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บทคัดย่อ 
 

การประเมินความชุกชุมและความหลากหลายของประชาคมปลาในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าโขงเขตประเทศไทยด้วยข้อมูลจาก

การท าประมงเป็นกจิกรรมหน่ึงของการติดตามสถานภาพและการเปล่ียนแปลงสถานภาพของทรัพยากรประมงในลุ่มน ้ า โดย

รวบรวมขอ้มูลผลจบัรายวนัของชาวประมงจ  านวน 15 ราย จาก 5 พ้ืนท่ีแหล่งอาศยั ประกอบด้วยแหล่งอาศัยในบริเวณพ้ืนท่ีล าน ้ า

โขง 3 รูปแบบ และล าน ้าสาขา 2 รูปแบบ ในช่วงเวลา 2 รอบปี ระหว่างปี 2555-2556 

ผลการศึกษาพบพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทยมีชนิดพนัธุ์ปลาท่ีชาวประมงจบัได้รวม 188 ชนิด พบในปีแรก 176 

ชนิด และในปีท่ีสอง 158 ชนิด จ  านวนชนิดพนัธุ์ปลามีความแตกต่างกนัตามประเภทแหล่งอาศยัระหว่าง 50-105 ชนิด มีค่าผลจับ

รายปีเฉล่ีย 1,066 กโิลกรัมต่อรายต่อปี โดยพ้ืนท่ีวงัน ้าลึก พ้ืนท่ีน ้าท่วม และพ้ืนท่ีลุ่มต  ่าน ้ าขังมีค่าผลจับค่อนข้างสูงเฉล่ีย 1,539, 

1,501 และ 1,340 กโิลกรัมต่อรายต่อปี ส่วนพ้ืนท่ีแกง่หินและพ้ืนท่ีล าน ้าโล่งกว้างทั่วไปมีค่าผลจับเฉล่ีย 581 และ 371 กโิลกรัม

ต่อรายต่อปี ตามล าดับ ภาพรวมของโครงสร้างประชาคมปลาโดยชีวมวลพบมีความแตกต่างกนัระหว่างพ้ืนท่ีล าน ้ าโขงและล าน ้ า

สาขา ส่วนขอ้มูลการกระจายของขนาดประชากรปลาชนิดเด่น 5 ชนิด ได้แก ่ปลาตะกาก ปลาสายยู ปลากราย ปลาสร้อยขาว และ

ปลาสลาด พบขนาดประชากรปลามีการกระจายแตกต่างกนัตามลกัษณะแหล่งท่ีอยูอ่าศยัอยา่งชัดเจนระหว่างพ้ืนท่ีล าน ้ าโขงและ

ล าน ้าสาขา โดยพ้ืนท่ีวงัน ้าลึกพบเป็นแหล่งอาศยัและแหล่งหลบภยัของประชากรปลาท่ีมีขนาดใหญ่หลายชนิดในช่วงฤดูแลง้ 

การศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่าวิธีการติดตามขอ้มูลจากการท าประมงรายวนัของชาวประมงในพ้ืนท่ีท าให้ได้ข้อมูลจ  านวน

มากและมีความต่อเน่ืองตลอดทั้ งปี แต่ยงัมีข้อจ  ากดัด้านการประเมินอัตราจับท่ีใช้บ่งช้ีระดับความชุกชุมของสัตว์น ้ ายงัไม่

สามารถเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากความแตกต่างของการใช้ชนิดเคร่ืองมือในแต่ละแหล่งอาศยั ดังนั้นการด าเนินงานในอนาคต

ควรเพ่ิมวิธีการรวบรวมขอ้มูลด้วยชุดเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีเหมือนกนัเพื่อจะท าให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ และเพ่ิมจ  านวน

ชาวประมงท่ีช่วยรวบรวมขอ้มูลให้มากขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลมีความแม่นย  ายิง่ขึ้น รวมทั้ งท าการส ารวจจ  านวนการท าประมงในบริเวณ

พ้ืนท่ีแหล่งอาศยัท่ีศึกษาเพื่อสามารถประมาณค่าผลจบัรวมรายปีในแหล่งอาศยันั้นได้ดว้ย 
 

ค าส าคัญ : การประเมิน ความหลากหลาย ความชุกชุม ผลจบั อตัราจบั แม่น ้าโขง  

 



 

Abstract 

 

Monitoring the status and trends of fisheries resources in the lower Mekong river basin, Thailand is 

required to provide a baseline for fisheries management and basin development activities.  Daily fishers catch 

from 15 fishers in 5 habitats including, 3 Mekong mainstream and 2 Mekong tributaries during 2012-2013 was 

monitored and analysed in order to investigate the status and trends of capture fisheries and fisheries resource. 

The result showed that there was a total number of 188 fish species found in the study area, of which 

176 species was found in the first year study while 158 species was found in the second year study.  An 

average catch was estimated to be 1,066 kg/fisher/year.  In term of habitat, deep pool area was the highest 

catch of 1,539 kg/fisher/year and followed by flooded area, temporary inundated area, rapid area and normal 

mainstream habitat as 1,501, 1,340, 581 and 371 kg/fisher/year, respectively.  There was different in species 

composition of catch between mainstream and tributaries in term of weight basis.  The distribution of daily 

maximum fish length of 5 dominant fish species indicated that Mekong mainstream was obviously different 

from its tributaries.  Deep pool area was indicated for dry season refuge of many large fish species. 

However, we found the catch rate in each habitat cannot be compared because fishers used different 

fishing gears.  So it is recommended that the next monitoring should set one standard gear type to compare all 

sampling station and seasonality.  Furthermore, the number of sampling fisher for each station should be 

increased to ensure the precision of data.  It is also recommended to survey on the total number of fishers in 

each station for evaluation of the total catch in each area. 
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ค าน า 
สืบเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงตอนล่างซ่ึงครอบ 

คลุมอาณาเขตของประเทศไทย ลาว กมัพูชา และเวียดนาม เป็น
แหล่งผลิตและแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์น ้ าท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยมีปริมาณ
มากถึงปีละ 2.6 ล้านตัน (Baran, 2010) ภายในลุ่มน ้ าพบมี
ความหลากหลายของสภาพพ้ืนท่ีแหล่งอาศัยสัตว์น ้ าในหลาย
รูปแบบ เช่น แหล่งอาศัยสัตว์น ้ าในล าน ้ าโขงสายหลักแบบ
พ้ืนท่ีแกง่หิน วงัน ้าลึก หาดหิน หาดทราย ล าน ้าโล่งกว้าง และ
พ้ืนท่ีปากแม่น ้ า และแหล่งอาศัยสัตว์น ้ าในล าน ้ าสาขาแบบ
พ้ืนท่ีน ้าท่วม หนอง บึง อ่างเกบ็น ้า ทะเลสาบน ้าจืด และพ้ืนท่ี
ลุ่มต  ่าน ้าขงั เป็นตน้ พ้ืนท่ีแหล่งอาศยัเหล่าน้ีต่างกมี็บทบาทใน
การเป็นแหล่งสนับสนุนและแหล่งสร้างความชุกชุมและความ
ยัง่ยนืให้กบัการประมงในลุ่มน ้ า ช่วยให้เกดิการจ้างงาน การ
สร้างรายได้ และการด าเนินวิถีชีวิตของชุมชนท่ีพึ่งพิงกบั
ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการจากสัตวน์ ้า เป็นท่ีทราบ
กนัดีว่าประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าโขงตอนล่างต่างกมี็ส่วน
เกีย่วขอ้งและพ่ึงพารายได้และความมั่นคงทางอาหารจากการ
ประมง ดังนั้นการเปล่ียนแปลงปริมาณสัตวน์ ้าในลุ่มน ้าจึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ด้วยเหตุน้ีขอ้มูลด้านความชุกชุมและความหลากหลาย
ของปลาและสัตวน์ ้า ตลอดจนการเปล่ียนแปลงผลจับสัตว์น ้ า
ของชาวประมงจึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผูเ้กีย่วข้อง โดยเฉพาะผู้ท่ี มีหน้าท่ีจัดท าแผนและก  าหนด
นโยบายด้านการจดัการประมงในลุ่มน ้า 

แนวทางปฏิบัติในด้านการประเมินความชุกชุมของ
สัตวน์ ้าสามารถด าเนินการได้หลายวิธี แลว้แต่สภาพพ้ืนท่ีและ
ความเหมาะสมของวิธีการท่ี เลือกใช้  ท่ีผ่านมาหน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษานิยมใช้วิธีการประเมินจากการ
ส ารวจและสุ่มตวัอยา่งด้วยเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานจากวิธีการ
ประเมินความชุกชุมเชิงพ้ืนท่ีหรือการประเมินความชุกชุมเชิง
ผลจบัสัมพทัธ์ของเคร่ืองมือประมงท่ีก  าหนด วิธีการดังกล่าว
ถือปฏิบัติกนัมานานมากกว่า 40 ปี  ท่ี เป็นเช่นน้ีอาจสืบ
เน่ืองมาจากช่วงเวลาท่ีผ่านมายงัไม่มีการน าวิธีการอ่ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมาใช้ด าเนินการ อย่างไรก็
ตาม การประเมินด้วยวิธีดังกล่าวกย็งัมีขอ้จ  ากดัหลายด้าน เช่น 
ด้านความพร้อมของเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงานซ่ึงต้องมีทักษะและ
ความช านาญในการสุ่มตวัอยา่งและจ  าแนกชนิดพันธุ์สัตว์น ้ า 

ด้านความพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีด าเนินงานซ่ึงต้องมี
ประสิทธิภาพและมีขนาดตามมาตรฐานท่ีก  าหนด ตลอดจน
ด้านงบประมาณซ่ึงต้องมีจ  านวนท่ี เพียงพอส าหรับการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ีครอบคลุมการเปล่ียนแปลงทั้ งเชิงสถานท่ีและเชิง
เวลาของพ้ืนท่ีศึกษา จากผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าหลาย
การศึกษายงัมีขอ้มูลท่ีแปรปรวนและคลาดเคล่ือนซ่ึงสืบเน่ือง
จากการขาดทักษะในการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
การใช้เคร่ืองมือท่ีไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปมาตรฐานสากล 
รวมถึงความไม่ต่อเน่ืองและไม่ครอบคลุมเชิงสถานท่ีและเวลา
ในการสุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีศึกษา 

ปัจจุบันการประเมินสถานภาพและการเปล่ียนแปลง
สถานภาพของสัตวน์ ้าด้วยวิธีการส ารวจร่วมกบัการท าประมง
โดยกลุ่มชาวประมงในพ้ืนท่ีเป็นอีกแนวทางด าเนินการหน่ึง ท่ี
มีการปรับเปล่ียนน ามาใช้ปฏิบัติในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าจืดหลาย
แห่ง รวมทั้ งในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าโขงตอนล่าง () การส ารวจและ
ติดตามในรูปแบบน้ีมีความพร้อมในการด าเนินงานมากขึ้น มี
ความต้องการและพึ่ งพาเจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์
น้อยลง ซ่ึงสามารถน ามาใช้ประเมินความชุกชุมและความ
หลากหลายของสัตว์น ้ าได้ การด าเนินการดังกล่าวพบมีการ
น ามาใช้ตั้ งแต่ปี 2546 (EIFAC, 2006; Halls, 2008) โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัแผนงาน
ประมงของส านั กงานคณะกรรมา ธิ การแ ม่น ้ าโขง 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่ อติดตามประเมินการ
เปล่ียนแปลงสัตวน์ ้าจากการท าการประมงของชาวประมงใน
พ้ืนท่ีและเป็นขอ้มูลบ่งช้ีระดับปริมาณทรัพยากรสัตว์น ้ าใน
พ้ืนท่ี ลุ่มน ้ าโขง ตลอดจนติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรสัตวน์ ้าในลุ่มน ้าโขงและล าน ้าสาขาด้วย 

EIFAC working party (EIFAC, 2006) ได้กล่าวถึงข้อดี
ของการประเมินสัตว์น ้ าด้วยข้อมูลท่ีด าเนินการร่วมกบั
ชาวประมงในพ้ืนท่ีศึกษา ว่า 

1. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลจ  านวนมากได้ ถึงแม้ว่าจะเป็น
กจิกรรมท่ีตอ้งอิงบนผลประโยชน์เชิงการค้าหรือยงัชีพกต็าม 
และการใช้ขอ้มูลอาจมีความยุง่ยากในดา้นการประมาณคา่ความ
ชุกชุม รวมถึงด้านความเต็มใจในการร่วมเก็บข้อมูลอย่าง
เท่ียงตรงของชาวประมง อีกทั้ งความไม่แน่นอนในการรายงาน
ชนิดสัตวน์ ้าและจ  านวนการลงแรงประมง แต่ถ้าหากได้มีการ
จดัการเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมขอ้มูลในประเด็น
ดังกล่าวกจ็ะเป็นแนวทางการประเมินท่ีดีอีกแนวทางหน่ึง 



เน่ืองจากสามารถรวบรวมตัวอย่างได้อย่างต่อเน่ือง มีข้อมูล
จ  านวนมาก และมีค่าใช้จ่ายในการรวบรวมขอ้มูลท่ีประหยดั  

2. เป็นรูปแบบซ่ึงมีท่ีมาจากหลายวิธีการท าประมง
สามารถใช้ประเมินผลจบัสัตวน์ ้าทั้ งกลุ่มเคร่ืองมือประเภทเบ็ด 
ข่าย และลอบ หรืออ่ืนๆ รวมทั้ งการส ามะโนชาวประมงซ่ึงเป็น
วิธีท่ีมีความแม่นย  า เป็นต้น แต่กเ็ป็นวิธีท่ีต้องมีผูร่้วมงาน
จ านวนมาก ความแม่นย  าของข้อมูลอาจต้องขึ้นอยู่กบักลุ่ม
ชาวประมงและแบบของสมุดปูมประมงท่ีใช้รวบรวมขอ้มูล 

3. ถึงแม้ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น ้ า
ท่ีมาจากเชิงการค้าและการสันทนาการของการตกปลา แต่ก็
สามารถท าการวิเคราะห์และแปรผลได้ด้วยการอา้งอิงถึงขอ้มูล
จากการประมาณค่าการลงแรงประมงเป็นหลกั 

Welcomme (2001) กล่าวว่าการติดตามการเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรสัตวน์ ้าจืดจ  าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลาหลายปีและเป็น
การยากท่ีจะติดตามจากการเปล่ียนแปลงปริมาณผลจบัสัตว์น ้ า
โดยรวมเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากชาวประมงสามารถจับชนิด
พนัธุ์ปลาเป้าหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปตามขนาดของประชากร
ในแต่ละชนิดท่ีมีในแหล่งน ้ านั้ น ซ่ึงอาจจะท าให้ไม่เห็นผล
การเปล่ียนปลงท่ีเกดิขึ้นในภาพของปริมาณผลจับรวม ดังนั้ น
การติดตามการเปล่ียนแปลงทรัพยากรสัตว์น ้ าจืดจึงควร
ติดตามจากค่าตวัช้ีวดัในหลายๆ ด้านประกอบกนั ได้แก ่1) ค่า
อตัราจบัของเคร่ืองมือประมงแต่ละชนิด 2) ค่าองค์ประกอบ
ชนิดพนัธุ์ปลาและความชุกชุมสัมพัทธ์ 3) การเปล่ียนแปลง
ขนาดประชากรปลาแต่ละชนิด และ 4) การประมาณค่า 
พารามิเตอร์ด้านพลวตัประชากรปลา เป็นตน้ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการส ารวจเพื่อประเมินการ
เปล่ียนแปลงความชุกชุมและความหลากหลายของประชาคม
ปลาในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างแผนงานประมง ส านักงานเลขาธิการแม่น ้าโขง และ
กรมประมง ด้วยวิธีการติดตามจากการท าประมง เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวโน้มและสถานภาพสัตวน์ ้าในแตล่ะประเภทแหล่งอาศยั
สัตวน์ ้าอนัจะน าไปสู่การจดัการท่ีเหมาะสมต่อไป     

 

วตัถุประสงค์ เพื่อ 
1. ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในแหล่งอาศัย
สัตวน์ ้าต่างๆของบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย 

2. ประเมินปริมาณผลจับและอัตราจับเพ่ือบ่งช้ีความชุกชุม
สัมพทัธ์ของปลาในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย 

3. ติดตามและเปรียบเทียบโครงสร้างของผลจับปลาและการ
กระจายของประชากรปลาชนิดเด่นท่ีพบ 

วธิีด าเนินการ 
1.  แผนการสุ่มตวัอย่าง 
ได้วางแผนการศึกษาแบบ spatial and temporal random 

design เพื่อประเมินและติดตามการเปล่ียนแปลงประชาคมปลา
ในพ้ืนท่ี ลุ่มน ้ าโขงเขตประเทศไทย ใน 5 จุดสุ่มตัวอย่าง 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนตุลาคม 2556 รวม
ระยะเวลา 2 ปี จากการคดัเลือกชาวประมงจุดสุ่มตัวอย่างละ 3 
ราย  เขา้ร่วมด าเนินการส ารวจ โดยเป็นผูช่้วยในการบันทึกและ
รวบรวมขอ้มูลผลจบัปลารายวนั ซ่ึงชาวประมงท่ีร่วมโครงการ
จะได้รับค่าตอบแทนในการช่วยรวบรวมขอ้มูลดังกล่าวด้วย 

2.  จุดสุ่มตวัอย่าง 
เน่ืองจากลักษณะแหล่งอาศัยสัตว์น ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า

โขงเขตประเทศไทยมีความหลากหลายในหลายรูปแบบ และท่ี
ผา่นมากมี็การศึกษาเพื่อติดตามประเมินสัตวน์ ้าในเบ้ืองต้นมา
บ้างแลว้ ดังนั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงก  าหนดจุดสุ่มตัวอย่างตาม
แนวทางท่ีเคยด าเนินการไวเ้ดิมรวม 5 จุด โดยมีจุดสุ่มตัวอย่าง
ท่ีศึกษาดังน้ี (ภาพท่ี 1) 

จุดท่ี 1 แหล่งอาศยัสัตวน์ ้าบริเวณล าน ้าโขงในรูปแบบ
พ้ืนท่ีแกง่หิน เลือกสุ่มตวัอย่างท่ีบ้านน้อยและบ้านเชียงคาน 
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีแกง่หินหรือโขดหินท่ี
เป็นคนัหินกดีขวางทางน ้า ล าน ้าค่อนขา้งแคบ กระแสน ้ าไหล
แรง มีชาวประมงในพ้ืนท่ีประมาณ 40-50 ราย 

จุดท่ี 2 แหล่งอาศยัสัตวน์ ้าบริเวณล าน ้าโขงในรูปแบบ
พ้ืนท่ีล าน ้าโล่งกวา้งทั่วไป เลือกสุ่มตวัอยา่งท่ีบ้านท่าดอกแกว้ 
อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม เป็นบริเวณล าน ้ าท่ีมีสภาพ
พ้ืนท่ีโล่งและมีความกว้างมากท่ีสุด กระแสน ้ าไหลเอ่ือย มี
ชาวประมงในพ้ืนท่ีประมาณ 50 ราย 

จุดท่ี 3 แหล่งอาศยัสัตวน์ ้าบริเวณล าน ้าโขงในรูปแบบ
พ้ืนท่ีวงัน ้าลึก เลือกสุ่มตวัอยา่งท่ีบ้านลาดเจริญ อ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นบริเวณล าน ้าท่ีมีพ้ืนท่ีใตน้ ้าเป็นหลุม
ลึกขนาดใหญ่ ประกอบด้วยวังน ้ าลึก 2 แห่ง คือ เวินคันแยง 
และเวินแม่ไกฟ่ัก มีชาวประมงในพ้ืนท่ีประมาณ 17-20 ราย 

จุดท่ี  4 แหล่งอาศัยสัตว์น ้ าบริเวณล าน ้ าสาขาใน
รูปแบบพ้ืนท่ีลุ่มต  ่าน ้าขงั เลือกสุ่มตวัอย่างท่ีล าห้วยโมง บ้าน
ท่าแดงและบ้านดอนมี อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ซ่ึงเป็น
ล าน ้าสาขาท่ีมีการสร้างประตูระบายน ้าท่ีปากล าน ้า และสถานี
สูบน ้าพร้อมล ารางส่งน ้าในพ้ืนท่ี  

จุดท่ี  5 แหล่งอาศัยสัตว์น ้ าบริเวณล าน ้ าสาขาใน
รูปแบบพ้ืนท่ีน ้าท่วม เลือกสุ่มตวัอยา่งในล าน ้าสงคราม ท่ีบ้าน



ท่าบ่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ซ่ึงเป็นล าน ้าสาขาท่ี
มีพ้ืนท่ีน ้าท่วมผนืใหญ่ มีล าน ้าสาขายอ่ยไหลลงแม่น ้าสงคราม
หลายสายและมีแหล่งท าประมงจ  านวนมาก 

3.  ระยะเวลาด าเนินการ 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ด าเนินการส ารวจในช่วงเวลา 2 ปี 

และแบ่งขอ้มูลออกเป็นรายปี รวม 2 ช่วง ดังน้ี 
1)  การศึกษาในช่วงปีแรกในรอบปี 2555 รวบรวม

ขอ้มูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงตุลาคม 2555 
2)  การศึกษาช่วงปีท่ีสองในรอบปี 2556 รวบรวม

ขอ้มูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงตุลาคม 2556 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีสังเขปแสดงแนวแม่น ้าโขง และจุดสุ่มตวัอยา่งท่ี
ด าเนินการบนพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย 
 

4.  วธิีการสุ่มตวัอย่าง 
สมุดปูมประมง (logbooks) การรวบรวมข้อมูลได้

จัดท าแบบบันทึกข้อมูลการท าประมงรายวัน (สมุดปูม
ประมง) เพื่อให้ชาวประมงบันทึกข้อมูลท่ีได้แต่ละวันใน
ช่วงเวลาท่ีศึกษา โดยรายละเอียดสมุดปูมประกอบด้วยวันท่ี
ท าประมง ชนิดเคร่ืองมือประมง ขนาด และจ  านวนเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ ชนิดปลาท่ีจบัได้ ซ่ึงประกอบด้วยน ้ าหนัก จ  านวน และ
ขนาดปลาแต่ละชนิดท่ีพบยาวท่ีสุดในแต่ละวัน และจ  านวน
ชั่วโมงท่ีท าประมง เป็นตน้  

สมุดภาพชนิดพนัธ์ุปลา เพื่อความถูกตอ้งแม่นย  าของ
การศึกษาได้จดัเตรียมสมุดภาพชนิดพนัธุ์ปลาท่ีมีในแม่น ้าโขง
เขตประเทศไทยทั้ งหมดแจกให้ชาวประมงใช้เป็นแหล่งอา้งอิง
และตรวจสอบชนิดพนัธุ์ปลาท่ีตนเองจับได้ (Rainboth, 1996) 

โดยใช้หมายเลขก  ากบัชนิดปลาแทนการเรียกช่ือชนิดพนัธุป์ลา
ท่ีมีทั้ งหมด  

การคัดเลือกชาวประมงและการอบรมให้ความรู้ก่อน
ด าเนินงาน กลุ่มชาวประมงท่ีเขา้ร่วมการวิจัยคร้ังน้ีได้รับการ
คัดเลือกบนพ้ืนฐานของความสมัครใจในการร่วมติดตาม
ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น ้ า โดยกลุ่มชาวประมง
ได้รับการช้ีแนะและฝึกปฏิบัติกอ่นเร่ิมด าเนินงานจริงเป็นเวลา 
3 วนั เพื่อให้มีความเขา้ใจในขั้นตอนการบันทึกขอ้มูล การแยก
ชนิดพนัธุ์ปลา และการวดัขนาดความยาวปลา จากนั้ นบันทึก
ขอ้มูลท่ีออกท าประมงรายวนัอยา่งต่อเน่ือง 2 ปี  

5.  อุปกรณ์ด าเนินการ ประกอบด้วย 

1) อุปกรณ์ชั่งวดั ได้แก ่เคร่ืองชั่งน ้าหนัก 3 ขนาด คือ 
ขนาด 500 กรัม ขนาด 7 กิโลกรัม และขนาด 15 กโิลกรัม 
อุปกรณ์วดัความยาวปลา 1 ชุด แบบบันทึกข้อมูลรายวัน และ
สมุดภาพชนิดพนัธุ์ปลาท่ีมีในแม่น ้าโขง  

2) อุปกรณ์ตรวจสอบและปรับค่าเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก
เพื่อให้มีความถูกตอ้งแม่นย  ากอ่นใช้งาน 

6.  การรวบรวมข้อมูล 
คณะผูว้ิจยัได้เขา้พ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเดือนละคร้ัง 

รวมทั้ งสอบถามกจิกรรมภาคสนาม สภาพแวดล้อม และ
สถานการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจบัสัตวน์ ้า ตรวจสอบและ
รวบรวมขอ้มูลผลจับสัตว์น ้ าจากชาวประมงแต่ละราย  แล้ว
น าไปบันทึกลงในฐานข้อมูล โดยขนาดของตัวอย่างสุ่มใน
การศึกษาได้ก  าหนดให้ชาวประมงท่ีร่วมด าเนินการแต่ละจุด
สุ่มตวัอยา่งตอ้งออกท าประมงไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วนั 

7.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลจะผา่นการตรวจสอบและปรับปรุง

ให้ถูกต้องก่อนท าการวิเคราะห์ น าข้อมูลท่ีได้ไปจัดการ 
ค  านวณ และวิเคราะห์ตามค่าตวัช้ีวดัต่างๆ ดังน้ี 

1. ปริมาณผลจับและผลจับต่อการลงแรงท าประมง 
(Kolding, 1989; FAO, 1999) มีหน่วยท่ีใช้ศึกษารวม 3 แบบ 
คือ 1) กโิลกรัม/ราย/ปี 2) กโิลกรัม/ราย/วัน และ 3) กโิลกรัม/
ราย/ชั่วโมง 

2. โครงสร้างประชาคมปลา ได้แกโ่ครงสร้างด้าน
ชีวมวล (Relative biomass, %W) และโครงสร้างกลุ่มนิสัย
การกนิอาหาร (Kolding, 1989; Cowx, 1996) 

3. การกระจายของประชากรปลาชนิดท่ีพบมาก
โดยลกัษณะกราฟแบบต่างๆ (ทวนทอง, 2556) 



ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 

1.  กลุ่มชาวประมงทีร่่วมด าเนินการศึกษา 
จากการศึกษาด้วยการรวบรวมขอ้มูลความชุกชุมและ

ความหลากหลายของประชาคมปลาในพ้ืนท่ี ลุ่มน ้ าโขงเขต
ประเทศไทยโดยมีชาวประมงในพ้ืนท่ีร่วมด าเนินการในช่วง 
เวลา 2 ปี พบชาวประมงสมัครใจเข้าร่วมด าเนินการรวม 19 
ราย (ตารางท่ี 1) โดยมีจ  านวนจุดสุ่มตวัอยา่งละ 3 ราย (รวม 15 
รายต่อปี) แต่เน่ืองจากการรวบรวมขอ้มูลจ  าเป็นต้องมีจ  านวน
วนัออกท าประมงท่ีมากพอเพื่อไม่ท าให้เกดิความแปรปรวน
ของขอ้มูล จึงได้ก  าหนดให้ชาวประมงท่ีร่วมในการศึกษาต้อง
ออกท าประมงไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน แต่อย่างไรกต็าม 
พบว่าในบางเดือนมีชาวประมงบางรายไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อก  าหนดได้  เน่ืองจากมีปัญหาด้านการท านาและด้าน
สุขภาพ ดังนั้ นในรอบปีท่ีสองจึงได้ปรับเปล่ียนชาวประมง
บางรายออกและน ารายใหม่มาทดแทนเพื่อให้เกดิความเท่า
เทียมของขอ้มูลในแต่ละจุดสุ่มตวัอยา่งมากขึ้น 

1.1 อายุ ช่วงอายขุองกลุ่มชาวประมงท่ีเข้าร่วมในการ 
ศึกษามีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 23 - 64 ปี โดยมีอายุเฉล่ีย 41.5 ± 
12.2 ปี (ตารางท่ี 1) และพบจ านวนวันออกท าประมงโดยรวม
ของแต่ละพ้ืนท่ีศึกษา (ตารางท่ี 2) ไม่มีความสัมพันธ์หรือมี
การเปล่ียนแปลงไปตามระดับอายขุองชาวประมงแต่อย่างไร  

1.2 การศึกษา กลุ่มชาวประมงท่ีเข้าร่วมด าเนินการ
ศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รวม 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.11 รองลงมาจบการศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.05 
และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับ
อาชีวศึกษาหรือสูงกว่ากลุ่มละ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.79 

1.3 ประสบการณ์ในการท าประมง กลุ่มชาวประมงมี
ประสบการณ์ในการท าประมงระหว่าง 7 - 39 ปี มีค่าเฉล่ีย 22.4 
± 11.2 ปี ชาวประมงท่ีมีประสบการณ์มากพบในพ้ืนท่ีน ้ าท่วม
ของอ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เฉล่ีย 32.0 ปี รองลงมา
คือท่ีพ้ืนท่ีแกง่หิน และลุ่มต  ่าน ้าขงัมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 27.8 ปี  
 

2.  ปริมาณและลกัษณะการท าประมง 
 

2.1  ปริมาณการท าประมง 
การศึกษาคร้ังน้ีมีค่าเฉล่ียของวนัออกท าประมงในทุก

จุดสุ่มตัวอย่างในรอบ 2 ปี เท่ากบั 27.13 ± 5.16 วันต่อเดือน 
โดยมีค่าเฉล่ียของวันออกท าประมงในช่วงปีแรกจ  านวน 

25.53 ± 6.23 วนัต่อเดือน และในช่วงปีท่ีสองจ  านวน 28.72 ± 
3.83 วนัต่อเดือน (ตารางท่ี 2) 

 เม่ือพิจารณาจ  านวนวันออกท าประมงในรอบปีของ
แต่ละจุดสุ่มตวัอยา่งพบมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแบ่งได้ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีออกท าประมงสม ่าเสมอได้แก ่จุดสุ่มตัวอย่างในล า
น ้าโขงท่ีอ าเภอท่าอุเทน อ าเภอเขมราฐ และพ้ืนท่ีน ้ าท่วมของ
ล าน ้าสงครามท่ีอ าเภอศรีสงคราม มีจ  านวนวันออกท าประมง
ใกลเ้คียงกนัคือประมาณ 30 วันต่อเดือน และกลุ่มท่ีออกท า
ประมงไม่ค่อยสม ่าเสมอ พบท่ีจุดสุ่มตวัอยา่งอ าเภอเชียงคานมี
จ  านวนวนัออกท าประมงค่อนขา้งน้อยเฉล่ีย 20.35 วนัต่อเดือน 
และจุดสุ่มตวัอยา่งท่ีล าน ้าห้วยโมง อ าเภอท่าบ่อมีวันออกท า
ประมงเฉล่ีย 24.51 วนัต่อเดือน 
 

ตารางที ่1 ขอ้มูลรายบุคคลของชาวประมงท่ีร่วมการศึกษาวิจัย
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

รายช่ือชาวประมง 
ท่ีเขา้ร่วมในการวิจยั 

พ้ืนท่ีสุ่ม 
ตวัอยา่ง 

อายชุาว 
ประมง 
(ปี) 

ระดบั 
การ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ์ท่ีท า
ประมง (ปี) 

1. นายกมล พงษ์ศรี เชียงคาน 44 ม. 3 28 

2. นายเสกสรร ชยัโชค*2 เชียงคาน 28 ปวช. 13 

3. นายสุทศัน์ คุณศรี เชียงคาน 62 ป. 4 36 

4. นายสว่าง รังสน*1 เชียงคาน 48 ม. 3 22 
5. นายประมวล อินดา ท่าบ่อ 32 ม. 3 14 

6. นายนนท์ ใจดี*1 ท่าบ่อ 62 ป. 4 34 
7. นายสมบูรณ์ อินดา ท่าบ่อ 64 ป. 4 39 

8. นายทองพนัธ์ุ แทนไธสงค์*2 ท่าบ่อ 48 ม. 3 12 
9. นายสุริยนต์ สมหวงั ท่าอุเทน 32 ม. 3 7 
10.  นายธีรวุฒิ สุตภกั ท่าอุเทน 33 ป. ตรี 7 
11. นายชลทิศ จนัทร์แกว้ ท่าอุเทน 23 ปวช. 7 

12. นายเด่นชยั ผิวข า ศรีสงคราม 50 ป. 7 38 
13. นายบุญช่วย โพธ์ิสุ ศรีสงคราม 45 ป. 7 34 

14. นายสมพร โพธ์ิสุ*2 ศรีสงคราม 50 ป. 7 35 

15. นายปราโมทย ์วรรณวงศ์*1 ศรีสงคราม 34 ม. 3 21 
16.  นายกรุงศิลป์ ประชุมแดง เขมราฐ 31 ม. 3 20 

17. นายพรสวรรค์ ดวงบุปผา  เขมราฐ 34 ป. 6 25 

18. นายสยาม ประจ าแดง*1 เขมราฐ 34 ม. 6 21 

19. นายก าไล เหิมแดง*2 เขมราฐ 35 ม. 3 13 

เฉล่ีย - 41.5 - 22.4 
หมายเหตุ  *1 = ชาวประมงท่ีร่วมด าเนินการวิจยัเฉพาะในช่วงปีแรก 
                    *2 = ชาวประมงท่ีร่วมด าเนินการวิจยัเฉพาะในช่วงปีท่ีสอง 
 



ตารางที ่2 จ  านวนวนัท าประมงของชาวประมงท่ีร่วมการศึกษาวิจัย
ในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

พื้นท่ี 
สุ่มตวัอยา่ง 

จ  านวนวนัออกท าประมงเฉล่ีย  
 (วนั/ราย/เดือน) 

ปี 2555 ปี 2556   ค่าเฉล่ีย 
เชียงคาน 18.83 21.86 20.35 
ท่าอุเทน 29.82 30.43 30.13 
เขมราฐ 30.42 30.43 30.43 
ท่าบ่อ 18.58 30.43 24.51 
ศรีสงคราม 30.00 30.43 30.22 
ค่าเฉล่ีย 25.53 28.72 27.13 

 

 

2.2  ชนิดเคร่ืองมอืประมง 
จากการศึกษาพบชนิดเคร่ืองมือท่ีชาวประมงน ามาใช้

ท าประมงในพ้ืนท่ีศึกษารวม 11 กลุ่ม จ  านวน 27 ชนิด (ตารางท่ี 
3) ประกอบด้วย กลุ่มเคร่ืองมือประเภทยิงแทง 1 ชนิด กลุ่ม
เคร่ืองมือเบ็ด 4 ชนิด กลุ่มเคร่ืองมือดักล่อ 5 ชนิด กลุ่ม
เคร่ืองมือข่าย 6 ชนิด กลุ่มเคร่ืองมืออวน 2 ชนิด กลุ่มเคร่ืองมือ
ผลักดัน 2 ชนิด กลุ่มเคร่ืองมือยอยก 2 ชนิด กลุ่มเคร่ืองมือ
ครอบลง 1 ชนิด กลุ่มเคร่ืองมือกร ่า 2 ชนิด กลุ่มเคร่ืองมือถุง
อวน 1 ชนิด และกลุ่มเคร่ืองมือบ่อล่อ 1 ชนิด ชนิดเคร่ืองมือท่ี
พบใช้เหมือนกนัในทุกจุดสุ่มตวัอยา่งคือเคร่ืองมือเบ็ดปัก 

 

2.3  ช่วงเวลาการใช้เคร่ืองมือประมง 
จากการรวบรวมขอ้มูลการท าประมงในรอบ 2 ปี ของ

กลุ่มชาวประมงท่ีร่วมในการศึกษาพบในช่วงฤดูแลง้ของพ้ืนท่ี
ล าน ้าโขงสายหลกัท่ีจุดสุ่มตวัอยา่งอ าเภอเชียงคานและอ าเภอ
ท่าอุเทนมีชาวประมงนิยมใช้เคร่ืองมือข่ายลอยหรือข่ายไหล
ท าประมงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนจุดสุ่มตัวอย่างอ าเภอเขมราฐ
ชาวประมงใช้เคร่ืองมือเบ็ดราวและข่ายขึง ในช่วงฤดูฝนท่ีจุด
สุ่มตวัอยา่งอ าเภอเชียงคานพบชาวประมงใช้เคร่ืองมือข่ายลอย 
เบ็ดลอย และเบ็ดปัก ส่วนพ้ืนท่ีอ าเภอท่าอุเทนชาวประมงใช้
เคร่ืองมือข่ายไหล ลอบนอน และอวนลาก และพ้ืนท่ีอ าเภอ
เขมราฐชาวประมงนิยมใช้เคร่ืองมือข่ายขึงเช่นเดิม 

ส าหรับจุดสุ่มตวัอย่างในล าน ้ าสาขาห้วยโมง อ าเภอ
ท่าบ่อ พบชาวประมงนิยมใช้เคร่ืองมือข่ายไล่ทั้ งในช่วงฤดูแลง้
และฤดูฝน ส่วนจุดสุ่มตวัอยา่งพ้ืนท่ีน ้าท่วมของแม่น ้าสงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม ชาวประมงนิยมใช้เคร่ืองมือตุม้ปลาขาวและ
ข่ายขึงท าประมงทั้ งในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน  

ตารางที่ 3 ชนิดเคร่ืองมือและช่วงเวลาท าประมงในการศึกษาวิจัยใน
พื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556  

 

ประเภทเคร่ืองมือ 
ท่ีใชท้ าประมง 

ในพ้ืนท่ีสุ่มตวัอยา่ง 

จ านวนผูใ้ช ้ 
เคร่ืองมือ (ราย) 

ปริมาณการใช้ 
เคร่ืองมือประมง 

ปี 
 2555 

ปี  
2556   

ช่วงเวลาท่ี 
ใชเ้คร่ืองมือ 

ระยะเวลาท่ี 
ท าประมง 

ฉมวก 2 1 พ.ย.-มี.ค. 5-7 ชม./วนั 
ชะนางไมไ้ผ ่/ แซะ 1 1 มี.ค.-เม.ย. 6-9 ชม./วนั 
เบ็ดปัก  10 9 ก.ค.-ก.พ. 5-14 ชม./วนั 
เบ็ดลอย / เบ็ดน ้ าเต้า 5 6 ก.ย.-ม.ค. 2-4 ชม./วนั 
เบ็ดราว 8 8 มิ.ย.-เม.ย. 12-24 ชม./วนั 
เบ็ดราวหนา้ดิน 2 - พ.ย. / เม.ย.  5-11 ชม./วนั 
ลนัปลาไหล 2 4 ก.ค.-ต.ค. 8-14 ชม./วนั 
ไซ  / ไซลัน่ 1 2 มิ.ย.-พ.ย. 12-24 ชม./วนั 
ลอบนอน 1 3 ส.ค.-พ.ย. 12-24 ชม./วนั 
ลอบยืน - 2 ส.ค.-พ.ย. 10-18 ชม./วนั 
ตุม้ปลาขาว 3 2 ตลอดทั้งปี 17-24 ชม./วนั 
ข่ายลอย 2 ชั้น 3 3 ตลอดทั้งปี 2-4 ชม./วนั 
ข่ายลอย 3 ชั้น 5 3 มิ.ย.-ก.พ. 2-3 ชม./วนั 
ข่ายไหลหนา้ดิน 4 3 มิ.ย.-มี.ค. 1-4 ชม./วนั 
ข่ายไหลผิวน ้ า 8 6 ต.ค.-มี.ค. 2-3 ชม./วนั 
ข่ายขึง 2 7 ตลอดทั้งปี 12-24 ชม./วนั 
ข่ายไล่ / ข่ายกระทุง้ 1 3 ตลอดทั้งปี 4-9 ชม./วนั 
อวนลาก 3 2 พ.ย.  1-3 ชม./วนั 
ผา้ชอ้น / แยง 3 3 มิ.ย.-พ.ย. 1-3 ชม./วนั 
ชอ้นสนัน่ 3 3 ส.ค.-พ.ย. 1-3 ชม./วนั 
ยอขนัช่อ 2 1 พ.ย.-มิ.ย. 5-10 ชม./วนั 
ยอยก 1 - ต.ค. 4-6 ชม./วนั 
แห 3 2 ธ.ค.-เม.ย. 1-6 ชม./วนั 
ชะนางใหญ่ / ขาใหญ่ 2 2 ส.ค.-มี.ค. 4-24 ชม./วนั 
เยาะ / กระเตง / ลอ้มกร ่ า 2 1 มี.ค.-เม.ย. 1-3 วนั 
โพงพาง / โต่ง 1 1 ม.ค.-ก.พ. 8-10 ชม./วนั 
บ่อล่อ 2 - มี.ค. 5-6 ชม./วนั 

 

2.4  ขนาดช่องตาของเคร่ืองมือข่าย 
การศึกษาคร้ังน้ีพบเคร่ืองมือข่ายมีการเปล่ียนแปลง

ขนาดช่องตาท่ีใช้ท าประมงแตกต่างกนัในรอบปี โดยจุดสุ่ม
ตวัอยา่งอ าเภอเขมราฐพบชาวประมงใช้เคร่ืองมือข่ายท่ีมีช่อง
ตาขนาดเล็กในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม และใช้ข่ายขนาด
ช่องตา 8-10 เซนติเมตร และขนาดช่องตาใหญ่กว่า 13 
เซนติเมตร ตลอดทั้ งปี   

ชาวประมงในพ้ืนท่ีอ าเภอท่าบ่อใช้เคร่ืองมือข่ายท่ีมี
ช่องตาขนาด 2-4 เซนติเมตร ในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ช่อง
ตาขนาด 5-7 เซนติเมตร ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงมกราคม และ
พฤษภาคมถึงมิถุนายน และใช้ช่องตาขนาดใหญ่กว่า 13 
เซนติเมตร ในช่วงเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน 



ชาวประมงในพ้ืนท่ีอ าเภอศรีสงครามใช้เคร่ืองมือข่าย
ขนาด 2.5 เซนติเมตร ตลอดทั้ งปี ยกเวน้ช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงมกราคม และใช้ช่องตา 5-7 เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคมถึง
มกราคม และเมษายนถึงตุลาคม และใช้ช่องตา 8-10 เซนติเมตร 
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 

 

2.5  ขนาดของเคร่ืองมือเบด็ 
จากการศึกษาพบจุดสุ่มตัวอย่าง 3 บริเวณ มีการใช้

เคร่ืองมือเบ็ดราวท าประมงเหมือนกนั ได้แก่ พ้ืนท่ีอ าเภอ
เขมราฐใช้เคร่ืองมือเบ็ดราวตลอดทั้ งปีโดยใช้เบ็ดขนาดใหญ่
ในเดือนเมษายน ส่วนช่วงเวลาอ่ืนๆใช้เบ็ดขนาดเล็ก พ้ืนท่ี
อ าเภอท่าบ่อใช้เคร่ืองมือเบ็ดราวในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 
และมีนาคม โดยใช้เบ็ดเบอร์ 6-10 และเบอร์ 11-15 ส่วนพ้ืนท่ี
อ าเภอศรีสงครามชาวประมงใช้เบ็ดราวเฉพาะขนาดเล็กเท่านั้น 

 

2.6  ระยะเวลาการท าประมง 
ลกัษณะการใช้งานเคร่ืองมือประมงแต่ละชนิดในแตล่ะ

จุดสุ่มตวัอยา่งพบมีช่วงระยะเวลาการท าประมงท่ีแตกต่างกนั
ไป ทั้ งน้ีขึ้นกบัประเภทของเคร่ืองมือ สภาพความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ี และทักษะในการท าประมงของชาวประมงแต่ละราย 
โดยทั่วไปกลุ่มเคร่ืองมือประมงประเภทประจ  าท่ี (passive gear) 
มีระยะเวลาในการท าประมงนานมากกว่า เช่น ข่ายขึง ลอบ เบ็ด
ราว เป็นตน้ เน่ืองจากจ  าเป็นตอ้งปล่อยท้ิงหรือวางท้ิงไวค้า้งคืน 
เพื่อรอคอยให้ปลาเขา้มาหา ส่วนกลุ่มเคร่ืองมือประมงประเภท
เคล่ือนท่ีได้ (active gear) จะมีช่วงระยะเวลาในการท าประมงท่ี
น้อยกว่า เช่น ข่ายลอย เบ็ดลอย แห เป็นตน้ 
 

3.  ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุปลา 
 

3.1  ความหลากหลายของพนัธ์ุปลาเชิงพ้ืนทีแ่ละเวลา 
จากการศึกษาพบพ้ืนท่ีล าน ้ าโขงและล าน ้ าสาขาของ

แม่น ้าโขงเขตประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ปลา
ท่ีชาวประมงจบัได้รวม 188 ชนิด แยกเป็นการพบในช่วงปีแรก
จ  านวน 176 ชนิด และในช่วงปีท่ีสองจ  านวน 158 ชนิด และเม่ือ
พิจารณาจ  าแนกตามกลุ่มพ้ืนท่ีล าน ้าท่ีศึกษาพบพ้ืนท่ีล าน ้าหลกั
ของแม่น ้าโขงทั้ ง 3 รูปแบบ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ปลาท่ีพบรวม 149 ชนิด เป็นการพบในช่วงปีแรกจ  านวน 135 
ชนิด และในช่วงปีท่ีสองจ  านวน 114 ชนิด ส่วนพ้ืนท่ีล าน ้ า
สาขาของแม่น ้าโขงมีความหลากหลายของพันธุ์ปลารวม 150 

ชนิด แยกเป็นการพบในช่วงปีแรกจ  านวน 123 ชนิด และในช่วง
ปีท่ีสองจ  านวน 118 ชนิด (ตารางท่ี 4)  

บริเวณพ้ืนท่ีแหล่งอาศยัสัตว์น ้ าท่ีมีความหลากหลาย
ของชนิดพนัธุ์ปลามากท่ีสุด คือ จุดสุ่มตัวอย่างท่ีล าน ้ าสาขา
ห้วยโมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย พบพนัธุ์ปลารวม 130 
ชนิด และท่ีพบมากรองลงมาได้แก ่จุดสุ่มตัวอย่างของล าน ้ า
โขงแบบพ้ืนท่ีโล่งกวา้งท่ีอ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม พบ
พันธุ์ปลารวม 109 ชนิด ส่วนจุดสุ่มตัวอย่างท่ีพบมีความ
หลากหลายของชนิดพนัธุ์ปลาค่อนขา้งน้อยได้แก ่พ้ืนท่ีแหล่ง
อาศยัแบบวังน ้ าลึก อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบ
พนัธุ์ปลาจ  านวน 73 ชนิด และพ้ืนท่ีล าน ้าแบบแกง่หินท่ีอ าเภอ
เชียงคาน จงัหวดัเลย พบพนัธุ์ปลาจ  านวน 84 ชนิด (ตารางท่ี 4) 

   

ตารางที ่4  ชนิดพนัธุป์ลาท่ีพบจากการศึกษาในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขง 
เขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

พื้นท่ีสุ่ม 
ตวัอยา่ง 

จ  านวนชนิดพนัธุ์ปลาท่ีพบ (ชนิด) 
ปี  

2555 
ปี 

2556 
รวม

ทั้งหมด 
ชนิดปลา 
ต่างถ่ิน 

เชียงคาน 67 66 84 4 
ท่าอุเทน 102 71 109 4 
เขมราฐ 50 63 73 3 
ท่าบ่อ 105 95 130 6 
ศรีสงคราม 78 72 99 6 
รวมล าน ้าหลกั 135 114 149 5 
รวมล าน ้าสาขา 123 118 150 8 
รวมพบทั้งหมด 176 158 188 8 

 

ภาพรวมของการศึกษาพบว่า เกอืบทุกจุดสุ่มตัวอย่าง
ของช่วงปีแรกมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากกว่า
ในช่วงปีท่ีสอง ยกเวน้เฉพาะพ้ืนท่ีวงัน ้าลึกของอ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีพบในช่วงปีท่ีสองมีความหลากหลาย
ของชนิดพนัธุ์ปลามากกว่าช่วงปีแรก สาเหตุท่ีส่งผลให้พ้ืนท่ีวงั
น ้าลึกมีความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ปลาเพ่ิมขึ้นนั้ นอาจสืบ
เน่ืองมาจากสภาพโดยรวมของพ้ืนท่ีล าน ้ าโขงในช่วงปีท่ีสองมี
ปริมาณน ้าท่าในล าน ้าน้อยกวา่ช่วงปีแรก ท าให้พนัธุ์ปลาหลาย
ชนิดเคล่ือนยา้ยไปอยูอ่าศยัและหลบภัยในพ้ืนท่ีวังน ้ าลึกมาก
ขึ้น ในขณะท่ีในช่วงปีแรกล าน ้าโขงมีปริมาณน ้ าท่าในลุ่มน ้ า
มากเน่ืองจากมีฝนตกต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ท าให้แหล่งอาศยัใน
ล าน ้าโขงยงัคงไม่เปล่ียนแปลงมากเม่ือเทียบกบัช่วงปีท่ีสอง  
ประชาคมปลาจึงยงัคงอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีล าน ้าทั่วไปมากกว่า 



3.2  ความหลากหลายของพนัธ์ุปลาตามชนิดเคร่ืองมือ 
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา

ท่ีจบัได้ตามชนิดเคร่ืองมือประมง พบเคร่ืองมือประมงแต่
ละชนิดมีความสามารถในการเลือกจับชนิดปลาแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มเคร่ืองมือข่ายมีความสามารถในจบัชนิดพันธุ์ปลา
ได้มากท่ีสุด 30-111 ชนิด เคร่ืองมือข่ายขึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพในการเลือกจบัชนิดพนัธุ์ปลามากท่ีสุดรวม 
111 ชนิด คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของชนิดพันธุ์ท่ีพบทั้ ง 
หมด ส่วนเคร่ืองมือในกลุ่มเคร่ืองมือเบ็ดพบสามารถเลือก
จับปลาได้ประมาณ 42 ชนิด และกลุ่มเคร่ืองมือลอบ
สามารถเลือกจบัปลาได้ประมาณ 20 ชนิด (ตารางท่ี 5) 

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเห็นได้ว่า ถ้าหากการ
ศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงความ
หลากหลายของชนิดพนัธุ์ปลาท่ีมีในแหล่งน ้า ควรจะตอ้งมี
ชนิดเคร่ืองมือประมงท่ี ใช้ สุ่มตัวอย่างในหลายกลุ่ม
เคร่ืองมือ เพื่อให้ครอบคลุมการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาใน
ทุกแหล่งอาศัยสัตว์น ้ า การใช้เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการเลือกจบัดีท่ีสุดเพียงชนิดเดียว เช่น เคร่ืองมือข่ายขึง 
กส็ามารถเลือกจบัชนิดพันธุ์ปลาได้เพียงประมาณร้อยละ 60 
ของพนัธุ์ปลาท่ีจบัได้จากเคร่ืองมือทั้ งหมดเท่านั้ น ส่วนใน
ด้านระยะเวลาท่ีท าการศึกษาก็ควรต้องมีระยะเวลาท่ี
ต่อเน่ืองมากกว่า 1 ปีเช่นกนั เพื่อช่วยลดความแปรปรวน
ของแหล่งอาศยัและการกระจายของพันธุ์ปลาท่ีมีแตกต่าง
กนัในแต่ละปี  ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาคร้ังน้ีและ
การศึกษาในแม่น ้าเจา้พระยาของบุญส่งและคณะ (2558)  

อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้่าจะด าเนินการศึกษาจากการ
สุ่มตวัอยา่งด้วยเคร่ืองมือประมงหลายชนิดร่วมกนัและจาก
การสุ่มตวัอยา่งรายวนัในรอบปีกต็าม กย็งัพบว่าชนิดพันธุ์
ท่ีพบในรอบปีนั้นมีประมาณร้อยละ 80-90 ของชนิดพันธุ์
ปลาท่ีพบทั้ งหมดเท่านั้ น  ดังนั้ นถ้าหากเลือกใช้ชนิด
เคร่ืองมือประมงน้อยชนิดและมีระยะเวลาในการสุ่ม
ตัวอย่างท่ีน้อยมาก ก็จะยิ่ง ส่งผลให้ข้อมูลท่ี ได้จาก
การศึกษามีความแปรปรวนและมีความแตกต่างไปจาก
สภาพท่ี เป็นจ ริงมากยิ่งขึ้ น  ซ่ึงส่งผลให้ข้อมูลความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาท่ีได้นั้ นไม่สะท้อนความ
เป็นจริงของขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้าแห่งนั้น 

 

ตารางที่ 5 ชนิดพนัธุ์ปลาและผลจบัปลาตามเคร่ืองมือประมงในพื้นท่ี
ลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

ประเภท 
เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ท าประมง 

ชนิดปลา 
(ชนิด) 

ผลจบัรวม 
รวมทั้งปี (กก.) 

อตัราจบั 
(กก./ราย/วนั) 

ปี  
2555 

ปี 
2556 

ปี  
2555 

ปี 
2556 

ปี  
2555 

ปี 
2556 

ฉมวก 19 4 78.2 2.1 4.12 2.10 
ชะนางไมไ้ผ ่/ แซะ  7 4 24.7 26.6 4.40 6.65 
เบ็ดปัก  38 39 190.7 1,043.9 1.79 3.90 
เบ็ดลอย / เบ็ดน ้ าเต้า 11 19 134.4 267.4 2.44 2.73 

 เบ็ดราว 42 29 1,585.5 1,054.7 4..74 2.46 
เบ็ดราวหนา้ดิน 4 - 14.3 - 5.09 - 
ลนัปลาไหล 1 2 0.8 98.5 0.80 2.10 
ไซ / ไซลัน่  2 7 8.0 58.1 2.67 3.87 
ลอบนอน 13 19 5.4 73.5 0.37 0.81 
ลอบยืน 4 3 11.1 3.6 1.95 0.89 
ตุม้ปลาขาว 20 13 174.3 2,027.6 5.88 4.84 
ข่ายลอย 2 ชั้น 58 44 903.3 1,170.4 2.56 2.74 
ข่ายลอย 3 ชั้น - 46 - 271.7 - 1.33 
ข่ายไหลหนา้ดิน 40 30 445.8 213.0 4.24 2.28 
ข่ายไหลผิวน ้ า 65 45 575.3 863.9 1.55 1.75 

 ข่ายขึง 82 111 3,903.9 6,890.2 3.81 4.99 
ข่ายไล่ / ข่ายกระทุง้ 73 70 1,491.4 2,582.2 5.19 5.35 
อวนลาก 8 16 40.9 436.9 1.21 8.40 
ผา้ชอ้น / แยง 24 24 201.8 69.2 1.71 0.48 
ชอ้นสนัน่ 56 10 418.4 21.1 4.08 2.12 
ยอขนัช่อ 80 54 1,650.2 1,397.9 7.07 7.44 
ยอยก 5 - 0.8 - 0.40 - 
แห 13 6 53.8 37.0 3.50 3.08 
ชะนางใหญ่ / ขา 31 46 5.7 37.3 0.39 0.52 
เยาะ/กระเตง/ลอ้มกร ่ า 17 14 865.4 263.9 82.82 52.76 
โพงพาง / โต่ง 18 14 109.9 162.9 27.5 81.45 
บ่อล่อ 2 - 24.3 - 6.71 - 
รวม 176 158 12,918 19,073 - - 

 
 

4.  ปริมาณผลจับปลา 
 

4.1  ปริมาณผลจับปลาโดยรวม 
จากการประเมินผลจับรายปีของกลุ่มชาวประมงท่ี

ร่วมด าเนินการศึกษาพ้ืนท่ีละ 3 ราย พบผลจับรวมในพ้ืนท่ี
อ าเภอเชียงคาน ท่าอุเทน เขมราฐ ท่าบ่อ และศรีสงคราม มี
จ  านวน 1,744, 1,114, 4,617, 4,503 และ 4,019 กโิลกรัมต่อปี 
ตามล าดับ โดยมีค่าเฉล่ียของผลจับของทั้ ง 5 พ้ืนท่ี เท่ากบั 
3,199 กโิลกรัมต่อปี หรือเท่ากบั 1,066 กโิลกรัมต่อรายต่อปี 
(ตารางท่ี 6 และภาพท่ี 2) ภาพรวมของผลการศึกษามีดังน้ี   



ตารางที่ 6 ปริมาณผลจบัปลาของชาวประมงท่ีร่วมด าเนินการศึกษาใน
พื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

พื้นท่ีสุ่ม
ตวัอยา่ง 

ผลจบัรวม (กก./ปี) ผลจบั 
เฉล่ีย 

(กก./ราย/ปี) 
ปี  

2555 
ปี 

2556 
ค่า 
เฉล่ีย 

ปลา 
ต่างถ่ิน 

เชียงคาน 1,454 2,033 1,744 11 581 
ท่าอุเทน 1,262 965 1,114 162 371 
เขมราฐ 3,884 5,350 4,617 25 1,539 
ท่าบ่อ 3,418 5,587 4,503 36 1,501 
ศรีสงคราม 2,900 5,138 4,019 13 1,340 
เฉล่ีย 2,584 3,815 3,199 49 1,066 

 

 

 
 

ภาพที่ 2  ปริมาณผลจับปลาของชาวประมงท่ีร่วมด าเนินการศึกษาใน
พื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 
 

1) ปริมาณผลจับรายปี จากการศึกษาพบมีความ
แตกต่างของปริมาณผลจับรายปีแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีผลจับรายปีในระดับสูงได้แก ่พ้ืนท่ีล าน ้ าโขง
แบบวังน ้ าลึกท่ีอ าเภอเขมราฐ (4,617 กก./ปี) พ้ืนท่ีล าน ้ า
สาขาแบบพ้ืนท่ีลุ่มต  ่าน ้ าขังท่ีอ าเภอท่าบ่อ (4,503 กก./ปี) 
และพ้ืนท่ีน ้ าท่วมท่ีอ าเภอศรีสงคราม (4,019 กก./ปี) ซ่ึงมี
ปริมาณผลจับเฉล่ีย 1,539; 1,501 และ 1,340 กโิลกรัมต่อ
รายต่อปี ตามล าดับ ส่วนกลุ่มท่ีสองคือพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณผล
จบัรายปีในระดับต  ่าได้แก ่พ้ืนท่ีแหล่งอาศยัล าน ้ าโขงแบบ
แกง่หินท่ีอ าเภอเชียงคาน  (1,744 กก./ปี) และพ้ืนท่ีล าน ้ า
แบบโล่งกวา้งทั่วไปท่ีอ าเภอท่าอุเทน (1,114 กก./ปี) ซ่ึงมี
ผลจบัเฉล่ีย 581 และ 371 กโิลกรัมต่อรายต่อปี ตามล าดับ 

2) การเปลี่ยนแปลงปริมาณผลจับรายปี จากการ 
ศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณผลจับรายปีพบมีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงผลจับรวมรายปีเพ่ิมขึ้นในช่วงปีท่ีสอง

ได้แก ่พ้ืนท่ีอ าเภอเชียงคาน เขมราฐ ท่าบ่อ และศรีสงคราม 
ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผลจับรวม
รายปีลดลงในช่วงปีท่ีสองได้แก ่พ้ืนท่ีล าน ้ าโขงแบบโล่ง
กวา้งท่ีอ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 

3)  ปริมาณผลจับของกลุ่มพันธ์ุปลาต่างถิ่น จากการ 
ศึกษาพบชนิดพนัธุ์ปลาต่างถ่ินในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าโขง
เขตประเทศไทยจ านวน 8 ชนิด ได้แก ่ปลานวลจันทร์เทศ 
ปลายีส่กเทศ ปลาไน ปลาเกล็ดเงิน ปลานิล ปลาเปคูแดง 
ปลาดุกรัสเซีย และปลากดเกราะ โดยสัดส่วนผลจับของ
ชนิดพันธุ์ปลาต่างถ่ินพบมีป ริมาณมากท่ีสุดท่ี จุดสุ่ม
ตวัอยา่งของแม่น ้าโขงสายหลกัแบบพ้ืนท่ีโล่งกวา้งท่ีอ าเภอ
ท่าอุเทน จงัหวดันครพนม พบรวม 162 กโิลกรัมต่อปี หรือ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณผลจับปลา
ทั้ งหมดท่ีจบัได้ในจุดสุ่มตวัอยา่งดังกล่าว 

จากการศึกษาปริมาณผลจับเฉล่ียของการท าประมง
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงคร้ังน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณผลจับท่ี
พบจากการท าประมงในอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ของไทย พบว่า 
ปริมาณผลจับท่ีได้จากการท าประมงในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าโขงเขต
ประเทศไทยท่ีมีค่าเฉล่ีย 1,066 กโิลกรัมต่อรายต่อปี นั้ น มี
ปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัผลจบัท่ีได้จากการท าประมงในบริเวณ
อ่างเกบ็น ้าเขื่อนแกง่กระจาน อ่างเกบ็น ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และ
อ่างเกบ็น ้ าเขื่อนรัชชประภาท่ีพบมีผลจับเฉล่ีย 1,037, 1,096 
และ 1,167 กโิลกรัมต่อรายต่อปี แต่มีปริมาณมากกว่าผลจับ
เฉล่ียของการท าประมงในพ้ืนท่ีอ่างเกบ็น ้ าเขื่อนล าปาว อ่าง
เกบ็น ้ าเขื่อนอุบลรัตน์ อ่างเก็บน ้ าเขื่อนสิรินธร อ่างเกบ็น ้ า
เขื่อนวชิราลงกรณ และอ่างเก็บน ้ าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ท่ี มี
ค่าเฉล่ีย 198, 297, 571, 626 และ 768 กโิลกรัมต่อรายต่อปี 
ตามล าดับ (จินตนา และคณะ, 2558) 

ในภาพรวมของการเปล่ียนแปลงปริมาณผลจับรายปี
พบการส ารวจในช่วงปีท่ีสองซ่ึงมีค่าผลจบัเฉล่ีย 3,815 กโิลกรัม
ต่อจุดสุ่มตัวอย่างต่อปี นั้ น มีปริมาณมากกว่าผลการส ารวจ
ในช่วงปีแรกท่ีมีจ  านวน 2,584 กโิลกรัมต่อจุดสุ่มตวัอยา่งต่อปี 
โดยการเปล่ียนแปลงพบมีคา่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.64 และมีปริมาณ
ผลจบัเพ่ิมขึ้นในเกอืบทุกจุดสุ่มตวัอยา่ง ยกเวน้เพียงพ้ืนท่ีล าน ้า
โขงแบบพ้ืนท่ีโล่งกว้างท่ีอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
เท่านั้น ท่ีพบปริมาณผลจบัรายปีลดลงประมาณร้อยละ 24 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลจบัท่ีได้จากการสุ่มตวัอยา่งในช่วงปีแรก  

ผลจบัรวม (กก../ปี) 

 

ผลจบัปลาต่างถ่ิน (%) 



ในส่วนของการเปล่ียนแปลงของแต่ละพ้ืนท่ีศึกษา พบ
พ้ืนท่ีล าน ้าสาขา ทั้ งแบบพ้ืนท่ีลุ่มต  ่าน ้าขงัท่ีล าห้วยโมง อ าเภอ
ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย  และพ้ืนท่ีน ้าท่วมของแม่น ้าสงครามท่ี
อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ต่างกมี็ปริมาณผลจับปลา
เพ่ิมขึ้นอยา่งมาก โดยเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 77.17 และ 63.46 ตาม 
ล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นเท่ากบัร้อยละ 70.32 
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีล าน ้าโขงแบบพ้ืนท่ีแกง่หินท่ีอ าเภอเชียงคาน 
และพ้ืนท่ีแบบวังน ้ าลึกท่ีอ าเภอเขมราฐ พบมีปริมาณผลจับ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.82 และ 37.74 ตามล าดับ หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย
ท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.78  และเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะค่าสัดส่วน
ร้อยละเฉล่ียของผลจบัรายปีท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ีล า
น ้าหลกัและล าน ้าสาขา จะเห็นได้ว่าบริเวณพ้ืนท่ีล าน ้ าสาขามี
สัดส่วนของผลจบัท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นมากกว่าบริเวณพ้ืนท่ี
ล าน ้าหลกัถึงประมาณเกอืบ 2 เท่า 
 

4.2  ปริมาณผลจับรายชนิดเคร่ืองมือ 
จากการศึกษาพบชนิดเคร่ืองมือประมงท่ีนิยมใช้

และมีปริมาณผลจับมากท่ีสุดใน 5 พ้ืนท่ีศึกษา ได้แก ่
เคร่ืองมือข่ายขึง รองลงมาคือเคร่ืองมือข่ายไล่ ยอขันช่อ 
เบ็ดราว และข่ายลอยสองชั้น ส่วนชนิดเคร่ืองมือประมงท่ี
พบมีปริมาณผลจบัปลามากเฉพาะในช่วงปีแรกแล้วลดลง
อยา่งมากในช่วงปีท่ีสองได้แก ่เคร่ืองมือเยาะหรือกระเตง 
รองลงมาได้แก่ ช้อนสนั่น และข่ายไหลหน้าดิน และ
ในทางกลับกนัเคร่ืองมือประมงท่ีมีปริมาณผลจับน้อย
ในช่วงปีแรก แต่พบมีปริมาณผลจบัเพ่ิมมากขึ้นในช่วงปีท่ี
สองได้แก่ เคร่ืองมือตุ้มปลาขาว เบ็ดปัก ข่ายไหลผิวน ้ า 
และอวนลาก เป็นตน้ (ตารางท่ี 5) 

 

5.  อตัราจับ (catch rate)  
 

5.1  อตัราจับรายวนั 
จากการศึกษาค่าอัตราจับของการท าประมงใน

พ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทยด้วยค่าอตัราจบัรายวนัของ
ชาวประมงท่ีร่วมด าเนินการศึกษา (ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 
3-4) พบว่า การศึกษาในช่วงปีแรกมีค่าอัตราจับรายวัน
เฉล่ีย 2.93 กโิลกรัมต่อรายต่อวัน และในปีต่อมาพบมีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นเป็น 3.63 กโิลกรัมต่อรายต่อวัน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.71  

ในส่วนของการศึกษาอัตราจับรายวันของแต่ละ
พ้ืนท่ีสุ่มตวัอยา่ง พบบริเวณล าน ้าโขงแบบพ้ืนท่ีแกง่หินท่ี
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีค่าอัตราจับรายวันเฉล่ีย
ในช่วงสองปีใกล้เคียงกนัคือ 2.14 และ 2.58 กโิลกรัมต่อราย
ต่อวัน โดยมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.44 ขณะท่ี
พ้ืนท่ีล าน ้ าโขงแบบพ้ืนท่ีโล่งกว้างของอ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม มีค่าอตัราจบัรายวันเฉล่ีย 1.18 และ 0.88 
กโิลกรัมต่อรายต่อวนั มีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 25.07 
และพ้ืนท่ีวงัน ้าลึกท่ีอ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี พบมี
อตัราจบัรายวนัเฉล่ีย 3.55 และ 4.88 กโิลกรัมต่อรายต่อวัน 
โดยมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 37.70 ส าหรับพ้ืนท่ี
ลุ่มต  ่าน ้ าขังพบมีอัตราจับรายวันเฉ ล่ีย 5.11 และ 5.10 
กโิลกรัมต่อรายต่อวนั ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีน้อยมากลดลง
เพียงร้อยละ 0.20 ในขณะท่ีบริเวณพ้ืนท่ีน ้ าท่วมของแม่น ้ า
สงครามพบมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด โดยมีอัตราจับ
รายวนัในช่วงปีแรกเฉล่ีย 2.69 กโิลกรัมต่อรายต่อวัน และ
เพ่ิมขึ้นเป็น 4.69 กโิลกรัมต่อรายต่อวนั หรือมีสัดส่วนการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 74.67  

การน าค่าอตัราจบัรายวนัมาเป็นค่าเปรียบเทียบและ
บ่งช้ีถึงระดับความชุกชุมของปลาท่ีมีในแต่ละพ้ืนท่ีศึกษา
นั้น เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่า ค่าอัตราจับ
รายวันท่ีได้นั้ นมีผลของการเปล่ียนแปลงท่ีขึ้ นอยู่ก ับ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประมงท่ีเลือกใช้ในแต่ละพ้ืนท่ี 
รวมถึงระยะเวลาในการท าประมงของเคร่ืองมือนั้ นด้วย 
ดังนั้ นเ บ้ืองหลังของข้อมูลท่ี เป็นท่ีมาของค่าอัตราจับ
รายวัน ท่ี แตกต่ า งก ันนั้ น อาจ ไม่ได้สะท้อน ถึงกา ร
เปล่ียนแปลงของปริมาณความชุกชุมของปลาท่ีมีอยู่ใน
แหล่งน ้านั้น ทั้ งน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้นเป็นผล
มาจากประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประมงท่ีต่างกนัในแต่ละ
ชนิด ซ่ึงมีช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการท าประมงท่ีแตกต่าง
กนัไป อย่างไรกต็ามค่าดังกล่าวจะสามารถบ่งช้ีถึงระดับ
ความชุกชุมได้ถ้าหากน ามา เปรียบเทียบกนัด้วยชนิด
เคร่ืองมือประมงท่ีเหมือนกนัหรือเป็นชนิดเดียวกนั มี
ปริมาณการใช้งานในจ านวนและระยะเวลาการท าประมงท่ี
เท่ากนั ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเ ม่ือน ามาเปรียบเทียบ
เฉพาะพ้ืนท่ีศึกษาเดียวกนัซ่ึงเป็นกลุ่มชาวประมงกลุ่ม
เดียวกนักอ็าจจะสามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได้ในระดับ
หน่ึง ซ่ึงยงัพอยอมรับได้มากกว่าการน าขอ้มูลไปเปรียบเทียบ
กบัพ้ืนท่ีศึกษาท่ีต่างกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากความแปรปรวน
ของการเลือกใช้เคร่ืองมือประมงท่ีแตกต่างกนัมากยิง่ขึ้น 
 



ตารางที ่7 อตัราจบัเฉล่ียของชาวประมงท่ีร่วมการศึกษาในพ้ืนท่ี
ลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

พื้นท่ี 
สุ่มตวัอยา่ง 

อตัราจบัปลาเฉล่ีย (กก./ราย/วนั) ร้อยละการ
เปล่ียนแปลง ปี 2555 ปี 2556 ค่าเฉล่ีย 

เชียงคาน 2.14 2.58 2.36 20.44 
ท่าอุเทน 1.18 0.88 1.03 -25.07 
เขมราฐ 3.55 4.88 4.22 37.70 
ท่าบ่อ 5.11 5.10 5.11 -0.20 
ศรีสงคราม 2.69 4.69 3.69 74.67 
เฉล่ีย 2.93 3.63 3.28 23.71 

 

 
 

ภาพที่ 3  ความชุกชุมโดยอตัราจบัเฉล่ียของชาวประมงท่ีร่วมการศึกษา
ในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

 
 

ภาพที่ 4 ค่าอตัราจบัรายชั่วโมงของชาวประมงท่ีร่วมด าเนินการศึกษา
ในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

5.2  อตัราจับรายช่ัวโมง 
การศึกษาค่าอตัราจบัรายชั่วโมงในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขต

ประเทศไทยพบว่าอตัราจับรายชั่วโมง (ภาพท่ี 5) ของการท า
ประมงมีทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างไปจากค่าอัตราจับ
รายวนั (ภาพท่ี 4) อย่างมาก โดยภาพรวมของค่าอัตราจับราย
ชั่วโมงเฉล่ียท่ีพบตามรายปีท่ีศึกษาและตามจุดสุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษามีความแตกต่างกนัไป ความแตกต่างดังกล่าวพบมีทั้ งใน
ระดับของทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีต่างกนั และขนาดของการ
เปล่ียนแปลงท่ีต่างกนั (ภาพท่ี 6) ดังนั้นการน าค่าอัตราจับราย
ชั่วโมงมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าประมงของแต่ละ

พ้ืนท่ีศึกษานั้นยิง่จะไม่เหมาะสมมากขึ้น เน่ืองจากมีการใช้ชนิด
เคร่ืองมือประมงท่ีแตกต่างกนั และไม่สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาท่ีมีอยู่จริงในแต่ละ
พ้ืนท่ีศึกษาได้ ส่วนการเปรียบเทียบความชุกชุมดว้ยคา่อตัราจบั
ต่อรายต่อปี ซ่ึงเป็นหน่วยวัดท่ีได้ลดความแปรปรวนด้าน
ปริมาณการลงแรงของเคร่ืองมือประมงลงไปจะสะท้อนให้เห็น
ปริมาณความชุกชุมของปลาท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้าได้ดีกว่า 

 

 
 

ภาพที่ 5  อตัราจบัสัตวน์ ้ ารายชั่วโมงของชาวประมงในแต่ละพื้นท่ีลุ่ม
น ้าโขงเขตประเทศไทย จากการศึกษาปี 2555 - 2556 

   

 
 

ภาพที่ 6 การเปล่ียนแปลงอตัราจบัสัตวน์ ้ ารายชั่วโมงของการท าประมง
ในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555 - 2556 
 

6.  โครงสร้างของผลจับปลา 
การศึกษาโครงสร้างผลจบัปลาในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าโขงเขต

ประเทศไทยพบปลาตะกาก (Cosmochilus harmandi) เป็นชนิด
ปลาท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุดโดยโครงสร้างชีวมวล มีน ้ าหนัก
รวมทั้ งปีเฉล่ีย 2,921 กโิลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 
16 ของน ้ าหนักปลาท่ีจับได้ทั้ งหมด และพบปลาปีกไก ่
(Micronema cheveyi) เป็นชนิดปลาท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุด

การเปลี่ยนแปลงอตัราจับ (%) 



โดยโครงสร้างจ  านวนมีผลจับรวมทั้ งปี 56,414 ตัวต่อปี หรือ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของจ  านวนปลาทั้ งหมด 

 

6.1  องค์ประกอบโครงสร้างโดยชนิดพนัธ์ุปลา 
จากภาพรวมของการศึกษาโครงสร้างผลจับปลา

โดยโครงสร้างชีวมวลในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าโขงช่วงปีแรกพบท่ี
ประมาณค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80 พบประกอบด้วยพันธุ์
ปลาจ  านวน 26 ชนิด จากพันธุ์ปลาทั้ งหมด 176 หรือคิด
เป็นร้อยละ 14.77 ของชนิดพันธุ์ปลาทั้ งหมด พันธุ์ปลาท่ี
พบมีสัดส่วนมากท่ีสุดคือ ปลาตะกากพบร้อยละ 22.61 
รองลงมา ได้แก ่ปลาสายยู และปลากรายพบร้อยละ 7.59 
และ 5.85 ตามล าดับ ส่วนผลการศึกษาในรอบปีท่ีสองท่ี
ประมาณค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80 พบประกอบด้วยพันธุ์
ปลาจ  านวน 23 ชนิด จากพันธุ์ปลาทั้ งหมด 158 หรือคิด
เป็นร้อยละ 14.56 ของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบทั้ งหมด พันธุ์
ปลาท่ีพบมีสัดส่วนมากท่ีสุดกย็งัคงเป็นปลาตะกากท่ีร้อย
ละ 22.03 รองลงมาได้แกป่ลาสร้อยเกล็ดถ่ี และปลาสร้อย
ขาวท่ีสัดส่วนร้อยละ 9.91 และ 9.40 ตามล าดับ 

ส่วนลักษณะโครงสร้างผลจับปลาท่ีพบเฉพาะ
พ้ืนท่ีล าน ้ าโขง พบในช่วงปีแรกมีองค์ประกอบของ
โครงสร้างชีวมวลท่ีค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80 ประกอบด้วย
พันธุ์ปลา 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะกากพบร้อยละ 44.08 
รองลงมาคือปลาสายยูพบร้อยละ 14.85 และปลากาด าพบ
ร้อยละ  4.97 ใน ขณ ะ ท่ี ใน บ ริ เ ว ณล าน ้ า ส าข าพ บ
ประกอบด้วยพนัธุ์ปลาจ  านวน 21 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด
คือปลากรายพบร้อยละ 11.76 รองลงมาคือปลาสลาดพบ
ร้อยละ 9.36 และปลาสร้อยขาวร้อยละ 8.83 และพบว่าท่ีค่า
ร้อยละสะสมร้อยละ 80 จ  านวนชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบในล า
น ้าสาขามีจ  านวนมากกว่าจ  านวนชนิดท่ีพบในล าน ้าโขงถึง
ประมาณ 2.5 เท่า (ภาพท่ี 7) 

ส่วนลกัษณะโครงสร้างผลจบัท่ีพบในรอบปีท่ีสอง
พบว่าพ้ืนท่ีล าน ้าโขงมีองคป์ระกอบของโครงสร้างชีวมวล
ท่ีร้อยละสะสมร้อยละ 80 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 8 ชนิด 
ได้แก ่ปลาตะกากพบร้อยละ 50.19 ปลาสายยูพบร้อยละ 13.90 
และปลากาด าพบร้อยละ 7.18 ในขณะท่ีในล าน ้ าสาขาพบ
ประกอบด้วยพนัธุ์ปลาจ  านวน 18 ชนิด ได้แก ่ปลา สร้อย
เกล็ดถ่ีพบร้อยละ 17.62 ปลาสร้อยขาวพบร้อยละ 16.68 และ
ปลาสลาดพบร้อยละ 13.27 (ภาพท่ี 7) เป็นตน้ 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 โครงสร้างผลจับปลาของกลุ่มชาวประมงท่ีร่วมด าเนินการ
ศึกษาในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

ในส่วนของโครงสร้างผลจับปลาตามพ้ืนท่ี สุ่ม
ตวัอยา่งในช่วงเวลา 2 ปี มีภาพรวมของผลการศึกษาดังใน
ตารางท่ี 8 โดยพ้ืนท่ีแกง่หินท่ีอ าเภอเชียงคาน วังน ้ าลึกท่ี
อ าเภอเขมราฐ และพ้ืนท่ีลุ่มต  ่าน ้ าขังท่ีอ าเภอท่าบ่อยงัคงมี
จ  านวนชนิดพนัธุ์ปลาท่ีเป็นองคป์ระกอบของโครงสร้างท่ี
ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80 ไม่แตกต่างกนัมากนัก และ
ชนิดปลาท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัใน 3 ชนิดแรก ยงัพบว่า
เป็นชนิดเดิมท่ีเคยพบในปีแรกปรากฏอยู่ในปีท่ีสองด้วย 



ส่วนพ้ืนท่ีล าน ้ าโล่งกว้างท่ีอ าเภอท่าอุเทน และพ้ืนท่ีน ้ า
ท่วมของแม่น ้าสงคราม อ าเภอศรีสงคราม พบมีชนิดปลาท่ี
เป็นโครงสร้างหลกัใน 3 อนัดับแรก เปล่ียนแปลงไปมาก  
 

ตารางที่ 8 ชนิดพนัธุ์ปลาและสัดส่วนผลจบัปลาท่ีพบจากการศึกษา
ในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

ปีท่ีส ารวจ
และจุดสุ่ม 
ตวัอยา่ง 

จ านวนพนัธ์ุปลา (ชนิด) ท่ีเป็นองค์ประกอบ 
รวม 
ทุก
ชนิด 

จ านวน 
ชนิดท่ี 
80% 

ชุกชุม
อนัดบั 
ท่ี 1 

ชุกชุม
อนัดบั 
ท่ี 2 

ชุกชุม
อนัดบั  
ท่ี 3 

ปี 2555 176 26 ตะกาก 
22.61% 

สายย/ูยาง
7.59% 

กราย 
5.85% 

เชียงคาน 67 12 ตะกาก 
18.61% 

น ้ าฝาย 
18.60% 

สายย/ูยาง
7.46% 

ท่าอุเทน 102 13 แปบขาว 
19.00% 

สายย/ูยาง 
12.86% 

แปบควาย 
11.43% 

เขมราฐ 50 2 ตะกาก 
66.19% 

สายย/ูยาง 
18.26% 

กาด า 
3.24% 

ท่าบ่อ 105 16 กราย 
19.27% 

สร้อยขาว 
15.60% 

บู่ทราย 
7.11% 

ศรีสงคราม 78 16 สลาด 
18.77% 

สร้อยเกลด็ถ่ี 
9.41% 

ชะโอน 
8.73% 

ปี 2556 158 23 ตะกาก 
22.03% 

สร้อยเกลด็ถ่ี 
9.91% 

สร้อยขาว 
9.40% 

เชียงคาน 66 10 ตะกาก 
32.09% 

สายย/ูยาง 
12.34% 

กาด า 
8.32% 

ท่าอุเทน 71 7 กาด า 
28.58% 

ไน 
19.63% 

สายย/ูยาง 
18.98% 

เขมราฐ 63 3 ตะกาก 
66.11% 

สายย/ูยาง 
13.58% 

กาด า 
2.94% 

ท่าบ่อ 95 17 กราย 
24.03% 

สร้อยขาว 
15.52% 

กดเหลือง 
5.04% 

ศรีสงคราม 72 9 สร้อยเกลด็ถ่ี 
31.60% 

สร้อยขาว 
17.94% 

ช่อน 
6.89% 

 

6.2  องค์ประกอบของโครงสร้างตามนิสัยการกนิอาหาร 
จากการศึกษาองค์ประกอบของโครงสร้างผลจับ

ปลาตามกลุ่มนิสัยการกนิอาหารพบมีรายละเอียดดังใน
ตารางท่ี 9 โดยการศึกษาได้แบ่งกลุ่มนิสัยการกนิอาหาร
ของปลาออกเป็น 9 กลุ่ม พบกลุ่มปลาท่ีมีนิสัยกนิพืชเป็น
อาหาร (Herbivorous fish) มีปริมาณผลจบัเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 
1,040 กโิลกรัมต่อปี เป็น 3,755 กโิลกรัมต่อปี โดยมีสัดส่วน
การเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.03 ในปีแรกเป็นร้อย
ละ 19.69 ในปีท่ีสอง ส่วนกลุ่มปลาท่ีกนิทั้ งพืชและสัตว์เป็น
อาหาร (Omnivorous fish) และกลุ่มปลากนิเน้ือ (Carnivorous 

fish) ซ่ึงดูเหมือนว่ามีปริมาณผลจับเ พ่ิมขึ้นนั้ น แต่เ ม่ือ
พิจารณาในสัดส่วนร้อยละของการเปล่ียนแปลงกลบัพบว่า
มีค่าสัดส่วนร้อยละของการเปล่ียนแปลงลดลง  
 

7.  แหล่งอาศัยและการกระจายของประชากรปลาชนิดเด่น 
จากการติดตามขอ้มูลการกระจายของขนาดประชากร

ปลาเพื่อจ  าแนกพ้ืนท่ีแหล่งอาศยัโดยใช้ขอ้มูลของตวัอยา่งปลา
ท่ีจบัได้ขนาดใหญ่ท่ีสุดของชาวประมงแตล่ะรายในแตล่ะพ้ืนท่ี  
โดยน าเสนอเฉพาะประชากรปลาชนิดเด่นท่ีพบมาก 5 ชนิด คือ 
ปลาตะกาก ปลาสายย ูปลากราย ปลาสร้อยขาว และปลาสลาด 
พบว่าการกระจายของขนาดประชากรปลาดังกล่าวสามารถบ่ง
บอกแหล่งอาศยัและการเปล่ียนแปลงในรอบปีได้ดังน้ี 

 

7.1  ประชากรปลาตะกาก 
จากขอ้มูลการกระจายของประชากรปลาตะกากท่ี

มีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีจบัได้ในแต่ละวนัจากพ้ืนท่ีแหล่งอาศยัท่ี
ต่างกนั 5 แบบ พบประชากรปลาตะกากขนาดใหญ่จ  านวนมากมี
แหล่งอาศยัท่ีชัดเจนอยูใ่นพ้ืนท่ีวงัน ้าลึกของแม่น ้าโขง ท่ีอ าเภอ
เขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยพบชุกชุมมากตลอดทั้ งปีและ
ชุกชุมมากกว่าพ้ืนท่ีแหล่งอาศัยอ่ืนๆอย่างชัดเจน ประชากร
ดังกล่าวมีความยาวเหยียดระหว่าง 40-80 เซนติเมตร (เฉล่ีย
ประมาณ 65 เซนติเมตร) มีน ้าหนักระหว่าง 3-8 กโิลกรัม ส่วน
แหล่งอาศยัท่ีพบชุกชุมมากรองลงมาคือพ้ืนท่ีแกง่หินท่ีอ าเภอ
เชียงคาน จงัหวดัเลย พบมีทั้ งประชากรขนาดใหญ่และขนาด
กลางซ่ึงมีความยาวระหว่าง 20-75 เซนติเมตร หรือมีขนาดเฉล่ีย
ประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนพ้ืนท่ีแหล่งอาศยัท่ีอ าเภอท่าอุเทน 
ท่าบ่อ และศรีสงคราม พบประชากรปลาตะกากท่ีจบัได้มีขนาด
ค่อนขา้งเล็กอยูร่ะหว่าง 10-30 เซนติเมตร เท่านั้น (ภาพท่ี 8) 

ในส่วนของการกระจายของขนาดประชากรปลาตะกาก
แต่ละกลุ่มพบประชากรปลาตะกากขนาดเล็กจ  านวนมากในช่วง
เดือนมิถุนายนถึงกนัยายนท่ีบริเวณล าน ้ าสาขาพ้ืนท่ีน ้ าท่วม
และพ้ืนท่ีลุ่มต  ่าน ้าขงั รวมทั้ งพ้ืนท่ีล าน ้าแบบโล่งกวา้งท่ีอ าเภอ
ท่าอุเทน ส่วนประชากรปลาตะกากขนาดใหญ่พบมากในพ้ืนท่ี
วงัน ้าลึกระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ประชากรปลาตะกาก
ขนาดกลางพบมากบริเวณพ้ืนท่ีแกง่หินของอ าเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลย ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยประชากร
ปลาตะกากขนาดใหญ่ถูกจบัได้ด้วยเคร่ืองมือข่ายขึง เบ็ดราว 
ข่ายไหล และเบ็ดลอย ตามล าดับ (ภาพท่ี 8) 



ตารางที ่9  โครงสร้างผลจบัปลาตามนิสัยการกนิอาหารในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 
 

นิสัยการกนิ
อาหารของปลา 

เชียงคาน ท่าอุเทน เขมราฐ ท่าบ่อ ศรีสงคราม รวม ร้อยละ 
ปี  2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 

Filter-feeder   0.1 - - - - - 0.1 - 13 7 13 7 0.10 0.04 
Planktivorous 1 0.1 - - - 2 16 5 - - 16 7 0.12 0.04 
Zooplanktivorous - - - - - - 0.1 - - - 0.1 - - - 
Herbivorous 7 29 21 4 23 34 604 1,142 382 2,547 1,038 3,755 8.03 19.69 
Molluscivorous 17 2 16 30 1 17 84 1 - - 119 51 0.92 0.27 
Insectivorous - 2 240 0.5 1 - 113 225 13 - 367 227 2.85 1.19 
Omnivorous 1,115 1,615 659 808 3,649 4,814 854 2,048 1,244 1,115 7,524 10,399 58.24 54.52 
Carnivorous 314 384 326 123 208 484 1,745 2,167 1,247 1,465 3,840 4,622 29.72 24.23 
Piscivorous - - 0.1 - 1 - - - - 4 1 4 0.01 0.02 

รวม 1,453 2,033 1,262 965 3,883 5,350 3,416 5,587 2,899 5,138 12,918 19,073 100 100 
               

 

 

  

ภาพที่ 8  การกระจายของประชากรปลาตะกากขนาดใหญ่สุดท่ีจับได้
รายวนัในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 
 

7.2  ประชากรปลาสายยู 
จากขอ้มูลการกระจายของประชากรปลาสายยูท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีจบัได้ในแต่ละวันในพ้ืนท่ีแหล่งอาศัยท่ี

ต่างกนั 5 แบบ พบประชากรปลาสายยขูนาดใหญ่จ  านวนมากมี
แหล่งอาศัยท่ีชัดเจนอยู่ในพ้ืนท่ีวังน ้ าลึกท่ีอ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน
มกราคมถึงเมษายนของทั้ งสองปีท่ีศึกษา ซ่ึงจะพบมีปริมาณ
มากกว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ ส่วนประชากรปลาสายยท่ีูมีขนาดกลาง
พบมากท่ีบริเวณแหล่งอาศยัแบบแกง่หินของอ าเภอเชียงคาน 
และประชากรปลาสายยขูนาดเล็กพบมากในบริเวณล าน ้ าโขง
ของพ้ืนท่ีโล่งกวา้งท่ีอ าเภอท่าอุเทน ซ่ึงการกระจายของขนาด
ประชากรปลาสายยูท่ีพบจากทั้ ง 3 แหล่งอาศัย มีลักษณะท่ี
แตกต่างกนัค่อนขา้งชัดเจน ส่วนการท าประมงพบปลาสายยู
ขนาดใหญ่ถูกจบัได้มากด้วยเคร่ืองมือข่ายขึง เบ็ดราว เบ็ดลอย 
และข่ายลอย 2 ชั้น ตามล าดับ (ภาพท่ี 9) 

 

7.3  ประชากรปลากราย 
จากขอ้มูลการกระจายของประชากรปลากรายท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีจบัได้ในแต่ละวันในพ้ืนท่ีแหล่งอาศัยท่ี
ต่างกนั 5 แบบ พบประชากรปลากรายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ถูกจบัได้เป็นจ  านวนมากในบริเวณแหล่งอาศัยของพ้ืนท่ีล าน ้ า
สาขาห้วยโมง อ าเภอท่าบ่อ และพบประชากรปลาขนาดใหญ่
บางส่วนในพ้ืนท่ีวงัน ้าลึก อ าเภอเขมราฐ โดยในช่วงรอบปีท่ี
สองพบประชากรปลากรายมีความชุกชุมมากกว่าในรอบปีแรก 
ส่วนประชากรปลากรายท่ีมีขนาดกลางพบมากท่ีบริเวณแหล่ง
อาศยัแบบพ้ืนท่ีน ้าท่วมของอ าเภอศรีสงคราม ส าหรับการท า
ประมงพบปลากรายขนาดใหญ่ถูกจบัได้มากด้วยเคร่ืองมือเบ็ด
ปัก ลอบยนื ข่ายไล่ และชะนางใหญ่ ตามล าดับ (ภาพท่ี 10) 



 

 

 
 

ภาพที่ 9 การกระจายของประชากรปลาสายยูขนาดใหญ่สุดท่ีจับได้
รายวนัในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 การกระจายของประชากรปลากรายขนาดใหญ่สุดท่ีจับได้
รายวนัในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

7.4  ประชากรปลาสร้อยขาว 
จากขอ้มูลการกระจายของประชากรปลาสร้อยขาว

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีจบัได้ในแต่ละวนัในพ้ืนท่ีแหล่งอาศัย
ท่ีต่างกนั 5 แบบ พบประชากรปลาสร้อยขาวขนาดใหญ่จ  านวน
มากมีแหล่งอาศัยท่ีชัดเจนอยู่ในพ้ืนท่ีล าน ้ าสาขาท่ีแม่น ้ า
สงคราม อ าเภอศรีสงคราม และล าน ้ าห้วยโมง อ าเภอท่าบ่อ  
ส่วนพ้ืนท่ีล าน ้ าหลักของแม่น ้ าโขงนั้ นพบน้อยมาก โดย
สามารถพบปลาสร้อยขาวชุกชุมตลอดทั้ งปีในช่วงเวลาสองปีท่ี
ศึกษา  ในส่วนของประชากรปลาสร้อยขาวท่ีบริเวณล าน ้ าห้วย
โมงพบมีความผนัแปรของขนาดประชากรขนาดใหญ่ในแต่ละ
วนัมากกว่าท่ีพ้ืนท่ีล าน ้าสงคราม ประชากรปลาสร้อยขาวส่วน
ใหญ่มีขนาดความยาวระหว่าง 10-20 เซนติเมตร ส่วนการท า
ประมงพบปลาสร้อยขาวขนาดใหญ่ถูกจบัได้มากด้วยเคร่ืองมือ
ชะนางใหญ่ ยอขนัช่อ ข่ายขึง และข่ายไหลผวิน ้า (ภาพท่ี 11) 
 

7.5  ประชากรปลาสลาด 
จากขอ้มูลการกระจายของประชากรปลาสลาดท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีจบัได้แต่ละวนัในแหล่งอาศัยท่ีต่างกนั 5 แบบ 
พบประชากรปลาสลาดขนาดใหญ่จ  านวนมากมีแหล่งอาศัยท่ี
ชัดเจนอยูใ่นพ้ืนท่ีน ้าท่วมท่ีแม่น ้าสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 
และล าน ้าห้วยโมง อ าเภอท่าบ่อ เช่นเดียวกบัปลาสร้อยขาวและ
ปลากราย ส่วนพ้ืนท่ีล าน ้าหลกัของแม่น ้าโขงนั้ นพบน้อยมาก 
โดยสามารถพบปลาสลาดชุกชุมตลอดทั้ งปีในช่วงเวลาสองปีท่ี
ศึกษา  ในส่วนของประชากรปลาท่ีล าน ้าสงครามมีแนวโน้มจบั
ได้ต่อเน่ืองตลอดเวลาและเป็นประชากรท่ีมีขนาดใหญ่มากกว่า
ท่ีพบในล าน ้าห้วยโมง ประชากรปลาสลาดขนาดใหญ่ส่วนใหญ่
มีขนาดความยาวระหว่าง 15-40 เซนติเมตร ส่วนการท าประมง
พบปลาสลาดขนาดใหญ่ถูกจบัได้มากดว้ยเคร่ืองมือชะนางใหญ่ 
ยอขนัช่อ ข่ายขึง เบ็ดราว และเบ็ดปัก (ภาพท่ี 12) 



 

 

 
 

ภาพที่ 11 การกระจายของประชากรปลาสร้อยขาวขนาดใหญ่ท่ีจับได้
รายวนัในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 12 การกระจายของประชากรปลาสลาดขนาดใหญ่สุดท่ีจับได้
รายวนัในพื้นท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทย ปี 2555-2556 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. การศึกษาคร้ังน้ีมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ปลาท่ีพบรวม 188 ชนิด โดยมีชนิดพนัธุ์ปลาท่ีพบในล าน ้าสาขา
และล าน ้าโขงเขตประเทศไทยในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 150
และ149 ชนิด ตามล าดับ และพบมีการผนัแปรของจ  านวนชนิด
ตามพ้ืนท่ีแหล่งอาศยัคอ่นขา้งมากระหวา่ง 50-105 ชนิด และผนั
แปรระหว่างช่วงปีท่ีศึกษาระหว่าง 158-176 ชนิด 

2. ปริมาณความชุกชุมโดยคา่อตัราจบัจากการท าประมง
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขงเขตประเทศไทยในช่วงสองปีท่ีศึกษาพบมี
ค่าเฉล่ียท่ีค่อนขา้งสูงมากถึง 1,066 กโิลกรัมต่อรายต่อปี ซ่ึงมีค่า
มากกว่าปริมาณท่ีพบจากการท าการประมงในอ่างเกบ็น ้าทั่วไป 

3.  โครงสร้างชนิดพนัธุ์ปลาในพ้ืนท่ีล าน ้ าโขงและล าน ้ า
สาขาพบมีองคป์ระกอบของชนิดพนัธุ์ปลาท่ีแตกต่างกนั และ
โครงสร้างปลาโดยรวมทั้ งปีในช่วงสองปีของพ้ืนท่ีล าน ้าสาขาก็
มีแนวโน้มแตกต่างกนัด้วย  ภาพรวมของโครงสร้างชีวมวลของ
ผลจบัท่ีประมาณร้อยละ 80 พบประกอบด้วยจ  านวนชนิดพนัธุ์
ปลาเพียงร้อยละ 15 ของชนิดพนัธุ์ปลาท่ีพบทั้ งหมดในแต่ละปี 

4. พ้ืนท่ีแหล่งอาศยัสัตวน์ ้าในบริเวณล าน ้ าสาขาพบมี
ปริมาณความหลากหลายและระดับความชุกชุมของพันธุ์ปลา
มากกว่าบริเวณพ้ืนท่ีในล าน ้ าโขง  ส่วนพ้ืนท่ีล าน ้ าโขงใน
รูปแบบแหล่งอาศัยแบบวังน ้ าลึกถึงแม้จะมีปริมาณความ
หลากหลายค่อนขา้งน้อยแตก่มี็ความชุกชุมมากกว่าพ้ืนท่ีแหล่ง
อาศยัอ่ืนๆในล าน ้าโขงด้วยกนั ตลอดจนขนาดประชากรปลา
ชนิดเด่นท่ีจบัได้กมี็ขนาดใหญ่มากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ด้วย 

5.  ปริมาณผลจบัปลาท่ีได้จากการท าประมงในพ้ืนท่ีล า
น ้าโขงพบผลจบัส่วนใหญ่ท่ีประมาณร้อยละ 80 ประกอบด้วย
ชนิดพนัธุ์ปลาชนิดเด่นเพียง 8-9 ชนิด ในขณะท่ีในพ้ืนท่ีล าน ้า
สาขาพบมีจ  านวนชนิดท่ีเป็นองคป์ระกอบมากถึง 18-21 ชนิด 



ข้อเสนอแนะ 
1.  แนวทางการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการท าประมง

ของชาวประมงน้ีเป็นวิธีการศึกษาท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากได้ขอ้มูลจ  านวนมากและมีความต่อเน่ืองของเวลาใน
รอบปี ท าให้ทราบความหลากหลายและการกระจายของขนาด
ประชากรปลาชนิดเด่นในแต่ละแหล่งอาศยั แต่กย็งัมีข้อจ  ากดั
ในด้านการเปรียบเทียบความชุกชุมสัมพทัธ์ เน่ืองจากค่าผลจบั
ท่ีประเมินได้นั้นไม่ได้มาจากเคร่ืองมือชนิดเดียวกนั ซ่ึงยงัมี
อิทธิพลของประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัเข้ามา
เกีย่วขอ้ง ดังนั้นถา้หากมีการน าไปใช้ด าเนินการต่อควรจะตอ้ง
ก  าหนดเพ่ิมเติมให้มีการใช้เคร่ืองมือมาตรฐาน เช่น เคร่ืองมือ
ข่ายหลายขนาดช่องตา หรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเหมาะสมเข้ามา
ด าเนินการในบางช่วงเวลาในรอบปี เพื่อท าให้สามารถเปรียบ 
เทียบความชุกชุมของประชาคมปลาเชิงสถานท่ีและเชิงเวลาได้ 

2.  ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของการศึกษาในรูปแบบน้ีก็
คือสามารถประมาณการปริมาณผลจับรวมท่ีเกดิขึ้นในแต่ละ
แหล่งอาศยัสัตวน์ ้าได้ ถา้หากมีขอ้มูลจ  านวนชาวประมงท่ีท า
การประมงในพ้ืนท่ีแหล่งอาศยัสัตวน์ ้านั้น เน่ืองจากขอ้มูลท่ีได้
ในการศึกษาสามารถทราบถึงปริมาณผลจบัเฉล่ียของชาวประมง
ต่อรายต่อปีท่ีท าการประมงในแหล่งน ้านั้น 

3.  ควรมีการเพ่ิมจ  านวนตวัอยา่งสุ่มชาวประมงให้มาก
ขึ้นเป็นขั้ นต  ่าจ  านวน 4-5 ราย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความ
แปรปรวนลดลงและเพ่ิมความแม่นย  าของของมูลมากยิง่ขึ้น 

4.  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลง
ของประชากรปลาชนิดเด่นในแต่ละปีว่า การเปล่ียนแปลงท่ี
เกดิขึ้นนั้นมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้านใด และ
อยา่งไรบ้าง เพื่อน าความรู้ดังกล่าวมาขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
ประชากรปลาชนิดนั้นให้มีปริมาณความชุกชุมมากยิง่ขึ้น 

5.  ควรก  าหนดให้บริเวณพ้ืนท่ีแหล่งอาศยัแบบพ้ืนท่ีวงั
น ้าลึกเป็นแหล่งอนุรักษพ์นัธุ์สัตว์น ้ า หรือมีการควบคุมห้วง
เวลาการท าประมงในพ้ืนท่ีแห่งน้ี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งท่ี
เป็นช่วงเวลาท่ีพ่อแม่พนัธุ์ปลาขนาดใหญ่หลายชนิดเขา้มาอาศยั
หลบภยั เพื่อรักษาประชากรปลาตน้ทุนไวเ้พื่อขยายพนัธุ์ต่อไป 

6.  ส าหรับพ้ืนท่ีล าน ้าสาขาแบบพ้ืนท่ีน ้าท่วมและพ้ืนท่ี
ลุ่มต  ่าน ้าขงันั้นพบมีประชากรปลาขนาดเล็กและขนาดวัยรุ่น
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นควรมีการก  าหนดมาตรการในการลดการ
จับปลาท่ีมีขนาดเล็กลง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชากรปลา
เหล่านั้ นได้มีโอกาสเติบโตสู่วัยเจริญพันธุ์  และสามารถ
สืบพันธุ์ขยายประชากรได้มากขึ้ น ก่อนท่ีจะถูกจับไปใช้
ประโยชน์กอ่นเวลาอนัควร 

7.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัร่วมระหว่างนักวิชาการ
ประมงและชาวประมงในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วมในการรวบรวมขอ้มูลและการสร้างองค์ความรู้ ดังนั้ นจึง
ควรมีการจัดเวทีประชุมคืนความรู้และระดมความคิดเห็น
เพื่อให้ชุมชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบและมีส่วนร่วมเสนอแนะ
แนวทางการจดัการ รวมทั้ งขั้นตอนการจดัการเพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตวน์ ้าอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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