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ตััวย่่อ : 
AIS  : ระบบการแจ้้งข้้อมููลเรืออัตโนมูัติ
CPUE  : ปริมูาณที่่�จ้ับได้้ต่อหน่วยการลงแรงประมูง
   (วัด้เป็นหน่วย กก./ชมู.)
EJF  : มููลนิธิิความูยุติธิรรมูเชิงสิ่ิ�งแวด้ล้อมู
GT  : ตันกรอสิ่
IUCN  : องค์การระหว่างประเที่ศเพื่่�อการอนุรักษ์์ธิรรมูชาติ
JTED  : เครื�องมูือแยกสิ่ัตว์นำ�าวัยอ่อน 

	 ชาวประมงส่่วนใหญ่่เข้้าใจว่า	นโยบายจัดการประมงไม่มีอย่่จริง	เพราะนโยบายมีไว้ควบคุมการทำำาประมง
พาณิิชย์	ซ่ึ่�งคิดเป็นสั่ดส่่วน	15-18%	เท่ำานั�น	ชาวประมงทีำ�เหลืือในอีก	22	จังหวัดเป็นชาวประมงท้ำองถิิ่�น	ทำะเลืคือ
แหล่ืงทำรัพยากรหลัืก	การทำำาลืายทำรัพยากรจึงทำำาให้คนยากจนแลืะไม่เท่ำาเทีำยม	- บรรจง	นะแส่ นัักอนุัรัักษ์์อาวุุโส

มููลนิธิิความูยุติธิรรมูเชิงสิ่ิ�งแวด้ล้อมู (EJF) เป็นองค์กรระหว่างประเที่ศที่่�ไมู่แสิ่วงหาผลกำาไร โด้ยที่ำางานเพื่่�อปกป้องสิ่ิ�งแวด้ล้อมูตามูธิรรมูชาติ และ
สิ่ิที่ธิิข้องชุมูชนที่่�ต้องพื่่�งพื่าที่รัพื่ยากรนั�นในระด้ับสิ่ากล โด้ย EJF มูุ่งมูั�นต่อสิู่้กับการที่ำาประมูงผิด้กฎหมูาย ข้าด้การรายงาน และไร้การควบคุมู 
(IUU fishing) รวมูไปถึึงการละเมูิด้สิ่ิที่ธิิมูนุษ์ยชนที่่�เก่�ยวข้้องในอุตสิ่าหกรรมูประมูง EJF เริ�มูด้ำาเนินการแก้ไข้ปัญหาด้ังกล่าวในประเที่ศไที่ยตั�งแต่ 
ป ีพื่.ศ. 2557 สิ่บืสิ่วนเหตุการณ์ตอ้งสิ่งสัิ่ยว่าอยูใ่นข้อบข่้ายการก่ออาชญากรรมูอย่างเป็นอสิิ่ระ พื่ฒันานโยบายเพ่ื่�อแก้ไข้ปัญหาร่วมูกับเจ้า้หน้าที่่�
ระด้ับสิู่งกระที่รวงต่าง ๆ ข้องรัฐบาลไที่ย และสิ่ังเกตการณ์การบังคับใช้ระบบติด้ตามู ควบคุมู และเฝ้้าระวังข้องไที่ยอย่างใกล้ชิด้ 

“

MPA      : พื่่�นที่่�คุ้มูครองที่างที่ะเล
MSY      : ผลผลิตสิู่งสิุ่ด้ที่่�ยั�งยืน
SEAFDEC : ศูนย์พื่ัฒนาการประมูงแห่งเอเช่ยตะวันออกเฉี่ยงใต้
TAC      : ปริมูาณสิ่ัตว์นำ�าที่่่�อนุญาตให้จ้ับได้้ที่ั�งหมูด้
TAE     : ปริมูาณการลงแรงประมูงที่่�อนุญาตที่ั�งหมูด้
VMS        : ระบบติด้ตามูเรือประมูง
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บทสรุุปผู้้�บรุิหารุ
ประเที่ศไที่ย เป็นหนึ�งในประเที่ศท่ี่�มู่กองเรือประมูงใหญ่ท่ี่�สุิ่ด้ในโลก  
ซึึ่�งมู่ประมูาน 61,000 ลำา ในปีพื่.ศ. 2565 ประมูาน 5% ข้องกองเรือ
น่�คือเรืออวนลาก ซึึ่�งที่ำาประมูงโด้ยการลากอวนไปตามูพ่ื่�น 
ท้ี่องที่ะเล1/2/3 ผลข้องการจั้บปลาในลักษ์ณะน่� ได้้นำ�าหนักเกินคร่�งหนึ�ง
ข้องปริมูาณการจั้บปลาทัี่�งหมูด้ในประเที่ศไที่ยมูาเป็นสิิ่บๆ ปี

เรืออวนลากได้้รับความูนิยมูและเพื่่�มูปริมูาณข่้�นอย่างต่อเนื�องที่ั�ง
ในและนอกประเที่ศ โด้ยไมู่มู่การคำานึงถึึงความูเสิ่่ยหายที่่�มู่ต่อสิิ่�ง
แวด้ล้อมู4 เครื�องมูืออวนลากนั�น เป็นเครื�องมูือประมูงชนิด้ไมู่เลือก
จ้ับ กล่าวคือเป็นการจ้ับทีุ่กสิิ่�งทีุ่กอย่างที่่�มูันลากผ่าน รวมูถึึงลูก
ข้องสัิ่ตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้ ที่ำาให้ประชากรสัิ่ตว์นำ�าเหล่านั�นไมู่สิ่ามูารถึ
เพื่่�มูประชากรต่อไปได้้5 การจ้ับตัวอ่อนก่อนปลาได้้วางไข้่เช่นน่� ลด้
โอกาสิ่การเติบโตและสืิ่บพัื่นธ์ุิข้องประชากรปลาจ้ำานวนมูหาศาล 
สิ่ง่ผลตอ่ความูอยูร่อด้ข้องประชากรสิ่ตัวต์า่งๆ ซึ่ึ�งเปน็การที่ำาลาย
ระบบนิเวศน์ที่างที่ะเลอย่างสิ่าหัสิ่6

ผลิตภััณฑ์์ท่ี่�ได้้จ้ากการใช้เครื�องมืูออวนลากนั�นมัูกมู่ส่ิ่วนผสิ่มู 
ข้องปลาท่ี่�กินได้้บางส่ิ่วน ปนกับสัิ่ตว์อื�นท่ี่�มู่ความูเส่ิ่ยหาย บอบชำ�า และ
เละจ้นไมู่สิ่ามูารถึระบุชนิด้หรือสิ่ายพัื่นธ์ุิได้้ ที่ำาให้ส่ิ่วนน้อยนัก 
ท่ี่�จ้ะเหมูาะกับการบริโภัคข้องมูนุษ์ย์ ส่ิ่วนผสิ่มูท่ี่�เละปนกันนั�น  
ถูึกเรียกว่า “ปลาเป็ด้” ซึึ่�งจ้ะถูึกส่ิ่งไปโรงงานปลาป่น เพ่ื่�อแปรรูป 
เป็นอาหารสัิ่ตว์7 

ราคาข้องปลาเป็ด้นั�นเป็นเพีื่ยงเศษ์เสิ่่�ยวข้องราคาสัิ่ตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้
เต็มู หากเพื่ียงสิ่ัตว์ที่่�ถึูกจ้ับเป็นปลาเป็ด้ในวันน่�นั�นได้้โตข่้�นมูา 
ก่อนถึูกจ้ับด้้วยวิธิ่อื�น ราคาปลาเป็ด้ในปีพื่.ศ.2565 นั�นอยู่ที่่� 
เกือบ 8 บาที่ต่อกิโลกรัมู ในข้ณะที่่�ปลาทีู่และปลาหมึูกนั�นมู่มููลค่า 
100 และ 280 บาที่ต่อกิโลกรัมู ตามูลำาด้ับ8

อวนลากคู่ เป็นเครื�องมืูออวนลากชนิด้หนึ�งซึึ่�งมู่จ้ำานวนความู
สิ่ามูารถึในการจ้ับปลาสิู่งมูากเป็นพื่่เศษ์ เมืู�อพื่่จ้ารณาจ้ากการที่่�
เรืออวนลากคู่ มู่จ้ำานวนเที่่�ยวการออกไปจั้บปลาเพีื่ยง 20% ข้อง
จ้ำานวนเที่่�ยวเรืออวนลากที่่�ออกหาปลาที่ั�งหมูด้ แต่กลับมู่ปริมูาณ
การจ้ับที่่�สูิ่งถึึงคร่�งหนึ�งข้องปริมูาณจ้ับรวมูจ้ากเรืออวนลาก
ที่ั�งหมูด้ นอกจ้ากน่� 55% ข้องปลาเป็ด้ที่ั�งหมูด้นั�น ถึูกจ้ับด้้วย 
เครื�องมูืออวนลากคู่ (ข้้อมููลปีพื่.ศ. 2562)9  

ตั�งแต่ปีพื่.ศ. 2533 จ้นถึึงปัจ้จุ้บัน เรืออวนลากคู่ที่ำาการประมูง 
โด้ยผลผลิตคร่�งหนึ�งเป็นปลาเป็ด้ และที่่�น่าเป็นกังวลมูากไปกว่านั�น
คือ 80% ข้องปลาเป็ด้นั�นคือลูกปลาเศรษ์ฐกิจ้ที่ั�งสิ่ิ�น10/11

ข้่�นอยู่กับเวลาเที่่านั�น ว่าเมูื�อไหร่แหล่งที่ำาประมูงในประเที่ศไที่ยจ้ะ
เสิ่ื�อมูตัวลงจ้ากการประมูงเช่นน่� จ้นไมู่เหลืออะไรมู่ค่าพื่อให้จ้ับอ่ก 
ซึ่ึ�งสิ่ายเกินไปแล้วในบางจั้งหวดั้ที่่�ปริมูาณจั้บแที่บไมู่เหลอืเมูื�อเที่ย่บ
กับ 20 ปีก่อนเนื�องจ้ากการที่ำาประมูงอวนลากอย่างไมู่เหมูาะสิ่มู12 

รฐับาลไที่ยจ้ำาเปน็ตอ้งเรง่ด้ำาเนนิการพื่จ่้ารณาการจ้ดั้การระเบย่บ
ประมูงบอวนลาก และรักษ์าที่รัพื่ยากรอาหารที่ะเลอันมู่ค่าข้อง 
คนที่ั�งประเที่ศ ไมู่ให้เสิ่ื�อมูถึอยลงไป

ที่างมูลูนธิิิเสิ่นอวา่แผนการยกเลกิเครื�องมูอือวนลากคู่ที่่�กอ่ใหเ้กดิ้
ความูเสิ่่ยหายสิู่งที่่�สิุ่ด้จ้ำาเป็นต้องถึูกพื่่จ้ารณาอย่างรอบคอบ และ
นำามูาใช้ ให้เกิด้ผลสิ่ำาเร็จ้ในสิ่ามูปี นอกจ้ากน่�กรมูประมูงควร
พื่่จ้ารณาการข้ยายอาณาเข้ตประมูงชายฝ้ั�งเพ่ื่�อจ้ำากัด้ผลกระที่บ 
เพื่่�มูการสิ่อด้สิ่่องตรวจ้ตราเรือประมูงพื่าณิชย์ที่่�มู่ข้นาด้เล็ก 
ลงมูา และเพื่่�มูคณุภัาพื่การจ้ดั้เกบ็ข้อ้มูลูเพ่ื่�อใหเ้ข้า้ใจ้ผลกระที่บข้อง
อวนลากที่่�มู่ต่อสิ่ภัาพื่แวด้ล้อมูมูากข้่�น

รัูปที่่� 1 : ที่่าเรัือที่่�แสมสารัจัังหวุัดชลบุุรัี

อุตสิ่าหกรรมูอวนลากในประเที่ศไที่ย
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ประเที่ศไที่ยมู่เรือประมูงเป็นจ้ำานวนมูากถึึง 61,832 ลำา แบ่งเป็นเรือประมูงพื่าณิชย์ 10,595 ลำา และเรือประมูงพื่่�นบ้าน 51,237 ลำา ที่ั�งน่� เรือประมูง
พื่าณิชย์ข้องไที่ยมู่จ้ำานวนลด้ลงจ้าก 13,456 ลำา ในเด้ือนพื่ฤษ์ภัาคมู พื่.ศ. 2559 เหลือ 10,595 ลำา (ลด้ลง 21%) ในปี พื่.ศ. 256413 นอกจ้ากน่� 
จ้ำานวนเรืออวนลากยังลด้ลงเช่นกัน จ้าก 3,796 ลำา ในปี พื่.ศ. 2559 เหลือ 3,370 ลำาในปี พื่.ศ. 2564 (ลด้ลง 11.2%)14 

กรมูประมูงข้องไที่ยได้้จ้ัด้ประเภัที่เครื�องมูืออวนลากเป็น ‘กลุ่มูเครื�องมูือที่่�มู่ประสิ่ิที่ธิิภัาพื่สิู่ง’ เช่นเด้่ยวกันกับอวนล้อมูจ้ับมู่สิ่ายมูานและเรือปั�นไฟ15 

กลุมู่อุปกรณป์ระเภัที่ดั้งกลา่วนอกจ้ากจ้ะไมูใ่ช่การที่ำาประมูงแบบยั�งยืนแลว้ ยงัมูป่ระสิ่ทิี่ธิภิัาพื่ในการจ้บัสัิ่ตวน์ำ�าสิ่งูมูากอก่ด้ว้ย โด้ยลกัษ์ณะข้องเครื�อง
มูืออวนลากคือ มู่อวนจ้ับปลาผูกไว้ที่้ายเรือในระด้ับผิวนำ�าหรือใต้นำ�า โด้ยมู่การถึ่วงนำ�าหนักไว้ 

| บทนำำา

การประมูงอวนลากถึูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภัที่ คือ การลากพื่่�นที่ะเล (Benthic trawling) และการลากหน้าด้ิน (Demersal trawling) การลากพื่่�น
ที่ะเลจ้ะลากอวนตลอด้แนวพ่ื่�นที่ะเล ในข้ณะที่่�การลากหน้าด้ินจ้ะลากอวนเหนือพื่่�นที่ะเล (Benthic zone) เล็กน้อย ที่ำาให้สิ่ามูารถึจ้ับสิ่ัตว์นำ�าที่ั�งที่่�
ชอบอาศัยอยู่ก้นที่ะเล (Groundfish) และที่่�ชอบอาศัยอยู่กลางนำ�าได้้ เช่น ปลาคอด้ หมูึก กุ้ง และปลาร็อคฟิช ในข้ณะที่่�อวนลากกลางนำ�าจ้ะสิ่ามูารถึ
จ้บัสิ่ตัวท์ี่่�อาศยัอยูผ่ิวนำ�าได้ ้เชน่ ปลากะตกัและปลาที่ ูสิ่ว่นในไที่ยนั�น กรมูประมูงได้้ให้นยิามูอวนลาก วา่คอืเครื�องมูอือวนที่่�มูล่กัษ์ณะคลา้ยถึงุ เวลา
ที่ำางานจ้ะใช้เรือลากจู้งให้เคลื�อนที่่�ไปข้้างหน้าอย่างต่อเนื�อง มู่ 3 แบบ คือ 1. อวนลากคู่ (Pair Trawls) หมูายถึึง อวนลากที่่�ใช้เรือสิ่องลำาช่วยถึ่าง
ปากอวน 2. อวนลากแผ่นตะเฆ่่ (Otter Board Trawls) หมูายถึึง อวนลากที่่�ใช้แผ่นตะเฆ่ช่่วยถึา่งปากอวน ได้้แก ่อวนลากปลา อวนลากกุง้ อวนลาก
เคย และอวนลากแมูงกะพื่รุน 3. อวนลากคานถึ่าง (Beam Trawls) หมูายถึึง อวนลากที่่�ใช้คานช่วยถึ่างปากอวน ได้้แก่ อวนลากคานถึ่างแบบลาก
กุ้ง (บางแห่งเรียกว่า อวนลากข้้างหรืออวนลากแข้ก) และอวนลากคานถึ่างแบบลากแมูงกะพื่รุน (ชาวประมูงเรียกว่า อวนลากจ้อหนัง)

แมู้ในช่วงหลายปีที่่�ผ่านมูาเรือประมูงพื่าณิชย์จ้ะมู่จ้ำานวนลด้ลง แต่แนวโน้มูระยะยาวกลับแสิ่ด้งให้เห็นว่า ตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2550 ข้นาด้เครื�องยนต์เฉีล่�ย
ต่อเรืออวนลากที่ั�ง 3 ประเภัที่มู่ข้นาด้ใหญ่ข้่�นอย่างเห็นได้้ชัด้16 อันเป็นเหตุมูาจ้ากการที่่�ชาวประมูงและบริษั์ที่ที่ำาประมูงพื่าณิชย์ต่างให้ความูสิ่นใจ้
กับการลงทุี่นซืึ่�อเรือลำาใหญ่ข่้�น เพ่ื่�อเล่�ยงแรงกด้ดั้นจ้ากการจ้ำากัด้ใบอนุญาต นอกจ้ากน่� การท่ี่�เรือลำาใหญ่สิ่ามูารถึดึ้งอวนข้นาด้ใหญ่ข่้�น ได้้นานข่้�น และ
ไกลจ้ากฝ้ั�งมูากข้่�น ยงัที่ำาใหส้ิ่ามูารถึจั้บปลาได้มู้ากข้่�นแมูจ้้ะใช้เรอืเพื่ยีงไมู่ก่�ลำา อก่ที่ั�งการใช้เรอืลำาใหญ่ยงัที่ำาให้เจ้า้ข้องเรือสิ่ามูารถึยื�นข้อให้รฐัอดุ้หนนุ
 ‘นำ�ามูันเข้ียว’ ได้้อ่กด้้วย สิ่ำาหรับข้้อมููลเพื่่�มูเติมูเก่�ยวกับโครงการนำ�ามูันเข้ียว ดู้ได้้ในหน้าที่่� 16 

เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่

เรืออวนลากคู่

เรืออวนลากคานถึ่าง

34 GT

52 GT

16 GT

49 GT

79 GT

42 GT

45%

53%

161%

% การเปลี่่�ย่นแปลี่งGT/ลี่ำา (2564)GT/ลี่ำา (2550)ประเภทเรือประมง

ตารัางที่่� 1 : สถิิติเรัือปรัะมงไที่ยจัากกรัมปรัะมง แสดงให้เห็นัถิึงจัำานัวุนัตันักรัอสเฉล่�ย (หนั่วุยวุัดขนัาดเรัือปรัะมง) 
จัำาแนักตามเครัื�องมืออวุนัลากของปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2564 ที่่�เพ่�มสูงข้�นัอย่างเห็นัได้ชัด17

รัูปที่่� 2 : เรัืออวุนัลากฝั่่�งอ่าวุไที่ย
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เป็นที่่�ที่ราบกันด้่ว่า การลากอวนเป็นหนึ�งในวิธิ่การที่ำาประมูงที่่�สิ่ร้างปัญหามูากที่่�สิุ่ด้18 ที่ั�งน่�มู่การประมูาณการไว้ว่า การลากอวนนั�นสิ่ามูารถึจ้ับ
สิ่ัตว์นำ�าได้้ถึึง 30 ล้านตันต่อปี ซึึ่�งสูิ่งกว่าวิธิ่การที่ำาประมูงแบบอื�น ๆ19 โด้ย 50% ข้องปลาที่่�อวนลากจั้บได้้นั�นมูาจ้ากเข้ตเศรษ์ฐกิจ้จ้ำาเพื่าะ  
(Exclusive Economic Zones: EEZs) ในที่วีปเอเช่ย และเรือต่างสิ่ัญชาติในน่านนำ�าเอเช่ย20 ที่ั�งน่� การลากอวนได้้สิ่่งผลกระที่บอันใหญ่หลวงต่อ
ปริมูาณสิ่ัตว์นำ�า สิ่ัตว์นำ�านอกสิ่ายพื่ันธิุ์เป้าหมูาย สิ่ัตว์นำ�าสิ่วยงามู รวมูถึึงสิ่ภัาพื่และคุณภัาพื่โด้ยรวมูข้องพื่่�นที่ะเลด้้วย โด้ยงานวิจ้ัยจ้ากที่ั�วโลกได้้
พื่ส่ิ่จู้นแ์ลว้วา่ การลากอวนอาจ้สิ่รา้งความูเสิ่ย่หายตอ่ที่อ้งที่ะเลเปน็อยา่งมูาก อก่ที่ั�งยงัที่ำาลายแนวปะการงั รบกวนตะกอนและเลน และบอ่นที่ำาลาย
สิ่ัตว์นำ�าในพื่่�นที่่� ซึ่ึ�งใช้พื่่�นที่ะเลเป็นที่่�อยู่อาศัย แหล่งอาหาร หรือพื่่�นที่่�ข้ยายพื่ันธิุ์21/22

นอกจ้ากน่� งานวิจ้ัยที่างวิที่ยาศาสิ่ตร์ยังพื่บว่า การลากอวนได้้ปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ 600-1,500 ล้านตันต่อปี23 โด้ยก๊าซึ่เรือนกระจ้กน่�
ถึกูปล่อยจ้ากการใชน้ำ�ามูนัในการเด้นิเรอืและรบกวนตะกอนที่่�มูค่ารบ์อนบรเิวณพ่ื่�นที่ะเล จ้งึที่ำาใหก้ารลากอวนปลอ่ยก๊าซึ่ในปรมิูาณที่่�เที่ย่บเที่า่กบั
อุตสิ่าหกรรมูการบินในแต่ละปี24

| ความสนำใจเรุ่�องอวนำลากในำรุะดัับสากล

รัูปที่่� 3 : เรัืออวุนัลากกำาลังปล่อยอวุนัที่่�ชายฝั่่�งจัังหวุัดสงขลา

รัูปที่่� 4 : สภาพพ้�นัที่ะเลหลังอวุนัลากบุรัิเวุณแนัวุปะการััง



6

อุตสาหกรรมอวนลากในประเทศไทย

ประเที่ศไที่ยมู่เมูืองที่่าสิ่ำาคัญที่ั�งหมูด้ 5 แห่ง โด้ย 2 แห่งตั�งอยู่บริเวณอ่าวไที่ยตอนล่าง และอ่ก 2 แห่งตั�งอยู่ที่่�บริเวณอ่าวไที่ยตอนบน (จั้งหวัด้
สิ่มูทุี่รสิ่งครามูและจ้งัหวดั้สิ่มูทุี่รปราการ) ที่ั�งน่� เรอืประมูงอวนลากข้องไที่ยสิ่ว่นใหญจ่้ด้ที่ะเบย่นอยู่ที่่�อา่วไที่ย โด้ยมูจ่้ำานวนที่ั�งหมูด้ 2,752 ลำา (82% 
ข้องเรืออวนลากที่ั�งหมูด้) และอ่ก 618 ลำา จ้ด้ที่ะเบ่ยนไว้ที่่�ที่ะเลอันด้ามูัน25

ภัาพื่ด้้านล่างเป็นงานวิจ้ัยข้องกรมูประมูงในปี พื่.ศ. 2554 ซึ่ึ�งแสิ่ด้งให้เห็นถึึงกิจ้กรรมูด้้านการประมูงข้องเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่ข้นาด้เล็ก (สิ่่แด้ง) 
เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่ข้นาด้กลาง (ส่ิ่เขี้ยว) และเรืออวนลากคู่ (สิ่่นำ�าเงิน)26  โด้ยภัาพื่ด้ังกล่าวช่วยช่�ให้เห็นพ่ื่�นท่ี่�ที่ำาประมูงหลักข้องเรืออวนลาก  
ซึ่ึ�งเน้นที่ำาประมูงในจ้ังหวัด้ภัาคใต้อย่างนครศรีธิรรมูราชและสิ่งข้ลามูาเป็นเวลานาน

การุกรุะจายตััวของเรุ่ออวนำลากในำปรุะเทศไทย

นครศรีธิรรมูราช

สิ่มูุที่รสิ่งครามู

สิ่งข้ลา

สิ่มูุที่รปราการ

ระนอง

จ้ังหวัด้ 5 อันด้ับแรก

รวมู

อ่าวไที่ย

อ่าวไที่ย

อ่าวไที่ย

อ่าวไที่ย

ที่ะเลอันด้ามูัน

-

 -

547

92

218

101

157

1,115

1,812

58

381

18

126

52

635

1,124

48

5

2

14

-

69

434

653

478

238

241

209

1,819

3,370

19%

14%

7%

7%

6%

53%

-

อวนลี่ากคู่่่ สััดสั่วนอวนลี่ากแผ่่นตัะเฆ่่ รวมพื้้�นท่� อวนลี่ากคู่านถ่่างจัังหวัด

ตารัางที่่� 2 : รัายชื�อที่่าเรัือที่่�ม่การัจัดที่ะเบุ่ยนัเรัืออวุนัลากสูงสุด 5 อันัดับุแรักของปรัะเที่ศไที่ย (สามารัถิขอดูข้อมูลเพ่�มเติมเก่�ยวุกับุเครัื�องมือดังกล่าวุได้) 

รัูปที่่� 5 : *ส่แดง = เรัืออวุนัลากแผ่่นัตะเฆ่่ขนัาดเล็ก, ส่เขียวุ = เรัืออวุนัลากแผ่่นัตะเฆ่่ขนัาดกลาง, ส่นัำ�าเงินั = เรัืออวุนัลากคู่ 



7

อุตสาหกรรมอวนลากในประเทศไทย

แผนที่่�ด้้านซึ่้ายเป็นสิ่ถึิติประจ้ำาปี พื่.ศ. 2554 เก่�ยวกับปริมูาณสิ่ัตว์นำ�าที่่�จ้ับได้้ต่อหน่วยลงแรงประมูง (Catch per unit effort: CPUE) ในเข้ตต่าง ๆ
ข้องอ่าวไที่ย (หน่วยวัด้การจ้ับอาหารที่ะเลเป็นกิโลกรัมูต่อชั�วโมูง)27 โด้ยค่า CPUE มูักใช้เป็นหน่วยวัด้ความูอุด้มูสิ่มูบูรณ์ข้องสิ่ัตว์นำ�า ซึ่ึ�งนิยมูวัด้
เปน็ประจ้ำาต่อเนื�องเพ่ื่�อให้เหน็แนวโนมู้ ที่ั�งน่� ที่า่เรอืสิ่ำาคญั 3 แหง่ที่่�มัูกใชจ้้ด้ที่ะเบย่นเรอือวนลาก ได้แ้ก ่จ้งัหวัด้นครศรธีิรรมูราช, จ้งัหวัด้สิ่มุูที่รสิ่งครามู
และจ้ังหวัด้สิ่มูุที่รปราการ ตั�งอยู่บริเวณพื่่�นที่่�ที่ำาประมูงข้องอ่าวไที่ยที่ั�ง 2 แห่ง (เข้ต 3 และ 7) ซึ่ึ�งเป็นพื่่�นที่่�ที่่�มู่ค่า CPUE ตำ�าสิุ่ด้ในประเที่ศ (8.990  
กก./ชมู. และ 9.480 กก./ชมู. ตามูลำาด้ับ) และแผนที่่�ด้้านข้วา ซึ่ึ�งเป็นสิ่ถึิติประจ้ำาปี พื่.ศ. 2563 ยังคงแสิ่ด้งให้เห็นว่าพื่่�นที่่�ที่ำาประมูงด้ังกล่าวยังคงมู่
ตัวเลข้ CPUE ตำ�าสิุ่ด้ในอ่าวไที่ย28 

ตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2558 เรือประมูงพื่าณิชย์ที่่�มู่ข้นาด้มูากกว่า 30 ตันกรอสิ่ที่ั�งหมูด้ในประเที่ศไที่ยต้องติด้ตั�งระบบติด้ตามูเรือ (Vessel Monitoring 
Systems: VMS) ที่ั�งน่� 21.5% จ้ากจ้ำานวนเรืออวนลากที่ั�งหมูด้ 3,370 ลำา เป็นเรือที่่�ข้นาด้ตำ�ากว่า 30GT โด้ยเรือกลุ่มูน่�ไมู่จ้ำาเป็นต้องติด้ตั�งระบบ
ติด้ตามูเรือ หรือผ่านการตรวจ้ข้องศูนย์แจ้้งเรือเข้้า-ออก (PIPO) ซึ่ึ�งหากไมู่มู่การตรวจ้สิ่อบและบันที่ึกการจ้ับสิ่ัตว์นำ�า เรือกลุ่มูด้ังกล่าวที่่�มู่จ้ำานวน
ถึึง 700 ลำา อาจ้รายงานการจ้ับสิ่ัตว์นำ�าตำ�ากว่าที่่�จ้ับได้้จ้ริง สิ่่งผลให้จ้ำานวนประชากรปลาลด้ลงเป็นอย่างยิ�ง

รัูปที่่� 6 : สถิิติ CPUE ปรัะจัำาปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2563
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ถึึงแมู้ว่า CPUE จ้ะสิ่ามูารถึวัด้ความูอุด้มูสิ่มูบูรณ์
ข้องสัิ่ตวน์ำ�าโด้ยรวมูได้ ้แตย่งัมูข่้อ้จ้ำากัด้คือ การเก็บ
ข้อ้มูลูตอ้งมูค่วามูสิ่มูำ�าเสิ่มูอและแมูน่ยำา ประเที่ศไที่ย
วัด้ค่า CPUE จ้ากประชากรสิ่ัตว์นำ�าประเภัที่ปลา
ผิวนำ�า ปลาหน้าด้ิน หมูึก กุ้ง ปู หอย ปลาเป็ด้ และ
อื�น ๆ 29 โด้ยปลาเปด็้ถูึกนยิามูไวว้า่เปน็สิ่ตัวน์ำ�าสิ่าย
พื่ันธิุ์ที่่�มู่มููลค่าที่างเศรษ์ฐกิจ้ตำ�า และมูักโด้นบ่บอัด้
อยู่ที่่�ท้ี่ายอวนลาก ไมู่เหมูาะต่อการนำามูาบริโภัค 
อก่ที่ั�งการคำานวนค่า CPUE โด้ยไมู่จ้ำากดั้วา่จ้ะต้อง
วัด้จ้ากประชากรสัิ่ตว์นำ�าชนิด้ใด้ชนิด้หนึ�ง ที่ำาให้ 
สิ่รุปผลได้้ยากในบางครั�ง

ความล�มเหลวเรุ่�องปรุิมาณ
ท่�จับไดั�ตั่อหนำ่วยการุลงแรุงปรุะมง 
(CPUE) ของไทย 

ประเที่ศไที่ยเริ�มูวัด้ค่า CPUE เป็นครั�งแรกในช่วงปี พื่.ศ. 2503 โด้ยเริ�มูวัด้ที่่�อ่าวไที่ยในปี พื่.ศ. 2504 และที่ะเลอันด้ามูันใน 
ปี พื่.ศ. 2509 โด้ยค่า CPUE ระหว่างปี พื่.ศ. 2503-2524 ลด้ลง 76.5% ในที่ะเลอันด้ามูันและ 83% ในอ่าวไที่ย30  

ซึ่ึ�งค่า CPUE ที่่�ลด้ลงอย่างฮวบฮาบ สิ่อด้คล้องกับจ้ำานวนเรือประมูงอวนลากที่่�จ้ด้ที่ะเบ่ยนในประเที่ศไที่ยที่่�เพื่่�มูข้่�นอย่าง
ก้าวกระโด้ด้ จ้าก 99 ลำาในปี พื่.ศ. 2504 เป็น 7,525 ลำาในปี พื่.ศ. 2524 และมู่จ้ำานวนสิู่งสิุ่ด้ในปี พื่.ศ. 2532 ที่่� 13,111 ลำา
ก่อนจ้ะลด้จ้ำานวนลงอย่างช้า ๆ จ้นเหลือ 3,370 ลำาในปี พื่.ศ. 256431 

รัูปที่่� 8 : ข้อมูลเปรัียบุเที่่ยบุค่า CPUE (หนั่วุยวุัดเป็นั กก./ชม.) กับุจัำานัวุนัเรัืออวุนัลาก
(โดยเฉพาะในัปี พ.ศ. 2532) ที่่�เพ่�มข้�นัและลดลงอย่างเห็นัได้ชัด เนัื�องจัากม่การัต่อใบุอนัุญาต รัวุมถิึงการัรัิเรัิ�มและ

ยกเลิกการัใช้รัะบุบุสิที่ธิิถิือครัอง ซึ่ึ�งเป็นัการัยับุยั�งไม่ให้ออกใบุอนัุญาตที่ำาปรัะมงเพ่�มเติมในัแต่ละปี 32

ที่ะเลอันด้ามูัน อ่าวไที่ย จ้ำานวนเรือลาก
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รัูปที่่� 7 : นัักปรัะดานัำ�าขณะกู้อวุนัที่่�แนัวุปะการััง

อุตสิ่าหกรรมูอวนลากในประเที่ศไที่ย
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คู่วามเชื่่�อมโย่งระหว่างการทำาประมงแบบไม่ย่ั�งย่่นแลี่ะการลี่ะเมิดสัิทธิิแรงงาน

เมูื�อประชากรปลาในที่ะเลลด้ลง เรือประมูงจ้ำาเป็นที่่�จ้ะต้องออก
ที่ะเลในแต่ละรอบไกลและนานข้่�น สิ่่งผลให้ต้นทีุ่นการที่ำาประมูง 
สิู่งข้่�น ซึ่ึ�งบ่อยครั�งที่ำาให้ชาวประมูงตัด้สิ่ินใจ้ลด้การลงทีุ่นผ่านการ
ลด้ค่าแรง และสิุ่่มูเสิ่่�ยงต่อการเอาเปรียบแรงงานบนเรือ

การที่ำาประมูงแบบไมู่ยั�งยืนหรือที่ำาลายล้าง เช่น การลากอวน มัูกมู่
ความูเชื�อมูโยงกับการแสิ่วงหาผลประโยชน์จ้ากแรงงานและการละเมิูด้
สิิ่ที่ธิิมูนุษ์ยชนขั้�นรุนแรงในอุตสิ่าหกรรมูการประมูง หลังจ้ากท่ี่� EJF 
ได้้ศึกษ์าความูเชื�อมูโยงระหว่างความูเสืิ่�อมูโที่รมูข้องสิิ่�งแวด้ล้อมูและ
การที่ำาลายระบบนิเวศที่างที่ะเล กับการละเมิูด้สิิ่ที่ธิิแรงงานใน 
หลายพ่ื่�นท่ี่�ในประเที่ศไที่ย กานา และเข้ตประมูงสิ่ากลทัี่�วโลก33/34  

จึ้งพื่บว่า การจั้ด้การประมูงท่ี่�หละหลวมูและการที่ำาประมูงท่ี่�ไมู่โปร่งใสิ่
ข้องไที่ยเป็นเวลานับหลายศตวรรษ์ เป็นปัจ้จั้ยท่ี่�ผลักดั้นให้ระบบนิเวศ
ถูึกที่ำาลาย และเกิด้การละเมิูด้สิิ่ที่ธิิแรงงานตามูมูา 

กล่าวได้้ว่า เมูื�อประชากรปลาและค่า CPUE ลด้ลง สิ่่งผลให้ต้อง
ลงแรงที่ำาประมูงเพื่่�มูข้่�นเพ่ื่�อจ้บัสิ่ตัว์ให้ได้เ้ที่า่เด้มิู สิ่ว่นตา่งข้องกำาไร
จ้ึงลด้ลง ที่ำาให้ค่าแรงอาจ้สิู่งถึึง 60% ข้องค่าใช้จ้่ายในการเด้ินเรือ 
จ้ึงเกิด้ความูต้องการแรงงานที่่�ถูึกลง ซึึ่�งเป็นที่่�มูาข้องการจ้้าง
แรงงานข้้ามูชาติ โอกาสิ่การแสิ่วงหาผลประโยชน์จ้ากแรงงานและ
การที่ำาประมูงแบบ IUU จ้ึงสิู่งข้่�น35/36 ที่ั�งน่�  EJF ได้้รวบรวมูข้้อมููล
จ้ากการสิ่ืบสิ่วนที่ั�วประเที่ศและบันทึี่กความูเชื�อมูโยงด้ังกล่าวไว้ 
โด้ยละเอ่ยด้37/38 

ในอด้่ตเคยมู่หลักฐานว่า เรือประมูงไที่ยที่ำาประมูงเป็นระยะเวลา
หลายเด้ือนหรือหลายปีต่อการออกเรือหนึ�งครั�ง และมู่การ 
ที่ำาประมูงผิด้กฎหมูายในประเที่ศเพื่่�อนบ้าน ที่ั�งน่� การออกเรือเป็น
ระยะเวลานานอาจ้ที่ำาใหเ้กิด้การละเมิูด้สิ่ทิี่ธิิแรงงาน เพื่ราะเแรงงาน
จ้ะหลบหน่ได้้ยากและที่างการเข้้าไปตรวจ้สิ่อบไมู่สิ่ะด้วก

นอกจ้ากน่� เรือประมูงยังมู่การข้นถึ่ายสิ่ัตว์นำ�าที่่�จ้ับได้้กลางที่ะเล  
โด้ยเรอืประมูงจ้ะนดั้พื่บเรอืบรรทุี่กเพื่่�อข้นถ่ึายสิ่นิคา้ ที่ำาใหส้ิ่ามูารถึ
ที่ำาประมูงต่อไปได้้โด้ยไมู่ต้องเข้้าฝ้ั�ง39 กำาไรจ้ึงเพื่่�มูข้่�น 

การข้นถึ่ายสิ่ัตว์นำ�ากลางที่ะเลมู่ความูเชื�อมูโยงกับการที่ำาประมูง
แบบ IUU ที่่�ข้าด้ความูโปร่งใสิ่ในอุตสิ่าหกรรมูการประมูง เนื�องจ้าก
การข้นถึ่ายสิ่ินค้ากลางที่ะเลมูักกระที่ำาห่างจ้ากฝ้ั�งและเจ้้าหน้าที่่�
หลายร้อยกิโลเมูตร ที่ำาให้สิ่ามูารถึส่ิ่งอาหารที่ะเลที่่�จั้บมูาอย่าง 
ผิด้กฎหมูายเข้้าสิู่่ตลาด้ได้้อย่างไร้ร่องรอย40/41

นอกจ้ากน่� การสืิ่บสิ่วนท่ี่�ผ่านมูาข้อง EJF ยังช่�ให้เห็นว่า การข้นถ่ึาย
สิิ่นค้ากลางที่ะเลมู่ความูเชื�อมูโยงกับการใช้แรงงานบังคับและแรงงาน
ที่าสิ่กลางที่ะเล42 โด้ยแรงงานท่ี่�ไมู่ได้้ข่้�นที่ะเบ่ยนจ้ะถูึกสิ่ลับให้ที่ำางาน 
บนเรือประมูงหลายลำา เพ่ื่�อป้องกันการหลบหน่หรือรายงานเจ้้าหน้าท่ี่�
เมืู�อข่้�นฝั้�ง แรงงานอาจ้ไมู่ได้้ข่้�นฝั้�งเป็นระยะเวลาหลายเดื้อนหรือ 
หลายปีต่อการออกเรือหนึ�งครั�ง43 หากไมู่มู่การเฝ้้าระวังการข้นถ่ึาย
สิิ่นค้ากลางที่ะเลอย่างมู่ประสิิ่ที่ธิิภัาพื่ อุตสิ่าหกรรมูการประมูงข้อง
ไที่ยจ้ะเป็นไปอย่างยั�งยืน ถูึกกฎหมูาย และถูึกต้องตามูหลักจ้ริยธิรรมู
ได้้ยาก 

ความูพื่ยายามูในการปฏิิรูปการจ้ัด้การประมูงอย่ างมู่
ประสิิ่ที่ธิิภัาพื่ และการบังคับใช้กลไกด้้านความูโปร่งใสิ่ใน
อุตสิ่าหกรรมูการประมูง จ้ะที่ำาให้รัฐสิ่ามูารถึแก้ไข้ปัญหาการที่ำา
ประมูงและใช้แรงงานบนเรือได้้ เช่น หากมู่การพื่ัฒนาระบบการจ้ด้
ที่ะเบย่นเรือประมูงให้ด้ข่้่�น กอ็าจ้ชว่ยยนืยนัตวัตนข้องเรือและเจ้า้ข้อง
เรือ และห้ามูไมู่ให้เรือที่่�ไมู่มู่ใบอนุญาตที่ำาประมูงได้้ นอกจ้ากน่�  
การแก้ ไข้ปัญหาด้้านความูยั�งยืนยังจ้ะที่ำาให้การที่ำาประมูง 
มู่ประสิ่ิที่ธิิภัาพื่มูากข้่�นและที่ำากำาไรเพื่่�มูข้่�น ที่ำาให้มู่โอกาสิ่กด้ค่าแรง
คนงานน้อยลง

การขนถ่่ายสิินค้้ากลางทะเลมัักกระทำาห่่าง 
จากฝ่ั่�งและเจ้าห่น้าท่�ห่ลายร้อยกิโลเมัตร 
ทำาให่้สิามัารถ่สิ่งอาห่ารทะเลท่�จับมัาอย่าง 
ผิิดกฎห่มัาย เขา้ส่่ิตลาดไดอ้ยา่งไรร้อ่งรอย
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	 ทำุกวันนี�ประมงพ้�นบ้านภู่เก็ตเหมือนถิ่่กข้ัดอย่่ในเข้ต	1.5	ไมลื์	ทำรัพยากรน้อยลืง	หากินลืำาบาก	ออกไป
ก็โดนเรือใหญ่่ทำำาลืายเครื�องมือทำำากินหมด	- พ่�ส่มศัักดิ�	44

	 ผมเป็นคนตา่งจังหวัดมาจากอีส่านมารบัจา้งออกเรอืทีำ�นี�	ปกตอิอกเรอืทำกี	็30	วนั	เตมินำ�ามนัทำลีืำาลืะเปน็
หมื�นลิืตร	ลืากไปเรื�อยทัำ�งวันทัำ�งคืน	นำ�ามันหมดก็เติมเอากลืางทำะเลื	ปลืาเต็มเรือก็กลัืบ	ส่มัยนี�ปลืาน้อย	 ไม่คุ้ม 
คนงานก็หายาก	ออกเรือก็ไกลืไม่ค่อยมีส่ัญ่ญ่าณิ	ลืากไปลืากกลืับ	วน	ๆ	ไปชีวิต	- ไต๋เรัืออวุนัลากที่่าเรัือภูเก็ต 48 

ถึึงแมู้ประเที่ศไที่ยจ้ะเริ�มูปฏิิรูปการประมูงมูาตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2558 แตก่ารฟ้�นตัวข้องระบบนิเวศในปี พื่.ศ. 2564 ยังไมู่สิู่้ด้่นัก โด้ยค่า CPUE ที่ั�งในที่ะเล
อันด้ามูันและอ่าวไที่ยยังตำ�ากว่า 10 ปีที่่�แล้วมูาก นอกจ้ากน่� ข้้อมููลการจ้ับสิ่ัตว์นำ�าข้องเรืออวนลากตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2551-2562 แสิ่ด้งให้เห็นว่า  
มู่ปริมูาณสิ่ินค้า (หน่วยวัด้เป็นตัน) ลด้ลงจ้าก 784,991 ตันในปี พื่.ศ. 2551 เหลือ 637,213 ตันในปี พื่.ศ. 2562 นับเป็นสิ่ัด้สิ่่วน 19%45  

ในข้ณะเด้่ยวกัน นำ�าหนักตันกรอสิ่รวมูข้องเรือลากอวนกลับเพื่่�มูสิู่งข้่�นจ้าก 154,972 ตันในปี พื่.ศ. 2551 เป็น 201,426 ตันในปี พื่.ศ. 2562  
(เพื่่�มูข้่�น 30%) ซึ่ึ�งแสิ่ด้งใหเ้หน็วา่ ผูป้ระกอบการมูก่ารที่ำาประมูงเกนิข้นาด้ด้ว้ยความูคดิ้วา่ การใชเ้รอืเชงิอตุสิ่าหกรรมูที่่�มูข่้นาด้ใหญข่้่�น46 ควรที่ำาให้
จ้ับสิ่ัตว์นำ�าได้้มูากข้่�น ซึ่ึ�งข้ัด้แย้งกับความูเป็นจ้ริงในปัจ้จุ้บัน

“

“

บทวิเครุาะห์แนำวโนำ�มการุทำาปรุะมง
ท่�ใช้�เรุ่ออวนำลากของไทย 

ข้อ้มูลูแนวโนมู้ CPUE ข้องเรอือวนลากแผน่ตะเฆ่ต่ามูตารางด้า้นลา่ง แสิ่ด้งใหเ้หน็วา่มูก่าร
จ้บัสัิ่ตวน์ำ�าเศรษ์ฐกจิ้สิ่ำาคญัอยา่งปลาผวินำ�า หมูกึ และป ูได้ล้ด้ลง ในข้ณะที่่�กลบัสิ่ามูารถึจ้บั
ปลาเปด็้และปลาหนา้ด้นิได้เ้พื่่�มูข้่�น ที่ั�งน่� ในปจั้จ้บุนัยงัไมูมู่ข่้อ้มูลูยอ้นหลงั และข้อ้มูลูข้องเรอื
อวนลากคานถึ่างและเรืออวนลากคู่ ซึ่ึ�งช่�ให้เห็นว่าการเก็บข้้อมููลด้้านการประมูงยังไมู่ 
นา่เชื�อถึอืและข้าด้ความูสิ่มูำ�าเสิ่มูอ และเมูื�อไมูมู่ข่้อ้มูลูชดุ้ด้งักลา่ว จ้งึปน็การยากที่่�จ้ะวดั้หรอื
เปรียบเที่่ยบผลกระที่บด้้านสิิ่�งแวด้ล้อมูที่่�เกิด้ข้่�นจ้ากเครื�องมืูอที่ำาประมูงแบบที่ำาลายล้าง  
ซึ่ึ�งแนวโนมู้ด้งักลา่วแสิ่ด้งใหเ้หน็วา่ ระบบนเิวศและผลติภัาพื่ที่างเศรษ์ฐกจิ้ข้องอา่วไที่ยตกลง
อย่างน่าตกใจ้

รัูปที่่� 9 : เปรัียบุเที่่ยบุจัำานัวุนัสัตวุ์นัำ�าที่่�จัับุได้จัากเรัืออวุนัลาก (หนั่วุยวุัดเป็นัตันั) กับุนัำ�าหนัักตันักรัอสรัวุมของเรัืออวุนัลากในัปี พ.ศ. 2551-2562 47 
นัำ�าหนัักตันักรัอสที่่�เพ่�มข้�นัอย่างก้าวุกรัะโดดรัะหวุ่างปี พ.ศ. 2558-2559 เป็นัผ่ลมาจัากโครังการัการัต่อที่ะเบุ่ยนัของกรัมปรัะมง

ปริมูาณจ้ับรวมู
จ้ากเรอือวนลาก (ตัน)

ข้นาด้รวมูข้องเรืออวนลาก
(ตันกรอสิ่)
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รัูปที่่� 10 : ปรัะเที่ศไที่ยม่การัจัำาหนั่ายสัตวุ์นัำ�าที่่�หลากหลาย ที่ำาให้แม้สัตวุ์นัำ�าเศรัษ์ฐกิจัจัะปรัิมานัลดลงก็สังเกตจัากนัำ�าหนัักรัวุมได้ยาก

ปลาผิวนำ�า

ปลาหน้าด้ิน

หมูึก

กุ้ง

ปู

หอย

อื�น ๆ

ปลาเป็ด้

0.74

4.735

3.055

0.017

0.277

0.354

0.077

3.356

0.690

4.260

3.177

0.029 

0.135 

0.426

0.049

2.232

0.924

4.669 

2.511

0.017

0.125

0.342

0.069

3.078

0.862

5.324 

2.176

0.034

0.132

0.307

0.053

3.719

0.459

5.723

2.359

0.016

0.191

0.532

0.068

4.176

-38%

21%

-23%

-6%

-31%

50%

-12%

24%

2561 % การเปลี่่�ย่นแปลี่ง2560 25632559 2562ประเภทสััตัว์นำ�า

แนวโน้ม CPUE ในอ่าวไทย่ (กก./ชื่ม.) ของเรืออวนลี่ากแผ่่นตัะเฆ่่

ตารัางที่่� 3 : ตลอดรัะยะเวุลา 5 ปีที่่�ผ่่านัมา การัจัับุสัตวุ์นัำ�าเศรัษ์ฐกิจัสำาคัญของไที่ย ได้แก่ ปลาผ่ิวุนัำ�า 
หมึก และปู ม่จัำานัวุนัลดลง เมื�อเปรัียบุเที่่ยบุกับุปลาเป็ดที่่�ม่จัำานัวุนัเพ่�มสูงข้�นั 
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ปริมาณจับ

MSY

Fmsy
การลงแรง
ประมง

	 ถิ่่งแม้ว่าประเทำศัไทำยจะมีระบบการจัดการประมงทำี�พัฒนาแลืะค่อนข้้างส่มบ่รณิ์	แต่กลืับยังไม่เกิดความ
พยายามในการฟื้้�นฟืู้ปริมาณิส่ัตว์นำ�าให้ยั�งยืน	ส่ัตว์นำ�าทำี�จับได้เกือบทำั�งหมดข้องไทำยมาจากประชากรส่ัตว์นำ�าทำี�
ไม่เคยผ่านการประเมิน	จึงไม่ทำราบส่ถิ่านะความยั�งยืนทำี�ชัดเจน	- Global Fishing Index, Minderoo (2021) 49

ในปี พื่.ศ. 2564 มููลนิธิิมูินเด้อรูจ้ัด้ที่ำาด้ัชน่การประมูงโลก
อย่างเป็นที่างการข้่�นเป็นครั�งแรก โด้ยวัด้ว่า 142 ประเที่ศ 
ทัี่�วโลก มู่ความูพื่ยายามูในการประเมิูนประชากรสัิ่ตว์นำ�า 
ข้องตน เช่น มู่ข้้อมููลเก่�ยวกับปริมูาณสัิ่ตว์นำ�า จ้ำานวน 
การประเมิูนประชากร ความูยั�งยืน และตัวช่�วัด้อื�น ๆ มูากน้อย
เพีื่ยงใด้50 ทัี่�งน่� ประเที่ศไที่ยได้้รับเกรด้ E (วัด้เกรด้เป็น A ถึึง F) 
กล่าวคือ มู่ความูพื่ยายามูในการปรับปรุงการประเมิูน
ประชากรสัิ่ตว์นำ�าและความูยั�งยืนน้อย ที่ำาให้ได้้รับคะแนน 7.9 
จ้าก 100 นอกจ้ากน่� รายงานฉีบับดั้งกล่าวยังพื่บว่า 88%  
ข้องสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ในประเที่ศไที่ยไมู่ได้้ผ่านการประเมิูนใด้ ๆ  
และมู่เพีื่ยง 11% เท่ี่านั�นท่ี่�ผ่านการประเมิูน ส่ิ่วนอ่ก 1%  
ผ่านการประเมิูนจ้ากองค์กรจั้ด้การประมูงระดั้บภูัมิูภัาค  
(Regional Fisheries Management Organisation: RFMO)51

กรมูประมูงได้้จั้ด้ที่ำารายงานสิ่ถิึติและข้้อมููลเก่�ยวกับสัิ่ด้ส่ิ่วนและ
ข้นาด้เรือประมูงทัี่�งหมูด้ทุี่กปี แต่ในช่วงหลายปีท่ี่�ผ่านมูา ยังข้าด้
ข้้อมููลสิ่ถิึติเก่�ยวกับปริมูาณสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ สัิ่ด้ส่ิ่วนข้องชนิด้
สัิ่ตว์นำ�า และการประเมิูนประชากรสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�สิ่ำาคัญต่อเศรษ์ฐกิจ้
 ซึึ่�งเกิด้จ้าก 2 สิ่าเหตุด้้วยกัน คือ 1. มู่การจ้ำากัด้การเข้้าถึึงข้้อมููล
 และ 2. ช่องโหว่ด้้านข้้อมููลท่ี่�เป็นปัญหามูากข่้�นเรื�อย ๆ 

ประเที่ศไที่ยมู่ช่องโหว่ด้้านข้้อมููลเก่�ยวกับผลผลิตสูิ่งสุิ่ด้ท่ี่�ยั�งยืน
(Maximum sustainable yield: MSY) ปริมูาณสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�
อนุญาตให้จั้บได้้ทัี่�งหมูด้ (Total allowable catch: TAC) และ 
CPUE ข้องการที่ำาประมูง ที่ำาให้ไมู่สิ่ามูารถึจั้ด้การที่รัพื่ยากร
ที่างที่ะเลข้องประเที่ศอย่างมู่ประสิิ่ที่ธิิภัาพื่ได้้ เนื�องจ้ากค่า MSY 
ในประเที่ศไที่ยนั�นวัด้เพีื่ยงปลาผิวนำ�า ปลาหน้าดิ้น และปลากะตัก
เท่ี่านั�น ในอด่้ตข้้อมููลน่�อาจ้ถืึอว่าเพีื่ยงพื่อ เพื่ราะเรือประมูงบาง
กลุ่มูจั้บเฉีพื่าะปลาชนิด้ดั้งกล่าวเท่ี่านั�น แต่ในระยะหลังมูาน่�เรือ
ประมูงกลับมู่ข้นาด้ใหญ่ข่้�น และยังใช้วิธ่ิการหรือเครื�องมืูอการ
ที่ำาประมูงแบบใหมู่ ยกตัวอย่าง กรณ่ท่ี่�เรืออวนลากคู่มู่จ้ำานวน
เพ่ื่�มูข่้�น ที่ำาให้ข้อบข่้ายสิ่ายพัื่นธ์ุิสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ไมู่ชัด้เจ้น โด้ยเรือ
อวนลากคู่อาจ้จั้บทัี่�งปลาผิวนำ�าและปลาหน้าดิ้น เพื่ราะใช้ตาข่้าย
ท่ี่�มู่ตาละเอ่ยด้ นอกจ้ากน่� เรือปั�นไฟท่ี่�ใช้ไฟล่อสัิ่ตว์นำ�าอาจ้จั้บ
ลูกปลาได้้หลากหลายสิ่ายพัื่นธ์ุิ ดั้งนั�น กรมูประมูงจึ้งควรเก็บ
ข้้อมููลสัิ่ตว์นำ�าสิ่ายพัื่นธ์ุิอื�น ๆ ด้้วย เพ่ื่�อแก้ไข้ปัญหาดั้งกล่าว

“
ช้่องโหว่ของข�อม้ล
ในำการุวัดัสุขภาพการุทำาปรุะมงไทย

ผ่ลี่ผ่ลี่ิตัสั่งสัุดท่�ย่ั�งย่่น
ซึ่่�งใชื่้เป็นหน่วย่วัดสัุขภาพื้ทางทะเลี่

แนวคิด้เก่�ยวกับการที่ำาประมูงแบบยั�งยืนข้องแต่ละประเที่ศมู่ความูแตกต่างกัน 
ข่้�นอยู่กับ สัิ่ตว์นำ�าสิ่ายพัื่นธ์ุิเป้าหมูาย และลักษ์ณะการที่ำาประมูงในแต่ละประเที่ศ 
โด้ยส่ิ่วนใหญ่มัูกใช้ปริมูาณการผลิตสูิ่งสุิ่ด้ท่ี่�ยั�งยืน (MSY) เป็นหน่วยวัด้อ้างอิง
ถึึงความูยั�งยืนข้องประชากรปลา นอกจ้ากน่� ข้้อมููลที่างช่ววิที่ยาอื�น ๆ อาทิี่  
ช่วงแรกเริ�มูเจ้ริญพัื่นธ์ุิและสัิ่ด้ส่ิ่วนข้องเพื่ศ ยังถืึอเป็นส่ิ่วนสิ่ำาคัญในการ
พัื่ฒนาการจั้ด้การประมูงให้มู่ประสิิ่ที่ธิิภัาพื่ยิ�งข่้�น 

หลังจ้ากคำานวนปริมูาณเป้าหมูายแล้ว จ้ะมู่การกำาหนด้ปริมูาณสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�
อนุญาตให้จั้บได้้ทัี่�งหมูด้ (TAC) หรือ ปริมูาณการลงแรงประมูงท่ี่�อนุญาตทัี่�งหมูด้
(TAE) ให้เรือประมูงพื่าณิชย์แต่ละลำา เพ่ื่�อป้องกันการที่ำาประมูงเกินข้นาด้ และ
เนื�องจ้ากประเที่ศไที่ยมู่การจั้บสัิ่ตว์นำ�าหลากหลายชนิด้ กรมูประมูงจึ้งจ้ำาแนก 
ค่า MSY ไว้ 3 กลุ่มู ได้้แก่ ปลาหน้าดิ้น ปลาผิวนำ�า และปลากะตัก นอกจ้ากน่�  
พ่ื่�นท่ี่�การที่ำาประมูงยังถูึกแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้้แก่ ที่ะเลอันด้ามัูนและอ่าวไที่ย 
โด้ยกรมูประมูงได้้กำาหนด้ “วันที่ำาประมูง” เพ่ื่�อกระจ้าย TAC53

หากคำานวนการลงแรงประมูงจ้ากกำาลังเครื�องยนต์เป็นกิโลวัตต์ต่อวัน จ้ะที่ำาให้
ผลลัพื่ธ์ิแมู่นยำายิ�งข่้�น54/55 เนื�องจ้ากกำาลังเครื�องยนต์อาจ้ส่ิ่งผลต่อปริมูาณ 
สัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ทัี่�งหมูด้ข้องเครื�องมืูอที่ำาประมูงแต่ละชนิด้มูากกว่าการวัด้จ้ำานวน
วันที่ำาประมูง ซึึ่�งไมู่คำานึงถึึงข้นาด้ กำาลังเครื�องยนต์ และลักษ์ณะเฉีพื่าะข้องเรือ
ประมูงแต่ละลำา นอกจ้ากน่� ยังควรนำามูาพ่ื่จ้ารณาวิธ่ิอื�น ๆ  ด้้วย เช่น การบริหาร
จั้ด้การประมูง หรือการจ้ำาแนกตามูคุณค่าที่างโภัชนาการสูิ่งสุิ่ด้56

รัูปที่่� 11 : ควุามสัมพันัธิ์รัะหวุ่างปรัิมาณสัตวุ์นัำ�าที่่�จัับุได้ 
การัลงแรังปรัะมง และค่า MSY โดยปรัะมาณ 52
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ถึึงแมู้ว่า ประเที่ศไที่ยจ้ะพื่ยายามูปฏิิรูประบบเฝ้้าระวังและพ่ื่สูิ่จ้น์ยืนยัน รวมูถึึงการใช้ระบบบันทึี่กข้้อมููลและจั้ด้เก็บเอกสิ่ารแบบอิเล็กที่รอนิกส์ิ่เก่�ยวกับ
สัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ข้องประเที่ศไที่ยตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2558 แต่ระบบการรายงานสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ในปัจ้จุ้บันยังคงหละหลวมูเป็นอย่างมูาก ชาวประมูงจึ้งสิ่ามูารถึ
บิด้เบือนปริมูาณท่ี่�จั้บได้้จ้ริง นอกจ้ากน่� ยังมู่การกำาหนด้ TAC สิ่ำาหรับเรือประมูงไว้ท่ี่� 95% ข้องค่า MSY ที่ำาให้เกิด้ความูผิด้พื่ลาด้ได้้น้อยมูาก อ่กทัี่�ง
ระบบจั้ด้เก็บข้้อมููลปริมูาณสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ยังอนุญาตให้มู่ปริมูาณสัิ่ตว์นำ�าเหลื�อมูลำ�าจ้ากท่ี่�บันทึี่กไว้ในสิ่มุูด้ปูมูเรือได้้บวกลบ 20% ซึึ่�งมูากกว่าข้้อกำาหนด้
ปกติท่ี่�ตั�งไว้ท่ี่� 10% ในปี พื่.ศ. 255957

การุเก็บข�อม้ลและการุปฏิิบัตัิตัามท่�หละหลวม

นอกจ้ากน่� ในปัจ้จุ้บันยังไมู่มู่การบังคับใช้บที่ลงโที่ษ์ผู้ประกอบการเรือประมูงท่ี่� 
ไมู่ปฏิิบัติตามูข้้อกำาหนด้เป็นประจ้ำาอย่างจ้ริงจั้ง ผู้กระที่ำาผิด้จึ้งไมู่มู่เหตุให้ปฏิิบัติตามู
อ่กทัี่�งยังไมู่มู่การกำาหนด้หรือบังคับใช้โควต้า TAC ที่ำาให้ไมู่มู่การบังคับให้เรือประมูง
ท่ี่�จั้บสัิ่ตว์นำ�าเกินกำาหนด้ 20% ต้องลด้ปริมูาณการจั้บสัิ่ตว์นำ�าในการออกเรือ 

แต่ละครั�งลง อ่กทัี่�งสิ่มูาคมูการประมูงแห่งประเที่ศไที่ยยังเอื�อให้
กฎหมูายทุี่เลาลง และเป็นประโยชน์กับฝั้�งสิ่มูาคมูฯ มูากข่้�น 
อ่กด้้วย 

ทัี่�งน่� ควรมู่มูาตรการป้องกันไมู่ให้ที่ำาประมูงเกินค่า MSY ท่ี่�
กำาหนด้ไว้ และหากกรมูประมูงยังต้องการใช้ TAC ในการ
กำาหนด้การลงแรงประมูง กรมูประมูงต้องบังคับใช้โควต้าในการ
จั้บสัิ่ตว์นำ�าเพ่ื่�อป้องกันไมู่ให้ที่ำาประมูงเกินข้นาด้ โด้ยมูาตรการ
ดั้งกล่าวจ้ะช่วยรักษ์าประชากรปลาข้องไที่ยท่ี่�กำาลังเปราะบางได้้ 
และควรปฏิิบัติตามูอย่างเคร่งครัด้หลังจ้ากท่ี่� EJF ได้้เผยแพื่ร่
หลักฐานและบที่สัิ่มูภัาษ์ณ์ชาวประมูงข้นาด้เล็กทัี่�วประเที่ศ 
ในช่วงหลายปีท่ี่�ผ่านมูา60 

นอกจ้ากน่� ปัญหาด้้านการเข้้าถึึงข้้อมููลยังที่ำาให้ไมู่สิ่ามูารถึ
ศึกษ์าการลงแรงที่ำาประมูงได้้ จึ้งยากท่ี่�จ้ะประเมิูนว่าการที่ำา
ประมูงในปัจ้จุ้บันมู่ความูยั�งยืนหรือไมู่ อ่กทัี่�งการหาข้้อมููล
สิ่ำาคัญเก่�ยวกับสิ่ถิึติเรือประมูง ประวัติการลงแรงจั้บสัิ่ตว์นำ�า  
และข้นาด้เรือ ยังเป็นไปอย่างยากลำาบาก และในบางครั�งยังเป็น
ข้้อมููลท่ี่�ไมู่ได้้เผยแพื่ร่เป็นสิ่าธิารณะ ที่ำาให้การศึกษ์าครั�งน่� 
ต้องอาศัยงานวิจั้ยเก่าในบางเรื�อง ซึึ่�งที่ำาการศึกษ์าเก่�ยวกับ 
ผลกระที่บข้องเรืออวนลากท่ี่�มู่ต่อประชากรปลาไที่ย โด้ยเฉีพื่าะ
เครื�องมืูออวนลากคู่ โด้ย EJF ตระหนักถึึงข้้อเส่ิ่ยข้องการใช้ 
งานวิจั้ยเก่าเป็นอย่างด่้ ถึึงกระนั�นงานวิจั้ยประเภัที่น่�ถืึอเป็น 
แหล่งข้้อมููลท่ี่�ด่้ท่ี่�สุิ่ด้และเหมูาะสิ่ำาหรับที่ำาการประเมิูน

MSY ของฝั่่�งอ่าวไทย (ตัันำ)

ปลาหน้าด้ิน

ปลากะตัก

ปลาผิวนำ�า

MSY ของฝั่่�งอันำดัามันำ (ตัันำ)

ปลาหน้าด้ิน

ปลากะตัก

ปลาผิวนำ�า

790985

202077

251547

230115

33007

118344

775548

200092

247880

228348

32090

117514

-2%

-1%

-1%

-1%

-3%

-1%

25632562ประเภท % การเปลี่่�ย่นแปลี่ง

ตารัางที่่� 4 : MSY โดยปรัะมาณของฝั่่�งอ่าวุไที่ยและฝั่่�งอันัดามันั 58/59

รัูปที่่� 12 : ลูกเรัือกำาลังนัำาปลาเป็นัข้�นัมาจัากห้องเก็บุปลา
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	 ส่ิ�งทีำ�ทำางการควรทำำาคอื	หยุดการทำำาประมงทีำ�ทำำาลืายส่ิ�งแวดลือ้มทำกุรป่แบบ	ไมค่วรใหเ้ข้้าใกลืฝ่้ั่�งหรือออก
ไปทำำาประมงกลืางทำะเลื	- เจริญ่	ตออีเต๊ะ, ผู่้นัำาชุมชนัตำาบุลที่่าศาลา จัังหวุัดนัครัศรัีธิรัรัมรัาช (2557) 61

การที่ำาประมูงอวนลากส่ิ่วนใหญ่มัูกที่ำาให้สัิ่ตว์นำ�าชำ�าหรือถูึกบด้ข้ย่�จ้ากการลาก จ้นโด้นลด้ค่าเป็นปลาเป็ด้ ข้้อมููลปริมูาณสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ในปี พื่.ศ. 2562 
ช่�ให้เห็นว่า 46% ข้องจ้ำานวนปลาทัี่�งหมูด้ท่ี่�จั้บด้้วยวิธ่ิอวนลาก (คิด้เป็น 637,213 ตัน) ถูึกจั้ด้ประเภัที่เป็นปลาเป็ด้62 

ปริมูาณ ‘ปลาเป็ด้แท้ี่’ หรือปลาเป็ด้ท่ี่�มู่มููลค่าที่างเศรษ์ฐกิจ้ตำ�าท่ี่�จั้บได้้ ค่อนข้้างประเมิูนได้้ยาก เนื�องจ้ากสัิ่ตว์นำ�าหรือปลาอ่อนวัยท่ี่�มู่มููลค่าที่างเศรษ์ฐกิจ้
แต่ถูึกบด้ข้ย่�ก็จั้ด้เป็นปลาเป็ด้ ‘เท่ี่ยมู’ เช่นกัน เพื่ราะไมู่สิ่ามูารถึนำาไปบริโภัคได้้ 

บที่วิเคราะห์ข้องกรมูประมูงในปี พื่.ศ. 2546 และข้องศูนย์พัื่ฒนาการประมูงแห่งเอเช่ยตะวันออกเฉ่ียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development 
Center: SEAFDEC) ในปี พื่.ศ. 2546-2547 เก่�ยวกับปริมูาณสัิ่ตว์นำ�าจ้ากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่และเรืออวนลากคู่พื่บว่า ปลาเป็ด้ ‘แท้ี่’ อาจ้นับเป็น
สัิ่ด้ส่ิ่วนเพีื่ยง 14-15% ข้องจ้ำานวนสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ทัี่�งหมูด้ ในข้ณะท่ี่� ปลาเป็ด้ ‘เท่ี่ยมู’ ซึึ่�งประกอบด้้วยสัิ่ตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้ข้นาด้เล็ก นับเป็น 40-72% ข้อง
สัิ่ตว์นำ�าท่ี่�จั้บได้้ทัี่�งหมูด้63/64 งานวิจั้ยทัี่�งสิ่องฉีบับแสิ่ด้งให้เห็นว่า ปลาเป็ด้ส่ิ่วนใหญ่ท่ี่�จั้บได้้เป็นปลาเป็ด้เท่ี่ยมู ดั้งนั�นจึ้งควรมู่การพ่ื่จ้ารณาที่บที่วนว่า  
เรือประมูงอวนลากสิ่ร้างผลกระที่บต่อที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลข้องไที่ยมูากน้อยเพีื่ยงใด้ หากสิ่ามูารถึจั้บปลาวัยอ่อนได้้เป็นจ้ำานวนมูากเช่นน่�

งานวิจั้ยฉีบับน่�พื่บว่า รายได้้เฉีล่�ยข้องเรืออวนลากคู่อยู่ท่ี่� 205,965.51 บาที่ โด้ยรายได้้ส่ิ่วนใหญ่มูาจ้ากการจั้บหมึูก (นับเป็น 68.3% ข้องรายได้้รวมู 
แต่มู่นำ�าหนักเพีื่ยง 15% ข้องนำ�าหนักรวมู)65 ปลาผิวนำ�า และปลาหน้าดิ้น นับเป็นประเภัที่ละ 5% ข้องรายได้้ แต่มู่นำ�าหนักเพีื่ยง 5.4% และ 5.2% ตามูลำาดั้บ
ซึึ่�งหมูายความูว่า ส่ิ่วนท่ี่�เหลือท่ี่�เป็นปลาเป็ด้ มู่นำ�าหนักถึึง 74.2% ข้องนำ�าหนักรวมู แต่สิ่ร้างรายได้้เพีื่ยง 18.8% ข้องรายได้้รวมู (2.6 บาที่/กก.)66 สัิ่ด้ส่ิ่วน
ข้องรายได้้ท่ี่�ตำ�าอันเกิด้จ้ากการจั้บปลาเป็ด้ก่อให้เกิด้คำาถึามูว่า ประเที่ศไที่ยจ้ะปล่อยให้เกิด้การที่ำาประมูงแบบบ่อนที่ำาลายและไร้ประโยชน์ต่อไปอ่กนาน
เพีื่ยงใด้ 

“
ผู้ลกรุะทบของเรุ่ออวนำลากท่�ม่ตั่อรุะบบนำิเวศ
และความหลากหลายทางช้่วภาพทางทะเล

รัูปที่่� 13 : กองปลาเป็ดบุนัรัถิบุรัรัทีุ่กที่่�ชลบุุรัี
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	 การกระทำำาข้องพวกคุณิเป็นเหมือนการทำุบหม้อข้้าวตัวเอง	ถิ่้าปะการังหมดไปเมื�อไหร่	ก็จะร่้ซ่ึ่�งเลืยว่า 
ส่ิ�งทีำ�พวกคุณิทำำาไปมันแก้ ไข้ไม่ ได้	 เราต้องช่วยกันแก้ ไข้ป่ญ่หานี�ก่อนจะไม่เหลืืออะไรในทำะเลืไว้ให้ลื่กหลืาน	 
- วราวุธ	ศัิลืปอาชา, รััฐมนัตรัีวุ่าการักรัะที่รัวุงที่รััพยากรัธิรัรัมชาติและสิ�งแวุดล้อม กล่าวุถิึงผู่้ปรัะกอบุการัปรัะมงที่่�ที่ำาปรัะมง
บุรัิเวุณแนัวุปะการััง 67

ลูกปลาส่ิ่วนใหญ่ท่ี่�จั้บได้้มัูกเป็นลูกปลาเศรษ์ฐกิจ้หลากหลายสิ่ายพัื่นธ์ุิ เช่น ปลาทูี่ ปลากะตัก และหมึูก ซึึ่�งหากปล่อยให้สัิ่ตว์นำ�าเหล่าน่�โตต่อไปอ่ก 3-6 
เดื้อน จ้ะสิ่ามูารถึสิ่ร้างมููลค่าได้้มูากข่้�นหลายเท่ี่าตัว นอกจ้ากน่� สัิ่ตว์นำ�าประเภัที่ดั้งกล่าวยังสิ่ามูารถึข้ยายพัื่นธ์ุิและเพ่ื่�มูปริมูาณประชากรอ่กด้้วย  
ดั้งนั�น การจั้บปลาก่อนถึึงวัยแรกเริ�มูเจ้ริญพัื่นธ์ุิ (วัด้จ้ากว่าปลาตัวนั�นเคยสืิ่บพัื่นธ์ุิและเพ่ื่�มูปริมูาณประชากรหรือไมู่) จึ้งสิ่ร้างผลกระที่บต่อความู 
หลากหลายที่างช่วภัาพื่ที่างที่ะเล สิ่กัด้กั�นไมู่ให้ประชากรปลาในประเที่ศไที่ยอยู่ในระดั้บท่ี่�ยั�งยืน และเป็นภััยคุกคามูต่อรายได้้ข้องชาวประมูงพ่ื่�นบ้าน 
และชาวประมูงพื่าณิชย์ 

งานวิจั้ยข้อง SEAFDEC ในปี พื่.ศ.  2556 ที่ำาการวิเคราะห์ข้นาด้ข้องสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่และเรืออวนลากคู่จั้บได้้ เพ่ื่�อประเมิูนว่าสัิ่ตว์นำ�าถึึง
วัยแรกเริ�มูเจ้ริญพัื่นธ์ุิแล้วหรือไมู่68 ซึึ่�งพื่บว่า สัิ่ตว์นำ�าประเภัที่ปลาเป็ด้มู่ข้นาด้เล็กกว่า ตัวอย่างเช่น เมืู�อสัิ่ตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้ท่ี่�สิ่ำาคัญอย่างปลาทูี่ถูึกจั้บด้้วย
เรืออวนลากคู่ ก็มัูกมู่ข้นาด้เล็กกว่าข้นาด้เจ้ริญพัื่นธ์ุิเกือบทัี่�งหมูด้69

“
การุจับปลาเป็ดัเป็นำภัยตั่อการุทำาปรุะมงแบบยั�งยืนำ
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ปลาผิวนำ�า

ปลาหน้าด้ิน

หมูึก

กุ้ง

สิ่ัตว์นำ�าไมู่มู่กระดู้กสิ่ันหลังอื�น ๆ

ยอด้รวมูสิ่ัตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้

ปลี่าเป็ด

ปลาผิวนำ�าข้นาด้เล็ก

ปลาหน้าด้ินข้นาด้เล็ก

หมูึกข้นาด้เล็ก

กุ้งข้นาด้เล็ก

สัิ่ตว์นำ�าไมู่มู่กระดู้กสัิ่นหลังข้นาด้เล็กอื�น ๆ

ยอด้รวมูสิ่ัตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้ข้นาด้เล็ก

ปลาเป็ด้แที่้

ยอด้รวมูปลาเป็ด้

1

27

3

4

1

36

2

40

1

0

7

50

 14

64

2

74

8

12

4

100

3

62

1

1

11

78

22

100

1

36

9

5

7

58

2

20

1

1

3

27

15

42

1

62

15

9

13

100

5

47

2

3

7

64

36

100

21

16

8

0.5

0.5

46

23

13

3

1

0

40

14

54

47

36

17

0

0

100

42

24

6

1

0

74

26

100

% ของสััตัว์นำ�า
ทั�งหมดท่�จัับได้

% ของสััตัว์นำ�า
ทั�งหมดท่�จัับได้

% ของสััตัว์นำ�า
ทั�งหมดท่�จัับได้

% ของปลี่า
เพื้้�อการบริโภคู่

% ของปลี่า
เพื้้�อการบริโภคู่

% ของปลี่า
เพื้้�อการบริโภคู่ปลี่าเพื้้�อการบริโภคู่

อวนลี่ากแผ่่นตัะเฆ่่ 1 อวนลี่ากแผ่่นตัะเฆ่่ 2 อวนลี่ากคู่่่

รัูปที่่� 14 : ปลาเป็ดปรัะกอบุไปด้วุยสัตวุ์นัำ�าที่่�ม่มูลค่าตำ�า รัวุมไปถิึงตัวุอ่อนัของสัตวุ์นัำ�าเศรัษ์ฐกิจั

ตั�งแต่ปีพ.ศั.	2533	ผลืจับข้องเรืออวนลืากค่่ได้มีปลืาเป็ดมากกว่าครึ�งมาโดยตลือด	
นอกจากนี�เกินกว่า	80%	ข้องปลืาเป็ดนั�นเป็นลื่กส่ัตว์นำ�าเศัรษฐกิจ	70/71/72

ตารัางที่่� 5 : บุที่วุิเครัาะห์จัำาแนักสัดส่วุนัสัตวุ์นัำ�าที่่�จัับุได้ (พ.ศ. 2556) โดย อวุนัลากแผ่่นัตะเฆ่่ 1 เป็นัเรัืออวุนัลากแผ่่นัตะเฆ่่ขนัาดเล็กในัจัังหวุัดปรัะจัวุบุค่รัีขันัธิ์ 
อวุนัลากแผ่่นัตะเฆ่่ 2 เป็นัเรัืออวุนัลากแผ่่นัตะเฆ่่ขนัาดเล็กในัจัังหวุัดชุมพรั และอวุนัลากคู่เป็นัเรัืออวุนัลากคู่ที่่�ที่ำาปรัะมงในัที่ั�งสองจัังหวุัด 
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รัูปที่่� 16 : เรัือที่่�มุ่งจัับุสัตวุ์นัำ�าเศรัษ์ฐกิจัจัะได้รัับุผ่ลกรัะที่บุที่่�รัุนัแรังจัากการัขาดตัวุอ่อนัที่่�จัะเติบุโตข้�นัมาที่ดแที่นั

รัูปที่่� 15 : รัายการัผ่ลิตภัณฑ์์อาหารัที่ะเล เรัียงตามรัาคา (บุาที่) ต่อกิโลกรััม ปลาเป็ดม่มูลค่าตำ�าสุด โดยม่รัาคา 5.87 บุาที่/กก. 
เที่่ยบุแล้วุเป็นัเพียงเส่�ยวุหนัึ�งของรัาคาเฉล่�ยปลาโตเต็มวุัยที่่�เป็นัสายพันัธิุ์สำาคัญที่างเศรัษ์ฐกิจั ซึ่ึ�งม่รัาคา 217.5 บุาที่/กก. 

ปลาเป็ด้ต่อกิโลกรัมูมู่ราคาถูึกกว่าปลาเป็ด้เท่ี่ยมูท่ี่�โตเต็มูวัยเป็นอย่างมูาก สิ่มูาคมูผู้ผลิตปลาป่นไที่ยรายงานราคาเฉีล่�ยต่อกิโลกรัมูข้องปลาเป็ด้ 
ในเดื้อนตุลาคมู พื่.ศ. 2563 ไว้ท่ี่� 5.87 บาที่/กก. ลด้ลง 32% เมืู�อเท่ี่ยบกับปี พื่.ศ. 256173 ในข้ณะท่ี่�ราคาต่อกิโลกรัมูข้องปลาทูี่อยู่ท่ี่� 100 บาที่/กก.  
และหมึูกท่ี่� 280 บาที่/กก. (ในปี พื่.ศ. 2565)74 

นอกจ้ากน่� ปลาท่ี่�จั้บโด้ยการใช้อวนลากยังเรียกราคาได้้ตำ�ากว่าการใช้อวนล้อมูจั้บมู่สิ่ายมูาน เนื�องจ้ากคุณภัาพื่ท่ี่�ต่างกัน เช่น รอยชำ�าบนตัวปลาท่ี่�เกิด้
จ้ากการถูึกบ่บอัด้เมืู�อลากอวน75 ปลาเป็ด้ท่ี่�จั้บโด้ยการใช้อวนล้อมูจั้บมู่สิ่ายมูาน สิ่ามูารถึเรียกราคาตลาด้ได้้ 7.78 บาที่/กก.76 

ปลาใบขนำุนำ หมึกกรุะดัอง หมึกกล�วย ปลาอินำทรุี ปลาดัาบ ปลาสาก ปลาเป็ดัปลาจารุะเม็ดัดัำา ปลาท้

รุาคาอาหารุทะเล (บาทตั่อกิโลกรุัม)

340
300 280 220

170 170

90 60
~8
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การลากอวนคู่เป็นการใช้เรือสิ่องลำาลากอวนข้นาด้ใหญ่ ที่ำาให้มู่ประสิ่ิที่ธิิภัาพื่สิู่งในการจ้ับสิ่ัตว์นำ�าเป็นจ้ำานวนมูาก ปากอวนลากคู่อาจ้ข้ยาย
ได้้กว้างถึึง 100 มู. ซึ่ึ�งกว้างกว่าอวนลากคานถึ่าง (7.5 มู.) หรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่ (60 มู.) เป็นอย่างมูาก78 ปากอวนข้นาด้ใหญ่เช่นน่�ที่ำาให้ 
เรือประมูงสิ่ามูารถึจ้ับปลาผิวนำ�าและปลาหน้าด้ินได้้พื่ร้อมู ๆ กัน 

จ้ากการศึกษ์าข้อง SEAFDEC พื่บว่า 44% ข้องสัิ่ตว์นำ�าที่่�เรืออวนลากคู่จั้บได้้เป็นปลาผิวนำ�า โด้ยเกินคร่�งเป็นลูกปลา79 นอกจ้ากน่� ในปี  
พื่.ศ. 2562 มู่การจ้ับปลาเป็ด้ในประเที่ศไที่ยโด้ยใช้เครื�องมูือที่ำาประมูงพื่าณิชย์ทัี่�ง 21 ประเภัที่ เป็นปริมูาณเกือบ 330,000 ตัน โด้ย 55%  
มูาจ้ากเรืออวนลากคู่80 ปัจ้จ้ัยต่าง ๆ เหล่าน่�พื่่สิู่จ้น์ว่า อวนลากคู่เป็นหนึ�งในวิธิ่การที่ำาประมูงที่่�ที่ำาลายล้างมูากที่่�สิุ่ด้ในประเที่ศไที่ย 

งานวิจ้ัยข้องกรมูประมูงในปี พื่.ศ. 2560 แสิ่ด้งให้เห็นว่า เรืออวนลากคู่สิ่ร้างความูเสิ่่ยหายมูากกว่าอวนลากชนิด้อื�นเป็นอย่างมูาก81 ถึึงแมู้ว่า
เรืออวนลากคู่จ้ะออกเรือน้อยกว่า 20% ข้องการออกเรืออวนลากที่ั�งหมูด้ในปีนั�น ๆ แต่เรืออวนลากคู่สิ่ามูารถึจ้ับสิ่ัตว์นำ�าได้้ถึึง 56% ข้อง
ปริมูาณการจ้ับสิ่ัตว์นำ�าที่ั�งหมูด้ โด้ยอัตรา CPUE ข้องเรืออวนลากคู่ในปี พื่.ศ. 2560 สิู่งกว่าข้องเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่และเรืออวนลากคาน
ถึ่างรวมูกันถึึง 3 เที่่า

เคู่รื�องม่ออวนลี่าก

อวนลากคานถึ่าง

อวนลากแผ่นตะเฆ่่

อวนลากคู่

รวม

14,995

255,494

366,724

637,213

793

107,537

184,056

292,386

5%

42%

50%

ปริมาณการจัับสััตัว์นำ�ารวม
แบ่งตัามประเภทเรือ ในปี พื้.ศ. 2562 (ตััน) 

ปริมาณปลี่าเป็ดท่�จัับได้
ในปี พื้.ศ. 2562 (ตััน) 

สััดสั่วนปลี่าเป็ด
ตั่อเคู่รื�องม่อท่�ใชื่้จัับสััตัว์นำ�ารวม 

เคู่รื�องม่ออวนลี่าก

อวนลากคู่

อวนลากแผ่นตะเฆ่่

อวนลากคานถึ่าง

รวม

14,921

44,362

17,316

76,599

138,616

408,313

83,949

630,878

328,533

238,134

15,856

582,523

2,370.09

583.21

188.88

-

19.48

57.91

22.61

100

21.97

64.72

13.31

100

56.40

40.88

2.72

100

จัำานวนคู่รั�งในการออกเรือ จัำานวนวันทำางาน ปริมาณการจัับสััตัว์นำ�า (ตััน)

จำานำวนำ จำานำวนำ จำานำวนำ% % %
CPUE (กก./วัน)

ผู้ลกรุะทบตั่อทรุัพยากรุทางทะเลของไทย
อย่างปรุะเมินำค่ามิไดั�จากการุใช้�เรุ่ออวนำลากค้่ 

ตารัางที่่� 7 : เปรัียบุเที่่ยบุปรัิมาณที่่�จัับุได้ต่อหนั่วุยการัลงแรังปรัะมง (CPUE) รัะหวุ่างเครัื�องมืออวุนัลากแต่ละชนัิดในัปรัะเที่ศไที่ย (พ.ศ. 2560) 82

รููปที่่� 17 : ฉลามวาฬที่่�กำำาลังตั้ั�งที่้องถููกำลากำ 
ขึ้้�นมาจากำเรูืออวนลากำคูู่�ที่่�จังหวัดภููเกำ็ตั้ กำัปตั้ัน
เรูือได้ถููกำปรูับ 3 ล้านบาที่ และเพิิกำถูอนใบ
อนุญาตั้ บที่ลงโที่ษเช่�นน่�ม่คู่วามจำาเป็นเพิ่�อใช่้
ในกำารูปกำป้องสััตั้ว์ป่าตั้�อไปในอนาคู่ตั้ 77

ตารัางที่่� 6 : ปรัิมานัการัจัับุรัวุมและปลาเป็ด ของอวุนัลากที่ั�งสามชนัิดที่ดแที่นั

อุตสิ่าหกรรมูอวนลากในประเที่ศไที่ย

18
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สิ่ัตว์นำ�าที่่�เรืออวนลากคู่จ้ับได้้ มู่จ้ำานวนเพื่่�มูข่้�นต่อเนื�องตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2546 (264,814 ตัน) ถึึงปี พื่.ศ. 2562 (366,724 ตัน) ซึึ่�งคิด้เป็น 38%83  

ถึึงแมู้พื่ระราชกำาหนด้การประมูง พื่.ศ. 2558 จ้ะบังคับให้ข้ยายข้นาด้ก้นอวน (สิ่่วนที่่�ใช้จ้ับปลา) โด้ยตาอวนต้องมู่ข้นาด้ข้ั�นตำ�า 4 เซึ่นติเมูตร ที่ั�งน่� 
พื่ระราชกำาหนด้ฯ มู่วัตถุึประสิ่งค์ในการพัื่ฒนาเครื�องมืูอที่ำาประมูงให้สิ่ามูารถึจั้บสิ่ัตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้ที่่�เป็นกลุ่มูเป้าหมูายได้้อย่างมู่ประสิิ่ที่ธิิภัาพื่ 
ยิ�งข้่�น แที่นที่่�การจั้บปลาเป็ด้เป็นจ้ำานวนมูาก84/85 อย่างไรก็ตามู สิ่ัด้สิ่่วนข้องการจ้ับสิ่ัตว์นำ�าท่ี่�เป็นปลาเป็ด้และจ้ำานวนเครื�องมืูอที่ำาประมูงที่่�เพ่ื่�มูข้่�น 
ต่างช่�ให้เห็นว่าข้้อกำาหนด้ด้ังกล่าวไมู่ประสิ่บผลสิ่ำาเร็จ้ อ่กที่ั�งในปี พื่.ศ. 2565 EJF ได้้ลงพื่่�นท่ี่�สิ่ำารวจ้และพื่บว่า เรือที่่�มู่การจ้ับปลาเป็ด้ (เช่น  
เรืออวนลากคู่) ยังใช้อวนที่่�มู่ข้นาด้ตาตำ�ากว่า 4 เซึ่นติเมูตรอยู่ 

ในปี พื่.ศ. 2564 กรมูประมูงได้้เสิ่นอให้มู่การโอนโควต้าวันที่ำาประมูงได้้ โด้ยไมู่คำานึงถึึงประสิ่ิที่ธิิภัาพื่ข้องเครื�องมูือที่ำาประมูงแต่ละชนิด้ ซึ่ึ�งอาจ้ที่ำาให้
สิ่ถึานการณ์ยำ�าแย่ลง ที่ั�งน่� โครงการด้ังกล่าวอนุญาตให้เจ้้าข้องเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่สิ่ามูารถึที่ำาลายเรือเก่า และโอนใบอนุญาตพื่ร้อมูโควต้า 
วันที่ำาประมูงให้เรือลำาอื�นที่่�เป็นเจ้้าข้องเด่้ยวกันได้้86 ที่ั�งยังเปิด้โอกาสิ่ให้โอนโควต้าไปยังเรือท่ี่�มู่เครื�องมูือที่ำาประมูงประสิ่ิที่ธิิภัาพื่สิู่งกว่าอย่าง 
เรืออวนลากคู่ ซึ่ึ�งอาจ้ที่ำาให้การลงแรงที่ำาประมูงเกิด้การเปล่�ยนแปลงครั�งใหญ่แมู้จ้ะมู่จ้ำานวนเรือประมูงเท่ี่าเด้ิมูก็ตามู87 งานวิจ้ัยในอด้่ตข้อง 
กรมูประมูงเผยว่า เรืออวนลากคู่สิ่ามูารถึจ้ับสิ่ัตว์นำ�าได้้มูากกว่าเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่ถึึง 4 เที่่า หากใช้จ้ำานวนวันประมูงที่่�เที่่ากัน88

รัูปที่่� 18 : (ตามเข็มนัาฬิิกา เรัิ�มจัากบุนัซึ่้าย) เรัืออวุนัลากคู่ใช้อวุนัที่่�ถิูกกฎหมาย สังเกตได้จัากตัวุอวุนัที่่�ม่ขนัาดตาถิ่�กวุ่าก้นัอวุนั (บุนัขวุา) 
อวุนัที่่�ผ่่านัการัที่ำาควุามสะอาดแล้วุ พรั้อมนัำาไปติดตั�งบุนัเรัือปรัะมง (ล่างขวุาและซึ่้าย) อวุนัตาถิ่�ที่่�ม่อวุนัสะอาดคลุม 

ในปีพ.ศั.	2564	เงินจำานวน	3.98	ล้ืานบาทำ	ถ่ิ่กใช้ไปกับการส่นับส่นุนค่านำ�ามันเรือประมงพาณิิชย์	89
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โคู่รงการนำ�ามันเขีย่ว

เรืออวนลากคู่ส่ิ่วนใหญ่สิ่ามูารถึที่ำากำาไรได้้ เพื่ราะได้้รับการอุด้หนุนจ้ากโครงการ ‘นำ�ามัูนเขี้ยว’ ซึึ่�งเป็นนำ�ามัูนด่้เซึ่ลแบบพ่ื่เศษ์ ย้อมูส่ิ่เขี้ยว เพ่ื่�อ
ข้ายให้เรือประมูงไที่ยในราคาเพีื่ยง 23.5 บาที่ต่อลิตร หากเท่ี่ยบกับราคานำ�ามัูนด่้เซึ่ลทัี่�วไปในเดื้อนกุมูภัาพัื่นธ์ิ พื่.ศ. 2565 จ้ะมู่ราคาถูึกกว่า 
ถึึง 21.5%91/92 นอกจ้ากน่� นำ�ามัูนเขี้ยวยังเอื�อประโยชน์กับเจ้้าข้องธุิรกิจ้ข้นาด้ใหญ่ เพื่ราะโครงการน่�บังคับใช้กับเรือท่ี่�ที่ำาประมูงห่างจ้ากฝั้�ง 12-24 
ไมูล์ที่ะเลเท่ี่านั�น93 ข้้อกำาหนด้ดั้งกล่าวเป็นการจู้งใจ้เจ้้าข้องกิจ้การที่างอ้อมูให้สิ่ร้างหรือซืึ่�อเรือข้นาด้ใหญ่ เพ่ื่�อรับสิิ่ที่ธิิประโยชน์จ้ากโครงการนำ�ามัูน
เขี้ยว แต่ในความูเป็นจ้ริงแล้วนำ�ามัูนเขี้ยวกลับเป็นวิธ่ิการอุด้หนุนประมูงท่ี่�สิ่ร้างแต่ ‘ความูเส่ิ่ยหาย’ ต่อการที่ำาประมูงแบบยั�งยืน94

	 ออกเรือไม่ไหวแลื้ว	ช่วงนี�รัฐปลื่อยราคานำ�ามันเข้ียวลือยตัวเกือบเทำ่า	บนฝั่่�งได้ปลืาไม่คุ้ม	ส่ั�งปลืา
มาจากอินโดง่ายกว่า	- ไต๋เรัืออวุนัลาก จัังหวุัดสมุที่รัปรัาการั 90“

ตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2559 การอุด้หนุนประมูงด้้วยนำ�ามัูนเขี้ยวใช้งบประมูาณสูิ่งข่้�นอย่างต่อเนื�อง โด้ยเพ่ื่�มูข่้�น 21% ในปี พื่.ศ. 2565 ถึึงแมู้จ้ะมู่การใช้
ลด้ลง 3.3% ก็ตามู งานวิจั้ยในอด่้ตได้้บันทึี่กค่านำ�ามัูนโด้ยเฉีล่�ยข้องเรืออวนลากคู่ไว้ท่ี่� 168,389 บาที่ต่อเดื้อนในปี พื่.ศ. 253895 แต่ในปี พื่.ศ. 
2564 ค่านำ�ามัูนในปริมูาณเท่ี่ากันจ้ะมู่ราคาอยู่ท่ี่� 138,762.68 บาที่ต่อเดื้อน แมู้ปรับค่าเงินตามูอัตราเงินเฟ้อแล้ว เนื�องจ้ากมู่การอุด้หนุนนำ�ามัูน
เขี้ยว

ในเดื้อนมู่นาคมู พื่.ศ. 2565 EJF ที่ราบถึึงแผนการบังคับติด้ตั�งระบบการแจ้้งข้้อมููลเรืออัตโนมัูติ  (Automatic Identification Systems: AIS) 
บนเรือประมูงทุี่กลำาท่ี่�เข้้าโครงการนำ�ามัูนเขี้ยว96 ซึึ่�งนับเป็นเรือทัี่�งหมูด้จ้ำานวนราว 4,865 ลำา97 หากแผนการดั้งกล่าวเป็นไปตามูกำาหนด้  
จ้ะสิ่ามูารถึสิ่ร้างความูโปร่งใสิ่ให้การประมูงไที่ยได้้สิ่ำาเร็จ้ เนื�องจ้ากมู่การติด้ตามูเฝ้้าระวังเรือประมูงทุี่กลำาผ่านสัิ่ญญาณด้าวเท่ี่ยมู เพ่ื่�อดู้ว่า 
มู่การปฏิิบัติตามูกฎการที่ำาประมูงหรือไมู่ แมู้เรือจ้ะมู่ข้นาด้ตำ�ากว่า 30GT ก็ตามู

ทุี่กภัาคส่ิ่วนตระหนักถึึงความูเส่ิ่ยหายต่อระบบนิเวศที่างที่ะเลข้องไที่ยจ้ากการใช้อวนลากคู่เป็นอย่างด่้ ถึึงกระนั�น 3 ใน 4 ข้องสัิ่ตว์นำ�าท่ี่�เรืออวนลากคู่
จั้บได้้ในปัจ้จุ้บัน กลับเป็นสัิ่ตว์ท่ี่�ไมู่ใช่กลุ่มูเป้าหมูายและมู่มููลค่าที่างเศรษ์ฐกิจ้ตำ�า ซึึ่�งเป็นสัิ่ญญาณเตือนสิ่ำาคัญว่าควรมู่การจ้ำากัด้หรือยกเลิกการที่ำา
ประมูงอวนลากอย่างเร่งด่้วน98 งานวิจั้ยปี พื่.ศ. 2546 เก่�ยวกับที่รัพื่ยากรปลาหน้าดิ้นในอ่าวไที่ยได้้สิ่รุปไว้ว่า หากมู่การห้ามูไมู่ให้ใช้อวนลากคู่ตั�งแต่
สิ่มัูยนั�น จ้ะที่ำาให้ลด้การลงแรงประมูงส่ิ่วนเกินในปัจ้จุ้บันได้้ถึึง 22%99

ผู้ลกรุะทบจากการุห�ามไม่ให�ใช้�เรุ่ออวนำลากค้่

รัูปที่่� 19 : อวุนัลากคู่ในัอ่าวุไที่ย

ปริมาณการใชื่้นำ�ามันเขีย่ว (ลี่้านลี่ิตัร)ปี สั่วนลี่ดคู่่านำ�ามัน (บาท/ลี่ิตัร)*ม่ลี่คู่่าการอุดหนุน/ปี (ลี่้านบาท)

*มูลค่าโดยปรัะมาณ

2058

2059

2060

2061

2062

2063

639.43

615.13

597.08

599.48

610.07

618.58

3293.23

3587.32

3613.01

3860.65

3928.88

3983.65

5.15

5.83

6.05

6.44

6.44

6.44

ตารัางที่่� 8 : ปรัิมาณการัใช้และมูลค่ารัวุมของนัำ�ามันัเขียวุ
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ในปี พื่.ศ. 2564 เรืออวนลากคู่นับเป็น 3 ส่ิ่วนข้องจ้ำานวนเรืออวนลากทัี่�งหมูด้ และจ้ด้ที่ะเบ่ยนแล้ว 1,124 ลำา โด้ย 75% มู่ข้นาด้ 60-149.99GT และ 
24% มู่ข้นาด้ 30-59.99GT 100 ใช้คนงานโด้ยเฉีล่�ย 13 คนต่อลำา101 ซึึ่�งที่ำาให้กล่าวได้้ว่า คนงานจ้ำานวน 14,612 คน จ้ะได้้รับผลกระที่บโด้ยตรงจ้ากการ
ห้ามูไมู่ให้ใช้เรืออวนลากคู่ 

และในเมืู�อการยกเลิกการใช้อวนลากคู่จ้ะส่ิ่งผลกระที่บกับเรือและแรงงานจ้ำานวนมูาก รัฐจึ้งต้องพ่ื่จ้ารณาวิธ่ิการด้ำาเนินงานอย่างถ่ึ�ถ้ึวน ทัี่�งน่� EJF  
ข้อเสิ่นอให้มู่การวางแผนอย่างเป็นขั้�นเป็นตอน โด้ยเริ�มูด้ำาเนินการจ้ากเรืออวนลากคู่ท่ี่�มู่ข้นาด้ใหญ่และเครื�องยนต์แรงท่ี่�สุิ่ด้ก่อน ซึึ่�งต้องคำานึงถึึง 
องค์ประกอบต่าง ๆ ดั้งต่อไปน่� 

• ที่ำาการประเมิูนประชากรปลาทัี่�วประเที่ศไที่ยเพ่ื่�มูเติมู เพ่ื่�อพ่ื่จ้ารณาว่าการลงแรงประมูงข้องเรือท่ี่�ถูึกยกเลิกจ้ะสิ่ามูารถึโยกย้ายไปหา 
   เรืออื�น ๆ อย่างไรจึ้งจ้ะเหมูาะสิ่มูท่ี่�สุิ่ด้ 
•  ศึกษ์าหากิจ้กรรมูด้้านการประมูงอื�น ๆ ท่ี่�ผู้ประกอบการและคนงานจ้ะสิ่ามูารถึที่ำาได้้ เมืู�อมู่การยกเลิกการใช้เรืออวนลากคู่ 
• ให้เงินสิ่นับสิ่นุนและความูช่วยเหลือแก่ชาวประมูงท่ี่�ต้องการเปล่�ยนไปใช้เครื�องมืูอ/วิธ่ิการที่ำาประมูง เช่น อวนติด้ตา102 รวมูไปถึึงคนท่ี่�ต้องการเปล่�ยน 
   อาช่พื่ 
•  ริเริ�มูโครงการที่ำาลายหรือซืึ่�อคืนเรืออวนลากคู่จ้ากชาวประมูงท่ี่�ต้องการเลิกที่ำาประมูง ไมู่ว่าเรือจ้ะมู่เครื�องยนต์หรือข้นาด้ใด้ก็ตามู 
•  ให้คำาปร่กษ์าอย่างจ้ริงใจ้และสิ่นับสิ่นุนให้ชาวประมูง ชุมูชนท้ี่องถิึ�น ชาวประมูงข้นาด้เล็ก และองค์กรประชาสัิ่งคมูเข้้ามูามู่ส่ิ่วนร่วมู

อ่กหนึ�งวิธ่ิการแก้ไข้ผลกระที่บต่อระบบนิเวศที่างที่ะเลท่ี่�เรืออวนลากคู่ได้้ก่อไว้คือ การที่ด้ลองและใช้เครื�องมืูอแยกสัิ่ตว์นำ�าวัยอ่อน (Juvenile and Trash 
Excluder Devices: JTEDs) ซึึ่�งจ้ะช่วยลด้ผลกระที่บต่อลูกปลาเศรษ์ฐกิจ้เมืู�อเรืออวนลากคู่ท่ี่�เหลือออกที่ำาประมูง นอกจ้ากน่� หน่วยฝึ้กอบรมู 
ข้อง SEAFDEC ยังสิ่นับสิ่นุนการใช้เครื�องมืูอแยกสัิ่ตว์นำ�าวัยอ่อน เพ่ื่�อให้เรืออวนลากสิ่ามูารถึเลือกจั้บสัิ่ตว์นำ�าเป็นบางชนิด้ได้้103

รัูปที่่� 20 : ตัวุอย่างอุปกรัณ์ JTED ลูกศรัช่�ให้เห็นัปรัะตูอวุนัที่่�สามารัถิเปิด-ปิด เพ้�อปล่อยสัตวุ์นัำ�าที่่�ไม่ได้เป็นักลุ่มเป้าหมายได้ 
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ข้้อเสิ่นอต่อไปน่� สิ่รา้งข้่�นเพื่่�อลด้ช่องว่างข้องระเบย่บปัจ้จ้บุนั ในการ
ตรวจ้ตราเครื�องมูือที่่�มู่ลักษ์ณะที่ำาลายล้างสิู่งในอุตสิ่าหกรรมู
ประมูงไที่ย โปรด้ที่ราบว่าข้้อเสิ่นอในเอกสิ่ารฉีบับน่�เป็นเพื่ียง 
โด้ยคร่าวเที่่านั�น

รุัฐบาลไทยควรุดัำาเนำินำการุดัังตั่อไปนำ่�
• หาวิธ่ิยกเลิกการใช้เครื�องมูือที่ำาประมูงแบบอวนลากคู่ที่่�สิ่ร้าง
ความูเสิ่่ยหายต่อระบบนิเวศที่างที่ะเลข้องไที่ย และที่ำาให้ประชากร
สิ่ัตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้ที่่�สิ่ำาคัญในน่านนำ�าไที่ยลด้ลงอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป และควรมู่การวางแผนยกเลิกอย่างถ่ึ�ถ้ึวน โด้ยให้ความูสิ่ำาคัญ
กับเรืออวนลากคู่ข้นาด้ใหญ่ที่่�สิุ่ด้ก่อน และควรด้ำาเนินการให้แล้ว
เสิ่ร็จ้ภัายในสิ่ามูปี

• พื่ัฒนาประสิ่ิที่ธิิภัาพื่ข้องกลไก ติด้ตามู สิ่อด้สิ่่อง และควบคุมู 
เพื่่�อพื่ฒันาปอ้งกนัการลกุลำ�าเข้า้มูาประมูงข้องเครื�องมูอือวนลาก
ในเข้ตที่ะเลชายฝ้ั�ง และอุที่ยานที่างที่ะเลอย่างเด้็ด้ข้าด้ ให้แล้วเสิ่ร็จ้
ภัายในสิ่องปี อ่กที่ั�งจ้ำาเป็นต้องพื่ัฒนา การตรวจ้จ้ับ สิ่ืบสิ่วน และ
บังคับใช้กฏิหมูาย ให้กลไกที่ั�งหมูด้เป็นไปอย่างราบรื�น

• เร่งนำาหลักปฏิิบัติด้้านความูโปร่งใสิ่สิ่ำาหรับการที่ำาประมูงสิ่ากล 
10 ประการข้อง EJF มูาปรับใช้ โด้ยเน้นการแก้ ไข้ปัญหาการ
ติด้ตามูเรือประมูงพื่าณิชย์ รวมูถึึงการบังคับใช้และด้ำาเนินคด้่กับ
เรอืประมูงผดิ้กฎหมูาย นอกจ้ากน่� EJF ข้อใหร้ฐับาลไที่ยพ่ื่จ้ารณา
แก้ไข้ปญัหาชอ่งโหวเ่ก่�ยวกบัเรอือวนลากด้ว้ยการใหค้วามูสิ่ำาคญั
กับหลักปฏิิบัติด้ังต่อไปน่�เป็นพื่่เศษ์ 

หลักปฏิิบัตัิดั�านำความโปรุ่งใส ข�อท่� 4 เผยแพื่ร่บที่ลงโที่ษ์เมูื�อมู่
การก่ออาชญากรรมูที่างการประมูง
หลักปฏิิบัตัิดั�านำความโปรุ่งใส ข�อท่� 5 การนำาคำาสิ่ั�งห้ามูไมู่ให้มู่
การข้นถึ่ายสิ่ัตว์นำ�ากลางที่ะเลกลับมูาใช้
หลกัปฏิิบัตัดิั�านำความโปรุ่งใส ข�อท่� 9 ลงโที่ษ์ทุี่กฝ้า่ยที่่�มูส่่ิ่วนรว่มู
ในการที่ำาประมูงผิด้กฎหมูาย ข้าด้การรายงาน และไร้การ
ควบคุมู

ข�อเสนำอแนำะ

• สิ่นับสิ่นุนกฎบัตรด้้านความูโปร่งใสิ่ในการที่ำาประมูงข้อง EJF 
อย่างเปิด้เผย และนำาไปปรับใช้ในภัูมูิภัาคเอเช่ยตะวันออกเฉี่ยงใต้ 
การนำาหลักปฏิิบัติข้องกฎบัตรด้ังกล่าวมูาใช้ในระด้ับภัูมูิภัาคและ
ระด้บัสิ่ากล เป็นวิธิก่ารที่่�จ้ะที่ำาใหป้ระเที่ศไที่ยและประเที่ศเพื่่�อนบา้น
สิ่ามูารถึยุติการที่ำาประมูงแบบ IUU และปัญหาการที่ำาประมูง 
เกินข้นาด้อย่างมู่ประสิ่ิที่ธิิภัาพื่ได้้ 

• จ้ำากัด้การอุด้หนุน เพื่่�อเพ่ื่�มูศักยภัาพื่การจั้บสิ่ัตว์นำ�า เช่น  
การอุด้หนุนนำ�ามูันเข้ียวในกลุ่มูเรืออวนลากคู่ เพื่ราะไมู่ก่อให้เกิด้
การที่ำาประมูงแบบยั�งยืน อก่ที่ั�งยังที่ำาให้เรือประมูงพื่าณิชย์ที่่�อาศัย
การอุด้หนุนด้ังกล่าว สิ่ามูารถึที่ำากำาไรจ้ากการจ้ับสิ่ัตว์นำ�ามููลค่า
ตำ�าอย่างปลาเป็ด้มูากข้่�นอ่กด้้วย

• นำา Inshore Exclusion Zone (IEZ) กลับมูาใช้ โด้ยวางหลักเข้ต
ข้ั�นตำ�าไว้ที่่�  5 ไมูล์ที่ะเลในพ่ื่�นที่่�อ่าวไที่ยและที่ะเลอันด้ามูัน  
เพ่ื่�อป้องกันการที่ำาประมูงเกินข้นาด้ และการที่ำาประมูงอวนลาก
แบบที่ำาลายลา้งใกลบ้รเิวณที่่�มูร่ะบบนเิวศที่างที่ะเลที่่�เปราะบางและ
พื่่�นที่่�คุ้มูครองที่างที่ะเล

• ที่ด้ลองและนำาเที่คโนโลย่ติด้ตามูเรือประมูงมูาใช ้(เช่น ระบบ AIS) 
ตามูความูเหมูาะสิ่มู ควบคู่กบัการสิ่รา้งความูโปรง่ใสิ่และตดิ้ตามู
เฝ้้าระวังตามูท่ี่�กระที่รวงการคลังและกรมูสิ่รรพื่ากรเคยนำาเสิ่นอไว้ 
ทัี่�งน่� EJF รู้สิ่ึกปลาบปลื�มูท่ี่�เริ�มูมู่การเจ้รจ้าถึึงแผนการด้ังกล่าว
แล้วระหว่างที่่�กำาลังจ้ัด้ที่ำารายงานฉีบับน่� 
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กรุมปรุะมงควรุดัำาเนำินำการุ ดัังตั่อไปนำ่� 
• ที่ด้ลองระบบ VMS กับเรือประมูงที่่�มู่ข้นาด้ตำ�ากว่า 30GT อย่าง 
เร่งด้่วน โด้ยเน้นไปที่่�เรืออวนลากคู่และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่ ซึึ่�งสิ่ร้าง
ความูเสิ่่ยหายมูากเป็นพื่่เศษ์

• ตรวจ้สิ่อบให้มูั�นใจ้ว่า ศูนย์ติด้ตามูและควบคุมูเรือประมูงได้้ติด้ตามู
และตรวจ้สิ่อบระบบ VMS ที่่�มู่สิ่ัญญาณข้าด้หาย เพื่่�อพ่ื่จ้ารณาว่า 
มู่การกระที่ำาผิด้หรือไมู่ 

• ปรับเปล่�ยนกลยุที่ธิการจั้ด้การเรืออวนลากตามูข้นาด้ข้องเรือ โด้ย
เรือข้นาด้ 30GT 60GT และ 100GT ต้องมู่กฎควบคุมูการด้ำาเนินงาน
ที่่�เข้้มูงวด้ข้่�นตามูข้นาด้

• ที่ด้ลองและด้ัด้แปลงเครื�องมูือที่ำาประมูง เช่น เครื�องมูือแยกสิ่ัตว์นำ�า 
วัยอ่อน โด้ยเน้นไปที่่�เรืออวนลากคู่และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่่

• พื่จ่้ารณาข้นาด้ตาข้ั�นตำ�าข้องอวนใหมู ่เนื�องจ้ากอวนที่่�ใชอ้ยู่ในปจั้จ้บัุน
สิ่ามูารถึจ้ับลูกปลาได้้เป็นจ้ำานวนมูาก การข้ยายข้นาด้ตาข้องตัวอวน
จ้ะลด้การจ้ับสิ่ัตว์นำ�าวัยอ่อนได้้ 

• นำาวิธิ่การติด้ตามูและพื่่สูิ่จ้น์สิ่ัตว์นำ�าที่่�จ้ับได้้ที่่�แมู่นยำายิ�งข้่�นมูาใช้  
เพื่่�อประเมิูนผลกระที่บต่อระบบนิเวศที่างที่ะเลที่่�แที่จ้้ริงอนัเกดิ้จ้ากเครื�อง
มูือที่ำาประมูงแบบอวนลาก ที่ั�งน่�ควรเริ�มูจ้ากการพื่่สูิ่จ้น์สิ่ัตว์นำ�าที่่�จั้บได้้
ข้องเรืออวนลากคู่ก่อนเช่นกัน 

• เมูื�อไมู่มู่ข้้อมููลหรือมู่ข้้อมููลไมู่เพีื่ยงพื่อ ให้ใช้มูาตรการป้องกันด้้วย
การนำา MSY TAC ปริมูาณสิ่ัตว์นำ�าท่ี่�จ้ับได้้ ในอนาคต และข้ีด้จ้ำากัด้ 
การลงแรงที่ำาประมูง

• บังคับใช้โควต้า TAC เพื่่�อป้องกันการที่ำาประมูงเกินข้นาด้ รักษ์าระด้ับ
การลงแรงประมูงให้คงเด้ิมู และอยู่ในระด้ับที่่�ยั�งยืนตรงตามูค่า MSY 

• ที่ด้ลองและใช้การประเมิูนประชากรจ้ากสัิ่ตว์นำ�าสิ่ายพื่ันธ์ุิเด้่ยว โด้ย 
คำานวนจ้ากสิ่ัตว์นำ�าเศรษ์ฐกิจ้ เช่น หมูึกและปลาทีู่ กับเครื�องมูือประมูง
แบบอวนลากหรือเครื�องมืูอที่ำาประมูงแบบที่ำาลายล้างอื�น ๆ วิธ่ิการ
ประเมิูนประชากรสัิ่ตว์นำ�าที่่�ใช้กบัเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ่ควรนำามูาใช้กบั
เรืออวนลากคานถึ่างและเรืออวนลากคู่ก่อน 

• กองวิจ้ัยและพื่ัฒนาประมูงที่ะเลควรที่บที่วนโควต้าการลงแรงประมูง
สิ่ำาหรับเรืออวนลากอ่กครั�ง โด้ยเฉีพื่าะเรืออวนลากคู่ โควต้าวันที่ำา
ประมูงในปัจ้จุ้บันแบ่งตามูการประเมิูนแบบหลายสิ่ายพัื่นธ์ุิ ซึึ่�งเป็นการ
คำานวนที่่�ไมู่แมู่นยำาพื่อที่่�จ้ะป้องกันการที่ำาประมูงเกินข้นาด้ 

• บังคับใช้กฎหมูายอย่างเคร่งครัด้ เพื่่�อห้ามูไมู่ให้เรืออวนลากจ้ับปลา
อ่อนวัย และลด้จ้ำานวนสิ่ัตว์นำ�าอ่อนวัยที่่�อนุญาตให้จ้ับติด้มูาได้้ลง

รัูปที่่� 21: เจั้าหนั้าที่่�กรัมปรัะมงที่ำาการัตรัวุจัสอบุเครัื�อง VMS 
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การสืิ่บสิ่วนและรวบรวมูงานวิจ้ัยในช่วง 20 ปีที่่�ผ่านมูาข้อง EJF เผยให้เห็นถึึงความูบกพื่ร่องด้้านการบริหารจั้ด้การ กฎหมูาย และการบังคับใช้ 
การที่ำาประมูงอวนลากข้องไที่ย โด้ยการไมู่ตรวจ้สิ่อบการที่ำาประมูงให้ละเอ่ยด้ถึ่�ถึ้วน ที่ำาให้อุตสิ่าหกรรมูน่�เติบโตอย่างไมู่ยั�งยืน อ่กที่ั�งเรือประมูง
อวนลากยังมู่ข้นาด้ใหญ่ข้่�น สิ่่วนที่างกับปริมูาณประชากรปลาหน้าด้ินในอ่าวไที่ยและที่ะเลอันด้ามูันก็ยังลด้จ้ำานวนลง

สิ่ิ�งที่่�นา่กงัวลท่ี่�สิ่ดุ้คือ เรื�องข้องเรอือวนลากคู่ที่่�สิ่รา้งความูเสิ่ย่หายอยา่งใหญห่ลวง104 เพื่ราะเรอืชนดิ้น่�เปน็เรืออวนลากที่่�มูป่ระสิ่ทิี่ธิิภัาพื่ที่ำาลายลา้ง
มูากที่่�สิุ่ด้ตั�งแต่ช่วงปี พื่.ศ. 2533-2543 เมูื�ออ้างอิงข้้อมููลจ้ากปี พื่.ศ. 2563 เนื�องจ้ากเรืออวนลากคู่จ้ะอาศัยการลงแรงที่ำาประมูงไมู่มูาก แต่กลับจ้ับ
ปลาเป็ด้ได้้มูากที่่�สิุ่ด้ 

อตุสิ่าหกรรมูการประมูงไที่ยจ้ำาตอ้งสิ่ญูเส่ิ่ยรายได้ห้ลายลา้นบาที่ จ้ากการอนญุาตใหเ้รอือวนลากสิ่ามูารถึที่ำาประมูงตอ่ไป  เพื่ราะเรือประมูงอวนลาก
มูักจ้ับปลาแมูกเคอเรล หมูึก และสิ่ัตว์นำ�าอื�น ๆ ที่่�ยังอ่อนวัย ที่ำาให้ ไมู่มู่โอกาสิ่ได้้สิ่ืบพื่ันธิุ์เพื่่�อข้ยายประชากรได้้

EJF ข้อเสิ่นอให้รัฐบาลไที่ยและกรมูประมูงพื่่จ้ารณายกเลิกเรือประมูงประเภัที่น่�อย่างค่อยเป็นค่อยไป โด้ยเริ�มูจ้ากเรือข้นาด้ใหญ่ที่่�มู่ความูสิ่ามูารถึ
ในการที่ำาลายล้างสิู่งอย่างเรืออวนลากคู่ข้นาด้เกิน 60GT ก่อน การด้ำาเนินการด้ังกล่าวจ้ะช่วยลด้ผลกระที่บและแก้ ไข้ปัญหาที่่�เกิด้ข้่�นจ้ากเรือ 
เหล่าน่�ได้้
  
ผลกระที่บที่างระบบนิเวศจ้ากเรืออวนลาก หรือผลกำาไรจ้ากเรืออวนลากโด้ยรวมู โด้ยในปัจ้จุ้บันผู้ประกอบการเรืออวนลากยังไมู่ได้้รับการลงโที่ษ์
ใด้ ๆ  เมูื�อรายงานปรมิูาณสิ่ัตว์นำ�าที่่�จ้บัได้้คลาด้เคลื�อนไป มู่เพื่ยีงแต่โด้นเตือนเที่่านั�น แมู้ผู้ประกอบการจ้ะรายงานคลาด้เคลื�อนเกิน 20% ก็ตามู ที่ั�งน่�
 หากไมูมู่ก่ารเกบ็ข้อ้มูลูเป็นระยะเวลานาน หรอืมูก่ารรายงานปรมิูาณสัิ่ตวน์ำ�าที่่�จั้บได้ค้ลาด้เคลื�อน จ้ะเปน็การยากสิ่ำาหรับหน่วยรัฐอยา่งกรมูประมูง
ที่่�จ้ะกำากับดู้แลการที่ำาประมูงอย่างมู่ประสิ่ิที่ธิิภัาพื่

สิ่าเหตุที่่�สิ่ถึานการณ์ไมู่สิู่้ด้่นัก สิ่่วนหนึ�งเป็นเพื่ราะรัฐบาลไมู่ได้้ให้การสิ่นับสิ่นุนการศึกษ์าวิจ้ัย เพื่่�อประเมูินปริมูาณสิ่ัตว์นำ�าและสิ่ัด้สิ่่วนสิ่ัตว์นำ�าที่่�จ้ับ
ได้้ การคิด้ค่า MSY และ TAC ยังคำานวนจ้ากตัวเลข้สิ่ัตว์นำ�า 3 กลุ่มูใหญ่ แที่นที่่�การใช้จ้ำานวนสิ่ายพื่ันธ์ุิสิ่ัตว์นำ�าตามูที่่�จ้ับได้้จ้ริงในน่านนำ�าไที่ย  
แมูเ้รอืประมูงพื่าณิชยจ์้ะได้ป้รับเปล่�ยนเที่คโนโลยแ่ละเที่คนิคการจั้บปลา มูาใชเ้ครื�องมูอืท่ี่�มูป่ระสิิ่ที่ธิิภัาพื่สิ่งูประเภัที่ไมู่เลือกจั้บสิ่ตัว์นำ�าแลว้ก็ตามู EJF  
จ้ึงข้อเสิ่นอให้มู่การกำาหนด้วิธิ่การป้องกันไว้ในแผนการจ้ัด้การประชากรสิ่ัตว์นำ�าในอนาคต เพื่่�อลด้ปัญหาช่องโหว่ด้้านข้้อมููล 

นอกจ้ากน่� การอุด้หนุนนำ�ามูนัเขี้ยวยังที่ำาใหส้ิ่ถึานการณ์ยำ�าแย่ลง เพื่ราะเรือประมูงสิ่ามูารถึเดิ้นเรือเป็นระยะเวลานานข้่�นได้เ้พื่่�อสิ่ร้างผลกำาไรเพ่ื่�มูเติมู
หากไมู่มูก่ารอุด้หนนุฯ การที่ำาประมูงอวนลากจ้ะอยู่ไมู่ได้ ้เนื�องจ้ากการจั้บสัิ่ตวน์ำ�ามูลูค่าตำ�าอยา่งปลาเป็ด้ไมู่สิ่ามูารถึสิ่ร้างผลกำาไรได้ ้โด้ยเรืออวนลาก
บางลำาอาจ้ที่ำากำาไรได้้เพื่ียง 5% ข้องรายได้้ที่ั�งหมูด้จ้ากสิ่ัตว์นำ�า 3 ใน 4 ที่่�จ้ับได้้ 105

อ่กหนึ�งเรื�องสิ่ำาคัญคือ ปัญหาด้้านความูโปร่งใสิ่ข้องผู้มู่สิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่่ยเพื่่�อจ้ัด้การ ติด้ตามู และบังคับใช้กฎการกำากับดู้แลการประมูงอย่าง 
มู่ประสิ่ิที่ธิิภัาพื่ รัฐบาลไที่ยจ้ะสิ่ามูารถึแก้ไข้ปัญหาได้้ต่อเมูื�อมู่การเก็บข้้อมููลที่่�ด้่และครอบคลุมูข้่�น ติด้ตั�งระบบ VMS ในเรือข้นาด้เล็ก และเผยแพื่ร่
ข้้อมููลสิ่ำาคัญให้เป็นสิ่าธิารณะ 

หลกัปฏิิบตัดิ้า้นความูโปร่งใสิ่สิ่ำาหรบัการที่ำาประมูงสิ่ากล 10 ประการข้อง EJF จ้ดั้ที่ำาข้่�นเพื่่�อบอกกลา่วถึึงวธิิก่ารแก้ไข้ปญัหาความูโปรง่ใสิ่ที่่�สิ่ามูารถึ
ที่ำาได้้จ้ริง และไมู่ต้องใช้งบประมูาณสิู่ง อาที่ิ การบังคับใช้กฎหมูายกับการที่ำาประมูงแบบ IUU และการเผยแพื่ร่การด้ำาเนินคด้่ผ่านช่องที่างออนไลน์ 
เพ่ื่�อเป็นการเตือนไมู่ให้มู่การกระที่ำาผิด้ในอนาคต ล้วนแต่จ้ะช่วยที่ำาให้ทีุ่กภัาคสิ่่วนหันมูาปฏิิบัติตามูกฎมูากข้่�น นอกจ้ากน่� การห้ามูไมู่ให้มู่การ 
ข้นถึ่ายสิ่ินค้ากลางที่ะเลบนน่านนำ�าในประเที่ศ ยังสิ่ามูารถึช่วยป้องกันการฟอกสิ่ัตว์นำ�าที่่�จ้ับมูาอย่างผิด้กฎหมูายให้เป็นสิ่ินค้าถึูกกฎหมูายได้้ 

ตลอด้ระยะเวลา 6 ปีที่่�ผ่านมูา ประเที่ศไที่ยได้้แสิ่ด้งให้เห็นว่ามู่ที่รัพื่ยากรและความูสิ่ามูารถึในการปฏิิรูปอุตสิ่าหกรรมูการประมูงให้ด้่ข้่�นได้้  
นอกจ้ากน่� รัฐบาลไที่ยยังต้องแก้ไข้ปัญหาสิ่ำาคัญเก่�ยวกับเรืออวนลาก เพื่่�อตอกยำ�าถึึงการเปล่�ยนแปลง และสิ่ร้างความูมูั�นใจ้ว่าการประมูงข้องไที่ย
จ้ะฟ้�นฟูต่อไปได้้ ในข้ณะเด้่ยวกัน การที่ำางานควรเป็นไปอย่างโปร่งใสิ่ และสิ่นับสิ่นุนให้ทีุ่กภัาคสิ่่วนเข้้ามูามู่สิ่่วนร่วมูในการปฏิิรูปในอนาคต

บทสรุุป
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ภาคู่ผ่นวก 1 : ประเภัที่และข้นาด้ข้องเรือประมูงไที่ย แบ่งตามูประเภัที่ข้องใบอนุญาตและข้นาด้ วัด้เป็นข้นาด้ตัสิ่กรอสิ่ - GT (ข้้อมููลปี พื่.ศ. 2564) 
ข้นาด้เรือสิ่่เข้ียวเป็นเรือที่่�ติด้ตั�งระบบติด้ตามูเรือประมูง (VMS)

ภาคผู้นำวก

1) เรือประมูงพื่่�นบ้าน

0 - 4.99 GT

5 - 9.99 GT

10 - 14.99 GT

2) เรือประมูงพื่าณิชย์

0 - 9.99 GT

10-19.99 GT

20.00-29.99 

30.00-39.99 

40.00-49.99 

50.00-59.99 

60.00-69.99 

70.00-79.99 

80.00-89.99 

90.00-99.99 

100.00-109.99

110.00-119.99 

120.00-129.99 

130.00-139.99 

140.00-149.99 

มูากกว่า 150.00 

จ้ำานวนเรือที่ั�งหมูด้

51,237

45,997

5,141

99

10,593

232

2510

2123

1067

943

819

577

464

392

336

214

143

97

67

35

88

 61,344

82.86%

74.39%

8.31%

0.16%

17.14%

0.38%

4.11%

3.62%

1.89%

1.70%

1.50%

1.08%

0.87%

0.75%

0.64%

0.41%

0.28%

0.19%

0.13%

0.07%

0.17%

ประเภทแลี่ะขนาด สััดสั่วนจัำานวนเรือ
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อันด้ามูัน

กระบ่�

พื่ังงา

ภัูเก็ต

ระนอง

สิ่ตูล

ตรัง

อ่าวไที่ย

กรุงเที่พื่ฯ

ฉีะเชิงเที่รา

จ้ันที่บุรี

ชลบุรี

ชุมูพื่ร 

นครศรีธิรรมูราช

นราธิิวาสิ่

ปัตตาน่

เพื่ชรบุรี

ประจ้วบค่รีข้ันธิ์

ระยอง

สิ่มูุที่รปราการ

สิ่มูุที่รสิ่าคร 

สิ่มูุที่รสิ่งครามู

สิ่งข้ลา

สิุ่ราษ์ฎร์ธิาน่

ตราด้

ที่ั�งหมูด้

1,904

113

509

344

370

351

217

8,484

4

39

142

516

411

873

54

1,017

524

621

819

358

434

547

518

905

702

10,388

18.33%

1.1%

4.9%

3.3%

3.6%

3.4%

2.1%

81.7%

0.0%

0.4%

1.4%

5.0%

4.0%

8.4%

0.5%

9.8%

5.0%

6.0%

7.9%

3.4%

4.2%

5.3%

5.0%

8.7%

6.8%

พื้้�นท่�แลี่ะจัังหวัด %จัำานวนเรือประมงพื้าณิชื่ย่์

0-9.9

10-19.9

20-29.9

30-39.9

40-49.9

50-59.9

60-69.9

70-79.9

80-89.9

90-99.9

100-109.9

110-119.9

120-129.9

130-139.9

140-149.9

>=150

104

203

253

244

257

243

144

104

73

84

38

16

16

15

2

16

2

0

2

15

90

167

186

159

142

137

100

58

41

15

5

5

9

45

107

75

72

47

33

17

16

6

3

3

0

0

1

0

499

5,386

4,527

2,370

2,011

1,609

1,106

891

745

647

416

282

191

131

66

176

23.05

4.60

8.00

14.09

20.84

28.40

32.82

31.43

31.01

35.09

33.89

27.30

29.84

22.90

12.12

11.93

0.40

0.00

0.04

0.63

4.48

10.38

16.82

17.85

19.06

21.17

24.04

20.57

21.47

11.45

7.58

2.84

1.74

0.00

0.55

4.49

21.48

36.54

51.24

56.79

61.47

60.35

70.92

75.32

71.93

50.00

62.50

23.81

ขนาดเคู่รื�องย่นตั์ (GT) เรืออวนลี่ากคู่่่ จัำานวนเรือทั�งหมด
สััดส่ัวนเรืออวนลี่าก

คู่่่จัากจัำานวนเรือ
ทั�งหมด 

สััดส่ัวนเรืออวนลี่าก
คู่่่จัากจัำานวนเรือ
อวนลี่ากทั�งหมด

เรืออวนลี่าก
แผ่่นตัะเฆ่่

เรืออวนลี่าก
คู่านถ่่าง

สััดส่ัวนเรืออวนลี่าก
จัากจัำานวนเรือ

ทั�งหมด

ภาคู่ผ่นวก 2 : พื่่�นที่่�และจ้ังหวัด้ที่่�เรือประมูงพื่าณิชย์ข้องไที่ยได้้ลงที่ะเบ่ยนไว้ (ข้้อมููลปี พื่.ศ. 2563) จ้ังหวัด้สิ่่แด้งเป็นจ้ังหวัด้ที่่�มู่เรือเที่่ยบท่ี่า 
เป็นจ้ำานวนมูาก 

ภาคู่ผ่นวก 3 : จ้ำานวนเรืออวนลาก แบ่งตามูข้นาด้เครื�องยนต์ในปี พื่.ศ. 2564106
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