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บทคัดย่ อ
กรมประมงมีภารกิจที่สาคัญด้ านประมงทะเลเกี่ยวกับการศึกษา วิจยั และพัฒนาด้ านการประมงเพื่อการจัดการทรัพยากร
ประมง ควบคุมทาการประมงและการผลิตสัตว์น ้า ตลอดจนใช้ ทรัพยากรประม งและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอย่างยัง่ ยืนที่มีความสัมพันธ์เชิงพื ้นที่
เป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ ในปั จจุบนั ทรัพยากรประมงทะเลมีอยูอ่ ย่างจากัดและเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ใน
ทะเลมีลกั ษณะที่ซบั ซ้ อนและเร่งรีบ กอปรกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาทังทางด้
้
านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
ต่อเนื่องในโลกยุคปั จจุบนั ในแต่ละพื ้นที่ที่มีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ ตา่ งๆกัน จาเป็ นต้ องใช้ การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ที่ทนั สมัยและเหมาะสม การศึกษา
ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อชี ้ให้ เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลกระทบต่อการประมงทะเลของประเทศเบื ้องต้ นด้ วย
การใช้ แนวคิดการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ขนต้
ั ้ นเป็ นแนวทางเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลให้ ก้าวไกลด้ วยองค์ความรู้ที่ทนั สมัยต่ อไป
ปั ญหาประมงทะเลที่ผ้ เู กี่ยวข้ องกาลังเผชิญอยูไ่ ด้ แก่ ทรัพยากรสั ตว์น ้าเสื่อมโทรม ปั จจัยการผลิตมีราคาสูงขึ ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน ้ามัน )
การขาดแคลนแรงงาน ปั ญหาหนี ้สินของชาวประมงและการปรับโครงสร้ างทาการประมงตลอดจนเงื่อนไขการส่งออกสินค้ าสัตว์น ้า เช่น การส่ง
สินค้ าสัตว์น ้าไปสหภาพยุโรปจะต้ องมีใบรับรองการจับสัตว์น ้าเพื่อแสดงการทาการประมงที่ไม่ได้ มาจาก IUU เป็ นต้ น ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้เป็ นปั ญหา
ที่กาลังเผชิญอยูแ่ ละอาจจจะรุนแรงมากขึ ้นหรือน้ อยลงก็ได้ หากแต่ยงั มีอีกปั ญหาหนึ่งที่มีแนวโน้ มที่จะต้ องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึง่ ฤดูการทา การประมงของประเทศไทยจะ ได้ รับอิทธิพลจาก ลมมรสุม ที่ได้ รับมาจาก
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันจะส่งผลต่อการทาประมงเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาจากก๊ าซเรือกระจก
(GHG) จะทาให้ อุณหภูมิสงู ขึ ้น ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ ้น ระดับน ้าทะเลสูงขึ ้น และค่ าเป็ นกรดเป็ นด่างของน ้าทะเล สูงขึ ้น ก่อให้ เกิดผลกระทบใน
หลายๆด้ าน ประกอบด้ วย ผลกระทบทางชีวภาพและกายภาพ ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและผลกระทบทางตรง
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศสามารถนามาใช้ เป็ นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลเนื่องจากเทคโนโลยีดงั กล่าวมี
ความสามารถอย่างน้ อย 4 ด้ าน กล่าวคือ การวัดค่า (Measurement) การทาแผนที่ (Mapping) การติดตาม (Monitoring) และการสร้ าง
แบบจาลอง (Modelling) โดยเสนอแนวทางการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ (Spatial Analysis) ที่เหมาะสมด้ วยการใช้ เทคโนโลยีภมู ิสารส นเทศ
ประกอบด้ วยเทคโนโลยีอวกาศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบกาหนดจุดพิกดั รวมทังเทคโนโลยี
้
การสื่อสาร (เช่น เครือข่าย GSM; Global
Service Mobile) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล เช่น การทาแผนที่แสดงพื ้นที่เลี ้ยงสัตว์น ้าและทรัพยากรประมงตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ
ด้ านประมงทะเล การกาหนดแหล่งเลี ้ยงสัตว์น ้าเพื่อการส่งออก (Approved Zone) การพัฒนาระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring
System) และการบริการข้ อมูลแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น ซึง่ แนวทางที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้จะนาไปสู่ การพัฒนา
ประมงเชิงพื ้ นที่ตา่ งๆที่มีประสิทธิภาพเช่น การบริหารจัดทรัพยากรประมงทะเลที่สอดคล้ องกับการบริหารทรัพยากรประมงแบบ
MCS
(Monitoring, Control and Surveillance) การกาหนดพื ้นที่เหมาะสมในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าทะเลแต่ละกลุม่ ชนิดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
การติดตามตรวจสอบย้ อนกลั บของผลิตภัณฑ์ประมง (Traceability of Fishery Products) การกาหนดพื ้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรประมงทะเล (เช่น
การปิ ดอ่าวในแต่ละพื ้นที่และช่วงเวลา ) การกาหนดพื ้นที่เฝ้าระวังด้ านต่างๆ ตลอดจนติดตามแนวโน้ มเชิงพื ้นที่ของทรัพยากรประมงทะเลแก่
ผู้บริหาร (เช่น สามารถคาดการณ์ผลผลิตประมงทะเลจากข้ อมูลการสารวจด้ วยการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ขนสู
ั ้ ง) เป็ นต้ น เพื่อให้ สอดรับกับบริบทและ
ประชาชนในแต่ละพื ้นที่หรือภูมิภาคที่ตา่ งภูมิศาสตร์ กนั (Geographic Differences) ด้ วยการบูรณาการงานให้ เหมาะสมทังภายในและภายนอก
้
หน่วยงาน เตรียมการให้ ได้ ข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ที่มีคณ
ุ ค่าเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ มู ารับบริการและประชาชนทัว่ ไปแบบครบวงจร (One Stop Service) สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้ องต่อไป
คาสาคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื ้นที่ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การประมงทะเล และ เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื ้นที่
การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ เครื่องมือการวางแผนเชิงพื ้นที่

ABSTRACT
One of the key responsibilities of the Department of Fisheries is research and development for fisheries
management, fishing activities control and aquatic animal productions in the sustainable use manner. The
fisheries resources, which are now limited and degraded to some extent, and its uses are spatially based,
particularly in marine fisheries management. It is complicated and must be timely due to environmental and
socio-economic indicators are always changing in time and in different geographic areas particularly in climate
change. This can be facilitated using appropriate spatial analysis. This paper is written for the purpose of
raising the awareness of the possible impact of climate change on marine fisheries with the spatial analysis
approach using geo-informatics technology for a more appropriate, better and sound knowledge in alleviating
or overcoming the likely impacts as the results from climate change. As widely known, the problems on marine
fishing industry are resources degradation, higher operational costs (e.g. oil price), labour shortage, burden
debt of fishermen and some foreign regulation (e.g. IUU). The degree of impact of these problems effecting on
fishing industry may unpredictably vary in the long term. However, there is another unavoidable problem to be
faced that is climate change. Today, the fishing season is limited by monsoon which will be increasingly
changed in uncertain situation. Climate change is resulted from increasing greenhouse gas which brings about
the increasing temperature, more severe natural disaster, rise in sea level, and more acidity of salt water. Both
direct and indirect impacts can be ecologically, socially, economically described. Geo-informatics can be used
as the spatial planning tool for marine fisheries management as its powerful functions including measurement,
mapping, monitoring and modelling. Some examples are reviewed including mapping of mariculture and other
marine fisheries information, approved zones determination, vessel monitoring system development, and
internet map server services. These existing uses of spatial analyses can play an important role in a more
effective fisheries management such as Monitoring, Control and Surveillance Management Practices, Sea
Suitability Assessment for economical marine aquatic species, Traceability of Fishery Products, Conservation
Area Allocation, Monitoring Area, and marine fish production forecast with advanced spatial analysis technique
for decision makers. This must be served for geographical differences in the country with the coordination
among relevant agencies both internal and external for distributing the required information by the end users in
the manner of one stop service in accordance with government’s policy and strategy.
KEY WORDS : Marine Fisheries, Spatial Analysis, Climate Change, Management, Geo-Informatics, Geography,
Spatial Planning Tools
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1. บทนา
1.1 ความสาคัญการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล

ประเทศไทยติดอันหนึง่ ในสิบของโลกในปี พ .ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2547 มีผลผลิต สัตว์น ้าถึง 3.7 - 4.1 ล้ านตัน เนื่องด้ วยความ
ได้ เปรี ยบจากที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ของประเทศไทย มีพื ้นที่ประมาณ 540,000 ตารางกิโลเมตรและมีความยาว ชายฝั่ ง 2,614 กิโลเมตร
พื ้นที่แหล่งทาการประมงในบริ เวณเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone) จะมีพื ้นที่บางส่วนในอ่าวไทยและทะเลอันดา
มัน รวมประมาณ 316,000 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี ้ เกือบ 6 ล้ านไร่ บริ เวณชายฝั่ งทะเลยังมีโอกาสในการพัฒนาพื ้นที่ลี ้ยงสัตว์น ้า
อีก ในปี 2549 ผลผลิตมวลรวม จากประมงในตลาดปั จจุบนั คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 2.8 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ น 1.3% และ
11.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ชาติ และภาคกสิกรรม ตามลาดับ อุตสาหกรรมประมงก่อให้ เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ
อีกเช่น โรงน ้าแข็ง ห้ องเย็น โรงง านแปรรู ปตลอกจนการสร้ างเรื อเป็ นต้ น โดยมีการประมาณว่ามีจานวน 2 ล้ านคนอยู่ในอุตสาหกรรม
ประมง แบ่งเป็ น แปดแสนคนเป็ นชาวประมงและผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สัตว์น ้าที่จบั ได้ นามา
บริ โภคภายในประเทศและเป็ นสินค้ าส่งออกเพื่อนาเงินตราเข้ าปร ะเทศ อาหารทะเลเป็ นแหล่งโปรตีนที่สาคัญ ประชากรไทยบริ โภค
ปลาต่อคนต่อปี ประมาณ 32 - 35 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา และในปี 2549 มูลค่าการค้ าด้ านประมงประมาณได้ ถงึ 4.4
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (สานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล, 2551)
1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพืน้ ที่เป็ นเครื่องมือใช้ ในการบริหารจัดการ (Spatial Planning Tool)

1.2.1 ความสามารถเชิงฟั งค์ ช่ ัน
ผู้เขียนเห็นว่าเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศสามารถนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการทรัพยากรประม ง
ทะเลเนื่องจากเทคโนโลยีดงั กล่าวมีความสามารถอย่างน้ อย 4 ด้ าน กล่าวคือ การวัดค่า (Measurement) การทาแผนที่ (Mapping)
การติดตาม (Monitoring) และการสร้ างแบบจาลอง (Modelling) แต่ละฟั งค์ชนั่ มีรายละเอียดดังนี ้
 การวัดค่ า (Measurement) : การสารวจเก็บข้ อมูลภาคสนาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเชิงสังคมเศรษฐกิจ )
ด้ วยการใช้ เครื่ องกาหนดจุดพิกดั ทาให้ ข้อมูลดังกล่าวมีจดุ อ้ างอิงบนพื ้นผิวโลกสามารถนาไปใช้ ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ นอกจากการวัดค่าที่ได้ จากการสารวจภาคสนามแล้ ว ข้ อมูลจากดาวเทียมสารวจ
ทรัพยากร มีเครื่ องวัด (sensors) ที่ทนั สมัยขึ ้นและวัดค่าต่างๆได้ มากขึ ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ ้ นอีกด้ วย เช่น
อุณหภูมิผิวน ้า คลอโรฟิ ลด์ กระแสน ้า อนึง่ ดาวเทียมสารวจทรัพยากรใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพจะปล่อยขึ ้นสู่วง
โคจรต่อไปในอนาคตอันใกล้ ทาให้ การวัดค่าต่างๆบนพื ้นผิวโลกในบริ เวณกว้ างกระทาได้ อย่างรวดเร็ ว
 การทาแผนที่ (Mapping) : แผนที่ฐานต่างๆ ที่แสดงถึงปริ ม าณและการกระจายตัว (extent and distribution of
interested parameters) ที่มาตรส่วนต่างๆ สามารถทาได้ รวดเร็ วและประหยัดกว่าแบบวิธีสารวจแบบดังเดิ
้ ม
 การติดตาม (Monitoring) : เมื่อมีการทาแผนที่ที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสามารถกระทา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่จากระดับท้ องถิ่น (local) ระดับประเทศ
(national) ระดับภูมิภาค (regional) ไปถึงระดับโลก (global)
 การสร้ างแบบจาลอง (Modelling) : การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่เพื่อให้ ได้ ข้อมูลบางประเภทมีความสลับซับซ้ อน
จาเป็ นต้ องใช้ หลายปั จจัยในการคานวณ เช่น การหาพื ้นที่ที่เหมาะสม การกาหนดทิศทางของฝูงปลาผิวน ้า การ
กาหนดแหล่งทาการประมง การศึกษาพฤติกรรมการทาการประมง การตรวจสอบย้ อนกลับของผลิตภัณฑ์ประมง
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศต่อทรัพยากรประมงทะเล เป็ นต้ น ดังนัน้ การพัฒนาแ บบจาลองที่
เหมาะสมเป็ นสิ่งจาเป็ น ซึง่ แบบจาลองมีแบบต่างๆ เช่น แบบจาลองเชิงแผนที่
(Cartographic Model)
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ เช่น แบบจาลองด้ านการประมงทะเลด้ วยแนวทางนิเวศวิทยาต่างๆ เป็ นต้ น
(Plaganyi, 2007)
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1.2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับกับการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ ประกอบด้ วยการสารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System) และระบบกาหนดจุดพิกดั (Global Positioning System) โดยแต่ละ
ประเภทมีลกั ษณะดังนี ้
การสารวจจากระยะไกล (Remote Sensing;RS) เป็ นเทคโนโลยีที่สามารถจัดทาแผนที่แสดงสิ่งที่เราสนใจบนพื ้นผิวโลกได้
โดยปราศจากการสัมผัส เช่นข้ อมูลจากดาวเทียมหรื อรู ปถ่ายทางอากาศ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีดาวเทียมสารวจทรัพยากร ธรรมชาติ
ชื่อว่า THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั ด้ านประมงทะเลได้ เช่น ทาแผนที่แสดงท่า
เทียบเรื อ เรื อประมง ลักษณะสีน ้า ลักษณะการทาประมงจากลักษณะสีน ้าตลอดจนอุณหภูมิผิวน ้า (รู ปที่ 1 และรู ปที่ 2)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System;GIS) เป็ นเครื่ องมือหรื อวิธีการที่ได้ รับการพัฒนาให้ มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการแสดงผลข้ อมูลจากสภาพความเป็ นจริ งด้ วยการอ้ างอิงจุดพิกดั ทาง
ภูมิศาสตร์ (geo-reference หรื อ coordinate system) เพื่อนาไปใช้ ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดยข้ อมูลที่อ้างอิงภายใต้ จดุ
พิกดั เดียวกัน จะเป็ นข้ อมูลทังในรู
้ ปของข้ อความ รู ปภาพ โดยถูกสร้ างให้ มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) จึงถือเป็ นระบบสารสนเทศที่มีความได้ เปรี ยบระบบสารสนเทศอื่นๆ เนื่องจากสิ่งที่เหมือนกันของระบบสารสนเทศ
ต่างๆ คือ ทุกระบบจะต้ องมีการนาข้ อมูล เข้ ามาจัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูล มีการจัดการเก็บรักษา มีระบบในการสืบค้ น การบารุ งรักษา การ
ทาให้ ข้อมูลทันสมัย การประมวลผล และการวิเคราะห์เพื่อสร้ างสารสนเทศ แต่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถใน
การอ้ างอิงจุดพิกดั ทางภูมิศาสตร์ หรื อการอ้ างอิงเชิงพื ้นที่ สามารถระบุและแสดงตาแหน่งที่ตงของสิ
ั้
่งที่เราค้ นหาหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่เรากาหนดว่าตังอยู
้ ่บริ เวณใดได้ ช่วยเพิ่มความเข้ าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น รวมถึงสิ่งที่ต้องดาเนินการในขันตอนต่
้
อไป
ระบบกาหนดจุดพิกดั (Global Positioning System;GPS) เป็ นระบบที่ทาให้ เราทราบว่าสิ่งที่เราสนใจอยู่ที่พิกดั บนแผนที่ ณ
ตาแหน่งใด มีคา่ จุดพิกดั เท่าใด เช่น ระบบแลตติจดู ลองจิจดู หรื อ ระบบ
UTM (Universal Transverse Mercator) ซึง่ ระบบนี ้
ประกอบด้ วยดาวเทียม 24 ดวงโคจรรอบโลกและส่งสัญญาณมายังพื ้นผิวโลกตลอดเวลา หากต้ องการทราบพิกดั จะต้ องใช้ เครื่ องรับ
สัญญาณเรี ยกว่า GPS receiver ซึง่ ปั จจุบนั มีราคาถูกลงมากและมีขนาดเล็กลงด้ วย ซึง่ เครื่ องนี ใ้ ช้ ได้ ทงบนบก
ั้
ทะเลหรื ออากาศ

รู ปที่ 1 THEOS แสดงกิจกรรมการทาประมง

รู ปที่ 2 MODIS แสดงปริ มาณคลอโรฟิ ลด์
(http://www.geoinfo.ait.ac.th/modis/Level2/MOD21/2010/
01/MOD21_20100111.html)

4

1.3 การวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่ (Spatial Analysis)

การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ตา่ งจากการวิเคราะห์อื่นๆอย่างไร ตามกฎของ Tobler กล่าวว่า ทุกๆสิ่งมีความสัมพันธ์กบั สิ่งอื่นแต่สิ่ง
ที่ใกล้ กนั ย่อมสัมพันธ์กนั มากกว่าสิ่งอยู่ไกลกว่า การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณที่สนใจตามตัวแปรเชิงพื ้ นที่ที่
สามารถอธิบายได้ หรื อสามารถพยากรณ์สถานการณ์ตามที่ต้องการหาคาตอบ โดยอยู่ภายใต้ ข้อ กาหนดที่วา่ กิจกรรมของมนุษย์ขึ ้นกับ
พื ้นที่ (spatial dependence) โดยที่ Cressie (1993) มองว่า ตัวแปรที่สนใจ (z) เกี่ยวข้ อง ณ จุดหนึง่ (x and y) Star and Estes
(1990) ได้ แบ่งการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่เป็ น 2 กลุ่ม กล่าวคือ (1) การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ที่คานึงถึงจุดที่สนใจ หรื อบริ เวณรอบๆจุดที่สนใจ
(local or neighborhood characteristic) และ (2) การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ที่คานึงถึงการเชื่อมโยง (connections)ระหว่างที่ตงั ้
โดยทัว่ ไปการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่จะต้ องใช้ ข้อมูลทางกายภาพ เคมีภาพ ชีวภาพ หรื อสังคมเ ศรษฐกิจ เป็ นอย่างน้ อย ที่จะต้ องมีจดุ พิกดั
อ้ างอิง (Geo-referenced data) นาเข้ าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System) ทาการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่
ด้ านต่างๆ เช่น การคัดเลือกข้ อมูล (Extract) การทับซ้ อน (Overlay) การวิเคราะห์บริ เวณใกล้ เคียง (Proximity) และ สถิติ (Statistics)
แล้ วทาการแปลผลเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ซงึ่ ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในแต่ละงาน (John, 2007)
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่เบื ้องต้ นด้ านทรัพยากรประมงทะเลเพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ให้ ดีขึ ้น ดังนี ้ เริ่ มจากปั ญหาที่วา่ ทาไมประชากรปลาทูในอ่าวไทยจึงมีจานวนลดลง หากมองปั ญหานี ้เป็ นปั ญหา
เชิงพื ้นที่ก็จะต้ องพิจารณาว่าปลาทูมีการเคลื่อนที่ และมี การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัย และอยู่ในสภาวะทางสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม
เช่น อุณหภูมิผิวน ้า ปริ มาณอาหาร กระ แสน ้า หากไม่มีกิจกรรมประมงหรื อจับสัตว์น ้าใดๆเลย จาเป็ นต้ องพิจารณาที่ปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้ อมในอ่าวไทย หรื อทะเลหรื อมหาสมุทรที่เชื่อมถึงกันในที่นี ้กล่าวคือทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิก นัน่ หมายถึงปั จจัยทาง
สิ่งแวดล้ อมของน ้าทะเลในอ่าวไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก การกระทาที่เกิดจากกิจกรรมบนบกของมนุษย์ (เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม น ้าไหลหลากช่วงฤดูฝน) หรื อในทะเล (เช่น น ้ามัน) หรื อจากภัยธรรมชาติที่รุนแรง ผลกระทบเหล่านี ้อาจะมีผลต่อปริ มาณ
ปลาทูในอ่าวไทยไม่มากก็น้อย นี่หมายความว่า การมองปั ญหาด้ วยการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ จะต้ องมอ งความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ที่มี
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับพื ้นที่อื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกัน สัมพันธ์กนั และติดต่อถึงกัน เช่น หากปลาทู ระยะเจริ ญพันธุ์หรื อระยะวัยอ่อนถูก
กระทบจากปั จจัยสิ่งแวดล้ อมจนไม่อาจรอดชีวติ ได้ ในพื ้นที่หนึง่ จะทาให้ พื ้นที่อีกทีห่ นึง่ จะเคลื่อนที่ตอ่ ไปเป็ นไปไม่ได้ (รู ปที่ 3) อย่างไรก็
ตามนอกจากปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อมแ ล้ ว ยังมีอีกปั จ จัยหนึง่ กล่าวคือการทาการประมง หากการทาการประมงเป็ นไปอย่างมีความ
รับผิดชอบ ผลกระทบต่อปริ มาณปลาทูในทะเลไม่น่าจะนาไปสู่คาถามที่วา่ ปลาทูในอ่าวไทยหายไปไหน ดังนัน้ ข้ อมูลด้ านกิจกรรม
ประมงในอ่าวไทยจะต้ องนามาพิจารณาในขบวนการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ร่วมกับปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อมตามที่กล่าวมาแล้ วนันด้
้ วย

รูปที่ 3 แสดงการเคลื่อนที่ของวงจรชีวติ ปลาทู
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1.4 วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ชี ้ให้ เห็นความสาคัญของ การเปลี่ยนแ ปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะมีผลกระทบต่อ
การประมงทะเลของประเทศเบื ้องต้ นด้ วยการใช้ แนวคิดการวิเคราะห์เชิงพื ้น ที่ขนต้
ั ้ นเป็ นแนวทางเพื่อ การบริ หารจัดการทรัพยากร
ประมงทะเลให้ ก้าวไกลด้ วยองค์ความรู้ ที่ทนั สมัยต่อไป

2. ปั ญหาประมงทะเล
ปั ญหาประมงทะเลที่ผ้ เู กี่ยวข้ องกาลัง เผชิญอยู่ได้ แก่ ทรัพยากรสัตว์น ้าเสื่อมโทรม ปั จจัยการผลิตมีราคาสูงขึ ้น(โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งราคาน ้ามัน) การขาดแคลนแรงงาน ปั ญหาหนี ้สินของชาวประมงและการปรับโครงสร้ างทาการประมงตลอดจนเงื่อนไขการ
ส่งออกสินค้ าสัตว์น ้า เช่น การส่งสินค้ าสัตว์น ้าไปสหภาพยุโรปจะต้ องมีใบรับรองการจับสัตว์น ้าเพื่อแสดงการทาการประมงที่ไม่ได้ มา
จาก IUU เป็ นต้ น ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ วว่าปริ มาณสัตว์น ้าที่จบั ได้ มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากชาวประมงได้ พยายามใช้ ปลาที่ไม่ได้
บริ โภคโดยตรงมาเป็ นปลาที่ใช้ บริ โภคโดยตรงมากขึ ้นเป็ นข้ อบ่งชี ้ว่าห่วงโซ่อาหารของสัตว์น ้ากาลังถู กทาลายมากขึ ้นเป็ นลาดับมีผลต่อ
วงจรชีวติ ของสัตว์น ้าทาให้ แหล่งประมงของไทยขาดความอุดมสมบูรณ์ สาหรับรายละเอียดปั ญหาด้ านการประมงทะเลสามารถดูได้
จากแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย (http://www.fisheries.go.th/planning/files/thai_fisheries/index.pdf และ
http://www.ryt9.com/s/iq03/776754) สัมนาอนาคตประมงไทยโดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (2548)

(http://www.navy.mi.th/navic/document/880807a.html) และhttp://www.thaifishery.or.th/infomore2.asp?id_txt=122
ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้เป็ นปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่และอาจจจะ รุ นแรงมากขึ ้นหรื อน้ อยลงก็ได้ หากแต่ยงั มีอีกปั ญหา หนึง่ ที่มี
แนวโน้ มที่จะต้ องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน่าจะรุ นแรงมากขึ ้นนัน่ ก็คือ คือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ภูมิอากาศ (Climate
Change) ซึง่ ฤดูการทาการประมงของประเทศไทยจะมีลมมรสุมที่มีอิทธิพลต่อการทาประมงเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้ลมมรสุมในอ่าวไทยมี
สองฤดู คือ ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคม -มีนาคม ) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เมษายน -กันยาย น) ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะทาให้ เกิดฝนตกบริ เวณฝั่ งตะวันออกของอ่าวไทยและมีคลื่นลมแรง เรื อประมงที่มีความยาวน้ อยกว่า 14 เมตร
จะย้ ายบริ เวณทาประมงไปทางฝั่ งตะวันออกและบริ เวณอ่าวไทยตอนใน สาหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะทาให้ เกิดฝนตกบริ เวณ
อ่าวไทยทางฝั่ งตะวันออก ดังนันเรื
้ อประมงจะย้ ายไปทาประมงบริ เวณอ่าวไทยฝั่ งตะวันตก ส่วนฝั่ งทะเลอันดามัน มีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(พฤศจิกายน-เมษายน) ดังนัน้ ผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงเช่น ลมมรสุมที่เปลี่ยนแปลงในด้ านของความถี่ ช่วงเวลาและความรุ นแรง จะยิง่ ส่งผลต่อวิถีชีวติ ชาวประมงตลอดจนพื ้นที่
ทาการประมงอย่างแน่นอน ซึง่ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับการประมงทะเลเนื่อ งจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปล งได้ อธิ บายไว้ ใน
หัวข้ อถัดไป
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการประมงทะเล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาจากก๊ าซเรื อกระจก (Greenhouse Gas; GHG) จะทาให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น ภัยธรรมชาติ
รุ นแรงขึ ้น ระดับน ้าทะเลสูงขึ ้น และค่าเป็ นกรดเป็ นด่างของน ้าทะเลสูงขึ ้น ก่อให้ เกิดผลกระทบในหลายๆด้ าน ประกอบด้ วย ผลกระทบ
ทางชีวภาพและกายภาพ ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและผลกระทบทางตรง ตามที่แสดงไว้ ในไดอะแกรมที่ 1
ผลกระทบทางชีวภาพและกายภาพจะส่งผลต่อระบบนิเวศทาให้ ขบวนการทางนิเวศ เช่นการสะพรั่งของแพลงค์ตอนหรื อการ
ผุดขึ ้นลงของมวลน ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ สิ่งแวดล้ อมของทะเลเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ ผลผลิตหรื อองค์ประกอบสัตว์น ้าเปลี่ ยนแปลง
นอกจากนี ้ยังส่งผลกระทบด้ านสังคมและเศรษฐกิจโดยกระทบการตลาด การอพยพถิ่นทที่อยู่ของชาวประมง ราคาพลังงาน แรงงาน
เคลื่อนที่ รู ปแบบการบริ โภค ตลอดจนรัฐต้ องออกมาตราการป้องกันแก้ ไข ซึง่ ผลกระทบทางตรงต่อกิจกรรมประมง จะประกอบด้ วย
ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลง การลงแรงทาการประมง การดารงชีวติ และการบริ หารจัดการที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับสภาวะ
ที่เผชิญ
ทังนี
้ ้ ผลกระทบทางตรงและทางอ้ อมที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อขวบวนการทางนิเวศกับ
การประมงทะเลและการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าได้ สรุ ปไว้ ในตารางที่ 1

เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมิสูงขึ้น
ก๊ าซเรือนกระจก

ผลกระทบทางชีวภาพและกายภาพ

ภัยธรรมชาติรุนแรง

ระบบนิเวศ
ขบวนการทางระบบ
แวดล้อมทางน้ า
สินิ่ งเวศ
ปริ มาณปลาและผลผลิต

ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น
น้ าทะเลเป็ นกรดสูงขึ้น

ผลกระทบทางนิเวศ
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทางตรง

กิจกรรมประมง

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
การตลาด

การอพยพ

ราคาพลังงาน

แรงงาน

รู ปแบบการบริ โภค

ผลผลิต

การลงแรง

การดารงชีวิต
ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ

การบริ หารจัดการ

มาตรป้ องกันแก้ไข

บริ โภค

ไดอะแกรมที่ 1 ผลกระทบต่างๆจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศกับการประมงทะเล (Daw, 2009)
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ตารางที่ 1 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ การประมงทะเลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเภทการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพ
(ผลกระทบทางอ้ อม
ด้ านนิเวศ)

การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ
ปริมาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์และ
ความเป็ นกรดของน ้า
ทะเลเพิ่มขึ ้น
น ้าชันบนของมหาสมุ
้
ทร
ร้ อนขึ ้น

ปริมาณสัตว์น ้า
(ผลกระทบทางอ้ อม
ด้ านนิเวศ)

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิด

ผลกระทบต่อสัตว์ประเภทมีหนิ ปูน
(Calciferous) เช่น หอย กุ้ง
ปะการัง เอคไคโนเดิร์ม และ
แพลงค์ตอนบางชนิด

ผลผลิตของสัตว์น ้าดังกล่าวและชนิดที่เกี่ยวข้ อง
กันในห่วงโซ่อาหารมีโอกาสลดลงและทาให้
น ้าหนักหรื อผลผลิตสุทธิ (yields) ลดลง

ชนิดสัตว์น ้าเขตร้ อนแทนที่ชนิดสัตว์
น ้าเขตหนาว
แพลงค์ตอนเคลื่อนตัวสูเ่ ส้ นแลตติจดู
ที่สงู ขึ ้น

มีการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวของแพลงค์
ตอน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและปลา จะเคลื่อนตัว
ไปทางขัวโลก
้ ทาให้ ความหลากหลายลดลงในเขต
ร้ อน

ระยะเวลาของการสะพรั่งของ
แพลงค์ตอนเ (plankton bloom)
ปลี่ยนแปลง/องค์ประกอบของ
แพลงค์ตอนสัตว์เปลี่ยนแปลง

โอกาสที่ช่วงเวลาไม่ตรงกัน (mismatch)ระหว่าง
เหยื่อ(แพลงค์ตอน)และผู้ล่า(ปลา) ทาให้ ผล
ผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
และความแปรปรวนของผลผลิตที่ไม่แน่นอนจะ
สูงขึ ้น
ปริ มาณและผลผลิตสัตว์น ้าของประมงชายฝั่ ง
และการประมงอื่นๆที่เกี่ยวข้ องมีโอกาสลดลง

ระดับน ้าทะเลสูงขึ ้น

สูญเสียแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อน
และแหล่งผสมพันธุ์ของปลา เช่น ป่ า
ชายเลนและปะกัรง

อุณหภูมิน ้าที่สงู ขึ ้น

สัดส่วนเพศ (Sex ratios)สัตว์น ้า
เปลี่ยนแปลง/ช่วงเวลาการวางไข่
เปลี่ยนแปลง/ช่วงเวลาการอพยพ
เปลี่ยนแปลง/ช่วงเวลาความขุกชุม
สูงสุด(peak abundance)
เปลี่ยนแปลง
การบุกรุ กของสัตว์น ้าต่างถิ่น
(invasive) / โรคระบาดและการส
พรั่งของแพลงค์ตอนสูงขึ ้น
Fish recruitment success
เปลี่ยนแปลง

ผลผลิตสัตว์น ้าจะลดลงและช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปใน
ระบบน ้าจืดและทะเล

ระดับการไหลเวียนของ
น ้าลดลงและแห้ งแล้ ง
มากขึ ้น

ระดับน ้าในทะเลสาบมีการ
เปลี่ยนแปลง / การไหลเวียนของน ้า
ในฤดูร้อนเปลี่ยนแปลงบริเวณปาก
แม่น ้า

ผลผลิตสัตว์น ้าในทะเลสาบและแม่น ้าสาธารณะมี
โอกาสลดลง

ความถี่ในการ
เกิดปรากฎการณ์
ENSO (El Niño and
Southern
Oscillation) สูงขึ ้น

ช่วงเวลาและแลตติจดู ของการเกิด
การผุดขึ ้นลงของมวลน ้า
(upwelling) เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการกระจายตัวของปลาผิวน ้าเปลี่ยนแปลง

ปะการังฟอกขาวและตายไปในที่สดุ

ผลผลิตทางการประมงที่เกี่ยวข้ องกับปะการังจะ
ลดลง

รูปแบบกระแสน ้าของ
มหาสมุทรเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศ
(ผลกระทบทางอ้ อม
ด้ านนิเวศ)

ขบวนการ

ผลผลิตของชนิดสัตว์น ้าเป้าหมายจะลดลงทังการ
้
ประมงน ้าจืดและประมงทะเล
ความชุกชุมของสัตว์น ้าวัยอ่อนถูกกระทบทาให้ ผล
ผลิตลดลงในระบบนิเวศ
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ตารางที่ 1 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับการประมงทะเลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ต่อ)
ประเภทการ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เปลี่ยนแปลง
กายภาพ
การรบกวน ภัยคุกคาม ระดับน ้าทะเลสูงขึ ้น
ต่อสาธารณูปโภค
พื ้นฐานบริเวณชายฝั่ ง
ทะเลและการประกอบ
อาชีพการทาประมง
(ผลกระทบทางตรง)
ความถี่ในการเกิดพายุ
สูงขึ ้น

ขบวนการ

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิด

ลักษณะชายฝั่ งทะเลมีการ
เปลี่ยนแปลง / ท่าเทียบเรือและที่อยู่
อาศัยสูญหาย

ความเปราะบาง (vulnerability) ของชุมชนใน
การดารงชีวติ และสาธารณูปโภคพื ้นฐานจะ
สูงขึ ้นเนื่องจากพายุและระดับน ้าทะเลที่สงู ขึ ้น

ความเสียหายของพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล
จากพายุจะเพิ่มขึ ้น

ต้ นทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเช่นพายุฤดูร้อน
ทาให้ กาไรลดลง ตลอดจนต้ นทุนที่สงู ขึ ้นในเรื่องของ
ค่าใช้ จา่ ยประกันภัยหรือการซ่อมแซมอาคารและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประมงทาให้ ทางเลือกอาชีพด้ านประมงมีควม
สาคัญกับผู้มีรายได้ น้อยลดน้ อยลง

จานวนวันในการทาการประมงจะ
ลดลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
ตลอดจนความเสี่ยงและอุบตั ิเหตุจะ
เพิ่มขึ ้น
อุปกรณ์เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าเช่นบ่อเลี ้ยง ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีผลกาไรลดลงรวมทังค่
้ า
หรือกระชังจะชารุดเสียหายหรือ
ประกันภัยต่างๆที่เกี่ยวข้ องจะสูงขึ ้น
สาบสูญ

ที่มา : Cochrane et. al, 2009

4. การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพืน้ ที่ด้านประมงทะเลและเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ ง
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื ้นที่ด้านประมงทะเลและเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ ง ที่ได้ นาเสนอในเอกสารฉบับนี ้
มาจากผล งานที่ผ่านมาของผู้แต่งที่เกี่ยวข้ องมารวมรวมไว้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น ส่วนการประยุกต์ใช้ อื่นๆสามารถดูรายละเอียดได้ ที่
http://www.fao.org/fishery/gisfish/index.jsp ซึง่ ทางองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติได้ จดั ทาขึ ้นมาเพื่อให้ บริ การ
4.1 พืน้ ที่เลีย้ งสัตว์ นา้ ทะเล (Mariculture Area)
4.1.1 หอยแมลงภู่

พื ้นที่เพาะเลี ้ยงหอยแมลงภู่เป็ นแหล่งผลิตอาหารเพื่อไว้ บริ โภคภานในประเทศและส่งออกนารายได้ เข้ าสู่ประเทศ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ ไม่เพียงสามารถแสดงการกระจายตัวของแหล่งเลี ้ยงดังกล่าวหากแต่ยงั ติดตา
มาการเปลี่ยนแปลงของแหล่งเลี ้ยงได้ อีกด้ วย (Suvanachai, 2003)

หอยแมลงภู่ที่เก็บได้จากปี กโป๊ ะ

ลักษณะของโป๊ ะและปี กโป๊ ะ

ข้อมูลแพเลี้ยงหอยผ่าน
อินเตอร์เนต

แพเลี้ยงหอยแมลงภู่บริ เวณอ่าว
ศรี ราชา
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แผนที่แสดงการกระจายตัวของโป๊ ะและทิศทางของปี กโป๊ ะในทะเลบริ เวณจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2547 (สี แดง) พ.ศ. 2548
(สี เขียว)

และ พ.ศ. 2549 (สี น้ าเงิน) ด้วยระบบการถ่ายภาพด้วยคลื่นไมโครเวฟ

4.1.2 หอยแครง
พื ้นที่เพาะเลี ้ยงหอยแครงเป็ นแหล่งผลิตอาหารเพื่อไว้ บริ โภคภายในประเทศและส่งออกนารายได้ เข้ าสู่ประเทศ ในการศึกษา
ครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ สามารถแสดงแหล่งเลี ้ยงและขอบเขตแปลงเลี ้ยงได้ อย่างชัดเจน

ภาพแสดงแนวเขตของแปลงเลี้ยงหอยแครง

ข้อมูลภาพถ่าย Radarsat สามารถ

เส้นสี แดงเป็ นการขึ้นรู ปแปลงด้วยการทา

บริ เวณปากแม่น้ า จังหวัดเพชรบุรี

แสดงแนวเขตแปลงเลี้ยงได้

on screen digitising
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4.1.3 หอยนางรม

พื ้นที่เพาะเลี ้ยงหอยนางรมเป็ นแหล่งผลิตอาหารเพื่อไว้ บริ โภคภายในประเทศและส่งออกนารายได้ เข้ าสู่ประเทศ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ สามารถแสดงแหล่งเลี ้ยงและขอบเขตแปลงเลี ้ยงได้ อย่างชัดเจน (กรมประมง ,
2551)

หอยนางรมที่เลี้ยงได้ บริ เวณอ่าง

ลักษณะพื้นที่เลี้ยงหอยนางรม

ศิลา จ.ชลบุรี

ข้อมูลพื้นที่เลี้ยงหอยนางรมบริ เวณ
จังหวัดชลบุรี

4.1.4 ปลาช่ อนทะเล
การเลี ้ยงปลาในกระชังน ้าลึกเป็ นโอกาสที่สาคัญหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตทางการประมง ซึง่ ในปั จจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริกา
รพยายามพัฒนาแหล่ง เลี ้ยงปลาในกระชังบริเวณทะเลหลวงซึง่ ยังไม่มีใครเป็ นเจ้ าของพื ้นที่ ในการศึกษาครัง้ จะใช้ ตวั อย่างของกรม
ประมงที่ริเริ่มการเลี ้ยงปลาช่อนทะเลด้ วยกระชังน ้าลึก ซึง่ เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศได้ ชว่ ยในการจัดทาแผนที่แสดงให้ วา่ ห่างจาก
ชายฝั่ งทะเลป็ นระยะทางเท่าไหร่ และจะนาไปสู่การเก็บข้ อมูลทางสิ่งแวดล้ อมเช่นคุณภาพน ้า เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ในการขยาย
ผลการเลี ้ยงปลาช่อนทะเลต่อไป

จุดสี แเครื
ดงแสดงต
งที่วางกระชังเลีาที
ดเก็บตัวอย่าง
้ ยงปลาและจุ
4.1.4
่ องมืาแหน่
อประมงประจ
่

รู ปแบบกระชังเลี้ยงปลาช่อนทะเล

คุณภาพสิ่ งแวดล้อม เช่นคุณภาพน้ าและตะกอนดิน
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4.1.5 เครื่องมือประมงประจาที่

ในพื ้นที่ทะเลของประเทศไทยรวมถึงทะเลสาบสงขลา นัน้ นอกจากจะมีพื ้นที่เลี ้ยงสัตว์ ทางทะเลตามที่กล่าวมาแล้ วนัน้ ยังมี
เครื่ องมือประมงประจาที่ที่คอยดักจับสัตว์น ้าอีกด้ วย ในที่นี ้ขอยกตัวอย่างเครื่ องมือประมงประจาที่เรี ยกว่า ไซนัง่ ที่มีการกระจาย
ตัวอย่างหนาแน่นในทะเลสาบสงขลา จะเห็นได้ จากการสารวจภาคพื ้นสนามโดยใช้ เครื่ องกาหนดจุดพิกดั ซึง่ ดาเนิ นการโดยสานักงาน
ประมงจังหวัดสงขลา ซึง่ เป็ นการสารวจอย่างละเอียด หากแต่ต้องใช้ เวลามากและแรงงานสูง เมื่อเทียบกับการประยุกต์ใช้ ภาพถ่าย
จากดาวเทียม เช่น ดาวเทียม ALOS หรื อ ดาวเทียม Radarsat หากเพียงต้ องการจะทราบเพียงการกระจายตัวของไซนัง่ ในบริ เวณ
ดังกล่าว อนึง่ หากต้ องการข้ อมูลในเชิงสังคมเศรษฐกิจ การสารวจภาคสนามก็คงจาเป็ นต้ องใช้ ส่วนจะสารวจทังหมดหรื
้
อสุ่มบางส่วน
ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์วา่ จะเป็ นการจัดทาสามะโนหรื อเพื่อประเมินผลผลิต

แสดงรู ปเครื่ องมือประมงประจาที่และการ
กระจายตัวของเครื่ องมือตามแนวเส้นสี แดง
ในทะเลสาบสงขลา

ข้อมูลภาพจาก Radarsat ที่ความ
ละเอียดภาพ 8 เมตร ที่ incident
angle 40.0 องศา

ข้อมูลภาพจาก ALOS PALSAR ที่ความ
ละเอียดภาพ 6.25 เมตร ที่ incident angle
34.3 องศา

4.2 ทรัพยากรประมงทะเลและข้ อมูลอื่นๆด้ านประมงทะเล (Marine Fisheries and relevant information)

จากหัวข้ อที่ผ่านมาแสดงให้ วา่ การทาแผนที่แสดงแหล่งเลี ้ยงสัตว์น ้าทะเลตลอดจนเครื่ องประมงประจาที่สามารถกระทาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (พุธชพลและจันทนา , 2544) นอกจากนี ้ยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ได้ อย่างชัดเจนอีกด้ วย ใน
ส่วนนี ้จะชี ้ให้ เห็นการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่เบื ้องต้ น ได้ แก่ การแสดงข้ อมูลเชิงพื ้นที่ (Spatial Data Display) การสอบถามข้ อมูล (Query
and Identify) การวัดระยะทาง (Distance Measurement) การวัดพื ้นที่ (Area Measurement) การค้ นหาจุดพิกดั (Coordinate
Findings) การสร้ างแนวกันชน (Buffer) การซ้ อนทับแผนที่ (Overlay) และการจัดพิมพ์แผนที่ (Map Making) ส่วนรายละเอียดการ
วิเคราะห์เชิงพื ้นที่เบื ้องต้ นสามารถดูได้ ที่คมู่ ือการใช้ ระบบภูมิสารสนเทศประมงทะเลเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่เบื ้องตัน
(พุธชพล,
2551) นอกจากนี ้ สทอภ.ยังได้ นาข้ อมูล MODIS มาประมวลผลเป็ นรายวันเพื่อใช้ ตดิ ตามสถานการณ์และทรัพยากรธรรมชาติทงบน
ั้
บกและในทะเล (http://modis.gistda.or.th) และ ฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล (http://ocean.gistda.or.th) (ชัชรี และพุธชพล,
2548)
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4.3 การกาหนดแหล่ งเลีย้ งสัตว์ นา้ เพื่อการส่ งออก (Approved Zone)

ปั จจุบนั การส่งออกผลิตภัณฑ์หอยสองฝาไปยังสหภาพยุโรป ประเทศไทยต้ องกาหนดแหล่งเลี ้ยงสัตว์น ้าเพื่อการส่งออกให้ มี
มาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กาหนดเช่น คุณภาพน ้าที่ไม่มีมลพิษ เป็ นต้ น ซึง่ กรมประมงได้ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภมู ิ
สารสนเทศมาใช้ เพื่อทาแผนที่แสดงแหล่งเลี ้ยง สัตว์น ้าและจุดเก็บตัวอย่างน ้าและจุดเก็บตัวอย่างเนื ้อหอย เช่น หอยแมลงภู่ หอย
นางรม เป็ นต้ น ซึง่ การ mapping นี ้จะเป็ นพื ้นฐานไปสู่งาน การติดตามตรวจสอบย้ อนกลับของผลิตภัณฑ์ประมง (Traceability of
Fishery Products) ต่อไป

ภาพแสดงขอบเขตแหล่งเลี้ยงหอยเพื่อการส่งออกบริ เวณอ่าวบ้านดอน จ.

ภาพแสดงขอบเขตแหล่งเลี้ยงหอยเพื่อการส่งออกบริ เวณอ่าวบ้านดอน จ.

สุ ราษฎ์ธานี ซึ่งจุดสี แดงแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าและหอยนางรม

สมุทรสงครามและ จ.เพชรบุรี ซึ่งจุดสี แดงแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพ

และหอยแครง

น้ าและเนื้อหอย

4.4 ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System)

จากผลสารวจสามะโนประมงทะเลครัง้ ล่าสุดปี พ.ศ.2543 พบว่าประเทศไทยมีจานวนเรื อประมงทังสิ
้ ้น 58,119 ลา ซึง่ เป็ นทัง้
เรื อที่มีเครื่ องยนต์นอกเรื อ เครื่ องในเรื อ และที่ไม่มีเครื่ องยนต์ ที่ออกทาการประมงจับสัตว์น ้าอยู่กลางทะเล เรื อที่ไม่มีเครื่ องย นต์หรื อมี
เครื่ องยนต์นอกเรื อก็จะทาการประมงอยู่ใกล้ ฝั่ง เรื อที่มีเครื่ องยนต์ในเรื อแต่มีขนาดเล็กก็จะออกทาการประมงห่างฝั่ งไม่มากนัก
เรื อ
ขนาดกลางจะออกห่างฝั่ งได้ มากขึ ้น ส่วนเรื อขนาดใหญ่สามารถออกทาการประมงในทะเลลึกหรื อนอกน่านน ้าไกลออกไป เรื อแต่ละลา
ถือว่ามีมลู ค่าสูงมากเมื่อคิดเทียบกับรายได้ และฐานะความเป็ นอยู่ของชาวประมงแต่ละกลุ่ม เช่นเรื อที่มีเครื่ องยนต์นอกเรื อ จะมีมลู ค่า
เป็ นแสนถึงหลายแสนบาท ส่วนเรื อที่มีเครื่ องยนต์ในเรื อ จะมีมลู ค่าตังแต่
้ หนึง่ ล้ านบาทเศษถึงกว่าร้ อยล้ านบาท ขึ ้นอยู่กบั ชนิดและ
ขนาดของเรื อ และในแต่ละปี เรื อเหล่านี ้ต้ องประสบเหตุการณ์ตา่ งๆที่คาดไม่ถงึ นานาประการ เช่น เครื่ องยนต์เสียอยู่กลางทะเล ซ่อม
ไม่ได้ และติดต่อกับฝั่ งไม่ได้ น ้า และเสบียงอาหารหมด ต้ องลอยอยู่กลางทะเลเป็ นแรมเดือนจนกว่าจะมีเรื ออื่นมาช่วยเหลือ เรื อถูกพายุ
ฝนตกหนัก ลมแรง หรื อมีมรสุมไม่สามารถเดินทางกลับเข้ าฝั่ งได้ นานวัน น ้ามันเชื ้อเพลิงหมด หรื อหากโชคร้ ายกว่านันเกิ
้ ดเรื อจม
เนื่องจากพายุ ลมแรง หรื อเดินเรื อชนหินโสโครก ก็ทา ให้ เรื อแตก จมทะเลได้ เกิดความสูญเสียอย่างมากทังทรั
้ พย์สินและชีวติ ลูกเรื อ
นอกจากนี ้ บ่อยครัง้ ที่มีการแจ้ งข่าวว่าเรื อประมงไทยถูกโจรสลัด หรื อเรื อประมงอื่นปล้ นกลางทะเล ยึดเรื อและทรัพย์สินไป ปล่อย
ลูกเรื อให้ ลอยคออยู่กลางทะเล แล้ วเจ้ าของเรื อติดตามเรื อคืนไม่ได้ ยิ่ งไปกว่านันเรื
้ อขณะกาลังทาการประมงอยู่ในน่านน ้าไทยถูกเรื อ
ตรวจการณ์ เรื อยามฝั่ ง เรื อตารวจน ้า หรื อเรื อรบเข้ าจับกุมในข้ อหาบุกรุ กน่านน ้า หรื อกระทาผิดกฎหมายประมง ถูกดาเนินคดี โดยไม่มี
ข้ อโต้ แย้ ง เหตุการณ์เหล่านี ้อาจเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา และเป็ นความสูญเสียอย่างใหญ่ หลวง (วีระ, 2551)
ระบบติดตามเรื อ (Vessel Monitoring System หรื อ VMS) เป็ นระบบที่สามารถบอกตาแหน่งที่เรื อทังต
้ าแหน่งปั จจุบนั และ
ในอดีตที่ผ่านมา โดยการส่งสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ที่ตดิ ตังอยู
้ ่บนเรื อ ส่งผ่านไปยังหน่วยรับของเจ้ าของเรื อ หรื อ
หน่วยงานราชการ องค์กรที่รับผิดชอบได้ ทราบสถานะของเรื อประมงที่ตดิ ตังระบบติ
้
ดตามเรื อนี ้ เช่นได้ ทราบตาบลที่เรื อ ณ ปั จจุบนั
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ทิศทางที่เรื อแล่นไป ความเร็ วเรื อ ตลอดจนข้ อมูลย้ อนหลังที่ผ่านมาว่าเรื อเดินทางอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการบริ หารและจัดการกอง
เรื อประมง สามารถกาหนดแผนการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง แผนการเดินทาง รวมทังทราบต
้
าแหน่งที่เรื อ กรณีเรื อเกิดอุบตั เิ หตุ เครื่ องยนต์
เสีย เรื อจม หรื อถูกโจรกรรมซึง่ สามารถติดตามช่วยเหลือได้ ทนั ท่วงที และที่สาคัญระบบติดตามเรื อนี ้ยังสามารถใช้ เป็ นพยานหลักฐาน
ทางการศาลได้ ในกรณีที่เรื อถูกจับกุมในข้ อหาบุกรุ กน่านน ้า หรื อกระทาผิดเกี่ยวกับพื ้นที่ นอกจากนี ้ระบบติดตามเรื อยังเป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญในการบริ หารและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการติดตาม ตรวจสอบและต่อต้ านเรื อประมงเถื่อนอย่างกว้ างๆ ตามแผนการ
ปฏิบตั สิ ากลในการขจัดประมงเถื่อนอีกด้ วย (วีระ, 2551)
วัตถุประสงค์ในก ารติดตังระบบติ
้
ดตามเรื อที่แท้ จริ ง คือต้ องการทราบตาแหน่งตาบลที่ของเรื อ ที่เรื อลานันๆปรากฏอยู
้
่ณ
ปั จจุบนั ตลอดจนข้ อมูลเส้ นทางการเดินเรื อ ทิศทาง ความเร็ วและระยะทางที่เรื อนันเคลื
้ ่อนที่ไป หรื อเรื อลานันแวะจอด
้
ณ ตาบลใด
เมื่อไหร่ และเป็ นระยะเวลานานเท่าใด ระบบติ ดตามเรื อจะบอกให้ ทราบถึงสถานะปั จจุบนั และประวัตเิ ส้ นทางการเดินทางย้ อนหลัง
ของเรื อแต่ละลา ซึง่ เจ้ าของเรื อหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถใช้ ประโยชน์จากระบบการติดตามเรื อนี ้ในการวางแผนการออกเรื อใน
แต่ละครัง้ ใช้ ในการคานวณปริ มาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง การเตรี ยมเสบียงอาหาร การเตรี ยมน ้าแข็ง วางแผนในการนาสินค้ าสัตว์น ้า
ที่จบั ได้ ขึ ้นท่า การแจ้ งเวลาที่เรื อจะเทียบท่า ตลอดจนการกาหนดเวลาที่จะให้ เรื อออกทางานในรอบต่อไป อีกทังยั
้ งสามารถใช้ เป็ น
หลักฐานทางการศาลได้ ในกรณีที่เรื อถูกจับกุมในข้ อหารุ กล ้าน่านน ้าหรื อกระทาผิดเกี่ยวกับเขต การประมง ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ยังสามารถใช้ ระบบติดตามเรื อนี ้ในการติดตาม เฝ้าระวังและให้ ความช่วยเหลือได้ ทนั เหตุการณ์ รวมทังใช้
้ ในการบริ หารจัดการการทา
ประมงอย่างยัง่ ยืนตามมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงต่อไป ซึง่ ในการใช้ ประโยชน์จากระบบติดตามเรื อนี ้สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. เจ้ าของเรือประมง เนื่องจากเรื อประมงแต่ลามีมลู ค่าสูง การออกดาเนินการจับปลาแต่ละครัง้ ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสูง ทัง้
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าอุปกรณ์ และค่าสึกหรอต่างๆ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่เจ้ าของเรื อจะต้ องให้ ความสนใจ ติดตามและ
ควบคุมอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ดังนี ้
 การติดตามเรือ เจ้ าของเรื อสามารถทราบตาแหน่งตาบลที่เรื อ ณ ปั จจุบนั ได้ ตลอดเวลา หากมีปัญหาเรื อเกิด
อุบตั เิ หตุ เครื่ องยนต์เสีย เรื อจม เรื อถูกปล้ นกลางทะเล ต้ องการความช่วยเหลือด่วน เจ้ าของเรื อสามารถประสาน
ติดต่อผู้เกี่ยวข้ องให้ ความช่วยเหลือได้ ทนั เหตุการณ์ ช่วยชีวติ และทรัพย์สินกลับคืนมาได้
 เส้ นทางการเดินเรือ เพื่อประโยชน์สงู สุดและความคุ้มค่า การนาเทคโนโลยีประเภทนี ้มาใช้ แบบเรี ยลไทม์ จะ
ทาให้ ได้ ใช้ ข้อมูลเรื อตังแต่
้ การออกจากท่า การเดินเรื อ พฤติกรรมของเรื อ จนถึงปลายทางที่เป็ นจริ งทันต่อ
เหตุการณ์ นามาวิเคราะห์เพื่อนามาวางแผนงานและสามารถควบคุมได้ เพื่อกาหนดเส้ นทางที่ดีหรื อเหมาะสม
ที่สดุ สันที
้ ่สดุ คุ้มค่าที่สดุ สามารถควบคุมเวลา และระยะทางได้ ช่วยกาหนดค่าใช้ จ่ายในการเดินเรื อแต่ละเที่ยว
เช่นค่าน ้ามัน และค่าเบี ้ยเลี ้ยง เป็ นต้ น
 นา้ มัน เจ้ าของเรื อสามารถจากัดความเร็ วเรื อที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา กาหนดมาตรการห้ ามมิให้ พนักงาน
ติดเครื่ องยนต์ในช่วงที่ไม่จาเป็ น กาหนดแผนงานก่อนดาเนินงานจริ งในแต่ละครัง้ เพื่อคานวณหาเส้ นทางที่
เหมาะสมที่สดุ ในการทาการประมง และกาหนดระยะเวลาในการซ่อมบารุ งเรื อให้ อยู่ใ นสภาพพร้ อมใช้ งาน เพื่อ
ลดอัตราสึกหรอและลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ งระหว่างทาง
 จานวนเที่ยวการออกไปทาประมงและป้องกันการทุจริต แสดงตาแหน่งการเดินเรื อทุกลาบนแผนที่ ให้ มี
การเดินเรื อตามแผนงานที่กาหนดไว้ ไม่มีการออกนอกเส้ นทางเดินเรื อ มีการส่งหรื อรับสินค้ าตามกาหนด
ประมาณการเตรี ยมน ้าแข็งเพียงพอเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดบิ ทาให้ สามารถบริ หารการจัดการเรื อและ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายได้
 แสดงการทาประมงอย่ างรับผิดชอบ บันทึกระบบติดตามเรื อยังสามารถใช้ เป็ นหลักฐานที่สาคัญในการต่อสู้
ทางการศาลในกรณีถกู จับกุมข้ อหารุ กล ้าน่านน ้า หรื อผิดกฎหมายเกี่ยวกับเขตการประมง
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2. หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
 ระบบติดตามเรื อสามารถช่วยในการแจ้ งเตือนภัยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในบางพื ้นที่ เช่น กรณีเกิดแผ่นดินไหว เกิด
คลื่นยักษ์สนึ ามิ หรื อเกิดพายุ นอกเหนือจากการแจ้ งเตือนปกติโดยแจ้ งเตือนไปยังเรื อประมงที่ ไปทาประมง
บริ เวณนันเป็
้ นประจา
 กรณีเรื อประมงประสบเหตุร้ายกลางทะเล หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าช่วยเหลือกู้ภยั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากทราบเส้ นทางเดินเรื ออย่างสม่าเสมอ
 สามารถกาหนดให้ มีการตังระบบการเตื
้
อนเมื่อเรื อเดินทางเข้ าสู่พื ้นที่เฝ้ าระวัง หรื อเขตอนุรักษ์ (preservation
zone) พื ้นที่อนั ตราย หรื อเดินทางออกจากพื ้นที่เฝ้ าระวัง โดยผู้ใช้ งานสามารถสร้ างบริ เวณพื ้นที่เฝ้ าระวังนันไว้
้
ล่วงหน้ า และสามารถส่งรายงานการเตือนผ่านไปยังที่อีเมล์ของผู้ใช้ งาน ผ่านระบบดาวเทียมสื่อสาร หรื อผ่าน
ระบบ SMS ของมือถือได้ ด้วย
 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องสามารถติดตามควบคุมเรื อประมงในพื ้นที่ควบคุมให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ป้องกันปราบปรามการลักลอบการค้ าน ้ามันเถื่อน และป้องกันปราบปราม การลักลอบทาประมงในพื ้นที่ของ
ประเทศเพื่อนบ้ าน

แสดงหน้าจอระบบ VPS เห็นข้อมูลจานวนเรื อและการกระจายตัวของเรื อ

แสดงเส้นทางเดินของเรื อ

5. บทบาทและแนวทางการการประยุกต์ ใช้ ด้านประมงทะเลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
บทบาทและแนวทางการการประยุกต์ใช้ ด้านประมงทะเลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะกล่าวในที่นี ้แบ่งเป็ น 2 ส่วน
กล่าวคือ การพัฒนาพื ้นฐานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ กรมประมง และการประยุกต์ใช้
5.1 การพัฒนาขัน้ พืน้ ฐานด้ านข้ อมูลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ กรมประมง

 การพัฒนาฐานข้ อมูลประมงทะเลเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย (พัฒนาต่อยอดจาก Marine GIS
ของกรมประมง) ตามมาตรการการต่างๆที่ปรากฎในแผนแม่บทฯดังกล่าว เช่น กาหนดเขตการประมงที่เป็ นธรรมและชัดเจน
กาหนดเขตและฤดูกาลอนุรักษ์ เป็ นต้ น
 เตรี ยมความพร้ อมของกรมประมง หากแนวคิดของ FAO เพื่อการทาการประมงอย่างรับผิดชอบจะมีผลมากขึ ้น เช่น
Ecosystem Approach for Aquaculture (EAA), Ecosystem Approach for Fisheries (EAF), Monitor Control and
Surveillances (MCS) และ TRACEABILITY แนวคิดเหล่านี ้ เป็ น Area Based จาเป็ นต้ องใช้ การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่
(Spatial Analysis) ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศที่เหมาะสม เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบบจาลองต่างๆ
 จัดทาขบวนการการนาเข้ าข้ อมูลเชิงพื ้นที่จากพื ้นที่เข้ าสู่ส่วนกลางทางหนึง่ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารที่
พร้ อมในปั จจุบนั ซึง่ มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น หรื อจะจัดทาขบวการนาข้ อมูลประมงสู่เกษตกรและชาวประมง
ด้ วยการส่งข้ อความ SMS อีกทางหนึง่ สิ่งเหล่านี ้สามารถนาไปสู่การ
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o พัฒนาระบบการรวบรวมข้ อมูลเชิงพื ้นที่จากพื ้นที่เข้ าสู่ส่วนกลางแบบ (near) real time ทาให้ การประเมินสถิติ
ประมงมีประสิทธภาพมากขึ ้น
o พัฒนาระบบการประเมินข้ อมูลเศรษฐกิจประมงแบบ (near) real time ทาให้ ทราบสภาวะการณ์ค้าธุรกิจประมง
ใช้ หลักวิชาด้ าน spatial sampling เป็ นหลัก (ปั ทมาพร, 2552)
o พัฒนาระบบการเตือนภัยสาหรับชาวประมงและผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ที่มกั มีปัญหาซ ้าๆอยู่เสมอ
o จัดทามาตรฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของกรมประมง เพื่อป้องกันปั ญหาในอนาคตในการบูรณาการข้ อมูล เมื่อแต่ละ
หน่วยงานต่างใช้ GIS ก็มีการใช้ ระบบอ้ างอิงที่ตา่ งๆกัน เช่น บางที่ใช้ แลตลอง บางแห่งใช้ UTM หรื อบางพื ้นที่ใช้
สัญญลักษณ์ ที่ตา่ งๆกันในเรื่ องเดียวกัน และหน่วยวัดต่างๆที่แตกต่างกันไป เป็ นต้ น
o นาข้ อมูลภูมิสารสนเทศประมงไปสนับสนุนสินค้ าประมงปลอดภัยในเรื่ องของ Traceability
 ส่งเสริ มให้ เกษตรกรส่งข้ อมูลฟาร์ มเท่าที่จาเป็ นให้ ทางกรมประมง หากแต่กรม ปนะมงต้ องชี ้แจงว่าเกษตรกรจะได้ อะไรจาก
การให้ ความร่ วมมือนี ้ (ท้ าทายมากที่จะประสบความสาเร็ จในสังคมและกฎหมายแบบปั จจุบนั ) นอกจากนี ้การประมงทะเล
เช่น ระบบติดตามเรื อ
5.2 การประยุกต์ ใช้
5.2.1 การพัฒนาแบบจาลองด้ านการประมงเชิงพืน้ ที่

Modelling เพื่อการบริ หารจัดการประมงทะเล เช่น Ecopath with Ecosim and EcoSpace (ใช้ เวลาอย่างน้ อย 2-3 ปี เพื่อ
รายงานผล)
5.2.2 การกาหนดเขตต่ างๆ

 การกาหนดแหล่งเลี ้ยงสัตว์น ้าเพื่อการส่งออก (Approved Zone) จะนาไปสู่การกาหนดพื ้นที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าทะเลแต่ละกลุ่มชนิดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการตรวจสอบย้ อนกลับของ
ผลิตภัณฑ์ประมง (Traceability of Fishery Products) ที่มาจากแหล่งกาเนิดเฉพาะ (Source of Origin) (อย่าง
น้ อย 0.5-1.5 ปี ลองทา Case Study)
 การกาหนดพื ้นที่การใช้ ประโยชน์พื ้นที่ทางทะเล (Sea Suitability Assessment) ทาการจัดเขตการใช้ ประโยชน์
พื ้นที่ทางทะเลเพื่อลดความขัดแย้ ง (Resource Use Conflict) ในการใช้ ทรัพยากรประมงร่ วมกันอย่างสันติ
(อย่างน้ อย 0.5-1.5 ปี ลองทา Case Study)
 การกาหนดพื ้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล (Conservation Area Allocation) เช่น การปิ ดอ่าวในแต่ละพื ้นที่
และช่วงเวลาที่เหมาะสม
 การกาหนดพื ้นที่ฟืน้ ฟูทรัพยากร (Fisheries Resource Rehabilitation Area) เช่น การกาหนดพื ้นที่ที่เหมาะสม
ในการวางปะการังเทียม และแหล่งลูกพันธุ์สตั ว์น ้า
 การกาหนดพื ้นที่เฝ้าระวังด้ านต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์ขี ้ปลาวาฬที่ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการ
เลี ้ยงสัตว์น ้าทางทะเล หรื อ หมู่บ้านประมงต่างๆบริ เวณช ายฝั่ งทะเลที่อาจได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น
Tsunami
 การประเมินผลกระทบจากสภาวะโลกร้ อน เช่น ปรากฏการณ์ El Nino ที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ ายของทรัพยากร
สัตว์ ที่จะมีผลต่อการทาการประมงทะเล (อย่างน้ อย 2-4 ปี )
 วิจยั และพัฒนาการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศด้ านการประมงะภาวะโลกร้ อน เช่น ปรากฎการณ์เอลนี
โญและลานีญากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้ าน ้าทะเลในอ่าวไทย ซึง่ มีผลต่อการอพยพย้ ายถิ่นของสัตว์น ้า
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ไม่มากก็น้อย มีผลต่อการกาหนดเขตอนุรักษ์หรื อการทาการประมงของชาวประมง น ้า ตลอดจนปรากฏการณ์น ้า
ทะเลสูงขึ ้น (Sea Level Rise) เช่นในอีก 10 ปี ข้ างหน้ าอาจจะมีพื ้นที่เลี ้ยงสัตว์น ้าในทะเลชายฝั่ งมากขึ ้น หรื อ บ่อ
เลี ้ยงบริ เวณชายฝั่ งทะเลที่มีระดับความสูงจากน ้าทะเลเพียง 5 เมตร จะถูกน ้าทะเลท่วม (อย่างน้ อย 3-5 ปี )
5.2.3 กิจกรรมประมงที่สาคัญ

 การประเมินความถี่หรื อการเปลี่ยนแปลงของจานวนเรื อที่มาขึ ้นท่าขึ ้นสัตว์น ้า ท่าเทียบเรื อ
จากภาพข้ อมูล
ดาวเทียมโดยใช้ ข้อมูลจากดาวเทียมความละเอียดสูง (อย่างน้ อย 1ปี )
 ตาแหน่งของเรื อประมงที่ใช้ แสงไฟ เพื่อติดตามตรวจสอบความหน่าแน่นบริ เวณที่ทาการประมงในตอนกลางคืน
(อาจจะเชื่อมโยงกับบริ เวณที่วางปะการังเทียมได้ ) (อย่างน้ อย 0.5 -1 ปี )
 การใช้ สีน ้าทะเล ปริ มาณคลอโลฟิ ลด์และกระแสน ้า (ข้ อมูลจากดาวเทียม ซึง่ ดาวเทียมในปั จจุบนั และในอนาคต
อันใกล้ จะมีประสิทธิภาพสูงมากขึ ้น เช่น ในอดีต ความถูกต้ องของอุณหภูมิผิวน ้า ± 1 องศา แต่ปัจจุบนั ประมาณ
± 0.5 องศา)ในการพยากรณ์ฝงู ปลา ซึง่ ปั จจุ บันกองเรื อทูน่าของต่างประเทศใช้ ข้อมูลประเภทนี ้ช่วยในการวาง
แผนการจับปลาในทะเลหลวง (อย่างน้ อย 2 ปี )
 การรวบรวมข้ อมูลทางสมุทรศาสตร์ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องกอปรกับการสารวจทรัพยากรทางทะเลจะนาไปสู่
การพยากรณ์บริ เวณที่มีฝงู ปลาผิวน ้า (Pelagic Fishes) ในน่านน ้าไทย (Thai Waters) พื ้นที่ทบั ซ้ อน
(Neighboring Countries’ Waters) และทะเลหลวง (High Sea Areas)
5.2.4 การบริหารจัดการ

 วิจยั พัฒนาและปรับปรุ งระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้ านการประมง เช่น เพื่อแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งของ
ชาวประมง (อย่างน้ อย 0.5-1.5 ปี ลองทา Case Study)
 การจัดทาแผนที่แสดงพื ้นที่เลี ้ยงสัตว์น ้า แหล่งทาการประมง และทรัพยากรประมงตลอดจนข้ อมูลสมุทรศาสตร์
และพื ้นที่ขดั แย้ ง หรื อการกระจายของแรงงานประมงในภูมิภาค เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานทาให้ เข้ าใจสภาวะการณ์
ของพื ้นที่ที่จะบริ หารจัดการต่อไป เช่นการแสดงพื ้นที่ทาการประมงแต่ล ะประเภทเครื่ องมือ หรื อพื ้นที่ขดั แย้ ง
ระหว่างประมงพื ้นบ้ านกันเองหรื อระหว่างประมงพาณิชย์ (ดาเนินการได้ เลย ขอความร่ วมมือจากพื ้นที่ )
 การพัฒนาระบบติดตามเรื อประมง (Vessel Monitoring System) เป็ นกิจกรรมหนึง่ ที่สาคัญในการบริ หารจัด
ทรัพยากรประมงทะเลที่สอดคล้ องกับการบริ หารทรัพยากรประมงแบบ MCS (Monitoring, Control and
Surveillance) เพื่อนาไปสู่การบริ การจัดการทรัพยากรประมงทะเลตามหลักสากล มีการทาการประมงอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible Fisheries) เพื่อลดการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing) (ดาเนินการอยู่ในเรื่ อง VPS)
 การบริ การข้ อมูลแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องด้ วยระบบบริ การแผนที่เชิงเลขผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เนต (Internet Map Server) ทาให้ การสื่อสารข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ประชาชนในพื ้นที่มี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง ในพื ้นที่ที่ดีขึ ้น เป็ นอีกช่องทางหนึง่ เพื่อส่งเสริ มให้ ชมุ ชนมีความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและ
เป็ นหนึง่ เดียวในพื ้นที่ของตนที่เกี่ยวข้ อง
 ติดตามแนวโน้ มเชิงพื ้นที่ของทรัพยากรประมงทะเลแก่ผ้ บู ริ หารที่เกี่ยวข้ อง เช่น สามารถคาดการณ์ผลผลิตประมง
ทะเลจากข้ อมูลการสารวจด้ วยการวิ เคราะห์เชิงพื ้นที่และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศขันสู
้ ง
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จาเป็ นต้ องใช้ การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ตงแต่
ั ้ การทาแผนที่แสดงข้ อมูลที่ต้องการ
(Mapping) ติดตามการเปลี่ยนแปลง
(Monitoring) ตลอดจนการพัฒนาแบบจาลองเชิงพื ้นที่ที่เหมาะสม (Modelling) ควบคูก่ บั ตัวชี ้วั ดทางระบบนิเวศกอปรกับแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ หรื อทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพมีประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผู้บริ หารและทาให้ ชาวประมงและผู้
ที่เกี่ยวข้ องสามารถทราบถึงข้ อเท็จจริ งอย่างทันเวลา ทาให้ การบริ หารจัดการดังกล่าวอยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ งมาก ที่สดุ ทาให้ มี
การร่ วมมือของทุกฝ่ ายนาไปสู่การยอมรับในการแก้ ปัญหาในแต่ละพื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

6. ข้ อเสนอแนะ
ตามที่ผ้ อู ่านได้ เข้ าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลต่อการประมงทะเล
และการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ ง ทะเลทังทางตรงและทางอ้
้
อม ดังนันทุ
้ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจาเป็ นต้ องมีการวางแผนเพื่อตังรั้ บ การ
ปรับตัวและมาตรการต่างๆต่อไป ทังนี
้ ้เอกสารฉบับนี ้จะไม่กล่างถึงการปรับตัวและการวางมาตรการที่เกี่ยวข้ อง หากแต่ขะเสนอแนะใน
เรื่ องของข้ อมูลหรื อองค์ความรู้ ที่จาเป็ นต่อการ ปรับตัวและการวางมาตรการในอนาคต
ข้ อมูลหรื อองค์ความรู้ ปัจจุบนั พื ้นฐานแสดงไว้ ใน ตารางที่ 2 ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ด้านประมงทะเล หากแต่ผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้นในแต่ละกรณีจาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลที่ไม่เคยมี ไม่เคยรวบรวมหรื อต้ องเก็บข้ อมูลมาอย่างต่อเนื่องด้ วยความถึใ่ นการเก็
บที่
เหมาะสมเพื่อนามาใช้ ได้ อย่างเช่น ทรัพยากรประมงทะเลในอ่าวไทย เมื่ออยู่ในสภาวะที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ ขบวนการทาง
นิเวศเปลี่ยนแปลง เช่น น ้าชันบนของมหาสมุ
้
ทรร้ อนขึ ้น ทาให้ ชนิดสัตว์น ้าเขตร้ อนแทนที่ชนิดสัตว์น ้าเขตหนาว ระย ะเวลาของการ
สะพรั่งของแพลงค์ตอน (plankton bloom)เปลี่ยนแปลง/องค์ประกอบของแพลงค์ตอนสัตว์เปลี่ยนแปลง แพลงค์ตอนเคลื่อนตัวสู่เส้ น
แลตติจดู ที่สงู ขึ ้น ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวของแพลงค์ตอน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและปลา อาจจะเคลื่อนตัวไป
ทางขัวโลก
้ ทาให้ ความหลากหลายลดลงในเขตร้ อนและโอกาส ที่ช่วงเวลาไม่ตรงกัน (mismatch)ระหว่างเหยื่อ (แพลงค์ตอน)และผู้ล่า
(ปลา) ทาให้ ผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและความแปรปรวนของผลผลิตที่ไม่แน่นอนจะสูงขึ ้น
ดังนันการที
้
่จะ
แก้ ปัญหาโดยการออกมาตรการใดๆที่เกี่ยวกับปั ญหานี ้จากสภาวะที่อากาศการเปลี่ยนแปลงจะต้ องวางแ ผนเพื่อลดช่องว่างระหว่าง
ข้ อมูลหรื อองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั กับที่ต้องการต่อไปเพื่อทาให้ การตัดสินใจอยู่บนพื ้นฐานข้ อมูลที่มีอยู่อย่างเพียงพอ
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั กิจกรรมเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งมีความสาคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆประกอบด้ วยการเลี ้ยงหอยนางรม
หอยแมลงภู่ หอยแครง ตลอดจนการเลี ้ยงปลาในกระชังในที่น ้าตื ้นและน ้าลึกเช่นโครงการเลี ้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังน ้าลึก เป็ นต้ น
การเลี ้ยงดังกล่าวมีการขยายพื ้นที่เพิ่มขึ ้น จานวนเกษตรกรที่เพิ่มขึ ้น ตลอดจนความต้ องการของตลาดทังในและนอกประเทศด้
้
วย ทังนี
้ ้
ความเสียหายจากภัยพิบตั ิ จากธรรมชาติทาให้ ภาครัฐต้ องจ่ายค่าชดเชยจานวนมากบนพื ้นฐานของคุณภาพข้ อมูลที่ไม่คอ่ ยจะดีนกั
นอกจากนี ้ไม่เพียงแต่ยงั ขาดระบบเพื่อการวางแผนและหรื อป้องกันความเสียหายจากภัยต่างๆในกิจกรรมเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าดังกล่าว
แล้ ว ฐานข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกกร
้
มประมงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นและ
จาเป็ นต้ องปรับปรุ งตลอดเวลาหากแต่ยงั ขาดระบบที่เชื่อมโยงระหว่างฐานข้ อมูลต่างๆเหล่านี ้ การบันทึกหรื อเก็บข้ อมูลที่เกิดจากระดับ
จังหวัดยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ขาดทักษะด้ านการจัดเก็บเอกสาร ขาดเทคโนโลยีที่ ทันสมัยแบบ Mobile, Barcode ขาดทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จาเป็ น อนึง่ ณ ปั จจุบนั ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้นและราคาถูกลงมาก มีการใช้ อย่างแพร่ หลายเป็ นที่ยอมรับในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน สถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมข้ อมูล MODIS ที่สามารถแสดงข้ อมูลอุณหภูมิผิวน ้าและปริ มาณคลอโรฟิ ลด์ได้ ทกุ วัน สามารถนามาใช้ ได้ ทงในอ่
ั ้ าว
ไทยและฝั่ งอันดามันครอบคลุมพื ้นที่ EEZ ของประเทศไทยซึง่ มีอยู่ประมาณ 316,0009ตารางกิโลเมตร
การเรี ยกใช้ ข้อมูลดังกล่าวแต่ละฐานข้ อมูล ยังขนานกันอยู่ ยังไม่รวมอยู่ด้วยกัน ไม่พร้ อมใช้ แบบครบวงจร ลักษณะดังกล่าว
ทาให้ การประมวลผลและหรื อการเรี ยกใช้ ฐานข้ อมูลระดับองค์กรของกรมประมงเป็ นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หากมีการส่งเสริ ม
ระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพในโครงการนี ้ จะทาให้ บคุ ลากรที่รับผิดชอบข้ อมูลตังต้
้ นทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันการณ์
ปรับปรุ งอย่างสะดวก ทาให้ ขบวนการนาเข้ า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้ อมูล ก่อให้ เกิด สารสนเทศเชิงวิชาการหรื อเชิงบริ หาร เป็ นไปได้
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อย่างรวดเร็ วและสะดวกต่อการนาไปใช้ มากยิ่งขึ ้น ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจนี ้จะเกิดขึ ้นอย่า งทันสมัย ง่ายต่อการใช้ งานสาหรับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ก่อให้ เกิดการประยุกต์ใช้ จากฐานข้ อมูลกลางดังกล่าวอีกมากมายต่อไปในอนาคตส่งผลให้ เกิดองค์ความรู้ ด้าน
ประมงของประเทศรวมอยู่ที่กรม ประมงที่จะมีประโยชน์ตอ่ ภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนต่อไป นอกจาก
นี ้
ฐานข้ อมูลกลางนี ้ยังสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้ อมูลของหน่วยงานอื่นๆได้ อีก เช่น กรมเจ้ าท่า กรมศุลกากร มกอช . กรมควบคุมมลพิษ
เป็ นต้ น ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มของฐานข้ อมูลกลางนี ้ ทาให้ การบูรณการระหว่างหน่วยงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลต่อการ
บริ การต่อประช าชนอย่างทันสมัยและทันเหตุการณ์ ดังนัน้ ด้ วยภารกิจหลักของกรมประมงที่ม่งุ เน้ นเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ความยัง่ ยืนในอาชีพประมงให้ แข่งขันกับตลาดโลกได้ ตอ่ ไปดังนันจ
้ าเป็ นต้ องใช้ องค์ความรู้ ที่ทนั สมัยและ เป็ นปั จจุบนั เพื่อเตรี ยมการ ให้
ได้ ข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ ที่มีคณ
ุ ค่าเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้ านการประมงทะเลต่อไป
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ตารางที่ 2 การจัดแบ่งรายการข้ อมูลเป็ น 3 กลุ่มคือกลุ่มข้ อมูลแผนที่ฐาน กลุ่มข้ อมูลด้ านประมงทะเล และรายการข้ อมูลประมงทะเล

กลุม่ ข้ อมูลแผนที่ฐาน

กลุม่ ข้ อมูลด้ านประมงทะเล

รายการข้ อมูลประมงทะเล

ข้ อมูลแผนที่เดินเรือ ในน่านน ้าไทย

ข้ อมูลการกระจายตัวของเรือประมงที่ขึ ้น
ทะเบียน (ทรป.1)

ข้ อมูลแหล่งทาประมงของเครื่องมือประมงพื ้นบ้ านและ
พาณิชย์ ได้ แก่ แหล่งทาการประมงอวนดา อวนตังเก อวน
ลอยกุ้งสามชัน้ และเครื่องมืออื่นๆ

ข้ อมูลแผนที่ผงั เมืองในเขตชุมชน/
เขตเทศบาล มาตราส่วน 1:4,000

พื ้นที่การใช้ เครื่องมือประมงทังแบบเชิ
้
ง
พาณิชย์และพื ้นบ้ าน

พื ้นที่การใช้ เครื่องมือประมงทังแบบเชิ
้
งพาณิชย์และแบบ
พื ้นบ้ าน

ข้ อมูลแนวปะการังธรรมชาติ

พื ้นที่เลี ้ยงสัตว์น ้าทะเล

ข้ อมูลหญ้ าทะเล

การกระจายตัวของตัวแปรด้ านสมุทร
ศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ผลผลิตขันปฐมภู
้
มิ

แหล่งวางไข่ และชีวประมงของปลาเศรษฐกิจ เช่น แหล่งพ่อ
แม่พนั ธุ์ปลาทูพร้ อมที่จะวางไข่ที่พบในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ถึงชุมพร หรือการกระจายของไข่ปลากะตัก
ชีวประมงของปลาเศรษฐกิจ ครอบคลุมน่านน ้าไทยและ
มหาสมุทรอินเดีย

ข้ อมูลป่ าชายเลน

ข้ อมูลกระแสน ้า และคุณภาพน ้า จากเรือ
สารวจกรมประมง

พื ้นที่เลี ้ยงสัตว์น ้าทะเล

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับประมงทะเล

ปรากฏการณ์ขี ้ปลาวาฬ

พื ้นที่อนุรักษ์ ตามประกาศ และแหล่งรับรองหอยสองฝา โดย
กาหนดพื ้นที่เส้ นล้ อมรอบตามพิกดั ภูมิศาสตร์

ข้ อมูลมาตรน ้าย้ อนหลัง 10 ปี

ข้ อมูลแหล่งทาการประมงพื ้นบ้ านและ
พาณิชย์

ปรากฏการณ์ขี ้ปลาวาฬ พร้ อมข้ อมูลความสูญเสียเชิง
เศรษฐกิจ

ข้ อมูลแหล่งประมงสัตว์น ้าเศรษฐกิจ

ตาแหน่งและการกระจายของท่าเทียบเรือประมงและท่าขึ ้น
สัตว์น ้าทะเล

ข้ อมูลการกระจายตัวของท่าเทียบ
เรือประมงและท่าขึ ้นสัตว์น ้าทะเล

ตาแหน่งวางปะการังเทียม

ข้ อมูลตาแหน่งการวางแนวปะการังเทียม

ข้ อมูลแหล่งทาประมงของสัตว์น ้าเศรษฐกิจ

พื ้นที่อนุรักษ์ ตามประกาศแหล่งรองรับ
หอยสองฝา

ข้ อมูลคุณภาพน ้า

ข้ อมูลโครงสร้ างพื ้นฐานสามะโนประมง
ทะเล และการเปลี่ยนแปลงประมงทะเล
จากสานักงานสถิติแห่งชาติ
ข้ อมูลสถิติประมง
ชีวประมงของปลาเศรษฐกิจ

ข้ อมูลการกระจายตัวและตัวแปรด้ านสมุทรศาสตร์

แหล่งวางไข่ปลาเศรษฐกิจ เช่นปลากะตัก

ข้ อมูลสถิติประมงทังหมด
้

ข้ อมูลปริมาณการกระจายตัวเรือประมง ทรป1.
ข้ อมูลโครงสร้ างสามะโนประมงทะเล
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