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บทค ัดย่อ 

 

การศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพเครื่องมือข่ายในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย 

ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556 โดยสุ่มตัวอย่างจาก 3 จุดส ารวจ และ 4 เที่ยว

ส ารวจด้วยเครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตาคือ 20 , 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร แล้วน าข้อมูลที่ได้ไป

วิเคราะห์ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา โครงสร้างและการกระจาย ค่าดัชนีบ่งชี้สภาพ

นิเวศวิทยาของประชาคมปลา และการวิเคราะห์สถิติแบบหลายตัวแปรของวิธีวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการ

จัดล าดับ 

ผลการศึกษาพบหนองหลวง จังหวัดเชียงรายมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลารวม 29 ชนิด 

11 วงศ์ มีปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาอยู่ในระดับปานกลาง มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลางเท่ากับ 797.91 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มี

ปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 2249.28 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน  และปลาแป้นแก้ว ปลา

ตะเพียนทราย และปลาตะเพียนขาว เป็นโครงสร้างหลักโดยน้ าหนักมากที่สุด โครงสร้างของประชาคมปลาโดย

กลุ่มปลาพบประกอบด้วยกลุ่มปลาเกล็ดร้อยละ 55.74 กลุ่มปลาหนังร้อยละ 1.68 และกลุ่มปลาอ่ืนๆ ร้อยละ 

42.58การศึกษาค่าดัชนีบ่งชี้สภาพนิเวศวิทยาของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ าพบมีค่าดัชนีความมากชนิดเฉลี่ย 

3.32 ค่าดัชนีความเท่าเทียมเฉลี่ย 0.53 และค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ย 1.37 ซ่ึงในภาพรวมของทั้ง 3 ดัชนี 

มีค่าอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างต่ าการวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยค่าดัชนีความคล้ายคลึงของประชาคม

ปลาแบบ Bray-Curtis similarity indexที่ระดับร้อยละ 58 สามารถแบ่งกลุ่มประชาคมปลาได้ 4 กลุ่มโดยมี

ความแตกต่างกันตามอิทธิพลของพ้ืนที่ ศึกษาหรือจุดส ารวจ มากกว่าอิทธิพลของฤดูกาลหรือเที่ยวส ารวจ  
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ค ้าน้า 

หนองหลวงเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและความส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย อยู่
ในเขตระหว่าง 2 อ าเภอ คือ อ าเภอเวียงชัย และอ าเภอเมืองเชียงราย ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  

17 กิโลเมตร มีอาณาเขตอยู่ใน 3 ต าบล คือ ต าบลเวียงชัย ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย  และต าบลห้วยสัก 
อ าเภอเมือง เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรน้ าและแหล่งอาหารโปรตีนธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงประชากรที่อาศัยอยู่

โดยรอบ ตัวหนองหลวงมีรูปร่างลักษณะยาวรี มีส่วนกว้างที่สุดประมาณ 4 กิโลเมตร ส่วนยาวประมาณ  
7 กิโลเมตร มีเนื้อที่น้ าประมาณ 9,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ าที่ยังคงความหลากหลายของพันธุ์ปลาน้ าจืดหลายชนิด
ซ่ึงได้ถูกน าไปใช้เป็นอาหารของประชาชนในท้องถิ่น ในอดีต ธรรมนูญ และคณะ (2530) รายงานว่ามีประชากร

ปลารวม 24 ชนิด 14 ครอบครัว มีผลผลิตปลาต่อพ้ืนที่ประเมินโดยวิธีอวนล้อมและยาเบื่อเฉลี่ย 9.14 กิโลกรัม
ต่อไร่  มีสัดส่วนระหว่างปลากินพืชกับปลากินเนื้อเท่ากับ 2:7 เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลายังเป็นเครื่องมือ
พ้ืนบ้าน ได้แก่ ข่าย (52.87 %), ตุ้ม (39.65%), เบ็ด (1.72%), แห (2.87%) และฉมวก (2.87%) โดยใช้จับ

ปลาในฤดูน้ ามาก อีก 4 ปี ต่อมา สืบพงษ์ และคณะ( 2534) พบว่ามีพันธุ์ปลาทั้งหมด 29 ชนิด มีชนิดปลาที่
กรมประมงปล่อย 5 ชนิด และปลาพ้ืนเมือง 24 ชนิด ประกอบด้วยปลากินเนื้อ 11 ชนิด และปลากินพืช 21 

ชนิด มีผลผลิตปลาต่อพ้ืนที่เฉลี่ย 12.45 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อมา อีก 11 ปี  เขมชาติ และคณะ(2545) ศึกษา
โครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพเครื่องมือข่ายในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย พบชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
รวม 37 ชนิด 15 ครอบครัว และ คฑาวุธ และณภลินชนก (2549) พบชนิดพันธุ์ปลา 29 ชนิด 12 ครอบครัว 

จากข้อมูลในอดีต ท าให้ทราบข้อมูลในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผลจับสัตว์น้ า  และเครื่องมือ
ท าการประมงเพียงส่วนเดียว ซ่ึงในการพัฒนาแบบยั่งยืนนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรพิจารณาด้านการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้  ท าให้ทราบถึง
สภาวะทางการประมงในหนองหลวง สามารถเปรียบเทียบและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
สัตว์น้ าได้ ตลอดจนทราบชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่

ความเข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์ในอนาคต และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการใช้วางแผนบริหารจัดการด้าน
การประมงกับหน่วยงานหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก าหนดมาตรการและแนวทางการอนุ รักษ์

ฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ าในหนองหลวงอย่างยั่งยืน 
ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์ 

- เพ่ือก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในหนองหลวงอย่างยั่งยืน  

- เพ่ือทราบชนิด การแพร่กระจาย ประสิทธิภาพการท าการประมง และการเลือกจับปลาของ  
ขนาดเครื่องมือข่าย ในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย 

 
วิธ ีด้าเนินการ  

 
1. แผนการศกึษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยท าการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างสัตว์น้ าจากการวางแผน
การศึกษาแบบ spatial and temporal random design (Sutherland, 2009) ด้วยการสุ่มตัวอย่างจาก 
เครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา ก าหนดจุดสุ่มตัวอย่างในหนองหลวง ตามลักษณะพ้ืนที่เป็น 3 จุดส ารวจ (ภาพที่ 

1) ดังนี้ 
 
1) เขตหนองหลวงตอนบน สุ่มตัวอย่างปลาโดยลงข่ายรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่บริเวณบ้านหัวดงถึงบ้าน

ใหม่นาวา ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง 

2) เขตหนองหลวงตอนกลาง สุ่มตัวอย่างปลาโดยลงข่ายรวบรวมข้อมูลในพ้ืนทีบริเวณบ้านสมานมิตร 
ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย  

3) เขตพ้ืนที่หนองหลวงตอนล่าง สุ่มตัวอย่างปลาโดยลงข่ายรวบรวมข้อมูลที่บริเวณบ้านหนองหลวงถึง
บ้านปงหลวง ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย 

เที่ยวส้ารวจ ท าการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ า ในอ่างเก็บน้ าโดยแบ่งออกเป็น  4 
ช่วงเวลาครอบคลุมทั้งช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ในรอบปีดังนี้  

1)  เดือนมกราคม 2556  2)  เดือนเมษายน 2556 
3)  เดือนกรกฎาคม 2556 4)  เดือนตุลาคม 2556 

เคร ือ่งมือเกบ็ตวัอยา่งด้วยข่าย ด าเนินการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างปลาด้วยชุด
เครื่องมือข่ายที่มีช่องตาต่างกัน 6 ขนาด แต่ละขนาดช่องตามีขนาดพ้ืนที่ข่ายที่ใช้สุ่มตัวอย่างศึกษา ดังนี้  

 
-  ข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีความลึก 1.2 เมตร และความยาว 20 เมตร  
-  ข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร มีความลึก 1.5 เมตร และความยาว 30 เมตร   
-  ข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีความลึก 1.5 เมตร และความยาว 30 เมตร   
-  ข่ายขนาดช่องตา 55 มิลลิเมตร มีความลึก 1.5 เมตร และความยาว 50 เมตร 
-  ข่ายขนาดช่องตา 70 มิลลิเมตร มีความลึก 1.8 เมตร และความยาว 50 เมตร     
-  ข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร มีความลึก 2.0 เมตร และความยาว 50 เมตร   
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*

* 

*

 
 

 

ภาพที่ 1 แผนที่สังเขปแสดงขอบเขตของจุดส ารวจในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนมกราคม 

2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 
 

1 

 2 

 3 

 4  5  6 

หนองหลวงตอนบน 

หนองหลวงตอนกลาง 

หนองหลวงตอนล่าง 
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2. การรวบรวมข้อมูล 
 

น าข่ายทั้ง ๖ ขนาดช่องตา มาลงต่อกันเป็นแนวเส้นตรงด้วยการจัดล าดับแบบสุ่มโดยตลอด ในแต่ละ
จุดสุ่มตัวอย่าง ใช้ชุดข่ายรวมจุดละ 3 ซ้ า สุ่มจับปลาตามจุดที่ก าหนด เพ่ือเป็นตัวแทนของการศึกษาแล้วท าการ

รวบรวมข้อมูลด้วยการจ าแนกชนิดพันธุ์ปลา วัดขนาดความยาวรายตัวด้วยไม้บรรทัดที่ มีความละเอียด  
0.1 เซนติเมตร และชั่งน้ าหนักปลาด้วยเครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.1 กรัม น าข้อมูลที่ได้ไปค านวณต่อตามสูตร
และวิธีการต่าง ๆ ส่วนชนิดปลาที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ทันที จะเก็บรักษาไว้ในสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้น

ร้อยละ 10 แล้วจึงน ากลับไปจ าแนกต่อในห้องปฏิบัติการ ด้วยหนังสือคู่มือของ Rainboth (1996); Taki 
(1974) และ Smith (1945) ต่อไป 

 

3. การวเิคราะหข์้อมูล 

 

ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลา ความถี่
ในการพบชนิดพันธุ์ปลา โครงสร้างของประชาคม และการกระจายของประชากรปลา จากข้อมูลจ านวนตัว 
น้ าหนัก และขนาดความยาวปลาที่สุ่มตัวอย่างได้ โดยมีรายละเอียดของวิธีวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
3.1 ความชุกชุมของประชาคมปลา 
 

1) ค่าผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมงของชุดเครื่องมือข่าย (CPUE)โดยมีสูตรการ
ค านวณ ดังนี้ 
 

ค่าผลจับสัตว์น้ าของ 
ชุดเครื่องมือข่าย 

= 
น้ าหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด (กรัม) 

พ้ืนที่ข่าย (100 ตารางเมตร) x ระยะเวลาจับ
ปลา (คืน) 

 
3.2 โอกาสในการพบชนิดปลา เป็นค่าแสดงถึงร้อยละในการพบชนิดปลาชนิดใดชนิดหนึ่งใน

ระยะเวลาที่ท าการศึกษาทั้งหมด (percentage of occurrence; % OC) (บุญส่ง และคณะ, 2541)  
 

โอกาสการพบชนิดพันธุ์ปลา (%) = 
จ านวนครั้งที่พบพันธุ์ปลาชนิดนั้น 

x 100 
จ านวนครั้งที่สุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 
3.3 ดัชนีบ่งชี้สภาพนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
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1) ดัชนีความมากชนิด (richness index) การศึกษาครั้งนี้ใช้การค านวณ Margalef index 
ตามวิธีของ Ludwig and Reynolds (1988) และ Clarke and Warwick (1994) ดังนี้ 

 
   R   =  (S-1) / ln (n)  
   
  โดย R   =  ค่าดัชนีความมากชนิด   
   S   =  จ านวนชนิดทั้งหมดที่พบ  
   n   =  จ านวนตัวท้ังหมดที่พบ   
   ln  =   natural logarithm 
 

2) ดัชนีความเท่าเทียม (evenness index)ใช้การค านวณค่าดัชนีความเท่าเทียม Pielou index
ตามวิธีของ Washington (1984); Ludwig and Reynolds (1988) และ Clarke and Warwick (1994) ดังนี้ 

 
   E   =  H / ln S  หรือ   H / H max   (Hmax=  ln S) 
 
  โดย E   =  ค่าดัชนีความเท่าเทียม 
   H   =  ค่าดัชนีความหลากหลาย 
   S   =  จ านวนชนิดที่พบในจุดส ารวจนั้น 
   Hmax=   ค่าดัชนีความหลากหลายที่มีค่าได้มากที่สุดของแต่ละจุดส ารวจจากการพบ
จ านวนในแต่ละชนิด (S) มีปริมาณมากเท่า ๆ กัน  
 

3) ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (diversity index) ใช้การค านวณ Shannon-Weiner 
diversity index ตามวิธีของ Washington (1984); Ludwig and Reynolds (1988) และ  Clarke and 
Warwick (1994) ทั้งภายในจุดส ารวจ และโดยภาพรวมของแหล่งน้ า ดังนี้ 

 
   H   =  -  (pi log 2 pi) 
 
    โดย    H   =  ดัชนีความหลากหลาย 
   Pi   =  สัดส่วนของจ านวนสิ่งมีชีวิตที่ iต่อจ านวนทั้งหมดในตัวอย่าง 
 

4) ดัชนีความคล้ายคลึงของชนิดพันธุ์ปลา (similarity index) การค านวณใช้วิธีตามค่า
สัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงแบบ Bray-Curtis (Bray–Curtis coefficient) ตามวิธีของ Washington (1984); 
Ludwig and Reynolds (1988) และ  Clarke and Warwick (1994) รูปแบบเมทริกซ์ของแถวในแนวต้ัง  
และแนวนอน ดังนี้ 

 

   S   =  100 [ 1-( (i=1 n) Yij- Yik/  (i=1 n) (Yij+ Yik))] 
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  โดย    S =  ค่าดัชนีความคล้ายคลึง มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100 
   S   =  0  แสดงว่าทั้งสองตัวอย่างไม่มีชนิดและปริมาณที่เหมือนกันเลย 
   S   =  100  แสดงว่าทั้งสองตัวอย่างมีชนิดและปริมาณที่เหมือนกัน 
   Yij  =  ชนิด  iที่พบในตัวอย่างจุดส ารวจ j 
   Yik=   ชนิด  iที่พบในตัวอย่างจุดส ารวจ k 
   j    =  จ านวนชนิด  iที่พบในตัวอย่างจุดส ารวจ j 
   k   =  จ านวนชนิด  iที่พบในตัวอย่างจุดส ารวจ k 
   i    =  ชนิดที่พบในจุดส ารวจที่เปรียบเทียบกัน (1….n) 

 
3.4 โครงสร้างประชากรปลา 
 
1) องค์ประกอบชนิดปลา (E-value) มีค่าเป็นร้อยละ ซ่ึงค านวณตามวิธีของ Swingle (1950) 

 

E-value  = 
จ านวนตัวของชนิดปลาที่พบ x 100 

จ านวนตัวของปลาทั้งหมด 
 
2) องค์ประกอบชนิดปลาคิดเป็นร้อยละจากจ านวนชนิดของปลาทั้งหมดต่อจ านวน ชนิดของปลา

ทั้งหมดที่จับได้ (percentage species composition) ในแต่ละบริเวณที่ท าการส ารวจ (Swingle, 1950) 
 

4) เส้นโค้งการกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตโดยวิธี ranked species abundance curve เป็น
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตด้วยการเปรียบเทียบลักษณะเส้นโค้งความ
หลากหลายและความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละจุดส ารวจตามวิธีของ species abundance distribution 
(Clarke and Warwick, 1994) โดยการเปรียบเทียบลักษณะเป็นเส้นโค้งที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างค่า  
ร้อยละสะสมของประมาณสิ่งชีวิตในชนิดที่พบมากกับการเรียงล าดับในมาตราส่วน logarithm ของชนิด
สิ่งมีชีวิตที่พบจากมากไปน้อยขององค์ประกอบชนิดสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ในแต่ละจุดส ารวจ 

 
5) การวิเคราะห์การจัดกลุ่มของประชาคมสิ่งมีชีวิต (cluster analysis) เป็นการวิเคราะห์ทาง

สถิติแบบ multivariate โดยจ าแนก และแสดงลักษณะการจัดกลุ่มความหลากหลาย และความชุกชุมของ
ประชาคมสิ่งมีชีวิต มีพ้ืนฐานการค านวณ และการเปรียบเทียบจากค่า Bray-Curtis similarity index ของ
ประชาคมสิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้น ๆ ที่พบในแต่ละจุดส ารวจ และเดือนที่ส ารวจ ก่อนการค านวณข้อมูลบางค่าได้มีการ
ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายที่เท่าเทียมกัน ผลการวิเคราะห์น าเสนอโดยภาพ 
dendrogramหรือ tree diagram ซ่ึงมีระดับการจัดกลุ่มแบบ hierarchical clustering ด้วยค่า Bray–Curtis 
similarity ที่ระดับต่าง ๆ กัน (Clarke and Warwick, 1994) 
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6) การวิเครา ะห์การจัดล า ดับความแตกต่างของประชาคมสิ่งมีชี วิต (ordination multi-
dimensional scaling, MDS)(Clark and Warwick, 1994) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ multivariate 
เพ่ือใช้แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูลด้วยภาพ 2 มิติ จากการเปรียบเทียบค่าความหลากหลาย และความ
ชุกชุมของสิ่งมีชีวิต โดยใช้พ้ืนฐานการค านวณ และเปรียบเทียบค่า Bray-Curtis similarity index ของ
ประชาคมสิ่งมีชีวิต ที่พบในแต่ละจุดส ารวจ และเดือนที่ส ารวจ ก่อนการค านวณมีการปรับข้อมูลบางค่าได้มีการ
ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันด้วยวิธีรากที่สี่  (forth root) เพ่ือการกระจายที่เท่าเทียมกัน ภาพการ
กระจายที่ได้มีระยะทางของความใกล้ไกลของแต่ละคู่จุดส ารวจ ซ่ึงบ่งบอกระดับความคล้ายคลึงกันว่ามีอยู่มาก
หรือน้อย ต าแหน่งของคู่ที่อยู่ใกล้กันจะมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าต าแหน่งของคู่ที่ไกลออกไป และมีค่า 
stress value ที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยมีค่าดังนี้ 

(1) stress value < 0.05 ภาพการวิเคราะห์มีความแม่นย าสูงมากและมีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 
(2) stress value < 0.10 ภาพการวิเคราะห์มีความเเม่นย าสูงและมีความน่าเชื่อถือ ไม่ท าให้แปลผลผิดพลาด 
(3) stress value < 0.20 ภาพการวิเคราะห์ยังมีความเเม่นย าอยู่ และยังมีศักยภาพในการน าไปใช้ได้ 
(4) stress value > 0.20 ภาพการวิเคราะห์มีความเเม่นย าน้อย จุดต่างๆ ที่แสดงมีระดับความน่าเชื่อถือต่ า 
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ผลการศ ึกษา 

 

1.ความหลากหลายและความชกุชมุของประชาคมปลาในหนองหลวง จังหวัดเชยีงราย 

 

1.1 ความหลากหลายของชนดิพันธ ุป์ลา 

 

จากการศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา ในหนองหลวง จังหวัด

เชียงราย ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 โดยการรวบรวมตัวอย่างปลาด้วย เครื่องมือ

ข่ายขนาด 6 ช่องตา จาก 4 เที่ยวส ารวจ และ 3 จุดส ารวจ พบหนองหลวงมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา

รวม 11 วงศ์ 29 ชนิดประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุดจ านวน 15 ชนิด

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.72 ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด รองลงมาคือชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลากระด่ี 

(Eleotridae) จ านวน 3 ชนิด รองลงมาชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสลาด (Notopteridae) และวงศ์ปลาดุก 

(Clariidae ) จ านวน 2 ชนิด ส่วนวงศ์ปลาที่เหลือพบวงศ์ละ1 ชนิด (ตารางที่ 1) ส าหรับรายละเอียดของการ

พบชนิดพันธุ์ปลาตามจุดส ารวจที่ศึกษาพบว่า 

จุดส ารวจที่ 1 ตอนบน พบชนิดพันธุ์ปลารวม 10 วงศ์ 26 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลา

ตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุด จ านวน 15 ชนิด 

จุดส ารวจที่ 2 ตอนกลาง พบชนิดพันธุ์ปลารวม 9 วงศ์ 23 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลา

ตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุด จ านวน 13 ชนิด 

จุดส ารวจที่ 3 ตอนล่าง พบชนิดพันธุ์ปลารวม 7 วงศ์ 20 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลา

ตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุด จ านวน 15 ชนิด 

ชนิดพันธุ์ปลาที่พบทุกจุดส ารวจได้แก่หนองหลวงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบจ านวน 17 
ชนิด ได้แก่ ปลาสลาด ปลากระแห ปลาซ่า ปลาซิวควาย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลา

ตะเพียนทองปลาตามิน ปลาบ้า ปลาแปบ ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลากระด่ีนาง ปลาบู่ทราย 
ปลาแป้นแก้ว และปลาสลิด 

การศึกษาโอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลาซ่ึงเป็นค่าที่บ่งชี้ลักษณะการกระจายของพันธุ์ปลาแต่ละ 

ชนิดในเชิงคุณภาพโดยรวม ซ่ึงจะแสดงถึงความสามารถในการอยู่อาศัยหรือการกระจายตัวตามระยะทางและ 
ช่วงเวลาได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ศึกษาพบพันธุ์ปลาที่ มีโอกาสในการพบสูงสุดทุกเที่ยวส ารวจและจุดส ารวจ  

มีจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 จ านวนชนิดและวงศ์ปลาที่พบในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 
2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 

ชื่อวงศ์ 
ขนาดช่องตา จุดส ารวจ 

รวม 
2 3 4 5 7 9 ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 

1.Notopteridae 1  - 1 1 1 1 1 2 1 2 

2.Cyprinidae 11 12 10 9 6 2 15 13 12 15 
3.Bagriddae  - 1 1 1  - 1 1  - 1 1 
4.Pangasidae  -  -  - 1  -  -  - 1  - 1 

5.Nandidae 1 1 1 1  - 1 1 1  - 1 
6.Anabantidae  - 1  -  -  -  - 1  -  - 1 
7.Cichlidae  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8.Eleotridae 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 
9.Chandidae 1 1 1  -  -  - 1 1 1 1 

10.Osphronemidae  - 1 1 1  -  - 1 1 1 1 
11.Clariidae  -  - 1  -  - 1 1 1  - 2 

รวม 17 20 20 17 10 8 26 23 20 29 
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ตารางที่ 2 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามขนาดช่องตา จุดส ารวจ และเดือนส ารวจตัวอย่างสัตว์น้ า ในหนองหลวง จังเชียงราย ระหว่างการส ารวจ
เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ขนาดช่องตา จุดส ารวจ เดือนส ารวจ 

%OC 
2 3 4 5 7 9 ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง มค เมย กค ตค 

1Notopteridae 
                  1.กราย Chitala ornata (Gray, 1831)  -  -  -  -  - +  -  +  -  + 

   
23.08 

   2.สลาด Notopterus  notopterus (Pallas, 1780) +  - + + +  -  +  +  +  +  +  +  + 84.62 

2.Cyprinidae 
                  3.กระแห Barbonymus schwanenfeldii  (Bleeker, 1853) + + + +  -  -  +  +  +  +  +  +  + 84.62 

   4.แก้มช้ า Systomus orphoides ( Cuvier & Valenciennes, 1842) + +  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  + 38.46 

   5.ซ่า Dangila lineata (Sauvage, 1878) + + + + +  -  +  +  +  +  +  +  + 9231 

   6.ซิวควาย Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850) + + +  -  -  -  +  +  +  +  +  +  + 76.92 

   7.ตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) + + + + + +  +  +  +  +  +  +  + 100.00 

   8.ตะเพียนทราย Puntius brevis (Bleeker, 1850) + +  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  + 69.23 

   9.ตะเพียนทอง Barbonymus altus (Günther, 1868) + + + + +  -  +  +  +  +  +  +  - 84.62 

  10.ตามิน Amblyrhynchichthys truncatus (Bleeker, 1851) + +  -  -  -  -  +  +  +  -  -  +  - 46.15 

  11.นวลจันทร์เทศ Cirrhinus mrigala (Hamintn, 1822)  -  - + +  -  -  +  -  -  -  -  -  + 30.77 

  12.บ้า Leptobarbus hoevenii  (Bleeker, 1851) + + + +  -  -  +  +  +  +  -  +  - 69.23 

  13.แปป Paralaubuca typus (Bleeker, 1865) +  - +  -  -  -  +  +  +  +  +  +  + 69.23 
 

 
 



13 
 

 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ขนาดช่องตา จุดส ารวจ เดือนส ารวจ 

%OC 
2 3 4 5 7 9 ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง มค เมย กค ตค 

  14.ย่ีสกเทศ Labeo rohita (Haminton, 1822)  -  -  - + +  -  +  -  +  +  -  -  + 46.15 

  15.สร้อยขาว Henicorhynchus  siamensis  (Sauvage,1881)  - +  + +  -  +  +  +  +  +  +  + 84.62 

  16.สร้อยนกเขา Osteochilus hasseltii ( Cuvien & Valenciennes, 1842)  - + + + +  -  +  +  +  +  +  +  + 84.62 

  17.ไส้ตันตาขาว Cyclocheilichthys  repasson  (Bleeker, 1853) + +  -  -  - +  +  +  -  +    + 
 

 69.2 

3.Bgriddae 
                 18.กดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949 )   - + + +  - +  +  -  +  +  +  -  - 61.54 

4.Pangasidae 
                 19.สวาย Pangasius suchi (Sauvage, 1878)  -  -  - +  -  -  -  +  -  -  +  -  - 2.08 

5.Nanddae 
                 20.หมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) + + + +  - +  +  +  -  +  +  +  + 84.62 

6.Anabantidae 
                 21.หมอไทย Anabas testudineus (Bloch, 1792)  - +  -  -  -  -  +  -  -  -  -  +  - 23.08 

7.Cichidae 
                 22.นิล Oreochromis niloticus  (Linnaeus, 1757)  - + + + + +  +  +  +  +  +  +  + 92.31 

8.Eleotridae 
                 23.กระด่ีนาง Trichogaster microlepis (Günther, 1861) + + + + +  -  +  +  +  +  +  +  + 92.31 

  24.กระด่ีหม้อ Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) + + +  -  -  -  +  -  +  +  -  +  - 53.85 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ขนาดช่องตา จุดส ารวจ เดือนส ารวจ 

%OC 
2 3 4 5 7 9 ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง มค เมย กค ตค 

  25.บู่ทราย Oxyeleotris  marmorata (Bleeker, 1852) +  - + + + +  +  +  +  +  +  +  + 92.31 
9.Chandidae 

                 26.แป้นแก้ว Parambassis  siamensis  (Fowler, 1937) + + +  -  -  -  +  +  +  +  +  +  + 76.92 
10.Osphronemidae 

                 27.สลิด Trichogaster pectoralis (Regan, 1910)  - + + +  -  -  +  +  +  +  -  -  - 53.85 
11.Clariidae 

                 28.ดุกด้าน Clarias batrachus (Linnaeus, 1758)  -  - +  -  -  -  +  -  -  -  -  -  + 23.08 

  29.ดุกอุยเทศ Clarias macrocephalus hybrid  -  -  -  -  - +  -  +  -  -  +  -  - 23.08 

 
 



15 

 

 

1.2 ความชกุชมุของประชาคมปลา 

 

ความชุกชุมสัมพัทธ์ของค่าผลจับต่อการลงแรงประมงของชุด เครื่องมือข่าย  จา ก

การศึกษาด้วยการสุ่มตัวอย่างจากชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร 

พบหนองหลวง มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 797.91 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตาราง

เมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 2249.28 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 

100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40, 30, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร มีปริมาณผลจับปลา

เฉลี่ยเท่ากับ 995,603,448,262 และ 80 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

ส าหรับผลการศึกษาเชิงจุดส ารวจ พบว่าจุดส ารวจที่ 1 หนองหลวงตอนบน มีปริมาณผลจับปลา

เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 1024.75 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนรองลงมาคือ จุดส ารวจที่ 1บ้านปากนาย 

จุดส ารวจที่ 5บ้านวังน้ าต้นจุดส ารวจที่ 2 หนองหลวงตอนกลาง และ จุดส ารวจที่  3 หนองหลวงตอนล่าง มี

ปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยเท่ากับ 882.28 และ 486.70 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ และ

เม่ือประเมินปริมาณความชุกชุมเชิงฤดูกาลที่ต่างกันในรอบปีพบว่าช่วงฤดูฝนในเดือนกรกฎาคม 2556 มีค่า

ผลผลิตปลาต่อพ้ืนที่เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 964.83 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนและช่วงฤดูแล้งใน

เดือนตุลาคม 2556 มีค่าผลจับปลาต่อพ้ืนที่เฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 377.91 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน

(ตารางที่4) 

 
ตารางที่ 3  ความชุกชุมของประชาคมปลาในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย จากการประเมินค่าผลจับต่อการ

ลงแรงประมงของชุดเครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา(กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) 

ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 

ปัจจัยศึกษา 
ขนาดช่องตาของชุดเครื่องมือข่าย (มิลลิเมตร) 

เฉลี่ย 
20 30 40 55 70 90 

จุดส ารวจที่ 1 3443.13 963.71 943.72 500.12 104.09 193.71 1024.75 
จุดส ารวจที่ 2 2019.23 692.20 974.64 578.73 575.54 453.34 882.28 

จุดส ารวจที่ 3 1285.49 474.32 532.12 240.27 387.97 0.00 486.70 

เฉลี่ย 2249.28 710.07 816.82 439.71 355.87 215.68 797.91 

มกราคม 2556 2112.69 821.28 827.57 397.76 320.19 283.05 793.76 
เมษายน 2556 1487.27 510.76 677.87 557.87 462.77 337.63 672.36 

กรกฎาคม 2556 2989.83 876.08 897.34 375.37 419.04 231.34 964.83 
ตุลาคม 2556 1282.70 277.14 456.11 207.98 43.53 0.00 377.91 

เฉลี่ย 1968.12 621.32 714.72 384.74 311.38 213.00 702.22 
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2. โคร งสร ้างและองค ์ประกอบของประชาคมปลาในหนองหลวงจังหวัดเช ียงร าย  
 

 

2.1 โคร งสร ้างชนิดพันธ ุ์ปลาในภาพรวมของหนองหลวงจังหวัดเช ียงร าย  
 

จากการศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนน้ าหนักพบว่าที่ระดับร้อยละ
สะสมของโครงสร้างโดยรวมของหนองหลวง ที่ประมาณร้อยละ 80.45 มีชนิดพันธุป์ลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก

รวม 11 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนขาว ปลาตามิน ปลาไส้ตันตาขาว 
ปลากระด่ีนาง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาบู่ทราย ปลานิล และปลาตะเพียนทอง มีค่าสัดส่วนร้อยละ 21.23, 

12.44, 9.50, 7.09, 6.10, 5.69, 5.23, 3.87, 3.34, 2.89 และ 2.72 ของสัดส่วนน้ าหนักรวม ตามล าดับ และ
จากการศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนของจ านวนปลา พบว่า ที่ระดับร้อยละสะสม
ของโครงสร้างโดยรวมของหนองหลวง ที่ประมาณร้อยละ 86.36 มีชนิดปลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก 4 ชนิด 

ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนทราย ปลาตามิน และปลาไส้ตันตาขาว มีค่าสัดส่วนร้อยละ 57.94, 
14.57, 7.23 และ 6.62 ของสัดส่วนจ านวนรวม ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

 

 
ตารางที่ 4 โครงสร้างประชาคมปลาภาพรวมตามชนิดที่พบ โดยสัดส่วนน้ าหนักและจ านวน ในหนองหลวง จังหวัด

เชียงราย ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 

ชนิดปลา 
น้ าหนัก 
(กรัม)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

  
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

แป้นแก้ว 21470.87 21.23 21.23   แป้นแก้ว 9473.45 57.94 57.94 
ตะเพียนทราย 12583.67 12.44 33.68   ตะเพียนทราย 2381.61 14.57 72.51 
ตะเพียนขาว 9602.44 9.50 43.17   ตามิน 1181.95 7.23 79.74 
ตามิน 7173.40 7.09 50.27   ไส้ตันตาขาว 1082.53 6.62 86.36 
ไส้ตันตาขาว 6169.67 6.10 56.37   กระด่ีนาง 385.90 2.36 88.72 
ซ่า 5749.81 5.69 62.06   แปป 341.61 2.09 90.81 
กระด่ีนาง 5283.74 5.23 67.28   ซิวควาย 236.30 1.45 92.25 
หมอช้างเหยียบ 3912.30 3.87 71.15   ซ่า 233.13 1.43 93.68 
บู่ทราย 3374.31 3.34 74.49   ตะเพียนทอง 187.16 1.14 94.82 
นิล 2927.32 2.89 77.38   หมอช้างเหยียบ 178.57 1.09 95.91 
ตะเพียนทอง 2746.05 2.72 80.10   สลิด 170.81 1.04 96.96 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)         

ชนิดปลา 
น้ าหนัก 
(กรัม)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

  
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

บ้า 2597.13 2.57 82.67   ตะเพียนขาว 127.79 0.78 97.74 
สลาด 2500.59 2.47 85.14   แก้มช้ า 98.56 0.60 98.34 
สลิด 2194.96 2.17 87.31   บ้า 41.02 0.25 98.59 
ซิวควาย 1947.38 1.93 89.24   สลาด 40.56 0.25 98.84 
สร้อยขาว 1917.73 1.90 91.13   นิล 36.60 0.22 99.07 
สร้อยนกเขา 1561.44 1.54 92.68   กระแห 32.63 0.20 99.27 
แปป 1511.06 1.49 94.17   สร้อยขาว 30.60 0.19 99.45 
กระแห 1235.55 1.22 95.39   บู่ทราย 27.11 0.17 99.62 
กราย 1110.00 1.10 96.49   กระด่ีหม้อ 23.78 0.15 99.76 
กดเหลือง 863.51 0.85 97.34   สร้อยนกเขา 16.35 0.10 99.86 
ดุกอุยเทศ 555.00 0.55 97.89   กดเหลือง 7.84 0.05 99.91 
ย่ีสกเทศ 543.15 0.54 98.43   นวลจันทร์เทศ 3.65 0.02 99.93 
นวลจันทร์เทศ 513.20 0.51 98.94   ย่ีสกเทศ 2.68 0.02 99.95 
แก้มช้ า 512.11 0.51 99.44   ดุกด้าน 2.22 0.01 99.96 
กระด่ีหม้อ 194.90 0.19 99.64   หมอไทย 2.22 0.01 99.98 
สวาย 177.86 0.18 99.81   สวาย 1.43 0.01 99.99 
ดุกด้าน 98.57 0.10 99.91   กราย 1.11 0.01 99.99 
หมอไทย 91.26 0.09 100.00   ดุกอุยเทศ 1.11 0.01 100.00 

 

พิจารณาตามจุดส ารวจ โดยสัดส่วนน้ าหนักและโดยสัดส่วนจ านวน ของหนองหลวง พบว่าหนอง
หลวงตอนบนที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างสัดส่วนน้ าหนัก ที่  ร้อยละ 81.03 มีชนิดพันธุ์ปลาที่เป็น
องค์ประกอบหลักรวม 8 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาตามิน ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนขาว 

ปลาไส้ตันตาขาว ปลากระด่ีนาง ปลาซ่า และปลาหมอช้างเหยียบ มีค่าสัดส่วนร้อยละ 24.53, 13.45, 10.19, 
9.14, 7.40, 5.93, 5.73 และ 4.64 ของสัดส่วนน้ าหนักรวม ตามล าดับ และจากการศึกษาองค์ประกอบ

โครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนของจ านวนปลา พบว่า ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างของหนองหลวง 
ที ่ร้อยละ 81.73 มีชนิดปลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนทราย 
และปลาตามิน มีค่าสัดส่วนร้อยละ 58.51, 11.83 และ 11.39 ของสัดส่วนจ านวนรวม ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดที่พบ ในจุดส ารวจหนองหลวงตอนบน โดยสัดส่วนน้ าหนักและจ านวน ใน
หนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 

ชนิดปลา 
จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

 
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

แป้นแก้ว 10558.69 24.53 24.53  แป้นแก้ว 4931.85 58.51 58.51 
ตามิน 5789.32 13.45 37.98  ตะเพียนทราย 997.15 11.83 70.34 
ตะเพียนทราย 4386.82 10.19 48.18  ตามิน 960.19 11.39 81.73 
ตะเพียนขาว 3933.91 9.14 57.32  ไส้ตันตาขาว 568.94 6.75 88.48 
ไส้ตันตาขาว 3184.62 7.40 64.72  กระด่ีนาง 216.27 2.57 91.04 
กระด่ีนาง 2554.35 5.93 70.65  ซิวควาย 157.85 1.87 92.92 
ซ่า 2467.53 5.73 76.38  ตะเพียนทอง 156.20 1.85 94.77 
หมอช้างเหยียบ 1998.55 4.64 81.03  ซ่า 99.77 1.18 95.95 
ซิวควาย 1274.04 2.96 83.99  แก้มช้ า 83.93 1.00 96.95 
ตะเพียนทอง 1040.83 2.42 86.41  หมอช้างเหยียบ 81.23 0.96 97.91 
นิล 965.63 2.24 88.65  ตะเพียนขาว 61.59 0.73 98.64 
บู่ทราย 890.60 2.07 90.72  แปป 22.06 0.26 98.90 
สร้อยขาว 773.34 1.80 92.52  บ้า 16.94 0.20 99.11 
กดเหลือง 684.62 1.59 94.11  สร้อยขาว 13.35 0.16 99.26 
นวลจันทร์เทศ 513.20 1.19 95.30  กระด่ีหม้อ 13.00 0.15 99.42 
สลาด 443.28 1.03 96.33  นิล 11.55 0.14 99.56 
แก้มช้ า 435.18 1.01 97.34  บู่ทราย 10.31 0.12 99.68 
บ้า 307.77 0.72 98.06  สลาด 6.79 0.08 99.76 
ย่ีสกเทศ 293.15 0.68 98.74  กดเหลือง 6.41 0.08 99.83 
สร้อยนกเขา 117.88 0.27 99.01  นวลจันทร์เทศ 3.65 0.04 99.88 
แปป 113.94 0.26 99.27  กระแห 2.22 0.03 99.90 
กระด่ีหม้อ 109.63 0.25 99.53  ดุกด้าน 2.22 0.03 99.93 
ดุกด้าน 98.57 0.23 99.76  สร้อยนกเขา 2.22 0.03 99.96 
กระแห 51.95 0.12 99.88  สลิด 2.22 0.03 99.98 
สลิด 51.95 0.12 100.00  ย่ีสกเทศ 1.43 0.02 100.00 

 

 
พิจารณาตามจุดส ารวจ โดยสัดส่วนน้ าหนักและโดยสัดส่วนจ านวน ของหนองหลวง พบว่าหนอง

หลวงตอนกลาง ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างสัดส่วนน้ าหนัก ที่ร้อยละ 81.20 มีชนิดพันธุ์ปลาที่เป็น
องค์ประกอบหลักรวม 12 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลา

กระด่ีนาง ปลาบู่ทราย ปลาไส้ตันตาขาว ปลาซ่า ปลาสลาด ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาสร้อยนกเขา ปลา
ตะเพียนทอง และปลาบ้า มีค่าสัดส่วนร้อยละ 20.58, 11.92, 10.50, 5.82, 5.46, 4.91, 4.15, 3.85, 3.71, 
3.53, 3.43 และ 3.36 ของสัดส่วนน้ าหนักรวม ตามล าดับ และจากการศึกษาองค์ประกอบโครงสร้าง
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ประชาคมปลาโดยสัดส่วนของจ านวนปลา พบว่า ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างของหนองหลวง ที่ 
ร้อยละ 81.73 มีชนิดปลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนทราย 

และปลาไส้ตันตาขาว มีค่าสัดส่วนร้อยละ 63.58, 13.73 และ  5.89 ของสัดส่วนจ านวนรวม ตามล าดับ 
(ตารางที่ 6) 

 
ตารางที่ 6 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดที่พบ ในจุดส ารวจหนองหลวงตอนกลาง โดยสัดส่วนน้ าหนักและจ านวน 

ในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 

ชนิดปลา 
จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

 
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

แป้นแก้ว 7624.87 20.58 20.58  แป้นแก้ว 3191.88 63.58 63.58 
ตะเพียนขาว 4416.49 11.92 32.50  ตะเพียนทราย 689.15 13.73 77.30 
ตะเพียนทราย 3889.95 10.50 42.99  ไส้ตันตาขาว 295.68 5.89 83.19 
กระด่ีนาง 2157.77 5.82 48.82  ตามิน 185.57 3.70 86.89 
บู่ทราย 2023.17 5.46 54.28  แปป 150.15 2.99 89.88 
ไส้ตันตาขาว 1818.11 4.91 59.18  กระด่ีนาง 130.15 2.59 92.47 
ซ่า 1537.25 4.15 63.33  สลิด 94.53 1.88 94.35 
สลาด 1425.67 3.85 67.18  หมอช้างเหยียบ 64.22 1.28 95.63 
หมอช้างเหยียบ 1374.81 3.71 70.89  ตะเพียนขาว 38.89 0.77 96.41 
สร้อยนกเขา 1306.65 3.53 74.41  ซิวควาย 30.03 0.60 97.01 
ตะเพียนทอง 1272.59 3.43 77.85  ตะเพียนทอง 25.88 0.52 97.52 
บ้า 1243.35 3.36 81.20  ซ่า 23.12 0.46 97.98 
สลิด 1187.32 3.20 84.41  สลาด 20.27 0.40 98.39 
กราย 1110.00 3.00 87.40  แก้มช้ า 14.63 0.29 98.68 
ตามิน 1052.54 2.84 90.24  กระแห 13.39 0.27 98.94 
สร้อยขาว 721.85 1.95 92.19  สร้อยนกเขา 12.70 0.25 99.20 
แปป 619.70 1.67 93.86  สร้อยขาว 12.53 0.25 99.45 
นิล 575.10 1.55 95.42  บู่ทราย 11.11 0.22 99.67 
ดุกอุยเทศ 555.00 1.50 96.91  นิล 7.12 0.14 99.81 
กระแห 519.84 1.40 98.32  บ้า 3.65 0.07 99.88 
ซิวควาย 277.60 0.75 99.07  หมอไทย 2.22 0.04 99.93 
สวาย 177.86 0.48 99.55  สวาย 1.43 0.03 99.96 
หมอไทย 91.26 0.25 99.79  กราย 1.11 0.02 99.98 
แก้มช้ า 76.93 0.21 100.00  ดุกอุยเทศ 1.11 0.02 100.00 

 

พิจารณาตามจุดส ารวจ โดยสัดส่วนน้ าหนักและโดยสัดส่วนจ านวน ของหนองหลวง พบว่าหนอง
หลวงตอนกลางล่าง ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างสัดส่วนน้ าหนัก ที่ร้อยละ 81.90 มีชนิดพันธุ์ปลาที่เป็น
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องค์ประกอบหลักรวม 11 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาตะเพียนทราย ปลาแป้นแก้ว ปลานิล ปลาตะเพียนขาว 
ปลาไส้ตันตาขาว ปลาบ้า ปลาสลิด ปลาแปบ ปลากระแห และปลาสลาด มีค่าสัดส่วนร้อยละ 20.49, 15.64, 

8.30, 6.60, 5.96, 5.55, 4.98, 4.55, 3.70, 3.16 และ 3.00 ของสัดส่วนน้ าหนักรวม ตามล าดับ และจาก
การศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนของจ านวนปลา พบว่า ที่ระดับร้อยละสะสมของ

โครงสร้างของหนองหลวง ที่ ร้อยละ 83.86 มีชนิดปลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก 4 ชนิด ประกอบด้วย ปลาแป้น
แก้ว ปลาตะเพียนขาว ปลาไส้ตันตาขาว และปลาแปบ มีค่าสัดส่วนร้อยละ 46.54, 23.79, 7.51 และ  5.84 
ของสัดส่วนจ านวนรวม ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 

 
ตารางที่ 7 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดที่พบ ในจุดส ารวจหนองหลวงตอนกลาง โดยสัดส่วนน้ าหนักและจ านวน 

ในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2556 

ชนิดปลา 
จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

 
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

ตะเพียนทราย 4306.90 20.49 20.49  แป้นแก้ว 1349.72 46.54 46.54 
แป้นแก้ว 3287.31 15.64 36.12  ตะเพียนทราย 695.31 23.97 70.51 
ซ่า 1745.03 8.30 44.42  ไส้ตันตาขาว 217.91 7.51 78.02 
นิล 1386.59 6.60 51.02  แปป 169.40 5.84 83.86 
ตะเพียนขาว 1252.05 5.96 56.97  ซ่า 110.24 3.80 87.66 
ไส้ตันตาขาว 1166.94 5.55 62.52  สลิด 74.06 2.55 90.22 
บ้า 1046.01 4.98 67.50  ซิวควาย 48.42 1.67 91.89 
สลิด 955.69 4.55 72.04  กระด่ีนาง 39.48 1.36 93.25 
แปป 777.43 3.70 75.74  ตามิน 36.19 1.25 94.49 
กระแห 663.77 3.16 78.90  หมอช้างเหยียบ 33.12 1.14 95.64 
สลาด 631.63 3.00 81.90  ตะเพียนขาว 27.31 0.94 96.58 
กระด่ีนาง 571.61 2.72 84.62  บ้า 20.43 0.70 97.28 
หมอช้างเหยียบ 538.94 2.56 87.19  นิล 17.93 0.62 97.90 
บู่ทราย 460.55 2.19 89.38  กระแห 17.02 0.59 98.49 
ตะเพียนทอง 432.63 2.06 91.43  สลาด 13.50 0.47 98.95 
สร้อยขาว 422.54 2.01 93.44  กระด่ีหม้อ 10.78 0.37 99.32 
ซิวควาย 395.73 1.88 95.33  บู่ทราย 5.69 0.20 99.52 
ตามิน 331.54 1.58 96.90  ตะเพียนทอง 5.08 0.18 99.70 
ย่ีสกเทศ 250.00 1.19 98.09  สร้อยขาว 4.72 0.16 99.86 
กดเหลือง 178.89 0.85 98.94  กดเหลือง 1.43 0.05 99.91 
สร้อยนกเขา 136.91 0.65 99.59  สร้อยนกเขา 1.43 0.05 99.96 
กระด่ีหม้อ 85.28 0.41 100.00  ย่ีสกเทศ 1.25 0.04 100.00 
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ในเดือนที่ส ารวจ โดยสัดส่วนน้ าหนักและโดยสัดส่วนจ านวน ของหนองหลวง พบว่าเดือนมกราคม 
2556 ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างสัดส่วนน้ าหนัก ที่ร้อยละ 81.90 มีชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นองค์ประกอบ

หลักรวม 10 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาไส้ตันตาขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาสลิด ปลาซ่า ปลา
ตะเพียนทราย ปลาบู่ทราย ปลากระด่ีนาง ปลาตะเพียนทอง และปลาบ้า มีค่าสัดส่วนร้อยละ 21.10, 10.80, 

8.89, 7.68, 6.50, 6.32, 5.91, 5.29, 4.99, และ 4.27 ของสัดส่วนน้ าหนักรวม ตามล าดับ และจากการศึกษา
องค์ประกอบโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนของจ านวนปลา พบว่า ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้าง
ของหนองหลวง ที่ ร้อยละ 82.08 มีชนิดปลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลา

ไส้ตันตาขาว และปลาตะเพียนทราย มีค่าสัดส่วนร้อยละ 62.63, 12.36 และ  7.08 ของสัดส่วนจ านวนรวม 
ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 

 

ตารางที่ 8 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดที่พบ ในจุดส ารวจหนองหลวง โดยสัดส่วนน้ าหนักและสัดส่วนจ านวน ใน
เดือนมกราคม 2556 

ชนิดปลา 
จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

 
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

แป้นแก้ว 6028.79 21.10 21.10  แป้นแก้ว 2886.73 62.63 62.63 
ไส้ตันตาขาว 3086.13 10.80 31.90  ไส้ตันตาขาว 569.71 12.36 74.99 
ตะเพียนขาว 2541.05 8.89 40.79  ตะเพียนทราย 326.48 7.08 82.08 
สลิด 2194.96 7.68 48.47  สลิด 170.81 3.71 85.78 
ซ่า 1856.33 6.50 54.97  ตะเพียนทอง 162.07 3.52 89.30 
ตะเพียนทราย 1805.34 6.32 61.29  กระด่ีนาง 158.17 3.43 92.73 
บู่ทราย 1690.17 5.91 67.20  ซิวควาย 94.62 2.05 94.78 
กระด่ีนาง 1512.10 5.29 72.49  ตะเพียนขาว 43.10 0.94 95.72 
ตะเพียนทอง 1425.74 4.99 77.48  แปป 41.31 0.90 96.62 
บ้า 1219.69 4.27 81.75  บ้า 36.58 0.79 97.41 
กราย 1110.00 3.88 85.63  ซ่า 32.51 0.71 98.11 
สลาด 997.24 3.49 89.12  กระด่ีหม้อ 16.85 0.37 98.48 
นิล 784.90 2.75 91.87  สลาด 16.16 0.35 98.83 
ซิวควาย 741.62 2.60 94.47  สร้อยขาว 10.60 0.23 99.06 
สร้อยขาว 368.08 1.29 95.75  บู่ทราย 10.00 0.22 99.28 
กดเหลือง 308.51 1.08 96.83  นิล 9.15 0.20 99.48 
ย่ีสกเทศ 250.00 0.87 97.71  กดเหลือง 6.73 0.15 99.62 
แปป 203.30 0.71 98.42  หมอช้างเหยียบ 6.66 0.14 99.77 
กระด่ีหม้อ 127.34 0.45 98.87  กระแห 5.30 0.11 99.88 
กระแห 123.48 0.43 99.30  สร้อยนกเขา 3.08 0.07 99.95 
หมอช้างเหยียบ 115.44 0.40 99.70  ย่ีสกเทศ 1.25 0.03 99.98 
สร้อยนกเขา 85.01 0.30 100.00  กราย 1.11 0.02 100.00 
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ในเดือนที่ส ารวจ โดยสัดส่วนน้ าหนักและโดยสัดส่วนจ านวน ของหนองหลวง พบว่าเดือนมกราคม 
2556 ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างสัดส่วนน้ าหนัก ที่ร้อยละ 82.79 มีชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นองค์ประกอบ

หลักรวม 11 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลากระด่ีนาง ปลาไส้ตันตาขาว ปลาตะเพียนทราย ปลา
หมอช้างเหยียบ ปลาตะเพียนขาว ปลาซ่า ปลาสลาด ปลาสร้อยนกเขา ปลาแปบ และปลาตะเพียนทอง มีค่า

สัดส่วนร้อยละ 19.43, 9.37, 9.06, 8.18, 7.44, 7.38, 6.12, 5.19, 3.87, 3.44 และ 3.40 ของสัดส่วนน้ าหนัก
รวม ตามล าดับ และจากการศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนของจ านวนปลา พบว่า ที่
ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างของหนองหลวง ที่ ร้อยละ 84.96 มีชนิดปลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก 4 ชนิด 

ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาไส้ตันตาขาว ปลาตะเพียนทราย และปลาแปบ มีค่าสัดส่วนร้อยละ 58.11, 
10.95, 10.10 และ 5.80 ของสัดส่วนจ านวนรวม ตามล าดับ (ตารางที่ 9) 

 

ตารางที่ 9 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดที่พบ ในจุดส ารวจหนองหลวง โดยสัดส่วนน้ าหนักและสัดส่วนจ านวน ใน
เดือนเมษายน 2556 

ชนิดปลา 
จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

 
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

แป้นแก้ว 4680.38 19.34 19.34  แป้นแก้ว 1851.08 58.11 58.11 
กระด่ีนาง 2267.57 9.37 28.70  ไส้ตันตาขาว 348.81 10.95 69.06 
ไส้ตันตาขาว 2193.32 9.06 37.77  ตะเพียนทราย 321.86 10.10 79.16 
ตะเพียนทราย 1980.36 8.18 45.95  แปป 184.80 5.80 84.96 
หมอช้างเหยียบ 1800.49 7.44 53.39  กระด่ีนาง 143.49 4.50 89.47 
ตะเพียนขาว 1787.50 7.38 60.77  ซ่า 96.34 3.02 92.49 
ซ่า 1480.50 6.12 66.89  หมอช้างเหยียบ 90.05 2.83 95.32 
สลาด 1256.58 5.19 72.08  ซิวควาย 50.05 1.57 96.89 
สร้อยนกเขา 937.50 3.87 75.95  ตะเพียนขาว 30.31 0.95 97.84 
แปป 833.76 3.44 79.40  สลาด 18.05 0.57 98.41 
ตะเพียนทอง 822.48 3.40 82.79  ตะเพียนทอง 17.72 0.56 98.96 
สร้อยขาว 819.92 3.39 86.18  สร้อยขาว 10.59 0.33 99.29 
นิล 814.04 3.36 89.55  บู่ทราย 7.77 0.24 99.54 
บู่ทราย 775.05 3.20 92.75  นิล 5.87 0.18 99.72 
กดเหลือง 555.00 2.29 95.04  สร้อยนกเขา 3.75 0.12 99.84 
ดุกอุยเทศ 555.00 2.29 97.33  กระแห 1.43 0.04 99.89 
ซิวควาย 394.82 1.63 98.96  สวาย 1.43 0.04 99.93 
สวาย 177.86 0.73 99.70  กดเหลือง 1.11 0.03 99.97 
กระแห 72.89 0.30 100.00  ดุกอุยเทศ 1.11 0.03 100.00 
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ในเดือนที่ส ารวจ โดยสัดส่วนน้ าหนักและโดยสัดส่วนจ านวน ของหนองหลวง พบว่าเดือน
กรกฎาคม 2556 ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างสัดส่วนน้ าหนัก ที่ร้อยละ 83.05 มีชนิดพันธุ์ปลาที่เป็น

องค์ประกอบหลักรวม 7 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาตามิน ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนขาว 
ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาบ้า และปลานิล มีค่าสัดส่วนร้อยละ 24.62, 20.65, 13.96, 11.92, 4.30, 3.97 และ

3.63 ของสัดส่วนน้ าหนักรวม ตามล าดับ และจากการศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วน
ของจ านวนปลา พบว่า ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างของหนองหลวง ที่ ร้อยละ 80.97 มีชนิดปลาที่เป็น
องค์ประกอบหลัก 2 ชนิด ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว และปลาตามิน มีค่าสัดส่วนร้อยละ 61.77 และ  19.20 

ของสัดส่วนจ านวนรวม ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 
 

ตารางที่ 10 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดที่พบ ในจุดส ารวจหนองหลวง โดยสัดส่วนน้ าหนักและสัดส่วนจ านวน ใน

เดือนกรกฎาคม 2556 

ชนิดปลา 
จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

 
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

แป้นแก้ว 8552.17 24.62 24.62  แป้นแก้ว 3803.17 61.77 61.77 
ตามิน 7173.40 20.65 45.27  ตามิน 1181.95 19.20 80.97 
ตะเพียนทราย 4850.50 13.96 59.24  ตะเพียนทราย 721.49 11.72 92.68 
ตะเพียนขาว 4140.31 11.92 71.16  แปป 111.65 1.81 94.50 
หมอช้างเหยียบ 1492.94 4.30 75.46  ไส้ตันตาขาว 88.55 1.44 95.93 
บ้า 1377.44 3.97 79.42  กระด่ีนาง 60.91 0.99 96.92 
นิล 1261.24 3.63 83.05  หมอช้างเหยียบ 41.88 0.68 97.60 
กระด่ีนาง 1104.10 3.18 86.23  ตะเพียนขาว 30.68 0.50 98.10 
กระแห 1039.19 2.99 89.22  กระแห 25.90 0.42 98.52 
สร้อยขาว 667.00 1.92 91.15  นิล 19.36 0.31 98.84 
ตะเพียนทอง 497.83 1.43 92.58  ซิวควาย 18.48 0.30 99.14 
แปป 460.58 1.33 93.90  ซ่า 9.74 0.16 99.30 
บู่ทราย 442.76 1.27 95.18  ตะเพียนทอง 7.37 0.12 99.42 
ไส้ตันตาขาว 430.01 1.24 96.42  สร้อยนกเขา 7.30 0.12 99.53 
สร้อยนกเขา 421.05 1.21 97.63  กระด่ีหม้อ 6.93 0.11 99.65 
ซ่า 335.12 0.96 98.59  สร้อยขาว 6.33 0.10 99.75 
ซิวควาย 188.36 0.54 99.14  สลาด 5.10 0.08 99.83 
สลาด 141.14 0.41 99.54  บ้า 4.44 0.07 99.90 
หมอไทย 91.26 0.26 99.81  บู่ทราย 3.65 0.06 99.96 
กระด่ีหม้อ 67.57 0.19 100.00  หมอไทย 2.22 0.04 100.00 
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ในเดือนที่ส ารวจ โดยสัดส่วนน้ าหนักและโดยสัดส่วนจ านวน ของหนองหลวง พบว่ าเดือนตุลาคม 
2556 ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างสัดส่วนน้ าหนัก ที่ร้อยละ 80.79 มีชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นองค์ประกอบ

หลักรวม 7 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาตะเพียนทราย ปลาแป้นแก้ว ปลาซ่า ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์
เทศ และปลาแก้มช้ า  มีค่าสัดส่วนร้อยละ 29.02, 16.24, 15.27, 8.33, 4.58, 3.77 และ3.76 ของสัดส่วน

น้ าหนักรวม ตามล าดับ และจากการศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนของจ านวนปลา 
พบว่า ที่ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างของหนองหลวง ที่ ร้อยละ 81.06 มีชนิดปลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก 
2 ชนิด ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทราย และปลาแป้นแก้ว มีค่าสัดส่วนร้อยละ 42.18 และ  38.88 ของ

สัดส่วนจ านวนรวม ตามล าดับ (ตารางที่ 11) 
 

ตารางที่ 11 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดที่พบ ในจุดส ารวจหนองหลวง โดยสัดส่วนน้ าหนักและสัดส่วนจ านวน ใน

เดือนตุลาคม 2556 

ชนิดปลา 
จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ 
สะสม 

 
ชนิดปลา 

จ านวน 
(ตัว)  

E-value 
(%) 

ร้อยละ
สะสม 

ตะเพียนทราย 3947.47 29.02 29.02  ตะเพียนทราย 1011.78 42.18 42.18 
แป้นแก้ว 2209.52 16.24 45.26  แป้นแก้ว 932.47 38.88 81.06 
ซ่า 2077.86 15.27 60.53  แก้มช้ า 98.56 4.11 85.17 
ตะเพียนขาว 1133.58 8.33 68.86  ซ่า 94.54 3.94 89.11 
ซิวควาย 622.58 4.58 73.44  ไส้ตันตาขาว 75.46 3.15 92.26 
นวลจันทร์เทศ 513.20 3.77 77.21  ซิวควาย 73.15 3.05 95.30 
แก้มช้ า 512.11 3.76 80.97  หมอช้างเหยียบ 39.98 1.67 96.97 
หมอช้างเหยียบ 503.43 3.70 84.67  ตะเพียนขาว 23.70 0.99 97.96 
บู่ทราย 466.34 3.43 88.10  กระด่ีนาง 23.33 0.97 98.93 
ไส้ตันตาขาว 460.21 3.38 91.48  บู่ทราย 5.69 0.24 99.17 
กระด่ีนาง 399.97 2.94 94.42  แปป 3.85 0.16 99.33 
ย่ีสกเทศ 293.15 2.15 96.58  นวลจันทร์เทศ 3.65 0.15 99.48 
สร้อยนกเขา 117.88 0.87 97.45  สร้อยขาว 3.08 0.13 99.61 
สลาด 105.63 0.78 98.22  ดุกด้าน 2.22 0.09 99.70 
ดุกด้าน 98.57 0.72 98.95  นิล 2.22 0.09 99.80 
นิล 67.13 0.49 99.44  สร้อยนกเขา 2.22 0.09 99.89 
สร้อยขาว 62.74 0.46 99.90  ย่ีสกเทศ 1.43 0.06 99.95 
แปป 13.44 0.10 100.00  สลาด 1.25 0.05 100.00 
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2.2 โคร งสร ้างของประชาคมปลาโดยกลุ่มปลา 
 

ผลการจ าแนกองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาตามกลุ่มปลาใน หนองหลวง จังหวัด
เชียงราย สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มปลาเกล็ด (carps) หรือกลุ่มครอบครัวปลาตะเพียน กลุ่ม

ปลาหนัง (catfishes) หรือกลุ่มครอบครัวปลาไม่มีเกล็ด และกลุ่มปลาอ่ืนๆ (miscellaneous) เม่ือพิจารณา
สัดส่วนโครงสร้างกลุ่มปลาโดยน้ าหนัก ประกอบด้วยกลุ่มปลาเกล็ดร้อยละ 55.74 กลุ่มปลาหนังร้อยละ 1.68 
และกลุ่มปลาอ่ืนๆร้อยละ 42.58 และโครงสร้างกลุ่มปลาโดยจ านวนประกอบด้วยกลุ่มปลาเกล็ดร้อยละ 36.68 

กลุ่มปลาหนังร้อยละ 0.08 และกลุ่มปลาอ่ืนๆร้อยละ 63.24 (ตารางที่ 12 และภาพที่ 3) 
 

ตารางที่ 12 โครงสร้างของกลุ่มปลาโดยน้ าหนักและจ านวน (ร้อยละ) ในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556 

โครงสร้าง 
 

น้ าหนัก (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
กลุ่มปลา 

      กลุ่มปลาเกล็ด 

 

55.74 

 

36.68 

กลุ่มปลาหนัง 
 

1.68 
 

0.08 
กลุ่มปลาอ่ืนๆ 

 

42.58 

 

63.24 
 

   
ภาพที่ 2 โครงสร้างของกลุ่มปลาโดยน้ าหนักและจ านวน (ร้อยละ) ในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง

การส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556 
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3. ดัชนีบ่งช ีส้ภาพนิเวศวทิยาในหนองหลวง จังหวัดเชยีงราย 
 

จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างประชาคมปลา โดยดัชนีทางนิเวศตามจุดส ารวจ และเดือนส ารวจ 
ในภาพรวมพบว่า ค่าดัชนีความมากชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ค่าดัชนีความเท่าเทียมเฉลี่ย 0.53 ค่าดัชนีความ

หลากหลายเฉลี่ยเท่ากับ 1.37 เม่ือพิจารณาค่าดัชนีความมากชนิด พบว่าเดือนมกราคม 2556 มีค่ามากที่สุด
เฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และจุดส ารวจที่ 3 หนองหลวงตอนล่าง มีค่ามากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมาจุดส ารวจ
ที่ 2 หนองหลวงตอนกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และมีค่าน้อยที่สุดในจุดส ารวจที่ หนองหลวงตอนบน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07  
ดัชนีความเท่าเทียม พบว่าจุดส ารวจที่ 3 หนองหลวงตอนล่าง มีค่ามากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 

รองลงมาจุดส ารวจที่ 2 หนองหลวงตอนกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 และมีค่าน้อยที่สุดในจุดส ารวจที่ 1 หนอง

หลวงตอนบน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.48 และในเดือนตุลาคม 2556 มีค่ามากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 0.61 และมีค่าน้อย
ที่สดุในเดือนกรกฎาคม 2556 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.41   

ดัชนีความหลากหลาย พบว่าจุดส ารวจที่ 3 หนองหลวงตอนล่าง มีค่ามากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 1.58 
รองลงมาจุดส ารวจที่ 2 หนองหลวงตอนกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.30 และมีค่าน้อยที่สุดในจุดส ารวจที่ 1 หนอง
หลวงตอนบน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.28 และในเดือนมกราคม 2556 มีค่ามากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 และมีค่า

น้อยที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2556 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.56  (ตารางที่ 13) 
 

ตารางที่ 13 ดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเท่าเทียม และดัชนีความหลากหลาย ตามเดือนและจุดส ารวจ ใน
หนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556 

จุดส ารวจ 
เดือนที่ส ารวจ เฉลี่ย 

มกราคม 56 เมษายน 56 กรกฎาคม 56 ตุลาคม 56  

ดัชนีความมากชนิด      

ตอนบน 2.89 3.38 2.56 3.45 3.07 
ตอนกลาง 4.28 3.58 3.10 2.24 3.30 
ตอนล่าง 4.52 2.65 3.73 3.51 3.60 

เฉลี่ย 3.90 3.20 3.13 3.07 3.32 

ดัชนีความเท่าเทียม      
ตอนบน 0.38 0.69 0.35 0.50 0.48 

ตอนกลาง 0.57 0.47 0.36 0.61 0.50 

ตอนล่าง 0.67 0.52 0.52 0.71 0.60 

เฉลี่ย 0.54 0.56 0.41 0.61 0.53 
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ดัชนีความหลากหลาย 
ตอนบน 1.05 1.71 0.93 1.42 1.28 

ตอนกลาง 1.61 1.33 1.00 1.26 1.30 

ตอนล่าง 1.89 1.30 1.44 1.48 1.53 

เฉลี่ย 1.52 1.45 1.13 1.38 1.37 
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4. การกระจายและการจัดกลุม่ความคล้ายคลงึของประชาคมปลาในแม่น้า้น่าน 
 

4.1 เส้นโคง้การกระจายของประชาคมสิ่งมีชวี ิตโดยวิธ ี ranked species abundance curve 
 

การวิเคราะห์การแพร่กระจายของประชาคมปลาโดยสัดส่วนที่พบในแต่ละชนิดด้วยวิธี ranked 
species abundance curve ผลการศึกษาเป็นเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์ปลาและความชุกชุม 
ของสัดส่วนปลาแต่ละชนิด เป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพกว้างๆ ของความชุกชุมโดยไม่ค านึงถึงความชุกชุม

ภายใต้ชนิดพันธุ์เดียวกัน ซ่ึงมีผลการศึกษาดังนี้ 
โดยภาพรวมเดือนส ารวจ และจุดส ารวจ มีรูปแบบการกระจายของประชาคมปลาที่ใกล้เคียงกัน 

ซ่ึงทุกจุดส ารวจมีการแพร่กระจายที่ไม่แตกต่างกัน ในเดือนมกราคม 2556 หนองหลวงตอนล่าง มีการกระจาย

ตัวของชนิดพันธุ์ปลามากที่สุด รองลงมาในเดือนเมษายน 2556 หนองหลวงตอนบน และเดือนมกราคม 2556 
หนองหลวงตอนกลาง มีความชุกชุมของชนิดพันธุ์รองลงมาตามล าดับ ส่วนเดือนกรกฎาคม 2556 หนองหลวง

ตอนบน และตอนกลางพบชนิดปลาในต าแหน่งที่ 1 และ 2 ที่เป็นชนิดเด่น(ภาพที่ 4) 
 

 
ภาพที่ 3  การแพร่กระจายของประชาคมปลาโดยสัดส่วนที่พบแต่ละชนิดในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556 
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4.2 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของประชาคมปลา 
การศึกษาโครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ตาม

เที่ยวส ารวจ และจุดส ารวจ ในการรวบรวมตัวอย่างโดยการวิเคราะห์โครงสร้างของชนิดพันธุ์ปลา และสัดส่วนปลาที่
พบในแต่ละชนิด ด้วยวิธีวิเคราะห์การจัดกลุ่ม และการจัดล าดับของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ท่ีรวบรวมตัวอย่าง ซ่ึงบ่งบอกถึง

ความคล้ายคลึงของชนิด และสัดส่วนที่พบในชนิดพันธุ์เดียวกัน จากการส ารวจในเดือนร่วมกับพ้ืนที่ที่ส ารวจโดยแบ่ง
การแพร่กระจายของประชาคมปลาในหนองหลวง ที่ระดับความคล้ายคลึงแบบ Bray-curtis similarity index 
เท่ากับร้อยละ 58 จ านวน 4 กลุ่ม จากการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของประชาคมปลาตามค่าสัมประสิทธิ์ความ

คล้ายคลึง พบว่าอิทธิพลร่วมที่ท าให้ประชาคมปลามีแนวโน้มแตกต่างกันคือ อิทธิพลของลักษณะพ้ืนที่ที่ส ารวจ และ
เดือนที่ส ารวจ ที่ระดับความคล้ายคลึงร้อยละ 58 มีค่า stress value เท่ากับ 0.17 ซ่ึงอยุ่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ 
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หมาย
เหตุ 

T1=เดือนมกราคม 2556 
T2 = เดือนเมษายน 2556 

T3 = เดือนกรกฎาคม 2556 
T4 = เดือนตุลาคม 2556 

 S1 = จุดส ารวจท่ี 1 หนองหลวงตอนบน  
 S2 = จุดส ารวจท่ี 2 หนองหลวงตอนกลาง  
 S3 =จุดส ารวจท่ี 3 หนองหลวงตอนล่าง  
ภาพที่ 4 ภาพdendrogramของการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (บน) และภาพ 2 มิติ (ล่าง) ของการวิเคราะห์

การจัดล าดับโดยใช้ค่าความคล้ายคลึงแบบ Bray–Curtis ของข้อมูลความหลากหลายและความ

ชุกชุมของประชาคมปลาในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างการส ารวจเดือนมกราคม 2556 
ถึงเดือนตุลาคม 2556 
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สร ุปผลการศ ึกษา 
 

1. การศึกษาโครงสร้างและการแพร่กระจายในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย  ในช่วงระหว่างเดือน

มกราคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556 พบว่าหนองหลวง มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลารวม 11 วงศ์ 29 ชนิด 

พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุดจ านวน 15 ชนิดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  51.72 ของชนิดพันธุ์

ปลาที่พบทั้งหมด มีโอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลาตามจุดส ารวจระหว่าง 20-26 ชนิด ข่ายขนาดช่องตา 30 และ 40 

พบชนิดปลามากที่สุดจ านวน 20 ชนิด และมีชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทุกเที่ยวส ารวจและทุกจุดส ารวจจ านวน  1 ชนิด 

ได้แก่ปลาตะเพียนขาว ชนิดพันธุ์ปลาที่พบทุกจุดส ารวจได้แก่หนองหลวงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบ

จ านวน 17 ชนิด 

2. ความชุกชุมสัมพัทธ์ของค่าผลจับต่อการลงแรงประมงของชุดเครื่องมือข่าย  จากการศึกษาด้วยการ

สุ่มตัวอย่างจากชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 20 , 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร พบหนองหลวง มี

ปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 797.91 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่าย

ขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 2249.28 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 

รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40, 30, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยเท่ากับ 995 , 603 , 

448, 262 และ 80 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนตามล าดับ ขณะที่จุดส ารวจ พบว่าจุดส ารวจที่ 1 

หนองหลวงตอนบน มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 1024.75 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 

3. โครงสร้างของชนิดพันธุ์ปลาในภาพรวม ในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสัดส่วนน้ าหนักพบว่าที่

ระดับร้อยละสะสมของโครงสร้างโดยรวมของหนองหลวง ที่ประมาณร้อยละ 80.45 มีชนิดพันธุ์ปลาที่เป็น

องค์ประกอบหลักรวม 11 ชนิด ซ่ึงประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนขาว ปลาตามิน 

ปลาไส้ตันตาขาว ปลากระด่ีนาง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาบู่ทราย ปลานิล และปลาตะเพียนทอง มีค่าสัดส่วนร้อยละ 

21.23, 12.44, 9.50, 7.09, 6.10, 5.69, 5.23, 3.87, 3.34, 2.89 และ 2.72 ของสัดส่วนน้ าหนักรวม ตามล าดับ 

4. โครงสร้างประชาคมปลาตามกลุ่มปลาในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

หลัก ได้แก่ กลุ่มปลาเกล็ด (carps) หรือกลุ่มครอบครัวปลาตะเพียน กลุ่มปลาหนัง (catfishes) หรือกลุ่มครอบครัว

ปลาไม่มี เกล็ด และกลุ่ มปลาอ่ืนๆ (miscellaneous) เม่ือ พิจารณา สัดส่วน โครงสร้างกลุ่มปลาโดยน้ าหนั ก 

ประกอบด้วยกลุ่มปลาเกล็ดร้อยละ 55.74 กลุ่มปลาหนังร้อยละ 1.68 และกลุ่มปลาอ่ืนๆร้อยละ 42.58 และ

โครงสร้างกลุ่มปลาโดยจ านวนประกอบด้วยกลุ่มปลาเกล็ดร้อยละ 36.68 กลุ่มปลาหนังร้อยละ 0.08 และกลุ่มปลา

อ่ืนๆร้อยละ 63.24 

5. จากการศึกษาค่าดัชนีบ่งชี้สภาพนิเวศวิทยาของประชาคมปลาในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย โดย

ดัชนีทางนิเวศตามจุดส ารวจ และเดือนส ารวจ ในภาพรวมพบว่า ค่าดัชนีความมากชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ค่าดัชนี

ความเท่าเทียมเฉลี่ย 0.53 ค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยเท่ากับ 1.37 
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6. ลักษณะของเส้นโค้งการกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตโดยวิธี ranked species abundance 

curve พบโดยภาพรวมเดือนส ารวจ และจุดส ารวจ มีรูปแบบการกระจายของประชาคมปลาที่ใกล้เคียงกัน ซ่ึงทุกจุด

ส ารวจมีการแพร่กระจายที่ไม่แตกต่างกัน ในเดือนมกราคม 2556 หนองหลวงตอนล่าง มีการกระจายตัวของชนิด

พันธุ์ปลามากที่สุด รองลงมาในเดือนเมษายน  2556 หนองหลวงตอนบน และเดือนมกราคม 2556 หนองหลวง

ตอนกลาง มีความชุกชุมของชนิดพันธุ์รองลงมาตามล าดับ ส่วนเดือนกรกฎาคม 2556 หนองหลวงตอนบน และ

ตอนกลางพบชนิดปลาในต าแหน่งที่ 1 และ 2 ที่เป็นชนิดเด่น 

7. การศึกษาโครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ตาม

เที่ยวส ารวจ และจุดส ารวจ ในการรวบรวมตัวอย่างโดยการวิเคราะห์โครงสร้างของชนิดพันธุ์ปลา และสัดส่วนปลาที่

พบในแต่ละชนิด ด้วยวิธีวิเคราะห์การจัดกลุ่ม และการจัดล าดับของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ท่ีรวบรวมตัวอย่าง จากการส ารวจ

ในเดือนร่วมกับพ้ืนที่ท่ีส ารวจโดยแบ่งการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ าน่าน ที่ระดับความคล้ายคลึงแบบ 

Bray-curtis similarity index เท่ากับร้อยละ 58 จ านวน 4 กลุ่ม จากการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของประชาคมปลา

ตามค่าสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึง พบว่าอิทธิพลร่วมที่ท าให้ประชาคมปลามีแนวโน้มแตกต่างกันคือ อิทธิพลของ

ลักษณะพ้ืนที่ท่ีส ารวจ และเดือนที่ส ารวจ ที่ระดับความคล้ายคลึงร้อยละ 58 
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