 25 - 30 ตัว/ กิโลกรัม 
ขนาดกลาง 40 ตัว/กิโลกรัม 
ขนาดเล็ก > 40 ตัว/กิโลกรัม 
ช,วงมรสุมส,วนใหญ,ไดPคละกันกลาง-ใหญ, แต,
ช,วงแลPงส,วนใหญ,ไดPขนาดใหญ, 25 ตัว/กก. 

ขนาดใหญ, 30 - 40 กรัม/ตัว 
ขนาดกลาง 25 กรัม /ตัว 
ขนาดเล็ก < 25 กรัม/ตัว 
ช, ว ง ม ร สุ ม  ข น า ด  25 - 30 ก รั ม /ตั ว         
ช,วงฤดูแลPง ขนาด 30 - 40 กรัม/ตัว  

กุ*งโอคัก 
(อวนลอยกุ*ง 3 ช้ัน) 

ขนาดใหญ, 50 - 60 ตัว/ กิโลกรัม 
ขนาดกลาง 60 - 70 ตัว/กิโลกรัม 
ขนาดเล็ก > 80 ตัว/กิโลกรัม 
ส,วนใหญ,ไดPขนาดใหญ, 60 - 70 ตัว/กก. 

ขนาดใหญ, 16 - 20 กรัม/ตัว 
ขนาดกลาง 14 - 15 กรัม /ตัว 
ขนาดเล็ก < 12 กรัม/ตัว 
ส,วนใหญ,ไดPขนาด 14 - 15 กรัม/ตัว 

ก๊ังขาว 
(ลอบปู) 
 

ขนาดใหญ, 14 - 17 ตัว/ กิโลกรัม 
ขนาดเล็ก > 18 ตัว/กิโลกรัม 
ส,วนใหญ,ไดPขนาด 17 - 20 ตัว/กก. 

ขนาดใหญ, 58 - 70 กรัม/ตัว  
ขนาดเล็ก < 58 กรัม/ตัว 
ส,วนใหญ,ไดPขนาด 50 - 60 กรัม/ตัว 

ก้ังแม็คโค  
(ลอบปู) 
 

ขนาดใหญ, 4-6 ตัว/ กิโลกรัม 
ขนาดเล็ก > 6 ตัว/กิโลกรัม 
ส,วนใหญ,ไดPขนาด 5 - 7 ตัว/กก. 

ขนาดใหญ, > 160 - 170 กรัม/ตัว  
ขนาดเล็ก < 160 กรัม/ตัว 
ส,วนใหญ,ไดPขนาด 140 - 170 กรัม/ตัว 

ปลาทู 
(อวนลอยปลาทู) 

ขนาดใหญ, 8 - 11 ตัว/กิโลกรัม 
ขนาดกลาง 15 - 18 ตัว/กิโลกรัม 
ขนาดเล็ก 20 - 27 ตัว/กิโลกรัม 
ส,วนใหญ,ไดPขนาดกลาง - เล็ก 16 - 20 ตัว/
กิโลกรัม 

ขนาดใหญ, 90 - 125 กรัม/ตัว 
ขนาดกลาง 58 - 70 กรัม /ตัว 
ขนาดเล็ก < 50 กรัม/ตัว 
ส,วนใหญ,ไดPขนาด 60 - 70 กรัม/ตัว 

หมายเหตุ : ขนาดสัตวNน้ำข้ึนอยู,กับขนาดตาอวนของเคร่ืองมือประมง บริเวณท่ีจับและฤดูกาล สำหรับจำนวน 
ท่ีมา : สัมภาษณNประมงพ้ืนบ*าน, 2563 
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และขนาดปลาทูท่ีพบในแต,ละช,วงเดือนจากการสัมภาษณNกลุ,มย,อยชาวประมงพ้ืนบ*านท่ีทำประมงอวนลอยปลาทู
ในตำบลหาดเล็ก ตำบลไม*รูด ตำบลแหลมกลัด ตำบลอ,าวใหญ, ตำบลห*วงน้ำขาว และตำบลแหลมงอบ
สัมภาษณNชาวประมงท่ีทำโป¢ะปลาไม*ไผ,ตำบลหนองคันทรง และสัมภาษณNเรือประมงพาณิชยNทำประมงอวนดำ 
พบว,าในช,วงหลัง พ.ศ. 2558 ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงคือจำนวนปลาทูลดลงมาก ช,วงเวลา ท่ีพบปลาทูมีระยะเวลาส้ันลง 
รวมท้ังไม,พบฝูงลูกปลาทูตลอดท้ังปï แต,น้ำหนัก และขนาดตัวปลาทู ท่ีจับได*ในแต,ละเดือนก,อนและหลัง พ.ศ. 2558 
ไม,แตกต,างกัน ดังแผนภาพท่ี 6 - 1  
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แผนภาพท่ี 6 - 2 จำนวนและขนาดปลาทูในทะเลตราดในรอบป=เปรียบเทียบอดีต กับปAจจุบัน พ.ศ. 2562 
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ต.แหลมกลัด 

13-15 ซม. 
(22-25 ตัว/กก.) 

16-18 ซม. 
(15-17 ตัว/กก.) 

ปลาทูพบไขL ฝูงลูกปลาท ู

ภาพปลาขนาดเดียวกัน 3 ตัว เป;นช=วงปลาทูชุกชุม, 2 ตัว เป;นช=วงปลาทู

ชุกชุมนDอยลง, 1 ตัว เป;นช=วงพบปลาทูลดลง 
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 แผนภาพท่ี 6 - 3 (ตHอเน่ือง)  
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มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 2562 
ต.หนองคันทรง 

13-15 ซม. 
(22-25 ตัว/กก.) 

16-18 ซม. 
(15-17 ตัว/กก.) 

ปลาทูพบไขL ฝูงลูกปลาท ู

ภาพปลาขนาดเดียวกัน 3 ตัว เป;นช=วงปลาทูชุกชุม, 2 ตัว เป;นช=วงปลาทู

ชุกชุมนDอยลง, 1 ตัว เป;นช=วงพบปลาทูลดลง 
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แผนภาพท่ี 6 - 4 (ตHอเน่ือง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 คำอธิบายสัญลักษณ1 

 

 ท่ีมา : สัมภาษณ1กลุLมยLอย, 2562  

 หมายเหตุ : แผนภาพโดย กำพล ลอยเล่ือน ศูนย1วิจัยและพัฒนาประมงอLาวไทยฝ̀งตะวันออก 
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ปลาทูพบไขL ฝูงลูกปลาทู 

ภาพปลาขนาดเดียวกัน 3 ตัว เป;นช=วงปลาทูชุกชุม,   

1 ตัว เป;นช=วงพบปลาทูลดลง 
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สำหรับเรือประมงพาณิชย5 สัตว5น้ำท่ีจับได@ โดยเคร่ืองมือหลัก ได@แกF 1) อวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ 

สัตว5น้ำหลักท่ีได@เปJนปลาประเภทตFางๆ ได@แกF ปลาทู-ลัง ปลาข@างเหลือง ปลาสีกุนบ้ัง ปลาหลังเขียว ปลาทู ปลาลัง 

2) อวนลากแผFนตะเฆF สัตว5น้ำหลักทีได@เปJนกุ@ง ปลาหมึกและปลาชนิดตFางๆ ได@แกF กุ@งโอคัก กุ@งแชบ@วย       

หมึกกล@วย หมึกกระดอง ปลาทรายขาว ปลาปากคมลาย เปJนต@น 3) อวนลากคูF สัตว5น้ำท่ีจับได@ ทุกชนิด หลักๆ     

จะเปJนหมึกกล@วย ปลาหลังเขียว ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุนบ้ัง (ปWยะโชค, 2557) ขนาดของสัตว5น้ำท่ีจับได@ตาม

ตารางท่ี 6 - 4 จะเห็นได@วFาสFวนใหญFขนาดของสัตว5น้ำท่ีจับได@มีขนาดเล็กกวFาขนาดแรกเร่ิมเจริญพันธุ5  

ตารางท่ี 6 - 4 ขนาดความยาวเฉล่ียสัตว8น้ำและร=อยละจำนวนตัวของสัตว8น้ำเศรษฐกิจท่ีมีขนาดเล็กกวFา

ขนาดแรกเร่ิมเจริญพันธุ8 บริเวณอFาวไทยฝOPงตะวันออก เดือน ตุลาคม พ.ศ 2554 – กันยายน พ.ศ. 2555 
ชนิดสัตว5น้ำ เคร่ืองมือประมง ความยาวตัวเฉล่ีย 

(เซนติเมตร) 
ความยาวแรกสืบพันธุ5 

(เซนติเมตร) 
ร@อยละ 

ปลาทู - ลัง 

(Rastreliger 

spp) 

อวนครอบปลากะตัก

ประกอบแสงไฟ 

6.62 17.12 100 

อวนลากแผFนตะเฆF 8.72 17.12 100 

อวนลากคูF 5.72 17.12 100 

ปลาข@างเหลือง อวนครอบปลากะตัก

ประกอบแสงไฟ 

11.77 13.20 95.17 

ปลาทู อวนครอบปลากะตัก 14.61 17.95 93.14 

อวนลากคูF 5.72 17.12 100 

กุ@งแชบgวย อวนลากแผFนตะเฆFเล็ก 13.50 14.60 66.19 

กุ@งโอคัก 

(Metapenaeus 

affinis) 

อวนลากแผFนตะเฆFเล็ก 10.04 11.49 74.71 

หมึกกล@วย อวนลากแผFนตะเฆFเล็ก 10.13 9.60 56.99 

อวนลากคูF 11.55 9.60 33.83 

ท่ีมา : ศูนย5วิจัยและพัฒนาประมงอFาวไทยฝlmงตะวันออก (2555 อ@างจาก ปWยะโชค, 2557) 

ผู@ใช@ประโยชน5ทรัพยากรทะเลในจังหวัดตราดมีความหลากหลาย ท้ังประมงพาณิชย5มีเคร่ืองมือท่ีใช@ทำประมง

นอกเขตทะเลชายฝlmงท้ังท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพต่ำ รวมแล@วกวFา 17 ชนิดทำประมงได@ตลอดท้ังปn 

ประมงพ้ืนบ@านมากกวFา 24 ชนิด ทำประมงในเขตทะเลชายฝlmงตามฤดูกาลจึงใช@เคร่ืองมือกวFา 2 ชนิด ชนิดสัตว5น้ำ

และขนาดสัตว5น้ำท่ีจับได@ในจังหวัดตราดสะท@อนจากการเคร่ืองมือประมงและวิธีการประมง จะเห็นได@วFาขนาด

สัตว5น้ำในการทำประมงท่ีใช@เคร่ืองมือจับสัตว5น้ำโดยเจาะจงชนิดสัตว5น้ำ ขนาดสัตว5น้ำมีคุณภาพสำหรับใช@ใน

การบริโภคและมีความคุ@มคFาทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีเคร่ืองมือประมงหลายชนิดจับสัตว5น้ำได@ตลอดท้ังปnและไมF

เจาะจงชนิด สัตว5น้ำท่ีจับได@จึงมีขนาดเล็กกวFาวัยแรกเร่ิมเจริญพันธุ5 ทำให@เกิดการสูญเสียมูลคFาทางเศรษฐกิจ 

และตัดวงจรการขยายพันธุ5สัตว5น้ำ   
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บทท่ี 7 

ความสำคัญและมูลคFาทางเศรษฐกิจของปลาทูในจังหวัดตราด 

7.1 ความสำคัญของปลาทูในจังหวัดตราด 

 ปลาทูเปJนปลาเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย จากสถิติการประมงแหFงประเทศไทย พ.ศ. 2547 

ปลาทูมีผลผลิตรวมท้ังประเทศ 160,398 ตัน โดยฝlmงอFาวไทยมีผลผลิตปลาทูรวม เทFากับ 122,070 ตัน คิดเปJน      

ร@อยละ 76.10 โดยผลผลิตสัตว�น้ำท่ีจับได@จากเคร่ืองมือประมงพ้ืนบ@านใน พ.ศ. 2551 ของจังหวัดระยอง

จันทบุรีและตราด มีปลาทูมาก ถึง 168 ตัน โดยจับจากเคร่ืองมืออวนลอยปลาทู 123 ตัน จากอวนติดตาอ่ืนๆ 

37 ตัน นอกจากน้ันจับได@�จากเคร่ืองมืออ่ืนๆ (กรมประมง, 2553 อ@างถึงใน จิรภา และธีรยุทธ, 2555) ใน 

พ.ศ. 2556 ผลผลิตปลาทูจากประมงพ้ืนบ@านมากถึง 679 ตัน (กรมประมง, 2558) ปลาทูในอFาวไทยมีสองกลุFม 

กลุFมแรก เปJนปลาทูที่เคลื่อนย@ายไปมาระหวFางชายฝlmงตะวันออกของอFาวไทย และนFานน้ำกัมพูชา กลุFมที่สอง 

เปJนปลาทูท่ีมีการเคล่ือนย@ายไปมาระหวFางอFาวไทยตอนบน และชายฝlmงอFาวไทยฝlmงตะวันตกตอนบนจนถึงอFาว

ไทยตอนใต@ (กรมประมง, 2539 อ@างถึงใน อุดม และคณะ, 2556) จังหวัดตราดจึงเปJนแหลFงประมงปลาทูท่ี

สําคัญของพ้ืนท่ีอFาวไทยภาคตะวันออก ประกอบกับจังหวัดตราดมีเกาะแกFงจำนวนมากชFวยเปJนท่ีกำบังทำให@

กระแสน้ำทะเลน่ิงเหมาะแกFการวางไขFของปลาทู ในจังหวัดตราดพบประวัติการจับปลาทูด@วยเคร่ืองมือประมงท่ี

เรียกวFา         โปtะ มากกวFา 100 ปn โดยปลาทูท่ีได@จากการทำโปtะไม@ไผF เปJนปลาทูคุณภาพเน้ือดีเน่ืองจากไมFช้ำ 

และโปtะอยูFในบริเวณท่ีมีแพลงก5ตอนอุดมสมบูรณ5ซ่ึงเปJนอาหารของปลาทู จากการศึกษาของจารุภาและธนัช 

(2555)     พบวFาใน พ.ศ. 2552 ปลาทูเปJนสัตว�น้ำเปuาหมายท่ีสําคัญของการประมงพ้ืนบ@านท่ีทำเคร่ืองมือ

อวนลอยปลาทูและโปtะ แตFในปlจจุบันจำนวนโปtะลดเน่ืองจากต@นทุนสูงและปลาลดจำนวนลงมากไมFคุ@มกับการ

ลงทุน สำหรับชาวประมงพ้ืนบ@านท่ีทำอวนลอยปลาไมFได@ทำอวนปลาทูเปJนรายได@หลักเน่ืองจากปลาทูมีบางฤดู 

และในอดีตปลาทูมีราคาถูกกวFากุ@ง ปูซ่ึงเปJนสัตว5น้ำเศรษฐกิจของชาวประมง ปลาทูถือวFาเปJนรายได@เสริมและ

เปJนอาหาร ในชFวงฤดูปลาทูเข@ามาในอFาวมากชFวยให@ชาวประมงมีรายได@เปJนก@อน ทำให@มีเงินเก็บออมไว@ใช@ในชFวง

ท่ีออกทำประมงไมFได@ เปJนคFาเลFาเรียนบุตร หรือไว@ลงทุนเคร่ืองมือประมง นอกจากน้ีปลาทูยังมีบทบาทเปJน

อาหารเชิงวัฒนธรรมมีเมนูท่ีทำจากปลาทูหลากหลาย เชFน ปลาทูทอดน้ำปลา ปลาทูต@มเค็ม ต@มยำปลาทู ค่ัวเผ็ด

ตะไคร@ปลาทู เปJนแหลFงโปรตีนธรรมชาติท่ีรสชาติดี มีคุณคFาโภชนาการ ในแตFกFอนปลาทูราคาหาได@งFายราคาไมF

สูงมาก ชาวประมงมักแบFงปlนให@กันเม่ือออกทำประมงแล@วได@ปลาทูกลับมา ดังคำพูดของชาวประมงหญิงท่ีออกวาง

อวนกุ@งในบ@านอFาวชFอและได@ปลาทูติดอวนกุ@งเปJนผลพลอยได@ 

“ปลาทูไม:ขายเอาไว@กินเองและแบ:งกันกินตามญาติพ่ีน@องและเพ่ือนบ@าน บางบ@านเค@าไม:ได@ทำประมงก็

ได@กินปลาทู ” วรรณา สวัสดี (สัมภาษณ5,  19 พฤศจิกายน 2562) 
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 การลดจำนวนลงอยFางมากของปลาทูในอFาวไทยรวมท้ังในจังหวัดตราด สFงผลกระทบตFอรายได@เสริม

ของชาวประมงลดลง แม@ปลาทูจะไมFได@เปJนรายได@หลักของชาวประมงสFวนใหญFเนื่องจากในอดีตปลาทูมีราคา

ไมFสูงมากแตFลักษณะปลาทูอยูFกันเปJนฝูงในชFวงฤดูปลาทูเข@าอFาว ทำให@จับได@ปริมาณมากกวFาสัตว5น้ำท่ีเปJนรายได@

หลักเชFน กุ@งหรือปูม@าท่ีหาได@น@อยลง เม่ือเทียบรายได@แล@วการจับปลาทูในชFวงฤดูปลาทูเข@าอFาว ทำให@ชาวประมง

จะมีรายได@ดีกวFา ชFวยเสริมให@ครอบครัวมีเงินออมหรือมีเงินก@อนสำหรับไว@ลงทุนทำประมง แตFเม่ือปลาทูหายไป 

รายได@เสริมท่ีเคยมีก็หายไป ท้ังรายได@หลักก็ลดลงด@วย ดังคำกลFาวของ ชาวประมงหญิงท่ีทำอวนกุ@งและอวนปู

เปJนหลักและทำเคยทำอวนปลาทูในชFวงเดือน ตุลาคม – มกราคม กลFาววFา 

“ปลาทูหายไปก็กระทบกับเรา แต:ก:อนถ@าปลาทูมาเราก็เลือกออกไปจับปลาทูเพราะทำได@ง:าย ได@เงิน

เปXนก@อนได@เปXนอาหารด@วย แต:เด๋ียวน้ีไม:มีปลาทูแล@ว รายได@ท่ีเคยได@ก็หายไป ท้ังกุ@งปูก็ได@น@อยลงด@วย 

ปลาทูอร:อยๆก็ไม:ได@กิน” ไพเราะ ปwางปู (สัมภาษณ5, 13 มกราคม 2562)  

ปลาทูแหลFงอาหารโปรตีนคุณภาพของชาวประมง และกระทบตFอผู@บริโภคโดยเฉพาะผู@มีรายได@น@อย            

ปลาทูในอดีตถือเปJนแหลFงโปรตีนคุณภาพที่ราคาไมFสูง คนรายได@น@อยสามารถเข@าถึงได@ แตFเมื่อปริมาณลดลง

ทำให@ราคาปลาทูสูงข้ึน ทำให@ผู@มีรายได@น@อยเข@าถึงแหลFงโปรตีนคุณภาพจากปลาทูได@น@อยลงไปด@วย  

7.2 มูลคFาทางเศรษฐกิจปลาทู 

 ในอดีตกFอน พ.ศ. 2558 ปลาทูมีปริมาณและมูลคFาในกลุFมปลาท่ีมีมูลคFาทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดของ

ปลาเศรษฐกิจท่ีใช@สำหรับบริโภค นับเปJนสัตว5เศรษฐกิจท่ีสร@างรายได@และเปJนแหลFงอาหารโปรตีนหลักเม่ือเทียบ

กับปลาน้ำเค็มชนิดอ่ืนๆ จากสถิติปริมาณและมูลคFาสัตว5น้ำ ณ ทFาข้ึนปลาน้ำเค็ม ระหวFาง พ.ศ. 2556 - 2561   

จะพบเห็นได@วFาจำนวนและมูลคFาปลาทูลดลงทุกปn ตามตารางท่ี 7 - 1  

ตารางท่ี 7 - 1 ปริมาณและมูลคFาปลาทูข้ึนทFาจากการทำประมงพาณิชย8ในจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 - 2561 

พ.ศ. ปริมาณปลาทูข้ึนทFา (ตัน) ราคา (บาท)  มูลคFาปลาทูข้ึนทFา (บาท) 

2556 1,671 25.5 42,361,000 

2557 1,047 28.90 30,258,000 

2558 1,122 31.39 35,214,000 

2559 509 35.00 17.815,000 

2560 209 37.11 7,755,000 

2561 256 36.00 9,216,000 

ท่ีมา. กรมประมง, 2557, 2558,  2559, 2560, 2562 

หมายเหตุ : การสำรวจปริมาณและมูลคFาสัตว5น้ำครอบคลุมเฉพาะทFาหลักของอำเภอท่ีมีการข้ึนสัตว5น้ำเปJนสFวนใหญF 

ในสFวนทFาข้ึนปลาขนาดเล็กสำรวจเพียงบางสFวนเทFาน้ัน 
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 สำหรับมูลคFาของปลาทูจากเรือประมงพ้ืนบ@านในจังหวัดตราด ไมFพบวFามีการบันทึกสถิติท่ีเปJนทางการ

ของกรมประมง แตFมีการศึกษาปริมาณการจับปลาทูในเขตทะเลภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง ตราด) พบวFา

เคร่ืองมือท่ีมีสถิติปริมาณการจับปลาทูได@มากท่ีสุดคือ อวนติดตาปลาทู  รองลงมาคืออวนติดตาอ่ืนๆ เคร่ืองมือ

ประมงอ่ืนๆ นอกจากน้ันติดปลาทูเล็กน@อย เชFน อวนปลากระบอก ลอบปลา อวนปลากุเลา แหอ่ืนๆ         

และโพงพาง ซ่ึงจากสถิติผลผลิตหมูFบ@านประมงทะเลของกรมประมง พบวFา พ.ศ. 2556 - 2559 ปริมาณผลผลิต

และมูลคFาปลาทูในเขตภาคตะวันออกมีแนวโน@มลดลง ตามตารางท่ี 7 - 2  

ตารางท่ี 7- 2 ปริมาณและมูลคFาปลาทูจากเคร่ืองมือประมงพ้ืนบ=านในเขตทะเลภาคตะวันออก (จันทบุรี 
ระยอง ตราด)  

พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลคFา (บาท) 

2556 679 22,064,000 

2557 416 14,409,000 

2558 493 17,075,000 

ท่ีมา : กรมประมง, 2556 - 2558 

 เมื่อสัมภาษณ5ชาวประมงพื้นบ@านบ@านอFาวกรูด อำเภอเมือง จังหวัดตราด พบวFาในอดีตย@อนหลังไป   

เม่ือ 10 ปnท่ีแล@วชFวงหลัง พ.ศ 2552 ในฤดูปลาทู คือเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ทำประมงด@วยอวนลอยปลาทู

จะได@ประมาณ 30 - 80 กิโลกรัมตFอคืนตFออวน 2 กอง (ความยาวอวนรวมประมาณ 200 เมตร) โดยชFวงเดือน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม ออกทำประมงปลาทูประมาณ 20 วันตFอเดือน และเดือน มกราคม ประมาณ 10 วันตFอเดือน 

แตFราคาปลาทูในอดีตไมFสูงประมาณกิโลกรัม 20 - 30 บาท คิดเปJนปริมาณปลาทูตลอด 3 เดือนตFอครัวเรือน

ประมาณ 1.5 ตัน มูลคFาประมาณ 30,000 บาท ต้ังแตFหลัง พ.ศ. 2558 ปลาทูปริมาณปลาทูท่ีได@ประมาณ 2 - 10 

กิโลตFอคืนและนานๆ ครั้งถึงได@ จึงไมFได@ออกทำประมงปลาทูทุกวัน แตFราคาปลาทูสูงถึง 60 - 120 บาทตFอ

กิโลกรัม (รุFง ทัพพี สัมภาษณ5 19 พฤศจิกายน 2562) 

 จากการสัมภาษณ5ชาวประมงท่ีทำโปtะไม@ไผF บ@านแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง ในอดีตย@อนหลังไปประมาณ 

พ.ศ. 2552 การทำโปtะจะได@ปลาทู 1 - 2 ตัน ตFอโปtะ คิดเปJนปริมาณปลาทูตFอโปtะตลอด 6 เดือน ประมาณ 90 ตัน

ตFอโปtะ มูลคFาประมาณ 1,800,000 บาท แตF 5 - 6 ปnท่ีผFานมา ชFวงหลังพ.ศ 2557 ได@ปลาทูประมาณ 0 – 50 

กิโลกรัมตFอโปtะตFอคืน ตลอด 6 เดือน ได@ปลาทูประมาณ 500 - 600 กิโลกรัมตFอโปtะ (พจน5 สุเนตร สัมภาษณ5 

19 พฤศจิกายน 2562) สอดคล@องกับตารางที่ 7 - 2 คือ ปริมาณที่จับปลาทูเริ่มมีปริมาณลดลงมาเรื่อยๆ 

และ            ในพ.ศ 2558 - 2561 บางชุมชนในจังหวัดตราดไมFพบปลาทู และเร่ิมจะพบปลาทูเข@ามาใหมFใน พ.ศ. 

2562 - 2563 ดังตารางท่ี 7 - 3 และตารางท่ี 7 - 4  
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ตารางท่ี 7 - 3 เปรียบเทียบปริมาณปลาทูที่จับได=ตFอครั้งของเครื่องมือประมงพื้นบ=านที่จับปลาทูกFอน

และหลัง พ.ศ. 2558 

เคร่ืองมือประมงจับปลาทูเปJนหลัก เฉ ล่ียจำนวนจับได@ ในอดีตกFอน 

พ.ศ. 2558 

เฉล่ียจำนวนจับได@ในปlจจุบัน พ.ศ 

2558 - 2562 

อวนลอยปลาทู เฉล่ีย 20-30 กก./คร้ัง 

มากสุด 700 กก/คร้ัง  

เฉล่ีย 0 - 1 กก./คร้ัง 

มากสุด 20 - 30 กก./คร้ึง 

โปtะปลาทู 1,000 - 2,000 กก./โปtะ /คร้ัง 5-6 กก./โปtะ /คร้ัง 

ท่ีมา : สัมภาษณ5, 2562 

ตารางท่ี 7 - 4 เปรียบเทียบปริมาณปลาทูท่ีจับได=ตFอคร้ังของเคร่ืองมือประมงพ้ืนบ=านท่ีจับสัตว8น้ำชนิดอ่ืน
แตFมีปลาทูติดเปcนผลพลอยได= กFอนและหลัง  พ.ศ. 2558 

เคร่ืองมือประมงอ่ืนแตFปลาทูติด

เปJนผลพลอยได@ 

น้ำหนักปลาทูเฉล่ียท่ีจับได@ในอดีต

กFอน พ.ศ. 2558 

น้ำหนักปลาทูเฉล่ียท่ีจับได@ในปlจบุบัน  

พ.ศ 2558 - 2562 

อวนลอยปลา 50 - 700 กก/คร้ัง 0 - 50 กก./คร้ัง 

อวนลอยกุ@ง 100 - 300 กก./คร้ัง 0 - 10 กก./คร้ัง 

ท่ีมา : สัมภาษณ5, 2562  
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ตารางท่ี 7 - 5 ร=อยละปลาทู ท่ีติดในเคร่ืองมือประมงจากสัดสFวนองค8ประกอบสัตว8น้ำท่ีจับได=ในเคร่ืองมือ

ประมง พ.ศ. 2559 เทียบกับ พ.ศ. 2560 ในจังหวัดตราด 

เคร่ืองมือ

ประมง 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

อัตราการจับ

เฉล่ีย  

(กก./วัน) 

ปลาทูติด

ร@อยละ 

คิดเปJนน้ำหนัก

ปลาทูเฉล่ีย* 

(กก./วัน) 

อัตราการ

จับเฉล่ีย 

(กก./วัน) 

ปลาทูติด

ร@อยละ 

คิดเปJน

น้ำหนักปลา

ทูเฉล่ีย*

(กก./วัน) 

อวนล@อมจับ 

(อวนดำ) 

2,540.4 16 406.46 2,808.49 1 28.08 

อวนล@อมปลา

กะตัก 

3,701.03 3.07 113.62 2,288.78 1.84 51.31 

อวนล@อมจับปlmน

ไฟ 

2,382.48 1.5 35.73 2,784.72 0.1 2.78 

อวนล@อมซ้ัง 3.016.64 0.5 15.08 3,750.52 8.8 330.04 

อวนลากคูF 170.42 8.07 13.75 165.72 0.67 1.11 

อวนครอบปลา

กะตักปlmนไฟ 

970.87 0.05 0.48 978.67 1.18 11.55 

อวนลอยปลาทู  3.78 32 1.21 5.5 10 0.55 

อวนจมกุ@ง 3.18 0.33 0.01 - - - 

ท่ีมา : ศูนย5วิจัยและพัฒนาประมงอFาวไทยฝlmงตะวันออก, 2560. 

หมายเหตุ : น้ำหนักปลาทูท่ีจับได@จากการคำนวณ 

 จากตารางท่ี 7 - 5 จะเห็นวFา ใน พ.ศ. 2559 เคร่ืองมือท่ีมีปริมาณการจับปลาทู มากสุดคือ อวนล@อมจับ 

อวนล@อมปลากะตัก และอวนล@อมปlmนไฟ แตFใน พ.ศ. 2560 อวนล@อมซ้ังมีปริมาณการจับปลาทูสูงสุด แตFเม่ือ     

ดูอัตราการจับอวนลอยปลาทูมีอัตราการจับปลาทูสูงสุดท้ังสองปn แม@วFาจะมีอัตราการจับสูงแตFปริมาณท่ีจับได@   

ต่ำกวFาเคร่ืองมือประมงอ่ืนแม@มีร@อยละปลาทูติดน@อยกวFาอวนลอยแตFด@วยขนาดและศักยภาพเคร่ืองมือ ทำให@

ปริมาณจับปลาทูได@สูงกวFาอวนลอยปลาทู 
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 จากแนวโน@มการลดลงของปริมาณปลาทูในจังหวัดตราด ชาวประมงจึงมีข@อสันนิษฐานปlจจัยท่ีทำให@

จำนวนปลาทูในจังหวัดตราดลดลง พร@อมกันน้ีได@สืบค@นรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข@องเพ่ือตรวจสอบความเปJนไปได@

ของปlจจัยตFางๆ ดังน้ี 

1. เคร่ืองมือและวิธีทำการประมงไมFเหมาะสม ทำประมงเกินศักยภาพทรัพยากร  

1.1 เคร่ืองมือประมงอวนตาถ่ีจับลูกปลาทู ซ่ึงจากงานศึกษาขนาดความยาวเฉล่ียสัตว5น้ำและร@อยละ

จำนวนตัวของสัตว5น้ำเศรษฐกิจท่ีมีขนาดเล็กกวFาขนาดแรกสืบพันธุ5บริเวณอFาวไทยฝlmงตะวันออกซ่ึงครอบคลุม

พ้ืนท่ีจังหวัดตราด เดือน ตุลาคม พ.ศ 2554 – กันยายน พ.ศ. 2555 ของปWยะโชค (2557) พบวFา ปลาทูท่ีจับ

โดยอวนครอบปลากะตัก และอวนลากคูF มีขนาดความยาวตัวเฉลี่ยเล็กกวFาขนาดความยาวแรกสืบพันธุ5 

ร@อยละ 93.14 และร@อยละ 100 ตามลำดับ โดยอวนครอบปลากะตักมีจำนวนมากท่ีสุดของเรือประมงพาณิชย5

ในจังหวัดตราด แม@วFาการสำรวจสัดสFวนองค5ประกอบสัตว5น้ำในเคร่ืองมือท้ังสองชนิดน้ีของจังหวัดตราด        

พ.ศ. 2559 ของศูนย5วิจัยและพัฒนาประมงอFาวไทยตะวันออก มีปลาทูติดเพียงร@อยละ 3.07 และ 8.07 แตFเม่ือ

เทียบเปJนน้ำหนักกับขนาดตัวท่ีเล็กกวFาวัยแรกเร่ิมเจริญพันธ5แล@ว จะเห็นวFาปลาทูสFวนหน่ึงในอFาวตราดถูกตัด

วงจรการขยายพันธุ5 และจากการสำรวจของกรมประมง พ.ศ. 2558 คFาการจับปลาผิวน้ำ ฝlmงอFาวไทยเกินคFา 

MSY ร@อยละ 27 แสดงให@เห็นวFาการทำประมงเกินศักยภาพของทะเล ทำให@ปลาทูซ่ึงเปJนปลาผิวน้ำฟ}~นตัวไมFทัน 

1.2 การจับปลาทูในฤดูวางไขF ทำให@ปลาทูถูกตัดวงจรการขยายพันธุ5 จากงานศึกษาของวราห5ชัย 

(2499) 1 พบวFา ปลาทูจะวางไขFท่ีระดับน้ำลึก 20 เมตร จากน้ันลูกปลาทูขนาด 3 - 4 เซนติเมตรจะวFายเข@าสูF  

น้ำต้ืนเพ่ือหาท่ีกำบังลมและหาอาหาร ซ่ึงสอดคล@องกับการสัมภาษณ5ชาวประมงพ้ืนบ@านวFาในชFวง 5 - 6 ปnท่ี

ผFานมาไมFพบฝูงลูกปลาทูเข@ามาในเขตทะเลชายฝlmงจังหวัดตราด  

1.3 จำนวนเคร่ืองมือประมงมีมากจนเกินศักยภาพการฟ}~นตัวของปลาทู เชFน อวนปลาทูมากเกินไป

ท้ังในฝlmงไทยและกัมพูชา จากการศึกษาของของวราห5ชัย (2499) พบวFาปลาทูวางไขFทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

ของเกาะกูด จากน้ันลูกปลาทูมีการอพยพผFานอำเภอคลองใหญF แตFเน่ืองจากสภาพของทะเลบริเวณน้ันเปJนอFาวเปWด 

ไมFมีแมFน้ำขนาดใหญFไหลลงจำนวนอาหารไมFเพียงพอ ปลาทูจึงข@ามไปยังเกาะกง เพราะมีอFาวขนาดใหญF   

มีแมFน้ำหลายสายไหลลงมารวมกันสภาพคล@ายก@นอFาวไทย อFาวน้ีจึงเปJนสถานท่ีเล้ียงแหลFงใหญFของปลาทู     

สายตะวันออก จะเห็นวFาปลาทูมีการอพยพเคล่ือนย@ายข@ามพรมแดนระหวFางประเทศ ดังน้ันวิธีการทำประมง

ของสองประเทศจึงมีผลตFอปลาทู เน่ืองจากยังไมFมีการจำกัดจำนวนเคร่ืองมือประมงท้ังสองฝlmง การเพ่ิมข้ึนของ

เคร่ืองมือประมงจำนวนมากยFอมสFงผลตFอปริมาณปลาทูเน่ืองจากเปJนปลาทูจากแหลFงเดียวกัน 

 

1 วราชัย สินธุ5เจริญ,วิกฤตกาลปลาทูป̂ 2498,”น.185-191. 



 61 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/29 

 

 

 

2 .ระบบนิเวศเส่ือมโทรม  

2.1 คุณภาพน้ำทะเลเส่ือมโทรม ชาวประมงสันนิษฐานวFา สารเคมีทางการเกษตร รวมท้ังน้ำเสีย

จากกิจกรรมของมนุษย5ไหลลงมาปนเป}~อนในอFาวตราด อาจเปJนสาเหตุหน่ึงท่ีสFงผลให@อัตราการฟlกไขFและอัตรา

การรอดชีวิตของลูกปลาทูลดลงด@วยคุณภาพน้ำไมFเหมาะสม จากข@อสันนิษฐานดังกลFาว เม่ือนำผลการศึกษา

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝlmงทะเลจังหวัดตราด ของศูนย5วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง

อFาวไทยฝlmงตะวันออก ระหวFางเดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 พบวFา คุณภาพน้ำทะเลอยูFในระดับ

พอใช@ ร@อยละ 50 คุณภาพดี ร@อยละ 40 ดีมาก ร@อยละ 10 จะเห็นได@วFาคุณภาพน้ำสFวนใหญFมีคุณภาพอใช@ 

เม่ือเทียบกับคุณภาพน้ำท่ีตรวจระหวFางเดือนพฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558 พบวFาคFาเฉล่ียดัชนีคุณภาพน้ำ

ทะเลชายฝlmงของสถานีบริเวณบริเวณชายฝlmงทะเลจังหวัดตราด คุณภาพน้ำสFวนใหญFจัดอยูFในระดับดี ร@อยละ 50 

ดีมาก ร@อยละ 30 พอใช@ ร@อยละ 20 จะเห็นได@วFาคุณภาพน้ำท้ังสองชFวงปnสFวนใหญอยูFระดับดี พอใช@ ไมFสามารถ

สรุปได@แนFชัดวFาคุณภาพน้ำมีผลตFอการอัตราการฟlกไขFและลูกปลาทูรอดชีวิตอยFางมีนัยสำคัญหรือไมF  

2.2 ความสมบูรณ5แหลFงของอาหารปลาทูลดลง รวมท้ังแหลFงหลบภัยสัตว5น้ำวัยอFอนลดลง เชFน 

ประการัง ชาวประมงสันนิษฐานวFาอาจเปJนปlจจัยหน่ึงท่ีทำให@ปลาทูในจังหวัดตราดลดลง จากข@อสันนิษฐานน้ี  

เม่ือสืบค@นการศึกษาความสมบูรณ5ของอาหารปลาทู คือ แพลงก5ตอนพืช จากงานศึกษาของ ชุติมณฑน5 (2561) 

พบวFาปริมาณคลอโรฟWลล5เอ ในอFาวตราดมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลและความแตกตFางของพ้ืนท่ีโดยบริเวณ

ที่อยูFใกล@ปากแมFน้ำ จะพบปริมาณคลอโรฟWลล5เอ มากกวFาพื้นที่ไกลออกไปในทะเล โดยปริมาณคลอโรฟWลล5-เอ 

ท่ีพบในเดือน กรกฏาคม ซ่ึงมีปริมาณสูงกวFาเดือนมีนาคมและกันยายน โดยมีคFาเฉล่ียปริมาณคลอโรฟWลล5เอ 

ชFวง 5.9 - 38.3 ไมโครกรัมตFอลิตร แสดงวFาอFาวตราดน้ำมีความอุดมสมบูรณ5ปานกลางถึงสูงมาก แม@วFาปริมาณ

แหลFงอาหารในอFาวตราดยังสมบูรณ5แตFพบวFาปริมาณปลาทูลดลงมาก ดังน้ันขอสันนิษฐานเร่ืองความสมบูรณ5

แหลFงอาหารปลาทูจึงไมFนFาปlจจัยหลักท่ีทำให@ปลาทูในจังหวัดตราดลดจำนวนลงอยFางมาก สำหรับประเด็นเร่ือง

แหลFงหลับภัยสัตว5น้ำวัยอFอนลดลง จากข@อมูลกรมทรัพยากรทะเลและชายฝlmง (2561) การเปล่ียนแปลง

สถานภาพทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ในระหวFางปn พ.ศ. 2549 - 2558 โดยแหลFงปะการังในจังหวัดตราด

พบครอบคลุม 4 หมูFเกาะ ได@แกF เกาะช@าง เกาะหมาก เกาะรัง และเกาะกูด และ     13 กองหิน มีความ

เสียหายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงปlจจัยยังไมFมีงานศึกษาแนFชัดวFามีผลตFอการลดลงของปลาทู อยFางไรก็ตามการลดลงของ

ปะการังมีผลตFอระบบนิเวศทะเลโดยรวม  

3. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชาวประมงสันนิษฐานวFา อุณหภูมิร@อนข้ึนมีผลทำให@น้ำทะเล

ร@อนข้ึน อาจไมFเหมาะสมตFอการฟlกไขF ทำให@ลูกปลาทูลดลง จากข@อสันนิษฐานน้ีสอดคล@องกับงานศึกษาของ 

จารุมาศ (2555) กลFาววFา อุณหภูมิท่ีไมFเหมาะสม มีผลตFอการวางไขFของปลามีอัตราต่ำลง รวมถึงมีอัตราการ

เติบโตช@า อFอนแอและตายได@ โดยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคืออุณหภูมิในฤดูร@อนและฤดูหนาวไมFแตกตFางกันมาก 
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จึงจะเหมาะในการวางไขFของปลาทู อยFางไรก็ตามจากงานศึกษา ชุติมณฑน5 (2561) พบวFาอุณหภูมิของน้ำ

บริเวณอFาวตราดยังจัดอยูFในเกณฑ5ท่ีเหมาะสมตFอการดำรงชีวิตของสัตว5น้ำ ซ่ึงมีคFาอยูFชFวง   25 - 32 องศา

เซลเซียส ดังน้ันปlจจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไมFใชFปlจจัยหลักการตFอการลดลงของปลาทูในอFาวตราด 

 จังหวัดตราดเปJนแหลFงประมงปลาทูท่ีสำคัญของประเทศ ท้ังเปJนแหลFงอาหารโปรตีนคุณภาพของคนใน

และนอกชุมชน มีความสำคัญด@านเศรษฐกิจ ในอดีตมีมูลคFาปลาทูท่ีจับได@ของประมงพาณิชย5กวFา 40 ล@านบาท 

และประมงพื้นบ@านภาคตะวันออก สูงถึง 22 ล@านบาท และเริ่มลดลงเรื่อยๆ ตามปริมาณของปลาทู ดังนั้น 

การลดจำนวนลงของปลาทูทำให@ชาวประมงสูญเสียรายได@หลายสิบล@านบาทตFอปn  โดยปlจจัยท่ีคาดวFามี

นัยสำคัญตFอการปริมาณของปลาทูคือ เคร่ืองมือประมงและวิธีการทำประมงท่ีเกินศักยภาพ สFวนปlจจัยอ่ืนๆ 

ได@แกF คุณภาพน้ำ ความสมบูรณ5แหลFงอาหาร ยังเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว5น้ำ สำหรับปlจจัยด@าน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิกาศ ยังไมFมีรายงานการศึกษาแนFชัดวFามีผลตFอการลดลงของปลาทู อยFางไรก็ตาม

เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศยFอมสFงผลตFอการสัตว5น้ำไมFมากก็น@อย  
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บทท่ี 8 

มาตรการบริหารจัดการด=านการประมงและทรัพยากรชายฝOPงจังหวัดตราด 

 การบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝlmงจังหวัดตราด มีมาตรการท้ังในระดับนโยบาย

ท่ีดำเนินการผFานกลไกท่ีเปJนทางการ  และมาตรการในระดับชุมชน ดำเนินการโดยกลุFมคนในชุมชนตFางๆ ดังน้ี 

8.1 มาตรการบริหารจัดการด=านการประมง  

 การประมงทะเลของไทยมีการบริหารจัดการโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ5               

ซ่ึงรับผิดชอบการจัดการประมงภาพรวม รวมถึงการติดตาม การควบคุม และการเฝuาระวัง (MCS) การทำการ

ประมงทะเลของไทยได@ถูกบริหารจัดการโดยการควบคุมการลงแรงประมง (input control) มาตรการทางวิชาการ 

และการปuองกันและอนุรักษ5ระบบนิเวศ สำหรับการควบคุมการลงแรงประมง ประกอบด@วย  

1) การจำกัดจำนวนเรือท่ีใช@เคร่ืองมือทำการประมงท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยการจัดสรรใบอนุญาตให@     

เรือตFาง ๆ ในระดับปริมาณการลงแรงประมงท่ีอนุญาตท้ังหมด (Total Allowable Effort, TAE)  

2) การจัดสรรจำนวนวันออกทำการประมงท่ีได@รับอนุญาต สำหรับเรือแตFละลำผFานระบบซ่ึงเรียกวFาระบบ

การควบคุมวันทำการประมง เรือจะต@องหยุดการทำการประมงเม่ือครบจำนวนวันท่ีจัดสรรให@  

3) ใช@มาตรฐานเคร่ืองมือท่ีควบคุมจำนวนและขนาดของเคร่ืองมือทำการประมงท่ีสามารถใช@ได@  

 มาตรการการจัดการทางวิชาการ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก@ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560

ได@มีมาตรการการคุ@มครองประชากรสัตว5น้ำท่ีมีไขF วางไขF และเล้ียงตัวในวัยอFอน โดยใช@ฤดูกาลและพ้ืนท่ีการ

แบFงเขตการทำการประมงระหวFางการทำการประมงพ้ืนบ@านและประมงพาณิชย5 ซ่ึงจากกฎกระทรวง      

กําหนดเขตทะเลชายฝlmง พ.ศ.2560 กำหนดเขตทะเลชายฝlmงจังหวัดตราดระยะ 5 ไมล5ทะเลนับจากแนวชายฝlmง

ทะเลท่ีน้ำทะเลจรดแผFนดินบริเวณชายฝlmง ระยะ 3 ไมล5ทะเลนับจากแนวชายฝlmงทะเลท่ีน้ำทะเลจรดแผFนดิน

บริเวณชายเกาะ โดยเขตทะเลชายฝlmงได@มีการกำหนดมาตราการห@ามเคร่ืองมือบางประเภทท่ีจะสFงผลกระทบตFอ

ทรัพยากรทะเล โดยได@ออกกฏหมายรองเปJนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 เร่ือง กำหนดเคร่ืองมือทำ

การประมง วิธีการทำการประมง และพ้ืนท่ีทำการประมงท่ีห@ามใช@ทำการประมงในท่ีจับสัตว5น้ำเขตทะเลชายฝlmง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ควบคูFไปกับตัวพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีมาตรการ กำหนดขนาดตาอวน 

สำหรับอวนล@อมจับ อวนล@อมจับปลากะตัก อวนลาก อวนครอบ/ช@อน/ยกปลากะตัก และลอบปูพับ นอกจากน้ี

ยังมีข@อห@ามในการใช@เคร่ืองมืออวนรุนท่ียกเว@นให@สำหรับการรุนเคย เรือประมงพ้ืนบ@านต@องจดทะเบียนเรือ    

แตFไมFต@องขอใบอนุญาตทำการประมงยกเว@นเรือท่ีใช@เคร่ืองมือ ทำการประมงประสิทธิภาพสูงท่ีควบคุมวันทำ

การประมงและคราดหอย  
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 การกำหนดมาตรการโดยมีการนำพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ5สัตว5น้ำ มาใช@เปJนเคร่ืองมือในการจัดการ                

ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได@ระบุใน “มาตรา 56 ห@ามมิให@ผู@ใดจับสัตว5น้ำในเขตพ้ืนท่ีรักษา

พันธุ5สัตว5น้ำตามท่ีรัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกําหนด       

เว@นแตFเปJนการกระทําเพ่ือประโยชน5 ในทางวิชาการหรือเพ่ือการบํารุงรักษาพันธุ5สัตว5น้ำ และได@รับอนุญาตเปJน

หนังสือจากอธิบดีหรือผู@ซ่ึงอธิบดี มอบหมาย” ซ่ึงจังหวัดตราดได@ประกาศเขตรักษาพันธุ5สัตว5น้ำและเขตพ้ืนท่ี

อนุรักษ5พันธุ5สัตว5น้ำ โดยจัดให@มีการทำประชาคมในหมูFบ@าน เพ่ือกำหนดพ้ืนท่ีและกติกาในการทำเขตอนุรักษ5

และเขตรักษาพันธุ5สัตว5น้ำ โดยมีพ้ืนท่ีตามประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดตราด ดังตFอไปน้ี 

ตารางท่ี 8- 1 เขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ8สัตว8น้ำในจังหวัดตราด 

อำเภอ ตำบล บริเวณ ข@อกำหนด** 

เมือง อFาวใหญF เขตบริเวณทะเลชายฝlmงบ@านแหลมเทียน หมูFท่ี 1 

 

ห@ามมิให@ ผู@ ใดจับสัตว5น้ำใน

เขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ5สัตว5น้ำ 

เว@นแตFเปJนการกระทำเพ่ือ

ประโยชน5ในทางวิชาการหรือ

เพ่ือการบำรุงรักษาพันธุ5สัตว5

น้ำ และได@ รับอนุญาตเปJน

หนังสือจากอธิบดีหรือผู@ ซ่ึง

อธิบดีมอบหมาย 

 หนองสโน บริเวณหนองวัดไทรทอง หมูFท่ี 1 

 

 

เกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระ 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดตราด เร่ือง กำหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ5สัตว5น้ำ พ.ศ 2561 

** พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 56 

หมายเหตุ แผนท่ีแนบท@ายในภาคผนวก ก - 1 

 จากตารางท่ี 8 - 1 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 วรรคหน่ึง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 56 

แหFงพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการประมงจังหวัดตราดออกประกาศให@พ้ืนท่ีรักษาพันธุ5

สัตว5น้ำในจังหวัดตราดจำนวน 3 แหFง  

เน่ืองจากข@อกำหนดในพ้ืนท่ีรักษาพันธุ5สัตว5น้ำ ชาวประมงไมFสามารถทำการประมงในเขตรักษาพันธุ5

สัตว5น้ำได@ แตFชุมชนต@องการให@มีพ้ืนท่ีอนุรักษ5ฟ}~นฟูสัตว5น้ำท่ีสามารถใช@ประโยชน5บ@างสำหรับเคร่ืองมือประมง

บางชนิด ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 วรรคหน่ึง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 71 (1) แหFง

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก@ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด

ออกประกาศไว@เปJนเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ5พันธุ5สัตว5น้ำ ถึง 15 แหFง รวมพ้ืนท่ีประมาณ 5,771 ไรF โดยมีการกำหนด

เคร่ืองมือประมงและวิธีการทำประมง พ้ืนท่ีทำประมง ท่ีห@ามใช@ทำประมงในท่ีจับสัตว5น้ำ ตามตารางท่ี 8 – 2 
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ตารางท่ี 8 - 2 เขตพ้ืนท่ีอนุรักษ8พันธุ8สัตว8น้ำและข=อกำหนดเคร่ืองมือทำการประมง วิธีทำการประมง และ

พ้ืนท่ีทำการประมง ท่ีห=ามใช=ทำการประมงในท่ีจับสัตว8น้ำในจังหวัดตราด 

อำเภอ ตำบล บริเวณ พ้ืนท่ี (ไรF) ข@อกำหนดในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ5พันธุ5สัตว5น้ำ 

เมือง ชำราก หมูFท่ี 1 1,700 ห@ามมิให@ผู@ใดใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น 

เบ็ดมือ สุFม แหลน แร@ว แห และอวนติดตา ขนาดชFอง

ตาอวนไมFน@อยกวFา 3 เซนติเมตร ลำละไมFเกิน 10 แถบ 

ในท่ีจับสัตว5น้ำ 

ห@วงน้ำ

ขาว 

หมูFท่ี 1 26 ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น อวนลอย

ปลา กุ@ง และปู ลอบปู เบ็ดตกมือ 

หมูFท่ี 2 100 ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น เบ็ดตกมือ 

เก็บหอยด@วยมือ 

หมูFท่ี 3 11 ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น เบ็ดตกมือ 

  หมูFท่ี 5 120 ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น อวน

ลอยปู และลอบปู 

แหลม

กลัด 

หมูFท่ี 1 825 ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น อวนลอย

ปลาเห็ดโคน อวนลอยปลากระบอก เบ็ดตกมือและเก็บหอย

ขาวโดยไมFใช@เคร่ืองมือคราดทุกชนิด 

หมูFท่ี 2 

3 พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีละ 

2 ไรF 

ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น เบ็ดมือ 

การดำน้ำเก็บหอยหรือยิงปลาโดยไมFประกอบ

อุปกรณ5เคร่ืองชFวยหายใจ 

สุสานโลมา หมูFท่ี 

5 

1,400 ห@ามมิให@ผู@ใดใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท 

ยกเว@น เบ็ดมือ แหลน หลาว ฉมวก แห เดินรุนเคย 

การดำน้ำเก็บหอยโดยไมFประกอบอุปกรณ5เคร่ืองชFวย

หายใจ และการเดินเท@า วางอวนลอยปลา ท่ีมีขนาด

ชFองตาอวนไมFน@อยกวFา 3 เซนติเมตร 

หมูFท่ี 6 และ 

หมูFท่ี 9 

1,000 ห@ามมิให@ผู@ใดใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท 

ยกเว@น เบ็ดมือ แหลน หลาว ฉมวก แห เดินรุนเคย 

การดำน้ำเก็บหอยโดยไมFประกอบอุปกรณ5เคร่ืองชFวย

หายใจ และการเดินเท@า วางอวนลอยปลา ท่ีมีขนาด

ชFองตาอวนไมFน@อยกวFา 3 เซนติเมตร 

 

 



 66 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/29 

 

 

 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราดเร่ือง กำหนดเคร่ืองมือทำการประมง วิธีทำการประมง 

และพ้ืนท่ีทำการประมงท่ีห@ามใช@ทำการประมงในท่ีจับสัตว5น้ำ พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ แผนท่ีแนบท@ายในภาคผนวก ก - 2 

 เขตพ้ืนท่ีอนุรักษ5พันธุ5สัตว5น้ำตามตารางท่ี 8-2 เปJนพ้ืนท่ีอนุรักษ5เดิมท่ีชุมชนได@ตกลงรFวมกันไว@กFอน

ประกาศ เพ่ือให@เปJนแหลFงท่ีอยูFอาศัยของสัตว5น้ำโดยมีการมีการวางซ้ังเชือก หญ@าทะเลเทียม หรือวัสดุตFางๆ     

ให@สัตว5น้ำใช@เปJนแหลFงอาศัยหลบภัย โดยแตFละหมูFบ@านมีการกำหนดกติกาและข@อกำหนดตFางๆ กัน โดยการทำ

ประชาคมหมูFบ@าน การประกาศเปJนเขดรักษาพันธุ5สัตว5น้ำและพ้ืนท่ีอนุรักษ5สัตว5น้ำตามประกาศคณะกรรมการ

ประมงจังหวัดตราดจึงสอดคล@องกับความต@องการของคนในชุมชน 

 

 

 

 

หมูFท่ี 10 155 ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น เบ็ดตกมือ 

อFาวใหญF หมูFท่ี 2 12 

 

ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น เบ็ดตกมือ 

หมูFท่ี 6 60 ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น เบ็ดตกมือ 

แหลม

งอบ 

แหลม

งอบ 

หมูF 3 และหมูF4 200 ห@ามมิให@ผู@ใดใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท ยกเว@น 

เบ็ดมือ อวนลอยปลา อวนลอยกุ@ง และอวนจมปู ลอบ

ปูท่ีมีขนาดชFองตาอวนโดยรอบไมFเล็กกวFา 2.5 น้ิว การ

เก็บหอยด@วยมือ 

เกาะกูด เกาะ

หมาก 

 96    ห@ามมิให@ผู@ใดใช@เคร่ืองมือทำการประมงทุกประเภท 

ยกเว@น เบ็ดมือ การดำน้ำเก็บหอยและยิงปลาโดยไมF

ประกอบอุปกรณ5เคร่ืองชFวยหายใจ 

คลองใหญF ไม@รูด ระยะ 200 

เมตร 

จากชายฝlmง

หมูF 4  

ถึงคลอง

ขุดหมูF 3 

2,330    ห@ามใช@เคร่ืองมือทำการประมงประเภทอวนจมปู 

และลอบปู 
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8.2 มาตรการบริหารจัดการด=านทรัพยากรทะเลชายฝOPง 

 การบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝlmงเก่ียวข@องกับหลายหนFวยงาน หนFวยงานหลัก ได@แกF    

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง มีภารกิจเพ่ืออนุรักษ5ดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง     

ให@มีความสมบูรณ5และย่ังยืน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmงได@จัดทำแผนแมFบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมุFงเน@น การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝlmงให@เกิดการบูรณาการ ใน พ.ศ. 2558 จึงได@ประกาศใช@พระราชบัญญัติสFงเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง พ.ศ. 2558 เพ่ือลดชFองวFางในการบังคับใช@กฎหมาย ให@เกิดความคลFองตัวในการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง ทำให@การควบคุม การสงวน อนุรักษ5 บำรุงรักษา การใช@ประโยชน5 

และการสFงเสริมการมีสFวนรFวมของประชาชน ได@รับการรองรับด@วยบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงมีผลบังคับใช@

อยF างเทF า เที ยม กัน  อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 5 ให@ มี คณ ะกรรมการคณ ะห น่ึ งเรียกวF า 

“คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmงแหFงชาติ และตามความใน

มาตรา 12 ให@มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmงจังหวัดสําหรับจังหวัดใดท่ีมีพ้ืนท่ีเพ่ือการปลูก   

การบํารุงรักษา การอนุรักษ5 และการฟ}~นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง รวมท้ังกำหนดให@มีมาตรา 16     

เพ่ือสFงเสริมการมีสFวนรFวมและสนับสนุนชุมชนชายฝlmงและองค5กรปกครองสFวนท@องถ่ิน ในการบริหารจัดการ 

การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ5 การฟ}~นฟู และการใช@ประโยชน5จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง      

โดยมีมาตรการในการคุ@มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง ดังน้ี 

1) มาตรการคุ@มครองในกรณีบุคคลกFอให@เกิดความเสียหายอยFางร@ายแรงตFอ ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝlmง (มาตรา 17) 

2) มาตรการคุ@มครองพ้ืนท่ีปwาชายเลน (มาตรา 18 และ มาตรา 19)  

3) มาตรการคุ@มครองพ้ืนท่ีคุ@มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง (มาตรา 20) 

4) การกำหนดมาตรการคุ@มครองในการปuองกันปlญหาการกัดเซาะชายฝlmง (มาตรา 21) 

5) มาตรการคุ@มครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmงอาจถูกทำลายหรือได@รับความเสียหาย

อยFางร@ายแรงเข@าข้ันวิกฤติ (มาตรา 22) 

6) กำหนดอำนาจของพนักงานเจ@าหน@าท่ีเพ่ือปฏิบัติการให@เปJนไปตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  

(มาตรา 24 – มาตรา 26) 

7) กำหนดบทกำหนดโทษในกรณีการไมFปฏิบัติตามคำส่ังของอธิบดีหรือผู@ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ในการ

ระงับการกระทำท่ีกFอให@เกิดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตFอทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง 

(มาตรา 27) การฝwาฝ}นหรือไมFปฏิบัติตามมาตรการคุ@มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmงตามท่ีกำหนด       

ในพ้ืนท่ีปwาชายเลนอนุรักษ5 พ้ืนท่ีคุ@มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง พ้ืนท่ีปuองกันการกัดเซาะชายฝlmง     
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หรือพ้ืนท่ีท่ีรัฐมนตรีออกประกาศเน่ืองจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmงอาจถูกทำลายหรือได@รับความ

เสียหาย อยFางร@ายแรงเข@าข้ันวิกฤติ  

 ท้ังน้ีจังหวัดตราดเปJนพ้ืนท่ีเปuาหมายหน่ึงในการทำพ้ืนท่ีคุ@มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง      

เพ่ือคุ@มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะสัตว5ทะเลหายาก ซ่ึงอยูFในระหวFางการรFางกฏกระทรวง  

นอกจากน้ียังมีอีกหลายหนFวยงานมีมาตรการในคุ@มครองทรัพยากรทะเลและชายฝlmง เชFน พระราชบัญญัติ

อุทยานแหFงชาติ พ.ศ. 2562 ภายใต@การกำกับดูแลของกรมอุทยานแหFงชาติ สัตว5ปwาและพันธุ5พืช เปJนรูปแบบ

ของ “พ้ืนท่ีคุ@มครองทางทะเล” (Marine Protected Area: MPA) โดยจัดต้ังหมูFเกาะช@างเปJนอุทยานแหFงชาติ 

มีพระราชกฏษฏีกากำหนดบริเวณท่ีดินเกาะช@างและเกาะใกล@เคียงในท@องท่ีตำบลเกาะช@าง และตำบลเกาะ

หมาก  ครอบคลุมพ้ืน่ี 650 ตารางกิโลเมตร โดยเปJนพ้ืนท่ีน้ำทะเล 458 ตารางกิโลเมตร หรือ 70 เปอร5เซ็นต5

ของพ้ืนท่ีอุทยานแหFงชาติ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติอุทยานแหFงชาติ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 

19 (2) ภายในอุทยานแหFงชาติห@ามมิให@บุคคลใดกระทำการ เก็บหา นำออกไป กระทำด@วยประการใด ๆ ให@เปJน

อันตราย หรือทำให@เส่ือมสภาพซ่ึงไม@ ดิน หิน กรวด ทราย แรF ปWโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน        

หรือกระทำการอ่ืนใดอันสFงผลกระทบตFอระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล@อม แตFเน่ืองจากมีชุมชนประมงต้ังถ่ินฐานและทำอาชีพประมงในเขตทะเลชายฝlmงเกาะช@าง            

กFอนประกาศเปJนอุทยานแหFงชาติ เพ่ือลดผลกระทบตFอชาวประมงจากข@อห@ามตามมาตรา 19 (2)          

อุทยานแหFงชาติหมูFเกาะช@างได@มีการจัดทำข@อตกลงกับชาวประมงเฉพาะท่ีอยูFในเขตอำเภอเกาะช@าง สามารถทำ

การประมงพ้ืนบ@านในเขตอุทยานได@ โดยมีการกำหนดวิถีการและประเภทเคร่ืองมือประมงเพ่ือปuองกัน

ผลกระทบตFอทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยาน  

 อยFางไรก็ตามแม@จะมีแนวการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmงแบบบูรณาการ

มีหลักการและแนวคิดในการจัดการบนฐานระบบนิเวศที่เชื่อมโยงคน เศรษฐกิจ และระบบสังคมเข@าเปJน

สFวนหนึ่งของระบบนิเวศ ความพยายามในการมีกลไกในการสร@างการมีสFวนรFวมรFวมของประชาชนของ

สองหนFวยงานหลักทั้งกรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง แตFการบริหารจัดการประมงแบบ

มีสFวนรFวมของผู@มีสFวนได@สFวนเสีย โดยเฉพาะประมงพ้ืนบ@านมีข@อจำกัดหลายอยFาง ด@วยระบบไมFได@ออกแบบ

กระบวนการเตรียมความพร@อมชาวประมงพ้ืนบ@านให@มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือรวบรวมประเด็นปlญหาและ

ข@อเสนอผFานผู@แทนของตนเอง  ชาวประมงสFวนใหญFโดยเฉพาะประมงพ้ืนบ@านยังไมFเข@าใจบทบาทและหน@าท่ี

คณะกรรมการประมงจังหวัด รวมท้ังไมFรู@วFามีกลไกดังกลFาวจึงไมFได@ใช@ประโยชน5น้ีในการเสนอแนวทางในการ

พัฒนาและแก@ไขปlญหาการประมง หรือการจัดเวทีประชาคมหรือระดมความเห็นในระดับชุมชนก็พบวFาไมFได@มี

กระบวนการสร@างความเข@าใจและส่ือสารประชาสัมพันธ5ให@ท่ัวถึงให@ชาวประมงเห็นถึงความสำคัญในการเข@ารFวม

แสดงความเห็น  นอกจากน้ีการออกกฏหมายและนโยบายยังมาจากรัฐสFวนกลางเปJนหลัก ชาวประมงจึงมี
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ความรู@สึกวFาถูกกระทำมากกวFาจะเปJนผู@รFวมในการบริหารจัดการประมง ทั้งข@อจำกัดในทางปฏิบัติเนื่องจาก

ในพ้ืนท่ีมีการซ@อนทับของหนFวยงานท่ีเก่ียวข@องหลายหนFวยงาน การตรากฎหมายเปJนการตอบสนอง

วัตถุประสงค5ด@านการจัดการทรัพยากรในแตFละด@านและอำนาจขององค5กรเปJนสำคัญ ทำให@เกิดความซ้ำซ@อน

ของกฎหมายและการใช@อำนาจของพนักงานเจ@าหน@าที่ รวมทั้งการประสานงานระหวFางหนFวยงานที่เกี่ยวข@อง

ไมFสอดคล@องกับการจัดการทรัพยากรประมงและชายฝlmงท่ีจะต@องจัดการแบบบูรณาการอยFางเปJนองค5รวมท้ัง

ระบบแล@วจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากกวFา ทำให@การบริหารจัดการประมงสร@างความยุFงยากให@กับชาวประมง

ในความไมFเข@าใจในระบบการบริหารจัดการท่ีซ้ำซ@อน เปJนปlจจัยหน่ึงท่ีเปJนอุปสรรคในการมีสFวนรFวมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการประมง  

8.3 การมีสFวนรFวมในการกำหนดกติกา กฏหมาย นโยบายของชาวประมงในจังหวัดตราด 

 นับต้ังแตFมีพระราชบัญญัติสFงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง พ.ศ. 2558 และ

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได@สFงเสริมกลไกการมีสFวนรFวมในการเสนอนโยบายในการจัดการประมง

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล@อม โดยกำหนดให@มีคณะกรรมการในระดับชาติและระดับ

จังหวัด โดยมีตัวแทนมาจากภาคสFวนที่เกี่ยวข@อง รวมทั้งจากชุมชนประมง ซึ่งตัวแทนชุมชนในจังหวัดตราด

เปJนแกนนำกลุFมท่ีทำกิจกรรมด@านอนุรักษ5ทรัพยากรทะเลและชายฝlmงและเปJนชาวประมง จากการสัมภาษณ5

ชาวประมงในอFาวตราดพบวFา การเข@าถึงในการเสนอข@อคิดเห็นเชิงนโยบายได@โดยทางอ@อม โดยการผFานการ

แสดงความคิดเห็นผFานผู@นำท่ีเปJนคณะกรรมการประมงหรือคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด    

ซ่ึงสFวนใหญFเปJนชาวประมงท่ีเปJนสมาชิกกลุFมอนุรักษ5หรือกลุFมประมง แตFในกรณีชาวประมงท่ีไมFได@เปJนสมาชิก

กลุFมประมงหรือกลุFมอนุรักษ5 ไมFคFอยได@รFวมกิจกรรมตFางๆในชุมชน การรับรู@ข@อมูลขFาวสารท่ีเก่ียวข@องมีน@อย 

โอกาสในการเข@ารFวมในการแสดงความเห็นหรือข@อเสนอในการกำหนดนโยบายจึงน@อยตามไปด@วย แม@เวที

ประชาคมเปWดโอกาสให@ชาวประมงรFวมในการกำหนดกติกาและวิธีการทำประมงในเชตทะเลชายฝlmง ซ่ึงแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการสร@างการมีสFวนรFวมในการกำหนดนโยบาย แตFไมFมีกระบวนในการให@ข@อมูลและเตรียมความคิด

ของชาวประมงในการรFวมแสดงความเห็น ท้ังการประชาสัมพันธ5ให@ตะหนักถึงความสำคัญในการรFวมเวที       

ไมFท่ัวถึง ทำให@ชาวประมงเข@ารFวมเวทีน@อย ผู@ท่ีเข@ารFวมไมFกล@าแสดงความเห็นเทFาท่ีควร  

 ดังน้ันในเชิงหลักการของนโยบายการสร@างการมีสFวนรFวมดี แตFยังมีข@อจำกัดในทางนำไปใช@ให@เปJนไป

ตามเจตนารมณ5 ด@วยการแปลงกฏหมายนโยบายสูFการปฏิบัติยังขาดกระบวนการสร@างการมีสFวนรFวมอยFาง

มีความหมาย ขาดมาตรการท่ีทำให@ชาวประมงทุกกลุFมท้ังชายและหญิงได@เข@ารFวมคิดและตัดสินใจ  
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บทท่ี 9 

สภาวะสังคมเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝOPง 

9.1 สภาวะสังคมของชุมชนประมงชายฝOPงจังหวัดตราด 

 ชาวประมงในจังหวัดตราดมีการอยูFกันเปJนกลุFมบ@าน สFวนใหญFต้ังบ@านเรือนตามแนวชายฝlmงและบริเวณ

ริมคลองท่ีเช่ือมตFอกับปากอFาวมาแตFสมัยบรรพบุรุษ เพ่ือให@สะดวกในการออกทำประมง จอดเรือ รวมท้ัง

สามารถเฝuาเรือและเคร่ืองมือประมงได@ ดังน้ันท่ีต้ังบ@านเรือนจึงไมFมีเอกสารสิทธ์ิ ในปlจจุบันชาวประมงต@องเสีย

คFาธรรมเนียมท่ีอยูFอาศัยท่ีต้ังในเขตลFวงล้ำลำน้ำตารางเมตรละ 50 บาท สมาชิกครัวเรือนโดยเฉล่ียประมาณ    

4-5 คน บางครัวเรือนเปJนครอบครัวขยายมีสมาชิกมากถึง 8 คน เน่ืองจากไมFมีท่ีดินเปJนของตนเองไมFสามารถ

ขยับขยายการต้ังบ@านเรือนหรือตFอเติมท่ีอยูFอาศัยได@เน่ืองจากอยูFในเขตลFวงล้ำลำน้ำตามกฏหมายจะไมFสามารถ

ขยายหรือตFอเติมบ@านเรือนเกินพ้ืนท่ีขออนุญาติ ข@อมูลจากรายงานประชุมเครือขFายผู@ได@รับผลกระทบเจ@าทFา 

พ.ศ. 2560 พบวFามีบ@านเรือนท่ี ต้ังในเขตลFวงล้ำลำน้ำ เฉพาะใน 18 ตำบลในจังหวัดตราด ประมาณ         

4,013 หลังคาเรือน ทั้งนี้ยังไมFรวมบ@านเรือนที่อยูFในเขตพื้นที่ปwาสงวน เชFน ชุมชนบ@านคลองนา ตำบลชำราก

ทุกครัวเรือนอยูFในเขตปwาสงวนทำให@ไมFสามารถเข@าถึงระบบสาธารณูปโภคของรัฐเทFาท่ีควร หรือมีแตFต@องเสีย

คFาใช@จFายในอัตราที่สูงกวFาบ@านเรือนที่มีโฉนด ทั้งนี้ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงเพียงอยFางเดียวสFวนใหญF

ไมFมีท่ีดินทำกินของตนเอง พ่ึงพิงรายได@จากการทำประมงเปJนหลัก  ลักษณะชุมชนยังพ่ึงพาอาศัยกัน มีความ

เปJนเครือญาติกัน เม่ือมีงานประเพณีโดยเฉพาะงานทางศาสนาคนในชุมชนยังรFวมแรงรFวมใจกัน สFวนใหญFเปJน

นับถือศาสนาพุทธ มีบางชุมชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เชFน บ@านน้ำเช่ียว สFวนใหญFชุมชนมีระบบสาธารณุปโภค

ข้ันพ้ึนฐาน เชFน ประปา ไฟฟuา  

9.1.1 อาชีพ  

การประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดตราด พบวFามีการประกอบอาชีพด@านเกษตรและประมง

มากท่ีสุดถึงร@อยละ 37.5 รองลงมาเปJนพนักงานบริการและพนักงานในร@านค@า ตลาด ร@อยละ 19.3 ค@าขายและ

ให@บริการตFางๆ ร@อยละ 15.6 ตามลำดับ (สำนักงานสถิติจังหวัดตราด, 2562 อ@างถึงใน สำนักงานจังหวัดตราด, 2562) 

จะเห็นได@วFาอาชีพเกษตรและประมงมีสัดสFวนมากท่ีสุด และจากงานศึกษาของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(2560) ศึกษาครัวเรือนท่ีทำประมงท้ังมีเรือและไมFมีเรือ จำนวน 1,074 ครัวเรือน พบวFา ครัวเรือนท่ีทำประมง

เปJนอาชีพหลักร@อยละ 87 รองลงมาทำประมงเปJนอาชีพเสริมทำการเกษตรเปJนอาชีพหลักร@อยละ 4        

อาชีพรับจ@างและเพาะเล้ียงสัตว5น้ำเปJนอาชีพหลักร@อยละ 3 ท้ังน้ีในชาวประมงมีการเพาะเล้ียงชายปลาใน

กระชังขนาดเล็กหน@าบ@านตัวเองเพื่อเปJนรายได@เสริม เชFน ปลากระพงและปลาเกùา นอกจากนี้มีการเลี้ยงหอย

ในทะเลท้ังในครัวเรือนท่ีทำประมงและทำสวน โดย หอยท่ีนิยมเล้ียงกันคือ หอยแมลงภูF และหอยนางรมในเขต

อำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญF ในครัวเรือนท่ีทำประมงเปJนอาชีพหลัก มีเพียงร@อยละ 24 ท่ีมีอาชีพเสริม 
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เน่ืองจากมีข@อจำกัดด@านความรู@และทักษะอ่ืนๆ ดังคำกลFาวชาวประมงพ้ืนบ@านหญิงบ@านคลองจาก ตำบลคลองใหญF

กลFาววFา 

  “ ความรู@ไม:มี คิดไม:ออกว:าจะทำอะไรเปXนอาชีพ เพราะทำประมงมาอย:างเดียว” ไมFประสงค5ออกนาม 

(ประชุมกลุFมยFอย, 12 มกราคม 2563)  

9.1.2 การศึกษาของชาวประมง 

จากงานศึกษามูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (2560) ศึกษาครัวเรือนท่ีทำประมงจำนวน 1,074 ครัวเรือน 

พบวFาชาวประมงชายและหญิงจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด ร@อยละ 68.5 และ 56.7 ตามลำดับ 

รองลงมาคือไมFได@เรียนหนังสือในชาวประมงชายร@อยละ 14.0 ผู@หญิงร@อยละ 21.6 (แผนภูมิท่ี 9 - 1) และพบวFา 

ชาวประมงท่ีมีอายุชFวง 51 - 60 ปn มีสัดสFวนท่ีไมFได@เรียนหนังสือสูงสุด ร@อยละ 37.8 (แผนภูมิท่ี 9 - 2) 

แผนภูมิท่ี 9 - 4 แสดงร=อยละระดับการศึกษาของหญิงชายชาวประมง 

 
ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560 
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แผนภูมิท่ี 9 - 5 แสดงร=อยละของชาวประมงท่ีไมFได=เรียนหนังสือแบFงตามชFวงอายุ (ปi) 

 
ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560 

9.2 การเข=าถึงบริการด=านสุขภาพและสวัสดิการการรักษา 

 จากรายงานความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (2560 อ@าง

จาก สำนักงานจังหวัดตราด, 2561) พบวFาประชากรในจังหวัดตราดเข@าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพร@อยละ 99.9 

โดยใช@สิทธิบัตรทองมากท่ีสุดร@อยละ 80.3 รองลงมาเปJนสิทธิประกันสังคมร@อยละ 9.4 และสิทธิรักษา

ข@าราชการร@อยละ 9.3 ตามลำดับ สอดคล@องกับงานศึกษาของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ี ย่ังยืน (2560) 

ทำการศึกษาครัวเรือนประมงจำนวน 1,074 ครัวเรือนของพบวFาครัวเรือนสFวนใหญFใช@บริการหลักประกัน

สุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ร@อยละ 70.0 ท่ีเข@ารับการรักษาตามคลีนิคเม่ือเจ็บปwวยเล็กน@อยหรือเพราะ

ต@องการรับการรักษาแบบรวดเร็วไมFต@องรอนาน 

9.3 การเข=าถึงการมีสFวนรFวมกิจกรรมชุมชนและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนชาวประมง  

 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมประเพณี เชFน งานบุญ งานศพ กิจกรรมพัฒนาหมูFบ@านโดยผู@หญิงจะเปJนคนเข@ารFวม

กิจกรรมปJนหลักเน่ืองจากผู@ชายต@องออกไปทำประมง เว@นแตFวันท่ีไมFได@ออกทำประมงหญิงชายก็จะสลับกันไป

รFวมกิจกรรม  

ในการเข@ารFวมอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ สFวนใหญFจะเปJนผู@หญิง เพราะงานพัฒนาอาชีพสFวนใหญFเปJนเร่ือง

การแปรรูปอาหาร ซ่ึงผู@ชายถือวFาเปJนงานของผู@หญิง และมองวFาอาชีพประมงเปJนรายได@หลักจึงให@น้ำหนักการ

ทำประมงเปJนหลัก ผู@ชายยังไมFให@ความสนใจในการพัฒนาอาชีพทางเลือกท่ีนอกเหนือจากการทำประมง   

เพราะมองวFาอาชีพประมงยังพออยูFได@ อบรมอาชีพเสริมรายได@น@อยกวFาทำประมง ตามคำกลFาวชาวประมง

พ้ืนบ@านหมูF 7 ตำบลคลองใหญF กลFาววFา 

“ เคยไปอบรมส:งเสริมอาชีพแล@วไม:อยากไปอีก เพราะอาชีพท่ีส:งเสริมรายได@น@อยทดแทนรายได@จากทำ

ประมงไม:ได@”  สมจิต แซFกgวย (สัมภาษณ5  12 มกราคม 2563)  
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 แม@จะรายได@ลดลงแตFถ@าอยูFแบบประหยัดก็ยังสามารถนำพาครอบครัวอยูFได@ เว@นแตFในบางชFวงท่ี

สถานการณ5ประมงไมFคFอยดี จับสัตว5น้ำไมFได@บFอยข้ึน อยFางกรณีท่ีบ@านอFาวชFอ ตำบลอFาวใหญF เรือประมงหลายราย

หยุดออกทำประมง และผู@ชายออกไปหางานอ่ืนทำนอกชุมชน เชFน รับจ@าง เปJนรปภ.  

 การรFวมกิจกรรมในการฟ}~นฟูอนุรักษ5ทรัพยากร เม่ือดูจากโครงสร@างคณะกรรมการกลุFมและแกนนำท่ี

เคล่ือนในการทำกิจกรรมฟ}~นฟูอนุรักษ5ท้ังการวางแผนการรวมประชุมกับเครือขFายตFางๆ เปJนผู@ชายเปJนหลัก 

ผู@หญิงจะเปJนผู@มีบทบาทอยูFเบ้ืองหลังในการสนับสนุนการทำกิจกรรม เชFน ดูแลอาหาร จัดการความสะอาด    

งานท่ีไมFต@องอาศัยความละเอียด เชFน คล่ีซ้ังเชือก เพาะกล@าไม@ (ภาพท่ี 9 - 1) 

ภาพท่ี 9 - 2  แสดงการเข=ามาสFวนรFวมในการทำกิจกรรมฟmnนฟูทรัพยากรของหญิงและชายในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560 

9.4 เศรษฐกิจกลุFมอาชีพประมงในจังหวัด 

 ใน พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑ5มวลรวมจังหวัดตราด ณ ราคาประจำปn มีมูลคFา 36,999 ล@านบาท โดยสาขา

ประมงมีมูลคFา 5,185 ล@านบาท (สัดสFวนร@อยละ 14.0) เปJนสาขาท่ีมีสัดสFวนผลิตมวลรวมมากเปJนอันดับสอง

รองลงมาจากสาขาเกษตร (แผนภูมิท่ี 9 - 3)  
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แผนภูมิท่ี 9 - 6 โครงสร=างเศรษฐกิจจังหวัดตราดปi 2557 

 
ท่ีมา : กลุFมงานยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัด, สำนักงานจังหวัดตราด, 2560 

9.4.1 รายได=ครัวเรือนประมง 

 รายได@เฉล่ียตFอครัวเรือนในจังหวัดตราด  พ.ศ. 2560 เทFากับ 27,796.68 บาท ตFอเดือน หรือประมาณ 

333,560.16 บาทตFอปn เม่ือเทียบกับรายได@เฉล่ียประเทศไทย ปn 2560 เทFากับ 26,946.43 บาทหรือประมาณ 

323,357 บาทตFอปn (สำนักสถิติแหFงชาติ, 2560) จะเห็นวFารายได@เฉล่ียครัวเรือนของครัวเรือนในจังหวัดตราด

สูงกวFารายได@เฉล่ียครัวเรือนประเทศไทย ในสFวนของครัวเรือนประมงซ่ึงเปJนภาคการผลิตท่ีสำคัญของ    

จังหวัดตราด จากงานศึกษาของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (2560) รายได@ของครัวเรือนจากการทำประมง

ใน 8 ตำบลรอบอFาวตราด พบวFา ครัวเรือนท่ีประมงพ้ืนบ@านท่ีใช@เรือขนาดต่ำกวFา 5 ตันกรอสทำการประมง 

สFวนใหญFมีรายได@อยูFในชFวง 50,000 – 100,000 บาทตFอปn คิดเปJนร@อยละ 41.5 ของครัวเรือนประมงท่ีมีเรือ

ต่ำกวFา 5 ตันกรอส รองลงมารายได@น@อยกวFา 50,000 บาทตFอปn ร@อยละ 31.2 ของครัวเรือนประมงท่ีมีเรือ  

ต่ำกวFา 5 ตันกรอส สFวนครัวเรือนท่ีทำประมงเรือขนาดต้ังแตF 5 - 9.9 ตันกรอส สFวนใหญFมีรายได@มากกวFา 

300,000 บาทตFอปn คิดเปJนร@อยละ 34.9 ของครัวเรือนประมงที่มีเรือต่ำกวFา 5 -9.9 ตันกรอส รองลงมา

มีรายได@ 50,000 - 100,000 บาทตFอปn ร@อยละ 19.0 ของครัวเรือนประมงท่ีมีเรือต่ำกวFา 5 - 9.9 ตันกรอส 

รายได@หลักชาวประมงพ้ืนบ@านมาจากการทำอวนกุ@ง อวนปูม@า ลอบปูม@า สFวนอวนลอยปลา อวนปลาทู       

ตกปลา ไสเคย เปJนรายได@เสริมในชFวงฤดูกาลสัตว5น้ำเหลFาน้ีเข@าเขตชายฝlmง สำหรับครัวเรือนท่ีทำประมง

พาณิชย5มีเรือขนาดตั้งแตF 10 - 14.9 ตันกรอส และครัวเรือนที่ใช@เรือประมงขนาด 15 - 29.9 ตันกรอส 

สFวนใหญFมีรายได@มากกวFา 300,000 บาท คิดเปJนร@อยละ 40.7 ของครัวเรือนประมงท่ีมีเรือต่ำกวFา 10 - 14.9 

ตันกรอส และร@อยละ 28.6 ของครัวเรือนประมงท่ีมีเรือต่ำกวFา 15 – 29.9 ตันกรอส (แผนภูมิท่ี 9 - 4)  

สาขาเกษตร 
34% 

สาขาประมง 
14% สาขาขายส3ง/ขายปลีก 

12% 

สาขาขนส3ง/จัดเก็บสินค@า 
10% 

สาขาโรงแรม/ภัตราคาร 
5% 

สาขาอุตสาหกรรม 
4% 

สาขาผลิตอ่ืนๆ 
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เรือประมงพาณิชย5จะออกทำประมงได@เกือบท้ังปn เน่ืองจากเรือมีขนาดใหญFสามารถทนคล่ืนลมได@มากกวFาเรือ

ขนาดเล็ก จึงมีรายได@สูงกวFาประมงพ้ืนบ@าน แตFมีคFาใช@จFายในการลงทุนทำประมงท่ีสูงกวFาเชFนเดียวกัน อยFางไรก็ตาม 

รายได@ชาวประมงไมFคFอยแนFนอนข้ึนอยูFกับจำนวนและราคาสัตว5น้ำท่ีจับได@ สำหรับประมงพ้ืนบ@านท่ีทำประมง

ในเขตทะเลชายฝlmงในชFวงฤดูมรสุมจะมีรายได@สูงกวFาชFวงฤดูแล@งเพราะสัตว5ทะเลข้ึนกับคล่ืนลมแตFฤดูฝนราคา

สัตว5น้ำจะต่ำกวFาฤดูแล@ง อยFางไรก็ตามหากคล่ืนลมแรงมากก็ไมFสามารถออกทำประมงได@ 

เม่ือเทียบกับรายได@ครัวเรือนประมงจะเห็นวFารายได@ตFอปnของครัวเรือนประมงพ้ืนบ@านท่ีมีเรือขนาดต่ำกวFา 

5 ตันกรอสสFวนใหญFมีรายได@ต่ำกวFารายได@เฉล่ียครัวเรือนในจังหวัดตราดและของประเทศ แตFครัวเรือนท่ีมี

เรือประมงมากกวFา 5 ตันกรอสข้ึนไปมีรายได@ใกล@เคียงกับรายได@เฉล่ียของจังหวัดตราดและของประเทศ  

แผนภูมิท่ี 9 - 7 รายได=จากการทำประมงตFอปiแบFงตามขนาดเรือ พ.ศ. 2560 

 
ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560   
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ต่ำกวIา 5 ตันกรอส 5-9.9 ตันกรอส 10<15 ตันกรอส 15<30 ตันกรอส 
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9.4.2 รายจFายครัวเรือนประมง 

รายจFายเฉล่ียตFอครัวเรือนในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 เทFากับ 20,198.98 บาท ตFอเดือน หรือประมาณ 

242.387.76 บาทตFอปn เม่ือเทียบกับรายจFายครัวเรือนเฉล่ียประเทศไทย พ.ศ 2560 เทFากับ 21,346 บาท    

หรือประมาณ 256,152 บาทตFอปn (สำนักสถิติแหFงชาติ, 2560) 

จากการศึกษารายจFายของครัวเรือนประมงของมูลนิธิการพัฒนาท่ีย่ังยืน (2560) โดยศึกษาเฉพาะ

คFาใช@จFายเพ่ือการยังชีพไมFรวมคFาใช@จFายลงทุนการประมง ได@แกF คFาอาหาร คFาสาธารณูปโภค คFารักษาพยาบาล 

คFาเลFาเรียนบุตรหลาน คFาใช@จFายด@านสังคม เชFน งานบวช งานแตFง พบวFาครัวเรือนท่ีทำการประมงพ้ืนบ@านมีเรือ

ขนาดต่ำกวFา 5 ตันกรอสมีคFาใช@จFายครัวเรือนเฉล่ียปnละ 96,351 บาท ครัวเรือนประมงท่ีเรือขนาดมากกวFา      

5 ตันกรอส มีรายจFายครัวเรือนมากกวFา 1 แสนบาทตFอปn ท้ังน้ีคFาใช@จFายครัวเรือนข้ึนอยูFกับขนาดของครอบครัว 

หากครัวเรือนใดมีสมาชิกมากและสมาชิกอยูFในวัยเรียนก็จะมีคFาใช@จFายสูง และการท่ีครัวเรือนท่ีมีเรือประมง

มากกวFา 5 ตันกรอสมีรายได@สูง (แผนภมิท่ี 9 - 5)  จะมีคFาใช@จFายสูงตาม เน่ืองจากมีการจับจFายซ้ือของในราคา    

ท่ีสูงรวมถึงคFาอาหารและคFาใช@จFายสFงบุตรหลานเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชน รวมท้ังคFารักษาพยาบาล 

เน่ืองจากมีการใช@จFายตามกำลังท่ีหาได@ (แผนภูมิท่ี 9 - 6) เม่ือเทียบกับรายจFายครัวเรือนของจังหวัดตราดและ

ของท้ังประเทศจะเห็นวFาคFาใช@จFายเฉล่ียตFอครัวเรือนประมงต่ำกวFา 

แผนภูมิท่ี 9 - 8  คFาใช=จFายครัวเรือนประมงเฉล่ียตFอปi แยกตามรายการแบFงขนาดเรือ พ.ศ. 2560 

 
ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560. 
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ต่ำกวFา 5 ตันกรอส 5 -9.9 ตันกรอส 10 -14.9 ตันกรอส 15 -29.9 ตันกรอส 
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แผนภูมิท่ี 9- 9 รายการคFาใช=จFายครัวเรือนประมงเฉล่ียตFอปi แยกตามรายการแบFงขนาดเรือ พ.ศ. 2560 

 
ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560. 

 จากแผนภูมิท่ี 9-6  พบวFาคFาอาหารเปJนคFาใช@จFายครัวเรือนสูงสุดของครัวเรือนประมง โดยครัวเรือนท่ี

ทำประมงด@วยเรือขนาดมากกวFา 15 ตันกรอส มีคFาใช@จFายคFาอาหารสูงกวFาเรือขนาดอ่ืนๆ ขณะท่ีครัวเรือนท่ีมี

เรือประมงขนาดต่ำกวFา 5 ตันกรอสมีคFาใช@จFายอาหารต่ำสุด คFาใช@จFายครัวเรือนท่ีสูงรองลงมาเปJนคFาศึกษาบุตร 

และคFาสาธารณูปโภค ตามลำดับ จากแผนภูมิท่ี 9 - 7 จะเห็นวFาคFาอาหารเปJนสัดสFวนคFาใช@จFายสูงท่ีสุดของ

ครัวเรือนประมง คิดเปJนร@อยละ 44 - 53 ของคFาใช@จFายครัวเรือนท้ังหมด รองลงมาคือคFาใช@จFายด@านการศึกษา

คิดเปJนร@อยละ 17 - 28 ของคFาใช@จFายครัวเรือนท้ังหมด เน่ืองจากคFาอาหารเปJนคFาใช@จFายท่ีเกิดข้ึนทุกวัน คFาข@าว 

คFาอาหารอื่นที่ไมFอาหารทะเล อาหารวFางและเครื่องดื่มตFางๆ ซึ่งรวมถึงคFาขนมของบุตรหลาน บางครัวเรือน

คFาขนมสูงถึง 100 บาทตFอคนตFอวัน 

9.4.3 หน้ีสินและความสามารถในการจัดการหน้ีสิน 

จากข@อมูลสำนักสถิติแหFงชาติ (2560) หน้ีสินเฉล่ียตFอครัวเรือนในจังหวัดตราด  พ.ศ. 2560 เทFากับ 

193,674.99 บาท สำหรับหน้ีสินเฉล่ียครัวเรือนประมง จากการศึกษาของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (2560) 

พบวFาครัวเรือนประมงท่ีมีเรือขนาดต่ำ 15 ตันกรอส มีหน้ีสินเฉล่ียตFอครัวเรือนต่ำกวFาหน้ีสินเฉล่ียตFอครัวเรือน

ของจังหวัดตราด ขณะท่ีครัวเรือนประมงท่ีมีเรือประมง 15 - 29.9 ตันกรอสมีหน้ีสินเฉล่ียสูงกวFาหน้ีสินเฉล่ีย

ของครัวเรือนจังหวัดตราด   
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ในสFวนของการจัดการหนี้สินโดยศึกษาจากการลดลงของหนี้สินของครัวเรือน พบวFาครัวเรือนประมง

ท่ีสFวนใหญFทำประมงพ้ืนบ@านมีสัดสFวนหน้ีสินลดลงมากกวFาครัวเรือนท่ีทำประมงพาณิชย5 โดยครัวเรือนท่ีมีขนาด

เรือต่ำกวFา 5 ตันกรอส และครัวเรือนประมงที่มีเรือขนาด 5 - 9.9 ตันกรอส มีสัดสFวนครัวเรือนที่ลดหนี้สิน

ได@สูงสุดคือ ร@อยละ 41.0 และร@อยละ 35.0 ตามลำดับ โดยครัวเรือนท่ีมีสัดสFวนหน้ีสินลดลงน@อยสุดคือ          

ร@อยละ 15.0 เปJนครัวเรือนท่ีทำประมงพาณิชย5ขนาดเรือ 15 - 29.9 ตันกรอส แสดงให@เห็นวFาเรือประมงพาณิชย5  

ท่ีขนาดไมFใหญFมีภาระคFาใช@จFายสูงเม่ือเทียบกับรายได@ จึงทำให@การคืนหน้ีสินมีสัดสFวนน@อย (แผนภูมิท่ี 9 - 7) 

แผนภูมิท่ี 9 - 7 หน้ีสินเฉล่ียและร=อยละหน้ีสินท่ีลดลงของครัวเรือนประมง แบFงตามขนาดเรือ พ.ศ. 2560 

 

ท่ีมา : สัมภาษณ5, 2560.  

 พ.ศ. 2562 จากการประชุมกลุFมยFอยชาวประมงในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดตราด พบวFา หน้ีสิน

ชาวประมงเพ่ิมข้ึนจากรายได@ท่ีลดลงเน่ืองจาก สัตว5น้ำท่ีจับได@ลดจำนวนลง ทำให@ต@องยืมเงินเพ่ือลงทุนซ้ือ

เคร่ืองมือประมงเพ่ิมข้ึน ดังคำกลFาวของชาวประมงพ้ืนบ@านหญิงบ@านคลองจาก ตำบลคลองใหญFกลFาววFา 

“ปlจจุบันไมFมีเงินเก็บไว@เปล่ียนเน้ืออวน ต@องกู@กองทุนประมงมาลงทุนเคร่ืองมือประมง กู@ได@รายละ 

20,000 บาท ให@ผFอนสFง 2 ปn” (วงจันทร5 วิเวก, 12 มกราคม 2563) 

 รายจFายท่ีเพ่ิมข้ึนขณะท่ีรายได@ลดลงทำให@กระทบความสามารถในการคืนหน้ีสินเดิมท่ีเคยกู@ ปlญหาย่ิง

วนเวียนซ้ำเติมเน่ืองจากมีการเพ่ิมจำนวนเคร่ืองมือประมงและจำนวนคนทำประมงพ้ืนบ@านเพ่ิมข้ึน สัตว5น้ำ

เจริญเติบโตไมFทันชาวประมงต@องลงทุนทำเคร่ืองมือประมงหลายอยFางเพ่ือให@มีรายได@เทFาเดิม ขณะเดียวกัน

พบวFาใน พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจตกต่ำ สFงผลกระทบตFอความต@องการซ้ืออาหารทะเลลดลง คนต@องการประหยัด

คFาใช@จFายทำให@ราคาสัตว5น้ำในชFวงฤดูแล@งท่ีเดิมเคยราคาสูง ราคาต่ำกวFาปnท่ีผFานๆ มา รายได@ชาวประมงจึงลดลง 

 

84,946 108,264 
83,371 

295,407 41
35

23

15

0

10

20

30

40

50

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

ต่ำกว&า 5 ตัน
กรอส 

5 -9.9 ตันกรอส 10 -14.9 ตัน
กรอส 

15 -29.9 ตัน
กรอส 

ร@อ
ยล

ะห
นี้สิ

นล
ดล

ง

หนี้
สิน

 (บ
าท

)

ขนาดเรือ

81 



 79 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/29 

 

 

 

9.4.4 แหลFงเงินกู=  

แหลFงเงินกู@ท่ีครัวเรือนประมงนิยมกู@มากท่ีสุด คือ กองทุนหมูFบ@านและกลุFมสัจจะออมทรัพย5 เน่ืองจาก

เข@าถึงได@งFาย ใช@วิธีการประกันกลุFม ไมFต@องใช@หลักทรัพย5ค้ำประกัน เน่ืองจากชาวประมงสFวนใหญFไมFมีท่ีดินและ

ท่ีดินท่ีอยูFอาศัยอยูFในเขตเจ@าทFาไมFมีเอกสารสิทธิ เม่ือจำแนกตามขนาดเรือพบวFาครัวเรือนท่ีมีเรือต่ำกวFา 5 ตัน

กรอส กู@จากกองทุนหมูFบ@านมากท่ีสุดร@อยละ 40.0 รองลงมาคือกู@จากกลุFมสัจจะออมทรัพย5 ร@อยละ 31.0

เชFนเดียวกับครัวเรือนประมงท่ีมีเรือมากกวFา 5 - 9.9 ตันกรอส กู@จากกองทุนหมูFบ@านและกลุFมสัจจะออมทรัพย5

มากสุดแตFท่ีนFาสนใจกลุFมน้ีคือกู@หน้ีนอกระบบสูงถึงร@อยละ 20.0 สFวนครัวเรือนท่ีมีเรือประมงมากกวFา           

15 - 29.9 ตันกรอส กู@ยืมจากญาติและเพ่ือนมากท่ีสุดร@อยละ 21.0 รองลงมาคือกู@จากกองทุนหมูFบ@านและ   

กลุFมสัจจะออมทรัพย5 ตามแผนภูมิท่ี 9 - 8 

แผนภูมิท่ี 9 - 8 แหลFงเงินกู=ยืมครัวเรือนประมงแบFงตามขนาดเรือ พ.ศ. 2560 

 
ท่ีมา : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 2560.  

 จากข@อมูลข@างต@นจะพบวFา การดำรงชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ@านโดยท่ัวไปแม@วFาจะมีความคล@ายคลึงกัน 

ฐานะเศรษฐกิจครัวเรือนประมงสFวนใหญFทำประมงพ้ืนบ@านก็ไมFตFางกันมาก แตFยังมีความแตกตFางอยูFบ@างในเร่ือง

ของการจัดการประมง การหาอยูFหากินและใช@ชีวิตของแตFละสถานภาพ ท่ีสFงผลตFอคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ครัวเรือน เชFน จำนวนสมาชิกครัวเรือนท่ีเปJนวัยทำงานตFอสมาชิกครัวเรือนท่ียังพ่ึงพิงวัยทำงาน ต@นทุนจาก

ครอบครัวเดิม การบริหารจัดการเงินในครอบครัว สุขภาพของคนในครัวเรือน ทักษะอาชีพ โอกาสในการศึกษา    
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9.4.5 เศรษฐกิจของครัวเรือนประมงท่ีทำประมงปลาทู 

สำหรับครัวเรือนท่ีเคยทำประมงปลาทู เม่ือเปรียบเทียบรายได@ในอดีตกFอนปลาทูลดลงคือ พ.ศ. 2558 

กับปlจจุบัน พ.ศ. 2562 จากตารางท่ี 9 - 1 พบวFารายได@ลดลงท้ังประมงพ้ืนบ@านและประมงพาณิชย5 โดย

ครัวเรือนประมงพ้ืนบ@านท่ีมีเรือต่ำกวFา 5 ตันกรอส  รายได@ลดลงเน่ืองจากทรัพยากรปูม@าและกุ@งลดจำนวนลง 

รวมท้ังรายได@ในชFวงฤดูปลาทูลดลงมากหรือบางคร้ังไมFได@เลย ตามคำกลFาวของชาวประมงพ้ืนบ@านจาก ตำบล

คลองใหญF ได@กลFาวไว@วFา 

 “ ปลาทูไม:ได@หายไปอย:างเดียว แต:กุ@งและสัตวfน้ำอ่ืนๆก็หายไปด@วย ป̂ก:อนๆ มีรายได@วันละ 1,000 บาท 

ปiจจุบันไม:มีของ บางวันออกไปทำประมงไม:ได@อะไรเลย บางวันได@ประมาณ 100 บาท  ขณะท่ีเรือลากแขก

ออกไปวันเดียวกวาดเอาหมดคืน 3-4 หม่ืนบาท แจ@งเจ@าหน@าท่ี ก็ไม: มีใครมาจับ” (ประชุมกลุFมยFอย)             

12 มกราคม 2563. 

 สำหรับครัวเรือนท่ีทำประมงพาณิชย5 รายได@หลัง พ.ศ. 2558 ลดลงเน่ืองจากทรัพยากรสัตว5น้ำลดลง

เชFนเดียวกันประกอบกับต@นทุนคFาดำเนินการทำเอกสารด@านแรงงานเพ่ิมสูงข้ึน ความคุ@มทุนในการทำประมง

ลดลงร@อยละ 50 ในคFาใช@จFายครัวเรือนข้ึนกับลักษณะครอบครัว ในครอบครัวท่ีมีสมาชิกมากและอยูFในวัยเรียน

โดยเฉพาะชFวงอุดมศึกษาคFาใช@จFายครอบครัวก็จะสูงตามไปด@วยโดยเฉพาะคFาเลFาเรียนและคFาอาหารเปJน

คFาใช@จFายหลัก สFวนคFาใช@จFายในการลงทุนทำประมงสำหรับเรือประมงพ้ืนบ@านไมFสูงมากสFวนใหญFเปJนคFาน้ำมัน

เรือ แตFสำหรับเรือประมงพาณิชย5คFาใช@จFายในการลงทุนทำประมงสูง ท้ังคFาแรงลูกจ@าง คFาน้ำมันเรือ 

คFาธรรมเนียมในการดำเนินการด@านเอกสารจ@างแรงงานประมงดังน้ันประมงพาณิชย5มีภาวะกดดันด@านเศรษฐกิจ

คFอนข@างสูง โดยเฉพาะเรือประมงพาณิชย5ท่ีมีเรือไมFเกิน 30 ตันกรอส เน่ืองจากเงินทุนเปJนในลักษณะหมุนเวียน

เปJนรอบตFอรอบ เม่ือขาดทุนตFอเน่ืองสFงผลตFอหน้ีสินครัวเรือนสูงตามไปด@วย จะเห็นได@วFาชFวงหลัง พ.ศ. 2558 

ครัวเรือนประมงท้ังพ้ืนบ@านและประมงพาณิชย5 รายได@ไมFเพียงพอกับคFาใช@จFาย พบวFาผู@หญิงในครัวเรือน  

ประมงพาณิชย5ลักษณะน้ีมีภาวะเครียดคFอนข@างสูงท้ังจากรายได@ท่ีไมFเพียงพอ หากครัวเรือนน้ันพ่ึงพิงการทำ

ประมงเพียงอยFางเดียวโดยไมFมีรายได@จากชFองทางอ่ืน (ตารางท่ี 9 - 2) 

 โดยสรุปจะเห็นวFาลักษณะเศรษฐกิจครัวเรือนประมงในจังหวัดตราด ความม่ันคงทางรายได@น@อย    

ด@วยสัตว5น้ำเศรษฐกิจหลัก และปลาทูซ่ึงเคยเปJนรายได@เสริมชFวงฤดูกาลปลาทูเข@าอFาวลดจำนวนลง สFงผลตFอ

ความม่ันคงในอาชีพและความม่ันคงทางอาหาร หน้ีสินเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีคFาใช@จFายในครัวเรือนไมFได@มีแนวโน@ม

ลดลงมีแตFเพ่ิมข้ึนสวนทางกับรายได@ท่ีลดลง ทำให@เกิดความเครียดในครอบครัว โดยเฉพาะผู@หญิงท่ีแบกรับ

ภาระหน@าท่ีในการดูแลการเงินในครอบครัว   
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ตารางท่ี 9 - 1 รายได/ ค1าใช/จ1ายและหน้ีสินครัวเรือนประมงพ้ืนบ/านท่ีทำประมงปลาทูในจังหวัดตราด 

ขนาด

เรือ 

อาชีพหลัก อาชีพเสริม สมาชิกครัวเรือน 

(คน) 

รายได:ต<อเดือน

ก<อน พ.ศ. 2558 

รายได:ต<อเดือน

หลัง พ.ศ. 2558 

รายจ<าย

เฉล่ียต<อ

เดือน 

หน้ีสิน สาเหตุกู: 

<5 ตัน

กรอส 

ทำประมงอวนปู 

อวนกุ:ง 

อวนปลาทู 3 กอง 

ก<อสร:างและ

รับจ:างทำอาหาร 

6 

(ทำงาน 2 คน) 

20,000 – 30,000 5,000 – 10,000 20,000  600,000 ค<าเรียนลูกและ

ค<าใช:จ<ายในครอบครัว 

<5 ตัน

กรอส 

ทำประมง อวนกุ:ง 

4 กอง 

อวนปลาทู 3 กอง 

ลอบปู   

เล้ียงหอยแมลงภู< 3 

(ทำงาน 2 คน) 

40,000 10,000 10,000 15,000 ลงทุนซ้ือเคร่ืองมือ

ประมง 

<5 ตัน

กรอส 

ทำประมงอวนกุ:ง 3 

กอง อวนปลา 3 กอง 

ไม<มี 3 

(ทำงาน 2 คน) 

15,000 1,500 - 8,000 10,000 0  ยังไม<กู:ใช:เงินเก็บ 

<5 ตัน

กรอส 

ทำประมงอวนกุ:ง   

อวนปลา  เป\ดตก

ปลา 

ไม<มี 3 

(ทำงาน 2 คน) 

9,000 - 15,000 7,000 - 8,000 10,000 20,000 ซ<อมเคร่ืองมือประมง

และใช:จ<ายใน

ครอบครัว 

<5 ตัน

กรอส 

ทำประมง 

อวนปู อวนกุ:ง 

อวนปลาทู 

รับจ:างทำลอบปู 5 คน 

(ทำงาน 2 เรียน 

3 คน) 

25,000 – 35,000 20,000 - 30,000 20,000 - 30,000 จ<าย 6,700 

บาท/เดือน 

การศึกษาบุตร 

ท่ีมา : สัมภาษณd, 2563 
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ตารางท่ี 9- 2 รายได/ ค1าใช/จ1ายและหน้ีสินครัวเรือนประมงพาณิชยJท่ีมีปลาทูเปKนผลผลิตพลอยได/ในจังหวัดตราด  

ท่ีมา : สัมภาษณd, 2563 

ขนาด

เรือ 

อาชีพหลัก อาชีพ

เสริม 

สมาชิกครัวเรือน 

(คน) 

รายได:ต<อเดือน

ก<อน พ.ศ. 2558 

รายได:ต<อหลังก<อน 

พ.ศ. 2558 

รายจ<ายครัวเรือน

เฉล่ียต<อเดือน 

หน้ีสิน สาเหตุกู: 

7.8 ตัน

กรอส 

อวนครอบ

ปลากะตัก 

ทำของ

ชำร<วย 

9 คน 

(ทำงาน 4 คน ) 

80,000 – 

100,000 

42,000 20,000 มาก 100,000 ลงทุนทำประมงและ

ค<าใช:จ<ายครัวเรือน 

28 ตัน

กรอส 

30 ตัน

กรอส 

 

อวนครอบ

ปลากะตัก 

อวนลอยปลา

อินทรียd 

ขายของ

ชำ 

5 คน 

(ทำงาน 2 คน ) 

มากกว<า 300,000 น:อยกว<า 300,000 300,000 ไม<มี - 
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 ลักษณะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนประมงโดยสรุปจะเห็นได?ว@าครัวเรือนประมงในจังหวัดตราดมีชีวิต

พ่ึงพิงทรัพยากรทะเลเปJนหลัก โดยรายได?หลักชาวประมงพ้ืนบ?านมาจากสัตวMน้ำเศรษฐกิจ คือ กุ?ง และปูม?า   

เปJนหลัก รองลงมาเปJนปลาและปลาหมึก ปลาทูไม@ได?เปJนเศรษฐกิจหลักของประมงพ้ืนบ?าน ส@วนครัวเรือน

ประมงพาณิชยM รายได?จากสัตวMน้ำรวมหลายชนิด เช@น ปลาชนิดต@างๆ ปูม?า ปลาหมึกต@างๆ กุ?ง ท้ังน้ีข้ึนกับ

เคร่ืองมือประมงท่ีใช? แม?รายได?จะสูงกว@าประมงพ้ืนบ?านแต@มีความไม@แน@นอนของรายได? ด?วยปริมาณสัตวMน้ำ

ลดลงจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทะเลและชายฝSTง จึงสร?างผลกระทบต@อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ

ครัวเรือนประมงพ้ืนบ?านและประมงพาณิชยM ขณะท่ีการศึกษาชาวประมงส@วนใหญ@อยู@ระดับประถมศึกษา และมี

ทักษะในการทำประมงเปJนหลัก ทางเลือกในการประกอบอาชีพอ่ืนจึงมีน?อย ท้ังภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจ

ทำให?ไม@มีเวลาพัฒนาทักษะในงานอาชีพทางเลือก รวมท้ังการเข?าถึงข?อมูลท่ีไม@เพียงพและล@าช?าทำให?การเข?า

ร@วมคิดและตัดสินใจในการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝSTง โดยเฉพาะผู?หญิงประมง  

ผลกระทบการลดลงของสัตว1น้ำเศรษฐกิจและปลาทูต>อสังคมเศรษฐกิจของชาวประมงหญิงชาย 

 จากการสัมภาษณMชาวประมงพื้นบ?านและประมงพาณิชยM ได?ให?ข?อมูลว@า ปลาทูเริ่มลดจำนวนลง

อย@างเห็นได?ช?ดไปประมาณ 3 - 7 ป̂ท่ีแล?ว โดยป̂ 2559 - 2561 บางตำบลไม@พบปลาทูเลย เช@น ตำบลอ@าวใหญ@ 

ตำบลไม?รูด ปลาทูเพ่ิงจะกลับมาในป̂ 2562 แม?ปลาทูไม@ใช@เศรษฐกิจหลักของประมงพ้ืนบ?านแต@ก็สร?าง

ผลกระทบมีดังต@อไปน้ี 

1. ส@งผลต@อความม่ังคงทางการเงินของครัวเรือนประมงท่ีทำประมงปลาทู ในอดีตช@วงฤดูปลาทูชาวประมง

จะมีรายได?เพ่ิมจากการจับปลาทู ทำให?ฐานะการเงินในครอบครัวม่ันคงข้ึน มีรายได?ท่ีจะบรรเทาหน้ีสินท่ีกู?ยืมมา

และมีเงินทุนเก็บไว?ซ@อมแซมเรือและเคร่ืองมือประมง แต@เม่ือปลาทูหายไป รายได?เสริมท่ีเคยมีก็หายไป          

ท้ังรายได?หลักจากกุ?ง ปูม?า ก็ลดลงด?วย ต?องทำงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือให?มีรายได?เท@าเดิมหรือเพียงพอกับค@าใช?จ@าย 

ผู?หญิงซ่ึงเปJนผู?ดูแลการเงินในครอบครัว เม่ือรายได?ไม@เพียงพอต?องกู?ยืมจากกองทุนต@างๆในหมู@บ?านหรือการยืม

จากญาติหรือจากแพปลาซ่ึงส@วนใหญ@คนทำการกู?ยืมรวมท้ังการวางแผนในการคืนเงินกู?ยืมเปJนผู?หญิง เม่ือถึง

เวลาต?องคืนเงินกู?แล?วไม@มีผู?หญิงจะเปJนคนแรกท่ีแบกรับภาวะความเครียด ขณะท่ีผู?ชายก็ถูกกดดันในการออก

ทำประมงมากข้ึนแม?มีความเส่ียงไม@คุ?มทุน ประกอบกับทางเลือกในการหารายได?ของผู?หญิงและผู?ชายมีน?อย 

หากครอบครัวใดผู?หญิงมีทักษะในการทำอาหารก็เปJนทางเลือกหน่ึงในการสร?างรายได? แต@ในทางหน่ึงทำให?

ผู?หญิงทำงานหนักเพ่ิมข้ึนเช@นกัน  

2. สูญเสียอาชีพ ชาวประมงท่ีเคยทำอวนปลาทูเปJนหลักต?องเปล่ียนอาชีพไปทำเคร่ืองมือประมงชนิดอ่ืน

หรือทำอาชีพอ่ืน เน่ืองจากปลาทูและปลาชนิดอ่ืนๆ ลดลง โดยเฉพาะปลาทูซ่ึงราคาดีกว@าปลาหลายชนิด     

บางครอบครัวไม@มีเงินเปล่ียนเคร่ืองมือประมงและไม@มีความชำนาญยังคงทำอวนปลาต@อ แต@รายได?ลดลงมาก 
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เน่ืองจากปลาท่ีได?มูลค@าน?อย เช@น ปลาแปgน ปลาโคก ขายเปJนปลาเหย่ือซ่ึงราคาต่ำกว@าปลาทู 4 - 5 เท@า        

จึงต?องจับปริมาณมากข้ึนเพ่ือให?มีรายได?ใกล?เคียงกับท่ีเคยได?จากปลาทู  

3. แหล@งอาหารโปรตีนมีคุณค@าโภชนาการสูง ในทะเลไทยหายไป ปลาทูเปJนอาหารตามฤดูกาล          

ของชาวประมงในจังหวัดตราด เม่ือถึงฤดูจะมีปลาทูให?กินและเปJนของฝากแบ@งปSนให?กับญาติและเพ่ือนบ?าน

ช@วยลดค@าใช?จ@ายเร่ืองอาหาร แม?จะมีปลาชนิดอ่ืนเปJนอาหารได? แต@รสชาติและคุณค@าอาหารต@างจากปลาทู 
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บทท่ี 10 

วิเคราะห1ผลการศึกษาและขKอเสนอแนะ 

10.1 วิเคราะห1ผลการศึกษา 

 ตามหลักการบริหารจัดการบนฐานระบบนิเวศเพ่ือทำให?เกิดความสมดุลยMในการใช?และดูแลทรัพยากร

ท่ีย่ังยืน ความเปJนอยู@ของประชาชนดีข้ึนมีธรรมาภิบาล โดยมองเปJนองคMรวมเช่ือมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ 

เศรษฐกิจและสังคมให?เปJนส@วนหน่ึงของระบบนิเวศ จากการศึกษาวิเคราะหMผลได?ดังน้ี 

ความม่ันคงภาคประมงในจังหวัดตราด ข้ึนกับความย่ังยืนของผลผลิตจากฐานทรัพยากรทะเลและชายฝSTงซ่ึงเปJน

แหล@งท่ีอยู@อาศัยของสัตวMน้ำ ซ่ึงทะเลตราดยังมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับการอยู@อาศัยของสัตวMน้ำ ท้ังคุณภาพน้ำ

ทะเล ปริมาณอาหารและอุณหภูมิน้ำทะเล อย@างไรก็ตามแหล@งท่ีเปJนท่ีหลบภัยและอนุบาลสัตวMน้ำท้ังปjาชายเลน 

ปะการังและหญ?าทะเล มีความเส่ือมโทรมและลดจำนวนลงจากในอดีตจากการกิจกรรมของมนุษยM ท้ังจากการ

ท@องเท่ียว การเพาะเล้ียงและการทำประมง โดยเฉพาะการประมงมีการพัฒนาการเคร่ืองมือประมงและจำนวน

เคร่ืองมือประมงท่ีเพ่ิมข้ึน แต@อัตราการจับสัตวMกลับมีแนวโน?มลดลงทุกป̂ท้ังประมงพ้ืนบ?านและประมงพาณิชยM 

สะท?อนถึงการใช?ประโยชนMทรัพยากรท่ีเกินศักยภาพการฟlmนตัวของทรัพยากร ท้ังการจับสัตวMน้ำท่ียังไม@ได?ขนาด

โดยเฉพาะของประมงพาณิชยMท่ีขนาดสัตวMน้ำท่ีจับได?มีขนาดเล็กกว@าขนาดสัตวMน้ำเร่ิมสืบพันธุMถึงร?อยละ 90 – 100 

ขณะท่ีประมงพ้ืนบ?านมีการใช?เคร่ืองมือจับสัตวMน้ำเศรษฐกิจเพ่ือใช?บริโภคเปJนหลัก เหล@าน้ีเก่ียวข?องถึงการ

บริหารจัดการประมง แม?จะมีมาตรการต@างๆ ของหน@วยงานหลักคือ กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝSTง รวมถึงการสร?างกลไกคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด เพ่ือสร?างการมีส@วนร@วมในการ

บริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝSTง ซ่ึงการลดลงของทรัพยากรประมงสะท?อนให?เห็นว@ากลไก

ดังกล@าว ยังมีข?อจำกัดในการสร?างมีส@วนร@วมอย@างมีความหมายของชาวประมงโดยเฉพาะประมงพ้ืนบ?านซ่ึงเปJน

กลุ@มประมงส@วนใหญ@ของจังหวัดตราด ท้ังยังขาดกระบวนการสร?างความเข?าใจและเตรียมความพร?อม

ชาวประมงในการเสนอความคิดเห็นผ@านผู?แทนหรือการเสนอต@อกลไกระดับจังหวัดโดยตรง ขาดมาตรการท่ี

สร?างการมีส@วนร@วมของประมงพ้ืนบ?านท้ังหญิงและชาย รวมถึงการขาดการประชาสัมพันธMให?ข?อมูลชาวประมง

อย@างทั่วถึง เพียงพอและทันการณM ทำให?เวทีเสนอความคิดเห็นทางนโยบายชาวประมงพื้นบ?านเข?าร@วมน?อย

และไม@กล?าแสดงความคิดเห็น แม?จะมีการรวมกลุ@มชาวประมงหรือกลุ@มอนุรักษMแต@เปJนรายชุมชน ไม@มีการ

รวมกลุ@มในระดับจังหวัด ขณะท่ีประมงพาณิชยMมีการรวมตัวเปJนสมาคมมีการประชุมสมาชิกเพ่ือให?ผู?แทน

นำเสนอข?อเสนอต@างๆแทนสมาชิกได? อย@างไรก็ตามการบริหารจัดการประมงยังเปJนในลักษณะรวมศูนยMการ

ตัดสินใจ หลายมาตรการเปJนลักษณะสั่งการจากบนลงล@าง จึงเปJนปSญหาและข?อจำกัดที่ทำให?ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการประมงซ่ึงข?อมูลท่ีสะท?อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประมง คือ การลดลง
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จำนวนสัตวMน้ำท่ีจับได?และรายได?ของครัวเรืองประมงพ้ืนบ?าน ต่ำกว@าค@าเฉล่ียของรายได?ของจังหวัดและ

ระดับประเทศ ซ่ึงเก่ียวโยงกับการลดลงของทรัพยากรสัตวMน้ำท้ังกุ?ง ปูม?า ซ่ึงเปJนเศรษฐกิจหลักของครัวเรือน

ประมงพ้ืนบ?าน รวมท้ังสัตวMน้ำท่ีเปJนรายได?เสริม เช@น ปลาทูทำให?รายได?ชาวประมงไม@แน@นอน นำไปสู@การกู?ยืมเงิน

ทำให?เกิดหน้ีสิน แม?ครัวเรือนประมงพ้ืนบ?านจะมีหน้ีสินเฉล่ียต@อครัวเรือนต่ำกว@าประมงพาณิชยMและ

ความสามารถในการคืนหน้ีสูงกว@าครัวเรือนประพาณิชยMแต@มีการกู?ยืมอย@างต@อเน่ืองจากความไม@แน@นอนของรายได?

จากการประมงซ่ึงเปJนรายได?หลัก สำหรับประมงพาณิชยMแม?ว@าจะมีรายได?สูงกว@าประมงพ้ืนบ?าน มีความไม@

ม่ันคงในเศรษฐกิจของครัวเรือนเช@นกัน ด?วยรายจ@ายในการลงทุนประมงและค@าใช?จ@ายทางสังคมและการดำรงชีพ

ท่ีสูงกว@า มีรายได?มากแต@มีการใช?จ@ายท่ีสูงตามไปด?วย ครัวเรือประมงพาณิชยMจะมีความเครียดและความกดดัน

จากรายจ@ายและหน้ีสินสูง ซ่ึงความเครียดน้ีตกหนักอยู@กับผู?หญิงซ่ึงมีบทบาทในการดูแลการเงินในครอบครัว  

 ดังน้ันความไม@ ม่ังคงในชีวิตชาวประมงพ้ืนบ?านไม@เกิดจากการลดลงของปลาทูเพียงอย@างเดียว         

แต@ด?วยสัตวMน้ำท่ีเปJนเศรษฐกิจหลักของชาวประมง เช@น กุ?ง ปูม?า ลดจำนวนลง ปลาทูเปJนเพียงปSจจัยเสริมให?เกิด

ความม่ันคงรายได?และอาหารเพ่ิมข้ึน ด?วยประมงพ้ืนบ?านเปJนการประมงในเขตชายฝSTงจึงจับสัตวMน้ำท่ีอพยพเข?าฝSTง

ตามฤดูกาลจับสัตวMน้ำท่ีหลากหลายในหน่ึงครัวเรือนจึงมีเคร่ืองมือประมงมากกว@า 1 ชนิด ขณะท่ีประมง

พาณิชยMมีการจับสัตวMน้ำชนิดใดชนิดหน่ึงได?ท้ังป̂เน่ืองจากออกทำประมงน้ำลึก ดังน้ันในการบริหารจัดการ

ประมงจึงมีความจำเปJนต?องมีหลากหลายในพ้ืนท่ี   

10.2  ขKอเสนอแนะ 

10.2.1 ขKอเสนอแนะเชิงหลักการ 

1) การบริหารจัดการประมงและทรัพยากรทะเลและชายฝQRงบนฐานระบบนิเวศ เปJนการบริหาร

จัดการทรัพยากรองคMรวม รักษาฐานทรัพยากรที่เปJนแหล@งอาหารและที่อยู@อาศัยของสัตวMน้ำ เน่ืองจากสัตวMน้ำ

ที่เปJนรายได?หลักของครัวเรือนประมงลดจำนวนลงทุกชนิด รวมทั้งปลาทูซึ่งเปJนรายได?เสริมของชาวประมง 

การมุ@งบริหารจัดการปลาทูเพียงชนิดเดียว จะไม@ส@งผลต@อเศรษฐกิจหลักของชาวประมงอย@างมีนัยสำคัญ ซ่ึงรวมไปถึง

การใช?หลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ ให?มีกระบวนการมีส@วนร@วมของชุมชนอย@างมีความหมาย การให?

ข?อมูลและสร?างความรับรู?เข?าใจอย@างท่ัวถึงของกลุ@มผู?มีส@วนได?ส@วนเสีย โดยเฉพาะชาวประมงท่ีเปJนผู?มีส@วนได?

ส@วนเสียโดยตรง ให?เกิดความยุติธรรมและเท@าเทียม มีหลักประกันการเข?าร@วมคิดและตัดสินใจรวมท้ังเตรียม

ความพร?อมในการเสนอความเห็น โดยเฉพาะกลุ@มประมงพ้ืนบ?านท่ียากจน กลุ@มผู?หญิงประมง  มีความโปร@งใส

ในกระบวนการรับฟSงความคิดเห็น มีการสรุปผลให?เปJนท่ีเข?าใจและเปJนมติร@วมกัน 

2) มีมาตรการบริหารจัดการประมงท่ีหลากหลาย การลดลงของปลาทูและสัตวMน้ำเศรษฐกิจหลักของ

ชาวประมงเกิดจากหลายปSจจัย ท้ังมีการทำประมงตามฤดูกาลและใช?เคร่ืองมือประมงหลายชนิด การกำหนด
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มาตรการจึงจำเปJนต?องมีหลายรูปแบบ และหากดำเนินการแล?วไม@ได?ผลจะต?องมีการปรับเปล่ียนมาตรการโดย

กระบวนการมีส@วนร@วม 

3) ทำการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลมาตรการฟVWนฟูปลาทูแบบมีส>วนร>วมของผูKมีส>วนไดKส>วนเสีย 

โดยกำหนดสัดส@วนของคณะทำงานท่ีเหมาะสมของกลุ@มผู?ส@วนได?ส@วนเสียรวมท้ังประมงผู?หญิง หากดำเนินการ

แล?วไม@ได?ผลควรมีการปรับเปล่ียนมาตรการ 

4) จัดทำฐานขKอมูลประมงที่เปZนสาธารณะ โดยเฉพาะฐานข?อมูลการประมงพื้นบ?านให?ต@อเนื่อง

และครอบคลุม เพ่ือใช?เปJนข?อมูลประกอบในการบริหารจัดการประมง 

5) เสริมสรKางศักยภาพในการบริหารจัดการการเงิน ใหKความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากในการ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค>าสัตว1น้ำใหKกับครัวเรือนประมง การมุ@งเพ่ิมรายได?และปริมาณสัตวMน้ำเพียง

ด?านเดียว จะนำไปสู@การใช?ทรัพยากรประมงท่ีไม@ย่ังยืน การสร?างความม่ันคงทางอาชีพ จึงจำเปJนต?องเสริมสร?าง

ศักยภาพและโลกทัศนMใหม@ในการใช?ทรัพยากรท่ีย่ังยืนคุ?มค@าทางเศรษฐกิจให?ท้ังชาวประมงพ้ืนบ?านและประมงพาณิชยM  

10.2.2 ขKอเสนอเชิงมาตรการ 

1) มาตรการส>งเสริมฟVWนฟูระบบนิเวศทะเลและชายฝQRง ให?เหมาะสมในการเติบโตของสัตวMน้ำ    

รวมถึงปลาทู ภาครัฐควรให?การสนับสนุนชุมชนในการฟlmนฟูทรัพยากรอย@างจริงจังและต@อเน่ือง  

2) มาตรการในการจัดการประมงท่ีหลากหลาย เน่ืองด?วยสัตวMน้ำเศรษฐกิจและปลาทูอยู@ในทะเล

เดียวกัน บริเวณที่พบปลาทูมีทั้งนอกเขตและในเขตทะเลชายฝSTง การกำหนดเครื่องมือและวิธีการทำประมง

ท่ีเหมาะสมท้ังของประมงพ้ืนบ?านและประมงพาณิชยMท่ีจะส@งผลต@อการเพ่ิมข้ึนของสัตวMน้ำและการใช?ประโยชนM

สัตวMน้ำอย@างคุ?มค@าทางเศรษฐกิจเปJนส่ิงท่ีจำเปJน เช@น การกำหนดขนาดตาอวน การจำกัดจำนวนเคร่ืองมือ 

กำหนดจำนวนวันและปริมาณการจับปลาทูต@อวัน กำหนดขนาดการจับสัตวMน้ำท่ีเหมาะสมมีความคุ?มค@าทาง

เศรษฐกิจและทรัพยากร ท้ังประมงพาณิชยMและประมงพ้ืนบ?าน 

3) มาตรการปaองปรามใหKดำเนินการตามกฏระเบียบกติกาขKอตกลงอย>างเคร>งครัด โดยมีแนวทาง

และมาตรการท่ีทะลุข?อจำกัดทางด?านบุคคลากรและงบประมาณของหน@วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก โดยการ

กระจายอำนาจและบูรณาการทำงานกับท?องถ่ิน ท?องท่ี และส@วนราชการอ่ืนๆในพ้ืนท่ีได?มีอำนาจในการ

ดำเนินการ รวมท้ังคุ?มครองชีวิตและทรัพยMสินผู?ปฏิบัติหน?าท่ี 

4) มาตรการสรKางความรับผิดชอบร>วมตลอดห>วงโซ>การผลิต ท้ังชาวประมง ผู?ประกอบการและ

ผู?บริโภค การกำหนดขนาดสัตวMน้ำท่ีเหมาะสม และท่ีมาของสัตวMน้ำรวมท้ังปลาทูท่ีจำหน@าย ผู?รับผิดชอบไม@

เฉพาะชาวประมง แต@ผู?รับซ้ือและผู?บริโภคควรมีส@วนในการรับผิดชอบ เพ่ือปgองกันการจับสัตวMน้ำไม@ได?ขนาดท่ี

เหมาะสม 
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 ตราด. 235 หน?า. 

กลุ@มส่ิงแวดล?อม สำนักความปลอดภัยและส่ิงแวดล?อมทางน้ำ. 2560. รายงานผลวิเคราะหMคุณภาพน้ำแม@น้ำ

 ตราด. กรมเจ?าท@า. แหล@งท่ีมา (https://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-

 28/2016-07-25-03-15-33/2016-11-23-07-42-29/-2559-4/-14-2559/14-3/3277--224) .  15 

 ธันวาคม 2562. 

กำพล ลอยช่ืน. 2561. ข?อมูลการสำรวจเรือประมงร@วมกับชุดเฉพาะกิจ ป̂ 2558. (power point) ศูนยMวิจัย

 และพัฒนาประมงอ@าวไทยฝSTงตะวันออก.   

โครงการชลประทานตราด. มปป. ข?อมูลจังหวัดตราด. แหล@งท่ีมา (http://www.govesite.com/tratrid9/ 

content.php?mcid=20170118100451pKMHwfk). 30 มกราคม 2563.  

จารุมาศ เมฆสัมพัน และคณะ, 2555. โครงการสังเคราะหMทิศทางงานวิจัยเพ่ือการอุนุรักษMและฟlmนฟูความอุดม

 สมบูรณMของปลาทูในอ@าวไทย. 204 หน?า 
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ชุติมณฑนM ภู@นภาอำพร. 2561. ผลกระทบคุณภาพน้ำและดินตะกอนต@อการเปล่ียนแปลงสัตวMทะเลหน?าดิน 

 บริเวณอ@าวตราด จังหวัดตราด. วิทยานิพนธMปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 149 หน?า 

เทพชู ทับทอง. 2523. สรรพสินค?าอะไรท่ีไหนดี. อดีตสยาม: หน?า 246. 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณM เร่ือง กำหนดเคร่ืองมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพ้ืนท่ีทำ

 การประมงท่ีห?ามใช?ทำการประมงในท่ีจับสัตวMน้ำเขตทะเลชายฝSTง พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา. 

 2560. เล#ม 134 ตอนพิเศษ 279 ง, หน6า 3  
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เร่ือง กำหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุMสัตวMน้ำ พ.ศ. 2561  

 ราชกิจจานุเบกษา,  2558. เล@ม 135 ตอนพิเศษ 253 ง, หน?า 23. 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เร่ือง กำหนดเคร่ืองมือทำการประมง วิธีทำการประมง และ

 พ้ืนท่ีทำการประมงท่ีห?ามใช?ทำการประมงในท่ีจับสัตวMน้ำ พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา. 2561 เล@ม 

 135 ตอนพิเศษ 253 ง หน?า 24. 

ปòยะโชค แสงอนันตM. 2557. การประมงจังหวัดตราด. (ไฟลMข?อมูล). ศูนยMวิจัยและพัฒนาประมงอ@าวไทยฝSTงตะวันออก.  

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา 2558. เล@ม 132 ตอนท่ี 108 ก หน?า 18.

พระราชบัญญัติส@งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝSTง พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา 

 2558. เล@ม 132 ตอนท่ี 21 ก. 

พระราชบัญญัติ อุทยานแห@งชาติ พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา 2558. เล@ม 136 ตอนท่ี 71 ก 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน,  2560. ประมงขนาดเล็กกับการจัดการประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝSTง 

 บนฐานระบบนิเวศอ@าวตราด.  198 หน?า. 

ลวงสาครคชเขตตM. มปป.  จดหมายเหตุความทรงจำสมัยฝร่ังเศสยึดเมืองตราด 2503.หน?า 84 อ?างแล?วใน 

 ประวัติศาสตรMจังหวัดตราด. แหล@งท่ีมา (http://www.dooasia.com/history/center/trad.shtml).  

 20 พฤศจิกายน 2562. 

วิเชียร อินตôะเสน,สมยศ บุญถม และ อภิชัย กาญจนพันธุM. (2556).การสำรวจและจัดทำแผนท่ีธรณีวิทยา

 กายภาพพ้ืนท่ีท?องทะเลอ@าวไทยภาคตะวันออก จังหวัดตราด-จันทบุรี. กรมธรณีวิทยา. หน?า 5. 

ศูนยMวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝSTงอ@าวไทยฝSTงตะวันออก, 2560. รายงานสถานภาพทรัพยากร

 ทะเลและชายฝSTงจังหวัดตราด, (power point) กรมทรัพยากรทะเลและชายฝSTง 

สำนักความปลอดภัยและส่ิงแวดล?อมทางน้ำ. 2560. รายงานผลวิเคราะหMคุณภาพน้ำแม@น้ำตราด 2560. 

สำนักงานจังหวัดตราด. 2562. แผนงานบูรณาการส@งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ@มจังหวัดแบบบูรณาการ

 จังหวัดตราด.เอกสารประกอบการช้ีแจง สภานิติบัญญัติแห@งชาติ. 51 หน?า 
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สำนักงานประมงจังหวัดตราด. 2554. สำรวจเรือ 2554. (ไฟลMข?อมูล).   

สำนักงานประมงจังหวัดตราด. 2558. ข?อมูลการสำรวจเรือประมงร@วมกับชุดเฉพาะกิจ ป̂ 2558.  (ไฟลMข?อมูล).  

สำนักงานประมงจังหวัดตราด. 2559. ใบอนุญาตเคร่ืองมือประมงพาณิชยM รวมท้ังจังหวัดตราด ป̂ 2559. (ไฟลM

 ดิจิตอล).  สำนักงานประมงจังหวัดตราด 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคMการมหาชน). 2560 .ระบบการบริหารจัดการเชิง

 พ้ืนท่ี จังหวัดตราด. แหล@งท่ีมา

 (http://gistdaportal.gistda.or.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=c46415652a5

 b4f6abef6633502cd13ad). 18 ธันวาคม 2562.  

สำนักบริหารการทะเบียน. 2560. กรมการปกครอง.รายงานสิถิติจำนวนประชากรและบ?านประจำป̂ 2560.  

 แหล@งท่ีมา (http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/). 18 ธันวาคม 2562. 

สำนักอนุรักษMทรัพยากรปjาชายเลน. 2561. สถานการณMทรัพยากรปjาชายเลนจังหวัดตราด, กรมทรัพยากร ทะเล

และชายฝSTง. แหล@งท่ีมา (https://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_409/d_19090).   2 ธันวาคม 2562. 

สำนักสถิติแห@งชาติ.  2560. ค@าใช?จ@ายเฉล่ียต@อเดือนต@อครัวเรือน เปJนรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2545 – 

 2560. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แหล@งท่ีมา

 (http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx).  20  เมษายน 2563. 

สำนักสถิติแห@งชาติ. 2560. รายได?เฉล่ียต@อเดือนต@อครัวเรือน เปJนรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2545 – 

 2560. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แหล@งท่ีมา 

 (http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx). 20  เมษายน 2563. 

สำนักสถิติแห@งชาติ.  2560. หน้ีสินเฉล่ียต@อครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงคMการกู?ยืม เปJนรายจังหวัด พ.ศ. 

 2545 –  2560. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แหล@งท่ีมา 

 (http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx).  20  เมษายน 2563. 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝSTงทะเล และปjาชายเลน, 2558. รายงานการสำรวจและ

 ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝSTง : ปะการังและหญ?าทะเลป̂ 2558.  

158 หน?า. แหล@งท่ีมา https://www.dmcr.go.th/detailLib/2249/ 2 ธันวาคม 2562. 

อุดม เครือเนียม และคณะ, 2555. ชีววิทยาบางประการของปลาทู (Rastrelliger brachysoma 

 (Bleeker,1851)) และ  ปลาลัง (R. kanagurta (Cuvier, 1816)) บริเวณจังหวัดตราด ป� 2552. 

 เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2556.  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตร

 และสหกรณM. 21 หน?า 
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สัมภาษณ1เชิงลึก 

กิมอวย เจริญสุข. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

เกสร สาคร. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

เฉลา เล็กกำพูด. (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

ชาลี ถนอมศักด์ิ. (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

ชูพร โชคสมุทรM. (2562). สัมภาษณ1, 22 พฤศจิกายน. 

ณรงคM ชัยศิริ. เลขานุการสมาคมประมงจังหวัดตราด (2562). สัมภาษณ1, 20 พฤศจิกายน. 

นิภา  ชลาลัย. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

นุศรา ถนอมกุล. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

บุญส@ง เทียมชัย. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

พจนM สุเนตร. (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

ไพริน โชคสมุทรM. (2562). สัมภาษณ1, 22 พฤศจิกายน. 

ไพเราะ ปjางปู. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

มานพ สังขMทอง. (2562). สัมภาษณ1, 21 พฤศจิกายน. 

มาลัย เมฆฉาย. (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

ไม@ประสงคMออกนาม. (2563). สัมภาษณ1, 4 กุมภาพันธM. 

รุ@ง  ทัพพี  ผู?ช@วยผู?ใหญ@บ?าน. (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

วงจันทรM  วิเวก. (2563). สัมภาษณ1, 12 มกราคม. 

วรรณา สวัสดี. (2562). สัมภาษณ1,  19 พฤศจิกายน.    

วาสนา หอยสังขM. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

วิเชียร เครืออนันตM. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

ศรีไพร เง็กล้ี. (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

ศักด์ิ สวัสดี. (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

สมจิต แซ@กôวย. (2563). สัมภาษณ1, 12 มกราคม. 

สมัคร เอ่ียววิลัย. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

สุบิน บุญตุบ. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

สุรพงษM กระต@ายจันทรM. (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

อัมไพ จันทเสน. (2563). สัมภาษณ1, 4 กุมภาพันธM. 

99 



 95 SEAFDEC/UNEP/GEF/Thailand/29 

 

 

 

เอ¢ สาคร. (2563). สัมภาษณ1, 13 มกราคม. 

แฮ สมบูรณM. (2562). สัมภาษณ1, 20 พฤศจิกายน. 

ประชุมกลุ@มย@อย 

บ?านคลองจาก ตำบลคลองใหญ@ จังหวัดตราด 

บ?านคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ@ จังหวัดตราด 

 ดวงจิต ฉายศิริ. .(2562). สัมภาษณ1, 20 พฤศจิกายน. 

 ศราวุฒิ ขาวคม. คณะกรรมการประมงจัหวัดตราด. (2562).  สัมภาษณ1, 20 พฤศจิกายน. 

บ?านน้ำเช่ียว ตำบลน้ำเช่ียว อำเมืองตราด จังหวัดตราด 

 ภทรษร มินสุไลมาน. (2562). สัมภาษณ1, 22 พฤศจิกายน. 

 มรสุม นุชโสภณ.  คณะกรรมการประมงจัหวัดตราด. (2562). สัมภาษณ1, 22 พฤศจิกายน. 

 สำราญ ชัยเชียงเอม.(2562). สัมภาษณ1, 22 พฤศจิกายน. 

 สุภัค ยีสารคุณ. (2562). สัมภาษณ1, 22 พฤศจิกายน. 

 เอนก โสมานันทM. (2562). สัมภาษณ1, 22 พฤศจิกายน. 

บ?านปากคลองอ@าวระวะ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

 พิพัฒ พุพันธM (2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 

 ไพรสน เฟlองสะอ?าน .(2562). สัมภาษณ1, 19 พฤศจิกายน. 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก-1  แผนท่ีแนบท?ายประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เร่ือง กำหนดเขตพ้ืนท่ี

รักษาพันธุMสัตวMน้ำ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ก-2 แผนท่ีท?ายประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เร่ืองกำหนดเคร่ืองมือทำการ

ประมง วิธีการทำประมงและพ้ืนท่ีทำการประมงท่ีห?ามใช?ทำการประมงท่ีจับสัตวMน้ำ พ.ศ. 2561 
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