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 ความนํา

ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอนชื้น มีอากาศคอนขางรอน อุณหภูมิของนํ้าคอนขางสูง
เกือบตลอดทั้งป เหมาะตอการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า ทําใหมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทรัพยากรทางการประมงที่มีจํานวนมากมายหลากหลายชนิด ดังมีคํากลาวไวในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร หลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง หลักที่สอง แหงกรุงสุโขทัยวา “ในนํ้ามีปลา
ในนามีขาว” ซึ่งเปนคําพังเพยที่คนทุกเพศทุกวัยคุนเคยเปนอยางดี และยังแสดงใหเห็นวาคนไทยเรา
น้ันมีชีวิตการเปนอยูผูกพันแนบแนนกับอาหารประจําวันเพียงสองอยางคือ ขาวกับปลา และอาหาร
โปรตีนหลักของคนไทยเราก็คือปลา น่ันเอง

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ และประชาคมโลก
การประมงมีสวนสําคัญตอการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจกับ
ตางประเทศ จึงจําเปนตองพัฒนาธุรกิจดานการประมงใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
เน่ืองจากประเทศไทยเปนแหลงของทรัพยากรสัตวนํ้าที่ชุกชุมแหงหน่ึงของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรสัตวนํ้าจําพวก ปลา กุง ปู  หอย หมึก กบ เตา จระเข ฟองนํ้า ปะการัง สาหราย รวมถึง
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พันธุไมนํ้า และสัตวนํ้าเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ที่เปนประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งนับเปน
ทรัพยากรที่สําคัญยิ่งตอมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะการนํามาใชเปนอาหารเพื่อการดํารงชีวิตของคน
ไทย การเปนสินคาสงจําหนายทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนเปนแหลงที่สรางอาชีพทางดานการ
ประมงใหแกเกษตรกรประมงเปนจํานวนมาก ประเด็นดังกลาวทําใหทรัพยากรสัตวนํ้าเปนปจจัย
หลักที่สําคัญตอการดํารงชีพของมนุษย โดยเฉพาะประชาชนที่อยูใกลแหลงนํ้าในเขตหางไกล ทํา
ใหสัตวนํ้ากลายเปนผลิตผลจากธรรมชาติที่มีความสําคัญและถือเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตของ
มนุษย ขณะเดียวกันปจจุบันสภาวะการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบ
กับแหลงนํ้าธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม ทําใหปริมาณการเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติมีไมเพียงพอแกความตองการของประชากรโดยเฉพาะประชาชนในเขตหางไกล ทําให
ผลิตผลสัตวนํ้าไมถึงมือผูบริโภค เปนเหตุผลหน่ึงที่จะตองใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากร
ประมงและแหลงทําการประมงทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชน
จากทรัพยากรประมงดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน

 ความหมายและความสําคัญของการประมง

1. ความหมายของการประมง

“การประมง” ซึ่งตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Fisheries” หมายถึง การจัดการของ
มนุษยดานการจับปลาหรือสัตวนํ้าอ่ืน ๆ (สารานุกรมเสรี, 2555)

สัมพันธ (2547; อางในประจวบ, 2556) ไดใหความหมายไววา การประมง
หมายถึง การทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจับสัตวนํ้า การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การแปรรูปสัตวนํ้า
ตลอดจน การซื้อขายสัตวนํ้า โดยรวมทั้งสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าเค็ม การทําการประมง หรือจับสัตว
นํ้าน้ีแบงออกไดเปน 3 ลักษณะตามแหลงที่อยู คือ การประมงนํ้าจืด การประมงชายฝง และการ
ประมงทะเล

“การทําการประมง” ตามคํานิยามศัพทในพระราชบัญญัติการประมง หมายถึง  จับ
ดัก  ลอ  ทําอันตราย ฆา หรือเก็บสัตวนํ้าในที่จับสัตวนํ้าดวยเคร่ืองมือทําการประมงหรือดวยวิธีใด ๆ

สรุปไดวา การประมง หมายถึง กิจกรรมหรือกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการจับ
สัตวนํ้า การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  การจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า การอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า การ
จัดการคุณภาพของแหลงนํ้า การแปรรูปสัตวนํ้า ตลอดจนการจําหนายสัตวนํ้าทั้งสัตวนํ้าจืดและสัตว
นํ้าเค็ม
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2. ความสําคัญของการประมง
การประมงมีความสําคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ และ

ความสําคัญทางดานสังคม ดังน้ี
1.1 ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเปนประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจอยูบนรากฐานของเกษตรกรรมและการใช

ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศ การประมงจึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก
เพราะกิจการประมงทําใหอุตสาหกรรมใกลเคียงเจริญขึ้น เปนแหลงอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูงที่
มีจํานวนมากพอตอความตองการของประชาชนและมีหลายราคาใหเลือก นอกจากน้ียังมีผลทําให
รัฐไดรับเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยการจัดสงออกผลิตภัณฑประมง เชน กุงแชแข็ง ปลาแชเย็น
ปลากระปอง ปูน่ึง เปนตน ไปจําหนายในตลาดตางประเทศเปนการชวยแกไขปญหาดุลการคา
ระหวางประเทศไดอีกทางหน่ึง ซึ่งจากที่ไดกลาวมาขางตน สามารถกลาวถึงความสําคัญของการ
ประมง ไดดังน้ี คือ

1.1.1 เปนแหลงเงินตราตางประเทศ ผลผลิตสัตวนํ้าของไทยจัดเปนสินคา
สงออกที่นําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศไทยสูงประเภทหน่ึง โดยไทยมีดุลการคาสินคาสาขา
ประมงและอาหารทะเลแปรรูปของไทย ระหวางป พ.ศ. 2544-2554 จํานวน 5 รายการ ไดแก ปลา
สดหรือแชเย็น, เน้ือปลาแบบฟลเล และเน้ือปลาอ่ืน ๆ, กุง ปู กั้ง, ปลาปรุงแตง และปู กุง หอย หมึก
ปรุงแตงซึ่งไทยมีดุลการคาเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ. 2544 ไทยมีดุลการคาทั้งสิ้น 2,779.42 ลาน
บาท และในป พ.ศ. 2554 ไทยมีดุลการคาทั้งสิ้น 5,415.41 ลานบาท และมีดุลการคาเพิ่มขึ้นจากป
พ.ศ. 2544 ทั้งสิ้น 2,635.99 ลานบาท โดยภาพรวมไทยมีดุลการคาเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาในระยะเวลา
10 ป (ตารางที่ 1.1)

1.1.2 เปนแหลงสรางรายได ทรัพยากรประมงในแหลงนํ้าธรรมชาติจัดเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน ทุกคนมีสิทธิใชประโยชน การจับสัตวนํ้ามาใชประโยชนจึงเปนการลงทุน
คอนขางตํ่า ในขณะเดียวกันผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าก็มีศักยภาพ ในการสรางรายได
และทํากําไรแกผูผลิตมากกวากิจกรรมการเกษตรบางชนิดตัวอยาง เชน การเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
(บิ๊กอุย) ในเขตชุมชนทะเลนอยในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาสามารถทํากําไรใหชาวประมง
ถึง 22,116 บาท ตอบอ ตอป (เน้ือที่บอเลี้ยงเฉลี่ย ½ ไร) ในขณะที่การใชที่ดินทํานาขาวใหผลกําไร
เพียงปละ 6,000-7,000 บาท ตอไร ตอปเทาน้ัน (Thongrak et al. 1992, 59)
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ตารางท่ี 1.1 ดุลการคาสินคาประมงและอาหารทะเลแปรรูปของไทยระหวางป พ.ศ. 2544-2554
(หนวย : ลานบาท)

ป พ.ศ. ปลาสดหรือ
แชเย็น

เน้ือปลา
แบบฟลเล
และเน้ือ
ปลาแบบ

อื่น ๆ

กุง ปู กั้ง ปลาปรุง
แตง

กุง หอย ปู
หมึก ปรุง

แตง
รวม

2544 -587.17 246.32 1,129.42 857.49 1,133.37 2,779.42
2545 -624.52 276.90 644.24 913.24 1,086.48 2,296.33
2546 -691.82 288.00 728.08 1,098.79 1,030.31 2,453.36
2547 -808.05 245.11 726.51 1,196.47 1,033.49 2,393.53
2548 -997.32 294.86 877.35 1,454.96 1,013.36 2,643.21
2549 -1,104.27 278.65 1,089.99 1,641.70 1,324.09 3,230.16
2550 -1,200.83 275.39 1,228.71 1,790.29 1,334.92 3,428.49
2551 -1,689.85 360.22 1,223.41 2,363.87 1,419.40 3,697.05
2552 -1,338.28 313.55 1,334.04 2,125.55 1,526.48 3,691.33
2553 -1,470.62 325.03 1,667.01 2,359.39 1,690.78 4,571.58
2554 -1,498.91 318.30 1,716.17 2,805.03 2,074.82 5,415.41

หมายเหตุ ดัดแปลงขอมูลมาจาก ไบรอันเคฟ (ประเทศไทย) (2556)

1.1.3 กอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ือง ผลผลิตจากการประมง นอกจากจะสําคัญตอ
ผูประกอบอาชีพประมงแลว ยังกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ืองอีกมากมาย ทั้งที่อาศัยผลผลิตสัตวนํ้า
โดยตรง และไดรับสวนสนับสนุนจากผลผลิตสัตวนํ้า สรุปไดเปน 3 กลุม คือ อุตสาหกรรมตนทาง
อุตสาหกรรมปลายทาง และอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ดังน้ี

1.1.3.1 อุตสาหกรรมตนทาง (up – stream industries) เปนอุตสาหกรรมที่มี
ความจําเปนตองมีสําหรับการเร่ิมประกอบการดานการประมง เชน อุตสาหกรรมตอเรือ ผูนําเขา
เหล็ก ผูนําเขาเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนตที่เกี่ยวของกับการจับสัตวนํ้า และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
อุตสาหกรรมกลุมน้ีจะชวยใหชาวประมงมีเรือและเคร่ืองยนตสําหรับประกอบการ สวนในกลุม
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อุตสาหกรรมผลิตแหอวน ชวยใหชาวประมงมีอุปกรณการจับสัตวนํ้าตามความเหมาะสม ในขณะที่
โรงนํ้าแข็งชวยใหชาวประมงมีนํ้าแข็งรักษาความสดของสัตวนํ้า สําหรับผูนําเขานํ้ามันและสถานี
บริการนํ้ามัน ทําใหเคร่ืองยนตกลไกที่ใชทําประมงทํางานได เปนตน

1.1.3.2 อุตสาหกรรมปลายทาง (down – stream industries) เปนอุตสาหกรรม
ที่ตองอาศัยสัตวนํ้าเปนวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมปลากระปอง อุตสาหกรรมหองเย็นและการแปร
รูป, อุตสาหกรรมปลาปนและอาหารสัตว, โรงผลิตนํ้าปลาและนํ้าบูดู เปนตน

1.1.3.3 อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ (services industries) เปนลักษณะธุรกิจที่
เปนที่พึ่ง หรือใหบริการแกชาวประมง เชน กิจการแพปลา การขนสง ธนาคาร ภัตตาคาร
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เปนตน (http://554257.blogspot.com/ สืบคนเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม
2556)

2.2 ความสําคัญทางดานสังคม
ผลผลิตสัตวนํ้านอกจากมีความสําคัญดานสังคมเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและ

ระดับประเทศแลว ทั้งดานอาหารและการจางงาน กลาวคือ คนเรามีอาหารการกินที่มีประโยชน มี
งานทํา มีรายไดนาพึงพอใจ ยอมทําใหคนในสังคมมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ มีความสงบสุข มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีและมั่นคง รายละเอียดความสําคัญของสัตวนํ้าทางดาน
สังคม มีดังน้ี

2.2.1 เปนแหลงอาหารท่ีสําคัญ ผลผลิตทางการประมง คือ สัตวนํ้า ซึ่งเปนอาหาร
โปรตีนที่มีคุณคาและมีราคาถูกกวาเน้ือสัตวชนิดอ่ืน ๆ จึงเปนแหลงอาหารที่สําคัญยิ่งโดยเฉพาะใน
กลุมประชากรผูมีรายไดนอย ซึ่งเปนประชากรกลุมใหญของประเทศไทยและของโลกไดรับอาหาร
ที่มีประโยชนใกลเคียงกัน นอกจากน้ีสัตวนํ้ายังสามารถใชบริโภคไดทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา จึงมี
ความสําคัญตอความหวังในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของโลกเปนอยางมาก และดวยความรูทาง
โภชนาการที่เพิ่มขึ้นของมนุษยทําใหทราบวาสัตวนํ้าเปนสิ่งมีชีวิตที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง
ประกอบดวยโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จําเปน (essential annino acid) กรดไขมันที่ไมอ่ิมตัว
(unsaturated fatty acid) วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน สัตวนํ้าจึงเปน
อาหารที่สําคัญของมนุษยที่มีคุณประโยชนมากมาย

2.2.2 เปนแหลงจางงาน การประมงจัดเปนแหลงจางงานที่สําคัญประมาณวา
นาจะมีประชากรใชแรงงานอยูในภาคการประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของไมตํ่ากวาหน่ึงลาน
คน นับเปนประชากรกลุมใหญกลุมหน่ึงของประเทศ เร่ิมต้ังแตการจางงานประมงเพื่อจับสัตวนํ้า
จากธรรมชาติโดยตรง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หรือในอุตสาหกรรมตอเน่ืองทางการประมง ซึ่งมีทั้ง
การจางแรงงานเต็มเวลา จางตามฤดูกาลและเปนบางคร้ังบางคราว เชน การเพาะฟกลูกกุง การเลี้ยง
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กุง การจับกุง การคัดแยกขนาดกุง การแจกจายสินคา การแปรรูป การขนสง การสงออก การนําเขา
การผลิตอาหารสัตวนํ้า ปุย ยารักษาโรค อุปกรณในฟารม การวิจัยและพัฒนา การสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวก การบริการดานการเงิน เปนตน โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวา การประมงเปนแหลง
จางงานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชวยใหเกษตรกรไทยในชนบทมี
งานทําตลอดป ลดการอพยพเขาไปทํางานในเมือง เปนการปองกันการเกิดปญหาสังคมที่อาจตามมา
ทําใหสังคมมีความสมดุลและมีเสถียรภาพในที่สุด (http://554257.blogspot.com/ สืบคนเมื่อ วันที่
27 ธันวาคม 2556)

 ประเภทของการประมง

เราสามารถแบงการประมงออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะแหลงที่อยูอาศัย ดังน้ี
1. การประมงนํ้าจืด (นํ้าจืด หรือ Fresh water มีคาความเค็มนอยกวา 0.05

เปอรเซ็นตหรือ 0.5 ppt.) หมายถึง การทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประมงทั้งในดานการจับ และ
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด เปนการทําการประมงแบบยังชีพเปนสวนใหญ เชน การเลี้ยงปลานํ้าจืดใน
กระชัง การเลี้ยงปลาสลิดในบอ การจับปลาตามแมนํ้า ลําคลอง หนอง บึง เปนตน โดยจะมุงจับปลา
เพื่อบริโภคในครัวเรือน แตถาไดปลาปริมาณมากเกินกวาจะบริโภคหมดจึงมีการนําไปจําหนาย
หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอยางอ่ืน เชน ปลาเค็ม ปลารา ปลารมควัน เปนตน

2. การประมงชายฝง หรือการประมงนํ้ากรอย (นํ้ากรอย หรือ Brackish water, มีคา
ความเค็มระหวาง 0.05-3 เปอรเซ็นต หรือ 0.5-30 ppt.) หมายถึง การทําการประมงในแหลงนํ้า
กรอยในบริเวณเชื่อมตอระหวางพื้นที่นํ้าเค็ม และนํ้าจืดตามบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล ปากแมนํ้า โดย
ใชเรือหรือเคร่ืองมือประมงขนาดเล็ก รวมถึงการใชประโยชนพื้นที่ชายทะเลที่มีนํ้าทวมถึง บริเวณที่
ดอนชายนํ้า และปาชายเลน ตลอดจนยานนํ้าต้ืนชายฝง เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เชน การเลี้ยงกุง
กุลาดํา การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง การเลี้ยงหอยทะเล การเลี้ยงปูทะเล การเลี้ยงสาหรายทะเล
เปนตน ซึ่งปจจุบันสัตวนํ้าชายฝง ทํารายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก โดยจําหนายทั้งในรูป
ของสด และแปรรูปเปนผลิตภัณฑอยางอ่ืน

3. การประมงทะเล หรือการประมงนํ้าเค็ม (นํ้าเค็ม หรือ Marine water, มีคาความ
เค็มระหวาง 3-5 เปอรเซ็นต หรือ 30-50 ppt.) หมายถึง การทําการประมงบริเวณเขตไหลทวีปที่หาง
จากฝงออกไปทั้งที่เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย และการทําการประมงนอกนานนํ้าของไทย
โดยใชเรือและเคร่ืองมือประมงขนาดใหญ มีอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับสัตว
นํ้า และจะใชเวลาทําการประมงหลายวัน ในบางคร้ังนอกจากจะจับสัตวนํ้าแลวภายในเรือยังมีการ
แปรรูปสัตวนํ้าแบบครบวงจรดวยเพื่อเตรียมสงผลผลิตสูตลาด หรือสงไปจําหนายตางประเทศ ทั้งน้ี
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สัตวทะเลที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศมีหลายชนิด เชน ปลา ปู กุง หอย เปนตน
นอกจากสัตวแลวยังมีพืชที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจอีกดวย ไดแกสาหรายผมนาง และจีฉาย ซึ่งเปน
อาหารโดยตรงเน่ืองจากมีโปรตีนสูงและยังสามารถนํามาสกัดทําประโยชนอ่ืน ๆ ไดเชน ทําผงวุน
เปนตน

สวนเคร่ืองมือที่ใชวัดคาความเค็มของนํ้า เรียกวา รีแฟรกโตซาลิโนมิเตอร
(Refracto-salinometer) หรือ ซาลิโนมิเตอร (Salinometer) วัดโดยใชหลักการหักเหของแสง ยิ่งเค็ม
มากยิ่งหักเหมาก แลวแปลงไปเปนสเกลของ ppt. (part per thousand คือสวนในพันสวน) ซึ่งเปน
หนวยของคาความเค็มของนํ้า (ภาพที่ 1.1)

ภาพท่ี 1.1 เคร่ืองมือวัดคาความเค็มของนํ้า (reflecto-salinometer)
ท่ีมา : http://www.aquatoyou.com/images/water/reflecto-salinometer.jpg สืบคนเมื่อ วันที่ 27
มกราคม 2557

 ประวัติการพัฒนาการประมงของประเทศไทย

ประเทศไทยมีภาพเขียนเกี่ยวกับการจับปลามากอนประวัติศาสตร และมีคํากลาวมาต้ังแต
สมัยสุโขทัยวา “ในนํ้ามีปลาในนามีขาว” “กินขาวกินปลา” ปลาเปนแหลงโปรตีนของคนไทยมา
ต้ังแตยุคโบราณ ประกอบกับประเทศไทยมีแหลงนํ้าขนาดใหญ เชน กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด
หนองหาร และมีแมนํ้าหลายสาย เชน แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าแมกลอง แมนํ้าทาจีน แมนํ้าบางปะกง
แมนํ้าตาป แมนํ้าปากพนัง ที่ไหลลงสูอาวไทย แมนํ้าชี และแมนํ้ามูล ที่ไหลลงแมนํ้าโขง จึงมีการทํา
ประมงกันอยางแพรหลาย หนวยงานภาครัฐเขามาเกี่ยวของกับการประมงโดยกรมสรรพากรจัดเก็บ
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ภาษีคานํ้า คาภาษีอากรสัตวนํ้า ถือไดวา การบริหารจัดการทางดานการประมงของไทยเร่ิมขึ้นใน
พ.ศ. 2444

พ.ศ. 2464 รัฐบาลไดจัดต้ังหนวยเพาะพันธุปลาหรือหนวยงานบํารุงและรักษาสัตวนํ้าขึ้น
โดยใหขึ้นตรงตอกระทรวงเกษตราธิการแหงรัฐบาลประเทศสยามในสมัยน้ัน ปจจุบัน คือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และไดแตงต้ัง ดร. ฮิว แมคคอรมิค สมิธ (Dr. Hugh Mc Cormick Smith ชื่อยอ
เฮ็ช เอ็ม สมิธ  (H.M.Smith) ซึ่งเคยเปนกรรมาธิการการประมงสหรัฐอเมริกา (Commissioner of
Fisheries U.S.A) รับราชการเปนที่ปรึกษาดานการประมงของรัฐบาลในพระมหากษัตริยสยาม
ตอมาพ.ศ. 2466 มีการสํารวจปริมาณสัตวนํ้าที่มีอยูในประเทศไทย เพื่อนํามาประกอบการเพาะพันธุ
การบํารุงพันธุพันธุสัตวนํ้า เพื่อขยายผลในเชิงอุตสาหกรรม โดยการสํารวจในนานนํ้าจืด และใน
นานนํ้าทะเลทั่วราชอาณาจักรไทย จัดกลุมจําแนกในทางชีววิทยาเปนหมวดหมู เขียนเปนหนังสือมี
ภาพประกอบแนะนําทรัพยากรในประเทศไทยชื่อ “อนุกรมวิธาน” และ “A Review of the Aquatic
Resources and Fisheries of Siam, with Plans and Recommendation for the Administration,
Conservation and Development” นําเสนอทรัพยากรในนํ้าของประเทศไทยพรอมทั้งใหรายละเอียด
และขอแนะนําการบริหารจัดการอนุรักษเสนอตอกระทรวงเกษตราธิการ และไดนําเสนอทูลเกลาฯ
และอนุมัติใหมีการตีพิมพเผยแพร

ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 21 กันยายน
พ.ศ. 2469 ใหต้ังกรมรักษาสัตวนํ้าขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ ตอมาปพ.ศ. 2477 เปลี่ยนชื่อเปน
“กรมการประมง” และตอมาปพ.ศ. 2496 ไดเปลี่ยนชื่อเปน “กรมประมง” จนกระทั่งมาถึงปจจุบัน
(http://www.l3nr.org/posts/448669 สืบคนเมื่อ วันที่ 29 ธนัวาคม 2556)

1. การพัฒนาการประมงนํ้าจืดของประเทศไทย

ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทยเปนที่ราบลุมมีแหลงนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ
มากมาย  โดยเฉพาะมีแมนํ้าที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศรวม  47  สาย  ซึ่งรวมถึงแมนํ้าทั้ง
สาย ต้ังแตตนนํ้าจนถึงปากแมนํ้าที่ไหลลงสูทะเล  รวมทั้งลําธารสาขาที่ไหลลงสูแมนํ้า  หลังคารับ
นํ้า  ที่ราบลุมนํ้ามีนํ้าทวมถึง  ตลอดจนหนอง  บึง  ที่มีทางนํ้าติดตอถึงแมนํ้าหรือถูกนํ้าทวมได
ในชวงฤดูนํ้าหลาก  นอกจากน้ีลุมนํ้าที่สําคัญในประเทศไทยมีหลายแหง  โดยเฉพาะลุมนํ้าประธาน
มีทั้งสิ้น  25  ลุมนํ้า  หนองบึงธรรมชาติประมาณ  8,900  แหง  และในปจจุบันยังมีการพัฒนา
ทางดานอางเก็บนํ้าประเภทตาง ๆ  อีกประมาณ  3,000  แหง  รวมทั้งสิ้นแลวประเทศไทยมีพื้นที่
ของแหลงนํ้าจืดประมาณ  6,528  ตารางกิโลเมตร  เปนผลดีที่ชาวประมงไดใชประโยชนเพื่อทําการ
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ประมงในแหลงนํ้าจืดมาเปนเวลาชานานแลว  ดวยเคร่ืองมือประมงแบบพื้นบานอยางงายซึ่งทําดวย
เคร่ืองจักสานโดยใชไมไผ  เชน  ไซ  ลอบ  เปนตน  ในปจจุบันไดพัฒนามาเปนวัสดุประเภท
ไนลอน  เชน  แห  ยอ  เบ็ด  และลอบ ปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน สวน
ที่เหลือเก็บไวสําหรับแปรรูป  แตมีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  เชน  ทําปลาแหง  ปลาเค็ม  ปลายาง  ปลา
รมควัน เปนตน  หรือหมักเพื่อทําปลาราในบางทองถิ่น โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนวิถีชีวิตของคนทองถิ่น (ปยะพัชร, 2553)

โดยที่ การจับสัตว นํ้ าของชาวประมงไทยในสมัยแรก ๆ เปนเพียงอาชีพ เสริม
มีจุดประสงคเพื่อการยังชีพและบริโภคภายในครัวเรือนเปนสวนใหญ  ไมเนนในเชิงการคา  การขาย
แตอยางใด  ตอเมื่อความเจริญกาวหนาของประเทศเจริญมาเปนลําดับ  ประชากรเพิ่มมากขึ้น ความ
ตองการอาหารประเภทสัตวนํ้ามีมากขึ้น  ชาวประมงบางสวนที่อาศัยในเขตพื้นที่ใกลเคียงกับลุมนํ้า
จึงยึดอาชีพทําการประมงเปนอาชีพหลักจนเพิ่มจํานวนขึ้นเร่ือย ๆ เพราะสามารถสรางรายไดใหกับ
ครอบครัวมากขึ้น  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรของการปกครองในสมัยน้ันมีการเก็บภาษีอากร
คานํ้าและยังมีการใหประมูลแหลงนํ้าเพื่ออนุญาตในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากแหลงนํ้าในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (บุญ, 2526)  หรือมีสถานที่ผูกขาดโดยมีนายอากรเปนผู
ผูกขาดการทําการประมงในแหลงนํ้าน้ันแตเพียงผูเดียว    แสดงใหเห็นวาอาชีพการประมงไดมีกา ร
พัฒนามานานแลวในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา
เจาอยูหัว  ไดทรงประกาศยกเลิกวิธีการเก็บภาษีอากรคานํ้าไประยะหน่ึงแลว  เน่ืองจากเปนสาเหตุ
ใหปริมาณปลาและสัตวนํ้าจืดที่เคยอุดมสมบูรณในคร้ังอดีตเร่ิมลดนอยลง  อันเปนผลมาจากการที่
ราษฎรจับปลาและสัตวนํ้ากันมาก โดยไมคํานึงถึงประโยชนดานสาธารณสมบัติของแผนดิน
มุงหวังแตเพียงประโยชนสวนตนเปนที่ต้ัง และเกิดการทะเลาะวิวาทกันในเร่ืองเขตจับปลาอยูเสมอ
ตอมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงโปรดเกลาใหนําวิธีการเก็บภาษีอากร
คานํ้าขึ้นมาใชอีกในป  พ.ศ.  2395  เพื่อใหการจับสัตวนํ้าเปนไปอยางมีระเบียบและไดภาษีอากรเขา
พระคลังเปนรายไดของภาครัฐดวย

ในป  พ.ศ.  2399  เปนยุคที่ประเทศไทยมีการติดตอทําการคากับนานาประเทศมากขึ้น
เน่ืองจากมีเรือตางชาติเขามาขนถายสินคาโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  200  ลํา
ซึ่งสินคาสวนใหญ  เชน  หนังสัตว  เขาสัตว  รวมทั้งสินแร  และนอกจากน้ียังมีสินคาประเภท
ปลาแหง  โดยเฉพาะปลาทูซึ่งถือเปนสินคาที่สําคัญอีกชนิดหน่ึง  แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวนํ้ากันอยางกวางขวางมานานแลว  จนกระทั้งในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงใหจัดระเบียบการบังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการ
ทางดานสัตวนํ้าขึ้นมาใหมตามความแหงพระราชบัญญัติอากรคานํ้า  ร.ศ.  120  (พ.ศ.  2440)  โดย
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รัฐบาลในสมัยน้ันมีจุดมุงหวังเพื่อประโยชน  3  ประการ  คือ  1) การเก็บภาษีอากรคานํ้า  2)  การให
มีสัตวนํ้าเพียงพอเปนอาหารของประชาชน  และ  3)  การใหมีสัตวนํ้าเปนสินคาแกบานเมือง  โดย
ใหอํานาจการควบคุมบังคับบัญชาการงานทางดานสัตวนํ้าเปนหนาที่รับผิดชอบของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยกับเสนาบดีกระทรวงนครบาล

ป  พ.ศ.  2456  ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  แกไขวางระเบียบและต้ังอัตราการเก็บเงิน
ภาษีอากรคานํ้าขึ้นใหม  กับทรงใหยายกรมสรรพากรในและกรมสรรพากรนอกไปขึ้นอยูกับ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติใน พ.ศ.  2457  และ  พ.ศ.  2458  ตามลําดับ  ทําใหการควบคุมบังคับ
บัญชาพระราชบัญญัติอากรคานํ้าตองยายไปขึ้นกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

ตอมาเมื่อ  พ.ศ.  2462  หมอมราชวงศสุวพรรณ  สนิทวงศ  เจาของบริษัทขุดคลองคูนา
สยาม  ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับสัมปทานขุดคลองรังสิตเพื่อเชื่อมตอระหวางแมนํ้านครนายกกับแมนํ้า
เจาพระยาน้ัน  ทานไดสังเกตเห็นวาปริมาณปลาที่เคยชุกชุมในแหลงนํ้าตาง ๆ น้ันไดมีปริมาณลด
จํานวนลง  และถาหากปลอยใหเปนเชนน้ีไปเร่ือย ๆ  สภาวะการขาดแคลนปลานํ้าจืดสําหรับการ
บริโภคจะเกิดขึ้นอยางแนนอน  จึงไดนําความเขาปรึกษากับเจาพระยาพลเทพฯ (เฉลิม  โกมารกุล
ณ นคร)  เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการในสมัยน้ัน  และตางเห็นพองตองกันในการนําเร่ืองเสนอ
ตอรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งพระองคทรงเห็นชอบใหแยกอํานาจการ
บังคับบัญชาการสัตวนํ้าใหม  โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาเมื่อวันที่  22  กันยายน  พ.ศ.
2464  ใหกระทรวงเกษตราธิการมีหนาที่เกี่ยวกับการเพาะพืชพันธุสัตวนํ้าอีกหนาที่หน่ึง  พรอมทั้ง
ดูแลรักษาสัตวนํ้าในที่แหงใดแหงหน่ึง  เพื่อเปนแหลงเพาะเลี้ยงและรักษาพืชพันธุสัตวนํ้า  อีกทั้งให
ขอแนะนําในการกําหนดฤดูกาลหามการจับสัตวนํ้า  กําหนดตาอวนและขนาดเคร่ืองมือ  หามการใช
เคร่ืองมือบางอยาง  และหามการทําอันตรายสัตวนํ้า  เชน  การวางยาเบื่อเมา  การใชวัตถุระเบิด  การ
วิดนํ้าในแหลงอาศัยของสัตวนํ้าที่นอกเหนือจากบอปลาจนแหง  เปนตน  ทั้งน้ี เพื่อเปนการปองกัน
รักษาพืชพันธุสัตว นํ้ าไว    จึงนับไดวาเปนจุดเร่ิมตนของการอนุรักษพืชพันธุสัตว นํ้ าของ
ประเทศไทย  และทรงรับสั่งใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีหนาที่ในการปกครองที่จับสัตวนํ้า
การเก็บเงินอากรในที่จับสัตวนํ้า  การจับสัตวนํ้ารวมทั้ งการเก็บเงินภาษีอากรคานํ้า  และไดมีการ
ประกาศหามใชเคร่ืองมือประมงบางชนิด  เชน  ชอนใหญ  อวน  และแห  ในแมนํ้าลําคลองตาง ๆ
ที่ขุดขึ้นเพื่อการชลประทานในเขตทองที่มณฑลอยุธยากับมณฑลกรุงเทพมหานคร  โดยประกาศ
เมื่อวันที่  13  กันยายน พ.ศ.  2465  (สิทธิพันธ, 2540)

2. การจัดตั้งกรมประมง
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การพัฒนาการประมงของไทยไดเร่ิมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยประกาศกระแสพระ
บรมราชโองการจัดแบงหนาที่ราชการเกี่ยวกับการเพาะพันธุสัตวนํ้าขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.
2464 โดยมอบใหกระทรวงเกษตราธิการรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
แตเน่ืองจากสมัยน้ันยังขาดผูที่มีความรูความสามารถในเร่ืองดังกลาว รัฐบาลสยามจึงไดติดตอกับ
ราชทูตสยามประจํากรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใหสงผูชํานาญการในเร่ืองปลามาเปนที่
ปรึกษาในที่สุดก็ได ดร.เฮ็ช เอ็ม สมิธ มารับราชการในฐานะที่ปรึกษาแผนกสัตวนํ้าระหวาง พ.ศ.
2466 -2478 รวมเวลารับราชการ 13 ป ดร.เฮ็ช เอ็ม สมิธ เปนบุคคลแรกที่ไดทําการสํารวจทรัพยากร
สัตวนํ้าและการประมงของประเทศสยามเกือบทั่วราชอาณาจักรและจัดกลุมสัตวนํ้าเปนหมวดหมู
พรอมทั้งยังไดเขียนหนังสือที่กลาวถึงทรัพยากรประมงในประเทศไทยในหนังสืออนุกรมวิธานและ
เขียนบทวิจารณถึงทรัพยากรของประเทศไทยพรอมทั้งใหคําอธิบายและรายละเอียดขอแนะนําใน
การบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าของประเทศไทย ในรายงานเร่ือง “A Review of  the
Aquatic Resources  and  Fisheries of Siam, with Plans and Recommendation for the
Administration, Conservation  and  Development” เสนอตอกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2468 กระทรวงเกษตราธิการไดทูลเกลาถวายรายงานเร่ืองน้ีเพื่อทรงทราบใหฝา
ละอองธุลีพระบาทและไดนําเสนอตอสภาเผยแพรพาณิชย เพื่อวินิจฉัยในการวางแผนจัดการเลี้ยง
สัตวนํ้า ซึ่งสภาเผยแพรพาณิชยไดใหความเห็นชอบและตกลงเห็นควรใหต้ังกรมรักษาสัตวนํ้าขึ้น
และตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หรือรัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราชองคการใหต้ัง
กรมรักษาสัตวนํ้า เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2469 และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให ดร.เฮ็ช
เอ็ม สมิธ ดํารงตําแหนงเจาหนาที่กรมรักษาสัตวนํ้าเปนคนแรก เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2469
(ธนิษฐา, 2543)

กรมรักษาพันธุสัตว นํ้ าได เปลี่ยนชื่อเปนกรมการประมง ในป พ.ศ. 2476 ตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวงเกษตรและกรมการประมง ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนกรมประมงในป
พ.ศ. 2496 มาจนถึงปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

ปจจุบัน กรมประมงสังกัดอยูในกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนาที่ในการวิจัย
คนควา ทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การบํารุงพันธุสัตวนํ้า การรวบรวมขอมูล สถิติ
ความรูเกี่ยวกับการประมง การอนุรักษชลสมบัติ การพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณการประมง
ผลิตภัณฑสัตวนํ้า อุตสาหกรรมสัตวนํ้า รวมทั้งการสํารวจแหลงทําการประมง ตลอดจนการ
สงเสริมและเผยแพรการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  การจับสัตวนํ้า   งานอาชีพการประมงอ่ืนๆ  และการ
ควบคุมกิจการประมงใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยในระยะแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมุงเนนการเลี้ยงปลา และ
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การทําการประมงนํ้าลึก ตอมาจึงศึกษาคนควาการเพาะเลี้ยงกุงในพื้นที่ชายฝงทะเล  และพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเน่ือง  ในขณะเดียวกันไดศึกษาคนควาการอนุรักษทรัพยากรประมงใหยั่งยืน

3. การพัฒนาบุคลากรดานการประมง

บุคคลที่มีความสําคัญตอวงการประมงของไทยมีอยูหลายทานในจํานวนน้ันก็คือ
พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเฉพาะในดานการบํารุงพันธุสัตวนํ้า
สมเด็จพระราชบิดามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร ประทานทรัพยสวนพระองคเปน
ทุนใหกระทรวงเกษตราธิการจัดสงขาราชการหรือนักเรียน จํานวน 2 ทุนเพื่อใหไปศึกษาเลาเรียน
ทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตลอดระยะเวลา 6 ป เจาพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิ
การ ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา
เจาอยูหัว ไดนําความในโครงการเพาะพันธุปลาขึ้นกราบบังคมทูลพรอมทั้งนําพระประสงคของ
สมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟากรมขุนสงขลานครินทร (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก) ในเร่ืองที่ประทานพระกรุณาอุดหนุนการศึกษาวิชาเพาะพันธุปลา ขึ้นกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหกระทรวงเกษตราธิการ รับฉลองพระเดชพระคุณตามประสงค
ของสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟากรมขุนสงขลานครินทร กระทรวงเกษตราธิการ จึงประกาศ
คัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกทุนในการไปศึกษาทางดานการประมง ในชุดแรกเพื่อศึกษา ณ.
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ปพ.ศ. 2469 มีผูรับทุนในคร้ังแรก 2 ทุนคือหลวงจุลชีพพิชชาธร (จุล
วัจนคุปต) และนายบุญ อินทรัมพรรย ในนามของทุน " มหิดล" แตทุนยังเหลืออยูจึงเปดคัดเลือก
เพิ่มอีก และผูที่สอบคัดเลือกผาน คือ นายโชติ สุวัตถิ และตอมาก็ไดมีพระบรมราชโองการ ลง
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2469 ใหต้ังกรมรักษาสัตวนํ้าขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ให.ดร. เฮ็ช เอ็ม สมิธ เปนเจากรมรักษาสัตวนํ้า สําหรับที่ต้ังกรมรักษาสัตวนํ้าก็
ยังคงตองอยู ณ ที่เดิม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2471 หลวงจุลชีพพิชชาธร (จุล วัจนคุปต) นักเรียน
ทุนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกไดสําเร็จการศึกษากลับมา
กระทรวงเกษตราธิการไดมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการ เปนผูชวยเจากรมรักษาสัตวนํ้า และไดมีพระ
บรมโองการ ใหต้ังกรมรักษาสัตวนํ้าขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อรัฐบาลไดประกาศต้ังกรม
รักษาสัตวนํ้า ในปเดียวกัน ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2469 ก็ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ดร.
เฮ็ช เอ็ม สมิธ เปนเจากรมรักษาสัตวนํ้า ตอมา หลวงจุลชีพพิชชาธร (จุล วัจนคุปต) ไดสําเร็จ
การศึกษาและดูงานเสร็จไดเดินทางกลับมากระทรวงเกษตราธิการไดมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการ
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เปนผูชวยเจากรมรักษาสัตวนํ้า สวนนายบุญ อินทรัมพรรย ซึ่งเปนนักเรียนทุนของสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม ไดสําเร็จการศึกษาและเสร็จสิ้นการดูงาน ไดเดินทางกลับถึงประเทศไทย
กระทรวงเกษตราธิการไดมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการในตําแหนงปลัดกรมชั้น 2 กรมรักษาสัตว
นํ้า เมื่อเจาพระยาพลเทพไดกราบบังคมลาออกจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ไดทรง
โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาพิชัยญาติ (ด่ัน บุนนาค) เปนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการสืบตอไป
สวนราชการกระทรวงเกษตราธิการเมื่อ พ.ศ. 2473 ไดแบงออกเปน 10 กรม และยังคงมีกรมรักษา
สัตวนํ้ารวมอยูดวย ในป พ.ศ. 2474 ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหหลวงจุลชีพพิชชาธร (จุล วัจน
คุปต) เปนเจากรมรักษา สัตวนํ้า และยายกรมรักษาสัตวนํ้าจากวังสุริยา (นางเลิ้ง) ไปต้ังอยูในอาคาร
ที่เคยเปนกรมเพาะปลูกบริเวณกระทรวงเกษตราธิการ

ป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราช เปนระบอบประชาธิปไตยแลวก็ไดพระกรุณาโปรดเกลาฯ เจาพระยาวงษานุประพัทธ
(ม.ร.ว. สทาน สนิทวงศ) เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรพาณิชยการโดยใหรวมกระทรวงเกษ
ตราธิการกับกระทรวงพาณิชยและคมนาคม เปนกระทรวงเดียวกัน เรียกวา กระทรวงเกษตร
พาณิชยการแบงสวนราชการเปน 13 กรม มีกรมประมงรวมอยูดวย ในป พ.ศ. 2477 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหหลวงจุลชีพพิชชาธร (จุล วัจนคุปต) เปนอธิบดีกรมการประมง ตอมาไดมี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม แกไขเพิ่มเติม แยกกระทรวงเกษตราธิการเปน
กระทรวงหน่ึงตางหากจากกระทรวงเศรษฐการ ในป พ.ศ. 2487 นายจุล วัจนคุปต ไดกราบถวาย
บังคมลาออกจากตําแหนงอธิบดีกรมการประมง เพื่อไปเปนผูจัดการบริษัท ประมงไทย จํากัด จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงต้ังนายบุญ อินทรัมพรรย ขาราชการชั้นพิเศษ ดํารงตําแหนงอธิบดี
กรมการประมง ต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ. 2487

ในป พ.ศ. 2896 กรมการประมงไดแบงสวนราชการใหม โดยไดเพิ่มกองคุมครอง
ขึ้นอีก 1 กอง ตามประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. 2496 กระทรวง
เกษตรไดเปลี่ยนนามกรมตางๆ คือ กรมกสิกรรม กรมประมง กรมปศุสัตว ในป พ.ศ. 2500 กรม
ประมงไดยายที่ต้ังจากที่ทําการเดิมในขณะน้ัน คือตึกกระทรวงศึกษาธิการเดิมไปต้ังรวมอยูกับ
กระทรวงเกษตร ณ ถนนราชดําเนิน จากการประเมินผลของการพัฒนาการประมงตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติทําใหทราบวา ยังเปนอุปสรรคสําคัญทําใหการพัฒนาการประมงไม
อาจบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังน้ันเพื่อเปนการสนับสนุนและการชวยเหลือ โครงการ
พัฒนาการประมงใหสามารถดําเนิน ไดอยางราบร่ืนและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 7 กมุภาพันธ พ.ศ. 2518 ตราพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการกรม
ประมงขึ้นใหม อันเปนผลใหกรมประมงตองมีหนาที่ความรับผิดชอบกวางขวางมายิ่งขึ้น กลาวคือ
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ไดรับมอบหมาย ใหมีหนาที่ในการศึกษา วิจัย ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯคนควาและทดลอง
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การบํารุงพันธุสัตวนํ้า การรวบรวมขอมูล สถิติ ความรูเกี่ยวกับการ
ประมง การอนุรักษชลสมบัติ การพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณการประมง ผลิตภัณฑสัตวนํ้า
อุตสาหกรรมสัตวนํ้า รวมทั้งการสํารวจแหลงประมง ตลอดจนการสงเสริมและเผยแพรการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การจับสัตวนํ้า งานอาชีพการประมงอ่ืนๆ และการควบคุมกิจการประมงให
เปนไปตามกฎหมายและสอดคลอง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

โดยปจจุบันพระบรมราชานุสาวรียของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก ต้ังอยูภายในบริเวณกรมประมง พระองคทานทรงใหความสําคัญทางดานการประมง
ของไทย สงเสริมและเผยแพรการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การจับสัตวนํ้า งานอาชีพการประมงดานอ่ืน ๆ
การควบคุมกิจการประมงใหเปนไปตามกฎหมายโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซึ่งมีเปาหมายใหพลเมืองไทยทุกคนไดบริโภคอาหารประเภทโปรตีนจากสัตวนํ้าเฉลี่ยคน
ละ 20 กิโลกรัม ตอป (ปยะพัชร, 2553)

ถึงแมวาการทําการประมงในแมนํ้าแหลงนํ้าจืดจะใหผลผลิตไมเทาเทียมกับการประมง
ในทะเล แตก็เปนแหลงอาหารและรายไดหลักของชาวบาน ทําใหเกิดอาชีพการเลี้ยงปลา แตละ
แหงจะมีปลาประจําทองถิ่นที่ขึ้นชื่อเฉพาะในทองถิ่น เชน ปลาสลิดบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลาชอนแมลา จังหวัดสิงหบุรี ปลากัดแปดร้ิว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
ปลายี่สก จังหวัดราชบุรี ปลาเวียน แมนํ้าเพชรบุรี ปลาเสือตอ แมนํ้านาน ปลาตูหนา แมนํ้ากันตัง
ปลาบึก แมนํ้าโขง เปนตน (ประจวบ, 2556) ดวยเหตุน้ีกรมประมงจึงสงเสริมใหแตละทองถิ่นเลี้ยง
ปลาที่ขึ้นชื่อเฉพาะทองถิ่นของตน จนสามารถเพาะและขยายพันธุได แมแตปลาบึกซึ่งเปนปลานํ้า
จืดขนาดใหญเดิมเชื่อวานาจะวางไขในทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนานของประเทศจีน เพราะไม
ปรากฏวามีใครเคยพบเห็นลูกปลาบึกในเขตไทยมากอน แตจากการศึกษาสภาพภูมิศาสตรตลอดจน
สภาพของลํานํ้าโขง พบวามีสถานที่หลายแหงในนานนํ้าที่อยูในเขตไทยและเขตเขมร ซึ่งนาจะ
เปนแหลงวางไขของปลาบึก โดยทุก ๆ ปในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ปลาบึกที่มีอายุ
ประมาณ 5-6 ป ซึ่งมีไขหรือนํ้าเชื้อสมบูรณเต็มที่ และเตรียมพรอมที่จะวายนํ้าออกไปหาแหลง
ผสมพันธุและวางไข แตก็ถูกจับเสียกอน จนใกลจะสูญพันธุ กระทั่งกรมประมงไดทดลองผสม
เทียมปลาบึก ดวยการรีดไขและนํ้าเชื้อมาผสมกันเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2526
ปจจุบันมีการปลอยลูกปลาบึกที่ไดจากการผสมเทียมคืนสู ลุมนํ้าโขงไปหลายรุนแลว จึงเปน
ความสําเร็จคร้ังสําคัญสําหรับวงการประมงของประเทศไทย หลังจากน้ันก็ยังประสพความสําเร็จใน
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด เชน  การเพาะพันธุปลา
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กดเหลือง ปลาชะโด กุงกามกราม เปนตน และการเพาะพันธุหอยทะเล เชน การเพาะเลี้ยงหอย
นางรม หอยมือเสือ หอยเปาฮ้ือ เปนตน การเพาะปูทะเลที่มีไขนอกกระดอง การเพาะพันธุหอยมุก
การเพาะพันธุปลาสวยงาม เชน ปลาปอมปาดัวร นอกจากน้ียังไดมีการทดลองเพาะเลี้ยงและ
ปรับปรุงพันธุสัตวนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตอีกหลายชนิด เชน การผสมขามพันธุระหวางปลากะโหกับ
ปลาตะเพียน ปลาบึกกับปลาตระกูลปลาสวาย ปลาดุกยักษกับปลาดุกอุย เปนตน และยังไดมีการนํา
ตะพาบนํ้าพันธุไตหวันมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทย มีการทดลองผสมขามพันธุ จระเข และสัตวนํ้า
อีกหลายชนิด (สุภาพร, 2550)

4. การจัดตั้งสถานีประมงนํ้าจืด

ในป พ.ศ. 2470 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครสวรรค (บึงบอระเพ็ด) ไดจัดต้ังขึ้น
เปนสถานีประมงนํ้าจืดแหงแรกของไทย อันสืบเน่ืองมาจากการออกสํารวจบึงบอระเพ็ดของ ดร.
เฮ็ช เอ็ม สมิธ ชาวอเมริกันซึ่งไดรับราชการเปนผูเชี่ยวชาญและเปนที่ปรึกษาดานการประมง
กระทรวงเกษตราธิการ ไดทําการสํารวจบึงบอระเพ็ดและไดรายงานผลการสํารวจเมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ พ.ศ. 2466 วา บึงบอระเพ็ดเปนแหลงนํ้าขนาดใหญ มีความสําคัญกับการประมง ในดาน
เปนแหลงแพรขยายพันธุปลา เปนแหลงวางไข และเลี้ยงดูตัวออน ควรจะมีการบํารุงรักษาใหเปน
แหลงที่อยูอาศัยของปลา โดยมีเน้ือที่ประมาณ 200 ไร และปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงนํ้าจืดนครสวรรค” ปจจุบันต้ังอยู เลขที่ 31 หมู 1 บานบึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ อ.
เมือง จังหวัดนครสวรรค

ในป พ.ศ. 2484 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดพะเยา ไดจัดต้ังขึ้นเปน
สถานีประมงนํ้าจืดแหงที่สองของไทย โดยแรกเร่ิมมีชื่อวา “สถานีบํารุงพันธุสัตวนํ้า 2 กวาน
พะเยา” พื้นที่กอสรางไดจากการเวนคืนโดยการจัดซื้อจากราษฎร ในป พ.ศ. 2482-2484 พรอม ๆ
กับการเวนคืนที่ดินในบริเวณกวานพะเยา การกอสรางสถานีฯ เร่ิมดําเนินการ เมื่อกอสรางประตูนํ้า
แลวเสร็จในป พ.ศ. 2482 และเร่ิมเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 โดยมีนายสวัสด์ิ
เทียมเมธ เปนหัวหนาสถานีฯ เปนคนแรก ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อเปนสถานีประมง (กวาน
พะเยา) เชียงราย ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2520 จังหวัดพะเยาไดแยกออกมาจากจังหวัดเชียงรายทําใหสถานี
ฯ เปลี่ยนชื่อเปนสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดพะเยา และในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 เน่ืองจากมีการ
ปรับโครงสรางระบบราชการใหม ทําใหสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดพะเยาปรับเปลี่ยนเปนศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงนํ้าจืดพะเยา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพะเยาปจจุบันต้ังอยูถนนพหลโยธิน
ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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นับจากน้ัน กรมประมง ไดจัดต้ังสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดตาง ๆ ตามมาอีกหลายจังหวัด
ไดแก สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดตาก สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดเลย สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด
แมฮองสอน สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดสตูล สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนราธิวาส เปนตน

5. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการประมง พระผูทรงบุกเบิกการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศไทย นับวาเปนการวางรากฐานสําคัญในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้าของไทย และอํานวยประโยชนตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ในป พ.ศ. 2492 หนวยงานกรมประมงที่รัฐปนังไดมอบปลาหมอเทศใหกรมประมงไทย
เน่ืองจากเลี้ยงงาย โตเร็ว ทนโรคขยายพันธุไดเร็ว จึงรับสั่งใหนํามาเลี้ยงที่พระที่น่ังอัมพรสถานในป
พ.ศ. 2494 หลังจากน้ันในป พ.ศ. 2496 ไดพระราชทานใหกํานันและผูใหญบานทั่วประเทศนําไป
เลี้ยงเปนการวางรากฐานการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ป พ.ศ. 2508 มงกุฏราชกุมารแหงญ่ีปุน ไดถวายพันธุปลานิลใหพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซึ่งมีคุณสมบัติแพรพันธุงาย โตเร็ว ทนทานตอสภาวะแวดลอมไดดี ปลานิลมีแหลงกําเนิด
จากลุมแมนํ้าไนลแถบทวีปแอฟริกาตอนเหนือ ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตรวา Oreochromis niloticus มีชื่อ
สามัญ (Common name) วา Nile Tilapia ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงนํามา
เพาะเลี้ยงขยายพันธุในบอปลาภายในพระราชวังจิตรลดา จนสามารถเพาะขยายพันธุไดมากมาย
และพระราชทานนามวา “ปลานิล” ซึ่งคําวา นิล ก็มาจาก Nile น่ันเอง และทรงมีพระปรีชาสามารถ
มากที่ทรงนําความคลายของสีปลากับอัญญมณีที่ชื่อวา นิล มาพองคลองจองกับชื่อสามัญใน
ภาษาอังกฤษ Nile หลังจากทรงแนพระทัยและทดลองแลววาปลานิลชนิดน้ีสามารถปรับตัวเขากับ
สภาวะแวดลอมในประเทศไทยไดเปนอยางดี อีกทั้งแพรพันธุไดงาย โตเร็ว และที่สําคัญคือไมเปน
ตัวการเขามาทําลายระบบนิเวศนเหมือนสัตวหรือพืชตางถิ่นบางชนิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหกรมประมงนําปลานิลออกไปเพาะขยายพันธุและปลอยไปตามแหลงนํ้าตาง ๆ ทั่วประเทศ และ
แจกจายใหประชาชนนําไปเลี้ยง เปนแหลงอาหารโปรตีนราคาถูกที่สําคัญของประชาชนคนไทยทั่ว
ประเทศ จนพันธุปลานิลแพรหลายอยางมากในแหลงนํ้าจืดทั่วประเทศทั้งแหลงนํ้าธรรมชาติ และ
จากการเพาะเลี้ยง หลังจากที่ปลานิลไดรับความนิยมและแพรพันธุไดงายในแหลงนํ้า ทําใหสาย
พันธุแทเดิม คือ สายพันธุปลานิลจิตรลดา เกิดการกลายพันธุ ทําใหลักษณะที่ดี เชน เจริญเติบโตได
ดี รูปรางสีสันดี อัตราสวนเน้ือตอนํ้าหนักตัวดี ราคาดี สูญเสียไป พระองคจึงพระราชทานแนวทาง
ใหกับกรมประมงและเอกชน (บริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด) ใหหาแนวทางดําเนินการปรับปรุง
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พันธุปลานิลใหมีลักษณะที่ดี นิยมบริโภคและราคาดี กลับคืนมา กรมประมงและเอกชนจึงสนอง
พระราชดําริและไดดําเนินการคัดเลือกพันธุ ผสมขามสายพันธุปลานิล จนกระทั่งไดสายพันธุปลา
นิลจิตรลดา 2, 3 และสายพนัธุปลานิลทับทิม ซึ่งทรงพระราชทานชื่อใหสายพันธุดังกลาวไดรับ
ความนิยม แนวทางดังกลาวสงผลดีอยางยิ่งตอการพัฒนาปลานิล จนปจจุบัน ผลผลิตปลานิล
สามารถผลิตไดตอปประมาณ 80,000 ตัน (พ.ศ. 2546) ปริมาณ 40 เปอรเซ็นตของผลผลิตปลานํ้าจืด
จากการเพาะเลี้ยงทั้งหมด คิดเปนมูลคาประมาณ 2 พันกวาลานบาท นอกจากน้ีแนวทางระบบการ
เพาะเลี้ยงปลานิลสามารถนํามาเปนแบบอยางหลักการในการพัฒนาเพาะพันธุสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ

6. การจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง
การประมงในอดีตนับต้ังแตเร่ิมมีการจัดต้ังกรมประมงในป พ.ศ. 2469 จนถึงชวงกอนที่จะ

มีการจัดทําแบบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขึ้นในป พ.ศ. 2504 สวนใหญเนนหนักไปใน
ดานบํารุงรักษาพันธุสัตวนํ้า การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ายังไมมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ

ในป พ.ศ. 2492 มีการจัดต้ังสถานีประมงนํ้ากรอยที่ตําบลคลองวาฬ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ นับเปนการเร่ิมตนกิจกรรมทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง มีการศึกษา
ชีวประวัติของสัตวนํ้ากรอยและการเพาะพันธุสัตวนํ้าหลายชนิด เชน กุงทะเล ปลาทะเล เปนตน

ป พ.ศ. 2516 สถานีประมงทะเลสงขลาไดประสบความสาํเร็จในการเพาะพันธุปลากะพง
ขาวเปนคร้ังแรกหลังจากน้ันมีรายงานถึงความสําเร็จในการเพาะพันธุ ปลากระบอก ปูทะเล กุง
แชบวยและกุงกามกราม จากความสําคัญของสัตวนํ้าชายฝงที่ไดชวยเพิ่มรายไดแกเกษตรกร กรม
ประมงจึงไดมี การจัดต้ัง กองประมงนํ้ากรอยขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการกรม
ประมง

ป พ.ศ. 2518 เพื่อเรงรัดพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงใหสามารถเพิ่มผลผลิตเพียงพอ
ตอความตองการของผูบริโภคในประเทศ รวมทั้งดําเนินการทดลองศึกษาคนควาเทคนิคและวิธีการ
ใหม ๆ สํารวจแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเพื่อขยายขอบเขตการประมงแถบมหาสมุทรอินเดีย
ปรับปรุงบูรณะแหลงนํ้ากรอยตลอดจนพันธุสัตวนํ้าเนนและพัฒนาสงเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ชายฝง เปนผลใหมีการจัดต้ังสถานีประมงนํ้ากรอยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน

ในระหวางป พ.ศ. 2520 - 2529 กรมประมงกําหนดนโยบายที่จะเพิ่มพูนปริมาณสัตวนํ้าจาก
การเพาะเลี้ยงใหมากยิ่งขึ้นจึงไดเสนอโครงการจัดต้ังศูนยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและไดสราง
แลวเสร็จในป พ.ศ. 2524 ในขณะน้ันใหชื่อวา สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงแหงชาติ
ต้ังอยูที่จังหวัดสงขลาและไดเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงในเวลา
ตอมา จากน้ันไดจัดต้ังสถานีประมงนํ้ากรอยเพิ่มขึ้นที่จังหวัดระยองจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
ภูเก็ต
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ในป พ.ศ. 2533 กองประมงนํ้ากรอยไดเปลี่ยนชื่อเปน กองเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง มีหนาที
ศึกษาคนควาทดลองและวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงที่มีความสําคัญและมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ ศึกษาสภาพแวดลอมของแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ป พ.ศ. 2534 ไดสงเสริมการเลี้ยงกุงทะเลระบบปด รวมทั้งศึกษาหา
เทคโนโลยีใหม ๆ ในการจัดการเลี้ยงกุงกุลาดําใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในป พ.ศ. 2540 กรมประมง
ไดจัดต้ังสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเลเพื่อรับผิดชอบการพัฒนาทางดานวิชาการเร่ืองกุง
ทะเล วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคกุงกุลาดํา ตรวจวินิจฉัย
คุณภาพนํ้า

ในปลายป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดปรับโครงสรางระบบราชการใหมโดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม
กองเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เปนสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีอํานาจหนาที่ศึกษา
คนควาวิจัยพัฒนาดานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใน
แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง การผลิตและขยายพันธุสัตวนํ้าชายฝงที่หายากและใกลสูญพันธุ และ
ดานโรคสัตวนํ้าชายฝง รวมทั้งกําหนดมาตรฐานฟารมตรวจสอบผลผลิต และกระบวนการผลิตสัตว
นํ้าชายฝง (ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง, 2557)

7. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของโลกต้ังแตป พ.ศ. 2534-2543 มีอัตราการ

เพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2543 มีผลผลิตทั้งโลกประมาณ 40 กวาลานตัน ประมาณวา 90 เปอรเซ็นตได
จากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากประเทศในเอเชีย จึงเห็นไดวาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในเขตเอเชียมี
ความสําคัญอยางมาก ในปจจุบันและอนาคต

จากการรายงานของกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง (พ.ศ. 2548) ผลผลิต
การประมงของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2542-2548 จากการจับจากนํ้าจืดและนํ้าเค็มมีแนวโนม
คงที่และลดลงในบางป แตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและชายฝงเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ. 2548
มีปริมาณผลผลิตทั้งสิ้นประมาณ 4.118,500 ตัน เปนการจับจากทะเล 2,615,600 ตัน จับจากนํ้า
จืด 198,800 ตัน จากการเพาะเลี้ยงชายฝง 764,700 ตัน โดยเปนการเลี้ยงกุงทะเล 401,300 ตัน,
หอย 346,600 ตัน, ปลา 16,800 ตัน, จากการเพาะเลี้ยงนํ้าจืด 539,400 ตัน เปนการเลี้ยงปลา
นิล 203,700 ตัน, ปลาไน 5,000 ตัน, ปลาชอน 12,300 ตัน, ปลาดุก 142,200 ตัน, ปลา
ตะเพียน 60,600 ตัน, ปลาสลดิ 35,900 ตัน, ปลาสวาย 27,300 ตัน, ปลาอ่ืน ๆ 19,300 ตัน,
กุงกามกราม 28,700 ตัน และอ่ืน ๆ 4,400 ตัน เมื่อพิจารณาแยกตามภูมิภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
จืด ภาคกลางใหผลผลิตสูงสดุ 156,220 ตัน รองลงมาไดแก ภาคเหนือ 51,016 ตัน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 47,929 ตัน และภาคใต 15,847 ตัน สวนประเภทของผลผลิตการเพาะเลี้ยง
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สัตวนํ้าจืด ที่นิยมเพาะเลี้ยงมากไดแก การเลี้ยงในบอดิน 90.48 เปอรเซ็นต ที่เหลือเปนการเลี้ยงใน
นาขาว 7 เปอรเซ็นต ในรองสวน 1.4 เปอรเซ็นต และในกระชัง 1.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวน
มูลคาการประมงในป พ.ศ. 2548 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 141,025.9 ลานบาท ไดจากการจับจาก
ทะเล 63,222.7 ลานบาท จับจากนํ้าจืด 7,852.8 ลานบาท เพาะเลี้ยงชายฝง 49,784.9 ลานบาท จาก
เพาะเลี้ยงนํ้าจืด 20,162.5 ลานบาท

สวนขอมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยจากภาคเอกชน
ป พ.ศ. 2547 มีดังน้ี ปลานิล 180,000 ตัน, ปลาดุก 95,000 ตัน, ปลาตะเพียน 44,000 ตัน, ปลา
สลิด 25,000 ตัน, ปลาสวาย 20,000 ตัน, กุงกามกราม 18,000 ตัน, ปลาชอน 5,500 ตัน, ปลา
ไน 5,000 ตัน ตามลําดับ

ปพ.ศ. 2540 การประมงเปนแหลงประกอบอาชีพของประชากรไทย
ประมาณ 264,500 ครัวเรือน โดยประกอบอาชีพการประมงทะเล 53,313 ครัวเรือน อาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 30,389 ครัวเรือน อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 140,000 ครัวเรือน ผู
ประกอบอาชีพลูกจางทําการประมง และทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 28,934 ครัวเรือน ผูคาสง
สัตวนํ้า 2,510 ครัวเรือน ยิง่ไปกวาน้ันการประมงยังเปนอาชีพเสริมของชาวนาที่อยูในที่ราบลุม
ใกลแหลงนํ้าทุกครัวเรือนจากการประกอบอาชีพทํานาก็สามารถจับปลาขึ้นมาบริโภค และแปรรูป
จําหนายไดดวย

จะเห็นไดวาบทบาทจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า นับวันจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
กวาการจับจากธรรมชาติทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและระดับประเทศ และมีศักยภาพสูงที่จะสามารถ
เพิ่มผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพทดแทนจากการจับจากธรรมชาติได ซึ่งเปนสิ่งที่ควรพิจารณาใหความ
สนใจและสนับสนุนตอไป

8. การดําเนินการจัดตั้งสถานีประมงทะเลของประเทศไทย
ป พ.ศ.  2493  ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนากิจการทางดานการเกษตรและการประมง  โดยเฉพาะทางดานการประมงก็
เปนอีกสาขาหน่ึงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจใหความชวยเหลือในดานเทคโนโลยีและการศึกษา
โดยเฉพาะการประมงนํ้าจืดและการประมงทะเล

ป พ.ศ.  2493  ไดมีการจัดต้ังสถานีประมงทางทะเลขึ้นที่ตําบลบานเพ  อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง  เพื่อใหเปนสถานีประมงทะเลที่สามารถปฏิบัติการดานการทดลองวิจัยเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือทําการประมงแบบใหม ๆ เชน  เคร่ืองมืออวนโปะเชือก  เคร่ืองมืออวนลอยไนลอ น
เคร่ืองมืออวนลากหนาดิน เปนตน  ใหสถานีประมงทะเลจังหวัดระยองกลายเปนศูนยกลาง
เรือประมงและเคร่ืองมือประมงสมัยใหม  ดังน้ันสถานีประมงบานเพ  จังหวัดระยอง  นับเปนสถานี
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ประมงทะเลแหงแรกของประเทศไทย (วิชาญ, 2539) ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยพัฒนาประมง
ทะเลฝงตะวันออก

ตอมาในป  พ.ศ.  2506 ไดมีการจัดสรางสถานีประมงทะเลเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงแหงที่
บริเวณทะเลสาบสงขลา  จังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม
และปลากะพงขาวในบริเวณทะเลสาบสงขลา  ในขณะเดียวกันประเทศไทยไดรับความชวยเหลือ
จากประเทศเดนมารกในการจัดต้ังศูนยชีววิทยาทางทะเล  จังหวัดภูเก็ต  เพื่อเปนสถาบันสําหรับ
การศึกษาคนควาในดานชีววิทยาทางทะเล  หลังจากน้ันประเทศไทยไดมีการพัฒนาและดําเนินการ
จัดต้ังสถานีประมงอีกหลายแหงเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางดานการประมงทะเลของประเทศ
ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

9. การพัฒนาการประมงทะเลของประเทศไทย
การพัฒนาของการประมงทะเลไทยมีมาชานาน รายงานสถานการณ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลมที่ 6 ดานการประมง ของโครงการ UNEP ก็ไดแบงชวงการ
พัฒนาออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี

ยุคกอนป พ.ศ. 2503 ถือไดวาเปนชวงการเร่ิมตนพัฒนาการประมงทะเล เคร่ืองมือ
ประมงที่ใชในยุคน้ีสวนใหญจะเปนเคร่ืองมือประมงพื้นบาน และใชเรือประมงขนาดเล็กไมมี
เคร่ืองยนต ในป พ.ศ. 2468 ชาวจีนไดอพยพมาจากเกาะไหหลําดวยเรือใบสามเสาขนาดใหญเขามา
จับปลาทูดวยเคร่ืองมือประมงอวนลอมขนาดใหญที่เรียกวา “อวนตังเก” และสามารถใชจับปลา
ไดผลดีกวาเคร่ืองมือประมงของคนไทยในสมัยน้ัน ตอมาไดมีการพัฒนาเคร่ืองมือและดัดแปลง
เรือประมงใหมีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับปลาผิวนํ้าใหดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีตาง ๆ ในชวงน้ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญ่ีปุน ผลผลิตสัตวนํ้าในชวงน้ีมี
ปริมาณระหวาง 150,000 – 230,000 ตันตอป สัตวนํ้าที่จับไดสวนใหญเปนปลาผิวนํ้า เชน ปลาทู
ปลาลัง ปลาหลังเขียว และปลากะตัก สําหรับใชบริโภคภายในประเทศเกือบทั้งหมด

ยุคระหวางป พ.ศ. 2503–2523 มีการขยายตัวดานการประมงทะเลอยางรวดเร็วโดยมี
ปจจัยสําคัญที่เปนสิ่งจูงใจ ประกอบดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองมือประมง เชน อวนไน
ลอนสําหรับใชในการประมงพื้นบาน อวนลากเพื่อใชสําหรับการประมงพาณิชย มาแนะนําและ
สงเสริมแกชาวประมง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเรือประมง จากเรือไมมีเคร่ืองยนตมาเปนเรือที่
ใชเคร่ืองยนต การสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลว และจากองคกรระหวาง
ประเทศ การลงทุน รวมทั้งการสนับสนุนดานการเงินจากประเทศอุตสาหกรรม เพื่อใชในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เชน โรงงานผลิตนํ้าแข็ง โรงงานหองเย็น และโรงงานแปรรูปสินคาสัตวนํ้า การ
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สํารวจแหลงประมงใหมโดยภาครัฐ เชน แหลงทําประมงในทะเลจีนตอนใต และนโยบายของ
รัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาประมงนอกชายฝงหรือประมงทะเลลึก ดวยปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีทําให
การประมงทะเลของไทยสามารถเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าจาก 150,000 ตันในป พ.ศ. 2503 เปนมากกวา 2
ลานตัน ในป พ.ศ. 2520 จนติดอันดับหน่ึงในสิบของประเทศที่มีปริมาณการจับสัตวนํ้าสูงของโลก
แมในบางปจะมีวิกฤติการณนํ้ามันเขามาสงผลประทบในบางชวงก็ตาม

ยุคหลังป พ.ศ. 2523 – ปจจุบัน ผลผลิตโดยรวมจากการประมงยังคงเพิ่มขึ้น ผลผลิต
สวนใหญยังคงมาจากการประมงในอาวไทยแตเปอรเซ็นตของผลผลิตน้ีลดลงอยางตอเน่ือง
สืบเน่ืองจากการพัฒนาการประมงของไทยตลอด 3 ทศวรรษที่ผานมา เปนการพัฒนาที่ขาด
ยุทธศาสตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ทําใหมีการทําการประมงเกินกวาสภาพสมดุลทางชีววิทยา
ในอาวไทย ผลผลิตสัตวนํ้าในอาวไทยมีปริมาณการจับตอหนวยลงแรงประมงลดลงอยางตอเน่ือง
คือลดลงจาก 293.9225 กิโลกรัม ตอ ชั่วโมงการลากอวนในปจจุบัน

10. การประมงไทยกับการขยายอาณาเขตออกสูนอกนานนํ้าไทย
ในป  พ.ศ.  2504 ประเทศไทยไดมีการพัฒนาเคร่ืองมือประมงประเภทอวนลาก จึง

เปนเหตุผลหน่ึงที่สามารถบงบอกไดวาการประมงทะเลของไทยมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และ
ตอมาในป  พ.ศ.  2508 ทรัพยากรสัตวนํ้าที่จับไดในบริเวณนานนํ้าไทยทั้งฝงทะเลอาวไทยและฝง
ทะเลอันดามันมีปริมาณลดจํานวนลงอยางตอเน่ือง สวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการเพิ่มจํานวนเรือ
ทะเลและการขยายตัวในกิจการทางทะเลของประเทศไทย จึงเปนจุดเร่ิมตนในการเปลี่ยนทิศทาง
ของการทําการประมงทะเลของเรือประมงอวนลาก เพื่อออกไปจับสัตวนํ้านอกชายฝงในเขตนานนํ้า
ของประเทศเวียดนามและกัมพูชากันมากขึ้น ทําใหการขยายอาณาเขตออกสูนอกนานนํ้าของไทย
เปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะกรมประมง ที่สนับสนุน
เคร่ืองมือในการตอเรือสํารวจประมงทะเลที่มีการใชเคร่ืองมืออวนลากทางดานทายเรือและการใช
เคร่ืองมือ เบ็ดราวทะเลลึก  ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณที่ทันสมัยในการสํารวจทางสมุทร
ศาสตรและการเดินเรือ เพื่อใหสามารถใชในการออกสํารวจแหลงประมงในอาวไทย โดยใชชื่อวา
เรือ “ธนะรัชต” ตอมาเพื่อความเหมาะสมไดเปลี่ยนเปนเรือ “สํารวจประมง 1” เรือลําน้ีเร่ิมใชในป
พ.ศ.  2505  โดยทําการสํารวจและแสดงแผนที่แหลงทําการประมงในบริเวณที่มีสัตวนํ้าชุกชุมใน
อาวไทยและทะเลจีนใต ทําใหชาวประมงมีการต่ืนตัวในการทําการประมงมากขึ้น จากความสําเร็จ
ของการพัฒนาเรือสํารวจดังกลาว  รัฐบาลไดสนับสนุนใหมีการตอเรือสํารวจประมงอีก  1  ลํา  โดย
ใชชื่อวาเรือ “กิตติขจร” ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนเรือ “สํารวจประมง 2” เพื่อใชทําการสํารวจแหลง
ประมงในทะเลอันดามัน ผลการออกสํารวจของเรือดังกลาวทําใหชาวประมงนําเรือประมงออกจาก
อาวไทยไปทําการประมงในฝงอันดามันมากขึ้นต้ังแตป  พ.ศ.  2511  เปนตนมา จากน้ันไดมีการ
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ขยายพื้นที่ทําการประมงออกไปนับ  1,000  ไมลทะเล  ทําใหผลิตผลทางดานการประมงของไทย
เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  โดยในป  พ.ศ.  2511  มีผลิตผลจากการทําการประมง  จํานวน 1,089,303
ตัน ตอมาในป  พ.ศ.  2516  มีผลิตผลจากการทําการประมง  จํานวน 1,679,540  ตัน สงผลให
ประเทศไทยมีผลผลิตจากการทําการประมงเปนลําดับที่  7  ของโลก  และประเทศไทยยังติดอันดับ
1  ใน  10  ของประเทศที่มีผลิตผลทางดานการประมงสูงสุดของโลกเร่ือยมา (สิทธิพันธ, 2540)

ในปจจุบันชาวประมงมีการพัฒนาเคร่ืองมือทําการประมง และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจับสัตวนํ้าอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนสภาพภูมิประเทศเอ้ืออํานวยตอความอุดมสมบูรณและ
ความ ชุกชุมของทรัพยากรสัตวนํ้า  ที่สําคัญประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับชายฝงทะเลทั้ง 2  ฝง
คือฝงอาวไทยมีความยาว 1,875  กิโลเมตร  และทางฝงอันดามันมีความยาว 740  กิโลเมตร  รวม
ทั้งสิ้นประเทศไทยมีความยาวชายฝงทะเลประมาณ  2,615  กิโลเมตร โดยเฉพาะบริเวณพื้นทอง
ทะเลชายฝงทางดานอาวไทยมีไหลทวีปกวางเหมาะแกการทําการประมง (ปยะพัชร, 2553 )

 บทบาทของการประมงที่มีตอเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือรัชกาลที่ 9 พอหลวงแหงปวง
ชนชาวไทย  จอมปราชญ  ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ  ซึ่งดํารงอยูในทศพิธราชธรรม  มี
นํ้าพระราชหฤทัยเปยมลนดวยพระมหากรุณาธิคุณ  และยังทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม  ทรงรัก
และหวงใยพสกนิกรของพระองคอยางถวนหนาโดยไมเลือกชั้นวรรณะ พระองคไดทรงชวยให
ประเทศชาติผานพนจากสภาวะวิกฤตหลายตอหลายคร้ัง  ดวยพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนอยางหา
ที่สุดมิได  พระองคทรงมีความรอบรูลึกซึ้งรอบดาน  โดยเฉพาะการพระราชทานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให คนไทยคร้ังแรกเมื่อป  พ.ศ. 2517 ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดี
ที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2517 ความวา

“… การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน  ตองสรางพื้นฐาน  คือ  ความ
พอมีพอกิน  พอใช  ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน  โดยใชวิธีการและใชอุปกรณท่ี
ประหยัด  แตถูกตองตามหลักวิชาเมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว  จึงคอย
สรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับตอไป  หากมุงแตจะทุมเทสราง
ความเจริญ  ยกเศรษฐกิจข้ึนใหรวดเร็วแตประการเดียว  โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับ
สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย  ก็จะเกิดความไมสมดุลในเร่ืองตาง ๆ ข้ึน
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ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในท่ีสุด  ดังเห็นไดท่ีอารยประเทศหลายประเทศกําลัง
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลาน้ี... ”

ที่มา : สมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย (2550)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนคําที่พสกนิกรชาวไทยไดยินกันมาอยางตอเน่ือง

ตลอดระยะเวลากวา 10  ปที่ผานมา หลายภาคสวนทั้งภาครัฐ  ประชาชน  ภาคราชการ และเอกชน
ตางพยายามนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันและประยุกตใช
ในการดํารงชีวิตในองคกร  ตลอดจนการปฏิบัติตนใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    อยางไรก็ตามความรูความเขาใจที่ชัดเจนในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยังเปนประเด็นหลักที่ทําใหประชาชนชาวไทยนําไปสูการปฏิบัติไดไมดีเทาที่ควร

บทบาทของการประมงที่มีตอเศรษฐกิจพอเพียงนับวาเปนหัวใจหลักของการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการประมงทั่วไปเพื่อสามารถเชื่อมโยงกับหลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่การประมงมีบทบาทสําคัญมากตอการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะสิ่งที่ควรคํานึงถึงในดานการรูจักใชทรัพยากรประมงอยางชาญฉลาด การทําการประมง
เกินขนาด และการอนุรักษทรัพยากรประมง โดยการคืนทรัพยากรสัตวนํ้าสูธรรมชาติ เปนตน
ดังน้ันเพื่อใหการพัฒนาการประมงของไทยสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมีความจําเปนอยา งยิ่งที่
จะตองนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน ตราบที่เราใชความพอเพียงเปนหลักคิด
และหลักปฏิบัติก็จะทําใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ได  สําหรับคําวา  พอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัวพอสมควร  พรอมรับตอการที่มีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก โดยที่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 3  หวง  2  เงื่อนไข  และ  4  สมดุล
ดังแสดงในภาพที่  1.4 โดยมีหลักในการพิจารณาอยูดวยกัน  5  สวน ดังน้ีคือ

1. กรอบแนวคิด
เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน

โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยในสมัยโบราณ สามารถนํามาประยุกตใชได
ตลอดเวลา  และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพน
จากภัยพิบัติและวิกฤตการณทั้งปวง  เพื่อความมั่งคงและความยั่งยืนของการพัฒนาในดานตาง ๆ
โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางดานการประมงจะตองเรียนรูปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
สัตวนํ้า
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2.  คุณลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ ต้ังแต

ระดับรากหญาจนถึงระดับบริหาร เนนการปฏิบัติตนเพื่อการดําเนินชีวิตบนทางสายกลางและมีการ
พัฒนาอยางเปนขั้นตอน

3.  คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังน้ี
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป  และไมมากเกินไป

โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เปนการรูจักตน  รูประมาณ  มีความพอเหมาะพอควรกับสภาพ
ความเปนอยูของตน  ตามความจําเปน  พอสมควรกับสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม
เชน  การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ การไมโลภจนเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน
หรือบอนทําลายสิ่งแวดลอม

3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง  การตัดสินใจที่เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน
จะตองเปนไปอยางมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ รอบรูและมีสติ  รูเหตุ  รูผล  รูเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ  ไม
ต้ังอยูบนความประมาท   มีระเบียบวินัย  เชน  ใชของคุมคาอยางประหยัด  ใชจายอยางมีเหตุ มีผล
และความจําเปนในชีวิตประจําวันตามสมควร

3.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล รูจักเรียนรูบุคคลและสังคมแวดลอม  มีสุขภาพที่ดี  มีการ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  ทําคุณประโยชนใหกับผูอ่ืนและสังคมโดยรวม  พรอมรับกับความ
เสี่ยงตาง ๆ เชน  มีเงินออม  การแบงปนผูอ่ืน เปนตน (ภาพที่ 1.4)

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี



บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประมง 25

(รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) (ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน สติปญญา แบงปน)

นําสู

ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของ  ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม

เพื่อความ  สมดุล / มั่นคง / ย่ังยืน

ภาพท่ี 1.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก อภิญญา (2549)

4.  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงน้ัน
ตองอาศัยทั้งความรู  และคุณธรรมเปนพื้นฐาน คือ

4.1 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับหลักวิชาการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของอยางรอบดาน  ความรอบคอบที่จะนําความรูและวิทยาการเทคโนโลยีตาง ๆ เหลาน้ันมา
พิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน  และความระมัดระวังในขั้นตอนของการปฏิบัติ

4.2 เงื่อนไขคุณธรรม มีความตระหนักที่จะตองเสริมสรางคุณงามความดีโดย
ประกอบดวย การมีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความอดทน  มีความเพียร
พยายาม และใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต โดยไมโลภ ไมตระหน่ี

5. แนวทางปฏิบัติหรือผลท่ีคาดวาจะไดรับ
ในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  คือ  การพัฒนาที่

สงผลใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน  พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม  สิ่งแวดลอม  ความรู และเทคโนโลยี (อภิญญา, 2549)

การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
ทางดานการประมง  เปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งสําหรับพสกนิกรชาวไทย  และผืนแผนดินไทยที่
อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรอันล้ําคา  โดยเฉพาะทรัพยากรประมงซึ่งจะไดเรียนรูในบทที่ 2 ตอไป
จึงเปนแนวทางใหกับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางดานการประมง ตลอดจนชาวไร ชาวนา ให
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ไดใชชีวิตโดยอยูอาศัยและทํามาหากินอยางพอเพียง  เปรียบเสมือนเพชรที่เจิดจรัสและยั่งยืนบนผืน
แผนดินไทย เพราะเกษตรกรไทยคือกระดูกสันหลังของชาติ  ผูผลิตที่มีเกียรติสูงสุดของประเทศ
ไมเพียงแตเกษตรกรเทาน้ัน  ประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับ
รัฐ  โดยยืดแนวทางและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักชัยสูความยั่งยืนในอนาคต  ทั้ง
ในดานของการพัฒนาทองถิ่นและการบริหารประเทศใหดําเนินไปอยางยั่งยืน

ดานการศึกษาซึ่งเปนกลไกหลักที่จะขับเคลื่อน  สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนไดศึกษา
เรียนรูและฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใน
การประกอบอาชีพและสามารถเลี้ยงตนเองไดในอนาคต ดวยเหตุน้ีการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมุงสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมโดยเฉพาะการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางดานประมงที่ชัดเจนและสงผลตอเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศอย างยั่งยืน  เปนสิ่งที่ไม
ยากนัก  โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้นในทุกภาคสวน การใชกิจกรรมการ
ถายทอดองคความรู จัดฝกอบรมและพัฒนาอาชีพทางดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
การสงเสริมสนับสนุน  เพื่อมุงสูการปฏิบัติ  ดวยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนศูนยกลาง  และหลักชัยในการดํารงชีวิตเพื่อความสําเร็จในอนาคต

นอกจากน้ีความสัมพันธของแหลงนํ้าที่ เปนแหลงนํ้าน่ิ งและแหลงนํ้าไหลกับ
สภาพแวดลอม  จะมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน    ทั้งน้ีโดยหลักของระบบนิเวศแลวจําเปนตอง
ทราบถึงรายละเอียดของโครงสรางพื้นที่และขอมูลทางภูมิศาสตรในพื้นที่ลุมนํ้าโดยรอบ  ดังน้ัน
การศึกษาวิจัยจะตองเปนไปในเชิงโครงสราง  และหนาที่ของแหลงนํ้า  ซึ่งจะทําใหสามารถบงชี้
แหลงนํ้าจืดที่มีลักษณะเปนระบบนิเวศอยางเดนชัดมากขึ้น แหลงนํ้านอกจากจะใหประโยชนใน
ดานตาง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะเปนพื้นที่รับนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคแกชุมชนและอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ ตลอดจนการเกษตรกรรม  แหลงนํ้ายังเปนพื้นที่รับนํ้าในฤดูนํ้าหลากทั้งน้ีก็เพื่อปองกันนํ้า
ทวมและปองกันภัยรุนแรงจากธรรมชาติ  นอกจากน้ีในเชิงกายภาพแหลงนํ้ายังสามารถชวยดัก
ตะกอนและทําหนาที่เปนตัวกักเก็บธาตุอาหารที่ถูกปลอยทิ้งมาจากแหลงชุมชน  เกษตร กรรม
รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางในแหลงนํ้าบางแหงซึ่งมีพืชนํ้าชนิด
ตาง ๆ เจริญเติบโตหนาแนนผิดปกติ  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีธาตุอาหารของพืชสะสมในแหลงนํ้ามีปริมาณ
มากเกินไป  อยางไรก็ตามพืชนํ้าบางชนิดมีลักษณะพิเศษที่สามารถชวยดูดซับสารพิษบางชนิดที่
ปะปนในแหลงนํ้าไดระดับหน่ึง  ซึ่งสามารถชวยบรรเทาใหสภาพแวดลอมของแหลงนํ้ามีคุณภาพที่
ดี  เพื่อใหแหลงนํ้าเปนที่เพาะพันธุของสัตวนํ้านานาชนิด  นอกจากแหลงนํ้าจะใหประโยชนในดาน
การคมนาคมขนสงตาง ๆ แลว  แหลงนํ้ายังคงเปนพื้นที่สําหรับการอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะ
สัตวนํ้านานาชนิดนานาพันธุ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) รวมไปถึงแหลง
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สืบพันธุวางไขของสัตวนํ้า  และยังใหประโยชนทางตรงในดานการผลิตอาหารแกมวลมนุษยชาติ
นอกจากน้ีแหลงนํ้ายังเปนแหลงรวบรวมพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าที่สําคัญ
สําหรับเขตพื้นที่บางแหงอีกดวย  ทั้งน้ีอาจกอใหเกิดประโยชนในแงของการพักผอนหยอนใจและ
การทองเที่ ยว โดยเฉพาะ แหลงนํ้ าธรรมชาติที่สํ าคัญหลายแหงในประเทศไทย  อาทิ เชน
กวานพะเยา  บึงบอระเพ็ด  บึงสีไฟ หนองหาร เปนตน แหลงนํ้าที่กลาวมาขางตนลวนมีบทบาทใน
ดานการอนุรักษทรัพยากรประมงแทบทั้งสิ้น ดังน้ันการศึกษาวิจัยทางดานการสํารวจชีววิทยา
ประมง  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบขอมูลในเชิงลึก  โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงในดานชีววิทยาและระบบนิเวศของแหลงนํ้า  เพราะวาความสําคัญของขอมูลในเชิง
ภูมิศาสตรและสัณฐานของแหลงนํ้าจะชวยใหทราบถึงลักษณะรูปรางและที่มาของจุดกําเนิด
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแหลงนํ้าที่เกิดขึ้นตามอายุ  และผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตอ
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในแหลงนํ้าน้ันเพื่อประโยชนตอการพัฒนาและการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต (ปยะพัชร, 2553 )

 การประมงกับการพัฒนาประเทศไทย

เปนที่ทราบกันดีอยูวาการประมงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะ
นอกจากจะเปนแหลงอาหารที่สําคัญของมวลมนุษยชาติแลว  ยังถือเปนแหลงรายไดที่สําคัญของ
ประเทศอยางหน่ึงในบรรดาสินคาเกษตรทั้งหมด  ความเจริญกาวหนาทางดานการประมงมีอยาง
ตอเน่ือง นับจากการเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 -
2509 เร่ือยมา  และที่สําคัญการประมงยังเปนอาชีพที่ผลักดันใหเกิดการขยายตัวในอุตสาหกรรม
และธุรกิจตอเน่ืองจากการประมงหลายประเภท จึงนับไดวาการประมงเปนภาคที่มีความสําคัญตอ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมอีกภาคหน่ึง โดยเปนผลจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุงความเจริญ
ทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายสําคัญ  เพื่อยกฐานะความเปนอยูของประชาชนและความทันสมัยของ
ประเทศ จึงนับไดวาความสัมพันธของการประมงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยาง
มาก

ในปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญตอประชาชนและชุมชน  ในการเขามามี
บทบาทในการจัดการทรัพยากรประมงในทองถิ่น  โดยกําหนดเปนนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่  11 ที่สนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงกับเปาหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
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1. สภาพปญหาในการพัฒนาการประมงของประเทศไทย
การพัฒนาทางดานการประมงของประเทศไทยเขาสูยุคสมัยใหมต้ังแตตนศตวรรษที่

20  เพราะเร่ิมมีการพัฒนาทางดานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือจับสัตวนํ้ามากขึ้น ในปลายศตวรรษที่
19  ไดมีการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนเคร่ืองยนตโดยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงแทนเคร่ืองจักรไอนํ้า
นับไดวาเปนจุดเร่ิมตนของปญหาในการพัฒนาการประมงของประเทศ เน่ืองจากจํานวนประชากร
เพิ่มมากขึ้น ความตองการอาหารประเภทสัตวนํ้าจึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังน้ันสภาพปญหาในการ
พัฒนาการประมงของประเทศในประเด็นหลัก ๆ พอจะสรุปไดดังน้ีคือ (ปยะพัชร, 2553)

1.1 การเพิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็วของประชากร
จากการที่ไดกลาวมาขางตน การเพิ่มจํานวนขึ้นของประชากรมีแนวโนมใหเกิดการ

วิกฤต นับยอนไปเมื่อป  พ.ศ.  2481  ไทยมีจํานวนประชากรประมาณ 18  ลานคน  และไดเพิ่มเปน
60  ลานคนใน  พ.ศ.  2539 ประเทศดวยเหตุผลเพียงปจจัยหลักที่สงผลถึงการพัฒนาการประมงเปน
อยางมาก  ไดแก อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น
แบบทวีคูณความตองการทางดานอาหารเพื่อความอยูรอดจึงเปนปจจัยหลักที่จะตองรองรับความ
ตองการเหลาน้ันและมีใหเพียงพอ จึงนับเปนดานสําคัญในการพัฒนาการประมงของประเทศ
เน่ืองจากความตองการไมมีที่สิ้นสุด ทั้งน้ีการที่จะใหทรัพยากรสัตวนํ้ามีเพียงพอแกความตองการ
โดยการเพิ่มปริมาณสัตวนํ้าปลอยคืนสูธรรมชาติมากขึ้น มาตรการที่ใชในการควบคุม  ดูแล
รวมกันอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าก็ตองใหทันตอสถานการณที่เกิดขึ้น  นอกจากน้ีแหลงนํ้ามี
ความสําคัญอยางยิ่งเน่ืองจากจะตองรองรับปริมาณสัตวนํ้าที่ปลอยลงไปเพื่อการดํารงอยูและ
ขยายพันธุเพิ่มจํานวนตอไป

1.2 แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวนํ้าเสื่อมโทรม
เปนที่ทราบกันดีวาในปจจุบันแหลงนํ้าในประเทศมีสภาพเสื่อมโทรมไปจากอดีตเปน

อยางมาก นอกจากน้ียังเกิดความขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง  คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลง  แหลงนํ้ามีความ
ขุนซึ่งเกิดจากตะกอนดินและสารแขวนลอยสูง สําหรับในบางพื้นที่แหลงนํ้ามีความ เสื่อม
โทรมถึงขั้นวิกฤตเน่ืองจากมีสารปนเปอนโดยเฉพาะของเสียจากบานเรือน  อุตสาหกรรม  ดังน้ันจะ
พบวาบริเวณตอนลางของแมนํ้าหลายสายไมวาจะเปน  แมนํ้าเจาพระยา  แมนํ้าทาจีน  แมนํ้าแม
กลอง  แมนํ้าบางปะกง  และแมนํ้ายมในภาคเหนือ โดยเฉพาะแมนํ้ายมปจจุบันคุณภาพนํ้าในแมนํ้า
ยมไดเสื่อมโทรมลงไปจากอดีตเปนอยางมาก  ลํานํ้ายมและสาขาสวนใหญมีสภาพต้ืนเขินเก็บกักนํ้า
ไดนอยมี นํ้าไมตลอดทั้งป   โดยเฉพาะใน ชวงฤดูแลงทําใหเกิดสภาวะการขาดแคลนนํ้าเพื่อ
การเกษตร ระดับนํ้าลดลงมาก สาเหตุสําคัญเน่ืองมาจากการขยายตัวของแหลงชุมชน  การเพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมทางดานการเกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม  ทําใหมีการปลอยนํ้าทิ้งและของเสียลงสู
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แหลงนํ้ามากขึ้น ประกอบกับแมนํ้ายมไดรับผลกระทบจากนํ้าปาไหลหลากทําใหทรัพยากรประมง
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ผลของการเปลี่ยน แปลงดังกลาวนําไปสูการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมง (ธงชัย, 2543) และยังมีอีกหลายแมนํ้าที่สามารถผาน
วิกฤตมาได โดยเฉพาะแมนํ้าทาจีนที่เคยประสบปญหานํ้าเนาเสียอยางรุนแรงระหวางป พ.ศ. 2535
– 2537 (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537) ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศตาง ๆ อยางมากมาย

ในสภาพสถานการณปจจุบัน  สภาพแวดลอมของแหลงนํ้าตาง ๆ ไดเสื่อมโทรมลง
และมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเปนอยางมาก  ประกอบกับสถานการณคุณภาพนํ้ามีแนวโนมที่
เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว  สาเหตุหลักเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ประเทศไทยไดมีการพัฒนามากขึ้น  โดยเฉพาะมีการสรางเขื่อนเก็บกักนํ้า  ฝายกั้นนํ้า  ประตูระบาย
นํ้า  เพื่อใชในการเกษตรกรรม  และเพื่อนําไปใชในการสรางพลังงานไฟฟา  ทําใหโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย  รวมทั้งบาน เรือนราษฎรที่อาศัยอยูสองฝงแมนํ้ามีอัตราที่
เพิ่มขึ้น  จึงทําใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  โดยเฉพาะทางดานการเกษตรกรรม  และ
การขยายตัวของแหลงชุมชนที่มีการปลอยนํ้าทิ้ง

ทั้ งน้ีในการสรางเขื่อนเก็บกักนํ้าเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหลงนํ้าและ
ระบบนิเวศทางนํ้าจากสภาพที่เปนนํ้าไหลไปสูระบบนิเวศนํ้าน่ิง สัตวนํ้าที่ปรับตัวไดไมดีก็จะคอย ๆ
สูญหายไป นอกจากน้ีการสรางสิ่งกีดขวางทางนํ้าไมวาจะเปนประตูนํ้า ประตูระบายนํ้า ฝายกั้นนํ้า
ทํานบกั้นนํ้า มีผลตอการอพยพยายถิ่นของปลาหลายชนิดซึ่งตองเดินทางเพื่อหาอาหารและวางไข
ในฤดูผสมพันธุ

กิจกรรมของมนุษยบางอยางยอมมีผลทางตรงและทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของสัตวนํ้า ถึงแมมีการพัฒนาและไดรับการแกไขแตยังไดผลไมเปนที่นาพอใจ เชน
การทําบันไดปลาโจน หรือทางปลาผานที่สรางขึ้นที่กวานพะเยา จังหวัดพะเยา ที่หนองหาร จังหวัด
สกลนคร ที่เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน

ปจจุบันการพัฒนาปรับปรุงแหลงนํ้าตาง ๆ  มีมากขึ้นเพื่อใหทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรนํ้าเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคแกประชากรที่มีจํานวนมาก ดังน้ันการเกิดโครงการ
พัฒนาขนาดใหญยอมสงผลตอระบบนิเวศที่ตองเปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานกายภาพ  เคมี ชีวภาพ
และทางดานการประมง ดังเชนผลที่เกิดตอทรัพยากรประมง ไดแก การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
อุทกวิทยาที่อาจมีผลกระทบตอการประมงในลํานํ้าทายเขื่อน การลดปริมาณสารอาหารที่เคยมีใน
แหลงนํ้า เน่ืองจากถูกกักเก็บไวในอางเก็บนํ้า การกีดขวางการอพยพของปลา และการประมงใน
บริเวณลํานํ้าที่อาจถูกกระทบกระเทือน   เชน  ประเภทของปลาในเขื่อน  ปลาชนิดที่อาศัยในแหลง
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นํ้าไหลลดลง ปลาชนิดที่อาศัยในแหลงนํ้าน่ิงเพิ่มขึ้น สงผลตอระบบนิเวศทางนํ้า ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในอางเก็บนํ้าและทายเขื่อน เน่ืองจากการที่สารอาหารถูกกักเก็บไวใน
เขื่อน รวมถึงชนิดของแพลงกตอน (Plankton) และสัตวพื้นทองนํ้า (Benthic Fauna) สงผลกระทบ
ตอผลผลิตเบื้องตนและหวงโซอาหาร (Food Chain) ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในนํ้าและบริเวณหนา
ดินได

1.3 การจับสัตวนํ้าเกินกําลังผลิต (Over  fishing)
จากความตองการอาหารในปริมาณเพิ่มขึ้นมีผลใหการจับสัตวนํ้าสูงขึ้นโดยสงผล

กระทบตอจํานวนสัตวนํ้าในแหลงนํ้า โดยเฉพาะบริเวณชายฝงทะเล  นอกจากน้ีความเจริญกาวหนา
และความทันสมัยในการใชเคร่ืองมืออุปกรณประมง สงผลตอการพัฒนาการประมงของประเทศ
ถาหากความทันสมัยของเคร่ืองมือจับสัตวนํ้าและผูกําหนดแนวทางในการทําการประมงเปนไปใน
ทิศทางของการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ ก็นับวาเปน
ประโยชนมาก ในตางประเทศไดมีการพัฒนาการประมงดวยวิธีการใหม ๆ  โดยเฉพาะประเทศ
ญ่ีปุนไดนําอวนลอมไปใชในการจับปลาทูและปลาโอไดเปนผลสําเร็จ ทั้งน้ีเคร่ืองมืออุปกรณที่ใช
ในการจับสัตวนํ้าจะตองอยูบนพื้นฐานของมาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า  กฎเกณฑ
ระเบียบ  แบบแผน  และขอบังคับ  โดยที่ผูใชจะตองปฏิบัติอยางเครงครัดจึงจะสามารถพัฒนาการ
ประมงของประเทศใหกาวหนาไปได

1.4 การกําหนดเขตการทําการประมงและแรงงานตางดาว
ประเทศไทยไดประกาศทะเลอาณาเขตดานอาวไทยเมื่อ พ.ศ. 2516 มีเน้ือที่ประมาณ

59,366 ตารางไมลทะเล เกิดพื้นที่ เลื่อมทับกันระหวางไทยกับกัมพูชา มีเน้ือที่ประมาณ 9,923
ตารางไมลทะเล ระหวางไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีเน้ือที่ประมาณ 4,090 ตารางไมลทะเล
และระหวางไทยกับมาเลเซีย มีเน้ือที่ประมาณ 2,107 ตารางไมลทะเล ซึ่งปญหาพื้นที่เลื่อมทับกัน
น้ีเปนจุดเปราะบาง นําไปสูปญหาความขัดแยงทางการประมงระหวางประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบานอยูเสมอ และยังสงผลตอเน่ืองมายังแรงงานตางดาวที่เขามาประกอบอาชีพเปนคนงาน
บนเรือประมงของไทยอีกดวย

ขอจํากัดของการพัฒนาการประมงอีกประการหน่ึงคือ ประเทศไทยถูกจํากัดโอกาส
การขยายตัวทางการตลาดจากประเทศคูคามากขึ้น อาทิเชน การตองจายภาษีนําเขาเพิ่มขึ้น การถูก
กลาวหาวาอุดหนุนการสงออก และการทุมตลาด การถูกระงับการนําเขาเน่ืองจากสินคาไมได
มาตรฐานสุขอนามัยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา ปญหาการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาล
โรงงาน และปญหาดานสิ่งแวดลอมซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพของสัตวนํ้า (สิทธิพันธ, 2540)



บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประมง 31

 นโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศไทย

จากการที่ผลผลิตสัตวนํ้าจากการประมงมีความสําคัญและเปนประโยชนแก
ประชาชนจํานวนมาก หากการประมงไดรับผลกระทบจนตองยุติบทบาทสวนใดสวนหน่ึง ยอม
สงผลถึงประชาชนและเสถียรภาพของประเทศแนนอนเพื่อปองกันการเกิดวิกฤตจากปญหาดังกลาว
รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายพัฒนาการประมงแหงชาติขึ้น สาระสําคัญของนโยบายพัฒนาการ
ประมงแหงชาติ โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกษตรกรประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มี
การรวมกลุมที่เขมแข็ง ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม นําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ยั่งยืน เกิดดุลภาพกับสิ่งแวดลอม และเปนผูนําในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ทั้งเพื่อการ
บริโภคและการสงออก โดยกําหนดเปนนโยบายการพัฒนาประมงเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
ไว 5 ประการดังตอไปน้ี (http://www.554257.blogspot.com สืบคนเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 )

1. นโยบายพัฒนาเกษตรกรประมงและองคกรท่ีเกี่ยวของ
นโยบายประเด็นน้ีมีเปาหมายใหกลุมอาชีพประมงทุกระดับมีความเขมแข็งมี

ศักยภาพในเชิงธุรกิจ โดยภาครัฐเขาไปสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบใหเกิดการ
พัฒนาการประมงทั้งดานการผลิต การตลาด และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมขณะเดียวกันก็มี
การสรางทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพแกเกษตรกรประมง เพื่อสรางงาน เพิ่มรายได รวมทั้ง
จัดหาแหลงสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า และจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนการประกอบอาชีพผานทาง
กลุมหรือองคกรเกษตรกรประมง เพื่อลดปญหาการขาดหลักทรัพยในการค้ําประกันการกูยืม และ
ปญหาดอกเบี้ยนอกระบบที่คอนขางสูง

2. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอม
นโยบายน้ีมีเปาหมายเพื่อฟนฟูคุมครองและอนุรักษทรัพยากรประมง โดยการ

สนับสนุนของภาครัฐและดําเนินงานโดยเกษตรกรประมง เกิดเปนโครงการในลักษณะการจัดการ
ประมงโดยชุมชน มีการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากร
ประมงและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง มีการจัดต้ังองคกรเพื่อดูแลรักษาแทนความรูสึกเดิม
ที่วา ทรัพยากรประมงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวไดโดยเสรี เปลี่ยนเปน
ทรัพยากรที่ตองมีการดูแล แลวจึงเก็บเกี่ยวผลประโยชนและรักษาใหคงอยูตลอดไป ขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็มีการเรงรัดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และกฎระเบียบขอบังคับ
อ่ืน ๆ ใหทันสมัยสําหรับการจัดการทรัพยากรประมงใหมีการทําการประมงอยางเหมาะสมกับ
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ทรัพยากรที่มีอยู เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมทางการประมงที่กําลังเสื่อมโทรม ใหกลับคืนสูสภาพที่ดี
ตอไป

3. นโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
นโยบายในขอน้ีแบงกลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปน 4 กลุม ไดแก กลุมชาวประมง

พื้นบาน กลุมเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย กลุมผูเลี้ยงกุงทะเล และกลุมผูเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุไมนํ้า มี
รายละเอียดดังน้ี

3.1 กลุมชาวประมงพื้นบาน การพัฒนาจะเนนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามสายพันธุหรือวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น เชน โครงการ Sea Food
Bank เปนตน

3.2 กลุมฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเชิงพาณิชย การพัฒนาจะเนนสัตวนํ้าที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ หรือมีลูทางการตลาดดี เชน หอยเปาฮ้ือ ปูทะเล ปลาเกา เปนตน มีการจดทะเบียน
ฟารม สนับสนุนใหผลิตอยางเพียงพอตอการบริโภค และควบคุมใหมีมาตรฐานในการสงออก

3.3 กลุมผูเลี้ยงกุงทะเล กลุมน้ีมีนโยบายสนับสนุนแยกชัดเจน เน่ืองจากกุงทะเล
เปนสัตวนํ้าที่ตลาดตางประเทศตองการสูง ขณะเดียวกันการเลี้ยงกุงทะเลบางสวนที่ขาดความ
รับผิดชอบไดทําลายสภาพแวดลอมรอบ ๆ ฟารมเลี้ยง จนในที่สุดก็สงผลกลับมายังผูเลีย้ง ทําใหกุง
ตาย เกิดโรคไดงาย การเลี้ยงกุงในระยะหลังจึงไมแจมใสเทาที่ควร รัฐจึงมีนโยบายจัดการทางดานน้ี
หลายประการ เชน กําหนดเขตการเลี้ยง กําหนดมาตรฐานฟารมต้ังแตโรงเพาะฟกถึงบอเลี้ยง
กําหนดมาตรฐานของผลผลิต กําหนดมาตรฐานของนํ้าทิ้งรวมทั้งในชุมชนมีสวนในการดูแล
ควบคุมคุณภาพนํ้าทั้งที่ลงสูแหลงนํ้าสาธารณะในทองถิ่นดวย เปนตน

3.4 กลุมผูเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุไมนํ้า เน่ืองจากประเทศไทยอยูในเขตรอน
ชื้น มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะสมที่จะผลิตปลาสวยงาม
และพรรณไมนํ้าสูง ขณะเดียวกันธุรกิจดานน้ีก็ทํารายไดใหประเทศ ถึงปละกวา 1,000 ลานบาท
นโยบายของรัฐในขอน้ี คือ ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และพรรณไมนํ้าที่มีศักยภาพ
การสงออกพัฒนาสายพันธุใหแปลกใหมตามความตองการของตลาด ใหชาวประมงสามารถ
ดําเนินการไดโดยการรวมกลุมเปนสหกรณกลุม หรือชมรม เพื่อใหมีปริมาณผลผลิตที่เพียงพอกับ
การสงออกตางประเทศ และสามารถซื้อปจจัยการผลิตในราคาตํ่า
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4. นโยบายพัฒนานอกนานนํ้า
เน่ืองจากทรัพยากรประมงในนานนํ้าไทยอยูในสภาวะเสื่อมโทรม ประกอบกับพื้นที่ทํา

การประมงลดลง เน่ืองจากการขยายเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมลทะเล รัฐจึงสนับสนุนใหกอง
เรือประมงไทยไปทําการประมงในนานนํ้าตางประเทศ หรือนานนํ้าสากล โดยเจรจารวมมือทําการ
ประมงกับประเทศที่เปนเจาของทรัพยากรในลักษณะความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหกองเรือประมงนอกนานนํ้าของไทย มีศักยภาพตามมาตรฐานสากลดวย
การจัดหาแหลงเงินทุน เพื่อพัฒนาเรือประมงขนาดใหญ ใหสามารถทําการประมงนอกนานนํ้าไทย
ได นอกจากน้ีรัฐบาลไทยยังใหการสนับสนุนเรงใหมีการสํารวจนานนํ้าสากลโดยเรือจุฬาภรณ และ
เรือมหิดล โดยมีสัตวนํ้าเปาหมายที่สําคัญ คือ ปลาทูนา ดวยเคร่ืองมือประมงอวนลอมและเบ็ดราว

5. นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจการประมง
นโยบายในขอน้ีไดแบงธุรกิจอุตสาหกรรมประมงเปน 3 กลุม คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง

และขนาดใหญ ทั้ง 3 กลุม รัฐมีเปาหมายสนับสนุนในทิศทางเดียวกัน คือ จัดหาวัตถุดิบใหเพียงพอ
พัฒนากระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดตางประเทศ สงเสริมการขายทั้ง
ตลาดในประเทศและตางประเทศ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการสงออกใหมีความสะดวก
มากขึ้น จัดหาเงินทุนและเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต รวมทั้งมีกลไกการควบคุมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานของสินคาอยางครบวงจร สะดวก และรวดเร็ว

 สรุป

การประมงเปนอาชีพของคนไทยมาต้ังแตคร้ังโบราณกาลแลว  ดังมีขอความปรากฏใน
หลักศิลาจารึกสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช หลักที่สอง แหงกรุงสุโขทัยวา “ในนํ้ามีปลา ในนามี
ขาว” ซึ่งบงบอกถึงความอุดมสมบูรณเปนอยางมากในสมัยน้ัน โดยในป พ.ศ. 2469  ไดมีการจัดต้ัง
“กรมรักษาสัตวนํ้า” ขึ้น ซึ่งเปนกรมหน่ึงในกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่  21  กันยายน  พ.ศ.
2469 พรอมกันน้ันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให ดร.เฮ็ช เอ็ม
สมิธ ดํารงตําแหนงเปนเจากรมรักษาสัตวนํ้า โดยถือวาเปนอธิบดีกรมประมงคนแรกของประเทศ
ไทย และในปจจุบันถือวาวันที่ 21  กันยายน  ของทุกป  เปนวันสถาปนากรมประมงและวันประมง
แหงชาติดวย และในวันที่  21  กันยายน พ.ศ. 2556 กรมประมงมีอายุครบรอบ 87 ป

จากความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศมาจนถึงปจจุบัน  การประมงจึงนับเปน
ภาคการผลิตหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ ที่สําคัญเปนอยางมาก และมีความ
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เจริญกาวหนาเปนลําดับต้ังแตมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ป พ.ศ.
2504 – 2509  จากความตองการอาหารเพิ่มมากขึ้น  การประมงจึงพัฒนาจากการจับสัตวนํ้าเพื่อการ
ยังชีพ  เปนการประมงเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมการประมงที่กลายเปนอาชีพหลักสําคัญของ
ประเทศ  ปจจุบันถือวาอุตสาหกรรมการประมงนับเปนธุรกิจขนาดใหญที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจสูง เน่ืองจากชายฝงติดตอกับทะเลทําใหการประมงทะเลมีโอกาสขยายตัว แทนที่จะจํากัด
อยูเฉพาะในแหลงนํ้าจืด จากการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงทําใหมนุษยสามารถเดินทางติดตอ
คาขายกันมากขึ้น  โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมระหวางชนชาติมากขึ้น  ทําใหการ
พัฒนาในดานเคร่ืองมืออุปกรณประมงมีความทันสมัยสามารถจับสัตวนํ้าไดมากขึ้นและเพียงพอกับ
ความตองการบริโภคของประชากรตลอดมา ถึงแมการพัฒนาการประมงของประเทศไทยจะมี
อุปสรรคอยูบางแตก็ เพียงเล็กนอยเทาน้ัน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนโยบายที่จะเปนตัวกําหนดความ
เจริญกาวหนาของประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตทั้งน้ีก็เพียงเพื่อสงเสริม  สนับสนุน
ใหการพัฒนาการประมงเกิดความมั่นคงและยั่งยืนตอไป

 สื่อการเรียนการสอน

1. สื่อนําเสนอ Power  Point
2. แผนการจัดการเรียนรู วิชาการประมงทั่วไป
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  รายวิชาการประมงทั่วไป
4. หนังสือและตําราที่เกี่ยวของกับหลักการประมง
5. วิดิทัศนการประมงไทย
6.  แบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ บทที่ 1
7. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

 กิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนการสอน

1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนรู
2.  จัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนรู  โดยการใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

รูปแบบมาผสมผสานรวมกันกับกระบวนการกลุม  เชน  วิธีการสอนแบบการบรรยาย การสอนที่
เนนทักษะกระบวนการ  การสอนแบบปริศนาความคิด การสอนแบบรวมกันคิด การคนควาดวย
ตนเอง เปนตน
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3.  วิเคราะหขาวสารหนวยงานของกรมประมง  สถานประกอบการตาง ๆ
ผานสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประมง

4.  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   เชน   สถ านีประมงนํ้ าจืดในจังหวัด
กําแพงเพชร และหนวยงานที่เกี่ยวของของกรมประมง

5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาหลังบทเรียนบทที่ 1

 แนวทางการประเมินผลการเรียนรู

1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.  ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค
3.  ประเมินผลงานหรือชิ้นงานที่มอบหมาย  เชน

3.1  ผลการวิเคราะหขาวและสถานการณที่เกี่ยวของกับการประมง
3.2 การนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุม เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียงกับการประมงของ

ประเทศไทย
3.3 แบบฝกหัดทดสอบความรูความเขาใจ บทที่ 1
3.4 การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

 แบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ บทที่ 1

จงตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง

1. การประมง  หมายถึงอะไร
2. จงอธิบายความสําคัญของการประมงมาพอสังเขป
3.  จงอธิบายประวัติการพัฒนาการประมงของประเทศไทย
4. EEZ ยอมาจากอะไร มีความหมายวาอยางไร
5.  การทําการประมงเกินขนาด (Over  fishing) หมายถึงอะไร
6. จงอธิบายการพัฒนาการประมงทะเลของไทยมาพอสังเขป
7. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3  หวง  2  เงื่อนไข  4  สมดุล  อยากทราบวา

แนวทางในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการประมงไดอยางไรบาง  จงอธิบายโดยยกตัวอยาง
ในแตละประเด็น  ดังน้ี



บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประมง 36

7.1  หวงความมีเหตุผล
7.2  หวงความพอประมาณ
7.3  หวงมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
7.4  เงื่อนไขความรูคูคุณธรรม
7.5  สมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรม

8. การประมงมีความสัมพันธกับการพัฒนาประเทศอยางไร
9. จงอธิบายปญหาในการพัฒนาการประมงของประเทศไทยมาพอสังเขป
10. จงอธิบายนโยบายการพัฒนาการประมงไทย
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แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียนหนวยการเรียนรูท่ี 1
เร่ือง ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประมง

วิชา การประมงทั่วไป รหัสวิชา 2600 – 1001 ระดับช้ัน  ปวช.
สาขางานเกษตรทั่วไป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
ขอสอบแบบปรนัย ทั้งหมด 10 ขอ เวลา  10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คําส่ัง จงทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1.ความหมายของการประมง ขอใดไมถูกตอง

ก. การจับสัตวนํ้า
ข. การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
ค. การอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า
ง. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

2. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับความสําคัญของการประมง
ก. เปนแหลงอาหารโปรตีน
ข. สรางรายไดเฉพาะเพื่อการสงออก
ค. เพื่อศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร
ง. เพื่ออนุรักษสัตวนํ้าท่ีหายากและใกลจะสูญพันธุ

3. การทําการประมงในแหลงนํ้าบริเวณเชื่อมตอระหวางพื้นที่นํ้าเค็ม และนํ้าจืดตามบริเวณพื้นที่
ชายฝงทะเล ปากแมนํ้า โดยใชเรือหรือเคร่ืองมือประมงขนาดเล็ก คือขอใด

ก. การประมงนํ้าจืด
ข. การประมงชายฝง
ค. การประมงทะเล
ง. การประมงนอกนานนํ้า

4. เครื่องมือท่ีใชวัดคาความเค็มของนํ้าเรียกวาอะไร
ก. reflecto-salinometer
ข.salinity
ค.thermometer
ง.temperature

5. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการพัฒนาการประมงไทย
ก. เริ่มขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2464
ข. รับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตราธิการ
ค. อังกฤษไดสงผูเชี่ยวชาญดานสัตวนํ้ามาชวย
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ง. ดร. ฮิว แมคคอรมิค สมิธ เปนผูเชี่ยวชาญรับราชการเปนเวลา 13 ป
6. กรมรักษาสัตวนํ้าปจจุบัน คือ

ก. กรมปาไม
ข. กรมประมง
ค. กรมการประมง
ง. กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7. เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทตอการประมงอยางไรบาง
ก. การรูจักใชทรัพยากรประมงอยางมีเหตุผล
ข. การรูจักใชทรัพยากรประมงอยางพอประมาณ
ค. การรูจักใชทรัพยากรประมงอยางประหยัดคุมคา
ง. ถูกทุขอ

8. พ.ศ. 2468 การประมงไทยไดเริ่มขยายตัวขึ้นและมีการใชเครื่องมืออวนลอมขนาดใหญโดยชาวจีน
นําเขามาจับปลาทู เรียกวาอะไร

ก. อวนลอม
ข. อวนรุน
ค. อวนตังเก
ง. อวนเขียว

9. ขอใด ไมเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองกับการประมง
ก. โรงงานปลาปน โรงงานผลิตอาหารสัตว
ข. อุตสาหกรรมหองเย็น โรงงานผลิตสัตวนํ้ากระปอง
ค. การทออวน อุปกรณประมง อุตสาหกรรมการตอเรือ
ง. การทําอุปกรณประมงและการเกษตรอ่ืนๆ

10. โครงการ Sea Food Bank เปนนโยบายการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในกลุมใด
ก. กลุมชาวประมงพื้นบาน
ข. กลุมฟารมเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเชิงพาณิชย
ค. กลุมผูเล้ียงกุงทะเล
ง. กลุมผูเล้ียงปลาสวยงาม
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียนหนวยการเรียนรูที่ 1

ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน ง ข ข ก ค ข ง ค ง ก

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอ 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6
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