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ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทูจาก
เครื่องมืออวนลอมติดปลาทู บริเวณเขต
มาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี
พัชรี พันธุเลง และ นพรัตน นาสุชล
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง
๔๐๘ หมูที่ ๘ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๒๐
บทคัดยอ
การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติดปลาทู บริเวณเขตมาตรการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ไดดําเนินการตัง้ แตเดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2545 เก็บรวบรวม
ขอมูลจากเครื่องมืออวนลอมติดปลาทูจากแพปลาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี พบวา
มีแหลงทําการประมงตั้งแตจงั หวัดประจวบคีรีขันธถึงสุราษฎรธานี
การทําประมงหนาแนนที่สุดบริเวณ
เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี และปากน้ําหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่ระดับน้ําลึก 10 – 40
เมตร
อัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในป 2543 2544 และ 2545 อยูใ นเดือนมิถุนายน มีนาคม และกรกฎาคม
เทากับ 1,167 3,000 และ 4,000 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ องคประกอบชนิดสัตวน้ําเปนปลาทูทั้งหมด ตัวอยาง
ที่นํามาศึกษาตรวจสอบระยะความสมบูรณเพศทั้งหมด 3,838 ตัว มีเพศผู 1,686 ตัว และเพศเมีย 2,152 ตัว
พบวาชวงฤดูวางไขของปลาทูตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงมิถุนายน โดยมีชวงการวางไขสูงสุดในเดือนมีนาคม
และเมษายนของทุกป
อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียในป 2543 – 2545 เทากับ 1:1.05 1:1.32 และ 1:1.54 ตามลําดับ
ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวปลาทู ในป 2543 – 2545 อยูในรูปสมการ W =
0.0698 L2.4022 W = 0.0219 L2.8060 และ W = 0.0192 L2.8583 ตามลําดับ การแพรกระจายความยาวตลอดตัว
ปลา ความยาวเฉลี่ยสูงสุดป 2543 เทากับ 18.98 เซนติเมตร ป 2544 เทากับ 18.98 เซนติเมตร และป 2545
เทากับ 18.64 เซนติเมตร จะเห็นไดวาเครื่องมืออวนลอมติดปลาทูเปนเครื่องมือที่จับปลาทูขนาดพอแมพันธุ
เปนหลัก การศึกษาครั้งนี้ยังคงยืนยันแหลงฤดูวางไขของปลาทู และระยะเวลาปดอาวในเขตมาตรการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ําวายังคงชัดเจนและถูกตอง
คําสําคัญ : ปลาทู อวนลอมติดปลาทู เขตมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
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REPRODUCTIVE BIOLOGY OF INDO - PACIFIC MACKEREL
FROM MACKEREL ENCIRCLING GILL NET IN CONSERVATION AREA ,
PRACHUAB KHIRI KHAN, CHUMPHON AND SURAT THANI PROVINCES
Patcharee Puntuleng and Nopparat Nasuchon
Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center
408 Moo 8, Paknam, Muang, Chumphon 86120

ABSTRACT
Reproductive biology of Indo-Pacific mackerel was studied by collecting data
from mackerel encircling gill net in conservation area i.e., Prachuab Khiri Khan, Chumphon
and Surat Thani Province from January 2000 to July 2002. Fishing grounds were found
between Prachuab Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani Province of which the most
important ones were the area around Koh Samui, Koh Pangan and Koh Tao.Depth of those
important fishing grounds was 10-40 meters.
The highest average catch rate in 2000 ,2001, and 2002 were 1,167.67, 3,000 and
4,000 kilograms per day in June , March , and July, respectively. All catch was Indo-Pacific
mackerel.
Sex ratio and maturity stage were examined from the total of 1,686 male and
2,152 female of the fish. Sex ratio of male to female in 2000, 2001, and 2002 were 1:1.05 ,
1:1.32 and 1:1.54 respectively. Spawning season was resulted between February and June
with the peak in March and April. The relationship between total length and body weight of
2.4022
2.8060
the fish in 2000 – 2002 were W = 0.0698 L
W = 0.0219 L
and W = 0.0192 L2.8583,
respectively. According to their highest mean length in 2000, 2001 and 2002 which were
18.98 centimeters and 18.64 centimeters, respectively, it could be assumed that the mackerel
encircling gill net was the main fishing gear of Indo-Pacific mackerel fishing. This study
confirmed the accuracy of declared spawning ground, spawning season and closed period in
conservation area.
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คํานํา
ปลาทูมีชื่อสามัญวา Indo-Pacific mackerel เปนปลาผิวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมาก
ชนิดหนึ่งของประเทศไทย ประชาชนทั่วไปนิยมบริโภค การแพรกระจายของปลาทูพบไดทั้งทะเลฝงอาว
ไทยและฝงอันดามัน ดําริหและสมศักดิ์ (2511) กลาววาปลาทูเปนปลาที่อพยพยายถิ่น เพื่อหาสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับความตองการของชวงชีวิตนั้นๆ มีการเดินทางจากแหลงอาศัยหรือแหลงหากินไปสูแหลง
วางไข (Spawning migration) กรมประมง (2508) รายงานวาระยะเวลาการวางไขของปลาทูบริเวณอาว
ไทยฝ งตะวั นตกมีเ กือบตลอดป โดยมี การวางไข มาก 2 ชว ง คื อ ระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม และ
มิถุนายนถึงสิงหาคม ประภา (2538) พบวาปลาทูในจังหวัดประจวบคีรีขันธถึงสุราษฏรธานี พรอมวางไข
ตลอดปที่ระดับน้ําลึกมากกวา 20 เมตร วางไขมาก 2 ชวง คือ เดือนมีนาคม และมิถุนายนถึงกรกฎาคม
การทําประมงในเขตพืน้ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี มีเครื่องมือ
หลากหลายชนิดที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปลาทู มีทั้งเครื่องมือประมงพาณิชยและเครื่องมือประมงพื้นบาน
เชนอวนลอมจับปนไฟ อวนดํา อวนครอบปลากะตักปน ไฟ อวนลอมซั้ง อวนลาก อวนลอมจับปลากะตัก
กลางวัน อวนลอยปลาทู อวนลอมตะเกียง และอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งอวนลอมติดตาหรืออวนลอมติดปลาทู
ชาวบานนิยมเรียกวา “อวนเขียว” ซึ่งเปนเครื่องมือที่จับปลาทูขนาดกลางถึงขนาดใหญเปนเปาหมายหลัก
โดยเฉพาะพอแมพันธุปลาทู อวนที่ใชเปนอวนไนลอนขนาดตาอวน 4.7 เซนติเมตร ขึ้นไป ทําการประมง
ชายฝงน้ําลึกตัง้ แต 10 – 40 เมตร
ปจจุบันสถานการณดานการประมงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด มีการนําเทคโนโลยีใหมๆเขา
มาใชประโยชนพัฒนาเครื่องมือและวิธีทําการประมง กรมประมง (2544) รายงานวามีปริมาณการจับปลาทู
ในอาวไทยในป 2541 เทากับ 107,083 ตัน กรมประมง (2545) รายงานวาปริมาณการจับปลาทูในอาวไทยป
2542 เท า กั บ 125,175 ตั น แสดงให เ ห็ น ว า การนํ า ทรั พ ยากรปลาทู ขึ้ น มาใช ป ระโยชน ม ากขึ้ น ทํ า ให
ขบวนการผลิตทางธรรมชาติไมสมดุลกับการนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะในชวงฤดูปลามีไขและวางไข
บริเวณอาวไทยฝงตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธถึงสุราษฎรธานี ยุพินท (2542) กลาววาปริมาณการจับ
ปลาทูฝงอาวไทยแบงออกเปน 4 แหลงคือบริเวณอาวไทยฝงตะวันตกมีปริมาณการจับรอยละ 40 รองลงมา
รอยละ 30 บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก รอยละ 20 บริเวณกนอาวและรอยละ 10 บริเวณอาวไทยตอนใต
จากการที่จับปลาทูมาใชประโยชนเกินศักยการผลิต ประกอบกับการศึกษาที่ผานมาของกรม
ประมงพบว า แหล ง และฤดู ว างไข ที่ สํ า คั ญ ของปลาทู บ ริ เ วณอ า วไทยฝ ง ตะวั น ตก คื อ บริ เ วณจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี กรมประมงจึงไดเริ่มออกมาตรการอนุรักษปลาทูในอาวไทย อุษา
(2540) ไดกลาวถึงมาตรการที่ใ ชอนุรักษทรัพยากรปลาทูในอ าวไทยโดยประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตั้งแตป 2504 - 2527 รวม 8 ฉบับโดยประกาศกระทรวงฯ ป 2527 (ภาคผนวก ก) ไดกําหนดหาม
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ใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงใน ฤดู ป ลาที่ มี ไ ข วางไข เ ลี้ ย งลู ก ในท อ งที่ บ างแห ง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ ถึง 31 มีนาคม ของทุกป บริเวณทะเลในอาวไทย
ดานจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร และสุราษฎรธานี เปนแหลงซึ่งสัตวน้ําบางชนิดวางไขและเลี้ยง
ตัวในวัยออน โดยเฉพาะสัตวน้ําประเภทปลาทูที่มีการไข วางไข เลี้ยงลูกและเจริญเติบโตในระยะเวลาและ
บริเวณดังกลาว หามใชเครื่องมืออวนลากคู อวนลากเดี่ยวประกอบแผนตะเฆ หรือ อวนลอมจับ (ยกเวน
โปะ) และอวนติดตาที่มีขนาดชองตาเล็กกวา 4.7 เซนติเมตร และตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม
ของทุกปเปนฤดูปลาวางไขและอนุรักษลูกปลา กําหนดหามเครื่องมือ อวนลากคู อวนลากเดี่ยวประกอบแผน
ตะเฆ อวนลอมจับ (ยกเวนโปะ) เวนแตอวนลากคานถาง หรืออวนลากแผนตะเฆมีคานถาง (อวนลากแคระ)
และชาวประมงมีการพัฒนาและดัดแปลงเครื่องมือบางประเภทในการจับพอแมพันธุสัตวน้ําและสัตวน้ําวัย
ออนเปนจํานวนมาก เพื่อแกไขปญหาและปองกันมิใหพอแมพันธุสัตวน้ําและสัตวน้ําวัยออนถูกจับมากเกิน
ควร และผลการศึกษาวิชาการถึงแหลงฤดูวางไขของปลาทูในพื้นที่อยางตอเนื่อง จึงไดมีประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณฉบับป 2542 ลงวันที่ 24 กันยายน 2542 (ภาคผนวก ข ) เรื่องกําหนดหามใชเครื่องมือทํา
การประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลามีไข วางไขและเลี้ยงตัวในระยะวัยออน ในทองที่กําหนด
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ชุ ม พร และสุ ร าษฎร ธ านี ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด 15 กุ ม ภาพั น ธ ถึ ง 15
พฤษภาคมของทุกป โดยหามเครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใชประกอบเรือกล (ยกเวนอวนลากที่ใชประกอบ
เรือกล ขนาดความยาวเรือไมเกิน 16 เมตร ทําการประมงไดเฉพาะกลางคืน) เครื่องมืออวนติดตาที่ใช
ประกอบเรือกล ทําการประมงดวยวิธีการลอมติดปลาทูหรือดวยวิธีการอื่นใดที่คลายคลึงกัน อวนลอมจับทุก
ชนิดที่ใชประกอบเรือกล อวนครอบ อวนชอน หรืออวนยกที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องปนไฟทํา
การประมงปลากะตัก และเครื่องมืออวนรุนที่ใชประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวเกิน14 เมตร ขึ้นไป เพื่อ
ปกปองการทําลายพันธุสัตวน้ํา ใหสัตวน้ํามีโอกาสแพรขยายพันธุและเลี้ยงตัวใหมีขนาดโตเพียงพอเหมาะสม
ตอการนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะพอแมพันธุปลาทูไดมีโอกาสวางไข
จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2527 มีการเปลี่ยนแปลงเปนประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ป 2542 พบวามีการหามเครื่องมือประมงบางประเภทเพิ่มเติมขึ้นมา โดยเฉพาะอวนลอม
ติดปลาทู เปนเหตุใหชาวประมงที่ไดรับผลกระทบรองเรียนถึงความเดือดรอนที่เกิดขึ้น ชาวประมงบางสวน
ยังคงยืนยันวาประกาศฯ ป 2542 สรางความเดือดรอนและเกิดผลกระทบตอเนื่องตอชุมชนชายฝงทะเลตาม
ประกาศฯ จนไมสามารถยอมรับได จึงไดทําหนังสือรองเรียน (ภาคผนวก ค) และมีมติวาควรฟองกระทรวง
เกษตรและสหกรณและกรมประมง (ภาคผนวก ง)
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเนนเฉพาะทรัพยากรปลาทูจากการทําประมงอวนลอมติดปลาทู
แหลงทําประมง แหลงและฤดูวางไข ระยะความสมบูรณเพศปลาทูในพื้นที่มาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตว
น้ํา เพราะเปนเครื่องมือที่จับพอแมพันธุปลาทูเปนเปาหมายหลัก ผลการศึกษาจะเปนประโยชนทางดานการ
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วิ เ คราะห ช ว งเวลาวางไข ฤดู ว างไข แหล ง วางไข และแหลงทําประมง ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับ
การบริหารจัดการเครื่องมือประมงและทรัพยากรประมงทะเลตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงลักษณะการทําประมง แหลงทําการประมง และอัตราการจับของอวนลอมติด
ปลาทูในเขตมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี
2. เพื่อทราบชีววิทยาสืบพันธุของปลาทูที่จับไดดวยอวนลอมติดปลาทูในเขตมาตรการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา ประกอบดวย
2.1. ระยะความสมบูรณเพศ
2.2. ดัชนีความสมบูรณ
2.3. อัตราสวนเพศ
2.4. ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวปลา
2.5. การกระจายความถี่ความยาวตลอดตัวของปลา
วิธีดําเนินการ
1. แบบแผนการวิจัย
1.1 สถานที่ดําเนินการ
ทําการรวบรวมขอมูลและสุมตัวอยางปลาทูที่ทําการประมงดวยเครื่องมืออวน
ลอมติดปลาทูบริเวณทาเทียบเรือประมงพาณิชยและแพปลาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ สุราษฎร
ธานี (รูปที่ 1)
1.2 ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม ป 2543 2544 และ 2545
2. วิธีการรวบรวมขอมูล
2.1 รวบรวมขอมูลจากเรืออวนลอมติดปลาทู เปนประจําทุกเดือนๆละ 5 วัน รวมทั้ง
สัมภาษณชาวประมงเกีย่ วกับแหลงทําการประมง วิธีการทําประมง อัตราการจับ การลงแรงประมง สุม
ตัวอยางสัตวนา้ํ เพื่อทําการคัดแยกชนิด วัดขนาด และอืน่ ๆ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการศึกษา
2.2 จัดซื้อตัวอยางปลาทู เพื่อศึกษาทางดานชีววิทยาสืบพันธุเปนประจําทุกเดือน โดย
การผาทองปลาเพื่อแยกเพศ พรอมทั้งบันทึกระยะการพัฒนาของรังไขและถุงน้ําเชื้อ จากนั้นชั่งน้ําหนักของรัง
ไข แ ละถุ ง น้ํ า เชื้ อ ของปลาแต ล ะตั ว แล ว นํ า มาหาค า เฉลี่ ย ดั ช นี ค วามสมบู ร ณ เ พศ (Gonadosomatic
index,GSI)
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รูปที่ 1 แสดงจุดเก็บตัวอยางบริเวณแพปลาในเขตพื้นทีม่ าตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ป 2543 - 2545
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3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสํารวจนํามาวิเคราะหทางดานอัตราการจับ องคประกอบ
ชนิดสัตวน้ํา และขนาดของทรัพยากรที่จับไดจากเครื่องมืออวนลอมติดปลาทู และแหลงทําการประมง ใน
การประเมินอัตราการจับ ใชสูตรดังนี้ (อางตาม พีระและคณะ, 2543)
อัตราการจับเฉลี่ยตอเดือน
n

∑χ
Aj

=

i =1
n

∑t
i =1

เมื่อ

Aj

=

χi

=

ti

=

n

=

i

i

อัตราการจับเฉลี่ยตอวันในเดือน j (กิโลกรัมตอวัน)
ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดในเที่ยวเรือ i ที่สุมตัวอยาง (กิโลกรัม)
จํานวนวันที่ออกทําการประมงในเที่ยวเรือ i ที่สุมตัวอยาง (วัน)
จํานวนเที่ยวเรือที่สุมตัวอยางในเดือน j (เที่ยว)

3.2 ฤดูสืบพันธุวางไข
3.2.1 พิจารณาจากระยะความสมบูรณเพศ ระยะพัฒนารังไขและถุงน้ําเชื้อของ
ปลาทูซึ่ง Holden and Raitt (1974) แบงเปน 5 ระยะดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 Immature
รังไขมีลักษณะคลายเสนดายอยูแนบติดกระดูกสันหลัง มีสีโปรงใสจนถึง
สีน้ําตาลออน มองไมเห็นเม็ดไข รังไขมีขนาดเล็ก และถุงน้ําเชื้อมีลักษณะ
เรียวเปนแผนแบน โปรงแสงมีสีน้ําตาลอมขาวจางๆ อยูแ นบติดกระดูกสัน
หลัง ทั้งรังไขและถุงน้ําเชื้อมีขนาดหนึ่งในสามของสวนทอง
ระยะที่ 2 Maturing virgin and recovering spent
รังไขและถุงน้าํ เชื้อมีขนาดหนึ่งสวนสองของชองทอง รังไขมีขนาดใหญ
ขึ้น เริ่มปรากฏเสนเลือดฝอยที่ผนังรังไข ไขยังไมแยกออกเปนเม็ดใหเห็น
ชัดเจน ยังเปนสีชมพูอมสม ถุงน้ําเชื้อยังมีขนาดกวางและหนาขึน้ ทึบแสง
ดานตนขัว้ ถุงน้ําเชื้อยังไมโปงพองเปนถุง คงมีสีคอนขางขาว
ระยะที่ 3 Ripening
รังไขและถุงน้าํ เชื้อมีขนาดสองในสามของชองทอง รังไขขยายความหนา
และยาวขึ้นมีเสนเลือดฝอยที่ผนังรังไขใหญขึ้น เม็ดไขกลม ทึบแสง มีสี
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เหลืองปนชมพูจัด และมี ลั ก ษณะเป น เม็ ด เล็ ก ๆ ปรากฏอยู ทั่ ว ไป
สามารถมองเห็นเม็ดไข ถุงน้ําเชื้อมีขนาดหนาขึ้นสีคอนขางขาวอมเทา
ออน มีน้ําเชื้อสะสมอยูบางในทอกลางถุงน้ําเชื้อ
ระยะที่ 4 Ripe
รังไขและถุงน้ําเชื้อมีขนาดตั้งแตสองในสาม จนถึงเต็มชองทอง รังไขเปน
สีชมพูอมสม และมีเสนเลือดบนสวนพื้นผิวเดนชัด มองเห็นเม็ดไขสวน
ใหญหลุดจากผนังรังไข ไขสีเหลืองบางสวนแตฟองไขสวนใหญมองจะ
โปรงแสงสุกเต็มที่ ผนังรังไขบางใส เมื่อกดบีบทองเบาๆ มีไขไหลออกมา
ถุงน้ําเชื้อมีสีขาวยาวเต็มชองทองและอูมขึ้น สีครีมอมขาวคลายน้ํานมและ
ดูออนนุม ทอน้ําเชื้อพองขยายเปนถุงมีน้ําเชื้ออยูเต็มขางใน ถากดทองเบาๆ
มีน้ําเชื้อสีขาวไหลออกทางรูทวาร
ระยะที่ 5 Spent
รังไขและถุงน้าํ เชื้อลดขนาดลงเหลือเพียงหนึ่งในสองของชองทอง ผนัง
ของรังไขและถุงน้ําเชื้อมีลักษณะแฟบลง รังไขอาจจะมี เม็ดไขที่สุกจัด
และไขเม็ดเล็กๆ ทึบแสงหลงเหลืออยู รังไขดูมีสีมัวลง ถุงน้ําเชื้อมีสีแดง
คล้ําช้ําและนุมมีน้ําเชื้อหลงเหลืออยูในทอน้ําเชื้อบาง
ระยะความสมบูร ณ เ พศ วิ เ คราะหข อ มูล จากระยะความสมบู ร ณ เ พศ ในระยะที่ 1-2
จัดเปนชวงที่ปลายังไมพรอมที่จะผสมพันธุและวางไข (Immature) ในระยะที่ 3-5 แสดงวาปลาพรอมที่จะ
ผสมพันธุและวางไข (Mature) หารอยละของความสมบูรณเพศของปลาทูเพศผูและเพศเมียในแตละเดือน
ถามีรอยละของความสมบูรณเพศในชวง (Mature) สูง จัดเปนชวงที่ปลาสมบูรณเพศซึ่งพรอมที่จะผสมพันธุ
และวางไขสูง
3.2.2 ดัชนีความสมบูรณเพศ (Gonadosomatic index, GSI) โดยนําเอา
น้ําหนักรังไขหรือถุงน้ําเชื้อที่มีระยะเจริญพันธุระยะที่ 1-5 มาคํานวณหาดัชนีความสมบูรณเพศ ตามวิธีการ
ของ Yuen and June (1957) คือ
GSI = (GW/BW) x 102

เมื่อ GW

=

BW

=

น้ําหนักของถุงน้ําเชื้อหรือรังไข (gonad weight)(กรัม)
น้ําหนักของปลาตัวที่นํามาศึกษา (body weight)(กรัม)
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เมื่อไดคา GSI ของปลาแตละตัวแลว คํานวณหาคาเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณเพศ
Gonadosomatic index) ของปลาแตละเพศในแตละเดือน

(Mean

3.3 อัตราสวนเพศ
จากขอมูลปลาทูที่แยกเพศแลวในแตละเดือน นํามาศึกษาอัตราสวนเพศ โดย
ตั้งสมมติฐานใหเพศผูเทากับเพศเมีย (1: 1) ทดสอบทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % วิเคราะหโดยวิธี
2
ไควสแควร (Snedecor and Cocharn, 1973) ตามสมการ (คา χ 0.05,1 = 3.8415 )

χ
เมื่อ

2

2

(Observed − Expected)
= ∑
Expected

คาที่ไดจากการสุมตัวอยาง
Expected
= คาที่คาดหวังไววาจะเกิดขึ้นจากการคํานวณ
3.4 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวปลา
ชั่งน้ําหนักและวัดความยาวตลอดตัวปลาเพศผูและเพศเมียแตละตัวแลวนํามาหา
ความสัมพันธในรูปสมการตาม Rounsefell and Everhart (1953) มีสมการความสัมพันธคือ
Observed

หรือ
เมื่อ

W
log W

=

= aLb
= log a+b log L

W

=

L

=

a,b

=

น้ําหนักของสัตวน้ําแตละตัว (กรัม)
ความยาวของสัตวน้ําแตละตัว (เซนติเมตร)
คาคงที่ ที่หาไดจากความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง

จากการใชสมการเชิงเสนถดถอย (Linear regression analysis)
3.5 การกระจายความถี่ความยาวตลอดตัวของปลาความยาวตลอดตัวปลา
นําขอมูลการกระจายความถี่ความยาวตลอดตัวในแตละอันตรภาคชั้นเทากับ 0.5
เซนติเมตร เพือ่ สรางกราฟโดยใชโปรแกรม FiSAT รวบรวมโดย Sparre and Venema (1992)

ผลการศึกษาและวิจารณผล
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1. ลักษณะการทําประมง แหลงทําการประมง และอัตราการการจับของอวนลอมติดปลาทูใน
เขตมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี
อวนลอมติดปลาทูเปนเครื่องมือที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปลาทูเปนอยางมาก จากการศึกษา
ในพื้นที่ปดอาวในป 2543 - 2545 พบวาเรือที่ทําการประมงอวนลอมติดปลาทูสวนมากจะเปลี่ยนเครื่องมือมา
จาก อวนลอมจับปนไฟ อวนดํา และอวนครอบปลากะตักปนไฟซึ่งเปนเครื่องมือที่หามทําการประมงในชวง
ปดอาว เปนเรือประมงพาณิชยขนาดความยาว 13 - 24 เมตร กําลังเครื่องยนต 100 - 375 แรงมา ความยาวอวน
400 - 1,320 เมตร ความลึกอวน 36 - 60 เมตร เนื้ออวนเปนอวนไนลอนสีเขียว ขนาดตาอวนไมต่ํากวา 4.7
เซนติเมตรชาวประมงเรียกวา “อวนเขียว” เรืออวนลอมติดตาหรืออวนลอมติดปลาทู จะทําการประมงเวลา
กลางคืน มีอุปกรณชวยในการคนหาฝูงปลา คือโซนาร เอคโคซาวนเดอร และอุปกรณอื่นๆ ไดแก ไฟฉายใช
คนหาฝูงปลา ไฟใตน้ําและ สปอตไลทสําหรับไลปลา ทุนไฟสําหรับบอกตําแหนงหูอวน เรือวิ่งหาฝูงปลา
และใชอุปกรณชวยในการหาฝูงปลา เมื่อพบฝูงปลาทูจะปลอยอวนลอมฝูง แลวเรือเขาไปในวงอวนเปดไฟให
สวางใชสปอตไลท สองไปรอบวงอวนและเปดไฟกระพริบใตน้ํา เพื่อใหปลาทูแตกฝูงวายชนอวน จากนั้นจึง
เริ่มกูอวน ปลาที่ติดอวนจะปลดบนเรือ (รูปที่ 2 ) แรงงานประมงที่ใชประมาณ 20 - 30 คน เรือจะทําการ
ประมงไดเฉลี่ย 1 ครั้งตอคืน แตถาไมพบฝูงปลาจะไมวางอวน สัตวน้ําที่จับได คือ ปลาทูขนาดกลางและ
ขนาดใหญเปนหลัก

รูปที่ 2 การทําประมงอวนลอมติดปลาทูบริเวณเขตมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวนา้ํ ป 2543 - 2545
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การทําประมงอวนลอมติดปลาทูบริเวณ เขตมาตรการอนุรักษฯ พบวาในป 2543 เมื่อเริ่มใช
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ 24 กันยายน 2542 พบมีเรืออวนลอมติดปลาทูจํานวนประมาณ
80 ลํา ทําการประมงโดยชาวประมงใหเหตุผลวาไมสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงไดทัน จึงขออนุโลม
ทําการประมง เดือนมกราคมพบทําการประมงบริเวณอําเภอทับสะแกและดานใตเกาะจาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เดือนกุมภาพันธทําการประมงบริเวณตะวันออกของเกาะสมุยและตะวันตกของเกาะเตา
เดือนมีนาคมและเมษายนมีการทําประมงทั่วไปตั้งแตบริเวณตะวันตกของเกาะเตาไปจนถึงดานใตของ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ระดับน้ําลึก 14 – 34 เมตร
ป 2544 ไดมีการรองเรียนจากชาวประมงเพื่อขอทําการประมงเครื่องมืออวนลอมติดปลาทู โดย
อางวากรมประมงยังไมไดศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําการประมงชนิดนี้ จึงมีเรือประมงเขามาทําการ
ประมงในเขตมาตรการอนุรักษฯ ตอมาไดมีขอตกลงอนุโลมใหศึกษาผลกระทบจากการทําประมงปลาทู
รว มกั บชาวประมงเพื่ อผลประโยชน ทางวิ ชาการอี ก ครั้ง รวมทั้งมี ห นว ยงานอื่น เข ารว มศึ ก ษาด ว ย เช น
สถาบันการศึกษา ตัวแทนสมาคมประมงแหงประเทศไทย ตัวแทนสมาคมประมงในพื้นที่ ตัวแทนเครื่องมือ
ประมงพื้นบานและประมงพาณิชย และสื่อมวลชน โดยมีเรืออวนลอมติดปลาทูทําการประมงประมาณ 73
ลํา เดือนมกราคมพบทําการประมงบริเวณดานตะวันออกของเกาะสมุย ดานตะวันตกและตะวันออกของเกาะ
พะงัน เดือนกุมภาพันธทําการประมงดานเหนือและดานตะวันตกของเกาะเตา ดานตะวันตกเฉียงเหนือของ
เกาะพะงัน เดือนเมษายนและพฤษภาคมจะทําการประมงหนาแนนบริเวณดานเหนือและดานตะวันตกของ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ระดับน้ําลึก 14 – 35 เมตร
ป 2545 ในชวงกอนปดอาวเดือนมกราคมและตนเดือนกุมภาพันธ มีเรืออวนลอมติดปลาทูทํา
การประมงประมาณ 30-40 ลํา เปนเรือจากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และเรือจากอําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร ทําการประมงบริเวณดานเหนือและตะวันตกของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี น้าํ
ลึกประมาณ 14 – 30 เมตร ในระหวางปดอาวมีเรืออวนลอมติดปลาทูทําการประมงในพื้นที่ดังกลาวบาง
เล็กนอย แตไมพบเครื่องมือชนิดนี้ทําการประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพรจะพบเรือประมงพื้นบานเปนเรือหางยาวและเครื่องกลางลํา ขนาดความยาวไมเกิน 14 เมตร
ประมาณ 5 ลํา ทําการประมงอวนลอมติดปลาทูในบริเวณอาวปะทิว ดานตะวันตกของเกาะจระเข เกาะงาม
จังหวัดชุมพร น้ําลึกประมาณ 14 – 20 เมตร ชวงหลังเปดอาวเรืออวนลอมติดปลาทูบางสวนที่ยังคงทําการ
ประมงดวยเครื่องมือชนิดนี้ บริเวณตะวันออกของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ระดับน้ําลึก 22 – 25 เมตร
สวนเรือประมงพื้นบานจังหวัดชุมพรทําการประมงดานตะวันออกอาวของปะทิว จังหวัดชุมพร ระดับน้ําลึก
10 – 12 เมตร
โดยภาพรวมพบวาแหลงทําการประมงมีอยูท ั่วไป ตั้งแตจังหวัดประจวบคีรีขันธถึงจังหวัด
สุราษฎรธานีในระดับน้ําลึก 10 – 40 เมตร การทําประมงหนาแนนที่สดุ ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
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พฤษภาคมและพบทรัพยากรปลาทูหนาแนนบริเวณ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
และบริเวณหนาปากน้ําหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระดับน้ําลึก 11 –30 เมตร (รูปที่ 3) และ
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รูปที่ 3 แผนที่แหลงทําการประมงอวนลอมติดปลาทูบริเวณเขตมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวนา้ํ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี
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สอดคลองกับประภา (2538) พบวาแหล งที่ปลาทู วางไข ม ากอยู บ ริ เ วณอ า วไทยฝ ง ตะวั น ตกตั้ ง แต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึงสุราษฎรธานี บริเวณทับสะแก บอทองหลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ บริเวณ
เกาะเสม็ด เกาะมาตรา บอแกส และหลังสวน จังหวัดชุมพร และ บริเวณเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี แสดง
ใหเห็นวาแหลงทําการประมงของอวนลอมติดปลาทูป 2543 – 2545 กับแหลงวางไขของปลาทูเปนแหลง
เและบริเวณเดียวกัน พรอมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการแพรกระจายของสัตวน้ําวัยออน รังสรรค (2533) และ
จงกลณี (2534) พบลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจวัยออนมีการแพรกระจายอยูบริเวณดังกลาว นับวาเปนแหลงวางไข
และเลี้ยงตัวของสัตวน้ําวัยออนที่สําคัญของอาวไทยฝงตะวันตก อัตราการจับเฉลี่ยของอวนลอมติดปลาทู ป
2543 เดือนมกราคมถึงมิถุนายน เทากับ 670 1,025 1,083.33 699 1,121.60 และ 1,167.67 กก./วัน
ตามลําดับ ป 2544 มีอัตราการจับเฉลี่ยในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม เทากับ 1,104 1,039.73 3,000
1,448.13 และ 1,945.43 กก./วัน ตามลําดับ และในป 2545 เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม เทากับ 3,320.80
1,699 2,221.69 2,340 1,933.33 3,000 และ 4,000 กก./วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 1 ) จะเห็นไดวาอัตราการ
จับเฉลี่ยของอวนลอมติดปลาทูทั้งสามปแตละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยูในชวง 670 – 4,000 กก./วัน
ทั้งนี้เนื่องจากบางเดือนมีคลื่นลมแรงและน้ําเชี่ยวเรือไมสามารถวางอวนได เรืออวนลอมติดปลาทูจะทําการ
ประมงตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมเนื่องจากเปนชวงที่สามารถจับปลาทูไดมาก ป 2543 –
2545 องคประกอบชนิดสัตวน้ําจากการทําประมงอวนลอมติดปลาทูพบเปนปลาทูทั้งหมด หลังจากเปดอาว
เรืออวนลอมติดปลาทูที่ปรับเปลี่ยนมาจากเครื่องมืออวนลอมจับปนไฟ อวนดํา หรืออวนครอบปลากะตัก
ปนไฟ จะกลับไปทําการประมงแบบเดิม ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวมีปลาทูขนาดเล็กและขนาดเริ่ม
สาวเขามาในขายการประมงมากขึ้นทําใหชาวประมงไมนิยมทําการประมงดวยเครื่องมือชนิดนี้ เนื่องจาก
ชาวประมงมีสัตวน้ําเปาหมายที่เปลี่ยนไป
ตารางที่ 1 อัตราการจับเฉลี่ย (กก./วัน) ของอวนลอมติดปลาทูที่นําสัตวน้ําขึ้นที่แพปลา บริเวณเขตมาตรการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ป 2543 – 2545
ป
2543
2544
2545

ม.ค.
670
1,104
3,320.80

ก.พ.
1,025
1,039.73
1,699

มี.ค.
1,083.33
3,000
2,221.69

เม.ย.
699
1,448.13
2,340

พ.ค.
1,121.60
1,945.43
1,933.33

มิ.ย.
1,167.67
3,000

ก.ค.
4,000
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2. ชี ว วิ ท ยาการสื บ พั น ธุ ข อง ปลาทูที่จับไดดวยอวนลอมติดปลาทูในเขตมาตรการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
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ความสมบูรณเพศ ( รูปที่ 4 )
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รูปที่ 4 รอยละของความสมบูรณเพศ ( % Maturity ) และดัชนีความสมบูรณ ( GSI ) ของปลาทูเพศผูและ
เพศเมีย
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2.1 ระยะความสมบูรณเพศ
จากการศึกษาระยะความสมบูรณเพศระยะที่ 3-4 พบวาในป 2543 ปลาทูทั้งสองเพศ
ความสมบูรณเพศ ของทุกเดือนมากกวารอยละ 50 โดยเพศผูและเพศเมียพรอมที่จะปลอยน้ําเชื้อและวางไข
มากในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงมิถุนายนแตมากที่สุดในชวงระหวางเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ป
2544 พบปลามีรอยละของระยะความสมบูรณเพศสูงทุกเดือนเชนกัน ปลาเพศผูและเพศเมียพรอมที่ปลอย
น้ําเชื้อและวางไขมากในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงพฤษภาคม มากที่สุดในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ
ถึงเมษายนเชนกัน สําหรับป 2545 เพศผูและเพศเมียพรอมปลอยน้ําเชื้อและวางไขมากที่สุดเห็นไดอยาง
ชัดเจนในชวงระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งตรงกับรายงานของโอภาสและสงา (ไมปรากฏปที่พิมพ)
และสงาและโอภาส (ไมปรากฏปที่พิมพ) รายงานวาปลาทูบริเวณอาวไทยฝงตะวันตกวางไขมากในชวงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของประภา (2538) ที่พบปลาทูวางไขตลอดทั้งป เดือนที่มีไขแก
พรอมที่จะวางไขมากที่สุด 2 ชวง คือชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม และชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
และจินดา (2539) พบวาปลาทูในแหลงเดียวกันมีระยะความสมบูรณเพศมากในชวงระหวางเดือนมกราคมถึง
มีนาคมและชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม จะเห็นไดวาชวงระยะความสมบูรณเพศของปลาทูใน
แตละปจะผันแปรไมแนนอน อาจจะมีการเหลื่อมล้ํากันบางระหวางเดือน ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ สันต
และสนั่น (2505) และ อุรุพันธุ (2508, 2510) วาชวงแรกที่ปลาทูพรอมจะผสมพันธุและวางไข คือ เดือน
กุมภาพันธถึงมีนาคม และชวงหลังในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และปลาทูจะวางไขชาหรือเร็วกวากําหนด
ประมาณ 1 เดือน สรุปโดยภาพรวมพบวาบริเวณอาวไทยฝงตะวันตก ระหวางป 2543 - 2545 ชวงระยะที่ปลา
ทูพรอมที่จะผสมพันธุและวางไข คือ เดือนกุมภาพันธถึงมิถุนายน
2.2 ดัชนีความสมบูรณเพศ (GSI)
จากการศึกษาปลาทูในชวงป 2543-2545 เปนจํานวน 3,838 ตัว ประกอบดวยเพศผู 1,686
ตัว และเพศเมีย 2,512 ตัว พบวา คาเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณเพศของปลาทั้งสองเพศ ในแตละปมีแนวโนมไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยในป 2543 คาเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณเพศของปลาเพศผูและเพศเมียจะสูงมากระหวาง
เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนเหมือนกัน เพศผูมีคาเทากับ 5.69 5.79 5.15 และ 7.08 ตามลําดับ สวนเพศเมียมีคา
เทากับ 5.50 4.53 4.17 และ 4.87 ตามลําดับ ในขณะที่เพศเมียพบสูงมากในเดือนมีนาคมมีคาเทากับ 5.50 ป
2544 พบคาเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณเพศของเพศผูสูงมากในเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม มีคาเทากับ 5.48 และ
5.49 ตามลําดับ ในขณะที่เพศเมียพบสูงมากในเดือนกุมภาพันธมีคาเทากับ 7.93 และเดือนเมษายน มีคา
เทากับ 6.75 สวนป 2545 พบวาปลาทั้งสองเพศมีคาสูงมากอยูในระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายนเหมือนกัน
เพศผูมีคาเทากับ 4.42 และ 6.89 เพศเมียมีคาเทากับ 3.85 และ 7.28 ตามลําดับ เห็นไดวาฤดูวางไขของปลาทู
เมื่อพิจารณาจากคาดัชนีความสมบูรณเพศ จะสอดคลองกับรอยละของระยะความสมบูรณเพศ ซึ่งจะสูงต่ํา
สอดคลองกันโดยเฉพาะชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนของทุกปจะเปนชวงที่ปลาทูวางไขสูง
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2.3 อัตราสวนเพศ
จากการศึกษาปลาทูทั้งหมด 3,838 ตัว ประกอบดวยเพศผู 1,686 ตัว และเพศเมีย 2,152ตัว
เมื่อพิจารณารายป มีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียโดยรวมในป 2543 2544 และ 2545 เทากับ 1:1.05 1:1.32
และ 1:1.54 ตามลําดับ คาทดสอบไควสแควร ที่ไดในป 2543 ไมมคี วามแตกตางกัน (P>0.05) แสดงวา
อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:1 สวนป 2544 และ 2545 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
แสดงวาอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียไมเทากับ 1:1 ปลาทูเพศเมียมากกวาเพศผู (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ทดสอบอัตราสวนเพศโดยวิธีไควสแควรของปลาทูบริเวณเขตมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฏรธานีระหวางป 2543 – 2545

มกราคม 2543
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

รวม
299
466
236
238
211
120

จํานวนตัวอยาง
เพศผู
158
269
94
106
89
50

รวม

1,570

มกราคม 2544
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

เพศเมีย
141
197
142
132
122
70

อัตราสวนเพศ
เพศผู : เพศเมีย
1:0.89
1:0.73
1:1.51
1:1.25
1:1.37
1:1.40

คาไควสแควร
(χ2)
0.96
11.12*
9.76*
2.84
5.16*
3.34

766

804

1:1.05

0.92

240
117
120
120
120

87
44
63
53
62

153
73
57
67
58

1:1.76
1:1.66
1:0.90
1:1.26
1:0.94

18.16*
7.18*
0.30
1.64
0.14

รวม

717

309

408

1:1.32

13.66*

มกราคม 2545
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

237
240
237
240
239
119
239

127
31
108
158
111
20
56

110
209
129
82
128
99
183

1:0.87
1:6.74
1:1.19
1:0.52
1:1.15
1:4.95
1:3.27

1.22
132.02*
1.86
24.06*
1.20
52.44*
67.48*

รวม

1,551

611

940

1:1.54

69.78*

เดือน

หมายเหตุ : ตารางไควสแควร = 3.841 , df = 1
* = ระดับความเชือ่ มั่นที่ 95%
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เมื่อพิจารณาเปนรายเดือน พบวา เดือน ที่มีอัตราสวนเพศปลาเพศผูตอเพศเมียที่ไมแตกตาง
กัน มีผลใหปลาทูมีโอกาสผสมพันธุและวางไขสูงกวาเดือนที่มีอัตราสวนเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(P<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวาป 2545 อัตราสวนเพศมีการเปลี่ยนแปลงมากอยางเห็นไดชัดเจน
ในเดือนกุมภาพันธ มิถุนายน และกรกฎาคม
2.4 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวปลา
จากการสุมตัวอยางปลาทูในป 2543 2544 และ 2545 จํานวน 1,413 605 และ 1,335 ตัว
ตามลําดับ ขนาดความยาวต่ําสุดของลําตัวเทากับ 15.3 เซนติเมตร ขนาดความยาวสูงสุดของลําตัวเทากับ 21.2
เซนติเมตร นํามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวปลาไดผลดังตอไปนี้
ป 2543
ปลารวมเพศ W =0.0698 L2.4022
r2 = 0.8246
ป 2544
ปลารวมเพศ W = 0.0219 L2.8060
r2 = 0.8433
ป 2545
ปลารวมเพศ W = 0.0192 L2.8583
r2 = 0.8256
ผลการใช t – test ทดสอบความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักของปลาทูรวม
เพศในป 2543 2544 และ 2545 พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (ทดสอบคา r พบวาปฏิเสธ H0
ทั้งหมด P<0.05) คาคํานวณไดเทากับ 81.45 56.96 และ 79.44 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา t 0.025, 1 = 1.96
(รูปที่ 5 )
2.5 การกระจายความถี่ความยาวตลอดตัวปลา
นําขอมูลปลาทูที่รวบรวมได มากระจายความถี่ในแตละชวงความยาวเปนรายแตละป พบวา
ป 2543 2544 ปลาที่เขามาในขายการประมงมีขนาดความยาวอยูระหวาง 15.0 – 22.0 เซนติเมตร และ ป
2545 มีขนาดความยาวอยูระหวาง 14.5 – 22.0 เซนติเมตร โดยมีขนาดความยาวเฉลี่ยในเดือนเมษายน ป
2543 และ 2544 เทากับ 18.98 เซนติเมตร สวนป 2545 ขนาดความยาวเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 18.64 เซนติเมตร
ในเดือนเมษายนเชนกัน (รูปที่ 6 ) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม 3 ป ในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงเมษายน
พบปลาขนาดใหญที่มีขนาดความยาวตลอดตัวระหวาง 17.0 – 22.0 เซนติเมตร เขามาในขายการประมงเปน
จํานวนมาก ซึ่งรัตนา (2544) ศึกษาขนาดความยาวแรกเริ่มสืบพันธุของปลาทูบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก
เทากับ 18.49 เซนติเมตร ดังนั้นปลาทูที่จับโดยเครื่องมืออวนลอมติดปลาทู จึงจัดเปนขนาดพอแมพนั ธุที่
พรอมจะผสมพันธุและวางไขในชวงปดอาว และเดือนพฤษภาคมก็เริ่มพบปลาขนาดกลางที่มีความยาว 14.5
เซนติเมตร เขามาทดแทน (รูปที่ 7 )

20
150
n = 1,413

ป 2543

W = 0.0698 L

2.4022

2

Weight (gm)

r = 0.8246
100

50

0
13

16

19
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25

Total length (cm)

Observed

Calculated

150
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W = 0.0219 L

ป 2544

2.8060

2

r = 0.8433

Weight (gm)

100

50

0
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16
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25

Total length (cm)
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150
n = 1,335
W = 0.0192 L

ป 2545

2.8583

2

r = 0.8256

Weight (gm)

100

50

0
13

16

19

22

25

Total length (cm)

Observed

Calculated

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวปลาของปลาทู ป 2543 - 2545
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ป 2544
ป 2543
ป 2545
รูปที่ 6 การกระจายความถี่ตามความยาวตลอดตัวของปลาทูที่จับไดจากอวนลอมติดปลาทูในในป 2543ป 2545

รูปที่ 7 การกระจายความถี่ตามความยาวตลอดตัวของปลาทูรวมที่จับไดจากอวนลอมติดปลาทูในป 2543ป 2545
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สรุป
“อวนลอมติดปลาทู” เปนเครื่องมือที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปลาทูเปนอยางมากโดยเฉพาะ
พอแมพันธุปลาทู อวนลอมติดปลาทูมีขนาดตาอวนไมต่ํากวา 4.7 เซนติเมตร ใชวิธีการลอมติด องคประกอบ
ชนิดสัตวน้ําหลักคือปลาทูขนาดกลางและขนาดใหญ จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2542 ได
หามเครื่องมือประมงชนิดนีท้ ําการประมงในชวงมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา เนื่องจากจับพอแมพันธุ
ปลาทูเปนจํานวนมาก ทําใหชาวประมงที่ทาํ การประมงชนิดนี้ไดรับความเดือดรอน จึงรองเรียนขอผอนผัน
เพื่อทําการประมง และขอศึกษาวิชาการรวมกับกรมประมง หลังจากมีการศึกษารวมระหวางตัวแทน
ชาวประมงกับกรมประมงและตัวแทนสมาคม สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชล ในป 2544 ชาวประมงเริ่ม
เขาใจและยอมรับมาตรการอนุรักษฯ มากขึ้น ป 2545 ยังคงมีการทําประมงชนิดนีบ้ างบางสวน แสดงให
เห็นถึงความรวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงมากขึ้น
แหลงทําการประมงอวนลอมติดปลาทูพบทําการประมงตั้งแตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึง
จังหวัดสุราษฎรธานี ระดับน้ําลึก 10 – 40 เมตร การประมงหนาแนนที่สุดในชวงเดือนกุมภาพันธถึง
พฤษภาคม บริเวณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี และปากน้ําหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่ง
แหลงประมงดังกลาวเปนแหลงวางไขที่สาํ คัญของปลาทู อัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยของอวนลอมติดปลาทูอยู
ในชวง 670 – 4,000 กก./วัน องคประกอบชนิดสัตวน้ําเปนปลาทูทั้งหมด
ฤดูการสืบพันธุและวางไขของปลาทูในเขตมาตรการอนุรักษฯ (ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ
สุราษฎรธานี) เมื่อนํารอยละของระยะความสมบูรณเพศและคาเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณเพศของปลาทูมา
พิจารณาประกอบรวมกัน พบวา ในแตละปคาทั้งสองจะสูงในชวงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปไดวาปลาทู
พรอมที่จะผสมพันธุและวางไขสูงมากในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงมิถุนายนของทุกป
อัตราสวนเพศระหวางเพศผูตอเพศเมียป 2543 ไมมีความแตกตางกัน โดยมีอัตราสวนเพศ
เทากับ 1: 1 แสดงวาปลาทั้งสองเพศมีสัดสวนเทาๆกัน ทําใหมีโอกาสที่จะผสมพันธุและวางไขในแตละเดือน
สูง สวนป 2544 และป 2545 มีอัตราสวนเพศไมเทากับ 1:1 โดย ปลาเพศเมียมากกวาเพศผู สัดสวนเพศที่
แตกตางกันแสดงวาปลาในบางเดือนมีโอกาสที่จะผสมพันธุและวางไขต่ํา
ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวปลาทูในเขตมาตรการอนุรักษฯ ป
2543 - 2545 ทั้งเพศผูและเพศเมียมีความสัมพันธกัน
การกระจายความถี่ความยาวตลอดตัวปลาของปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติดปลาทูป 2543 –
2545 ในระหวางเดือนมกราคมถึงเมษายน พบปลาทูขนาดความยาวตัวระหวาง 17.00 – 22.00 เซนติเมตร
เขามาในขายการประมงเปนจํานวนมาก ดังนั้นปลาทูที่จับโดยเครื่องมืออวนลอมติดปลาทูจัดเปนขนาดพอ
แมพันธุที่พรอมจะผสมพันธุและวางไขในชวงปดอาวสูง
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การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการประมงอวนลอมติดปลาทูในบริเวณเขตมาตรการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา (จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี) เปนเครื่องมือที่สงผลกระทบตอพอแม
พันธุปลาทูเปนอยางมากโดยเฉพาะในชวงปดอาว (15 กุมภาพันธถึง 15 พฤษภาคม) ของทุกป และการศึกษา
ยังคงยืนยันวาบริเวณพืน้ ที่ดงั กลาว เปนแหลงวางไขที่สาํ คัญของปลาทู ปลาทูมีระยะความสมบูรณเพศพรอม
ที่จะผสมพันธุแ ละวางไขสูง ดังนั้นระยะเวลาและพื้นที่ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2542 ที่
หามเครื่องมืออวนลอมติดปลาทู ทําการประมงในฤดูปลามีไข วางไข และเลี้ยงตัวในระยะวัยออน ยังคง
ชัดเจนอยูและสามารถใชในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมการทําประมงเครื่องมือประมงอวนลอมติดปลาทู
ในชวงปดอาวใหเขมงวดขึ้น
2. ควรมีการจํากัดจํานวนเรือ และเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปลาทูให
เหมาะสม
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณอยางยิ่งแก คุณวีระ บุญรักษ อดีตผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาว
ไทยตอนกลาง คุณวิไลลักษณ เปรมกิจ ทีช่ วยเหลือและใหคําแนะนําในการวิเคราะหขอมูล และเจาหนาที่
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง ที่ชวยเหลือในการเก็บรวบรวมตัวอยาง
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- สําเนา -

ภาคผนวก ก

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมง
ในฤดูปลาทีม่ ีไขและวางไขเลี้ยงลูกในทองที่บางแหง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
พ.ศ. 2527
.......
โดยที่ไดพิจารณาเห็นวา บริเวณทะเลในอาวไทยดานจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร
และจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เป น แหล ง ซึ่ ง สั ต ว น้ํ า บางชนิ ด วางไข แ ละอาศั ย เลี้ ย งตั ว ในวั ย อ อ นซึ่ ง ผลจาก
การศึกษาและติดตามมีชีวประวัติของสัตวน้ําบางชนิดปรากฏวา สัตวน้ําดังกลาวมีไข วางไขเลี้ยงลูกและ
เจริญเติบโต ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกป โดยเฉพาะสัตวน้ําประเภทปลาทู ซึ่ง
เปนทรัพยากรสัตวน้ําที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอันมากมีไขวางไขเลี้ยงลูกและ
เจริญเติบโตในระยะเวลาและบริเวณที่จับสัตวน้ําดังกลาวนี้ ฉะนั้น จึงจําเปนที่จะไดกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่ออนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําดังกลาวใหมีเพียงพอแกการบริโภคของประชาชนอยางถาวรและ
ตอเนื่องตลอดไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (1) (2) (4) และ (5) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2490 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงออกประกาศตอไปนี้
ขอ 1. ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดการใชเครื่องมืออวนลากที่ใชกับเรือยนต
และอวนลอมจับมีสายมานทําการประมงในทองที่บางแหง ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2526 ลงวันที่
3 มีนาคม 2526
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรือ่ ง กําหนดการใชเครื่องมืออวนลากที่ใชกับเครื่องยนต
และอวนลอมจับมีสายมานทําการประมงในทองที่บางแหง ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2526 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2526
ขอ 2. ใหประกาศฉบับที่นี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความใน
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ขอ 3. ฤดูที่มีไข กําหนดตั้งแตวนั ที่ 15 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของทุกป
ขอ 4. ในฤดูที่กําหนดในขอ 3. นั้นหามมิใหผหู นึ่งผูใดใชเครื่องมืออวนลากคูที่ใชประกอบกับเรือกล
อวนลากเดี่ยวประกอบแผนตะเฆที่ใชประกับเรือกล หรืออวนลอมจับ (ยกเวนอวนโปะ) และอวนติดตาที่มี
ขนาดชองตาเล็กกวา 4.7 เซนติเมตร ทําการประมงในทะเล ตามพื้นที่เสนลอมรอบ ตั้งแตปลายแหลมเขา
มองไลซึ่งกําหนดเปนจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 7 ดังนี้
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จากจุดที่ 1 เสนแลตติจูด 11๐ 16/ 40// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐ 50/ 00// ตะวันออก ทองที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตัดตรงไปทางทิศตะวันออก ถึง จุดที่ 2
จากจุดที่ 2 เสนแลตติจูด 11๐ 49/ 40// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 100๐ 50/ 00// ตะวันออก แลวตัก
ตรงไปทางทิศใต ผานทองทีจ่ ังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี ถึง จุดที่ 3
จากจุดที่ 3 เสนแลตติจูด 9๐ 15/ 00// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 100๐ 15/ 00// ตะวันออก แลวตัด
ตรงไปทางทิศตะวันตก ถึง จุดที่ 4
จากจุดที่ 4 เสนแลตติจูด 9๐ 15/ 00// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐ 55/ 00// ตะวันออก แลวตัด
ตรงไปยัง จุดที่ 5
จากจุดที่ 5 เสนแลตติจูด 9๐ 22/ 00// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐ 49/ 00// ตะวันออก แลวตัด
ตรงไปยัง จุดที่ 6
จากจุดที่ 6 เสนแลตติจูด 9๐ 22/ 00// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐ 44/ 52// ตะวันออก แลวตัด
ตรงไปทางทิศใตเขาหาฝง ถึง จุดที่ 7
จากจุดที่ 7 เสนแลตติจูด 9๐ 17/ 00// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐ 44/ 52// ตะวันออก ทองที่
จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสิ้นสุดจุดที่ 7
ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ทายประกาศนี้
ทั้งนี้เวนแตทําการประมงในเวลากลางคืน (เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น) ดวย
เครื่องมืออวนลากคานถางที่ใชประกอบกับเรือกลหรืออวนลากแผนตะเฆมีคานถาง (อวนลากแคระ)ที่ใชกับ
เรือกล
ขอ 5 ฤดูปลาวางไขและอนุรักษลูกปลา กําหนดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม ของ
ทุกป
ขอ 6 ในฤดูที่กําหนดในขอ 5. นั้น หามมิใหผูหนึ่งผูใดใชเครื่องมืออวนลากคูที่ใชประกอบเรือกล
อวนลากเดี่ยวประกอบแผนตะเฆที่ใชประกอบเรือกล อวนลอมจับ (เวนอวนโปะ) หรืออวนติดตาที่มีขนาด
ชองตาเล็กกวา 4.7 เซนติเมตร ทําการประมงในทะเลตามพื้นที่ที่ไดกาํ หนดไวในขอ 4.
ทั้งนี้ เวนแตทาํ การประมงดวยเครื่องมืออวนลากคานถาง (อวนลากแคระ) ที่ใชประกอบเรือกล
ขอ 7. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับแกการทําการประมงเพื่อทดลองคนควาในทางวิชาการซึ่งกระทํา
โดยพนักงานเจาหนาที่ทไี่ ดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2527
ลงชื่อ บรม ตันเถียร
(นายบรม ตันเถียร)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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แผนที่แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลาที่มีไข
และวางไขเลี้ยงลูกในทองทีบ่ างแหง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527
E

N
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ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดในฤดูปลาที่มีไข วางไข และเลี้ยงตัวในวัยออน
ในทองที่จังหวัดประจวบคีรขี ันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ภายในระยะเวลาที่กําหนด
--------------------------------------โดยที่ไดพิจารณาเห็นวาบริเวณทะเลอาวไทยในเขตทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ
สุราษฎรธานี เปนแหลงซึ่งสัตวน้ําบางชนิดวางไข และอาศัยเลี้ยงตัวในวัยออน ซึ่งผลจากการศึกษาและ
ติดตามชีวประวัติของสัตวน้ําบางชนิด ปรากฏวาสัตวน้ําดังกลาวมีไข วางไข และเลี้ยงตัวในวัยออน ในชวง
ระยะเวลาตั้ง แตเ ดื อนกุ ม ภาพัน ธ ถึ ง เดื อนพฤษภาคมของทุ ก ปโ ดยเฉพาะสัตวน้ํา ประเภทปลาทู ซึ่ ง เป น
ทรัพยากรสัตวน้ําที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอันมาก มีไข วางไข และอาศัย
เลี้ ย งตั ว เพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ในระยะเวลาและบริ เ วณที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ดั ง กล า วนี้ แ ต ใ นป จ จุ บั น ปรากฏว า
ชาวประมงไดพัฒนาและดัดแปลงเครื่องมือทําการประมงบางประเภทใหมีประสิทธิภาพในการจับพอแม
พันธุสัตวน้ํา และสัตวน้ําวัยออนเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาและปองกันมิใหพอแมพันธุสัตวน้ํา
และสัตวน้ําวัยออนถูกจับมากเกินควร และเพื่อไหสัตวน้ํามีความอุดมสมบูรณ สามารถใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนถาวรตลอดไป กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงมาตรการหามใชเครื่องมือทํา
การประมงในพื้นที่หวงหามดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 และมาตรา 32(1) (2) (4) และ (5) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จึงออกประกาศกําหนดดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือทําการ
ประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลาที่มีไข และวางไขเลี้ยงลูก ในทองที่บางแหงภายในระยะเวลาที่
กําหนด พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
ข อ 2 ฤดู ป ลาที่ มี ไ ข และเลี้ ย งในวั ย อ อ น กํ า หนดตั้ ง แต วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ ถึ ง วั น ที่ 15
พฤษภาคมของทุกป
ขอ 3 ในฤดูที่กําหนดตามขอ 2 นั้น หามมิใหบุคคลใดใชเครื่องมือทําการประมง ดังตอไปนี้
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(1) เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใชประกอบกับเรือกล ยกเวนเครื่องมืออวนลากที่ใช
ประกอบกับเรือกลลําเดียวที่มีขนาดความยาวเรือไมเกิน 16 เมตร ใหทําประมงไดเฉพาะในเวลากลางคืน
(ตั้งแตเวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น)
(2) เครื่องมืออวนติดตาที่ใชประกอบกับเรือกลทําการประมงดวยวิธีการลอมติดปลาทู
หรือดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(3) เครื่องมืออวนลอมจับทุกชนิดที่ใชประกอบกับเรือกล
(4) เครื่องมืออวนครอบ อวนชอน หรืออวนยก ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา
(เครื่องปนไฟ) ทําการประมงปลากะตัก
(5) เครื่องมืออวนรุนที่ใชประกอบกับเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกวา 14 เมตร ขึ้น
ไปทําการประมงในทะเลในทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ตามเสนลอมรอบตั้งแต
ปลายแหลมเขามองไล ซึ่งกําหนดเปนจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 7 ดังนี้
จากจุดที่ 1 เสน แลตติจูด 11๐-49/-40// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐-50/-00// ตะวันออก ทองที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตัดตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่ 2
จากจุดที่ 2 เสน แลตติจูด 11๐-49/-40// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 100๐-15/-00// ตะวันออก แลวตัดตรง
ไปทางทิศใตผานทองจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงจุดที่ 3
จากจุดที่ 3 เสน แลตติจูด 9๐-15/-00// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 100๐-15/-00// ตะวันออก แลวตัดตรง
ไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ 4
จากจุดที่ 4 เสน แลตติจูด 9๐-15/-00// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐-55/-00// ตะวันออก แลวตัดตรง ถึง
จุดที่ 5
จากจุดที่ 5 เสน แลตติจูด 9๐-22/-40// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐-49/-00// ตะวันออก แลวตัดตรง ถึง
จุดที่ 6
จากจุดที่ 6 เสน แลตติจูด 9๐-22/-40// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐-44/-52// ตะวันออก แลวตัดตรงไป
ทางทิศใตเขาหาฝง ถึงจุดที่ 7
จากจุดที่ 7 เสน แลตติจูด 9๐-17/-00// เหนือ ตัดกับเสนลองติจูด 99๐-44/-52// ตะวันออก ทองที่จังหวัด
สุราษฎรธานี ซึ่งสิ้นสุดจุดที่ 7
ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่แนบทายประกาศนี้
ขอ 4 การวัดขนาดความยาวของเรือกลที่ใชประกอบกับเครื่องมือทําการประมงตามความใน
ประกาศนี้ ใหใชวิธีวัดขนาดความยาวเรือตลอดลํา Length Over All หรือ (L.O.A.) คือ วัดความยาวเรือ
ทั้งหมด วัดสุดหัว ถึงสุดทาย
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ขอ 5 ความในประกาศนี้ มิใหใชบังคับแกการทําการประมงเพื่อประโยชนทางวิชาการ และไดรบั
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 6 ใหประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อกําหนดสามสิบวัน นับแตวนั ปดประกาศตามความใน
มาตรา60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542
นายอนุรักษ จุรีมาศ
(นายอนุรักษ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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แผนที่แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง หามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลาทีม่ ีไข วางไข และเลี้ยงตัววัยออนใน
ทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542
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เรื่อง ขอแจงมติกรรมกรรมการบริหารสมาคมประมงปากน้ําหลังสวน
เรียน รองผูวาราชการจังหวัดชุมพรในฐานะประธานคณะกรรมการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ชาวประมงในพื้นทีจ่ ังหวัดชุมพร
เอกสารแนบ 1. มติพรอมรายเซ็นตยืนยันมติ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวประมงปากน้ําหลัง
สวนที่แสดงความไมเห็นดวยตอประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว.24/09/2542
2. รายงานผลกระทบตอชุมชนชาวประมงปากน้ําหลังสวนสืบเนื่องจากประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ลว. 24 กันยายน 2542
ตามที่ ก ระทรวงเกษตรฯไดอ อกประกาศกระทรวงฯ ลว. 24/09/2542 เกี่ย วกับ การยกเลิ ก
ประกาศป ด อ า วฯ เดิ ม (พ.ศ.2527) แล ว ใช ป ระกาศนี้ แ ทน ซึ่ ง ปรากฏว า สร า งความเดื อ ดร อ นและเกิ ด
ผลกระทบตอชาวประมงและประชาชนทั่วไปในชุมชนเปนจํานวนมาก ดังนั้นสมาคมชาวประมงปากน้ําหลัง
สวนในฐานะตัวแทนผูประกอบอาชีพประมงไดคัดคานเรื่องนี้โดยประชุมชุมชนและจัดทํารายงานผลกระทบ
นําเสนอตอรัฐบาล ในป 2542 ผลปรากฏวากระทรวงเกษตรฯไดออกประกาศชะลอการใชประกาศป 2543
ไปอีกหนึ่งป โดยแจงวาเพื่อหาทางออกรวมกับชาวประมงในลักษณะพหุภาคีและหาทางลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากประเทศ ปรากฏวาบัดนี้เวลาลวงเลยมานานแลวจนจะเขาสูไตรมาศสุดทายของป การประชุม
พหุภาคียังไมมีบทสรุปใดๆ ที่ใหความมั่นใจไดวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม
เกี่ยวกับเรื่องนีค้ ณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดติดตามเรื่องนี้อยางใกลชิดดวยความวิตกกังวล
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากประกาศกระทรวงฯ ที่ผอนผันกําลังจะสิ้นสุดลง จึงไดประชุมกันและมีมติยืนยันวา
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว.24/09/2542 สรางความเดือดรอนใหกับชาวประมงและเกิดผลกระทบตอเนื่อง
ตอชุมชนชายฝงทะเลในพืน้ ที่ตามประกาศ จนไมสามารถยอมรับได ประกอบกับในปจจุบันนี้ ชาวประมง
และประชาชนโดยทั่วไปก็ประสบปญหาในการดํารงชีพอยางยิ่งอยูแลว กิจกรรมใดๆ ของภาครัฐที่เกิดผล
กระทบตอประชาชน ควรคํานึงถึงผลกระทบและเรียงลําดับความสําคัญทั้งนี้เพื่อสันติสุขโดยรวม
สมาคมชาวประมงปากน้ําหลังสวน จึงขอเรียนตอทานเพือ่ โปรดพิจารณาในเรื่องนี้และหาทาง
บําบัดความทุกขยากและความวิตกกังวลของประชาชนดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
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มติกรรมการบริหารสมาคมชาวประมงปากน้ําหลังสวน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2543
ตอประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ 24 กันยายน 2542
เรื่อง: การปดอาว จ.ประจวบฯ ชุมพร และสุราษฎร
ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ ไ ด อ อกประกาศกระทรวงฯ ลว.24/09/2542 เรื่ อ ง
“กําหนดหามใชเครื่องมือการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลามีไขวางไข และเลี้ยงตัวในวัยออนใน
ทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ภายในระยะเวลาที่กําหนด (15 ก.พ.-15 พ.ค.)” โดย
ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรฯ พ.ศ.2527 เรื่อง “กําหนดหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการ
ประมงในฤดูปลาที่มีไข และวางไข เลี้ยงลูก ในทองที่บางแหงภายในระยะเวลาที่กําหนด (15 ก.พ.-15
พ.ค.) ” ชุมชนปากน้ําหลังสวน โดยสมาคมปากน้ําหลังสวนไดทํารายงานผลกระทบและแจงเรื่องราวรอง
ทุกขตามขั้นตอน มาโดยตลอดซึ่ง กระทรวงไดมีการผอนผันโดยออกเปนประกาศกระทรวงฯ 1 ป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาหาทางออกรวมกัน โดยไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ตามประกาศฯ
ในลักษณะกรรมการรวมพหุภาคี แตจนบัดนี้ยังไมมีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคแตประการ
ใด และระยะเวลาผอนผันกําลังจะสิ้นสุดลง คณะกรรมการบริหารสมาคมจึงประชุมกันและมีมติดังนี้
“รัฐตองไมนําประกาศ 2542 มาใชซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบมากมาย เวนเสียแตไดมกี ารพิสูจน
จนเปนทีย่ อมรับไดโดยหลักสากลวา ประกาศดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติโดยรวมจริงตามที่
กลาวอางในวัตถุประสงคของประกาศ และถาการประกาศฯ กอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย รัฐตองมีมาตรการ
รองรับที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบตอประชาชนที่ตองเสียสละตามภาวะจํายอม”
อนึ่งในปจจุบนั นี้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ประสบความยากลําบากในการดํารงชีวติ อยางแสน
สาหัสอยูแลว ควรหรือที่รัฐจะรีบเพิ่มกิจกรรมที่ทําใหเกิดความขัดแยงที่ยังไมเกิดขึน้ และไมจําเปนที่ตอง
ใหเกิดขึ้น ในชวงที่ประเทศชาติและประชาชนกําลังประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจเชนทุกวันนี้ ทั้ง ๆ ในชวง
เวลานี้ควรที่รฐั ควรระดมสรรพกําลังเขาแกไข อํานวยหรืออุมชูใหประชาชนประคองตัวใหผานวิกฤติการไป
ใหได
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ภาคผนวก ง
สํานักงานเลขานุการสมาคมชาวประมงปากน้ําหลังสวน
279/8 หมูที่ 4 ต.ปากน้ําหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทร.077-582310,541347 โทรสาร.077-582427
ที่ 9/2544
24 มกราคม 2544
เรื่อง
ประชาชนในชุมชนปากน้ําหลังสวนและพื้นที่ใกลเคียง ลงทะเบียนพรอมสําเนาเอกสาร
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน เพือ่ ยื่นฟองกระทรวงเกษตรฯและกรมประมง
เรียน
นายกสมาคมประมงสุราษฎรธานี
นายกสมาคมชาวประมงปากน้ําชุมพร
นายกสมาคมชาวประมงดานสวี
นายกสมาคมชาวประมงปากน้ําตะโก
นายกสมาคมประมงประจวบคีรีขันธ
เอกสารแนบ
1. สรุปความเห็นคณะทํางานเสนอตอ นายกสมาคมชาวประมงปากน้ําหลังสวน และชุมชน
ปากน้ําหลังสวน
2. แบบฟอรมลงลายมือชื่อ
ตามที่คณะทํางานของสมาคมชาวประมงปากน้ําหลังสวน
ไดสรุปปญหาการปดอาวโดยใช
ประกาศใหม (พ.ศ. 2542) และเสนอตอชุมชน ตอมาชุมชนปากน้ําหลังสวนมีมติวาควรฟองกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกรมประมงเพื่อขอไตสวนตอศาลไตสวนฉุกเฉิน โดยมีประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ประกาศ เขาเซ็นตชื่อกันพรอมสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน แสดงตัวเปนโจทยรวม จํานวน
135 คน ซึ่งขั้นตอนดังกลาวเสร็จสิ้นแลว การดําเนินการครั้งนี้ดําเนินการโดยชุมชน จึงเรียนมายังทาน วาถา
ประชาชนในชุมชนของทานทานใด ตองการเปนโจทยรวม สามารถลงลายมือชื่อ ตามแบบฟอรมที่แนบ
พรอมกับสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน สงกลับมายังสํานักงานเลขานุการสมาคมชาวประมง
ปากน้ําหลังสวนตามที่อยูดานบนตั้งแตบดั นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ในกรณีที่ทานตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามสอบถามไดที่
สํานักงานฯตลอดเวลา หรือ ที่ www.thai.net\langsuan
ขอแสดงความนับถือ
บุญเกื้อ สุรชิต
(นายบุญเกื้อ สุรชิต)
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สรุปความเห็นคณะทํางาน
เรื่อง แนวทางการแกปญหาการปดอาว
สรุปวันที่ 15 มกราคม 2544
เสนอ : - นายกสมาคมชาวประมงปากน้ําหลังสวนชุมชนปากน้ําหลังสวน
เรื่องเดิม
จาการที่ชุมชนปากน้ําหลังสวนเห็นวามาตรการปดอาวใหม ซึ่งเปนประกาศกระทรวงป 2542
รัฐบาลโดยกรมประมงนํามาใชแทน ประกาศปดอาว ป 2527 ซึ่งใชมาแตเดิม จะนําความเดือดรอนมาสู
ชุมชนทั้งในดานวิถีชีวิต และเศรษฐกิจ และขยายตัวเปนปญหาสังคมได จึงไดตั้งคณะทํางานเพื่อติดตาม
และหาทางประสานงานเพื่อคลี่คลายปญหาเรื่องนี้ โดยชุมชนไดใหแนวทางตอคณะทํางาน ตามมติ ที่
ประชุมชุมชน 30 ตุลาคม 2542 3 ประการ คือ
1. ใหตั้งคณะทํางานเพื่อหาและประมวลขอมูลผลกระทบตอชุมชน และจัดทํารายงานผลกระทบ
(รายงานผลกระทบตอชุมชนปากน้ําหลังสวน สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลง. 24
กันยายน 2542)
2. ให ส มาคมชาวประมงปากน้ํา หลั ง สวน ทํ า เรื่อ งราวรอ งทุก ขต ามความละเอีย ดในรายงาน
ผลกระทบนั้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและรับผิดชอบชวยคลี่คลายปญหา โดยมี
สาระสําคัญของประเด็นรองทุกข 2 ประการ คือ
• ประกาศดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนโดยตรง ทันที่ ไมไดใหชุมชนมีสวน
รวมในกระบวนการพิจารณากอนออกประกาศ หรือแมแต ประชาสัมพันธใหทราบ
ลวงหนา นาที่จะผิดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (ตอมาจากการสอบถาม ประเด็นนี้
ไปยังสภาทนายความแหงประเทศไทย ไดรับคําตอบอยางเปนทางการวา ประกาศ
ดังกลาวผิดรัฐธรรมนูญ)
• ขอใหรัฐ ชะลอการใชประกาศดังกลาวโดยระหวางนั้นใหใชการปดอาวโดยประกาศ
เดิมไปกอน และตั้งคณะทํางานรวมเพื่อพิจารณาในรายละเอียด โดยมีหลักการศึกษา
คือ ศึกษาความเหมาะสมของมาตรการที่ออกตามหลักการการจัดการทรัพยากร ถาไม
เหมาะสม ให เปลี่ยนแปลงกอ นนําออกมาใช และถาเหมาะสม จํ าเปน ตอ งใชใ ห
พิจารณาหามาตรการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3. ถาการรองทุกขไมไดผลใหคณะทํางานพิจารณาหาหนทางอื่น ๆ ตอไป
คณะทํางานไดดําเนินงานตามมตินั้นทุกประการ และสํารับขอที่ 3 คณะทํางานเห็นวามาตรการใด ๆ ที่
ชุมชน จะดําเนินการนัน้ ตองยึดหลักกฎหมายและสันติวธิ ีเปนหลักการสําคัญ จึงไดมีการเตรียมการประชุม
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รวม ระหวางขาราชการระดับสูงของกรมประมง หนวยงานปกครองในทองถิ่น ฝายการทํางานและพี่นอง
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ โดยมีเปาหมายเพื่อทําความเขาใจซึ่งกันและกันตลอดจนหาทางคลี่คลายปญหา
การประชุมรวมไดเกิดขึ้น ณ. หอประชุมโรงเรียนวัดสวางมนัส ซึ่งเปนโรงเรียนประจําตําบล
ปากน้ําหลังสวน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2542 โดยอธิบดีกรมประมงไมไดเขารวมตามคําเชิญ แตก็ไดสง
เจาหนาที่ระดับสูงของกรม หลายทานเขารวมชี้แจงประชุม ผลของการประชุมเกิดเปนขอตกลงรวม คือ
อธิบดีไดแจงตอที่ประชุมทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ผานทาง นายสุวโรช พะลัง (ส.ส.จังหวัดชุมพร) และนาย
สุธา เตวี พาส (ประมงจั งหวัด) ว ายิน ดีที่จะชะลอ และมีเจตนารมณของการชะลอว า ชะลอเพื่ อ ตั้ง
คณะทํางานในรูปพหุภาคี เพื่อคลี่คลายปญหา โดยมีเปาหมายที่จะศึกษา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และหามาตรการรองรับ (ความละเอียดและผูรวมประชุม อยูในรายงานการประชุมที่มีการบันทึกเสียงตลอด
การประชุม)
อยางไรก็ตามปรากฏวา ชุมชนไมชัดเจนในวิธีปฏิบัติและขอกฎหมายและระหวางการประชุม
ไมไดรับการชี้แจงเรื่องนี้ ตอมาเกิดเปนประเด็นปญหาภายหลังอีก กลาวคือ การชะลอประกาศกระทรวง
ตองออกเปนประกาศกระทรวงเพื่อชะลอ และประกาศกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องประมง ออกตามความใน
พรบ.ประมง 2420 ซึ่งสาระของประกาศจะบังคับใชก็ตอเมื่อรัฐมนตรีลงนาม แลวเปนเวลา 30 วัน ถา
พิจารณาเงื่อนเวลาแลวจะเห็นวา กรมประมงกระทําเสมือนจะดึงเวลา จนผลบังคับใชตามประกาศ ไมทัน
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2542 ซึ่งเปนกําหนดปดอาวประจําป ทําใหชองวางระหวางนั้น ประมาณ 25 วัน
(ประกาศชะลอ ลงนาม วันที่ 10 กุมภาพันธ 2542 ทําใหชวงเวลาดังกลาวสรางความหวาดระแวงและ
กังวลมาสูประชาชนเปนอยางมาก ที่คณะทํางานเห็นเชนนั้นเพราะวา กรมประมงใชเวลาทํางานเพื่อออก
ประกาศชะลอ นับจากวันที่อธิบดีกรมประมงตกลงกับชุมชน เปนเวลาถึง 59 วัน และระหวางนั้นขาวสาร
จากกรมประมงตอสื่อมวลชน ออกมาในลักษณะที่ทําใหเขาใจวา การที่กรมดึงเรื่องไว ทําใหกรมสามารถ
ปดอาวตามประกาศใหมไดถึง 25 วัน ตลอดจะสรางตัวเลขบิดเบือน ปายสี ชุมชน ทําใหประชาชนทั่วไป
เขาใจไดวา การปดอาวตามประกาศใหมในชวงสั้น ๆ 25 วัน อธิบดีกรมทรัพยากรไดเปนเงินมหาศาล ทั้ง
ๆ ที่ความจริงคือกรมกําลังไมรักษาหลักการที่ตกลงไวกับชุมชน สรางแรงบีบคั้นใหเกิดขึ้นแกประชาชนทีห่ า
กินสุจริต อยางไมนาจะกระทํา
ที่สําคัญยิ่งคือระหวางป 2543 กรมประมงไมเคยแสดงทาที่จะรักษาหลักการที่ตกลงกันไวใน
เรื่องที่จะศึกษารวมกันอยางจริงจัง (หลักการขอนี้ระบุชัดในประกาศชะลอ บรรทัดที่ 14) ทั้ง ๆ ที่ชุมชน
โดยสมาคมชาวประมงใหความรวมมือมาตลอด เห็นไดจาการที่ไมเคยขาดการประชุมพหุภาคีระดับจังหวัด
เลย ทั้งยังพยายามรองทุกขไปยังหนวยงานตาง ๆ มาตลอด แตไรผลประเด็นปญหา
เมื่ อ ปลายป 2543 จากการสํ า รวจการพิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ ข องอนุ ก รรมการด า นการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรของกรมประมงชี้ชัดวา กรมประมงจะใชประกาศป 2542 โดยอัตโนมัติเนื่องจากประกาศชะลอ
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หมดการบังคับใชลงโดยที่ตลอดเวลากรมละเลยเพิกเฉย และละเวนที่จะทําหนาที่ตามขอตกลงที่ใหไวกับ
ชุมชน ที่สําคัญคือเจตนารมณของประกาศกระทรวงเกษตรฯที่ระบุวา ชะลอเพื่อใหศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนมาตรการรองรับผลกระทบ
เมื่อเปนดังนี้คณะทํางานสรุปความเห็น และนําเสนอตอที่ประชุมชุมชน ในเดือน ธันวาคม
2543 และชุมชนมีมติวา
• ใหพิจารณากราบบังคมทูลถวายฎีกา
• เตรียมการประทวง
• พิจารณายื่นฟอง เพื่อขออํานาจตุลาการในการวินิจฉัย ไตสวนฉุกเฉิน
โดยประสานงานกั บ สภาทนายความเพื่ อ ขอความช ว ยเหลื อ ด า น
กฎหมาย
สรุปความเห็นของคณะทํางานตามมติชุมชน
ในขณะที่ทุกเรื่องกําลังดําเนินการ ประเด็นการฟองรอง คณะทํางานไดสรุปและดําเนินการ
แลว โดยสมาชิกในชุมชนจะเขารวมชื่อกันเปนโจทยฟองกระทรวงเกษตรและกรมประมง โดยกลาวหากรม
ประมงซึ่งเปนหนวยงานของรัฐวา ละเวนหรือจงใจที่จะละเวนการปฏิบัติหนาที่ กอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงตอชุมชน
มุมมองของคณะทํางานตอประเด็นการฟองรอง
คณะทํางานเห็นวา การที่ชุมชนดําเนินการฟองรองตามสิทธิท่มี ีในรัฐธรรมนูญ ถือเปนหนทาง
ที่ถูกตองและสรางประโยชนใหเกิดกับสังคมไทยโดยรวม กลาวคือ
“การฟองรองในครั้งนี้คือการทวงสิทธิ์ และตองเขาใจวาสิทธิที่มนุษยจะมีจะตองอยูคูกับ
หนาที่ที่มนุษยพึงกระทํา การที่ชุมชนฟองรองทวงสิทธิ์ในการที่จะมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรหนา
บานของตัวเอง คณะทํางานเห็นวาเปนพัฒนาการชุมชนทางบวก เพราะเปนสัญญาการตระหนักถึงหนาที่
ของชุมชนที่จะมีตามมาในการหวงแหนและอนุรักษแหลงทํากิน และถาเมื่อไรก็ตามที่สังคมไทยเขาถึงสิ่ง
เหลานี้ มาตรการหรือเปาประสงคในการอรนุรักษทรัพยากรของภาครัฐ ที่เปนมาตรการที่เหมาะสมถูกตอง
ดานการมีสวนรวมของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จะบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และงบประมาณต่ํา ตองเขาใจวาแทบทุกมาตรการของรัฐไมมีผลหรือกอใหเกิดความกังวลหรือสามารถ
หยุดยั้งขบวนการของผูจงใจละเมิด ดังนั้นเขาเหลานั้นไมสนใจในการทวงสิทธิ์ เพราะเขาไมสํานึกในหนาที่
ที่ประชาชนคนไทยพึงกระทํา เมื่อเขาทําผิดกฎหมายเขาก็จะเสาะหาเสนสายที่เปนเหลือบในวงขาราชการให
ช ว ยแก ป ญ หาส ว นตั ว เหล า นั้ น โดยใช อ ามิ ต และก ม หน า แสวงหาประโยชน บ นความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรตอไป ดังนั้นเห็นไดรอบขางวันนี้วา สังคมเราเต็มไปดวยประกาศฯที่เขมงวดไมนอยกวาประเทศ
อื่น อาจจะมากกวาดวยซ้ําและในสื่อมวลชนเต็มไปดวย พนักงานระดับสูงของรัฐที่แกลงหรือแสดงใหเห็น
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ถึงประสิทธิภาพของหนวยงานที่ตนบังคับบัญชาอยู พรอมกับเรียกรองงบประมาณที่ตองเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
มาตรการที่ออก ในขณะที่ขาราชการระดับปฏิบัติการหลายทานที่ตั้งใจทํางาน ถูกทอดทิ้งใหตกอยูกับ
อุปสรรคตาง ๆ ในการแกปญหาอยางนาทอแท ผลดีคือไมวาพนักงานระดับสูงของรัฐเหลานั้นจะสบายหรือ
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความองอาจของตนเองในการทํางาน ตลอดจนแสดงตัวเลขที่เสริมใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพฝมือในการบริหารที่สูงเยี่ยมเพียงไร ขอวิงวอนตอสังคมไทยวาอยาเพิ่งเคลิบเคลิ้มจนลืมทวง
ถามประสิทธิผล เพราะวันนี้ปาไมยังคงหดหาย ทะเลยังคงรันทด และคนจน ๆ ยังคงติดคุกเพราะคิด
มาตรการของรัฐ ถาวิธีคิดเดิม ๆ แบบนั้นถูกตอง คําถามคือ อีกกี่มาตรการที่จะตองออกมา กี่ลานบาทที่ตอ ง
นํามาเปนงบประมาณควบคุมมาตรการ ตองขยายคุกอีกเทาไร ปาไมจึงจะเพิ่ม ทะเลจะสมบูรณ สูเราให
ประชาชนผูดํารงชีพวันตอวันดวยทรัพยากรเหลานั้น มีสวนรวมกําหนด รวมคิดรวมทําในมาตรการอนุรักษ
ทรัพยากรเหลานั้นซึ่งเขามีสวนในการเปนเจาของเองจะไมเปนวิธีที่ดีกวาหรือ”
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