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บทคัดยอ 
 

การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของปลาในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ํา
ปราจีนบุรี รวบรวมตัวอยางในพื้นที่ลุมน้ํายอย 8 ลุมน้ํา ลุมน้ําบางปะกงประกอบดวย 4 ลุมน้ํายอยคือ แมน้ํา
นครนายก คลองทาลาด คลองหลวง ท่ีราบแมน้ําบางปะกง สวนลุมน้ําปราจีนบุรี แบงยอยไดเปน 4 ลุมน้ํายอยคือ 
คลองพระสะทึง คลองพระปรง แมน้ําหนุมาน และแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง รวมท้ังหมด 61 สถานี ในเดือน
มกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 รวม 12 ครั้ง ตัวอยางปลาที่ไดนําไปจําแนกชนิดและปริมาณ เพื่อทราบความ
หลากชนิดปลา  และการแพรกระจายดวยการประเมินคาดัชนีทางนิเวศวิทยา  และการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัว
แปร  

ผลการศึกษาพบมีความหลากหลายของชนิดปลาทั้งหมด 173 ชนิด จาก 14 อันดับ 47 วงศ 114 สกุล 
โดยพบชนิดปลาในลุมน้ําบางปะกง 146 ชนิด และลุมน้ําปราจีนบุรี 135 ชนิด  เปนปลาน้ําจืด 135 ชนิด และปลาน้ํา
กรอย 38 ชนิด โดยพบปลาในวงศปลาตะเพียน ปลาสรอย และปลาซิว มีความหลากชนิดมากที่สุด  47 ชนิด  ชนิด
พันธุปลาที่มีแนวโนมใกลสญูพันธุจํานวน 8  ชนิด ไดแก ปลาหางไก ปลากางพระรวง ปลาหนวดพราหมณหนวด 14 เสน 
ปลาดุกดาน ปลาดุกอุย ปลาบูสมิธ ปลาคอเกาะชาง และปลากะทิ  สวนปริมาณปลาที่พบในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและพื้นที่
ลุมน้ําปราจีนบุรี มีปริมาณเฉลี่ย 1,312  และ 1,690  ตัวตอ100ตารางเมตร  ตามลําดับ  โดยลุมน้ํายอยคลองทาลาด ในพื้นที่ลุม
น้ําบางปะกง  และลุมน้ํายอยคลองพระปรง ในพื้นที่ลุมน้ําปราจีน  พบมีปริมาณปลาเฉลี่ยตอพื้นที่สูงสุด  นอกจากนี้พบวามี
ความแตกตางกันตามฤดูกาล โดยพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงในฤดูแลงมีปริมาณปลาเฉลี่ยสูงกวาในฤดูฝน และพื้นที่ลุมน้ํา
ปราจีนบุรีในฤดูแลงมีปริมาณเฉลี่ยต่ํากวาในฤดูฝน คาดัชนีความมากชนิด ดัชนีความสม่ําเสมอ และดัชนีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ  ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีคาเฉลี่ย  3.39,  0.61  และ  1.80  ตามลําดับ  พื้นที่ลุมน้ําปราจีน
มีคาเฉลี่ย 5.73,  0.64  และ  2.30  ตามลําดับ  ผลการจัดกลุมความคลายคลึงประชากรปลาในลุมน้ํายอย  พบชนิดและ
ปริมาณปลาในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง ในลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยนครนายก มีความคลายคลึงกัน แต
แตกตางจากลุมน้ํายอคลองหลวง และลุมน้ํายอยท่ีราบบางปะกง  สวนพื้นที่ลุมน้ําปราจีน พบชนิดและปริมาณปลา 
ในลุมน้ํายอยคลองพระปรง ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน มีความคลายคลึงกัน แต
แตกตางจากลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 
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Diversity of Fishes in the Bangpakong and Prachin Buri River Basin 
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2 Inland Fisheries Resource Research and Development Institute  
 

Abstract 
 

Study on fishes diversity and distribution were carried out 61 stations in 8 main streams of the 
Bangpakong and Prachin Buri river basin from January 2005 to June 2006. The various community and 
ecological indices and multivariate method of cluster analysis and multi-dimensional scaling were used for data 
analysis. They were 4 main loading streams in the Bangpakong river basin consist of Tha lard main stream, Klong 
luang main stream, Bangpakong river and Nakorn Nayok river and 4  main loading streams in the Prachin Buri 
river basin were Phra Sathueng main stream,  Phra Prong main stream,  Ha Noo Man river and  the lower part of 
Prachin Buri river. 

A total number of species observed through out the study was 173 species from 14 orders, 47 
families and 114 genera. Diversity of fish was found in Prachin Buri river basin (136 species) and Bangpakong 
river basin (145 species). There were 135 freshwater species and 38 brackish water species, which found in 
Bangpakong river basin. The freshwater fish of the Family Cyprinidae was the most dominated fish (47 species). 
Eight species of fishes in this area was found in vulnerable status; Coilia  lindmani  Bleeker, 1858, 
Kryptopterus  bicirrhis  (Valenciennes, 1840), Polynemus  multifilis  Temminck & Schlegel, 1843, 
Clarias  batrachus  (Linnaeus, 1758), Clarias  macrocephalus  Günther, 1864, Phenacostethus  smithi  Myers, 
1928, Schistura  kohchangensis  (Smith, 1933)  and  Cyclocheilichthys  heteronema  (Bleeker, 1853). The Prachin 
Buri river basin had highest density of fish (1,690 units/100 m2) than the Bangpakong river basin (1,312 units/100 
m2). Seasonal variation in the composition and abundance of fish were recorded. There was high density of fish in 
the Bangpakong river basin in dry season; in the other hand, the Prachin Buri river basin was found in rainy 
season. Species richness, Eveness index and Diversity index of Bangpakong river basin were 3.39, 0.61 and 1.80, 
respectively and Prachin Buri river basin were 5.73, 0.691 and 2.30, respectively. The fish communities in 
Bangpakong river Tha lard main stream, and Nakorn Nayok river were similar but different from Klong luang 
main stream. The fish communities in Phra Sathueng main stream,  Phra Prong main stream,  Ha Noo Man river 
were similar but different from the lower part of Prachin Buri river. 

 

Key words: diversity, status, taxonomy, river basin, Bangpakong, Prachin Buri 
*Corresponding  author:  Preedakanasuta building Department of Fisheries Bangken 10900 Tel. 0 2558 0148      
e-mail: kunpagne@hotmail.com
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http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Cyclocheilichthys
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=16126
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=338
mailto:kunpagne@hotmail.com
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คํานํา 
 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําจืด เนื่องจากพื้นที่ของ
ประเทศไทยตั้งแตภาคเหนือลงมาสูภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตางก็มีแหลงน้ําจืดเปน
จํานวนมาก และมีแมน้ําสําคัญหลายสาย  ในสวนภาคตะวันออกมี ระบบแมน้ําใหญคือ แมน้ําบางปะกงมี
ความยาวประมาณ 122 กิโลเมตร รับน้ําจาก แมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ํานครนายก ไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ลุมน้ําบางปะกงประกอบดวย 4 ลุมน้ํายอยคือ แมน้ํานครนายก คลองทาลาด 
คลองหลวง ที่ราบแมน้ําบางปะกง สวนลุมน้ําปราจีนบุรี แบงยอยไดเปน 4 ลุมน้ํายอยคือ คลองพระสะทึง 
คลองพระปรง แมน้ําหนุมาน และแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 

ทรัพยากรสัตวน้ําที่สําคัญของแมน้ําบางปะกงที่พบอยูมากและมกีารใชประโยชน สวนใหญพบ
ในพื้นที่ตอนลางของแมน้ํา โดยเฉพาะที่บริเวณปากแมน้ํา เปนปลาน้ําจดื ปลาน้ํากรอย และกุงตางๆ  อยางไร
ก็ตาม การศกึษาทรพัยากรสัตวน้ําในพื้นที่ตนน้ําบางปะกงนีย้ังมีอยูนอยมาก ยกเวนในบริเวณตอนลางโดย 
สันทนา และคณะ (2526), ไมตรี และคณะ (2526), กรมชลประทาน (2535), กรรณิกา (2545) และ สุชาติ และ
คณะ (2548) สวนการสํารวจในลุมน้ําปราจีนบุรี พบเพียงการศึกษาในพื้นทีแ่มน้ําหนุมานของบญุสง และ
คณะ (2542) จากการสํารวจเบื้องตนพบความหลากชนิดของปลาในแมน้ําบางปะกงตอนลางไมต่ํากวา 200 
ชนิด โดยเปนปลาน้ําจืดอยางนอย 150 ชนิดและปลาน้ํากรอยกวา 50 ชนิด ในทั้งหมดนี้พบปลาที่อยูในภาวะ
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 2 ชนิด ใกลสูญพันธุ 7 ชนิด และมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 20 ชนิด เปนถ่ินอาศัยที่พบ
ปลาเศรษฐกิจสําคัญที่ถูกคุกคามในธรรมชาติ 5 ชนิด และเคยพบปลาที่เปนชนิดเฉพาะถิ่นและอาจสูญพันธุ
ไปแลว  1 ชนิด คือปลาหวีเกศ (Platytropius  siamensis  (Sauvage, 1883)) (Vidthayanon, 2005) 

แมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรีนับวาเปนแมน้ําทีย่ังคงความหลากหลายทางชีวภาพอยูมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากแมน้ําทั้งสองสายนี้ยังมกีารเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเทยีบกับแมน้ําสายอื่นในภาคกลางของ
ไทยซึ่งมีการสรางเขื่อนขนาดใหญกัน้หลายตอน และมชุีมชนตลอดจนแหลงโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่
เกษตรกรรมหนาแนน จึงถูกถายเทน้ําเสียจาํนวนมากตลอดมา และในบางครั้งมีมลภาวะระดับรุนแรงที่ทําให
ปลาและสัตวน้ําตางๆ ตายเปนจํานวนมาก ซ่ึงเกิดขึ้นแลวกับแมน้ําแมกลอง ทาจีน และ เจาพระยา อยางไรก็
ตามแมน้ําบางปะกง ไหลผานแหลงชุมชนที่คอนขางหนาแนน พื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาขาว สวนผักผลไม 
และนากุงอยูรอบขาง ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงไฟฟาพลังงานความรอนบริเวณตอนลางของ
แมน้ํา และมกีารสรางเขื่อนกั้นน้ําเค็ม ที่ทําการปดกั้นน้ําในป 2542 จากผลกระทบจากสิ่งดังกลาวเกิดขึ้นใน
ปจจุบัน จึงตองมีการศึกษาอยางเรงดวนถึงสถานะของความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในลุมน้ํา
โดยเฉพาะตอนบน เชนแมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี ซ่ึงยังขาดขอมูลพื้นฐาน เพื่อเปนองคความรู 
และนํามาประกอบเปนขอมลูในการหาแหลงพอแมพันธุปลาเศรษฐกิจที่สําคัญ ตลอดจนเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการกําหนดมาตรการ และวิธีการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี
ในอนาคตตอไป 

http://www.fishbase.org/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Platytropius
http://www.fishbase.org/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=50988
http://www.fishbase.org/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=14348
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วัตถุประสงค 
 

1. ความหลากชนิดของปลาในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี 
2. โครงสรางประชาคมปลา และการแพรกระจายในลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี 

 
วิธีดําเนินการ 

 

ก. แผนการวิจัย  
 1. กําหนดจุดเก็บตวัอยางชนิดปลาที่พบบริเวณลุมน้าํบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี ซ่ึง

ประกอบดวยลุมน้ํายอย 8 ลุมน้ํา (ภาพที่ 1) ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนครนายก ชลบุรี สระแกว ปราจีนบุรี 
และ ฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาจากลักษณะทางนิเวศวิทยาออกเปนเขตใหญๆ ใหแตละเขตมีสภาพทาง
นิเวศวิทยาคลายคลึงกัน และมีความแตกตางกันระหวางเขต ทําการศึกษาใหครบทุกลุมน้ํายอยเพื่อใหได
ขอมูลที่เปนตัวแทนของแตละระบบนิเวศในลุมน้ํา เพื่อใหไดความหลากชนิดของปลามากที่สุด ซ่ึงการศึกษา
คร้ังนี้ ไดแบงจุดเก็บตวัอยางออกเปน 8 ลุมน้ํายอย รวม 61 สถานี คือ  

1.1 ลุมน้ําบางปะกง เปนลุมน้ําที่สําคัญใน 25 ลุมน้ําหลักของประเทศโดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีพื้นที่ลุมน้ํา 7,977 ตารางกิโลเมตร แมน้ําบางปะกงเกิดจากการรวมกนัของแมน้ํา
นครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี ที่ อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบรีุ ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาขาว 
สวนผักผลไม นากุง ตลอดจนชุมชนที่คอนขางหนาแนน และโรงงานอุตสาหกรรมบางแหง รวมทั้งโรงไฟฟา
พลังงานความรอนบริเวณตอนลางของแมน้ําและมีเขื่อนกั้นน้ําเค็ม มจีดุเก็บตวัอยางในพื้นที่จํานวน 40 สถานี 
(ภาคผนวก) โดยเก็บตวัอยางตั้งแตบริเวณเหนือเขือ่นทดน้ําบางปะกง ขึ้นไปถึงจุดเชื่อมตอของแมน้ํา
นครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี และพื้นทีค่ลองสาขา ไดแก คลองทาลาด คลองหลวง ลักษณะพืน้ที่แหลงน้ํา
ในลุมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําสายใหญ พื้นเปนดินเลน มีน้ําเค็มหนนุเขามาถึงพื้นที่บริเวณรอยตอของแมน้ํา
ปราจีนบุรีและแมน้ํานครนายก แบงพืน้ที่ลุมน้ํายอยดังนี ้

1.1.1 แมน้ํานครนายก มีตนกําเนดิจากยอดเขาเขียวและเขาใหญ ไหลผานตัวเมืองนครนายกไป
ทางทิศตะวนัตก ผานเขตอําเภอบานนา อําเภอองครักษ และไปบรรจบแมน้ําบางปะกงที่อําเภอบานสราง 
จังหวดัปราจีนบุรี มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร มีพื้นที่รับน้ํา 2,114 ตารางกิโลเมตร เก็บตัวอยางใน
พื้นที่แมน้ํานครนายก และบริเวณตนน้ํา ไดแก คลองนางรอง คลองวังตะไคร คลองทาดาน คลองสาริกา 
คลองสัมพุง  ซ่ึงระบบนิเวศตนน้ําเปนลําธารขนาดเล็กลักษณะพื้นเปนหิน หลายคลองรวมกันเปนแมน้ํา
นครนายก ลักษณะพืน้เปนดินเหนียวปนโคลน ลักษณะแหลงน้ําเปนแมน้ําสายเล็กๆ น้ําไหลเอื่อย มีความ
กวางประมาณ 10 เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร รวมจุดเกบ็ตัวอยางทั้งหมดจํานวน 22 สถานี 
(ภาคผนวก)  
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1.1.2 คลองทาลาด มีพื้นที่รับน้ํา 2,478 ตารางกิโลเมตร มีจุดเก็บตวัอยางจํานวน 4 สถานี ในลํา
น้ําสาขาในพืน้ที่คือ คลองสียัด คลองระบม และคลองทาลาด ลักษณะเปนลําคลองพื้นเปนดินปนทราย ใน
บางพื้นที่ที่มีเขตติดตอกับน้าํเค็มเชนคลองทาลาด พื้นมีลักษณะเปนพื้นเลน 

1.1.3 คลองหลวง อยูในเขตอําเภอพนัสนคิม จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รับน้ํา 779 ตารางกิโลเมตร มี
จุดเก็บตวัอยางจํานวน 1 สถานี ลักษณะพืน้ที่เปนลําคลองพื้นเปนดนิเหนียวปนทราย 

1.1.4 ที่ราบแมน้ําบางปะกง มีพื้นที่รับน้ํา 2,606 ตารางกิโลเมตร มีจุดเก็บตวัอยางจํานวน 13 
สถานี เก็บตัวอยางในลําคลองสาขา เชน คลองแสนแสบ คลองชีปะขาว คลองบางพลวง และเกบ็ตัวอยางใน
แมน้ําบางปะกงบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนทดน้ํา ขึ้นไปจนถึงรอยตอแมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี  

1.2 ลุมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําปราจีนบุรีมีพืน้ที่ลุมน้ํารวมประมาณ 10,481 ตารางกิโลเมตร พื้นที่
สวนใหญอยูในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวดัสระแกว แมน้ําปราจนีบุรีเกิดจากลาํน้ําหลายสายที่สําคัญคือ
แมน้ําพระปรง คลองพระสะทึง และแมน้ําหนุมาน ไหลมารวมกันที่อําเภอกบินทรบุรี เรียกวา แมน้าํ
ปราจีนบุรี พื้นที่รายรอบเปนพื้นที่เกษตรกรรม นาขาว ตลอดจนแหลงชุมชน และมีจดุเก็บตวัอยางจํานวน 21 
สถานี (ภาคผนวก) รายละเอียดลุมน้ํายอยมีดังนี ้

1.2.1 คลองพระสะทึง มีพืน้ที่รับน้ํา 2,547 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพืน้ที่เปนลําน้ํา มีตล่ิงสูง น้ํา
ไหลแรงในฤดฝูน พื้นเปนทรายปนเลน บางตอนเปนพืน้กรวด มจีุดเก็บตัวอยางจํานวน 6 สถานี ในพืน้ที่
จังหวดัสระแกว และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.2.2 คลองพระปรง เกิดจากการรวมกนัของคลองใหญนอยในพื้นที่อําเภอกบนิทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มพีื้นที่รับน้ํา 2,446 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เปนลําน้ํา มีตล่ิงสูง น้ําไหลแรงในฤดูฝน พื้น
เปนทรายปนเลน มีจุดเก็บตวัอยางจํานวน 9 สถานี 

1.2.3 แมน้ําหนุมาน เกิดจากการรวมตวักนัของลําน้ําใส กับลําพระยาธาร ไหลผานอําเภอนาด ี
จังหวดัปราจีนบุรี ไปรวมกับคลองพระปรงที่ อําเภอกบินทรบุรี ลําน้ํามีลักษณะเปนพืน้ทราย ชวงฤดูแลงมีน้ํา
นอย ชวงฤดูฝนกระแสน้ําไหลแรง มีน้ํามาก แนวริมฝงเปนดินทราย มีความลาดชันสูง มีพื้นที่รับน้ํา 2,203 
ตารางกิโลเมตร อยูทางตอนบนสุดของลุมน้ําปราจีนบุรี มีจุดเก็บตวัอยางจํานวน 2 สถานี 

1.2.4 แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง มีพื้นที่รับน้ํา 2,285 ตารางกิโลเมตร มีจุดเก็บตัวอยางจํานวน      
4 สถานี แมน้ําลักษณะเปนพืน้ทรายปนเลน ชวงฤดูฝนกระแสน้ําไหลแรง มีน้ํามาก 

 

2. เก็บตัวอยางเพื่อศึกษาองคประกอบชนดิในเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 รวม
ทั้งหมด 12 ครั้ง โดยใหตวัอยางในเดือนธันวาคม ถึงเมษายน (เดอืนมกราคม และมีนาคม 2548 เดือน
มกราคม, กุมภาพันธ, มีนาคม และเมษายน 2549) เปนตัวแทนของฤดูแลง และใหเดือนพฤษภาคม ถึง
พฤศจิกายน (เดือนพฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน และพฤศจิกายน 2548 เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 
2549) เปนตวัแทนของฤดูฝน 

 
 



 6 

 

 
 
 
 
 

 
N 

 ฉะเชิงเทรา 

 นครนายก 

 ปราจีนบุรี 

 

         จังหวัด 

แมน้ําสายหลัก 
อางเก็บน้ํา 

 

ลุมน้ํายอย    
N: แมน้ํานครนายก  
B1: คลองทาลาด  
B2: คลองหลวง  
B3: ที่ราบแมน้ําบางปะกง  
P1: คลองพระสะทงึ  
P2: คลองพระปรง  
P3: แมน้ําหนุมาน  
P4: แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 

 สระแกว 

 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงพื้นที่เก็บรวบรวมตวัอยางปลาในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี ระหวางเดือน 
 มกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 

 

ข. การเก็บรวบรวมตัวอยาง 
การรวบรวมตัวอยางปลา โดยเลือกใชวิธีใหเหมาะสมกับแตละลักษณะพื้นที่ที่เก็บตัวอยาง 

เพื่อใหจับปลาไดมาก ชนิดที่สุด ไดแก  
1. การใชอวนตาถี่ขนาดตาอวน 1 มิลลิเมตร ขนาด 3x10 ตารางเมตร ทําการลอมเก็บตัวอยางเปน

พื้นที่เศษหนึ่งสวนสองของวงกลมบริเวณจุดสํารวจ ทําการลากเก็บตัวอยาง 3 ซํ้า  
2. การใชอวนลอม และทําการชอตดวยกระแสไฟฟาในพื้นที่ตนน้ํา ลักษณะพื้นที่เปนลําธารน้ํา

ไหล ความลึกไมเกิน 1 เมตรใชกระแสไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 650 วัตต ความตางศักย 220 โวลท 
โดยสุมตัวอยางในพื้นที่ 30 ตารางเมตร จุดสํารวจละ 3 ซํ้าๆ ละ 10 นาที  

3. รวบรวมตัวอยางปลาจากทาขึ้นปลา ตลาด หรือชาวประมงในบริเวณที่ทําการศึกษา  
ตัวอยางปลาที่ได เก็บรักษาตัวอยางดวยสารละลายฟอรมาลิน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา 15 วัน 

แลวเก็บรักษาดวย เอธิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต เพื่อทําการวิเคราะห และจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการ  
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ค.  การวิเคราะหขอมูล 
1. ตรวจสอบชนิด วเิคราะห และจําแนกชนิด โดยใชคูมือการจําแนกชนิดปลาของ คณะประมง 

(2542), Kottelat (1990), Rainboth (1996), และ Carpenter and Niem (1999a, b) โดยจัดระบบทาง
อนุกรมวิธานของปลาตาม Nelson (2006) ตรวจสอบสถานภาพของปลาที่พบในพื้นที่ตาม Vidthayanon 
(2005) และ IUCN Red list of Threatened Species (http://www.iucnredlist.org/) 

2. นําขอมูลที่รวบรวมไดจากการจําแนกชนดิและนับจํานวน มาวเิคราะหหาความชกุชุมของปลา
ตอหนวยพืน้ที ่ และศึกษาความชุกชุมของปลาในแตละชวงเวลา และพืน้ที่ที่ทําการสุมตัวอยาง เพือ่วิเคราะห
เปรียบเทียบการแพรกระจายของประชากรปลาในแตละพื้นที ่ และวเิคราะหและเปรยีบเทียบความชุกชุมและ
ความหลากหลายดวยวิธีกราฟ  

3. วิเคราะหและเปรียบเทียบคาดัชนีทางนิเวศวิทยาตางๆ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER 
(Plymouth Routine in Multivariate Ecological Research) (Clarke and Warwick, 1994) ไดแก 

3.1 วิเคราะหดัชนีความชกุชุมหรือดัชนีความมากชนดิ  (richness index)  เปนคาที่บงบอกถึง
ความหลากหลายของชนิดปลาที่พบในแตละจุดสํารวจ และเที่ยวสํารวจ มีพื้นฐานการคํานวณจากจํานวน
ชนิดที่พบทั้งหมดและจํานวนตวัที่พบทั้งหมด การศกึษาครั้งนี้ใชการคํานวณดัชนคีวามชุกชุมตามวิธีการของ 
Margalef Index (Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 1994) โดยมีสูตร 

 

R   = (S-1) / ln (n) 
 

 โดย R   = คาดัชนีความมากชนิด  S   = จํานวนชนิดทั้งหมดที่พบ 
  n   =  จํานวนตัวทั้งหมดที่พบ  ln  =  natural logarithm  
  

3.2  วิเคราะหดัชนีความสม่ําเสมอหรือดัชนีความเทาเทียม (evenness index หรือ equitability 
index) เปนคาที่บงบอกถึงการแพรกระจายของปลาในแตละจุดสํารวจและเที่ยวสํารวจ เมื่อคํานวณแลวมีคา
สูงแสดงวาจุดสํารวจนั้นประกอบดวยปลาชนิดตางๆ ที่มีจํานวนใกลเคียงและมีการกระจายที่สม่ําเสมอกัน 
การศึกษาครั้งนี้ใชการคํานวณคาตามวิธีของ Pielou Index (Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and 
Warwick, 1994) โดยมีสูตร 

 

E   = H' / ln S หรือ H' / H' max  (Hmax= ln S) 
 

 โดย E      =  คาดัชนีความเทาเทียม 
  H'     =  คาดัชนีความหลากหลาย 
  S      =  จํานวนชนิดที่พบในจุดสํารวจนั้น 

H' max =  คาดัชนีความหลากหลายที่มีคาไดมากที่สุดของแตละจุดสํารวจจากการพบจํานวน  
ในแตละชนิด (S) มีปริมาณมากเทา ๆ กัน  

http://www.iucnredlist.org/
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3. 3 วิเคราะหดัชนีความหลากพันธุ หรือดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ (diversity index) 
ใชการคํานวณตามวิธีหรือตามสูตรของ Shannon-Weiner Diversity Index (Ludwig and Reynolds, 1988; 
Clarke and Warwick, 1994) ซ่ึงสูตรดังกลาวเปนที่นิยมอยางแพรหลายทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา คาดัชนีที่
ไดใชประกอบการพิจารณาความหลากหลายของสัตวน้ําและสิ่งมีชีวิตในน้ํา ตลอดจนระดับคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของแหลงน้ําทั้งภายในแตละจุดสํารวจและโดยภาพรวม มีสูตร ดังนี้  

                                                              n

H'  =  - ∑ (pi) (log pi) 
                                                                                                                                       i=1 

 โดย H'  = ดัชนีความหลากหลาย 
  pi    =  สัดสวนของจํานวนสิ่งมีชีวิตชนิดที่ i  คํานวณไดจากสูตร 

pi    = ni / N  
และ ni  = จํานวนสิ่งมีชีวิตชนิดที่ i      

N  = ผลรวมจํานวนตัวทั้งหมดของทุกชนิดที่พบในตัวอยาง  
 

3.4 วิเคราะหดัชนีความคลายคลึงของชนิดพันธุ (similarity index) เปนคาที่บอกถึงระดับความ
คลายคลึงกันของชนิดและจํานวนตัวภายในชนิดของสิ่งมีชีวิตจากการเปรียบเทียบตัวอยางสุม 2 ตัวอยาง วามี
ความเหมือนกันหรือแตกตางกันมากนอยเพียงไร ทําใหทราบวาโครงสรางสิ่งมีชีวิตที่พบในแตละบริเวณที่
นํามาเปรียบเทียบกันมีองคประกอบของชนิดและจํานวนตัวภายในชนิดที่คลายคลึงกันหรือไม และมคีาอยูใน
ระดับใด ใชวิธีการคํานวณตามคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงแบบ Bray-curtis (Ludwig and Reynolds, 
1988; Clarke and Warwick, 1994) คาที่ไดถามีคาสูงแสดงถึงโครงสรางสิ่งมีชีวิตที่พบนั้นมีความคลายคลึง
กันมาก สูตรที่ใชอยูในรูปเมทริกซของแถวในแนวตั้งและในแนวนอนดังนี ้

 

( )
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โดย   S   = คาดัชนีความคลายคลึง มีคาอยูระหวาง 0-100 
    (S  = 0 แสดงวาทั้งสองตัวอยางไมมีชนิดและปริมาณที่เหมือนกันเลย 
  S  = 100 แสดงวาทั้งสองตัวอยางมีชนิดและปริมาณที่เหมือนกัน)  
  i   = จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในสถานีที่เปรียบเทียบกัน (i = 1 ... n) 
  j   = จํานวนชนิด i ที่พบในตัวอยางจุดสํารวจ j 
  k  = จํานวนชนิด i ที่พบในตัวอยางจุดสํารวจ k  
     S (jk)  =  การเปลี่ยนแปลงคาดัชนีความคลายคลึงระหวางจุดสํารวจที่ j และ k 
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3.5 วิเคราะหการจัดกลุมประชาคมปลา ดวยวิธี Cluster analysis  เปนการวิเคราะหสถิติแบบ
multivariate โดยจําแนกและแสดงลักษณะการจัดกลุมความหลากหลายและความชกุชมุของประชาคมปลาที่
สํารวจพบ มีพืน้ฐานมาจากการคํานวณและการเปรียบเทยีบจากคา Bray-curtis similarity index ของปลาที่
พบในแตละจดุสํารวจ และเดือนที่สํารวจ โดยการแปลงขอมูลดวย square root เพื่อใหมีการกระจายที่เทา
เทียมกัน กอนทําการวิเคราะห แสดงผลในรูปความคลายคลึง (similarity dendrogram) ของชนิดประชากร
ปลาที่พบในแตละลุมน้ํา ที่มีการจัดกลุมแบบ hierachical clustering ดวยคา Bray-curtis similarity ที่ระดับ
ตางๆ กัน  

 

3.6 วิเคราะหการจัดลําดับความแตกตางประชาคมปลาดวยวิธี MDS (multi-dimensional 
scaling) เปนการวิเคราะหสถิติแบบ multivariate เพื่อแสดงการกระจายของขอมูลดวยภาพ 2 มิติ โดยแปลง
ขอมูลดวยรากที่สองของจํานวนปลาที่พบ ภาพการกระจายที่ไดจะมีระยะทางของความใกลไกลของแตละคู
จุดสํารวจ ซ่ึงบงบอกระดับความคลายคลึงกันมากกวาตาํแหนงของคูที่อยูไกลออกไป และมีคา stress value ที่
เปนตัวบงชี้ระดับความนาเชือ่ถือของผลการวิเคราะห โดยท่ัวไปถาคา stress value < 0.05 ภาพการวิเคราะหที่
ไดมีความแมนยําสูงมากและมีความนาเชือ่ถืออยางยิ่ง ถา stress value < 0.10 ภาพการวิเคราะหทีไ่ดมีความ
แมนยําสูงและมีความนาเชื่อถือไมทําใหแปลผลผิดพลาด ถา stress value < 0.20 ภาพการวิเคราะหที่ไดยังมี
ความแมนยําอยู และยังมีศักยภาพในการนาํไปใช ถา stress value ≥ 0.20 ภาพการวิเคราะหที่ไดแสดงความ
แมนยํานอย  จดุตางๆที่แสดงมีระดับความนาเชื่อถือต่ํา 

 

3.7 เปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางของประชาคมปลาแตละกลุมดวยวิธี 
Similarity percentage (simpler analysis) เปนการเปรียบเทียบระดับคาความคลายคลึงกันของประชาคมปลา
ในแตละพื้นที่ โดยใชการเปรียบเทียบคา average similarity และ average dissimilarity ของประชาคมปลาที่มี
ในแตละกลุมขอมูลที่นํามาวิเคราะห หลังจากนั้นทําการวิเคราะหและคํานวณเปรียบเทียบคาการกระจาย
ความคลายคลึง และคาความแตกตางกนัตามจํานวนชนิดปลาที่พบวามคีวามคลายคลึงหรือแตกตางจาก
ประชาคมปลาในแตละลุมน้าํยอย 
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ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 

1.  ความหลากหลาย และสถานภาพของปลาในพื้นท่ีลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจนีบุรี 
              1.1  ความหลากชนิดของปลาในพื้นท่ีลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 

ผลการศึกษาพบวาพื้นที่ลุมน้าํบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี เปนพื้นทีท่ี่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง เนื่องจากมีระบบนิเวศทีแ่ตกตางกันตั้งแตพืน้ที่ตนน้ําในจงัหวัดนครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี
จนถึงพื้นที่น้ํากรอยในจังหวดัฉะเชิงเทรา  โดยในการศึกษาครั้งนี้พบปลาทั้งหมด 173 ชนิด จาก 14 อันดับ 47 
วงศ (ตารางผนวกที ่ 1) เปนปลาในลุมน้าํบางปะกง 44 วงศ 146 ชนิด และลุมน้ําปราจีนบุรี 37 วงศ 135 ชนิด 
เมื่อจําแนกตามลุมน้ํายอยพบวา ลุมน้ําที่มคีวามหลากชนิดของปลามากที่สุดคือที่ราบแมน้ําบางปะกง พบปลา 
106 ชนิด เนื่องจากเปนพื้นทีท่ี่มีความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งน้ําจืด และน้ํากรอย ทําใหพบชนิดปลาที่
หลากหลาย รองลงมาเปนแมน้ําปราจีนบรีุตอนลางและแมน้ํานครนายกจํานวนปลาเทากันคือพบ 102 ชนิด 
คลองพระปรง 94 ชนิด คลองพระสะทึง 84 ชนิด แมน้ําหนุมาน 71 ชนิด คลองทาลาด 55 ชนิด และ พื้นที่ที่
พบความหลากชนิดต่ําที่สุดที่คลองหลวงพบ 35 ชนิด (ภาพที่ 4)  องคประกอบชนดิหลักของปลาที่พบ มีทั้ง
ปลาน้ําจืด (135 ชนิด) และปลาน้ํากรอยซึ่งจะพบไดในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง (38 ชนิด) นอกจากนี้ยังพบวา 
พื้นที่ที่มีความหลากชนิดของปลาสูงจะเปนระบบนิเวศแมน้ํา หรือระบบนิเวศน้ําไหลขนาดเล็ก สวนระบบ
นิเวศอางเก็บน้ํา พบความหลากชนิดคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมตามกลุมปลาพบวาวงศ 
ที่มีความหลากชนิดมากที่สุดคือวงศปลาตะเพยีน สรอย และซิว (Family Cyprinidae) 47 ชนิด รองลงมาเปน
วงศปลาบู (Family Gobiidae) 14 ชนิด วงศปลากดและแขยง (Family Bagridae) 11 ชนิด วงศปลาเนื้อออน 
(Family Siluridae) 9 ชนิด และวงศปลาหม ู(Family Cobitidae) 8 ชนิด กลุมปลาที่สามารถพบไดตลอด 8 ลุม
น้ํายอยตั้งแตบริเวณพืน้ที่น้ําจืดถึงพื้นที่น้ํากรอยพบรวม 18 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1)   

ผลการศึกษาในบริเวณลุมน้าํบางปะกง เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาโครงสรางประชากรปลา
ในลุมน้ําบางปะกงในอดีต (ตารางที่ 1) พบจํานวนชนิดใกลเคียงกันกบัการศึกษาที่ผานมา มากกวา 97 ชนิด 
พบวาปลาที่เปนปลาชนิดเดนในชวงป 2544-2545 เปนกลุมปลาสรอย ปลาชะโอนหรือปลาน้ําเงิน และปลา
กระสง แตในการศึกษาครั้งนี้ ปลากลุมเดน (dominant species) เปนกลุมปลาซิวควายหางไหม ปลาตะเพียน
ขาว และปลาแขยงนวล ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2548) สวนกลุม
ปลาน้ํากรอยทีพ่บเปนกลุมเดนตั้งแตป 2544 ไดแก ปลาตะกรับ ปลาแขยงนวล อีกง กระบอก และปลา
ขาวเมา นอกจากนีย้ังพบปลาในกลุมเดยีวกันเพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะปลากดทะเลที่เพิ่มปริมาณเปน
ปลาชนิดเดนในปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงการเขามาใชประโยชนของปลาในพื้นที่ เพื่ออยูอาศัย เปนแหลง
อาหาร เปนแหลงผสมพันธุ และอนุบาลตัวออนของปลาน้ําจืดและปลาทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2548) การสํารวจในบริเวณคลองหลวง พบจํานวนชนิดปลาใกลเคียงกับการศึกษาเดิมของ แอสดี
คอนคอรปอเรชั่น และคณะ (2538) สวนในบริเวณแมน้าํหนุมานพบชนิดปลาลดลง แตองคประกอบชนิดยัง
พบเปนชนดิเดยีวกับที่พบในการศึกษาเมื่อป 2541 จํานวน 30 ชนิด โดยพบวาองคประกอบชนดิปลากลุมปลา
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ตะเพยีนยังคงเปนกลุมหลัก สอดคลองกับการศึกษาของบุญสง และคณะ (2542) การสํารวจครั้งนี้พบชนิด
ปลาในลุมน้ํานครนายกมากกวาการศกึษาในป 2536 ของ SEATEC (2537, อางตาม บุญสง และคณะ, 2542) 
นอกจากนี้ในสวนของ คลองพระปรง คลองพระสะทึง แมน้ําหนุมาน และพื้นที่ตนน้าํในแมน้ํานครนายกเชน 
คลองสาริกา คลองนางรอง พบชนิดปลาที่เปนปลาที่อาศัยบริเวณลําธารที่มีความลึกไมมาก มีกระแสน้ําไหล
ตลอดเวลา เชน ปลาจาด ปลาคอ ปลาแค ปลาติดหิน และปลาดัก ซ่ึงธีรพันธ (2520) อธิบายวา ปลาเหลานี้
สวนใหญจะมอีวัยวะเกาะตดิ หรือวายน้ําเกง เพื่อใหสามารถทรงตัวอยูในน้ําเชีย่ว และมีความตองการ
ออกซิเจนสูง ซ่ึงชี้ใหเหน็ลักษณะพื้นที่เฉพาะ และสภาพนิเวศวิทยาของจุดสํารวจ  

 

ชนิดปลาที่มีการนํามาใชประโยชน จากการสํารวจพบปลาธรรมชาติที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ ทัง้ปลาที่ใชบริโภคซึ่งพบขายทั่วไปในตลาดและแพปลารายรอบพื้นทีศ่ึกษา ซ่ึงพบไดในทกุลุม
น้ํายอย ทั้งในรูปปลาสด และแปรรูป  

ปลาเศรษฐกิจในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงไดแก ปลาสลาด ปลาสรอย ปลากระสูบขีด ปลาตะเพียน 
ปลากะมัง ปลากาดํา ปลาสรอยนกเขา ปลาหลด ปลากระทิง ปลากด ปลาแขยง ปลาแดง ปลานิล ปลาหมอ
ชางเหยยีบ ปลาบูทราย ปลาชอน ปลาชะโด ปลากดทะเล ปลาเห็ดโคน ปลาตะกรบั ปลามา ปลากระบอก 
และปลากระพง นอกจากนี้ยังพบปลาเศรษฐกิจที่เปนปลาสวยงามในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงไดแก ปลา
ตะเพยีนทอง ปลาซิวหางแดง ปลาซิวหางกรรไกร ปลาเสือขางลาย ปลาแกมช้ํา ปลากัดไทย ปลาเล็บมือนาง 
ปลาคอ ปลาหมู ปลาปลองออย ปลาสายทอง ปลาตะกรับ และปลากะพงลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปลาเสือพน
น้ํา จากคําบอกเลาของชาวประมงในพืน้ที่ลุมน้ําบางปะกง ซ่ึงกําลังถูกคุกคามโดยการจับเพื่อสงขายเปนปลา
สวยงาม  

ปลาเศรษฐกิจในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรีไดแก ปลากราย ปลาสลาด ปลาสรอยเกล็ดถ่ี ปลาสรอย
นกเขา ปลากระสูบขีด ปลาตะเพยีน ปลากะมัง ปลาตะโกก ปลากาดาํ ปลายี่สก ปลาเคาขาว ปลาหลด ปลา
กระทิง ปลากด ปลาแขยง ปลาแดง ปลาน้ําเงิน ปลารากกลวย ปลาหมอชางเหยยีบ ปลาบูทราย ปลาชอน และ
ปลาชะโด ปลาเศรษฐกิจที่เปนปลาสวยงามในพื้นที่ลุมปราจีนบุรีไดแกปลาตะเพยีนทอง ปลาซิวหางแดง 
ปลาซิวหางกรรไกร ปลาเสือขางลาย ปลาแกมช้ํา ปลาเสือพนน้ํา ปลาเล็บมือนาง ปลาคอ ปลาหมู ปลา
ปลองออย และปลาสายทอง  

 

1.2  สถานภาพของปลาในพื้นท่ีลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี จากการตรวจสอบ
สถานภาพของปลาที่พบในการศึกษา พบวา ปลาที่พบไมติดสถานภาพของ IUCN Redlist of Threatened 
Species (2006) แตพบตดิสถานภาพของ Thailand red data: Fishes (Vidthayanon, 2005) จํานวน 11 ชนิด 
โดยเปนชนิดที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ 8 ชนิด ชนิดพันธุใกลถูกคุกคาม 2 ชนิด และชนิดพันธุที่ขอมูลไม
เพียงพอ 1 ชนดิ ดังนี ้

1.2.1  ชนิดพันธุท่ีมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable; VU) เปนชนิดที่กําลังประสบความ
เ ส่ียงสูงตอการสูญพันธุจากธรรมชาติในอนาคต  พบจาํนวน  8  ชนิดไดแก  ปลาหางไก  
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Coilia  lindmani  Bleeker, 1858 พบในแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง และบริเวณทีร่าบแมน้ําบางปะกง ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2548) นอกจากนีย้ังพบ ปลากางพระรวง 
Kryptopterus  bicirrhis  (Valenciennes, 1840) ซ่ึงแพรกระจายในคลองพระปรง และแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง ปลา
หนวดพราหมณหนวดสิบส่ีเสน Polynemus  multifilis  Temminck & Schlegel, 1843 สํารวจพบในลุมน้ําปราจีนบุรี
ตอนลาง ปลาดุกดาน  Clarias  batrachus  (Linnaeus, 1758) พบในคลองพระปรง สวนปลาดุกอุย 
Clarias  macrocephalus  Günther, 1864 พบในแมน้ํานครนายก ปลาบูสมิธ Phenacostethus  smithi  Myers, 1928 พบ
ไดในทุกลุมน้ํายอยในพื้นที่ศกึษา ปลาคอเกาะชาง Schistura  kohchangensis  (Smith, 1933) พบในคลองพระปรง 
แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง และแมน้ํานครนายก และปลากะทิ Cyclocheilichthys  heteronema  (Bleeker, 1853) 
ซ่ึงกอนหนานีเ้คยเปนปลาทีต่ิดสถานภาพใกลสูญพันธุ (endanger) และถูกจัดสถานภาพใหมในป 2005 ให
เปนปลาที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุนั้น ในการศึกษาครัง้นี้พบปลากะทิไดในลุมน้ําปราจีนบุรี และคลองสาขา 
ไดแกคลองพระสะทึง คลองพระปรง แควหนุมาน และพบในคลองสียัด ซ่ึงอยูในลุมน้ําคลองทาลาดของลุม
น้ําบางปะกง แตปริมาณที่พบไมมากนัก  นอกจากนี้ในประเทศไทยมรีายงานวาพบปลากะทิแพรกระจายใน
พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทางภาคใต และลุมน้ําโขง (ชวลิต และคณะ, 2540; Rainboth, 1996)  

การศึกษาครั้งนี้ไมพบปลาทีอ่ยูในสถานภาพมีแนวโนมสูญพันธอีก 3 ชนิด ซ่ึงเคยสํารวจพบใน
พื้นที่ราบแมน้าํบางปะกงในป 2547 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2548) ไดแก ปลากระทิงไฟ 
Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850, ปลาปกเปาในสกุล Chonerhinus วงศ Tetraodontidae และปลา
กะพงขี้เซา Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้ไมไดเก็บรวบรวมตวัอยางบริเวณ
ปากแมน้ําเชนเดียวกับการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1.2.2 ชนิดพนัธุท่ีใกลถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) หมายถึงชนิดพันธุที่ไมมีคุณสมบัติ
เขาเกณฑกลุมที่ขึ้นอยูกับการอนุรักษ แตใกลที่จะไดรับการจัดสถานภาพวามีแนวโนมที่จะสูญพนัธุ พบ
จํานวน 2 ชนดิคือ ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)  ซ่ึงพบในแมน้ําปราจีนบุรี
ตอนลาง และปลากัดไทย Betta  splendens  Regan, 1910 ซ่ึงพบในบริเวณที่ราบแมน้ําบางปะกง และแมน้ํา
นครนายก โดยพบในปริมาณเพยีงเล็กนอย  

1.2.3 ชนิดพนัธุท่ีขอมูลไมเพียงพอ (Data Defficient; DD) เปนชนิดที่มีขอมูลไมเพียงพอจะ
วิเคราะหโดยตรง หรือโดยออมถึงความเสี่ยงตอการสูญพันธุ แมจะมีความรูพืน้ฐานดานสถานภาพของ
ประชากรหรือการกระจายพนัธุอยูบาง การจัดชนิดพันธุอยูในกลุมนี้เปนการบงชี้วามีความจําเปนในการ
จัดหาขอมูลเพิม่เติมจากการวจิยัในอนาคต ซ่ึงจะทําใหการจดัการสถานภาพการถูกคุกคามที่เหมาะสมแก
ชนิดพันธุดังกลาวได พบจํานวน 1 ชนิด คือ ซิวเจาฟา Amblypharyngodon  chulabhornae Vidthayanon & 
Kottelat, 1990 ซ่ึงพบในแหลงน้ําที่ใกลกบัทุงนา และพบไดในทั้งลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 

 
 

http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Coilia
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=627
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=359
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Kryptopterus
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=10920
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=4882
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Polynemus
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=14508
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=4371
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Clarias
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=3054
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=2787
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Clarias
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=4805
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=1974
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Phenacostethus
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=26790
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=3101
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Schistura
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=26843
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=4051
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Cyclocheilichthys
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=16126
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=338
http://www.fishbase.org/../Summary/SpeciesSummary.cfm?ID=14154%09%09&genusname=Pangasius%09%09&speciesname=hypophthalmus
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Betta
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=4768
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=14593
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Amblypharyngodon
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=27058
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=16755
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=16755
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ตารางที่ 1  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบชนิดปลาในลุมน้ํายอยของลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
ระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 

 

ลุมน้ํายอย ชนิด วงศ อางอิง ปลาชนิดเดน 

แมน้ํานครนายก 45 19 คณะทํางานเฉพาะกิจสํารวจชีวประมง (2537)  

 54 18 แอสดีคอนคอรปอเรชั่น และคณะ (2538)  

  

102 30 การศึกษาครั้งนี้ เสือขางลาย ตะเพียนน้ําตก 
ตะเพียนทราย ซิวหางแดง จาด 
หมอชางเหยียบ  

คลองหลวง 34  SEATEC (2537, อางตาม บุญสง และคณะ, 2542)  

  
35 15 การศึกษาครั้งนี้ ไสตันตาขาว กระดี่ สรอยขาว 

ซิวแกว แขยงขางลาย 
ที่ราบแมน้ําบางปะกง 91  สันทนา และคณะ (2526) ตะกรับ กุเรา กดหมู กระบอก 

เขือ จวด อีกง หางไก กะพงลาย  

 60  ไมตรี และคณะ (2526)   

 45  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2534)  

 32  กรมชลประทาน (2535)  

 
93  กรรณิกา (2545) สรอย ชะโอนหรือน้ําเงิน 

กระสง 

 170 53 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง(2548) 

 155 50 สุชาติ และคณะ (2548) 

ตะเพียนขาว ซิวควายหางไหม 
แขยงนวล หางไก กดแดง อุก 

  

106 37 การศึกษาครั้งนี้ กะตักควาย ซิวควายหางไหม 
แปนเหลืองทอง กดทะเล 
กระบอก แขยงนวล ตะกรับ    
อีกง ขาวเมา ตะเพียนขาว 

ลุมน้ําหนุมาน 77 22 บุญสง และคณะ (2542) วงศ Cyprinidae, Cobitidae 
และ Bagridae 

  
71 25 การศึกษาครั้งนี้ รากกลวย แปบหางดอก หนาม

หลัง กะทิ ซิวหางแดง 
 

ชนิดพันธุประจําถิ่น (Endemic species) และนําเขา (Alian freshwater fish) การศึกษาครั้งนี ้
พบปลาที่เปนปลาเฉพาะถิ่นของประเทศไทย 2 ชนิด ไดแก ปลากัดไทย ซ่ึงเปนชนดิพันธุประจําถ่ินในพื้นที่
ลุมน้ําบางปะกง (Vidthayanon, 2005) ในการศึกษาครัง้นี้ พบในบรเิวณที่ราบแมน้ําบางปะกง และแมน้ํา
นครนายก และปลาบูสมิธ ซ่ึงเปนชนิดพันธุประจําถ่ินในพืน้ที่น้ํากรอย (brackish water) หรือบริเวณปาก
แมน้ําในพื้นทีภ่าคตะวันออก (Vidthayanon, 2005) ซ่ึงพบไดในทุกลุมน้ํายอยในพื้นที่ศึกษา  การศึกษาครั้งนี้ไม
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พบปลาหวีเกศ Platytropius  siamensis (Sauvage, 1883) ซ่ึงเคยเปนชนิดพันธุประจาํถ่ินของพื้นที่ลุมน้ําบาง
ปะกง และอาจสูญพันธุไปแลว (Vidthayanon, 2005) 

นอกจากนี้ พบปลาที่เปนชนิดพันธุนําเขา 2 ชนิด คือ ปลายี่สกเทศ Labeo  rohita  (Hamilton, 
1822) และปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) ซ่ึงปลาสองชนิดนี้ เปนปลาที่นิยมใชเปนปลา
ปลอยเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา จากการสํารวจพบแพรกระจายบริเวณอางเก็บน้ํา และพบในแหลงน้ํา
ธรรมชาติบางแหลง แตพบไดในปริมาณไมมากนัก 
 

2.  โครงสรางประชาคมปลาและการแพรกระจาย 
จากการสํารวจลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี โดยเปรียบเทียบปริมาณปลาเฉลี่ยที่พบใน

พื้นที่ พบวาพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีปริมาณปลาเฉลี่ย 1,312 ตัวตอ100ตารางเมตร นอยกวาพืน้ที่ลุมน้ํา
ปราจีนบุรีซ่ึงมีปริมาณปลาเฉลี่ย 1,690 ตัวตอ100ตารางเมตร โดยองคประกอบปลาชนิดเดนที่พบแตกตางกนั
คือ ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง ปลาวงศหลักคือปลาในวงศ Gobiidae รอยละ 43.01 วงศ Clupeidae รอยละ 
18.79 รองลงมาเปนวงศ Cyprinidae รอยละ 17.47 และวงศ Engraulidae รอยละ 7.19 สวนลุมน้าํปราจีนบุรี 
ปลากลุมเดนคอืปลาในวงศ Cyprinidae รอยละ 34.22  ถือเปนวงศหลัก รองลงมาเปนวงศ Clupeidae รอยละ 
22.61 วงศ Ambassidae รอยละ 16.04 และวงศ Gobiidae รอยละ 11.36 (ภาพที่ 2) ซ่ึงปลาวงศ Gobiidae ซ่ึง
เปนกลุมปลาบูน้ํากรอยขนาดเล็กหลายชนดิ วงศ Clupeidae และวงศ Engraulidae ที่เปนวงศเดนในลุมน้ําบาง
ปะกง ช้ีใหเหน็สภาพของแหลงน้ําซ่ึงติดตอกับน้ํากรอย อีกทั้งเปนผลจากการสํารวจโดยใชเครื่องมืออวนตาถี่ 
ทําใหไดกลุมปลาที่สํารวจพบครอบคลุมทุกขนาด  

 

2.1  การแพรกระจายของปลาตามลุมน้าํยอย เมื่อเปรียบเทียบการแพรกระจายของประชากรปลา
ในลุมน้ํายอยทั้ง 8 พื้นที่ โดยพิจารณาตามลักษณะการไหลของแมน้าํ และลักษณะทางกายภาพของแหลงน้ํา 
(type of water) จากการเปรียบเทียบลุมน้ํายอยในแตละลุมน้ําพบวา ลุมน้ําคลองทาลาด มีปริมาณปลาเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาเปนที่ราบแมน้ําบางปะกง คลองพระปรง คลองพระสะทึง แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง คลอง
หลวง แมน้ําหนุมาน และพบปริมาณปลาเฉลี่ยต่ําสุดในพื้นที่แมน้ํานครนายก (ตารางที่ 3 และภาพที่ 4) 
รายละเอียดดังนี้ 

2.1.1  ลุมน้ําบางปะกง พื้นทีลุ่มน้ําบางปะกง แบงออกเปน 4 ลุมน้ํายอย คือ  
- แมน้ํานครนายก สภาพพืน้ที่เปนลําธารหรือคลองขนาดเล็กไหลผานปาเขาใหญ น้ําใสไหลแรง 

พื้นเปนหิน แตในชวงน้ําหลากน้ําเปนตะกอนสีแดงขุน มีแหลงน้ําและลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไดแก คลองสาริกา 
คลองทาดาน คลองวังตะไคร คลองนางรอง คลองสัมพุง เปนตน มีปริมาณปลาเฉลี่ย 504 ตัวตอ100ตาราง
เมตร (ภาพที่ 4) องคประกอบชนิดเดนของปลาในพื้นที่ ไดแก กลุมปลาในวงศ Cyprinidae (รอยละ 31.012) 
รองลงมาเปนวงศ Clupeidae (รอยละ 29.178) วงศ Gobiidae (รอยละ 9.396) วงศ Sundasalangidae (รอยละ 
9.295) วงศ Belontiidae (รอยละ 5.924) (ภาพที่ 3) ชนดิของปลาที่พบสวนใหญเปนปลาที่พบเฉพาะในพื้นที่
ตนน้ํา และระบบนิเวศน้ําไหลไดแก ปลาจาด (Poropuntius deauratus) รอยละ 2.288 ปลากาง (Channa 

http://www.fishbase.org/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Platytropius
http://www.fishbase.org/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=50988
http://www.fishbase.org/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=14348
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Labeo
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=82
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=2031
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=2031
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=2787
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gachua ) รอยละ 1.007 ปลาคอเกาะชาง (Schistura kohchangensis) รอยละ 0.217 ปลาดัก (Amblyceps 
mangois) รอยละ 0.074 ปลาติดหิน (Homaloptera orthogoniata) รอยละ 0.041 ปลาชะโอน (Ompok 
kratensis) รอยละ 0.034 ปลาแคติดหนิ (Glyptothorax laoensis) รอยละ 0.007 และ นอกจากนี้ยังพบปลาชนิด
อ่ืนๆที่เปนชนดิเดน พบปรมิาณมากในพืน้ที่ไดแก ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) รอยละ 13.621 
ปลาเสือขางลาย (Systomus partipenzona) รอยละ 1.232  ปลาหมอชางเหยยีบ (Pristolepis fasciatus) รอยละ 
1.117 ปลาซิวสุมาตรา (Rasbora paviei) รอยละ 0.833 ปลาตะเพียนบงึ (Puntius brevis) รอยละ 0.704  ปลา
ตะเพยีนน้ําตก (Systomus binotatus) รอยละ 0.657 ปลาหนาหมอง (Osteocheilus lini) รอยละ 0.467 และปลา
ตะเพยีนทราย (Systomus aurotaeniatus) รอยละ 0.406 (ตารางผนวกที1่) 

- คลองทาลาด มีปริมาณปลาเฉลี่ย 2,604 ตวัตอ100ตารางเมตร (ภาพที่ 4) องคประกอบชนิดเดน
ของปลาในพืน้ที่ ไดแก กลุมปลาในวงศ Clupeidae (รอยละ 32.291) รองลงมาเปนวงศ Cyprinidae (รอยละ 
28.283) วงศ Engraulidae (รอยละ 16.382) และวงศ Gobiidae (รอยละ 10.780) (ภาพที่ 2) พบปลาชนิดเดน
ไดแก ปลาซิวแกว (Clupeichthys esarnensis) รอยละ 30.484 ปลาแปบหางดอก (Parachela maculicauda) 
รอยละ 6.803 ปลาซิวหนวดยาว (Esomus metalicus) รอยละ 4.638 ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) 
รอยละ 4.590 ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus) รอยละ 3.280  และปลาซิวหางกรรไกร (Rasbora 
trilineata) 1.770 (ตารางผนวกที่1) 

- คลองหลวง มีปริมาณปลาเฉลี่ย 726 ตวัตอ100ตารางเมตร (ภาพที่ 4) องคประกอบชนิดเดน
ของปลาในพืน้ที่ ไดแก กลุมปลาในวงศ Cyprinidae (รอยละ 54.545) รองลงมาเปนวงศ Gobiidae (รอยละ 
16.942) วงศ Belontiidae (รอยละ 4.959) วงศ Sundasalangidae วงศ Phallosteidae และวงศ Clupeidae (รอย
ละ 4.132) (ภาพที่ 3) โดยปลาที่เปนชนิดหลักในพื้นที่ไดแก ปลาไสตนัตาขาว (Cyclocheilichthys armatus) 
รอยละ 28.099 ปลาสรอยขาว (Hemichorhynchus siamensis) รอยละ 10.744 ปลาซิวแกว (Clupeichthys 
esarnensis) รอยละ 4.132 ปลากระดี่ (Trichogaster microlepis) รอยละ 3.306 ปลาแขยงขางลาย (Mystus 
mysticetus) รอยละ 2.479 (ตารางผนวกที่1) ชนิดปลาที่พบในพืน้ทีค่ลองหลวง เนื่องจากจํานวนความถี่ใน
การเก็บนอย ทําใหพบจํานวนชนิดปลานอยกวาลุมน้ําอ่ืนๆ แตมีจํานวนชนดิใกลเคียงกับการศึกษาของ 
SEATEC (2537, อางตาม บุญสง และคณะ, 2542) องคประกอบชนิดของปลาในพื้นที่ คือปลาในวงศ 
Cyprinidae เปนกลุมหลัก โดยปลาที่เปนชนิดหลักในพืน้ที่ไดแก ปลาไสตันตาขาว ปลาสรอยขาว ปลาซิว
แกว ปลากระดี่ และปลาแขยง 

- ที่ราบแมน้าํบางปะกง เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ําลงในระดับที่มากกวาแมน้ํา
นครนายกและแมน้ําปราจีนบุรี เนื่องจากตัวแมน้ําในบริเวณที่ศกึษามีพื้นที่คอนขางกวาง จึงใชการเก็บ
ตัวอยางสองวธีิคือ ใชอวนทับตล่ิงในบริเวณพื้นที่ริมฝง มีปริมาณเฉลี่ย 2,414 ตัวตอ100ตารางเมตร (ภาพที่ 4) 
องคประกอบชนิดเดนของปลาในพื้นที่ ไดแกวงศ Gobiidae (รอยละ 61.183) รองลงมาเปนวงศ Clupeidae 
(รอยละ 8.639) วงศ Cyprinidae (รอยละ 6.928) วงศ Engraulidae (รอยละ 6.003) และวงศ Phallosteidae 
(รอยละ 2.487) (ภาพที่ 3) ปลาที่พบสวนใหญเปนปลาขนาดเล็ก ไดแก กลุมปลากะตัก ซิวแกว และ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งปลาบูขนาดเล็กซึ่งมีหลายชนิด โดยชนิดของปลาที่พบเปนกลุมเดน ไดแกปลาบูใส 
(Gobiopterus chuno) รอยละ 61.291 ปลาซิวแกว (Corica saborna) รอยละ 7.553 ปลากะตักควาย 
(Stoephorus indicus) รอยละ 5.643 ปลาบูสมิธ (Phenacotstritus smithi) รอยละ 2.363 ปลาซิวควายหางไหม 
(Rasbora tonieri) รอยละ 1.721 และปลาบู (Redigobius sp.1) รอยละ 1.424 (ตารางผนวกที่1) 

และนอกจากนี้การเก็บตวัอยางปลาจากอวนลอมของชาวประมงบริเวณกลางแมน้ําบางปะกง
ตอนลาง บริเวณเขื่อนทดน้ําบางปะกง พบกลุมปลาชนิดเดนในพื้นที่ เปนกลุมปลาขนาดใหญขึ้น แตพบเพียง 
30 ชนิด มีปริมาณเฉลี่ย 581 ตัวตอ100ตารางเมตร ปลาชนิดเดนไดแก ปลาแขยงนวล (Mystus wolffi) รอยละ 
19.638 รองลงมาเปนปลาแปนเหลืองทอง (Liognathus decorus) รอยละ 12.661 ปลากระบาก (Chelon 
parmata) รอยละ 11.370 ปลากระบอก (Chelon tade) รอยละ 8.786 ปลามา (Boesemania microlepis) รอยละ 
7.752 ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) รอยละ 5.943 ปลาเสือพนน้ํา (Toxotes chatareus) รอยละ 4.910 
ปลากดทะเล (Arius maculates) รอยละ 4.13 ปลาเห็ดโคน (Silago shihama) รอยละ 4.134 ปลาซิวควายหาง
ไหม (Rasbora tonieri) รอยละ 3.876 เนื่องจากชนิดของเครื่องมือซ่ึงมีตาขนาดใหญกวาอวนทับตลิ่ง จึงทําให
ไดกลุมปลาขนาดใหญกวา 

 

2.1.2  ลุมน้ําปราจีนบุรี แมน้าํปราจีนบุรี แบงออกเปน 4 ลุมน้ํายอย คือ  
- คลองพระสะทึง ลักษณะเปนคลองขนาดใหญ ซ่ึงบริเวณนี้จะเปนพืน้ที่น้ําจืดตลอดทั้งป มี

ปริมาณปลาเฉลี่ย 1,569 ตวัตอ100ตารางเมตร (ภาพที่ 4) องคประกอบชนิดเดนของปลาในพื้นที่ ไดแก กลุม
ปลาในวงศ Cyprinidae (รอยละ 38.650) รองลงมาเปนวงศ Gobiidae (รอยละ 28.569) วงศ Ambassidae (รอย
ละ 11.055) วงศ Clupeidae (รอยละ 8.414) วงศ Phallosteidae (รอยละ 6.543) (ภาพที ่3)  ชนิดของปลาที่พบ
เปนปลาที่พบเฉพาะในพื้นทีต่นน้ํา และระบบนิเวศน้ําไหลไดแก ปลาติดหิน (Homaloptera orthogoniata) 
รอยละ 0.149 ปลาคอมัศยะ (Nemacheilus masyae) รอยละ 0.006 และปลาคอ (Tuberoschistura 
cambodgiensis) รอยละ 0.018 นอกจากนีย้ังพบองคประกอบชนิดที่สําคัญเปนกลุมปลาซิวหางแดง (Rasbora 
borapetensis) รอยละ 14.299 รองลงมาเปน ปลาแปนแกว (Parambassis siamensis) รอยละ 9.961 ปลาหนาม
หลัง (Mystacoleucus marginatus) รอยละ 4.476 ปลาแปบหางดอก (Parachela maculicauda) รอยละ 5.952
ปลาซิวเจาฟา (Amblypharyngodon chulabhornae) รอยละ 4.398 ปลาซิวแกว (Clupeichthys aesarnensis) 
รอยละ 2.193 ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus) รอยละ 2.187  ปลาไสตัน (Cyclocheilichthys 
armatus) รอยละ 1.793 (ตารางผนวกที่1) 
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ภาพที ่2  ปริมาณปลาวงศหลักในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี ระหวางเดือน 

                             มกราคม 2548 ถึงเดือนมถุินายน 2549 
 

- คลองพระปรง มีปริมาณปลาเฉลี่ย 2,130 ตัวตอ100ตารางเมตร (ภาพที่ 4) องคประกอบชนิด
เดนของปลาในพื้นที่ ไดแก กลุมปลาในวงศ Cyprinidae (รอยละ 33.523) รองลงมาเปนวงศ Clupeidae (รอย
ละ 29.371) วงศ Ambassidae (รอยละ 22.174) วงศ Gobiidae (รอยละ 4.575) วงศ Sundasalangidae รอยละ 
4.418) (ภาพที่ 3) องคประกอบปลาชนดิเดนเปน ปลาซิวแกว (Clupeichthys aesarnensis) รอยละ 29.167 
รองลงมาเปนปลาแปนแกว (Parambassis siamensis) รอยละ 22.010 ปลาซิวหางแดง (Rasbora 
borapetensis) รอยละ 16.516  ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus marginatus) รอยละ 3.048 ปลาแปบหางดอก 
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(Parachela maculicauda) รอยละ 2.729 ปลาแปบ (Parachela oxygastroides) รอยละ 1.637 ปลาเสือสุมาตรา 
(Systomus partipenzona) รอยละ 1.608 ปลารากกลวย (Acanthopsis coichorhynchos) รอยละ 1.061 ปลา
ไสตัน (Cyclocheilichthys armatus) รอยละ 0.870 ชนิดของปลาที่พบเปนปลาที่พบเฉพาะในพื้นทีต่นน้ํา และ
ระบบนิเวศน้ําไหลไดแกปลาติดหิน (Homaloptera orthogoniata) รอยละ 0.084 ปลาคอมัศยะ (Nemacheilus 
masyae) รอยละ 0.225 ปลาคอเกาะชาง (Schistura kohchangensis) รอยละ 0.022 และปลาคอ 
(Tuberoschistura cambodgiensis) รอยละ 0.075 (ตารางผนวกที่1) 

- แมน้ําหนุมาน มีปริมาณปลาเฉลี่ย 683 ตัวตอ100ตารางเมตร (ภาพที่ 4) องคประกอบชนิดเดน
ของปลาในพืน้ที่ ไดแก กลุมปลาในวงศ Cyprinidae (รอยละ 41.113) รองลงมาเปนวงศ Cobitidae (รอยละ 
33.934) วงศ Clupeidae (รอยละ 6.787) และวงศ Sundasalangidae (รอยละ 6.396) (ภาพที่ 3)  องคประกอบ
ปลาชนิดเดนเปน ปลารากกลวย (Acanthopsis coichorhynchos) รอยละ 20.850 รองลงมาเปน ปลารากกลวย
แคระ (Acanthopsoides gracilentus) รอยละ 11.035 ปลาแปบหางดอก (Parachela maculicauda) รอยละ 
7.519 ปลาซิวแกว (Clupeichthys aesarnensis) รอยละ 6.787 ปลากะทิ (Cyclocheilichthys heteronema) รอย
ละ 4.883 ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) รอยละ 4.199 ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus 
marginatus) รอยละ 4.102 ชนิดของปลาที่พบเฉพาะในพื้นที่ตนน้ําและระบบนิเวศน้าํไหลที่พบในพืน้ที่ 
ไดแก ปลาติดหิน (Homaloptera orthogoniata) รอยละ 0.146 และปลาคอ (Tuberoschistura cambodgiensis) 
รอยละ 2.441 (ตารางผนวกที่1) การศึกษาครั้งนี้พบพบปริมาณปลามากกวา เนื่องจากการใชเครื่องมือที่มีตา
ของอวนขนาดเล็กกวาในการศึกษาของบุญสง และคณะ (2542)  

- แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง มีปริมาณปลาเฉลี่ย 1,310 ตัวตอ100ตารางเมตร (ภาพที่ 4) 
องคประกอบชนิดเดนของปลาในพื้นที่ ไดแก วงศ Clupeidae (รอยละ 29.487) รองลงมาเปนวงศ Cyprinidae 
(รอยละ 25.849) วงศ Sundasalangidae (รอยละ 25.786) วงศ Ambassidae (รอยละ 5.292) วงศ Gobiidae 
(รอยละ 5.25) (ภาพที่ 3)  โดยองคประกอบชนิดเดนในแมน้ํา ไดแก ปลาซิวแกว (Clupeichthys aesarnensis) 
รอยละ 27.629 ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus) รอยละ 14.209 ปลาแปนแกว (Parambassis 
siamensis) รอยละ 4.987 ปลาไสตันตาขาว (Cyclocheilichthys armatus) รอยละ 1.755 ปลาแปปหางดอก 
(Parachela maculicauda) รอยละ 1.094 ปลากะตักควาย (Stoephorus indicus) รอยละ 1.107  ปลา
ตะเพยีนทอง (Barbonymus altus) รอยละ 1.069 ปลากะมัง (Puntioplites proctozysron) รอยละ 1.069 ปลา
หมอชางเหยียบ (Pristolepis fasciatus) รอยละ 0.903 ปลารากกลวย (Acanthopsis coichorhynchos) รอยละ 
0.903 (ตารางผนวกที่1) 
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ภาพที ่3   รอยละของปลาวงศหลักในลุมน้าํยอยของลุมน้าํบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี ระหวางเดอืน

มกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 (ลุมน้ํายอย   N: แมน้ํานครนายก, B1: คลองทาลาด, B2: 
คลองหลวง, B3: ที่ราบแมน้ําบางปะกง, P1: คลองพระสะทึง, P2: คลองพระปรง, P3: แมน้ําหนุ
มาน และP4: แมน้ําปราจีนบุรี ตอนลาง) 
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ลุมน้ําบางปะกง
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ภาพที่ 4   จํานวนชนดิและปริมาณปลาในลุมน้ํายอยของลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี ระหวางเดือน
มกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 (ลุมน้ํายอย   N: แมน้ํานครนายก, B1: คลองทาลาด, B2: 
คลองหลวง, B3: ที่ราบแมน้ําบางปะกง, P1: คลองพระสะทึง, P2: คลองพระปรง, P3: แมน้ําหนุ
มาน และP4: แมน้ําปราจีนบุรี ตอนลาง) 

 

2.2  การแพรกระจายของปลาตามฤดูกาล  
ชนิด และปริมาณปลาในพื้นที่ลุมน้ํายอยของลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี มีความ

แตกตางกนัตามฤดูกาล โดยลุมน้ําบางปะกงมีปริมาณปลาเฉลี่ยในฤดแูลงมากกวาในฤดูฝน (1,458 และ 1,119 
ตัวตอ100ตารางเมตร) สวนลุมน้ําปราจีนบุรีมีปริมาณปลาเฉลี่ยในฤดแูลงต่ํากวาฤดฝูน (1,519 และ 1,678 ตัว
ตอ100ตารางเมตร) และเมือ่เปรียบเทียบลุมน้ํายอยพบวา คลองพระสะทึง แมน้ําหนุมาน แมน้าํนครนายก 
และที่ราบแมน้ําบางปะกงในฤดูแลงมีปริมาณปลาเฉลี่ยสูงกวาในฤดูฝน สวนแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง คลอง
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ทาลาด และ คลองพระปรงในฤดูแลงมีปริมาณปลาเฉลี่ยต่ํากวาในฤดฝูน สวนพืน้ทีค่ลองหลวงมีการสํารวจ
เพียงครั้งเดยีวในฤดูฝน (ภาพที่ 5) การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของบุญสง และคณะ (2542) ใน
พื้นที่แมน้ําหนุมานที่พบปรมิาณปลาชุกชมุมากในชวงน้าํลด สวนที่ราบแมน้ําบางปะกงซึ่งผลการศึกษา
แตกตางจากกรรณิกา (2545) ที่พบปริมาณปลาในฤดูฝนสูงกวาในฤดแูลง อาจเนื่องมาจากความแตกตางของ
พื้นที่ศึกษา และเครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยาง ประกอบกับพื้นทีลุ่มน้ําบางปะกงในฤดูฝนมีกระแสน้ําแรง 
ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญในการใชเครื่องมือรวบรวมตัวอยาง ทําใหไดผลการศึกษาตางกัน  

บริเวณที่ราบแมน้ําบางปะกง เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบของความเค็มในพื้นทีม่ากกวาลุม
น้ํายอยอ่ืนๆในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี เนื่องจากเปนบริเวณติดตอกับอาวไทยโดยตรง 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มในฤดูแลง (ในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน) 
เนื่องจากน้ําเคม็หนุนสูง ทําใหพื้นทีเ่ปลี่ยนแปลงจากระบบนิเวศน้ําจืดเปนระบบนิเวศน้ํากรอย โดยพบความ
เค็มสูงถึง 18 สวนในพันสวนที่บริเวณแมน้ําบางปะกงสถานี ต.ปากน้ํา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา การ
แพรกระจายของชนิดปลาในพื้นที่ระบบนิเวศน้ํากรอยของพื้นที่ราบแมน้ําบางปะกง โดยเฉพาะบริเวณเหนือ
เขื่อนทดน้ํา จะมีการแพรกระจายขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงความเคม็ของน้ํา โดยชนิดปลาน้ํากรอยที่พบ
อพยพเขามาในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบางปะกงในเขต อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี ไดแก ปลาแปนเหลืองทอง 
ปลาสาก ปลาเห็ดโคน ปลาตะกรับ ปลามาหรือปลาหางกิว่ และปลากะพงขาว นอกจากนี้ยังพบปลาน้ํากรอย
เชน ปลาดุกทะเลสามารถอพยพไดถึงบริเวณแมน้ําปราจีนบุรีเขต อําเภอเมือง จังหวดัปราจีนบุรีในชวงตนฤดู
ฝน และพบปลามาหรือปลาหางกิ่ว ซ่ึงเปนปลาน้ํากรอย อพยพถึงพื้นทีแ่มน้ํานครนายกตอนลางในเขต อําเภอ
องครักษในฤดูฝน โดยปลาทะเลที่พบสวนใหญเปนกลุมปลาวัยรุน สอดคลองกบัการศึกษาของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2548) ที่กลาววา ปลาน้ํากรอยบางชนิดมีการเคลื่อนยายเขาไปวางไขบริเวณ
ตนน้ํา ในขณะที่บางชนิดเคลื่อนยายไปวางไขบริเวณปากแมน้ํา นอกจากนีย้ังพบกลุมปลาน้ําจืด เชน ปลา
ตะเพยีน ปลากะมัง และปลาซิวควายหางไหม มีการอพยพเคลื่อนที่เขามาบริเวณระบบนิเวศน้ํากรอยในชวง
ฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลาก (ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) ซ่ึงเห็นไดชัดในพื้นที่ตอนลางของลุมน้ํา
ปราจีนบุรี เนื่องจากปริมาณน้ําฝนเปนตัวกระตุนใหมีการผสมพันธุและวางไขของปลาน้ําจืด ตลอดจน
กระตุนใหมีการอพยพเคลื่อนที่เขามาในแมน้ําในเขตน้ํากรอย ซ่ึงปลาเหลานี้เปนกลุมที่สามารถปรับตัวไดดี
กับการเปลี่ยนแปลงความเคม็ และยังเปนตัวช้ีใหเหน็ถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มในพื้นที่  
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ภาพที่ 5  ปริมาณปลาเฉลี่ยในลุมน้ํายอยของลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรีในแตละฤดูกาล ระหวาง  
                เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 (ลุมน้ํายอย   N: แมน้ํานครนายก, B1: คลองทาลาด, 

B2: คลองหลวง, B3: ที่ราบแมน้ําบางปะกง, P1: คลองพระสะทึง, P2: คลองพระปรง, P3: แมน้ํา
หนุมาน และP4: แมน้ําปราจนีบุรี ตอนลาง) 
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3. ดัชนีทางนิเวศวิทยา 
3.1 ดัชนีความชุกชุมหรือดชันีความมากชนิด (species richness index) ซ่ึงคํานวณจากจํานวน

ชนิดที่พบและจํานวนตัวทีพ่บทั้งหมด โดยใชวิธีการของ Margalef Index พบวาในพืน้ที่ลุมน้ําบางปะกงและ
ลุมน้ําปราจีนบุรี มีคาเฉลี่ย 3.39 และ 5.73 ตามลําดับ พบคามากสุดในพื้นที่แมน้ําหนุมาน รองลงมาเปนแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลาง คลองพระปรง คลองพระสะทึง ที่ราบแมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก คลองทาลาด และ
คลองหลวง มีคาเทากับ 6.51, 5.89, 5.31, 5.21, 4.12, 3.64, 3.11 และ 2.70 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) แสดงถึง
ความหลากหลายของปลาในพื้นที่สํารวจในชวงเวลาทีสํ่ารวจ ซ่ึงในคลองหลวงพบจํานวนชนิดปลานอยที่สุด
ในการศึกษาครั้งนี้ทําใหคาดชันีความมากชนิดต่ํา 

3.2 ดัชนีความสม่ําเสมอหรือดัชนคีวามเทาเทียม (evenness index หรือ equitability index) ใช
วิธีการของ Pielou Index บงบอกถึงการแพรกระจายของปลาในพื้นทีสํ่ารวจ พบวาในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง
และลุมน้ําปราจีนบุรี มีคาเฉลี่ย 0.61 และ 0.64 ตามลําดับ มีคาดัชนคีวามสม่ําเสมอมากสุดในแมน้ําหนุมาน 
รองลงมาเปน คลองหลวง แมน้ํานครนายก คลองพระสะทึง คลองพระปรง แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง ที่ราบ
แมน้ําบางปะกง และคลองทาลาด มีคาเทากับ 0.71, 0.68, 0.66, 0.65, 0.62, 0.61, 0.56 และ 0.49 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2)  

3.3 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพนัธุ (diversity index) คํานวณตามวิธีการของ Shannon-
Weiner’s Diversity Index ซ่ึงเปนสูตรที่นิยมอยางแพรหลายทางนิเวศวิทยา และชวีวิทยา คํานวณจากจํานวน
ชนิด และปรมิาณที่พบในแตละจุดสํารวจ พบวาในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี มีคาเฉลี่ย 1.80 
และ 2.30 ตามลําดับ พื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดและปริมาณปลามากที่สุดคือ แมน้ําหนุมาน 
รองลงมาเปน คลองพระปรง แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง คลองพระสะทึง คลองหลวง แมน้ํานครนายก ที่ราบ
แมน้ําบางปะกง และคลองทาลาด มีคาเทากับ 2.31, 2.31, 2.23, 2.03, 1.95, 1.87, 1.80 และ 1.58 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2) สอดคลองกับการศึกษาของบุญสง และคณะ (2542) ที่รายงานวาแมน้ําหนมุานมีความ
หลากหลายของชนิดพันธุสูง เมื่อเทียบกับลุมน้ําอ่ืนๆที่มีขนาดใกลเคยีงกัน และถึงแมวาลุมน้ํายอยในลุมน้ํา
บางปะกงจะพบจํานวนชนิดปลาหลากหลายกวาลุมน้ํายอยในลุมน้ําปราจีนบุรี แตกลับพบวาดชันีความ
หลากหลายของชนิดพันธุปลาในลุมน้ําบางปะกงมีคาเฉลีย่รวมต่ํากวาของลุมน้ําปราจีนบุรี เนื่องจากในแตละ
ชนิดที่พบนัน้มีปริมาณไมสม่ําเสมอกัน มีชนิดใดชนิดหนึ่งมีปริมาณมากจนเปนชนิดเดนในพื้นที่ ทําใหคา
ความสม่ําเสมอต่ํากวา และสงผลใหคาดัชนีความหลากหลายของชนดิพันธุต่ํา ตามไปดวย 

3.4 ดัชนีความคลายคลงึกัน (similarity index) เปนคาที่บอกถึงระดบัความคลายคลึงกันของ
ชนิดและจํานวนตวัภายในชนิดของสิ่งมีชีวิตจากการเปรยีบเทียบตวัอยางสุม 2 ตัวอยาง วามีความเหมือนกนั
หรือแตกตางกนัมากนอยเพยีงไร ทําใหทราบวาโครงสรางสิ่งมีชีวิตที่พบในแตละบริเวณทีน่ํามาเปรยีบเทยีบ
กันมีองคประกอบของชนิดและจํานวนตวัภายในชนดิทีค่ลายคลึงกันหรือไม และมีคาอยูในระดับใด ใช
วิธีการคํานวณตามคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงแบบ Bray-Curtis ผลการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธิ์ความ
คลายคลึงของคูจุดสํารวจในลุมน้ําปราจีนบุรี มีคารอยละ  49.93 – 61.71  ซ่ึงมีคาสูงกวาคาสัมประสิทธิ์ความ
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คลายคลึงในลุมน้ําบางปะกงที่มีคารอยละ  34.88 – 46.12  แสดงวา ชนิดและปรมิาณปลาที่พบในลุมน้ํา
ปราจีนบุรีมีความคลายคลึงกันมากกวาชนิดและปริมาณปลาที่พบในลุมน้ําบางปะกง  เมื่อพิจารณาลุมน้ํายอย
ในลุมน้ําบางปะกง พบวาชนิดและปริมาณปลาในแตละคูของลุมน้ํายอยมีคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงกัน
ต่ํากวารอยละ 50  สวนลุมน้ํายอยในลุมน้ําปราจีนบุรี พบวาชนิดและปริมาณปลาในคูลุมน้ํายอยคลองพระ
สะทึง  ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน มีคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงมากกวารอย
ละ 50  และลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง พบมีคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงกับลุมน้ํายอยอ่ืน ๆ  มีคา
ต่ํากวารอยละ 50  (ตารางที่ 3)   
 

ตารางที่ 2  จํานวนชนิด ปริมาณ และดัชนทีางนิเวศวิทยาของปลาในพืน้ที่ลุมน้ําบางปะกง และแมน้ํา 
ปราจีนบุรี ระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 

 

จํานวน ปริมาณปลาเฉลี่ย Species Evenness Diversity 

ลุมน้ํายอย ชนิด (ตัวตอ100ตารางเมตร) richness index index 

แมน้ํานครนายก 102 504 3.64 0.66 1.87 

คลองทาลาด 55 2,604 3.11 0.49 1.58 

คลองหลวง 35 726 2.70 0.68 1.95 

ที่ราบแมน้ําบางปะกง 106 2,414 4.12 0.61 1.80 

ลุมน้ําบางปะกง 146 1562 3.39 0.61 1.80 

คลองพระสะทึง 84 1,569 5.21 0.56 2.03 

คลองพระปรง 94 2,130 5.31 0.65 2.31 

แมน้ําหนุมาน 71 683 6.51 0.71 2.61 

แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 102 1,310 5.89 0.62 2.23 

ลุมน้ําปราจีนบุรี 135 1,432 5.73 0.64 2.30 
 

3.5 การแพรกระจายและการเปลี่ยนแปลงประชาคมปลา ดวยวิธีวิเคราะหการจัดกลุม (Cluster 
analysis) และการจัดลําดับ (Ordination multi-dimentional scaling) การจัดกลุมความคลายคลึงประชากรปลา
ในลุมน้ํายอย ตามโครงสรางของประชาคมปลาที่พบแตกตางกันอาจเนื่องมาจากอิทธิพลโดยตรงจากลักษณะ
สภาพนิเวศวิทยาของจุดสํารวจที่แตกตางกนั และจํานวน โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมทีร่ะดับความ
คลายคลึง 50.44 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 6 และ 7) คือ  

กลุมที่ 1 ประชากรปลาในพืน้ที่ราบแมน้ําบางปะกง  
กลุมที่ 2 ประชากรปลาในคลองหลวง  
กลุมที่ 3 ซ่ึงเปนกลุมใหญ ประกอบดวย แมน้ํานครนายก คลองพระสะทึง คลองพระปรง คลอง

ทาลาด คลองหลวง และแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง  
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ตารางที่ 3  สัมประสิทธิความคลายคลึงของประชาคมปลาในลุมน้ํายอยของลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ํา 
ปราจีนบุรี ระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549  

 

  B1 B2 B3 N B1 B2 B3 N 
B1         

B2 41.30  43.76 + 4.95    
B3 46.12 34.88       

N 47.44 47.86 44.99  46.83 +  8.50   
P1 60.17 45.60 46.61 55.76     
P2 60.56 38.15 33.65 54.37 61.71  55.14 +  4.45 
P3 47.30 41.97 36.96 54.05 55.44 57.63   
P4 48.97 38.25 38.22 48.81 49.93 55.67 50.44  

 

หมายเหตุ ลุมน้ํายอย   N: แมน้ํานครนายก, B1: คลองทาลาด, B2: คลองหลวง, B3: ที่ราบแมน้ําบางปะกง, 
P1: คลองพระสะทึง, P2: คลองพระปรง, P3: แมน้ําหนุมาน และP4: แมน้ําปราจีนบรีุ ตอนลาง 

 
 

 

 50.44% 
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ภาพที่ 6    การจัดกลุมของการวิเคราะห Cluster analysis ของประชากรปลาแตละลุมน้ํายอยในลุมน้ํา          

บางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี ระหวางเดอืนมกราคม 2548 ถึงเดือนมถุินายน 2549 
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ภาพที่ 7    การจัดกลุมจากการวิเคราะห MDS ของประชากรปลาแตละลุมน้ํายอยในลุมน้ําบางปะกง และ     
ลุมน้ําปราจีนบุรี ระหวางเดอืนมกราคม 2548 ถึงเดือนมถุินายน 2549 (ลุมน้ํายอย   N: แมน้ํา
นครนายก, B1: คลองทาลาด, B2: คลองหลวง, B3: ที่ราบแมน้ําบางปะกง, P1: คลองพระสะทึง, 
P2: คลองพระปรง, P3: แมน้าํหนุมาน และ P4: แมน้ําปราจีนบุรี ตอนลาง) 

 

จากผลการวิเคราะหการจดักลุมความคลายคลึงของชนิดและปริมาณปลาเปรียบเทียบที่พบทั้ง 2 
ลุมน้ํา พบวาในลุมน้ําบางปะกง พบชนดิและปริมาณปลาในลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยแมน้ํา
นครนายก มคีวามคลายคลึงกัน และพบชนิดและปรมิาณปลาแตกตางจากลุมน้ํายอยคลองหลวง และลุม
น้ํายอยที่ราบบางปะกง  สวนลุมน้ําปราจนีบุรีนั้น ลุมน้าํยอยคลองพระปรง ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และ
ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน พบชนดิและปริมาณปลามีความคลายคลึงกัน และพบชนิดและปริมาณปลาปลามี
ความแตกตางกับลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง   

เมื่อนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงและความแตกตาง
ในลุมน้ําบางปะกงพบชนิดและปริมาณปลาในลุมน้ํายอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยแมน้ํานครนายก มีความ
คลายคลึงกันที่คาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงรอยละ 51.44  โดยพบปลาซิวแกว  ปลาบูใส ปลาอมไขน้ําจืด 
และปลาซิวหางแดง  ที่คาความคลายคลึงรอยละ  16.11,  8.05,  7.78  และ 7.53  ตามลําดับ  และมีคา
สัมประสิทธิ์ความแตกตางกบัลุมน้ํายอยคลองหลวงรอยละ  55.41  โดยพบปริมาณปลาไสตันตาขาว และ
ปลาสรอยขาว ในลุมน้ํายอยคลองหลวงมีปริมาณสูงกวา แตพบปริมาณปลาซิวแกวมีปริมาณต่ํากวา  และมีคา
สัมประสิทธิ์แตกตางจากลุมน้ํายอยที่ราบบางปะกงรอยละ  53.43  โดยพบปริมาณปลาบูใส ในลุมน้ํายอยที่
ราบบางปะกง มีปริมาณสูงกวา แตพบปรมิาณปลาซิวแกว และปลาซวิหางแดง มีปริมาณต่ํากวา (ตารางที่ 4 
และ 5) สวนลุมน้ํายอยในลุมน้ําปราจีนบรีุ พบชนิดและปริมาณปลาในลุมน้ํายอยคลองพระปรง  ลุมน้ํายอย
คลองพระสะทึง  และลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน มีความคลายคลึงกันที่คาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงรอยละ 
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59.53  โดยพบปลาซิวแกว  ปลาซิวหางแดง  ปลาอมไขน้ําจืด และปลาแปบบหางดอก มีคาความคลายคลึง
รอยละ 8.30, 7.77, 7.73 และ 5.46 ตามลําดับ และมีคาสัมประสิทธิ์ความแตกตางจากลุมน้ํายอยแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลางรอยละ 47.51 จากการพบปริมาณปลาถั่วงอกและปลาตะเพยีนที่พบในลุมน้ํายอยแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลางมีปริมาณสูงกวาทีพ่บในลุมน้ํายอยคลองพระปรง ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุม
น้ํายอยแมน้ําหนุมาน แตพบปริมาณปลาซิวหางแดงมีปริมาณต่ํากวา   (ตารางที่ 6 และ 7) 
  

ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะห similarity percentage แสดงคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึง ของประชาคมปลาที่
พบในแตละลุมน้ํายอยในลุมน้ําบางปะกง ระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 

 
เปรียบเทียบ 
ภายในกลุม 

คาสัมประสิทธิ์ 
ความคลายคลึงเฉลี่ย 

ชนิดปลา 
คารอยละของ 
ความคลายคลึง 

แมน้ํานครนายก 51.44 Clupeichthys aesarnensis   ซิวแกว 16.11 
และคลองทาลาด  Gobiopterus chuno บูใส 8.05 
  Parambassis siamensis อมไขน้ําจืด 7.78 
  Rasbora borapetensis           ซิวหางแดง 7.53 
  Corica soborna                 ซิวแกว 4.83 

 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห dissimilarity percentage แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแตกตาง ของประชาคมปลา
ที่พบในแตละลุมน้ํายอยในลุมน้ําบางปะกง ระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 

 

เปรียบเทียบ 
ระหวางกลุม 

คาสัมประสิทธิ์ 
ความแตกตางเฉลี่ย 

ชนิดปลา 
คารอยละของ 
ความแตกตาง 

แมน้ํานครนายก 55.41 Cyclocheilichthys armatus ไสตันตาขาว 8.40 
และคลองทาลาด  Clupeichthys aesarnensis   ซิวแกว 5.30 

กับ  Henichorhynchus siamensis สรอยขาว 4.78 
คลองหลวง  Stoephorus indicus กะตัก 3.77 
แมน้ํานครนายก 53.43 Gobiopterus chuno บูใส 10.54 
และคลองทาลาด  Clupeichthys aesarnensis   ซิวแกว 7.81 

กับ  Parambassis siamensis แปนแกว 3.69 
ที่ราบบางปะกง  Stoephorus indicus                  กะตักควาย 3.68 
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ตารางที่ 6   ผลการวิเคราะห similarity percentage แสดงคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึง ของประชาคมปลาที่ 
     พบในแตละลุมน้ํายอยในลุมน้ําปราจีนบุรี ระหวางเดอืนมกราคม 2548 ถึงเดือนมถุินายน 2549 

 

เปรียบเทียบ 
ภายในกลุม 

คาสัมประสิทธิ์ 
ความคลายคลึงเฉลี่ย 

ชนิดปลา 
คารอยละของ 
ความคลายคลึง 

คลองพระปรง 59.53 Clupeichthys aesarnensis   ซิวแกว 8.30 
คลองพระสะทึง  Rasbora borapetensis                ซิวหางแดง 7.77 
และแมน้ําหนุมาน  Parambassis siamensis อมไขน้ําจืด 7.73 
  Parachela maculicauda แปบหางดอก 5.46 

 

ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห dissimilarity percentage แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแตกตาง ของประชาคมปลา
ที่พบในแตละลุมน้ํายอยในลุมน้ําปราจีนบรีุ ระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 

 

เปรียบเทียบ 
ระหวางกลุม 

คาสัมประสิทธิ์ 
ความแตกตางเฉลี่ย 

ชนิดปลา 
คารอยละของ 
ความแตกตาง 

คลองพระปรง 47.51 Sundasalanx mekongensis ถั่วงอก 7.33 
คลองพระสะทึง  Barbodes  gonionotus ตะเพียน 5.35 
และแมน้ําหนุมาน  Rasbora borapetensis           ซิวหางแดง 4.89 

กับ  Clupeichthys aesarnensis   ซิวแกว 3.41 
แมน้ําปราจีนบุรี  Gobiopterus chuno บูใส 3.15 
ตอนลาง     

 

 จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงวาลักษณะพื้นที่ในลุมน้ํายอยของแตละลุมน้ํา มีความแตกตาง
กัน โดยลักษณะลุมน้ํายอยที่เปนลําคลอง และลําน้ําสาขา พบปลาซิวแกว  ปลาอมไขน้ําจืด และปลาซิวหาง
แดง เปนประจํา  ลักษณะลุมยอยที่เปนแมน้ํา เชน ลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนตอนลาง ลุมน้ํายอยคลองหลวง มัก
พบปลาที่พบไดทั่วไปในลักษณะพื้นที่ที่เปนแมน้ํา เชน ปลาตะเพียน ปลาไสตันตาขาว และปลาสรอยขาว 
เปนประจํา  สวนลักษณะลุมน้ํายอยที่ที่ติดตอกับเขตน้ํากรอยและทะเล พบปลาบูใสเปนชนิดที่พบเปนประจํา 
นอกจากนี้ยังพบชนิดปลาที่อยูอาศัยในพื้นที่จําเพาะเขตน้ํากรอย เชน ปลากะตัก ปลาตับเตา ปลากดทะเล 
ปลากดแดง ปลากระบอก ปลาตะกรับ ปลามา ปลาสาก ปลาเห็ดโคน ปลาแปนเหลืองทอง ปลาอุก ปลากะพง
ลาย ปลาบูเกล็ดแข็ง และปลากระพง  
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สรุปผลการศึกษา 
 

1. ความหลากชนิดของปลาในพื้นท่ีลุมน้ําบางปะกงตอนบน  
พื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรีเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสงู เนื่องจาก

มีระบบนิเวศที่แตกตางกนัตั้งแตพื้นที่ตนน้ําในจังหวัดนครนายก และแมน้ําปราจนีบุรีจนถึงพื้นที่น้ํากรอยใน
จังหวดัฉะเชิงเทรา  พบปลาทั้งหมด 173 ชนิด จาก 14 อันดับ 47 วงศ เปนปลาในลุมน้ําบางปะกง 146 ชนิด 
และลุมน้ําปราจีนบุรี 135 ชนิด โดยลุมน้ําที่มีความหลากชนดิของปลามากที่สุดคือ ที่ราบแมน้ําบางปะกง 
รองลงมาเปน แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง แมน้ํานครนายก คลองพระปรง คลองพระสะทึง แมน้ําหนุมาน 
คลองทาลาด และ พื้นที่ที่พบความหลากชนิดต่ําที่สุดทีค่ลองหลวง องคประกอบชนิดหลักของปลาที่พบ มี
ทั้งปลาน้ําจืด และปลาน้ํากรอยซ่ึงจะพบไดในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง กลุมปลาวงศที่มีความหลากชนิดมาก
ที่สุดคือวงศปลาตะเพียน สรอย และซิว รองลงมาเปนวงศปลาบู วงศปลากดและแขยง วงศปลาเนือ้ออน และ
วงศปลาหมู ลุมน้ําคลองพระสะทึง คลองพระปรง แมน้ําหนุมาน คลองหลวง แมน้ํานครนายก มี
องคประกอบชนิดที่ประกอบดวยปลาวงศปลาตะเพียน สรอย ซิว เปนสวนใหญ สวนลุมน้ําบางปะกง มี
องคประกอบหลักเปนวงศปลาบู ลุมน้ําคลองทาลาด และแมน้ําปราจีนบุรีตอนลางมีองคประกอบหลักเปน
วงศปลาซิวแกว  

ผลการศึกษาในบริเวณลุมน้าํบางปะกง แสดงถึงความอุดมสมบรูณของทรัพยากรปลาในดาน
ความหลากหลายชนิดของปลา เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาโครงสรางประชากรปลาในลุมน้ําบางปะกงใน
อดีต พบปลาชนิดที่อาศัยบริเวณนี้มีจํานวนมากกวา 97 ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงปลาชนิดเดนคือจากกลุมปลา
สรอย ปลาชะโอนหรือปลาน้ําเงิน และปลากระสง ในชวงป 2544-2545 มาเปนกลุมปลาซิวควายหางไหม 
ปลาตะเพียนขาว และปลาแขยงนวลในปจจุบัน สวนกลุมปลาน้ํากรอยมีการเปลี่ยนแปลงชนิดเดนจากกลุม
ปลาตะกรับ ปลาแขยงนวล อีกง กระบอก และปลาขาวเมา พบปลาในกลุมเดยีวกันเพิ่มจํานวนมากขึ้น 
โดยเฉพาะปลากดทะเลและเพิ่มปริมาณเปนปลาชนิดเดนในปจจุบัน แสดงใหเหน็ถึงการเขามาใชประโยชน
ของปลาในพืน้ที่ ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย เปนแหลงอาหาร เปนแหลงผสมพันธุ และอนุบาลตัวออนของปลา
น้ําจืดและปลาทะเล นอกจากนี้ ชนิดปลาที่มีการอพยพเขาออกในพืน้ที่แบงเปน 2 ลักษณะคือ ปลาน้ํากรอยที่
พบอพยพเขามาในเขตน้ําจดื ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้าํบางปะกงไดแก ปลาแปนเหลืองทอง ปลาสาก ปลา
เห็ดโคน ปลาตะกรับ ปลามาหรือปลาหางกิ่ว และปลากะพงขาว พบปลาดุกทะเลสามารถอพยพไดถึงบริเวณ
แมน้ําปราจีนบุรีในชวงตนฤดูฝน และพบปลามาหรือปลาหางกิ่ว อพยพถึงพื้นทีแ่มน้ํานครนายกตอนลางใน
ฤดูฝน โดยปลาทะเลที่พบสวนใหญเปนกลุมปลาวัยรุน นอกจากนีย้ังพบกลุมปลาน้ําจืด เชน ปลาตะเพียน 
ปลากะมัง และปลาซิวควายหางไหม มกีารอพยพเคลื่อนที่เขามาบริเวณระบบนเิวศน้ํากรอยในชวงฤดูฝนหรือ
ฤดูน้ําหลาก (ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) ซ่ึงเห็นไดชัดในพื้นที่ตอนลางของลุมน้ําปราจีนบุรี ซ่ึง
เปนกลุมปลาที่ปรับตัวไดดกีับการเปลี่ยนแปลงความเคม็ 

ชนิดปลาจากการสํารวจครั้งนี้ มีจํานวนชนิดที่พบใกลเคียงกับการสํารวจที่เคยทํากอนหนาใน
พื้นที่ แตองคประกอบชนิดยังคงเปนปลากลุมเดิม เชนบริเวณคลองหลวง พบจํานวนชนดิปลาใกลเคียงกับ
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การศึกษาเดิม พบชนิดปลาในลุมน้ํานครนายกมากกวาการศึกษาในป 2536 สวนในบริเวณแมน้ําหนุมานพบ
ชนิดปลาลดลง แตองคประกอบชนิดยังพบเปนชนิดเดียวกับที่พบในการศึกษาเมื่อป 2541 จํานวน 30 ชนดิ 
และพบวาองคประกอบชนิดปลากลุมปลาตะเพยีนยังคงเปนกลุมหลัก นอกจากนี้การสํารวจพบปลาบางชนิด
ชวยช้ีใหเห็นลักษณะพืน้ที่เฉพาะ และสภาพนิเวศวิทยาของจุดสํารวจ เชน ในสวนของคลองพระปรง คลอง
พระสะทึง แมน้ําหนุมาน และพื้นที่ตนน้ําในแมน้ํานครนายกเชน คลองสาริกา คลองนางรอง พบชนิดปลาที่
เปนปลาที่อาศัยบริเวณลําธารที่มีความลึกไมมาก มีกระแสน้ําไหลตลอดเวลา เชน ปลาจาด ปลาคอ ปลาแค 
ปลาติดหิน และปลาดัก  

จากการตรวจสอบสถานภาพของปลาที่พบในการศึกษา พบเปนชนดิพันธุที่ติดสถานภาพของ 
Thailand red data จํานวน 11 ชนิด โดยเปน ชนิดที่มแีนวโนมใกลสูญพันธุ 8 ชนิด ไดแก ปลาหางไก ปลา
กางพระรวง ปลาดุกดาน ปลาดุกอุย ปลาบูสมิธ ปลากะทิ ปลาคอเกาะชาง และปลาหนวดพราหมณหนวด 14 
เสน ชนิดพันธุใกลถูกคุกคาม 2 ชนดิคือ ปลาสวาย ปลากัด และชนดิพันธุที่ขอมลูไมเพียงพอ 1 ชนิด ไดแก 
คือ ปลาซิวเจาฟา  
 

2. โครงสรางประชาคมปลาและการแพรกระจายในลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี 
จากการสํารวจลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณปลาเฉลี่ยที่พบ

ในพื้นที่ พบวาพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีปริมาณปลาเฉลี่ยนอยกวาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบรีุ โดยองคประกอบปลา
ชนิดเดนตามปริมาณที่พบแตกตางกันคือ ในลุมน้ําบางปะกง ปลาวงศหลักคือปลาในวงศ Gobiidae รองลงมา
เปนวงศ Cyprinidae วงศ Clupeidae และ วงศ Engraulidae สวนในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี กลุมปลาในวงศ 
Cyprinidae เปนวงศหลัก รองลงมาเปนวงศ Clupeidae วงศ Ambassidae และวงศ Gobiidae เมื่อพิจารณาลุม
น้ํายอยพบวา ลุมน้ําคลองทาลาด มีปริมาณปลาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเปนที่ราบแมน้ําบางปะกง คลองพระ
ปรง คลองพระสะทึง แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง คลองหลวง แมน้ําหนมุาน และพบปริมาณปลาเฉลี่ยต่ําสุดใน
พื้นที่แมน้ํานครนายก รายละเอียดดังนี ้

ลุมน้ําบางปะกง พบปลา 146 ชนิด ปริมาณปลาเฉลี่ย 1,312 ตัวตอ100ตารางเมตร ปลาวงศหลักที่
พบเปนกลุมปลาในวงศ Gobiidae รองลงมาเปนวงศ Clupeidae  วงศ Cyprinidae และ วงศ Engraulidae เมื่อ
พิจารณาในพืน้ที่ลุมน้ํายอย พบชนิดปลาโดดเดนในพืน้ที่แมน้ํานครนายก โดยปลาที่พบสวนใหญเปนปลาที่
พบเฉพาะในลาํธารและพื้นทีต่นน้ํา ไดแก ปลาจาด ปลากาง ปลาคอเกาะชาง ปลาดัก ปลาชะโอน ปลาแคติด
หิน และปลาติดหิน นอกจากนี้ยังพบปลาชนิดอื่นๆ ที่เปนชนิดเดน พบปริมาณมากในพืน้ที่ ไดแก ปลาซิวสุ
มาตรา ปลาตะเพียนทราย ปลาซิวหางแดง  ปลากระสูบขีด  ปลาหนาหมอง  ปลาตะเพียนน้าํตก และปลาเสือ
ขางลาย สวนชนิดปลาที่พบในพื้นที่คลองหลวง เนื่องจากจํานวนความถี่ในการเก็บนอย ทําใหพบจํานวน
ชนิดปลานอยกวาลุมน้ําอ่ืนๆ องคประกอบชนิดของปลาในพื้นที่ คอืปลาในวงศ Cyprinidae เปนกลุมหลัก 
โดยปลาที่เปนชนิดหลักในพืน้ที่ไดแก ปลาไสตันตาขาว ปลาสรอยขาว ปลาซิวแกว ปลากระดี่ และปลาแขยง 
สําหรับองคประกอบปลาชนิดหลักในลุมน้ําคลองทาลาด สวนใหญเปนปลาน้ําจดืซึ่งพบไดในแมน้ําทั่วไป 
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เชนกลุมปลาซิว ปลาแปบ และปลาตะเพยีน สวนในทีร่าบแมน้ําบางปะกงใชการเกบ็ตัวอยางสองวิธีคือ ใช
อวนทับตล่ิงในบริเวณพื้นทีริ่มฝง พบชนิดปลาสวนใหญเปนปลาขนาดเล็ก ไดแก กลุมปลากะตัก ซิวแกว 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งปลาบูขนาดเล็กซึ่งมีหลายชนิด และนอกจากนี้ผลจากอวนลอมของชาวประมงบริเวณ
กลางแมน้ํา พบปลากลุมเดนคือปลาแขยงนวล รองลงมาเปนปลาแปนเหลืองทอง ปลากระบาก ปลากระบอก 
ปลามา ปลาตะกรับ ปลาเสือพนน้ํา ปลากดทะเล ปลาเห็ดโคน ปลาซิวควายหางไหม ซ่ึงเปนกลุมปลาขนาด
ใหญขึ้น  

ลุมน้ําปราจีนบุรี พบชนิดปลาทั้งหมด 135 ชนิด มีปริมาณปลาเฉลี่ย 1,690 ตัวตอ100ตารางเมตร 
โดยพบกลุมปลาในวงศ Cyprinidae เปนวงศหลัก รองลงมาเปนวงศ Clupeidae วงศ Ambassidae และวงศ 
Gobiidae ตามลําดับ ปลาที่พบสวนใหญเปนปลาน้ําจดื โดยองคประกอบปลาชนิดเดนในคลองพระสะทึง 
คลองพระปรง และแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง คอนขางคลายกัน คือมีองคประกอบชนดิที่สําคัญเปนปลากลุม
ปลาซิวแกว ปลาแปนแกว ปลาแปบหางดอก และปลาวงศปลาตะเพยีน สรอย ซิว นอกจากนี้พบปลาที่พบ
เฉพาะในพื้นที่ตนน้ํา และระบบนิเวศน้ําไหลไดแก ปลาติดหิน และปลาคอมัศยะ ซ่ึงพบมีการแพรกระจายใน
ทุกลุมน้ํายอยของลุมน้ําปราจีนบุรี สวนลุมแมน้ําหนุมานพบองคประกอบปลาชนิดเดนเปน ปลารากกลวย ซ่ึง
แสดงใหเห็นลักษณะของพื้นแหลงน้ําในจุดศึกษาซึ่งสวนใหญเปนทราย  

 ชนิดและปริมาณปลาในพืน้ที่ลุมน้ํายอยของลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบรีุ มีความ
แตกตางกนัตามฤดูกาล โดยในคลองพระสะทึง แมน้ําหนุมาน แมน้ํานครนายก และที่ราบแมน้ําบางปะกงใน
ฤดูแลงมีปริมาณปลาเฉลี่ยสูงกวาในฤดูฝน สวนแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง คลองทาลาด และ คลองพระปรง
ในฤดูแลงมีปริมาณปลาเฉลี่ยต่ํากวาในฤดฝูน  
 

3. ดัชนีทางนิเวศวิทยา 
คาดัชนีความชกุชุมหรือดัชนคีวามมากชนดิ มีคามากสุดในพื้นทีแ่มน้ําหนุมาน รองลงมาเปน

แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง คลองพระปรง คลองพระสะทึง ที่ราบแมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก คลองทา
ลาด และคลองหลวง  ดัชนคีวามสม่ําเสมอหรือความเทาเทียม ซ่ึงเปนคาที่บงบอกถึงการแพรกระจายของปลา
ในพื้นที่สํารวจ พบวามีคามากสุดในแมน้ําหนุมาน รองลงมาเปน คลองหลวง แมน้ํานครนายก คลองพระ
สะทึง คลองพระปรง แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง ที่ราบแมน้ําบางปะกง และคลองทาลาด ดัชนีความ
หลากหลายของชนิดพันธุมีคามากที่สุดในลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน รองลงมาเปน คลองพระปรง แมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลาง คลองพระสะทึง คลองหลวง แมน้ํานครนายก ทีร่าบแมน้ําบางปะกง และคลองทาลาด 
และถึงแมวาลุมน้ํายอยในลุมน้ําบางปะกงจะพบจํานวนชนิดปลาหลากหลายกวาลุมน้าํยอยในลุมน้ํา
ปราจีนบุรี แตกลับพบวาดัชนีความหลากหลายของชนดิพันธุปลาในลุมน้ําบางปะกงมีคาเฉลี่ยรวมต่ํากวาของ
ลุมน้ําปราจีนบุรี เนื่องจากในแตละชนิดที่พบนั้นมีปริมาณไมสม่ําเสมอกัน มีชนิดใดชนิดหนึ่งมปีริมาณมาก
จนเปนชนิดเดนในพืน้ที่ ทําใหคาความสม่าํเสมอต่ํากวา และสงผลใหคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ
ต่ํา ตามไปดวย 
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การจัดกลุมความคลายคลึงประชากรปลาในลุมน้ํายอย ตามโครงสรางของประชาคมปลาที่พบ
แตกตางกนัอาจเนื่องมาจากอทิธิพลโดยตรงจากลักษณะสภาพนิเวศวิทยาของจุดสํารวจที่แตกตางกัน แบง
ออกไดเปน 3 กลุมที่ระดับความคลายคลึง 50.44 เปอรเซ็นต คือ กลุมที่ 1 ประชากรปลาในพื้นที่ราบแมน้ํา
บางปะกง ซ่ึงเปนพื้นที่ตอนลาง และพบปริมาณปลาเฉลี่ยสูงกวาพื้นทีอ่ื่นๆ เปนพื้นที่ที่ติดตอกับเขตน้ํากรอย
และทะเล ทําใหมีชนิดพนัธุปลาที่แตกตางจากกลุมจดุสํารวจอื่นๆ โดยชนิดพันธุซ่ึงเปนกลุมปลาน้ํากรอยและ
ปลาทะเลที่มีการอพยพเขาออกในพืน้ที่ กลุมที่ 2 ประชากรปลาในคลองหลวง ซ่ึงเปนลุมน้ํายอยทีพ่บจํานวน
ชนิดปลานอยที่สุดในการศกึษาครั้งนี้ และมีคาดัชนคีวามมากชนดิคอนขางต่ํา อาจเนื่องมาจากการสุม
ตัวอยางจากจดุสํารวจนอยเกินไป ทําใหพบชนิดปลานอย ทั้งกลุมที่ 1 และ 2 จึงแตกตางจากกลุมที่ 3 ซ่ึงเปน
กลุมใหญ ซ่ึงประกอบดวย แมน้ํานครนายก คลองพระสะทึง คลองพระปรง คลองทาลาด แมน้ําหนุมาน และ
แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง ซ่ึงโดยรวมในกลุมนี้เปนลุมน้ํายอยทางดานตอนบนของลุมน้ําหลัก สภาพลักษณะ
นิเวศเปนแมน้าํสาขา ลําคลองสาขา ซ่ึงชนิดปลาที่พบสวนใหญเปนกลุมปลาน้ําจืด  

อีกทั้งผลการวเิคราะหการจดักลุมความคลายคลึงของชนิดและปริมาณปลาเปรียบเทียบที่พบทั้ง 
2 ลุมน้ํา พบวาลุมน้ําบางปะกง พบชนิดและปริมาณปลาในลุมน้าํยอยคลองทาลาด และลุมน้ํายอยแมน้ํา
นครนายก มีความคลายคลึงกัน และแตกตางจากลุมน้ํายอยคลองหลวง และลุมน้ํายอยที่ราบบางปะกง  แสดง
ใหเห็นวาลักษณะพืน้ที่ในลุมน้ํายอยของแตละลุมน้ํามีความแตกตางกนั โดยลักษณะลุมน้ํายอยที่เปนลําคลอง 
และลําน้ําสาขา พบปลาซิวแกว  ปลาอมไขน้ําจืด และปลาซิวหางแดง เปนประจํา  สวนในลุมน้ําปราจีนบุรี
นั้น ลุมน้ํายอยคลองพระปรง ลุมน้ํายอยคลองพระสะทึง และลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน พบชนิดและปริมาณ
ปลามีความคลายคลึงกัน ซ่ึงแตกตางกับลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง  ลักษณะลุมยอยที่เปนแมน้ํา เชน 
ลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนตอนลาง ลุมน้ํายอยคลองหลวง มักพบปลาที่พบไดทัว่ไปในลักษณะพืน้ที่ที่เปนแมน้ํา 
เชน ปลาตะเพยีน ปลาไสตันตาขาว และปลาสรอยขาว เปนประจํา  สวนลักษณะลุมน้ํายอยที่ที่ตดิตอกับเขต
น้ํากรอยและทะเล  พบชนิดปลาที่อยูอาศัยในพื้นทีจ่ําเพาะเขตน้ํากรอย เชน ปลากะตัก ปลาตับเตา ปลากด
ทะเล ปลากดแดง ปลากระบอก ปลาตะกรับ ปลามา ปลาสาก ปลาเห็ดโคน ปลาแปนเหลืองทอง ปลาอุก ปลา
กะพงลาย ปลาบูเกล็ดแข็ง ปลากระพง และปลาบูใส เปนชนิดที่พบเปนประจํา   

 
ขอเสนอแนะ 

 

ควรมีการติดตามศึกษาวิจัยทรัพยากรปลาในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี อยางตอเนื่อง
ในแงของชนิดและปริมาณ โดยเฉพาะชนิดพันธุทิ่ติดสถานภาพทางการอนุรักษเปนชนิดพันธุท่ีมีแนวโนมใกล
สูญพันธุจํานวน 8 ชนิด และปลาเฉพาะถิ่น 2 ชนิด ดังไดกลาวไวขางตน และหากเปนไปไดควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีววิทยาของชนิดพันธุที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ ปลาเฉพาะถิ่น หรือปลาที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดจนการใชประโยชนที่ดินใน และสภาพปญหาในพื้นที่ที่จะเปน
ปจจัยคุกคามตอการอยูอาศัยของปลาที่ติดสถานภาพตอไป 
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ภาคผนวก  
 

จุดเก็บตัวอยางในลุมน้าํลุมน้ําบางปะกง รวม 40 สถานี แบงเปนลุมน้ํายอย 4 ลุมน้ําไดแก 
แมน้ํานครนายก เก็บตวัอยาง 22 จุด คือ 

1. คลองชลประทาน อ.องครักษ จ.นครนายก 
2. คลองบางปลากด ต.บางปลากด อ.องครักษ จ.นครนายก 
3. แมน้ํานครนายก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ จ.นครนายก 
4. คลองบางกระจิก ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก 
5. แมน้ํานครนายก ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.นครนายก 
6. แมน้ํานครนายก ต.บานนา อ.บานนา นครนายก 
7. แมน้ํานครนายก บ.ทาทราย อ.เมือง จ.นครนายก 
8. แมน้ํานครนายก ต.ทาชาง อ.เมือง จ.นครนายก 
9. คลองเหมือง ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 

10. แมน้ํานครนายก ต.บานใหญ อ.เมือง จ.นครนายก 
11. แมน้ํานครนายก บ.เขานางบวช ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
12. แมน้ํานครนายก ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
13. คลองนางรอง1 (น้ําตก) ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
14. คลองนางรอง2 (หนาเขื่อน) ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
15. คลองวังตะไคร1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
16. คลองวังตะไคร2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
17. คลองวังตะไคร3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
18. คลองทาดาน1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
19. คลองทาดาน2  ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
20. แกงสามชั้น คลองทาดาน ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
21. คลองสัมพุง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
22. คลองสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
ลุมน้ําคลองทาลาด เก็บตัวอยาง 4 จุด คือ 

1. คลองสียัด ต.คลองตะเภา อ.ทาตะเกยีบ จ.ฉะเชิงเทรา 
2. อางเก็บน้ําเขื่อนสียัด ต.ทาตะเกยีบ อ.ทาตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา 
3. อางเก็บน้ําคลองระบม ต.ทุงพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
4. อางเก็บน้ําลาดกระทิง ต.ลาดกระทิง อ.ทาตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา 
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ลุมน้ําคลองหลวง เก็บตวัอยาง 1 จุด คือ 
1.   คลองหลวง ต.ไรหลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ที่ราบแมน้ําบางปะกง เก็บตัวอยาง 13 จุด คอื  

1. คลองบางพลวง ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
2. คลองชีปะขาว ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
3. คลองแสนแสบ ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
4. แมน้ําบางปะกง ต.บางแตน อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 
5. แมน้ําบางปะกง ต.บางกระเจด็ อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 
6. แมน้ําบางปะกง (ปากคลองบางกระดาน) ต.บางกระเจด็ อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 
7. แมน้ําบางปะกง ต.ปากน้ํา อ.บางคลา ฉะเชิงเทรา 
8. คลองทาลาด อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 
9. เขื่อนทดน้ําบางปะกง(1) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
10. เขื่อนทดน้ําบางปะกง(2) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
11. เหนือเขื่อนทดน้ําบางปะกง(3) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
12. แมน้ําบางปะกง ต.ทาพลับ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
13. คลองประเวศน อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

 

จุดเก็บตัวอยางในลุมน้าํปราจีนบุรี รวม 21 สถานี โดยแบงเปนลุมน้ํายอย 4 ลุมน้ําไดแก 
ลุมน้ําคลองพระสะทึง เก็บตัวอยาง 6 จุด คือ 

1. อางเก็บน้ําคลองพันโป ต.โคกปฆอง อ.เมือง จ.สระแกว 
2. คลองพันโป ต.โคกปฆอง อ.เมือง จ.สระแกว 
3. คลองพระสะทึง1 บ.ศาลาลําดวน ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว 
4. คลองกระทุม ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว 
5. คลองพระสะทึง2 บ.ทาระพา ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว 
6. คลองพระสะทึง3 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ําเยน็ จ.สระแกว 
ลุมน้ําคลองพระปรง เก็บตัวอยาง 9 จุด คือ 
1. คลองพระปรง1  ต.กบินทรบรีุ อ.กบินทรบุรี จ.สระแกว 
2. คลองพระปรง2  ต.บานแกง อ.เมือง จ.สระแกว   
3. อางเก็บน้ําหวยชัน ต.ชองกุม อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 
4. อางเก็บน้ําเขื่อนพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 
5. อางเก็บน้ําคลองทราย ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 
6. อางเก็บน้ําทากระบาก ต.ทาแยก อ.เมือง จ.สระแกว 
7. หวยมะโหด ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 



 37 

8. หวยมะโหดนอย ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 
9. คลองหวยไคร ต.วังดินสอ อ.เมือง จ.สระแกว 
ลุมแมน้ําหนุมาน เก็บตวัอยาง 2 จุด คือ 

1. แมน้ําหนุมาน บ.ปากรวม ต.สะพานหนิ อ.นาดี จ.ปราจนีบุรี 
2. แควหนุมาน ต.นาแขม อ.กบนิทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 
แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง เก็บตัวอยาง 4 จดุ คือ 
1. แมน้ําปราจีนบุรี ต.ตึกปน อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี 
2. แมน้ําปราจีนบุรี ต.บานทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 
3. คลองสัมพันธ ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
4. คลองนางเลง อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวกที่ 1  สัดสวนปริมาณปลาที่พบในพื้นที่ลุมน้ํายอยของลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี ระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร            สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

 วงศ Notopteridae           

1 Chitala  ornata (Gray, 1831) - กราย - - - - 0.006 0.003 0.049 - 

2 Notopterus  notopterus (Pallas, 1769) - สลาด 0.027 0.042 0.826 0.003 0.137 0.034 0.098 0.076 

 วงศ Sundasalangidae           

3 Sundasalanx  praecox  Roberts, 1981  - ถั่วงอก 9.295 0.006 4.132 0.129 0.018 4.418 6.396 25.785 

 วงศ Clupeidae           

4 Clupeichthys  aesarnensis Wongratana, 1983  - ซิวแกว 21.197 30.484 4.132 0.657 2.193 29.167 6.787 27.629 

5 Corica  soborna Hamilton, 1822 - ซิวแกว 7.982 1.807 - 7.553 6.221 0.203 - 1.857 

 วงศ Engraulidae           

6 Coilia  lindmanni Bleeker, 1858                                         VU หางไก - - - 0.054 - - - 0.076 

7 Setipinna melanochir  (Bleeker) - แมวหูดํา - - - 0.003 - - - - 

8 Stolephorus  indicus (van Hasselt, 1823) 
 
- 

กะตักควาย/ 
ไสตันควาย - 16.382 - 5.643 0.191 - - 1.107 

9 Thryssa hamiltonii (Gray) - แมว - - - 0.005 - - - - 

 วงศ Cyprinidae           

10 Paralaubuca  riveroi (Fowler, 1935) - แปบ - - 0.413 0.062 0.012 - - - 

11 Oxygaster  anomalura van Hasselt, 1823 - แปบ 0.352 - - 0.445 0.090 0.006 1.514 0.127 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                   สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

12 Parachela  maculicauda (Smith, 1934) - แปบหางดอก 0.413 6.803 - 0.003 5.952 2.729 7.519 1.094 

13 Parachela  oxygastroides (Bleeker, 1892) - แปบ - - - - 0.269 1.637 0.098 0.153 

14 Parachela  siamensis (Günther, 1869) - แปบ 0.095 0.376 0.413 0.013 0.269 0.313 2.148 0.318 

15 Amblypharyngodon  chulabhornae Vidthayanon & Kottelat, 1990  DD ซิวเจาฟา 1.083 0.818 4.132 0.083 4.398 1.524 0.049 0.293 

16 Esomus  metallicus Ahl, 1924 - ซิวหนวดยาว 0.095 4.638 0.826 0.215 1.309 0.197 - 0.242 

17 Rasbora  aurotaenia Tirant, 1885 - ซิวควาย 0.027 - - 0.044 0.084 - - 0.738 

18 Rasbora  borapetensis Smith, 1934 - ซิวหางแดง 13.621 4.590 2.066 1.481 14.299 16.516 4.199 0.852 

19 Rasbora  daniconius (Hamilton, 1822) - ซิวควายพมา - - - - 0.048 0.385 3.027 0.013 

20 Rasbora  dusonensis (Bleeker, 1851) - ซิวควายแถบเงิน 0.325 0.352 - 0.619 0.215 0.485 6.982 0.229 

21 Rasbora  paviei (Tirant, 1885) - ซิวควายแถบดํา 0.833 1.164 1.240 - 0.412 0.876 - 0.038 

22 Rasbora  tornieri Ahl, 1922  - ซิวควายหางไหม 2.755 - 0.413 1.721 0.102 0.253 0.293 0.433 

23 Rasbora  trilineata Steidachner, 1870 - ซิวหางกรรไกร 3.426 1.770 - 0.166 0.042 0.795 0.439 0.738 

24 Thynnichthys  thynnoides (Bleeker, 1852) - สรอยเกล็ดถี่ 0.007 0.049 - - 0.012 - 0.049 0.025 

25 Amblyrhinchichthys  truncatus (Bleeker, 1851) - ตามิน - - - - - - - 0.331 

26 Cyclocheilicthys  apogon (Val. in Cuv. & Val., 1842) - ไสตันตาแดง 0.379 - - 0.039 0.621 0.110 0.244 - 

27 Cyclocheilichthys  armatus (Val. in Cuv. & Val., 1842) - ไสตันตาขาว 0.047 1.006 28.099 0.230 1.793 0.870 0.098 1.755 

28 Cyclocheilichthys  enoplos Bleeker, 1850 - ตะโกก - - - - 0.018 - - 0.013 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                  สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

29 Cyclocheilichthys  heteronema (Bleeker, 1853)  VU กะทิ - 0.006 - - 0.006 0.138 4.883 0.547 

30 Mystacoleucus  marginatus (Val. in Cuv. & Val., 1842) - ขี้ยอก/หนามหลัง 0.162 0.982 - 0.321 4.476 3.048 4.102 0.127 

31 Puntioplites  proctozysron (Bleeker, 1865) - กะมัง 0.007 0.158 0.413 0.003 0.090 0.019 0.049 1.069 

32 Barbonymus  altus (Günther, 1868) - ตะเพียนทอง 0.338 - - 0.326 0.155 0.839 1.074 1.069 

33 Barbonymus  gonionotus (Bleeker, 1850) - ตะเพียน 0.034 3.280 1.240 0.109 2.187 0.422 2.979 14.209 

34 Barbonymus  schwanenfeldi (Bleeker, 1853) - กระแห 0.014 - - 0.489 - - - - 

35 Hypsibarbus  vernayi (Norman, 1925) - ตะพาก 0.034 0.012 - - 0.060 0.016 - - 

36 Poropuntius  deauratus (Val., in Cuv. & Val., 1842) - จาด 2.288 - - 0.044 - - - - 

37 Hampala  macrolepidota Kuhl & van Hasselt in van Hasselt, 1823 - กระสูบขีด 0.278 0.091 - 0.003 0.018 0.016 - - 

38 Puntius  brevis (Bleeker, 1850)  - ตะเพียนบึง 0.704 0.158 0.413 0.016 0.120 0.025 - 0.343 

39 Puntius  aurotaeniatus (Tirant, 1885) - ตะเพียนทราย 0.406 0.024 - 0.010 0.526 0.163 - 0.013 

40 Puntius  binotatus (Val, in Cuv. & Val., 1842) - ตะเพียนน้ําตก 0.657 - - - 0.335 0.003 - 0.216 

41 Puntius  orphoides (Val. in Cuv. & Val., 1842) - แกมช้ํา 0.088 - - - - 0.238 - - 

42 Puntius  partipentzona (Fowler, 1934) - เสือขางลาย 1.232 0.055 - 0.005 0.012 1.608 0.049 0.013 

43 Henicorhynchus  caudimaculatus (Folwer, 1934) - สรอยหลอด 0.007 0.012 - - 0.030 - 0.049 0.051 

44 Henicorhynchus  siamensis (de Beaufort, 1927) - สรอยขาว 0.420 0.297 10.744 0.041 0.269 0.116 0.098 0.369 

45 Henicorhynchus cryptopogon (Fowler, 1935)  - สรอยน้ําเงิน - - - 0.005 - 0.003 0.098 0.051 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                   สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

46 Cirrhinus  chinensis  Günther, 1868  - แกง 0.007 0.012 2.479 - - 0.003 - 0.013 

47 Labeo rohita (Hamilton, 1822) - ยี่สกเทศ - - - - - 0.006 - - 

48 Morulius  chrysophekadion (Bleeker, 1850) - กาดํา 0.007 - - - 0.012 - 0.049 - 

49 Dangila  spilopleura Smith, 1934 - ซา 0.284 1.619 1.240 0.091 0.388 0.100 0.879 0.343 

50 Lobocheilus  rhabdoura (Bleeker, 1852) - สรอยลูกบัว - - - - - - 0.049 - 

51 Osteochilus hasselti (Valencienes) - สรอยนกเขา 0.095 - - - 0.012 0.003 - 0.013 

52 Osteochilus  lini Fowler, 1935 - หนาหมอง 0.467 0.012 0.413 0.003 0.012 0.063 0.049 - 

53 Osteochilus melanopleura (Bleeker) - พรมหัวเหม็น - - - - - - 0.049 - 

54 Crossocheilus  oblongus  Kuhl & Van Hasselt, 1823  - เล็บมือนาง 0.014 - - - - - - - 

55 Crossocheilus  reticulatus (Fowler, 1934) - เล็บมือนาง 0.007 - - - - - - 0.013 

56 Crossocheilus  siamensis  (Smith, 1931)   - เล็บมือนาง 0.007 - - - - - - - 

 วงศ Balitoridae   - - - - - - - - 

57 Homaloptera  orthogoniata Vaillant, 1902 - ติดหิน 0.041 - - - 0.149 0.084 0.146 0.013 

58 Homaloptera smithi Hora, 1932  - ติดหิน - - - - - 0.003 - - 

59 Nemacheilus  masyae Smith, 1933 - คอมัศยะ - 0.006 - - 0.006 0.225 0.537 0.204 

60 Nemacheilus sp. - คอ 0.081 - - - 0.155 0.088 0.781 - 

61 Schistura  kohchangensis  (Smith, 1933) VU คอเกาะชาง 0.217 - - - - 0.022 - 0.216 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                   สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

62 Tuberoschistura  cambodgiensis  Kottelat, 1990  - คอ 0.014 - - - 0.018 0.075 2.441 - 

63 Barbucca  diabolica  Roberts, 1989  - คอ - - - - - 0.006 - - 

 วงศ Cobitidae           

64 Acanthopsoides  gracilentus (Smith, 1945) - รากกลวยแคระ - 0.121 - - 0.131 0.285 11.035 0.153 

65 Acanthopsis  choirorhynchos (Bleeker, 1854) - รากกลวย 0.007 0.006 - - 0.131 1.061 20.850 0.903 

66 Acanthopsis sp. - รากกลวย - - - - - 0.009 - - 

67 Botia  lecontei Fowler, 1937 - หมูสัก - - - - - 0.016 - 0.013 

68 Botia sp. - หมู - - - 0.003 - - - - 

69 Lepidocephalichthys  hasselti (Val. In Cuv.&Val., 1846) - อีด 0.250 - - - 0.024 0.072 - 0.013 

70 Pangio  anguillaris (Vaillant, 1902) - สายทอง 0.007 - - - - 0.016 0.049 - 

71 Pangio  oblonga (Valenciennes, 1846)  - ปลองออย 0.014 - - - - 0.028 - 0.013 

 วงศ Bagridae            

72 Leiocassis  siamensis (Regan, 1913)  - แขยงหิน 0.034 - - - 0.006 0.066 0.195 0.013 

73 Mystus  albolineatus Roberts, 1994 - แขยงแถบขาว 0.007 - - - 0.012 - 0.049 - 

74 Mystus  atrifasciatus Fowler, 1937 - แขยงขางลาย 0.014 - - - - - - - 

75 Mystus gulio (Hamilton-Buchanan) - อีกง - 0.012 - 0.003 - 0.003 - 0.013 
 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                  สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

76 Mystus  multiradiatus Roberts, 1992 - แขยงขางลาย 0.020 - - 0.008 0.024 0.013 0.049 0.025 

77 Mystus  mysticetus Roberts, 1992 - แขยงขางลาย - 0.018 2.479 0.003 0.030 - - 0.013 

78 Mystus  singaringan (Bleeker, 1846) - แขยงใบขาว - - - - - - 0.049 0.153 

79 Mystus  wolffii (Bleeker, 1851) - แขยงนวล - - - 0.246 - - - - 

80 Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax) - กดเหลือง 0.007 - - - - - - 0.013 

81 Hemibagrus  nemurus (Val. In Cuv.&Val., 1839) - กดเหลือง 0.088 - 0.413 0.003 0.012 0.003 0.195 0.064 

82 Hemibagrus  bocourti (Bleeker, 1864) - แขยงธง - - - - - - - 0.013 

 วงศ Siluridae           

83 Belodontichthys dinema (Bleeker, 1851)  - คางเบือน - - - - - - - 0.013 

84 Micronema  bleekeri (Günther, 1864) - แดง 0.007 - - - - - - 0.025 

85 Micronema apogon (Bleeker, 1851) - น้ําเงิน - - - - - - 0.049 - 

86 Micronema micronema (Bleeker, 1846)  - แดงไห - - - - - - 0.049 - 

87 Kryptopterus  bicirrhis (Val.in Cuv.&Val., 1839)  VU กางพระรวง - - - - - 0.003 - 0.013 

88 Kryptopterus  cryptopterus (Bleeker, 1851) - ปกไก 0.007 - - - 0.006 0.019 - 0.114 

89 Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) - ชะโอน - - - - 0.030 0.003 - - 

90 Ompok krattensis (Fowler, 1934) - ชะโอน 0.034 - - - - - - - 

 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                   สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

91 Wallago attu  (Bloch & Schneider, 1801)  - เคาขาว - - - - - - 0.049 0.013 

 วงศ Schilbeidae           

92 Laides  longibarbis Ng, 1999 - สังกะวาดขาว - - - 0.008 0.012 0.028 0.049 0.038 

 วงศ Pangasiidae           

93 Pangasianodon  hypophthalmus (Sauvage, 1878)  NT สวาย - - - - - - - 0.013 

94 Pangasius  macronema Bleeker, 1851 - สังกะวาดเหลือง - - - - - - - 0.038 

 วงศ Amblycipitidae           

95 Amblyceps mangois Hamilton, 1882 - ดัก 0.074 - - - - - - - 

 วงศ Akysidae           

96 Akysis maculipinnis Fowler, 1934  - ขยุย - - - - 0.006 - 0.146 - 

 วงศ Sisoridae           

97 Glyptothorax laoensis Fowler, 1934  - แคติดหิน 0.007 - - - - - - - 

 วงศ Clariidae           

98 Clarias  batrachus (Linnaeus, 1758)  VU ดุกดาน - - - - - 0.006 - - 

99 Clarias  macrocephalus Günther  VU ดุกอุย 0.014 - - - - - - - 

 วงศ Ariidae           

100 Arius  maculatus (Thunberg, 1792)  - กดทะเล - - - 0.021 - - - 0.013 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                   สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

101 Arius caelatus Valenciennes, 1840  - กดแดง - - - 0.020 - - - - 

 วงศ Protosidae           

102 Protosus canius  (Hamilton, 1822) - ดุกทะเล - - - - - - - 0.013 

 วงศ Phallosteidae           

103 Phenacostethus  smithi Myers, 1928  VU บูใส 5.023 0.030 4.132 2.363 6.543 0.247 0.781 0.471 

 วงศ Hemiramphidae           

104 Dermogenys  pusillus van Hasselt, 1823 - เข็ม 0.988 0.030 2.066 0.906 0.723 0.257 - 0.051 

105 Hyporhamphus  limbatus  (Valenciennes, 1847)  - ตับเตา - - - 0.078 - - - - 

106 Zenarchopterus  ectuntio (Hamilton, 1822) - ตับเตา 0.020 - - 0.298 0.012 0.019 0.049 0.076 

107 Zenarchopterus  buffonis  (Valenciennes) - ตับเตา - - - 0.111 - - - - 

 วงศ Belonidae           

108 Xenenthodon  cancilloides (Bleeker, 1853) - กระทุงเหว 1.442 0.358 2.066 0.101 0.448 0.557 1.562 1.272 

 วงศ Aplocheilidae           

109 Aplocheilus  panchax (Hamilton, 1822) - หัวตะกั่ว 0.203 0.036 - 0.171 0.120 0.006 0.146 0.064 

 วงศ Syngnathidae           

110 Doryichthys  boaja (Bleeker, 1851) - จิ้มฟนจระเข 0.115 - - 0.142 0.012 0.006 0.195 0.013 

111 Ichthyocampus  carce (Hamilton, 1822)  - จิ้มฟนจระเข 0.047 - - 0.021 - - - - 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                   สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

 วงศ Synbranchidae           

112 Monopterus  albus (Zieuw, 1793) - ไหลนา 0.027 - - 0.008 - 0.006 - - 

 วงศ Mastacembelidae           

113 Macrognathus  semiocellatus Roberts, 1986 - หลดลาย 0.027 0.394 - 0.010 0.203 0.122 0.244 0.064 

114 Macrognathus  siamensis (Günther, 1861) - หลดจุด 0.007 - - 0.003 0.030 0.019 - 0.013 

115 Mastachembelus  favus Hora, 1923 - กะทิงลาย 0.149 - - - 0.012 0.013 0.195 0.025 

 วงศ Chaudhuriidae           

116 Chaudhuria  caudata Annandale, 1918 - หลดแคระ 0.007 - - - - - - 0.013 

 วงศ Ambassidae           

117 Ambassis  gymnocephalus (Lacepede, 1802)  - ขาวเมา 0.007 - - 0.013 1.094 0.160 - 0.165 

121 Parambassis  apogonoides (Blyth, 1851) - อมไขน้ําจืด 0.102 - - 0.008 - 0.003 0.439 0.127 

118 Parambassis  siamensis (Fowler, 1937) - แปนแกว 3.392 10.428 1.653 0.531 9.961 22.010 1.758 4.987 

119 Parambassis  wolffii (Bleeker, 1851) - แปนยักษ 0.102 - - 0.018 - - - 0.013 

 วงศ Scatophagidae           

121 Scatophagus  argus (Linnaeus, 1766)  - ตะกรับ - - - 0.062 - - - - 

 วงศ Leiognathidae           

122 Leiognathus  decorus  (De Vis, 1884)  - แปนเหลืองทอง - - - 0.168 - - - - 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร               สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

 วงศ Sillaginidae           

123 Sillago  sihama (Forsskål, 1775)  - เห็ดโคน - - - 0.060 - - - - 

 วงศ Centropomidae           

124 Lates calcarifer (Bloch) - กะพงขาว - - - 0.003 - - - - 

 วงศ Sphyreanidae           

125 Sphyreana  jello Cuvier, 1829 - สากเหลือง - - - 0.005 - - - 0.013 

 วงศ Mugilidae           

126 Chelon  parmatus (Cantor, 1849) - กระบาก - - - 0.155 - - - - 

127 Chelon  tade (Forsskål, 1775) - กระบอก - - - 0.091 - - - - 

 วงศ Coiidae           

128 Coius quadrifasciatus (Sevastianov) - กะพงลายเล็ก - - - 0.010 - - - - 

 วงศ Sciaenidae           

129 Boesemania  microplepis (Bleeker, 1859) - มา/หางกิ่ว 0.001 - - 0.087 - - - 0.089 

 วงศ Polynemidae           

130 Polynemus  dubius Bleeker, 1854 - หนวดพราหมณ - - - 0.005 - - - 0.089 

131 Polynemus  multifilis (Schlegel, 1843)  
 

VU 
หนวดพราหมณ      
สิบสี่เสน - - - - - - - 0.127 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                   สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

 วงศ Toxotidae           

132 Toxotes  chatareus (Hamilton, 1822) - เสือพนน้ํา 0.014 - - 0.104 - - - 0.038 

 วงศ Nandidae           

133 Nandus  oxyrynchus  Ng, Vidthayanon & Ng, 1996 - ดุมชี 0.020 - - - 0.024 - - 0.013 

134 Pristolepis  fasciatus (Bleeker, 1851) - หมอชางเหยียบ 1.117 0.109 0.413 0.018 0.275 0.469 0.098 0.903 

 วงศ Cichlidae           

135 Oreochromis  niloticus (Linnaeus, 1758)  - นิล 0.014 0.218 - 0.091 - 0.535 0.293 - 

 วงศ Batrachoididae           

136 Allenbatrachus  grunniens  (Linnaeus, 1758)  - อุก/คางคก - - - 0.003 - - - - 

 วงศ Eleotridae           

137 Bostrychus sinensis Lacepede, 1801 - บู - - - 0.013 - - - - 

138 Eleotris  fusca (Forster, 1801)  - บูลื่น - - - 0.008 - - - - 

139 Oxyeleotris  marmorata Bleeker, 1852 - บูทราย 0.088 0.182 - 0.016 0.233 0.228 0.635 0.191 

140 Butis  butis (Hamilton, 1822) - บูจาก - - - 0.054 - - - - 

141 Butis koilometodon (Bleeker, 1849)  - บูเกล็ดแข็ง - - - 0.003 - - - - 

 วงศ Gobiidae           

142 Acentrogobius  caninus (Valenciennes, 1837) - บู - - - 1.659 - - - - 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
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    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

143 Acentrogobius  viridipunctatus  (Valenciennes, 1837)  - บู - - - 0.621 - - - - 

144 Bathygobius  fuscus  (Rüppell, 1830) - บู 0.095 - - 0.368 - - - 0.013 

145 Brachygobius  xanthomelas Herre in Herr & Myers, 1937 - บูเสือ 0.555 0.267 0.413 0.986 1.147 0.009 0.049 0.979 

146 Eugnathogobius  oligactis (Bleeker, 1875)  - บูแคระ 0.399 5.905 0.413 0.401 0.508 3.655 0.146 - 

147 Favonigobius  reichei  (Bleeker, 1853)  - บู 0.020 - - 0.091 - - - - 

148 Glossogobius  circumspectus (Macleay, 1883) - บู - - - 0.044 0.012 - - 0.089 

149 Glossogobius sp.1 - บู 0.041 - - - - - - - 

150 Gobiopterus  chuno (Hamilton, 1822)  - บูใส 7.901 4.608 16.116 61.291 26.740 0.901 - 3.664 

151 Mugilogobius  chulae  (Smith, 1932)  - บู - - - 0.003 - 0.003 - - 

152 Pseudogobius  spp. - บู - - - - - 0.006 - - 

153 Redigobius sp.1  - บู 0.386 - - 1.424 0.006 - - 0.471 

154 Redigobius sp.2 - บู - - - 0.445 0.155 - - 0.013 

155 Stigmatogobius  sadanundio  (Hamilton, 1822)   - บูกลวย - - - 0.324 - - - 0.025 

 วงศ Anabantidae           

156 Anabas  testudineus  (Bloch, 1792)  - หมอไทย 0.007 - 0.413 - 0.018 0.038 0.049 0.013 

 วงศ Belontiidae           

157 Betta  splendens Regan, 1910  NT กัดไทย 0.068 - - 0.023 - - - - 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

                                      ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร                  สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

158 Trichopsis vittatus (Cuvier, in Cuv. & Val., 1831)  - กริมควาย 2.620 0.024 0.413 0.375 1.548 0.319 1.123 0.661 

159 Trichopsis  pumila  (Arnold, 1936)  - กริมสี 1.449 0.006 0.413 0.072 1.751 0.350 0.635 0.242 

160 Trichogaster tricopterus (Pallas, 1770) - กระดี่หมอ 1.699 0.042 0.826 0.049 0.084 0.056 0.195 0.242 

161 Trichogaster microlepis Günther, 1861 - กระดี่นาง 0.088 - 3.306 0.021 0.084 0.016 0.049 0.089 

162 Trichogaster pectoralis Regan - สลิด - - - 0.005 - - - - 

 วงศ Channidae           

163 Channa striata (Bloch, 1797) - ชอน 0.169 0.139 0.413 0.008 0.030 0.275 0.049 - 

164 Channa  micropeltes (Cuv. in Cuv. & Val., 1831) - ชะโด - 0.012 - 0.062 - 0.013 - - 

165 Channa  lucius (Cuvier, 1831) - กะสง 1.015 - - - - 0.003 - - 

166 Channa  gachua (Hamilton, 1822)  - กาง 0.007 - - - - 0.003 - - 

 วงศ Soleidae           

167 Brachirus  harmandi  (Sauvage, 1878)  - ใบไม - - - 0.008 0.036 0.100 - 0.013 

168 Brachirus  panoides  (Bleeker, 1851)  - ใบไม - - - 0.016 - - - - 

 วงศ Cynoglossidae           

169 Cynoglossus  cynoglossus (Hamilton, 1822)  - ลิ้นหมา - - - 0.005 - - - - 

 
 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

 ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร สถานภาพ ชื่อไทย ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี 

    N B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 

 วงศ Tetraodontidae           

170 Tetraodon  biocellatus Tirant, 1885 - ปกเปาซีลอน - - 0.413 0.026 - - - - 

171 Monotetra  fangi (Pellegrin & Chevey, 1940) - ปกเปาจุดแดง 0.095 0.042 - 0.028 0.024 0.088 0.049 0.076 

172 Auriglobus  modestus  (Bleeker, 1851) - ปกเปาเขียว 0.014 - - 0.005 - 0.022 0.098 0.064 

173 Carinotetraodon  lorteti (Tirant, 1885) - ปกเปาตาแดง 0.007 - - 0.003 - - - 0.025 

 
หมายเหตุ NT ติดสถานภาพชนิดพันธุที่ใกลถูกคุกคาม (Near Threatened) 

     DD ติดสถานภาพชนิดพนัธุที่ขอมูลไมเพียงพอ (Data Defficient) 
     VU ติดสถานภาพชนิดพนัธุที่มีแนวโนมจะสูญพันธุ (Vulnerable) 
   ลุมน้ํายอย   N: แมน้ํานครนายก, B1: คลองทาลาด, B2: คลองหลวง, B3: ที่ราบแมน้ําบางปะกง P1: คลองพระสะทึง, P2: คลองพระปรง, P3: แมน้ําหนุมาน และ 

P4: แมน้ําปราจีนบุรี ตอนลาง 
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