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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูป้ระกอบการประมงในพืน้ทีจ่งัหวดั
สมุทรสงครามที่มีต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และเปรยีบเทียบความ
แตกต่างของความพงึพอใจดงักล่าวตามปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื ผู้ประกอบการ
ประมงในพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั โดยก าหนดค่านัยส าคญั
ทางสถติิที่ระดบั .05 ผลการวจิยั พบว่า ผู้ประกอบการประมงมคีวามพึงพอใจในระดบัปานกลาง การ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง ขนาดของเรอื และรายได้จากการ
ประกอบอาชพีประมง ทีแ่ตกต่างกนัไมท่ าใหค้วามพงึพอใจแตกต่างกนั แต่เครือ่งมอืประมงทีแ่ตกต่างกนั
มีผลท าให้ความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงครามที่ใช้
เครื่องมอืประมงอวนลากมคีวามพึงพอใจน้อยที่สุด นอกจากนี้ยงัพบว่าระดบัความรู้เกี่ยวกับการท า
ประมงผดิกฎหมายมคีวามสมัพนัธใ์นทางลบกบัระดบัความพงึพอใจ 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ, ผูป้ระกอบการประมง, การท าประมงผดิกฎหมาย 
 
Abstract 
The objectives of this research were : 1) to study the level of satisfaction of fishery 
entrepreneurs in Samut Songkhram province about correcting illegal fishery by the government 
, and to compare the defferent of satisfaction according to related factors. The sample consist 
of 240 fishery entrepreneurs in Samut Songkhram province. Data were collected by using 
questionnaires. Statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard 
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deviation, one-way ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The level 
of statistical significance was set at .05 The research found out that the level of satisfaction was 
moderate. Hypotheses testing revealed that the difference in the period of doing fishery, the 
size of fishing vessel, and income did not cause difference in the level of satisfaction. The 
difference in the type of fishing gears, however, caused difference in the level of satisfaction. 
The fishery enterpreneurs which used “trawl nets” had the lowest satisfaction. The research 
also found that the level of knowledge about illegal fishery had a negative relationship with the 
level of satisfaction. 
Keywords: Satisfaction, Fishery Entrepreneurs, Illegal Fishery 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสนิค้าสตัว์น ้าในล าดบัต้นของโลก โดยในปี พ.ศ. 2557 มมีูลค่าการ
ส่งออกสนิค้าสตัว์น ้ากว่าสามแสนล้านบาท (FAO, 2016) นับเป็นสนิคา้อุตสาหกรรมเกษตรที่ท ารายได้
เขา้สู่ประเทศมากเป็นอนัดบัต้นๆ กจิการประมงจงึมคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิในฐานะแหล่งที่มา
ของรายได้ การจา้งงาน และก่อให้เกดิอุตสาหกรรมต่อเนื่องจ านวนมาก ทว่าผลการวเิคราะห์อตัราการ
จบัสตัวน์ ้าของเรอืส ารวจดว้ยอวนลาก ทัง้ในอ่าวไทย ตัง้แต่ พ.ศ.2504 และในทะเลอนัดามนั ตัง้แต่ พ.ศ.
2509-2557 พบว่ามแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (กรมประมง, 2558) เป็นผลมาจากการท าประมงมาก
เกินควร ขาดการควบคุมปรมิาณการลงแรงประมง ท าให้เกิดการขยายตวัทัง้การเพิ่มขึ้นของจ านวน
เรอืประมง และการรบัเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เขา้มาใชใ้นการท าประมง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัปรมิาณการเกดิ
ทดแทนของทรพัยากรธรรมชาติ กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรก้ารควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็
ในพื้นที่ท าการประมงในน่านน ้าไทย ทัง้ที่เกดิขึน้จากเรอืประมงไทยและเรอืประมงต่างชาต ิรวมถงึการ
ประมงนอกน่านน ้าไทย (ทะเลหลวงหรอืน่านน ้าของรฐัอื่น) ทีล่ะเมดิโดยเรอืประมงไทย 

จากการที่ประเทศไทยได้รบัการประกาศเตือน (ใบเหลือง) จากสหภาพยุโรป  เมื่อวนัที่ 21 
เมษายน พ.ศ.2558 ถงึการจดัใหม้มีาตรการป้องกนั ยบัยัง้ และขจดัการท าการประมงผดิกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไรก้ารควบคุม ซึ่งหากไม่มกีารแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงัโดยเร่งด่วนจะส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกสตัวน์ ้าของประเทศไทยไปยงัสหภาพยุโรป รวมถงึความมัน่คงของประเทศไทยในภาพรวม 
รฐับาลโดยหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม โดยจดัตัง้ ศูนยบ์ญัชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง
ผดิกฎหมาย” (ศปมผ.) เป็นศูนยเ์ฉพาะกจิรบัผดิชอบแก้ไขปัญหาดงักล่าว ปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยการ
ประมง จดัท าแผนบรหิารจดัการประมงไทยฉบบัใหม ่เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุทีก่ารประมงไทยก่อน พ.ศ.2558 ด าเนินการมาภายใต้พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ.
2490 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการส่งเสรมิการประมงแบบเสรี ขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม 
และเฝ้าระวงัการท าประมง ตลอดจนยงัขาดการบรหิารจดัการการท าประมงให้สอดคล้องกบัการผลติ
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สงูสุดของธรรมชาต ิเพื่อใหส้ามารถท าการประมงไดอ้ย่างยัง่ยนื และหากไม่มกีารแกไ้ขอย่างเรง่ด่วนอาจ
มผีลกระทบต่อการประมงของประเทศ ดงันัน้ จงึมกีารตราพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อ
เพิม่กลไกในการควบคุม เฝ้าระวงั สบืคน้ และตรวจสอบการประมง อนัเป็นการป้องกนั ยบัยัง้ และขจดั
การท าการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และก าหนดแนวทางในการ
อนุรกัษ์และบรหิารจดัการแหล่งทรพัยากรประมงและสตัวน์ ้า ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยนื มใิห้
กระทบต่อการส่งออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้าของประเทศ  

จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัในภาคกลาง มขีนาดพื้นที่เลก็ที่สุดของประเทศ คอืประมาณ 
416.7 ตารางกโิลเมตร ทัง้ยงัมจี านวนประชากรน้อยที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศด้วย มชีายฝัง่ทะเล
ติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพประมงหรืออาชีพที่
เกี่ยวเนื่องกับประมง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่รฐัก าหนด
ออกมานัน้ย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบกจิการประมงของประชาชนในจงัหวดัสมทุรสงครามจ านวน
มาก ในฐานะที ่“ความพงึพอใจ” ถอืเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ประการหนึ่งของการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏบิตัิตามความรบัรูข้องประชาชนผู้รบับรกิาร ผู้วจิยัจงึตัง้ค าถามในการวจิยัครัง้นี้ว่า ผู้ประกอบการ
ประมงในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสงคราม มคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิ
กฎหมายของรฐับาลมากน้อยเพยีงใด 
 
วตัถปุระสงค ์

การวิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความรูเ้กี่ยวกับการประมงผดิกฎหมายของ
ผูป้ระกอบการประมงในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม 2) ศกึษาระดบัความพงึพอใจต่อการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย และเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจดงักล่าวของผูป้ระกอบการประมง
ในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระยะเวลาการประกอบอาชพีประมง 
ขนาดเรอืประมง เครื่องมือประมงที่ใช้ และรายได้จากการประกอบอาชีพประมง  และ 3) ทดสอบ
ความสมัพันธ์ระหว่างระดบัความรู้เกี่ยวกับการประมงผิดกฎหมาย กับระดบัความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ของผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จ ังหวัด
สมทุรสงคราม 
 
วิธีการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูป้ระกอบการประมงในพื้นที่
จงัหวดัสมุทรสงครามที่ได้รบัใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2560 มจี านวน
ทัง้หมด 598 คน (กรมประมง : 2560) ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1967) ได้ขนาด
ตวัอยา่ง 240 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่างด าเนินการในห้วงเดอืนเมษายน-
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยใชแ้บบสอบถามทีส่รา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
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คอื ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ความรูเ้กี่ยวกบัการท าประมงผดิกฎหมาย และความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย  

การวิเคราะห์ข้อมูล การวจิยัครัง้นี้วเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั โดยก าหนดค่านัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ผลการวิจยั 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการ
ประกอบอาชพิประมง อยู่ระหว่าง 21-30 ปี (รอ้ยละ 55.8) ใชเ้รอืประมงขนาดมากกว่า 60 ตนักรอสขึน้
ไป (ร้อยละ 65.4) ใช้เครื่องมอืประมงประเภทอวนลาก (ร้อยละ 92.9) และมรีายได้จากการประกอบ
อาชพีประมง 1-100,000 บาทต่อเดอืน (รอ้ยละ 42.1)  

ระดบัความรู้เก่ียวกบัการท าประมงผิดกฎหมาย ระดบัความรูข้องผู้ประกอบการประมงใน
พืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงคราม เกี่ยวกบัการท าประมงผดิกฎหมายในภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาระดบัความรูเ้ป็นรายขอ้ ข้อ 7 การออกไปท าการประมงต้องแจง้ศูนย์แจง้เขา้-ออกเรอืประมง 
(PIPO Center) ทุกครัง้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา เป็นขอ้ 9 การออกเรอืไปท าประมง ต้องกรอกสมุด
บนัทกึการท าประมง (logbook) ทุกครัง้ ขอ้ 2 เรอืประมงพาณิชยห์้ามท าการประมงในเขตทะเลชายฝัง่ 
ตามล าดบั 

ระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ความพงึ
พอใจของผูป้ระกอบการประมงในพื้นทีจ่งัหวดัสมทุรสงครามต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผดิกฎหมายมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณารายดา้น ดา้นการตดิตาม ควบคุม และเฝ้า
ระวงัการท าประมง มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านการบรหิารจดัการกองเรอื ด้านระบบตรวจสอบ
ยอ้นกลบั ดา้นแรงงาน ดา้นกฎหมาย (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.86) และดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามล าดบั 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการประมงในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม
ต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย จ าแนกตามระยะเวลาการประกอบ
อาชีพประมง ผู้ประกอบการประมงทีม่รีะยะเวลาการประกอบอาชพีประมงต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 
จ าแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชพีประมง  
ระยะเวลาการประกอบอาชีพประมง X  F p-value 
1 - 10 ปี 3.12 1.132 .324 
11- 20 ปี 3.09   
21 - 30 ปี 2.97   
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการประมงในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม

ต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย จ าแนกตามขนาดเรือประมง 
ผูป้ระกอบการประมงที่มขีนาดเรอืประมงต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผดิกฎหมาย ไมแ่ตกต่างกนั  

 
ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 
จ าแนกตามขนาดเรอืประมง  
ขนาดเรือประมง X  F p-value 
ต ่ากว่า 10 ตนักรอส 0 2.522 .082 
10 - 30 ตนักรอส 2.78   
31 - 60 ตนักรอส 3.16   
มากกว่า 60 ตนักรอสขึน้ไป 3.00   

 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการประมงในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย จ าแนกตามเคร่ืองมือประมงท่ีใช้ 
ผูป้ระกอบการประมงทีใ่ชเ้ครื่องมอืประมงต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผดิกฎหมายแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมื่อเปรยีบเทยีบระดบัความพงึ
พอใจต่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย จ าแนกตามเครือ่งมอืประมงทีใ่ชเ้ป็นราย
คู่ พบว่า ผูป้ระกอบการประมงทีม่ใีชเ้ครือ่งมอืประมงประเภทอวนลาก มคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายน้อยกว่าผูป้ระกอบการประมงทีม่ใีชเ้ครื่องมอืประมงประเภทอวน
ครอบ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 และน้อยกว่าผู้ประกอบการประมงที่มใีช้เครื่องมอืประมง
ประเภทอวนตดิตา อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ผู้ประกอบการประมงที่มีใช้เครื่องมือประมงประเภทอวนครอบ มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายมากกว่าผู้ประกอบการประมงที่มใีช้เครื่องมอืประมง
ประเภทคราด และมากกว่าผู้ประกอบการประมงที่มใีช้เครื่องมอืประมงประเภทลอบ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 
จ าแนกตาม เครือ่งมอืประมงทีใ่ช ้
เครื่องมือประมงท่ีใช้ X  F p-value 
อวนลาก 2.98 6.499 .000 
อวนครอบ 4.20   
อวนตดิตา 3.60   
คราด 3.26   
ลอบ 3.25   

 
ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบระดบัความความพงึพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิ
กฎหมาย จ าแนกตามเครือ่งมอืประมงทีใ่ชเ้ป็นรายคู่ 
เครื่องมือประมงท่ีใช้ X  อวนลาก อวนครอบ อวนตดิตา คราด ลอบ 
อวนลาก 2.98 - .000*  .034* .456 .468 
อวนครอบ 4.20 - - .124  .039*  .037* 
อวนตดิตา  3.60 - - - .467 .457 
คราด 3.26 - - - - .989 
ลอบ 3.25 - - - - - 

 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการประมงในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย จ าแนกตามรายได้จากการประกอบ
อาชีพประมง ผูป้ระกอบการประมงทีม่รีายไดจ้ากการประกอบอาชพีประมงต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 
จ าแนกตามรายไดจ้ากการประกอบอาชพีประมง 
รายได้จากการประกอบอาชีพประมง X  F p-value 
1 - 100,000 บาทต่อเดอืน 3.11 1.648 .179 
100,001 - 200,000 บาทต่อเดอืน 3.01   
200,001 - 300,000 บาทต่อเดอืน 3.07   
300,001 - 400,000 บาทต่อเดอืน 2.83   
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การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัการท าประมงผิดกฎหมาย และ

ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ของ
ผู้ประกอบการประมงในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม การวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ระหว่าง
ระดบัความรูเ้กี่ยวกบัการท าประมงผดิกฎหมาย กบัระดบัความพงึพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหา
การท าประมงผดิกฎหมาย ของผูป้ระกอบการประมงในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงคราม ดว้ยวธิขีอง Pearson 
พบว่า ระดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการท าประมงผดิกฎหมายของผู้ประกอบการประมงในพื้นที่
จงัหวดัสมุทรสงคราม มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัระดบัความพงึพอใจของผู้ประกอบการประมงในพื้นที่
จงัหวดัสมทุรสงครามต่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 โดยมรีะดบัความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัต ่ามาก 

 
ตารางท่ี 6 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เกี่ยวกบัการท าประมงผดิกฎหมาย กับระดบัความพึง
พอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ของผูป้ระกอบการประมงในพืน้ทีจ่งัหวดั
สมทุรสงคราม 

 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ p-value ระดบั
ความสมัพนัธ์ ระดบัความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย 

ระดบัความรู้เก่ียวกบัการท า
ประมงผิดกฎหมาย 

-.245 .000* ต ่ามาก 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ประกอบการประมงในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวจิยั
พบว่า ผูป้ระกอบการประมงในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสงครามส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 92.9) ประกอบอาชพีประมง
โดยใชเ้ครื่องมอืประมงประเภทอวนลาก และใชเ้รอืประมงขนาดค่อนขา้งใหญ่ (ตัง้แต่ 30 ตนักรอสขึน้ไป) 
และประกอบอาชพีประมงมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี เนื่องจากจงัหวดัสมทุรสงครามเป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ที่
ตดิทะเลเป็นแนวยาว ประชาชนประกอบอาชพีประมงมาตัง้แต่สมยับรรพบุรุษสบืทอดอาชพีมายงัรุ่น
ลูกหลาน พฒันาวธิกีารท าประมงและอุปกรณ์เครื่องมอืทีใ่ช้เรื่อยมา จนถงึปัจจุบนันิยมใช้เครื่องมอือวน
ลากเพราะเป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพสูง และขยายขนาดเรอืให้ใหญ่ขึน้เพื่อให้มพีื้นที่ส าหรบับรรทุก
สตัวน์ ้าเพิม่มากขึน้ 

ความรู้เก่ียวกบัการท าประมงผิดกฎหมายของผู้ประกอบการประมงในพื้นท่ีจงัหวดั
สมุทรสงคราม ผลการวจิยัพบว่า ผู้ประกอบการประมงในพืน้ที่จงัหวดัสมุทรสงครามมคีวามรูเ้กี่ยวกบั
การท าประมงผดิกฎหมาย ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (0.70) โดยเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท าประมงพาณิชย์
ที่ตนเองได้รบัใบอนุญาตให้ท าการประมงนัน้ ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสงครามจะมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด เช่น มคีวามรูว้่าเรอืประมงพาณิชยห์้ามท าการประมงในเขตทะเลชายฝัง่ 
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(รอ้ยละ 96.2%) การออกไปท าการประมงต้องแจง้การเขา้ออกเรอืประมงที่ศูนยแ์จง้เขา้-ออกเรอืประมง 
(PIPO Center) ทุกครัง้ (รอ้ยละ 96.2%) ลูกเรอืคนไทยทุกคนจะต้องท าหนังสอืคนประจ าเรอื (ร้อยละ 
94.2%) ซึ่งอาจเป็นเพราะภาครฐัมกีารประชาสมัพนัธใ์หท้ราบทัว่กนั อกีทัง้ขอ้หา้มต่างๆ ตามกฎหมาย
เป็นขอ้ห้ามที่กฎหมายก าหนดโทษในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนไวค้่อนขา้งสูง หากมกีารฝ่าฝืนจะมโีทษปรบัที่
รนุแรงและถูกตดัสทิธกิารท าประมงไมส่ามารถขอใบอนุญาตท าการประมงไดอ้กีในอนาคต 

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการประมงในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ผลการวิจยัพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสงครามต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมายมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยความพงึพอใจในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการท าประมง
ผดิกฎหมาย ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.52) รองลงมาคอืด้านกฎหมาย 
(ค่าเฉลี่ย 2.86) และด้านแรงงาน (ค่าเฉลี่ย 2.96) ตามล าดบั ซึ่งวจิารณ์สาเหตุที่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัต ่าไดด้งันี้ 

ความพึงพอใจด้านการบงัคับใช้กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
รฐับาลไดบ้งัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดและจรงิจงัเพื่อแสดงเจตนาของฝ่ายการเมอืง โดยตรวจจบัการ
กระท าความผดิอย่างเขม้งวด และมกีารเร่งรดัคดใีห้เสรจ็โดยเรว็เพื่อให้ผู้กระท าผดิถูกลงโทษและไม่มี
โอกาสออกไปท าประมงไดอ้กี ซึง่ต่างจากในอดตีทีก่ารบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เขม้งวดเท่าทีค่วร ท าใหผู้้ที่
หาประโยชน์จากทรพัยากรประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายไม่ถูกลงโทษ การเปลี่ยนแปลงด้านการบงัคบัใช้
กฎหมายทีเ่ครง่ครดัขึน้เช่นนี้ยอ่มท าใหผู้ป้ระกอบการประมงมคีวามพงึพอใจในระดบัต ่า  

ความพึงพอใจด้านกฎหมาย กฎหมายประมงฉบบัใหม่ได้เปลี่ยนแนวทางการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรประมงใหม่ จากเดมิทีส่่งเสรมิใหม้กีารท าประมงอย่างเสร ีมุ่งเน้นการจับสตัวน์ ้าใหไ้ดม้ากทีสุ่ด
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนเป็นการบรหิารจดัการประมงทะเลที่ย ัง่ยนื ให้มกีารจบัสตัว์น ้า
ขึน้มาใช้ในปรมิาณที่เหมาะสมและสมดุลกบัธรรมชาต ิมกีารจ ากดัการเขา้ถงึทรพัยากรประมงโดยการ
ออกใบอนุญาตท าการประมงไม่เกินปรมิาณสัตว์น ้ าสูงสุดที่ย ัง่ยนื ซึ่งผู้ได้รบัอนุญาตท าการประมง
เครื่องมอือวนลาก อวนล้อมจบั และอวนล้อมจบัปลากะตกั จะถูกจ ากดัวนัที่ได้รบัอนุญาตให้ท าประมง 
(เช่น ในการออกใบอนุญาตท าการประมงปี 2559 ฝัง่อ่าวไทย เครื่องมอือวนลาก ก าหนดจ านวนวนัท า
ประมงไม่เกิน 220 วนัต่อปี) ในขณะที่ผู้ประกอบการประมงล้วนเคยชนิกับการท าประมงโดยเสร ีดงั
สุภาษิตว่า “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวิธีคิดการบริหารจดัการ
ทรพัยากรประมง แต่ผูป้ระกอบการประมงไมต่้องการถูกจ ากดัการท าประมง ย่อมส่งผลใหค้วามพงึพอใจ
ต่อเรือ่งนี้อยูใ่นระดบัต ่า 

ความพึงพอใจด้านแรงงาน พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
ในเรื่องการจา้งแรงงานไวอ้ย่างรุนแรง คอื โทษปรบักรณีจา้งแรงงานท างานประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
400,000-800,000 บาท ต่อการจ้างแรงงานโดยฝ่าฝืนกฎหมายหนึ่งคน นอกจากนี้รฐับาลก็ไม่เปิดจด
ทะเบยีนแรงงานต่างดา้วเพิม่เตมิท าใหแ้รงงานประมงขาดแคลน ผูป้ระกอบการประมงจงึมคีวามพงึพอใจ
ต่อการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายดา้นแรงงานในระดบัต ่า 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ระยะเวลาการประกอบอาชีพประมงของผู้ประกอบการประมงพื้นที่จงัหวัด
สมุทรสงครามแตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า ระยะเวลาการประกอบอาชพีประมงของผู้ประกอบการประมงในพื้นที่
จงัหวัดสมุทรสงครามแตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมายไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการทุกรายต้องอยู่
ภายใต้กฎหมาย กติกา หรอืมาตรการควบคุมต่าง ๆ เหมอืนกนัไม่ว่าจะประกอบอาชพีประมงมาเป็น
ระยะเวลานานเท่าใด  

สมมตฐิานที ่2 ขนาดเรอืประมงของผูป้ระกอบการประมงพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสงครามแตกต่างกนั 
ความพงึพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสงครามที่มีขนาดเรอืประมงแตกต่างกนั ความพงึพอใจไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการประมงทุกรายต้องปฏบิตัติาม
กฎหมายเหมอืนกนั ไมว่่าจะใชเ้รอืทีม่ขีนาดเลก็หรอืเรอืขนาดใหญ่  

สมมติฐานที่ 3 เครื่องมือประมงที่ใช้ของผู้ประกอบการประมงพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงคราม
แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายแตกต่างกัน 
ผลการวจิยัพบว่า ผูป้ระกอบการประมงในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงครามทีใ่ช้เครื่องมอืประมงแตกต่างกนั มี
ความพงึพอใจแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดย
พบว่าผูป้ระกอบการประมงทีใ่ชเ้ครื่องมอือวนลาก มคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการท า
ประมงผดิกฎหมายน้อยกว่าผูป้ระกอบการประมงทีใ่ชเ้ครื่องมอือวนครอบ และอวนตดิตา สาเหตุทีท่ าให้
ผูป้ระกอบการประมงในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสงครามทีใ่ชเ้ครื่องมอือวนลาก มคีวามพงึพอใจต่อการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายน้อยกว่าผู้ประกอบการประมงที่ใช้เครื่องมอือื่นนัน้ น่าจะเป็นเพราะ
เครื่องมอือวนลากเป็นเครื่องมอืประมงที่มปีระสทิธิภาพในการจบัสตัว์น ้าสูง ไม่เลอืกชนิดของสตัว์น ้า 
และบางกรณีการใช้อวนลากอาจท าลายระบบนิเวศน์ในทะเลด้วย (กรนีพีซไทยแลนด์, 2558) รฐัจงึ
ก าหนดมาตรการควบคุมการใชเ้ครื่องมอือวนลากอย่างเขม้ขน้กว่าเครือ่งมอือื่น เช่น มกีารก าหนดขนาด
ตาอวนก้นถุงต้องไม่ต ่ากว่า 4 เซนตเิมตร การใชเ้ครื่องมอือวนลากห้ามเขา้ไปท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝัง่ และเครื่องมอือวนลากจะถูกจ ากดัจ านวนวนัท าการประมงต่อปีไว้ (ฝัง่ทะเลอ่าวไทย จ านวนไม่
เกนิ 220 วนัต่อปี ฝัง่ทะเลอนัดามนั จ านวนไม่เกนิ 250 วนัต่อปี) จงึท าใหผู้ป้ระกอบการประมงทีใ่ชอ้วน
ลากเกดิความรูส้กึอดึอดัใจ และส่งผลใหค้วามพงึพอใจอยูใ่นระดบัต ่า  

สมมติฐานที่ 4 รายได้จากการประกอบอาชีพประมงของผู้ประกอบการประมงพื้นที่จงัหวัด
สมุทรสงครามแตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงครามที่มีรายได้จากการ
ประกอบอาชพีประมงแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
เนื่องจากกตกิาของกฎหมายใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบการประมงอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ความพงึพอใจจงึ
ไมแ่ตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการท าประมงผิดกฎหมายของผู้ประกอบการประมงในพื้นที่

จงัหวดัสมุทรสงครามมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิ
กฎหมาย ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความรูเ้กีย่วกบัการท าประมงผดิกฎหมายของผูป้ระกอบการประมงใน
พื้นที่จงัหวดัสมุทรสงคราม มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัระดบัความพงึพอใจของผู้ประกอบการประมงใน
พืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงครามต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย โดย ผูป้ระกอบการ
ที่มีระดบัความรู้เกี่ยวกับการท าประมงผิดกฎหมายยิง่มาก จะยิง่มคีวามพึงพอใจต่อน้อย เพราะว่า 
ผู้ประกอบการประมงที่มคีวามรูเ้กี่ยวกับการท าประมงผดิกฎหมายสูง จะเกิดความรู้สกึว่าการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายท าให้มมีาตรการใหม่ๆ ออกมาควบคุมการท าประมง จนท าให้การท า
ประมงในปัจจบุนัมคีวามยากล าบากกว่าสมยัก่อน ผูป้ระกอบการประมงเหล่านี้จงึมคีวามพงึพอใจต่อการ
แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายต ่า  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การที่ประเทศไทยแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายโดยก าหนดมาตรการติดตาม 
ควบคุม และเฝ้าระวงัการท าประมงใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อใหเ้กดิความสมดุลทางธรรมชาต ิและ
รกัษาทรพัยากรสตัว์น ้าและระบบนิเวศไว้อย่างยัง่ยนื รวมถึงการบงัคบัใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
อย่างเขม้งวด ท าใหผู้ป้ระกอบการประมงเกดิความรูส้กึไม่พงึพอใจต่อการด าเนินการของรฐั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผู้ใช้เครื่องมอืประเภทอวนลากที่มคีวามรู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด เพราะเป็นเครื่องมอืที่ถูก
ควบคุม อย่างไรก็ตาม แนวทางที่ประเทศไทยด าเนินการอยู่นัน้จ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป เนื่องจาก
ปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายก่อใหเ้กดิผลกระทบในหลายดา้นไม่ว่าจะเป็นความยัง่ยนืของทรพัยากร
ประมง เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เศรษฐกิจของผู้ประกอบการประมง และผลกระทบทางสงัคม 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งได้แก่ กรมประมง กรมเจา้ท่า กองทพัเรอื กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ กรมศุลกากร กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กรมการจดัหางาน ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
และกองทพัเรอื จะต้องบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเคร่งครดั เพื่อมใิหผู้้ใดมโีอกาสท าการประมงผดิกฎหมาย
ไดอ้กี เช่น การเพิม่ความถี่ในการตรวจเรอืประมงทัง้ก่อนออกไปท าการประมง ขณะท าการท าประมงใน
ทะเล และขณะกลบัเขา้เทยีบท่า การเพิม่ความเขม้ขน้ในการตรวจแรงงานในกจิการประมงเพื่อเป็นการ
คุม้ครองใหล้กูจา้งในกจิการประมงไดร้บัการปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานขัน้ต ่าของกฎหมาย  

2. ในระยะยาวควรมกีารทบทวนกฎหมาย แผนปฏบิตักิารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
การท าประมงผดิกฎหมายให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอย่าง
สม ่าเสมอ และในกรณทีีต่อ้งออกกฎหมาย กฎเกณฑ ์เพื่อควบคุมการท าประมงเพิม่เตมิ กรมประมงหรอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ควรจดัใหม้กีารปรกึษาหารอืกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีเพื่อรบัฟังขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ จากผูท้ี่
จะไดร้บัผลกระทบจากมาตรการทีจ่ะก าหนดขึน้ใหม่ เพื่อทีก่รมประมงจะไดม้ขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ
ก าหนดมาตรการควบคุมการท าประมงได้อย่างครบถ้วน การหารอืกบัผู้ประกอบการประมงก่อนออก
มาตรการทางกฎหมายเป็นวธิหีนึ่งทีจ่ะบอกใหผู้ป้ระกอบการประมงไดร้บัรูล้่วงหน้า เพื่อจกัไดเ้ตรยีมตวั
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เช่น การก าหนดมาตรการปิดอ่าวในฤดูปลาวางไข่จะมกีารหา้มท าประมง
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โดยเครื่องมอืบางประเภทหรอืทุกประเภทในบางพื้นที่เพื่อให้แม่พนัธุ์ได้วางไข่โดยไม่ถูกจบัไปเสยีก่อน 
ผูป้ระกอบการประมงจะไดม้กีารเตรยีมตวัหยุดท าการประมงในช่วงเวลาการปิดอ่าวและท าการซ่อมแซม
เรอื เป็นตน้ 
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