นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิต่อการเกยตื้ นของสัตว์ทะเลหายากของชาวประมงพื้ นบ้าน
ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย
แป้ งร่า ประทีป ณ ถลาง1,2, สุกญ
ั ญา ทองรัตน์สกุล1 และชัยเทพ พูลเขตต์1,*

Knowledge, Attitude and Practice of Local Fisherman on Stranded Marine Endangered
Species in Rayong Province, Thailand
Pangram Pradip na Thalang1,2, Suakanya Thongratsakul1 and Chaithep Poolkhet1,*
1

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 10530
*
Corresponding author. E-mail: fvetctp@ku.ac.th
2

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ ความรู้ การปฏิบัติ และทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้ านในจังหวัดระยองต่อ
การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือในการศึกษา จากตัวอย่างชาวประมงที่ให้ สมั ภาษณ์
จานวน 82 คน พบว่าร้ อยละ 63.4 เคยพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้น โดยจาแนกเป็ นเต่าร้ อยละ 96.2 โลมา
ร้ อยละ 13.5 และพะยูนร้ อยละ 3.8 ซึ่งการปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลเกยตื้นนั้น มีเพียงร้ อยละ 26.9 ที่แจ้ งเจ้ าหน้ าที่หรือ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ชาวประมงตัวอย่ างที่ให้ สัมภาษณ์ส่วนมากร้ อยละ 69 จะเพิกเฉย สาหรับด้ านความรู้ต่อการทา
ประมงและสัตว์ทะเลหายาก พบว่าร้ อยละ 86.6 ทราบว่าการล่าสัตว์ทะเลหายากนั้นผิดกฏหมาย แต่ยังพบว่าร้ อยละ 8.5
ที่เข้ าใจว่าการล่าสัตว์ทะเลหายากไม่ใช่เรื่องผิดกฏหมาย ในด้ านทัศนคติพบว่าร้ อยละ 45.1 มีความเห็นว่าการทาประมง
ส่งผลต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก แต่มีร้อยละ 54.9 ที่ไม่เห็นด้ วย นอกจากนี้ร้อยละ 32.9 มีความเห็นว่าการเกย
ตื้นของสัตว์ทะเลหายากสามารถส่งผลกระทบต่อมนุ ษย์ได้ เนื่องจากสัตว์ทะเลหายากเหล่น้ ีจัดเป็ นตัวชี้วัดคุณภาพของ
ระบบนิเวศน์ทางทะเลที่มนุษย์และสัตว์ทะเลอาศัยร่วมกัน ขณะที่ร้อยละ 26.8 ไม่เห็นด้ วย ซึ่งจากผลการสารวจแสดงให้
เห็นว่า ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้ านต่อการอนุรักษ์สตั ว์ทะเลหายากเป็ นไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มประชากร
บางส่วนที่จาเป็ นต้ องให้ ความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะในเรื่องสถานภาพทางประชากรของสัตว์ทะเลหายากที่แท้ จริง(ร้ อยละ
21.9)และการปฏิบตั ใิ นการแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้น(ร้ อยละ 69)
คาสาคัญ : การเกยตื้น, สัตว์ทะเลหายาก, ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ
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บทนา
สัตว์ทะเลหายาก (Marine endangered species) หมายถึง สัตว์ทะเลที่มีจานวนน้ อย มีแนวโน้ มจะสูญพันธุห์ รือ
พบเห็นได้ ยากในธรรมชาติ (บารุงศักดิ์, 2548) ตัวอย่างเช่น โลมา วาฬ พะยูน และเต่าทะเล จากข้ อมูลเบื้องต้ นพบว่าใน
ประเทศไทยมีโลมาและวาฬที่อาศัยอยู่ท้งั หมด 78 ชนิด (กาญจนา, 2550) และพบเต่าทะเลอยู่ 5 ชนิด (สุพจน์, 2544)
สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้จัดว่ามีบทบาทสาคัญและเป็ นทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่า เนื่องจากเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีความสาคัญ
ในระบบห่วงโซ่อาหาร และเป็ นดัชนีท่ใี ช้ ช้ วี ัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล (Moore, 2008) พบว่าสัตว์ทะเล
เหล่านี้ยังใช้ เป็ นตัวบ่งชี้สถานะทางนิเวศวิทยา เช่น รายงานปริมาณโลหะหนักที่พบในเนื้อเยื่อของวาฬในน่านนา้ ไทยของ
สมเกีย รติแ ละคณะ (2547) พบว่ า มีก ารสะสมของแคดเมีย มในตับ ของวาฬนาร่ อ งคีบ สั้นในระดับ ที่สูงมาก ดัง นั้น
การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทะเลเหล่านี้จึงเป็ นประโยชน์ท้งั ในแง่การอนุรักษ์ นิเวศวิทยา และพิษวิทยาเป็ นต้ น ทั้งนี้จาก
การสารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่ ามีประชากรพะยู นอาศัยอยู่ ในทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
ประมาณ 240 ตัว ในช่วงก่อนปี 2550 และมีแนวโน้ มที่จะลดลงในแต่ละปี (กาญจนา, 2554) จากผลการสารวจปี 2559
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา จานวนเพียง 20 ตัว (สมชาย, 2558)
ปั ญหาอย่ างหนึ่งของสัตว์ทะเลหายากคือการเกยตื้น ซึ่งมีผลต่อจานวนประชากรของสัตว์ทะเลหายากเหล่ านี้
โดยตรง การหาสาเหตุของการเกยตื้นเป็ นแนวทางอย่ างหนึ่งในการอนุรักษ์และตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้ อมที่สตั ว์
ทะเลเหล่านี้อาศัยอยู่ ทั้งนี้การเกยตื้น พบได้ ท้งั แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต จากรายงานล่าสุดในปี 2559 ของกรมทรัพยากร
ทางทะลและชายฝั่ง พบว่ากว่าร้ อยละ 68 ของสัตว์ทะเลที่เกยตื้นไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ เนื่องจากสภาพซากส่วน
ใหญ่ท่เี น่ามาก อย่างไรก็ตามในส่วนที่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ พบว่าสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการ
ทาประมงทั้งทางตรงและทางอ้ อม ซึ่งผลกระทบจากการทาประมงทางตรง ได้ แก่ การติดเครื่องมือประมงทั้งแบบที่ต้งั ใจ
และไม่ต้ังใจ โดยเมื่อสัตว์ทะเลหายากเหล่ านี้เข้ าไปติดในเครื่องมือประมง เช่ น อวน จะส่งผลให้ สัตว์ไม่สามารถขึ้นมา
หายใจเหนือผิวนา้ และเสียชีวิตในที่สดุ นอกจากนี้ยังพบว่าบางกรณีท่สี ตั ว์ตดิ เครื่องมือประมงแล้ วพยายามที่จะดิ้นหนีเพื่อ
เอาตัวรอด จะทาให้ เครื่องมือเหล่านั้นยิ่งมัดตัวสัตว์แน่นขึ้น ส่งผลให้ เกิดบาดแผล และการติดเชื้อตามมา แม้ ว่าสัตว์จะ
สามารถหลุดออกมาจากเครื่องมือประมงเหล่านั้นได้ แต่กม็ กั จะพบว่าสัตว์จะอ่อนแรง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ดังนั้นจึง
เห็นได้ ว่ากิจกรรมการประมงของมนุ ษย์ส่งผลอย่ างยิ่งต่อการพบปั ญหาการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก อันกระทบถึง
จานวนประชากรของสัตว์เหล่านี้ในธรรมชาติโดยตรง นอกจากนี้การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากยังมีความเสี่ยงในการที่จะ
แพร่เชื้อก่อโรคในมนุษย์ได้ ยกตัวอย่างเช่น โรคแท้ งติดต่อ (Brucellosis) ซึ่งจัดเป็ นโรคติดเชื้อจากสัตว์ส่คู น โดยมนุษย์
จะสามารถติดเชื้อได้ จากการสัมผัสกับสัตว์หรือซากสัตว์ หรือการรับประทานเนื้อสัตว์ท่ตี ิดเชื้อโดยปราศจากการปรุงสุก
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Abstract
The aim of this study was to survey knowledge, attitude and practice on stranded marine endangered
species of the local fishermen in Rayong province. The questionnaire was used to interview 82 fishermen. The
results show that 63. 4% used to found injured or stranded animal. There were sea turtle ( 96. 2% ) , dolphin
(13,5%), and dugong (3.8%). Only 26.9% were notified their finding to the relevant authority. So anyway,
69.0% of remaining fishermen were negligent. Most of participants (86.6%) realized that hunting those animal
was illegal, but 8.5% were understand it be lawful. For attitude, 45.1% agreed that fishing activities can affect to
stranding of marine endangered species, but 54.9% is not agreed. Moreover, 32.9% were thought stranding events
of marine endangered species can be affecting to human life, but 26.8% were disagreed upon. The results of this
study indicated that most of the local fishermen in Rayong have a positive attitude. But, in some fishermen lack of
knowledge related to the real situation of marine endangered species( 21. 9% ) and the authority’ s reporting
system(69%).
Keywords: stranding, marine endangered species, Knowledge, Attitude and Practice
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(NOAA Fisheries, 2013) หรือ โรคฉี่หนู (Leptospirosis) ที่มีรายงานว่าคนสามารถติดเชื้อได้ จากการสัมผัสกับสิ่งคัด
หลั่งที่ออกมากับซากของสัตว์ทะเลที่ป่วย (Waltzek และคณะ, 2011)เป็ นต้ น ดังนั้น ชาวประมงพื้นบ้ านจึงจัดว่าเป็ นกลุ่ม
คนที่ได้ รับผลกระทบต่อการเกยตื้นทั้งทางตรงและทางอ้ อม และยังมีบทบาทในการที่จะช่วยลดผลกระทบเหล่านี้ รวมไป
ถึงการเฝ้ าระวังการเกยตื้น เนื่องจากมีวิถชี ีวิตและอาชีพที่ใกล้ ชิดกับสัตว์ทะเลหายากดังนั้น ความรู้ ความเข้ าใจ รวมไปถึง
ทัศนคติและการปฏิบตั ทิ ่ถี ูกต้ องต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากของชาวประมงพื้นบ้ านนั้นจึงมีความสาคัญที่จะช่วยลด
ปัญหาการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงต้ องการที่จะทาการสารวจ ความรู้ การปฏิบัติ และทัศนคติของชาวบ้ าน
ในพื้นที่ต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก รวมไปถึงการสารวจความรู้และการปฏิบัติของชาวประมงในเรื่องของการ
ป้ องกันตัวเองสาหรับโรคติดต่อจากสัตว์ส่คู น โดยมีกลุ่มประชากรเป้ าหมายคือ ชาวประมงพื้นบ้ าน ในจังหวัดระยอง ซึ่ง
เป็ นจังหวัดที่มีรายงานการพบว่ าการทาประมงเป็ นสาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมากที่สดุ ในฝั่งอ่าวไทย(กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการแก้ ปัญหาการเกยตื้นและที่เพิ่มโอกาสในการ
เฝ้ าระวังการเกยตื้นที่ผดิ ปกติและสาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก อันเป็ นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ การศึกษาระบบ
นิเวศน์ และสุขภาพของมนุษย์ต่อไป
วิธีการศึกษา
1. พื้ นที่ศึกษา และกลุ่มชาวประมงตัวอย่าง
พื้นที่ท่ใี ช้ ในการศึกษา คือ พื้นที่ในจังหวัดระยอง โดยแบ่งออกเป็ น 3 อาเภอ ที่ตดิ กับทะเล และมีการทาประมง
ได้ แก่ อ.เมือง อ.แกลง และ อ.บ้ านฉาง โดยมีกลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ชาวประมงพื้นบ้ าน อ้ างอิงจากระบบฐานข้ อมูล
เรือประมงทะเลไทย ของกรมประมง(2559) โดยพบว่าจานวนเรือประมงพื้นบ้ านในจังหวัดระยองที่ลงทะเบียนมีท้งั หมด
1,077 ลา กาหนดให้ การศึกษานี้ทาการสารวจจานวนตัวอย่างร้ อยละ 5 ของเรือประมงทั้งหมด คิดเป็ น 54 ลา ซึ่งจะทา
การสารวจ เรือ 1 ลา ต่ อชาวประมง 1 คน การแบ่ งสัดส่วนแต่ ละอาเภอ ดังแสดงในตารางที่ 1 สาหรับการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างนั้น การศึกษานี้ใช้ วิธสี ่มุ ตามความสะดวก (Convenient sampling) โดยทาการสัมภาษณ์ชาวประมงทุกคนที่พบใน
วันที่ทาการสัมภาษณ์และยินยอมให้ ความร่ วมมือในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้การสัมภาษณ์ดาเนินการในช่ วงเดือนมกราคม
2560 ได้ จานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 82 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ 7.6 ของกลุ่มชาวประมงทั้งหมด
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนชาวประมงที่จะศึกษา
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อาเภอ

จานวนชาวประมงทั้งหมด

เมืองระยอง
แกลง
บ้านฉาง
รวมทั้งหมด

746
202
129
1,077

จานวนตัวอย่างชาวประมงที่คาดการณ์
(ร้อยละ 5)
38
11
7
56

จานวนตัวอย่างชาวประมง
ที่เก็บได้จริง
49 (6.6%)
20(9.9%)
13(10%)
82(7.6%)

2. แบบสัมภาษณ์
ก่อนการสารวจจริงแบบสัมภาษณ์นาให้ เจ้ าหน้ าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก จานวน 28 คน เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็นจากการอ่านเชิงประจักษ์เกี่ยวกับลักษณะของคาถามกับความสอดคล้ อง
ของวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากนั้นนาข้ อคิดเห็นที่ได้ มาปรับปรุงเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ ในการสารวจจริงแบบสัมภาษณ์
จะเป็ นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยมีคาถามทั้งหมด 65 ข้ อ ใช้ เวลาในการสัมภาษณ์เฉลี่ย
ประมาณ 20 นาทีต่อหนึ่งชุดคาถาม คาถามประกอบไปด้ วย 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ (1) ส่วนของคาชี้แจงรายละเอียดของ
งานวิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ชื่อผู้รับผิดชอบงานวิจัย (2) ส่วนของใบยินยอมด้ วยความสมัครใจ หรือ consent form

และ (3) ส่วนของเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ ซึ่งคาถามครอบคลุมเนื้อหาในส่วนข้ อมูลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบตั เิ มื่อพบเห็นสัตว์ทะเลหายากแบบมีชีวิตหรือการพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
คาตอบที่ได้ จากการสัมภาษณ์จะถูกนามารวบรวม เพื่อบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Excel (Microsoft® ,
USA) และทาการแบ่งคาตอบตามประเภทของข้ อมูล โดยคาตอบที่ได้ จากแบบสัมภาษณ์จะสามารถแบ่งออกเป็ นข้ อมูล 3
ประเภทตามวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ ได้ แก่ ข้ อมูลด้ านประสบการณ์และการปฎิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก
บาดเจ็บหรือเกยตื้น ข้ อมูลด้ านความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก และข้ อมูลด้ านทัศนคติเรื่องการทาประมงต่อสัตว์ทะเลหา
ยาก จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบและแสดงผลโดยวิธีการพรรณนา และคานวณเป็ นร้ อยละ พร้ อมทั้งแสดง
ตารางประกอบ
ผลการทดลอง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงพื้นบ้ านในจังหวัดระยอง ทั้งหมด 82 คน เป็ นเพศชาย 72 คน และ
เพศหญิง 10 คน โดยมีอายุเฉลี่ย 49 ปี (ช่วงอายุต้งั แต่ 29-69ปี ) ซึ่งมีระยะเวลาในการทาประมงเฉลี่ย 49ปี ( 1-50
ปี ) โดย 72 คน (ร้ อยละ 87.8) ประกอบอาชีพประมงเป็ นอาชีพหลัก เครื่องมือประมงที่กลุ่มตัวอย่างใช้ ได้ แก่ อวนติดตา
ชนิดต่างๆ แบ่งเป็ นอวนจม 55 ลา อวนลอย 11 ลา อวนครอบหรือแห 7 ลา ลอบ 5 ลา เบ็ด 4 ลา ซึ่งชนิดของเครื่องมือ
ประมงแต่ละลาจะขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ทะเลเป้ าหมายที่ต้องการจะจับ ซึ่งในกลุ่มตัวอย่ างนี้ จะมีกลุ่มสัตว์ทะเลเป้ าหมาย
หลักๆ คือ ปูม้า ปูทะล และปลาทู เป็ นต้ น
ประสบการณ์และการปฎิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นดังพบว่ าสัตว์ทะเลหายากที่พบใน
ธรรมชาติได้ บ่อย ได้ แก่ เต่าทะเล (ร้ อยละ 89.1) โลมา (ร้ อยละ 52.5) พะยูน (ร้ อยละ 36.6) และวาฬ (ร้ อยละ 6.1)
ตามลาดับ เมื่อสอบถามถึงการเปรียบเทียบความถี่ในการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากตามธรรมชาติในปัจจุบันกับ 5 ปี ที่แล้ ว
พบว่ าร้ อยละ 79.27 ตอบว่ าจานวนที่พบนั้นลดลง และร้ อยละ 12.2 ตอบว่ าเพิ่มขึ้น โดยชนิดสัตว์ท่เี พิ่มมากขึ้นคือเต่า
ทะเล พบว่ ามีผ้ ูตอบแบบสัมภาษณ์ 17 คน (ร้ อยละ 20.7) ที่เคยพบสัตว์ทะเลหายากมาติดเครื่องมือประมงในขณะที่
ออกไปจับสัตว์นา้ อยู่ ส่วนใหญ่สตั ว์ทะเลหายากที่พบจะเป็ นเต่าทะเล ซึ่งชนิดเครื่องมือที่ใช้ ในเหตุการณ์น้นั ๆ ได้ แก่ อวน
จมปู อวนลอย และเบ็ด นอกจากนี้ยังมีผ้ ูท่เี คยพบการติดอวนลากของโลมา ซึ่งเกิดจากเรือประมงของร้ านอาหารทะเล
แห่ งหนึ่งอีกด้ วย จากการสอบถามการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นทั้งในและนอกชายฝั่ง มีผ้ ูตอบแบบ
สัมภาษณ์ท้ังหมด 52 คน (ร้ อยละ 63.4) ที่เคยพบ โดยมีผ้ ูท่ีเคยพบเต่ าทะเลบาดเจ็บหรือเกยตื้น 50 คน (ร้ อยละ
96.2) โลมา 7 คน (ร้ อยละ 13.5) และพะยูน 2 คน (ร้ อยละ 3.8) ซึ่งการปฏิบตั เิ มื่อพบสัตว์ทะเลเกยตื้นนั้น มีเพียง 14
คนที่แจ้ งเจ้ าหน้ าที่หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง (ร้ อยละ 26.9) โดยส่วนใหญ่ 36 คน (ร้ อยละ 69) จะเพิกเฉย โดยให้
เหตุผลว่าไม่ทราบถึงความจาเป็ นในการแจ้ งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและคิดว่าการให้ ความช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากนั้น
ถือเป็ นเรื่องผิดกฏหมาย นอกจากนี้มีผ้ ูตอบแบบสัมภาษณ์ 2 คน (ร้ อยละ 3.9) ที่เมื่อพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บจะ
เลือกที่จะนากลับมาเลี้ยง หรือพยายามรักษาเอง และหากเสียชีวิตก็จะเก็บอวัยวะบางส่วนไว้ เช่น กระดองเต่า หรือ เขี้ยว
พะยูน เป็ นต้ น
ในด้ านความรู้ของชาวประมงพื้นบ้ านเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก (ตารางที่ 2) พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ (71 คน; ร้ อยละ 86.6) ทราบว่าการล่าสัตว์ทะเลหายากนั้นผิดกฏหมาย แต่มีผ้ ูตอบแบบสัมภาษณ์ 7 คน (ร้ อยละ
8.5) ที่คิดว่ าการล่ าสัตว์ทะเลหายากนั้นไม่ใช่ เรื่องผิดกฏหมาย และ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 4 คน (ร้ อยละ 13.3) ที่ไม่
ทราบว่าการล่าสัตว์ทะเลหายากนั้นผิดกฏหมายหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ตอบว่าการล่าสัตว์
ทะเลหายากไม่ผดิ กฏหมายนั้น มักตอบว่าการครอบครองซากหรือชิ้นส่วนของสัตว์ทะเลหายากนั้นไม่ผิดกฏหมายเช่นกัน
เช่ น เดีย วกัน กับ ผู้ ต อบแบบสัม ภาษณ์ท่ีท ราบว่ า การล่ า สัต ว์ ท ะเลหายากนั้ น ผิด กฏหมาย ส่ ว นใหญ่ ก จ็ ะทราบว่ า การ
ครอบครองซากหรือชิ้นส่วนของสัตว์เหล่านั้นเป็ นเรื่องผิดกฏหมาย มีเพียงบางส่วน (14 คน; ร้ อยละ 17.1) ที่ไม่ทราบว่า
การครอบครองซากหรือชิ้นส่วนของสัตว์ทะเลยากผิดกฏหมายหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ไม่มคี วามรู้เรื่องโรคในสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์ส่คู น เช่น โรคแท้ งติดต่อ โรควัณโรค หรือ
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โรคที่ติดพยาธิภายใน เป็ นต้ น โดยพบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 80 คน (ร้ อยละ 97.6) ไม่ทราบว่ามีโรคติดต่อจากสัตว์
ทะเลหายากสู่คนได้ และมีเพียง 2 คน (ร้ อยละ 2.4) เท่านั้นที่ทราบว่ามีโรคติดต่อดังกล่าว เช่นเดียวกับการสัมผัสซาก
หรือการรับประทานเนื้อสัตว์ทะเลหายากที่ไม่ปรุงสุก พบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้งั หมด ไม่ทราบว่าการสัมผัสซากหรือ
การรับประทานเนื้อสัตว์ทะเลหายากที่ไม่ปรุงสุกนั้นสามารถก่อให้ เกิดโรคในคนได้
ตารางที่ 2 ผลการตอบแบบสัมภาษณ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก(จานวนผู้ตอบ 82 คน)
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ประเด็น
การล่าสัตว์ทะเลหายาก
ผิดกฏหมาย
ไม่ผดิ กฏหมาย
การล่าสัตว์ทะเลหายาก(ต่อ)
ไม่ทราบ
การครอบครองซากและชิ้ นส่วนของสัตว์ทะเลหายาก
ผิดกฏหมาย
ไม่ผดิ กฏหมาย
ไม่ทราบ
มีโรคติดต่อจากสัตว์ทะเลหายากสู่คน
ทราบ
ไม่ทราบ
การสัมผัสหรือรับประทานเนื้ อสัตว์ทะเลหายากไม่ปรุงสุกสามารถก่อโรคได้
ทราบ
ไม่ทราบ
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ร้อยละ

71
7

86.6
8.5

4

4.9

61
7
14

74.4
8.5
17.1

2
80

2.4
97.6

0
82

0.0
100.0

จากการสอบถามความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้ านเรื่องสาเหตุของการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่
(ตารางที่ 3) พบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 37 คน (ร้ อยละ 45.1) คิดว่าการทาประมงที่ผิดวิธแี ละเครื่องมือประมงชนิด
ทาลายล้ างเป็ นสาเหตุท่ที าให้ เกิดการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก แต่มผี ้ ตู อบแบบสัมภาษณ์อกี 45 คน (ร้ อยละ 54.9) ที่
ไม่เห็นด้ วยกับการที่บอกว่าการทาประมงนั้นส่งผลต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก สาหรับชนิดเครื่องมือประมงที่มีผล
ต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากตามผลการสัมภาษณ์น้ัน พบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จานวน 74 คน (ร้ อยละ 90.2)
ลงความเห็นว่าอวนลากนั้นมีผลมากที่สุด รองลงมาคือ อวนล้ อมจานวน 27 คน (ร้ อยละ 32.9) ส่วนเครื่องมือประมง
อื่นๆ ที่มีผ้ ูตอบ ได้ แก่ อวนจม อวนลอย เบ็ด และโป๊ ะ ในการสารวจความคิดเห็นเรื่องการออกกฏหมายควบคุมการทา
ประมงของกรมประมง พบว่ าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 48 คน (ร้ อยละ 58.5) ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เห็นด้ วยกับการ
ออกกฏควบคุมการทาประมง เพื่อช่วยลดปั ญหาจากการทาประมงที่มากเกินไป และส่งผลให้ สตั ว์นา้ มีจานวนประชากร
ลดลง และมีผ้ ูตอบแบบสัมภาษณ์ 20 คน (ร้ อยละ 24.4) ที่ไม่เห็นด้ วย เนื่องจากให้ เหตุผลว่าส่งผลให้ รายได้ จากการทา
ประมง ซึ่งเป็ นรายได้ หลักนั้นลดลง มีผ้ ูตอบแบบสัมภาษณ์ 43 คน (ร้ อยละ 52.4) ที่คิดว่ าการออกกฏควบคุมการทา
ประมงนั้นจะสามารถช่วยลดอัตราการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากได้ เนื่องจากเป็ นการลดภัยคุกคามที่เกิดต่อตัวสัตว์เอง
และสิ่งแวดล้ อม รวมถึงสัตว์นา้ ชนิดอื่นๆที่เป็ นอาหารของสัตว์ทะเลหายากเหล่ านี้ และมีผ้ ูตอบแบบสัมภาษณ์ 31 คน
(ร้ อยละ 37.8) ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้งั หมดที่คดิ ว่าการออกกฏควบคุมการทาประมงนั้นไม่สามารถช่วยลดอัตราการ
เกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากได้ เนื่องจากยังมีเรือประมงหลายลาที่ลักลอบทาผิดกฏควบคุมการทาประมง และเจ้ าหน้ าที่ท่ี
เกี่ยวข้ องไม่เข้ มงวดกับการตรวจสอบมากเพียงพอ
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ประเด็น
สาเหตุการเกยตื้ นของสัตว์ทะเลหายาก
กิจกรรมทางประมง
นา้ เสีย สารพิษ และโลหะหนักในทะเล
ไม่ทราบสาเหตุ
ป่ วย ติดเชื้อ
ขยะในทะเล
อื่นๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ภาวะขาดอาหาร หรือการล่าของมนุษย์
การทาประมงมีผลกับการเกยตื้ น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ชนิดเครื่องมือประมงที่มีผลกับการบาดเจ็ บหรือเกยตื้ น
อวนลาก
อวนล้ อม
อื่นๆ เช่น อวนจม อวนลอย เบ็ด โป๊ ะ เป็ นต้ น
การออกกฏหมายควบคุมการประมง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ไม่มีความเห็น
การควบคุมการทาประมงสามารถลดการเกยตื้ นได้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ไม่มีความเห็น

สัตว์ทะเลหายากมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ไม่มคี วามเห็น
การอนุรกั ษ์สตั ว์ทะเลหายากมีความสาคัญ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ไม่มคี วามเห็น
การเกยตื้ นของสัตว์ทะเลหายากส่งผลต่อมนุษย์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ไม่มคี วามเห็น
มนุษย์และสัตว์ทะเลหายากจาเป็ นต้องพึง่ พาอาศัยกัน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ไม่มคี วามเห็น

จานวนผูต้ อบ

ร้อยละ

37
23
23
16
15
15

45.1
28.0
28.0
19.5
18.3
18.3

37
45

45.1
54.9

74
27
9

90.2
32.9
11.0

48
20
14

58.5
24.4
17.1

43
31
8

52.4
37.8
9.8

59
18
5

72.0
21.9
6.1

76
0
6

92.7
0
7.3

27
22
33

32.9
26.8
40.2

55
9
18

67.1
11
21.9

จากการสารวจเรื่องแนวโน้ มของการสูญพันธุข์ องสัตว์ทะเลหายากในความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้ าน พบว่า
จานวน 59 คน (ร้ อยละ 72) เห็นว่าจานวนสัตว์ทะเลหายากที่พบในธรรมชาติลดลงมาก แต่มผี ้ ตู อบแบบสอบจานวน 18

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตารางที่ 3 ผลการตอบแบบสัมภาษณ์เรื่องทัศนคติเรื่องการทาประมงต่อสัตว์ทะเลหายาก (จานวนผู้ตอบ 82 คน)
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คน (ร้ อยละ 21.9) ที่ไม่เห็นด้ วย เนื่องจากคิดว่ายังมีสตั ว์ทะเลหายากเหล่านี้ในธรรมชาติอกี เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์
จาพวกเต่าทะเล สาหรับทัศนคติด้านการอนุรักษ์ และการอยู่ร่วมกันของชาวบ้ านกับสัตว์ทะเลหายากนั้นพบว่า ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 76 คน (ร้ อยละ 92.7) เห็นด้ วยกับการอนุ รักษ์สัตว์ทะเลหายาก เนื่องจากสัตว์ทะเลมีคุณค่าต่อ
ความรู้ของมนุษย์ในรุ่นถัดไปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 27 คน (ร้ อยละ 32.9) เห็นด้ วยว่ าการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก
เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ เนื่องจากเป็ นการบ่งบอกถึงสภาวะแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม ระบบนิเวศน์มปี ัญหา
รวมไปถึงอาจมีสารพิษหรือสารอันตรายในทะเล แต่มีผ้ ูตอบแบบสัมภาษณ์อีก 22 คน (ร้ อยละ 26.8) ที่ไม่คิดเช่นนั้น
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จานวน 55 คน (ร้ อยละ 67.1) มีความเห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทะเลหายากนั้นมีความจาเป็ นที่จะต้ อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็ นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์และห่ วงโซ่ อาหารของกันและกัน มีเพียงจานวน 9 คน
(ร้ อยละ 11) ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท่ไี ม่เห็นด้ วยว่ามนุษย์และสัตว์เหล่ านี้มีความจาเป็ นต้ องพึ่งพาอาศัยกัน โดยให้
เหตุผลว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้ หากสัตว์เหล่านี้สญ
ู พันธุ์
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การศึกษานี้ เป็ นการสารวจความรู้ ทัศนคติและวิธีปฎิบัติต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลในจังหวัดระยอง จาก
การศึกษาพบว่าการทาประมงในพื้นที่ส่วนมากเป็ นแบบพื้นบ้ าน และมักใช้ อวน อันได้ แก่อวนจมปู และอวนครอบหมึก
เป็ นเครื่องมือหลักในการจับสัตว์นา้ โดยลักษณะการทาประมงพื้นบ้ านนั้น ส่วนใหญ่ชาวประมงจะออกเรือไป 1 คนต่อเรือ
1 ลา เพื่อออกไปวางเครื่องมือประมง จากนั้นก็กลับเข้ ามายังฝั่ง ซึ่งเครื่องมือประมงแต่ละชนิดจะใช้ ระยะเวลาในการวาง
ต่างกัน ทาให้ ชาวประมงมักจะออกเรือและกลับเข้ าฝั่งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การสุ่มตัวอย่างจึงทาได้ ยากเนื่องจากไม่
ทราบเวลาและจานวนที่แน่นอน จึงต้ องใช้ วิธสี ่มุ ตัวอย่างแบบตามความสะดวก ประกอบกับชาวประมงส่วนใหญ่มักไม่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ เนื่องจากเกรงกลัวผลจากการตอบแบบสัมภาษณ์ท่อี าจมีความผิด ทาให้ จานวน
ประชากรที่ได้ มีจากัดอย่ างไรก็ตามการศึกษาแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้พบว่าลักษณะของกลุ่มประชากรตัวอย่างนั้นมี
ความคล้ ายคลึงกัน (Homogenous) เนื่องจากเมื่อพิจารณาลักษณะการประกอบอาชีพและความเป็ นชุมชนในการประกอบ
อาชีพการประมงที่มลี ักษณะเหมือนกัน ดังนั้นทัศนคติ ความรู้และวิธปี ฎิบตั จิ ึงถือได้ ว่าคล้ ายคลึงกันสูงเช่นกันในภาพรวม
จากการสารวจการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากในธรรมชาติจากชาวประมงพื้นบ้ านพบว่า เต่าทะเลเป็ นสัตว์ชนิดที่
ชาวบ้ านพบบ่อย เนื่องจากการทาประมงพื้นบ้ านนั้นจะเป็ นการทาประมงบนเรือประมงขนาดเล็ก พื้นที่ท่จี ับสัตว์นา้ จึงเป็ น
พื้นที่ใกล้ ริมชายฝั่ง ดังนั้นจึงมีรายงานการพบสัตว์ทะเลหายากขนาดใหญ่ ได้ แก่ โลมา และวาฬ น้ อยกว่ า และจากการ
สารวจประชากรสัตว์ทะเลหายากของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า สัตว์ทะเลหายากที่พบได้ บ่อยในพื้นที่อ่าว
ไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งรวมถึงจังหวัดระยอง ได้ แก่ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาอิรวดี โลมาปากขวด โลมาหลังโหนก เต่า
ตนุ และเต่ากระ (ภุมเมศ, 2558) พบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะมีความเห็นคล้ ายกันคือจานวนสัตว์ทะเลหายาก
จานวนลดลงอย่างเห็นได้ ชัด โดยเฉพาะพะยูน และโลมา แต่ในส่วนของเต่าทะเลนั้น ชาวบ้ านส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า เต่า
ทะเลมีจานวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่ องจากโครงการอนุรักษ์พันธุเ์ ต่าทะเลในพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง ที่มีส่วนทาให้ เพิ่มจานวนเต่าทะเลเป็ นอย่างมาก ซึ่งมีความขัดแย้ ง
กับผลสารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบว่า สถิติการวางไข่ของเต่าทะเลในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมานั้น ลดลง
มากกว่า 5 เท่า (สุพจน์, 2556) อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้อาจเกิดจากความแตกต่างกันของพื้นที่กเ็ ป็ นได้ ทั้งนี้จาก
รายงานการสารวจการเกยตื้นของเต่าทะเลที่พบว่า ในแต่ละปี มีจานวนเต่าที่เกยตื้นที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น โดยล่าสุดจาก
การสารวจปี 2558 ของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งพบว่า เต่ามีการเกยตื้นสูงถึง 180 ตัว หรือคิดเป็ นร้ อยละ 52.2
ของจานวนการเกยตื้นทั้งหมด (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2560)
จากผลการสารวจพบว่ ามีชาวประมงพื้นบ้ านส่วนใหญ่ ไม่ได้ แจ้ งหน่ วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ เมื่อพบเห็นสัตว์
ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้น เนื่องจากไม่ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเฝ้ าระวังการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก
เหล่านี้นอกจากนี้ยังเป็ นความเชื่อของชาวประมงบางกลุ่มว่าหากพบสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ห้ามนาขึ้นเรือ เพราะอาจส่งผล
ให้ เกิดเหตุร้ายในการเดินเรือ ซึ่งทัศนคติน้ ีส่งผลต่ อการปฎิบัติเมื่อพบสัตว์เกยตื้นที่มีชีวิต อยู่ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ผลการสารวจ ความรู้ การปฏิบัติ และทัศนคติ ต่ อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากของชาวประมงพื้นบ้ าน
จังหวัดระยอง พบว่ าชาวประมงพื้นบ้ านส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ในเรื่องสถานภาพทางประชากรของสัตว์ทะเลหายากที่
แท้ จริง และการปฏิบัติในการแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้น แต่พบว่าชาวประมง
พื้ นบ้ านส่วนใหญ่ มีความกังวลกับการลดจานวนของสัตว์ทะเลหายากในธรรมชาติ และเห็นด้ วยกับการอนุ รักษ์ แต่ มี
ชาวประมงพื้นบ้ านบางกลุ่มที่ยังไม่ตระหนักถึงปั ญหาของจานวนประชากรสัตว์ทะเลหายากที่ลดลง และการที่ชาวประมง
พื้นบ้ านส่วนใหญ่ ท่พี บการเกยตื้นหรือบาดเจ็บของสัตว์ทะเลหายาก มักจะเพิกเฉย และไม่มีการแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้ การรายงานจานวนการเกยตื้นของหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น น้ อยกว่าจานวนการเกยตื้นที่
เกิดขึ้นจริง จึงส่งผลให้ การเฝ้ าระวังการเกยตื้นนั้นไม่ มีประสิทธิภาพ และเป็ นอุปสรรคในการหาสาเหตุการเกยตื้น ทั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอาจจะต้ องมีการพิจารณาถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ด้วย เพื่อใช้ ในการวางมาตรการการเฝ้ าระวังการ
เกยตื้นที่มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสาหรับข้ อมูลสถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก
เจ้ าหน้ าที่ศูนย์วิจัยและพั ฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในการให้ ความเห็นเกี่ยวกับแบบ
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จาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจกับชาวประมงเพื่อความสาเร็จในการอนุ รักษ์ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ ามี
โรคติดต่อจากสัตว์ทะเลสู่คนได้ และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่ทราบว่าการสัมผัสตัวหรือซากสัตว์ และการรับประทานเนื้อที่
ไม่ ผ่านการปรุงสุกนั้น สามารถทาให้ ติดโรคจากสัตว์ทะเลหายากได้ หากสัตว์ตัวนั้นป่ วยหรือมีเชื้อโรคอยู่ ซึ่งส่งผลให้
ชาวบ้ านขาดการระวังตัว มีการจับสัมผัสซากโดยที่ไม่ได้ ป้องกัน และมีแนวโน้ มที่จะติดโรคจากสัตว์ได้ หากสัตว์ตวั นั้นป่ วย
หรือตายจากโรคติดเชื้อต่างๆ โดยโรคติดเชื้อที่สามารถติดจากสัตว์ทะเลหายากสู่คนได้ ยกตัวอย่างเช่น โรคแท้ งติดต่อ
(brucellosis) ที่เคยมีรายงานพบว่ามีคนที่ตดิ โรค brucellosis จากการสัมผัสกับโลมา ในรัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยผู้ป่วยมีอาการ อ่อนแรง มีไข้ ปวดตัวตัวและข้ อ เป็ นต้ น (Sears, 2012)
ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้ านที่มตี ่อการอนุรักษ์สตั ว์ทะเลหายากนั้นพบว่าเกือบทั้งหมดเห็นด้ วยกับการอนุรักษ์
พันธุ์เต่า การอนุ บาลลูกเต่าทะเล และการขึ้นทะเบียนเป็ นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ถึงแม้ ว่าจะมีผ้ ตู อบแบบสัมภาษณ์หลายคนในจานวนนี้ท่ไี ม่เชื่อว่าสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้มคี วามเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ แต่กย็ ัง
เห็นด้ วยกับการอนุรักษ์เนื่องจาก ต้ องการให้ ทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตามทัศนคติใน
ด้ านการพึ่ งพาอาศัยกันและผลกระทบจากการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากต่ อมนุ ษย์น้ันส่วนหนึ่งยังไม่ ตระหนัก ซึ่ง
ทัศนคติน้ ีอาจมีผลต่อการปฎิบัติของชาวประมงพื้ นฐานในอนาคตได้ ในส่วนของทัศนคติของการทาประมงต่ อระบบ
นิเวศน์ทางทะเล และสัตว์ทะเลหายากนั้น พบว่าชาวประมงพื้นบ้ านส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับกฏหมายควบคุมการทาประมง
และชนิดเครื่องมือประมงต้ องห้ าม โดยเฉพาะกฏหมายเรื่องการควบคุมเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น ห้ ามใช้ อวน
ลากที่มขี นาดช่องตาเล็กกว่า 5 เซติเมตร ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดขนาดช่องตาอวนก้ นถุงของเครื่องมืออวน
ลากที่ให้ ใช้ ทาการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากชาวบ้ านส่วนใหญ่จะตระหนักถึงปั ญหาของการใช้ เครื่ องมือที่มีช่องตาถี่
ส่งผลให้ สตั ว์นา้ ขนาดเล็กถูกจับไปด้ วยและจะส่งผลให้ จานวนสัตว์ทะเลลดลง โดยอวนลากนั้นจัดว่า เป็ นหนึ่งในเครื่องมือที่
ทาลายระบบนิเวศน์ทางทะเลมากที่สุด โดยเครื่องมือประมงจะมีลักษณะคล้ ายถุง โดยจะใช้ เรือลากอวนให้ เคลื่อนที่ไป
ข้ างหน้ าอย่างต่อเนื่อง ลากตั้งแต่พ้ ืนทะเลไปจนถึงผิวนา้ ซึ่ง 2 ใน 3 ของสัตว์นา้ ที่จับมาได้ ไม่ใช่สตั ว์นา้ เป้ าหมาย ยังไม่โต
เต็มวัย และเสี่ยงต่ อการสูญพั นธุ์ ระบบนิเวศหน้ าดินเสียหายคล้ ายกับถูกรถไถกวาดหน้ าดิน (Greenpeace Thailand,
2558) นอกจากนี้ ชาวประมงพื้นบ้ านส่วนใหญ่ยังเห็นด้ วยกั บพระราชกาหนด การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 38 ที่ห้าม
เรื อ ประมงพาณิชย์ เข้ า มาท าการจั บ สัต ว์ น้า ในพื้ นที่ร ะยะห่ า งจากชายฝั่ง 3 ไมล์ เนื่ อ งจากเป็ นการช่ วยลดโอกาสที่
เรือประมงพาณิชย์น้นั จะเข้ ามารบกวนเครื่องมือประมงที่ชาวประมงพื้นบ้ านวางไว้ เพื่อจับสัตว์นา้
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม
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