
 
 

 
 

  



 
 

 
 

สารวชิาการ 
ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



สารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจ าปี 2563 

i 

บทน า 
 

สารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจ าปี 2563 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการประมง
ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยได้รวบรวมผลงานการวิจัยของกองฯ รวมทั้งหมดจ านวน 9 เรื่อง ซึ่งกองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และแนวทาง  
ในการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการประมงทะเลต่อไป  

 
 
 

 
        นายอ านวย คงพรหม 

     ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
         6 มกราคม 2564 

 
 
  



สารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจ าปี 2563 

ii 

สารบัญ 
  
 หน้า 
  

สมุทรศาสตร์การประมงในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ระหว่างปี 2554-2555 1 
สมเจตน์ สอนครุฑ  เอกพล รัตนพันธ์  ไพโรจน์ หน่ายมี  และพิสิฐพงศ์ ไชยมีสุข  

  
สัตว์น  าพลอยจับได้จากการท าประมงอวนลากคู่ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน 9 

วิวัฒนันท์ บุญยัง  และโอภาส ชามะสนธิ์  
  
ทรัพยากรสัตว์น  าและการประมงจากเคร่ืองมือประมงพาณิชย์ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 

นันทชัย บุญจร  อุดมสิน อักษรผอบ  และศักดิ์ดา วังฉาย  
  
สภาวะทรัพยากรสัตว์น  าจากเรือส ารวจประมงในพื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 36 

อุดมสิน อักษรผอบ  นันทชัย บุญจร  และศักดิ์ดา วังฉาย  
  
แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยาเพ่ือการจัดการประมงปลาทู บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก 70 

ปวโรจน์ นรนาถตระกูล  ฐิติพล เช้ือมั่นคง  นันทชัย บุญจร  และสมฤดี ศิริรัตน ์  
  
สภาวะการประมงอวนลากในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ปี 2556 78 

ภัคจุฑา เขมากรณ์  สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล  และกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์  
  
ผลของวิตามินอี ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศในปูทะเล (Scylla paramamosain 
Estampador, 1947) 

85 

ไชยพร ลู่สวัสดิกุล  และมีชัย แก้วศรีทอง  
  

ความสมบูรณ์เพศของสัตว์น  าชนิดที่ส าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 88 
ธเนศ ศรีถกล  สมชาย วิบุญพันธ์  นิรชา สองแก้ว  ธิดารัตน์ คงชัย  อุทิศ โชติธรรมโม  พิมพ์วิมล อินแก้ว  และจุรีรัตน์ สงนุ้ย  

  
ความชุกชุม และการประมงของหอยหลอดบริเวณจังหวัดสตูล 103 

ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ  สนธยา บุญสุข  เกศแก้ว เทศอาเส็น  และนวพันธ์ จันมา  
  

 



สารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจ าปี 2563 

1 

สมุทรศาสตร์การประมงในมหาสมุทรอินเดีย
ตะวันออก ระหว่างปี 2554-2555 

 
สมเจตน์ สอนครุฑ  เอกพล รัตนพันธ์   

ไพโรจน์ หน่ายมี  และพิสิฐพงศ์ ไชยมีสขุ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 

รหัสทะเบียนวิจัย 54-0412-54020-003 
 

บทคัดย่อ 
 

ท าการศึกษาสมุทรศาสตร์ในบริเวณแนวสันเขาใต้น้ า 
Ninety East Ridge (NER) โดยเรือส ารวจประมงมหิดล 
ในเดือนเมษายน ปี 2554 จ านวน 15 สถานี และปี 2555 
จ านวน 10 สถานี ได้ผลดังนี ้

ในเดือนเมษายน ปี 2554 พบอุณหภูมิที่ระดับผิวน้ า 
อยู่ในช่วง 29.31-29.92 องศาเซลเซียส ช้ันเทอร์โมไคลน์  
มีอุณหภูมิประมาณ 14-16 องศาเซลเซียส โดยในสถานีท่ี 4-8 
มีช้ันเทอร์โมไคลน์ลึกและชันมากกว่าสถานีที่ 1-3 และ 9-15 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่ระดับผิวน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 
5.99-6.72 มิลลิกรัม/ลิตร ช้ันออกซิไคลน์มีค่าประมาณ 2.0-6.0 
มิลลิกรัม/ลิตร มีจุดเริ่มต้นที่ระดับความลึกประมาณ 50-80 
เมตร ความเค็มที่ระดับผิวน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 34.25-35.00 psu 
มีจุดเริ่มต้นของช้ันฮาโลไคลน์ที่ระดับความลึก 30-60 เมตร 
ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ระดับผิวน้ ามคี่าน้อยมาก พบปริมาณ
คลอโรฟิลล์สูงที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร ส าหรับ 
ในเดือนเมษายน ปี 2555 พบอุณหภูมิที่ระดับผิวน้ าอยู่ในช่วง 
29.31-30.18 องศาเซลเซียส ช้ันเทอร์โมไคลน์ที่แนวลองจิจูด 
89 และ 90 องศาตะวันออก เริ่มต้นที่ระดับความลึก 60-70 เมตร 
และ 70-90 เมตร ตามล าดับสิ้นสุดที่ระดับความลึก 140 เมตร 
เช่นเดียวกัน ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่ระดับผิวน้ ามีค่า 
5.87-6.27 มิลลิกรัม/ลิตร ช้ันออกซิไคลน์ที่แนวลองจิจูด 89 
และ 90 องศาตะวันออก เริ่มต้นท่ีระดับความลึก 60-75 เมตร 
และ 70-90 เมตร ตามล าดับ สิ้นสุดที่ระดับความลึก 140 เมตร 
เช่นเดียวกัน ความเค็มที่ระดับผิวน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 34.06-34.41 
psu ช้ันฮาโลไคลน์ที่แนวลองจิจูด 89 และ 90 องศาตะวันออก 
เริ่มต้นที่ระดับความลึก 30-60 เมตร และ 70 เมตร ตามล าดับ 
สิ้นสุดที่ระดับความลึก 100 เมตร เช่นเดียวกัน ส่วนปริมาณ
คลอโรฟิลล์ที่ระดับผวิน้ ามีค่าน้อยมาก พบปริมาณคลอโรฟิลล์
สูงที่ระดับความลึกประมาณ 80-100 เมตร มีค่าประมาณ 
0.8-1.0 ไมโครกรัม/ลิตร ภาพตัดขวางแสดงอุณหภูมิ ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ า และปริมาณคลอโรฟิลล์ของทั้งสองแนว
พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน ยกเว้นความเค็มที่พบว่ามีมวลน้ า
แทรกเข้ามาที่ระดับความลึกประมาณ 90-180 เมตร 

 

ค าส าคัญ: อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ความเค็ม 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ Ninety East Ridge 
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Abstract 

 
The studied oceanography in the Ninety East 

Ridge (NER) by FRV. Mahidol in April 2011, 15 station 
and 2012, 10 station. The results were as follows. 

In April 2011, the surface temperature was in 
the range of 29.31-29.92oC. The temperature of 
thermocline layer was about 14-16oC. In stations 4-8, 
there were a deep and steep thermocline layer over 
than stations 1-3 and 9-15. The surface dissolved 
oxygen was in the range 5.99-6.72 mg/l. Oxycline layer 
was approximately 2.0-6.0 mg/l. It starts at a depth 
of about 50-80 meters. The surface salinity was in 
the range 34.25-35.00 psu. The beginning of halocline 
at a depth of 30-60 meters. Chlorophyll content at 
the surface level is very low. The high Chlorophyll 
content was found a depth of about 80 meters. In 
April 2012, the surface temperature was in the range 
of 29.31-30.18oC. Thermocline layer at 89 and 90oE 
begins at a depth of 60-70 meters and 70-90 meters 
respectively. Ends at the same depth of 140 meters. 
The surface dissolved oxygen was in the range 5.87-
6.27 mg/l. Oxycline layer at 89 and 90oE begins at  
a depth of 60-75 meters and 70-90 meters respectively. 
Ends at the same depth of 140 meters. The surface 
salinity was in the range 34.06-34.41 psu. Halocline 
layer at 89 and 90oE begins at a depth of 30-60 meters 
and 70 meters respectively. Ends at the same depth 
of 100 meters. Chlorophyll content at the surface 
level is very low. The high Chlorophyll content was 
found a depth of about 80-100 meters. Cross-sectional 
view of temperature, dissolved oxygen and chlorophyll 
content of both groups were similar. Except for the 
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salinity that is found in the water mass at depths of 
about 90-180 meters. 

 
Key words: temperature, dissolved oxygen, salinity, 

Chlorophyll content, Ninety East Ridge 
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ค าน า 

 
สมุทรศาสตร์การประมงเป็นปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งมีความส าคัญในการท าประมงทะเล 
ในด้านการประมงทะเลลึกนั้นยิ่งมีความส าคัญมากโดยเฉพาะ
การประมงปลาทูน่า จะให้ความส าคัญกับเทอร์โมไคลน์ 
(thermocline) ซึ่งเป็นระดับความลึกที่อุณหภูมิลดลงอย่าง
รวดเร็ว มีผลการวิจัยจ านวนมากที่ยืนยันผลการจับปลาทูน่า
ว่ามีความสัมพันธ์กับช้ันเทอร์โมไคลน์ Zetschel (1973)  
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการจับปลาทูน่ากับสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย พบว่า ปัจจัยส าคัญ 
ในการท าประมงปลาทูน่า  คือ อุณหภูมิ  เทอร์ โมไคลน์ 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ซึ่งสอดคล้องกับ SEAFDEC 
(2006) ที่ได้ศึกษาสภาวะแวดล้อมในระหว่างการท าประมง
ปลาทูน่าด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ าในทะเลอันดามัน 
และสรุปว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าในช้ันเทอร์โมไคลน์
เป็นปัจจัยที่จ ากัดการแพร่กระจายของปลาทูน่าในแนวดิ่ง 
ส่วนโสภณา (2537) ศึกษาสภาวะแวดล้อม และปริมาณปลาทูน่า
ที่จับได้ในบริเวณมหาสมทุรอินเดีย ปรากฎว่าปลาทูน่าท่ีจับได้
มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
ในประเทศไทยนั้นได้มีการศึกษาสมุทรศาสตร์การประมงใน
มหาสมุทรอินเดียมาตั้งแตป่ ี2508 บริเวณที่ท าการศึกษาสว่นมาก
คือ มหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณสันเขาใต้น้ า 
Ninety East Ridge (NER) (สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ประมงทะเลลึก, 2553) ซึ่งบริเวณนี้ไม่ไกลจากประเทศไทย 
ในการท าประมงทะเลลึก 

การศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านสมุทรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลดีต่อการท าการประมงปลาทูน่าสามารถ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคและวิธีการท าการประมง
ปลาทูน่าให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อมีการน าเรือออกไปส ารวจ
ทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อม จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาข้อมลูทางสมทุรศาสตร์ทางการประมง
ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะคุณภาพของน้ าทะเลในแหล่ง 

ที่ท าการส ารวจ เพื่อให้ทราบว่าบริเวณแหล่งที่ท าการส ารวจ
ประมงนั้น มีความเหมาะสมเพียงใดต่อการท าการประมง 
เพื่อที่จะสามารถสืบค้นและติดตามแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาทูน่า
ได้ชัดเจนมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายในน้ า ความเค็ม และปริมาณคลอโรฟิลล์ 
บริเวณแหล่งท าประมงในมหาสมุทรอินเดยีตะวันออกปี 2554 
และ 2555 

วิธีด าเนินการ 
 

1. พื นที่และระยะเวลา 
1.1 พื้นที่ส ารวจสมุทรศาสตร์บริเวณแนวสันเขาใต้น้ า 

Ninety East Ridge (NER) มหาสมุทรอินเดียตะวันออก 
(ภาพท่ี 1) 

- ปี 2554 ระหว่างละติจูด 1 องศาเหนือ ถึง 2 องศาใต้ 
ลองจิจูด 86 องศาตะวันออก ถึง 90 องศาตะวันออก จ านวน 
15 สถาน ี

- ปี 2555 ระหว่างละติจูด 1 องศาใต้ ถึง 3 องศาใต้ 
ลองจิจูด 89 องศาตะวันออก ถึง 90 องศาตะวันออก จ านวน 
10 สถาน ี

  
1.2 ระยะเวลา 
เดือนเมษายน ปี 2554 และ ปี 2555 

 

 
(a)                             (b) 

ภาพที่ 1  สถานีส ารวจสมุทรศาสตร์ในเดือนเมษายน  
ปี 2554 (a) และ ปี 2555 (b) 

 
2. อุปกรณ์ 

เรือส ารวจประมงมหิดล เป็นเรือส ารวจและฝึกอบรม
การประมงอวนล้อมจับปลาทูน่า มีระวางขับน้ า 1,276 ตันกรอส 
ความยาวตลอดล า 62.53 เมตร ความกว้าง 12.50 เมตร  
กินน้ าลึก 6.80 เมตร เครื่องจักรใหญ่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ขนาด 3,200 แรงม้า ความเร็วสูงสุด 16.20 นอต ระยะท าการ 
10,000 ไมล์ทะเล (ภาพที่ 2) 
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ภาพที ่2  เรือส ารวจประมงมหดิล 

 
เครื่องมือ Mini CTD (Conductivity Temperature 

Recorder) รุ่น SD204 ใช้บันทึกค่าอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ า และความเค็ม และ Seapoint Chlorophyll 
Fluorometer ใช้บันทึกค่าฟลูออเรสเซนส์  ซึ่ งหมายถึง
ปริมาณคลอโรฟิลล์ (ภาพที่ 3) 
 

 
 

ภาพที่ 3  เครื่องวัดคุณภาพน้ า Mini CTD 
 

3. การรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 

ความเค็ม และปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ระดับผิวน้ าและในแนวดิ่ง
ตามระดับความลึกไม่เกิน 400 เมตร 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
ความเค็ม และปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ระดับผิวน้ าและระดับ
ความลึกต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ 
ตามระดับความลึกที่เพิ่มขึ้น และการแยกช้ันของมวลน้ าโดย
ใช้โปรแกรม Ocean Data View (ODV) 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน

ที่ละลายในน้ า ความเค็มและปริมาณคลอโรฟิลล์ บริเวณ
แหล่งท าประมงมหาสมุทรอินเดียตะวันออก เดือนเมษายน  
ปี 2554 และ 2555 มีดังนี้ 

 

1. เดือนเมษายน ปี 2554 
1.1 อุณหภูมิ 
อุณหภูมิที่ระดับผิวน้ ามีค่า 29.31-29.92 องศาเซลเซียส 

(ภาพที่ 4) เทอร์โมไคลน์ ที่พบที่สถานีที่ 1-3 มีจุดเริ่มต้นที่
ระดับความลึกประมาณ 45-60 เมตร และสถานีที่ 9-15 พบ
ที่ระดับความลึก 65-80 เมตร โดยทั้งสถานีที่ 1-3 และ 9-15 
มีจุดสิ้นสุดที่ระดับความลกึประมาณ 130-150 เมตร เช่นเดียวกัน 
ส่วนสถานีท่ี 4-8 มีจุดเริ่มต้นของเทอร์โมไคลน์อยู่ค่อนข้างลึก
และมีความชันมาก มีจุดเริ่มต้นท่ีระดับความลึก 75-80 เมตร 
มีจุดสิ้นสุดที่ระดับความลึก 165-190 เมตร อุณหภูมิที่จุดสิ้นสุด
ของช้ันเทอร์โมไคลน์มีประมาณ 14-15 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 5) 
 

 
 

ภาพที่ 4  อุณหภูมิที่ระดับผิวน้ าในเดือนเมษายน ปี 2554 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 5  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความลึก 
ในเดือนเมษายน ปี 2554 
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1.2 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่บริเวณผิวน้ ามีค่า 

5.99-6.72 มิลลิกรัม/ลติร บริเวณเหนือเส้นศูนย์สตูรมีปรมิาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ าบรเิวณผวิน้ าสงูกว่าบรเิวณใต้เส้นศูนยส์ตูร
เล็กน้อย (ภาพที่ 6) โดยทั่วไปช้ันออกซิไคลน์ (oxycline)  
มีจุดเริ่มต้นประมาณ 50-80 เมตร มีปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ าในช้ันออกซิไคลน์ประมาณ 2.0-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร หลัง
สิ้นสุดช้ันออกซิไคลน์จะเป็นช้ันน้ าที่มีปริมาณออกซิเจน 
ที่ละลายในน้ าค่อนข้างต่ า (ภาพท่ี 7) 

 

 
 

ภาพที่ 6  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่ระดับผิวน้ า 
ในเดือนเมษายน ปี 2554 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7  การเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า
ตามระดับความลึก ในเดือนเมษายน ปี 2554 

 

1.3 ความเค็ม 
ความเค็มที่บริ เวณผิวน้ ามีค่า 34.25 -35.00 psu 

บริเวณเส้นศูนย์สูตรและเหนือเส้นศูนย์สูตรมีความเค็มต่ ากว่า
บริเวณใต้เส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย (ภาพที่ 8) ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ความเค็มตามระดับความลึก พบช้ันฮาโลไคลน์ (halocline) 
เริ่มต้นที่ระดับความลึก 30-60 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึก 
100-120 เมตร (ภาพที ่9) 

 

 
 

ภาพที่ 8  ความเค็มที่ระดับผิวน้ า ในเดือนเมษายน ปี 2554 
 

 
 

ภาพที่ 9  การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามระดบัความลึก 
ในเดือนเมษายน ปี 2554 

 
1.4 ปริมาณคลอโรฟิลล์ 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ได้จากค่าฟูลออเรสเซนส์ที่วัดได้  

มีค่า 0.00-0.06 ไมโครกรัม/ลิตร ช้ันน้ าที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์สูง
เรียกว่า chlorophyll maximum layer ส่วนใหญ่พบอยู่ที่
ระดับความลกึประมาณ 80 เมตร (ภาพที ่10) ปริมาณคลอโรฟิลล์
สูงสุดประมาณ 1.49 ไมโครกรัม/ลิตร (ภาพที่ 11) 

 

 
 

ภาพที่ 10  ปริมาณคลอโรฟิลล์ทีร่ะดับผิวน้ า 
ในเดือนเมษายน ปี 2554 
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ภาพที่ 11  การเปลี่ยนแปลงปรมิาณออกซิเจนทีล่ะลายในน้ า
ตามระดับความลึก ในเดือนเมษายน ปี 2554 

 
2. เดือนเมษายน ปี 2555 

2.1 อุณหภูมิ 
อุณหภูมิบริเวณผิวน้ าของสถานีตามแนวลองจิจูด 89 

และ 90 องศาตะวันออก ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก มีค่า 
29.31-30.18 องศาเซลเซียส (ภาพที ่12) แต่พบความแตกต่างกัน
ของอุณหภูมิในแนวดิ่ง โดยบริเวณแนวลองจิจูด 89 องศา
ตะวันออก พบจุดเริ่มต้นของช้ันเทอร์โมไคลน์อยู่ในระดับตื้น
และกว้างที่ความลึกประมาณ 60-70 เมตร สิ้นสุดที ่160-170 เมตร 
บริเวณแนวลองจิจูด 90 องศาตะวันออก พบจุดเริ่มต้น 
ในระดับความลึกประมาณ 70-90 เมตร สิ้นสุดที่ 140-150 เมตร 
(ภาพท่ี 13) 

 

 
ภาพที่ 12  อุณหภูมิที่ระดับผิวน้ า ในเดือนเมษายน ปี 2555 

 

 
(a)                            (b) 

ภาพที่ 13  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความลึก
บริเวณแนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก (a) 
และ 90 องศาตะวันออก (b) 

 
เมื่อเปรียบเทียบภาพตัดขวางแสดงช้ันอุณหภูมิตามแนว

ลองจิจูด 89 และ 90 องศาตะวันออก ซึ่งอยู่บนสันเขาใต้น้ า
ด้านตะวันตกและด้านตะวันออก ปรากฏว่ามีความคล้ายคลึงกัน 
(ภาพท่ี 14) 

 
(a)                            (b) 

ภาพที่ 14  ภาพตัดขวางแสดงช้ันอุณหภูมติามแนวลองจิจูด 
89 องศาตะวันออก (a) และ 90 องศาตะวันออก 
(b) ในเดือนเมษายน ปี 2555 

 
2.2 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่ระดับผิวน้ ามีค่า 

5.87-6.27 มิลลิกรัม/ลิตร บริเวณลองจิจูด 89 องศาตะวันออก 
มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าต่ ากว่าบริเวณลองจิจูด 90 
องศาตะวันออก (ภาพที ่15) การเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ าตามระดับความลึกตามแนวลองจิจูด 89 องศา
ตะวันออก พบช้ันออกซิไคลน์เริ่มต้นที่ระดับความลึก 60-75 เมตร 
สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 140 เมตร ส่วนแนวลองจิจูด 
90 องศาตะวันออก ช้ันออกซิไคลน์เริ่มต้นที่ระดับความลึก 
70-90 เมตร และสิ้นสุดที่ระดับความลึก 140 เมตร เช่นเดียวกัน 
(ภาพท่ี 16) 

 

 
 

ภาพที่ 15  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่ระดับผิวน้ า ใน
เดือนเมษายน ปี 2555 

 

 
(a)                            (b) 

ภาพที่ 16  การเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในน้ า
ตามระดับความลึกบริเวณแนวลองจิจูด 89 องศา
ตะวันออก (a) และ 90 องศาตะวนัออก (b) 
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ภาพตัดขวางของมวลน้ าแสดงปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ าตามแนวลองจิจูด  89 และ 90 องศาตะวันออก  
มีความคล้ายคลึงกัน แต่บริเวณแนวลองจิจูด 90 องศาตะวันออก 
พบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ ามีปริมาณต่ าประมาณ 2 
มิลลิกรัม/ลิตร ที่ระดับตื้นกว่าแนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก 
(ภาพท่ี 17) 

 

 
(a)                            (b) 

ภาพที่ 17  ภาพตัดขวางแสดงช้ันปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ าตามแนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก (a) 
และ 90 องศาตะวันออก (b) ในเดือนเมษายน ปี 
2555 

 
2.3 ความเค็ม 
ความเค็มที่ระดับผิวน้ าตามแนวลองจิจูด 89 และ 90 

องศาตะวันออก มีค่าใกล้เคียงกัน อยู่ในช่วง 34.06-34.41 psu 
(ภาพที่ 18) การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามระดับความลึก
ตามแนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก พบช้ันฮาโลไคลน์
เริ่มต้นที่ระดับความลึก 30-60 เมตร สิ้นสุดที่ 100 เมตร  
ส่วนแนวลองจิจูด 90 องศาตะวันออก พบช้ันฮาโลไคลน์
เริ่มต้นที่ระดับความลึกกว่า คือ 70 เมตร และสิ้นสุดที่ 100 เมตร 
เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 19) 
 

 
 

ภาพที่ 18  ความเค็มที่ระดับผิวน้ า ในเดือนเมษายน ปี 2555 
 

 
(a)                            (b) 

ภาพที่ 19  การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามระดับความลึก
บริเวณแนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก (a) 
และ 90 องศาตะวันออก (b) 

 

 
(a)                            (b) 

ภาพที่ 20  ภาพตัดขวางแสดงช้ันความเค็มตามแนวลองจิจูด 
89 องศาตะวันออก (a) และ 90 องศาตะวันออก 
(b) ในเดือนเมษายน ปี 2555 

 
2.4 ปริมาณคลอโรฟิลล์ 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ระดับผิวน้ าตามแนวลองจิจูด 89 

และ 90 องศาตะวันออก มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
และวัดค่าได้น้อยมาก มีค่า 0.00-0.06 ไมโครกรัม/ลิตร (ภาพที่ 21) 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ตามระดับความลึก  
พบปริมาณคลอโรฟิลล์สูงประมาณ 0.8-1.0 ไมโครกรัม/ลิตร 
ที่ระดับความลึก 80-100 เมตร (ภาพท่ี 22) 

 

 
 

ภาพที่ 21  ปริมาณคลอโรฟิลล์ทีร่ะดับผิวน้ า 
ในเดือนเมษายน ปี 2555 
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(a)                            (b) 

ภาพที่ 22  การเปลี่ยนแปลงปรมิาณคลอโรฟิลล์ตามระดับ
ความลึกบริเวณแนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก 
(a) และ 90 องศาตะวันออก (b) 

 
ภาพตัดขวางแสดงปริมาณคลอโรฟิลล์ตามแนวลองจิจูด 

89 และ 90 องศาตะวันออก มีความคล้ายคลึงกัน แต่ที่
บริเวณลองจิจูด 90 องศาตะวันออกหรือบนสันเขาใต้น้ า NER 
ด้านตะวันออกที่ chlorophyll maximum layer มีปริมาณ
คลอโรฟิลล์สูงกว่า (ภาพที่ 23) 

 

 
(a)                            (b) 

ภาพที่ 23  ภาพตัดขวางแสดงช้ันปริมาณคลอโรฟิลล์  
แนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก (a) และ 90 
องศาตะวันออก (b) ในเดือนเมษายน ปี 2555 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. ผลการศึกษาในเดือนเมษายน ปี 2554 

อุณหภูมิที่ระดับผิวน้ าอยู่ในช่วง 29.31-29.92 องศา
เซลเซียส เทอร์โมไคลน์ที่สถานีที่ 1-3 และ 9-15 มีจุดเริ่มต้น
ที่ระดับความลึกประมาณ 45-60 เมตร และ 65-80 เมตร 
ตามล าดับ จุดสิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 130-150 เมตร 
อุณหภูมิประมาณ 15-16 องศาเซลเซียส ส่วนสถานีที่  4-8 
เทอร์โมไคลน์ลึกและชันมาก มีจุดเริ่มต้นที่ 75-85 เมตร 
จุดสิ้นสุดที่ระดับความลึก 165-190 เมตร อุณหภูมิที่จุดสิ้นสุด
ของช้ันเทอร์โมไคลน์ประมาณ 14-15 องศาเซลเซียส 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าบริเวณผิวน้ ามีค่า 
อยู่ในช่วง 5.99-6.72 มิลลิกรัม/ลิตร ช้ันออกซิไคลน์มีจุดเริ่มต้น
ประมาณ 50-80 เมตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
ในช้ันออกซิไคลน์มีค่าประมาณ 2.0-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

ความเค็มบริเวณผิวน้ ามีค่าระหว่าง 34.25-35.00 psu 
ช้ันฮาโลไคลน์เริ่มต้นที่ระดับความลึก 30-60 เมตร สิ้นสุดที่ 
100 เมตร 

ปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ระดับผิวน้ ามีค่าน้อยมาก ช้ันน้ า 
ที่มีปริมาณคลอโรฟลิล์สูงพบที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร 

 
2. ผลการศึกษาในเดือนเมษายน ปี 2555 

อุณหภูมิที่ระดับผิวน้ าอยู่ในช่วง 29.31-30.18 องศา
เซลเซียส เทอร์โมไคลน์ที่แนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก  
มีจุดเริ่มต้นที่ 60-70 เมตร สิ้นสุดที่ 160-170 เมตร ส่วนที่
แนวลองจิจูด 90 องศาตะวันออก เทอร์โมไคลน์มีจุดเริ่มต้นที่ 
70-90 เมตร สิ้นสุดที่ 140-150 เมตร ภาพตัดขวางแสดงอุณหภูมิ
ของทั้งสองแนวมีความคล้ายคลึงกัน 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่ระดับผิวน้ ามีค่า 
5.87-6.27 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิไคลน์ตามแนวลองจิจูดที่ 89 
องศาตะวันออก เริ่มต้นที่ระดับความลึก 60-75 เมตร สิ้นสุดที่ 
140 เมตร ส่วนออกซิไคลน์ตามแนวลองจิจูด 90 องศาตะวันออก 
เริ่มต้นที่ระดับความลึก 70-90 เมตร สิ้นสุดที่ 140 เมตร 
เช่นเดียวกัน ภาพตัดขวางแสดงปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า
ของทั้งสองแนวมีความคล้ายคลึงกัน 

ความเค็มที่ระดับผิวน้ าอยู่ในช่วง 34.06-34.41 psu  
ช้ันฮาโลไคลน์ตามแนวลองจิจูด 89 องศาตะวันออก เริ่มต้นที่
ระดับความลึก 30-60 เมตร สิ้นสุดที่ 100 เมตร ส่วนฮาโลไคลน์
ตามแนวลองจิจูด 90 องศาตะวันออก เริ่มต้นที่ระดับความลกึ 
70 เมตร สิ้นสุดที่ 100 เมตร จากภาพตัดขวางพบมวลน้ า
แทรกเข้ามาที่ระดับความลึกประมาณ 90-180 เมตร 

ปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ระดับผิวน้ ามีค่าน้อยมาก แต่ใน
ระดับความลึกประมาณ 80-100 เมตร มีปริมาณคลอโรฟิลล์
สูงประมาณ 0.8-1.0 ไมโครกรัม/ลิตร ภาพตัดขวางแสดง
ปริมาณคลอโรฟิลล์ตามแนวลองจิจูด 89 และ 90 องศา
ตะวันออกมีความคล้ายคลึงกัน 
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สัตว์น  าพลอยจับได้จากการท าประมงอวนลากคู่ 
ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

 
วิวัฒนันท์ บุญยัง1* และโอภาส ชามะสนธิ์2 

1*ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 
2กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล 

รหัสทะเบียนวิจัย 55-0407-55022-002 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาอัตราการจับ องค์ประกอบชนิด และองค์ประกอบ
ขนาดของสัตว์น้ าที่จับได้จากการท าประมงอวนลากคู่บริเวณ
อ่าวไทยตอนใน ปี 2555 พบว่า มีการลงแรงประมงเฉลี่ย 
208.24 ชม./ล า/เที่ยว และอัตราการจับเฉลี่ย 106.579 กก./ชม. 
อัตราการจับของสัตว์น้ าเศรษฐกิจกับปลาเป็ดเท่ากับ 51.108 
และ 55.471 กก./ชม. โดยอัตราการจับของสัตว์น้ าพลอยจับได้
เท่ากับ 1.671 กก./ชม คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของอัตราการจับรวม 
องค์ประกอบของสัตว์น้ าท้ังหมด พบว่า อัตราส่วนของสัตว์น้ า
เศรษฐกิจต่อปลาเป็ดเท่ากับ 47.95:52.05 โดยมีองค์ประกอบ
ชนิดของสัตว์น้ าพลอยจับได้ต่อสัตว์น้ าเศรษฐกิจเท่ากับ 
2.28:97.72 และองค์ประกอบชนิดของสัตว์น้ าพลอยจับได้ต่อ
ปลาเป็ดเท่ากับ 0.91:99.09 โดยองค์ประกอบชนิดของสัตว์น้ า
พลอยจับได้ที่มีปริมาณสูง ได้แก่ ปลาปักเป้า ปลาฉลาม  
ปลากระเบน ปลากระโทงร่ม ปลากระโทงแทง และม้าน้ า 
สัตว์น้ าพลอยจับได้ส่วนใหญ่มีขนาดต่ ากว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 
ปริมาณการจับสัตว์น้ าทั้ งหมดลดลงแต่ปริมาณสัตว์น้ า 
พลอยจับได้เพิ่มสูงขึ้น และชนิดของสัตว์น้ าพลอยจับได้เมื่อ
พิจารณาจากสถานภาพของสัตว์น้ าจากบัญชีของอนุสัญญา 
ว่าด้วยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ ์(Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: CITES) และสหภาพ
นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature and 
Natural: IUCN) พบ ว่ า ส่ ว น ใหญ่ จั ด อ ยู่ ใ นส ถา นภ า พ 
ความเสี่ยงต่ า 
 
ค าส าคัญ: สัตว์น้ าพลอยจับได้ การท าประมงอวนลากคู่  

อ่าวไทยตอนใน 
*ผู้รับผิดชอบ: 49 หมู่ 1 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
e-mail: wiwattanan@hotmail.com 

 

Bycatch from Pair Trawl in the Inner Gulf 
of Thailand 

 
Wiwattanan Boonyoung1* and Opas Chamason2 

1*Samut Prakan Marine Fisheries Research  
and Development Center 

2Marine Biology and Diversity Group 
 

Abstract 
 

Study on catch per unit effort (CPUE), species 
composition and size composition of marine resources 
caught by a pair trawl in 2012 were conducted 
around the Inner Gulf of Thailand. Fishing effort was 
208.24 hr/boat/trip and mean CPUE was 106.579 
kg/hr. The ratio between economic fish and trash fish 
species were 51.108 kg/hr and 55.471 kg/hr. The 
catch rate of bycatch was 1.671 kg/hr. (1.57%) of 
total catch. The catch rate between bycatch and 
economic fish species was 2.28:97.72, bycatch and 
trash fish was 0.91:99.09. Species composition of 
bycatch were dominated by puffer, sharks, rays, 
billfish, swordfish and sea horse respectively. 
Almost of bycatch were smaller than the size at 
first maturity (Lm). Result showed total catch per 
unit effort (CPUE) was decreasing while catch rate 
of bycatch was increasing. Almost of bycatch status 
were categorized in low threaten by Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES) and International Union for 
Conservation of Nature and Natural (IUCN). 
 
Key words: Bycatch, pair trawl, The Inner Gulf of 

Thailand 
*Corresponding author: 49 Mu 1, Soi Praracha-

veriyaporn 16, Bangpeung, Prapradaeng District, 
Samut Prakan Province 10130   
e-mail: wiwattanan@hotmail.com 
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ค าน า 
 

การประมงอวนลากคู่มีเป้าหมายหลักในการจับสัตว์น้ า 
ได้แก่ กลุ่มปลาหน้าดิน ปลาผิวน้ า และปลาหมึก โดยอวนลากคู่
เป็นเครื่องมือประมงที่ไม่เลือกจับสัตว์น้ า ท าให้มีสัตว์น้ า
พลอยจับได้ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการท าประมง
ถูกจับได้รวมไปด้วย สัตว์น้ าพลอยจับได้ตามค านิยามของ 
FAO (2011) หมายถึงสัตว์น้ าที่ชาวประมงไม่ได้ตั้งใจที่จะจับ
แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมักจะไม่ต้องการ หรือเลือกที่จะ
ไม่ใช้ประโยชน อาจถูกก าหนดให้หมายถึงผลจับซึ่งถูกห้าม 
มิให้จับในการประมงที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ หรือ
ประเภทเครื่องมือประมงท่ีไมม่ีการเลือกจับสตัว์น้ ารวมถึงส่วน
ของสัตว์น้ าที่ไม่ควรถูกจับ เนื่องจากอาจส่งผลเสียหาย 
ต่อระบบนิเวศ หรือทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา 

จากนิยามลักษณะสัตว์น้ าพลอยจับได้ของ FAO และ
จากการรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาสภาวะทรัพยากร 
จากเครื่องมือประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยตอนใน ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้พิจารณาชนิดสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าประมงอวนลากคู่
ที่พบได้บ่อยบริเวณอ่าวไทยตอนใน ได้แก่ กลุ่มปลาฉลาม 
กลุ่ มปลากระเบน กลุ่ มม้ าน้ า  กลุ่ มปลากระโทงแทง  
กลุ่มปลากระโทงร่ม และกลุ่มปลาปักเป้า ก าหนดเป็นสัตว์น้ า
พลอยจับได้ แต่ละชนิดมีความส าคัญต่อการค้าภายใน การค้า
ระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรประมง เป็นชนิดพันธุ์
ที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากมีการน ามา 
ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ถูกจัดเข้าสู่อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์น้ าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(CITES) เป็นสัตว์น้ าที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่ายเป็นส่วนผสม
ผลิตเป็นอาหาร เนื่องจากอาจท าให้เกิดความเป็นพิษต่อผู้บริโภค 
ในปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ าพลอยจับได้เหล่านี้น้อยมาก 
ทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณการจับ การน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง จึงมีความจ า เป็นในการศึกษา 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อไป  

จากข้อมูลสถิติการประมงทะเล ปี 2555 มีปริมาณการจับ
สัตว์น้ าเค็มที่ได้จากการท าประมงในฝั่งอ่าวไทย 1,061,850 ตัน 
มีปริมาณการจับในเขตประมง 2 ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี เท่ากับ 324,394 ตัน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติ
การประมง , 2557) ในปัจจุบันการน าสัตว์น้ าทั้งปลาดี 
และปลาเป็ดมีการน ามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการบริโภคของประชาชนและเพื่อเพิ่มรายได้ 
ของชาวประมงเอง ส่งผลให้กลุ่มสัตว์น้ าพลอยจับได้มีบทบาท
และปริมาณการจับที่เพิ่มมากขึ้นสวนทางกับปริมาณการจับรวม
ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
 

วัตถุประสงค์ 
 
1. ศึกษาอัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าพลอยจับได้
จากการท าประมงอวนลากคู่ 
2. ศึกษาองค์ประกอบขนาดของสัตว์น้ าพลอยจับได้จากการท าประมง
อวนลากคู่ 
 

วิธีด าเนินการ 
 
1. สถานที่และระยะด าเนินการ 

ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการท าประมงจาก
เครื่องมืออวนลากคู่ บริเวณท่าเทียบเรืออ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ท่าเทียบเรือต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ และท่าเทียบเรืออ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (ภาพที่ 1) ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2555 
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง 

 

 
 

ภาพที่ 1  สถานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลการท าประมงจาก
เครื่องมืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนในปี 2555 

 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 รวบรวมข้อมูลการลงแรงประมง และข้อมูลปริมาณ
การจับโดยคัดลอกตั๋วปลาจากเรือประมง แยกข้อมูลผลจับ
เป็นกลุ่มปลาดีประกอบด้วยสัตว์น้ าเศรษฐกิจและสัตว์น้ า
พลอยจับได้ที่นิยมน ามาบริโภคและน าไปจ าหน่ายในท้องตลาด 
และกลุ่มปลาเป็ดและสตัว์น้ าพลอยจับไดท้ี่ปะปนอยู่ซึ่งถูกคัดแยก
ขายให้โรงงานปลาป่น หรือขายเป็นอาหารสัตว์  
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2.2 รวบรวมข้อมูลองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าพลอยจับได้ 
2.2.1 สัตว์น้ าพลอยจับได้ในกลุ่มปลาดี สุ่มตัวอย่าง

สัตว์น้ าพลอยจับได้ที่พบจากตั๋วปลา ได้แก่ ปลาฉลาม ปลากระเบน 
ปลากระโทงแทง ปลากระโทงร่ม ม้าน้ า และปลาปักเป้า 
น ามาแยกชนิดทุกกลุ่มสัตว์น้ าโดยจ าแนกถึงระดับชนิดอ้างอิง
จากเอกสารในการตรวจสอบชนิดของ Carpenter and Niem 
(1998, 1999a, 1999b, 2001a, 2001b) 

2.2.2 สัตว์น้ าพลอยจับได้ที่ปะปนอยู่ในปลาเป็ด 
ได้แก่ ปลาปักเป้าขนาดเล็กหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุ่มตัวอย่าง
ปลาเป็ดรวมประมาณ 3-5 กิโลกรัม น ามาแยกชนิดทุกกลุ่มสัตว์น้ า
โดยปลาปักเป้าจ าแนกถึงระดับชนิด 

 
 

 

2.3 รวบรวมขนาดของสัตว์น้ าพลอยจับได้ พิจารณา
ขนาดสัตว์น้ าที่จับได้แบ่งเป็นกลุ่มม้าน้ า และกลุ่มปลาปักเป้า 
วัดความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ตั้งแต่ปลายสุดจะงอยปาก
จนถึงปลายหาง (total length) โดยใช้กระดาษวัดความยาว 
(punching paper) ขนาดความกวา้งอันตรภาคช้ัน 0.5 เซนติเมตร 
ในกรณีที่ปลามีความยาวเกินกว่ากระดาษวัดความยาว เช่น 
กลุ่มปลาฉลาม ใช้สายวัดวัดความยาวตั้งแต่ปลายสุดจะงอยปาก
จนถึงปลายหาง (total length) กลุ่มปลากระเบนวัดความยาว
แผ่นล าตัว (disc length) กลุ่มปลากระโทงแทงและปลากระโทงร่ม
วัดความยาวล าตัว (body length) จากปลายปากล่างถึงส้อมหาง 
(lower jaw fork length) (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B C 

D E
E

ภาพที่ 2  การวัดความยาว A) ม้าน้ า B) ปลาปักเป้า C) ปลาฉลาม D) ปลากระเบน และ E) ปลากระโทงแทง 
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3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 วิเคราะห์อัตราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง 

(Catch Per Unit Effort: CPUE) หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
(Sparre and Venema, 1998) 

 
CPUE = Catch/effort 

 
โดย Catch = ผลจับมีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
  Effort = การลงแรงประมงมีหน่วยเป็นช่ัวโมง 
  
3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าจากร้อยละของ

น้ าหนักสัตว์น้ าแต่ละชนิดที่จับได้ โดยรายงานผลเป็นร้อยละ
ของสัตว์น้ าท้ังหมด 

3.3 วิเคราะห์ขนาดความยาวล าตัวเฉลี่ยของสัตว์น้ าที่จับได้ 
โดยใช้สูตร 

 

X = 
N

xf
n

1i

ii


 
 
โดย     X  = ความยาวเฉลี่ย (ซม.) 

    fi = จ านวนตัวอย่างของอันตรภาคที่ i 
    xi = ค่าความยาวกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น 

   ที่ i 
    n = จ านวนอันตรภาคชั้น 
    N = จ านวนสัตว์น้ าท้ังหมด 

 
ผลการศึกษา 

 
1. อัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์น  าพลอยจับได้
จากการท าประมงอวนลากคู่ 

1.1 อัตราการจับสัตว์น้ าพลอยจับได้ 
ผลการศึกษาจากเรืออวนลากคู่ในปี 2555 จ านวน 91 ล า 

พบมีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 106.579 กก./ชม. 
เป็นสัตว์น้ าพลอยจับได้เท่ากับ 1.671 กก./ชม. โดยมีอัตรา
การจับสัตว์น้ าพลอยจับได้ในปลาดีเท่ากับเท่ากับ 1.168 กก./ชม. 
ส่วนสัตว์น้ าพลอยจับได้ในปลาเป็ดมีเพียงกลุ่มปลาปักเป้า 
โดยมีอัตราการจับเท่ากับ 0.503 กก./ชม. ของผลจับปลาเป็ด
ทั้งหมด โดยปลาปักเป้าเป็นสัตว์น้ าพลอยจับได้ที่มีอัตราการจับ
มากที่สุดในปลาดีเท่ากับ 0.991 กก./ชม. และในปลาเป็ด
เท่ากับ 0.503 กก./ชม. แสดงดังตารางที่ 1  

สัตว์น้ าพลอยจับได้ส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่ม  ได้แก่  
ปลาปักเป้าหลังน้ าตาลชนิด Lagocephalus spadiceus 
และมีผลจับต่ าสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 897.448 กก.  
พบเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ไม่พบสัตว์น้ าพลอยจับได้ใน

กลุ่มปลาเป็ด โดยส่วนใหญ่เป็นปลาปักเป้าหลังน้ าตาลชนิด  
L. spadiceus ในส่วนของอัตราการจับ พบว่า มีค่าสูงสุดใน
เดือนกันยายนเท่ากับ 4.318 กก./ชม.  เป็นกลุ่มสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ 0.482 กก./ชม. และกลุ่มปลาเป็ด 3.836 กก./ชม. 
และมีค่าต่ าสุดในเดือนมิถุนายน เท่ากับ 0.662 กก./ชม. 
แบ่งเป็นกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 0.557 กก./ชม. และกลุ่มปลาเป็ด 
0.105 กก./ชม. ตามตารางที่ 2 โดยมีอัตราการจับของสัตว์น้ า
เศรษฐกิจรายเดือนดังนี้ กลุ่มปลาฉลามมีอัตราการจับสูงสุดใน
เดือนมีนาคมเท่ากับ 0.148 กก./ชม. และต่ าสุดในเดือน
พฤศจิกายนเท่ากับ 0.003 กก./ชม. กลุ่มปลากระเบนมีอัตรา
การจับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 0.121 กก./ชม. และ
ต่ าสุดในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 0.032 กก./ชม. กลุ่มม้าน้ า 
มีอัตราการจับที่ต่ าเนื่องจากเป็นปลาขนาดเล็กและจับได้น้อย
โดยมีอัตราการจับสูงสุดในเดือนกันยายนเท่ากับ 0.00044 
กก./ชม. และต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 0.000065 
กก./ชม. โดยบางเดือนไม่มีข้อมูลการจับ ปลากระโทงร่ม 
มีอัตราการจับสูงสุดในเดือนตุลาคมเท่ากับ 0.179 กก./ชม.  
และต่ าสุดในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 0.013 กก./ชม.  
โดยในบางเดือนไม่มีข้อมูลการจับ ปลากระโทงแทงมีอัตรา
การจับสูงสุดในเดือนตุลาคมเท่ากับ 0.094 กก./ชม. และ
ต่ าสุดในเดือนมิถุนายนเท่ากับ 0.003 กก./ชม. โดยบางเดือน
ไม่มีข้อมูลการจับ กลุ่มปลาปักเป้ามีอัตราการจับสูงสุด 
ในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 2.867 กก./ชม. และต่ าสุดในเดือน
กันยายนเท่ากับ 0.317 กก./ชม. อัตราการจับของปลาเป็ด
พบว่าสัตว์น้ าพลอยจับได้มีเพียงกลุ่มปลาปักเป้าโดยมีอัตรา
การจับสูงสุดในเดือนกันยายนเท่ากับ 3.836 กก./ชม. และ
ต่ าสุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 0.021 กก./ชม. โดยในเดือน
เมษายนไม่มีสัตว์น้ าพลอยจับได้ในกลุ่มปลาเป็ด (ตารางที่ 2)  

 
1.2 องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าพลอยจับได้ 
สัตว์น้ าพลอยจับได้มีองค์ประกอบชนิดเท่ากับร้อยละ 

1.57 ของสัตว์น้ าท้ังหมด แบ่งเป็นสัตว์น้ าพลอยจับได้ในปลาดี
ร้อยละ 1.10 และปลาเป็ดร้อยละ 0.47 โดยมีองค์ประกอบ
ชนิดในปลาดีดังนี้ กลุ่มปลาฉลามร้อยละ 0.13 ประกอบด้วย 
ปลาฉลามกบชนิด Chiloscyllium punctatum เป็นชนิดที่มี
อัตราการจับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปลาฉลามหูด าชนิด 
Carcharhinus sorrah และปลาฉลามกบชนิด C. griseum 
ตามล าดับ กลุ่มปลากระเบนร้อยละ 0.12 ประกอบด้วย  
ปลากระเบนหัวแหลมชนิด Dasyatis zugei เป็นชนิดที่มี
อัตราการจับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปลากระเบนชนิด  
D. akaje ปลากระเบนนกชนิด Aetobatus narinari กลุ่ม
ปลากระเบนอื่น ๆ และปลากระเบนก้นด่างชนิด Himantura 
gerrardi ตามล าดับ กลุ่มม้าน้ าต่ ากว่าร้อยละ 0.05 ประกอบด้วย 
ม้าน้ าสามจุดชนิด Hippocampus trimaculatus เป็นชนิด
ที่มีอัตราการจับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ม้าน้ าหนามชนิด  
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H. spinosissimus ม้ าน้ า ด า ชนิ ด  H. kuda ต ามล าดั บ  
ปลากระโทงร่มชนิด Istiophorus platypterus ร้อยละ 0.06 
ปลากระโทงแทงชนิด Xiphias gladius ร้อยละ 0.04 และ
กลุ่มปลาปักเป้ามีองค์ประกอบชนิดสูงที่สุดร้อยละ 1.94  
โดยปลาปักเป้าหลังน้ าตาลชนิด Lagocephalus spadiceus 
เป็นชนิดที่มีอัตราการจับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปลาปักเป้า
หลังเขียวชนิด L. lunaris และปลาปักเป้าหลังด่างชนิด  
L. suezensis ส่วนสัตว์น้ าพลอยจับได้ในปลาเป็ด มีเพียง 
กลุ่มปลาปักเป้าโดยมีผลจับเท่ากับ 9,533.077 กก. มีอัตรา
การจับเท่ากับ 0.503 กก./ชม. หรือร้อยละ 0.91 ของผลจับ
ปลาเป็ดทั้งหมด โดยปลาปักเป้าหลังน้ าตาลชนิด L. spadiceus 
เป็นชนิดที่มีอัตราการจับสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ปลาปักเป้า
หลังด่างชนิด L. suezensis และปลาปักเป้าหลังเขียวชนิด  
L. lunaris ดังตารางที่ 1 และองค์ประกอบชนิดของสัตว์น้ า
พลอยจับได้ต่อปลาเป็ดเท่ากับ 0.91:99.09 

 
ตารางที่ 1  อัตราการจับ (กก./ชม.) และองค์ประกอบชนิด 

(ร้อยละ) ของสัตว์น้ าพลอยจับได้จากการท าประมง
อวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนในปี 2555 

 

ปลาด ี
ร้อยละของ

ผลจับ 
ร้อยละของสัตว์
น  าเศรษฐกิจ 

อัตราการจับ 
(kg/hr) 

สัตว์น  าเศรษฐกิจ 46.86 97.72 49.941 
สัตว์น  าพลอยจับได้ในปลาดี 1.10 2.28 1.168 
Carcharhinus sorrah 0.01 0.01 0.006 
Chiloscyllium griseum *0.00 *0.00 **0.000 
C. punctatum 0.06 0.12 0.063 
Dasyatis akajei 0.01 0.03 0.014 
D. zugei 0.03 0.07 0.035 
Himantura gerrardi *0.00 *0.00 **0.000 
Aetobatus narinari 0.01 0.01 0.005 
Rays *0.00 0.01 0.003 
H. kuda *0.00 *0.00 **0.000 
H. spinosissimus *0.00 *0.00 **0.000 
H. trimaculatus *0.00 *0.00 **0.000 
Istiophorus platypterus 0.03 0.06 0.030 
Xiphias gladius 0.02 0.04 0.018 
Lagocephalus lunaris 0.32 0.67 0.343 
L. spadiceus  0.60 1.25 0.639 
L. suezensis 0.01 0.02 0.008 
รวมปลาด ี 47.95 100 51.108 

 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

 
ร้อยละของ

ผลจับ 
ร้อยละของสัตว์
น  าเศรษฐกิจ 

อัตราการจับ 
(kg/hr) 

ปลาเป็ด    
ลูกสัตว์น  าเศรษฐกิจ 39.56 76.02 42.167 
สัตว์น  าพลอยจับได้ในปลาเป็ด 0.47 0.91 0.503 
Lagocephalus lunaris *0.00 0.01 0.004 
L. spadiceus  0.32 0.62 0.346 
L. suezensis 0.14 0.28 0.154 
ปลาเป็ดแท้ 12.01 23.08 12.801 
รวมปลาเป็ด 52.05 100 55.471 
รวมสัตว์น  าพลอยจับได ้ 1.57 

 
1.671 

ผลจับรวม 100 
 

106.579 
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ตารางที่ 2  อัตราการจับ (กก./ชม.) และองค์ประกอบชนิด (ร้อยละ) รายเดือนของสตัว์น้ าพลอยจับได้จากการท าประมงอวนลากคู่
บริเวณอ่าวไทยตอนในปี 2555 

 

 
  

 

มกราคม  กุมภาพันธ ์

ผลจับ (kg) 
ร้อยละ 

ของผลจับ 
อัตราการจับ 

(kg/hr) 
 ผลจับ (kg) 

ร้อยละ 
ของผลจับ 

อัตราการจับ 
(kg/hr) 

ปลาด ี 70133.327 35.41 45.689  104451.209 53.79 47.869 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 68,203.903 34.44 44.433  101,693.685 52.37 46.606 
Carcharhinus sorrah 15.000 0.01 0.010  - - - 
Chiloscyllium griseum - - -  3.100 *0.00 0.001 
C. punctatum 87.611 0.04 0.057  200.261 0.10 0.092 
Dasyatis akajei 17.045 0.01 0.011  2.569 *0.00 0.001 
D. zugei 53.167 0.03 0.035  91.425 0.05 0.042 
Himantura gerrardi 0.869 *0.00 0.001  0.717 *0.00 **0.000 
Hippocampus trimaculatus - - -  0.143 *0.00 **0.000 
Istiophorus platypterus 115.910 0.06 0.076  73.740 0.04 0.034 
Xiphias gladius 23.890 0.01 0.016  42.160 0.02 0.019 
Lagocephalus lunaris 502.034 0.25 0.327  979.616 0.50 0.449 
L. spadiceus  1,108.189 0.56 0.722  1,332.461 0.69 0.611 
L. suezensis 5.710 *0.00 0.004  31.333 0.02 0.014 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาดี) 1,929.424 0.97 1.257  2,757.524 1.42 1.264 

ปลาเป็ด 127,910.000 64.59 83.329  89,720.000 46.21 41.118 
ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 87,359.122 44.11 56.911  27,942.311 14.39 12.806 
Lagocephalus spadiceus  6.775 0.01 0.004  480.651 0.25 0.220 
L. suezensis 42.194 0.02 0.027  306.404 0.16 0.140 
ปลาเป็ดแท้ 40,501.909 20.45 26.386  60,990.634 31.41 27.952 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาเป็ด) 48.970 0.031 0.032  787.055 0.405 0.361 
รวมสัตว์น  าพลอยจับได้ 1,978.394 1.006 1.289  3,544.579 1.825 1.624 
รวมผลจับ 198,043.327 100 129.018  194,171.209 100 88.988 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

 
  

 

มีนาคม  เมษายน 

ผลจับ (kg) 
ร้อยละ 

ของผลจับ 
อัตราการจับ 

(kg/hr) 
 ผลจับ (kg) 

ร้อยละ 
ของผลจับ 

อัตราการจับ 
(kg/hr) 

ปลาด ี 74849.745 36.88 33.370  59,015.440 52.69 49.303 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 72,868.663 35.90 32.487  58,117.992 51.88 48.553 
Carcharhinus sorrah 25.880 0.01 0.012  - - - 
Chiloscyllium punctatum 305.860 0.15 0.136  51.584 0.05 0.043 
Dasyatis akajei 56.455 0.03 0.025  44.155 0.04 0.037 
D. zugei 99.258 0.05 0.044  6.120 0.01 0.005 
Himantura gerrardi 1.649 *0.00 0.001  - - - 
Hippocampus trimaculatus 0.284 *0.00 **0.000  - - - 
Xiphias gladius 8.520 *0.00 0.004  - - - 
Lagocephalus lunaris 378.183 0.19 0.169  103.115 0.09 0.086 
L. spadiceus  1,101.433 0.54 0.491  692.474 0.62 0.579 
L. suezensis 3.561 *0.00 0.002  - - - 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาดี) 1,981.083 0.98 0.883  897.448 0.80 0.750 

ปลาเป็ด 128,130.000 63.12 57.124  53,000.00 47.31 44.277 
ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 92,511.359 45.58 41.244  51,693.794 46.15 43.186 
Lagocephalus spadiceus  77.523 0.04 0.035  - - - 
ปลาเป็ดแท้ 35,541.118 17.51 15.845  1,306.206 1.17 1.091 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาเป็ด) 77.523 0.04 0.035  - - - 
รวมสัตว์น  าพลอยจับได้ 2,058.605 1.014 0.918  897.448 0.801 0.750 
รวมผลจับ 202,979.745 100 90.495  112,015.440 100 93.580 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

 
  

 
พฤษภาคม  มิถุนายน 

ผลจับ (kg) 
ร้อยละ 

ของผลจับ 
อัตราการจับ 

(kg/hr) 
 ผลจับ (kg) 

ร้อยละ 
ของผลจับ 

อัตราการจับ
(kg/hr) 

ปลาด ี 51,210.926 51.230 56.029  84,301.491 50.600 50.090 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 48,424.974 48.44 52.981  83,364.498 50.04 49.533 
Carcharhinus sorrah - - -  5.080 *0.00 0.003 
Chiloscyllium griseum 2.000 *0.00 0.002  - - - 
C. punctatum 69.570 0.07 0.076  63.650 0.04 0.038 
Aetobatus narinari - - -  83.900 0.05 0.050 
Dasyatis akajei 12.120 0.01 0.013  10.360 0.01 0.006 
D. zugei 15.056 0.02 0.016  40.913 0.02 0.024 
Himantura gerrardi 0.540 *0.00 0.001  - - - 
Rays 1.417 *0.00 0.002  0.422 *0.00 **0.000 
Hippocampus kuda - - -  0.019 *0.00 **0.000 
H. trimaculatus 0.387 *0.00 **0.000  0.096 *0.00 **0.000 
Istiophorus platypterus 12.000 0.01 0.013  - - - 
Xiphias gladius 52.000 0.05 0.057  4.800 *0.00 0.003 
Lagocephalus lunaris 1,823.318 1.82 1.995  471.413 0.28 0.280 
L. spadiceus  797.543 0.80 0.873  254.126 0.15 0.151 
L. suezensis - - -  2.215 *0.00 0.001 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาดี) 2,785.951 2.79 3.048  936.993 0.56 0.557 

ปลาเป็ด 48,761.000 48.77 53.349  82,295.000 49.40 48.898 
ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 41,069.014 41.08 44.933  70,614.058 42.39 41.957 
Lagocephalus lunaris 65.420 0.07 0.072  3.093 *0.00 0.002 
L. spadiceus   -  -  -  16.790 0.01 0.010 
L. suezensis 52.731 0.05 0.058  156.997 0.09 0.093 
ปลาเป็ดแท้ 7,573.835 7.58 8.286  11,504.062 6.91 6.835 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาเป็ด) 118.151 0.118 0.129  176.880 0.106 0.105 
รวมสัตว์น  าพลอยจับได้ 2,904.102 2.905 3.177  1,113.873 0.669 0.662 
รวมผลจับ 99,971.926 100 109.378  166,596.491 100 98.988 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

 
  

 

กรกฎาคม  สิงหาคม 

ผลจับ (kg) 
ร้อยละ 

ของผลจับ 
อัตราการจับ 

(kg/hr) 
 ผลจับ (kg) 

ร้อยละ 
ของผลจับ 

อัตราการจับ 
(kg/hr) 

ปลาด ี 132,127.296 55.96 66.064  84,354.181 50.680 63.520 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 130,601.730 55.31 65.301  82,898.167 49.81 62.423 
Carcharhinus sorrah 23.310 0.01 0.012  5.780 *0.00 0.004 
Chiloscyllium griseum 0.872 *0.00 **0.000  0.496 *0.00 **0.000 
C. punctatum 182.938 0.08 0.091  31.740 0.02 0.024 
Dasyatis akajei 48.780 0.02 0.024  35.167 0.02 0.026 
D. zugei 15.228 0.01 0.008  59.120 0.04 0.045 
Himantura gerrardi 0.690 *0.00 **0.000   -  -  - 
Rays 14.000 0.01 0.007   -  -  - 
Hippocampus. kuda 0.009 *0.00 **0.000   -  -  - 
H. spinosissimus 0.023 *0.00 **0.000   -  -  - 
H. trimaculatus 0.326 *0.00 **0.000   -  -  - 
Istiophorus platypterus 107.860 0.05 0.054  61.710 0.04 0.046 
Xiphias gladius 83.943 0.04 0.042  4.140 *0.00 0.003 
Lagocephalus lunaris 419.043 0.18 0.210  958.199 0.58 0.722 
L. spadiceus  596.389 0.25 0.298  291.957 0.18 0.220 
L. suezensis 32.154 0.01 0.016  7.706 *0.00 0.006 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาดี) 1,525.566 0.65 0.763  1,456.015 0.87 1.096 

ปลาเป็ด 103,996.000 44.04 51.998  82,080.000 49.32 61.807 
ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 97,396.037 41.25 48.698  74,229.999 44.60 55.896 
Lagocephalus spadiceus  120.827 0.05 0.060  27.412 0.02 0.021 
L. suezensis 1,359.305 0.58 0.680   -  -  - 
ปลาเป็ดแท้ 5,119.830 2.17 2.560  7,822.589 4.70 5.891 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาเป็ด) 1,480.132 0.627 0.740  27.412 0.02 0.021 
รวมสัตว์น  าพลอยจับได้ 3,005.698 1.273 1.503  1,483.427 0.891 1.117 
รวมผลจับ 236,123.296 100 118.062  166,434.181 100 125.327 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

 
  

 

กันยายน  ตุลาคม 

ผลจับ (kg) 
ร้อยละ 

ของผลจับ 
อัตราการจับ 

(kg/hr) 
 ผลจับ (kg) 

ร้อยละ 
ของผลจับ 

อัตราการจับ 
(kg/hr) 

ปลาด ี 62,737.538 52.13 54.038  71,932.344 54.11 62.878 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 62,177.713 51.67 53.555  70,413.885 52.97 61.551 
Carcharhinus sorrah  -  -  -  46.450 0.03 0.041 
Chiloscyllium punctatum 86.214 0.07 0.074  59.600 0.04 0.052 
Dasyatis akajei 7.370 0.01 0.006  3.782 *0.00 0.003 
D. zugei 74.010 0.06 0.064  25.709 0.02 0.022 
Himantura gerrardi 0.897 *0.00 0.001  - - - 
Rays  -  -  -  22.491 0.02 0.020 
Hippocampus spinosissimus 0.027 *0.00 **0.000  - - - 
H. trimaculatus 0.484 *0.00 **0.000  - - - 
Istiophorus platypterus  -  -  -  204.400 0.15 0.179 
Xiphias gladius 22.720 0.02 0.020  108.060 0.08 0.094 
Lagocephalus lunaris 27.069 0.02 0.023  27.285 0.02 0.024 
L. spadiceus  333.559 0.28 0.287  1,018.131 0.77 0.890 
L. suezensis 7.475 0.01 0.006  2.550 *0.00 0.002 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาดี) 559.824 0.47 0.482  1,518.459 1.14 1.327 

ปลาเป็ด 57,610.000 47.87 49.621  61,000.000 45.89 53.322 
ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 46,494.342 38.63 40.047  40,811.113 30.70 35.674 
Lagocephalus spadiceus  4,165.997 3.46 3.588  369.149 0.28 0.323 
L. suezensis 287.689 0.24 0.248   -  -  - 
ปลาเป็ดแท้ 6,661.972 5.54 5.738  19,819.738 14.91 17.325 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาเป็ด) 4,453.686 3.701 3.836  369.149 0.28 0.323 
รวมสัตว์น  าพลอยจับได้ 5,013.510 4.166 4.318  1,887.608 1.420 1.650 
รวมผลจับ 120,347.538 100 103.659  132,932.344 100 116.200 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

หมายเหตุ * 0.00 หมายถึงมีค่าน้อยกว่า 0.05  ** 0.000 หมายถึงมีค่าน้อยกว่า 0.0005 
 
 
 
  

 
พฤศจิกายน  ธันวาคม 

ผลจับ (kg) 
ร้อยละของ

ผลจับ 
อัตราการจับ 

(kg/hr) 
 ผลจับ (kg) 

ร้อยละของ
ผลจับ 

อัตราการจับ 
(kg/hr) 

ปลาด ี 72,882.941 44.69 44.441  100,505.342 44.28 52.265 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 70,177.112 43.03 42.791  97,430.297 42.93 50.666 
Chiloscyllium punctatum 5.520 *0.00 0.003  47.540 0.02 0.025 
Aetobatus narinari - - -  20.000 0.01 0.010 
Dasyatis akajei 11.566 0.01 0.007  21.446 0.01 0.011 
D. zugei 169.092 0.10 0.103  21.803 0.01 0.011 
Rays 18.000 0.01 0.011   -  -  - 
Hippocampus spinosissimus  -  -  -  0.003 *0.00 **0.000 
H. trimaculatus  -  -  -  0.130 *0.00 **0.000 
Lagocephalus lunaris 100.753 0.06 0.061  706.998 0.31 0.368 
L. spadiceus  2,400.898 1.47 1.464  2,191.062 0.97 1.139 
L. suezensis  -  -  -  66.063 0.03 0.034 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาดี) 2,705.829 1.659 1.650  3,075.045 1.35 1.599 

ปลาเป็ด 90,218.000 55.31 55.011  126,450.000 55.720 65.757 
ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 79,453.410 48.71 48.447  89,490.001 39.43 46.537 
Lagocephalus spadiceus  1,285.967 0.79 0.784   -  -  - 
L. suezensis 476.668 0.29 0.291  231.485 0.10 0.120 
ปลาเป็ดแท้ 9,001.955 5.52 5.489  36,728.514 16.18 19.100 
สัตว์น  าพลอยจับได้ (ปลาเป็ด) 1,762.636 1.081 1.075  231.485 0.102 0.120 
รวมสัตว์น  าพลอยจับได้ 4,468.465 2.740 2.725  3,306.530 1.457 1.719 
รวมผลจับ 163,100.941 100 99.452  226,955.342 100 118.021 
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2. องค์ประกอบขนาดของสัตว์น  าพลอยจับได้จากการท า
ประมงอวนลากคู ่

ในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาขนาดสัตว์น้ าพลอยจับได้ที่
ศึกษามีขนาดดังนี ้

2.1 ปลาฉลาม  
ปลาฉลามกบชนิด Chiloscyllium grisium จ านวน 5 ตัว 

มีขนาดความยาวเฉลี่ย 61.48 ซม. (ตารางที่ 3) โดยมีความยาว
ต่ าสุดในเดือนกรกฎาคมเท่ากับ 44.5 ซม. และสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ 84.10 ซม. ปลาฉลามกบชนิด C. Punctatum 
จ านวน 539 ตัว มีขนาดความยาวเฉลี่ย 67.15 ซม. โดยมี
ความยาวต่ าสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 13.20 ซม. และสูงสุด
ในเดือนมีนาคม 105.00 ซม. และปลาฉลามหูด าชนิด 
Carcharhinus sorrah จ านวน 40 ตัว มีขนาดความยาวเฉลี่ย 
72.40 ซม. โดยมีความยาวต่ าสุดในเดือนมิถุนายนเท่ากับ 
56.00 ซม. และสูงสุดในเดือนมีนาคม 150.50 ซม. (ภาพท่ี 3) 

2.2 ปลากระเบน  
ปลากระเบนชนิด Dasyatis akajei จ านวน 228 ตัว  

มีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.93 ซม. (ตารางที่ 3) โดยมีความยาว
ต่ าสุดและสูงสุดในเดือนมีนาคมเท่ากับ 9.00 และ 54.00 ซม. 
ปลากระเบนชนิด D. zugei จ านวน 880 ตัว มีขนาดความยาว
เฉลี่ย 19.21 ซม. โดยมีความยาวต่ าสุดในเดือนมิถุนายน
เท่ากับ 10.10 ซม. และสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 32.60 ซม. 
ปลากระเบนก้นด่างชนิด Himantura gerrardi จ านวน 14 ตัว 
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 16.64 ซม. โดยมีความยาวต่ าสุด 
ในเดือนมีนาคมเท่ากับ 10.80 ซม. และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
เท่ากับ 22.30 ซม. และปลากระเบนนกชนิด Aetobatus 
narinari จ านวน 3 ตัว มีขนาดความยาวเฉลี่ย 72.23 ซม. 
โดยมีความยาวต่ าสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับ 62.80 ซม. และ
สูงสุดในเดือนมิถุนายน 79.30 ซม.(ภาพท่ี 4) 

2.3 ม้าน้ า  
ม้าน้ าด าชนิด H. kuda จ านวน 8 ตัว มีขนาดความยาว

เฉลี่ย 13.38 ซม. (ตารางที่ 3) โดยมีความยาวต่ าสุดและสูงสุด
ในเดือนมิถุนายนเท่ากับ 12.40 และ 15.10 ซม. ม้าน้ าหนาม
ชนิด H. spinosissimus จ านวน 16 ตัว มีขนาดความยาว
เฉลี่ย 12.45 ซม. โดยมีความยาวต่ าสุดในเดือนกรกฎาคม
เท่ากับ 10.60 ซม. และสูงสุดในเดือนกันยายนเท่ากับ 14.80 ซม. 
ม้าน้ าสามจุดชนิด H. trimaculatus จ านวน 501 ตัว มีขนาด
ความยาวเฉลี่ย 13.57 ซม. โดยมีความยาวต่ าสุดในเดือน
กรกฎาคมเท่ากับ 9.50 ซม. และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
เท่ากับ 20.70 ซม. (ภาพท่ี 5) 

2.4 ปลากระโทงแทง 
ปลากระโทงแทงชนิด Xiphias gladius จ านวน 25 ตัว 

มีขนาดความยาวเฉลี่ย 95.50 ซม. (ตารางที่ 3) โดยมีความยาว
ต่ าสุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 74.90 ซม. และสูงสุดในเดือน
ตุลาคมเท่ากับ 157.20 ซม. (ภาพที่ 6) 

2.5 ปลากระโทงร่ม 
ปลากระโทงร่มชนิด Istiophorus platypterus จ านวน 

46 ตัว มีขนาดความยาวเฉลี่ย 102.63 ซม. (ตารางที่ 3)  
โดยมีความยาวต่ าสุดในเดือนกรกฎาคมเท่ากับ 69.50 ซม. 
และสูงสุดในเดือนตุลาคมเท่ากับ 172.00 ซม. (ภาพที่ 6) 

2.6 ปลาปักเป้า  
2.6.1 ปลาปักเป้าในปลาดี เป็นปลาปักเป้าหลังเขียว

ชนิด Lagocephalus lunaris จ านวน 884 ตัว มีขนาด
ความยาวเฉลี่ย 20.25 ซม. (ตารางที่ 3) โดยมีความยาวต่ าสุด
และสูงสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับ 10.75 -31.75 ซม.  
ปลาปักเป้าหลังน้ าตาลชนิด L. spadiceus จ านวน 4,521 ตัว 
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 15.44 ซม. โดยมีความยาวต่ าสุดใน
เดือนกันยายนเท่ากับ 8.25 ซม. และสูงสุดในเดือนมิถุนายน
เท่ากับ 30.75 ซม. และปลาปักเป้าหลังด่างชนิด L. suezensis 
จ านวน 46 ตัว มีขนาดความยาวเฉลี่ย 16.14 ซม. โดยมีความยาว
ต่ าสุดและสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 12.75 และ 20.25 
ซม. (ภาพท่ี 7) 

2.6.2 ปลาปักเป้าในปลาเป็ด เป็นปลาปักเป้าหลังเขียว
ชนิด Lagocephalus lunaris จ านวน 10 ตัว มีขนาดความยาว
เฉลี่ย 6.95 ซม. (ตารางที่ 3) โดยมีความยาวต่ าสุดและสูงสุด
ในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 5.75 และ 8.25 ซม. ปลาปักเป้า
หลังน้ าตาลชนิด L. spadiceus จ านวน 84 ตัว มีขนาดความยาว
เฉลี่ย 8.24 ซม. โดยมีความยาวต่ าสุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 
2.75 ซม. และสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 14.25 ซม. 
และปลาปักเป้าหลังด่างชนิด L. suezensis จ านวน 27 ตัว  
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 6.01 ซม. โดยมีความยาวต่ าสุด 
ในเดือนธันวาคมเท่ากับ 3.25 ซม. และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
เท่ากับ 11.25 ซม. (ภาพท่ี 8) 
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ตารางที่ 3  ความยาวเฉลี่ย (ซม.) ของสัตว์น้ าพลอยจับได้ 
จากการท าประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน 
ปี 2555 

 
สัตว์น  าพลอยจับได ้

ในปลาด ี
ต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย SD จ านวน 

(ตัว) 
Chiloscyllium grisium 44.50 84.10 61.48 ±19.37 5 
C. punctatum 13.20 105.00 67.15 ±10.39 539 
Carcharhinus sorrah 56.00 150.50 72.40 ±15.09 40 
Dasyatis akajei 9.00 54.00 19.93 ±8.64 228 
D. zugei 10.10 32.60 19.21 ±3.13 880 
Himantura gerrardi 10.80 22.30 16.64 ±3.26 14 
Aetobatus narinari 62.80 79.30 72.23 ±8.50 3 
H. kuda 12.40 15.10 13.38 ±0.91 8 
H. spinosissimus 10.60 14.80 12.45 ±1.08 16 
H. trimaculatus 9.50 20.70 13.57 ±1.72 501 
Xiphias gladius 74.90 157.20 95.50 ±20.95 25 
Istiophorus platypterus 69.50 172.00 102.63 ±17.03 46 
Lagocephalus lunaris 10.75 31.75 20.25 ±2.65 884 
L. spadiceus 8.25 30.75 15.44 ±0.96 4,521 
L. suezensis 12.75 20.25 16.14 ±1.39 46 

สัตว์น  าพลอยจับได ้
ในปลาเป็ด 

     

Lagocephalus lunaris 5.75 8.25 6.95 ±0.70 10 
L. spadiceus 2.75 14.25 8.24 ±1.87 84 
L. suezensis 3.25 11.25 6.01 ±2.22 26 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  การกระจายความถี่ความยาวของปลาฉลามกบ
ชนิด Chiloscyllium grisium ปลาฉลามกบ 
ชนิด C. punctatum และปลาฉลามหดู า  
ชนิด Carcharhinus sorrah 
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ภาพที่ 4  การกระจายความถี่ความยาวของปลากระเบน 
ชนิด Dasyatis akajei  ปลากระเบน ชนิด  
D. zugei ปลากระเบนก้นด่าง ชนิด Himantura 
gerrardi และปลากระเบนนกชนิด Aetobatus 
narinari 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5  การกระจายความถี่ความยาวของม้าน้ าด า ชนิด  
H. kuda ม้าน้ าหนามชนิด H. Spinosissimus 
และม้าน้ าสามจุดชนิด H. trimaculatus 
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ภาพที่ 6  การกระจายความถี่ความยาวของปลากระโทงแทง
ชนิด Xiphias gladius และปลากระโทงร่ม 
ชนิด Istiophorus platypterus 

 

 

 
 

ภาพที ่7  การกระจายความถี่ความยาวของปลาปักเป้า
หลังเขียวชนิด Lagocephalus lunaris  
ปลาปักเป้าหลังน้ าตาลชนิด L. spadiceus และ
ปลาปักเป้าหลังด่างชนิด L. suezensis ในปลาด ี
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ภาพที่ 8  การกระจายความถี่ความยาวของปลาปักเป้า
หลังเขียวชนิด Lagocephalus lunaris  
ปลาปักเป้าหลังน้ าตาลชนิด L. spadiceus และ
ปลาปักเป้าหลังด่างชนิด L. suezensis ในปลาเป็ด 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. อัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์น  าพลอยจับได้
จากการท าประมงอวนลากคู่ 

ผลการศึกษาเรือประมงอวนลากคู่ในปี 2555 สรุปได้ว่า 
มีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ยลดลงจากในอดีตในขณะที่มีช่ัวโมง
การลงแรงประมงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยการศึกษาครั้งนี้มีช่ัวโมง
การลงแรงประมงเท่ากับ 208.04 ชม./ล า/เที่ยว มีอัตราการจับ
เฉลี่ยเท่ากับ 106.579 กก./ชม. เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา
ของเสาวมล (2549) ในปี 2545 2546 และ 2547 ใช้ช่ัวโมง
การลงแรงประมงเท่ากับ 125.12 134.46 และ 142.42 ชม./
ล า/เที่ยว ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ย 
ในปี 2537-2539 โดยพิศมร และรัตนาวลี (2545) พบว่า  
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 196.790 กก./ชม. และอัตราการจับ
เฉลี่ยในปี 2545 ปี 2546 และปี 2547 โดยเสาวมล (2549) 

พบว่า มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 132.592 116.484 และ 
105.039 กก./ชม. ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการจับสัตว์น้ า
จากเครื่องมืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนในลดลงอย่างมาก 
เพื่อรักษาอัตราการจับ ชาวประมงจ าเป็นต้องเพิ่มช่ัวโมง 
การลงแรงประมง และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบชนิดของ
สัตว์น้ า พบว่า อัตราส่วนของสัตว์น้ าเศรษฐกิจและปลาเป็ด
เท่ากับ 48:52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2537-2539 เท่ากับ 
57:43 (พิศมร และรัตนาวลี , 2545) และ 58:42 56:44 
58:42 ในปี 2545 ปี 2546 และปี 2547 ตามล าดับ เสาวมล 
(2549) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของปลาเป็ด
จากการท าประมงอวนลากคู่ในปัจจุบันมีปริมาณที่สูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับในอดีต อัตราการจับของสัตว์น้ าพลอยจับได้ 
มีสัดส่วนค่อนข้างต่ าโดยมีอัตราการจับเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 
1.671 กก./ชม. หรือเพียงร้อยละ 1.57 ของอัตราการจับรวม
และสัตว์น้ าพลอยจับได้ส่วนใหญ่จะถูกคัดแยก และจ าหน่าย
เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจเนื่องจากสัตว์น้ าพลอยจับได้จาก 
การประมงอวนลากคู่ในปัจจุบันนั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยองค์ประกอบ
ชนิดของสัตว์น้ าพลอยจับได้ที่มีปริมาณสูงที่สุด  ได้แก่  
ปลาปักเป้า ปลาฉลามปลากระเบน ปลากระโทงร่ม ปลากระโทงแทง 
และม้าน้ า ตามล าดับ ในส่วนของปลาเป็ดนั้นมีเพียงกลุ่มปลาปักเป้า
เป็นสัตว์น้ าพลอยจับได้และมีสัดส่วนต่ า 

สัตว์น้ าพลอยจับได้จากเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทย
ตอนในปี 2555 มีอัตราการจับ 1.671 กก./ชม. หรือร้อยละ 
1.57 ของปริมาณการจับทั้งหมด (ตารางที่ 1) กลุ่มปลาฉลาม
มีอัตราการจับ 0.069 กก./ชม. หรือร้อยละ 0.13 ของปริมาณ
การจับสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราการจับปลาฉลามในปี 2545 ปี 2546 และปี 2547 
โดยเสาวมล (2549) เท่ากับ 0.071 กก./ชม. 0.027 กก./ชม. 
และ 0.050 กก./ชม. หรือร้อยละ 0.09 0.04 และ 0.08 ตามล าดับ 
กลุ่มปลากระเบนมอีัตราการจับ 0.050 กก./ชม. หรือร้อยละ 0.12 
ของปริมาณการจับสัตว์น้ าเศรษฐกิจซึ่งมีปริมาณลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราการจับปลากระเบนในปี 2545 ปี 2546 
และปี 2547 โดยเสาวมล (2549) เท่ากับ 0.197 กก./ชม. 
0.190 กก./ชม.และ 0.081 กก./ชม. หรือร้อยละ 0.26 0.29 
และ 0.13 ตามล าดับ ปลากระโทงร่มมีอัตราการจับ 0.030 
กก./ชม. หรือร้อยละ 0.06 ของปริมาณการจับสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจับ
ปลากระโทงร่มในปี 2545 ปี 2546 และปี 2547 โดยเสาวมล 
(2549) เท่ากับ 0.147 กก./ชม. 0.039 กก./ชม.และ 0.111 
กก./ชม. หรือร้อยละ 0.19 0.06 และ 0.18 ตามล าดับ  
กลุ่มปลาปักเป้าที่ถูกคัดแยกเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจมีอัตราการ
จับ 0.990 กก./ชม. หรือร้อยละ 1.94 ของปริมาณการจับ
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ และปลาปักเป้าในปลาเป็ดมีอัตราการจับ 
0.504 กก./ชม. หรือร้อยละ 0.91 ของปริมาณการจับปลา
เป็ด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจับปลาปักเป้าในปี 2545 
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ปี 2546 และปี 2547 โดย เสาวมล (2549) เท่ากับ 1.024 
กก./ชม. 0.415 กก./ชม. และ0.673 กก./ชม. หรือร้อยละ 
1.87 0.82 และ 1.54 ตามล าดับซึ่งถูกจ าหน่ายในรูปของปลาเป็ด
เนื่องจากมีการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 264 
พ.ศ. 2545 ท าให้ปลาปักเป้าไม่สามารถจ าหน่ายได้ในรูปของ
ปลาสดทั้งตัวหรือแล่เป็นช้ิน เมื่อพิจารณาผลจับปลาปักเป้า
สองชนิดที่น ามาจ าหน่ายเป็นปลาเศรษฐกิจจากเรืออวนลากคู่
ในปี 2555 ได้แก่ ปลาปักเป้าหลังน้ าตาล Lagocephalus 
spadiceus และปลาปักเป้าหลังเขียว L. lunaris ซึ่งมีผลจับ
รวม 204.563 กก./ล า มีการลงแรงประมงเท่ากับ 29 เที่ยว/
ล า/ปี และจากระบบฐานข้อมูลเรือประมงทะเลไทย (2558) 
ที่ส ารวจโดยส านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลในปี 2554  
มีเรืออวนลากคู่ที่ท าประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน มีจ านวน 
672 ล า เมื่อน ามาค านวณกับผลจับและการลงแรงประมงของ
ปลาปักเป้าแล้ว พบว่าผลจับของปลาปักเป้าทั้งสองชนิดใน
บริเวณอ่าวไทยตอนในมีปริมาณถึง 3,986,523.744 กก./ปี 
โดยแบ่งเป็นปลาปักเป้าหลังน้ าตาล L. Spadiceus ซึ่งเป็น
ชนิดที่ไม่มีพิษในทุกส่วนของร่างกายเท่ากับ 2,595,163.556 
กก./ปี และ ปลาปักเป้าหลังเขียว L. lunaris ซึ่งเป็นชนิดที่มีพิษ
เกินค่ามาตรฐานเท่ากับ 1,391,363.056 กก./ปี จากข้อมูล
ของการศึกษาพบว่าเฉพาะพื้นที่อ่าวไทยตอนในมีปลาปักเป้า
หลังเขียว L. lunaris ซึ่งเป็นชนิดที่มีพิษเข้าสู่ท้องตลาดกว่า
หนึ่งล้านกิโลกรัมต่อปี 

จากผลการศึกษาปริมาณการจับของสัตว์น้ าพลอยจับได้
จากการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนในพบว่า มีสัตว์น้ า
บางกลุ่มมีปริมาณการจับเพิ่มขึ้นในขณะที่บางกลุ่มลดลง  
โดยกลุ่มปลากระดูกอ่อนมีผลจับที่เพิ่มขึ้นกว่าในอดีตจนอาจ
ส่งผลกระทบต่อสถานภาพของปลากลุ่มนี้ในอนาคตได้ และ
เมื่อพิจารณาจากสถานภาพของสัตว์น้ าจากบัญชีของอนุสัญญา
ว่าดวยการคาระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปา 
ที่ใกล้สูญพันธุ  (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 
และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources: IUCN) พบว่า กลุ่มปลาฉลามที่จับได้ 
ยังเป็นชนิดพันธ์ุที่มีความเสี่ยงต่ า แต่ก็มีปลาฉลามบางชนิดขึน้
บัญชีแนบท้าย 2 (Appendix II) ที่ว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งการท าการค้าต้องอยู่ในความควบคุมหรือ
จ ากัดปริมาณเพื่อไม่ให้มีผลเสียหายหรือจ านวนประชากร
ลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้สูญพันธุ์ ส่วนกลุ่มปลากระเบน 
ในน่านน้ าไทยเกือบทุกชนิดถูกจัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ตามการจัดบัญชี Thailand Red 
Data ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีการบริโภค ส่งออกช้ินส่วนของหนัง 
และฟันไปยังต่างประเทศซึ่งจัดเป็นสินค้าที่มีราคาแพงอย่าง

ต่อเนื่อง ในปัจจุบันได้มีการรับรองให้ปลากระเบนราหู (manta 
rays) ขึ้นบัญชีแนบท้าย 2 ของ CITES และในอนาคตจะมี
การผลักดันปลากระเบนบางชนิดเข้าสู่บัญชี (Appendix) 
ของ CITES เพิ่มขึ้น 

กลุ่มม้าน้ าเป็นสัตว์น้ าพลอยจับได้จากอวนลากคู่ที่มีการขาย
ในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีความวิตกว่าม้าน้ าอาจจะสูญพันธุ์
ได้จึงได้มีการท าข้อตกลงระหว่างประเทศจัดม้าน้ าเข้าสู่
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) บัญชีแนบท้าย 2 (Appendix II) 
ที่ว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์คือการท าการค้า
ต้องอยู่ในความควบคุมหรือจ ากัดปริมาณเพื่อไม่ให้มีผลเสีย
หายหรือจ านวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้สูญพันธุ์ 
และม้าน้ าถูกจัดอยู่ ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
(vulnerable) (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2558) 

ปลากระโทงร่มและปลากระโทงแทงเป็นกลุ่มปลาผิวน้ า
ที่มีขนาดใหญ่ ในปัจจุบันยังไม่มีการผลักดันให้ขึ้นบัญชี 
(Appendix) ของ CITES และจากการรายงานของ IUCN ยัง
เป็นชนิดที่จัดอยู่ในสถานะ LC (Least Concern) หมายถึง มี
ความเสี่ยงอันตรายต่อการสูญพันธุ์ต่ า แต่เนื่องจากเป็นสัตว์
น้ าพลอยจับได้ที่มีการน ามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาการท าประมงสัตว์น้ าในกลุ่มนี้ 

ในส่วนของกลุ่มปลากระโทงแทงและปลากระโทงร่ม 
ซึ่งเป็นกลุ่มปลาผิวน้ าที่มีขนาดใหญ่ ปลาที่มีความเสี่ยงต่อ 
การสูญพันธุ์ต่ า ในปัจจุบันยังไม่มีการผลักดันให้ขึ้นบัญชี 
(Appendix) ของ CITES และจากการรายงานของ IUCN  
ยังเป็นชนิดที่จัดอยู่ในสถานะ LC (Least Concern) หมายถึง 
มีความเสี่ยงอันตรายต่อการสูญพันธุ์ต่ า แต่ความยาวเฉลี่ย
ของปลาที่จับได้มีขนาดต่ ากว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์มาก 
ถ้าขาดมาตรการควบคุมที่ดีอาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ปลากลุ่มนี้ได้ 

กลุ่มปลาปักเป้าเป็นสัตว์น้ าพลอยจับได้ที่มีปริมาณการจับ
สูงที่สุด แต่เนื่องจากในอดีตถูกจับเป็นปลาเป็ดจึงมีข้อมูล 
ในการศึกษาด้านการประมงและชีววิทยาค่อนข้างน้อยส าหรับ
ประเทศไทยได้มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
264 พ.ศ. 2545 เรื่องก าหนด อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือ
จ าหน่ายปลาปักเป้าทุกชนิด และอาหารที่มีปลาปักเป้าเป็น
ส่วนผสมเป็นอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย เนื่องจาก
มีสารชีวพิษ Tetrodotoxin ซึ่งเป็นพิษต่อผู้บริโภค แต่ก็ยังมี 
ผู้ละเมิดอยู่เพราะปลาปักเป้ามีราคาถูก และมีเนื้อน่ารับประทาน 
(โอภาส, 2550) ผลจากการศึกษาพบว่าปลาปักเป้าที่จับได้
ส่วนใหญ่เป็นปลาปักเป้าหลังน้ าตาล Lagocephalus spadiceus 
ซึ่งไม่มีพิษในทุกส่วนของร่างกาย และปลาปักเป้าหลังเขียว  
L. lunaris ซึ่ งมีพิษสูงเกินค่าที่ก าหนดจากการวิจัยของ
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บดินทร์ (2551) และจากการศึกษาของประเวทย์ และคณะ 
(2552) ได้สรุปว่าปลาปักเป้าเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยง
ต่ออันตรายน้อยมาก หากมีระบบการควบคุมที่ดีพอจะท าให้ 
มีความปลอดภัยต่อการน ามาบริโภคและส่งผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข สมาคมประมง และกรมประมงก าลัง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของปลากลุ่มนี้ 

 
2. องค์ประกอบขนาดของสัตว์น  าพลอยจับได้จากการท า
ประมงอวนลากคู ่

สัตว์น้ าพลอยจับได้มีการศึกษาองค์ประกอบขนาด
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ความยาวเฉลี่ยที่
ได้เปรียบเทียบกับผลการศึกษาขนาดแรกสืบพันธุ์ (Size at first 
maturity; Lm) จาก Fishbase และสถานภาพการถูกคุกคาม
ของThe IUCN Red List of Threatened Species  

โดยเมื่อเปรียบเทียบขนาดความยาวของกลุ่มปลาฉลามกบ 
พบว่า กลุ่มปลาฉลามกบ มีขนาดความยาวเฉลี่ยใกล้เคียงกับ
ขนาดแรกสืบพันธุ์ และปลาฉลามหูด า Carcharhinus sorrah 
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 72.40 ซม. ซึ่งต่ ากว่าขนาดแรกเริ่ม
สืบพันธุ์ที่ 112.00 ซม. ในกลุ่มปลากระเบนนั้นปลากระเบน
ชนิด Dasyatis akajei มีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.93 ซม.  
ซึ่งต่ ากว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ที่ 44.00 ซม. ปลากระเบน
หัวแหลม D. zugei มีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.20 ซม.  
สูงกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ที่ 18.70 ซม ปลากระเบนก้นด่าง 
Himantura gerrardi มีขนาดความยาวเฉลี่ย 16.63 ซม.  
ซึ่งมีค่าต่ ากว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ที่ 33.63 ซม. กลุ่มม้าน้ า
ส่วนใหญ่มีขนาดความยาวเฉลี่ยสูงกว่าหรือมีบางชนิดมีขนาด
ใกล้เคียงกับขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ กลุ่มปลากระโทงร่ม และ
ปลากระโทงแทงมีขนาดความยาวเฉลี่ยต่ ากว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์
ทั้งหมด และในส่วนของกลุ่มปลาปักเป้า Lagocephalus spp. 
ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ตามประกาศ
กฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 264 พ.ศ. 2545 อีกทั้งใน
อดีตไม่ได้จ าหน่ายเป็นปลาเศรษฐกิจ จึงไม่มีการศึกษาขนาด
แรกเริ่มสืบพันธุ์รวมถึงชีววิทยาด้านอื่น ๆ  แต่ในปัจจุบันปลาปักเป้า
ที่มีขนาดใหญ่จะถูกจ าหน่ายเป็นปลาเศรษฐกิจในขณะที่ 
ปลาขนาดเล็กจะถูกคัดแยกเป็นปลาเป็ด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
ควรก าหนดชนิดของสัตว์น้ าพลอยจับได้จากการท าประมง

อวนลากคู่ตามแนวทางของ FAO โดยท าให้ทราบว่าสัตว์น้ า
พลอยจับ ได้ มี ผลอย่ า ง ไ รต่ อทรัพยากรสัตว์น้ าอื่ น  ๆ  
และใช้การศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อสร้างเทคนิคในการลดอัตราการจับของสัตว์น้ า
พลอยจับ ได้จาก เครื่ องมือประมงอวนลากคู่  ร วมถึ ง 
การประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับเครื่องมืออวนลากคู่ต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1  ความยาวเฉลี่ย ความยาวแรกเริ่มสืบพันธุ์ 
และสถานภาพของสัตว์น้ าพลอยจับได้ 
จากเรืออวนลากคู่บรเิวณอ่าวไทยตอนใน 
ปี 2555 

 
Bycatch/Species Mean Lm Reference Cites IUCN 

Chiloscyllium grisium 61.48 54.94 วราภรณ์, 2552 - NT 
C. punctatum 67.15 53.45 วราภรณ์, 2552 - NT 
Carcharhinus sorrah 72.40 112.00 fishbase, 2015 - NT 
Dasyatis akajei 19.93 44.00 fishbase, 2015 - NT 
D. zugei 19.20 18.70 fishbase, 2015 - NT 
Himantura gerrardi 16.63 33.63 วราภรณ์, 2552 - VU 
Aetobatus narinari 72.23 99.8 fishbase, 2015 - NT 
Hippocampus. kuda 13.37 14.00 fishbase, 2015 Appendix II VU 
H. spinosissimus 12.45 10.40 fishbase, 2015 Appendix II VU 
H. trimaculatus 13.57 14.00 fishbase, 2015 Appendix II VU 
Xiphias gladius 99.50 221.00 fishbase, 2015 - LC 
Istiophorus 
platypterus 

102.60 185.60 Bojorquez. and 
Sanchez, 2011 

- LC 

Lagocephalus lunaris 20.25 - - - DD 
L. spadiceus 15.44 - - - DD 
L. suezensis 16.14 - - - DD 

 
Appendix II หมายถึง เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ถึงกับ

ใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้
เกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ 
โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและ
รับรองว่าการส่งออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่า 
การส่งออกแต่ละครั้งจะไม่กระทบกระเทือนต่อการด ารงอยู่ของ
ชนิดพันธุ์นั้นในธรรมชาติ 

(VU - Vulnerable species) หมายถึง ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อ
ความเป็นอันตรายจากการสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ 

(NT - Near Threatened) หมายถึง ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อ
สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ 

(LC - Least Concern) หมายถึง ความเส่ียงต่ า ไม่อยู่ในข่ายใด ยังมีอยู่
โดยทั่วไป 

(DD - Data Deficient) หมายถึง ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการประเมิน
ความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ 
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ทรัพยากรสัตว์น  าและการประมงจากเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
นันทชัย บุญจร* อุดมสิน อักษรผอบ 

และศักดิ์ดา วังฉาย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร 

รหัสทะเบียนวิจัย 56-0409-56084-001 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ าและการประมงจาก
เครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง
เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2556 พบเรือประมงพาณิชย์ 
ได้แก่ อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนล้อมโซนาร์ อวนลอย อวนล้อมจับ
ปลากะตักปั่นไฟ อวนครอบปลากะตักปั่นไฟ อวนล้อมจับ 
ปลากะตักกลางวัน อวนลากแผ่นตะเฆ่  และอวนลากคู่  
ท าการประมงในบริเวณห่างฝั่ง 3-55 ไมล์ทะเล ที่ระดับความลึก 
11-47 เมตร ตั้งแต่สามร้อยยอด บ้านทุ่งน้อย กุยบุรี คลองวาฬ 
ทับสะแก แม่ร าพึง บางสะพาน ชาวประมงสามารถท าการประมง
ได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ ามีไข่ 
วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 
พฤษภาคม ของทุกปี  

อัตราการจับของอวนล้อมจับปั่นไฟ อวนล้อมโซนาร์ 
อวนลอย อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ อวนครอบปลากะตัก
ปั่นไฟ และล้อมจับปลากะตักกลางวัน มีค่าเฉลี่ย 4,112.69 
3,258.37 938.67 4088.44 288.72 3611.78 กิโลกรัม/วัน 
ตามล าดับ อวนลากแผ่นตะเฆ่และอวนลากคู่มีอัตราการจับ
สัตว์น้ าเฉลี่ย 27.38 และ 94.32 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ 
องค์ประกอบสัตว์น้ าของอวนล้อมจับปั่นไฟ อวนล้อมโซนาร์ 
อวนลอยประกอบด้วย ปลาท ูปลาลัง ปลาหน้าดิน ปลาผิวน้ า 
และสัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 20.65-76.43 4.78-13.71 4.43-
11.43 9.19-49.16 และ 0.04-6.05 ตามล าดับ องค์ประกอบ
สัตว์น้ าของอวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ อวนครอบปลากะตัก
ปั่นไฟ และอวนล้อมจับปลากะตักกลางวันประกอบด้วย 
ปลากะตัก ปลาผิวน้ า ปลาทู ปลาหน้าดิน สัตว์น้ าอื่น ๆ ปลาลัง 
และปลาหลังเขียวร้อยละ 57.67-79.26 4.26-12.94 4.11-12.11 
3.72-7.52 1.03-6.02 1.89-4.27 และ 0.64-5.34 ตามล าดับ 
องค์ประกอบสัตว์น้ าของอวนลากแผ่นตะเฆ่และอวนลากคู่
ประกอบด้วย สัตว์น้ าเศรษฐกิจและปลาเป็ดร้อยละ 42.84-
55.24 และ 45.76-57.16 ตามล าดับ โดยสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยปลาหมึก ปู ปลาหน้าดิน สัตว์น้ าอื่น ๆ ปลาผิวน้ า 
หอย กุ้ง และปลาเป็ดแท้ร้อยละ 11.46-16.28 0.22-0.62 
11.79-22.15 0.02-0.08 15.34 0.26-8.27 0.04-6.37 และ 
1.53-3.65 ตามล าดับ ส าหรับปลาเป็ดประกอบด้วยปลาเป็ดแท้

และลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.14-36.93 และ 8.83-
44.02 ตามล าดับ จากการศึกษาครั้งนี้ได้วัดขนาดความยาว
ของปลาท ูปลาลัง และปลาตาหวานมีความยาวเฉลี่ย 12.66-
16.34 11.32-17.09 และ 13.87-15.18 เซนติเมตร 
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Abstract 
 
The study on marine resources from commercial 

fisheries in Phachuap Kirikhan Province was conducted 
during January-December 2013, It was found that 
light luring purse sein, sonar purse sein, gillnet, light 
luring annchovy purse sein, light luring anchovy 
scoop net, day time anchovy purse sein, otter 
board trawler and pair trawler were operate at 3-55 
nautical mile far from the coast, 11-47 m in water 
depth from Sam-roi-yod, Thung noi, Kui Buri, Khlong 
wan, Thapsakae, Maerumpueng until to Bangsaphan. 
The fishing can operate all year round, excepte for 
the area and seasonal closure measure for spawning 
and nursing of aquatic animals 

The average catch rate of light luring purse 
seine, sonar purse seine, gillnet, light luring anchovy 
purse seine, light luring anchovy scoop net and day 
time anchovy purse seine were 4,112.69, 3,258.37, 
938.67, 4088.44, 288.72 and 3611.78 kg/day, respectively. 
The average catch rate of otter board trawl and 
pair trawl were 27.38 and 94.32 kg/hr., respectively. 
Species composition of light luring purse seine, 
sonar purse sein and gillnet were Indo-pacific 
mackerel, Indian mackerel, demerdsl fishes, pelagic 
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fishes, and other in the percentage of 20.65-76.43, 
4.78-13.71, 4.43-11.43, 9.19-49.16 and 0.04-6.05, 
respectively. Species composition of light luring 
anchovy purse seine, light luring anchovy scoop net 
and anchovy purse seine in day-time were anchovy, 
pelagic fishes, Indo-Pacific mackerel, demersal fishes, 
other, Indian mackerel and sardine in the percentage 
of 57.67-79.26, 4.26-12.94, 4.11-12.11, 3.72-7.52, 1.03-
6.02, 1.89-4.27 and 0.64-5.34, respectively. Species 
composition of otter board trawl and pair trawl 
were economic fishes and trash fish in the 
percentage of 42.84-55.24 and 45.76-57.16, respectively. 
The economic fishes were squid, crab, demersal 
fishes, others, pelagic fishes, shellfishes, shrimp and 
true trash fish in the percentage of 11.46-16.28, 
0.22-0.62, 11.79-22.15, 0.02-0.08, 15.34, 0.26-8.27, 
0.04-6.37 and 1.53-3.65, respectively. While the trash 
fish composed of true trash and juvenile of economic 
fishes in the percentage of 13.14-36.93 and 8.83-
44.02, respectively. This study has measured the 
average total length of Indo-Pacific mackerel, Indian 
mackerel and purple-spotted bigeye were 12.66-
16.34, 11.32-17.09 and 13.87-15.18 cm, respectively. 

 
Key words: commercial fisheries, Prachuap Kiri khan  
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86120 Tel.: 0-7752-2006-7  
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ค าน า 
 

กรมประมงได้ก าหนดให้เครื่องมืออวนล้อมจับ อวนล้อมจับ
ปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ 
และอวนติดตา อยู่ ในประเภทเครื่องมือประมงพาณิชย์ 
เนื่องจากค านึงถึงประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ าและ 
เป็นเครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรมประมง, 2563) 
ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมืออวนล้อมจับ ซึ่งคณิต และจิราภรณ์ 
(2548) รายงานว่า อวนล้อมจับเป็นเครื่องมือประมงที่มีบทบาท
ต่อสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าในบริเวณอ่าวไทยค่อนข้างสูง 
เนื่องจากมีเรือประมงจ านวนมาก ท าการประมงอยู่ในแนวเขต
ระดับน้ าลึกประมาณ 10-40 เมตร โดยในปี 2540 มีอัตรา
การจับเท่ากับ 4,973.97 กิโลกรัม/วัน องค์ประกอบชนิดของ
กลุ่มสัตว์น้ าประเภทต่าง ๆ พบว่า ปลาทู-ลังจับได้สูงสุด คือ
ร้อยละ 43.30 รองลงมาคือปลาหลังเขียวร้อยละ 31.75  

ปลาสีกุนข้างเหลืองร้อยละ 5.18 ปลาโอลายร้อยละ 4.81 
ปลาหน้าดินร้อยละ  3.09 ปลาสีกุนตาโตร้อยละ  2.72  
ปลากุแรกล้วยร้อยละ 2.09 และสัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 1.14 
เรือประมงอวนล้อมจับมีแหล่งท าการประมงทั่วทั้งอ่าวไทย 
ขณะที่บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีแหล่งท าการประมงที่หน้าเขา
สามร้อยยอด ช่องสัตกูด และปราณบุรี  ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (อัญญานี, 2550)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย 
ฝั่งตะวันตกถือเป็นแหล่งสืบพันธุ์วางไข่ที่ส าคัญของสัตว์น้ า
หลากหลายชนิดโดยเฉพาะปลาทู จากการศึกษาติดตามฤดูกาล 
พฤติกรรมการวางไข่และเลี้ยงตัว วัยอ่อน ตลอดจนการอพยพ
ย้ายถิ่นพบว่า ปลาทูในบริเวณนี้มีระดับความสมบูรณ์เพศ 
มีการวางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อนสูงสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึงพฤษภาคมของทุกปี กรมประมงโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
จึงได้ออกประกาศมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในช่วง
ฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อนฉบับปี 2527 และ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในปี 2542 ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ลงวันที่ 24 กันยายน 2542 และได้มีการประกาศฯ 
เพิ่มเติมฉบับลงวันที ่24 มกราคม 2550 ก าหนดห้ามใช้เครื่องมือ
ประมงบางชนิด (เครื่องมือประมงพาณิชย์) ท าประมงในช่วง
ฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในระยะวัยอ่อนตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี ครอบคลุมพื้นที่ 
26,400 ตารางกิโลเมตร ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงระยะเวลาบังคับใช้มาตรการฯ 
ของทุกปี มักพบเครื่องมือประมงพาณิชย์จ านวนมากย้ายมา
ท าประมงบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องเขตมาตรการฯ ทางด้านทิศเหนือ
ตั้งแต่เขาตาม่องไล่ อ าเภอเมือง ถึงเขาสัตกูต อ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งถือเป็นเส้นทางการอพยพย้ายถิ่น
ของปลาทู โดยพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่เปิดให้เครื่องมือ
ประมงทุกประเภทสามารถประมงได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับ
ชาวประมงมีการพัฒนาเครื่องมือประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจับสัตว์น้ าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ าบริเวณ
นี้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่ากรมประมง
ควรเร่งศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ าและการประมงจากเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะเขต
ต่อเนื่องมาตรการอนุรักษ์บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงและเครื่องมือประมงในบริเวณดังกล่าวให้มีความเหมาะสม
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. ศึกษาแหล่งและฤดูท าประมงของเครื่องมือประมงพาณิชย์
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
2. ศึกษาอัตราการจับสัตว์น้ า องค์ประกอบชนิด และขนาด
ความยาวสัตว์น้ าที่ส าคัญจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
วิธีด าเนินการ 

 
1. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 

ออกส ารวจและรวบรวมข้อมูลการท าประมงของ
เครื่องมือประมงพาณิชย์ที่ท าประมงในพื้นที่ต่อเนื่องเขต
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า จากท่าเทียบเรือบริเวณ
อ าเภอเมือง และอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนละ 
1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 7 วัน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 
ปี 2556 โดยมีการก าหนดพื้นที่ศึกษาดังนี้ (ภาพท่ี 1) 

- อวนล้อมจับปั่นไฟ บริเวณอ าเภอเมือง  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- อวนล้อมจับโซนาร์ บริเวณอ าเภอเมือง  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- อวนลอย บริเวณอ าเภอเมือง และอ าเภอกุยบุรี    
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ บรเิวณอ าเภอเมือง  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- อวนครอบปลากะตักปั่นไฟ บริเวณอ าเภอเมือง  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- อวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน บริเวณอ าเภอเมือง  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- อวนลากแผ่นตะเฆ่ บริเวณอ าเภอเมือง  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

- อวนลากคู่ บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สัมภาษณ์ชาวประมง เจ้าของเรือ และผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการท าประมง 
แหล่งท าประมง ปริมาณการจับสัตว์น้ า จ านวนวันท าประมง
ต่อเที่ยว จ านวนวันท าประมงต่อเดือน 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์แหล่งและฤดูท าประมงโดยใช้ข้อมูลแหล่ง
ท าประมงของเครื่องมือประมงชนิดต่าง ๆ โดยน าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ชาวประมงมาระบุค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(Latitude, Longitude) อย่างละเอียด แล้วน าข้อมูลดังกล่าว

ไประบุต าแหน่งแหล่งท าประมงลงบนแผนที่ท่ีได้มีการก าหนด
เขตท าการประมงตามระยะห่างฝั่งไว้แล้ว เพื่อทราบแหล่ง 
ท าประมงท่ีแท้จริงของเครื่องมือประมงแต่ละชนิดบนแผนท่ี 
 

 
 

ภาพที่ 1  สถานท่ีเก็บข้อมูลสัตว์น้ าจากเครื่องมือประมง
พาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556 

 
3.2 วิเคราะห์อัตราการจับสัตว์น้ าโดยรายงานเป็นน้ าหนัก

สัตว์น้ าในหน่วยกิโลกรัมต่อวันและกิโลกรัมต่อช่ัวโมง โดยมีวิธี
ค านวณตามสมการ 
 

อัตราการจับต่อวัน (กิโลกรัม/วัน)    
=   ปริมาณการจับที่ได้ทั้งหมด 

                จ านวนวันท าการประมง 
 

อัตราการจับต่อช่ัวโมง (กิโลกรัม/ช่ัวโมง)   
=   ปริมาณการจับที่ได้ทั้งหมด 

        จ านวนช่ัวโมงท าการประมง 
 

3.3 วิเคราะห์องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าที่จับได้จาก
เครื่องมือประมงแต่ละชนิด โดยรายงานในรูปของร้อยละชนิด
สัตว์น้ าต่อปริมาณสัตว์น้ าท้ังหมดที่จับได้ 

3.4 หาขนาดความยาวเฉลี่ยของสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญที่จับได้จากเครื่องมือประมง 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 

1. แหล่งและฤดูท าประมงของเคร่ืองมือประมงพาณิชย์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.1 อวนล้อมจับปั่นไฟ 
อวนล้อมจับปั่นไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถ 

ท าการประมงได้ทั้งปี ยกเว้นในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ ามีไข่ 
วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 
พฤษภาคมของทุกปี เรือประมงอวนล้อมจับปั่นไฟจะท าการประมง
ในเวลากลางคืนโดยใช้โซนาร์ในการหาฝูงปลา และเมื่อพบฝูงปลา
ที่ต้องการจะท าการประมงโดยใช้วิธีการล้อมจับ แหล่งท าการประมง
ที่ส าคัญอยู่ในบริเวณสามร้อยยอด บ้านทุ่งน้อย บ้านบ่อนอก 
หน้าประจวบคีรีขันธ์ หน้าอ่าวน้อย คลองวาฬ เกาะพัง เกาะแรด 
เกาะเหลื่อม ห้วยยาง เกาะพัง เกาะแรด ทุ่งประดู่ เกาะจาน 
เกาะท้ายทรีย์ และเกาะเหลื่อม ระดับความลึกของน้ า 10-37 
เมตร ระยะห่างฝั่งตั้งแต่ 3-35 ไมล์ทะเล (ภาพที่ 2) 

1.2 อวนล้อมจับโซนาร์ 
อวนล้อมจับโซนาร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถ 

ท าการประมงได้ทั้งปี ยกเว้นในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ ามีไข่ 
วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 
พฤษภาคม ของทุกปี เรือประมงอวนล้อมจับโซนาร์จะท าการประมง
ในเวลากลางคืนโดยใช้โซนาร์ในการติดตามฝูงปลา และท าการประมง
ในบริเวณเดียวกับเรืออวนล้อมจับปั่นไฟ เมื่อพบฝูงปลาที่ต้องการ
จะท าการประมงโดยใช้วิธีการล้อมจับ โดยมีแหล่งท าการประมง
อยู่ในบริเวณทางด้านทิศใต้ของสามร้อยยอด บ้านทุ่งน้อย 
บ้านบ่อนอก หน้าประจวบคีรีขันธ์ หน้าอ่าวน้อย คลองวาฬ 
เกาะพัง เกาะแรด เกาะเหลื่อม ห้วยยาง เกาะพัง เกาะแรด 
ทุ่งประดู่ เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์ และเกาะเหลื่อม ระดับ
ความลึกของน้ า 10-37 เมตร ระยะห่างฝั่งตั้งแต่ 3-35 ไมล์
ทะเล (ภาพที่ 2) 

1.3 อวนลอยปลาท ู
อวนลอยปลาทูจังหวัดประจวบคีรขีันธ์สามารถท าการประมง

ได้ทั้งปี ยกเว้นในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ ามีไข่ วางไข่  
และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม 
ของทุกปี เรือประมงอวนลอยปลาทูจะท าการประมงในเวลา
กลางวนั โดยจะวางอวนให้ด้านล่างอวนสัมผัสพื้นทะเล จากนั้น
ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ช่ัวโมง แล้วจึงท าการกู้อวน แหล่งท าการประมง
ที่ส าคัญอยู่ในบริเวณบ้านทุ่งน้อย บ้านบ่อนอก หน้าประจวบคีรีขันธ์ 
หน้าอ่าวน้อย คลองวาฬ เกาะพัง เกาะแรด เกาะเหลื่อม ห้วยยาง 
เกาะพัง เกาะแรด ทุ่งประดู่  เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์ และ
เกาะเหลื่อม ระดับความลึกของน้ า 5-20 เมตร ระยะห่างฝั่ง
ตั้งแต่ 3-27 ไมล์ทะเล (ภาพที่ 2) 
 

 
ภาพที ่2  แหล่งท าการประมงเครือ่งมืออวนล้อมจับปั่นไฟ 

อวนล้อมจับโซนาร์ และอวนลอยปลาทูบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ปี 2556 

 
1.4 อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ 
อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถท าการประมงได้ทั้งปี ท าการประมงโดยวิธีใช้แสงไฟ
ล่อโดยเรือปั่นไฟเพื่อดึ งดูดให้ปลากกะตักมารวมกลุ่ม 
หลังจากนั้นจะใช้วิทยุสื่อสารให้ เรือแม่เข้ามาท าการล้อม 
เพื่อจับปลากะตัก โดยมีแหล่งท าการประมงอยู่ในบริ เวณ
ตั้งแต่บ้านทุ่งน้อย บ้านบ่อนอก หน้าประจวบคีรีขันธ์ หน้าอ่าวน้อย 
คลองวาฬ เกาะเหลื่อม เกาะแรด ห้วยยาง เกาะพัง  
เกาะท้ายทรีย์ หน้าบ้านกรูด หน้าทับสะแก หน้าหาดแม่ร าพึง 
ระดับความลึกของน้ า 26-46 เมตร ระยะห่างฝั่งตั้งแต่ 15-52 
ไมล์ทะเล (ภาพที่ 3) 

1.5 อวนครอบปลากะตักปั่นไฟ 
อวนครอบปลากะตักปั่นไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถท าการประมงได้ทั้งปี ท าการประมงโดยวิธีใช้แสงไฟ
ล่อโดยเรือป่ันไฟเพื่อดึงดูดให้ปลากกะตักมารวมกลุ่ม จากนั้น
จึงท าการครอบปลากะตัก โดยมีแหล่งท าการประมงอยู่ใน
บริเวณอ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย บริเวณ
ทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะทะลุ และบริเวณทิศตะวันออก 
ของเกาะสังข์ ระดับความลึกของน้ า 10-16 เมตร ระยะห่าง
ฝั่งตั้งแต่ 3-6 ไมล์ทะเล (ภาพที่ 3) 
  



สารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจ าปี 2563 

32 

1.6 อวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน 
อวนล้อมจับปลากะตักกลางวันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถท าการประมงได้ทั้งปี โดยจะท าการประมงในเวลา
กลางวันโดยใช้โซนาร์ในการหาฝูงปลา และเมื่อพบฝูงปลาที่ต้องการ
ท าการประมงจะใช้วิธีการล้อมจับ โดยมีแหล่งท าการประมง
อยู่ในบริเวณบ้านทุงน้อย บ้านบ่อนอก หน้าประจวบคีรีขันธ์ 
หน้าอ่าวน้อย คลองวาฬ เกาะพัง เกาะแรด เกาะเหลื่อม ห้วยยาง 
เกาะพัง เกาะแรด เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์ ระดับความลึกของน้ า 
11-24 เมตร ระยะห่างฝั่งตั้งแต่ 3-23 ไมล์ทะเล (ภาพที่ 3) 

 

 
ภาพที ่3  แหล่งท าการประมงเครือ่งมืออวนล้อมจับปลา

กะตักกลางวัน อวนครอบปลากะตักปั่นไฟ และ
อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟบริเวณจังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์ปี 2556 

 
1.7 อวนลากแผ่นตะเฆ ่
อวนลากแผ่นตะเฆ่ สามารถท าการประมงได้ตลอดทั้งปี 

ยกเว้นในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัว
ในวัยอ่อนตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม ของทุกปี 
โดยจะท าการประมงบริเวณสามร้อยยอด อ่าวน้อย หน้าประจวบ 
เกาะพิง เกาะพัง เกาะท้ายทรีย์ เกาะจาน บ่อทองหลาง ที่ระดับ
ความลึกของน้ า 20-35 เมตร ตั้งแต่ระยะห่างฝั่ง 3 ไมล์ทะเล
ขึ้นไป (ภาพที่ 4) 

1.8 อวนลากคู่ 
อวนลากคู่ สามารถท าการประมงได้ตลอดทั้งปี ยกเว้น

ในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัย
อ่อนตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม ของทุกปี  
โดยจะท าการประมบริเวณเดียวกับอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด
ความยาวเรือตั้งแต่ 16 เมตร ในบริเวณสามร้อยยอด กุยบุรี 
อ่าวน้อย หน้าประจวบ เกาะพิง เกาะพัง เกาะท้ายทรีย์ เกาะจาน 
ทับสะแก บ่อทองหลาง ที่ระดังความลึกของน้ า 20-40 เมตร 
ตั้งแต่ระยะห่างฝั่ง 3 ไมล์ทะเลขึ้นไป (ภาพท่ี 4) 

 

 
ภาพที่ 4  แหล่งท าการประมงเครือ่งมืออวนลากแผ่นตะเฆ่

ขนาดความยาวเรือตั้งแต่ 16 เมตร และอวนลากคู่
บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556 

 
2. อัตราการจับสัตว์น  า องค์ประกอบชนิด และขนาดความ
ยาวสัตว์น  าที่ส าคัญจากเคร่ืองมือประมงพาณิชย์ในจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

2.1 อวนล้อมจับปั่นไฟ 
อวนล้อมจับปั่นไฟมีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 4,112.69 

กิโลกรัม/วัน องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ประกอบด้วยปลาทู
ร้อยละ 20.65 มีขนาดความยาวเฉลี่ย 14.53 เซนติเมตร ปลาลัง
ร้อยละ 13.71 มีขนาดความยาวเฉลี่ย 16.22 เซนติเมตร  
ปลาหน้าดินร้อยละ 9.83 ชนิดที่ส าคัญ ได้แก่ ปลาตาหวาน 
ชนิด Priacanthus tayenus มีขนาดความยาวเฉลี่ย 13.87 
เซนติเมตร ปลาผิวน้ าอื่น ๆ ร้อยละ 49.16 เช่น ปลาข้างเหลือง 
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มีขนาดความยาวเฉลี่ย 12.64 เซนติเมตร และสัตว์น้ าอื่น ๆ 
ร้อยละ 6.65 (ภาพที่ 5) 

2.2 อวนล้อมโซนาร์ 
อวนล้อมจับโซนาร์มีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 3,258.37 

กิโลกรัม/วัน องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ประกอบด้วยปลาทู
ร้อยละ 76.34 มีขนาดความยาวเฉลี่ย 15.52 เซนติเมตร ปลาลัง
ร้อยละ 4.78 มีขนาดความยาวเฉลี่ย 12.11 เซนติเมตร  
ปลาหน้าดินร้อยละ 4.23 ชนิดที่มี ความส าคัญ ได้แก่  
ปลาตาหวาน มีขนาดความยาวเฉลี่ย 14.19 เซนติเมตร  
ปลาผิวน้ าอื่น ๆ ร้อยละ 11.12 เช่น ปลาข้างเหลือง มีขนาด
ความยาวเฉลี่ย 10.01 เซนติเมตร และสัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 
3.53 (ภาพที่ 5) 

 2.3 อวนลอย 
อวนลอยมีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 938.67 กิโลกรัม/วัน 

องค์ประกอบสัตว์น้ าท่ีจับได้ประกอบด้วยปลาทูร้อยละ 67.89 
มีความยาวเฉลี่ย 15.69 เซนติเมตร ปลาลังร้อยละ 11.45  
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 17.09 เซนติเมตร ปลาหน้าดินร้อยละ 
11.43 ชนิดที่ส าคัญ ได้แก่ ปลาตาหวาน มีขนาดความยาว
เฉลี่ย 14.98 เซนติเมตร ปลาผิวน้ าอื่น ๆ ร้อยละ 9.19 เช่น 
ปลาข้างเหลือง มีขนาดความยาวเฉลี่ย 9.64 เซนติเมตร และ
สัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 0.04 (ภาพที่ 5) 
 

 
ภาพที ่5  องค์ประกอบสัตว์น้ าท่ีจบัจากอวนล้อมจับปั่นไฟ 

อวนล้อมโซนาร์ อวนล้อมซั้ง และอวนลอยปลาทู
บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ปี 2556 

 
2.4 อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ 
อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟมีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 

4,088.44 กิ โ ลกรั ม /วั น  องค์ประกอบสั ตว์น้ าที่ จั บ ได้
ประกอบด้วยปลากะตักร้อยละ 57.67 ชนิดที่ส าคัญ คือ 
Encrasicholina heteroloba มีขนาดความยาวเฉลี่ย 5.68 
เซนติเมตร ปลาผิวน้ าอื่น ๆ ร้อยละ 12.94 ปลาทูร้อยละ 
12.11 มีขนาดความยาวเฉลี่ย 13.13 เซนติเมตร ปลาหน้าดิน
ร้อยละ 7.52 สัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 3.84 ปลาลังร้อยละ 4.27 

ขนาดความยาวเฉลี่ย 12.81 เซนติเมตร และปลาหลังเขียว
ร้อยละ 1.65 ขนาดความยาวเฉลี่ย 14.01 เซนติเมตร (ภาพที่ 6) 

2.5 อวนครอบปลากะตักปั่นไฟ 
อวนครอบปลากะตักปั่นไฟมีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 

288.72 กิโลกรัม/วัน องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ประกอบด้วย
ปลากะตัก E. heteroloba ร้อยละ 72.31 ขนาดความยาว
เฉลี่ย 6.07 เซนติเมตร ปลาผิวน้ าอื่น ๆ ร้อยละ 7.77 ปลาทู
ร้อยละ 7.11 ขนาดความยาวเฉลี่ย  12.66 เซนติ เมตร 
ปลาหน้าดินร้อยละ 4.26 สัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 6.02 ปลาลัง
ร้อยละ 1.89 ขนาดความยาวเฉลี่ย 11.32 เซนติเมตร และ
ปลาหลังเขียวร้อยละ 0.64 ขนาดความยาวเฉลี่ย 13.28 
เซนติเมตร (ภาพที่ 6) 

2.6 อวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน 
อวนล้อมจับปลากะตักกลางวันมีอัตราการจับสัตว์น้ า

เฉลี่ย 3611.78 กิโลกรัม/วัน องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้
ประกอบด้วยปลากะตัก E. heteroloba ร้อยละ 79.26 
ขนาดความยาวเฉลี่ย 7.71 เซนติเมตร ปลาผิวน้ าอื่น ๆ ร้อยละ 
4.26 ปลาทูร้อยละ 4.11 ปลาหน้าดินร้อยละ 3.72 สัตว์น้ า
อื่น ๆ ร้อยละ 1.03 ปลาลังร้อยละ 2.28 ขนาดความยาวเฉลี่ย 
14.28 และปลาหลังเขียวร้อยละ 5.34 ขนาดความยาวเฉลี่ย 
11.17 เซนติเมตร (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6  องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับจากอวนล้อมจับปลากะตัก

ปั่นไฟ อวนครอบปลากะตัก และอวนล้อมจับปลา
กะตักกลางวันบรเิวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ปี 2556 

 
2.7 อวนลากแผ่นตะเฆ่ 
อวนลากแผ่นตะเฆ่มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 22.38 

กิโลกรัม/ช่ัวโมง ประกอบด้วยสัตว์น้ าเศรษฐกิจและปลาเป็ด
ร้อยละ 55.24 และ 45.76 ตามล าดับ สัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย ปลาหมึกร้อยละ  16.28 ปู ร้อยละ 0.62  
ปลาหน้าดินร้อยละ 22.15 สัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 0.02 หอย
ร้อยละ 8.27 กุ้งร้อยละ 6.37 และปลาเป็ดแท้ร้อยละ 1.53 
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แต่ไม่พบองค์ประกอบปลาผิวน้ า และเมื่อจ าแนกสัตว์น้ าใน
ปลาเป็ด พบว่าประกอบด้วยปลาเป็ดแท้ร้อยละ 36.93 และ
ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจร้อยละ 8.83 ส าหรับสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญ เช่น ปลาทรายขาวชนิด Scolopsis taeniopterus 
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 13.01 เซนติเมตร ปลาทรายแดงชนิด 
Nemipterus hexodon มีขนาดความยาวเฉลีย่ 14.48 เซนติเมตร 
และปลาปากคมชนิด Suarida elongata มีขนาดความยาว
เฉลี่ย 29.79 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 

2.8 อวนลากคู่ 
อวนลากคู่มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 94.32 กิโลกรัม/

ช่ัวโมง ประกอบด้วยสัตว์น้ าเศรษฐกิจและปลาเป็ดร้อยละ 
42.84 และ 57.16 ตามล าดับ สัตว์น้ าเศรษฐกิจประกอบด้วย 
ปลาหมึกร้อยละ 11.46 ปูร้อยละ 0.22 ปลาหน้าดินร้อยละ 
11.79 สัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 0.08 ปลาผิวน้ าร้อยละ 15.34 
หอยร้อยละ 0.26 กุ้งร้อยละ 0.04 และปลาเป็ดแท้ร้อยละ 
3.65 และเมื่อจ าแนกสัตว์น้ าในปลาเป็ด พบว่าประกอบด้วย
ปลาเป็ดแท้ร้อยละ 13.14 และลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจร้อยละ 
44.02 ส าหรับสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ปลาตาหวาน
ชนิด Priacanthus tayenus มีขนาดความยาวเฉลี่ย 15.18 
เซนติเมตร ปลาทรายแดงชนิด Nemipterus hexodon มี
ขนาดความยาวเฉลี่ย 17.49 เซนติเมตร และปลาปากคมชนิด 
Suarida elongate มีขนาดความยาวเฉลี่ย 21.56 เซนติเมตร  
ส าหรับปลาทู Rastrellger brachysoma มีขนาดความยาว
เฉลี่ย 16.34 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1  อัตราการจับสัตว์น้ าจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 

และอวนลากคู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ปี 2556 

 

สัตว์น  า 
อวนลากแผ่นตะเฆ ่ อวนลากคู่ 
cpue % cpue % 

ปลาเศรษฐกิจ 26.68 55.24 40.4 42.84 
ปลาหน้าดิน 10.72 22.15 11.12 11.79 
ปลาผิวน้ า - - 14.46 15.34 
กุ้ง 3.08 6.37 0.03 0.04 
ปลาหมึก 7.83 16.28 10.8 11.46 
ป ู 0.31 0.62 0.24 0.22 
หอย 4.01 8.27 0.24 0.26 
อื่น ๆ 0.01 0.02 0.07 0.08 
เป็ดแท้ 0.72 1.53 3.44 3.65 
ปลาเป็ด 21.76 45.76 53.92 57.16 
ดีขนาดเล็ก 4.28 8.83 41.53 44.02 
เป็ดแท้ 17.48 36.93 12.39 13.14 
รวม 48.44 100 94.32 100 

สรุปผลการศึกษา 
 
1. แหล่งและฤดูท าประมงของเคร่ืองมือประมงพาณิชย์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พบ
มากมี  3 ประเภทใหญ่  คือ (1) อวนที่ ใ ช้จับปลาผิวน้ า 
ประกอบด้วย อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนล้อมจับโซนาร์ และอวนลอย 
มีแหล่งท าประมงที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอวนล้อมจับโซนาร์
และอวนลอย โดยท าการประมงอยู่ที่บริเวณสามร้อยยอด  
บ้านทุ่งน้อย บ้านบ่อนอก หน้าประจวบคีรีขันธ์ หน้าอ่าวน้อย 
คลองวาฬ เกาะพัง เกาะแรด เกาะเหลื่อม ห้วยยาง เกาะพัง 
เกาะแรด ทุ่งประดู่ เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์ และเกาะเหลื่อม 
ระดับความลึกของน้ า 10-37 เมตร ระยะห่างฝั่งตั้งแต่ 3-35 
ไมล์ทะเล ส่วนอวนล้อมจับปั่นไฟจะออกท าการประมงใน
บริเวณที่ห่างฝั่งกว่า (2) อวนปลากะตักซึ่งประกอบไปด้วย
อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ อวนครอบปลากะตัก และอวนล้อมจับ
ปลากะตักกลางวัน โดยอวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟและ 
อวนครอบปลากะตักจะท าการประมงในเวลากลางคืนด้วย
การใช้วิธีปั่นไฟเพื่อล่อฝูงปลา อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ 
จะมีแหล่งท าการประมงที่ห่างจากชายฝั่งตั้งแต่บ้านทุ่งน้อย 
บ้านบ่อนอก หน้าประจวบคีรีขันธ์ หน้าอ่าวน้อย คลองวาฬ 
เกาะเหลื่อม เกาะแรด ห้วยยาง เกาะพัง เกาะท้ายทรีย์  
หน้าบ้านกรูด หน้าทับสะแก หน้าหาดแม่ร าพึง ระดับความลึก
ของน้ า 26-46 เมตร ระยะห่างฝั่งตั้งแต่  15-52 ไมล์ทะเล 
ส่วนอวนครอบปลากะตักจะท าประมงในบริเวณที่ใกล้ฝั่ง  
ซึ่งไม่ต่างจากอวนล้อมจับปลากะตักกลางวันซึ่งท าการประมง
ในเวลากลางวัน (3) อวนลากซึ่งประกอบด้วยอวนลากแผ่นตะเฆ่ 
และอวนลากคู่  ซึ่ งมีแหล่งท าการประมงแหล่งเดียวกัน 
ท าการประมงตลอดแนวห่างจากฝั่ง 3-40 ไมล์ทะเล บริเวณ
สามร้อยยอด กุยบุรี น้อย หน้าประจวบ เกาะพิง เกาะพัง 
เกาะท้ายทรีย์  เกาะจาน ทับสะแก และบ่อทองหลาง 
ซึ่งทุกประเภทเครื่องมือสามารถท าการประมงได้ทั้งปี ยกเว้น
ในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน
ตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ ์- 15 พฤษภาคม ของทุกปี 
 
2. อัตราการจับสัตว์น  า องค์ประกอบชนิด และขนาดความยาว
สัตว์น  าที่ส าคัญจากเคร่ืองมือประมงพาณิชย์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

2.1 อัตราการจับสัตว์น้ า 
อัตราการจับสัตว์น้ าของแต่ละเครื่องมือจะแปรเปลี่ยนไป

ตามสัตว์น้ าเป้าหมายโดยพบว่า อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนล้อมจับ
โซนาร์ จะมุ่งเน้นจับปลาผิวน้ าเป็นหลัก สามารถจับสัตว์น้ าได้
สูงสุดถึง 4112.69 กิโลกรัม/วัน ส่วนอวนลอยจะมุ่งเน้นจับ
ปลาทู สามารถจับได้ 938.67 กิโลกรัม/วัน อวนล้อมจับปลากะตัก
ปั่นไฟมีอัตราการจับสูงที่สุดในกลุ่มเครื่องมือจับปลากะตัก 
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โดยสามารถจับได้ถึง 4088.44 กิโลกรัม/วัน ส าหรับอวนลากคู่
จะมีอัตราการจับที่สูงกว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่โดยมีอัตราการจับ 
94.32 กิโลกรัม/ช่ัวโมงและ 48.44 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ 

2.2 องค์ประกอบสัตว์น้ า 
องค์ประกอบสัตว์น้ าจากเครื่องมืออวนล้อมจับปั่นไฟ

ประกอบด้วย ปลาทู ปลาลัง ปลาหน้าดิน ปลาผิวน้ า และสัตว์น้ า
อื่น ๆ ร้อยละ 20.65 13.71 9.83 49.16 และ 6.65 ตามล าดับ 

องค์ประกอบสัตว์น้ าจากเครื่องมืออวนล้อมจับโซนาร์
ประกอบด้วยปลาทู ปลาลัง ปลาหน้าดิน ปลาผิวน้ า และสัตว์น้ า
อื่น ๆ ร้อยละ 76.43 4.78 4.23 11.12 และ 3.53 ตามล าดับ 

องค์ประกอบสัตว์น้ าจากเครื่องมืออวนลอยประกอบด้วย
ปลาทู ปลาลัง ปลาหน้าดิน ปลาผิวน้ า และสัตว์น้ าอื่น ๆ ร้อยละ 
67.89 11.45 11.43 9.19 และ 0.04 ตามล าดับ 

องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้จากเครื่องมืออวนล้อมจับ
ปลากะตักปั่นไฟประกอบด้วยปลากะตัก ปลาผิวน้ าอื่น  ๆ 
ปลาทู ปลาหน้าดิน สัตว์น้ าอื่น ๆ ปลาลัง และปลาหลังเขียว 
ร้อยละ 57.67 12.94 12.11 7.52 3.84 4.27 และ 1.65 ตามล าดับ 

องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้จากเครื่องมืออวนครอบ
ปลากะตักปั่นไฟประกอบด้วยปลากะตัก ปลาผิวน้ าอื่น ๆ 
ปลาทู ปลาหน้าดิน สัตว์น้ าอื่น ๆ ปลาลัง และปลาหลังเขียว
ร้อยละ 72.31 7.77 7.11 4.26 6.02 1.89 และ 0.64 ตามล าดับ 

องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้จากเครื่องมืออวนล้อมจับ
ปลากะตักกลางวันประกอบด้วยปลากะตัก ปลาผิวน้ าอื่น ๆ 
ปลาทู ปลาหน้าดิน สัตว์น้ าอื่น ๆ ปลาลัง และปลาหลังเขียว
ร้อยละ 79.26 4.26 4.11 3.72 1.03 2.28 และ 5.34 ตามล าดับ 

องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้จากอวนลากแผ่นตะเฆ่ 
ประกอบด้วยสัตว์น้ าเศรษฐกิจและปลาเป็ดร้อยละ 55.24 
และ 45.76 ตามล าดับ สัตว์น้ าเศรษฐกิจประกอบด้วย 
ปลาหมึก ปู ปลาหน้าดิน สัตว์น้ าอื่น ๆ หอย กุ้ง และปลาเป็ดแท้ 
ร้อยละ 16.28 0.62 22.15 0.02 8.27 6.37 และ 1.53 ตามล าดับ 
แต่ไม่พบองค์ประกอบปลาผิวน้ า และเมื่อจ าแนกสัตว์น้ าใน
ปลาเป็ด พบว่าประกอบด้วยปลาเป็ดแท้ ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ร้อยละ 36.93 และ 8.83 ตามล าดับ 

องค์ประกอบสัตว์น้ าท่ีจับได้จากอวนลากคู่ประกอบด้วย
สัตว์น้ าเศรษฐกิจและปลาเป็ดร้อยละ 42.84 และ 57.16 
ตามล าดับ สัตว์น้ าเศรษฐกิจประกอบด้วย ปลาหมึก ปู ปลาหน้าดิน 
สัตว์น้ าอื่น ๆ ปลาผิวน้ า หอย กุ้ง และปลาเป็ดแท้ ร้อยละ 
11.46 0.22 11.79 0.08 15.34 0.26 0.04 และ 3.65 ตามล าดับ 
และเมื่อจ าแนกสัตว์น้ าในปลาเป็ด พบว่าประกอบด้วยปลาเป็ดแท้ 
ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจร้อยละ 13.14 และ 44.02 ตามล าดับ  

2.3 ขนาดความยาวสัตว์น้ าท่ีส าคัญ 
อวนล้อมจับปั่นไฟจับปลาทู ปลาลัง ปลาตาหวาน และ

ปลาข้างเหลือง ขนาดความยาวเฉลี่ย 14.53 16.22 13.87 
และ 12.64 เซนติเมตร ตามล าดับ 

อวนล้อมจับโซนาร์จับปลาทู ปลาลัง ปลาตาหวาน และ
ปลาข้างเหลือง ขนาดความยาวเฉลี่ย 15.52 12.11 14.19 
และ 10.01 เซนติเมตร ตามล าดับ 

อวนลอยจับปลาทู ปลาลัง ปลาตาหวาน และปลาข้างเหลือง 
ขนาดความยาวเฉลี่ย 15.69 17.09 14.98 และ 9.64 เซนติเมตร 
ตามล าดับ 

อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟจับปลากะตัก ปลาทู ปลาลัง 
และปลาหลังเขียว ขนาดความยาวเฉลี่ย 5.68 13.13 12.81 
และ 14.01 เซนติเมตร 

อวนครอบปลากะตักปั่นไฟจับปลากะตัก ปลาทู และ
ปลาลัง ขนาดความยาวเฉลี่ย 5.68 13.13 และ 12.81 เซนติเมตร 
ตามล าดับ 

อวนล้อมจับปลากะตักกลางวันจับปลากะตัก ปลาลัง 
และปลาหลังเขียว ขนาดความยาวเฉลี่ย 7.71 14.28 และ 11.17 
เซนติเมตร ตามล าดับ 

อวนลากแผ่นตะเฆ่จับปลาปลาทรายขาว ปลาทรายแดง 
และปลาปากคม ขนาดความยาวเฉลี่ย 13.01 14.48 และ 29.79 
เซนติเมตร ตามล าดับ 

อวนลากคู่จับปลาปลาทรายขาว ปลาทรายแดง ปลาปากคม 
และปลาทู ขนาดความยาวเฉลี่ย 15.18 17.49 21.56 และ 16.34 
เซนติเมตร ตามล าดับ 
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการจับ
สัตว์น้ า องค์ประกอบสัตว์น้ า ขนาดความยาวสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
ความชุมชุม การแพร่กระจาย และสัดส่วนสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นสัตว์น้ าที่ได้จากจุดเก็บตัวอย่าง 28 สถานี จากพื้นที่ 
2,571 ตารางกิโลเมตร ในเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม 
กรกฎาคม และสิงหาคม ตามระยะห่างฝั่งตั้งแต่ระยะห่างฝั่ง 
0-5 ไมล์ทะเล ตั้งแต่ 5-10 ไมล์ทะเล ตั้งแต่ 10-15 ไมล์ทะเล 
และตั้งแต่ 15 ไมล์ทะเลขึ้นไป ในปี 2556-2557 โดยใช้วิธี
วิเคราะห์หาอัตราการจับเฉลี่ย วิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย 
เพื่อหาองค์ประกอบสัตว์น้ าและความยาวเฉลี่ยสัตว์น้ า 
ทดสอบหาความชุกชุมและการแพร่กระจายด้วยการใช้วิธี
วิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway ANOVA) 
วิเคราะห์สัดส่วนสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดเล็กด้วยวิธีของฟิช
เชอร์ (Fisher’s exact) และสถิติของคราเมอร์ (Cramer’s V) 
ผลการศึกษาพบว่า หมึก Uroteuthis duvauceli มีอัตรา 
การจับสูงที่สุด สัตว์น้ าส่วนใหญ่มีการแพร่กระจายจะหนาแน่น
ในบริเวณใกล้ชายฝั่ง ความชุกชุมของกลุ่ม กุ้ง ปลาผิวน้ า  
ปลาหน้าดิน สัตว์น้ าอื่น ๆ หอย และปลาเป็ดในแต่ละเดือน
และตามระยะห่างฝั่งไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
ส าหรับสัดส่วนสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดเลก็พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว
มีระดับความสัมพันธ์กับเดือนมีมากกว่าระยะห่างฝั่ง 
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The marine resources status  
from research vessel  

in Prachuap Khiri Khan province 
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Abstract 

 
The objectives of the study were to find out 

Catch per unit effort, species composition, length 
of most important economic species, abundance, 
distribution and proportion of small economic fish 
in Prachuap Khiri Khan province. The sample of 28 
stations were drawn from marine area about 2,571 
squarekilometers both of difference month (January, 
March, May, July and August) and Zone (within 0-5 
NM, 5-10 NM, 10-15 NM and more 15 NM), using 
simple random survey method.Data was analyzed 
using CPUE, descriptive statistic, Oneway ANOVA 
and Fisher’s exact. The finding indicated that squid 
(Uroteuthis duvaucelii) was the most important 
species. Most of marine animals were distribution 
near the shore line.The abundance of marine animal 
group: shrimps, pelgic fish, demersal fish, misscelineous 
fish and trash fish were not statistically significant at 
0.05 level. The proportion of small economic fish 
were associated with month more than the distance 
from shore line 
 
Key words: CPUE, Composition, Abundance, Distribution, 

Length of size 
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ค าน า 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในเขตภาคกลาง 
มีลักษณะปกครองทั้งหมด 8 อ าเภอ และเป็นจังหวัดเดียว 
ที่ทุกอ าเภอมีชายฝั่งติดชายทะเล มี 23 ต าบล 3 เทศบาล  
48 หมู่บ้าน รวมแล้วติดทะเลยาวทั้งสิ้น 224.8 กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศชายฝั่ งประกอบไปด้วยอ่าวเล็ก ๆ 
มากมาย เช่น อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว และอ่าวน้อย เป็นต้น  
มีปริมาณการจับจากภาคการประมงทะเลรวม 79,375 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 59 มีมูลค่าผลผลิตภาคการประมง 2,272 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 33 มีกิจการแพปลาและท่าเทียบเรือในจังหวัด
แห่งนี้รวม 36 แห่ง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
กุยบุรี และปราณบุรีรวมทั้งมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การประมงประกอบไปด้วยกิจการห้องเย็น โรงน้ าแข็ง โรงน้ าปลา
และโรงงานปลาป่นรวมแล้ว 21 แห่ง จ านวนเรือประมง 
ที่ขึ้นทะเบียนจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน มี 2,638 ล า ส่วนใหญ่
เป็นเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ท าการประมงในเขตแนว
ห่างจากฝั่งระยะ 3 ถึง 10 กม. ไปกลับภายใน 1 วัน โดยใช้เครื่องมือ
ประมงหลายชนิดปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น อวนครอบปลา 
อวนครอบหมึก อวนลอย ลอบต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนเรือประมง
พาณิชย์ขนาดขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีไม่มากนกั  
โดยในพื้นที่น้ียังเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ อาศัยเลี้ยงตัวของสัตว์น้ า
ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด อีกด้วย (จังหวัด
ประจวบคีรึขันธ์, 2014; ส านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 
2557) 

ถึงแม้ว่าปัจจัยทางกายภาพและสภาพเศรษฐกิจจะบ่งช้ี
ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีทรัพยากรสัตว์น้ าที่อุดมสมบูรณ์ 
แต่จากรายงานวิชาการของกรมประมง ได้กล่าวว่าทรัพยากร
สัตว์น้ าบริเวณอ่าวไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในปัจจุบันอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม (กองประมงทะเล, 2540)  
อีกทั้งจ านวนเรือประมงและการลงแรงท าการประมงมีมาก
เกินกว่าศักยภาพการผลิตสัตว์น้ า  มีผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ า 
ไม่สามารถฟื้นตัวได้  (Demersal Fisheries Working Group, 
1995) การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อให้ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวทางที่มีความจ าเป็น ทั้งนี้ ในบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมประมงได้ใช้การอ้างอิงข้อมูล 
ทางวิชาการเพื่อประกอบก าหนดแนวทางนโยบายบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ ามาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น  
การออกประกาศมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในช่วงฤดู
ปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อนฉบับต่าง ๆ จนกระทั่ง
ประกาศฯ ฉบับปัจจุบัน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
ซึ่งมีสาระส าคัญห้ามเครื่องมือประมงบางประเภทท าการประมง
ตั้ งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์  ถึง 15 พฤษภาคมของทุกปี
ครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแต่อ าเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป
ถึงชุมพร และสุราษฎร์ธานี แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่า ว  

ในเขตพื้นที่ต่อเนื่องมาตรการอนุรักษ์ฯตั้งแต่บริเวณเขาตาม่องไล ่
อ าเภอเมืองถึงเขาสันตกูด อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มักพบเรือประมงขนาดใหญ่จากนอกพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้ามาท าการประมงโดยใช้เครื่องมือประเภทต้องห้าม 
ตามประกาศในเขตมาตรการฯ อยู่เสมอ ท าให้เกิดกรณีพิพาท
ขึ้นมาบ่อยครั้ง ชาวประมงในพื้นดังกล่าวจึงได้ท าหนังสือ 
เพื่อร้องขอให้กรมประมงหาทางขยายพื้นที่ปิดอ่าวฯ เพิ่มเติม
โดยเริ่มจากหน้าอ่าวน้อย อ าเภอเมืองจนถึงบริเวณอ าเภอ 
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (อภินันท์ , 2554)  
แต่ในการพิจารณาขยายเขตมาตรการปิดอ่าวฯ เพิ่มจากปัจจุบัน
เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีผลกระทบ
กับชาวประมงในวงกว้าง จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานที่มีความถูกต้อง 
แม่นย า และทันต่อสภาวะการประมงในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือ
ในการพิจารณา เช่น ฤดูท าการประมง และแหล่งท าการประมง 
เป็นต้น 

การศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัจจัยหลัก ได้แก่ เดือนในการท าการประมงซึ่งสัมพันธ์กับช่วง
ฤดูกาล (Gislason et al., 2000) ระยะห่างฝั่ง ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้อยู่ที่ระดับความลึก 10-20 เมตร ซึ่งทั้งสองปัจจัยหลัก
มักใช้ในการก าหนดมาตรการฯในแผนบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ าตาม พรบ.ประมง พุทธศักราช 2490 อยู่ เสมอ 
(ส านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557) โดยการศึกษาครั้งนี้
มีสมมุติฐานว่าปัจจัยดังกล่าวตามที่กล่าวมานั้น จะมีผลต่อ
อัตราการจับเฉลี่ยสัตว์น้ า ความชุกชุม การแพร่กระจาย และ
ขนาดสัตว์น้ าในพื้นที่ศึกษา โดยสุดท้ายแล้วข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์ในการพิจารณาร่วมกับผลกระทบ
ในด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งข้อมูลที่จ าเป็น
ในด้านอื่น ๆ เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 
1.  เพื่อศึกษาอัตราการจับเฉลี่ยสตัว์น้ า องค์ประกอบชนิด
สัตว์น้ า ขนาดความยาวสัตว์น้ า 
2.  เพื่อศึกษาความชุกชุม การแพร่กระจายของสัตว์น้ า 
3.  เพื่อศึกษาสัดส่วนสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดเล็ก 
 

วิธีด าเนินการ 
 
1. พื นที่ อุปกรณ์ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท าการศึกษาข้อมูล ในทะเลบริ เวณพื้นที่ จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามภาพที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณ
เกาะเหลื่อม อ.เมือง ถึงบริเวณหน้าเขากะโหลก อ.สามร้อยยอด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมพื้นท่ีประมาณ 2,571 ตารางกิโลเมตร 
โดยแบ่งเป็นแนวเขตส ารวจออกเป็น 4 เขตครอบคลุมตั้งแต่
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ความลึกน้ า 10-20 เมตรได้แก่ เขตที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างที่ 
1-7 ตามระยะห่างฝั่งที่ระยะห่าง 0-5 ไมล์ทะเล จ านวน 7 สถาน ี
เขตที่ 2 สถานีท่ี 9-14 ระยะห่างฝั่ง >5-10 ไมล์ทะเล จ านวน 
7 สถานี เขตที่ 3 สถานีที่ 15-21 ระยะห่าง >10-15 ไมล์ทะเล 
จ านวน 7 สถานี และเขตที่ 4 ระยะห่างฝั่ง สถานีที่ 21-28 
ระยะห่างฝัง่ >15 ไมล์ทะเล จ านวน 7 สถาน ีรวมทั้งสิ้น 28 สถานี 
แต่ละสถานีมีระยะห่างในการเก็บข้อมูล ประมาณ 5 ไมล์ทะเล 
มีพื้นเก็บตัวอย่างแต่ละสถานีโดยประมาณ 25 ตารางไมล์ทะเล 
(85.75 ตารางกิโลเมตร) 

 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงจดุเก็บตัวอย่างจากเรือส ารวจ บรเิวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556-2557 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบตัวอย่างสัตว์น้ า  ได้แก่  

อวนลากแผ่นตะเฆ่แบบเยอรมันความยาวคร่าวบน 39 เมตร 
ความยาวคร่าวล่าง 51 เมตร ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร 
(ภาพที่ 2) คลุมด้วยถุงคลุมขนาดตาอวนก้นถุง 2 เซนติเมตร
ประกอบกับเรือส ารวจประมง 1 ความยาวตลอดล าเรือ 23.5 
เมตร ความกว้างล าเรือ 6.50 เมตร เครื่องยนต์ขนาด 500 
แรงม้า ส าหรับอุปกรณ์ในการช่ังวัด ใช้ตาช่ังขนาด 500 กรัม 
ตาช่ังขนาด 7 กิโลกรัม ตาช่ังขนาด 50 กิโลกรัม และใช้
กระดาษวัดความยาว (puncher paper) ในการวัดขนาด
ความยาวสัตว์น้ า ท าการเก็บข้อมูลในเดือน มกราคม มีนาคม 
พฤษภาคม และกรกฎาคม และสิงหาคมในปี 2556 และ 
2557 
 

 
ภาพที่ 2  แบบแปลนอวนลากปลาแบบเยอรมันมีแผ่นตะเฆ่ที่

ใช้ในการส ารวจ 
 
2. วิธีรวบรวมข้อมูล 

ท าการลากอวนสุ่มภายในพื้นที่ของแต่ละสถานีที่ก าหนด 
โดยเมื่อเรือเดินทางถึงสถานีเก็บตัวอย่าง ใช้เครื่องหยั่งวัด
ความลึกน้ า จากนั้นจึงท าการปล่อยอวนโดยให้ความยาวสลิง
ที่ใช้ลากอวนให้สัมพันธ์กับระดับความลึกน้ าซึ่งปกติแล้วจะใช้
ในอัตราส่วนความยาวสลิงยาวเป็น 5 เท่าของความลึกน้ า 
แล้วลงพิกัดด้วย GPS จุดที่เริ่มลากอวนแล้วท าการลากอวน
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาจึงท าการลงพิกัดจุดที่สิ้นสุด
การลากอวนอีกครั้ง แล้วท าการดึงอวนที่ลากติดสัตว์น้ าขึ้นสู่เรือ
เพื่อท าการแยกกลุ่มสัตว์น้ าและชนิดสัตว์น้ าตาม (Carpenter, 
K. E and V. H. Niem, 1998, 1999a, 1999b, 2001a, 2001b) 
โดยเริ่มแยกจากกลุ่มชนิดสัตว์น้ าเป็นกลุ่มปลาหน้าดิน (demersal 
fish) กลุ่มปลาผิวน้ า (pelagic fish) กลุ่มปลาหมึก (cephalopods) 
กลุ่มกุ้ง (shrimps) กลุ่มปู (crabs) กลุ่มสัตว์น้ าหน้าดินอื่น ๆ 
(miscellaneous group) และกลุ่มปลาเป็ดแท้ (trash fish) 
แล้วจึงท าการแยกชนิดต่อไป ในการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นศึกษา
เฉพาะสัตว์น้ าที่มีความส าคัญในทางเศรษฐกิจซึ่งสรุปจาก
รายงานสถิติของกรมประมงเช่น ปลาทู Rastrelliger Brachysoma 
(Bleeker, 1851) ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 
(Temminck & Schlegel, 1846) ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus 
sexfasciatus (Valenciennes, 1828) ปล าต าหวานจุ ด 
Priacanthus tayenus Richardson, 1846 ปลาทรายแดงโม่ง 
Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824) ปลาทรายขาว 
Scolopsis taenioptera (Cuvier, 1830) หมึกศอก Uroteuthis 
chinensis (Gray, 1849) หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 
(d'Orbigny, 1835) หอย เชลล์  Amusium plouronectes 
(Carpenter, K. E and V. H. Niem, 2001a, 2001b, 1999a, 
1999b, 1998; “Fishbase,” 2014; WoRMS, 2014; ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก , 2014; ศูนย์
สารสนเทศ กรมประมง, 2557) 
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สัตว์น้ าที่ได้ท าการคัดแยกเรียบร้อยแล้วได้ท าการช่ัง
น้ าหนักแล้วบันทึกในหน่วยกิโลกรัม และวัดความยาวสัตว์น้ า
ที่แยกชนิดได้ในหน่วยเซนติเมตร โดยกลุ่มปลาจะใช้วิธีวัด
ความยาวเหยียด (total length) กลุ่มหมึกวัดความยาวล าตัว 
(mantle length) กุ้งและกั้งวัดความยาวจากปลายกรีถึง
ปลายหาง (total length) กลุ่มปูวัดความกว้างกระดอง (carapace 
width) ส่วนกลุ่มหอยวัดความกว้างของเปลือก (เพียร์ สปาร์ 
และ ซีเบรน ซี วีนีมา., 2544) โดยการศึกษาครั้งนี้ยึดหลักว่าสัตว์น้ า
เศรษฐกิจที่มีขนาดความยาวต่ ากว่าขนาดความยาวแรกเริ่ม
สืบพันธุ์ถือเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดเล็ก จากนั้นจึงน าข้อมูล
น้ าหนักและความยาวที่ได้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลใน
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท าการวิเคราะห์สถิติ  

ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ของปลาทู (Rastrelliger brachysoma) 
ปลากะรังลายน้ าตาล (Epinephlus sexfasciatus) ปลาตาหวานจุด 
(Priacanthus tayenus) ปลาทรายแดงโม่ง (Nemipterus 
hexodon) ปลาทรายขาว (Scoploosis taenioptera) หมึกศอก 
(Uroteuthis chinensis) หมึกหลอด U. duvaucelii และ
หอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) เท่ากับ 17.95 31.62 
13.00 14.19 14.57 17.71 9.04 และ 5.40 ตามล าดับ (Del 
Norte, 1988; Heemstra and Randall, 1993; จักรพัณน์  
และคณะ, 2551; ฐิติพร และคณะ, 2554; ทัศพล และคณะ, 
2550; ทัศพล และสายจิตร , 2543; ทัศพล และ , 2548; 
สมชาย และคณะ, 2555)  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บตัวอย่างในครั้ งนี้จะน าไป
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยการวิเคราะห์
ดังนี ้

3.1 วิเคราะห์อัตราการจับเฉลี่ยสัตว์น้ าจากสัตว์น้ าแต่ละชนิด
ในแต่ละสถานี ในหน่วย กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามสูตรของ (King, 
1995) โดยมีสูตรดังนี้ 

 
CPUE =  C/E 

 
เมื่อ CPUE = อัตราการจับเฉลี่ยสัตว์น้ า  

   (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 
C = ปริมาณการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม)  
E = การลงแรงประมง (ช่ัวโมง)  

  
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงบรรยายด้วยการ

หาค่าเฉลี่ยจากอัตราการจับสัตว์น้ าในแต่ละเขต และในแต่ละเดือน 
วิเคราะห์หาองค์ประกอบสัตว์น้ าเป็นค่าร้อยละจากอัตราการจับ
เฉลี่ยสัตว์น้ าและวิเคราะห์หาขนาดความยาวสตัว์น้ าเฉลีย่ชนิด
ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

3.3 ทดสอบหาว่าความชุกชุมของกลุ่มสัตว์น้ าในแต่ละเขต
และในแต่ละเดือนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  
ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ก่อนที่จะมีการทดสอบ
ทางสถิติได้มีการทดสอบข้อมูลว่ามีการกระจายตัวปกตหิรือไม่
โดยใช้วิธีทดสอบของ Sharpio and Wilk (Shapiro and Wilk, 
1965) เนื่องจากมีพลังในการทดสอบดีที่สุดเมื่อเทียบกับโมเดล
อื่น ๆ (Razali and Yap, 2011) หากตัวแปรใดมีการกระจายตัว
ไม่ปกติจะมีการแปลงข้อมูล (transformed) หลังจากนั้น 
จะทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
แบบทางเดียว (ONEWAY ANOVA) จากนั้นจึ งทดสอบ 
ค่าความเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Homogenity of 
varience) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใช้การทดสอบของ Bartlett 
ซึ่ ง มี ค ว ามแม่ นย า สู ง และ เหมาะกั บกลุ่ ม ปร ะชากร 
ที่มีการกระจายตัวอย่างปกติและมีจ านวนข้อมูลแต่ละชุด 
ไม่เท่ากัน (ถาวร, 2557) หลังจากนั้นได้ท าการเปรียบเทียบหา
ความแตกต่างรายคู่ (Multiple comparison procedures) 
ต่อไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใช้การเปรียบเทียบแบบรายคู่
ตามวิธีของ Dunn’s method: Bonferroni เนื่องจากเป็นวิธีการ
เปรียบเทียบที่ ให้ค่ าวิกฤติสู งท าให้ยากต่อการปฏิ เสธ
สมมุติฐานซึ่งจะท าให้การสรุปข้อมูลมีความมั่นใจมากขึ้น 
(ฉัตรศิริ, 2557) 

3.4 วิเคราะห์หาความสัมพันธุ์ระหว่างเดือนและระยะห่างฝั่ง
ส่งผลต่อสัดส่วนสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดเล็กหรือไม่และปัจจัยใด
ที่มีอิทธิพลมากกว่ากัน โดยการใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติด้วยวิธีการของ Cramer’s V และ Fisher’s 
exact (การทดสอบของฟิชเชอร์ , 2557; ศิริชัย และคณะ., 
2555) 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 
1. อัตราการจับเฉลี่ยสัตว์น  า องค์ประกอบสัตว์น  า และขนาด
ความยาวสัตว์น  า 

1.1 อัตราการจับสัตว์น้ า องค์ประกอบสัตว์น้ า และ
ขนาดความยาวสัตว์น้ าจ าแนกตามรายเดือน 

เดือนมกราคมพบสัตว์น้ ารวมมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
10.52  กิโลกรัม/ช่ัวโมง  ช่ัวโมง  เมื่อพิจารณาในกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
พบว่ากลุ่มปลาหมึกมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 4.17 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 38.36 รองลงมา ได้แก่ ปลาหน้าดิน 
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
30.82 ล าดับถัดไปได้แก่ปู ซึ่งมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 8.56 กุ้งมีอัตราการจับน้อยที่สุด 
มีอัตราการจับเท่ากับ 0.02 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
0.18 ส่วนปลาเป็ด มีอัตราการจับเฉลี่ย 1.22 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 11.22 (ตารางที่  1) เมื่อพิจารณาสัตว์น้ า 
ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก พบว่าหมึกหลอด 
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(Urotethis duvaucelii) มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 
2.97 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 10.62 เซนติเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 27.65 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก ่หมึกศอก (U. chinensis) มีอัตราการจับ
เฉลี่ยเท่ากับ 0.92 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 26.36 
เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.55 เมื่อเทียบกับอัตราการจับ
เฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมดล าดับถัดไป ได้แก่ ปลาทรายขาว 
(Scolopsis tainiopterus) มี อั ตร าการจับ เท่ ากั บ  0.63 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 14.10 เซนติเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 5.90 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด (ตารางที่ 2 และ 3) 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 1  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรมั/ช่ัวโมง) และ
องค์ประกอบของกลุ่มสตัว์น้ า ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 14 0.02 0.18 ±0.01 0.01 0.03 
ปลาผิวน้ า 26 0.66 6.07 ±0.28 0.15 1.23 
ปลาหน้าดิน 28 3.35 30.82 ±1.40 0.77 5.94 
ปลาหมึก 28 4.17 38.36 ±1.88 0.76 8.18 
ปู 22 0.93 8.56 ±0.27 0.55 1.35 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 21 0.09 0.83 ±0.10 0.02 0.32 
หอย 25 0.43 3.96 ±0.30 0.05 1.20 
ปลาเป็ด 28 1.22 11.22 ±1.20 0.06 4.87 
สัตว์น้ ารวม 28 10.52 100.00 ±3.37 2.85 16.5 

 

 
 
 

  

ตารางที่ 2  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรมั/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เดือนมกราคม ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 8 0.06 0.54 ±0.05 0.01 0.16 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 27 0.57 5.35 ±0.33 0.02 1.23 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 9 0.13 1.25 ±0.14 0.01 0.45 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 10 0.12 1.15 ±0.17 0.01 0.50 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 21 0.17 1.57 ±0.21 0.01 0.85 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 21 0.63 5.90 ±0.52 0.02 1.92 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 22 0.92 8.55 ±0.79 0.18 3.10 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 28 2.97 27.65 ±1.70 0.35 7.47 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 25 0.40 3.77 ±0.31 0.01 1.20 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 28 4.75 44.27 ±2.46 0.53 9.47 
 
ตารางที่ 3  ความยาวเฉลี่ยสตัว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เดือนมกราคม ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 14 16.06 ±4.11 2.50 20.00 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 298 21.52 ±3.68 1.00 29.50 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 3 18.50 ±2.60 17.00 21.50 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 84 10.63 ±3.40 1.50 20.50 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 129 14.74 ±2.18 8.00 23.50 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 279 14.10 ±1.86 7.50 24.00 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 43 26.36 ±5.75 20.00 34.50 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 1578 10.62 ±1.03 8.50 12.50 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 876 8.04 ±0.51 6.00 9.50 
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เดือนมีนาคมพบสัตว์น้ ารวมมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
18.14  กิโลกรัม/ช่ัวโมง  เมื่อพิจารณาในกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ พบว่า 
ปลาหมึกมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 7.21 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  
คิดเป็นร้อยละ 39.14 รองลงมา ได้แก่ ปลาหน้าดินมีอัตรา
การจับเท่ากับ 6.37 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 34.58 
ล าดับถัดไป ได้แก่ หอย มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.89 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 4.83 ส่วนปลาเป็ดมีอัตราการจับเฉลี่ย
เท่ากับ 2.19 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 11.89 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
3 ล าดับแรก พบว่าหมึกหลอด (Urotethis duvaucelii)  
มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 5.69 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  
มีความยาวเฉลี่ย 12.23 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.92 
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่ หมึกศอก (U. chinensis) มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
1.23 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 20.86 เซนติเมตร คิด
เป็นร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด ล าดับถัดไป ได้แก่ ปลาตาหวานจุด (Priacanthus 
tayenus) มีอัตราการจับเท่ากับ 1.08 กิ โลกรัม/ช่ัวโมง 
 

 

มีความยาวเฉลี่ย 8.80 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.70  
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4  อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และ

องค์ประกอบของกลุ่มสัตว์น้ า เดือนมีนาคม  
ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 15 0.02 0.11 ±0.01 0.01 0.03 
ปลาผิวน้ า 26 0.68 3.69 ±0.23 0.25 1.15 
ปลาหน้าดิน 28 6.37 34.58 ±2.64 1.38 11.47 
ปลาหมึก 28 7.21 39.14 ±2.47 3.32 11.68 
ปู 25 0.84 4.56 ±0.24 0.46 1.24 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 22 0.22 1.2 ±0.27 0.01 0.90 
หอย 26 0.89 4.83 ±0.70 0.06 3.15 
ปลาเป็ด 28 2.19 11.89 ±1.83 0.05 7.12 
สัตว์น้ ารวม 28 18.14 100.00 ±5.75 7.46 30.42 

 
 

  

ตารางที่ 5  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรมั/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เดือนมีนาคม ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 12 0.11 0.60 ±0.08 0.02 0.28 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 28 0.47 2.46 ±0.31 0.05 1.11 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 7 0.11 0.59 ±0.11 0.04 0.36 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 25 1.08 5.70 ±1.55 0.02 5.76 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 20 0.19 0.98 ±0.17 0.01 0.55 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 25 0.39 2.06 ±0.28 0.02 1.34 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 18 1.23 6.46 ±0.91 0.20 3.15 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 28 5.69 29.92 ±2.43 2.45 11.3 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 26 0.87 4.57 ±0.72 0.03 3.15 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 28 8.88 46.66 ±4.02 2.49 18.24 
 
ตารางที่ 6  ความยาวเฉลี่ยสตัว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เดือนมีนาคม ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 28 17.59 ±1.97 12.00 20.50 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 200 22.92 ±4.58 7.50 38.50 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 7 20.07 ±5.80 14.00 29.00 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 1175 8.80 ±3.19 4.00 19.50 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 82 14.93 ±4.69 8.50 27.00 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 281 12.98 ±4.34 6.50 26.50 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 190 20.86 ±1.98 17.00 26.00 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 2515 12.23 ±1.36 9.00 15.00 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 1869 6.15 ±0.46 5.00 8.00 
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เดือนพฤษภาคมพบสัตว์น้ ารวมมีอัตราการจับเฉลี่ย
เท่ากับ 11.70 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาในกลุ่มสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ พบว่าปลาหน้าดินอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 4.74 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 39.37 รองลงมา ได้แก่ 
ปลาหมึก มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 22.09 ล าดับถัดไป ได้แก ่หอย มีอัตราการจับเฉลี่ย 
0.97 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 8.06 ส่วนปลาเป็ด 
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
19.02 ตามล าดับ (ตารางที่ 7) เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก พบว่า หมึกหลอด 
(Uroteuthis duvaucelii) มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 
1.75 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 10.35 เซนติเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 16.89 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ หอยเชลล์ (Amusium leuronectes) 
มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.96 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความกว้างของเปลือก
เฉลี่ย 6.61 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.30 เมื่อเทียบกับ
อัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด ล าดับถัดไป ได้แก ่หมึกศอก 
(U. chinensis) มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 กิโลกรัม/ 
 

ช่ัวโมง/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 21.41 เซนติเมตรคิดเป็นร้อยละ 
5.80 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด 
(ตารางที่ 8 และ 9) 

 
ตารางที่ 7  อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และ

องค์ประกอบของกลุ่มสัตว์น้ า เดือนพฤษภาคม 
ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 11 0.02 0.16 ±0.01 0.01 0.03 
ปลาผิวน้ า 24 0.66 5.48 ±0.34 0.16 1.27 
ปลาหน้าดิน 28 4.74 39.37 ±1.86 1.20 9.07 
ปลาหมึก 28 2.66 22.09 ±1.21 1.01 5.59 
ปู 28 0.58 4.82 ±0.26 0.13 1.05 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 19 0.12 1.00 ±0.12 0.02 0.5 
หอย 23 0.97 8.06 ±0.93 0.05 3.25 
ปลาเป็ด 28 2.29 19.02 ±2.42 0.08 9.45 
สัตว์น้ ารวม 28 11.70 100.00 ±4.48 4.35 18.12 

 

  

ตารางที่ 8  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เดือนพฤษภาคม ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 15 0.08 0.75 ±0.05 0.02 0.22 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 28 0.38 3.71 ±0.28 0.03 1.15 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 2 0.12 1.11 ±0.04 0.09 0.14 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 18 0.17 1.61 ±0.19 0.02 0.64 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 21 0.07 0.64 ±0.06 0.01 0.27 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 27 0.42 4.08 ±0.33 0.04 1.19 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 19 0.60 5.80 ±0.56 0.08 2.00 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 28 1.75 16.89 ±1.03 0.50 5.25 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 23 0.96 9.30 ±0.92 0.05 3.25 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 28 5.81 56.11 ±3.97 1.5 13.38 
 
ตารางที่ 9  ความยาวเฉลี่ยสตัว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เดือนพฤษภาคม ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 28 16.41 ±0.94 14.50 18.50 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 298 19.72 ±3.29 10.00 29.00 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 2 19.50 ±2.12 18.00 21.00 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 123 13.18 ±2.20 4.00 20.00 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 65 12.68 ±2.92 1.00 20.00 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 597 12.64 ±1.61 6.50 19.00 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 99 21.41 ±4.52 2.50 36.50 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 1634 10.35 ±1.83 4.00 14.50 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 1618 6.61 ±1.06 4.00 8.00 
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เดือนกรกฎาคมพบสัตว์น้ ารวมมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
9.88 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาในกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
พบว่า ปลาหน้าดินอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 4.23 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 41.11 รองลงมา ได้แก่ ปลาหมึก  
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
26.24 ล าดับถัดไป ได้แก่ หอย มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.77 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 7.48 ส่วนปลาเป็ดมีอัตราการจับ
เฉลี่ยเท่ากับ 0.99 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 9.62 
ตามล าดับ (ตารางที่ 10) เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก พบว่า หมึกหลอด (Urotethis 
duvaucelii) มีอัตราการจับเฉลี่ ยสูงที่สุด  เท่ากับ 2.01 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 10.62 เซนติเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 20.60 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ปลาปากคมแก้มด า (Saurida 
elongata) มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.54 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
มีความยาวเฉลี่ย 21.52 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.48  
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด ล าดับ
ถัดไป ได้แก่ หมึกศอก (U. chinensis) มีอัตราการจับเฉลี่ย 
 

 

เท่ากับ 0.41 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 26.36 คิดเป็น
ร้อยละ 4.15 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด (ตารางที่ 11 และ 12) 

 
ตารางที่ 10  อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

และองค์ประกอบของกลุ่มสัตว์น้ า เดือนกรกฎาคม 
ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 2 0.01 0.10 ±0.00 0.01 0.01 
ปลาผิวน้ า 25 0.76 7.38 ±0.23 0.32 1.09 
ปลาหน้าดิน 28 4.23 41.11 ±2.23 0.83 9.04 
ปลาหมึก 28 2.70 26.24 ±1.29 0.59 4.70 
ปู 23 0.71 6.90 ±0.28 0.09 1.15 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 13 0.12 1.17 ±0.14 0.02 0.40 
หอย 24 0.77 7.48 ±0.86 0.09 2.70 
ปลาเป็ด 28 0.99 9.62 ±1.05 0.02 3.41 
สัตว์น้ ารวม 28 9.88 100.00 ±4.07 3.21 17.43 

 

 
  

ตารางที่ 11  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เดือนกรกฎาคม ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 11 0.04 0.43 ±0.01 0.03 0.07 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 28 0.54 5.48 ±0.36 0.04 1.23 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 3 0.05 0.51 ±0.03 0.02 0.08 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 15 0.09 0.93 ±0.09 0.01 0.32 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 22 0.12 1.24 ±0.16 0.02 0.68 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 25 0.26 2.68 ±0.19 0.02 0.68 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 11 0.41 4.15 ±0.35 0.10 1.20 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 28 2.01 20.60 ±1.08 0.50 4.40 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 24 0.74 7.54 ±0.88 0.02 2.7 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 28 5.51 56.44 ±3.16 1.40 11.05 
 
ตารางที่ 12  ความยาวเฉลีย่สตัวน์้ าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เดือนกรกฎาคม ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 14 16.06 ±4.11 2.00 20.00 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 298 21.52 ±3.68 1.00 29.50 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 3 18.50 ±2.60 17.00 21.50 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 84 10.63 ±3.40 1.00 20.50 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 129 14.74 ±2.18 8.00 23.50 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 279 14.10 ±1.86 7.50 24.00 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 43 26.36 ±5.75 20.00 34.50 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 1578 10.62 ±1.03 8.60 12.50 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 876 8.04 ±0.51 6.00 9.50 



สารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจ าปี 2563 

44 

เดือนสิงหาคมพบสัตว์น้ ารวมมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
15.18 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาในกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
พบว่า ปลาหมึก มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 5.70 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 36.84 รองลงมา ได้แก่ ปลาหน้าดิน  
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
31.16 ในล าดับถัดไป ได้แก่ หอย มีอัตราการจับเฉลี่ย 1.04 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 6.72 ส่วนปลาเป็ดมีอัตราการ
จับเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 17.78 
ตามล าดับ (ตารางที่ 13) เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก พบว่าหมึกหลอด (U. duvaucelii) 
มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.76 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  
มีความยาวเฉลี่ย 12.05 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.58  
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมดรองลงมา 
ได้แก่ หอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) มีอัตราการจับ
เฉลี่ยเท่ากับ 1.04 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความกว้างของเปลือกเฉลี่ย 
7.96 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.52 เมื่อเทียบกับอัตราการจับ
เฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด ล าดับถัดไป ได้แก่ ปลาปากคมแก้มด า 
(Saurida elongata) มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.76 กิโลกรัม/ 

 

 

ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 18.33 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.53 
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด (ตารางที่ 14 
และ 15) 

 
ตารางที่ 13  อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

และองค์ประกอบของกลุ่มสัตว์น้ า  เดือน
สิงหาคม ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 9 0.02 0.13 ±0.01 0.01 0.03 
ปลาผิวน้ า 28 0.50 3.23 ±0.26 0.14 1.17 
ปลาหน้าดิน 28 4.82 31.16 ±1.44 2.61 8.02 
ปลาหมึก 28 5.70 36.84 ±2.13 2.27 9.88 
ปู 28 0.56 3.62 ±0.25 0.08 1.13 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 17 0.08 0.52 ±0.10 0.01 0.41 
หอย 22 1.04 6.72 ±0.92 0.02 3.24 
ปลาเป็ด 28 2.75 17.78 ±7.17 0.05 32.53 
สัตว์น้ ารวม 28 15.18 100.00 ±7.66 8.32 46.10 

 

 
 

ตารางที่ 14  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เดือนสิงหาคม ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 9 0.03 0.24 ±0.01 0.02 0.06 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 28 0.76 5.53 ±0.31 0.29 1.47 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 8 0.14 1.00 ±0.16 0.01 0.45 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 20 0.18 1.30 ±0.26 0.01 0.92 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 19 0.14 1.01 ±0.16 0.01 0.53 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 27 0.40 2.89 ±0.43 0.02 1.76 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 16 0.40 2.87 ±0.26 0.12 1.17 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 28 4.76 34.58 ±2.35 1.79 9.55 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 22 1.04 7.52 ±0.91 0.02 3.24 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 28 5.92 43.06 ±7.83 1.83 38.27 
 
ตารางที่ 15  ความยาวเฉลีย่สตัวน์้ าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เดือนสิงหาคม ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 10 16.80 ±1.03 14.00 17.50 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 605 18.33 ±4.58 9.00 32.50 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 9 18.72 ±9.69 6.00 32.50 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 354 9.16 ±3.06 6.00 22.00 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 65 16.97 ±1.91 11.00 20.00 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 318 15.00 ±2.19 8.00 19.00 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 56 22.68 ±4.06 17.50 38.00 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 2326 12.05 ±1.50 9.00 15.00 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 930 7.96 ±0.69 6.50 9.50 
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เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสัตว์น้ าเป็นกลุ่มสัตว์น้ าตาม
รายเดือนพบกลุ่มปลาหมึกในสัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมา
ได้แก ่กลุ่มปลาหน้าดิน และกลุ่มหอยตามล าดับ และเมื่อท าการ
พิจารณาในรายชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพบหมึกหลอด 
(Uroteuthis duvaucelii) ในสัดส่วนมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ หอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) และปลาปากคม
แก้มด า (Saurida elongata) ตามล าดับ (ภาพที่ 3 และ 4) 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงองค์ประกอบตามกลุ่มสตัว์น้ ารายเดือน  
ปี 2556-2557 

 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงองค์ประกอบสัตวน์้ าจ าแนกตามชนิด 
ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจรายเดือน  
ปี 2556-2557 

 

1.2 อัตราการจับสัตว์น  า องค์ประกอบสัตว์น  า และ
ขนาดความยาวสัตว์น  าจ าแนกตามระยะห่างฝ่ัง 

อัตราการจับสัตว์น้ าในเขตที่ 1 พบว่ามีอัตราการจับ
เฉลี่ยสัตว์น้ าเฉลี่ยเท่ากับ 14.65 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ในกลุ่มสัตว์น้ า
เศรษฐกิจพบว่าปลาหน้าดินมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 5.02  
กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 33.40 รองลงมา ได้แก่ 
ปลาหมึก มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 30.21 ในล าดับถัดไป ได้แก่ ปู มีอัตราการจับเฉลีย่
เท่ากับ 0.82 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 5.45 ส่วนปลาเป็ด
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
20.23 ตามล าดับ (ตารางที่ 16) เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก พบว่าหมึกหลอด 
(Uroteuthis duvaucelii) มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 
3.66 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 11.87 เซนติเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 24.36 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ หอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) 
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.69 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความกว้าง
ของเปลือกเฉลี่ย 6.91 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.59  
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด ล าดับถัดไป 
คือ ปลาปากคมแก้มด า (Saurida elongata) มีอัตราการจับ
เฉลี่ยเท่ากับ 0.64 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 18.22 
คิดเป็นร้อยละ 4.25 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด (ตารางที่ 17 และ 18) 
 
ตารางที่ 16  อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

และองค์ประกอบของกลุ่มสัตว์น้ า เขตที่ 1  
ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 14 0.02 0.13 ±0.01 0.01 0.03 
ปลาผิวน้ า 33 0.61 4.06 ±0.30 0.15 1.18 
ปลาหน้าดิน 35 5.02 33.40 ±2.84 0.77 11.47 
ปลาหมึก 35 4.54 30.21 ±2.45 0.76 9.96 
ปู 34 0.82 5.45 ±0.29 0.30 1.35 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 29 0.25 1.66 ±0.24 0.01 0.90 
หอย 24 0.73 4.86 ±0.58 0.05 1.70 
ปลาเป็ด 35 3.04 20.23 ±6.38 0.09 32.53 
สัตว์น้ ารวม 35 14.65 100.00 ±8.40 2.85 46.10 
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อัตราการจับเฉลี่ยสัตว์น้ าในเขตที่ 2 พบว่า มีอัตราการจับ

เฉลี่ยสัตว์น้ าเฉลี่ยเท่ากับ 14.44 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ในกลุ่มสัตว์น้ า
เศรษฐกิจพบว่าปลาหมึกมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 5.49 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 36.99 รองลงมา ได้แก่  
ปลาหน้าดิน มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 32.28 ในล าดับถัดไป ได้แก่ หอย มีอัตราการจับ
เฉลี่ย 1.11 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 7.48 ส่วนปลาเป็ด
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
13.34 ตามล าดับ (ตารางที่ 19) เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก พบว่าหมึกหลอด 
(Uroteuthis duvaucelii) มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 
4.10 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 12.06 เซนติเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 28.34 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์
น้ าทั้งหมดรองลงมาได้แก่หอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) 
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 1.09 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความกว้าง
ของเปลือกเฉลี่ย 5.77 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.55  
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด ล าดับ
ถัดไปคือหมึกศอก (U. chinensis) มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
0.91 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 22.91 เซนติเมตร 

 
คิดเป็นร้อยละ 6.28 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด (ตารางที่ 20 และ 21) 

 
ตารางที่ 19  อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

และองค์ประกอบของกลุ่มสัตว์น้ า เขตที่ 2  
ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 17 0.02 0.14 ±0.01 0.01 0.03 
ปลาผิวน้ า 35 0.65 4.38 ±0.26 0.21 1.23 
ปลาหน้าดิน 35 4.79 32.28 ±2.34 1.38 11.13 
ปลาหมึก 35 5.49 36.99 ±2.79 1.40 11.68 
ปู 32 0.74 4.99 ±0.28 0.14 1.22 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 24 0.06 0.40 ±0.07 0.01 0.30 
หอย 26 1.11 7.48 ±1.08 0.06 3.24 
ปลาเป็ด 35 1.98 13.34 ±1.86 0.35 7.12 
สัตว์น้ ารวม 35 14.44 100.00 ±5.29 6.64 30.42 

 
  

ตารางที่ 17  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เขตที่ 1 ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 20 0.08 0.52 ±0.06 0.01 0.22 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 35 0.64 4.25 ±0.33 0.20 1.23 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 7 0.07 0.49 ±0.06 0.01 0.19 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 28 0.55 3.68 ±0.97 0.01 3.96 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 28 0.07 0.46 ±0.06 0.01 0.30 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 27 0.25 1.70 ±0.35 0.02 1.76 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 10 0.36 2.42 ±0.30 0.08 0.95 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 35 3.66 24.36 ±2.42 0.50 9.55 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 24 0.69 4.59 ±0.61 0.01 1.70 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 35 8.64 57.53 ±7.45 0.53 38.27 
 
ตารางที่ 18  ความยาวเฉลีย่สตัวน์้ าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เขตที่ 1 ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 43 16.15 ±2.48 3.50 20.00 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 704 18.22 ±4.63 8.50 32.50 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 9 15.72 ±6.43 4.50 26.00 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 791 10.71 ±2.83 1.00 19.00 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 108 13.80 ±2.09 8.50 18.50 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 219 13.99 ±2.46 6.50 26.50 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 34 20.88 ±2.05 18.50 29.50 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 2390 11.87 ±1.42 7.50 18.00 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 1075 6.91 ±1.23 4.00 9.50 
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อัตราการจับเฉลี่ยสัตว์น้ าในเขตที่ 3 พบว่ามีอัตราการจับ

เฉลี่ยสัตว์น้ าเฉลี่ยเท่ากับ 12.47 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ในกลุ่มสัตว์น้ า
เศรษฐกิจพบว่าปลาหน้าดินมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 4.58  
กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 36.15 รองลงมา ได้แก่
ปลาหมึก มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 32.52 ในล าดับถัดไป ได้แก่ หอย มีอัตราการจับ
เฉลี่ย 0.79 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 6.23 ส่วนปลาเป็ด
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 กิโลกรัม/ช่ัวโมงตามล าดับ  
คิดเป็นร้อยละ 14.28 (ตารางที่ 22) เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก พบว่า หมึกหลอด 
(Urotethis duvaucelii) มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 
3.07 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 11.48 เซนติเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 26.27 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์
น้ าทั้งหมด รองลงมาได้แก่หอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) 
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.78 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความกว้าง
ของเปลือกเฉลี่ย 6.84 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.65  
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด ล าดับ
ถัดไปคือหมึกศอก (U. chinensis) มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
0.76 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 21.93 เซนติเมตร 

 
คิดเป็นร้อยละ 6.47 เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ า
ทั้งหมด (ตารางที่ 23 และ 24) 

 
ตารางที่ 22  อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

และองค์ประกอบของกลุ่มสัตว์น้ า เขตที่ 3  
ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 14 0.02 0.16 ±0.01 0.01 0.03 
ปลาผิวน้ า 32 0.67 5.29 ±0.26 0.14 1.13 
ปลาหน้าดิน 35 4.58 36.15 ±1.25 1.95 7.33 
ปลาหมึก 35 4.12 32.52 ±2.00 1.24 10.99 
ปู 30 0.58 4.58 ±0.25 0.08 1.12 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 24 0.10 0.79 ±0.08 0.02 0.32 
หอย 35 0.79 6.23 ±0.83 0.05 3.25 
ปลาเป็ด 35 1.81 14.28 ±2.14 0.05 9.45 
สัตว์น้ ารวม 35 12.47 100.00 ±4.01 5.80 23.78 

 
  

ตารางที่ 20  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เขตที่ 2 ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 23 0.05 0.38 ±0.04 0.02 0.18 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 35 0.66 4.59 ±0.30 0.08 1.23 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 9 0.14 0.98 ±0.16 0.01 0.45 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 27 0.16 1.11 ±0.20 0.01 0.85 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 27 0.18 1.25 ±0.20 0.01 0.85 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 29 0.26 1.78 ±0.21 0.02 0.75 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 25 0.91 6.28 ±0.93 0.10 3.15 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 35 4.10 28.34 ±2.61 0.70 11.3 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 26 1.09 7.55 ±1.09 0.02 3.24 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 35 6.902 47.74 ±3.70 2.28 15.64 
 
ตารางที่ 21  ความยาวเฉลีย่สตัวน์้ าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เขตที่ 2 ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 31 16.77 ±3.02 2.00 20.00 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 510 20.38 ±4.68 6.50 32.00 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 9 20.44 ±8.77 6.00 32.50 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 243 11.52 ±2.34 7.00 20.00 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 149 15.08 ±3.46 5.00 21.50 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 246 14.69 ±3.49 5.00 24.00 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 185 22.91 ±3.71 17.00 38.00 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 2575 12.06 ±1.67 6.00 16.00 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 2100 5.77 ±1.88 4.00 11.00 
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อัตราการจับเฉลี่ยสัตว์น้ าในเขตที่ 4 พบว่า มีอัตรา 

การจับเฉลี่ยสัตว์น้ าเฉลี่ยเท่ากับ 10.76 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  
ในกลุ่มปลาเศรษฐกิจ พบว่า ปลาหน้าดินมีอัตราการจับเฉลี่ย
สูงสุด 4.42 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 39.96 รองลงมา
ได้แก่ ปลาหมึก มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 34.45 ล าดับถัดไป ได้แก่ หอย และ
ปลาผิวน้ า มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากันท่ี 0.67 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 6.06 ส่วนปลาเป็ดมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
1.81 กิโลกรัม/ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 6.42 ตามล าดับ (ตารางที่ 25) 
เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 3 ล าดับแรก 
พบว่าหมึกหลอด (Uroteuthis duvaucelii) มีอัตราการจับ
เฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 2.92 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ความยาวเฉลี่ย 
10.76 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.17 เมื่อเทียบกับอัตรา
การจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ หมึกศอก 
(U. chinensis) มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.74 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง มีความยาวเฉลี่ย 21.86 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.39 
เมื่อเทียบกับอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าทั้งหมด ล าดับถัดไป 
ได้แก่ หอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) มีอัตราการจับ
เฉลี่ยเท่ากับ 0.66 กิโลกรัม/ช่ัวโมง มีความกว้างของเปลือก 

 
เฉลี่ย 6.71 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.61 เมื่อเทียบกับ 
อัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าท้ังหมด (ตารางที่ 18) 

 
ตารางที่ 25  อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

และองค์ประกอบของกลุ่มสัตว์น้ า เขตที่ 4  
ปี 2556-2557 

 

กลุ่มสัตว์น  า จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
กุ้ง 6 0.02 0.18 ±0.01 0.01 0.02 
ปลาผิวน้ า 29 0.67 6.06 ±0.30 0.16 1.27 
ปลาหน้าดิน 35 4.42 39.96 ±2.02 1.35 11.27 
ปลาหมึก 35 3.81 34.45 ±2.67 0.59 9.91 
ปู 30 0.70 6.33 ±0.31 0.09 1.26 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 15 0.06 0.54 ±0.07 0.02 0.24 
หอย 35 0.67 6.06 ±0.55 0.02 2.20 
ปลาเป็ด 35 0.71 6.42 ±0.74 0.02 2.84 
สัตว์น้ ารวม 35 10.76 100.00 ±5.12 3.21 22.81 

 
  

ตารางที่ 23  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เขตที่ 3 ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 9 0.08 0.71 ±0.09 0.02 0.28 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 34 0.43 3.68 ±0.31 0.02 1.47 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 10 0.16 1.34 ±0.13 0.02 0.45 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 18 0.34 2.87 ±0.81 0.01 2.63 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 29 0.19 1.66 ±0.20 0.02 0.68 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 35 0.64 5.45 ±0.44 0.07 1.92 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 27 0.76 6.47 ±0.63 0.12 2.20 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 35 3.07 26.27 ±2.02 0.80 10.70 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 35 0.78 6.65 ±0.83 0.04 3.25 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 35 5.25 44.9 ±2.78 1.98 13.03 
 
ตารางที่ 24  ความยาวเฉลีย่สตัวน์้ าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เขตที่ 3 ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 15 17.72 ±1.81 12.50 20.50 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 276 21.27 ±5.22 7.50 37.50 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 12 22.88 ±4.31 17.00 32.00 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 293 6.44 ±3.14 4.00 19.50 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 127 16.51 ±3.79 1.00 26.00 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 805 14.23 ±2.85 3.50 21.00 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 182 21.93 ±4.13 2.50 35.00 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 2417 11.48 ±1.56 8.00 19.00 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 1965 6.84 ±0.95 5.00 10.00 
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เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสัตว์น้ าเป็นกลุ่มสัตว์น้ าตาม

เขตพบกลุ่มปลาหมึกในสัดส่วนที่มากที่สุดรองลงมา ได้แก่ 
กลุ่มปลาหน้าดนิและกลุม่หอยตามล าดับ และเมื่อท าการพิจารณา
ในรายชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจจะพบหมึกหลอด 
(Uroteuthis duvaucelii) ในสัดส่วนมากที่สุด รองลงมา ได้แก ่
หอยเชลล ์(Amusium pleuronectes) และปลาปากคมแก้มด า 
(Saurida elongata) ตามล าดับ (ภาพที่ 5 และ 6) 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงองค์ประกอบตามกลุ่มสตัว์น้ ารายเดือน 
ปี 2556-2557 

 

 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าจ าแนกตามชนิดที่มี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจรายเขต ปี 2556-2557 

 
  

ตารางที่ 26  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) และองค์ประกอบชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษกิจ เขตที่ 4 ปี 2556-2557 
        

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 3 0.06 0.63 ±0.04 0.03 0.11 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 35 0.44 4.43 ±0.36 0.03 1.23 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 3 0.04 0.43 ±0.03 0.01 0.06 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 15 0.70 6.98 ±1.56 0.01 5.76 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 19 0.08 0.81 ±0.07 0.02 0.33 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 34 0.44 4.44 ±0.32 0.04 1.34 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 24 0.74 7.39 ±0.64 0.15 2.80 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 35 2.92 29.17 ±2.31 0.35 8.35 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 35 0.66 6.61 ±0.54 0.02 2.20 
สัตว์น้ าอื่น ๆ Other fishes 35 3.91 39.11 ±2.26 1.40 9.41 
 
ตารางที่ 27  ความยาวเฉลีย่สตัวน์้ าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (เซนติเมตร) เขตที่ 4 ปี 2556-2557 

       
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma 4 18.50 ±1.22 17.00 20.00 
ปลาปากคมแก้มด า Saurida elongata 214 23.09 ±6.17 1.00 38.50 
ปลากะรังลายน้ าตาล Epinephelus sexfasciatus 4 11.75 ±6.28 6.50 19.00 
ปลาตาหวานจุด Priacanthus tayenus 478 7.54 ±2.39 6.00 23.50 
ปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon 35 15.28 ±4.60 9.25 27.00 
ปลาทรายขาว Scolopsis taenioptera 555 13.27 ±3.03 6.00 20.50 
หมึกศอก Uroteuthis chinensis 149 21.86 ±2.89 17.21 34.50 
หมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 2399 10.76 ±1.95 8.50 15.00 
หอยเชลล ์ Amusium pleuronectes 1738 6.71 ±0.83 4.94 9.00 
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2. ความชุกชุม การแพร่กระจายสัตว์น  า 
2.1 ความชุกชุมของสัตว์น้ า 
2.1.1 ความชุกชุมสัตว์น้ าจ าแนกตามเดือน 
เมื่อพิจารณาความชุกชุมของกุ้ง 5 เดือนพบว่า ในเดือน

กรกฎาคมมีอัตราการจับ 0.01 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ต่ ากว่าเดือน
อื่น ๆ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>.05) (ตารางที่ 28 และตารางผนวกที่ 2) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปลาผิวน้ า 5 เดือน พบว่า 
อัตราการจับของเดือนสิงหาคมเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม/ช่ัวโมง
แตกต่างกับอัตราการจับในเดือนอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) (ตารางที่ 28 และตารางผนวกที่ 3) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปลาหน้าดิน 5 เดือน 
พบว่า อัตราการจับสัตว์น้ าในเดือนมีนาคมสูงที่สุดเท่ากับ 6.37 
ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับอัตราการจับสัตว์น้ าในเดือน
อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 28 และ
ตารางผนวกที่ 4) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปลาหมึก 5 เดือน พบว่า 
ในเดือนมีนาคมและสิงหาคมมีอัตราการจับสูงที่ใกล้เคียงกัน 
ส่วนอัตราการจับสัตว์น้ าของเดือนพฤษภาคมและเดือน
กรกฎาคมมีอัตราการจับสัตว์น้ าที่ต่ าใกล้เคียงกัน โดยมีอัตรา
การจับในเดือนมกราคมแตกต่างกับอัตราการจับสัตว์น้ าใน
เดือนอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 28 
และตารางผนวกที่ 5) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปู 5 เดือน พบว่า อัตรา
การจับสัตว์น้ าในเดือนมกราคม มีนาคมและกรกฎาคมมีอัตรา
การจับสัตว์น้ าใกล้เคียงกัน และแตกต่างจากอัตราการจับ 
สัตว์น้ าในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิ (p<.05) (ตารางที่ 28 และตารางผนวกที่ 6) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของสัตว์น้ าอื่น  ๆ 5 เดือน 
พบว่า เดือนมีนาคมมีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงที่สุดเท่ากับ 0.22 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง และอัตราการจับสัตว์น้ าของเดือนสิงหาคม 
มีค่าต่ าที่สุดเท่ากับ 0.08 กิโลกรัม/ช่ัวโมง และไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05) ซึ่งถ้าพิจารณารายละเอียด
ในทางสถิติแล้วพบว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีค่าความน่าจะเป็น
ที่ p=0.06 ซึ่งผ่านค่าปฏิเสธสมมุติฐานนัยส าคัญที่  p=.05 
เพียงเล็กน้อย เกิดจากการค านวณค่าความแปรปรวนรวม 
ของอัตราการจับในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บข้อมูล 
แต่ก็ยังถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ทางสถิติ แต่การจะน าข้อมูลไปใช้
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ (ดิเรก, 2550) (ตารางที่ 28 และ
ตารางผนวกที่ 7) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของหอย 5 เดือน พบว่า อัตรา
การจับในเดือนสิงหาคมมีอัตราการจับสูงที่สุดเท่ากับ 1.04 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง และอัตราการจับเฉลี่ยในเดือนมกราคมมีค่า
ต่ าสุดเท่ากับ 0.43 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง แต่ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05) ซึ่งอธิบายได้ในลักษณะ

เดียวกับค่าทางสถิติของอัตราการจับสัตว์น้ าของสัตว์น้ าอื่น ๆ 
(ตารางที่ 28 และตารางผนวกที่ 8) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปลาเป็ด 5 เดือน พบว่า 
เดือนพฤษภาคม มีอัตราการจับสู งที่ สุด เท่ ากับ  2.29 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง และเดือนกรกฎาคม มีอัตราการจับต่ าสุด
เท่ากับ 0.99 กิโลกรัม/ช่ัวโมง แต่ไม่พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) กับอัตราการจับในเดือน
อื่น ๆ (ตารางที่ 28 และตารางผนวกที่ 9) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของสัตว์น้ ารวม 5 เดือน พบว่า 
เดือนมีนาคมมีอัตราการจับสูงที่สุดเท่ากับ 18.14 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตราการจับใน
เดือนอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 28 
และตารางผนวกที่ 10) 

 
ตารางที่ 28  ความชุกชุมของสัตว์น้ ากลุ่มต่าง ๆ จ าแนกตาม

รายเดือน ปี 2556-2557 
 

กลุ่มสัตว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม 
กุ้ง 0.02a 0.02a 0.02a 0.01a 0.02a 
ปลาผิวน้ า 0.66ab 0.68ab 0.66ab 0.76a 0.50b 
ปลาหน้าดิน 3.35a 6.37c 4.74ac 4.23ab 4.82bc 
ปลาหมึก 4.17a 7.21b 2.66c 2.70c 5.70b 
ปู 0.93a 0.84ac 0.58b 0.71ab 0.56b 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 0.09a 0.22a 0.12a 0.12a 0.08a 
หอย 0.43a 0.89a 0.97a 0.77a 1.04a 
ปลาเป็ด 1.22a 2.19a 2.29a 0.99a 2.75a 
สัตว์น้ ารวม 10.52a 18.14c 11.70ab 9.88a 15.18b 

หมายเหตุ: ตวัอักษรภาษาอังกฤษในแถวเดียวกันที่ตา่งกัน แสดงถึง
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

 
2.1.2 ความชุกชุมสัตว์น้ าจ าแนกตามตามเขต 
เมื่อพิจารณาความชุกชุมของกุ้งทั้ง 4 เขต พบว่า มีอัตรา

การจับเฉลี่ย 0.02 กิโลกรัม/ช่ัวโมง และไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05) (ตารางที่ 29 และตาราง
ผนวกที่ 11) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปลาผิวน้ าท้ัง 4 เขต พบว่า 
มีอัตราการจับสัตว์น้ าใกล้เคียงกันและไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05) (ตารางที่ 29 และตาราง
ผนวกที่ 12) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปลาหน้าดิน 4 เขต พบว่า 
อัตราการจับสัตว์น้ าในเดือนมกราคมมีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.02 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 29 และตารางผนวกที่ 13) 
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เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปลาหมึก 4 เขต พบว่า 
อัตราการจับสัตวืน้ าในเดือนสิงหาคมมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 3.81 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับอัตราการจับสัตว์น้ าในเดือนอื่น ๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 29 และตาราง
ผนวกที่ 14) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปู 4 เขต พบว่า อัตราการจับ
สัตว์น้ าในเดือนมกราคมมีค่าสูงสุดแตกต่างจากอัตราการจับ
สัตว์น้ าในเขต 3 ที่มีอัตราการจับเท่ากับ 0.58 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 29 และตาราง
ผนวกที่ 15) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของสัตว์น้ าอื่น ๆ 4 เขต พบว่า 
อัตราการจับสัตว์น้ าในเดือนมกราคมมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.25 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง และแตกต่างจากอัตราการจับสัตว์น้ าในเดือนอื่น ๆ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 29 และตาราง
ผนวกที ่16) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของหอย 4 เขต พบว่า อัตรา
การจับในแต่ละเขตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>.05) (ตารางที่ 29 และตารางผนวกที่ 17) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของปลาเป็ด 4 เขต พบว่า 
อัตราการจับในเขต 4 มีอัตราการจับต่ าที่สุดเท่ากับ 0.71 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง แตกต่างจากอัตราการจับสัตว์น้ าในเขตอื่น ๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05) (ตารางที่ 29 และตาราง
ผนวกที ่18) 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมของสัตว์น้ ารวม 4 เขต พบว่า 
อัตราการจับสัตว์น้ าในเขต 2 เท่ากับ 14.44 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
และเขต 4 มีอัตราการจับสัตว์น้ า เท่ากับ 10.76 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p>.05) 
(ตารางที่ 29 และตารางผนวกที ่19) 

 
ตารางที่ 29  ความชุกชุมของสัตว์น้ ากลุ่มต่าง ๆ จ าแนกตาม

รายเดือน ปี 2556-2557 
 

กลุ่มสัตว์น  า เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 
กุ้ง 0.02a 0.02a 0.02a 0.02a 
ปลาผิวน้ า 0.61a 0.65a 0.67a 0.67a 
ปลาหน้าดิน 5.02a 4.79a 4.58a 4.42a 
ปลาหมึก 4.54ab 5.49a 4.12ab 3.81b 
ปู 0.82a 0.74ab 0.58b 0.70ab 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 0.25a 0.06b 0.10b 0.06b 
หอย 0.73a 1.11a 0.79a 0.67a 
ปลาเป็ด 3.04a 1.98a 1.81a 0.71b 
สัตว์น้ ารวม 14.65ab 14.44a 12.47ab 10.76b 

หมายเหตุ: ตวัอักษรภาษาอังกฤษในแถวเดียวกันที่ตา่งกัน แสดงถึง
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

 

2.2 การแพร่กระจายสัตว์น้ า 
เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของกุ้งในพื้นที่เก็บ

ตัวอย่างตามแนวระยะหางฝั่งและในแนวทิศเหนือและใต้ 
ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 
พบว่า ในทุกเดือน คือ มกราคม มีนาคม และพฤษภาคม 
มีการแพร่กระจายความชุกชุมตามแนวระยะห่างฝั่งในแนว
เหนือใต้ ยกเว้นเดือนสิงหาคมที่มีการแพร่กระจายความชุกชุม
ในแนวตะวันออกและตะวันตก ส าหรับเดือนกรกฎาคมพบว่า
มีการแพร่กระจายความชุกชุมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ 
การแพร่กระจายความชุกชุมในเดือนพฤษภาคมพบว่าในระยะห่างฝั่ง
จะมีการแพร่กระจายความชุกชุมมากกว่าใกล้ฝั่ง (ภาพที ่7) 

 
ภาพที่ 7  เปรียบเทียบการแพร่กระจายของกุ้ง 

จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 
 
เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของปลาผิวน้ าในพื้นที่

เก็บตัวอย่างตามแนวระยะหางฝั่งและในแนวทิศเหนือและใต้
ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 
พบว่า ปลาผิวน้ ามีการแพร่กระจายความชุกชมอยู่ในทุกพื้นที่
ส ารวจ เดือนมกราคมมีการแพร่กระจายความชุกชุมในบริเวณกว้าง
แต่มีความชุกชุมไม่มากนัก เดือนมีนาคมมีการแพร่กระจาย
ความชุกชุมหนาแน่นคล้ายกับเดือนมกราคมแต่จะมีการแพร่กระจาย
ในแนวเหนือใต้โดยห่างฝั่ งมีการแพร่กระจายความชุกชุม
มากกว่าใกล้ฝั่ง เดือนพฤษภาคมมีการแพร่กระจายความชุกชุม
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ และมีการแพร่กระจายใน
บริเวณใกล้ฝั่งในแนวเหนือใต้ เดือนกรกฎาคมมีการแพร่กระจาย
ความชุกชุมคล้ายกับเดือนสิงหาคม แต่จะมีการแพร่กระจาย
ความชุกชุมหนาแน่สูงกว่าและเป็นบริเวณที่กว้างกว่า (ภาพที่ 8) 

เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของปลาหน้าดินใน
พื้นที่เก็บตัวอย่างตามแนวระยะหางฝั่งและในแนวทิศเหนือ
และใต้ ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และ
สิงหาคมพบว่ารูปแบบการแพร่กระจายในแต่ละเดือนจะแพร่กระจาย
ในวงกว้างครอบคลุมในทุกพื้นที่ส ารวจ การแพร่กระจาย 
ความชุกชุมในเดือนมกราคมจะพบว่าปลาหน้าดินจะแพร่กระจาย
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กระจุกตัวหนาแน่นอยู่บริ เวณตอนล่างของพื้นที่ส ารวจ  
ส่วนทางด้านทิศเหนือมีการแพร่กระจายความชุกชุมค่อนข้างน้อย 
เดือนมีนาคมพบมีการแพร่กระจายความชุกชุมน้อยที่สุด  
เมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ โดยพบว่าปลาหน้าดินมีการกระจุกตัว
อยู่ในระยะที่ค่อนข้างห่างฝั่งไปในทางทิศตะวันออก คล้ายกับ
เดือนพฤษภาคม ส่วนเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
พบว่า มีการแพร่กระจายความชุกชุมในรูปแบบที่คล้ายกัน
และพบชุกชุมหนาแน่นในบริเวณใกล้ฝั่งในแนวเหนือและใต้
ของพื้นที่ส ารวจ (ภาพท่ี 9 ) 

 

 
ภาพที่ 8  เปรียบเทียบการแพร่กระจายของปลาผิวน้ า 

จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 
 

 
ภาพที่ 9  เปรียบเทียบการแพร่กระจายของปลาหน้าดิน

จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 
 
เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของปลาหมึกในพื้นที่

เก็บตัวอย่างตามแนวระยะหางฝั่งและในแนวทิศเหนือและใต้
ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 
พบว่า ทุกเดือนมีรูปแบบการแพร่กระจายหนาแน่นในบริเวณ
ใกล้ฝั่งคล้ายกัน เดือนมกราคมมีการแพร่กระจายความชุกชุม
ไม่มากนัก พบกลุ่มปลาหมึกกระจุกตัวหนาแน่นในบริเวณ

กลางพ้ืนท่ีที่ท าการส ารวจ เดือนมีนาคมพบมีการแพร่กระจาย
หนาแน่นในบริเวณกว้างมากว่าเดือนอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม 
มีการแพระกระจายความชุกชมในระยะใกล้ฝั่งค่อนข้างชัดเจน
แล้วค่อย ๆ เบาบางลงไปเมื่อห่างฝั่งออกไป ท านองเดียวกับ
เดือนกรกฎาคมที่พบว่ามีแนวโน้มว่าในระยะใกล้ฝั่งมีการแพร่กระจาย
ความชุกชุมสูงกว่าระยะไกลฝั่งแต่พบมีการแพร่กระจาย 
ความหนาแน่นน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ ส าหรับการแพร่กระจาย
ความชุกชุมของปลาหมึกในเดือนสิงหาคม นอกจากจะพบว่า
มีการแพร่กระจายหนาแน่นในบริเวณใกล้ฝั่งแล้วยังพบ 
มีการแพร่กระจายหนาแน่นในบริเวณไกลฝั่งอีกด้วย (ภาพที่ 10) 

 
ภาพที่ 10  เปรียบเทียบการแพรก่ระจายของปลาหมึก

จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 
 
เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของปูในพื้นที่เก็บ

ตัวอย่างตามแนวระยะหางฝั่งและในแนวทิศเหนือและใต้ใน
เดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม
พบว่า ปูมีการแพร่กระจายความชุกชุมคล้ายกันในทุกเดือน
และจะพบการแพร่กระจายความชุกชุมอยู่ในบริเวณใกล้ฝั่ง 
เมื่อไกลฝังออกไปก็พบการกระจายความชุกชุมอยู่บ้างแต่ไม่
ค่อยจะหนาแน่นมากนัก โดยเฉพาะเดือนมกราคม พฤษภาคม 
และเดือนกรกฎาคม ส าหรับเดือนพฤษภาคมนอกจากจะพบ
การแพร่กระจายความชุกชุมหนาแน่นในบริเวณใกล้ฝั่งแล้ว
หลังจากนั้นจะพบการแพร่กระจายเบาบางลงไปแล้วเพิ่มมากขึ้น
อีกครั้งเมื่อไกลฝั่งออกไป เมื่อพิจารณาข้อมูลในเดือนสิงหาคม
พบว่ามีการแพร่กระจายความชุกชุมของปูในเดือนนี้น้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับเดือนอ่ืน ๆ และมีแนวโน้มที่จะพบว่าระยะไกลฝั่ง
จะมีการแพร่กระจายความชุกชุมมากกว่าระยะใกล้ฝั่ง (ภาพที ่11) 

เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของสัตว์น้ าอื่น ๆ ใน
พื้นที่เก็บตัวอย่างตามแนวระยะหางฝั่งและในแนวทิศเหนือ
และใต้ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และ
สิงหาคม พบว่า สัตว์น้ าอื่น ๆ  ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม 
และกรกฎาคมมีการแพร่กระจายความชุกชุมตามแนวระยะห่างฝั่ง
ในแนวเหนือใต้ เดือนมกราคมสัตว์น้ าอื่น ๆ มีการแพร่กระจาย
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ความชุกชุมตามแนวระยะห่างฝั่งโดยใกล้ฝั่งมีความชุกชุม
หนาแน่นมากที่สุดแล้วลดหลั่นลงไปเมื่อไกลฝั่งออกไป และ
พบสัตว์น้ าอื่น ๆ มีความชุกชุมกระจุกตัวอยู่ที่ระยะไกลฝั่ง 
เดือนมีนาคมมีรูปแบบการแพร่กระจายความชุกชุมคล้ายกับ
เดือนมกราคมแต่สัตว์น้ าจะแพร่กระจายกระจุกตัวตามแนว
ชายฝั่ง เมื่อไกลฝั่งออกไปไม่ค่อยพบสัตว์น้ ามีการแพร่กระจาย
ความชุกชุมมากนัก เดือนพฤษภาคมมีการแพร่กระจายความชุกชุม
คล้ายกับเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคมพบมีการแพร่กระจาย
ความชุกชุมคล้ายกับเดือนมกราคม คือที่ระยะห่างฝั่งจะมีสัตว์น้ า
อื่น ๆ มีความชุกชุมกระจุกตัวอยู่ที่ระยะห่างฝั่งไกลออกไป 
ส าหรับเดือนสิงหาคมจะมีรูปแบบการแพร่กระจายความชุกชุม
เป็นสองกลุ่มคือในบริเวณใกล้ฝังหนึ่งกลุ่มและพบแนวโน้ม
การแพร่กระจายความชุกชุมเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะห่างฝั่งไกล
ออกไป (ภาพท่ี 12) 

 
ภาพที่ 11  เปรียบเทียบการแพรก่ระจายของปูจ าแนกตาม

รายเดือน ปี  2556-2557 
 

 
ภาพที่ 12  เปรียบเทียบการแพรก่ระจายของสตัว์น้ าอื่น ๆ 

จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 
 

เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของหอยในพื้นที่เก็บ
ตัวอย่างตามแนวระยะหางฝั่งและในแนวทิศเหนือและใต้ใน
เดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม
พบว่า เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม มีรูปแบบ 
การแพร่กระจายความชุกชุมที่คล้ายกันคือไม่พบการแพร่กระจาย
ความชุกชุมในบริเวณกว้าง แต่จะมีการแพร่กระจายความชุกชุม
ตามแนวชายฝั่ง โดยพบว่าระยะห่างฝั่งจะมีการแพร่กระจาย
ความชุกชุมมากกว่าระยะใกล้ฝั่ง เดือนมกราคมพบว่าหอย 
มีการแพร่กระจายความชุกชุมในทางด้านทิศใต้ของพื้นที่
ส ารวจและพบการแพร่กระจายความชุกชุมในระยะใกล้ฝั่ง
มากกว่าระยะห่างฝั่ง เดือนกรกฎาคม พบว่าหอยมีการแพร่กระจาย
ความชุกชุมในพืน้ที่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ส ารวจและมีแนวโน้ม
จะพบการแพร่กระจายความชุกชุมในทางด้านทิศใต้มากกว่า
ทางด้านทิศเหนือ (ภาพท่ี 13) 

 
ภาพที่ 13  เปรียบเทียบการแพรก่ระจายของหอย 

จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 
 
เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของปลาเป็ดในพื้นที่

เก็บตัวอย่างตามแนวระยะหางฝั่งและในแนวทิศเหนือและใต้
ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 
พบว่า ทุกเดือนมีการแพร่กระจายความชุกชุมที่แตกต่างกัน 
เดือนมกราคมพบว่ามีการแพรก่ระจายความชุกชุมในบริเวณแคบ ๆ  
ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ส ารวจ เดือนมีนาคมมีการแพร่กระจาย
หนาแน่นในบริเวณทางทิศใต้เช่นเดียวกับเดือนมกราคม 
แต่พบว่ามีการแพร่กระจายความชุกชุมในพื้นที่กว้างมากกว่า 
เดือนพฤษภาคมมีการแพร่กระจายความชุกชุมในบางพื้นที่ 
ทั้งบริเวณพื้นที่ทางด้านทิศใต้และพบมีความชุกชุมสูงที่สุดใน
บริเวณพื้นที่แคบ ๆ ในระยะที่ห่างฝั่งมาก เดือนกรกฎาคม 
มีความชุกชุมน้อยที่สุดและแพร่กระจายไปตามแนวขนาน
ชายฝั่ง ส่วนเดือนสิงหาคมพบมีการแพร่กระจายความชุกชุม
ตามแนวชายฝั่งและค่อย ๆ ลดลงไปตามระยะทีห่างจากฝั่ง
ออกไป (ภาพท่ี 14) 
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ภาพที่ 14  เปรียบเทียบการแพรก่ระจายของปลาเป็ด 

จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 
 
เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของสัตว์น้ ารวมใน

พื้นที่เก็บตัวอย่างตามแนวระยะห่างฝั่งและในแนวทิศเหนือ
และใต้ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และ
สิงหาคม พบว่า สัตว์น้ ารวมมีการแพร่กระจายคลุมพื้นที่ใน
การส ารวจ โดยพบว่า ในเดือนมกราคมมีการแพร่กระจาย
คลุมทุกพื้นที่ที่ได้ท าการส ารวจ แต่จะชุกชุมในพื้นที่บริเวณ
ด้านใต้ เดือนมีนาคมพบว่าสัตว์น้ ารวมทีการแพร่กระจายใน
วงแคบ ๆ แต่มีความชุกชุมสูง เดือนพฤษภาคมพบว่าสัตว์น้ า 
มีการแพร่กระจายไปตามชายฝั่งโดยพบว่า ในระยะใกล้ฝั่ง 
จะพบว่ามีความชุกชุมสูงกว่าระยะที่ไกลฝั่ง เดือนกรกฎาคม
พบว่ าสั ตว์น้ ามี การแพร่ กระจายในลักษณะเดียวกับ 
เดือนพฤษภาคมที่พบความชุกชุมสูงในบริเวณใกล้ฝั่งและค่อย ๆ 
ลดหลั่นลงไปตามระยะที่ห่ างฝั่ งไปทางทิศตะวันออก  
เดือนสิงหาคมพบว่าสัตว์น้ าไม่ได้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง
ครอบคลุมพื้นที่ แต่จะมีการแพร่กระจายความชุกชมสูงใน
บางพืน้ท่ีขนาดเล็กในพ้ืนท่ีในบริเวณใกล้ฝั่ง (ภาพที่ 15) 

 
ภาพที่ 15  เปรียบเทียบการแพรก่ระจายของสตัว์น้ ารวม

จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 
 

3. สัดส่วนขนาดของสัตว์น  าเศรษฐกิจขนาดเล็ก 
ผลการศึกษาอัตราส่วนขนาดปลาทู  (Rastrelliger 

brachysomq) ระหว่างปลาทูขนาดเล็กและขนาดใหญ่ราย
เดือนและตามระยะห่างฝั่งในปี 2556-2557 เท่ากับ 76.34:23.66 
และ 72.73:27.27 ตามล าดับ และพบว่าอัตราส่วนขนาดปลาทู
ในแต่ละเดือนและตามระยะห่างฝั่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<.05) และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า 
Cramer’s V พบว่า อัตราส่วนขนาดปลาทูมีความสัมพันธ์ 
กับเดือนมากกว่าระยะห่างฝั่ง (0.4070>0.3920) (ภาพที่ 16 
ภาพที่ 17 ตารางผนวกที ่30 และตารางผนวกที่ 39) 

 
ภาพที่ 16  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาทู (Rastrelliger brachysoma) 
จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 

 

 
ภาพที่ 17  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาทู (Rastrelliger brachysoma) 
จ าแนกตามระยะห่างฝั่ง ปี 2556-2557 
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ผลการศึกษาอัตราส่วนขนาดปลาปากคมแก้มด า  
(Sarida elongata) ระหว่างปลาปากคมแก้มด าขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่รายเดือนและตามระยะห่างฝั่งในปี  2556-
2557 เท่ากับ 97.48:2.52 และ 97.43:2.57 ตามล าดับ  
และพบว่าอัตราส่วนขนาดปลาปากคมแก้มด าในแต่ละเดือน
และตามระยะห่างฝั่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า 
Cramer’s V พบว่า อัตราส่วนขนาดปลาปากคมแก้มด า 
มีความสัมพันธ์กับระยะห่างฝั่งมากกว่าเดือนเพียงเล็กน้อย 
(0.1693>0.1616) (ภาพที่ 18 ภาพที่ 19 ตารางผนวกที่ 31 
และตารางผนวกที ่40) 

 
ภาพที่ 18  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาปากคมแก้มด า (Saurida elongata) 
จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 

 
 

 
ภาพที่ 19  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาปากคมแก้มด า (Saurida elongata) 
จ าแนกตามระยะห่างฝั่ง ปี 2556-2557 

 

ผลการศึกษาอัตราส่วนขนาดปลากะรังลายน้ าตาล  
(Epinephelus sexfasciatus) ระหว่างปลากะรังลายน้ าตาล
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่รายเดือนและตามระยะห่างฝั่งในปี 
2556-2557 มีอัตราส่วนเท่ากัน คือ 17.65:82.35 โดยพบว่า
อัตราส่วนขนาดปลากะรังลายน้ าตาลในแต่ละเดือนและตาม
ระยะห่างฝั่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>.05) และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า 
Cramer’s V พบว่า อัตราส่วนขนาดปลากะรังลายน้ าตาลมี
ความสัมพันธ์กับระยะห่างฝั่งมากกว่าเดือน  (0.4099>
0.3581) (ภาพท่ี 20 ภาพที่ 21 ตารางผนวกที่ 32 และตาราง
ผนวกที ่41) 

 
ภาพที่ 20  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลากะรังลายน้ าตาล (Epinephelus 
sexfasciatus) จ าแนกตามรายเดอืน 
ปี 2556-2557 

 

 
ภาพที่ 21  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลากะรังลายน้ าตาล (Epinephelus 
sexfasciatus) จ าแนกตามระยะห่างฝั่ง  
ปี 2556-2557 
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ผลการศึ กษาอั ตร าส่ วนขนาดปลาตาหวานจุ ด  
(Priacanthus tayenus) ระหว่างปลาตาหวานจุดขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่รายเดือนและตามระยะห่างฝั่งในปี  2556-
2557 เท่ากับ 93.30:6.70 และ 94.08:5.92 ตามล าดับ คือ 
โดยพบว่าอัตราส่วนขนาดปลาตาหวานจุดในแต่ละเดือนและ
ตามระยะห่างฝั่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า 
Cramer’s V พบว่ า  อั ตราส่วนขนาดปลาตาหวานจุด 
มีความสัมพันธ์กับเดือนมากกว่าระยะห่างฝั่ง  (0.3430>
0.1069) (ภาพท่ี 22 ภาพที่ 23 ตารางผนวกที่ 33 และตาราง
ผนวกที ่42)  

 
ภาพที่ 22  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus) 
จ าแนกตามเดือน ปี 2556-2557 

 

 
ภาพที่ 23  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus) 
จ าแนกตามระยะห่างฝั่ง ปี 2556-2557 

 

ผลการศึกษาอัตราส่วนขนาดปลาทรายแดงโม่ ง 
(Nemipterus hexodon) ร ะหว่ า งปล าทร ายแด ง โ ม่ ง 
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่รายเดือนและตามระยะห่างฝั่ง 
ในปี 2556-2557 เท่ากับ 49.01:50.99 และ 48.80:51.20 
ตามล าดับ คือ โดยพบว่าอัตราส่วนขนาดปลาตาหวานจุด 
ในแต่ละเดือนและตามระยะห่างฝั่ งมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<.05) และเมื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์โดยใช้ค่า Cramer’s V พบว่า อัตราส่วนขนาด
ปลาตาหวานจุดมีความสัมพันธ์กับเดือนมากกว่าระยะห่างฝั่ง 
(0.4522>0.2813) (ภาพที่ 24 ภาพที่ 25 ตารางผนวกที่ 34 
และตารางผนวกที ่43) 

 
ภาพที่ 24  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาทรายแดงโม่ง (Nimipterus hexodon) 
จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 

 

 
ภาพที่ 25  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาทรายแดงโม่ง (Nimipterus hexodon) 
จ าแนกตามระยะห่างฝั่ง ปี 2556-2557 
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ผลการศึกษาอัตราส่วนขนาดปลาทรายขาว (Scolopsis 
taenioptera) ระหว่างปลาทรายขาวขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รายเดือนและตามระยะห่างฝั่งในปี  2556-2557 เท่ากับ 
87.61:12.39 และ 87.52:12.48 ตามล าดับ คือ โดยพบว่า
อัตราส่วนขนาดปลาทรายขาวในแต่ละเดือนและตาม
ระยะห่างฝั่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p<.05) และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า 
Cramer’s V พบว่ า  อั ต ร าส่ วน ขนาดปลา ทร ายขา ว 
มีความสัมพันธ์กับเดือนมากกว่าระยะห่างฝั่ง  (0.2873>
0.1081) (ภาพท่ี 26 ภาพท่ี 27 ตารางผนวกที่ 35 และตาราง
ผนวกที ่44) 

 

 
ภาพที่ 26  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาทรายขาว (Scolopsis taenioptera) 
จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 

 

 
ภาพที่ 27  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของปลาทรายขาว (Scolopsis taenioptera)
จ าแนกตามระยะห่างฝั่ง ปี 2556-2557 

 

ผลการศึกษาอัตราส่วนขนาดหมึกศอก (Uroteuthis 
chinensis) ระหว่างหมึกศอกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
รายเดือนและตามระยะห่างฝั่งในปี  2556-2557 เท่ากับ 
12.80:87.20 และ 13.09:86.91 ตามล าดับ โดยพบว่า
อัตราส่วนขนาดหมึกศอกในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ส่วนอัตราส่วนหมึกศอก
ตามระยะห่างฝั่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>.05) และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า 
Cramer’s V พบว่า อัตราส่วนขนาดหมึกศอกมีความสัมพันธ์
กับเดือนมากกว่าระยะห่างฝั่ง (0.2344>0.0555) (ภาพที่ 28 
ภาพที่ 29 ตารางผนวกที ่36 และตารางผนวกที ่45) 

 

 
ภาพที่ 28  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของหมึกศอก (Uroteuthis chinensis)  
จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 

 

 
ภาพที่ 29  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของหมึกศอก (Uroteuthis chinensis)  
จ าแนกตามระยะห่างฝั่ง ปี 2556-2557 
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ผลการศึกษาอัตราส่วนขนาดหมึกหลอด (Uroteuthsis 
duvaucelii) ระหว่างหมึกหลอดขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
รายเดือนและตามระยะห่างฝั่งในปี  2556-2557 เท่ากับ 
23.39:76.61 และ 23.45:76.55 ตามล าดับ โดยพบว่า
อัตราส่วนขนาดหมึกหลอดในแต่ละเดือนและตามระยะห่างฝั่ง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) และ
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า Cramer’s V พบว่า 
อัตราส่วนขนาดหมึกหลอดมีความสัมพันธ์กับเดือนมากกว่า
ระยะห่างฝั่ง (0.2168>0.1572) (ภาพท่ี 30 ภาพที่ 31 ตาราง
ผนวกที ่37 และตารางผนวกที ่46) 

 

 
ภาพที่ 30  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของหมึกหลอด (Uroteuthis duvaucelii) 
จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 

 

 
ภาพที่ 31  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของหมึกหลอด (Uroteuthis duvaucelii) 
จ าแนกตามระยะห่างฝั่งปี 2556-2557 

 

ผลการศึกษาอัตราส่วนขนาดหอยเชลล์  (Amusium 
pleuronectes) ระหว่างหอยเชลล์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รายเดือนและตามระยะห่างฝั่งในปี  2556-2557 เท่ากับ 
26.53:73.47 และ 26.59:73.41 ตามล าดับ โดยพบว่า
อัตราส่วนขนาดหอยเชลล์ในแต่ละเดือนและตามระยะห่างฝั่ง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<.05) และ
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า Cramer’s V พบว่า 
อัตราส่วนขนาดหอยเชลล์มีความสัมพันธ์กับเดือนมากกว่า
ระยะห่างฝั่ง (0.5666>0.3415) (ภาพท่ี 32 ภาพที่ 33 ตาราง
ผนวกที ่38 และตารางผนวกที ่49) 

 

 
ภาพที่ 32  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของหอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) 
จ าแนกตามรายเดือน ปี 2556-2557 

 

 
ภาพที่ 33  การกระจายความถี่ในแต่ละช่วงความยาว 

ของหอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) 
จ าแนกตามระยะห่างฝั่ง ปี 2556-2557 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

1. อัตราการจับเฉลี่ย องค์ประกอบชนิดสัตว์น  า ขนาดความยาว
สัตว์น  า 

อัตราการจับสัตว์น้ าเมื่อจ าแนกตามเดือน พบว่า  
ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 
มีอัตราการจับสัตว์น้ ารวมเท่ากับ 10.52 18.14 11.70 9.88 
และ 15.18 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ เมื่อพิจาราณาตาม
กลุ่มชนิดสัตว์น้ าพบว่ากลุ่มปลาหมึกมีอัตราการจับสูงสุด 
ในเดือนมกราคม มีนาคม และสิงหาคม เท่ากับ 4.17 7.21 
และ 5.70 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ ส่วนเดือนพฤษภาคม
และเดือนกรกฎาคมพบอัตราการจับปลาหน้าดินสูงสุดเท่ากับ 
4.74 และ 4.23 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
สัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพบว่าในเดือนมกราคม 
มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม พบหมึกหลอด 
Uroteuthis duvaucelii ชนิดเดียวที่มีอัตราการจับสูงสุดใน
แต่ละเดือน โดยมีอัตราการจับเท่ากับ 1.75 2.01 4.76 2.01 
และ 4.76 กิโลกรัม/ช่ัวโมง และมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 
10.62 12.23 10.35 10.62 และ 12.05 เซนติเมตร ตามล าดับ 

อัตราการจับสัตว์น้ าเมื่อจ าแนกตามระยะห่างฝั่ง พบว่า
ในโซนที่ 1 2 3 และ 4 มีอัตราการจับสัตว์น้ ารวมเท่ากับ 
14.65 14.44 12.47 และ 10.76 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มชนิดสัตว์น้ าพบว่ากลุ่มปลาหมึกมีอัตรา
การจับสูงสุดในเขตที่  2 เท่ากับ 5.49 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  
ส่วนในเขตที่ 1 3 และ 4 พบอัตราการจับปลาหน้าดินสูงสุด
เท่ากับ 5.02 4.58 และ 4.42 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ 
และเมื่อพิจารณาสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพบว่า
ในเขตที่ 1 2 3 และ 4 พบหมึกหลอด Uroteuthis duvaucelii 
ชนิดเดียวที่มีอัตราการจับสูงสุดในแต่ละเขต โดยมีอัตราการจับ
เท่ากับ 3.66 4.10 3.07 และ 2.92 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ 
และมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 11.87 12.06 11.48 และ 10.76 
เซนติเมตร ตามล าดับ 

  
2. ความชุกชุม การแพร่กระจายของสัตว์น  า 

การศึกษาความชุกชุมของกลุ่มสัตว์น้ าจ าแนกตามเดือน
พบว่ากลุ่ม กุ้ง สตัว์น้ าอื่น ๆ หอย และปลาเปด็ มีความชุกชุม
ไม่แตกต่างกัน ส่วนความชุกชุมของกลุ่มปลาผิวน้ า ปลาหน้าดิน 
ปลาหมึก ปู และสตัว์น้ ารวมพบว่ามีความแตกต่างกันในแตล่ะเดือน 

การศึกษาความชุกชุมของกลุ่มสัตว์น้ าจ าแนกตาม
ระยะห่างฝั่ง พบว่า กลุ่มกุ้ง ปลาผิวน้ า ปลาหน้าดิน และหอย 
มีความชุกชุมไม่แตกต่างกัน ส่วนความชุกชุมของ ปลาหมึก ปู 
สัตว์น้ าอื่น ๆ ปลาเป็ด และสัตว์น้ ารวมมีความแตกต่างกัน 
ในแต่ละเดือน 

การแพร่กระจายของกุ้ง พบว่า มีการแพร่กระจายชุกชุม
ใกล้ชายฝั่งและน้อยลงเมื่อไกลฝั่งออกไป โดยพบว่าในเดือนกรกฎาคม
พบมีการแพร่กระจายค่อนข้างเบาบางท่ีสุดเมื่อเทียบกับเดือน
อื่น ๆ 

ปลาผิวน้ า พบว่า มีการแพร่กระจายครอบคุลมทั่วไปใน
พื้นที่ท าการศึกษา ในเดือนพฤษภาคมพบมีการแพร่กระจาย
ในบริเวณใกล้ฝั่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ 

ปลาหน้าดิน พบว่า มีการแพร่กระจายครอบคลุมทั่วไป
ในพื้นที่ท าการศึกษา ในเดือนกรกฎาคมพบมีการแพร่กระจาย
หนาแน่นในบริเวณใกล้ฝั่ง ส่วนในเดือนอื่น ๆ  พบมีการแพร่กระจาย
ในบริเวณไกลฝั่ง 

ปลาหมึก พบว่า มีการแพร่กระจายหนาแน่นครอบคลุม
ทั่วไปในพ้ืนท่ีท าการศึกษาตั้งแต่บริเวณชายฝั่งจนถึงไกลฝั่ง 

ปู พบว่า มีการแพร่กระจายอยู่ในบริเวณใกล้ฝั่งเป็นส่วนใหญ่
ในทุกเดือนที่ท าการศึกษาแต่พบว่ามีการแพร่กระจายค่อนข้าง
เบาบางในเดือนสิงหาคมและพบแพร่กระจายที่บริเวณพื้นที่
ไกลฝั่ง 

สัตว์น้ าอื่น ๆ พบว่า มีการแพร่กระจายในบริเวณใกล้ฝั่ง
มากกว่าชายฝั่งในแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ ขณะที่ในเดือนสิงหาคม
พบว่ามีกระแพร่กระจาย ในแนวทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 

หอย พบว่า มีการแพร่กระจายในวงแคบ ๆ ไม่ครอบคลุม
พื้นที่ศึกษา โดยพบว่ามีการแพร่กระจายความหนาแน่นตั้งแต่
ชายฝั่งออกไปในทิศตะวันออก ซึ่งพบเห็นได้ชัดเจนในเดือนมีนาคม 
พฤษภาคม กรกฎาคมและสิงหาคม 

ปลาเป็ดมีการแพร่กระจายส่วนใหญ่ในพื้นที่แคบ ๆ  
โดยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายหนาแน่นในบริเวณแคบ ๆ ใกล้ฝั่ง 
เช่นในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และสิงหาคม ขณะที่เดือน
พฤษภาคมพบมีการแพร่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ท าการศึกษา 

สัตว์น้ ารวม พบว่า โดยทั่วไปมีการแพร่กระจายครอบคลุม
ทั่วไปในพ้ืนท่ีท าการศึกษา ในเดือนมกราคม พฤษภาคม และ
กรกฎาคม ส่วนเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม พบมีการแพร่กระจาย
ในบริเวณที่แคบกว่าเดือนอ่ืน ๆ 

  
3. สัดส่วนขนาดของสัตว์น  าเศรษฐกจิขนาดเล็ก 

เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนขนาดสัตว์น้ า
ระหว่างเดือนและความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนขนาดสัตว์น้ า
กับระยะห่างฝั่ง พบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระหว่างเดือน 
ยกเว้นหมึกศอก (Urotethis chinensis) ที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างสัดส่วนขนาดสัตว์น้ ากับระยะห่างฝั่ง และพบเพียงปลากะรัง
ลายน้ าตาล (Epinephelus sexfasciatus) เพียงชนิดเดียว
เท่านั้น ที่ไม่พบทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนขนาดสัตว์น้ า
ระหว่างเดือนและความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนขนาดสัตว์น้ า
กับระยะห่างฝั่ง 
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เมื่อพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์ พบว่า สัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่มีระดับความสัมพันธ์ระหว่างเดือนมากกว่าระดับ
ความสัมพันธ์กับระยะห่างฝั่ง ยกเว้น ปลาปากคมแก้มด า 
(Saurida elongata) และปลากะรังลายน้ าตาล (E. sexfasciatus) 
ที่ มี ระดับความสัมพันธ์ ระหว่ างสัดส่ วนขนาดสัตว์น้ า 
กับระยะห่างฝั่งมากกว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างเดือน 

 
ค าขอบคุณ 

 
รายงานจากการศึกษาวิชาการฉบับนี้ ส า เร็ จ ได้  

ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน ามา
กล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณ คือ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ที่กรุณาช่วยให้ค าแนะน า
ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ 
ทุกขั้นตอน เพื่อให้การเขียนรายงานฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด   
ท่านที่สอง คือ หัวหน้ากลุ่มส ารวจและประเมินสภาวะทรัพยากร 
ที่ให้ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ  
และให้ค าแนะน าเทคนิคทางด้านสถิติ และให้ค าแนะน า 
ในการค้นคว้าข้อมูลความรู้ในด้านต่าง ๆ  ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณ 
เจ้าหน้าที่เรือส ารวจประมง 1 ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ 
ในการออกปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามจนบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบคุณคุณชานนท์ 
นวลศรี ที่ได้ช่วยจัดท าและแก้ไขงานทางด้านกราฟิก ขอขอบคุณ
อนุศิษฐ์ บุญศรี ที่ได้ช่วยในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นอย่างแข็งขัน และสุดท้ายขอขอบคุณบุคคลท่านอื่น ๆ 
ที่ไม่ได้กล่าวนามท่ีอยู่เบื้องหลังในความส าเร็จครั้งนี้ทุกท่านไว้ 
ณ ท่ีนี ้
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1  ค่าทดสอบการกระจายตัวอย่างปกติ

จ าแนกตามกลุ่มสัตว์น้ า ปี 2556-57  
ตามวิธีทดสอบ ของ Shapiro-wilk 

 

กลุ่มสัตว์น  า 
จ านวน
ตัวอย่าง 

W V z p-value 

กุ้ง 51 0.96114 1.856 1.321 0.09332 
ปลาผิวน้ า 129 0.98061 1.984 1.541 0.06168 
ปลาหน้าดิน 140 0.99219 0.856 -0.35 0.63696 
ปลาหมึก 140 0.98899 1.207 0.426 0.33518 
ปู 126 0.98243 1.762 1.273 0.10154 
สัตว์น้ าอื่น  ๆ 92 0.97833 1.669 1.131 0.12893 
หอย 120 0.9837 1.568 1.008 0.15676 
ปลาเป็ด 140 0.99154 0.928 -0.17 0.56738 
สัตว์น้ ารวม 139 0.98645 1.477 0.88 0.1893 

 
ตารางผนวกที่ 2  การเปรียบเทียบอัตราการจับกุ้ง 

ที่เดือนต่างกัน ปี 2556-2557 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.00444 4.00000 0.00111 1.35000 0.26450 
ภายในกลุ่ม 0.03772 46.00000 0.00082 

  รวม 0.04216 50.00000 0.00084     
p>0.5 

      
ตารางผนวกที่ 3  การเปรยีบเทียบอัตราการจับปลาผิวน้ า 

ที่เดือนต่างกัน ปี 2556-2557 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.456673 4 0.114168 3.89 0.0052* 
ภายในกลุ่ม 3.6363 124 0.029325   
รวม 4.092973 128 0.031976   

*p>0.5 
      

ตารางผนวกที่ 4  การเปรยีบเทียบอัตราการจับปลาหน้าดิน
ที่เดือนต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 7.0679444 4 1.7669861 8.12 0.00000* 
ภายในกลุ่ม 29.3693668 135 0.2175509 

  รวม 36.4373112 139 0.2621389     
*p<0.5 

      

ตารางผนวกที่ 5  การเปรยีบเทียบอัตราการจับปลาหมึก 
ที่เดือนต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 24.247195 4 6.0617987 30.83 0.00000* 
ภายในกลุ่ม 26.5439 135 0.1966215 

  รวม 50.791095 139 0.3654036     
*p<0.5 

      
ตารางผนวกที่ 6  การเปรยีบเทียบอัตราการจับปู 

ที่เดือนต่างกัน ปี 2556-2557 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 2.59665459 4 0.6491636 10.08 0.00000* 
ภายในกลุ่ม 7.79414236 121 0.0644144 

  รวม 10.390797 125 0.0831264     
*p<0.5 

      
ตารางผนวกที่ 7  การเปรยีบเทียบอัตราการจับสตัว์น้ าอื่น ๆ 

ที่เดือนต่างกัน ปี 2556-2557 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 10.142636 4 2.53565901 2.33 0.0622 
ภายในกลุ่ม 94.653803 87 1.08797475 

  รวม 104.79644 91 1.15160922 
  *p<0.5 

      
ตารางผนวกที่ 8  การเปรยีบเทียบอัตราการจับหอย 

ที่เดือนต่างกัน ปี 2556-2557 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 7.14964577 4 1.7874114 1.62 0.175 
ภายในกลุ่ม 127.207525 115 1.1061524 

  รวม 134.357171 119 1.1290519     
*p<0.5 

      
ตารางผนวกที่ 9  การเปรยีบเทียบอัตราการจับปลาเป็ด 

ที่เดือนต่างกัน ปี 2556-2557 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.01343645 4 0.0033591 0.78 0.5376 
ภายในกลุ่ม 0.57852958 135 0.0042854 

  รวม 0.59196603 139 0.0042587     
*p<0.5 
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ตารางผนวกที่ 10  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับสตัว์น้ าของ
สัตว์น้ ารวมที่เดือนตา่งกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 23.50470 4.00000 5.87618 14.51 0.00000* 
ภายในกลุ่ม 54.28097 134.00000 0.40508   
รวม 77.78567 138.00000 0.56366     

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 11  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับกุ้ง 
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.00424 3 0.00141 1.75 0.1692 
ภายในกลุ่ม 0.03792 47 0.00081   
รวม 0.04216  50 0.00222      

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 12  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาผิวน้ า 
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.0463766 3 0.0154589 0.48 0.6985 
ภายในกลุ่ม 4.0465962 125 0.0323728   
รวม 4.0929727 128 0.0319763     

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 13  การเปรียบเทียบอัตราการจับปลาหน้าดิน
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.1613624 3 0.0537875 0.2 0.8951 
ภายในกลุ่ม 36.275949 136 0.2667349   
รวม 36.437311 139 0.2621389     

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 14  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาหมึก 
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 3.4652761 3 1.155092 3.32 0.0218* 
ภายในกลุ่ม 47.325819 136 0.347984   
รวม 50.791095 139 0.3654036     

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 15  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับป ู
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.89275 3 0.297585 3.82 0.0117* 
ภายในกลุ่ม 9.49804 122 0.077853   
รวม 10.39080 125 0.083126     

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 16  การเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ าอื่น ๆ 
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 26.8550 3 8.95165 10.11 0.00000* 
ภายในกลุ่ม 77.9415 88 0.88570   
รวม 104.7964 91 1.15161   

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 17  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับหอย 
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 1.25245013 3 0.41748338 0.36 0.7792 
ภายในกลุ่ม 133.104721 116 1.14745449   
รวม 134.357171 119 1.12905186     

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 18  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาเป็ด 
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 32.4045665 3 10.8015222 7.43 0.0001* 
ภายในกลุ่ม 197.665139 136 1.45342014   
รวม 230.069706 139 1.65517774     

*p<0.5 
      

ตารางผนวกที่ 19  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับสตัว์น้ ารวม
ที่เขตต่างกัน ปี 2556-2557 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 5.9244171 3 1.97480569 3.71 0.0133* 
ภายในกลุ่ม 71.861255 135 0.532305593   
รวม 77.785672 138 0.563664291     

*p<0.5 
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ตารางผนวกที่ 20  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาผิวน้ า
ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 

 
เดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม 

มีนาคม 0.01626 
   

 
1.00000 

   พฤษภาคม -0.00524 -0.02150 
  

 
1.00000 1.00000 

  กรกฎาคม 0.07079 0.05453 0.07603 
 

 
1.00000 1.00000 1.00000 

 สิงหาคม -0.10877 -0.12504 -0.10354 -0.17956 

 
0.21300 0.08300 0.31600 0.002* 

*p<.05         
 
ตารางผนวกที่ 21  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาหน้าดิน

ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
 

เดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม 
มีนาคม 0.67958    

 
0.00000*    

พฤษภาคม 0.34558 -0.33400   

 
0.06400 0.08300   

กรกฎาคม 0.19465 -0.48493 -0.15093  

 
1.00000 0.00002* 1.00000  

สิงหาคม 0.38608 -0.29351 0.04049 0.19143 

 
0.024* 0.20000 1.00000 1.00000 

*p<.05         
 
ตารางผนวกที่ 22  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาหมึก

ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
 

เดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม 
มีนาคม 0.66582    

 
0.00000*    

พฤษภาคม -0.38789 -1.05371   

 
0.01400* 0.00000*   

กรกฎาคม -0.38953 -1.05535 -0.00165  

 
0.013* 0.00000* 1.00000  

สิงหาคม 0.36513 -0.30069 0.75302 0.75466 

 
0.02500 0.12300 0.00000* 0.00000* 

*p<.05         
 

ตารางผนวกที่ 23  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปู 
ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 

 
เดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม 

มีนาคม -0.08767       

 
1.00000    

พฤษภาคม -0.35013 -0.26246   

 
0.00000* 0.00300*   

กรกฎาคม -0.22684 -0.13917 0.12329  

 
0.03300* 0.60100 0.86900  

สิงหาคม -0.36870 -0.28103 -0.01857 -0.14186 

 
0.00000* 0.00100 1.00000 0.49300 

*p<.05         
 
ตารางผนวกที่ 24  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาเป็ด

ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
 

เดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม 
มีนาคม 1.01271    

 
0.00000*    

พฤษภาคม 0.16188 -0.85082   

 
1.00000 0.00000*   

กรกฎาคม -0.12372 -1.13643 -0.28560  

 
1.00000 0.00000* 0.95500  

สิงหาคม 0.51243 -0.50028 0.35054 0.63615 

 
0.03400* 0.04200* 0.43100 0.00300* 

*p<.05         
 
ตารางผนวกที่ 25  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาหมึก

ระหว่างเขต ปี 2556-2557 
 

เขต เขต 1 เขต 2 เขต 3 
เขต 2 0.21790 

  
 

0.74800 
  เขต 3 -0.07302 -0.29092 

 
 

1.00000 0.24600 
 เขต 4 -0.21802 -0.43592 -0.14501 

  0.74600 0.01500* 1.00000 
*p<.05 
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ตารางผนวกที่ 26  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับป ู
ระหว่างเขต ปี 2556-2557 

 
เขต เขต 1 เขต 2 เขต 3 

เขต 2 -0.07583   

 
1.00000   

เขต 3 -0.23210 -0.15627  

 
0.007* 0.17600  

เขต 4 -0.11977 -0.04394 0.11233 
  0.53500 1.00000 0.72900 
*p<.05 

    
ตารางผนวกที ่27  การเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ าอื่น ๆ 

ระหว่างเขต ปี 2556-2557 
 

เขต เขต 1 เขต 2 เขต 3 
เขต 2 -1.29327   

 
0.00000*   

เขต 3 -0.72995 0.56332  

 
0.03700* 0.24600  

เขต 4 -1.23243 0.06083 -0.50249 
  0.00100* 1.00000 0.65000 
*p<.05 

    

 

ตารางผนวกที่ 28  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับปลาเป็ด
ระหว่างเขต ปี 2556-2557 

 
เขต เขต 1 เขต 2 เขต 3 

เขต 2 0.12331   

 
1.00000   

เขต 3 -0.30392 -0.42723  

 
1.00000 0.84300  

เขต 4 -1.11165 -1.23495 -0.80773 
  0.00100* 0.00000* 0.03500* 
*p<.05 

    
ตารางผนวกที่ 29  การเปรยีบเทยีบอัตราการจับสตัว์น้ ารวม

ที่เขตระหว่างเขต ปี 2556-2557 
 

เขต เขต 1 เขต 2 เขต 3 
เขต 2 0.13765   

 
1.00000   

เขต 3 -0.11650 -0.25415  

 
1.00000 0.88400  

เขต 4 -0.42064 -0.55828 -0.30414 
  0.10800 0.01000* 0.50100 
*p<.05 

    

 

 
 
  

ตารางผนวกที่ 30  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ระหว่างเดอืน ปี 2556-2557 
       

ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 7 16 27 12 9 71 
  53.85 59.26 96.43 80 90 76.34 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 6 11 1 3 1 22 

 
46.15 40.74 3.57 20 10 23.66 

รวม 13 27 28 15 10 93 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.4070 

ตารางผนวกที่ 31  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดปลาปากคมแกม้ด า (Saurida elongata) ระหวา่งเดือน ปี 2556-2557 
       

ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 264 170 285 286 583 1,588 
  92.96 94.44 98.62 99.31 99.15 97.48 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 20 10 4 2 5 41 

 
7.04 5.56 1.38 0.69 0.85 2.52 

รวม 284 180 289 288 588 1,629 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.1616 
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ตารางผนวกที่ 32  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดปลากะรังลายน้ าตาล (Ephinephelus sexfasciatus) ระหว่างเดือน  
ปี 2556-2557 

       
ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 3 0 0 0 3 6 
  23.08 0 0 0 33.33 17.65 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 10 7 2 3 6 28 

 
76.92 100 100 100 66.67 82.35 

รวม 13 7 2 3 9 34 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.3581 

ตารางผนวกที่ 33  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดปลาตาหวานจดุ (Priacanthus tayenus) ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
       

ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 60 1157 83 78 306 1684 
  86.96 98.47 67.48 92.86 86.44 93.3 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 9 18 40 6 48 121 

 
13.04 1.53 32.52 7.14 13.56 6.7 

รวม 69 1175 123 84 354 1805 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.3430 

ตารางผนวกที่ 34  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดปลาทรายแดงโม่ง (Nemipterus hexodon) ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
       

ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 19 39 50 81 9 198 
  24.68 50 79.37 64.8 14.75 49.01 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 58 39 13 44 52 206 

 
75.32 50 20.63 35.2 85.25 50.99 

รวม 77 78 63 125 61 404 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.4522 

ตารางผนวกที่ 35  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดปลาทรายขาว (Scolopsis taenioptera)  ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
       

ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 224 232 545 260 160 1421 
  70 84.06 93.97 94.2 94.12 87.61 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 96 44 35 16 10 201 

 
30 15.94 6.03 5.8 5.88 12.39 

รวม 320 276 580 276 170 1622 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.2873 
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ตารางผนวกที่ 39  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาดปลาทู 

(Rastrelliger brachysoma) ระหว่างเขต 
ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 37 19 7 1 64 
  86.05 73.08 46.67 25 72.73 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 6 7 8 3 24 

 
13.95 26.92 53.33 75 27.27 

รวม 43 26 15 4 88 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.3298 

 
 
  

ตารางผนวกที่ 36  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดหมึกศอก (Uroteuthis chinensis) ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
       

ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 7 40 17 0 6 70 
  4.4 21.39 16.5 0 10.71 12.8 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 152 147 86 42 50 477 

 
95.6 78.61 83.5 100 89.29 87.2 

รวม 159 187 103 42 56 547 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.2344 

ตารางผนวกที่ 37  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดหมึกหลอด (Uroteuthis duvaucelii) ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
       

ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 340 415 601 558 355 2269 
  19.66 16.89 36.78 35.88 15.27 23.39 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 1389 2042 1033 997 1970 7431 

 
80.34 83.11 63.22 64.12 84.73 76.61 

รวม 1729 2457 1634 1555 2325 9700 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.2168 

ตารางผนวกที่ 38  การเปรยีบเทยีบอัตราส่วนขนาดหอยเชลล์ (Amusium pleuronectes) ระหว่างเดือน ปี 2556-2557 
       

ขนาดสตัว์น  า มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม รวม 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 1103 413 299 4 5 1824 
  69.59 22.1 18.48 0.46 0.54 26.53 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 482 1456 1319 872 922 5051 

 
30.41 77.9 81.52 99.54 99.46 73.47 

รวม 1585 1869 1618 876 927 6875 
  100 100 100 100 100 100 
*P<.05 

    
Cramer's V = 0.5666 
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ตารางผนวกที่ 40  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาด 
ปลาปากคมแกม้ด า (Saurida 
elongata) ระหว่างเขต ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 685 486 260 197 1,628 
  99.71 97.2 97.01 91.2 97.43 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 2 14 8 19 43 

 
0.29 2.8 2.99 8.8 2.57 

รวม 687 500 268 216 1,671 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.1693 

 
ตารางผนวกที่ 41  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาดปลากะรัง

ลายน้ าตาล (Ephinephelus 
sexfasciatus) ระหว่างเขต ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 2 2 0 2 6 
  22.22 22.22 0 50 17.65 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 7 7 12 2 28 

 
77.78 77.78 100 50 82.35 

รวม 9 9 12 4 34 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.4099 

 
ตารางผนวกที่ 42  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาด 

ปลาตาหวานจุด (Priacanthus 
tayenus) ระหว่างเขต ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 731 217 275 461 1,684 
  92.65 90.04 96.49 97.05 94.08 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 58 24 10 14 106 

 
7.35 9.96 3.51 2.95 5.92 

รวม 789 241 285 475 1,790 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.1069 

 

ตารางผนวกที่ 43  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาด 
ปลาทรายแดงโม่ง (Nemipterus 
hexodon) ระหว่างเขต ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 75 66 43 19 203 
  70.75 44.9 33.86 52.78 48.8 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 31 81 84 17 213 

 
29.25 55.1 66.14 47.22 51.2 

รวม 106 147 127 36 416 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.2813 

 
ตารางผนวกที่ 44  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาด 

ปลาทรายขาว (Scolopsis taenioptera) 
ระหว่างเขต ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 206 192 692 411 1,501 
  93.64 82.05 85.75 90.53 87.52 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 14 42 115 43 214 

 
6.36 17.95 14.25 9.47 12.48 

รวม 220 234 807 454 1,715 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.1081 

 
ตารางผนวกที่ 45  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาดหมึกศอก 

(Uroteuthis chinensis) ระหว่างเขต  
ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 5 20 24 23 72 
  14.71 10.75 13.26 15.44 13.09 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 29 166 157 126 478 

 
85.29 89.25 86.74 84.56 86.91 

รวม 34 186 181 149 550 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.0555 
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ตารางผนวกที่ 46  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาดหมึกหลอด 
(Uroteuthis duvaucelii) ระหว่างเขต  
ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 362 505 611 794 2,272 
  15.52 19.61 25.39 33.42 23.45 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 1970 2070 1795 1582 7417 

 
84.48 80.39 74.61 66.58 76.55 

รวม 2332 2575 2406 2376 9,689 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.1572 

 
ตารางผนวกที่ 47  การเปรียบเทียบอัตราส่วนขนาดหอยเชลล์ 

(Amusium pleuronectes) ระหว่างเขต 
ปี 2556-2557 

 
ขนาดสตัว์น  า เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 รวม 

สัตว์น้ าขนาดเล็ก 262 1020 269 272 1,823 
  24.72 48.69 13.7 15.65 26.59 
สัตว์น้ าขนาดใหญ ่ 798 1075 1694 1466 5033 

 
75.28 51.31 86.3 84.35 73.41 

รวม 1060 2095 1963 1738 6,856 
  100 100 100 100 100 
*P<.05 

  
cramer's V = 0.3415 
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แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยา 
เพื่อการจัดการประมงปลาทู  
บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก 

 
ปวโรจน์ นรนาถตระกูล1* ฐิติพล เชื อมั่นคง2  

นันทชัย บุญจร3 และสมฤดี ศิริรัตน์2 
1กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร 

รหัสทะเบียนวิจัย 56-0407-56090 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาอัตราการจับ องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ า และ
ความยาวปลาทูจากอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
โดยการเก็บข้อมูลจากเรือประมงที่ใช้เครื่องมือชนิดอวนล้อมจับ
ที่ท าการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนกลาง 
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2556 พบว่า มีอัตราการจับ
สัตว์น้ า 2,512.96 กิโลกรัม/วัน องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าหลกั 
ได้แก่ ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ปลาหลังเขียวจุด 
(Sardinella gibbosa) และปลาลัง (R. kanagurta) คิดเป็น
ร้อยละ 44.64 11.58 และ 7.36 ของปริมาณสัตว์น้ าทั้งหมด 
ตามล าดับ ปลาทูที่จับได้มีความยาวอยู่ในช่วง 8.75-23.25 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 15.49±2.28 เซนติเมตร ปลาทู 
ที่จับได้ร้อยละ 88.65 มีความยาวน้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์
ของเพศเมีย   

การวิเคราะห์ผลผลิตและมูลค่าปลาทูบริเวณอ่าวไทย 
ฝั่งตะวันตกในสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น 2 สถานการณ์ ได้แก่ 
ก าหนดให้ปลาทูขนาดเล็กในปี 2556 ไม่ถูกจับโดยเครื่องมือ
ชนิดอวนล้อมจับ และปล่อยให้เจริญเติบโตจนถึงขนาดแรก
สืบพันธุ์ และก าหนดให้ปลาทูที่ถูกจับทั้งหมดในปี 2556 
เจริญเติบโตต่อไปในช่วงเวลา 3 เดือน และท าการปรับระดับ
การลงแรงประมงตั้งแต่ 0.0-4.0 โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ-
ชีววิทยา พบว่า ในปี 2556 มีปริมาณการจับปลาทูจากเครื่องมือ
ชนิดอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 72,350 ตัน 
มูลค่า 2,320.48 ล้านบาท เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนปลาทูขนาดเล็ก
ซึ่งมีความยาวน้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์โดยใช้ผลการศึกษา
การกระจายความถี่ความยาว พบว่า ปลาทูปริมาณ 58,667 ตัน 
เป็นปลาทูขนาดเล็ก มีมูลค่า 1,826.57 ล้านบาท หากก าหนดให้
ปลาทูขนาดเล็กดังกล่าวไม่ถูกจับ โดยสัมประสิทธิ์การตาย 
โดยการประมงเท่ากับ 0 และปล่อยให้เจริญเติบโตจนถึง
ขนาดแรกสืบพันธ์ุ จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 73,421 ตัน และมี
มูลค่า 2,569.72 ล้านบาท ส าหรับกรณีก าหนดให้ปลาทูที่ถูกจับ
ทั้งหมดในปี 2556 เจริญเติบโตต่อไปในช่วงเวลา 3 เดือน 

และสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมงเท่ากับ 0 เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลา 3 เดือน ผลผลิตปลาทูท้ังหมดจะลดลงเหลือ 66,476 ตัน 
แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2,341.67 ล้านบาท โดยผลผลิตและมูลค่า
จะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของระดับการลงแรงประมงทั้ง 2 
สถานการณ์ 
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยา ปลาทู อ่าวไทย 

การจัดการประมง 
*ผู้รับผิดชอบ: 50 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2940-6148 
e-mail: pavarotn@gmail.com 
 

ค าน า 
 

ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้ข้อมูลจากแบบจ าลองทาง
เศรษฐกิจ -ชีววิทยาเพื่อการจัดการประมงในอ่าวไทย 
แบบจ าลองดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องเศรษฐกิจภาคประมง
โดยรวม (FAO, 2001a; FAO, 2001b) ท าให้จ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลจ านวนมาก จึงไม่มีการน ามาใช้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ 
แบบจ าลองที่น ามาใช้เพื่อการจัดการประมงในอดีตอีกส่วนหนึ่ง 
เป็นแบบจ าลองที่ไม่มีการผสมผสานระหว่างข้อมูลทางด้านชีววิทยา
และเศรษฐกิจ ดังนั้นแบบจ าลองที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้จึงเน้น
ด้านการเงินของทรัพยากรสัตว์น้ าซึ่งต้องใช้ข้อมูลทางด้านชีววิทยา
และเศรษฐกิจร่วมกัน  

ในปัจจุบันทรัพยากรประมงอยู่ในสภาวะการท าประมง
เกินก าลังผลิตจนเติบโตไม่ทัน (growth overfishing) วิธีหนึ่ง
ที่น ามาประเมินสภาวะการท าประมงเกินก าลังผลิตจนเติบโต
ไม่ทัน คือ แบบจ าลองผลผลิตต่อหน่วยทดแทน (Yield-per-
recruit model; YPR; Beverton and Holt, 1957) ซึ่งใช้ท านาย
ผลผลิตสัตว์น้ าในภาวะที่รูปแบบการท าประมงไม่เปลี่ยนแปลง
เป็นระยะเวลานาน (steady state model) โดยที่สัตว์น้ าจะอยู่ใน
ภาวะการประมงเช่นนี้ตั้งแต่สัตว์น้ ามีอายุทดแทน (age at 
recruitment; Sparre and Venema, 1992) แบบจ าลองผลผลิต
ต่อหน่วยทดแทนสามารถอธิบายสถานะการใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มสัตว์น้ าในสภาวะการประมงปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะ
แผนการจัดการการประมงเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในอนาคต 

อย่างไรก็ตามผลผลิตต่อหน่วยทดแทนให้ความสนใจ
เฉพาะผลผลิตสัตว์น้ าเท่านั้น โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสัตว์น้ าจะมีราคาเพิ่มขึ้นตามขนาด
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น  (Gates, 1974; Hilborn and Walters, 1992)  
การจับสัตว์น้ าที่มีขนาดใหญน่อกเหนือจากจะเป็นการเพิ่มผลผลิต
แล้วจะส่งผลให้ชาวประมงได้ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งยังท าให้พ่อแม่พันธุ์มีโอกาสให้ลูกสัตว์น้ าเพื่อเข้ามาทดแทน
ในข่ายการประมง นอกจากนี้แล้วในการออกท าการประมง 
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ชาวประมงต้องการรายได้ในระดับสูงสุด มากกว่าต้องการผลผลิต
ในระดับสูงสุดแต่น ามาจ าหน่ายได้ในราคาต่ า (Lindebo et al., 
2007) ดังนั้นแผนการจัดการประมงควรเพิ่มมุมมองในด้านเศรษฐกิจ
ควบคู่กับขอ้มูลทางด้านผลผลิตสัตว์น้ า 

จากการพัฒนาเครื่องมือประมงและเทคโนโลยีการประมง 
และการเพิ่มขึ้นของจ านวนและขนาดของเรือประมงอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ปริมาณการจับปลาทูมีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ ในปี 2541 
มีปริมาณการจับปลาทูในอ่าวไทยรวมทุกเครื่องมือเท่ากับ 
107,083 ตัน จากนั้นผลจับลดลงเหลือ 85,260 ตัน ในปี 2551 
จะเห็นว่าในช่วง 10 ปี ปริมาณการจับลดลงกว่า 22,000 ตัน 
ในด้านมูลค่าของปลาทูในอ่าวไทย พบว่า มูลค่าของปลาทูลดลง
จาก 3,393 ล้านบาท ในปี 2541 ลดลงเหลือ 2,504 ล้านบาท 
ในปี 2551 (กรมประมง, 2544, 2553) 

การพัฒนาแบบจ าลองนี้จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดหา
ข้อมูลเพื่อปรับปรุง ติดตาม และประมวลผลของมาตรการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า โดยเฉพาะปลาทู ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบจ าลองมูลค่าต่อหน่วยทดแทนนี้สามารถน าไปใช้วางแผน 
การจัดการประมงควบคู่กับข้อมูลจากแบบจ าลองผลผลิตต่อ
หน่วยทดแทน และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากร
สัตว์น้ าอื่น ๆ ได้ด้วย   
 

วัตถุประสงค์ 
 
1. ศึกษาอัตราการจับ องค์ประกอบสัตว์น้ า และความยาวปลาทู
จากอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
2. วิเคราะห์ผลผลิตและมูลค่าปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยา 
 

วิธีด าเนินการ 
 
1. วิธีรวบรวมข้อมูล 

สถานที่เก็บข้อมูล ออกส ารวจและรวบรวมข้อมูลจาก
เครื่องมืออวนด า ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพ 
ในการจับปลาทูและมีการใช้เครื่องมือนี้มาอย่างต่อเนื่อง  
โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 ถึง ธันวาคม  
ปี 2556 รวม 12 ครั้ง บริเวณท่าเทียบเรือประมงในเขตอ่าวไทย
ตอนใน และอ่าวไทยตอนกลาง มีพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ สถานที่เก็บข้อมูล 
อ่าวไทยตอนใน 1. ท่าเทียบเรือประมง อ.แสมสาร จ.ชลบุรี 
 2. ท่าเทียบเรือประมง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 3. ท่าเทียบเรือประมง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 4. ท่าเทียบเรือประมง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 5. ท่าเทียบเรือประมง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
 6. ท่าเทียบเรือประมง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
 7. ท่าเทียบเรือประมง อ.ปราณบุรี  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
อ่าวไทยตอนกลาง 8. ท่าเทียบเรือประมง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 9. ท่าเทียบเรือประมง อ.เมือง จ.ชุมพร 
 10. ท่าเทียบเรือประมง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
 
2. วิธีรวบรวมข้อมูล 

2.1 สัมภาษณ์ไต้ก๋งเรือหรือผู้ช่วยถึงแหล่งท าการประมง 
จ านวนวันท าการประมง จ านวนครั้งที่ลงอวน ปริมาณการจับ 
และวิธีท าการประมง พร้อมทัง้รวบรวมข้อมูลปริมาณการน าสัตว์น้ า
ขึ้นมาจ าหน่ายจากเจ้าของแพปลา 

2.2 สัมภาษณ์เจ้าของเจ้าของเรือ ไต้ก๋ง พ่อค้าคนกลาง 
หรือเจ้าของแพปลา ถึงราคาสัตว์น้ า  

2.3 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าในห้องหรือถังเก็บสัตว์น้ า ห้อง
หรือถังละ 2-3 เข่ง หรือประมาณ 40-50 กิโลกรัม แยกชนิด 
วัดความยาวเหยียด (total length, TL) ของปลาทู (Rastrelliger 
brachysoma) เป็นเซนติเมตร ช่ังน้ าหนักเป็นกรัม จ านวน 100 ตัว 
ส่วนที่เหลือช่ังน้ าหนักโดยไม่ต้องนับจ านวนตัว ถ้าจ านวนปลาทู
ไม่ครบ 100 ตัว จะวัดขนาดความยาวและช่ังน้ าหนักเท่าที่ 
สุ่มตัวอย่างได้เท่าน้ัน 

2.4 รวบรวมข้อมูลราคาปลาทูท่ีจ าหน่าย ณ ท่าเทียบเรือ
ที่ข้ึนสัตว์น้ า โดยการสัมภาษณ์ชาวประมงและผู้ประกอบการ
แพปลา 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์อัตราการจับสัตว์น้ า (catch per unit effort: 
CPUE) ของการท าประมงอวนล้อมจับ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/วัน 
จากสมการ  
 

𝐶𝑃𝑈𝐸  
∑   

 
   

∑   
 
   

 

 
เมื่อ CPUE = อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/วัน) 

 Wi = น้ าหนักสัตว์น้ าท่ีจับได้ทั้งหมด  
     (กิโลกรัม) ของเรือตัวอย่างล าที่ i 
 Di = จ านวนวันท่ีท าการประมงของ 
     เรือตัวอย่างล าที่ i 
 i = เรือตัวอย่างล าที่ 1, 2, 3, ... , n 
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3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าจากการท าประมง
อวนด า มีหน่วยเป็นร้อยละ (%) จากสมการ 
 

𝐶j  
∑   𝑗

 
   

∑   
 
   

     

 
เมื่อ Cj = องค์ประกอบของสัตว์น้ าชนิด j (ร้อยละ) 

 wij = น้ าหนักสัตว์น้ าชนิด j ที่จับได้  
   (กิโลกรัม) ของเรือตัวอย่างล าที่ i 

 Wi = น้ าหนักสัตว์น้ าท่ีจับได้ทั้งหมด  
   (กิโลกรัม) ของเรือตัวอย่างล าที่ i 

 i = เรือตัวอย่างล าที่ 1, 2, 3, ... , n 
 

3.3 วิเคราะห์ขนาดของปลาทูท่ีจับได้จากการท าประมง
อวนล้อมจับ โดยน าข้อมูลความยาวมาหาค่าความยาวเฉลี่ย 
ต่ าสุด สูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสมการ 
 

�̅�  
∑ 𝑋   

 
   

∑   
 
   

 

 
เมื่อ X = ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 

 xi = ค่ากึ่งกลางอันตรภาคชั้นท่ี i 
 fi = ความถี่ของอันตรภาคชั้นท่ี i 
 i = อันตรภาคชั้นท่ี 1, 2, 3, ... , n 
 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหาได้จากสมการ 
 

𝑆   √
∑   (𝑥  �̅�)  

   

∑   
 
     

 

 
เมื่อ SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

fi = ความถี่ของอันตรภาคชั้นท่ี i 
 xi = ค่ากึ่งกลางอันตรภาคชั้นท่ี i 
 x = ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
 I = อันตรภาคชั้นท่ี 1, 2, 3, ... , n 
 
3.4 วิเคราะห์ผลผลิตและมูลค่าปลาท ู
ด าเนินการวิเคราะห์แบบจ าลองผลผลิตและมูลค่าปลาทู

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (อ่าวไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนกลาง) 
โดยปรับค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (fishing 
mortality: F) ที่ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ 0.00-4.00 เพื่อแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตและมูลค่าปลาทูตามสถานการณ์ที่
ก าหนดขึ้น 2 สถานการณ์ คือ 1) ก าหนดให้ปลาทูขนาดเล็ก 
ในปี 2556 ไม่ถูกจับโดยเครื่องมือชนิดอวนล้อมจับ และปล่อย

ให้เจริญเติบโตจนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์ และ 2) ก าหนดให้ปลาทู
เจริญเติบโตต่อไปในช่วงเวลา 3 เดือน โดยมีสมมติฐานว่าปลาทู
ที่ขนาดต่าง ๆ ในปี 2556 ถูกจับพร้อมกันในคราวเดียว และ
ปล่อยให้เจริญเติบโตในช่วงเวลา 3 เดือน โดยมีระดับการลงแรง
ประมงแตกต่างกันตั้งแต่ 0.0-4.0  

3.4.1 แบบจ าลองผลผลิตและมูลค่าปลาทู ในกรณี
ปล่อยให้ปลาทูขนาดเล็กที่จับได้จากอวนล้อมจับเจริญเติบโต
จนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี ้ 

1) ค านวณหาน้ าหนักของปลาทูที่ความยาวต่าง ๆ โดยใช้
สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ าหนัก (length-
weight relationship; Sparre and Venema, 1992) ดังนี้  

 
   ̅̅ ̅     

  
 
เมื่อ Wi = น้ าหนักตัวเฉลี่ยในอันตรภาคชั้นท่ี i  

   (กรัม) 
Li = ความยาวก่ึงกลางอันตรภาคชั้นท่ี i  

   (เซนติเมตร) 
a = จุดตัดแกน Y (Y-intercept) 
b = ความชันของเส้น (Slope) 

 
การศึกษาครั้งนี้ใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาว

กับน้ าหนักของปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนบนถึงตอนกลาง  
โดยทัศพล และคณะ (2550) รายงานว่าค่า a เท่ากับ 0.0074 
และค่า b เท่ากับ 3.1670 

 
2) ค านวณหาน้ าหนักปลาทูทั้งหมดที่ถูกจับในแต่ละ

อันตรภาคชั้น ตามสมการ 
 

    
      ̅̅ ̅

∑ (     ̅̅ ̅) 
   

 𝑆 

 
เมื่อ Ti = น้ าหนักทั้งหมดที่ถูกจับใน 

   อันตรภาคชั้นท่ี i (กิโลกรัม) 
 fi = น้ าหนักตัวเฉลี่ยในอันตรภาคชั้นท่ี i  

   (กรัม) 
wi = จ านวนตัวในอันตรภาคชั้นท่ี i 
S = ปริมาณการจับปลาทูท้ังหมด (กิโลกรัม) 
i = อันตรภาคชั้นท่ี 1, 2, 3, ... , n 
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3) ค านวณหาจ านวนตัวทั้งหมดที่ถูกจับในแต่ละอันตรภาคช้ัน 
ตามสมการ 

 

   
  

  ̅̅ ̅
 

 
เมื่อ Ni = จ านวนตัวที่ถูกจับในอันตรภาคชั้นท่ี i 

Ti = น้ าหนักทั้งหมดที่ถูกจับใน 
   อันตรภาคชั้นท่ี i (กิโลกรัม) 

wi = น้ าหนักตัวเฉลี่ยในอันตรภาคชั้นท่ี i  
   (กิโลกรัม) 

       
4) ค านวณหาจ านวนตัวปลาทูที่มีความยาวน้อยกว่า

ขนาดแรกสืบพันธุ์ที่รอดตายและมีการเจริญเติบโต โดยใช้
แบบจ าลองการลดจ านวนแบบยกก าลัง (exponential decay 
model) (Sparre and Venema, 1992) โดยมีข้อก าหนดว่า
ประชากรเป็นแบบปิด (close population) คือ ไม่มีการอพยพเข้า
หรือออกของประชากรสัตว์น้ า การลดลงของประชากรสัตว์น้ า
เกิดจากการตายเพียงอย่างเดียว ดังนี ้

 
    

           

        
เมื่อ Ntm = จ านวนตัวของปลาทูท่ีมีความยาว 

   น้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุ  
   ซึ่งเจริญเติบโตจนถึงขนาดแรกสืบพันธ์ุ  
   ในอันตรภาคชั้นท่ี i 

 Ni = จ านวนตัวที่ถูกจับในอันตรภาคชั้นท่ี i 
Z = สัมประสิทธ์ิการตายรวม  

   (total mortality) 
t = ช่วงอายุท่ีแตกต่างเมื่อสัตว์น้ า 

   เจริญเติบโตจนได้ขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
สัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) ประกอบด้วยสัมประสิทธิ์

การตายโดยธรรมชาติ (M) ซึ่งเท่ากับ 3.53 (FAO, 1996) 
และสัมประสิทธิ์การตายเนื่องจากการท าประมง (F) ซึ่งก าหนดให้
มีค่า 0.0-4.0 และการศึกษาครั้งนี้ใช้ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาทู
ในอ่าวไทยซึ่งเท่ากับ 17.95 เซนติเมตร (ทัศพล และคณะ, 
2550) 

 
5) ค านวณช่วงอายุที่แตกต่างกัน (t หรือ tt - t0) เมื่อปลาทู

ในแต่ละอันตรภาคช้ันเจริญเติบโตจนได้ขนาดแรกสืบพันธุ์ 
โดยดัดแปลงสมการของ von Bertalanffy Growth Equation 
(Sparre and Venema, 1992) ดังนี ้

 
     (     (     )) 

เมื่อ Lt = ขนาดความยาวของสัตว์น้ าเมื่อมีอายุ t  
   (เซนติเมตร) 

 L = ขนาดความยาวอนันต์ (เซนติเมตร) 
K = สัมประสิทธ์ิการเจริญเติบโต 
tm = อายุของปลาทูท่ีขนาดแรกสืบพันธ์ุ (ปี) 
ti = อายุของปลาทูท่ีความยาวกึ่งกลาง 

   อันตรภาคชั้นท่ี i (ปี) 
การศึกษาครั้งนี้ใช้สัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต (K) เท่ากับ 

2.5 (FAO, 1996)  
 
6) ค านวณหาน้ าหนักของปลาทูที่หลุดรอดจากการตาย

โดยธรรมชาติ และเจริญเติบโตจนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์  
โดยใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนัก 

 
      

  
 
เมื่อ wm = น้ าหนักปลาทูท่ีขนาดแรกสืบพันธุ์ (กรัม) 
 Lm = ขนาดแรกสืบพันธ์ุของปลาทู  

   (เซนติเมตร) 
 a = จุดตัดแกน Y (Y-intercept) 
 b = ความชันของเส้น (Slope) 
 
7) ค านวณหาน้ าหนักทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อปลาทูเจริญเติบโต

ถึงขนาดแรกสืบพันธุ ์
 

          
 
เมื่อ Wm = น้ าหนักรวมของปลาทูเมื่อมี 

   ขนาดแรกสืบพันธ์ุ (กรัม) 
 Ntm = จ านวนตัวของปลาทูท่ีมีความยาว 

   น้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุซึ่ง 
   เจริญเติบโตจนถึงขนาดแรกสืบพันธ์ุ 

 wm = น้ าหนักปลาทูท่ีขนาดแรกสืบพันธ์ุ  
   (กรัม) 

 
8) ค านวณหามูลค่าของปลาทูท่ีหลุดรอดจากการตายจนโต

ถึงขนาดแรกสืบพันธุ์ โดยใช้ราคาปลาทูคูณกับน้ าหนักปลาทู 
ที่ขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ค านวณได้ (Wm) เพื่อประมาณมูลค่า
ของปลาทูท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
           𝑃  
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เมื่อ Vexp = มูลค่าของปลาทูขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
   ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 Wm = น้ าหนักรวมของปลาทูเมื่อมี 
   ขนาดแรกสืบพันธ์ุ (กิโลกรัม) 

 Pm = ราคาปลาทเูมื่อมีขนาดแรกสืบพันธ์ุ  
   (บาท/กิโลกรัม) 

 
3.4.2 แบบจ าลองผลผลิตและมูลค่าปลาทู ในกรณี

ก าหนดสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมงที่ระดับต่าง ๆ 
ในช่วงเวลา 3 เดือน มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้  

1) ค านวณตามขั้นตอนท่ี 1) - 4) ในข้อ 3.4.1 
2) ค านวณหาจ านวนตัวปลาทูท่ีรอดตายและมีการเจริญเติบโต

ในช่วงเวลา 3 เดือน โดยใช้แบบจ าลองการลดจ านวนแบบยกก าลัง 
(exponential decay model) (Sparre and Venema, 1992) 
โดยมีข้อก าหนดว่าประชากรเป็นแบบปิด (close population) 
คือ ไม่มีการอพยพเข้าหรือออกของประชากรสัตว์น้ า การลดลง
ของประชากรสัตว์น้ าเกิดจากการตายเพียงอย่างเดียว ดังนี ้

 
    

           
  
เมื่อ Ntai = จ านวนตัวของปลาทูท่ีเจริญเติบสิ้นสุด 

   เดือนที่ 3 ในอันตรภาคชั้น i 
 Ni = จ านวนตัวท่ีถูกจับในอันตรภาคชั้นท่ี i 
 Z = สัมประสิทธ์ิการตายรวม  

   (total mortality) 
 t = ช่วงอายุท่ีแตกต่างเมื่อสัตว์น้ า 

   เจริญเติบโตจนได้ขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
โดยก าหนดให้ t มีค่าเท่ากับ 0.25 ปี และปรับ

สัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (F) ให้อยู่ในช่วง 0.0-4.0 
 
3)  ค านวณหาน้ าหนักของปลาทูท่ีหลุดรอดจากการตาย

โดยธรรมชาติ และเจริญเติบโจจนสิ้นสุดเดือนที่ 3 โดยใช้สมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนัก 

 
   

    
  

  
เมื่อ wai = น้ าหนักปลาทูท่ีขนาดความยาวเมื่อ 

   สิ้นสุดเดือนที่ 3 ในอันตรภาคช้ัน i (กรัม) 
 La = ขนาดความยาวเมื่อเจริญเติบโตจน 

   สิ้นสุดเดือนที่ 3 ในอันตรภาคชั้น i  
   (เซนติเมตร) 

 a = จุดตัดแกน Y (Y-intercept) 
 b = ความชันของเส้น (Slope) 

4) ค านวณหาน้ าหนักทั้งหมดที่ เกิดขึ้นเมื่อปลาทู
เจริญเติบโตจนสิ้นสุดเดือนที่ 3 

 
       

    
 

 
เมื่อ Wa = น้ าหนักปลาทูท้ังหมดที่ขนาดความยาว 

   เมื่อสิ้นสุดเดือนท่ี 3 

 Nta = จ านวนตัวของปลาทูท่ีเจริญเติบโต 
   จนสิ้นสุดเดือนที่ 3 ในอันตรภาคชั้นท่ี i 

 wai = น้ าหนักปลาทูท่ีความยาวเมื่อสิ้นสุด 
   เดือนที่ 3 ในอันตรภาคชั้นท่ี i (กรัม) 

 
5) ค านวณหามูลค่าของปลาทูที่หลุดรอดจากการตาย

จนสิ้นสุดเดือนที่ 3 โดยใช้ราคาปลาทูคูณกับน้ าหนักปลาทู 
ที่ขนาดความยาวเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 3 (Wa) เพื่อประมาณมูลค่า
ของปลาทูท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
           𝑃  

 
เมื่อ Vexp = มูลค่าของปลาทูท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

   เมื่อสิ้นสุดเดือนท่ี 3 

 Wa = น้ าหนักรวมของปลาทูท่ีขนาด 
   ความยาวเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 3 (กิโลกรัม) 

 Pa = ราคาปลาทูท่ีขนาดความยาวเมื่อสิ้นสุด 
   เดือนที่ 3 (บาท/กิโลกรัม) 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 
1. อัตราการจับ องค์ประกอบสัตว์น  า และความยาวปลาทู
จากอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก 

การท าการประมงอวนล้อมจับบริ เวณอ่าวไทยฝั่ ง
ตะวันตก (อ่าวไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนกลาง) ปี 2556 
มีอัตราการจับสัตว์น้ า 2,512.96 กิโลกรัม/วัน สัตว์น้ าที่จับได้
ประกอบด้วยปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ร้อยละ 44.64 
ของปริมาณสัตว์น้ าทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ปลาหลังเขียวจุด 
(Sardinella gibbosa) และปลาลัง (R. kanagurta) ร้อยละ 
11.58 และ 7.36 ตามล าดับ  

ปลาทูที่จับได้มีความยาวอยู่ ในช่วง 8.75 -23.25 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 15.49±2.28 เซนติเมตร ซึ่ง
มากกว่าขนาดเล็กสุดที่เริ่มมีรังไข่สมบูรณ์ (minimum maturity 
size) ซึ่งเท่ากับ 14.30 เซนติเมตร (ปิยวรรณ และคณะ, 2562) 
แต่น้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ (size at first maturity) ของ
ปลาทูเพศเมียในอ่าวไทย ซึ่งเท่ากับ 17.95 เซนติเมตร (ทัศพล 
และคณะ, 2550) ปลาทูที่จับได้ร้อยละ 88.65 มีความยาว
น้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุของเพศเมีย (ภาพท่ี 1)  
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ตารางที่ 1  องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมง
อวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2556 

 

ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร ์
องค์ประกอบ 

(ร้อยละ) 
ปลาทู Rastrelliger brachysoma 44.64 
ปลาหลังเขียวจุด Sardinella gibbosa 11.58 
ปลาลัง Rastrelliger kanagurta 7.36 
ปลาทูแขก Decapterus maruadsi 4.35 
ปลาแป้น Leiognathidae 4.28 
ปลาโอลาย Euthynnus affinis 3.88 
ปลาสีกุนบั้ง Atule mate 2.24 
หมึกกล้วย Uroteuthis (Photololigo) 

duvaucelii 
1.93 

ปลาสีกุนตาโต Selar crumenophthalmus 1.90 
ปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis 1.70 
ปลาหลังเขียวสั้น Sardinella albella 1.51 
ปลาแข้งไก่ Megalaspis cordyla 1.49 
ปลาสีกุนเขียว Alepes djedaba 1.41 
ปลาน้ าดอกไม้ Sphyraena spp. 1.33 
ปลาโอด า Thunnus tonggol 1.08 
สัตว์น้ าอื่น ๆ  9.32 

 

 
ภาพที่ 1  การกระจายความถี่ความยาวของปลาทูท่ีจับได้จาก

อวนล้อมจับบรเิวณอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2556 
หมายเหตุ:     คือ ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาทูเพศเมีย

เท่ากับ 17.55 เซนติเมตร (ทัศพล และคณะ, 2550)    
 
2. ผลผลิตและมูลค่าปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันตกโดย
ใช้แบบจ าลองทางเศรษฐกจิ-ชีววิทยา 

ในปี 2556 ปริมาณการจับปลาทูในอ่าวไทยเท่ากับ 
127,206 ตัน โดยมีปริมาณการจับจากบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
(เขตสถิติการประมงทะเลที่ 2 และ 3) เท่ากับ 93,587 ตัน 
แบ่งเป็นปริมาณการจับจากเครื่องมือชนิดอวนล้อมจับ 72,350 
ตัน และเครื่องมือชนิดอื่น ๆ 21,237 ตัน (กรมประมง, 2558) 
ซึ่งเห็นได้ว่า อวนล้อมจับเป็นเครื่องมือหลักที่จับปลาทู  
โดยปริมาณการจับปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกร้อยละ 
77.31 มาจากเครื่องมือชนิดอวนล้อมจับ 

2.1 แบบจ าลองผลผลิตปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
2.1.1 การวิเคราะห์ผลผลิตปลาทูที่การตายโดยการประมง

ระดับต่าง ๆ  ในกรณีปล่อยให้ปลาทูขนาดเล็กที่จับได้จากอวนล้อมจับ
เจริญเติบโตจนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์ 

เมื่อน าปริมาณการจับปลาทูจากอวนล้อมจับปริมาณ 
72,350 ตัน มาวิเคราะห์สัดส่วนปลาทูขนาดเล็ก โดยน าการกระจาย
ความถี่ความยาวปลาทูที่จับได้จากอวนล้อมจับมาเปรียบเทียบ
กับขนาดแรกสืบพันธุ์ หากปลาทูมีความยาวน้อยกว่าขนาด
แรกสืบพันธุ์ถือว่าเป็นปลาทูขนาดเล็ก พบว่า ปลาทูปริมาณ 
58,667 ตัน เป็นปลาทูขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 81.09 ของปริมาณ
ปลาทูที่จับได้ในเขตอ่าวไทยฝั่งตะวันตก โดยมีจ านวนตัว 
1,375.66 ล้านตัว หากปล่อยให้กลุ่มประชากรปลาทูขนาดเล็ก
ในปี 2556 เจริญเติบโต โดยไม่มีการท าการประมงปลาทู
ขนาดเล็ก หรือการตายโดยการประมง (fishing mortality: F) 
เท่ากับ 0 จะมีปลาทูเหลือรอดถึงขนาดแรกสืบพันธุ์จ านวน 
1,059.17 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิต 73,421 ตัน หากเพิ่ม 
การลงแรงประมงซึ่งท าให้การตายโดยการประมงเพิ่มขึ้น 
จะท าให้ปริมาณปลาทูท่ีเหลือรอดถึงขนาดแรกสืบพันธ์ุน้อยลง 
ในกรณีเพิ่มการลงแรงประมงในระดับ F=2 จะท าให้ปลาทู
เหลือรอดถึงขนาดแรกสืบพันธุ์จ านวน 992.69 ล้านตัว คิดเป็น
ผลผลิต 68,812 ตัน (ภาพที่ 2) เนื่องจากการเพิ่มการลงแรงประมง
จะท าให้ปลาทูขนาดเล็กถูกจับเพิ่มมากขึ้น จึงเหลือปลาทู 
ที่เหลือรอดถึงขนาดแรกสืบพันธ์ุน้อยลง 
 

 
ภาพที่ 2  แบบจ าลองผลผลติและมูลค่าปลาทูบรเิวณอ่าวไทย

ฝั่งตะวันตกท่ีการตายโดยการประมงระดับต่าง ๆ  
กรณีปล่อยให้ปลาทูขนาดเล็กที่จับได้จากอวนล้อมจับ
เจริญเติบโตจนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์ 

 
2.1.2 การวิเคราะห์ผลผลิตปลาทูที่การตายโดยการประมง

ระดับต่าง ๆ ในช่วงเวลา 3 เดือน 
จากสมติฐานว่าปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกถูกจับ

จากอวนล้อมจับพร้อมกันปริมาณ 72,350 ตัน ในปี 2556 
และมีการจัดการปริมาณการลงแรงประมงในระดับต่าง ๆ 
ในช่วงเวลา 3 เดือน โดยในกรณีไม่มีการลงแรงประมง 
จากอวนล้อมจับ (F=0) ปริมาณผลผลิตปลาทูจะลดลง 
จาก 72,350 ตัน เป็น 66,476 ตัน เนื่องจากปลาทูบางส่วน

88.65%    11.35% 
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จะตายตามธรรมชาติ หรือหากมีการลงแรงประมงเพิ่มขึ้น 
จะท าให้ปริมาณปลาทูท่ีเหลือรอดน้อยลง เช่น การเพิ่มการลงแรง
ประมงในระดับ F=2 จะท าให้ผลผลิตปลาทูลดลงเหลือ 
64,723 ตัน และผลผลิตปลาทูจะลดลงตามการเพิ่มระดับ 
การลงแรงประมง (ภาพที่ 3) เนื่องจากการเพิ่มการลงแรงประมง
จะลดโอกาสการเจริญเติบโตของปลาทูเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ไม่มีการท าการประมง 
ปลาทูสามารถวางไข่เพื่อให้สัตว์น้ ารุ่นใหม่เข้ามาในข่าย 
การประมงได้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้วิเคราะห์ผลผลิตที่ได้
จากสัตว์น้ ารุ่นใหม่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ 
และผลการศึกษาด้านชีววิทยาวิทยาของปลาทู เช่น พารามิเตอร์
การเติบโต (growth parameter: K) อัตราส่วนเพศของปลาท ู
และความดกไข่ เป็นต้น รวมทั้งอาจต้องศึกษาอัตราการรอดตาย
ของปลาทูในธรรมชาติเพิ่มเติม 

 
 

 
ภาพที่ 3  แบบจ าลองผลผลิตและมูลค่าปลาทูบริเวณอ่าวไทย

ฝั่งตะวันตกที่การตายโดยการประมงระดับต่าง ๆ 
กรณีมีการจัดการปริมาณการลงแรงประมงใน
ช่วงเวลา 3 เดือน 

 
2.2 แบบจ าลองมูลค่าปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
2.2.1 การวิเคราะห์มูลค่าปลาทูที่การตายโดยการประมง

ระดับต่าง ๆ ในกรณีปล่อยให้ปลาทูขนาดเล็กที่จับได้จาก 
อวนล้อมจับเจริญเติบโตจนถึงขนาดแรกสืบพันธ์ุ 

การจับปลาทูในเขตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกจากเครื่องมือ
ชนิดอวนล้อมจับ ปี 2556 ปริมาณ 72,350 ตัน มีมูลค่า 
2,320.48 ล้านบาท ซึ่งปลาทูขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์
มีมูลค่า 1,826.57 ล้านบาท หากปล่อยให้กลุ่มประชากรปลาทู
ขนาดเล็กในปี 2556 เจริญเติบโตโดยไม่มีการท าการประมง
ปลาทูขนาดเล็ก หรือ F = 0 และปล่อยให้ปลาทูเจริญเติบโต
จนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์จะมีมูลค่า 2,569.72 ล้านบาท หาก
เพิ่มการลงแรงประมงให้อยู่ในระดับ F = 2 ปลาทูที่เจริญเติบโต
จนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์จะมีมูลค่า 2,408.43 ล้านบาท (ภาพที่ 2) 
หรือ F = 4 ปลาทูท่ีเจริญเติบโตจนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์จะมีมูลค่า 
2,326.75 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าที่ได้จากการน าปลาทู
ขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 

2.2.2 การวิเคราะห์มูลค่าปลาทูที่ระดับการตายโดยการประมง
ต่าง ๆ ในช่วงเวลา 3 เดือน 

การวิเคราะห์มูลค่าปลาทูในกรณีไม่มีการท าการประมง
ด้วยเครื่องมือชนิดอวนล้อมจับ (F=0) ในระยะเวลา 3 เดือน 
พบว่า มูลค่าปลาทูจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,320.48 ล้านบาท 
เป็น 2,341.67 ล้านบาท ดังนั้น การหยุดการท าการประมง
สามารถเพิ่มมูลค่าปลาทูได้เนื่องจากปลาทูที่เจริญเติบโตขึ้น
จะมีมูลค่ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มการลงแรงประมง 
จะท าให้มูลค่าปลาทูลดลง เช่น ในกรณีมีการท าการประมง 
ที่ ระดับ F=2 มูลค่าของปลาทูจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 
2,284.57 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าวยังไม่รวมมูลค่าของ
ปลาทูรุ่นใหม่ที่เข้ามาในข่ายการประมงในช่วงเวลา 3 เดือน 

การวิเคราะหผ์ลผลติและมลูค่าของปลาทูในการศกึษาครัง้นี้ 
ใช้พารามิเตอร์การตายโดยการประมง (F) ที่ระดับต่าง ๆ 
ตั้งแต่ 0.0-4.0 ซึ่งเป็นค่าทางทฤษฎี โดยการตายรวมของสัตว์น้ า 
(total mortality: Z) ประกอบด้วยการตายโดยธรรมชาติ 
(natural mortality: M) และการตายโดยการประมง (fishing 
mortality: F) การวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์ การตายของ 
กลุ่มประชากร (stock) ที่แท้จริงนั้นสามารถด าเนินการได้ 
โดยใช้ฐานข้อมูลความยาวของสัตว์น้ ามาวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิ
การตายรวมและสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ ด้วยวิธีการ
ของ Beverton and Holt (Sparre and Venema, 1992) 
ส่วนสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมงเป็นส่วนต่างระหว่าง
สัมประสิทธิ์การตายรวมและสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ 
โดยการลงแรงประมงมีความสัมพันธ์กับการตายโดยการประมง 
( Kishida and Wada, 2 0 0 3 ; Marchal et al., 2 0 0 7 )  
เมื่อมีปริมาณการลงแรงประมงมากขึ้นจะท าให้สัมประสิทธิ์
การตายโดยการประมงมากขึ้น 

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ระดับการตายโดยการประมง
ที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ า จากการวิเคราะห์
ตามแบบจ าลองผลผลติและมูลค่าพบว่า การเพิ่มการลงแรงประมง
จะท าให้ ท าให้ผลผลิตและมูลค่าปลาทูลดลง เนื่องจากปลาทู
จะมีโอกาสถูกจับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการตัดวงจรชีวิตท าให้ปลาทู
ไม่สามารถเจรญิเติบโตเป็นพ่อแมพ่ันธุ์ได ้ในขณะที่ปลาทูขนาดเล็ก
ที่ถูกจับยังมีมูลค่าต่ ากว่าปลาทูขนาดใหญ่ การเพิ่มการลงแรงประมง
ยังเป็นการท าลายพันธุ์สัตว์น้ า และลดโอกาสการแพร่ขยายพันธุ์
ของปลาทู เนื่องจากปลาทูขนาดเล็กจะถูกจับไปก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ 
ท าให้ประชากรปลาทูรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในข่ายการประมงลดน้อยลง 
ในขณะที่การห้ามท าการประมงในช่วงเวลา 3 เดือน ถึงแม้จะท าให้
กลุ่มประชากรปลาทูลดปริมาณลงเนื่องจากการตายโดยธรรมชาติ 
แต่มูลค่าของปลาทูเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของประชากร
ปลาทูท าให้ปลาทูมีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มการลงแรง
ประมงจะท าให้ผลผลิตและมูลค่าของกลุ่มประชากรปลาทูลดลง 
โดยที่ระดับ F=0.60 ตลอดช่วงเวลา 3 เดือน จะให้มูลค่าปลาทู
ใกล้เคียงกับระดับการลงแรงประมงของอวนล้อมจับปี 2556 
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ซึ่งเท่ากับ 2,320.48 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้
ไม่ได้วิเคราะห์ผลผลิตและมูลค่าของปลาทูรุ่นใหม่ที่จะเข้ามา
ในข่ายการประมง โดยในกรณีไม่มีการท าการประมงปลาทู
ขนาดเล็ก ปลาทูบางส่วนสามารถวางไข่ได้เนื่องจากปลาทู
ขนาดเล็กสุดที่ เริ่มมีรังไข่สมบูรณ์ (minimum maturity 
size) เท่ากับ 14.30 เซนติเมตร (ปิยวรรณ และคณะ, 2562) 
และความยาวปลาทูที่เข้ามาทดแทน (length at recruitment) 
เท่ากับ 10.25 เซนติเมตร (FAO, 1986) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ความยาวกับอายุของปลาทูโดยใช้สมการการเติบโตของฟอน
เบอร์ทาแลนฟี (von Bertalanffy growth equation) (Sparre 
and Venema, 1992) พบว่า ปลาทูจะมีอายุ 90 วัน ในขณะเดียวกัน 
หากไม่มีการท าการประมงในช่วงเวลา 3 เดือน ปลาทูตั้งแต่
ขนาด 14.30 เซนติเมตรขึ้นไป ทั้งหมดสามารถวางไข่ได้ 
ดังนั้น ผลผลิตและมูลค่าของ ส าหรับการศึกษาสัมประสิทธิ์
การตายของปลาทูในอ่าวไทย พบว่า F มีค่าเท่ากับ 2.52 
(FAO, 1996) โดยปริมาณการลงแรงประมงสามารถจัดการได้
โดยหลายวิธีการ เช่น การควบคุมจ านวนวันท าการประมง 
การควบคุมจ านวนหรือความยาวของเครื่องมือท าการประมง 
หรือการห้ามท าการประมงในบางช่วงเวลา เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 
ศึกษาสภาวะการท าประมงอวนลากที่ขึ้นท่าในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาระหว่างเดือนมกราคม-
ธันวาคม ปี 2556 พบว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่มี 2 ประเภท คือ 
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก (ขนาดความยาวเรือ < 14 เมตร) 
และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง (ขนาดความยาวเรือ 14-18 
เมตร) โดยเรืออวนลากทั้ง 2 ประเภทท าการประมงตลอดปี 
ใช้เครื่องยนต์ขนาด 150-500 แรงม้า จ านวนลูกเรือ 3-6 คน 
และใช้ขนาดตาอวนก้นถุงประมาณ 22 มิลลิเมตร แต่เรืออวนลาก
แผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กท าการประมงในบริเวณที่มีความลึกน้ า 
12-30 เมตร บริเวณหน้าอ าเภอเมือง และระโนด จังหวัดสงขลา 
อ าเภอหัวไทร ปากพนัง สิชล และขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระยะเวลาออกท าการประมง 1-15 วัน/เที่ยว ส่วนเรืออวนลาก
แผ่นตะเฆ่ขนาดกลางท าการประมงอยู่บริเวณที่มีความลึกน้ า 
20-60 เมตร ตั้งแต่บริเวณหน้าจังหวัดสงขลา ขึ้นไปจังหวัด
นครศรีธรรมราช จนถึงเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาออกท าการประมง 5-20 วัน/เที่ยว 
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กมีอัตราการจับเฉลี่ยตลอด
การศึกษาเท่ากับ 17.493±2.634 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ผลจับ
ประกอบด้วยกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ร้อยละ 57.84 และกลุ่มปลาเป็ด 
ร้อยละ 42.16 ส่วนอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลางมีอัตราการจับ
เฉลี่ยตลอดการศึกษาเท่ากับ 81.624±23.928 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
ผลจับประกอบด้วย กลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ร้อยละ 50.15 
และกลุ่มปลาเป็ด ร้อยละ 49.85 ส าหรับขนาดความยาวเฉลี่ย
ของสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่จับได้โดยเรืออวนลาก
แผ่นตะเฆ่ขนาดกลางส่วนใหญ่มีขนาดสูงกว่าที่จับได้โดยเรือ
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก 
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Abstract 

 
The study on the fishery status of trawlers in 

Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces was 
conducted during January-December 2013. It was 
found that there were 2 types of otterboard trawlers, 
namely small otterboard trawlers (vessel length < 14 
meters) and medium otterboard trawlers (vessel 
length 14-18 meters). Both types of them operated 
throughout the year. They used trawl nets with 22 
millimeters of codend mesh size and were equipped 
with 150-500 horse-power engine and 3-6 manpower. 
However, small otterboard trawlers operated for  
1-15 days/trip in the areas of 12-30 meters of water 
depth of Muang and Ranot Districts, Songkhla Province, 
and Huasai, Pakphanang, Sichon and Kanom Districts, 
Nakhon Si Thammarat Province, whereas medium 
otterboard trawlers operated for 5-20 days/trip in 
the areas of 20-60 meters of water depth from 
Songkhla Province to Nakhon Si Thammarat Province 
and Koh Samui and Phangan of Surat Thani Province. 
The average catch per unit effort (CPUE) during the 
study period of small otterboard trawlers was 
17.493±2.634 kilogram/hour with the catch composition 
consisting of 57.84% of economic species group and 
42.16% of trash fish group. For medium otterboard 
trawlers, their average CPUE was 81.624±23.928 
kilogram/hour with the catch composition consisting 
of 50.15% of economic species group and 49.85% of 
trash fish group. The average sizes of economic 
species caught by medium otterboard trawlers 
were mostly bigger than the ones caught by small 
otterboard trawlers. 
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ค าน า 
 
ทรัพยากรสัตว์น้ าบริเวณอ่าวไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาพ

เสื่อมโทรมอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจทรพัยากร
สัตว์น้ าโดยเรือส ารวจของกรมประมงด้วยเครื่องมืออวนลาก
แผ่นตะเฆ่ ซึ่งมีอัตราการจับลดลงจาก 47.28 กก./ชม. ในปี 2520 
(กองประมงทะเล, 2536) เป็น 19.78 กก./ชม. ในปี 2550 
(ส านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล , 2552) และสัดส่วน
องค์ประกอบผลจับของสัตว์น้ าระหว่างสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ต่อสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดเล็กต่อปลาเป็ดมีการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกัน โดยสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนลดลง
และปลาเป็ดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการส ารวจในปี 2524  
พบสัดส่วนของสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต่อสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ขนาดเล็กต่อปลาเป็ดมีค่าเท่ากับ 55.16:18.82:26.02 (สุรพล 
และคณะ, 2528) จากนั้นเปลี่ยนแปลงเป็น 51:20:29 ในปี 
2532 (สรามิศร, 2537) 

เมื่อพิจารณาการจับสัตว์น้ าในอ่าวไทยส่วนใหญ่ พบว่า
มาจากเครื่องมือประมงอวนลาก โดยเป็นผลจับจากอวนลากแผ่นตะเฆ่
ร้อยละ 68.29 อวนลากคู่ร้อยละ 31.50 และอวนลากคานถ่าง
ร้อยละ 0.21 (กรมประมง, 2555) ซึ่งสัตว์น้ าที่จับได้มีทั้งกลุ่มสัตว์น้ า
เศรษฐกิจและปลาเป็ด โดยเฉพาะในปลาเป็ดนั้นพบลูกสัตว์น้ า
เป็นองค์ประกอบจ านวนมาก อีกทั้งยังพบเครื่องมือดังกล่าวรุกล้ า
เข้ามาท าประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกับ
เครื่องมือประมงพื้นบ้านซึ่งท าการประมงอยู่ในบริเวณนั้นอยู่เดิม 
เช่น อวนลอยกุ้ง อวนลอยปู เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ทั้งทางด้านทรัพยากรสัตว์น้ า เศรษฐกิจ และสังคม 

ดังนั้นการศึกษาสภาวะการประมงอวนลากที่ท าการประมง
ในเขตพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา  
ซึ่งพบว่าเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ า 
ที่ส าคัญในบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างจึ งมีความจ า เป็น  
เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์ชายฝั่งในบริเวณดังกล่าวต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 
1. ศึกษา วิธี แหล่ง และฤดูกาลท าการประมงของเรืออวนลาก
ที่ข้ึนท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
2. ศึกษาอัตราการจับสัตว์น้ าท่ีจับได้จากอวนลาก 
3. ศึกษาองค์ประกอบชนิดของสัตว์น้ าท่ีจับได้จากอวนลาก 
4. ศึกษาการกระจายขนาดความยาวของสัตว์น้ าชนิดที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจท่ีจับได้จากอวนลาก 
 

วิธีด าเนินการ 
 
1. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 

เก็บข้อมูลองค์ประกอบชนิด อัตราการจับ ขนาด ของสัตว์น้ า
ที่จับได้จากเครื่องมอือวนลาก 2 ประเภท ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่
ขนาดเล็ก (ขนาดความยาวเรือ < 14 เมตร) และอวนลากแผ่นตะเฆ่
ขนาดกลาง (ขนาดความยาวเรือ 14-18 เมตร) ซึ่งขึ้นท่าสัตว์น้ า
บริเวณอ าเภอสิชล อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 1) ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงธันวาคม ปี 2556 
 

 
ภาพที่ 1  สถานท่ีเก็บตัวอย่างอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ขึ้นท่า

บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ป ี2556 
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2. วิธีรวบรวมข้อมูล 
2.1 สุ่มตัวอย่างเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก และ

ขนาดกลางเป็นประจ าทกุเดือน เดือนละ 5 วันต่อจังหวัด 
2.2 สัมภาษณ์ข้อมูลแหล่งประมง ปริมาณการลงแรง

ประมง ปริมาณการจับสัตว์น้ าและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากเรือตัวอย่าง  

2.3 บันทึกผลจับสัตว์น้ าทั้ งหมดของเรือตัวอย่าง 
ในหน่วยกิโลกรัมโดยแยกสัตว์น้ าเป็น 2 กลุ่มใหญ่และจ าแนก
ชนิดตามคู่มือของ Carpenter and Niem (1998, 1999a, 
1999b, 2001a, 2001b) ดังนี ้

- กลุ่ ม สั ต ว์ น้ า เ ศ รษฐกิ จ  (economic fauna)  
เป็นกลุ่มสัตว์น้ าที่ใช้บริโภคซื้อขายกันในท้องตลาด บันทึก
น้ าหนักของสัตว์น้ าทุกชนิด โดยสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ล าละประมาณ 10-20 กิโลกรัมเพื่อแยกชนิดและช่ังน้ าหนัก
รวมแต่ละชนิด 

- กลุ่มปลาเป็ด (trash fish) หมายถึงปลาเบญจพรรณ
ขนาดเล็กที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น ซึ่งมีทั้งสัตว์น้ า
เศรษฐกิจขนาดเล็กและปลาเป็ดแท้ (กลุ่มสัตว์น้ าที่มีราคาต่ า
และมีขนาดเล็กแม้จะโตเต็มวัย) ปะปนกัน บันทึกน้ าหนักรวม
และสุ่มตัวอย่างปลาเป็ดล าละประมาณ 3-5 กิโลกรัมเพื่อแยกชนิด
และช่ังน้ าหนักรวมแต่ละชนิด 

2.4 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าเศรษฐกิจและสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ขนาดเล็ก น าแต่ละชนิดมาวัดความยาว หน่วยเป็นเซนติเมตร 
โดยกลุ่มปลาวัดความยาวเหยียด (total length, TL) ส่วนกลุ่มกุ้ง
วัดความยาวจากปลายกรีถึงปลายหาง (TL) 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์หาผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(catch per unit of effort, CPUE) ของเรือตัวอย่างแต่ละล า
มีหน่วยเป็นกิโลกรัม/ช่ัวโมง (กก./ชม.)  

3.2 วิเคราะห์หาอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ยของเรืออวนลาก
แต่ละประเภทโดยใช้สูตร 
 

n

cpue

CPUE

n

i

i
 1  

 
เมื่อ CPUE = อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลีย่ (กก./ชม.) 

icpue  = อัตราการจับสัตว์น้ าของเรือตัวอย่าง 
   ล าที่ i (กก./ชม.) 

n  = จ านวนเรือตัวอย่าง (ล า) 
 

3.3 วิเคราะห์องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าเป็นร้อยละต่อ
น้ าหนักสัตว์น้ าท้ังหมด 

3.4 วิเคราะห์หาความยาวล าตัวเฉลี่ยของสัตว์น้ าชนิดที่
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้สูตร 
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i
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i
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เมื่อ    x  = ความยาวล าตัวเฉลี่ย (ซม.) 

   ix  = ค่ากึ่งกลางอันตรภาคชั้นท่ี i (ซม.) 

   if  = ความถี่ของอันตรภาคชั้นท่ี i (ซม.) 
   N = จ านวนอันตรภาคชั้น 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 
1. วิธี แหล่ง และฤดูกาลท าการประมงของเรืออวนลากที่
ขึ นท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

1.1 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก 
เรือส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ตราอักษร การ์ดเนอร์ คัมมิน 

และฮีโน่ ขนาด 150-500 แรงม้า ใช้ขนาดตาอวนก้นถุง
ประมาณ 22 มิลลิเมตร ใช้แรงงานประมง 3-6 คน เรือที่เก็บ
ตัวอย่างส่วนใหญ่ลงอวนท าการประมงทั้งกลางวันและกลางคืน 
โดยออกท าการประมงตลอดทั้งปี ระยะเวลาออกท าการประมง 
1-15 วัน/เที่ยว มีการลงอวนวันละ 2-4 ครั้ง ๆ ละประมาณ 
3-6 ช่ัวโมง ความเร็วในการลากอวน 1.5-2.0 ไมล์ทะเล/ช่ัวโมง 
แหล่งท าการประมงอยู่บริเวณใกล้ฝั่ง ความลึกของน้ า 12-30 
เมตร ตั้งแต่บริเวณหน้าอ าเภอเมือง และระโนด จังหวัดสงขลา 
อ าเภอหัวไทร ปากพนัง สิชล และขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.2 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง 
เรือส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ตราอักษร การ์ดเนอร์ คัมมิน 

และฮีโน่ ขนาด 150-500 แรงม้า เช่นกัน ใช้ขนาดตาอวนก้นถุง
ประมาณ 22 มิลลิเมตร ใช้แรงงานประมง 3-6 คน เรือที่เก็บ
ตัวอย่างส่วนใหญ่ลงอวนท าการประมงทั้งกลางวันและกลางคืน 
โดยออกท าการประมงตลอดทั้งปี ระยะเวลาออกท าการประมง 
5-20 วัน/เที่ยว มีการลงอวนวันละ 2-4 ครั้ง ๆ ละประมาณ 
5-6 ช่ัวโมง ความเร็วในการลากอวน 1.5-2.0 ไมล์ทะเล/ช่ัวโมง 
แหล่งท าการประมงอยู่บริเวณห่างฝั่งออกไป ความลึกของน้ า 
20-60 เมตร ตั้งแต่บริเวณตั้งแต่หน้าจังหวัดสงขลาขึ้นไป
จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงเกาะสมุย และเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2. อัตราการจับสัตว์น  าที่จับได้จากอวนลาก 
2.1 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก 
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 17.493±2.634 กก./ชม. 

โดยพบว่ามีอัตราการจับสูงสุดในเดือนมีนาคม ปี 2556 เท่ากับ 
19.087±5.769 กก./ชม. รองลงมา คือ เดือนพฤศจิกายน ปี 2556 
เท่ากับ 18.769 กก./ชม. และต่ าสุดในเดือนธันวาคม ปี 2556 
เท่ากับ 10.645±5.499 กก./ชม. (ภาพท่ี 2) 

 

 
ภาพที่ 2  อัตราการจับเฉลีย่รายเดือนของอวนลากแผ่นตะเฆ่

ขนาดเล็กท่ีขึน้ท่าในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช 
และสงขลา ปี 2556 

 
2.2 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง 
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 37.613±13.778 กก./ชม. 

โดยพบว่ามีอัตราการจับสูงสุดในเดือนธันวาคม ปี 2556 เท่ากับ 
81.624±23.928 กก./ชม. รองลงมา คือ เดือนตุลาคม ปี 2556 
เท่ากับ 57.338±32.321 กก./ชม. และต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2556 เท่ากับ 32.370 กก./ชม. (ภาพท่ี 3) 

 

 
ภาพที่ 3  อัตราการจับเฉลีย่รายเดือนของอวนลากแผ่นตะเฆ่

ขนาดกลางที่ข้ึนท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสงขลา ปี 2556 

 

3. องค์ประกอบชนิดของสัตว์น  าท่ีจับได้จากอวนลาก 
3.1 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก 
ผลจับของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก ประกอบด้วย

กลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ร้อยละ 57.84 และกลุ่มปลาเป็ด ร้อยละ 
42.16 ในกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ กลุ่มกุ้งสกุล Metapenaeus คิดเป็นร้อยละ 17.58 
กลุ่มหมึกกระดอง ร้อยละ 6.91 และกลุ่มหมึกกล้วย (Loligo 
spp.) ร้อยละ 4.07 ส่วนกลุ่มปลาเป็ด มีองค์ประกอบ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ กลุ่มปลาแป้น (Leiognathidae) คิดเป็นร้อยละ 10.98 
กลุ่มปลาอมไข่ (Apogonidae) ร้อยละ 3.72 และกลุ่มปูเป็ด 
ร้อยละ 3.29 โดยองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าทั้งหมดโดยน้ าหนัก 
(ร้อยละ) จากเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กที่ขึ้นท่า
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ในปี 2556 ตาม
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าโดยน้ าหนัก (ร้อยละ) 

จากอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กที่ขึ้นท่าในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ปี 2556 

 
ชนิดสัตว์น  า ร้อยละ ชนิดสัตว์น  า ร้อยละ 

กลุ่มสัตว์น  าเศรษฐกิจ   57.84 
Metapenaeus spp. 17.58 Lagocephalus 

spadiceus 
0.56 

Cuttle fishes 6.91 Apogonidae 0.40 
Loligo spp. 4.07 Selaroides leptolepis  0.38 
Platycephalidae 2.95 Lagocephalus lunaris 0.33 
Octopus spp. 2.60 Saurida isarankuraii 0.29 
Saurida elongata 2.48 Sciaenidae 0.25 
Trachypenaeus spp. 1.92 Dasyatis zugei 0.24 
Metapenaeus  lysianassa 1.72 Dasyatis akajei 0.20 
Cynoglossidae 1.38 Portunus pelagicus 0.20 
Metapenaeus affinis 1.28 Parapenaeopsis 

hungerfordi 
0.18 

Lagocephalus splendens 1.13 Rays 0.18 
Mullidae 1.05 Penaeus merguiensis 0.17 
Mureanisocidae 0.96 Plotosidae 0.16 
Scolopsis taeniopterus 0.96 Trichluridae 0.16 
Metapenaeus  ensis 0.82 Bothidae 0.12 
Nemipterus japonicus 0.75 Gerreidae 0.12 
Priacanthus tayenus 0.71 Himantura walga 0.12 
Euprymna morsei 0.67 Nemipterus hexodon 0.12 
Nemipterus mesoprion 0.62 Lutjanus lineolatus 0.11 
Saurida undosquamis 0.60 Others 2.39 

 
  

0

5

10

15

20

25

30

ม.ค. 
56 

ก.พ. 
56 

มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

พ.ค. 
56 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

อัต
รา

กา
รจ

ับเ
ฉล

ี่ย 
(ก

ก./
วัน

) 

 ■ อัตราการจับเฉลี่ย   I  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0

20

40

60

80

100

120

ม.ค. 
56 

ก.พ. 
56 

มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

พ.ค. 
56 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

อัต
รา

กา
รจ

ับเ
ฉล

ี่ย 
(ก

ก.
/ว

ัน)
 

 ■ อัตราการจับเฉลี่ย   I  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



สารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจ าปี 2563 

82 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

ชนิดสัตว์น  า ร้อยละ ชนิดสัตว์น  า ร้อยละ 
กลุ่มปลาเป็ด   42.16 
Leiognathidae 10.98 Cynoglossidae 0.40 
Apogonidae 3.72 Synanceidae 0.40 
Crabs (trash) 3.29 Soleidae 0.39 
Alutera monoceros 1.96 Trichluridae 0.38 
Small shrimps 1.81 Saurida elongata 0.37 
Priacanthus tayenus 1.39 Mureanisocidae 0.30 
Bothidae 1.18 Nipponololigo 

sumatrensis 
0.28 

Mantis shrimps 1.10 Parapercidae 0.26 
Shells (trash) 1.10 Saurida undosquamis 0.26 
Gobiidae 1.04 Trypauchen vagina 0.25 
Lagocephalus splendens 0.99 Upeneus sulphureus  0.25 
Cuttle fishes 0.85 Bregmaceros 

macclelandi 
0.23 

Elates thompson 0.81 Siganidae 0.23 
Euprymna morsei 0.75 Nemipterus japonicus 0.20 
Scolopsis taeniopterus 0.56 Flathead lobster 0.15 
Saurida isarankuraii 0.52 Nemipterus mesoprion 0.15 
Platycephalidae 0.50 Caranx malabaricus 0.12 
Lagocephalus spadiceus 0.49 Lagocephalus lunaris 0.12 
Callionymidae 0.47 Upeneus sandaicus 0.12 
Selaroides leptolepis  0.44 Others  3.35 

 
3.2 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง 
ผลจับของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง ประกอบด้วย

กลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ร้อยละ 50.15 และกลุ่มปลาเป็ด ร้อยละ 
49.85 ในกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ กลุ่มหมึกกล้วย (Loligo spp.) คิดเป็นร้อยละ 6.62 
กลุ่มกุ้งสกุล Metapenaeus ร้อยละ 3.94 และกลุ่มปลาทรายขาว 
(Scolopsis taeniopterus) ร้อยละ 3.79 ส่วนกลุ่มปลาเป็ด 
มีองค์ประกอบ 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มปลาแป้น (Leiognathidae) 
คิดเป็นร้อยละ 16.69 กลุ่มปูเป็ด ร้อยละ 5.31 และกลุ่ม 
ปลาช้างเหยียบหัวแบน (Elates Thompson) ร้อยละ 3.40 
โดยองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าทั้งหมดโดยน้ าหนัก (ร้อยละ) 
จากเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลางที่ขึ้นท่าในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ในปี 2556 ตามตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าโดยน้ าหนัก (ร้อยละ) 
จากอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลางที่ข้ึนท่าในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ปี 2556 

 
ชนิดสัตว์น  า ร้อยละ ชนิดสัตว์น  า ร้อยละ 

กลุ่มสัตว์น  าเศรษฐกิจ   50.15 
Loligo spp. 6.62 Dasyatis zugei 0.35 
Metapenaeus spp. 3.94 Leiognathidae 0.31 
Scolopsis taeniopterus 3.79 Metapenaeus  ensis 0.30 
Saurida elongata 3.77 Selaroides leptolepis  0.30 
Cuttle fishes 3.52 Psettodes erumei 0.29 
Mullidae 2.43 Atule mate 0.27 
Saurida undosquamis 2.31 Priacanthus 

macracanthus 
0.27 

Nemipterus mesoprion 2.25 Rastrelliger kanagurta 0.24 
Priacanthus tayenus 1.81 Scaridae 0.24 
Cynoglossidae 1.14 Alutera monoceros 0.22 
Platycephalidae 1.11 Flathead lobster 0.19 
Apogonidae 1.09 Sepioteuthis lessoniana 0.19 
Nemipterus japonicus 1.01 Lutjanus lineolatus 0.18 
Mureanisocidae 0.96 Charybdis cruciata 0.17 
Lagocephalus spadiceus 0.88 Selar crumenopthalmus 0.17 
Octopus spp. 0.86 Elates thompson 0.16 
Nemipterus hexodon 0.7 Nemipterus nemurus 0.14 
Trachypenaeus spp. 0.7 Nemipterus peronii 0.14 
Lagocephalus lunaris 0.67 Shark 0.14 
Serranidae 0.52 Chirocentrus dorab 0.13 
Saurida isarankuraii 0.45 Sphyraena jello 0.13 
Sphyreanidae 0.43 Crabs  0.13 
Trichluridae 0.42 Labridae 0.12 
Gobiidae 0.38 Nemipterus tambuloides 0.12 
Rays 0.38 Others 2.74 
Nemipterus nematophorus 0.37    
กลุ่มปลาเป็ด   49.85 
Leiognathidae 16.69 Priacanthus tayenus 0.43 
Crabs (trash) 5.31 Loligo spp. 0.42 
Elates thompson 3.40 Nemipterus mesoprion 0.41 
Apogonidae 1.81 Saurida undosquamis 0.41 
Bothidae 1.81 Callionymidae 0.40 
Small shrimps 1.77 Lagocephalus 

spadiceus 
0.37 

Alutera monoceros 1.32 Scolopsis taeniopterus 0.35 
Shells (trash) 1.02 Encrasicholina spp. 0.30 
Synanceidae 0.85 Plotosidae 0.28 
Cynoglossidae 0.81 Theraponidae 0.26 
Saurida isarankuraii 0.78 Mureanisocidae 0.25 
Upeneus sulphureus  0.74 Gobiidae 0.21 
Pleuronectidae 0.7 Sardinella gibbosa 0.21 
Pentaprion longimanus 0.67 Amusium pleuronectes 0.19 
Platycephalidae 0.59 Upeneus sandaicus 0.18 
Soleidae 0.58 Scaridae 0.17 
Euprymna morsei 0.56 Fistulariidae 0.15 
Lagocephalus splendens 0.51 Nemipterus 

tambuloides 
0.15 

Mantis shrimps 0.50 Bregmaceros macclelandi 0.14 
Cuttle fishes 0.47 Octopus spp. 0.12 
Misc. trash fishes 0.46 Others 2.67 
Nipponololigo 
sumatrensis 

0.43    
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4. การกระจายขนาดความยาวของสัตว์น  าชนิดที่มคีวามส าคัญ
ทางเศรษฐกิจที่จับได้จากอวนลาก 

4.1 การกระจายขนาดความยาวของสัตว์น้ าชนิดที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจที่จับได้จากอวนลากแผ่นตะเฆ่ 
ขนาดเล็ก 

สัตว์น้ าชนิดเด่นและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่จับได้
ด้วยอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก มีรายละเอียดขนาดความยาว
ดังตารางที่  3 ซึ่ งในกลุ่มปลาหน้าดินชนิดหลักที่จับได้ 
โดยเครื่องมือนี้ เช่น กลุ่มปลาทรายแดง ชนิด Nemipterus 
japonicas พบความยาวอยู่ในช่วง 3.25-20.25 เซนติเมตร 
ความยาวเฉลี่ย 9.92±2.40 เซนติเมตร ชนิด N. mesoprion 
พบความยาวอยู่ในช่วง 3.75-18.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
9.42±2.85 เซนติเมตร กลุ่มปลาปากคม ชนิด Saurida 
elongate พบความยาวอยู่ในช่วง 5.75-37.25 เซนติเมตร 
ความยาวเฉลี่ย 13.27±4.67 เซนติเมตร ชนิด S. undosquamis 
พบความยาวอยู่ในช่วง 6.25-29.75 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
11.47±3.71 เซนติเมตร กลุ่มปลาปักเป้า ชนิด Lagocephalus 
spadiceus พบความยาวอยู่ในช่วง 4.75-25.75 เซนติเมตร 
ความยาวเฉลี่ย 10.23±3.46 เซนติเมตร ชนิด L. lunaris พบ
ความยาวอยู่ในช่วง 5.75-32.75 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
10.44±5.05 เซนติเมตร เป็นต้น ส่วนกลุ่มกุ้งสกุล Metapenaeus 
เช่น กุ้งชนิด Metapenaeus affinis พบความยาวอยู่ในช่วง 
7.25-16.25 เซนติ เมตร ความยาวเฉลี่ย 11.28±1.17 
เซนติเมตร เป็นต้น 

4.2 การกระจายขนาดความยาวของสัตว์น้ าชนิดที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจที่จับได้จากอวนลากแผ่นตะเฆ่ 
ขนาดกลาง 

สัตว์น้ าชนิดเด่นและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่จับได้
ด้วยอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง มีรายละเอียดขนาดความยาว
ดังตารางที่  4 ซึ่ งในกลุ่มปลาหน้าดินชนิดหลักที่จับได้ 
โดยเครื่องมือนี้ เช่น กลุ่มปลาทรายแดง ชนิด Nemipterus 
mesoprion พบความยาวอยู่ในช่วง 2.75-18.25 เซนติเมตร 
ความยาวเฉลี่ย 8.91±2.74 เซนติเมตร ชนิด N. japonicus 
พบความยาวอยู่ในช่วง 3.75-27.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
9.10±2.90 เซนติเมตร ชนิด N. hexodon พบความยาวอยู่
ในช่วง 4.75-28.75 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 9.79±4.15 
เซนติเมตร กลุ่มปลาปากคม ชนิด Saurida elongate พบ
ความยาวอยู่ในช่วง 5.75-41.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
18.60±7.98 เซนติเมตร ชนิด S. undosquamis พบความยาว
อยู่ในช่วง 3.75-33.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 13.61±5.35 
เซนติเมตร กลุ่มปลาปักเป้า ชนิด Lagocephalus spadiceus 
พบความยาวอยู่ในช่วง 2.75-26.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
10.75±3.82 เซนติเมตร ชนิด L. lunaris พบความยาวอยู่ในช่วง 
7.25-33.75 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 14.55±6.90 เซนติเมตร 
เป็นต้น ส าหรับกลุ่มปลาผิวน้ าชนิดหลักที่พบ เช่น ปลาลัง 

(Rastrelliger kanagurta) พบความยาวอยู่ในช่วง 6.25-
24.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 19.43±4.28 เซนติเมตร 
ปลาทู (R. brachysoma) พบความยาวอยู่ในช่วง 12.25-20.25 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 16.46±1.24 เซนติเมตร เป็นต้น 
ส่วนกลุ่มกุ้งสกุล Metapenaeus เช่น กุ้งชนิด Metapenaeus 
affinis พบความยาวอยู่ในช่วง 8.25 -15.75 เซนติเมตร  
ความยาวเฉลี่ย 11.84±1.28 เซนติเมตร เป็นต้น 
 
ตารางที่ 3  ขนาดความยาวสัตว์น้ าจากอวนลากแผ่นตะเฆ่

ขนาดเล็กท่ีขึ้นท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา ปี 2556 

 

ชนิดสัตว์น  า 

กลุ่มสัตว์น  าเศรษฐกิจ 

จ านวน 
(ตัว) 

พิสัย (ซม.) 
ค่าเฉลี่ย 
(ซม.) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

Lagocephalus lunaris 825 5.75-32.75 10.44 ±5.05 
Lagocephalus spadiceus 1,595 4.75-25.75 10.23 ±3.46 
Metapenaeus ensis 1,839 7.25-17.75 11.80 ±1.81 
Metapenaeus intermedius 218 7.25-17.75 12.63 ±1.77 
Metapenaeus affinis 2,530 7.25-16.25 11.28 ±1.17 
Metapenaeus moyebi 93 6.25-11.25 9.02 ±0.78 
Nemipterus hexodon 538 3.75-20.75 8.01 ±2.38 
Nemipterus japonicus 1,851 3.25-20.25 9.92 ±2.40 
Nemipterus mesoprion 1,640 3.75-18.25 9.42 ±2.85 
Nemipterus peronii 91 8.75-20.25 11.59 ±1.65 
Nemipterus tolu 174 8.75-17.75 10.15 ±1.92 
Penaeus merguiensis 439 11.25-24.75 17.30 ±2.39 
Penaeus monodon 50 16.75-26.25 22.25 ±2.37 
Penaeus semisulcatus 254 10.25-22.75 16.31 ±2.74 
Priacanthus tayenus 2,083 4.25-23.75 9.10 ±2.69 
Rastrelliger brachysoma 72 11.75-16.75 14.25 ±1.48 
Saurida elongata 3,030 5.75-37.25 13.27 ±4.67 
Saurida undosquamis 1,323 6.25-29.75 11.47 ±3.71 
Scolopsis taeniopterus 93 3.25-10.25 6.20 ±1.46 
Selaroides leptolepis 232 3.25-14.25 7.56 ±3.05 
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ตารางที่ 4  ขนาดความยาวสัตว์น้ าจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่
ขนาดกลางที่ขึ้นท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา ปี 2556 

 

ชนิดสัตว์น  า 

กลุ่มสัตว์น  าเศรษฐกิจ 

จ านวน 
(ตัว) 

พิสัย (ซม.) 
ค่าเฉลี่ย 
(ซม.) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

Lagocephalus lunaris 1275 7.25-33.75 14.55 ±6.90 
Lagocephalus spadiceus 3270 2.75-26.25 10.75 ±3.82 
Metapenaeus intermedius 196 7.25-18.25 13.07 ±1.84 
Metapenaeus affinis 367 8.25-15.75 11.84 ±1.28 
Nemipterus hexodon 1961 4.75-28.75 9.79 ±4.15 
Nemipterus japonicus 2152 3.75-27.25 9.10 ±2.90 
Nemipterus mesoprion 4778 2.75-18.25 8.91 ±2.74 
Nemipterus nematophorus 358 4.25-23.25 8.92 ±3.57 
Nemipterus nemurus 459 7.25-27.75 9.29 ±3.14 
Nemipterus peronii 556 5.25-27.75 10.69 ±4.93 
Nemipterus tambuloides 424 4.75-31.25 7.02 ±2.29 
Nemipterus tolu 135 8.75-22.75 15.03 ±2.61 
Penaeus merguiensis 108 11.75-24.75 17.78 ±2.74 
Penaeus monodon 73 18.25-32.75 23.74 ±2.86 
Penaeus semisulcatus 206 11.25-23.75 16.43 ±2.09 
Priacanthus macracanthus 426 9.75-26.75 13.46 ±2.66 
Priacanthus tayenus 4165 3.75-29.75 11.27 ±4.02 
Rastrelliger brachysoma 475 12.25-20.25 16.46 ±1.24 
Rastrelliger kanagurta 698 6.25-24.25 19.43 ±4.28 
Saurida elongata 3,371 5.75-41.25 18.60 ±7.98 
Saurida undosquamis 2863 3.75-33.25 13.61 ±5.35 
Scolopsis taeniopterus 68 3.75-13.75 6.88 ±1.51 
Upeneus sandaicus 85 4.25-11.25 6.91 ±1.55 
Upeneus sulphureus 178 4.75-19.25 7.29 ±1.36 

 
ค าขอบคุณ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณชาวประมง ผู้ประกอบการแพปลา 
และท่าเทียบเรือเอกชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง 
(สงขลา) ที่ร่วมปฏิบัติงานจนงานวิจัยส าเร็จลงด้วยดี 
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ผลของวิตามินอี ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของระดับฮอร์โมนเพศในปูทะเล 

(Scylla paramamosain Estampador, 1947) 
 

ไชยพร ลู่สวัสดิกุล1* และมชีัย แก้วศรีทอง2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งกระบี ่
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง 

รหัสทะเบียนวิจัย 58-0350-58015 
 

บทคัดย่อ 
 

ศึกษาผลของวิตามินอี ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์โมนเพศในปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 
1947) ได้ด าเนินการในบ่อคอนกรีต โดยวางแผนการทดลอง
แ บ บ  RBD (Completely Randomized Block Design) 
แบ่งชุดการทดลองเป็น 2 กลุ่ม (เพศผู้และเพศเมีย) กลุ่มละ 4 
ชุดการทดลอง เสริมวิตามินอีที่ระดับต่างกัน คือ 0 100 200 
และ 400 มิลลิกรัม แต่ละชุดการทดลองมี 6 ซ้ า (จ านวนตัว) 
ด าเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 2 เดือน  

ผลการทดลอง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณ
ฮอร์โมนเพศในปูทะเลทั้งเพศผู้และเพศเมียที่มีช่วงการพัฒนา
รังไข่ในระยะที่ 1  
 
ค าส าคัญ: ปูทะเล ฮอร์โมน วิตามินอี 
*ผู้รับผิดชอบ: ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  

โทร. 0 7566 2060  
e-mail: chaiyaporn.5064@gmail.com 
 

ค าน า 
 
ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงปูทะเล ต้องอาศัยแม่ปูไข่ 

จากธรรมชาติมาเลี้ยงให้มีไข่นอกกระดอง แต่เนื่องจากการเลี้ยง
แม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง ส าหรับใช้เพาะพันธุ์ 
ในระบบโรงเพาะฟัก ได้ผลผลิตที่ยังไม่แน่นอน (รัชฎา, 2543) 
ท าให้การเพาะเลีย้งปูทะเลในประเทศไทย ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร ซึ่งการศึกษาวิธีการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่ 
นอกกระดอง น่าจะท าให้การเพาะเลี้ยงปูทะเลดีขึ้น  

จากการศึกษาในกุ้ง พบว่า การพัฒนาการสืบพันธุ์ 
วิตามินอีเป็นวิตามินตัวหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยในด้านระบบการสืบพันธุ์ 
การเจริญพันธุ์และการวางไข่ (Yano, 1995) มีผลต่อน้ าหนัก
และ GSI (gonadosomatic index) (Alava et al., 1993) 
ซึ่งการขาดวิตามินอี ท าให้กุ้งมีไข่แก่ช้ากวา่กุ้งที่ได้รับการเสริม
วิตามินอี ในระดับที่เหมาะสม และในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
มีความต้องการวิตามินอี ในปริมาณ 2,500 มิลลิกรัมต่ออาหาร  

1 กิโลกรัม (ไพฑูรย์ และทวี, 2540) ส าหรับในการเลี้ยงกุ้งวัยรุ่น
ให้ใช้วิตามินอี ในปริมาณ 150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
(Coloso, 1996) ซึ่งการเจริญพันธุ์ขึ้นอยู่กับการควบคุม 
โดยการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งเป็น
กลุ่มฮอร์โมนเพศผูท้ี่มีการกระตุ้นให้มีการสร้างสเปิร์มที่มีคุณภาพ 
ในขณะที่โปรเจสเตอโรน และเอสโตรเจน เป็นกลุ่มฮอร์โมน
เพศเมีย ที่กระตุ้นการพัฒนารังไข่และการวางไข่ของสัตว์น้ า 
ที่แตกต่างกันไป 

วิตามินอี เป็นสารอาหารที่ส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต 
การด ารงชีวิต การช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธุ์ 
ปัจจุบันได้มีการน าเอาวิตามินอี มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ ง  พบว่า วิตามินอี มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต 
สามารถกระตุ้นให้มีการสร้างสเปิร์มที่มีคุณภาพในสัตว์น้ าเพศผู้ 
และให้มีการพัฒนารังไข่ในการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ าเพศเมีย 
การขาดวิตามินอี จะท าให้กล้ามเนื้อมีการพัฒนาที่ผิดปกติ 
เกิดความเครียดได้ง่าย มีความต้านทานต่อโรคต่ า ความสมบูรณ์เพศ
ลดลง แต่เมื่อได้รับวิตามินอี มากเกินไป จะท าให้มีการสะสม
และเกิดพิษกับตับและตายในที่สุด (วีระพงศ์, 2536; Diplock, 
1985; Halver, 1989) ซึ่งวิตามินอี  เมื่อเข้าสู่ตัวสัตว์น้ า
กลุ่มครัสตาเซียน hepatopancreas จะเป็นอวัยวะหลัก 
ที่เป็นแหล่งสะสมของวิตามินอี และรองลงไปเป็นกล้ามเนื้อ  
โดยในเพศเมียวิตามินอี ที่สะสมทั้งสองแหล่งจะมีการเคลื่อนตัว
สู่ไข ่และรังไข่ในช่วงที่มีการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ (Alverz del 
Castillo et al., 1989) 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฮอร์โมนในสัตว์น้ า พบว่า ระดับฮอร์โมน
เกี่ยวข้องกับระบบและวงจรการสืบพันธุ์ โดยเฉพาะฮอร์โมน
เพศกลุ่มสเตอรอยด์ มีบทบาทหน้าที่กระตุ้นการพัฒนารังไข่
และเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในเพศผู้และเพศเมียของครัสตาเซียน 
และสัตว์เหล่านั้นสามารถสร้างสเตอรอยด์จากคลอเรสเตอรอล 
(Kanazawa and Teshima, 1971) ส าหรับในเพศผู้ฮอร์โมน
แอนโดรเจน ที่นิยมศึกษากันมาก ได้แก่ 17α-methyltestosterone 
และ testosterone ส่วนในเพศเมีย มีการศึกษาในฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรน และเอสโตรเจน ซึ่งฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจน 
ที่นิยมศึกษา ได้แก่ 17β-estradiol (E2)  

ดังนั้น การให้อาหารและเสริมวิตามินอี ในปริมาณที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถกระตุ้นระบบการสร้างเชลล์สืบพันธุ์
ที่สมบูรณ์ โดยศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฮอร์โมน
ที่เกี่ยวข้องในปูทะเล จะท าให้สามารถทราบถึงการใช้วิตามินอี 
ในปริมาณที่เหมาะสม ต่อการพัฒนารังไข่ และคุณภาพน้ าเชื้อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศ 
จากการเสริมวิตามินอี ในปริมาณที่เหมาะสม น่าจะมีส่วนช่วย
ให้ระบบเซลล์สืบพันธุ์ในปูทะเลมีความสมบูรณ์เพศมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. ศึกษาระดับฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน เอสโตรเจน (17β-
Estradiol) และแอนโดรเจน (17α-methyltestosterone 
และ testosterone) ในปูทะเล 
2. ศึกษาการใช้ปริมาณวิตามินอี ที่เหมาะสมต่อความสมบูรณ์
เพศในปูทะเล 

 
วิธีด าเนินการ 

 
1. การวางแผนการทดลอง   

ท าการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ  RBD 
(Completely Randomized Block Design) โดยแบ่งชุด
การทดลองเป็น 2 กลุ่ม (เพศผู้และเพศเมีย) กลุ่มละ 4 ชุด
การทดลอง ๆ ละ 6 ซ้ า (จ านวนตัว) โดยด าเนินการทดลอง
เป็นระยะเวลา 2 เดือน เสริมวิตามินอี ในแต่ละชุดการทดลอง 
ดังนี ้

- ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม 
- ชุดการทดลองที่ 2 เสริมวติามินอี ปริมาณ 100 

มิลลิกรัม/ตัว 
- ชุดการทดลองที่ 3 เสริมวติามินอี ปริมาณ 200 

มิลลิกรัม/ตัว 
- ชุดการทดลองที่ 4 เสริมวติามินอี ปริมาณ 400 

มิลลิกรัม/ตัว 
 

2. การเตรียมสัตว์ทดลอง 
การเตรียมพันธุ์ปูทะเล โดยท าการคัดเลือกปูทะเลเพศ

เมียที่มีการพัฒนารังไข่ในระยะที่  1 (Islam et al., 2010; 
Millimena and Emilia, 1999) และปูทะเลเพศผู้วัยเจริญพันธุ์ 
(น้ าหนักประมาณ 350-400 กรัม) ที่มีความแข็งแรง มีรยางค์
และโครงสร้างภายนอกสมบูรณ์ ระยะเวลาด าเนินการงานวิจัย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2557 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2558  

 
3. วิธีการทดลอง 

ท าการทดลองเลี้ยงในบ่อคอนกรีต ขนาด 2x3 เมตร 
จ านวน 8 บ่อ บ่อละ 6 ตัว (ภาพที่ 1) แยกเป็นเพศผู้ 4 บ่อ 
และเพศเมีย 4 บ่อ มีการเปลี่ยนถ่ายน้ า 20-50 เปอร์เซ็นต์ 
ขึ้นอยู่กับสภาพน้ าในบ่อทดลอง โดยให้ปูทะเลกินปลาสด 
เสริมวิตามินอี วันละ 1 ครั้ง (ให้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  
ของน้ าหนักตัว) 

 
 

ภาพที่ 1  บ่อคอนกรีต ขนาด 2x3 เมตร 
 
4. การเก็บข้อมูล 

ท าการตรวจวัดปริมาณฮอร์ โมนเพศในน้ า เลือด 
(serum) โดยมีการเจาะเลือดปูทะเลก่อนท าการทดลองทุกตัว 
และท าการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณฮอร์โมนทุก 2 สัปดาห์ วิเคราะห์ฮอร์โมนโดยใช้
เทคนิค Liquid Chromatography - Triple Quadrupole 
Mass Spectrometry (LC-MS/MS) 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance 
(ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกตา่งของปริมาณ
ฮอร์โมนระหว่างชุดการทดลอง โดยใช้ Tukey test ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (จรัญ, 2523) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 
การตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนเพศในปูทะเล 

จากการทดลอง พบวา่ ไม่สามารถท าการตรวจวัดปริมาณ
ฮอร์โมนเพศในปูทะเลทั้งเพศผู้วัยเจริญพันธุ์และเพศเมีย 
ที่มีช่วงการพัฒนารังไข่ในระยะที ่1 อาจเนื่องมาจากวิธีการสกัด
ฮอร์โมนจากน้ าเลือด (serum) ในปูทะเล ที่อาจจะไม่เหมาะสม
ส าหรับใช้ในการสกัด ก่อนจะน ามาวิเคราะห์หาปริมาณฮอร์โมน
ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography - Triple Quadrupole 
Mass Spectrometry (LC-MS/MS) ซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการสกัดฮอร์โมนจากน้ าเลือดในปูทะเลเป็นวิธีการอย่างอื่น
ที่เหมาะสม ส าหรับในปูทะเลเพศเมียที่มีช่วงการพัฒนารังไข่
ในระยะที่  1 น่าจะมีการสร้างฮอร์โมนเพศแล้ว แต่มีใน
ปริมาณน้อย 
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ดังนั้น จึงต้องศึกษาวิธีการสกัดหาปริมาณฮอร์โมน 
ที่เหมาะสม ส าหรับการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนในน้ าเลือด
ของปูทะเล และศึกษาปริมาณฮอร์โมนในช่วงการพัฒนารังไข่
ในระยะที่ 2-5 เพื่อศึกษาว่าสามารถที่จะท าการสกัดและตรวจวัด
หาปริมาณฮอร์โมนในระยะดังกล่าวได้หรือไม่ ใช้ส าหรับ 
การเปรียบเทียบในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของฮอร์โมน
ที่สอดคล้องกับการพัฒนารังไข่ในระยะต่าง ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
ตัวอย่างสัตว์น้ าเศรษฐกิจ จ านวน 10 ชนิด เก็บจาก

เครื่องมืออวนติดตาและอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก (ความยาว
เรือ < 14 เมตร) ซึ่งมีแหล่งท าประมงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อ
ศึกษาความสมบูรณ์เพศ อัตราส่วนเพศ พบว่า กุ้งตะกาดชนิด 
Metapeneaus affinis จ านวน 1,381 ตัว มีสมการความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0064TL3.0982 
กุ้งเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 63.50 และมีอัตราส่วน
เพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1.93 กุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus 
merguiensis) จ านวน 926 ตัว มีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.064TL3.0982  
กุ้งเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 63.77 และมีอัตราส่วน
เพศผู้ ต่ อ เพศเมีย เท่ ากับ  1 :1.41  ปลาทรายแดงชนิด 
Nemipterus japonicas จ า น ว น  5 8 1  ตั ว  มี ส ม ก า ร
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ 
W=0.0221TL2.8418 ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 
7.02 และมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1 :1.51  
ปลาทรายแดงชนิด Nemipterus mesoprion จ านวน 294 ตัว 
มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว 
เท่ากับ W=0.0131TL3.0185 ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ
ร้อยละ 37.93 และมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:3.00 
ปลาทรายขาวชนิด Scolopsis taenioptera จ านวน 685 ตัว 
มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว 
เท่ากับ W=0.0294TL2.737 ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ
ร้อยละ 15.20 และมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 
1:12.08 ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) จ านวน 429 ตัว 
มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว 
เท่ากับ W=0.0362TL2.6090 ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ
ร้อยละ 36.75 และมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:2.46 

ปลาลัง (R. kanagurta) จ านวน 279 ตัว มีสมการความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0270TL2.7032 
ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 18.41 และมีอัตราส่วน
เพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:2.34 ปลาปากคมชนิด Saurida 
elongata จ านวน 614 ตัว มีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0035TL3.2306 
ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 1.97 และมีอัตราส่วน
เพศผู้ต่ อ เพศเมีย  เท่ากับ  1 :2.25 ปลาปากคมหางจุด  
(S. undosquamis) จ านวน 320 ตัว มีสมการความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0038TL3.2012 
ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 1.19 และมีอัตราส่วน
เพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:18.73 หมึกกระดองชนิด Sepia 
aculeate จ านวน 305 ตัว มีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.2587TL2.6743 
หมึกเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 81.91 และมีอัตราส่วน
เพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:1.88 
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Abstract 

 
Ten species of economic aquatics animals were 

collected from gill nets and small otter board trawlers 
(over all lenght <14 meters), which had fishing grounds 
off Nakhon Si Thammarat and Songkhla Province 
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during January to December 2015 to study on 
maturity stage and sex ratio. The result showed 
that 1,381 Metapeneaus affinis had the length-
weight relationship equation was W=0.0064TL3.0982. 
The maturity stage for female was 63.50%. The sex 
ratio of male to female was 1:1.93. The total 926 of 
banana prawn (Fenneropenaeus merguiensis) had 
the length-weight relationship equation was 
W=0.064TL3.0982. The maturity stage for female was 
63.77%. The sex ratio of male to female was 1:1.41. 
The total 581 of japanese threadfin bream (Nemipterus 
japonicus) had the length-weight relationship equation 
was W=0.0221TL2.8418. The maturity stage for female 
was 7.02%. The sex ratio of male to female was 
1:1.51. The total 294 of mauvelip threadfin bream 
(Nemipterus mesoprion) had the length-weight 
relationship equation was W=0.0131TL3.0185. The 
maturity stage for female was 37.93%. The sex ratio 
of male to female was 1:3.00. The total 685 of lattice 
monocle bream (Scolopsis taenioptera) had the 
length-weight relationship equation was W=0.0294TL2.737. 
The maturity stage for female was 15.20%. The sex 
ratio of male to female was 1:12.08. The total 429 
of short mackerel (Rastrelliger brachysoma) had the 
length-weight relationship equation was W=0.0362TL2.6090. 
The maturity stage for female was 36.75%. The sex 
ratio of male to female was 1:2.46. The total 279 of 
Indian mackerel (R. kanagurta) had the length-
weight relationship equation was W=0.0270TL2.7032. 
The maturity stage for female was 18.41%. The sex 
ratio of male to female was 1:2.34. The total 614 of 
slender lizardfish (Saurida elongata) had the length-
weight relationship equation was W=0.0035TL3.2306. 
The maturity stage for female was 1.97%. The sex 
ratio of male to female was 1:2.25. The total 320 of 
brushtooth lizardfish (S. undosquamis) had the length-
weight relationship equation was W=0.0038TL3.2012. 
The maturity stage for female was 1.19%. The sex ratio 
of male to female was 1:18.73. The total 305 of 
needle cuttlefish (Sepia aculeate) had the length-
weight relationship equation was W=0.2587TL2.6743. 
The maturity stage for female was 81.91%. The sex 
ratio of male to female was 1:1.88. 

 

Keywords: mature stage, sex ratio, aquatic animal, 
Nakhon Si Thammarat, Songkhla 
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ค าน า 

 
พื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา

เป็นพื้นที่รอยต่อจากมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าบริเวณ
ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดห้ามใช้เครื่องมือ
ท าการประมงบางชนิดท าการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ 
และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 
พฤษภาคมของทุกปี (ส านักบริหารจัดการด้านการประมง, 2546) 
ท าใหเรืออวนลากที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาว 
ย้ายออกนอกพื้นที่ไปท าการประมงในจังหวัดใกล เคียง 
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเรือประมงเขามา
จ านวนมาก สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของสัตวน้ า
ในบริเวณนี้ ท าใหมีความขัดแยงในการท าประมงเกิดขึ้น  
กลุ่มชาวประมงบางกลุมจึงตองการใหมีการปดอาวเชนเดียว
กับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎรธานี 
เนื่องจากเมื่อปิดอ่าวและมีการบริหารจัดการท าประมงได้ถูกต้อง
และเหมาะสม จะก่อให้เกิดการฟื้นฟูของทรัพยากรสัตว์น้ า 
ในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีการด าเนินการตามแผนแม่บท
พัฒนาประมงทะเลไทย พ.ศ. 2552-2561 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อแนวความคิดและการกระท าของชาวประมงและ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารสัตว์น้ า ฐานข้อมูลสัตว์น้ าโดยชุมชน 
จดทะเบียนเรือประมง การขยายเขตห้ามท าการประมงอวนลาก
บริเวณชายฝั่งจาก 3 กิโลเมตร เป็น 5 ไมล์ทะเล รวมถึง
แนวคิดการปิดอ่าวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 

ในการก าหนดพื้นที่เพื่อบริหารจัดการประมงบริเวณชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ต้องมีข้อมูลพื้นฐาน 
ด้านต่าง ๆ ประกอบในการพิจารณาและจัดการอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ซึ่งการศึกษาความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ า 
ชนิดที่มีส าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสงขลา สามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้ประกอบ 
การตัดสินใจเรื่องดังกล่าวได้  

 
วัตถุประสงค์ 

 
ศึกษาความสมบูรณ์เพศและอัตราส่วนเพศของสัตว์น้ า

ชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจบริ เวณจังหวัดหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา 
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วิธีด าเนินการ 
 

1. สถานที่ และระยะเวลาด าเนินการ 
  

เก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ าจากเครื่องมืออวนติดตา
และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก (ความยาวเรือ < 14 เมตร) 
ซึ่งมีแหล่งท าประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสงขลา ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 
เดือนละครั้ง ครั้งละ 5 วัน รวม 12 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างจาก
ท่าข้ึนสัตว์น้ าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ตาม
ภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1  สถานีท่ีเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากท่าข้ึนสัตว์น้ า
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

 
2. วิธีรวบรวมข้อมูล 

2.1 เก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ กุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis  
กุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) ปลาทรายแดง
ชนิด Nemipterus japonicas ปลาทรายแดงชนิด N. mesoprion 
ปลาทรายขาวชนิด Scolopsis taeniopterus ปลาทู (Rastrelliger 
brachysoma) ปลาลัง (R. brachysoma) ปลาปากคมชนิด 
Saurida undosquamis ปลาปากคมชนิด  S.  elongata 
และหมึกกระดองชนิด Sepia aculeate ชนิดละ 30 ตัว/
พื้นที่/เดือน น าตัวอย่างมาช่ังน้ าหนักตัว หน่วยเป็นกรัม และ
วัดความยาว หน่วยเป็นเซนติเมตร โดยกลุ่มปลาวัดความยาว
ตลอดตัวจากปลายหัวถึงปลายหาง (total length) กลุ่มปลาหมึก

วัดความยาวล าตัว (mantle length) และกลุ่มกุ้งวัดความยาวเหยียด
จากปลายกรีถึงปลายหาง (total length)  

2.2 จ าแนกเพศและระยะการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์
ของสัตว์น้ า กลุ่มปลาผ่าช่องท้องจ าแนกเพศ และระยะการพัฒนา
ของอวัยวะสืบพันธุ ์ตามวิธีของ Kesteven (1960) ดังนี ้

ระยะที่ 1 virgin เป็นระยะทีอ่วัยวะสืบพันธุ์ยังไม่มีการพัฒนา 
มีขนาดเล็กมากอยู่ใกล้หรือแนบติดกระดูกสันหลัง 

ระยะที่ 2 developing เป็นระยะที่อวัยวะสืบพันธุ์มี
พัฒนาการมากขึ้น ถุงน้ าเช้ือมีสีขาวปนแดง รังไข่มีสีแดงค่อนข้างใส 
ทั้งถุงน้ าเชื้อและรังไขม่ีความยาว 1/2 หรือ 2/3 ของช่องท้อง 

ระยะที่ 3 gravid เป็นระยะที่อวัยวะสืบพันธุ์ขยายเต็ม
ช่องท้อง ถุงน้ าเช้ือมีสีขาว ไข่มีลักษณะกลม มีเยื่อติดกัน เมื่อรีด
ส่วนท้อง ยังไม่มีไข่ไหลออกมา 

ระยะที่ 4 spawning เป็นระยะที่อวัยวะสืบพันธุ์เจริญ
เต็มทีพ่ร้อมที่จะผสมพันธุ์ ถุงน้ าเช้ือและรังไข่ขยายเต็มช่องท้อง 
ไข่ในรังไข่สามารถแยกเป็นเม็ดได้ มีสีเหลืองหรือส้ม ผนังรังไข่
ค่อนข้างบาง เมื่อรีดที่ส่วนท้องจะมีน้ าเชื้อและไข่ไหลออกมา 

ระยะที่ 5 spent เป็นระยะหลังการวางไข่ไปแล้ว ถุงน้ าเช้ือ
และรังไข่จะเหี่ยวแฟบมีสีแดงคล้ า อาจมีเม็ดไข่บางส่วนเหลืออยู่
ในรังไข ่

กลุ่มกุ้งจ าแนกเพศและขั้นการเจริญของรังไข่ตาม 
Primavera (1983) ซึ่งมี 4 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 immature เป็นระยะที่ยังมองไม่เห็นรังไข่ 
โดยที่บริเวณด้านหลังของล าตัวเห็นเป็นลักษณะใสไม่มีสี 

ระยะที ่2 early maturing เป็นระยะที่รังไข่เริ่มปรากฏ
ให้เห็นที่บริเวณด้านหลังของล าตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ 
สีเขียวอ่อนยาวตลอดล าตัว 

ระยะที ่3 late maturing เป็นระยะที่รังไข่มีความหนา
มากขึ้น มีสีเขียวคล้ าเห็นชัดเจนและเจริญแผ่ขยายไปถึงส่วนหัว 

ระยะที่ 4 mature เป็นระยะที่รังไข่มีความหนามาก
และแผ่ยาวตลอดด้านหลังของล าตัวไปถึงส่วนหัวสีเขียวคล้ า 
และรังไข่ท่ีปล้องแรกของล าตัวแผ่ออกมากกว่าส่วนอ่ืน ๆ 

ส าหรับกลุ่มหมึกกระดอง จ าแนกเพศ และพิจารณา
ระยะการเจริญพันธุของรังไขเพศเมีย 5 ระยะ โดยดูลักษณะสี
และขนาดของไข (เจิดจินดา, 2520) ดังนี ้ 

ระยะที ่1 ยังไมเห็นไขในชองทอง  
ระยะที ่2 ไขออนอยรูวมกันเป็นแผ่น มีสีขาวขุ่น

ลักษณะเม็ดไข่รูปยาวร ี
ระยะที ่3 ไข่มี 2 แบบ คือ ไข่อ่อนสีขาวขุ่น 

และแบบสีเหลืองอ่อนเม็ดกลม มีเส้นใยรอบเม็ด 
ระยะที่ 4 ไข่มี 3 แบบ คือ ไข่อ่อนสีขาวขุ่น ไข่เหลือง 

มีเส้นใย และไข่แก่สีเหลืองใสเม็ดกลมขนาด 3-4 มิลลิเมตร 
ในบางตัวที่ไข่แก่พร้อมที่จะวางไข่ จะพบไข่แก่บางส่วนเรียง
อยู่ใน oviduct 
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ระยะที่ 5 ไข่มี 2 แบบ คือ ไข่สีเหลืองมีเส้นใย และไข่แก่
สีเหลืองกลม ขนาด 3-4 มิลลิเมตร ในบางตัวที่ไข่แก่พร้อมที่จะ
วางไข่ จะพบไข่แก่บางส่วนเรียงอยู่ใน oviduct  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ าหนักตัว น าข้อมูล
ความยาวและน้ าหนักตัวของสัตว์น้ าแต่ละชนิด มาค านวณหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนัก ตาม Ricker 
(1975) ในรูปสมการ 
 

bW aL  
 

เมื่อ    W คือ น้ าหนักตัวของสตัว์น้ า  
     หน่วยเป็น กรัม 

   L คือ ความยาวของสัตว์น้ า 
     หน่วยเป็น เซนติเมตร 

   a, b คือ ค่าคงท่ี 
แปลงสมการให้อยู่ ในรูปเส้นตรงด้วยการ take natural 
logarithm ได้สมการเป็น Ln W = Ln a + b Ln L และใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค านวณหาค่า a 
และ b 

3.2 หาค่าร้อยละของจ านวนตัว โดยน าข้อมูลจ านวนตัว
ของสัตว์น้ าเพศเมียในแต่อันตรภาคช้ันความยาวหารด้วย
จ านวนสัตว์น้ าเพศเมียทั้งหมด คูณด้วย 100 ตามสมการ 
   

mL
L

tL

N
P ( ) x100

N
  

 
เมื่อ  PL คือ ร้อยละของจ านวนตัวที่ความยาว L 

  L คือ ค่ากลางของแต่ละอันตรภาคชั้น 
     ความยาว หน่วยเป็น เซนติเมตร 

  NmL คือ จ านวนสัตว์น้ าเพศเมีย 
     ในช่วงความยาว L 

  NtL คือ จ านวนสัตว์น้ าเพศเมียทั้งหมด 
น าค่ากลางของแต่ละอันตรช้ันความยาว (L) กับค่าร้อยละ
ของจ านวนตัวสัตว์น้ าเพศเมียในแต่ละอันตรภาคช้ันความยาว 
มาวาดกราฟแล้วเปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์ของสัตว์น้ า
ชนิดนั้น  

3.3 ร้อยละความสมบูรณ์เพศ น าข้อมูลจากข้อ 2.2  
มาจัดกลุ่มสัตว์น้ าเพศเมียที่ระยะการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์
ในระยะที่ 1-2 จัดอยู่ในกลุ่มไม่สมบูรณ์เพศ ( immature) 
และที่ระยะการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที ่3-4 จัดอยู่
ในกลุ่มสมบูรณ์เพศ หรือวัยเจริญพันธุ์ (mature) แล้วมาค านวณ
ร้อยละความสมบูรณ์เพศในแต่ละเดือน และตลอดการศึกษา 
ด้วยสมการ  

mf

tf

F
%Mature x100

F
  

 
เมื่อ  %Mature คือ ร้อยละของความสมบูรณ์เพศ 

  Fmf  คือ จ านวนกุ้งเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ 
  Ftf  คือ จ านวนกุ้งเพศเมียทั้งหมด 
  

3.4 อัตราส่วนเพศ น าจ านวนสัตว์น้ าที่แยกเพศ มาค านวณ 
หาอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย และทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
ด้วยไคสแควร์ (chi-square test) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
(Zar, 1996) โดยตั้งสมมุติฐานหลักให้อัตราส่วนเพศระหว่าง
เพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1 ดังสมการ 
 

n /) f - f(= 2

21

2χ  
 

เมื่อ 2  คือ ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่า F  
     จากตารางมาตรฐาน 

   f1 คือ จ านวนสัตว์น้ าเพศผู้ 
   f2 คือ จ านวนสัตว์น้ าเพศเมีย 
   n คือ จ านวนสัตว์น้ าท้ังหมด  
 

ผลการศึกษา 
 

จากการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจ านวน 10 ชนิด จาก
เครื่องมือประมงอวนติดตา และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก 
(ความยาวเรือ < 14 เมตร) ท่ีมีแหล่งท าประมงบริเวณชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา มีผลการศึกษาดังน้ี 
 
1. กุ้งตะกาดชนิด Metapeneaus affinis 

กุ้งตะกาดชนิด M. affinis จ านวน 1,381 ตัว มีช่วง
ความยาวเหยียด 7.70-16.30 (11.45+1.30) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 2.86-37.88 (12.79+4.80) กรัม เป็นเพศผู้จ านวน 
460 ตัว ช่วงความยาวเหยียด 8.10-13.80 (10.67+0.92) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 3.85-22.69 (9.72+2.49) กรัม  
เป็นเพศเมียจ านวน 888 ตัว ช่วงความยาวเหยียด 7.70-16.30 
(11 .89+1 .28 ) เซนติ เมตร  น้ าหนักตั ว  2 .86 -37 .88 
(14.56+4.88) กรัม และไม่สามารถจ าแนกเพศได้ จ านวน 33 ตัว 
ช่วงความยาวเหยียด 9.70-12.90 (16.60+0.71) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 6.58-16.53 (8.32+1.98) กรัม ซึ่งกุ้งตะกาด  
M. affinis ไม่แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์ระหว่ าง 
ความยาวเหยียดกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0064TL3.0982 
ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับน้ าหนักตัว

ของกุ้งตะกาดชนิด M. affinis บริเวณชายฝั่ง             
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา พ.ศ. 2558 

  
เมื่อน าข้อมูลจ านวนตัวของกุ้งตะกาดชนิด M. affinis 

เพศเมียมาหาค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาว 
(ภาพที่ 3) เปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์ของกุ้งชนิดนี้
เพศเมีย ซึ่งธเนศ และคณะ (2555) รายงานว่าบริเวณเกาะสมุย
ถึงเกาะกระ มีขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ความยาวเหยียด 12.18 
เซนติเมตร ผลเปรียบเทียบพบว่ากุ้งตะกาดเพศเมียร้อยละ 
58.11 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 

 
ภาพที่ 3  ร้อยละจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวเหยยีดของ

กุ้งตะกาดชนิด M. affinis เพศเมยี บริเวณชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา พ.ศ. 2558 

 
กุ้งตะกาดชนิด M. affinis เพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ

ตลอดปีร้อยละ 63.05 และมีค่าความสมบูรณ์เพศรายเดือน
ร้อยละ 4.35-98.15 โดยขนาดความยาวเฉลี่ยของกุ้งเพศเมีย 
(11.89 เซนติเมตร) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับขนาดแรกสืบพันธ์ุ 

กุ้งตะกาดชนิด M. affinis มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 
เท่ากับ 1:1.93 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคสแควร์ได้ค่า 
135.89 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1= 3.84) 
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ  1:1  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

จากค่าความสมบูรณ์เพศตลอดปี และค่าความสมบูรณ์เพศ
รายเดือนซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าร้อยละ 60 และความยาวเหยียด

เฉลี่ยซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับขนาดแรกสืบพันธุ์ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่
บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาอาจจะเป็น
แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของกุ้งตะกาดชนิด M. affinis เพศเมีย 

 
ภาพที่ 4  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของกุ้งตะกาด M. affinis 

เพศเมีย บรเิวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช             
และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
2. กุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) 

กุ้งแชบ๊วยจ านวน 926 ตัว มีช่วงความยาวเหยียด 
11.80-25.50 (16.49+2.19) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 12.28-134.50 
(40.86+18.86) กรัม เป็นเพศผู้จ านวน 385 ตัว ช่วงความยาวเหยียด 
11.80-19.70 (15.25+1.29) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 13.08-60.41 
(30.36+7.91) กรัม และเป็นเพศเมียจ านวน 541 ตัว ช่วง
ความยาวเหยียด 12.00-25.50 (17.37+2.27) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 12.28-134.45 (48.33+20.74) กรัม ซึ่งกุ้งแชบ๊วย
ไม่แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับ
น้ าหนักตัว เทา่กับ W=0.054TL3.1633 ดังภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยยีดกับน้ าหนัก

ตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา พ.ศ. 2558 

 
น าข้อมูลจ านวนตัวของกุ้งแชบ๊วยเพศเมียมาหาค่าร้อยละ

ของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาว (ภาพที่ 6) เปรียบเทียบ
กับขนาดแรกสืบพันธ์ุของกุ้งชนิดนี้เพศเมีย ซึ่งธเนศ และคณะ 
(2559) รายงานว่าบริเวณเกาะสมุยถึงเกาะกระ มีขนาดแรกสืบพันธุ์

W = 0.0064TL3.0982

R2 = 0.9119
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ที่ความยาวเหยียด 17.81 เซนติเมตร ผลเปรียบเทียบ พบว่า
กุ้งแชบ๊วยเพศเมียร้อยละ 58.96 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 

 
ภาพที่ 6  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวเหยียด

ของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย บริเวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา พ.ศ. 2558 

 
กุ้งแชบ๊วยเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศตลอดปีร้อยละ 

63.77 และมีค่าความสมบูรณ์เพศรายเดือนร้อยละ 26.67-88.09 
(ภาพที่ 7) และขนาดความยาวเฉลี่ยของกุ้งเพศเมีย (17.37 
เซนติเมตร) มีค่าใกล้เคียงกับขนาดแรกสืบพันธ์ุ 

 
ภาพที่ 7  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย 

บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา  
พ.ศ. 2558 

 
กุ้งแชบ๊วยมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:1.41 

เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคสแควร์ได้ค่า 26.28 ซึ่งมากกว่า
ค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1=3.84) แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน
เพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

จากค่าความสมบูรณ์เพศตลอดปี และค่าความสมบูรณ์เพศ
รายเดือนซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าร้อยละ 60 และความยาวเหยียด
เฉลี่ยซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับขนาดแรกสืบพันธุ์ แสดงให้เห็นว่า
พื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาอาจจะ
เป็นแหล่งผสมพันธ์ุและวางไข่ของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย 
 

3. ปลาทรายแดงชนิด Nemipterus japonicus 
ปลาทรายแดงชนิด N. japonicus จ านวน 581 ตัว  

มีช่วงความยาวตลอดตัว 8.20-24.60 (14.48+3.15) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 8.27-208.00 (49.87+34.10) กรัม เป็นเพศผู้จ านวน 
113 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 12.50-24.60 (18.12+2.69) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 30.00-208.00 (92.13+38.90) กรัม 
เป็นเพศเมียจ านวน 171 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 10.90-23.90 
(15.18+2.95) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 20.00-156.00 
(53.63+29.11) กรัม และไม่สามารถจ าแนกเพศได้ จ านวน 297 ตัว 
ช่วงความยาวตลอดตัว 8.20-19.80 (12.69+1.76) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 8.27-100.11 (31.61+13.73) กรัม ซึ่งปลาทรายแดง
ชนิด N. japonicus ไม่แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0221TL2.8418 
ดังภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับ

น้ าหนักตัว ของปลาทรายแดงชนิด N. japonicus              
บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
พ.ศ. 2558 

 
น าข้อมูลจ านวนตัวของปลาทรายแดงชนิด N. japonicus 

เพศเมียมาหาค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาว 
เปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาชนิดนี้เพศเมีย 
(ภาพที่ 9) ซึ่ง Manojkumar (2004) รายงานว่าบริเวณ Veraval 
ใน Gujarat ประเทศอินเดีย มีขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ความยาว
ตลอดตัว 18.30 เซนติเมตร ผลเปรียบเทียบพบว่าปลาทรายแดง
ชนิด N. japonicas เพศเมีย ร้อยละ 74.85 มีขนาดเล็กกว่า
ขนาดแรกสืบพันธ์ุ 

ปลาทรายแดงชนิด N. japonicas เพศเมียมีความสมบูรณเ์พศ
ตลอดปรี้อยละ 7.02 มีค่าความสมบูรณ์เพศรายเดือนร้อยละ 
3.03-25.00 (ภาพที่ 10) และขนาดความยาวเฉลี่ยของปลาเพศเมีย 
(15.18 เซนติเมตร) มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 
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ภาพที่ 9  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวตลอด

ตัวของปลาทรายแดงชนิด N. japonicus เพศเมีย              
บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
พ.ศ. 2558 

 
ภาพที่ 10  ร้อยละความสมบรูณ์เพศของปลาทรายแดงชนิด 

N. japonicus บริเวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
ปลาทรายแดงชนิด N. japonicus มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อ

เพศเมีย เท่ากับ 1:1.51 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคสแควร์
ได้ค่า 13.40 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1= 3.84) 
แสดงให้เห็นวา่อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  
4. ปลาทรายแดงชนิด Nemipterus mesoprion  

ปลาทรายแดงชนิด N. mesoprion จ านวน 294 ตัว  
มีช่วงความยาวตลอดตัว 7.60-17.70 (11.95+2.12) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 5.91-76.00 (25.66+13.37) กรัม เป็นเพศผู้จ านวน 
29 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 9.50-15.80 (13.21+1.26) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 11.71-51.01 (33.78+8.50) กรัม เป็น
เพศเมียจ านวน 87 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 9.60-17.70 
(12.95+1.86) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 11.76-76.00 (32.26+14.43) 
กรัม และไม่สามารถจ าแนกเพศได้ จ านวน 178 ตัว ช่วงความยาว
ตลอดตัว 7.60-15.50 (11.25+2.06) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 
5.91-68.00 (21.23+11.47) กรัม ซึ่งปลาทรายแดงชนิด  
N. mesoprion ไม่แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง

ความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0131TL3.0185 
ดังภาพท่ี 11 

 
ภาพที่ 11  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับ

น้ าหนักตัว ของปลาทรายแดงชนิด  
N. mesoprion บริเวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
น าข้อมูลจ านวนตัวของปลาทรายแดงชนิด N. mesoprion 

เพศเมียมาหาค่าร้อยละของจ านวนตัว จ าแนกตามความยาว 
เปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาเพศเมีย (ภาพที่ 12) 
ซึ่ง Kizhakudan et.al. (2008) รายงานว่าบริเวณชายฝั่งของ 
Saurashtra ในประเทศอินเดีย ปลาชนิดนี้มีขนาดแรกสืบพันธุ์
ที่ความยาวตลอดตัว 13.5 เซนติเมตร ผลเปรียบเทียบพบว่า
ปลาทรายแดงชนิด N. mesoprion เพศเมีย ร้อยละ 71.26 
มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ ์

 
ภาพที่ 12  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวตลอด

ตัวของปลาทรายแดงชนิด N. mesoprion  
เพศเมีย บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
ปลาทรายแดงชนิด N. mesoprion เพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ

ร้อยละ 37.93 และมีค่าความสมบูรณ์รายเดือนร้อยละ 12.55-83.33 
(ภาพที่ 13) ขณะที่ความยาวเฉลี่ยของปลาเพศเมีย (12.95 
เซนติเมตร) มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
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ภาพที่ 13  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของปลาทรายแดงชนิด 

N. mesoprion เพศเมีย บริเวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา พ.ศ. 2558 

 
ปลาทรายแดงชนิด N. mesoprion มีอัตราส่วนเพศผู้

ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:3.00 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคว์สแควร์
ได้ค่า 29.00 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1=3.84) 
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
5. ปลาทรายขาวชนิด Scolopsis taenioptera 

ปลาทรายขาวชนิด S. taenioptera จ านวน 685 ตัว 
มีช่วงความยาวตลอดตัว 9.40-25.30 (15.93+3.11) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 11.97-185.14 (62.72+32.54) กรัม เป็นเพศผู้
จ านวน 49 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 9.40-22.30 (14.41+3.65) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 12.76-169.90 (51.91+37.98) กรัม 
เป็นเพศเมียจ านวน 592 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 10.20-25.30 
(16.29+2.92) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 16.79-185.14 (65.78+31.27) 
กรัม และไม่สามารถจ าแนกเพศได้ จ านวน 44 ตัว ช่วงความยาว
ตลอดตัว 9.4-22.5 (12.74+2.50) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 
11.97-140.42 (33.66+24.83) กรัม ซึ่งปลาทรายขาวชนิด 
S. taenioptera ไม่แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0294TL2.737 
ดังภาพท่ี 14 

 
ภาพที่ 14  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับ

น้ าหนักตัวของปลาทรายขาว ชนิด  
S. taenioptera บริเวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา พ.ศ. 2558 

น าข้อมูลจ านวนตวัของปลาทรายขาวชนิด S. taenioptera 
เพศเมียมาหาค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาว 
เปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาเพศเมีย (ภาพที่ 15) 
ซึ่งทัศพล และสายจิตร (2543) รายงานว่าปลาทรายขาวชนิด 
S. taenioptera ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย  
มีขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ความยาวตลอดตัว 17.57 เซนติเมตร 
ผลเปรียบเทียบพบว่าปลาทรายขาวเพศเมีย ร้อยละ 63.35 มี
ขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ ์

 
ภาพที่ 15  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวตลอดตัว

ของปลาทรายขาวชนิด S. taenioptera  
เพศเมีย บรเิวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
ปลาทรายขาวชนิด S. taenioptera เพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ

ตลอดปีร้อยละ 15.20 และมีค่าความสมบูรณ์เพศรายเดือน
ร้อยละ 2.70-49.12 (ภาพที่ 16) ความยาวเฉลี่ยของปลาเพศเมีย 
(16.29 เซนติเมตร) มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ ์

 
ภาพที่ 16  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของปลาทรายแดง 

ชนิด S. taenioptera เพศเมีย บริเวณชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา พ.ศ. 2558 

 
ปลาทรายขาวชนิด S. taenioptera มีอัตราส่วนเพศผู้

ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:12.08 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคสแควร์
ได้ค่า 459.98 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1=3.84) 
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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6. ปลาท ู(Rastrelliger brachysoma)   
ปลาท ู(R. brachysoma) จ านวน 429 ตัว มีช่วงความยาว

ตลอดตัว 13.80-21.50 (17.70+1.18) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 
22.00-112.00 (66.10+12.52) กรัม เป็นเพศผู้จ านวน 123 ตัว 
ช่วงความยาวตลอดตัว 15.30-20.70 (17.61+1.05) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 38.00-93.40 (64.19+10.87) กรัม เป็นเพศเมีย
จ านวน 302 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 14.60-21.50 (17.75+1.20) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 30.00-112.00 (67.16+12.70) กรัม 
และไม่สามารถจ าแนกเพศได้ จ านวน 4 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 
13.80-18.00 (15.88+1.77) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 22.00-
64.00 (44.50+18.73) กรัม ซึ่งปลาทู (R. brachysoma) ไม่
แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับ
น้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0362TL2.6090 ดังภาพท่ี 17 

 
ภาพที่ 17  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับ

น้ าหนักตัวของปลาท ู(R. brachysoma) บริเวณ
ชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา  
พ.ศ. 2558 

 
น าข้อมูลจ านวนตัวของปลาทู (R. brachysoma) เพศเมีย

มาหาค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาว เปรียบเทียบ
กับขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาเพศเมีย (ภาพที่ 18) ซึ่งธเนศ 
และคณะ (2549) รายงานว่าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปลาชนิดนี้
มีขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ความยาวตลอดตัว 16.84 เซนติเมตร 
ผลเปรียบเทียบพบว่าปลาทู (R. brachysoma) ในการศึกษา
ครั้งนี้ร้อยละ 31.13 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์   

ปลาทู (R. brachysoma) เพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ
ตลอดปรี้อยละ 36.75 และมีค่าความสมบูรณ์เพศรายเดือนร้อยละ 
8.57-59.57 (ภาพที่ 19) และขนาดความยาวเฉลี่ยของปลาเพศเมีย 
(17.75 เซนติเมตร) มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ ์

ปลาท ู(R. brachysoma) มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 
เท่ากับ 1:2.46 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคว์สแควร์ได้ค่า 
79.39 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1=3.84) 
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

 
ภาพที่ 18  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวตลอด

ตัวของปลาทู (R. brachysoma) เพศเมีย บริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา  
พ.ศ. 2558 

 
ภาพที่ 19  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของปลาท ู 

(R. brachysoma) เพศเมีย บริเวณชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา พ.ศ. 2558 

  
7. ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) 

ปลาลัง (R. kanagurta) จ านวน 279 ตัว มีช่วงความยาว
ตลอดตัว 14.50-22.40 (18.92+1.19) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 
34.00-138.00 (77.42+13.93) กรัม เป็นเพศผู้จ านวน 76 ตัว 
ช่วงความยาวตลอดตัว 14.80-20.50 (18.71+1.14) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 34.00-94.00 (74.69+12.42) กรัม เป็นเพศเมียจ านวน 
201 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 14.90-22.40 (19.02+1.17) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 34.00-138.00 (78.78+13.97) กรัม 
และไม่สามารถจ าแนกเพศได้ จ านวน 2 ตัว ช่วงความยาว
ตลอดตัว 14.50-18.10 (16.30+1.80) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 
38.00-50.00 (44.00+6.00) กรัม ซึ่งปลาลัง (R. kanagurta) 
ไม่แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัว
กับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0270TL2.7032 ดังภาพท่ี 20 
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ภาพที่ 20  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับ

น้ าหนักตัวของปลาลัง (R. kanagurta) บริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา  
พ.ศ. 2558 

 
น าข้อมูลจ านวนตัวของปลาลัง (R. kanagurta) เพศเมีย

มาหาค่าร้อยละของจ านวนตัว จ าแนกตามความยาว เปรียบเทียบ
กับขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาเพศเมีย (ภาพที่ 21) ซึ่งธเนศ 
และคณะ (2549) รายงานว่าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปลาเพศเมีย
มีขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ความยาวตลอดตัว 20.50 เซนติเมตร 
ผลเปรียบเทียบพบว่าปลาลัง (R. kanagurta) เพศเมียใน
การศึกษาครั้งนี้ร้อยละ 94.03 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 

 
ภาพที่ 21  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวตลอด

ตัวของปลาลัง (R. kanagurta) เพศเมีย บริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา  
พ.ศ. 2558 

 
ปลาลัง (R. kanagurta) เพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ

ตลอดปีร้อยละ 18.41 และมีค่าความสมบูรณ์เพศรายเดือน
ร้อยละ 4.76-57.89 (ภาพที่ 22) และขนาดความยาวเฉลี่ย
ของปลาเพศเมีย (19.02 เซนติเมตร) มีขนาดใกล้เคียงกับ
ขนาดแรกสืบพันธุ ์

ปลาลัง (R. kanagurta) มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 
เท่ากับ 1:2.34 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคว์สแควร์ได้ค่า 56.41 
ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1= 3.84) แสดงให้เห็นว่า
อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ 

 
ภาพที่ 22  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของปลาลัง  

(R. kanagurta) เพศเมีย บริเวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
8. ปลาปากคมชนิด Saurida elongata  

ปลาปากคมชนิด S. elongata จ านวน 614 ตัว มีช่วง
ความยาวตลอดตัว 11.20-31.40 (19.71+3.69) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 6.52-261.00 (60.16+38.16) กรัม เป็นเพศผู้จ านวน 
158 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 12.20-28.50 (19.92+2.89) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 11.00-173.72 (58.65+28.54) กรัม 
เป็นเพศเมียจ านวน 357 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 13.20-
31.40 (20.62+3.61) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 13.00-261.00 
(69.22+41.45) กรัม และไม่สามารถจ าแนกเพศได้ จ านวน 
99 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 11.20-23.10 (16.08+2.83) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 6.52-86.00 (29.88+17.77) กรัม ซึ่ง
ปลาปากคมชนิด S. elongata ไม่แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0035TL3.2306 
ดังภาพท่ี 23 

 
ภาพที่ 23  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับ

น้ าหนักตัวของปลาปากคมชนิด S. elongata 
บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
พ.ศ. 2558 

 
น าข้อมูลจ านวนตัวของปลาปากคมชนิด S. elongata 

เพศเมียมาหาค่าร้อยละของจ านวนตัว จ าแนกตามความยาว 
เปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาเพศเมีย (ภาพที่ 24) 
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ซึ่งธิดารัตน ์และคณะ (2554) รายงานว่าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 
ปลาเพศเมียชนิดนี้มีขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ความยาวตลอดตัว 
30.76 เซนติเมตร ผลเปรียบเทียบพบว่าปลาปากคมชนิด  
S. elongata ในการศึกษาครั้งนี้ร้อยละ 99.72 มีขนาดเล็กกว่า
ขนาดแรกสืบพันธ์ุ 

 
ภาพที่ 24  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวตลอด

ตัวของปลาปากคมชนิด S. elongata เพศเมีย               
บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สงขลา พ.ศ. 2558 

 
ปลาปากคมชนิด S. elongata เพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ

ตลอดปรี้อยละ 1.97 และมีค่าความสมบูรณ์เพศรายเดือนร้อยละ 
4.08-10.20 (ภาพที่ 25) และขนาดความยาวเฉลี่ยของปลาเพศเมีย 
(20.62 เซนติเมตร) มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 

 
ภาพที่ 25  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของปลาปากคมชนิด  

S. elongata เพศเมีย บรเิวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
ปลาปากคมชนิด S. elongata มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อ

เพศเมีย เท่ากับ 1:2.25 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคว์สแควร์
ได้ค่า 76.27 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1= 3.84) 
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

9. ปลาปากคมหางจุด (Saurida undosquamis) 
ปลาปากคมหางจุด (S. undosquamis) จ านวน 320 ตัว 

มีช่วงความยาวตลอดตัว 9.80-26.70 (16.48+3.87) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 6.13-140.00 (36.01+29.16) กรัม เป็นเพศผู้จ านวน 
11 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 15.50-22.90 (19.10+2.34) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 18.87-82.00 (58.88+19.52) กรัม 
เป็นเพศเมียจ านวน 206 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 10.60-
26.70 (17.88+3.77) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 7.69-140.00 
(45.21+31.23) กรัม และไม่สามารถจ าแนกเพศได้ จ านวน 
103 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 9.80-18.40 (13.40+1.82) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 6.13-35.05 (15.81+6.53) กรัม ซึ่ง
ปลาปากคมหางจุด (S. undosquamis) ไม่แยกเพศมีสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ 
W=0.0038TL3.2012 ดังภาพท่ี 26 
 

 
ภาพที่ 26  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับ

น้ าหนักตัวของปลาปากคมหางจุด  
(S. undosquamis) บริเวณชายฝัง่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
น าข้อมูลจ านวนตัวของปลาปากคมหางจุด (S. undosquamis) 

เพศเมียมาหาค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาว 
เปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาเพศเมีย (ภาพที่ 27) 
ซึ่งสมชาย และคณะ (2554) รายงานว่าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 
ปลาชนิดนี้เพศเมียมีขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ความยาวตลอดตัว 
เท่ากับ 28.26 เซนติเมตร ผลเปรียบเทียบพบว่าปลาปากคมหางจุด 
(S. undosquamis)  ในการศึกษาครั้ งนี้ ร้ อยละ  100.00  
มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ ์

ปลาปากคมหางจุด (S. undosquamis) เพศเมียมี
ความสมบูรณ์เพศตลอดปีร้อยละ 1.19 และค่าความสมบูรณ์เพศ
รายเดือนร้อยละ 0.00-3.57 (ภาพที่ 28) และขนาดความยาว
เฉลี่ยของปลาเพศเมีย (17.88 เซนติเมตร) มีขนาดเล็กกว่า
ขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
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ภาพที่ 27  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวตลอด

ตัวของปลาปากคมหางจดุ (S. undosquamis) 
เพศเมีย บรเิวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
ภาพที่ 28  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของปลาปากคมหางจุด 

(S. undosquamis) เพศเมีย บรเิวณชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
ปลาปากคมหางจุด (S. undosquamis) มีอัตราส่วน

เพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:18.73 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธี
ไคว์สแควร์ได้ค่า 175.23 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน 
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
10. หมึกกระดองชนิด Sepia aculeata 

หมึกกระดองชนิด S. aculeata จ านวน 305 ตัว มีช่วง
ความยาวล าตัว 5.30-15.60 (10.30+2.11) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 18.00-414.00 (145.68+79.05) กรัม เป็นเพศผู้
จ านวน 106 ตัว ช่วงความยาวล าตัว 5.30-14.50 (9.01+1.65) 
เซนติเมตร น้ าหนักตัว 18.00-414.00 (99.21+54.58) กรัม 
และเพศเมียจ านวน 199 ตัว ช่วงความยาวล าตัว 5.80-15.60 
(10.98+2.01 ) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 27.82-408.00 
(170.43+78.92) กรัม ซึ่งหมึกกระดองชนิด S. aculeata ไม่
แยกเพศมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวล าตัวกับ
น้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.2587TL2.6743 ดังภาพท่ี 29 

 
ภาพที่ 29  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวล าตัวกับน้ าหนัก

ตัวของหมึกกระดองชนิด S. aculeata บริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา  
พ.ศ. 2558 

 
น าข้อมูลจ านวนตัวของหมึกกระดองชนิด S. aculeata 

เพศเมียมาหาค่าร้อยละของจ านวนตัว จ าแนกตามความยาว 
เปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาเพศเมีย (ภาพที่ 30) 
ซึ่งบุญฤทธิ์ และคณะ (2556) รายงานว่าบริเวณอ่าวไทย หมึกชนิดนี้
มีขนาดแรกสืบพันธุ์ท่ีความยาวล าตัว เท่ากับ 9.44 เซนติเมตร 
ผลเปรียบเทียบพบว่าหมึกกระดองชนิด S. aculeata ใน
การศึกษาครั้งนี้ร้อยละ 21.11 มีขนาดน้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 

 
ภาพที่ 30  ร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวตลอดตัว

ของหมึกกระดองชนิด S. aculeata เพศเมีย 
บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สงขลา พ.ศ. 2558 

 
หมึกกระดองชนิด S. aculeata เพศเมียมีความสมบูรณ์เพศ

ตลอดปีร้อยละ 81.91 และมีค่าความสมบูรณ์เพศรายเดือน
ร้อยละ 52.94-89.39 (ภาพที่ 31) และขนาดความยาวเฉลี่ย
ของหมึกเพศเมีย (10.98 เซนติเมตร) มีขนาดใหญ่กว่าขนาด
แรกสืบพันธุ ์
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ภาพที่ 32  ร้อยละความสมบูรณ์เพศของหมึกกระดองชนิด  

S. aculeata เพศเมีย บริเวณชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา พ.ศ. 2558 

 
หมึกกระดองชนิด S. aculeata มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อ

เพศเมีย เท่ากับ 1:1.88 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธีไคว์สแควร์
ได้ค่า 28.36 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( 2χ 0.05,1= 3.84) 
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

จากค่าความสมบูรณ์เพศตลอดปี และค่าความสมบูรณ์เพศ
รายเดือนซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 และความยาวเหยียด
เฉลี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่
บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาน่าจะเป็น
แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของหมึกกระดองชนิด S. aculeata 
เพศเมีย 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. กุ้งตะกาดชนิด Metapeneaus affinis 

กุ้งตะกาดชนิด M. affinis จ านวน 1,381 ตัว มีช่วง
ความยาวเหยียด 7.70-16.30 (11.45+1.30) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 2.86-37.88 (12.79+4.80) กรัม มีสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับน้ าหนักตัว เท่ากับ 
W=0.0064TL3.0982 ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตาม
ความยาวของกุ้งเพศเมีย ร้อยละ 58.11 มีขนาดเล็กกว่าขนาด
แรกสืบพันธุ์ กุ้งเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 63.05 
อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1 :1.93 พื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาอาจจะเป็นแหล่ง
ผสมพันธ์ุและวางไข่ของกุ้งตะกาดชนิด M. affinis เพศเมีย 
 
2. กุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) 

กุ้งแชบ๊วยจ านวน 926 ตัว มีช่วงความยาวเหยียด 
11.80-25.50 (16.49+2.19) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 12.28-
134.50 (40.86+18.86) กรัม มีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวเหยียดกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.054TL3.1633  

ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวของกุ้งเพศเมีย 
ร้อยละ 58.96 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ กุ้งเพศเมีย 
มีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 63.77 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 
เท่ากับ 1:1.41 พื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลาอาจจะเป็นแหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของกุ้ง
แชบ๊วยเพศเมีย 
 
3. ปลาทรายแดงชนิด Nemipterus japonicus 

ปลาทรายแดงชนิด N. japonicus จ านวน 581 ตัว  
มีช่วงความยาวตลอดตัว 8.20-24.60 (14.48+3.15) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 8.27-208.00 (49.87+34.10) กรัม มีสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ 
W=0.0221TL2.8418 ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตาม
ความยาวของปลาเพศเมียร้อยละ 74.85 มีขนาดเล็กกว่า
ขนาดแรกสืบพันธุ์ ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 
7.02 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:1.51 
 
4. ปลาทรายแดงชนิด Nemipterus mesoprion  

ปลาทรายแดงชนิด N. mesoprion จ านวน 294 ตัว  
มีช่วงความยาวตลอดตัว 7.60-17.70 (11.95+2.12) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 5.91-76.00 (25.66+13.37) มีสมการความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0131TL3.0185 
ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวของปลาเพศเมีย 
ร้อยละ 71.26 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ ปลาเพศเมีย
มีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 37.93 มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 
เท่ากับ 1:3.00 
 
5. ปลาทรายขาวชนิด Scolopsis taenioptera 

ปลาทรายขาวชนิด S. taenioptera จ านวน 685 ตัว 
มีช่วงความยาวตลอดตัว 9.40-25.30 (15.93+3.11) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 11.97-185.14 (62.72+32.54) กรัม มีสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ 
W=0.0294TL2.737 ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาว
ของปลาเพศเมีย ร้อยละ 63.35 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ 
ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 15.20 อัตราส่วนเพศ
ผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:12.08  
  
6. ปลาท ู(Rastrelliger brachysoma)   

ปลาท ู(R. brachysoma) จ านวน 429 ตัว มีช่วงความยาว
ตลอดตัว 13.80-21.50 (17.70+1.18) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 
22.00-112.00 (66.10+12.52) กรัม มีสมการความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0362TL2.6090 
ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวของปลาเพศเมีย 
ร้อยละ 31.13 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ ปลาเพศเมีย
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มีความสมบูรณ์ร้อยละ 36.75 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 
เท่ากับ 1:2.46  
  
7. ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) 

ปลาลัง (R. kanagurta) จ านวน 279 ตัว มีช่วงความยาว
ตลอดตัว 14.50-22.40 (18.92+1.19) เซนติเมตร น้ าหนักตัว 
34.00-138.00 (77.42+13.93) กรัม มีสมการความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ W=0.0270TL2.7032 
ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตามความยาวของปลาเพศเมีย
ร้อยละ 94.03 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ ปลาเพศเมีย
มีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 18.41 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 
เท่ากับ 1:2.34  
 
8. ปลาปากคมชนิด Saurida elongata  

ปลาปากคมชนิด S. elongata จ านวน 614 ตัว มีช่วง
ความยาวตลอดตัว 111.20-31.40 (19.71+3.69) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 6.52-261.00 (60.16+38.16) กรัม มีสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ 
W=0.0035TL3.2306 ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตาม
ความยาวของปลาเพศเมียร้อยละ 99.72 มีขนาดเล็กกว่า
ขนาดแรกสืบพันธุ์ ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 
1.97 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:2.25 
 
9. ปลาปากคมหางจุด (Saurida undosquamis) 

ปลาปากคมหางจุด (S. undosquamis) จ านวน 320 ตัว 
มีช่วงความยาวตลอดตัว 9.80-26.70 (16.48+3.87) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 6.13-140.00 (36.01+29.16) กรัม มีสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ 
W=0.0038TL3.2012 ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตาม
ความยาวของปลาเพศเมีย ร้อยละ 100.00 มีขนาดเล็กกว่า
ขนาดแรกสืบพันธุ์ ปลาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 
1.19 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:18.73 

 
10. หมึกกระดองชนิด Sepia aculeata 

หมึกกระดองชนิด S. aculeata จ านวน 305 ตัว มีช่วง
ความยาวล าตัว 5.30-15.60 (10.30+2.11) เซนติเมตร 
น้ าหนักตัว 18.00-414.00 (145.68+79.05) กรัม มีสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวล าตัวกับน้ าหนักตัว เท่ากับ 
W=0.2587TL2.6743 ค่าร้อยละของจ านวนตัวจ าแนกตาม
ความยาวของหมึกเพศเมียร้อยละ 21.11 มีขนาดเล็กว่าขนาด
แรกสืบพันธุ์ หมึกเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 81.91 
อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:1.88 พื้นที่บริเวณชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาน่าจะเป็นแหล่งผสมพันธุ์
และวางไข่ของหมึกกระดองชนิด S. aculeata เพศเมีย 
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บทคัดย่อ 
 

ศึกษาความชุกชุม และการประมงของหอยหลอด
บริเวณชายหาดบ้านหัวหิน หมู่ที่  1 ต าบลละงู อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2560 พบหอยหลอดชนิด Solen 
vagina (Linnaeus, 1758) โดยชาวประมงท าประมงตลอด
แนวชายฝั่งบริเวณชายหาดบ้านหัวหิน ในช่วงเดือนมกราคม 
ถึงเมษายน และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม มีอัตราการจับ
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.25-1.29 กิโลกรัม/วัน มีอัตราการจับสูงสุด
ในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 1.29 กิโลกรัม/วัน พบหอยหลอด
ขนาดใหญ่พบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน มีขนาด
ความยาวเปลือกเฉลี่ย เท่ากับ 84.19 83.70 และ 90.04 
มิลลิเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 26.34 28.33 และ 
34.94 กรัม ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การประมง หอยหลอด และจังหวัดสตูล   
*ผู้รับผิดชอบ: 10 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
 

Abundance and Fisheries of Razor Clam 
(Solen sp.) habitat in Satun province 

 
Abstract 

 
Study on abundance and fishery of razor clam 

was conducted at coastal of Ban Hua Hin, Moo 1, 
Langu sub-district, La-ngu district, Satun province in 
2017. The razor clam, Solen vagina (Linnaeus, 
1758), was found and identified in the study area. 
Fisher was caught at fishing ground, along the 
coastal area of  Ban Hua Hin, during January to April 
and November to December. Average catch rate 
ranged from 0.25-1.29 kg/day with the highest catch 
rate in February was 1.29 kg/day. The Large razor 
clams were found during February to April, which 

average shell length was 84.19, 83.70 and 90.04 
mm, and average weight was 26.34, 28.33 and 
34.94 grams, respectively. 

 
Key words: fishery, razor clam, Satun province 

 
ค าน า 

 
หอยหลอด (Razor clam) เป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่ง 

ซึ่งจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่มีแหล่งอาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่ง มีลักษณะเปลือกที่ห่อหุ้มล าตัวเป็นรูปทรงกระบอก 
เปลือกบาง มีเอ็นยึดฝาทัง้สองข้าง เปลือกหุ้มล าตัวหอยมีลักษณะ
เหมือนกัน และมีขนาดเท่ากัน มีช่องเปิดด้านหัว และท้ายตัวหอย
มีรูปร่างยาว มีท่อน้ าเข้าและออกแยกจากกันโดยมีผนังกั้น 
และอยู่ส่วนปลาย ส่วนเท้าอยู่ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง ปลายเปลอืก
ด้านหน้ามีลักษณะเอียง ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งค่อนข้างตรง  
ผิวเปลือกด้านนอกเป็นเงามีสีขาวอมเหลืองหรือเขียวอ่อน ๆ 
มีช้ันของการเจริญเติบโตเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายขนาด
ซ้อนกันจะเห็นเป็นเส้นทแยงมุมจากด้านหน้าไปด้านท้ายล าตัว
ฝาทั้งสองจะยึด และประกบติดกันโดยเส้นเอ็น (ligament)  
ที่อยู่ด้านหลังของฝาเป็นทางยาว ตลอดแนวด้านหลัง (วันทนา, 
2541) หอยหลอดชอบฝังตัวอยู่ในดินที่มีลักษณะเป็นทรายปนโคลน 
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ทรายขี้เป็ด อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 
1-12 นิ้ว โดยจะขุดท่อขนาดเท่าล าตัว และวางอยู่ในท่อในแนวตั้ง
หรือในแนวเอียงประมาณ 30 องศา โดยหอยจะเคลื่อนที่ขึ้นลง
อยู่ในท่อหรือรูนี้ ปกติหอยจะขึ้นอยู่บนผิวหน้าของดินโดยยื่น
ล าตัวเหนือผิวดินประมาณ 1/3 ของล าตัวหอย หรือไม่จะมีรูเปิด
ที่ผิวดินในช่วงเวลาน้ าขึ้นเพื่อกรองอาหาร โดยอาศัยเหงือก
และแผ่นริมฝีปากซึ่งอยู่ติดปากหอย และเมื่อหอยถูกรบกวน
จะใช้แผ่นเท้าซึ่งยึดติดกับผนัง และทรายในรูตอนล่างดึงตัวลง 
ในรูได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อหอยหลอดได้รับสารแปลกปลอม 
เช่น ปูนขาว เข้าไปในรูที่หอยอาศัยอยู่ หอยก็จะพ่นน้ าพุ่งตัว
ออกจากรูนั้นและปล่อยช้ินส่วนของท่อน้ าปลายหลุดออกไป 
แล้วท าการเคลื่อนย้ายขุดรูใหม่โดยอาศัยแผ่นเท้าขุดรูดึงล าตัว
หอยเข้าไปในรูอย่างรวดเร็ว (กรมประมง, 2538) หอยหลอด
ในประเทศไทยมีการแพร่กระจายทั้งทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน
และฝั่งอ่าวไทย หอยหลอดในประเทศไทยมีอยู่  9 ชนิด  
โดยชนิด Solen strictus, Solen corneus, Solen regularis 
และ Solen thailandicus พบที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และสมุทรปราการ โดยพบในปริมาณมากและหนาแน่น 
หอยหลอดชนิด Solen grandis และ Solen exiguous  
พบที่จังหวัดสตูล และหอยหลอดชนิด Solen brevis พบที่
จังหวัดตรัง (สุนันท์, 2551) และหอยหลอดที่พบบริเวณ
ชายฝั่งใกล้เกาะภูเก็ต ได้แก่ Solen delesserti Chemnitz, 
Solen grandis Dunker, 1861 และ Solen reseomaculatus 
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นอกจากน้ียังพบหอยหลอดชนิด Solen abbreviates Phill. 
ที่จังหวัดสงขลา (กรมประมง, 2538) 

ส าหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย
ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,478.997 
ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลอันดามันยาวประมาณ 144.8 
กิโลเมตร เป็นพ้ืนท่ีเกาะประมาณ 88 เกาะ ทางด้านทิศเหนือ
และทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ค่อย ๆ 
ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และมีที่ราบแคบ ๆ 
ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นพื้นที่ป่าชายเลน
น้ าเค็มขึ้นถึง อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 
แหล่งอาหาร และแหล่งเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ า ซึ่งในปัจจุบัน
พบว่าพื้นที่บริเวณหาดบางศิลา และหาดบ้านหัวหิน หมู่ 1 
และหมู่ 2 ต าบลละงู อ าเภอละงู เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
หอยหลอด ชาวบ้านบริเวณนี้เก็บหอยหลอดได้ในช่วงน้ าลง 
บริเวณหน้าเกาะรังนกใกล้เกาะลิดี ซึ่งห่างจากหน้าท่าลงไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร เก็บโดยการเดินย่ าโคลน และน าปูนขาว
หยอดลงไปในรูที่หอยหลอดพ่นฟองอากาศขึ้นมา ตัวหอยหลอด
ก็จะออกมาจากรู ที่ผ่านมาชาวบ้านจะเก็บหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ 
4-5 นิ้ว ขายไดร้าคากิโลกรัมละ 130-150 บาท ท าให้ชาวบ้าน
มีรายได้เสริมวันละประมาณ 500 บาท/ราย แต่ในปัจจุบัน 
ไม่มีข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับหอยหลอดในบริเวณนี้ ทั้งเรื่องของ
ความชุกชุม การแพร่กระจาย สภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม
และข้อมูลด้านอาหารของหอยหลอดในพื้นที่จังหวัดสตูล 
รวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก
ปากบาราที่ก าลังจะมีขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งในแผนพัฒนา
จังหวัดสตูลและเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
เพื่อการส่งออกสินค้าและการขนส่งทางทะเลอื่น ๆ ที่ก าลัง 
จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีความต้องการระหว่างประเทศ
ทีจ่ะแสวงหาเส้นทางการขนส่งทางทะเลที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่าการเดินเรืออ้อมไปผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งมีความ
แออัดมากขึ้นทุกวัน รวมทั้งผลประโยชน์ทางทะเลที่มีมูลค่า
หลายล้านบาทต่อปี จากข้อมูลของกรมเจ้าท่า ทราบว่าพื้นที่
ในการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารานั้นตั้งอยู่บริเวณต าบล
ปากน้ า อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแหล่งหอยหลอด 
ซึ่งถ้าหากการสร้างท่าเรือน้ าลึกเกิดขึ้นจริงแล้ว อาจส่งผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงต่อคุณภาพระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อทรัพยากรหอยหลอด
รวมทั้งสัตว์น้ าอื่น ๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงวิถีชีวิต
ของชาวประมง ซึ่งเป็นข้อกังวลใจเป็นอย่างยิ่งของชาวบ้าน
โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูล และในขณะที่
ความต้องการของตลาดหอยหลอดที่เพิ่มขึ้นท าให้ปริมาณ
หอยหลอดในจังหวัดสตูลที่ขุดได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และอาจเกิดปัญหาการแย่งชิงการใช้ทรัพยากร
ประมง ประกอบกับการท าการประมงโดยขาดความรับผิดชอบ 
เช่น อาจมีการจับหอยขนาดเล็กข้ึนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการ

ท าลายพันธุ์สัตว์น้ า ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีแนวโน้มค่อย ๆ 
ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ความต้องการบริโภคมีสูงขึ้น 
เพื่อให้การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรหอยหลอด
ในบริเวณจังหวัดสตูลเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน 
ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลจึงด าเนินการศึกษา
ถึงข้อมูลทั่วไปในการท าประมงหอยหลอด ขนาด และอัตรา
การจับหอยหลอด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของหอยหลอด 
ในบริเวณจังหวัดสตูล ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อน ามา
ประเมินถึงสภาวะทรัพยากรหอยหลอดเชิงพื้นที่ในปัจจุบันได้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาวางมาตรการ
การอนุรักษ์พันธุ์หอยหลอด การสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และ
การก าหนดมาตรการการควบคุมการท าประมงหอยหลอด 
ให้มีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน รวมทั้ง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุลกับการทดแทนตาม
ธรรมชาติตอ่ไป และสามารถน าผลที่ได้เสนอแก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงได้รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันและร่วมก าหนดการ
ใช้ประโยชน์หอยหลอดได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 
1. ศึกษาชนิดของหอยหลอด 
2. ศึกษาการประมงหอยหลอด 
3. ศึกษาอัตราการจับและขนาดของหอยหลอด 
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการวิจัย  
บริเวณชายหาดบ้านหัวหิน หมู่ที่ 1 ต าบลละงู อ าเภอละงู 

จังหวัดสตูล ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560  
เป็นเวลา 1 ป ี

 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ออกส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการท าการประมง
หอยหลอดจากชาวประมง และผู้รับซื้อสัตว์น้ าในชุมชน ตั้งแต่
เดือนมกราคม-เมษายน และพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนดังนี ้

2.1 สอบถามชาวประมง เกี่ยวกับลักษณะ วิธีการท าประมง 
แหล่งท าการประมง การลงแรงประมง และปริมาณการจับ
หอยหลอดในแต่ละเที่ยว  

2.2 สุ่มตัวอย่างหอยหลอด เพื่อจ าแนกชนิด ช่ังน้ าหนัก 
มีหน่วยเป็นกรัม วัดขนาดความยาวเปลือกและความกว้าง
เปลือก มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร น าข้อมูลที่ได้มาบันทึก และ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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2.3 การเก็บตัวอย่างความชุกชุมของหอยหลอด 
ก าหนดสถานีส ารวจเป็น 2 เขต โดยแบ่งเป็นตอนบน

และตอนล่างของร่องน้ า แต่ละเขตแบ่งเป็น 2 แนว ตามระยะ 
ห่างฝั่ง 50-800 เมตร และ 800-1,500 เมตร แนวละ 3 สถาน ี
(ภาพที่ 1) เลือกพื้นที่ภายในสถานีโดยใช้ quadrate ขนาด 
1.0*1.0 เมตร ในช่วงน้ าลงเพื่อเก็บตัวอย่างหอยหลอดโดยวิธี
ขุดด้วยพลั่วมือ ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ลึกประมาณ 30 
เซนติเมตร บริเวณหาดบ้านหัวหิน จังหวัดสตูล น าหอยหลอด
ที่ได้มาจ าแนกชนิด นับจ านวนตัว วัดความยาวเปลือกและ
ความกว้างเปลือก เป็น มิลลิเมตร และช่ังน้ าหนัก เป็น กรัม 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงสถานีเก็บตวัอย่างหอยหลอด  
บริเวณหาดบางศลิา อ าเภอละงู จงัหวัดสตลู 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การจ าแนกชนิดของหอยหลอดตามเอกสารของ 
Tuaycharoen and Matsukuma (2001) 

3.2 ค านวณหาอัตราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง 
มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อวัน 

3.3 วิเคราะห์ขนาดความยาวเปลือก และความกว้าง
เปลือก มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร และน้ าหนักเฉลี่ยมีหน่วยเป็น 
กรัม 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 
1. ชนิดของหอยหลอด 

จากการจ าแนกชนิดหอยหลอดที่พบบริเวณชายหาด
บ้านหัวหิน ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยใช้ลักษณะ
โครงสร้างของล าตัวหอย และโครงสร้างของเปลือกภายนอก
กับภายในตามเอกสารของ Tuaycharoen and Matsukuma 
(2001) พบหอยหลอดชนิด Solen vagina (Linnaeus, 1758) 
ในพื้นที่ท าการศึกษา ตามภาพที่ 2 ซึ่งเป็นหอยหลอดขนาดใหญ่
ที่พบทางฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย มีการเคลื่อนไหว
ที่รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับหอยหลอดชนิดอื่น 

  
 

  
 

  
 

  
 

ภาพที่ 1  ลักษณะโครงสร้างเปลือกหอยภายนอกและภายใน
ของหอยหลอด (Solen vagina (Linnaeus, 1758)) 

 
2. การประมงหอยหลอด 

วิธีการท าประมงหอยหลอด 
ชาวประมงท าการประมงหอยหลอดโดยใช้วิธีการสังเกต

จุดที่มีหอยหลอดจากมูลของหอยที่มีลักษณะสีเหลืองอ่อน ๆ 
กระจายตัวเป็นวงเล็ก ๆ  และรูจะอยู่ใกล้กัน หลังจากเจอรูหอยหลอด 
ใช้ก้านมะพร้าว ด้านปลายก้านท าเป็นเส้นขุย เพื่อที่จะท าให้
ปูนขาวติดที่ปลายก้าน ใช้ก้านมะพร้าวจุ่มในปูนขาว ยอนลง
ในรูหอยหลอด เขี่ยไปเรื่อย ๆ เมื่อตัวหอยขึ้นมาใช้มือดึงตัว
หอยขึ้นมาจากรู ในรอบปีชาวประมงท าการประมงหอยหลอด



สารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจ าปี 2563 

106 

ได้เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน  
ในหนึ่งเดือนท าการประมงหอยหลอดได ้10 วัน ระหว่างช่วงน้ าตาย 
คือ ทั้งช่วงข้างขึ้น และข้างแรม 14 ค่ าถึง 3 ค่ า โดยส่วนใหญ่
จะท าการประมงในช่วงเช้าเวลาใกล้น้ าลงต่ าสุดของแต่ละวัน 
กรมประมง (2538) รายงานว่าการท าประมงหอยหลอดมีหลายวิธี 
ได้แก่ การหยอดปูนขาว การโรยปูนขาว การราดปูนขาว การสาด
ปูนขาว ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้ท าการประมงหอยหลอด 
 
3. ศึกษาอัตราการจับและขนาดของหอยหลอดท่ีจับได้ 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการจับหอยหลอดจับได้มาก
ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึง 1.29 กิโลกรัม/วัน ประกอบค่าความยาวเปลือก ความกว้าง
เปลือก และน้ าหนักตามตารางที่ 2 มีค่าอยู่ในช่วง 7.72-117.00 
มิลลิเมตร 5.00-25.47 มิลลิเมตร และ 1.59-59.14 กรัม 
ตามล าดับ หอยหลอดขนาดใหญ่พบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงเมษายน 
 
ตารางที่ 1  จ านวนวันท าการประมงและอัตราการจบัหอยหลอด

บริเวณหาดหัวหิน จังหวัดสตลู ปี 2560 
 

เดือน 
จ านวนวันท าการประมง 

(วัน) 
อัตราการจับ 
(กิโลกรัม/วัน) 

มกราคม  10 1.21 
กุมภาพันธ์ 10 1.29 
มีนาคม 10 1.18 
เมษายน 10 0.25 
พฤศจิกายน 10 0.46 
ธันวาคม 10 0.31 

 
ตารางที่ 2  ความยาวเปลือก ความกว้างเปลือก และน้ าหนัก

หอยหลอดบริเวณหาดหัวหิน จังหวัดสตลู  
ปี 2560 

 

เดือน 
จ านวน 
(ตัว) 

ความยาวเปลือก
(มิลลิเมตร) 

ความกว้างเปลือก
(มิลลิเมตร) 

หนัก (กรัม) 

มกราคม 831 66.29 
(18.23-101.80) 

15.57 
(7.72-23.24) 

13.19 
(1.77-47.75) 

กุมภาพันธ ์ 283 84.19 
(34.00-117.00) 

18.63 
(10.00-25.47) 

26.34 
(6.64-58.73) 

มีนาคม 483 83.70 
(49.00-116.00) 

17.50 
(9.00-24.00) 

28.33 
(5.89-59.14) 

เมษายน 36 90.04 
(61.50-106.50) 

20.50 
(16.00-24.50) 

34.94 
(12.43-58.69) 

พฤศจิกายน 225 51.30 
(13.00-96.00) 

10.10 
(5.00-14.00) 

5.19 
(1.59-9.83) 

ธันวาคม 295 58.90 
(41.00-102.00) 

13.30 
(9.00-22.00) 

10.17 
(2.75-56.80) 

ปัญหาและอุปสรรคการศึกษา 
 

1. การ เก็บตั วอย่ างความ ชุกชุมของหอยหลอด  
โดยใช้ quadrate ขนาด 1.0*1.0 เมตร ในช่วงน้ าลง 
เพื่อเก็บตัวอย่างหอยหลอดด้วยพลั่วมือไม่พบตัวอย่าง 
หอยหลอด ซึ่ งการใช้ quadrate ขนาด 1.0*1.0 เมตร  
และเครื่องมือพลั่วที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างไม่ เหมาะสม 
ต่อการศึกษาความชุกชุมของหอยหลอดบริเวณพื้นที่ที่ศึกษา
ครั้งนี้ เนื่องจากหอยมีการเคลื่อนที่เร็ วในระหว่างขุดหา
ตัวอย่างหอย จึงท าให้สุ่มไม่พบตัวอย่างหอยหลอด  

2. ในสถานีส ารวจตัวอย่างหอยหลอด ก าหนดบริเวณ
ใกล้เขตน้ าลงต่ าสุด ห้วงเวลาเก็บตัวอย่างมีน้อย ท าให้ไม่ทัน
ในการสุ่มเก็บตัวอย่างตามสถานีท่ีก าหนด 
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