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1กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด 2ราชการบริหารส่วนกลาง

การศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562 ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลจาก
การสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา จ้านวน 5 จุดส้ารวจ และ 4 เที่ยวส้ารวจในรอบปี พร้อมทั งรวบรวมข้อมูล
อุทกวิทยารายเดือนและรายปี แล้วน้าข้อมูลไปเปรียบเทียบความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสร้าง และการกระจายของ
ประชาคมปลา รวมทั งวิเคราะห์สถิติแบบหลายตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่ม 

ผลการศึกษาพบว่าทะเลน้อยเป็นแหล่งน ้าประเภทหนองบึงที่มีความหลากหลายของพันธุ์ปลารวม 24 วงศ์ 62 ชนิด 
ซึ่งจัดว่ามีความหลากหลายอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแหล่งน ้าในประเภทเดียวกัน โดยประกอบด้วยชนิด
พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุดจ้านวน 21 ชนิด และพันธุ์ปลาในวงศ์อื่น ๆ อีก 23 วงศ์ จ้านวน 41 ชนิด พบพันธุ์ปลาที่
มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสถานภาพทางการอนุรักษ์หรือบัญชีแดงภายใต้สถานภาพใกล้สูญพันธุ์จ้านวน 3 ชนิด (ปลาตะลุมพุก 
ปลาปีกไก่หนวดยาว และปลาสวาย) สถานภาพใกล้ถูกคุกคามจ้านวน 2 ชนิด (ปลาดุกด้าน และปลาดุกอุย) และพันธุ์ปลาต่าง
ถิ่นจ้านวน 2 ชนิด (ปลาดุกอุยเทศ และปลานิล) ปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาโดยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของผลจับต่อ
การลงแรงประมงของเคร่ืองมือข่าย (cpue) พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่้าที่ 612 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน โดยความหลากหลายและความชุกชุมพบมีค่าสูงสุดที่จุดส้ารวจบริเวณทางน ้าเข้าด้านทิศใต้ (คลองยวน) และการ
ส้ารวจในปี 2560 ส้าหรับโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนคีวามส้าคัญสัมพัทธ์ที่ค่าร้อยละสะสม 82.72 พบว่าประกอบด้วย
พันธุ์ปลาจ้านวน 7 ชนิด ส่วนพันธุ์ปลาที่เหลืออีกจ้านวน 55 ชนิด คิดเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนร้อยละ 17.28 โดยพันธุ์ปลาที่
พบเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างโดยจ้านวน 3 ชนิดแรกมีสัดส่วนร้อยละ 71.64 ประกอบด้วย ปลาไส้ตันตาแดง 
ปลาแปบขาว และปลาตะเพียนทราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุม่ประชากรที่ยังไม่โตเต็มวัย ส่วนพันธุ์ปลาที่เปน็องค์ประกอบหลักของ
โครงสร้างโดยน ้าหนัก 3 ชนิดแรก มีสัดส่วนร้อยละ 50.31 ประกอบด้วย ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลากะสูบขีด 
โดยลักษณะโครงสร้างของประชากรปลาโดยรวมเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยหรืออยู่ในกลุ่มอายุ 0+ และ 1+ ปี เป็นกลุ่ม
ปลาที่มีอายุขัยสั น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีแรงกดดันจากการท้าการประมงมากจนท้าให้โครงสร้าง
ประชากรปลาอยู่ในสภาวะเสียสมดุล  ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาพบว่าปัจจัยจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงเวลาระหว่าง 3 ปีที่ศึกษามีอิทธิพลต่อการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อยมากกว่าปัจจัยจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื นที่ของ 5 จุดส้ารวจ โดยมีการแบ่งกลุ่มของโครงสร้างประชาคมออกเป็น 5 กลุ่มอย่างชัดเจน ดังนั น จึงสรุป
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของประชาคมปลาในทะเลน้อยยังเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาที่มี
ความแตกต่างกันค่อนข้างมากในระหว่างช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ศึกษา



Abstract

The study on fish community structure in the Thale Noi Swamp, Phatthalung province was 
conducted between 2017 and 2019, using a set of 6 gillnets with 5 sampling sites and 4 sampling periods 
throughout a year. Hydrological data was also collected for data analysis.  All field datas were processed 
and analyzed to describe the species diversity, abundance, distribution and structure of fish community. 
Including cluster analysis was applied for comparison on spatial and temporal variation. 

The finding results showed that the fish diversity in the Thale Noi swamp consisted of 62 fish 
species in 24 families with the highest number of species found in Family Cyprinidae (21 species). Three 
endangered species (Tenualosa toli, Kryptopterus limpok and Pangasianodon hypophthalmus and two 
near threatened species (Clarias batrachus and Clarias macrocephalus) were observed. Besides, Clarias
macrocephalus x Clarias gariepinus and Oreochromis niloticus were found as alien species. The average 
relative abundance in the Thale Noi was 612 g/100 m2/night. The highest diversity and relative abundance 
were found in Klong-yuan station and in 1997. The community structure of fish at 82.72 %IRI accumulative 
consisted of only 7 fish species, while the others 17.28 %IRI comprised of 55 fish species. The 71.64% of 
community structure by number of the top 3 species were mostly non-mature of Cyclocheilichthys
apogon and mature of Parachela siamensis and Puntius brevis while the 50.31% of community structure  
by weight composed of Cyclocheilichthys apogon, Parachela siamensis and Hampala macrolepidota. For 
fish assemblage structures in Thale Noi, it showed an imbalanced state of fishery resources due to 43.56% 
of the 3 small size, short life and low economic value of fish communities as Parachela siamensis, 
Puntius brevis and Parambassis siamensis. The cluster analysis divided the structure of fish community 
into 5 groups based on the temporal variation indicated that the difference of fish communities in Thale
Noi was more affected by sampling periods than sampling sites. Therefore, it could be concluded that the 
changing of fish community structure in Thale Noi was still also directly affected by hydrological factor
during the 3 years .

The Structure of Fish Community in the Thale Noi
Swamp, Phatthalung Province between 2017 and 2019
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ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ
biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ใน
ระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกัน 
ที่เกิดจากการผสมผสานความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
ในระยะเวลานานจากการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
(species) พันธุกรรม (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) 
ส้าหรับประเทศไทยซึ่งตั งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีระบบ
นิเวศน ้าจืดที่เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งก้าเนิดของชนิดพันธุ์
จ้านวนมาก จึงมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่
อุดมสมบูรณ์ ส้าหรับใช้สนับสนุนค ้าจุนวิถีชีวิตของคนไทยตั งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยคาดว่ามีชนิดพันธุ์ปลาที่พบไม่น้อยกว่า 2,000 
ชนิด (ร้อยละ 10 ของชนิดพันธุ์ปลาที่จ้าแนกแล้วในโลก) ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยเองซึ่งมีแหล่งน ้าประเภท หนอง บึง 
ทะเลสาบน า้จืด และอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ จ้านวนมากถึง 36 แห่ง
ที่พบกระจายอยู่ทั่วทั งประเทศไทย แต่ทว่ากลับพบมีจ้านวนเพียง 
4 แห่งเท่านั น ที่ตั งอยู่ในพื นที่ภาคใต้ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
อ่างเก็บน ้าเขื่อนรัชชประภา อ่างเก็บน ้าเขื่อนบางลาง ทะเลน้อย 
และทะเลสาบสงขลา (กรมประมง, 2554; ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 

ทะเลน้อย ซึ่งจัดเป็นแหล่งน ้าประเภทบึงขนาดใหญ่ที่มี
เพียงแห่งเดียวในพื นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่ง
ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมต่อกันด้วยคลองบ้านกลาง
และคลองนางเรียม ตั งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต้าบล
พนางตุง และต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มี
ลักษณะเป็นที่ราบท้องกระทะที่มีการทับถมของตะกอน
ค่อนข้างมาก มีอายุมาก มีสภาพตื นเขิน และมีพันธุ์ไม้น ้า
กระจายหนาแน่นมาก มีเนื อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเป็นพื นที่น ้าประมาณ 17,500 ไร่ มีความลึกเฉลี่ย 1.5 
เมตร ความกว้างและยาวประมาณ 5 และ 6 กิ โลเมตร 
ตามล้าดับ (กรมประมง, 2554; จังหวัดพัทลุง, 2562; สถานี
พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย, 2562) ในอดีต
ทะเลน้อยเคยเป็นแหล่งน ้าที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ปลาค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันชาวบ้านในบริเวณนั นกลับมีความ
เชื่อว่ามีพันธุ์ปลาบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปจากทะเลน้อยแล้ว

เพราะไม่สามารถพบเห็นหรือจับได้อีกเลยในรอบหลายปีที่ผ่าน
มา ได้แก่ ปลาตุม (Puntioplites bulu) ปลาดัก (Clarias
meladerma) ปลาดุกล้าพัน  (Clarias nieuhofii) ปลาพรม
หัวเหม็น (Osteochilus melanopleurus) และปลากระทิงไฟ 
(Mastacembelus erythrotaenia) เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ปลาเหล่านี 
บางชนิดได้ถูกจัดอยู่ ในกลุ่ มที่ มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 
(endangered) และมี สถานภาพใกล้ ถู กคุ กคาม  (near 
threatened) ที่อาจสูญพันธุ์ในอนาคตได้ ในทางกลับกันก็พบ
พันธุ์ปลาต่างถิ่น (alien species) จ้าพวกปลาดุกอุยเทศ 
(Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) และปลา
นิ ล (Oreochromis niloticus) เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ประชากรในทะเลน้อยไปแล้วด้วย (ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560, 2561)

ดังนั น กรมประมงซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการธ้ารง
ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน ้าจืดตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการด้านการประมงและ
ทรัพยากรสัตว์น ้าให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์
และคงความสมดุลของโครงสร้างนั น ทะเลน้อยจึงได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนแหล่งน ้าประเภทบึงขนาดใหญ่ที่มีเพียง
แห่งเดียวในภาคใต้ เพื่อด้าเนินโครงการประเมินสถานภาพ
ทรัพยากรประมงในแหล่งน ้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพและการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย ทั งในเชิงพื นที่และ
เชิงเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรปลาน ้าจืดในทะเลน้อยให้เพิ่มขีดความสามารถใน
การบ้ารุงรักษาและสร้างเสริมความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ปลาได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป

1. เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและ
สภาพอุทกวิทยาในรอบปีของทะเลน้อย

2. เพื่อประเมินความหลากหลายและความชุกชุมของ
ประชาคมปลาในทะเลน้อย 

ค าน า
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3. เ พ่ือศึกษาโครงสร้างและการกระจายของ
ประชาคมปลาในทะเลน้อย

4.  เ พ่ือ เปรี ยบเทียบลักษณะโครงสร้ า งของ
ประชาคมปลาเชิงพื นที่และเชิงเวลาในทะเลน้อย

1. การวางแผนการศึกษา 

การศึกษาครั งนี ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างตามแผนการ
วิจัยแบบ spatial and temporal random design เพื่อ

ประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชาคมปลาใน
ทะเลน้อย ด้วยการสุ่มตัวอย่างจากจุดส้ารวจในพื นที่ทะเลน้อย
ที่มีความแตกต่างกันจ้านวน 5 จุด ซึ่งเป็นตัวแทนที่กระจาย
ครอบคลุมทุกพื นที่ในทะเลน้อย โดยด้าเนินการในเชิงพื นที่เริ่ม
ตั งแต่คลองหน้าแหลมที่อยู่ด้านบนของทะเลน้อยและรับน ้า
จากพรุควนขี เสียนซึ่งเป็นแรมซาร์ไซต์แห่งแรกของประเทศ
ไทย และไปสิ นสุดที่คลองบ้านกลางและคลองนางเรียมซึ่ง
เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา และด้าเนินการในเชิงเวลา
ระหว่างปี 2560 - 2562 ปีละ 4 เที่ยว ในช่วงเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และพฤศจิกายน ซึ่งมีจุดสุ่มตัวอย่างที่
ก้าหนดตามตารางที่ 1 และภาพที่ 1-2

วิธีด าเนินการ

จุดส้ารวจ พิกัดทางภูมิศาสตร์ บริเวณที่เก็บตัวอย่าง
1. บริเวณทางน ้าเข้าด้านทิศ

เหนือ (คลองหน้าแหลม)
7°48'17.74"N
100°9'41.43"E

หมู่ที่ 7 ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน เป็นบริเวณที่มีทางน ้าไหล
เข้าสู่ทะเลน้อย โดยรับน ้าจากพรุควนขี เสียนผ่านคลองหน้าแหลม 
และจากคลองกกและคลองทางหมุนผ้าง อ้าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา

2. บริเวณทางน ้าเข้าด้านทิศใต้ 
(คลองยวน)

7°46'09.87"N
100°08'22.27"E

หมู่ที่ 2 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน เป็นบริเวณที่รับน ้าจาก
เทือกเขาบรรทัดผ่านคลองปากประและคลองยวนก่อนลงสู่ทะเล
น้อย พบพันธุ์ไม้น ้าจ้าพวกต้นกงและผักตบชวาขึ นหนาแน่น

3. บริเวณกลางทะเลน้อย 
(กลางทะเล)

7°47'7.87"N
100°9'7.77"E

หมู่ที่ 7 ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน เป็นบริเวณพื นที่กลางน ้าที่
กลางทะเลน้อย พบพันธุ์ไม้น ้าในกลุ่มสาหร่าย และบัวชนิดต่าง ๆ

4. บริเวณทางน ้าออกด้านทิศใต้ 
(คลองบ้านกลาง)

7°45'56.58"N
100°10'36.11"E

หมู่ที่ 2 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน เป็นคลองขุดใหม่ในปี พ.ศ. 2536 
มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ตัดผ่านพื นที่ทุ่งหญ้า มีความยาวเพียง 1.1 
กิโลเมตร กว้าง 16 เมตร เพื่อเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาตอนใน มีน ้าไหล
ผ่านเข้าและออกสู่ทะเลสาบสงขลา บริเวณริมฝั่งปกคลุมด้วยกระจูดหนู

5 บริเวณทางน ้าออกด้านทิศ     
ตะวันออก(คลองนางเรียม)

7°47'16.22"N
100°10'40.11"E

หมู่ที่ 2 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน เป็นคลองธรรมชาติที่มี
ความยาว 2.8 กิโลเมตร กว้าง 17 เมตร เชื่อมต่อกับทะเลสาบ
สงขลาตอนในเช่นกัน มีน ้าไหลผ่านเข้าและออกสู่ทะเลสาบสงขลาได้ 
บริเวณริมฝั่งมีต้นเสม็ดและต้นย่านลิเภาขึ นปกคลุมหนาแน่น และมี
พันธุ์ไม้น ้าชนิดต่าง ๆ เช่น บัวหลวง บัวบา และสาหร่าย 

ตารางที่ 1 พิกัดทางภูมิศาสตร์ และรายละเอียดจุดส้ารวจในการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
ระหว่างปี 2560-2562
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ภาพที่ 1  แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางน า้ในลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา (กรมทรัพยากรน ้า, 2563)

ภาพที่ 2    แผนที่สังเขปแสดงจุดส้ารวจประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562
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2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ท้าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิใน
ส่วนของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแผนที่ ลักษณะ
สภาพภูมิอากาศ และข้อมูลด้านอุทกวิทยา จากสถานีวัดน ้า 
(PPN.02) อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน ้าปากพนังตอนบน จังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นสถานีตรวจวัดที่ตั งอยู่ชายขอบ
ของพรุควนเคร็งในด้านที่ใกล้กับพรุควนขี เสียน ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่มีอิทธิพลต่อมวลน ้าในพรุควนขี เสียนที่ต้องรับน ้าหลักจากพรุ
ควนเคร็งเพื่อส่งต่อไปยังทะเลน้อย เพื่อศึกษาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอุทกวิทยาในรอบปีของทะเลน้อย

2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ท้าการสุ่มตัวอย่างและรวบรวม
ข้อมูลตัวอย่างปลาด้วยเคร่ืองมือข่าย 6 ขนาดช่องตา (20, 30, 
40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลที่
นิยมใช้กันมากวิธีหนึ่ง เนื่องจากสะดวกในการด้าเนินงานและ
สามารถเปรียบเทียบกับการท้าประมงของชาวประมงได้ 
(Kolding, 1989) ด้วยการน้าข่ายแต่ละขนาดช่องตาที่มีความ
ยาว 25-50 เมตร ลึก 1.5-2.0 เมตร และมีความยาวรวมต่อ
ชุดประมาณ 205 เมตร มาเรียงต่อกันเป็นแนวตรงแบบสุ่ม
ตลอด แล้วน้าไปวางเพื่อจับปลาในแต่ละบริเวณจุดส้ารวจที่
ก้าหนด จุดส้ารวจละ 3 ซ ้า หรือ 3 ชุดเครื่องมือ โดยวางทิ งไว้
ค้างคืนแล้วเก็บกู้ในเช้าวันรุ่งขึ น จากนั นน้าตัวอย่างปลาที่สุ่ม
ได้มาท้าการจ้าแนกชนิดพร้อมทั งวัดความยาวรายตัวที่ระดับ
ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน ้าหนักที่ระดับความ
ละเอียด 0.1 กรัม ส่วนพันธุ์ปลาที่ยังไม่สามารถจ้าแนกชนิดได้
จะเก็บรักษาในสารละลายฟอร์มาลิน 10% เพื่อน้าไปจ้าแนก
ชนิดในห้องปฏิบัติการตามคู่มือของ Smith (1945); Taki 
(1974); Rainboth (1996); Fishbase (2019) และจัดระบบ
ทางอนุกรมวิธานตามระบบของ Nelson (2006) จากนั นน้า
ข้อมูลไปค้านวณตามสูตรและวิธีการต่าง ๆ ต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั งจ้านวนและน ้าหนักปลาที่สุ่ม
ตัวอย่างตามจุดส้ารวจและปีส้ารวจจากเครื่องมือข่ายแต่ละขนาด
ช่องตาในทะเลน้อย ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลน้าไปปรับข้อมูลให้มี
ค่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในหน่วยของผลจับต่อพื นที่ข่าย

ต่อระยะเวลาการวางข่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยน ้าหนักมี
หน่วยเป็นกรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และจ้านวนมี
หน่วยเป็นตัวต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จากนั นน้า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามตัวชี วัดและค่าดัชนีต่าง ๆ ดังนี 

3.1 ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคม
ปลาในทะเลน้อย

1) ความหลากหลายของประชาคมปลา เป็นการประเมิน
ด้วยจ้านวนของชนิดพันธุ์ปลาที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในทะเลน้อย 
ซึ่งจ้าแนกออกเป็นการพบเฉพาะบริเวณที่ส้ารวจและปีที่ส้ารวจ

2) ความชุกชุมของประชาคมปลา เป็นการประเมินโดยค่า
ความชุกชุมสัมพัทธ์ของเครื่องมือข่ายในเชิงผลจับต่อหน่วยการ
ลงแรงของเครื่องมือข่าย (catch per unit of effort, CPUE) มี
หน่วยเป็นกรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (Swingle, 
1950)

3) โอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลา (frequency of 
occurrence) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี ถึงความถี่หรือโอกาสของการได้
พบพันธุ์ปลาแต่ละชนิดในช่วงเวลาที่ศึกษา โดยแสดงถึง
ลักษณะการแพร่กระจายของชนิดปลาในเชิงพื นที่และเชิงเวลา 
มีค่าเป็นร้อยละ (Kolding, 1989) 

3.2 โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาใน
ทะเลน้อย

1) องค์ประกอบของชนิดพันธุ์ ปลา (percentage 
species composition) เป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพการอยู่
รอดของพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน ้านั น ๆ โดยค้านวณได้ 2 
แบบ คือ องค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลาโดยความชุกชุมหรือโดย
จ้านวน (%N) และองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลาโดยมวล
ชีวภาพหรือโดยน ้าหนัก (%W) มีค่าเป็นร้อยละ (Kolding, 1989)

2) ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (index of relative 
importance, IRI) เป็นค่าที่บ่งชี ระดับความส้าคัญสัมพัทธ์ของ
ประชาคมปลาที่พบในแหล่งน ้า เพื่อค้านวณค่าจากข้อมูลจ้านวน
ปลาที่พบร่วมกับน ้าหนักที่พบและความถี่ในการพบชนิดพันธุ์
ปลานั น ๆ ใช้วิธีการค้านวณตาม Kolding (1989) จาก
สมการ IRI = (%N + %W) x %F

3) ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลา (fish 
assemblage structure) ซึ่งเป็นการอธิบายโดยใช้เส้นโค้งของ
ล้าดับความชุกชุมและมวลชีวภาพ หรือ abundance-biomass 
comparison curve (ABC curve) (Warwick, 1986; Casatti et 
al., 2006) โดยใช้โปรแกรม R Program จากแพ็กเกจ (package)
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“forams” (R Core Team, 2019)
3.3 ลักษณะของประชาคมปลาเชิงพื้นที่และเชิง

เวลาในทะเลน้อย
1) การจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาในเชิง

พื นที่และเชิ งเวลาด้วยวิธีการวิ เคราะห์กลุ่ม (Cluster 
analysis) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงแบบ Bray-
Curtis similarity index โดยก่อนการค้านวณได้ท้าการ
แปลงข้อมูลด้วยวิธีรากที่สอง (square root) เพื่อให้ข้อมูลมี
การกระจายที่เท่าเทียมกัน และน้าเสนอโดยภาพ dendrogram
หรือ tree diagram หลังจากนั นจึงท้าการเปรียบเทียบค่า
ความคล้ายคลึงกันภายในกลุ่มด้วยค่าร้อยละของสัมประสิทธิ์
ความคล้ายคลึงภายในกลุ่ม (Washington, 1984; Ludwig 
and Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 1994) ด้วยชุด
โปรแกรมส้าเร็จรูป PRIMER version 7 with PRIMANOVA + 
license purchased on INV-000984 by Mekong River 
Commission, Thailand (Clarke and Gorley, 2015)

1.  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและสภาพ
อุทกวิทยาในรอบปีของทะเลน้อย

1.1 การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิลักษณะสภาพภูมิอากาศ

ในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกพบว่าทะเลน้อยและจังหวัด
พัทลุงอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น
และพายุไต้ฝุ่นซึ่งมาจากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาเป็นครั งคราว 
ซึ่งส่งผลท้าให้เกิดฤดูกาลในรอบปีเพียง 2 ฤดู (ศูนย์ภูมิอากาศ, 
2562) ดังนี 

1) ฤดรู้อน มีระยะเวลา 3-4 เดือน เริ่มตั งแต่ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ระยะนี เป็นช่วงว่างของ
ลมมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้
มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือน
เมษายน

2) ฤดูฝน มีระยะเวลา 8-9 เดือน เริ่มตั งแต่ประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยแบ่งย่อยเป็น 3 ช่วง 
คือ

- ช่วงต้นฤดูฝน เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย จึงมีปริมาณน ้าฝนเพิ่มขึ น 

- ช่วงกลางฤดูฝน เริ่มตั งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุม แต่เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมนี 
เต็มที่ท้าให้มีฝนตกชุก โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน
และเดือนธันวาคมที่มีฝนตกชุกจนเกิดภาวะน ้าล้นตลิ่ง 

- ช่วงปลายฤดูฝน เริ่มตั งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึง
เดือนมกราคม โดยมีปริมาณฝนลดลง 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของอุทกวิทยา
จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน า้ฝนสะสมรายเดือน

ในระหว่างปี 2560-2562 พบว่าในปี 2560, ปี 2561 และ
ปี 2562 มีปริมาณน ้าฝนสะสมเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 369.5, 
178.6 และ 112.1 มิลลิเมตร ตามล้าดับ โดยปริมาณน ้าฝน
ในปี 2560 มีค่าสูงมากกว่าปี 2561 และปี 2562 ประมาณ 
2 และ 3 เท่า ตามล้าดับ ส่วนปริมาณน า้ฝนสะสมรายเดือน
พบว่าในปี 2560 มีปริมาณที่สูงกว่าปีอื่น ๆ เกือบตลอดทั ง
ปีโดยเฉพาะในเดือนมกราคม เมษายน และพฤศจิกายน ที่
มีปริมาณสูงกว่าปีอ่ืน ๆ มากอย่างชัดเจน

ในส่วนของข้อมูลปริมาณน า้ท่าก็พบว่ามีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณน ้าฝน โดย
ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 พบมีปริมาณน ้าท่าเฉลี่ย
รายปีเท่ากับ 60.4, 41.2 และ 44.0 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ตามล้าดับ โดยในปี 2560 มีปริมาณน ้าท่าสูงมากกว่าปี 
2561 และ 2562 ประมาณ 1.4-1.5 เท่า และเมื่อพิจารณา
ข้อมูลปริมาณน ้าท่ารายเดือนก็พบว่าในปี 2560 มีปริมาณ
ที่สูงกว่าปีอ่ืน ๆ เกือบตลอดทั งปีอย่างชัดเจน ยกเว้นเพียง
เดือนพฤศจิกายนเท่านั น (ภาพที่ 3-4) (โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาลุ่มน ้าปากพนังตอนบน, 2563) 
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ภาพที่ 3  ปริมาณน ้าฝนสะสมและปริมาณน ้าท่ารายเดือน จากสถานีตรวจวัดที่อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ระหว่างปี 2560-2562 (โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน ้าปากพนังตอนบน, 2563)

ภาพที่ 4  ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายป ี(ซ้าย) และปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยรายปี (ขวา) จากสถานีตรวจวัดที่อ้าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างปี 2560-2562 (โครงการส่งน ้าและบา้รุงรักษาลุ่มน า้ปากพนงัตอนบน, 2563)
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2. ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา
ในทะเลน้อย

2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาใน

ทะเลน้อยระหว่างปี 2560-2562 โดยรวบรวมข้อมูลด้วย
เครื่องมือข่าย 6 ช่องตา จาก 5 จุดส้ารวจ และ 4 เที่ยวส้ารวจ
ในรอบปี พบความหลากหลายของพันธุ์ปลารวม 24 วงศ์ 62

ชนิด (ตารางที่ 2-3 และ ตารางผนวกที่ 1) ประกอบด้วยพันธุ์ปลาใน
วงศ์ปลาตะเพียน(Cyprinidae) มากที่สุดรวม 21 ชนิด (ร้อยละ 
33.87 ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด) รองลงมาคือวงศ์ปลากด
ทะเล (Ariidae) พบ 5 ชนิด (ร้อยละ 8.06) วงศ์ปลากด ปลาแขยง 
(Bagridae) พบ 4 ชนิด (ร้อยละ 6.45) ส่วนวงศ์ปลาดุก (Clariidae)
วงศ์ปลาแรด ปลาสลิด และปลากัด (Osphronemidae) และวงศ์
ปลาช่อน (Channidae) พบวงศ์ละ 3 ชนิด (ร้อยละ 4.84) และที่
เหลืออีก 18 วงศ์ พบวงศ์ละ 1-2 ชนิด (ร้อยละ 1.61-3.23) 

พันธุ์ปลาที่พบ

จุดส้ารวจ ปีส้ารวจ

รวม
คลอง
หน้า
แหลม

คลอง
ยวน

กลาง
ทะเล

คลอง
บ้าน
กลาง

คลอง
นางเรียม

2560 2561 2562

1. Family Notopteridae 1 2 1 1 1 1 2 1 2
2. Family Engraulidae 1 1 2 2 1 1 1 2 2
3. Family Clupeidae - - - 1 - - - 1 1
4. Family Cyprinidae 12 19 18 17 14 19 17 13 21
5. Family Siluridae 1 2 1 1 1 2 1 1 2
6. Family Pangasiidae - 1 - 1 - 1 - - 1
7. Family Bagridae 4 4 3 3 4 3 4 4 4
8. Family Clariidae 1 3 - 1 1 2 2 1 3
9. Family Ariidae - 3 3 3 1 4 3 2 5
10. Family Butidae - 1 1 1 - 1 1 1 1
11. Family Ambassidae 2 2 2 1 1 1 2 1 2
12. Family Cichlidae 1 - 1 - 1 1 - 1 1
13. Family Hemiramphidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14. Family Belonidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15. Family Mastacembelidae - 1 2 2 2 1 2 1 2
16. Family Anabantidae 1 1 1 - 1 1 - 1 1
17. Family Osphronemidae 3 2 1 2 1 3 2 2 3
18. Family Channidae 3 3 1 1 2 3 1 3 3
19. Family Nandidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20. Family Pristolepididae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21. Family Syngnathidae - 1 1 1 1 1 1 1 1
22. Family Toxotidae - - - 1 - 1 1 1 1
23. Family Leiognathidae 1 - - - - - 1 - 1
24. Family Tetraodontidae 1 1 1 1 1 1 1 - 1

รวม (วงศ์) 17 20 19 21 19 22 20 21 24
รวม (ชนิด) 36 51 43 44 37 51 46 41 62

ตารางที่ 2 ชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลนอ้ย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562
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จุดส้ารวจ/ปีส้ารวจ
พันธุ์ปลาที่พบ (ชนิด)

2560 2561 2562 รวม ร้อยละ
1 (คลองหน้าแหลม) 25 22 23 36 58.06 
2 (คลองยวน) 39 31 23 51 82.26 
3 (กลางทะเล) 31 28 24 43 69.35 
4 (คลองบ้านกลาง) 34 34 25 44 70.97 
5 (คลองนางเรียม) 26 29 23 37 59.68 
รวม 51 46 41 62 100.00 
ร้อยละที่พบ 82.26 74.19 66.13 

ตารางที่ 3 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 
2560-2562

ส้าหรับความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตาม
จุดส้ารวจพบพันธุ์ปลาระหว่าง 36-51 ชนิด (ร้อยละ 58.06-
82.26 ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด) โดยจุดส้ารวจที่ 2 
(คลองยวน) พบพันธุ์ปลามากที่สุดรวม 20 วงศ์ 51 ชนิด (ร้อย
ละ 82.26) รองลงมาคือ จุดส้ารวจที่ 4 (คลองบ้านกลาง) และ
จุดส้ารวจที่ 3 (กลางทะเล) พบพันธุ์ปลารวม 21 วงศ์ 44 ชนิด 
(ร้อยละ 70.97) และ 19 วงศ์ 43 ชนิด (ร้อยละ 69.35) 
ตามล้าดับ ส่วนจุดส้ารวจที่ 1 (คลองหน้าแหลม) พบพันธุ์ปลา
น้อยที่สุดรวม 17 วงศ์ 36 ชนิด (ร้อยละ 58.06) ในขณะที่

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามปีส้ารวจพบ
จ้านวนพันธุ์ปลาระหว่าง 41-51 ชนิด (ร้อยละ 66.13-82.26 
ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด) โดยการส้ารวจในปี 2560 พบ
พันธุ์ปลามากที่สุดรวม 22 วงศ์ 51 ชนิด (ร้อยละ 82.26) 
รองลงมาคือการส้ารวจในปี 2561 พบพันธุ์ปลารวม 20 วงศ์ 
46 ชนิด (ร้อยละ 74.19) และการส้ารวจในปี 2562 พบพันธุ์
ปลาน้อยที่สุดรวม 21 วงศ์ 41 ชนิด (ร้อยละ 66.13) (ตารางที่ 
2-3 และภาพที่ 5-6)

ภาพที่ 5 ชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุดส้ารวจในทะเลนอ้ย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562
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ในส่วนของการศึกษาองค์ประกอบความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อยพบว่าประกอบด้วย

1) พันธุ์ปลาพื นเมือง จ้านวน 60 ชนิด ซึ่งรวมทั งพันธุ์ปลา
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีแดง (red list) ของสถานภาพด้านการอนุรักษ์
ชนิ ดพันธุ์ ของประเทศไทย (ส้ านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) ที่มีอยู่จ้านวน 5ชนิด ดังนี 

- พันธุ์ปลาที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered 
species) จ้ านวน 3 ชนิด ประกอบด้ วย ปลาตะลุมพุ ก 
(Tenualosa toli) ปลาปี ก ไ ก่ หนวดยาว  (Kryptopterus
limpok) และปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) 

- พันธุ์ปลาที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near 
threatened species) จ้านวน 2 ชนิด ประกอบด้วย ปลาดุกด้าน 
(Clarias batrachus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

2) พันธุ์ปลาต่างถิ่น (alien species) จ้านวน 2 ชนิด 
(ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2561) ได้แก่ ปลาดุกอุยเทศ (Clarias macrocephalus x Clarias
gariepinus) และปลานิล (Oreochromis niloticus)

นอกจากนี  เมื่อจ้าแนกชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามสภาพ
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์นั น พบว่าสามารถแบ่งกลุ่ม
ชนิดพันธุ์ปลาที่พบในบริเวณทะเลน้อยออกได้เป็น 3 ประเภท 
โดยอ้างอิงการแบ่งกลุ่มปลาตามคู่มือปลาในลุ่มน ้าทะเลสาบ
สงขลา (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนล่าง, 2552) ดังนี 

1 )  ชนิ ดพั นธุ์ ปลาที่ พบอาศั ยในพื นที่ น ้ าทะเล 
แต่อพยพเพื่อการผสมพันธุ์วางไข่หรือปรับตัวอยู่ได้ทั งในน ้าจืด และ
น ้ากร่อย มีจ้านวน 10 ชนิด ได้แก่ ปลาแมวหูขาว ปลาแมว ปลา
ตะลุมพุก ปลากดคันหลาว ปลากดหัวกบ ปลากดทะเลจุดด้า ปลากด
หัวโม่ง ปลากดหัวอ่อน ปลากระทุงเหว และปลาแป้นเหลืองทอง

2) ชนิดพันธุ์ปลาที่พบอาศัยทั งในพื นที่น ้าจืดและ
น ้ากร่อย มีจ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวควายแถบด้า ปลา
เสือพ่นน ้า และปลาปักเป้าเขียวจุดด้า

3) ชนิดพันธุ์ปลาที่พบอาศัยเฉพาะพื นที่น ้าจืด มี
จ้านวน 49 ชนิด ได้แก่ ปลาสลาด ปลาแปบขาว ปลาไส้ตันตาแดง 
ปลากะสูบขีด ปลาตะโกก ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยลูกบัว 
ปลาปีกไก่หนวดยาว ปลาดุกด้าน และปลาดุกอุย เป็นต้น

2.2 ความชุกชุมของประชาคมปลา 
จากการประเมินความชุกชุมของประชาคมปลาใน

ทะเลน้อยด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา จาก 5 จุดส้ารวจ 
และ 4 เที่ยวส้ารวจในรอบปี ระหว่างปี 2560-2562 พบมีค่า
ความชุกชุมของประชาคมปลาโดยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของ
ผลจับต่อการลงแรงของเครื่องมือข่ายเฉลี่ยเท่ากับ 612  กรัม
ต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยมีพิสัยความชุกชุม
ระหว่าง 200-1,453 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับของความแปรปรวนของความชุกชุมมี
ความผันแปรค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ศึกษาโดย
พบว่าระดับค่าสูงสุดและต่้าสุดมีความแตกต่างกันมากกว่า 7 เท่า

ภาพที่ 6    ชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามปีส้ารวจในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562
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โดยจุดส้ารวจที่พบมีระดับความชุกชุมที่สูงมากอย่างเด่นชัด 
ได้แก่ จุดส้ารวจกลางทะเล และจุดส้ารวจบริเวณทางน ้าเข้าด้าน
ทิศใต้ (คลองยวน) (ตารางที่ 4 และภาพที่ 7-8)

ส่วนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชุกชุมของ
ประชาคมปลาเฉลี่ยตามจุดส้ารวจพบมีค่าอยู่ระหว่าง 314-773 
กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยจุดส้ารวจที่ 3 
(กลางทะเล) ซึ่งเป็นตัวแทนบริเวณตอนกลางของทะเลน้อยพบ
มีค่าความชุกชุมเฉลี่ยสูงสุด 773 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน รองลงมาได้แก่ จุดส้ารวจที่ 2 (คลองยวน) บริเวณ
ทางน ้าเข้าด้านทิศใต้ และจุดส้ารวจที่ 4 (คลองบ้านกลาง)
บริเวณทางน ้าออกด้านทิศใต้พบมีค่าความชุกชุมเฉลี่ย 741

และ 696 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ 
และพบความชุกชุมต่้าสุดที่จุดส้ารวจที่ 1 (คลองหน้าแหลม) ที่
บริเวณทางน ้าเข้าด้านทิศเหนือเท่ากับ 314 กรัมต่อพื นที่ข่าย 
100 ตารางเมตรต่อคืน ในส่วนของความชุกชุมของประชาคม
ปลาตามปีส้ารวจพบว่าการส้ารวจในปี 2560 มีค่าความชุกชุม
เฉลี่ย 912 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งมีระดับ
ค่าความชุกชุมสูงมากกว่าการส้ารวจในปี 2561 และปี 2562 
ประมาณ 1.8-2.2 เท่า โดยพบมีค่าความชุกชุมเฉลี่ยเท่ากับ 
510 และ 413 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ตามล้าดับ (ตารางที่ 4 และภาพที่ 7-8) 

จุดส้ารวจ/ปีส้ารวจ
ความชุกชุมของประชาคมปลาโดยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของเคร่ืองมือข่าย

(กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน)
2560 2561 2562 เฉลี่ย±SD

1 (คลองหน้าแหลม) 465 276 200 314±136
2 (คลองยวน) 1,160 718 346 741±408
3 (กลางทะเล) 1,453 427 437 773±590
4 (คลองบ้านกลาง) 839 660 589 696±129
5 (คลองนางเรียม) 644 471 494 536±94

เฉลี่ย±SD 912±397 510±179 413±148 612±333

ตารางที่ 4 ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 
2560-2562

ภาพที่ 7 ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามจุดส้ารวจในทะเลนอ้ยจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา

ระหว่างปี 2560-2562
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2.3 โอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลา
ส้าหรับโอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลาซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี ถึง

ความถี่หรือโอกาสของการได้พบพันธุ์ปลาแต่ละชนิดในช่วงเวลา
ที่ศึกษา โดยแสดงถึงลักษณะการกระจายของชนิดปลาในเชิง
พื นที่และเชิงเวลาในทะเลน้อยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาทั ง 3 ปี 
นั น (ตารางผนวกที่ 1) พบว่ามีพันธุ์ปลาที่พบได้ตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาในทุกจุดส้ารวจรวม 9 ชนิด ประกอบด้วย ปลาสลาด 
ปลาแปบขาว ปลาไส้ตันตาแดง ปลาตะเพียน ปลากะสูบขีด 
ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา ปลากระทุงเหว และ
ปลาหมอช้างเหยียบ 

เมื่อพิจารณาตามจุดส้ารวจ พบว่ามีพันธุ์ปลาจ้านวน 26 
ชนิด สามารถพบได้ในทุกจุดส้ารวจ แต่ไม่พบในทุกช่วงเวลาที่
ท้าการส้ารวจ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการกระจายพันธุ์ได้
ทั่วทุกบริเวณทั งแหล่งน ้า ได้แก่ ปลาแมว ปลาแปบขาว ปลา
ไส้ตันตาแดง ปลากะสูบขีด ปลาตะเพียนทราย ปลาชะโอน ปลา
แขยงนวล ปลากดเหลือง ปลาแป้นแก้ว ปลาช่อน และปลาเสือ
ด้า เป็นต้น ในขณะที่มีพันธุ์ปลาที่พบเพียงครั งเดียวในช่วงตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาโดยพบเพียงจุดส้ารวจเดียวจ้านวนมากถึง 
14 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย

1) จุดส้ารวจคลองหนา้แหลม พบพันธุ์ปลา 2 ชนิด ได้แก่ 
ปลากระดี่นาง และปลาแป้นเหลืองทอง

2) จุดส้ารวจคลองยวน พบพันธุ์ปลา 9 ชนิด ได้แก่ 
ปลากราย ปลาบ้า ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยลูกบัว

ปลาปีกไก่หนวดยาว ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว 
และปลากดหัวกบ 

3) จุดส้ารวจกลางทะเล พบพันธุ์ปลาตะโกกเพียงชนิดเดียว
4) จุดส้ารวจคลองบ้านกลาง พบพันธุ์ปลา 2 ชนิด 

ได้แก่ ปลาตะลุมพุก และปลาเสือพ่นน ้า 
ส่วนตามปีส้ารวจ พบว่ามีพันธุ์ปลาอีกจ้านวน 32 ชนิด ที่

พบได้ในทุกปีที่ส้ารวจ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการกระจาย
พันธุ์ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระหว่างปี 2560-2562 ได้แก่
ปลาแมว ปลาแปบขาว ปลาไส้ตันตาแดง ปลากะสูบขีด ปลา
ตะเพียนทราย ปลาชะโอน ปลาแขยงนวล ปลากดเหลือง ปลา
แป้นแก้ว ปลาช่อน และปลาเสือด้า เป็นต้น รวมทั งมีพันธุ์ปลาอีก
จ้านวน 18 ชนิด ที่พบได้เพียงปีส้ารวจเดียว ได้แก่

1) การส้ารวจในปี 2560 มีพันธุ์ปลา 10 ชนิด ที่พบ
เฉพาะในปีนี เพียงปีเดียว ได้แก่ ปลาแปบควาย ปลาบ้า ปลา
ตะโกก ปลาตะเพียนทอง ปลาปีกไก่หนวดยาว ปลาสวาย ปลา
ดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว ปลากดหัวกบ และปลากระดี่นาง

2) การส้ารวจในปี 2561 มีพบพันธุ์ปลา 6 ชนิด ที่พบ
เฉพาะในปีนี เพียงปีเดียว ได้แก่ ปลากราย ปลาสร้อยลูกบัว 
ปลาดุกด้าน ปลาแป้นแก้วยักษ์ ปลากระทิง และปลาแป้น
เหลืองทอง

3) การส้ารวจในปี 2562 มีพบพันธุ์ปลา 2 ชนิด ที่พบ
เฉพาะในปีนี เพียงปีเดียว ได้แก่ ปลาแมวหูขาว และปลา
ตะลุมพุก

ภาพที่ 8 ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามปีส้ารวจในทะเลน้อยจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่าง

ปี 2560-2562
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3. โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาในทะเลน้อย

3.1 องค์ประกอบของโครงสร้างชนิดพันธุ์ปลา
จากการศึกษาองค์ประกอบของโครงสร้างชนิดพันธุ์

ปลาที่พบในทะเลน้อย ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพการ
อยู่รอดของพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน ้านั น ๆ พบว่า
องค์ประกอบของโครงสร้างโดยจ้านวนปลาในทะเลน้อย
ระหว่างปี 2560-2562 ที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 81.89 
ประกอบด้วยพันธุ์ปลารวม 6 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง 
ปลาแปบขาว ปลาตะเพียนทราย ปลาแป้นแก้ว ปลาสร้อย
นกเขา และปลาหมอช้างเหยียบ ส่วนองค์ประกอบของ
โครงสร้างโดยน ้าหนักปลาที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80.68 
ประกอบด้วยพันธุ์ปลารวม 12 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง 

ปลาแปบขาว ปลากะสูบขีด ปลาหมอช้างเหยียบ ปลา
ตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา ปลาสลาด ปลาตะเพียน ปลา
แมวหูขาว ปลากระทุงเหว ปลาแมว และปลาแขยงนวล
(ตารางที่ 5 และภาพที่ 9) โดยพบว่าองค์ประกอบหลักของ 3 
ชนิดแรกของโครงสร้างโดยจ้านวนที่ค่าร้อยละสะสมเท่ากับ
ร้อยละ 71.64 ประกอบด้วย ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว 
และปลาตะเพียนทราย ส่วนองค์ประกอบหลักของ 3 ชนิด
แรกของโครงสร้างโดยน ้าหนักซึ่งประกอบด้วย ปลาไส้ตันตา
แดง ปลาแปบขาว และปลากะสูบขีด มีค่าร้อยละสะสมเพียง
ร้อยละ 50.31 เท่านั น ในขณะที่ยังพบกลุ่มปลาขนาดเล็กที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจน้อยจ้าพวกปลาแปบขาว ปลา
ตะเพียนทราย และปลาแป้นแก้ว เป็นองค์ประกอบหลักของ
โครงสร้างโดยจ้านวนมากถึงร้อยละ 43.56
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ชนิดปลา
จ้านวน 

(ตัว)
ร้อยละ

ร้อยละ

สะสม
ชนิดปลา

น ้าหนัก 

(กรัม)
ร้อยละ

ร้อยละ

สะสม
ปลาไส้ตันตาแดง 21,799 32.70 32.70 ปลาไส้ตันตาแดง 183,445.9 28.05 28.05
ปลาแปบขาว 17,998 27.00 59.70 ปลาแปบขาว 103,590.2 15.84 43.89
ปลาตะเพียนทราย 7,958 11.94 71.64 ปลากะสูบขีด 41,998.7 6.42 50.31
ปลาแป้นแก้ว 3,080 4.62 76.26 ปลาหมอช้างเหยียบ 35,996.4 5.50 55.81
ปลาสร้อยนกเขา 2,116 3.17 79.44 ปลาตะเพียนทราย 34,302.2 5.24 61.06
ปลาหมอช้างเหยียบ 1,633 2.45 81.89 ปลาสร้อยนกเขา 31,601.3 4.83 65.89
ปลาอ่ืน ๆ 56 ชนิด 12,074 18.11 100.00 ปลาสลาด 26,350.5 4.03 69.92

ปลาตะเพียน 20,601.3 3.15 73.07
ปลาแมวหูขาว 12,881.0 1.97 75.04
ปลากระทุงเหว 12,482.9 1.91 76.94
ปลาแมว 12,226.2 1.87 78.81
ปลาแขยงนวล 12,187.7 1.86 80.68
ปลาอ่ืน ๆ 50 ชนิด 126,382.2 19.32 100.00

ตารางที่ 5    ร้อยละสะสมโดยจ้านวนและน ้าหนักของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมดในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเคร่ืองมือ
ข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562



ภาพที่ 9 โครงสร้างประชาคมปลาโดยจ้านวน (บน) และโดยน ้าหนกั (ล่าง) ตามชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลนอ้ย จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

3.2 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส าคัญ
สัมพัทธ์ (IRI) 

โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส้าคัญ
สัมพัทธ์ ซึ่งเป็นการแสดงค่าในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล 
3 มิติ ด้วยข้อมูลโครงสร้างความชุกชุมของจ้านวน (%N) และ
น ้าหนักปลา (%W) และโอกาสในการพบชนิดปลา (%F) 
เพื่อให้ได้ค่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในค่าเดียวนั น พบว่า
องค์ประกอบหลักของโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย
ระหว่างปี 2560-2562 โดยค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ที่ค่า

ร้อยละสะสมเท่ากับร้อยละ 82.72 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 7 
ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว ปลาตะเพียน
ทราย ปลาสร้อยนกเขา ปลาหมอช้างเหยียบ ปลากะสูบขีด 
และปลาแป้นแก้ว ตามล้าดับ โดยมีพันธุ์ปลาที่เหลือรวม 55 
ชนิดที่พบเป็นองค์ประกอบรวมกันของโครงสร้างประชาคม
ปลาที่พบได้น้อยมากเพียงร้อยละ 17.28 เท่านั น (ตารางที่ 6
และภาพที่ 10) และพบว่าองค์ประกอบหลัก 3 ชนิดแรกที่พบใน
ทะเลน้อย ยังคงประกอบด้วย ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว 
และปลาตะเพียนทราย
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ชนิดปลา %N %W %F IRI %IRI ร้อยละสะสม IRI
ปลาไส้ตันตาแดง 32.70 28.05 100.00 6,075.04 33.62 33.62
ปลาแปบขาว 27.00 15.84 100.00 4,283.90 23.71 57.32
ปลาตะเพียนทราย 11.94 5.24 100.00 1,718.31 9.51 66.83
ปลาสร้อยนกเขา 3.17 4.83 100.00 800.57 4.43 71.26
ปลาหมอช้างเหยียบ 2.45 5.50 100.00 795.38 4.40 75.67
ปลากะสูบขีด 1.34 6.42 100.00 775.75 4.29 79.96
ปลาแป้นแก้ว 4.62 0.73 93.33 499.20 2.76 82.72
ปลาอื่น ๆ 55 ชนิด 16.78 33.38 39.17 3,122.48 17.28 100.00

ตารางที่ 6    ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (IRI) ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบรวมในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือ
ข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

ภาพที่ 10 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (IRI) ที่ประมาณค่าร้อยละ 80 ในทะเลน้อย จากการ
สุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

3.3 การกระจายโดยขนาดโครงสร้างความยาวของ
ประชาคมปลา

การศึกษาการกระจายของโครงสร้างขนาดความยาว
ปลาโดยรวมของประชาคมปลาที่พบตามจุดส้ารวจในทะเลน้อย 
จากชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด 62 ชนิด ซึ่งมีจ้านวนประชากร
ปลารวมทั งหมด 66,658 ตัว และมีช่วงความยาวระหว่าง 3.5-
40.7 เซนติเมตร พบว่าการกระจายของโครงสร้างขนาดความ
ยาวของประชากรปลาโดยรวมที่พบในแต่ละจุดส้ารวจและปี
ส้ารวจมีลักษณะและแนวโน้มของการกระจายในรูปแบบ
เดียวกัน และมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงการกระจายตามขนาด
ความยาวที่เพิ่มขึ นในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกระจายของ

โครงสร้างความยาวปลาของประชากรปลาส่วนใหญ่ในทุกจุด
ส้ารวจและทุกปีส้ารวจอยู่ในช่วงความยาวระหว่าง 3.5-13.0 
เซนติเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.63 ของประชากรปลาที่พบ
ทั งหมด (จ้านวน 61,081 ตัว) แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่ม
ปลาที่มีความยาวล้าตัวระหว่าง 3.5-10.0 เซนติเมตรซึ่งพบมี
จ้านวนมากถึง 48,124 ตัว (ร้อยละ 72.20 ของประชากรปลาที่
พบทั งหมดในทะเลน้อย) (ภาพที่ 11-12) จากผลการศึกษา
ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าประชากรปลาที่พบในทะเลน้อยใน
ปัจจุบันจัดเป็นกลุ่มพันธุ์ปลาที่มีขนาดเล็กที่มีอายุอยู่ในกลุ่ม 
0+ ปี เช่น ปลาไส้ตันตาแดง และปลาตะเพียนทราย หรืออาจ
มีบางชนิดเท่านั นที่อาจอยู่ในกลุ่ม 1+ ปี 
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ภาพที่ 11    รูปแบบการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลาที่พบทั งหมดในทะเลน้อยตามจุดส้ารวจ จากการ
สุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

ภาพที่ 12    รูปแบบการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลาที่พบทั งหมดในทะเลน้อยตามปีส้ารวจ จากการ
สุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

ส่วนการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลา
ชนิดเด่นที่พบเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างประชาคม
ปลาในทะเลน้อยจ้านวน 3 ชนิดแรก ซึ่งประกอบด้วย ปลา
ไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลาตะเพียนทราย (ภาพที่ 13) 
พบมีการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลาดังนี 

1) ประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่พบจ้านวนทั งหมด 
21,799 ตัว (ร้อยละ 32.70 ของประชากรปลาที่พบทั งหมด) 
มีความยาวอยู่ในช่วง 5.6-19.5 เซนติเมตร และพบมีจ้านวน
สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่าร้อยละ 85.02

ของประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่พบทั งหมด (จ้านวน 18,534 ตัว) 
เป็นประชากรปลาที่มีความยาวไม่เกิน 10.1 เซนติเมตร ซึ่ง
อนุมานได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่โตเต็มวัย เมื่อเทียบกับ
ประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่พบทั่วไปในแหล่งน ้าที่มีความยาว
ประมาณ 15.0-20.0 เซนติเมตร มีความยาวสูงสุดเท่ากับ 
28.7 เซนติเมตร (Fishbase, 2019) และมีขนาดแรกเร่ิมเจริญ
พันธุ์เท่ากับ 10.1 เซนติเมตร (เสาวรักษ์, 2552) 

2) ประชากรปลาแปบขาว ที่พบจ้านวนทั งหมด 
17,988 ตัว (ร้อยละ  26.98 ของประชากรปลาที่พบทั งหมด)
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มีความยาวอยู่ในช่วง 6.4-14.8 เซนติเมตร และพบจ้านวน
สูงสุดในเดือนมกราคม 2560 โดยประชากรปลาแปบขาวที่พบ
ทั่วไปในแหล่งน ้ามักจะมีขนาดความยาวประมาณ 8.0-12.0 
เซนติเมตร และมีความยาวสูงสุดเท่ากับ 15.0 เซนติเมตร 
(Fishbase, 2019) โดยยังไม่พบการศึกษาขนาดแรกเริ่มเจริญ
พันธุ์ของปลาชนิดนี 

3) ประชากรปลาตะเพียนทรายที่พบจ้านวนทั งหมด 
7,958 ตัว (ร้อยละ 11.94 ของประชากรปลาที่พบทั งหมด) 
มีความยาวอยู่ในช่วง 5.4-11.8 เซนติเมตร และพบจ้านวน

สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่าร้อยละ 98.75 ของ
ประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่พบทั งหมด (จ้านวน 7,858 ตัว) เป็น
ประชากรปลาที่มีความยาวไม่เกิน 9.0 เซนติเมตร ซึ่งจัดเป็น
กลุ่มประชากรที่ยังไม่โตเต็มวัย เมื่อเทียบกับประชากรปลา
ตะเพียนทรายที่พบทั่วไปในแหล่งน ้าที่มีความยาวประมาณ 
6.0-12.0 เซนติ เมตร มีความยาวสู งสุด เท่ ากับ 12.0 
เซนติเมตร (Fishbase, 2019) และมีขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์
เท่ากับ 9.0 เซนติเมตร (ร่วมฤดี, 2553) 

ภาพที่ 13 รูปแบบการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลัก  3 ชนิดแรกในทะเลน้อย 
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

3.4 ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลา 
ผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์

ปลาในทะเลน้อยระหว่างปี 2560-2562 พบมีเส้นกราฟความ
ชุกชุม (abundance) วางอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์น ้า 
(biomass) และค่า W statistic มีค่าเป็นลบเท่ากับ -0.0885 
(ภาพที่ 14) ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างโดยรวมในทะเลน้อย มีปลา
ขนาดเล็กหรือกลุ่มลูกปลาที่เข้ามาแทนที่กลุ่มปลาเต็มวัยหรือ
ปลาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์ประกอบหลัก
ของโครงสร้างโดยจ้านวนปลาที่ร้อยละสะสม 81.89 ซึ่ง

ประกอบด้วยพันธุ์ปลารวม 6 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง 
(ร้อยละ 32.70) ปลาแปบขาว (ร้อยละ 27.00) ปลาตะเพียนทราย 
(ร้อยละ 11.94) ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 4.62) ปลาสร้อยนกเขา 
(ร้อยละ 3.17) และปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 2.45) โดย
เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรที่พบทั งหมด (ร้อยละ 43.56) 
ประกอบด้วย ปลาแปบขาว ปลาตะพียนทราย และปลาแป้นแก้ว 
โดยพบว่าองค์ประกอบของปลาส่วนใหญ่ที่พบในทะเลน้อยเป็น
กลุ่มปลาที่มีขนาดเล็ก อายุสั น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่้า 
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ภาพที่ 14 ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา
ระหว่างปี 2560-2562

4. ลักษณะโครงสร้างของประชาคมปลาเชิงพื้นที่และ
เชิงเวลาในทะเลน้อย   

4.1 โครงสร้างของประชาคมปลาเชิงพื้นที่และเวลา
จากผลการศึกษาด้วยการวิ เคราะห์การจัดกลุ่ ม 

(cluster analysis) ของข้อมูลโครงสร้างประชาคมปลาที่พบ
ในทะเลน้อยในเชิงพื นที่ของ 5 จุดส้ารวจ ร่วมกับเชิงเวลาของ
ช่วง 3 ปีส้ารวจระหว่างปี 2560-2562 รวมจ้านวน 15 
ตัวอย่างสุ่ม (ภาพที่ 15) พบว่าลักษณะการจัดกลุ่มความ
คล้ายคลึงของโครงสร้างประชาคมในทะเลน้อยมีอิทธิพลที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
เชิงเวลาตามปีส้ารวจมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพื นที่ตามจุด
ส้ารวจอย่างชัดเจน โดยส่งผลให้มีการแบ่งกลุ่มโครงสร้าง
ประชาคมปลาออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี 

1) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2560 ในจุดส้ารวจกลางทะเล

2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2560 ในจุดส้ารวจคลองหน้าแหลม คลองยวน 
คลองบ้านกลาง และจุดส้ารวจคลองนางเรียม

3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2561 ในทุกจุดส้ารวจ

4) กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2562 ในจุดส้ารวจคลองหน้าแหลม จุดส้ารวจกลาง
ทะเล และจุดส้ารวจคลองนางเรียม

5) กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2562 ในจุดส้ารวจคลองยวน และจุดส้ารวจคลอง
บ้านกลาง

โดยภาพรวมของลักษณะโครงสร้างประชาคมปลา
จาก 15 ตัวอย่างสุ่ม พบว่ามีลักษณะการจัดกลุ่มที่แตกต่างกัน
ตามตัวอย่างสุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาตามปีส้ารวจ
อย่างชัดเจน โดยตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาจาก 5 จุด
ส้ารวจของปี 2561 มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดโดยมีค่า
ระดับความคล้ายคลึงที่ประมาณร้อยละ 70-80 ในขณะที่
ตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาจาก 5 จุดส้ารวจของปี 2562 มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันนอ้ยที่สุดโดยมีค่าระดับความคลา้ยคลงึ
ที่ประมาณร้อยละ 55-65 ยกเว้นในจุดส้ารวจคลองยวนและ
จุดส้ารวจคลองบ้านกลางที่มีความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่าง
จากจุดส้ารวจอ่ืน ๆ ส่วนตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาใน 
5 จุดส้ารวจ ของปี 2560 พบมีโครงสร้างประชาคมปลาที่
คล้ายคลึงกันมากเช่นเดียวกับปี 2561 ยกเว้นเพียงจุดส้ารวจ
กลางทะเลในปี 2560 ที่มีความแตกต่างไปจากจุดส้ารวจอ่ืน ๆ 
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4.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงภายในกลุ่ม
จากผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการจัดล้าดับของ

ข้อมูลในเชิงพื นที่ตามจุดส้ารวจร่วมกับเชิงเวลาตามปีส้ารวจ 
ได้เป็น 5 กลุ่มนั น เมื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของชนิด
และปริมาณปลาที่พบในแต่ละชนิดของแต่ละกลุ่มด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงภายในกลุ่ม และค่าร้อยละสะสม
ขององค์ประกอบหลักที่พบภายในกลุ่ม สามารถแสดงผลตาม
ตารางที่ 7-8 ได้ดังนี 

1) โครงสร้างประชาคมปลาที่พบในกลุ่มที่ 1 (ปี 2560 
ในจุดส้ารวจกลางทะเล) ซึ่งพบว่าที่องค์ประกอบที่ร้อยละสะสม 
77.93 มีพันธุ์ปลาชนิดเด่นที่พบมากภายในกลุ่มที่ค่าร้อยละการ
พบที่มากกว่าร้อยละ 5 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 3 ชนิด ได้แก่ 
ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 49.63) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 
14.85) และปลาแปบขาว (ร้อยละ 13.44)

2) โครงสร้างประชาคมปลากลุ่มที่ 2 (ปี 2560 ในจุด
ส้ารวจคลองหน้าแหลม คลองยวน คลองบ้านกลาง และจุด

ส้ารวจคลองนางเรียม) พบมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง
เท่ากับร้อยละ 73.28 โดยมีชนิดพันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบ
หลักที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่มที่แสดงด้วยค่าร้อยละความ
คล้ายคลึงที่มากกว่าร้อยละ 5 พบว่าประกอบด้วยพันธุ์ปลา 5 
ชนิด ได้แก่ ปลาแปบขาว (ร้อยละ 20.66) ปลาไส้ตันตาแดง 
(ร้อยละ 13.24) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 11.91) ปลาแป้นแก้ว 
(ร้อยละ 6.50) และปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 6.39) 

3) โครงสร้างประชาคมปลาที่พบในกลุ่มที่ 3 (ปี 2561 
ในทุกจุดส้ารวจ) โดยพบมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง
เท่ากับร้อยละ 72.36 มีชนิดพันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบ
หลักที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่มที่แสดงด้วยค่าร้อยละความ
คล้ายคลึงที่มากกว่าร้อยละ 5 พบว่าประกอบด้วยพันธุ์ปลา 
6 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 23.04) ปลาแปบขาว 
(ร้อยละ 12.51) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 11.63) ปลาแป้นแก้ว 
(ร้อยละ 7.60)  ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 5.64)  และ
ปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 5.19) 

หมายเหตุ: s1 = จุดส้ารวจคลองหน้าแหลม s2 = จุดส้ารวจคลองยวน s3 = จุดส้ารวจกลางทะเล
s4 = จุดส้ารวจคลองบ้านกลาง s5 =จุดส้ารวจคลองนางเรียม
t1 = ปี 2560 t2 = ปี 2561 t3 = ปี 2562

ภาพที่ 15      ภาพ dendrogram จากการวิเคราะห์ cluster  analysis  ของประชาคมปลาตามจุดส้ารวจและปีส้ารวจใน
ทะเลน้อยจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562
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4) โครงสร้างประชาคมปลาที่พบในกลุ่มที่ 4 (ปี 2562 
ในจุดส้ารวจคลองหน้าแหลม กลางทะเล และจุดส้ารวจคลอง
นางเรียม) โดยพบค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงเท่ากับร้อยละ 
63.62 มีชนิดพันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึง
กันภายในกลุ่มที่แสดงด้วยค่าร้อยละความคล้ายคลึงที่มากกว่า 
ร้อยละ 5 พบว่าประกอบด้วยพันธุ์ปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลาแปปขาว 
(ร้ อยละ 21 .06 )  ปลาไส้ ตันตาแดง (ร้ อยละ 19 .31 ) 
ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 15.49) ปลาหมอช้างเหยียบ 
(ร้อยละ 7.44) และปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.58)

5) โครงสร้างประชาคมปลาที่พบในกลุ่มที่ 5 (ปี 2562 
จุดส้ารวจคลองยวน และจุดส้ารวจคลองบ้านกลาง) โดยพบมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงเท่ากับร้อยละ 54.18 มีชนิด
พันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่ม
ที่แสดงด้วยค่าร้อยละความคล้ายคลึงที่มากกว่าร้อยละ 5 
พบว่าประกอบด้วยพันธุ์ปลา 6 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง 
(ร้อยละ 32.34) ปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 9.67) ปลา
ตะเพียนทราย (ร้อยละ 8.67) ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 7.98) 
ปลากะสูบขีด (ร้อยละ 6.30) และปลาบู่ทราย (ร้อยละ 5.88)

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงภายในกลุ่มประชาคมปลาตามการจัดกลุ่มจากการวิเคราะห์ cluster analysis 
ในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

กลุ่ม ค่าสัมประสิทธ์ิความ
คล้ายคลึงภายในกลุ่ม (%)

ปีส้ารวจ (จุดส้ารวจ) ชนิดพันธุ์ปลาที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่ม (ค่าร้อยละ
ที่แสดงความคล้ายคลึงภายในกลุ่มที่ระดับ > 5%)

2 73.28 2560 (คลองหน้าแหลม คลอง
ยวน คลองบ้านกลาง และคลอง
นางเรียม)

ปลาแปบขาว  (ร้อยละ 20.66) ปลาไส้ตันตาแดง 
(ร้อยละ 13.24) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 
11.91) ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.50) และปลา
สร้อยนกเขา (ร้อยละ 6.39)

3 72.36 2561 (ทุกจุดส้ารวจ) ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 23.04) ปลาแปบขาว 
(ร้อยละ 12.51) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 11.63)
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 7.60) ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 
5.64) และปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 5.19)

4 63.62 2562 (จุดส้ารวจคลองหน้าแหลม 
กลางทะเล และจุดส้ารวจคลอง
นางเรียม)

ปลาแปบขาว (ร้อยละ 21.06) ปลาไส้ตันตาแดง 
(ร้อยละ 19.31) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 
15.49) ปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 7.44) และปลา
แป้นแก้ว (ร้อยละ 6.58)

5 54.18 2562 (จุดส้ารวจคลองยวน และ
จุดส้ารวจคลองบ้านกลาง)

ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 32.34) ปลาหมอ
ช้างเหยียบ (ร้อยละ 9.67) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ
8.67) ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 7.98) ปลากะสูบขีด
(ร้อยละ 6.30 และปลาบู่ทราย (ร้อยละ 5.88)

ตารางที่ 7 ค่าร้อยละสะสมขององค์ประกอบปลาชนิดเด่นที่พบในโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

กลุ่ม ปีส้ารวจ จุดส้ารวจ ชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากในกลุ่ม (ค่าร้อยละที่พบ)
1 2560 กลางทะเล ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 49.63) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 14.85)

และปลาแปบขาว (ร้อยละ 13.44)
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1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอุทกวิทยาในรอบปีของ
ทะเลน้อย

จากการศึกษาในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ซึ่งพบ
ปริมาณน ้าฝนสะสมเฉลี่ยรายปีของบริเวณพื นที่ของทะเลน้อยมี
ค่าเท่ากับ 369.5, 178.6 และ 112.1 มิลลิเมตร ตามล้าดับ โดย
ปริมาณน ้าฝนในปี 2560 มีค่าสูงมากกว่าปี 2561 และปี 
2562 ประมาณ 2 และ 3 เท่า ตามล้าดับ ในส่วนของ
ปริมาณน ้าท่าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในแต่ละปีที่
ส้ารวจพบมีปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีเท่ากับ 60.4, 41.2 และ 
44.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ โดยในปี 2560 มีปริมาณ
น ้าท่าสูงมากกว่าปี 2561 และ 2562 ประมาณ 1.4-1.5 
เท่า จากอิทธิพลของปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าในปี 
2560 ที่มากกว่าปีอ่ืน ๆ ซึ่งเริ่มต้นส่งผลตั งแต่ช่วงต้นปีในเดือน
มกราคม 2560 มีผลสนับสนุนให้มีความส้าเร็จของการสืบพันธุ์
วางไข่ของประชาคมปลาในทะเลน้อยเพิ่มมากขึ น รวมทั งเพิ่ม
พื นที่แหล่งอาศัยและความสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติใน
ทะเลน้อยให้มีมากขึ นจากการพัดพามากับกระแสน ้า และส่งผล
ให้การท้าการประมงมีประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วยจาก
ปริมาณน ้าที่มากนี  จึงมีผลให้ปริมาณความชุกชุมของประชาคม
ปลาในทะเลน้อยมีมากกว่าอีก 2 ปีที่ส้ารวจ ซึ่งทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานั นเกิดจากอิทธิพลโดยตรงของปริมาณ
น ้าท่าที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาและสัตว์น ้าใน
แหล่งน้ได้เป็นอย่างดี (Welcomme, 1985)

2. ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา
ในทะเลน้อย

2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 
จากผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา

ในทะเลน้อยในช่วงระหว่างปี 2560-2562 ที่พบมีจ้านวน 
62 ชนิด นั น พบว่ามีจ้านวนชนดิพันธุ์ปลาที่พบใกล้เคียงกับผล
การศึกษาของไพโรจน์ และคณะ (2542) ที่พบพันธุ์ปลา
จ้านวน 66 ชนิดในปี 2542 แต่มีจ้านวนชนิดที่พบมากกว่าผล
การศึกษาของยงยุทธ และวิชัย (2539); อังสุนีย์ และคณะ 

(2539); พิษณุ และคณะ (2554); ธีรภัทร์ และคณะ (2556) ที่
รายงานการพบชนิดพันธุ์ปลาไว้จ้านวน 20, 40, 40 และ 47 
ชนิด ตามล้าดับ อย่างไรก็ตามชนิดพันธุ์ปลาที่พบในแต่ละ
การศึกษาดังกล่าวที่ส่งผลให้พบจ้านวนชนิดที่แตกต่างกันนั น
ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ นในทะเลน้อยโดยตรงได้ชัดเจนนัก สืบเนื่องจากการพบ
จ้านวนชนิดพันธุ์ปลาจากการส้ารวจในแต่ละการศึกษาอาจจะ
มีความแตกต่างกันไปตามวิธีการที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างและ
ช่วงระยะเวลาของการด้าเนินการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเห็นได้จาก
การศึกษาในครั งนี ถ้าหากด้าเนินการศึกษาในช่วงระยะเวลา
เพียง 1 ปี ก็จะพบชนิดพันธุ์ปลาเพียง 41-51 ชนิด เท่านั น 
เมื่อด้าเนินการศึกษาต่อเนื่องในระยะเวลาที่มากขึ นก็ส่งผลให้
สามารถพบจ้านวนชนดิพันธุ์ที่เพิ่มมากขึ นตามล้าดับ เนื่องจาก
พันธุ์ปลาบางชนิดมีประชากรจ้านวนไม่มากนักจึงมีโอกาสถูก
จับได้น้อยลงตามไปด้วย รวมทั งการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่
ต่างกันก็จะมีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาที่
แตกต่างกันด้วย ดังนั นโดยแนวโน้มของข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในทะเลน้อยในปัจจุบันก็
ยังคงมีจ้านวนชนิดที่พบไม่ได้ลดลงหรือไม่ได้มีความแตกต่างไป
จากรายงานการศึกษาที่เคยพบในช่วงเวลาก่อนหน้านี มากนัก

เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดพันธุ์ที่พบ
จากการศึกษาครั งนี เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในแหล่งน ้า
อ่ืน ๆ ที่ จัดอยู่ ในประเภทแหล่ งน ้ าแบบหนองและบึ ง
เช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ หนองหลวง กว๊านพะเยา หนองหาร 
และบึงบอระเพ็ด ที่พบพันธุ์ปลาจ้านวน 37, 44, 55 และ 97 
ชนิด ซึ่งความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อย
ก็ยังมีจ้านวนชนิดที่สูงมากกว่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ปลาที่พบในหนองหลวง กว๊านพะเยา และหนองหาร แต่มีค่า
ต่้ากว่าพันธุ์ปลาที่พบในบึงบอระเพ็ด (เขมชาติ และคณะ, 
2545; ปริญดา และคณะ, 2558; วิระวรรณ และคณะ, 2559; 
สมศักดิ์ และพิมพา, 2561)

ส่วนความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุด
ส้ารวจซึ่งพบว่าจุดส้ารวจบริเวณทางน ้าเข้าด้านทิศใต้ (คลอง
ยวน) มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากสุดรวม 51 
ชนิด น่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากบริเวณนี มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เนื่องจากเป็นบริเวณทางน ้าเข้าและพื นที่ได้ถูกก้าหนดให้เป็น
เขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้าหรือเขตห้ามจับสัตว์น ้า จึงท้าให้
พันธุ์ปลาส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองตามไปด้วย ดังนั น 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
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บริเวณจุดส้ารวจคลองยวนนี จึงเปรียบได้กับเป็นแหล่ง
เสริมสร้างพ่อแม่พันธุ์และเป็นแหล่งรักษาชนิดพันธุ์ปลาที่หา
ยาก และใกล้สูญพันธุ์ในทะเลน้อยได้อีกทางหนึ่งด้วย  ในขณะ
ที่จุดส้ารวจบริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือ (คลองหน้าแหลม) ซึ่ง
พบจ้านวนพันธุ์ปลาน้อยที่สุดนั นก็อาจมีสาเหตุมาจากบริเวณ
นี เป็นพื นที่รับน ้าที่ไหลมาจากพรุควนขี เสียน จึงท้าให้น ้ามี
สภาพเป็นกรดในบางช่วงเวลา จึงส่งผลให้ชนิดพันธุ์ปลาที่
อาศัยอยู่ได้มีจ้ากัดท้าให้พบชนดิพันธุ์ปลาได้นอ้ยกวา่จุดส้ารวจ
อ่ืน ๆ ได้ ในขณะที่ความหลากหลายของพันธุ์ปลาที่พบสูงสุด
ในปี 2560 รวม 51 ชนิดนั น พบว่าเป็นผลโดยตรงจากอิทธิพล
ของปัจจัยด้านอุทกวิทยาทั งปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าที่
แตกต่างกันของทั ง 3 ปีที่ส้ารวจ โดยเฉพาะปี 2560 ที่มี
ปริมาณสูงกว่ากว่าปี 2561 และปี 2562 อย่างชัดเจนตาม
ภาพที่ 4 ซึ่งปริมาณน ้าฝนถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ไปกระตุ้นให้
ปลาน ้าจืดผสมพันธุ์วางไข่ ส่วนปริมาณน ้าท่าที่สูงมากในฤดูน ้า
หลากก็จะส่งผลให้มีพื นที่ถูกน ้าท่วมขัง (flood plain) กระจาย
เป็นบริเวณกว้างส้าหรับเป็นแหล่งวางไข่และแหล่งเลี ยงตัว
อ่อน แต่เมื่อน ้าลดระดับลงทั งพ่อแม่ปลาและลูกปลาจากพื นที่
น ้าท่วมก็จะอพยพไปยังแหล่งน ้าในบริเวณที่ยังมีน ้าเหลืออยู่
เพื่ออาศัยและเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในปีต่อไป (สันติ, 
2551, อ้างตาม Lucas & Baras, 2001); Agostinho et al. 
(2003) ประกอบกับสถานการณ์ในปี 2560 ที่มีมวลน ้าท่าไหล
หลากจากการเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมหนักในจังหวัดพัทลุงไหลลง
สู่ทะเลน้อยในปริมาณมาก และส่งผลให้มีปลาบางชนิดหลุดรอด
จากฟาร์มเพาะเลี ยงลงไปพร้อมกับมวลน ้านี ด้วย โดยเฉพาะใน
ส่วนของปลาสวาย และปลาดุกอุยเทศ ซึ่งเป็นปลาที่นิยมเลี ยง
อยู่โดยรอบทะเลน้อยและพบในทะเลน้อยเพียงปี 2560 เท่านั น 
จึงส่งผลให้พบชนิดพันธุ์ปลาได้สูงสุดในปี 2560 นอกจากนี  เมื่อ
ประเมินชนิดพันธุ์ปลาที่พบในภาพรวมระหว่างปีที่ส้ารวจนั น 
กลับพบว่ามีชนิดพันธุ์ที่พบเพิ่มขึ นได้ในแต่ละปีซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าในการศึกษาทางด้านความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลานั น
ไม่ควรท้าการศึกษาในปีเดียวแต่ควรด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อใ ห้ ได้ ข้ อมู ลแบบองค์ รวมที่ สมบู รณ์ ขึ น  เนื่ องจาก
ความสามารถในการเลือกจับของชนิดพันธุ์ปลาของเครื่องมือแต่
ละชนิดในแต่ละพื นที่ แต่ละเวลา หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน สามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้

ส้าหรับชนิดพันธุ์ปลาที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคามและ
มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ที่พบในทะเลน้อยทั ง 5 ชนิดนั น

พบว่ามีพันธุ์ปลาเพียง 3 ชนิด ที่พบได้เพียงจุดส้ารวจเดียว
และเพียงปีเดียวเท่านั น ได้แก่ ปลาดุกด้าน ปลาปีกไก่หนวด
ยาว และปลาตะลุมพุก โดยทั งปลาดุกด้านและปลาปีกไก่
หนวดยาวเป็นปลาที่พบได้น้อยมาก และพบได้เฉพาะในจุด
ส้ารวจคลองยวน ซึ่งเป็นเป็นบริเวณที่ถูกก้าหนดให้เป็นเขต
พื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้าหรือเขตห้ามจับสัตว์น า้เท่านั น จึงเป็นที่
น่าสังเกตว่าถ้าหากสามารถสร้างกระบวนการในการควบคุม
การท้าประมงในบริเวณนี ได้เป็นผลส้าเร็จก็เท่ากับมีโอกาสที่
จะสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาทั ง 2 ชนิดนี รวมทั งพันธุ์ปลาชนิดอื่น ๆ 
ให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในทะเลน้อยต่อไปได้ ส่วนปลา
ตะลุมพุกซึ่งเป็นปลาที่พบเฉพาะในปี 2562 ที่จุดส้ารวจคลอง
บ้านกลางซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ระยะทางสั นที่เชื่อมต่อไปยัง
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งปลาชนิดนี มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์
วางไข่ที่ต้องเดินทางเข้าไปวางไข่เฉพาะในน า้จดืหรือปากแมน่ า้
เท่านั น ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดในการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาชนดินี จงึ
ท้าให้ในปัจจุบันมีจ้านวนลดลงไปจากเดิมมาก จนกระทั่งถูก
จัดให้เป็นปลาที่หายากมากและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
(ฉวีวรรณ, 2560; พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 2562) จากพฤติกรรม
การผสมพันธุ์วางไข่ที่เฉพาะเจาะจงแบบนี  ประกอบกับคลอง
บ้านกลางซึ่งเป็นคลองระยะสั นที่ถูกสร้างขึ นใหม่ จึงท้าให้ปลา
ตะลุมพุกสามารถเดินทางอพยพไปมาได้ จึงน่าจะเป็นการ
สร้างโอกาสส้าหรับการคงอยู่ของปลาตะลุมพุกในทะเลน้อย
และในทะเลสาบสงขลาต่อไปในอนาคตได้ ส่วนพันธุ์ปลาต่าง
ถิ่นที่พบในทะเลน้อยนั น น่าจะมีสาเหตุมาจากการหลุดรอด
จากการเพาะเลี ยงหรือน ้าท่วมลงไปโดยไม่ได้ตั งใจ โดยเฉพาะ
ภาวะน ้าท่วมหนักที่เกิดขึ นในจังหวัดพัทลุงเมื่อปี 2560 รวมถึง
การปล่อยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทั งเพื่อการเพิ่มผลผลิต การ
ท้าบุญ การสะเดาะเคราะห์ แต่เมื่อปลาต่างถิ่นเหล่านี ลงไปอยู่
ในแหล่งน ้าก็จะเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นผู้รุกรานเงียบ (silent 
invader) ที่ไม่สามารถมองเห็นการเข้ามาหรือการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ นในแหล่งน ้าได้จนกว่าจะมีการส้ารวจหรือเก็บตัวอย่าง 
ในหลายกรณีจึงพบว่าได้กลายเป็นสัตว์น ้าต่างถิ่นที่รุกราน 
(invasive alien species) จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์
น ้าชนิดเด่น ในแหล่งน ้านั นไปแล้ว (รัฐชา, 2560) ดังนั น ชนิด
พันธุ์สัตว์น ้าต่างถิ่นจึงถือเปน็หนึ่งในประเด็นปัญหาการคุกคาม
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ส้าคัญมากต่อการคงอยู่ของ
ชนิดพันธุ์พื นเมืองเดิมในแหล่งน ้า
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นอกจากนี  ยังพบว่าชนิดพันธุป์ลาที่พบในทะเลนอ้ยนั น
เป็นปลาที่พบแพร่กระจายอยู่ในน ้าทะเลแต่อพยพเพื่อการ
ผสมพันธุ์วางไข่หรือปรับตัวอยู่ได้ทั งในน ้าจืด และน ้ากร่อย 
10 ชนิด ปลาที่พบอาศัยอยู่ได้ทั งในน า้จืดและน ้ากร่อย 3 ชนิด 
และปลาที่พบอาศัยอยู่เฉพาะในน ้าจืด 49 ชนิด แสดงให้เห็น
ว่าทะเลน้อยซึ่ ง เป็นแหล่ งน ้ าประ เภทบึ งน ้ าจื ดที่ ยั งมี
องค์ประกอบความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ที่สูงอีกแห่ง
หนึ่ ง เนื่องจากพบชนิดพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ ได้ทั งน ้ าจืด 
น ้ากร่อยและน ้าทะเล ซึ่งเป็นผลจากการที่ทะเลน้อยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา

2.2 ความชุกชุมของประชาคมปลา 
ส้าหรับค่าความชุกชุมของประชาคมปลาโดยค่าความ

ชุกชุมสัมพัทธ์ของผลจับต่อการลงแรงของเครื่องมือข่ายใน
ทะเลน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 612 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืนซึ่งจัดว่ามีความชุกชุมปานกลางตามเกณฑ์ของ
บุญส่ง และคณะ (2558) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความชุกชุม
สัมพัทธ์ที่พบในแหล่งน ้านิ่งในช่วงเวลาที่ศึกษาเดียวกัน 
จ้านวน 7 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน ้าประเภทอ่างเก็บน ้า หนอง บึง 
และทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่นั น พบว่าความชุกชุมสัมพัทธ์ที่
เป็นผลจากการศึกษาครั งนี มีค่ามากกว่าความชุกชุมสัมพัทธ์ที่
พบในอ่างเก็บน ้าเขื่อนแก่งกระจาน อ่างเก็บน ้าเขื่อนรัชชประ
ภา อ่างเก็บน ้าเข่ือนอุบลรัตน์ และกว๊านพะเยา ในขณะที่มีค่า
น้อยกว่าค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ที่พบในอ่างเก็บน ้าเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์  บึงบอระเพ็ด และหนองหาร (วารินทร์ , 2556)
รวมทั งมีค่าสูงกว่าผลการศึกษาในทะเลน้อยในปี 2552 ที่มีค่า
เท่ากับ 455.32 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
(ธีรภัทร์ และคณะ, 2556) นอกจากนี  ยังพบว่าความชุกชุมมี
ความผันแปรค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ศึกษาโดย
พบว่าระดับค่าสูงสุดและต่้าสุดมีความแตกต่างกันมากกว่า 7 เท่า 
โดยพบมีค่าความชุกชุมสูงมากในปี 2560 บริเวณจุดส้ารวจ
คลองยวนและจุดส้ารวจกลางทะเล จึงอนุมานได้ว่าทั ง 2 จุด
ส้ารวจนี น่าจะใช้เป็นแหล่งสร้างก้าลังผลผลิตหลักของ
ประชากรปลาที่พบส่วนใหญ่ในทะเลน้อยได้ 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชุกชุมของ
ประชาคมปลาเฉลี่ยตามจุดส้ารวจพบมีค่าอยู่ระหว่าง 314-773 
กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยจุดส้ารวจที่ 3
(กลางทะเล) ซึ่งเป็นตัวแทนบริเวณตอนกลางของทะเลน้อยพบ
มีค่าความชุกชุมเฉลี่ยสูงสุด 773 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตาราง

เมตรต่อคืน รองลงมาได้แก่ จุดส้ารวจที่ 2 (คลองยวน) บริเวณ
ทางน ้าเข้าด้านทิศใต้ และจุดส้ารวจที่ 4 (คลองบ้านกลาง)
บริเวณทางน ้าออกด้านทิศใต้พบมีค่าความชุกชุมเฉลี่ย 741
และ 696 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ 
และพบความชุกชุมต่้าสุดที่จุดส้ารวจที่ 1 (คลองหน้าแหลม) ที่
บริเวณทางน ้าเข้าด้านทิศเหนือเท่ากับ 314 กรัมต่อพื นที่ข่าย 
100 ตารางเมตรต่อคืน ในส่วนของความชุกชุมของประชาคม
ปลาตามปีส้ารวจพบว่าการส้ารวจในปี 2560 มีค่าความชุกชุม
เฉลี่ย 912 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งมีระดับ
ค่าความชุกชุมสูงมากกว่าการส้ารวจในปี 2561 และปี 2562 
ประมาณ 1.8-2.2 เท่านั น เป็นผลจากการที่มีปริมาณน ้าฝน
และปริมาณน ้าท่าในปี 2560 ในปริมาณที่สูงกว่าปีอ่ืน ๆ มาก
ถึง 1.4-3 เท่า (ภาพที่ 4) ซึ่งสอดคล้องกับ Welcomme
(1985) ที่ได้รายงานว่า ปริมาณน ้าท่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณปลาและสัตว์น ้าในแหล่งน ้า เช่นเดียวกับ
สันติ (2551) ที่ได้รายงานผลการศึกษาว่า ผลผลิตสัตว์น ้าใน
พื นที่ลุ่มน ้ายมตอนล่างจะผันแปรตามระยะเวลาที่น ้าท่วมทุ่ง 
ถ้ามีระยะเวลานานก็จะส่งผลให้ผลผลิตในปีนั น ๆ สูงตามไป
ด้วย แต่ถ้าหากน ้าท่วมในระยะเวลาสั นผลผลิตที่ได้ในปีนั น ๆ 
ก็จะลดลงตามไปด้วย

3. โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลา

3.1 โอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลา
จากผลการศึกษาที่มีพันธุ์ปลาที่พบได้ตลอดระยะเวลา

ที่ศึกษาในทุกจุดส้ ารวจเพียง 9 ชนิดซึ่ งประกอบด้วย 
ปลาสลาด ปลาแปบขาว ปลาไส้ตันตาแดง ปลาตะเพียน ปลา
กะสูบขีด ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา ปลากระทุงเหว 
และปลาหมอช้างเหยียบ และมีพันธุ์ปลาที่พบได้เพียงครั ง
เดียวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเพียงจุดส้ารวจเดียว จ้านวน 14
ชนิดซึ่งประกอบด้วย ปลากราย ปลาตะลุมพุก ปลาบ้า 
ปลาตะโกก ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยลูกบัว ปลาปีกไก่
หนวดยาว ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว 
ปลากดหัวกบ ปลากระดี่นาง ปลาสลิด และปลาแป้นเหลือง
ทองนั น จะเห็นได้ว่ามีพันธุ์ปลาที่พบได้เพียงครั งเดียวตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาโดยพบเพียงจุดส้ารวจเดียวนั น มีจ้านวน
ชนิดมากกว่าพันธุ์ปลาที่พบได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในทุก
จุดส้ารวจถึง 1.5 เท่า และมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของ
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จ้านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด โดยมีชนิดพันธุ์ที่อยู่ใน
สถานภาพใกล้ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์รวมอยู่ในกลุ่มนี ด้วย 
ดังนั น ในอนาคตหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะยิ่งส่งผลให้
มีชนิดพันธุ์ปลาในกลุ่มนี มีโอกาสเพิ่มจ้านวนมากขึ นได้อีกจน
อาจถึงขั นสูญพันธุ์ได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อยต่อไป รวมทั ง
เมื่อพิจารณาตามจุดส้ารวจก็พบว่าพันธุ์ปลาที่พบเฉพาะ
บริเวณจุดส้ารวจคลองยวนเพียงจุดเดียวมากถึง 9 ชนิด 
รวมทั งมีพันธุ์ปลา 18 ชนิดที่พบได้เพียงปีส้ารวจเดียว จึง
ชี ให้เห็นถึงความส้าคัญของจุดส้ารวจคลองยวนที่มีต่อความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อยได้

3.2 องค์ประกอบของโครงสร้างชนิดพันธุ์ปลา
จากผลการศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างหลักโดยจ้านวน

ที่ร้อยละสะสมร้อยละ 81.19 พบมีพันธุ์ปลาเพียง 6 ชนิด 
ในขณะที่องค์ประกอบโครงสร้างหลักโดยน ้าหนักที่ร้อยละสะสม
ร้อยละ 80.68 มีพันธุ์ปลาที่พบมากถึง 12 ชนิด ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาของธีรภัทร์ (2556) ที่พบว่าองค์ประกอบโครงสร้าง
ของจ้านวน และโดยน ้าหนักที่ค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 
80 มีพันธุ์ปลา 8 และ 9 ชนิด ตามล้าดับ เช่นเดียวกับในบึง
บอระเพ็ด (สมศักดิ์ และพิมพา, 2561) ที่พบพันธุ์ปลา 8 และ 
14 ชนิด ตามล้าดับ ซึ่ งจ้ านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบเป็น
องค์ประกอบทั งโดยจ้านวนและน ้าหนักนั น สามารถอธิบายได้ว่า
เป็นลักษณะที่พบได้โดยทั่วไปในแหล่งน ้าที่แสดงให้เห็นว่า
โครงสร้างทรัพยากรปลาโดยมวลชีวภาพหรือโดยน ้าหนักจะ
แสดงสัดส่วนขององค์ประกอบที่มีลักษณะการกระจายที่
สม่้าเสมอหรือเท่าเทียมกันมากกว่าสัดส่วนโครงสร้างโดยจ้านวน 
เนื่องจากน ้าหนักหรือมวลชีวภาพของปลาแต่ละชนิดนั นเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการเจริญเติบโตที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดของ
สายใยอาหาร (food web) จากระดับผู้ผลิตเบื องต้นไปสู่ระดับ
ผู้บริ โภคแต่ละล้ าดับที่ สู งขึ น ซึ่ งปริมาณน ้ าหนักจะสื่ อ
ความหมายดังกล่าวได้โดยตรงและดีกว่าจ้านวนตัว จึงท้าให้
สามารถพบชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นองค์ประกอบหลักในโครงสร้าง
โดยน ้าหนักปลาได้มากชนิดกว่าองค์ประกอบโดยจ้านวน (มะลิ 
และคณะ, 2545)

นอกจากนี  ยังพบว่ามีองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก
โดยจ้านวนที่พบที่ร้อยละสะสม 43.56 ประกอบด้วยกลุ่มปลา
ขนาดเล็กและมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจน้อย เช่น ปลาแปบขาว 
ปลาตะเพียนทราย และปลาแป้นแก้ว ซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพ
เครื่องมือข่ายในหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา (สุธิดา และ
คณะ, 2561) และการศึกษาโครงสร้างและการแพร่กระจาย
ของประชาคมปลาในอ่างเก็บน ้าเขื่อนห้วยหลวง จังหวัด
อุดรธานี (ทิวารัตน์ และคณะ, 2559) ที่ได้รายงานว่าแหล่งน ้า
ทั ง 2 แห่งมีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม เนื่องจากมีโครงสร้าง
ประชาคมปลาชนิดหลักเป็นกลุ่ มปลาขนาดเล็ก เช่น 
ปลาตะเพียนทราย และปลาแป้นแก้ว โดยมีสาเหตุมาจาก
ความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าเอง หรือการใช้ประโยชน์สัตว์น ้า
และการท้าการประมงที่มากเกินควรซึ่งส่งผลให้ปลาขนาด
ใหญ่ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจถูกจับออกไปใช้ประโยชน์
มากเกินควร แต่อย่างไรก็ตาม พันธุ์ปลาขนาดเล็กที่ไม่ค่อยมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจเหล่านี ก็ยังมีประโยชน์ในแต่ละแหล่งน ้า 
โดยถือ เป็นสัตว์น ้ าพลอยถูกจับที่ มีความส้าคัญในเชิ ง
นิเวศวิทยาและห่วงโซ่อาหารในแหล่งน ้า ส้าหรับใช้เป็นกลุ่ม
ปลาเหยื่อเพื่อเป็นอาหารของพันธุ์ปลาอ่ืนที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจได้ (อมรรัตน์ และวนิดา, 2551)

3.3 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส าคัญ
สัมพัทธ์

จากผลการศึกษาที่พบว่าองค์ประกอบหลักของ
โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ที่ค่า
ร้อยละสะสม 82.72 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 7 ชนิด ได้แก่ 
ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อย
นกเขา ปลาหมอช้างเหยียบ ปลากะสูบขีด และปลาแป้นแก้ว 
ตามล้าดับ และมีพันธุ์ปลาที่เหลืออีกมากถึง 55 ชนิดแต่พบ
เป็นองค์ประกอบเพียงร้อยละ 17.28 เท่านั น ในขณะที่พบ
ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลาตะเพียนทรายเป็น
องค์ประกอบหลัก 3 ชนิดแรกของโครงสร้างหลักที่พบในทะเล
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับไพโรจน์ และคณะ (2542) และเสาวรักษ์
(2552) ที่รายงานพบว่าปลาไส้ตันตาแดงเป็นสัตว์น ้าชนิดเด่น
ที่พบมากในทะเลน้อย รวมทั งธีรภัทร์ (2556) ที่รายงานว่าพบ
ปลาไส้ตันตาแดง ปลาตะเพียนทราย และปลาแปบขาว 
เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ชนิดแรกในทะเลน้อยเช่นเดียวกัน 
แสดงว่าชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก
ในทะเลน้อยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยศึกษาในปี 2552

3.4 การกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลา 
จากข้อมูลการกระจายโดยขนาดความยาวปลาโดย

ภาพรวมที่พบตามจุดส้ารวจในทะเลน้อยจากชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
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ทั งหมด 62 ชนิด ซึ่งมีจ้านวนประชากรทั งหมด 66,658 ตัว และ
มีความยาวระหว่าง 3.5-40.7 เซนติเมตรนั น พบว่าการกระจาย
ของโครงสร้างขนาดความยาวของประชากรปลาโดยรวมที่พบ
ในแต่ละจุดส้ารวจและปีส้ารวจมีลักษณะและแนวโน้มของการ
กระจายในรูปแบบเดียวกัน และมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงการ
กระจายตามขนาดความยาวที่เพิ่มขึ นในทิศทางเดียวกัน โดย
เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มปลาที่มีความยาวล้าตัวระหว่าง 3.5-
10.0 เซนติเมตรซึ่งพบมีจ้านวนมากถึง 48,124 ตัว (ร้อยละ 
72.20 ของประชากรปลาที่พบทั งหมดในทะเลน้อย) จึงอนุมาน
ได้ว่าประชากรที่พบในทุกจุดส้ารวจและทุกปีที่ส้ารวจในทะเล
น้อยนั นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็ก  โดยปลาที่มี
ขนาดใหญ่ถูกดึงออกไปใช้นอกระบบเป็นส่วนใหญ่ รวมทั ง
องค์ประกอบหลักของโครงสร้างประชาคมปลา 3 ชนิดแรกซึ่ง
ประกอบด้วยปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลา
ตะเพียนทรายนั น ที่พบว่าในปี 2560 มีประชากรปลาทั ง 3 
ชนิดนี ในปริมาณที่สูงมากในเดือนพฤศจิกายน มกราคม และ
พฤศจิกายนตามล้าดับ โดยส่วนใหญ่ของประชากรปลาไส้ตัน
ตาแดง และปลาตะเพียนทรายที่พบทั งหมดในการศึกษานี เป็น
กลุ่มประชากรที่ยังไม่โตเต็มวัย เมื่อเทียบกับขนาดแรกเริ่ม
เจริญพันธุ์ของปลาไส้ตันตาแดง และปลาตะเพียนทรายที่พบ
จากการศึกษาของเสาวรักษ์ (2552) และร่วมฤดี (2553) โดย
เป็นผลมาจากอิทธิพลของทั งปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่า
ที่สูงมากในช่วงฤดูน ้าหลากหรือที่เรียกกันว่าฤดูน ้าแดงเป็น
ตัวกระตุ้นให้มีการผสมพันธุ์วางไข่ได้ในปริมาณที่สูงมากตาม
ไปด้วย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดกับปลาเขตร้อนแทบทุกชนิด 
(Fishbase, 2019) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสันติ 
(2551) ที่ได้ท้าการวิเคราะห์แหล่งที่เหมาะสมต่อการวางไข่
และอนุบาลปลาน ้าจืดธรรมชาติในทุ่งสุโขทัยด้วยข้อมูลผลจับ
ตั งแต่ปี 2548-2552 โดยสรุปไว้ว่าผลผลิตสัตว์น ้าในพื นที่ลุ่ม
น ้ายมตอนล่างจะผันแปรตามระยะเวลาที่น ้าท่วมทุ่ง ถ้ามี
ระยะเวลานานก็จะส่งผลให้ผลผลิตในปีนั น ๆ สูงตามไปด้วย 
แต่ถ้าหากน ้าท่วมในระยะเวลาสั นผลผลิตที่ได้ในปีนั น ๆ ก็จะ
ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื นที่ที่ปล่อยให้น ้าท่วมตาม
ธรรมชาติในช่วงฤดูน ้าหลากหรือฤดูน ้าแดงประมาณ 2-3
เดือนในรอบปี ก็จะส่งผลให้ผลผลิตทางการประมงในพื นที่
ดังกล่าวมีมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 3 เท่าได้

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพันธุ์ปลาเหล่านี มีโอกาสถูกท้า
การประมงในระดับที่สูงเกินก้าลังการผลิตจากธรรมชาติ

จนเหลือพันธุ์ปลาที่จะต้องเติบโตไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ เพื่อ
ทดแทนในรุ่นต่อไปน้อยลง ก็จะส่งผลไปยังกลุ่มประชากร  
(stock) ของปลาชนิดนั นในปีถัด ๆ ไปที่จะมีจ้านวนลดลงตาม
ไปด้วย จนอาจกระทบไปถึงกระบวนการฟื้นตัวเพื่อเสริมสร้าง
พ่อแม่พันธุ์รุ่นใหม่ขึ นมาทดแทนให้มากพอส้าหรับการสร้าง
ประชากรทดแทนให้ได้ในปริมาณที่สูงมากอีกครั งหนึ่งนั นอาจ
ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร อย่างไรก็ตาม การสร้าง
ประชากร (stock) ของปลาแต่ละชนิดในปีหนึ่ง ๆ จะประสบ
ผลส้าเร็จมากน้อยเพียงใดนั นขึ นอยู่กับปัจจัยหลักทางอุทกวิทยา
ทั งปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าซึ่งยังถือเป็นปัจจัยที่มี
ความส้าคัญป็นอย่างยิ่ง

3.5 ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลา
ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลา ซึ่งเป็น

การเปรียบเทียบขนาดการกระจายของปลาในประชาคม จาก
ค่าความชุกชุมของแต่ละชนดิ (species abundance) เปรียบเทียบ
กับน ้าหนักของปลาแต่ละชนิด (species biomass) ในองค์ประกอบ
โครงสร้างของปลาในภาพรวม และมีค่าทางสถิติ W statistic 
แสดงลักษณะโครงสร้างของประชาคมปลา โดยหากเส้นกราฟ 
biomass อยู่เหนือเส้นกราฟ  abundanc และค่า W statistic
มีค่าเป็นบวก แสดงถึงขนาดปลาในโครงสร้างโดยรวมเป็นกลุ่ม
ปลาที่มีขนาดใหญ่ และถ้าเส้นกราฟ abundance อยู่เหนือ
เส้ นกราฟ biomass หรือ เส้ นกราฟอยู่ ใกล้กั น  โดยค่ า
W statistic มีค่าเป็นลบ  แสดงให้เห็นว่าในโครงสร้างโดยรวม
เป็นปลาขนาดเล็กหรือกลุ่มลูกปลาเข้ามาแทนที่กลุ่มปลาเต็มวยั
หรื อปลาขนาดใหญ่ ในช่ ว ง เวลาดั งกล่ า ว ( Warwick,        
1986; Casatti et al., 2006) 

ส้าหรับลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลาที่
พบในทะเลน้อยที่มีค่า W statistic เท่ากับ -0.0885 ซึ่งมีค่า
เป็นลบ หมายถึงโครงสร้างประชาคมปลาโดยรวมเป็นปลา
ขนาดเล็กหรือกลุ่มลูกปลาเข้ามาแทนที่กลุ่มปลาเต็มวัยหรือ
ปลาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์ประกอบหลัก
ของโครงสร้างโดยจ้านวนปลาที่พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของ
ประชากรที่พบทั งหมด (ร้อยละ 43.56) ประกอบด้วย 
ปลาแปบขาว ปลาตะพียนทราย และปลาแป้นแก้วซึ่งเป็นกลุ่ม
ปลาที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับพันธุ์ปลา 3 ชนิดแรกที่เป็น
องค์ประกอบหลักในทะเลน้อยนั นพบว่าประชากรที่พบเกือบ
ทั งหมดเป็นเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่โตเต็มวัย จึงสามารถ
สรุปได้ว่าลักษณะของทรัพยากรประมงในทะเลน้อยอยู่ใน
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สภาวะที่เสียสมดุล จึงท้าให้พบองค์ประกอบของปลาส่วนใหญ่
ในทะเลน้อยเป็นกลุ่มปลาที่มีขนาดเล็ก อายุสั น และมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจต่้า อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั งนี ยังพบว่า
มีค่า W statistic ที่ดีกว่าผลการศึกษาของวารินทร์  (2556)
ที่ด้าเนินการศึกษาในปี 2554 ในแหล่งน ้านิ่งประเภทเดียวกัน
กับทะเลน้อย เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด และหนองหาร 
และพบค่า W statistic มีค่าเป็นลบเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 
-0.179, -0.125  และ -0.136 รวมทั งพบปลาแป้นแก้วซึ่งเป็นปลา
ที่มีขนาดเล็ก อายุสั น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่้าเป็นปลาชนิดที่
โดดเด่นเป็นองค์ประกอบในล้าดับแรกของโครงสร้างประชาคมปลา
โดยจ้านวนทั ง 3 แหล่งน ้า จึงสรุปได้ว่าแหล่งน ้าทั ง 3 แห่งมี
ลักษณะของทรัพยากรประมงอยู่ในสภาวะที่เสียสมดุลอย่างรุนแรง 
ในขณะที่ทะเลนอ้ยพบปลาแปน้แก้วเปน็องค์ประกอบหลักในล้าดับ
ที่ 4 ของโครงสร้างประชาคมปลาโดยจ้านวนจึงอนุมานได้ว่าทะเล
น้อยยังมีลักษณะของทรัพยากรประมงอยู่ในสภาวะที่เสียสมดุล
น้อยกว่าแหล่งน ้าทั ง 3 แห่งนี 

4. ลักษณะโครงสร้างของประชาคมปลาเชิงพ้ืนที่และเชิง
เวลาในทะเลน้อย    

4.1 โครงสร้างของประชาคมปลาเชิงพื้นที่และเวลา
ผลการศึกษาการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) 

และการจัดล้าดับของข้อมูลในเชิงพื นที่ตามจุดส้ารวจร่วมกับเชิง
เวลาตามปีส้ารวจ พบว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาตามปีส้ารวจมี
อิทธิพลต่อการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพื นที่ตามจุดส้ารวจอย่างชัดเจน ส่งผล
ให้มีการแบ่งกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2560 ในจุดส้ารวจกลางทะเล

2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2560 ในจุดส้ารวจคลองหน้าแหลม คลองยวน 
คลองบ้านกลาง และจุดส้ารวจคลองนางเรียม

3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2561 ในทุกจุดส้ารวจ 

4) กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2562 ในจุดส้ารวจคลองหน้าแหลม จุดส้ารวจกลาง
ทะเล และจุดส้ารวจคลองนางเรียม

5) กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2562 ในจุดส้ารวจคลองยวน และจุดส้ารวจคลอง
บ้านกลาง

4.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงภายในกลุ่ม
จากผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการจัดล้าดับของ

ข้อมูลในเชิงพื นที่ตามจุดส้ารวจร่วมกับเชิงเวลาตามปีส้ารวจ
จัดกลุ่มที่พบโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อยมี 5 กลุ่ม
นั น เม่ือเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของชนิดและปริมาณปลา
ที่พบในแต่ละชนิดของแต่ละกลุ่มด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความ
คล้ายคลึงภายในกลุ่ม และค่าร้อยละสะสมขององค์ประกอบ
หลักที่พบภายในกลุ่ม พบว่าสาเหตุที่ท้าให้เกิดการแบ่งกลุ่ม
เป็น 5 กลุ่มนั น โดยทั งกลุ่มที่  1 และ 2 ที่พบว่ามีความ
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ นั น เนื่องจากได้รับอิทธิพลของปัจจัย
ด้านอุทกวิทยาทั งปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยในปี 
2560 ที่มีปริมาณสูงกว่าปีอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน โดยมีอิทธิพลสูง
มากในจุดส้ารวจกลางทะเลจนกระทั่งส่งผลให้มีการแพร่
ขยายพันธุ์ของปลาไส้ตันตาแดงในปริมาณที่มากกว่าจุดส้ารวจ
อ่ืน ๆ มากโดยพบปลาไส้ตันตาแดงเป็นองค์ประกอบมากถึง 
ร้อยละ 49.63 ส่วนกลุ่มที่ 3-5 นั นเกิดจากอิทธิพลของปัจจัย
ด้านอุทกวิทยาทั งปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยในปี 
2561 และปี 2562 ที่มีปริมาณน้อยกว่าปี 2560 อย่างชัดเจน
เช่นเดียวกัน แต่ในปี 2562 มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยทั งปีต่้าที่สุด 
รวมทั งสภาพนิเวศที่แตกต่างกันในแต่ละจุดส้ารวจเองด้วยที่
จะส่งผลต่อการได้รับอิทธิพลที่แตกต่างกันในบางช่วงเวลา 
เช่น ในปี 2562 ที่มีน ้าเค็มบางส่วนไหลรุกเข้าไปในทะเลน้อย
ในบางช่วงเวลาได้ จึงท้าให้มีพันธุ์ปลาที่อาศัยในทะเลหรือ
น ้ากร่อยบางชนิดสามารถเดินทางอพยพเข้าไปในทะเลน้อยได้
จึงส่งผลเกิดการแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันระหว่างปี 2561 และปี 
2562 รวมทั งส่งผลต่อเนื่องให้แต่ละจุดส้ารวจพบชนิดพันธุ์
ปลาและปริมาณที่แตกต่างกันได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
องค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลักใน
แต่ละกลุ่มนั นก็ยังพบว่าส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน แต่จะ
แตกต่างกันในสัดส่วนร้อยละที่พบในแต่ละชนิดเท่านั น
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จากการศึกษาในครั งนี พบว่าระบบนิเวศในทะเลน้อย
เป็นแหล่งท้าการประมงที่ส้าคัญสามารถสนับสนุนให้มีการน้า
ทรัพยากรสัตว์น ้าขึ นมาใช้ประโยชน์ได้เป็นจ้านวนมาก โดย
จากข้อมูลของลักษณะของโครงสร้างประชาคมบ่งชี ว่า
ทรัพยากรสัตว์น ้าในทะเลน้อยได้รับแรงกดดันอย่างมากจาก
การท้าการประมงและจากสภาพแวดล้อมของแหล่งอาศัยที่
เสื่อมโทรมลง ท้าให้ลักษณะโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น ้า
อยู่ในสภาวะที่เสียสมดุล โดยองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง
ประชาคมปลาในทะเลน้อยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นกลุ่มพันธุ์
ปลาทึ่มีขนาดเล็กและไม่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั ง
กลุ่มพันธุ์ปลาเฉพาะถิ่นหลายชนิดที่เคยพบในอดีตอาจได้รับ
การคุกคามอย่างมากเช่นกัน ส่งผลให้ยังไม่สามารถพบจาก
การศึกษาในครั งนี หลายชนิด เช่น ปลาตุม (Puntioplites bulu) 
ปลาดัก (Clarias meladerma) ปลาดุกล้าพัน (Clarias nieuhofii)
ปลาพรมหัวเหม็น (Osteochilus melanopleurus) และปลากระทิง
ไฟ (Mastacembelus erythrotaenia) เป็นต้น ดังนั น คณะผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะในการน้าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
น้าไปสู่การก้าหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น ้าในทะเลน้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ นและ
เพิ่มความสามารถในการบ้ารุงรักษาและสร้างเสริมความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาไว้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ต่อไปดังนี  

1.  ภาครัฐควรก าหนดแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อเสริมสร้างประชากรปลาในทะเลน้อย
ให้คงความหลากหลายและมีความความอุดมสมบูรณ์ 
โดยควรด้าเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี 

1) ปรับปรุงแหล่งอาศัยสัตว์น ้าให้มีคุณภาพดีขึ น โดย
ลดปริมาณการขยายตัวของพันธุ์ไม้น ้า และการขุดลอกเพื่อ
ป้องกันการตื นเขินของแหล่งน ้า

2) เสริมสร้างประชากรในกลุ่มสัตว์น ้าประจ้าถิ่นให้มาก
ขึ น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีสถานภาพหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือ
ใกล้ถูกคุกคาม เพื่อช่วยคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์ให้
คงมีอยู่สืบไป ซึ่งสามารถด้าเนินการได้ทั งการปรับปรุงแหล่ง
อาศัยที่มีความเหมาะสมในแต่ละชนิดพันธุ์ การควบคุมดูแล
รักษาพื นที่แหล่งอาศัยด้วยการก้าหนดมาตรการเชิงพื นที่และ

เครื่องมือท้าการประมง เช่น การควบคุมการใช้ประโยชน์ใน
พื นที่แหล่งอาศัยเดิมที่เป็นพื นที่อาศัยเฉพาะของปลาชนิดนั น ๆ 
ให้เข้มงวดมากขึ น เช่น ปลาตะลุมพุก ปลาปีกไก่หนวดยาว 
ปลาดุกด้าน และปลาดุกอุย เป็นต้น รวมทั งอาจมีการสร้าง
เสริมหรือฟื้นฟูประชากรปลาในชนิดที่เคยพบในอดีตด้วยการ
ปล่อยเสริม การช่วยธรรมชาติเพาะพันธุ์จากชุดอุปกรณ์เพาะ
ฟักภาคสนาม (mobile hatchery) 

3) ควรเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการท้าการ
ประมงที่ผิดกฎหมายและการควบคุมการท้าการประมงในช่วง
ฤดูปลาน ้าจืดมีไข่และวางไข่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ประโยชน์
แบบท้าลายล้างและช่วยสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างจ้านวน
ประชากรตามกระบวนการในธรรมชาติมากยิ่งขึ น 

4)  ปล่อยพันธุ์ สัตว์น ้ าบางชนิดที่ เหมาะสมเพื่ อ
เสริมสร้างผลผลิตทางการประมงในทะเลน้อย โดยควรต้อง
ค้านึงถึงชนิดพันธุ์สัตว์น ้าที่ปล่อยจะต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่ได้จาก
ทะเลน้อยเพื่อลดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมและเสริมสร้าง
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทะเลน้อยในช่องว่างของ
โครงสร้างกลุ่มชั นอาหารที่มีการแข่งขันน้อย ทั งกลุ่มปลาที่กิน
อาหารประเภทตัวอ่อนแมลง และกลุ่มปลาที่กินอาหาร
ประเภทแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เป็นต้น โดยควร
เป็นกลุ่มชนิดพันธุ์ปลาที่เติบโตเร็ว กินอาหารในระบบห่วงโซ่
อาหารในระดับล่างเพื่อเพิ่มผลผลิต มีราคาดีเพื่อเพิ่มมูลค่า
และรายได้แก่ชาวประมง เช่น ปลาดุกอุย ปลากดเหลือง ฯลฯ

2. ควรมีการจัดสร้างแหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์
น้ าเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหรือเขต
ห้ามจับสัตว์น้ า เพื่อใช้ในการเก็บรักษาพ่อแม่พันธุ์และเป็น
แหล่งเลี ยงตัวอ่อนของสัตว์น ้า ท้าให้สามารถเพิ่มศักยภาพใน
การสร้างเสริมประชากรสัตว์น ้าในแต่ละรุ่นได้มากขึ น สืบเนื่อง
จากในบริเวณพื นที่ อ่ืน ๆ นั น ชาวประมงสามารถเข้าท้า
ประมงได้เกือบตลอดทั งปี จึงมีโอกาสที่ทรัพยากรประมงจะถูก
ใช้ประโยชน์จนเกินศักย์การผลิตได้ ซึ่งในพื นที่บริเวณคลอง
ยวนที่ได้ถูกก้าหนดให้เป็นเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้าหรือเขต
ห้ามจับสัตว์น ้าที่มีอยู่เดิมนั น พบว่ามีชนิดพันธุ์ปลาและความ
ชุกชุมของสัตว์น ้ าสูงกว่าบริ เวณอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 
ตลอดจนมีชนิดพันธุ์ปลาที่พบเฉพาะบริเวณนี รวมถึง 9 ชนิด 
โดยเฉพาะปลาปีกไก่หนวดยาว (สถานภาพใกล้สูญพันธุ์) และ
ปลาดุกด้ าน (สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม )  ซึ่ งแสดงถึ ง
ความส้าเร็จของเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้าหรือเขตห้ามจับ
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สัตว์น ้าที่จะใช้เป็นแหล่งเสริมสร้างหรือรักษาพ่อแม่พันธุ์ปลา
เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตลูกพันธุ์ตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมและรักษาพันธุ์ปลาด้วย
การประกาศเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้าและพื นที่อนุรักษ์สัตว์
น ้าให้มีมากขึ นนั น โดยทั่วไปก้าหนดให้ควรมีประมาณ
ร้อยละ 20 ของพื นที่แหล่งน ้า (กรมประมง, 2554) ซึ่งจากการ
ส้ารวจในครั งนี พบว่าจุดส้ารวจกลางทะเลและจุดส้ารวจคลอง
บ้านกลางมีความเหมาะสมเนื่องจากพบความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ปลาและความชุกชุมในปริมาณที่สูงกว่าจุดส้ารวจอ่ืน

3. ควรมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อลดภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี 

1) รณรงค์ให้ความรู้และควบคุมชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่น
และลดการรุกรานและผลกระทบที่จะเกิดขึ นต่อชนิดพันธุ์ปลา
พื นเมืองในทะเลน้อย ทั งนี ถ้าหากชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นเหล่านี 
หลุดรอดลงไปสู่แหล่งน ้าทะเลน้อยหรือแหล่งน ้าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะ
ด้วยการปล่อยเพื่อท้าบุญ สะเดาะเคราะห์ หรือหลุดรอดจาก
ระบบการเพาะเลี ยงในช่วงน ้าหลากหรือน ้าท่วม จนอาจส่งผล

ให้พันธุ์ปลาต่างถิ่นเปลี่ยนแปลงไปเป็นพันธุ์ปลาชนิดเด่นใน
แหล่งน ้าและก่อให้เกิดปัญหาการคุกคามต่อพันธุ์ปลาพื นเมือง
เดิม และกระทบเป็นห่วงโซ่ไปยังความหลากหลายของชนิด
พันธุ์ปลาในทะเลน้อยได้

2) ให้ความส้าคัญกับการควบคุมการท้าประมงในช่วง
ฤดูปลาวางไข่ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องการการ
ควบคุมการท้าประมงช่วงฤดูปลาวางไข่ในช่วงสั น ๆ เพียงไม่กี่
วันหรือสัปดาห์ แต่ในทางกลับกันถ้าหากช่วงเวลาดังกล่าวเข้า
ควบคุมพื นที่ไม่ทันจะท้าให้สูญเสียโอกาสในการเพิ่มก้าลังการ
ผลิตสัตว์น ้าทั งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมาก เป็นเหตุให้
เกิดปัญหาทรัพยากรถดถอยอย่างรวดเร็วตามมา จนบางครั ง
อาจถึงขนาดที่ต้องสูญเสียชนิดพันธุ์เหล่านั นไปอย่างถาวร 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะในการ
บังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น 
เช่น การห้ามชาวประมงจับสัตว์น ้าในช่วงฤดูปลาวางไข่ ห้าม
ใช้เครื่องมือประมงบางชนิด ห้ามจับสัตว์น ้าในเขตพื นที่รักษา
พันธุ์สัตว์น ้า เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ให้ค้าปรึกษาและตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับนี จนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั ง
ขอขอบคุณ นางสาววิภารัตน์ ทองงอก นักวิชาการประมง นางสาวขจิตพรรณ์ เจริญเนตร นักวิชาการประมง นางสาวกาญจนา 
แก้วพิทักษ์ และนางสาวชรินรัตน ์สินไชย กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน า้จืด กองวิจัยและพัฒนาประมง
น ้าจืด และนายพันธ์ศักดิ์ แสงงาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง ในการช่วยจัดรูปแบบและตรวจสอบรูปเล่มงานวิจัย
ฉบับนี จนส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ตารางผนวกที่ 1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุดส้ารวจ และปีส้ารวจในทะเลน้อย จากการสุ่ม

ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562 

พันธุ์ปลา
ที่พบ

ชื่อวิทยาศาสตร์
การแพร่
กระจาย

จุดส้ารวจ ปีส้ารวจ

%Fคลอง
หน้า
แหลม

คลอง
ยวน

กลาง
ทะเล

คลอง
บ้าน
กลาง

คลอง
นางเรียม

2560 2561 2562

1. วงศ์ปลากราย (Family Notopteridae)

ปลาสลาด Notopterus notopterus
(Pallas, 1769)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลากราย Chitala ornata (Gray, 1831) FW - + - - - - + - 6.67

2. วงศ์ปลาแมว (Family Engraulidae)
ปลาแมวหูขาว Setipinna taty

(Valenciennes, 1848)
FW, BW, 
SW

- - + + - - - + 13.33

ปลาแมว Thryssa hamiltonii (Gray, 
1835)

FW, BW, 
SW

+ + + + + + + + 66.67

3. วงศ์ปลาหลังเขียว (Family Clupeidae)
ปลาตะลุมพุก Tenualosa toli

(Valenciennes, 1847)
FW, BW, 
SW

- - - + - - - + 6.67

4. วงศ์ปลาตะเพียน ซิว สร้อย 
(Family Cyprinidae)

ปลาแปบ Oxygaster pointoni
(Fowler, 1934)

FW + + + + + + + + 73.33

ปลาแปบขาว Parachela siamensis
(Günther, 1868)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาแปบควาย Paralaubuca riveroi
(Fowler, 1935)

FW + + + + + + - - 33.33

ปลาซิวควายแถบด้า Rasbora paviana
Tirant, 1885

FW, BW + + + + + + + + 80.00

ปลาบ้า Leptobarbus hoevenii
(Bleeker, 1851)

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาไส้ตันตาแดง Cyclocheilichthys apogon
(Valenciennes, 1842)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลากะทิ Cyclocheilichthys
heteronema (Bleeker, 
1854)

FW - + + + + + + - 46.67

ปลาไส้ตัน Cyclocheilichthys
repasson (Bleeker, 1853)

FW + + + + + + + + 80.00

ปลาตะโกก Cyclocheilos enoplos
(Bleeker, 1849)

FW - - + - - + - - 6.67
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ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus 
(Günther, 1868)

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาตะเพียน Barbonymus gonionotus
(Bleeker, 1849)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลากะแห Barbonymus schwanefeldii
(Bleeker, 1854)

FW - + + + - - + + 26.67

ปลากะสูบขีด Hampala macrolepidota 
Kuhl & van Hasselt, 1823

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาเสือข้างลาย Puntigrus partipentazona
(Fowler, 1934)

FW - - + + - + + + 26.67

ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis (Bleeker, 
1849)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาตะเพียนครีบจุด Puntius spilopterus
(Fowler, 1934)

FW + + + + + + + + 53.33

ปลาแก้มช ้า Systomus rubripinnis
(Valenciennes, 1842)

FW - + + + + + + - 33.33

ปลาสร้อยลูกกล้วย Labiobarbus siamensis
(Sauvage, 1881)

FW + + + + + + + - 53.33

ปลาสร้อยลูกบัว Lobocheilos rhabdoura
(Fowler, 1934)

FW - + - - - - + - 6.67

ปลาสร้อยนกเขา Osteochilus vittatus
(Valenciennes, 1842)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาสร้อยเกล็ดถี่ Thynnichthys thynnoides
(Bleeker, 1852)

FW - + + + - + + + 33.33

5. วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Family Siluridae)

ปลาปีกไก่หนวดยาว Kryptopterus limpok
(Bleeker, 1852)

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาชะโอน Ompok bimaculatus
(Bloch, 1794)

FW + + + + + + + + 86.67

6. วงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae)

ปลาสวาย Pangasianodon
hypophthalmus (Sauvage, 
1878)

FW - + - + - + - - 13.33
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7. วงศ์ปลากด แขยง (Family Bagridae)

ปลาแขยงใบข้าว Mystus singaringan
(Bleeker, 1846)

FW + + + + + + + + 73.33

ปลาแขยงนวล Mystus velifer Ng, 2012 FW + + + + + + + + 60.00
ปลากดขี ลิง Hemibagrus divaricatus

Ng & Kottelat, 2013
FW + + - - + - + + 26.67

ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus
(Fang & Chaux, 1949)

FW + + + + + + + + 60.00

8. วงศ์ปลาดุก (Family Clariidae)
ปลาดุกด้าน Clarias batrachus

(Linnaeus, 1758)
FW - + - - - - + - 6.67

ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus 
Günther, 1864

FW + + - + + + + + 33.33

ปลาดุกอุยเทศ Clarias macrocephalus x 
Clarias gariepinus

FW - + - - - + - - 6.67

9. วงศ์ปลากดทะเล (Ariidae)
ปลากดคันหลาว Cryptarius truncatus

(Valenciennes, 1840)
FW, BW, 
SW

- + - - - + - - 6.67

ปลากดหัวกบ Batrachocephalus mino
(Hamilton, 1822)

FW, BW, 
SW

- + - - - + - - 6.67

ปลากดทะเลจุดด้า Cephalocassis bicolor 
Fowler, 1935

FW, BW, 
SW

- - + + - - + + 20.00

ปลากดหัวโม่ง Arius maculatus 
(Thunberg, 1792)

FW, BW, 
SW

- + + + + + + - 33.33

ปลากดหัวอ่อน Osteogeneiosus militaris
(Linnaeus, 1758)

FW, BW, 
SW

- - + + - + + + 20.00

10. วงศ์ปลาบู่ (Family Butidae)

ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata 
(Bleeker, 1852)

FW - + + + - + + + 40.00

11. วงศ์ปลาแป้นแก้ว (Family Ambassidae)

ปลาแป้นแก้ว Parambassis siamensis
(Fowler, 1937)

FW + + + + + + + + 93.33

ปลาแป้นแก้วยักษ์ Parambassis wolffii
(Bleeker, 1850)

FW + + + - - - + - 20.00
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12. วงศ์ปลาหมอสี (Family Cichlidae)

ปลานิล Oreochromis niloticus
(Linnaeus, 1758)

FW + - + - + + - + 26.67

13. วงศ์ปลาตับเต่า (Family 
Hemiramphidae)
ปลาตับเต่า Hyporhamphus limbatus

(Valenciennes, 1847)
FW + + + + + + + + 73.33

14. วงศ์ปลากระทุงเหว (Family Belonidae)
ปลากระทุงเหว Xenentodoncancila

(Hamilton, 1822)
FW, BW, 
SW

+ + + + + + + + 100.00

15.วงศ์ปลากระทิง
(Family Mastacembelidae)
ปลาหลด Macrognathus siamensis

(Günther, 1861)
FW - + + + + + + + 66.67

ปลากระทิง Mastacembelus armatus
(Lacepède, 1800)

FW - - + + + - + - 20.00

16. วงศ์ปลาหมอ (Family Anabantidae)

ปลาหมอ Anabas testudineus
(Bloch, 1792)

FW + + + - + + - + 46.67

17. วงศ์ปลาแรด สลิด กัด 
(Family Osphronemidae)
ปลากระดี่นาง Trichopodus microlepis

(Günther, 1861)
FW + - - - - + - - 6.67

ปลาสลิด Trichopodus pectoralis 
Regan, 1910

FW + + - + - + + + 26.67

ปลากระดี่หมอ้ Trichopodus trichopterus
(Pallas, 1770)

FW + + + + + + + + 60.00

18. วงศ์ปลาช่อน (Family Channidae)

ปลากะสง Channa lucius
(Cuvier, 1831)

FW + + - - + + - + 20.00

ปลาชะโด Channamicropeltes (Cuvier, 
1831)

FW + + - - - + - + 13.33

ปลาช่อน Channa striata
(Bloch, 1793)

FW + + + + + + + + 66.67

19. วงศ์ปลาเสือด า (Family Nandidae)

ปลาเสือด้า Nandus nebulosus (Gray, 
1835)

FW + + + + + + + + 66.67
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20. วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ 
(Family Pristolepididae)

ปลาหมอ
ช้างเหยียบ

Pristolepis fasciata
(Bleeker, 1851)

FW + + + + + + + + 100.00

21. วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ 
(Family Syngnathidae)

ปลาจิ มฟัน
จระเข้ยักษ์

Doryichthysboaja (Bleeker, 
1850)

FW - + + + + + + + 46.67

22. วงศ์ปลาเสือพ่นน้ า 
(Family Toxotidae)

ปลาเสือพ่นน ้า Toxotes chatareus (Hamilton, 
1822)

FW, BW - - - + - + + + 20.00

23. วงศ์ปลาแป้น (Family Leiognathidae)

ปลาแป้นเหลือง
ทอง

Nuchequula gerreoides
(Bleeker, 1851)

FW,  BW,  
SW

+ - - - - - + - 6.67

24. วงศ์ปลาปักเป้า 
(Family Tetraodontidae)

ปลาปักเป้าเขียว
จุดด้า

Dichotomyctere
nigroviridis (Marion de 
Procé, 1822)

FW, BW + + + + + + + - 40.00

รวม (วงศ์) 17 20 19 21 19 22 20 21 24

รวม (ชนิด) 36 51 43 44 37 51 46 41 62

หมายเหตุ: FW = อาศัยได้ในน ้าจืด BW = อาศัยได้ในน ้ากร่อย SW = อาศัยได้ในน ้าทะเล
+  = พบ - = ไม่พบ
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