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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนั ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 
มิลลิเมตร ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยสุ่มตัวอย่างรวม 4 ครั้ง จาก 8 จุด
ส ารวจ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา ประสิทธิภาพการจับ
และการเลือกจับของเครื่องมือข่าย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลจับจากเครื่องมือข่าย 

ผลการศึกษาพบแม่น้ าปากพนังมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาจากการจับด้วยเครื่องมือ
ข่ายรวม 64 ชนิด 28 วงศ์ มีปริมาณผลจับเฉลี่ย 325±66 กรมัต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าแม่น้ าปากพนังมีความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาในระดับค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณาผลจับตามจุด
ส ารวจพบจุดส ารวจบ้านปากอ่าวปากพนังมีปริมาณผลจับเฉลี่ยสูงสุด 406 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน และจุดส ารวจวัดสระเกษมีปริมาณผลจับเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 232 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน          
ส่วนค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามเที่ยวส ารวจพบเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณผลจับเฉลี่ยสูงสุด 
603 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือเดือนพฤษภาคม สิ งหาคม และพฤศจิกายน มี
ปริมาณผลจับเฉลี่ย 370, 218 และ 110 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของปริมาณผลจับตามจุดส ารวจ เที่ยวส ารวจ และขนาดช่องตาพบมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนผลการศึกษาการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบ
ข่ายขนาดช่องตา 20 และ 30 มิลลิเมตร มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลามากที่สุด 44 ชนิดเท่ากัน 
รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40, 55, และ 70 มิลลิเมตร สามารถจับชนิดพันธุ์ปลาได้ 38, 30, 22 ชนิด 
ตามล าดับ ส่วนข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร สามารถจับชนิดพันธุ์ปลาได้น้อยท่ีสุด 12 ชนิด  

 
 

ค้าส้าคัญ : ประสิทธิภาพการจับ การเลือกจับ เครื่องมือข่าย แม่น้ าปากพนัง 
* ผู้รับผิดชอบ : 801 ต.ล าป า อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร.0 7460 4533  
E-mail : sukanyaople@gmail.com 
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Catch Efficiency and Gear Selectivity of Gillnet in Pak Panang River,  
Nakhon Si Thammarat Province 

 
Sukanya Damchoo 

Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

A study on catch efficiency and gear selectivity of gillnet in the Pak Panang River, 
Nakhon Si Thammarat Province was carried out by using a set of 6 mesh sizes gillnet (20, 30, 
40, 55, 70 and 90 mm). Field surveys were conducted during February to August 2011 at 8 
sampling stations from 4 periods. All received data were analyzed to fish diversity, abundance, 
gillnets efficiency, gillnets catch selection and analysis of variance of fish catch. 
 The results showed that there were 28 families 64 species of fish diversity found in 
the Pak Panang River. The average catch per unit of effort of gillnet was quite low at 325±66 
g/100 m2/night. The highest catch of 406 g/100 m2/night was found at estuary Pak Panang River 
station and the lowest catch of 232 g/100 m2/night was found at Wat Saket station. By temporal 
study, an average catches in February was found at the highest amount of 603 g/100 m2/night. 
Also, average catches in June, August and October were found at 370, 218, 110 g/100 m2/night, 
respectively. There were significant different (p<0.05) among weight of fish catch of each 
sampling data event in stations, period and mesh size. The result on selectivity of gillnet 
sampling indicated that 20, 30 mm mesh size gillnet can be caught at the highest diversity of 
44 species. Also gillnet mesh size at 40, 55 and 70 mm were found at 38, 30, 22 species, 
respectively. In controversy gillnet mesh size of 90 mm can be caught at the lowest diversity 
of 12 fish species.  
 
Key words: catch efficiency, gear selectivity, gillnet, Pak Panang River  
* Corresponding author: 801 Lampam Sub-district Mueang District Phatthalung Province 93000 
Tel. 0 7482 9886 e-mail: sukanyaople@gmail.com  
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ค้าน้า 
 

 ลุ่มน้ าปากพนังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งก าเนิดต้นน้ ามาจากเทือกเขา
บรรทัด ในอดีตเคยเป็นลุ่มน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เนื่องจากมีลักษณะ
ภูมิประเทศผสมผสานกันถึง 3 แบบ คือ ตอนบนของลุ่มน้ ามีลักษณะเป็นที่ลาดชันมาก ตอนกลางเป็นที่ลุ่มต่ า
ท้องกระทะมีสภาพเป็นป่าพรุกว้างใหญ่ ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มต่ าลาดลงสู่ชายฝนั่งทะเล ก่อให้เกิดระบบ
นิเวศเฉพาะถิ่นที่เรียกว่าน้ า 4 ชนิด คือ น้ าจืดในบริเวณลุ่มน้ าตอนบน น้ าเปรี้ยวในบริเวณป่าพรุควนเคร็ง         
น้ ากร่อยในบริเวณกลางลุ่มน้ า และน้ าเค็มที่บริเวณปากอ่าว แม่น้ าปากพนังเป็นแม่น้ าสายหลักของลุ่มน้ ามีความ
ยาวประมาณ 156 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า จากทิศใต้สู่ทิศเหนือลงทะเลที่
อ่าวปากพนัง ครอบคลุม 13 อ าเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา รวมพ้ืนที่
ประมาณ 1,937,500 ไร่ ลุ่มน้ าแห่งนี้นับเป็นเมืองท่าส าคัญและได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ที่ส าคัญของ
ภาคใต้มาตั้งแต่อดีต  
 ปัญหาจากการถูกบุกรุกท าลายป่าต้นน้ าจนกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งการบุกรุก
ท าลายป่าพรุและป่าชายเลนที่สมบูรณ์เพ่ือท านากุ้งกุลาด า ซ่ึงขาดระบบแผนงานและวิธีจัดการที่ถูกต้อง ท าให้มี
การระบายน้ าเสียจากนากุ้งลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งผลเสียหายรุนแรงต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม และเป็นสาเหตุ
ส าคัญให้ลุ่มน้ าปากพนังประสบกับวิกฤตการณ์ทรุดต่ าลง ราษฎรในลุ่มน้ าปากพนังประสบปัญหาการขาดแคลน
น้ าจืดเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอย่างรุนแรง กระทั่งความทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 และด้วยพระเมตตาคุณอันไพศาลและกอร์ปกับพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในอันที่จะ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ดังพระราชด าริที่ว่า “ทุกข์ของประชาชนนั้นรอไม่ได้” จึงได้
พระราชทานแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป พุทธศักราช 2521 เป็นต้นมา เพ่ือพลิกฟ้ืนคืนชีวิตให้กับ
แม่น้ าปากพนัง ได้แก่ โครงการเก็บกักน้ าจืด ระบายน้ าท่วม ป้องกันน้ าเปรี้ยว และป้องกันน้ าเค็ม โดยด าเนินการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ าปากพนังพร้อมอาคารประกอบและโครงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากหน่วยราชการต่าง 
ๆ อีกมากมาย (ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556)  
  ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ า สภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งการท าการประมงที่มากเกินควร และการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการวางแผนในการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ าปากพนัง เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป มะลิ (2545) รายงานว่าการบริหารจัดการทรัพยากรประมงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องค านึงถึงสภาวะการประมง ได้แก่ การประเมินผลผลิต การลงแรงเครื่องมือประมง และปริมาณผลจับต่อ
หน่วยแรงงาน (catch per unit of effort : cpue) แต่เนื่องจากในปัจจุบันแม่น้ าปากพนังยังมีข้อมูลดังกล่าวน้อย 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับปลาของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนัง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถ
น ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการและการเสนอแนะรูปแบบการฟ้ืนฟูเพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ าปากพนังให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือประเมินค่าประสิทธิภาพการจับและโครงสร้างผลจับของเครื่องมือข่าย 
2. เพ่ือประเมินรูปแบบการเลือกจับของเครื่องมือข่ายแต่ละขนาดช่องตา 
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วิธีด้าเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย 

 
         การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจั บของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนัง                
จังหวัดนครศรีธรรมราช วางแผนการวิจัยแบบ spatial and temporal random design โดยแบ่งจุดส ารวจ
ตามลักษณะทางด้านนิเวศวิทยาของแม่น้ าปากพนังออกเป็น 8 จุดส ารวจ ภาพที่ 1 (อ้างตาม ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556) และสุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลใน 4 เที่ยวส ารวจ ตามฤดูกาลและปริมาณ
น้ าฝนนที่แตกต่างกันในรอบป ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา โดยมีรายละเอียดของจุดส ารวจและเที่ยวการ
ส ารวจ ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงจุดส ารวจเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนัง 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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จุดส ารวจที่ 1 บ้านเกาะร้าว ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  พิกัด 7°53'26.7"N 99°54'24.9"E  
จุดส ารวจที่ 2  บ้านตลาดชะอวด ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พิกัด 7°58'01.7"N 99°59'37.5"E 
จุดส ารวจที่ 3  บ้านปากบางกลม ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พิกัด 7°59'42.8"N 100°03'14.5"E 
จุดส ารวจที่ 4  บ้านท้ายทะเล ต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พิกัด 8°01'50.8"N 100°05'27.9"E 
จุดส ารวจที่ 5  บ้านท้องลาน ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พิกัด 8°08'06.7"N 100°08'34.8"E 
จุดส ารวจที่ 6  วัดสระเกษ ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พิกัด 8°13'08.1"N 100°11'51.4"E 
จุดส ารวจที่ 7  เหนือประตูระบายน้ าเขื่อนอุทกวิภาชประสิทธิ ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช 
  พิกัด 8°18'47.5"N 100°12'29.7"E 
จุดส ารวจที่ 8  ปากอ่าวปากพนัง ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 พิกัด 8°19'09.1"N 100°12'17.8"E 
เที่ยวส ารวจที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์ เป็นตัวแทนช่วงต้นฤดูแล้ง  
เที่ยวส ารวจที่ 2  เดือนพฤษภาคม เป็นตัวแทนช่วงกลางฤดูแล้ง 
เที่ยวส ารวจที่ 3  เดือนสิงหาคม เป็นตัวแทนช่วงต้นฤดูฝนน  
เที่ยวส ารวจที่ 4  เดือนพฤศจิกายน เป็นตัวแทนช่วงกลางฤดฝูนน 

  
2. การรวบรวมข้อมูล 

 2.1 ลักษณะพื นที่และอุทกวิทยาของแม่น ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานและเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อมูล
ลักษณะสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ า ปริมาณน้ าฝนน ลักษณะพ้ืนที่ของล าน้ าและบริเวณจุดสุ่มตัวอย่างในแม่น้ าปากพนัง
 2.2 การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่าย 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา โดยน าข่ายแต่ละขนาด
ช่องตามาต่อเรียงกันเป็นแนวตรงแบบสุ่มโดยตลอด จุดส ารวจละ 3 ซ้ า โดยวางข่ายในช่วง เย็นแล้วเก็บในช่วง
เช้าของวันถัดไป เครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ประกอบด้วยขนาดช่องตาและพ้ืนที่ข่าย ดังนี้ 
 ข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร ยาว 15 เมตร ลึก 2 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 30 ตารางเมตร 
 ข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร ยาว 15 เมตร ลึก 2 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 30 ตารางเมตร 
 ข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร ยาว 25 เมตร ลึก 2 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 50 ตารางเมตร 
 ข่ายขนาดช่องตา 55 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร ลึก 2 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 60 ตารางเมตร 
 ข่ายขนาดช่องตา 70 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 80 ตารางเมตร 
 ข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 80 ตารางเมตร 
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 น าตัวอย่างปลาที่รวบรวมได้ ไปจ าแนกชนิดและจัดล าดับทางอนุกรมวิธาน วัดความยาวรายตัวด้วย
ไม้วัดที่มีระดับความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน้ าหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีระดับความละเอียด 0.01 กรัม 
แล้วน้าข้อมูลที่ได้ไปค านวณตามสูตรและวิธีการต่าง ๆ ต่อไป ส่วนชนิดพันธุ์ปลาที่ยังไม่สามารถจ าแนกได้           
ท าเก็บรักษาในสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อน ากลับไปจ าแนกชนิดต่อในห้องปฏิบัติการตาม
หนังสือคู่มือของชวลิต และคณะ (2540); Taki (1974); Rainboth (1996) และ Fishbase (2018)  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.1.ประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่าย เป็นการประเมินค่าผลจับของเครื่องมือข่ายในแม่น้ า
ปากพนัง โดยใช้การเปรียบเทียบด้วยค่าผลจับต่อหน่วยการลงแรงของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา (catch 
per unit of effort, cpue) ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณคือจ านวนปลาและน้ าหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างได้ ซึ่งผ่าน
การปรับค่าข้อมูลให้เป็นค่าผลจับต่อพ้ืนที่ข่ายต่อเวลาการวางข่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีหน่วยเป็นตัวต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และกรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ใช้วิธีการค านวณตามสูตรของ 
Swingle (1950) ดังนี้ 
 

  

 ความถี่ในการพบชนิดพันธุ์ปลา (%F) เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความถี่หรือโอกาสของการพบพันธุ์ปลาแต่
ละชนิดในช่วงเวลาที่ศึกษา ซึ่งแสดงถึงลักษณะหรือการกระจายของชนิดปลาในเชิงพ้ืนที่ได้แก่ ระยะทางหรือ
จุดส ารวจและในเชิงเวลาได้แก่ ฤดูกาลหรือเที่ยวส ารวจ มีค่าเป็นร้อยละ (บุญส่ง และคณะ, 2558 อ้างตาม 
Kolding, 1989) โดยค านวณจากสูตร 
 

 
    

 3.2 โครงสร้างผลจับปลา เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของผลจับปลาที่มีในแต่ละ
พ้ืนที่และช่วงเวลาสุ่มตัวอย่างในแม่น้ าปากพนัง โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ โครงสร้างโดยองค์ประกอบของ
น้ าหนักหรือชีวมวล และโครงสร้างโดยองค์ประกอบของจ านวนหรือความชุกชุม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับปลาของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างกันจากข้อมูลจ านวนตัว น้ าหนัก และ
ขนาดความยาวปลาที่สุ่มตัวอย่างได้ โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับปลาตามเขตพ้ืนที่และฤดูกาล 
จากการปรับข้อมูลผลจับปลาให้มีค่าเป็นผลจับต่อพ้ืนที่ข่ายต่อเวลาการวางข่าย ประกอบด้วย 
 1) องค์ประกอบโดยชีวมวล (%W) เป็นค่าร้อยละที่แสดงถึงองค์ประกอบโดยโครงสร้างของ
น้ าหนักปลาที่พบแต่ละชนิดในแม่น้ าปากพนังตามพ้ืนที่ส ารวจและช่วงเวลาที่ส ารวจ ซึ่งค านวณตามวิธีของ 
Swingle (1950) ดังนี้ 
 

 
 
 

CPUE โดยน้ าหนักปลา 
(กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน) 

= 
น้ าหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด (กรัม) 

พ้ืนที่ข่าย 100 ตร.ม. x ระยะเวลาสุ่มตัวอย่าง (คืน)  

ความถี่ในการพบ 
ชนิดพันธุ์ปลา (%F) 

= 
จ านวนครั้งที่พบปลาชนิดนั้น 

X 100 
จ านวนครั้งที่สุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

องค์ประกอบโดยชีวมวล (%W) = 
น้ าหนักของชนิดปลาที่พบ  

X 100 
น้ าหนักรวมของปลาที่พบทั้งหมด  
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 2) ผลจับโดยความชุกชุม (%N) เป็นค่าร้อยละที่แสดงถึงองค์ประกอบโดยโครงสร้างของจ านวน
ปลาที่พบแต่ละชนิดในแม่น้ าปากพนัง ตามพ้ืนที่ส ารวจและช่วงเวลาที่ส ารวจ ซึ่งค านวณตามวิธีของ Swingle 
(1950) ดังนี้ 
 

 
 
  

 3.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา เป็นการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของค่าประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา โดยค านวณปริมาณผลจับต่อ
หน่วยการลงแรงของเครื่องมือข่ายด้วยปริมาณผลจับโดยน้ าหนักปลามีหน่วยเป็นกรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน และปริมาณผลจับโดยจ านวนปลามีหน่วยเป็นตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ด้วยการ
วิเคราะห์ทางสถิติตามวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแจกแจงหลายทาง และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยตามวิธีของตูกี (Tukey’s method) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
  
  

ผลจับโดยความชุกชุม (%N) = 
จ านวนตัวของชนิดปลาที่พบ  

X 100 
จ านวนตัวรวมของปลาที่พบทั้งหมด  
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 
1. สภาพพื นที่และอุทกวิทยาของแม่น ้าปากพนัง  
 

1.1 ลักษณะพื นที่แม่น ้าปากพนัง 
ลุ่มน้ าปากพนังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งก าเนิดต้นน้ ามาจากเทือกเขา

บรรทัด ในอดีตเคยเป็นลุ่มน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เนื่องจากมีลักษณะ
ภูมิประเทศผสมผสานกันถึง 3 แบบ คือ ตอนบนของลุ่มน้ ามีลักษณะเป็นที่ลาดชันมาก ตอนกลางเป็นที่ลุ่มต่ า
ท้องกระทะมีสภาพเป็นป่าพรุกว้างใหญ่ ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มต่ าลาดลงสู่ชายฝนั่งทะเล ก่อให้เกิดระบบ
นิเวศเฉพาะถิ่นที่เรียกว่าน้ า 4 ชนิด คือ น้ าจืดบริเวณลุ่มน้ าตอนบน น้ าเปรี้ยวบริเวณป่าพรุควนเคร็ง น้ ากร่อย
บริเวณกลางลุ่มน้ า และน้ าเค็มบริเวณปากอ่าว มีแม่น้ าปากพนังเป็นแม่น้ าสายหลักยาวประมาณ 156 กิโลเมตร 
ไหลผ่านกลางพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า จากทิศใต้สู่ทิศเหนือและลงทะเลที่อ่าวปากพนัง  

ลักษณะของแม่น้ าปากพนังมีระดับท้องน้ าอยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลและมีความลาดชันน้อย เมื่อน้ าจืด
ทางด้านต้นน้ ามีปริมาณน้อยจะท าให้น้ าเค็มสามารถรุกล้ าเข้าไปในแม่น้ าปากพนังและล าน้ าสาขาเป็นระยะทาง 
เกือบ 100 กิโลเมตร จากการศึกษาของ ทวนทอง และคณะ (2556) พบการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ าใน
บริเวณอ่าวปากพนังมีผลมาจากการหมุนเวียนของน้ าตามฤดูกาล น้ าขึ้น-น้ าลงในรอบวัน การเปิด-ปิดประตู
ระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิและคลองต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวปากพนัง ส่วนการไหลเวียนของน้ าในอ่าวปากพนัง
ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของระดับน้ าและน้ าท่าที่ไหลจากพ้ืนดินในฤดูน้ าหลาก ส่วนในช่วงฤดูน้ าหลากประตู
ระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิมีการระบายน้ าเพ่ือรักษาระดับน้ าไม่ให้เกิดพ้ืนที่น้ าท่วม ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ า
และกระแสน้ าในอ่าวปากพนัง การเปลี่ยนแปลงความเค็มในอ่าวปากพนังช่วงฤดูฝนนจะได้รั บน้ าจืดจากการ
ระบายน้ าจากประตูอุทกวิภาชประสิทธิ อ่าวปากพนังยังได้รับอิทธิพลน้ าล าคลองต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวปากพนัง
เช่น คลองปากนคร คลองบางจาก คลองเป ๊ยะ เป็นต้น ท าให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังมีบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นน้ าจืด    
น้ ากร่อย และน้ าเค็มเกือบตลอดทั้งป  โดยสัดส่วนที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนนในแต่ละป  (ทวนทอง 
และคณะ, 2555; ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556)   

ณิชารินทร์ (2558) รายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในแม่น้ าปากพนัง พบการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมีในรอบป  2554 ยังมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า แต่ควรมีการเฝน้าระวัง เนื่องจากบางจุดส ารวจ ได้แก่ จุดส ารวจที่ 3 บ้าน
ปากบางกลม และจุดส ารวจที่ 4 บ้านท้ายทะเล ถ้าหากปิดประตูระบายน้ านานเกินก าหนดจะท าให้พรรณไม้น้ า
และสารอินทรีย์เน่าเสียส่งผลให้คุณภาพน้ ามีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า  

1.2 ลักษณะสภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยาของแม่น ้าปากพนัง 
ศูนย์ภูมิอากาศ (2560) รายงานลักษณะสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝนั่งตะวันออกและ

จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
นอกจากนี้ยังมีพายุดีเปรสชั่นและพายุไต้ฝนุ่นซึ่งมาจากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาเป็นครั้งคราวซึ่งส่งผลท าให้เกิด
ฤดูกาลต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ฤดูแล้ง เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ าน้อยที่สุดในรอบป   
2) ต้นฤดูฝนน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนนเริ่มมาก  
3) ฤดูฝนน เดือนพฤศจิกายน มีฝนนเริ่มตกชุก เกิดภาวะน้ าล้นตลิ่ง  
4) ปลายฤดูฝนน เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ปริมาณฝนนลดน้อยลง 
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จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนนรายเดือนย้อนหลังระหว่างป  พ.ศ. 2514-2553 ภาพที่ 2 (อ้างตาม 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร องค์การมหาชน, 2555) พบว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือปริมาณน้ าฝนนเฉลี่ยน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูแล้ ง และเพ่ิมมากขึ้นในเดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนน แต่มีความแตกต่างไปจากสภาพภูมิอากาศในป ที่ท าการศึกษา โดยในป  พ.ศ. 
2554 ที่ท าการศึกษาพบข้อมูลปริมาณน้ าฝนนรายเดือนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพที่ 3 (อ้างตาม กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555) ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2554 มีปริมาณน้ าฝนนรายเดือน
เฉลี่ย 571.4, 32.8, 1,543.7, 87.9, 184.9, 128.7, 86.6, 194.1, 104.0, 370.9, 491.7, และ 404.9 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ โดยปริมาณน้ าฝนนในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูแล้งมีปริมาณน้ าฝนนน้อยที่สุดเพียง 32.8 มิลลิเมตร 
ซึ่งตรงกับช่วงการเก็บข้อมูลการศึกษา แต่ในเดือนมีนาคมมีปริมาณน้ าฝนนมากที่สุดจ านวน 1,543.7 มิลลิเมตร 
ซึ่งแตกต่างไปจากข้อมูลในป  พ.ศ.2514-2553 และแสดงให้เห็นถึงช่วงฤดูฝนนที่มาเร็วกว่าปกติโดยเริ่มตั้งแต่
เดือนมีนาคมและมีปริมาณฝนนมากกว่าปกติเกือบทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน
มีปริมาณฝนนเฉลี่ยสูงกว่าปกติ ทั้งนี้เนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานีญาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านบริเวณ
อ่าวไทยมีก าลังค่อนข้างแรง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร องค์การมหาชน, 2554) จาก
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝนนในพ้ืนที่แม่น้ าปากพนังที่เ พ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าและประชาคมปลาในแม่น้ าปากพนังอีกด้วย 

 
ภาพที่ 2  ปริมาณน้ าฝนนรายเดือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างป  พ.ศ. 2514-2553                              
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ภาพที่ 3  ปริมาณน้ าฝนนรายเดือนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554                                                             

 
2. ชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ 
  
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนัง                
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ซึ่งสุ่มตัวอย่างจาก 8 จุดส ารวจ และ 4 เที่ยวส ารวจ 
พบมีชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้รวม 64 ชนิด 28 วงศ์ แบ่งเป็นพันธุ์ปลาน้ าจืดจ านวน 14 วงศ์ 40 ชนิด คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 62.5 และพันธุ์ปลาน้ ากร่อยจ านวน 15 วงศ์ 24 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 โดยพันธุ์ปลา
ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบมากที่สุดจ านวน 20 ชนิด รองลงมาได้แก่ พันธุ์ปลาในวงศ์ปลากด 
(Bagridae) พบจ านวน 5 ชนิด พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาแป้นแก้ว (Ambassidae) และวงศ์ปลากดทะเล (Ariidae) 
พบเท่ากันจ านวน 4 ชนิด พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาหลังเขียว (Clupeidae) และวงศ์ปลาแป้น (Leiognathidae) 
พบเท่ากันจ านวน 3 ชนิด พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาแมว (Engraulidae) วงศ์ปลากระทิง (Mastacembelidae) และ
วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) พบเท่ากันจ านวน 2 ชนิด ส่วนที่เหลืออีก 19 วงศ์ พบมีพันธุ์ปลาจ านวนวงศ์ละ 1 
ชนิด (ตารางท่ี 1)  

ผลการศึกษาครั้งนี้พบชนิดพันธุ์ปลาที่มีรายชื่อจัดอยู่ในบัญชีแดง (red list species) หรือบัญชี
สถานภาพทางการอนุรักษ์สัตว์น้ าของประเทศไทย (Vidthayanon, 2005) จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลากะทิ 
ปลาตุม และปลาดุกอุยซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ปลาที่จัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  (VU : Vuinerable) 
ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อการสูญพันธุ์จากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณชนิดพันธุ์ปลาที่พบจากการศึกษาครั้งนี้กับผลการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตที่
ด าเนินงานวิจัยในพ้ืนที่แม่น้ าปากพนัง พบว่าหลังจากการปิดประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2542 มีชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ส ารวจพบลดลงเป็นจ านวนมาก โดยไพโรจน์และคณะ (2540) รายงานการ
ส ารวจชนิดพันธุ์สัตว์น้ าช่วงก่อนปิดประตูระบายน้ าเมื่อป  2540 ว่ามีชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่พบทั้งสิ้น 116 ชนิด 
อรัญญา และประมัยพร (2548) รายงานการส ารวจชนิดพันธุ์สัตว์น้ าในป  2548 พบมีจ านวน 86 ชนิด และจาก
การศึกษาครั้งนี้พบเพียง 64 ชนิด อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจ านวนชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่พบอาจมีความแตกต่างกัน
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เนื่องจากวิธีและขอบเขตการส ารวจที่แตกต่างกัน แต่ก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าภายหลังการปิดประตู
ระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิส่งผลให้ระบบนิเวศแหล่งน้ าและทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลงจนเป็นเหตุให้จ านวน
และชนิดพันธุ์สัตว์น้ าในแม่น้ าปากพนังลดลงตามไปด้วย เนื่องจากการปิดประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิท า
ให้ระบบนิเวศทางน้ าในแม่น้ าปากพนังที่เคยเป็นน้ ากร่อยในบางส่วนเปลี่ยนเป็นน้ าจืดทั้งหมด ส่งผลให้ชนิดปลา
ในแม่น้ าปากพนังในบริเวณเหนือประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิลดลง  
 2.1 ชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุดส้ารวจ  

จากการศึกษาชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ดังมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 1 พบว่าชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ตามจุดส ารวจพบจับได้มากที่จุดส ารวจที่ 8 บริเวณปากอ่าวปากพนังมีจ านวน
รวม 41 ชนิด 22 วงศ์ รองลงมาได้แก่ จุดส ารวจที่ 7 บริเวณเหนือประตูระบายน้ าเขื่อนอุทกวิภาชประสิทธิมี
จ านวน 33 ชนิด 11 วงศ์ จุดส ารวจที่ 2 บริเวณบ้านตลาดชะอวดมีจ านวน 32 ชนิด 9 วงศ์ ส่วนจุดส ารวจที่ 6 
บริเวณวัดสระเกษ จุดส ารวจที่ 4 บริเวณบ้านท้ายทะเล จุดส ารวจที่ 5 บริเวณบ้านท้องลาน และจุดส ารวจที่ 3 
บริเวณบ้านปากบางกลม มีจ านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบ 28 ชนิด 11 วงศ์, 28 ชนิด 10 วงศ์, 27 ชนิด 11 วงศ์, 
24 ชนิด 6 วงศ์ ตามล าดับ และพบชนิดพันธุ์ปลาน้อยที่สุดที่จุดส ารวจที่ 1 บริเวณบ้านเกาะร้าว จ านวน 16 
ชนิด 9 วงศ์   
 2.2 ชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามเที่ยวส้ารวจ  
 จากการศึกษาชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ตามเที่ยวส ารวจ พบว่า
เที่ยวส ารวจเดือนกุมภาพันธ์พบมีชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้มากที่สุดรวมจ านวน 51 ชนิด 23 วงศ์ รองลงมา ได้แก่ 
เที่ยวส ารวจเดือนพฤษภาคมมีชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้รวมจ านวน 45 ชนิด 21 วงศ์ เที่ยวส ารวจเดือนสิงหาคมมี
ชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้รวมจ านวน 42 ชนิด 17 วงศ์ และเที่ยวส ารวจเดือนพฤศจิกายนมีชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้
รวมน้อยที่สุดจ านวน 24 ชนิด 9 วงศ์ 
 จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนนรายเดือนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 (ภาพที่ 2) เที่ยวส ารวจ
เดือนกุมภาพันธุ์มีปริมาณน้ าฝนนเฉลี่ยรายเดือนต่ าที่สุดในรอบป  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณผลจับสูงที่สุด เนื่องมาจากปริมาณน้ าที่ลดต่ าลงท าให้สัตว์น้ ามีพ้ืนที่แหล่งอาศัยจ ากัด
และมีโอกาสที่จะถูกจับด้วยเครื่องมือประมงมากขึ้น  
 2.3 ความถี่ของการพบชนิดพันธุ์ปลา 
 จากการศึกษาความถี่หรือโอกาสของการพบพันธุ์ปลาแต่ละชนิดในแม่น้ าปากพนังในช่วงเวลาที่
ท าการส ารวจพบว่าปลาไส้ตันตาแดงมีค่าความถี่ของการพบมากที่สุดจ านวนร้อยละ 81.25 รองลงมาได้แก่ 
ปลาสร้อยนกเขา ปลาแปบบาง ปลาตะเพียนทราย มีโอกาสในการพบจ านวนร้อยละ 71.87, 68.75 และ 65.62 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งชนิดพันธุ์ปลาทั้ง 4 ชนิด เป็นพันธุ์ปลาน้ าจืดที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของร่วมฤดี (2556) อธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปลา ได้แก่ ชนิด (species) รูปร่าง และขนาด
ของปลา (morphology) ที่จะเกี่ยวข้องกับการติดเครื่องมือติดตา โดยชนิดของปลาที่ถูกจับด้วยอวนติดตาส่วน
ใหญ่จะเป็นปลาในกลุ่มปลาตะเพียน (Cyprinidae) เนื่องจากรูปร่างที่มีล าตัวแบนข้างในแบบข้าวหลามตัดท า
ให้เหมาะแก่การติดตาข่าย    
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ตารางท่ี 1  ชนิดพันธุ์ปลาและปริมาณผลจับต่อหน่วยการลงแรงของเครื่องมือข่าย (กรัม/100 ตร.ม./คืน) ในแม่น้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 

วงศ ์ ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร ์
แหล่งอาศัย จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ความถี่ 
จืด กร่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 ก.พ. พ.ค. ส.ค. พ.ย. 

1. วงศ์ Notopteridae   1) สลาด Notopterus notopterus (Pallas, 1780) 74 - 117 89 4 9 176 197 - - 169 40 64 23 31.25 

2. วงศ์ Megalopidae   2) ตาเหลือก Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) - 12 - - - - - - 43 52 21 26 - - 6.25 

3. วงศ์ Clupeidae   3) กะตักขาว Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847) - 1 - 7 24 17 - - - - - 3 - - 3.13 

    4) หลังเขียว Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) - 23 - 11 14 2 2 6 6 - 89 - 2 - 6.25 

    5) ตะเพียนน้ าเค็ม Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822) - 25 451 169 145 81 206 146 29 5 92 - 9 - 6.25 

4. วงศ์ Engraulidae   6) แมว Setipinna melanochir (Bleeker, 1849) - 1 - 47 - 4 56 1 44 - 4 - 1 - 6.25 

    7) ไส้ตันไทย Stolephorus dubiosus (Wongratana, 1983) - 1 - - - - - - 131 - 1 1 - - 6.25 

5. วงศ์ Cyprinidae   8) แปบบาง Parachela siamensis (Günther, 1868) 229 - 19 - - - - - - - 309 351 115 142 68.75 

    9) แปบ Parachela williaminae Fowler, 1934 17 - 10 172 357 722 97 26 45 27 14 53 1 - 21.88 

    10) ซิวควาย Rasbora dusonensis (Bleeker, 1851) 21 - - 252 50 142 254 104 97 - 42 13 22 7 53.13 

    11) ไส้ตันตาแดง Cyclocheilicthys apogon (Val. in Cuv. & Val., 1842)   154 - - 110 - 50 - - 4 - 369 88 75 85 81.25 

    12) กะทิ Cyclocheilichthys heteronema (Bleeker, 1853) 5 - - 137 59 36 32 12 - - 7 7 6 - 25.00 

    13) ไส้ตันตาขาว Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853) 6 - 1 1 - - - - - - 11 3 9 2 15.63 

    14) หนามหลัง Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842) 60 - 159 70 131 33 126 35 77 16 94 15 117 15 25.00 

    15) ตุม Puntioplites bulu (Bleeker, 1851)  112 - 95 210 22 108 28 150 9 70 127 65 146 111 40.63 

    16) กระมัง Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865) 21 - - 40 16 8 12 10 137 5 59 17 - 6 15.63 

    17) ตะเพียนทอง Barbonymus altus (Gunther, 1868)    16 - - 12 20 2 - - - - 66 - - - 3.13 

    18) ตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)   19 - 373 109 - - - - - - 52 - - 24 15.63 

    19) กระแห Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853)  2 - - 59 32 - 4 25 50 4 - - - 10 3.13 

    20) กระสูบขีด Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt in van Hasselt, 1823   81 - - - - - - - - 6 207 71 9 36 53.13 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

วงศ ์ ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร ์
แหล่งอาศัย จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ ความถี่ 

จืด กร่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 ก.พ. พ.ค. ส.ค. พ.ย.  

    21) เสือสุมาตรา Puntigrus tetrazona (Bleeker, 1855) - - - - - - - - - 202 - - 1 - 6.25 

    22) ตะเพียนทราย Puntius brevis (Bleeker, 1860) 182 - - - - - - - - 181 159 452 117 - 65.63 

    23) แก้มช้ า Systomus rubripinnis (Val. in Cuv. & Val., 1842)   34 - - - - - - - - 9 91 46 - - 25.00 

    24) ซ่า Labiobarbus lineata (Sauvage, 1878)   51 - - - - - - - - 5 40 86 40 40 46.88 

   25) พรม Osteochilus melanopleurus (Bleeker, 1852) 28 - - 383 254 596 103 222 176 100 92 9 6 7 37.50 

    26) สร้อยนกเขา Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842)   86 - - 24 8 - - - 21 85 146 82 100 17 71.88 

    27) ร่องไม้ตับ Osteochilus waandersii (Bleeker, 1852) 4 - 67 65 4 6 3 9 2 10 16 - - 1 12.50 

6. วงศ์ Bagridae   28) แขยงหิน Pseudomystus siamensis Regan, 1913 32 - - 18 - 51 9 110 207 64 128 - - - 15.63 

    29) กดเหลือง Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) 61 - - - - 18 - 20 - - 178 64 2 - 43.75 

    30) แขยงหน ู Mystus gulio (Hamilton, 1822) 57 - - 8 431 49 38 5 5 - 4 88 48 89 28.13 

   31) แขยงใบข้าว Mystus singaringan (Bleeker, 1846) 67 - - 10 37 88 62 45 282 18 247 18 3 - 34.38 

    32) แขยงนวล Mystus wolffii (Bleeker, 1851) 68 - 46 5 75 32 150 38 32 110 21 204 45 - 34.38 

7. วงศ์ Siluridae   33) แดง Phalacronotus bleekeri (Günther, 1864) 22 - 7 29 61 16 81 20 - - 39 29 11 7 34.38 

    34) ชะโอน Ompok bimaculatus (Bloch, 1797)   27 - - 19 14 - - 21 11 192 71 23 14 - 21.88 

8. วงศ์ Clariidae   35) ดุกอุย Clarias macrocephalus  Günther, 1864 5 - - - - - - - 355 136 - 19 - - 6.25 

9. วงศ์ Ariidae   36) กดหัวแข็ง Arius maculatus  (Thunberg, 1792)  - 61 - - - - - - 38 10 38 171 37 - 12.50 

    37) กดคันหลาว Cryptarius truncatus (Valenciennes, 1840) - 6 - - - - - - 20 - - 19 5 - 6.25 

    38) กดขี้ลิง Ketengus typus Bleeker, 1847 - 2 - - - - - - 241 - - 10 - - 3.13 

    39) กดโคกกะโส Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758) - 30 - - - - - - - 60 - - 121 - 3.13 

10. วงศ์ Mugilidae   40) กระบอกด า Planiliza subviridis (Valenciennes 1836) - 7 9 137 - 38 15 12 5 38 8 22 - - 6.25 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

วงศ ์ ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร ์
แหล่งอาศัย จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ความถี่ 
จืด กร่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 ก.พ. พ.ค. ส.ค. พ.ย. 

11. วงศ์ Belonidae   41) กระทุงเหว Xenentodon cancila (Hamiton, 1822) 32 - - 5 - - - - - - 104 8 8 6 40.63 

12. วงศ์ Syngnathidae   42) จิ้มฟันจระเข ้ Doryichthys boaja (Bleeker, 1850) 1 - - - - - - - - 22 2 - - - 3.13 

13. วงศ์ Synbranchidae   43) ไหลนา Monopterus albus (Zuiew, 1793) - 7 73 - - - - - - - - 11 - - 3.13 

    44) หลด Macrognathus siamensis (Günther, 1861) 3 - - - - 10 - - - - - 5 - - 3.13 

14. วงศ์ Mastacembelidae   45) กระทิง Mastacembelus armatus (Lacepede, 1800) 1 - - - - - - - - 490 11 - 7 19 9.38 

15. วงศ์ Ambassidae   46) ขี้จีนยาว Ambassis gymnocephalus (Lacepède, 1802) 9 - - - - - - - - 14 134 32 78 - 9.38 

    47) ขี้จีน Ambassis macracanthus Bleeker, 1849 - 61 - 12 4 11 1 8 18 - 1 2 4 - 9.38 

    48) แป้น Parambassis apogonoides (Bleeker, 1851) - 2 1 8 7 13 2 10 2 4 5 6 13 2 34.38 

    49) แป้นแก้ว Parambassis siamensis (Fowler,1937) 7 - - - - - - - - 57 6 10 4 3 62.50 

16. วงศ์ Sillaginidae   50) เห็ดโคน Sillago sihama (Forsskål, 1775) 6 - - - - - - - - 6 - 7 22 - 6.25 

17. วงศ์ Carangidae   51) ข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) - 1 - - - 7 1 6 5 247 3 - - - 3.13 

18. วงศ์ Leiognathidae   52) แป้นจมูกสั้น Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) - 1 - - - - - - - 12 - - 5 - 3.13 

   53) แป้นเล็ก Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835) - 33 - - - - - - 6 44 117 15 1 - 28.13 

    54) แป้นใหญ่ Leiognathus equulus (Forsskål, 1775) - 6 - - - - - - - 10 16 - 9 - 9.38 

19.วงศ์ Gerreidae   55) ดอกหมาก Gerres abbreviates Bleeker, 1850 - 2 - - - - - - - 7 5 - 2 - 6.25 

20.วงศ์ Polynemidae   56) กุเรา Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758 - 1 - - - - - - - 33 - 4 - - 3.13 

21.วงศ์ Toxotidae   57) เสือพ่นน้ า Toxotes chatareus (Hamiton, 182) - 4 - 74 40 135 25 114 22 1 17 - - - 3.13 

22.วงศ์ Nandidae   58) หมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) 11 - 23 9 4 1 15 22 11 2 33 3 8 - 31.25 

23.วงศ์ Terapontidae   59) ข้างตะเภาลายโค้ง Terapon jarbua (Forsskål, 1775)  - 5 - - - - - - - 43 21 - - - 3.13 

24.วงศ์ Eleotridae   60) บู่ทราย Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) 33 - 95 24 - - 127 8 - 7 96 12 14 8 25.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

วงศ ์ ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร ์
แหล่งอาศัย จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ความถี่ 
จืด กร่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 ก.พ. พ.ค. ส.ค. พ.ย. 

25. วงศ์ Gobiidae   61) บู่ทอง Glossogobius aureus Akihito and Meguro, 1975 - 3 - - - - - 10 - 17 - 6 6 2 15.63 

26. วงศ์ Scatophagidae   62) ตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) - 2 - - - - - - 3 13 3 2 3 - 12.50 

27. วงศ์ Anabantidae   63) หมอไทย Anabas testudineus (Bloch, 1792) 5 - - - - - 37 - - - 18 - - - 3.13 

28. วงศ์ Channidae   64) ชะโด Channa micropeltes (Cuvier, 1831) 3 - - - - - 24 - - - 12 - - - 3.13 

รวมวงศ์ 28 15 14 9 9 6 10 11 11 11 22 23 21 17 9   

รวมชนิด 64 40 24 16 32 24 28 27 28 33 41 51 45 42 24   

ร้อยละของชนิดพันธุ์ปลา 100 62.5 37.5 25.0 50.0 37.5 43.8 42.2 43.8 51.6 64.1 79.7 70.3 65.6 37.5   

หมายเหตุ      จุดส ารวจที่ 1 บ้านเกาะร้าว     จุดส ารวจที่ 2 บ้านตลาดชะอวด     จุดส ารวจที่ 3 บ้านปากบางกลม     จุดส ารวจที่ 4  บ้านท้ายทะเล     จุดส ารวจที่ 5 บ้านท้องลาน     จุดส ารวจที ่6 วัดสระเกษ         
จุดส ารวจที่ 7 เหนือประตูระบายน้ าเขื่อนอุทกวภิาชประสิทธิ          จุดส ารวจที่ 8 ปากอ่าวปากพนัง 

                  ความถี ่= โอกาสในการพบพันธุป์ลาชนดิใดชนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา    ตัวเลข = พบจาการส ารวจ     - = ไม่พบจากการส ารวจ 
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3. ประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่าย 
 
 3.1 ประสิทธิภาพการจับโดยน ้าหนัก 
 จากการศึกษาการประเมินค่าประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ได้แก่ 20, 
30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ใน 8 จุดส ารวจ และ 4 เที่ยวส ารวจในรอบป  รายละเอียดดังตารางที่ 2 
และ 3 และภาพที่ 4 และ 5 พบว่าประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่ายมีค่าเฉลี่ย 325 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน เมื่อพิจารณาตามจุดส ารวจพบว่าจุดส ารวจที่ 8 บริเวณบ้านปากอ่าวปากพนังมีผลจับเฉลี่ย
สูงสุด 406 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือจุดส ารวจที่ 2 บ้านตลาดชะอวด จุดส ารวจที่ 4 
บ้านท้ายทะเล จุดส ารวจที่ 7 เหนือประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ  จุดส ารวจที่ 3 บ้านปากบางกลม        
จุดส ารวจที่ 5 บ้านท้องลาน จุดส ารวจที่ 1 บ้านเกาะร้าว และจุดส ารวจที่ 6 วัดสระเกษ 388, 380, 356, 302, 
280, 258, และ 232 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ  
 การประเมินประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่ายตามเที่ยวส ารวจพบว่าเที่ยวส ารวจเดือน
กุมภาพันธ์มีค่าผลจับเฉลี่ยสูงสุด 603 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือ เที่ยวส ารวจเดือน
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน มีค่าผลจับเฉลี่ย 370, 218 และ 110 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน ตามล าดับ 
 การประเมินค่าประสิทธิภาพการจับของขนาดช่องตาข่าย 6 ขนาดช่องตา ได้แก่ 20, 30, 40 55, 
70 และ 90 มิลลิเมตร โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ยสูงสุด 647 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 40, 70, 55 และ 90 มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ย 570, 342, 
211, 137 และ 44 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าจุดส ารวจที่ 1 บ้าน
เกาะร้าวและจุดส ารวจที่ 6 วัดสระเกษไม่สามารถจับปลาด้วยข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร อาจเนื่องมาจาก
คุณภาพน้ าที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ า โดยณิชารินทร์ (2558) รายงานผลคุณภาพน้ าในแม่น้ า
ปากพนังในป  2554 พบว่าในจุดส ารวจที่ 1 บ้านเกาะร้าวมีค่าปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจนสูงเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่สัตว์น้ าสามารถอาศัยอยู่ได้ และในจุดส ารวจที่ 6 วัดสระเกษเป็นพ้ืนที่น้ าพรุท าให้ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างค่อนข้างต่ าเช่นกัน  

3.2 ประสิทธิภาพการจับโดยจ้านวนตัว 
จากการศึกษาด้วยการประเมินค่าประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ได้แก่ 20, 

30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ตามจ านวนตัวที่จับได้ตามจุดส ารวจ เที่ยวส ารวจ และขนาดช่องตา
รายละเอียดดังตารางที่ 7 พบว่าจุดส ารวจที่ 8 ปากอ่าวปากพนังมีจ านวนตัวสูงสุด 68 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน รองลงมา ได้แก่ จุดส ารวจที่ 4 บ้านท้ายทะเล จุดส ารวจที่ 3 บ้านปากบางกลม จุดส ารวจที่ 2 
บ้านตลาดชะอวด จุดส ารวจที่ 6 วัดสระเกษ จุดส ารวจที่ 7 เหนือประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ มีค่าการจับ
โดยจ านวนตัวเฉลี่ย 46, 33, 29, 21, 17 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จุดส ารวจที่ 5 บ้านท้องลานกับ
จุดส ารวจที่ 1 บ้านเกาะร้าวมีค่าการจับเท่ากัน 13 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนตามล าดับ 
 จ านวนตัวที่จับได้ตามเที่ยวส ารวจ พบว่าเที่ยวส ารวจเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าการจับโดยจ านวนตัว
เฉลี่ยสูงสุด 57 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมา ได้แก่ เที่ยวส ารวจเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 
และพฤศจิกายน 39, 18, และ 6 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ 
 จ านวนตัวที่จับได้ตามขนาดข่าย พบว่าข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีค่าการจับโดยจ านวนตัว
เฉลี่ยสูงสุด 128 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาได้แก่ ข่ายขนาดช่องตา 30, 40, 55, 70, 90 
มิลลิเมตร ค่าการจับโดยจ านวนตัวเฉลี่ย 39, 10, 2, 2, และ 0.23 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนตามล าดับ  
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เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับผลจับสัตว์น้ าในแม่น้ าปากพนังและแม่น้ าอ่ืนที่เชื่อมต่อกับ
ทะเลซึ่งมีระบบนิเวศใกล้เคียงกัน พบว่าการศึกษาครั้งนี้มีผลจับน้อยกว่าการศึกษาในแม่น้ าปากพนังของ
อรัญญา (2547) ที่พบมีปริมาณการจับ 322.87, 250.00, 155.50, 36.45, 17.94, 8.44, 1.60 และ 1.49 กรัม
ต่อชั่วโมง ชนิดสัตว์น้ าที่พบมาก ได้แก่ ปลากระบอก ปลาช่อน ปลาดุก และปลาสลาด และจากการศึกษาของ
สุวิมล (2547) แม่น้ าตรังมีปริมาณผลจับ 37.5, 119.42, 29.65, 19.11, 27.40 และ 5.27 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตารางเมตรต่อชั่วโมง ชนิดสัตว์น้ าที่พบมาก ได้แก่ ปลาหนามหลัง ปลาซ่า ปลากดทะเล ปลาไส้ตันตาแดง 
และปลากดแดง  

หฤษฎ์ (2551) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบว่าประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายมี
ค่าเฉลี่ย 385.26 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ย
สูงสุด 727.73 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน เมื่อจ าแนกผลจับตามกลุ่มปลาพบว่ากลุ่มปลาตะเพียน
มีผลจับเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณาผลจับเฉลี่ยของเครื่องมือข่าย ผลจับตามขนาดช่องตา และกลุ่มปลาหลักที่จับ
ได้พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากแม่น้ าปากพนังตอนกลางมีสภาพเป็นพรุจึงท าให้ผล
การศึกษาคล้ายคลึงกัน 

 

ตารางท่ี 2 ผลจับปลาของเครื่องมือข่าย (กรัม/100/ตร.ม./คืน) ตามปัจจัยการศึกษาในแม่น้ าปากพนัง           
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2554  

ปัจจัยศึกษา  
 ขนาดช่องตาข่าย (มลิลิเมตร)  

ค่าเฉลี่ย 
20  30  40  55  70  90  

 จุดส้ารวจ         
 1. บ้านเกาะร้าว  241 399 548 176 183 0 258 
 2. บ้านตลาดชะอวด  824 657 440 151 157 96 388 
 3. บ้านปากบางกลม  673 844 240 36 16 2 302 
 4. บ้านท้ายทะเล  1,149 778 163 114 50 28 380 
 5. บ้านท้องลาน  228 289 440 206 458 62 280 
 6. วัดสระเกษ  494 336 232 127 202 0 232 
 7. เหนือประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธ์ิ  320 660 384 166 524 81 356 
 8. ปากอ่าวปากพนัง  1,250 594 283 122 101 85 406 

 ค่าเฉลี่ยตามจดุส ารวจ  647 570 342 137 211 44 325 
±SD ±400 ±206 ±132 ±51 ±185 ±41 ±66 

 เท่ียวส้ารวจ         
 กุมภาพันธ ์ 1,201 907 680 254 470 107 603 
 พฤษภาคม  850 751 356 110 143 10 370 
 สิงหาคม  373 441 220 104 166 2 218 
 พฤศจิกายน  166 179 110 81 67 57 110 

 ค่าเฉลี่ยตามเที่ยวส ารวจ  647 570 342 137 211 44 325 
±SD ±467 ±324 ±247 ±78 ±177 ±48 ±214 
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ภาพที่ 4 ผลจับปลาของเครื่องมือข่าย (กรัม/100/ตร.ม./คืน) ตามจุดส ารวจในแม่น้ าปากพนัง จากการสุ่ม

ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 

 
ภาพที่ 5 ผลจับปลาของเครื่องมือข่าย (กรัม/100/ตร.ม./คืน) ตามเที่ยวส ารวจในแม่น้ าปากพนัง จากการสุ่ม

ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 
   
4. โครงสร้างผลจับของเครื่องมือข่าย 
 

4.1 โครงสร้างผลจับปลาตามขนาดช่องตา 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลจับปลาของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ตามกลุ่มปลาหลักซึ่ง
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลาเกล็ด หรือกลุ่มวงศ์ปลาตะเพียน (carp) กลุ่มปลาหนัง (catfish) หรือกลุ่ม
วงศ์ปลาไม่มีเกล็ด กลุ่มปลากินเนื้อ (murrels) หรือกลุ่มวงศ์ปลาช่อน และกลุ่มปลาอ่ืน ๆ (miscellaneous) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 โดยพบว่ากลุ่มปลาเกล็ดเป็นกลุ่มหลักที่พบมีผลจับเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มปลาอ่ืน ๆ โดยมี
ผลจับเฉลี่ย 188 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน กลุ่มปลากินเนื้อ ปลาหนัง และปลาอ่ืน ๆ มีผลจับ
เฉลี่ย 73, 0.5 และ 63 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาตามจุดส ารวจพบว่าจุดส ารวจที่ 4 บ้านท้ายทะเลและจุดส ารวจที่ 2 บ้านตลาดชะอวด 
มีกลุ่มปลาเกล็ดมีผลจับปลาสูงโดยมีผลจับปลา 323 และ 316 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน  
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 ผลจับตามเที่ยวส ารวจพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ และพฤษภาคม โดยมีผลจับปลากลุ่มปลาเกล็ด
สูงสุด 317 และ 227 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน  
 ผลจับปลาตามขนาดช่องตาข่ายพบกลุ่มปลาเกล็ดมีผลจับสูงด้วยข่ายขนาดช่องตา 20, 30 และ 
40 มิลลิเมตร โดยมีผลจับปลา 427, 328 และ 211 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ ส่วน
กลุ่มปลากินเนื้อจับได้ในปริมาณน้อยที่สุดโดยจับได้ที่ข่ายขนาดช่องตา 55 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ยเพียง 3 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างผลจับปลาในแม่น้ าปากพนังเป็นปลาที่มี
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางท่ี 3 โครงสร้างผลจับปลาของเครื่องมือข่าย (กรัม/100 ตร.ม./คืน) ตามกลุ่มปลาในแม่น้ าปากพนัง จากการ

สุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 

ปัจจัยศึกษา 
กลุ่มปลา 

รวม 
ปลาเกล็ด ปลาหนัง กินเนื้อ ปลาอื่นๆ 

จุดส้ารวจ           
1. บ้านเกาะร้าว 196 9 - 53 258 
2. บ้านตลาดชะอวด 316 25 - 47 388 
3. บ้านปากบางกลม 191 108 - 3 302 
4. บ้านท้ายทะเล 323 42 - 15 380 
5. บ้านท้องลาน 157 57 4 62 280 
6. วัดสระเกษ 139 48 - 45 232 
7. เหนือประตรูะบายน้ าอุทกวภิาชประสิทธิ ์ 133 207 - 16 356 
8. ปากอ่าวปากพนัง 53 89 - 264 406 

 ค่าเฉลี่ยตามจดุส ารวจ  188.0 73.0 0.5 63.0 325.3 
±SD ±92 ±63 ±0 ±84 ±66 

เท่ียวส้ารวจ      

กุมภาพันธ ์ 317 121 2 163 603 
พฤษภาคม 227 107 - 36 370 
สิงหาคม 127 48 - 43 218 
พฤศจิกายน 84 16 - 10 110 

 ค่าเฉลี่ยตามเที่ยวส ารวจ  188.8 73.0 0.5 63.0 325.3 
±SD ±104.4 ±49.4 ±0 ±68.2 ±213.7 

ขนาดช่องตาข่าย (มิลลิเมตร)           
20 427 63 - 157 647 
30 328 178 - 64 570 
40 211 69 - 62 342 
55 62 49 3 23 137 
70 73 68 - 70 211 
90 31 11 - 2 44 

 ค่าเฉลี่ยตามขนาดช่องตาข่าย  188.7 73.0 0.5 63.0 325.2 
±SD ±162 ±56 ±0 ±53 ±241 
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 4.2 โครงสร้างผลจับปลาตามชนิดที่พบมาก 
จากผลการศึกษาโครงสร้างผลจับปลาตามชนิดที่พบมาก (E-value) ซึ่งเป็นค่าร้อยละของน้ าหนัก

ปลาที่พบแต่ละชนิดต่อน้ าหนักปลาที่พบทั้งหมดในแต่ละบริเวณที่ท าการส ารวจจากการใช้เครื่องมือข่ายใน
แม่น้ าปากพนัง รายละเอียดดังภาพที่ 6 และตารางที่ 4 โดยพบโครงสร้างผลจับชนิดพันธุ์ปลาโดยน้ าหนักที่พบ
มากร้อยละ 80 มีมากถึง 20 ชนิด ได้แก่ ปลาแปบบาง ปลาตะเพียนทราย ปลาไส้ตันตาแดง ปลาตุม ปลาสร้อย
นกเขา ปลากระสูบขีด ปลาสลาด ปลาแขยงนวล ปลาแขยงใบข้าว ปลากดหัวแข็ง ปลาขี้จีนยาว ปลากดเหลือง 
ปลาหนามหลัง ปลาแขยงหนู ปลาซ่า ปลาแก้มช้ า ปลาแป้นเล็ก ปลาปลาบู่ทราย ปลาแขยงหิน และปลากระทุง
เหว มีค่าร้อยละสะสม 80.47 ของน้ าหนักปลาที่พบทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 4 และภาพที่ 6 โดยปลา
แปบบาง มีสัดส่วนโดยน้ าหนักมากที่สุด ร้อยละ 11.75 รองลงมาได้แก่ ปลาตะเพียนทราย ปลาไส้ตันตาแดง 
ปลาตุม ปลาสร้อยนกเขา สัดส่วนโดยน้ าหนัก 9.32,  7.90, 5.75 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ตามล าดับ ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างผลจับของชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากเป็นกลุ่มปลาเกล็ด หรือกลุ่มวงศ์
ปลาตะเพียน (carb) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจารึก และชัยณรงค์ (2551) และจินตนา และคณะ (2549) 
รายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายตามกลุ่มวงศ์ปลาพบว่ากลุ่มวงศ์ปลาตะเพียนเป็น
กลุ่มปลาหลักที่จับได้มากที่สุด โดยมีผลจับเฉลี่ย 75.4, 77.13 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 6 ผลจับปลาของเครื่องมือข่าย (กรัม/100 ตร.ม./คืน) ตามชนิดปลาที่พบมากในแม่น้ าปากพนัง             

จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2554 
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ตารางท่ี 4  โครงสร้างประชาคมปลาโดยจ านวนและน้ าหนักตามชนิดปลาที่พบในแม่น้ าปากพนังจากการสุ่ม 
ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 

ชนิดปลา จ้านวน 
(ตัว) 

E-value 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 
สะสม 

 ชนิดปลา น ้าหนัก 
(กรัม) 

E-value 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 
สะสม 

แปบบาง 930 16.88 16.88  แปบบาง 22,015.13 11.75 11.75 
ตะเพียนทราย 730 13.25 30.12  ตะเพียนทราย 17,467.36 9.32 21.07 
ขี้จีนยาว 578 10.49 40.61  ไส้ตันตาแดง 14,791.19 7.90 28.97 
ไส้ตันตาแดง 407 7.39 47.99  ตุม 10,776.16 5.75 34.72 
แป้นเล็ก 367 6.66 54.65  สร้อยนกเขา 8,284.75 4.42 39.15 
สร้อยนกเขา 243 4.41 59.06  กระสูบขดี 7,771.82 4.15 43.29 
หนามหลัง 189 3.43 62.49  สลาด 7,109.29 3.80 47.09 
ตุม 154 2.79 65.29  แขยงนวล 6,492.26 3.47 50.55 
ซ่า 153 2.78 68.06  แขยงใบข้าว 6,436.61 3.44 53.99 
แขยงนวล 147 2.67 70.73  กดขาว 5,893.59 3.15 57.14 
แขยงใบข้าว 142 2.58 73.31  ขี้จีนยาว 5,881.46 3.14 60.28 
แขยงหน ู 141 2.56 75.87  กดเหลือง 5,852.47 3.12 63.40 
แป้นแก้ว 119 2.16 78.03  หนามหลัง 5,794.25 3.09 66.49 
ตะเพียนน้ าเค็ม 93 1.69 79.71  แขยงหน ู 5,497.56 2.93 69.43 
ซิวควาย 85 1.54 81.26  ซ่า 4,933.06 2.63 72.06 
แขยงหิน 83 1.51 82.76  แก้มช้ า 3,304.40 1.76 73.83 
แปบ 83 1.51 84.27  แป้นเล็ก 3,190.21 1.70 75.53 
กระสูบขดี 81 1.47 85.74  บู่ทราย 3,124.92 1.67 77.20 
แป้น 76 1.38 87.12  แขยงหิน 3,080.92 1.64 78.84 
แก้มช้ า 57 1.03 88.15  กระทุงเหว 3,047.17 1.63 80.47 
หลังเขียว 52 0.94 89.09  กดโคกกะโส 2,895.62 1.55 82.01 
สลาด 51 0.93 90.02  พรม 2,724.72 1.45 83.47 
กระทุงเหว 47 0.85 90.87  ชะโอน 2,574.87 1.37 84.84 
กดเหลือง 42 0.76 91.63  ตะเพียนน้ าเค็ม 2,418.44 1.29 86.13 
กดหัวแข็ง 38 0.69 92.32  หลังเขียว 2,174.67 1.16 87.29 
กะท ิ 37 0.67 93.00  แดง 2,085.79 1.11 88.41 
แดง 33 0.60 93.59  ซิวควาย 2,002.27 1.07 89.48 
ชะโอน 28 0.51 94.10  กระมัง 1,972.45 1.05 90.53 
แป้นใหญ่ 26 0.47 94.57  ตะเพียนขาว 1,821.07 0.97 91.50 
พรม 24 0.44 95.01  แปบ 1,651.57 0.88 92.38 
บู่ทราย 23 0.42 95.43  ตะเพียนทอง 1,577.96 0.84 93.23 
ร่องไม้ตับ 23 0.42 95.84  ตาเหลือก 1,140.56 0.61 93.83 
ขี้จีน 22 0.40 96.24  หมอช้างเหยียบ 1,033.69 0.55 94.39 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ชนิดปลา จ้านวน 
(ตัว) 

ร้อยละ ร้อยละ 
สะสม 

 ชนิดปลา น ้าหนัก 
(กรัม) 

ร้อยละ ร้อยละ 
สะสม 

ไส้ตันตาขาว 19 0.34 96.59  กระทิง 881.07 0.47 94.86 
แป้นจมูกสั้น 17 0.31 96.90  กระบอกด า 715.90 0.38 95.24 
ข้างตะเภาลายโค้ง 16 0.29 97.19  เห็ดโคน 687.33 0.37 95.61 
เห็ดโคน 15 0.27 97.46  แป้น 645.37 0.34 95.95 
กดโคกกะโส 13 0.24 97.70  แป้นใหญ่ 599.78 0.32 96.27 
กระบอกด า 13 0.24 97.93  ไส้ตันตาขาว 583.03 0.31 96.58 
หมอช้างเหยียบ 13 0.24 98.17  กดคันหลาว 577.71 0.31 96.89 
ตะกรับ 12 0.22 98.39  แป้นแก้ว 547.17 0.29 97.18 
กระมัง 11 0.20 98.58  ข้างตะเภาลายโค้ง 513.58 0.27 97.46 
ตะเพียนขาว 11 0.20 98.78  กะท ิ 495.83 0.26 97.72 
ไส้ตันไทย 8 0.15 98.93  ดุกอยุ 454.92 0.24 97.96 
บู่ทอง 8 0.15 99.07  หมอไทย 442.77 0.24 98.20 
กดคันหลาว 6 0.11 99.18  เสือพ่นน้ า 399.00 0.21 98.41 
ตะเพียนทอง 6 0.11 99.29  ร่องไม้ตับ 394.93 0.21 98.62 
กระทิง 4 0.07 99.36  บู่ทอง 328.50 0.18 98.80 
ตาเหลือก 4 0.07 99.44  ชะโด 282.87 0.15 98.95 
หมอไทย 4 0.07 99.51  ไหลนา 265.33 0.14 99.09 
เสือพ่นน้ า 3 0.05 99.56  กดขี้ลิง 239.50 0.13 99.22 
เสือสมุาตรา 3 0.05 99.62  กระแห 232.00 0.12 99.34 
แมว 3 0.05 99.67  ตะกรับ 193.26 0.10 99.45 
กะตักขาว 3 0.05 99.73  ขี้จีน 165.40 0.09 99.54 
ดอกหมาก 3 0.05 99.78  ดอกหมาก 148.87 0.08 99.61 
กระแห 2 0.04 99.82  แป้นจมูกสั้น 121.50 0.06 99.68 
ข้างเหลือง 2 0.04 99.85  หลด 115.00 0.06 99.74 
ดุกอุย 2 0.04 99.89  แมว 113.83 0.06 99.80 
ไหลนา 1 0.02 99.91  กุเรา 86.56 0.05 99.85 
กดขี้ลิง 1 0.02 99.93  กะตักขาว 70.17 0.04 99.89 
จิ้มฟันจระเข้ยักษ ์ 1 0.02 99.95  ข้างเหลือง 70.03 0.04 99.92 
ชะโด 1 0.02 99.96  จิ้มฟันจระเข้ยักษ ์ 59.67 0.03 99.95 
กุเรา 1 0.02 99.98  ไส้ตันไทย 56.74 0.03 99.99 
หลด 1 0.02 100.00  เสือสมุาตรา 24.17 0.01 100.00 
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 4.3 โครงสร้างผลจับโดยชีวมวล 
 จากการศึกษาโครงสร้างชีวมวลของขนาดประชากรปลาจากการสุ่มด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่อง
ตา ได้แก่ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ตามจุดส ารวจ เที่ยวส ารวจ และขนาดช่องตา รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 ภาพที่ 7 และ 8  
 โครงสร้างผลจับโดยชีวมวลของขนาดประชากรปลาตามจุดส ารวจ พบว่าในจุดส ารวจที่ 8 
ปากอ่าวปากพนังมีโครงสร้างชีวมวลสูงสุดจับได้จากข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีปริมาณผลจับโดยน้ าหนัก
เฉลี่ย 1,250 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ปลาที่พบมากคือปลาขี้จีนยาวเป็นปลากินเนื้อมักอยู่
รวมกันเป็นฝนูงขนาดใหญ่จึงถูกจับได้มาก  
 โครงสร้างผลจับโดยชีวมวลของขนาดประชากรปลาตามเที่ยวส ารวจ พบว่าเดือนกุมภาพันธุ์ มี
โครงสร้างชีวมวลสูงสุดจับได้จากข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร ซึ่งมีปริมาณผลจับโดยน้ าหนักเฉลี่ย 2,105.28 
กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน พบปลาแปบบางมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝนูงใหญ่ มีการอพยพย้าย
ถิ่นในฤดูน้ าหลากเพ่ือเข้าสู่แหล่งน้ าท่วม 
 โครงสร้างผลจับโดยชีวมวลของขนาดประชากรปลาตามขนาดช่องตาข่าย พบว่าเดือนกุมภาพันธุ์ 
มีโครงสร้างชีวมวลสูงสุดจับได้จากข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร ซึ่งมีปริมาณผลจับโดยน้ าหนั กเฉลี่ย 647 
กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน พบปลาแปบบางเช่นเดียวกัน 
 ซึ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างผลจับปลาในแม่น้ าปากพนังประกอบด้วยกลุ่มปลาขนาดเล็กเป็น
ส่วนมาก จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าปริมาณผลจับสัตว์น้ าของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนังซึ่งเป็นค่าแสดง
ถึงปริมาณความชุกชุมของสัตว์น้ าที่พบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 325 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน นั้น บ่งชี้
ว่าแม่น้ าปากพนังมีปริมาณความชุกชุมของสัตว์น้ าอยู่ในระดับต่ า โดยพิจารณาและอ้างอิงตามเกณฑ์ที่ใช้บ่งชี้
ระดับความชุกชุมของสัตว์น้ าจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ของบุญส่ง และคณะ, (2558) 
ที่ก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนี้  

1) ถ้าพบมีปริมาณความชุกชุมสัตว์น้ าน้อยกว่า 500 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จัด
ว่าเป็นความชุกชุมในระดับต่ า 

2) ถ้าพบมีปริมาณความชุกชุมสัตว์น้ าระหว่าง 500 - 1,000 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อ
คืน จัดว่าเป็นความชุกชุมปานกลาง 

3) ถ้าพบมีปริมาณความชุกชุมสัตว์น้ าระหว่าง 1,000 - 2,000 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อ
คืน จัดว่าเป็นความชุกชุมระดับสูง 

4) ถ้าพบมีปริมาณความชุกชุมสัตว์น้ ากว่า 2,000 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จัดว่า
เป็นความชุกชุมระดับสูงมากอย่างยิ่ง 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับผลจับสัตว์น้ าในแม่น้ าปากพนังและแม่น้ าอ่ืนที่เชื่อมต่อกับ
ทะเลซึ่งมีระบบนิเวศใกล้เคียงกัน พบว่าการศึกษาครั้งนี้มีผลจับน้อยกว่าจากการศึกษาในแม่น้ าปากพนังของ
อรัญญา (2547) มีปริมาณการจับเฉลี่ย 322.87, 250.00, 155.50, 36.45, 17.94, 8.44, 1.60 และ 1.49 กรัม
ต่อชั่วโมง และจากการศึกษาของสุวิมล (2545) แม่น้ าตรังมีปริมาณผลจับ 37.5 , 119.42, 29.65, 19.11, 
27.40 และ 5.27 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อชั่วโมง แต่มีความใกล้เคียงกับการศึกษาของหฤษฎ์ 
(2559) ในคลองอู่ตะเภามีค่าผลจับมีค่าเฉลี่ย 322 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน  
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ภาพที่ 7   โครงสร้างชีวมวลของขนาดประชากรปลาตามจุดส ารวจจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 

ขนาดช่องตา (กรัม/100 ตร.ม./คืน) ในแม่น้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 
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ภาพที่ 7   โครงสร้างชีวมวลของขนาดประชากรปลาตามจุดส ารวจจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 

ขนาดช่องตา (กรัม/100 ตร.ม./คืน) ในแม่น้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 (ต่อ) 
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ภาพที่ 8   โครงสร้างชีวมวลของขนาดประชากรปลาตามเที่ยวส ารวจจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 

ขนาดช่องตา (กรัม/100 ตร.ม./คืน) ในแม่น้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 
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5. การเปรียบเทียบผลจับของเครื่องมือข่าย 
 

ผลการวิเคราะห์สถิติด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลประสิทธิภาพผลจับปลาเฉลี่ยของ
เครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนังโดยน้ าหนักปลา (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) และโดยจ านวนปลา    
(ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ของปัจจัยศึกษาจ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ จุดส ารวจ เที่ยวส ารวจ และขนาด
ช่องตาข่าย มีรายละเอียดตามตารางที่ 5 และ 6 โดยผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพผลจับปลาเฉลี่ยโดยน้ าหนัก
ของทุกปัจจัยศึกษามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนประสิทธิภาพผลจับปลาเฉลี่ยของ
เครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนังโดยจ านวนปลาพบว่าเฉพาะปัจจัยศึกษาโดยจุดส ารวจเท่านั้นที่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยการศึกษามีผลการทดสอบดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 7 ดังนี้ 

5.1 เปรียบเทียบผลจับปลาต่อหน่วยเครื่องมือข่ายโดยน ้าหนักปลา  
ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่ายโดยน้ าหนักปลา (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) 

ตามจุดส ารวจ พบจุดส ารวจที่ 1 บ้านเกาะร้าว จุดส ารวจที่ 2 บ้านตลาดชะอวด จุดส ารวจที่ 3 บ้านปากบางกลม จุด
ส ารวจที่ 4 บ้านท้ายทะเล จุดส ารวจที่ 5 บ้านท้องลาน จุดส ารวจที่ 6 วัดสระเกษ จุดส ารวจที่ 7 เหนือประตูระบาย
น้ าเขื่อนอุทกวิภาชประสิทธิ จุดส ารวจที่ 8  ปากอ่าวปากพนัง มีค่าเฉลี่ย 258, 388, 302, 380, 280, 232, 356  และ 
406 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ เมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าสามารถ
แบ่งกลุ่มผลจับปลาเฉลี่ยในแต่ละจุดส ารวจได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุดที่บริเวณ
ปากอ่าวปากพนัง กลุ่มที่ 2 จุดส ารวจที่ 1 บ้านเกาะร้าว จุดส ารวจที่ 2 บ้านตลาดชะอวด จุดส ารวจที่ 3 บ้านปาก
บางกลม จุดส ารวจที่ 4 บ้านท้ายทะเล จุดส ารวจที่ 5 บ้านท้องลาน จุดส ารวจที่ 6 วัดสระเกษ จุดส ารวจที่ 7 เหนือ
ประตูระบายน้ าเขื่อนอุทกวิภาชประสิทธิ มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยปานกลางใกล้เคียงกัน  โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้มีค่าผลจับ
เฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05)  

ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่ายโดยน้ าหนักปลาตามเที่ยวส ารวจ พบว่าเดือน  กุมภาพันธ์ 
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2554 มีค่าเท่ากับ 603, 370, 218, และ 110 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน ตามล าดับ เมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผลจับปลาเฉลี่ยในแต่ละ
เที่ยวส ารวจได้เป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกันคือ กลุ่มที่ 1 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ และพฤษภาคม 
กลุ่มที่ 2 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยปานกลางในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้มีค่าผลจับ
เฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) 

ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่ายโดยน้ าหนักปลาตามขนาดช่องตาข่าย พบว่าข่ายขนาดช่องตา 
20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร มีค่าผลจับเฉลี่ยเท่ากับ 647, 570, 342, 137, 211, และ 44 กรัมต่อพ้ืนที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ เมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผลจับปลา
เฉลี่ยในแต่ละขนาดช่องตาข่ายได้เป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกันคือ กลุ่มที่ 1 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุดที่ข่ายขนาดช่องตา 
20 มิลลิเมตร กลุ่มที่ 2 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยปานกลางที่ข่ายขนาดช่องตา 30, 40, 50, 70 และ 90 มิลลิเมตร โดยทั้ง 
2 กลุ่มนี้มีค่าผลจับเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
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5.2 ประสิทธิภาพผลจับปลาต่อหน่วยเครื่องมือข่ายโดยจ้านวนปลา 
ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่ายโดยจ านวนตัว (ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ตาม

จุดส ารวจ พบจุดส ารวจที่ 1 บ้านเกาะร้าว จุดส ารวจที่ 2 บ้านตลาดชะอวด จุดส ารวจที่ 3 บ้านปากบางกลม จุด
ส ารวจที่ 4 บ้านท้ายทะเล จุดส ารวจที่ 5 บ้านท้องลาน จุดส ารวจที่ 6 วัดสระเกษ จุดส ารวจที่ 7 เหนือประตูระบาย
น้ าเขื่อนอุทกวิภาชประสิทธิ จุดส ารวจที่ 8  ปากอ่าวปากพนัง 13, 29, 33, 46, 13, 21, 17, และ 68 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ เมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่ามีค่าผลจับเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ทางสถิตอิย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05)  

ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่ายโดยจ านวนตัวตามเที่ยวส ารวจ พบว่าเดือนกุมภาพันธ์ 
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2554 มีค่าเท่ากับ 57, 39, 18, และ 6 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ตามล าดับ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผลจับปลาเฉลี่ยในแต่ละเที่ยวส ารวจได้เป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกันคือ กลุ่มที่ 1 มี
ค่าผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ และพฤษภาคม กลุ่มที่ 2 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยปานกลางในเดือน
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้มีค่าผลจับเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) แต่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่ายโดยจ านวนตัวตามขนาดช่องตาข่าย พบว่าข่ายขนาดช่องตา 
20, 30, 40, 55, 70 มิลลิเมตร มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยเท่ากับ 128, 39, 10, 2, และ 2 ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน ตามล าดับ ส่วนข่าย 90 มิลลิเมตร ไม่สามรถจับปลาได้ เมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
สามารถแบ่งกลุ่ม ผลจับปลาเฉลี่ยแต่ละขนาดช่องตาข่ายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุดด้วย
ข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร กลุ่มที่ 2 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยปานกลางด้วยข่ายขนาดช่องตา 30, 40, 70 และ 55 
มิลลิเมตร โดยทั้ง 2 กลุ่มมีค่าผลจับเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่ภายในแต่ละกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลจับปลาโดยน้ าหนักต่อหน่วยเครื่องมือข่ายที่จับได้ในแม่น้ า

ปากพนัง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2554 

Source of Variation Sum of Squares df Mean Square F-ratio Sig-level (p-value) 
จุดส ารวจ 120,962,476 7 17,280,354 20 0.000* 
เที่ยวส ารวจ 19,724,780 3 6,574,927 7 0.000* 
ช่องตาข่าย 27,941,571 5 5,588,314 6 0.000* 
Residual 491,713,060 560 878,059   
Corrected Total 660,341,887 575    
หมายเหตุ * ก าหนดค่านัยส าคัญ (α) = 0.05 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลจับปลาโดยจ านวนตัวต่อเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนัง  จาก
การสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน 2554 

Source of 
Variation 

Sum of Squares df Mean Square F-ratio Sig-level (p-value) 

จุดส ารวจ 154,215.17 7 22,031 1.430 .191 
เที่ยวส ารวจ 219,535.23 3 73,178 4.750 .003* 
ช่องตาข่าย 1,207,104 5 241,421 15.671 .000* 
Residual 8,627,187 560 15,406   
Corrected Total 10,208,042 575    
หมายเหตุ * ก าหนดค่านัยส าคัญ (α) = 0.05 

 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลจับปลาโดยน้ าหนักและจ านวนตัวต่อเครื่องมือข่ายในแม่น้ า

ปากพนัง ระหว่างกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน 2554 

ปัจจัยที่ศึกษา 
ค่าเฉลี่ยโดยน้ าหนัก ค่าเฉลี่ยโดยจ านวน 

(กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน) (ตัว/พ้ืนที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน) 
จุดส้ารวจ   
1.บ้านเกาะร้าว 258b 13a 
2.บ้านตลาดชะอวด 388b 29a 
3.บ้านปากบางกลม 302b 33a 
4.บ้านท้ายทะเล 380b 46a 
5.บ้านท้องลาน 280b 13a 
6.วัดสระเกษ 232b 21a 
7.เหนือประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ 356b 17a 
8.ปากอ่าวปากพนัง 406a 68a 
เที่ยวส้ารวจ   
กุมภาพันธ์ 603a 57a 
พฤษภาคม 370ab 39ab 
สิงหาคม 218b 18b 
พฤศจิกายน 110b 6b 
ขนาดช่องตาข่าย   
20 มิลลิเมตร 647a 128a 
30 มิลลิเมตร 570ab 39b 
40 มิลลิเมตร 342abc 10b 
55 มิลลิเมตร 137c 2b 
70 มิลลิเมตร 211bc 2b 
90 มิลลิเมตร 44c 0.2b 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งของแต่ละกลุม่ที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษต่างกันแสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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6. การเลือกจับของเครื่องมือข่าย 

6.1 การเลือกจับของเครื่องมือข่าย 
การเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบว่าข่ายขนาดช่องตา 20 และ30 

มิลลิเมตร มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้มากสุดรวม 44 ชนิดเท่ากัน รองลงมาคือ ข่ายขนาด
ช่องตา 40 มิลลิเมตร สามารถจับชนิดปลาได้รวม 38 ชนิด ส่วนข่ายขนาดช่องตา 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร 
สามารถจับปลาได้รวม 30, 22 และ 12 ชนิด ตามล าดับ เป็นกลุ่มปลาน้ าจืด 40 ชนิด และปลาน้ ากร่อย 24 ชนิด 
การเลือกจับปลาของขนาดช่องตาข่ายเมื่อพิจารณาตามขนาดความยาวของปลาที่ถูกจับได้ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 9 ดังนี้ 

การเลือกจับปลาของข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร พบว่ามีพิสัยความยาวของปลาที่สามารถจับ
ได้ระหว่าง 2.8-27.8 เซนติเมตร จับปลาได้ 44 ชนิด โดยมีองค์ประกอบหลักคือ ปลาแปบบาง ปลาตะเพียนทราย 
ปลาขี้จีนยาว และปลาสร้อยนกเขา โดยปลาแป้นแก้วเป็นปลาที่มีขนาดความยาวน้อยที่สุด และปลา
จิ้มฟันจระเข้ยักษเ์ป็นปลาที่มีขนาดความยาวมากสุดที่สามารถจับได้ด้วยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร  

การเลือกจับปลาของข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร พบว่ามีพิสัยความยาวของปลาที่สามารถจับ
ได้ระหว่าง 4.0-41.4 เซนติเมตร จับปลาได้ 44 ชนิด มีองค์ประกอบหลักคือ ปลาตะเพียนทราย ปลาไส้ตันตาแดง 
ปลาแขยงใบข้าว ปลาแปบบาง ปลาแขยงนวล ปลาแขยงหนู ปลาซ่า ปลาตุม ปลาสร้อยนกเขา ปลาหนามหลัง 
ปลาแขยงหิน และปลาหลังเขียว โดยปลาตะกรับเป็นปลาที่มีขนาดความยาวน้อยที่สุด และปลาไหลนาเป็นปลา
ที่มีขนาดความยาวมากสุดที่สามารถจับได้ด้วยข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร 

การเลือกจับปลาของข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร พบว่ามีพิสัยความยาวของปลาที่สามารถจับ
ได้ระหว่าง 4.7-36.2 เซนติเมตร จับปลาได้ 38 ชนิด มีองค์ประกอบหลักคือ ปลาไส้ตันตาแดง ปลากระสูบขีด 
ปลาสร้อยนกเขา ปลาตุม ปลาหนามหลัง ปลาแก้มช้ า ปลากดเหลือง ปลาพรม ปลาบู่ทราย ปลาตะเพียนน้ าเค็ม 
ปลาแดง ปลาตะเพียนทราย ปลากดโคกกะโส และชะโอน โดยปลาตะเพียนน้ าเค็มเป็นปลาที่มีขนาดความยาว
น้อยที่สุด และปลากระทิงเป็นปลาที่มีขนาดความยาวมากสุดที่สามารถจับได้ด้วยข่ายขนาดช่องตา 40 
มิลลิเมตร 

การเลือกจับปลาของข่ายขนาดช่องตา 55 มิลลิเมตร พบว่ามีพิสัยความยาวของปลาที่สามารถจับ
ได้ระหว่าง 5.1-28.5 เซนติเมตร จับปลาได้ 30 ชนิด มีองค์ประกอบหลักคือ ปลากดเหลือง ปลากระสูบขีด  
ปลาตุม ปลากระมัง ปลาสลาด ปลาบู่ทราย ปลากดโคกกะโส ปลาชะโอน ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยนกเขา 
ปลากดหัวแข็ง ปลาดุกอุย และปลาแขยงนวล โดยปลาแป้นเล็กเป็นปลาที่มีขนาดความยาวน้อยที่สุด และ
ปลากดโคกกะโสเป็นปลาที่มีขนาดความยาวมากสุดทีส่ามารถจับได้ด้วยข่ายขนาดช่องตา 55 มิลลิเมตร 

การเลือกจับปลาของข่ายขนาดช่องตา 70 มิลลิเมตร พบว่ามีพิสัยความยาวของปลาที่สามารถจับ
ได้ระหว่าง 5.2-34.1 เซนติเมตร จับปลาได้ 22 ชนิด มีองค์ประกอบหลักคือ ปลาสลาด ปลากดหัวแข็ง ปลาตุม 
ปลากดเหลือง ปลาตะเพียนทอง ปลากระสูบขีด และปลากดโคกกะโส โดยปลาแป้นเล็กเป็นปลาที่มีขนาดความ
ยาวน้อยที่สุด และ เป็นปลากดหัวแข็งที่มีขนาดความยาวมากสุดที่สามารถจับได้ด้วยข่ายขนาดช่องตา 70 
มิลลิเมตร 

การเลือกจับปลาของข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร พบว่ามีพิสัยความยาวของปลาที่สามารถจับ
ได้ระหว่าง 4.4-33.5 เซนติเมตร จับปลาได้ 12 ชนิด มีองค์ประกอบหลักคือ ปลาตุม ปลาพรม และปลากด
หัวแข็ง โดยปลาตะกรับเป็นปลาที่มีขนาดความยาวน้อยที่สุด และปลาตุมเป็นปลาที่มีขนาดความยาวมากสุดที่
สามารถจับได้ด้วยข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร 
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นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังพบปลาเสือสุมาตรา ปลาแป้นแก้ว และปลาร่องไม้ตับที่สามารถ
จับได้เฉพาะข่ายขนาดช่องตาข่าย 20 มิลลิเมตร ปลาหลด ปลาหมอไทย และปลาไหลนาจับได้เฉพาะขนาดช่อง
ตาข่าย 30 มิลลิเมตร ปลาเสือพ่นน้ า ปลากดขี้ลิง ปลาชะโด และปลาดุกอุยจับได้เฉพาะขนาดช่องตาข่าย 55 
มิลลิเมตร ปลากุเราจับได้เฉพาะขนาดช่องตาข่าย 90 มิลลิเมตร ทั้งนี้อาจเนื่องจากปลาชนิดดังกล่าวถูกจับได้ใน
ปริมาณน้อยเฉพาะกับบางขนาดช่องตาข่าย 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและค่าช่วงความยาวปลา (เซนติเมตร) ที่จับได้ในแม่น้ าปากพนัง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2554 

ชนิดปลา 
ข่าย 20 มิลลิเมตร ข่าย 30 มิลลิเมตร ข่าย 40 มิลลิเมตร ข่าย 55 มิลลิเมตร ข่าย 70 มิลลิเมตร ข่าย 90 มิลลิเมตร 

ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว 
1. วงศ์ Notopteridae                         
  1) สลาด - - - - 18.1 13.2±21.0 19.7 17±22.1 23.8 18.9±28.4 - - 
2. วงศ์ Megalopidae             

  2) ตาเหลือก - - - - 22.7 20.9±24.4 - - 27.5 23.6±31.4 - - 
3. วงศ์ Clupeidae             

  3) กะตักขาว 7.5 6.4±8.5 8.7 8.7±8.7 - - - - - - - - 
  4) หลังเขียว 7.8 6.8±13 12.8 11.2±14.2 12.9 12.9±12.9 13.4 13.4±13.4 - - - - 
  5) ตะเพียนน้ าเค็ม 7.4 5.7±9.5 11.2 4.6±15.1 13.7 4.7±15.8 8.2 7.5±9.5 16.2 16.2±16.2 13.4 12.3±14.4 
4. วงศ์ Engraulidae             

  6) แมว 8.9 8.9±8.9 12.8 12.6±12.9 - - - - - - - - 
  7) ไส้ตันไทย 7.8 7.8±7.8 6.9 6.1±8.1 7.8 7.1±8.9 - - 8.6 8.6±8.6 - - 
5. วงศ์ Cyprinidae             

  8) แปบบาง 10.0 6.5±14.9 13.3 7.2±16.4 13.1 13.1±13.1 - - - - - - 
  9) แปบ 9.2 7.1±10.6 9.5 9.5±9.5 - - - - - - - - 
  10) ซิวควาย 9.1 5.9±13.9 8.0 6.4±9.6 - - - - - - - - 
  11) ไส้ตันตาแดง 7.5 5.6±10.8 11.1 7.5±15.7 13.8 5.8±18.1 16.0 12.9±19.5 17.0 17.0±17.0 11.7 11.7±11.7 
  12) กะท ิ 7.5 6.1±9.4 9.1 6.9±10.2 - - - - - - - - 
  13) ไส้ตันตาขาว 7.7 7.1±8.6 10.4 8.5±11.5 - - - - - - - - 
  14) หนามหลัง 7.6 5.2±11 9.8 8.0±11.7 12.4 7.9±14.8 - - - - - - 
  15) ตุม 8.0 6.4±10.0 11.0 9.9±12.3 15.3 10.2±25 19.4 16.9±23.5 23.2 19.9±29 29.2 24.9±33.5 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

ชนิดปลา 
ข่าย 20 มิลลิเมตร ข่าย 30 มิลลิเมตร ข่าย 40 มิลลิเมตร ข่าย 55 มิลลิเมตร ข่าย 70 มิลลิเมตร ข่าย 90 มิลลิเมตร 

ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว 
  16) กระมัง - - - - 19.8 14.9±24.7 22.3 19.5±25.0 21.6 21.5±21.7 25.9 25.9±25.9 
  17) ตะเพียนทอง - - - - - - 17.2 17.2±17.2 25.7 21.9±28.4 - - 
  18) ตะเพียนขาว 6.9 6.2±7.4 - - - - 23.1 21.6±24.5 24.0 22.0±26.5 24.5 24.5±24.5 
  19) กระแห 7.0 7.0±7.0 - - - - 20.3 20.3±20.3 - - - - 
  20) กระสูบขีด 8.5 7.2±10.8 12.0 10.8±14.5 16.6 12.5±20.5 19.9 11.2±25.5 27.0 24.4±29.3 - - 
  21) เสือสุมาตรา 5.3 5.1±5.5 - - - - - - - - - - 
  22) ตะเพียนทราย 7.1 4.2±9.7 9.6 6.7±11.6 9.8 9±11.3 - - - - - - 
  23) แก้มช้ า 7.1 5.7±9.7 10.6 6.9±19.5 15.3 12.0±17.2 16.4 15.4±17.4 - - - - 
  24) ซ่า 8.4 6.3±10.4 12.6 8.5±16 14.7 11.6±17.4 15.9 15.9±15.9 - - - - 
  25) พรม - - 11.4 10.8±12 15.4 12.1±18.5 - - 21.7 21.7±21.7 25.6 16.2±31.4 
  26) สร้อยนกเขา 8.0 5.8±15.9 11.0 8.6±14.5 14.6 10.2±20.4 16.6 10.9±20.2 22.0 22.0±22.0 - - 
  27) ร่องไม้ตับ 7.9 6.5±8.7 - - - - - - - - - - 
6. วงศ์ Bagridae             

  28) แขยงหิน 9.7 7.0±13.7 12.8 8.0±15.5 15.2 11.2±17.2 14.2 14.2±14.2 - - - - 
  29) กดเหลือง 16.3 13.3±19.2 - - 18.4 14.0±24.6 22.4 12.6±27.0 24.0 17.0±29.7 23.6 18.9±26.9 
  30) แขยงหน ู 10.9 7.9±15.8 13.1 9.3±17.8 14.9 10.3±16.9 14.3 13.1±15.4 7.5 7.5±7.5 - - 
  31) แขยงใบข้าว 10.6 8±14.3 13.8 10.7±18.3 15.6 9.9±19.5 - - - - 13.3 13.3±13.3 
  32) แขยงนวล 10.1 7.2±15.8 13.5 10.2±16.4 13.2 8.7±16.2 14.1 10.8±15.6 - - - - 
7. วงศ์ Siluridae             

  33) แดง - - 15.2 12.3±16.8 17.7 14.4±19.5 - - - - - - 
  34) ชะโอน - - 15.3 12.5±19 18.1 15.5±21.4 16.9 12.8±23.5 22.3 21.0±23.5 - - 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

ชนิดปลา 
ข่าย 20 มิลลิเมตร ข่าย 30 มิลลิเมตร ข่าย 40 มิลลิเมตร ข่าย 55 มิลลิเมตร ข่าย 70 มิลลิเมตร ข่าย 90 มิลลิเมตร 

ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว 
8. วงศ์ Clariidae                         
  35) ดุกอุย - - - - - - 26.2 25.0±27.3 - - - - 
9. วงศ์ Ariidae             
  36) กดหัวแข็ง - - 15.0 12.7±24.9 14.6 12.8±16.2 20.6 14.3±24.3 28.0 24.4±34.1 31.3 31.1±31.5 
  37) กดคันหลาว - - - - 16.1 15.2±17.0 23.5 22.2±24.7 20.3 20.2±20.4 - - 
  38) กดขี้ลิง - - - - - - 27.9 27.9±27.9 - - - - 
  39) กดโคกกะโส - - - - 24.4 21.4±26.3 26.2 23.6±28.5 25.4 23.6±27.3 - - 
10. วงศ์ Mugilidae             
  40) กระบอกด า 8.7 8.1±9.3 12.9 12.3±14.2 17.7 17.7±17.7 - - - - - - 
11. Belonidae             
  41) กระทุงเหว 21.5 12.2±25.0 24.0 24.0±24.0 15.5 15.5±15.5 - - - - - - 
12. วงศ์ Syngnathidae             
  42) จิ้มฟันจระเข ้ 27.8 27.8±27.8 - - - - - - - - - - 
13. วงศ์ Synbranchidae             
  43) ไหลนา - - 41.4 41.4±41.4 - - - - - - - - 
  44) หลด - - 21.0 21.0±21.0 - - - - - - - - 
14. วงศ์ Mastacembelidae             
  45) กระทิง 24.2 24.2±24.2 - - 33.9 31.7±36.2 - - - - - - 
15. วงศ์ Ambassidae             
  46) ขี้จีนยาว 6.6 5.2±9.1 - - 6.6 5.2±7.5 - - 6.5 6.5±6.5 - - 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

ชนิดปลา 
ข่าย 20 มิลลิเมตร ข่าย 30 มิลลิเมตร ข่าย 40 มิลลิเมตร ข่าย 55 มิลลิเมตร ข่าย 70 มิลลิเมตร ข่าย 90 มิลลิเมตร 

ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว 
  47) ขี้จีน 5.3 4.0±6.7 4.5 4.5±4.5 - - - - - - - - 
  48) แป้น 4.9 3.4±6.2 7.9 5.4±9.1 5.5 5.3±5.7 - - - - - - 
  49) แป้นแก้ว 4.6 2.8±5.8 - - - - - - - - - - 
16. วงศ์ Sillaginidae             

  50) เห็ดโคน 11.6 9.9±14.2 16.8 16.8±16.8 - - - - - - - - 
17. วงศ์ Carangidae             

  51) ข้างเหลือง - - 9.7 9.7±9.7 12.0 12.0±12.0 - - - - - - 
  52) แป้นจมูกสั้น 5.2 4.4±5.8 9.0 9.0±9.0 - - - - - - - - 
18. วงศ์ Leiognathidae             

  53) แป้นเล็ก 5.5 3.5±9.9 7.0 4.5±8.5 6.1 4.9±7.9 5.8 5.1±6.7 6.4 5.2±7.5 - - 
  54) แป้นใหญ่ 10.7 10.4±11.1 8.3 6.1±9.8 8.5 6.7±9.0 7.0 7.0±7.0 - - - - 
19. วงศ์ Gerreidae             

  55) ดอกหมาก - - 8.4 8.4±8.4 12.7 11.1±14.3 - - - - - - 
20. วงศ์ Polynemidae             

  56) กุเรา - - - - - - - - - - 21.7 21.7±21.7 
21. วงศ์ Toxotidae             

  57) เสือพ่นน้ า - - - - - - 16.4 16.2±16.7 - - - - 
22. วงศ์ Nandidae             

  58) หมอช้างเหยียบ 5.3 5.2±5.3 6.8 6.8±6.8 11.0 9.4±14.8 14.4 14.4±14.4 16.6 15.9±17.6 - - 
23. วงศ์ Terapontidae             

  59) ข้างตะเภาลายโค้ง 6.2 5.2±6.6 9.9 9.2±10.4 13.1 13.1±13.1 - - - - 12.8 12.8±12.8 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

ชนิดปลา 
ข่าย 20 มิลลิเมตร ข่าย 30 มิลลิเมตร ข่าย 40 มิลลิเมตร ข่าย 55 มิลลิเมตร ข่าย 70 มิลลิเมตร ข่าย 90 มิลลิเมตร 

ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว ค่าเฉลี่ย ช่วงความยาว 
24. วงศ์ Eleotridae                         
  60) บู่ทราย 11.0 7.5±18.3 16.5 15.5±17.5 18.9 15±26 20.6 18.0±23.7 24.0 24.0±24.0 - - 
25. วงศ์ Gobiidae             

  61) บู่ทอง 11.1 8.7±14.9 11.6 9.0±14.2 - - - - - - - - 
26. วงศ์ Scatophagidae             

  62) ตะกรับ 4.5 3.2±7.2 4.5 4.0±4.8 - - 10.6 9.5±11.6 - - 4.4 4.4±4.4 
27. วงศ์ Anabantidae             

  63) หมอไทย - - 10.6 8.5±12.5 - - - - - - - - 
28. วงศ์ Channidae             

  64) ชะโด - - - - - - 28.0 28.0±28.0 - - - - 
ช่วงความยาว - 2.8±27.8 - 4.0±41.4 - 4.7±36.2 - 5.1±28.5 - 5.2±34.1 - 4.4±33.5 
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สรุปผลการศึกษา 
 

1. สภาพของพ้ืนที่และอุทกวิทยาของแม่น้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบมีการไหลเวียน
ของน้ าได้รับอิทธิพลมาจากปริมาณน้ าท่าที่ไหลจากพ้ืนดินในฤดูน้ าหลากและการขึ้นลงของระดับน้ าในอ่าวปาก
พนัง โดยในช่วงฤดูน้ าหลากประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิมีการระบายน้ าเพ่ือรักษาระดับน้ าไม่ให้เกิดพ้ืนที่
น้ าท่วม ท าให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังมีบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็มเกือบตลอดทั้งป  โดยสัดส่วน
ของพ้ืนที่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนนในแต่ละป  

2. การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ซึ่งสุ่มตัวอย่างจาก 8 จุดส ารวจ 
และ 4 เที่ยวส ารวจ มีจ านวนรวม 64 ชนิด 28 วงศ์ จ าแนกเป็นพันธุ์ปลาน้ าจืดจ านวน 14 วงศ์ 40 ชนิด คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 62.5 และพันธุ์ปลาน้ ากร่อยจ านวน 15 วงศ์ 24 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 โดยพันธุ์ปลา
ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบมากที่สุดจ านวน 20 ชนิด   

3. การศึกษาปริมาณผลจับของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ด้วยค่าผลจับต่อการลงแรงประมง
ของเครื่องมือข่ายซึ่งแสดงถึงระดับความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาในแม่น้ าปากพนังพบมีค่าเฉลี่ย 
325±66 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความชุกชุมของ
ประชาคมปลาในแหล่งน้ าสามารถสรุปได้ว่าแม่น้ าปากพนังมีปริมาณผลจับสัตว์น้ าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยมี
กลุ่มปลาเกล็ดหรือกลุ่มวงศ์ปลาตะเพียนเป็นกลุ่มปลาที่มีผลจับสูงกว่าทุกกลุ่ม  
 4. โครงสร้างผลจับปลาของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนังที่ปริมาณร้อยละ 80 พบประกอบด้วย
ชนิดพันธุ์ปลามากถึง 20 ชนิด โดยองค์ประกอบของโครงสร้างพบเป็นปลาที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีผลจับปลาของข่ายขนาดช่องตา 20, 30 และ 40 มิลลิเมตร จ านวน 647, 570 และ 342 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ  

5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่ายด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดย
น้ าหนักปลา (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) และจ านวนปลา (ตัวต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) 
ของปัจจัยที่ศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ จุดส ารวจ เที่ยวส ารวจ และขนาดช่องตาข่าย พบปริมาณผลจับปลาโดยน้ าหนัก
ของทุกปัจจัยศึกษามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนปริมาณผลจับปลาโดยจ านวน
ปลาพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เฉพาะปัจจัยเที่ยวส ารวจและขนาดช่องตาข่าย  
 6. การศึกษาการเลือกจับปลาของเครื่องมือข่ายพบข่ายขนาดช่องตา 20 และ 30 มิลลิเมตร มี
ความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้มากสุดรวม 44 ชนิดเท่ากัน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40 
มิลลิเมตร สามารถจับชนิดปลาได้รวม 38 ชนิด ส่วนข่ายขนาดช่องตา 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร สามารถจับ
ปลาได้รวม 30, 22 และ 12 ชนิด ตามล าดับ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารจัดการประมง 
1.1) จากผลการศึกษาครั้งนี้พบพันธุ์ปลาเฉพาะถิ่นและหายากจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกอุย        

ปลากะทิ และปลาตุม จัดเป็นชนิดพันธุ์ปลาที่จัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  ดังนั้นจึงควรมีการ
ติดตามเฝน้าระวังอย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินสถานภาพและวางแผนก าหนดมาตรการที่ เหมาะสมในอนาคต 
เพ่ือให้สามารถด ารงรักษาพันธุ์ปลาเหล่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน 



37 
 

 

1.2) ควรมีการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลหรือสร้างเครือข่ายกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่
บริเวณแม่น้ าปากพนังประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าของชุมชน เพ่ือการท าการประมงที่ถูกวิธีและร่วมดูแล
บริหารจัดการประมงที่ถูกต้องและช่วยเฝน้าระวังการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การควบคุมการจับสัตว์น้ าในฤดูปลาวางไข่ หรือช่วงปลาอพยพในช่วงฤดูฝนน เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ปลาได้
วางไข ่เพ่ือเพ่ิมประชากรปลาให้สมบูรณ์มากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม  
2.1) ควรมีการศึกษาปริมาณผลจับปลาด้วยเครื่องมือประมงประเภทอ่ืนเพ่ิมเติม เนื่องจาก

เครื่องมือข่ายมีข้อจ ากัดในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลา โดยจะเลือกจับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ าถึงกลางน้ า ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นปลากินพืชและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า ในขณะที่เครื่องมือประมงประเภทอ่ืนที่ชาวประมง
นิยมใช้ เช่น ลอบ เบ็ดราว และปืนฉมวก สามารถจับปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจได้ดีกว่า 

2.2) ควรศึกษาขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ปลาเศรษฐกิจเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวและ
ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปออกมาตรการก าหนดขนาดช่องตาของเครื่องมือประมงที่เหมาะสมในการจับ
สัตว์น้ า ตามมาตรการการจัดการทรัพยากรประมง เพ่ือให้ได้ผลจับสูงสุดและป้องกันลูกปลาวัยอ่อนและปลาที่
ยังไม่ได้ขนาดถูกจับ ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ปลาได้ขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนได้อย่างยั่งยืน 
  

ค้าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ  
นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ นายหฤษ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 11 (ตรัง) 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปัตตานี ในการเก็บขอมูล ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ บุญส่ง ศรีเจริญธรรม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ ดร.วงศ์ปฐม กมลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการประมงน้ าจืด ผอ.สุวิมล สี่หิรัญวงศ์ รวมถึงคณะท างานวิชาการด้านนิเวศวิทยาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงน้ าจืด ที่ให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานจนงานวิจัยนี้สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 



38 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2555. รายงานข้อมูลสถิติ 2555. http://www.dnp.go.th/ 

statistics/2555/stat2555.asp. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557.  
จารึก นาชัยเพ่ิม และ ชัยณรงค์ ชื่นชม. 2551. การแพร่กระจายของประชาคมปลาและประสิทธิภาพเครื่องมือ

ข่ายในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว. เอกสารวิชาการฉบับที่ 84/2551. ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด , 
กรมประมง. 93 หน้า.  

จินตนา  ด ารงไตรภพ, วิวิธนนท์  บุญยัง และอ าพร  ศักดิ์เศรษฐ. 2549. โครงสร้างและการแพร่กระจายของ
ประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 72/2549. 
ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด, กรมประมง. 60 หน้า. 

ชวลิต วิทยานนท์, จรัญธาดา กรรณสูต และจารุจินดา นภีตะภัฎ. 2540. ความหลากหลายของชนิดปลาใน
ประเทศไทย. ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 102 หน้า. 

ทวนทอง จุฑาเกตุ, อมรศักดิ์ สวัสดี, ธนิษฐา ทรรพนันท์ใจดี, สุธีระ ทองขาว, และปิยะพงษ์ โชติพันธุ์.  2550 
ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ าปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 1 : การจัดกลุ่มปลา
ทะเลและปลาน้ ากร่อย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 18 หน้า 

ธเนศ  ศรีสกล, จุฬาภรณ์  รัตนชัย และอรัญญา  อัศวอารีย์. 2546. ชนิด ความหลากหลาย และผลผลิตสัตว์น้ า
บริเวณแม่น้ าปากพนัง พ.ศ. 2545. เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2546. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝนั่ง, กรมประมง. 22 หน้า. 

ณิชารินทร์  แก้วฤทธิ์. 2558. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในแม่น้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงาน
ประจ าป  2558. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง. กองวิจัยและพัฒนประมงน้ าจืด, กรมประมง. 
หน้า 67-117. 

บุญส่ง  ศรีเจริญธรรม, สันทนา  ดวงสวัสดิ์, บุญยรัตน์  จันทร์สว่าง และฎีกา  รัตนช านอง. 2541. ความชุกชุม  
ความหลากหลายและการฟ้ืนตัวของประชาคมปลาในล าน้ าพอง ชี และมูล หลังวิกฤติการณ์น้ าเสียป  
พ.ศ. 2535. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 197. สถาบันวิจัยประมงน้ าจืด, กรมประมง. 76 หน้า. 

บุญส่ง ศรีเจริญธรรม, จินตนา บุญทองช่วย และพิสิฐ ภูมิคง. 2558. การเปลี่ยนแปลงเชิงสถานที่และเวลาของ
ประชาคมปลาในแม่น้ าเจ้าพระยา ระหว่างป  2551-2557. วารสารการประมง 68 (3): 201-223.  

ไพโรจน์  สิริมนตาภรณ์, อังสุนีย์  ชุณหปราณ, สมบูรณ์  สุขอนันต์, ธเนศ  ศรีถกล, อาภรณ์  มีชูขันธ์ และลออ  
ชูศรีรัตน์. 2540. โครงการส ารวจชีวประมงและระบบนิเวศทางน้ าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ป  2540 : พันธุ์สัตว์น้ าและผลจับสัตว์น้ าในลุ่มน้ าปากพนัง. เอกสารวิชาการ
ฉบับที่ 24/2540. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝนั่ง, กรมประมง. 36 หน้า. 

มะลิ  บุญรัตผลิน. 2545. การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ าจืด  : กรณีศึกษาลุ่มน้ าโขงตอนล่าง. เอกสาร
วิชาการฉบับท่ี 7/2545. ส านักวิชาการ, กรมประมง. 73 หน้า.  

ร่วมฤดี พานจันทร์. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของอวนติดตา. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 15: 34-44. 

ศูนย์ภูมิอากาศ. 2560. ภูมิอากาศจังหวัดนครรีธรรมราช. ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, กรมอุตุนิยมวิทยา.
http://climate.tmd. go.th/ data/province/ใต้ฝนั่งตะวันออก/ภูมิอากาศนครศรีธรรมราช.pdf. 3 หน้า. 

สมโภชน์  อัคคทวีวัฒน์ และกาญจนรี  พงษ์ฉวี. 2543. อนุกรมวิธานของปลาสวยงามเพ่ือการส่งออกของไทย. 
กรมประมง. กรุงเทพมหานคร. 214 หน้า.  



39 
 

 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร องค์การมหาชน. 2554. บันทึกเหตุการณ์มหาอุทกภัย. 
http:www.thaiwater.net/current /menu.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557. 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร องค์การมหาชน. 2555. การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ า และแบบจ าลองน้ าท่วมน้ าแล้งลุ่มน้ าภาคใต้ฝนั่งตะวันออก. 
กรุงเทพมหานคร. หน้า 73. 

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. 2556. ด้วยพระเมตตา พลิกฟ้ืน พัฒนา ลุ่มน้ าปากพนัง. บริษัทดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ ากัด, กรุงเทพมหานคร. 112 หน้า. 

สุวิมล สี่หิรัญวงศ์. 2547. โครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าตรัง. 
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 58/2547. ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด, กรมประมง. 73 หน้า. 

หฤษฎ์ บินโต๊ะหีม. 2551. ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจั บของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง           
จังหวัดนครศรีธรรมราช. เอกสารวิชาการฉบับที่ 101/2551. ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด, กรม
ประมง. 32 หน้า. 

อรัญญา  อัศวอารีย์. 2547. การส ารวจประสิทธิภาพเครื่องมือท าการประมงและประเมินผลการใช้ทรัพยากร
สัตว์น้ าในแม่น้ าปากพนังและคลองสาขา. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 22/2547. สถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝนั่ง, กรมประมง. 29 หน้า. 

อรัญญา  อัศวอารีย์ และประมัยพร  ศรีอรุณ. 2548. ศึกษาองค์ประกอบชนิด การแพร่กระจาย และความชุก
ชุมของสัตว์น้ าในแต่ละฤดูกาลบริเวณแม่น้ าปากพนังและคลองสาขา. เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2548. 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝนั่ง, กรมประมง. 22 หน้า. 

Fishbase. 2018. Catalogue of Life: 30th June. 2018. http://www.catalogueoflife.org/col/search/ 
all7b15c5b11b925b76eeac3cb3093aedf5. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561. 

Rainboth, W.J. 1996. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO species identification field guide 
for fishery purposes. FAO, Rome. 265 pp.  

Smith, H.M. 1945. The Freshwater Fishes of Siam, or Thailand. Smithsonian Institute United 
States National Museum. 622 pp. 

Swingle, H. S. 1950. Relationship and Dynamic of Balanced and Unbalanced Fish Populations. 
Bulletin No. 274, Agricultural Experiment Station of the Alabama, USA. p. 74. 

Taki, Y. 1974. Fishes of the Mekong Basin. United States Consultants, Inc. Contract no. AID- 439 - 
699. 232 pp. 

Vidthayanon, C. 2005. Thailand Red Data ; Fishes. Office of Nature Resources and Environmental 
Policy and Planning. Bangkok, Thailand. 108 pp. 

 
 
 
 
 
 
 


