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1กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด 2ราชการบริหารส่วนกลาง

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

ผลการศึกษาพบว่าทะเลน้อยเป็นแหล่งน ้าประเภทหนองบึงที่มีความหลากหลายของพันธุ์ปลารวม 24 วงศ์ 62 ชนิด 
ซึ่งจัดว่ามีความหลากหลายอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแหล่งน ้าในประเภทเดียวกัน โดยประกอบด้วยชนิด
พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุดจ้านวน 21 ชนิด และพันธุ์ปลาในวงศ์อื่น ๆ อีก 23 วงศ์ จ้านวน 41 ชนิด พบพันธุ์ปลาที่
มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสถานภาพทางการอนุรักษ์หรือบัญชีแดงภายใต้สถานภาพใกล้สูญพันธุ์จ้านวน 3 ชนิด (ปลาตะลุมพุก 
ปลาปีกไก่หนวดยาว และปลาสวาย) สถานภาพใกล้ถูกคุกคามจ้านวน 2 ชนิด (ปลาดุกด้าน และปลาดุกอุย) และพันธุ์ปลาต่าง
ถิ่นจ้านวน 2 ชนิด (ปลาดุกอุยเทศ และปลานิล) ปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาโดยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของผลจับต่อ
การลงแรงประมงของเครื่องมือข่าย (CPUE) พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่้าที่ 612 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน โดยความหลากหลายและความชุกชุมพบมีค่าสงูสุดที่จุดส้ารวจบริเวณทางน า้เข้าด้านทิศใต้ (คลองยวน) และ
การส้ารวจในปี 2560 ส้าหรับโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ที่ค่าร้อยละสะสม 82.72 พบว่า
ประกอบด้วยพันธุ์ปลาจ้านวน 7 ชนิด ส่วนพันธุ์ปลาที่เหลืออีกจ้านวน 55 ชนิด คิดเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนร้อยละ 17.28 
โดยพันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างโดยจ้านวน 3 ชนิดแรกมีสัดส่วนร้อยละ 71.64 ประกอบด้วย ปลาไส้ตัน
ตาแดง ปลาแปบขาว และปลาตะเพียนทราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่โตเต็มวัย ส่วนพันธุ์ปลาที่เป็นองค์ประกอบ
หลักของโครงสร้างโดยน ้าหนัก 3 ชนิดแรก มีสัดส่วนร้อยละ 50.31 ประกอบด้วย ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลา
กะสูบขีด โดยลักษณะโครงสร้างของประชากรปลาโดยรวมเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยหรืออยู่ในกลุ่มอายุ 0+ และ 1+ ปี 
เป็นกลุ่มปลาที่มีอายุขัยสั น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีแรงกดดันจากการท้าการประมงมากจนท้าให้
โครงสร้างประชากรปลาอยู่ในสภาวะเสียสมดุล  ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาพบว่าปัจจัยจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงเวลาระหว่าง 3 ปีที่ศึกษามีอิทธิพลต่อการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อยมากกว่าปัจจัยจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื นที่ของ 5 จุดส้ารวจ โดยมีการแบ่งกลุ่มของโครงสร้างประชาคมออกเป็น 6 กลุ่มอย่างชัดเจน (p<0.05)
ดังนั น จึงสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของประชาคมปลาในทะเลน้อยยังเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
อุทกวิทยาที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในระหว่างช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ศึกษา



Abstract

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

The finding results showed that the fish diversity in the Thale Noi swamp consisted of 62 fish 
species in 24 families with the highest number of species found in Family Cyprinidae (21 species). Three 
endangered species (Tenualosa toli, Kryptopterus limpok and Pangasianodon hypophthalmus and two 
near threatened species (Clarias batrachus and Clarias macrocephalus) were observed. Besides, Clarias
macrocephalus x Clarias gariepinus and Oreochromis niloticus were found as alien species. The average 
relative abundance in the Thale Noi was 612 g/100 m2/night. The highest diversity and relative abundance 
were found in Klong-yuan station and in 1997. The community structure of fish at 82.72 %IRI accumulative 
consisted of only 7 fish species, while the others 17.28 %IRI comprised of 55 fish species. The 71.64% of 
community structure by number of the top 3 species were mostly non-mature of Cyclocheilichthys
apogon and mature of Parachela siamensis and Puntius brevis while the 50.31% of community structure  
by weight composed of Cyclocheilichthys apogon, Parachela siamensis and Hampala macrolepidota. For 
fish assemblage structures in Thale Noi, it showed an imbalanced state of fishery resources due to 43.56% 
of the 3 small size, short life and low economic value of fish communities as Parachela siamensis, 
Puntius brevis and Parambassis siamensis. The cluster analysis divided the structure of fish community 
into 6 groups (p<0.05) based on the temporal variation indicated that the difference of fish communities 
in Thale Noi was more affected by sampling periods than sampling sites. Therefore, it could be concluded 
that the changing of fish community structure in Thale Noi was still also directly affected by hydrological 
factor during the 3 years .

The Structure of Fish Community in the Thale Noi
Swamp, Phatthalung Province between 2017 and 2019
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ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ
biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ใน
ระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกัน 
ที่เกิดจากการผสมผสานความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
ในระยะเวลานานจากการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
(species) พันธุกรรม (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) 
ส้าหรับประเทศไทยซึ่งตั งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีระบบ
นิเวศน ้าจืดเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งก้าเนิดของชนิดพันธุ์จ้านวน
มาก จึงมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์
ส้าหรับใช้สนับสนุนค ้าจุนวิถีชีวิตของคนไทยตั งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยคาดว่ามีชนิดพันธุ์ปลาที่พบไม่น้อยกว่า 2,000 ชนิด (ร้อยละ 
10 ของชนิดพันธุ์ปลาที่จ้าแนกแล้วในโลก) ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยซึ่งมีแหล่งน า้ประเภท หนอง บึง ทะเลสาบน ้าจืด และ
อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ จ้านวนมากถึง 36 แห่งที่พบกระจายอยู่ทั่ว
ทั งประเทศไทย แต่ทว่ากลับพบมีจ้านวนเพียง 4 แห่งเท่านั น ที่ตั ง
อยู่ในพื นที่ภาคใต้ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย อ่างเก็บน ้าเขื่อน
รัชชประภา อ่างเก็บน ้าเข่ือนบางลาง ทะเลน้อย และทะเลสาบ
สงขลา (กรมประมง, 2554 และส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 

ทะเลน้อย จัดเป็นแหล่งน ้าประเภทบึงขนาดใหญ่ที่มี
เพียงแห่งเดียวในพื นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่ง
ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมต่อกันด้วยคลองบ้านกลาง
และคลองนางเรียม ตั งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต้าบล
พนางตุงและต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโดย
มีลักษณะเป็นที่ราบท้องกระทะที่มีการทับถมของตะกอน
ค่อนข้างมาก มีอายุมาก มีสภาพตื นเขิน และมีพันธุ์ไม้น ้า
กระจายหนาแน่นมาก มีเนื อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเป็นพื นที่น ้าประมาณ 17,500 ไร่ มีความลึกเฉลี่ย 1.5 
เมตร ความกว้างและยาวประมาณ 5 และ 6 กิ โลเมตร 
ตามล้าดับ (กรมประมง, 2554 และสถานีพัฒนาและส่งเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย, 2562) ในอดีตทะเลน้อยเคยเป็น
แหล่งน ้าที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาค่อนข้างสูง แต่
ในปัจจุบันชาวบ้านในบริเวณนั นกลับมีความเชื่อว่ามีพันธุ์ปลา
บางชนิดได้สูญพันธุ์ไปจากทะเลน้อยแล้วเพราะไม่สามารถพบ

เห็นหรือจับได้อีกเลยในรอบหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ ปลาตุม 
(Puntioplites bulu) ปลาดัก (Clarias meladerma) ปลาดุก
ล้าพัน  (Clarias nieuhofii) ปลาพรมหัวเหม็น (Osteochilus
melanopleurus) และปลากระทิ ง ไฟ  (Mastacembelus
erythrotaenia) เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ปลาเหล่านี บางชนิดได้ถูกจัดอยู่
ในกลุ่ มที่ มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์  (endangered) และมี
สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ที่อาจสูญพันธุ์ใน
อนาคตได้ ในทางกลับกันก็พบพันธุ์ปลาต่างถิ่น (alien species)
จ้าพวกปลาดุกอุยเทศ (Clarias macrocephalus x Clarias
gariepinus) และปลานิล (Oreochromis niloticus) เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของประชากรในทะเลน้อยไปแล้วด้วย (ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560, 
2561)

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

1. เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและ
สภาพอุทกวิทยาในรอบปีของทะเลน้อย

2. เพื่อประเมินความหลากหลายและความชุกชุมของ
ประชาคมปลาในทะเลน้อย 

ค าน า
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วัตถุประสงค์



3. เ พ่ือศึกษาโครงสร้างและการกระจายของ
ประชาคมปลาในทะเลน้อย

4.  เ พ่ือ เปรี ยบเทียบลักษณะโครงสร้ า งของ
ประชาคมปลาเชิงพื นที่และเชิงเวลาในทะเลน้อย

1. การวางแผนการศึกษา 

การศึกษาครั งนี ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างตามแผนการ
วิจัยแบบ spatial and temporal random design เพื่อ

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

วิธีด าเนินการ

จุดส้ารวจ พิกัดทางภูมิศาสตร์ บริเวณที่เก็บตัวอย่าง
1. บริเวณทางน ้าเข้าด้านทิศ

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

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

2. บริเวณทางน ้าเข้าด้านทิศใต้ 
(คลองยวน)

7°46'09.87"N
100°08'22.27"E

หมู่ที่ 2 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน เป็นบริเวณที่รับน ้าจาก
เทือกเขาบรรทัดผ่านคลองปากประและคลองยวนก่อนลงสู่ทะเล
น้อย พบพันธุ์ไม้น ้าจ้าพวกต้นกงและผักตบชวาขึ นหนาแน่น

3. บริเวณกลางทะเลน้อย 
(กลางทะเล)

7°47'7.87"N
100°9'7.77"E

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

4. บริเวณทางน ้าออกด้านทิศใต้ 
(คลองบ้านกลาง)

7°45'56.58"N
100°10'36.11"E

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

5 บริเวณทางน ้าออกด้านทิศ     
ตะวันออก (คลองนางเรียม)

7°47'16.22"N
100°10'40.11"E

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

ตารางที่ 1 พิกัดทางภูมิศาสตร์ และรายละเอียดจุดส้ารวจในการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
ระหว่างปี 2560-2562
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ภาพที่ 2    แผนที่สังเขปแสดงจุดส้ารวจประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562
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ภาพที่ 1  แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางน า้ในลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา (กรมทรัพยากรน ้า, 2563)



2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ท้าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิใน
ส่วนของลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์พื นที่ ข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแผนที่ และข้อมูลอุทกวิทยาในส่วน
ของปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าระหว่างปี 2560-2562 จาก
ลุ่มน ้าสาขาคลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นมวลน ้าหลักที่
ไหลลงทะเลน้อย (โครงการชลประทานพัทลุง, ติดต่อส่วนตัว
และบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จ้ากัด, เอกสาร
อยู่ระหว่างการจัดท้า)

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

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั งจ้านวนและน ้าหนักปลาที่สุ่ม
ตัวอย่างตามจุดส้ารวจและปีส้ารวจจากเครื่องมือข่ายแต่ละขนาด
ช่องตาในทะเลน้อย ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลน้าไปปรับข้อมูลให้มี
ค่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในหน่วยของผลจับต่อพื นที่ข่าย
ต่อระยะเวลาการวางข่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยน ้าหนักมี
หน่วยเป็นกรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และจ้านวนมี

หน่วยเป็นตัวต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จากนั นน้า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามตัวชี วัดและค่าดัชนีต่าง ๆ ดังนี 

3.1 ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคม
ปลาในทะเลน้อย

1) ความหลากหลายของประชาคมปลา เป็นการประเมิน
ด้วยจ้านวนของชนิดพันธุ์ปลาที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในทะเลน้อย 
ซึ่งจ้าแนกออกเป็นการพบเฉพาะบริเวณที่ส้ารวจและปีที่ส้ารวจ

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

3) ความชุกชุมของประชาคมปลา เป็นการประเมินโดยค่า
ความชุกชุมสัมพัทธ์ของเครื่องมือข่ายในเชิงผลจับต่อหน่วยการลง
แรงของเครื่องมือข่าย (catch per unit of effort, CPUE) มีหน่วย
เป็นกรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (Swingle, 1950)

3.2 โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาใน
ทะเลน้อย

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

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

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

1) การจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาในเชิง
พื นที่และเชิ ง เวลาด้วยวิธีการวิ เคราะห์กลุ่ ม (Cluster 
analysis) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงแบบ Bray-
Curtis similarity index โดยก่อนการค้านวณได้ท้าการ
แปลงข้อมูลด้วยวิธีรากที่สี่ (fourth root) เพื่อให้ข้อมูลมีการ
กระจายที่เท่าเทียมกัน และน้าเสนอโดยภาพ dendrogram
หรือ tree diagram (Clarke and Warwick, 2001) ด้วยชุด
โปรแกรมส้าเร็จรูป PRIMER version 7 with PRIMANOVA 
+ license purchased on INV-000984 by Mekong 
River Commission, Thailand (Clarke and Gorley, 2015)

2) การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงภายในกลุ่มของ
ประชาคมปลาตามการจัดกลุ่มแบบ Bray-Curtis (Washington, 
1984; Ludwig and Reynolds, 1988 และ Clarke and 
Warwick, 2001) ด้วยชุดโปรแกรมส้าเร็จรูป PRIMER version 
7 with PRIMANOVA + license purchased on INV-000984 
by Mekong River Commission, Thailand (Clarke and 
Gorley, 2015)

1.  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและสภาพ
อุทกวิทยาในรอบปีของทะเลน้อย

1.1 การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ลั กษณะสภาพ

ภูมิอากาศในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกพบว่าทะเลน้อย
และจังหวัดพัทลุงอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอิทธิพลของ
พายุดีเปรสชั่นและพายุไต้ฝุ่นซึ่งมาจากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้า
มาเป็นครั งคราว ซึ่งส่งผลท้าให้เกิดฤดูกาลในรอบปีเพียง 2 
ฤดู (ศูนย์ภูมิอากาศ, 2562) ดังนี 

1) ฤดูร้อน มีระยะเวลา 3-4 เดือนเริ่มตั งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ระยะนี เป็นช่วงว่างของ
ลมมรสุมจะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้

อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่อากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
2) ฤดูฝน มีระยะเวลา 8-9 เดือน เริ่มตั งแต่ประมาณ

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยแบ่งย่อยเป็น 3 ช่วง คือ
- ช่วงต้นฤดูฝน เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง

กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย จึงมีปริมาณน ้าฝนเพิ่มขึ น 

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

- ช่วงปลายฤดูฝน เริ่มตั งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึง
เดือนมกราคม โดยมีปริมาณฝนลดลง 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของอุทกวิทยา
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั งปริมาณน ้าฝนและ

ปริมาณน ้าท่าในระหว่างปี 2560-2562 จากลุ่มน ้าสาขาคลอง
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ภาพที่ 3) พบว่าปริมาณน ้าฝน
สะสมรายเดือนในปี 2560 มีปริมาณสูงกว่าปีอ่ืน ๆ มากอย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในเดือนมกราคม เมษายน 
พฤศจิกายน และธันวาคมที่พบมีปริมาณสูงกว่าปีอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณน ้าท่าสะสมรายเดือนที่
พบว่าในปี 2560 มีปริมาณที่สูงกว่าปีอ่ืน ๆ อย่างชัดเจนโดยมี
ปริ มาณที่ สู ง ใน เดื อนมกราคม เมษายน พฤษภาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคมเช่นกัน (โครงการชลประทาน
พัทลุง , ติดต่อส่วนตัว และบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี 
คอนซัลแทนส์ จ้ากัด, เอกสารอยู่ระหว่างการจัดท้า)

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของปริมาณน า้ฝนสะสมรายปี
ระหว่างปี 2560-2562 ที่พบว่ามีปริมาณเท่ากับ 3,610,
2,178 และ 1,571 มิลลิเมตร ตามล้าดับ โดยพบว่าในปี 
2560 มีปริมาณน ้าฝนรายปีสูงสุดและมีปริมาณมากกว่าปี 
2561 และปี 2562 ประมาณ 1.7 และ 2.3 เท่า ตามล้าดับ 
ส่วนปริมาณน ้าท่ารายปีก็พบว่ามีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณน ้าฝนโดยมีปริมาณเท่ากับ 
720, 529 และ 405 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ และในปี 
2560 มีปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีสูงสุดเช่นเดียวกันและมี
ปริมาณมากกว่าปี 2561 และ 2562 ประมาณ 1.4 และ 1.8
เท่า เช่นกัน (ภาพที่ 4) 
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ผลการศึกษา



ภาพที่ 3 ปริมาณน ้าฝนและปริมาณน า้ท่าสะสมรายเดือนในลุ่มน า้lสาขาคลองปา่พะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 
2560-2562

ภาพที่ 4  ปริมาณน ้าฝนสะสมรายป ี(ซ้าย) และปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี (ขวา) ในลุ่มน ้าคลองปา่พะยอม จังหวัดพัทลุง 
ระหว่างปี 2560-2562
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2. ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาใน
ทะเลน้อย

2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาใน

ทะเลน้อยระหว่างปี 2560-2562 โดยรวบรวมข้อมูลด้วย
เครื่องมือข่าย 6 ช่องตา จาก 5 จุดส้ารวจ และ 4 เที่ยว
ส้ารวจในรอบปี พบความหลากหลายของพันธุ์ปลารวม 24

วงศ์ 62 ชนิด (ตารางที่ 2 และตารางผนวกที่ 1) ประกอบด้วยพันธุ์
ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุดรวม 21
ชนิด (ร้อยละ 33.87 ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด) รองลงมา
คือวงศ์ปลากดทะเล (Ariidae) พบ 5 ชนิด (ร้อยละ 8.06) วงศ์
ปลากด ปลาแขยง (Bagridae) พบ 4 ชนิด (ร้อยละ 6.45) ส่วนวงศ์
ปลาดุก (Clariidae) วงศ์ปลาแรด ปลาสลิด และปลากัด 
(Osphronemidae) และวงศ์ปลาช่อน (Channidae) พบวงศ์ละ 3
ชนิด (ร้อยละ 4.84) และที่เหลืออีก 18 วงศ์ พบวงศ์ละ 1-2 ชนิด 
(ร้อยละ 1.61-3.23) 

พันธุ์ปลาทีพ่บ

จุดส้ารวจ ปีส้ารวจ

รวม
คลอง
หน้า
แหลม

คลอง
ยวน

กลาง
ทะเล

คลอง
บ้าน
กลาง

คลองนาง
เรียม

2560 2561 2562

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

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

ตารางที่ 2 จ้านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบจากการจัดล้าดับทางอนุกรมวิธานในแต่ละวงศใ์นทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือ
ข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2562



จุดส้ารวจ/ปีส้ารวจ
พันธุ์ปลาที่พบ (ชนิด)

2560 2561 2562 รวม ร้อยละ

คลองหน้าแหลม 25 22 23 36 58.06 

คลองยวน 39 31 23 51 82.26 

กลางทะเล 31 28 24 43 69.35 

คลองบ้านกลาง 34 34 25 44 70.97 

คลองนางเรียม 26 29 23 37 59.68 

รวม 51 46 41 62 100.00 

ร้อยละที่พบ 82.26 74.19 66.13 

ตารางที่ 3 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 
2560-2562

ภาพที่ 5 ชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุดส้ารวจในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2562
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ส้าหรับความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
ตามจุดส้ารวจพบพันธุ์ปลาระหว่าง 36-51 ชนิด (ร้อยละ 
58.06-82.26 ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด) โดยจุดส้ารวจ
คลองยวนพบพันธุ์ปลามากที่สุดรวม 20 วงศ์ 51 ชนิด (ร้อยละ 
82.26) รองลงมาคือ จุดส้ารวจคลองบ้านกลาง และกลาง
ทะเลพบพันธุ์ปลารวม 21 วงศ์ 44 ชนิด (ร้อยละ 70.97) 
และ 19 วงศ์ 43 ชนิด (ร้อยละ 69.35) ตามล้าดับ ส่วนจุด
ส้ารวจคลองนางเรียมพบพันธุ์ปลาเพียง 19 วงศ์ 37 ชนิด 
(ร้อยละ 59.68) และคลองหน้าแหลมพบพันธุ์ปลาน้อยที่สุด

รวม 17 วงศ์ 36 ชนิด (ร้อยละ 58.06) ในขณะที่ความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามปีส้ารวจพบจ้านวน
พันธุ์ปลาระหว่าง 41-51 ชนิด (ร้อยละ 66.13-82.26 ของ
ชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด) โดยการส้ารวจในปี 2560 พบ
พันธุ์ปลามากที่สุดรวม 22 วงศ์ 51 ชนิด (ร้อยละ 82.26) 
รองลงมาคือการส้ารวจในปี 2561 พบพันธุ์ปลารวม 20 วงศ์ 
46 ชนิด (ร้อยละ 74.19) และการส้ารวจในปี 2562 พบพันธุ์
ปลาน้อยที่สุดรวม 21 วงศ์ 41 ชนิด (ร้อยละ 66.13) (ตาราง
ที่ 2-3; ภาพที่ 5-6 และตารางผนวกที่ 1)



ในส่วนของการศึกษาองค์ประกอบความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อยพบว่าประกอบด้วย

1) พันธุ์ปลาพื นเมือง จ้านวน 60 ชนิด ซึ่งรวมพันธุ์ปลาที่มี
รายชื่ออยู่ในบัญชีแดง (red list) ของสถานภาพด้านการอนุรักษ์
ชนิ ดพันธุ์ ของประเทศไทย (ส้ านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) จ้านวน 5ชนิด ดังนี 

- พันธุ์ปลาที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered 
species) จ้านวน 3 ชนิด ประกอบด้วย ปลาตะลุมพุก (Tenualosa
toli) ปลาปีกไก่หนวดยาว (Kryptopterus limpok) และปลา
สวาย (Pangasianodon hypophthalmus) 

- พันธุ์ปลาที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened
species) จ้านวน2ชนิดประกอบด้วยปลาดุกด้าน (Clariasbatrachus) 
และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

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

เมื่อจ้าแนกชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามสภาพนิเวศวิทยาและ
การกระจายพันธุ์นั น พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
ในบริเวณทะเลน้อยออกได้เป็น 3 ประเภท โดยอ้างอิงการ
แบ่งกลุ่มปลาตามคู่มือปลาในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา (ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, 2552) ดังนี 

1) ชนิดพันธุ์ปลาที่พบอาศัยในทะเลแต่อพยพเพื่อ
การผสมพันธุ์วางไข่หรือปรับตัวอยู่ได้ทั งในน ้าจืดและน ้ากร่อย มี
จ้านวน 10 ชนิด ได้แก่ ปลาแมวหูขาว Setipinna taty ปลาแมว 
Thryssa hamiltonii ปลาตะลุมพุก Tenualosa toli ปลากดคัน
หลาว Cryptarius truncatus ปลากดหัวกบ Batrachocephalus
mino ปลากดทะเลจุดด้า Cephalocassis bicolor ปลากดหัวอ่อน 
Osteogeneiosus militaris ปลากดหัวโม่ง Arius maculatus ปลา
แป้นเหลืองทอง Nuchequula gerreoides และปลากระทุงเหว 
Xenentodon cancila

2) ชนิดพันธุ์ปลาที่พบอาศัยทั งในน ้าจืดและน ้ากร่อย มี
จ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวควายแถบด้า Rasbora paviana
ปลาเสือพ่นน ้า Toxotes chatareus และปลาปักเป้าเขียวจุดด้า 
Dichotomyctere nigroviridis

3) ชนิดพันธุ์ปลาที่พบอาศัยเฉพาะพื นที่น า้จืด มีจ้านวน 49 
ชนิด ได้แก่ ปลาสลาด Notopterus notopterus ปลาแปบขาว
Parachela siamensis ปลาไส้ตันตาแดง Cyclocheilichthys
apogon ปลากะสูบขีด Hampala macrolepidota ปลาตะโกก 
Cyclocheilos enoplos ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus
ปลาสร้อยลูกบัว Lobocheilos rhabdoura ปลาปีกไก่หนวดยาว 
Kryptopterus limpok ปลาดุกด้าน Clarias batrachus และปลา
ดุกอุย Clarias macrocephalus เป็นต้น

ภาพที่ 6    ชนิดพันธุ์ปลาที่พบและที่พบสะสมตามปีส้ารวจในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา 
ระหว่างปี 2560-2562
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2.2 โอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลา
ส้าหรับโอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลาซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี ถึง

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

เมื่อพิจารณาตามจุดส้ารวจ พบว่ามีพันธุ์ปลาจ้านวน 23
ชนิด สามารถพบได้ในทุกจุดส้ารวจ แต่ไม่พบในทุกช่วงเวลาที่
ท้าการส้ารวจ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการกระจายพันธุ์ได้
ทั่วทุกบริเวณทั งแหล่งน ้า ได้แก่ ปลาแมว ปลาแปบขาว ปลา
ไส้ตันตาแดง ปลากะสูบขีด ปลาตะเพียนทราย ปลาชะโอน ปลา
แขยงนวล ปลากดเหลือง ปลาแป้นแก้ว ปลาช่อน และปลาเสือ
ด้า เป็นต้น ในขณะที่มีพันธุ์ปลาที่พบเพียงครั งเดียวในช่วงตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาโดยพบเพียงจุดส้ารวจเดียวจ้านวนมากถึง 
14 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย

1) จุดส้ารวจคลองหน้าแหลม พบพันธุ์ปลากระดี่นาง
เพียงชนิดเดียว

2) จุดส้ารวจคลองยวน พบพันธุ์ปลา 9 ชนิด ได้แก่ 
ปลากราย ปลาบ้า ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยลูกบัว
ปลาปีกไก่หนวดยาว ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว 
และปลากดหัวกบ 

3) จุดส้ารวจกลางทะเล พบพันธุ์ปลา 2 ชนิด ได้แก่ 
ปลาตะโกก และปลาแป้นเหลืองทอง

4) จุดส้ารวจคลองบ้านกลาง พบพันธุ์ปลา 2 ชนิด 
ได้แก่ ปลาตะลุมพุก และปลาเสือพ่นน ้า 

ส่วนตามปีส้ารวจ พบว่ามีพันธุ์ปลาอีกจ้านวน 32 ชนิด ที่
พบได้ในทุกปีที่ส้ารวจ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการกระจาย
พันธุ์ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระหว่างปี 2560-2562 ได้แก่
ปลาแมว ปลาแปบขาว ปลาไส้ตันตาแดง ปลากะสูบขีด ปลา
ตะเพียนทราย ปลาชะโอน ปลาแขยงนวล ปลากดเหลือง ปลา
แป้นแก้ว ปลาช่อน และปลาเสือด้า เป็นต้น รวมทั งมีพันธุ์ปลาอีก
จ้านวน 18 ชนิด ที่พบได้เพียงปีส้ารวจเดียว ได้แก่

1) การส้ารวจในปี 2560 มีพันธุ์ปลา 10 ชนิด ที่พบ

เฉพาะในปีนี เพียงปีเดียว ได้แก่ ปลาแปบควาย ปลาบ้า ปลา
ตะโกก ปลาตะเพียนทอง ปลาปีกไก่หนวดยาว ปลาสวาย ปลา
ดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว ปลากดหัวกบ และปลากระดี่นาง

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

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

2.3 ความชุกชุมของประชาคมปลา 
จากการประเมินความชุกชุมของประชาคมปลาในทะเลน้อย

ด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา จาก 5 จุดส้ารวจ และ 4 เที่ยวส้ารวจ
ในรอบปีระหว่างปี 2560-2562 พบมีค่าความชุกชุมของประชาคม
ปลาโดยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของผลจับต่อการลงแรงของเครื่องมือ
ข่ายเฉลี่ยเท่ากับ 612  กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน
โดยมีพิสัยความชุกชุมระหว่าง 200-1,453 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งมีระดับของความแปรปรวนของความชุกชุม
ที่มีความผันแปรค่อนข้างมากในช่วงเวลา 3 ปีที่ศึกษาโดยมี
ค่าสูงสุดและต่้าสุดมีความแตกต่างกันมากกว่า 7 เท่า โดยจุด
ส้ารวจที่พบมีระดับความชุกชุมที่สูงมากอย่างเด่นชัด ได้แก่ จุด
ส้ารวจกลางทะเล และจุดส้ารวจคลองยวน (ตารางที่ 4 และ
ภาพที่ 7-8)

ส่วนการเปลี่ยนแปลงของความชุกชุมของประชาคมปลา
เฉลี่ยตามจุดส้ารวจพบมีค่าอยู่ระหว่าง 314-773 กรัมต่อพื นที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยจุดส้ารวจกลางทะเลซึ่ ง
เป็นตัวแทนบริเวณตอนกลางทะเลน้อยพบมีความชุกชุมเฉลี่ย
สูงสุด 773 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมา
ได้แก่ จุดส้ารวจคลองยวน และจุดส้ารวจคลองบ้านกลางพบมีค่า
ความชุกชุมเฉลี่ย 741 และ 696 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน ตามล้าดับ และมีค่าต่้าสุดที่จุดส้ารวจคลองหน้าแหลม
เท่ากับ 314 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ส่วนของ
ความชุกชุมของประชาคมปลาตามปีส้ารวจพบว่าในปี 2560 มีค่า
ความชุกชุมเฉลี่ย 912 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่ง
มีระดับค่าความชุกชุมสูงมากกว่าการส้ารวจในปี 2561 และปี 
2562 ประมาณ 1.8-2.2 เท่า โดยพบมีค่าความชุกชุมเฉลี่ยเท่ากับ 
510 และ 413 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 4 และภาพที่ 7-8) 
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จุดส้ารวจ/ปีส้ารวจ
ความชุกชุมของประชาคมปลาโดยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของเครื่องมือข่าย

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

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

เฉลี่ย±SD 912±397 510±179 413±148 612±333
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ตารางที่ 4 ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาในทะเลนอ้ย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2562

ภาพที่ 7  ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามจุดส้ารวจในทะเลนอ้ยจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเคร่ืองมือข่าย 6 ช่องตา 
ระหว่างปี 2560-2562

ภาพที่ 8 ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามปีส้ารวจในทะเลน้อยจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่าง
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3. โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาในทะเลน้อย

3.1 องค์ประกอบของโครงสร้างชนิดพันธุ์ปลา
จากการศึกษาองค์ประกอบของโครงสร้างชนิดพันธุ์

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

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

(ตัว)
ร้อยละ

ร้อยละ

สะสม
ชนิดปลา

น ้าหนัก 

(กรัม)
ร้อยละ

ร้อยละ

สะสม

ปลาไส้ตันตาแดง 21,799 32.70 32.70 ปลาไส้ตันตาแดง 183,445.9 28.05 28.05

ปลาแปบขาว 17,998 27.00 59.70 ปลาแปบขาว 103,590.2 15.84 43.89

ปลาตะเพียนทราย 7,958 11.94 71.64 ปลากะสูบขีด 41,998.7 6.42 50.31

ปลาแป้นแก้ว 3,080 4.62 76.26 ปลาหมอช้างเหยียบ 35,996.4 5.50 55.81

ปลาสร้อยนกเขา 2,116 3.17 79.44 ปลาตะเพียนทราย 34,302.2 5.24 61.06

ปลาหมอช้างเหยียบ 1,633 2.45 81.89 ปลาสร้อยนกเขา 31,601.3 4.83 65.89

ปลาอ่ืน ๆ 56 ชนิด 12,074 18.11 100.00 ปลาสลาด 26,350.5 4.03 69.92

ปลาตะเพียน 20,601.3 3.15 73.07

ปลาแมวหูขาว 12,881.0 1.97 75.04

ปลากระทุงเหว 12,482.9 1.91 76.94

ปลาแมว 12,226.2 1.87 78.81

ปลาแขยงนวล 12,187.7 1.86 80.68

ปลาอ่ืน ๆ 50 ชนิด 126,382.2 19.32 100.00

ตารางที่ 5    ร้อยละสะสมโดยจ้านวนและน ้าหนักของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมดในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือ
ข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2562



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

3.2 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส าคัญ
สัมพัทธ์ (IRI)

โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส้าคัญ
สัมพัทธ์ ซึ่งเป็นการแสดงค่าในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล 
3 มิติ ด้วยข้อมูลโครงสร้างความชุกชุมของจ้านวน (%N) และ
น ้าหนักปลา (%W) และโอกาสในการพบชนิดปลา (%F) 
เพื่อให้ได้ค่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในค่าเดียวนั น พบว่า
องค์ประกอบหลักของโครงสร้างประชาคมปลาในภาพรวมของ
ทะเลน้อยระหว่างปี 2560-2562 โดยค่าดัชนีความส้าคัญ

สัมพัทธ์ที่ค่าร้อยละสะสมเท่ากับร้อยละ 82.72 ประกอบด้วย
พันธุ์ปลา 7 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว ปลา
ตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา ปลาหมอช้างเหยียบ ปลา
กะสูบขีด และปลาแป้นแก้ว ตามล้าดับ โดยมีพันธุ์ปลาที่เหลือ
รวม 55 ชนิดที่พบเป็นองค์ประกอบรวมกันของโครงสร้าง
ประชาคมปลาที่พบได้น้อยมากเพียงร้อยละ 17.28 เท่านั น 
(ตารางที่ 6 และภาพที่ 10) และพบว่าองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด
แรกที่พบในทะเลน้อย ยังคงประกอบด้วย ปลาไส้ตันตาแดง 
ปลาแปบขาว และปลาตะเพียนทราย
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ชนิดปลา %N %W %F IRI %IRI ร้อยละสะสม IRI

ปลาไส้ตันตาแดง 32.70 28.05 100.00 6,075.04 33.62 33.62

ปลาแปบขาว 27.00 15.84 100.00 4,283.90 23.71 57.32

ปลาตะเพียนทราย 11.94 5.24 100.00 1,718.31 9.51 66.83

ปลาสร้อยนกเขา 3.17 4.83 100.00 800.57 4.43 71.26

ปลาหมอช้างเหยียบ 2.45 5.50 100.00 795.38 4.40 75.67

ปลากะสูบขีด 1.34 6.42 100.00 775.75 4.29 79.96

ปลาแป้นแก้ว 4.62 0.73 93.33 499.20 2.76 82.72

ปลาอื่น ๆ 55 ชนิด 16.78 33.38 39.17 3,122.48 17.28 100.00

ตารางที่ 6    ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (IRI) ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบรวมในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 
6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2562

ภาพที่ 10 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (IRI) ที่ประมาณค่าร้อยละ 80 ในทะเลน้อยจากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2562

3.3 โครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาดความยาวปลา
การศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาดความยาว

ของปลาที่พบในทะเลน้อยจากชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด 62 
ชนิด มีจ้านวนประชากรปลารวม 66,658 ตัว และมีความยาว
ระหว่าง 3.5-40.7 เซนติเมตร พบว่ามีรูปแบบของโครงสร้าง
ประชาคมปลาโดยขนาดความยาวเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
ทุกปีที่ส้ารวจโดยพบกลุ่มประชากรปลาส่วนใหญ่มีโครงสร้าง
ความยาวปลาระหว่าง 3.5-13.0 เซนติเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
91.63 ของประชากรปลาที่พบทั งหมด (จ้านวน 61,079 ตัว) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรปลาที่พบในทะเลน้อยในปัจจุบัน

จัดเป็นกลุ่มปลาที่มีขนาดเล็ก (อายุอยู่ในกลุ่ม 0+ ปี) หรืออาจ
มีบางชนิดที่อยู่ในกลุ่ม 1+ ปี โดยพบว่าในปี 2560 มีรูปแบบ
ของโครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาดความยาวปลาที่
แตกต่างกันในแต่ละจุดส้ารวจมากกว่าปีอ่ืน ๆ ในขณะที่ปี 
2561 และปี 2562 พบว่าไม่ค่อยแตกต่างกัน (ภาพที่ 11) ดังนี 

1) ปี 2560 พบมีโครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาด
ความยาวของปลาที่พบส่วนใหญ่ที่มีความยาวระหว่าง 3.5-
13.0 เซนติเมตรซึ่งมีจ้านวนมากที่สุดเท่ากับ 37,901 ตัว (ร้อยละ 
56.86 ของประชากรปลาทีพ่บทั งหมดจากการศึกษา) โดยพบ
ได้มากที่สุดในบริเวณจุดส้ารวจคลองหน้าแหลมจ้านวน 
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12,360 ตัว (ร้อยละ 18.54) และพบรองลงมาในจุดส้ารวจ
คลองยวน คลองนางเรียม และคลองบ้านกลางจ้านวน 8,111
ตัว (ร้อยละ 12.17), 7,161 ตัว (ร้อยละ 10.74) และ 5,706
ตัว (ร้อยละ 8.56) ตามล้าดับ โดยพบน้อยสุดในจุดส้ารวจ
กลางทะเลจ้านวน 4,563 ตัว (ร้อยละ 6.85) 

2) ปี 2561 พบมีโครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาด
ความยาวของปลาที่พบส่วนใหญ่ที่มีความยาวระหว่าง 3.5-
13.0 เซนติเมตรซึ่งมีจ้านวนมากที่สุดเท่ากับ 14,463 ตัว (ร้อยละ
21.70 ของประชากรปลาที่พบทั งหมดจากการศึกษา) และคิด
เป็นสัดส่วนที่พบในปริมาณที่น้อยกว่าปี 2560 เท่ากับ 2.6
เท่า โดยพบได้มากที่สุดในบริเวณจุดส้ารวจคลองยวนจ้านวน 
4,137 ตัว (ร้อยละ 6.21) และพบรองลงมาในจุดส้ารวจคลอง
นางเรียม คลองบ้านกลาง และกลางทะเลจ้านวน 3,427 ตัว 
(ร้อยละ 5.14), 2,901 ตัว (ร้อยละ 4.35) และ 2,046 ตัว 

(ร้อยละ 3.07) ตามล้าดับ โดยพบน้อยสุดในจุดส้ารวจคลอง
หน้าแหลมเพียงจ้านวน 1,952 ตัว (ร้อยละ 2.93)

3) ปี 2562 พบมีโครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาด
ความยาวของปลาที่พบส่วนใหญ่ที่มีความยาวระหว่าง 3.5-
13.0 เซนติเมตรซึ่งมีจ้านวนมากที่สุดเท่ากับ 8,715 ตัว (ร้อยละ
13.07 ของประชากรปลาทีพ่บทั งหมดจากการศึกษา) และคิด
เป็นสัดส่วนที่พบในปริมาณที่น้อยกว่าปี 2560 และปี 2561
เท่ากับ 4.4 และ 1.7 เท่า ตามล้าดับ โดยพบได้มากที่สุดใน
บริเวณจุดส้ารวจคลองหน้าแหลมจ้านวน 2,895 ตัว (ร้อยละ 
4.34) และพบรองลงมาในจุดส้ารวจคลองนางเรียม คลองบ้าน
กลาง และกลางทะเลจ้านวน 2,570 ตัว (ร้อยละ 3.86), 
1,389 ตัว (ร้อยละ 2.08) และ 1,148 ตัว (ร้อยละ 1.72)
ตามล้าดับ โดยพบน้อยสุดในจุดส้ารวจคลองยวนเพียงจ้านวน 
713 ตัว (ร้อยละ 1.07) 
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ในขณะที่องค์ประกอบโดยจ้านวนของชนิดพันธุ์ปลาที่
พบใน 3 ล้าดับแรกของโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อยซึ่ง
ประกอบด้วยปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลาตะเพียน
ทรายที่ค่าร้อยละสะสมเท่ากับร้อยละ 71.64 โดยมีจ้านวน
ทั งหมดเท่ากับ 47,755 ตัวนั น เมื่อน้ามาพิจารณาโครงสร้าง
ประชาคมปลาโดยขนาดความยาวของปลาทั ง 3 ชนิดนี ก็
พบว่ามีโครงสร้างโดยขนาดความยาวปลาทั งตามจุดส้ารวจ
และปีส้ารวจมีแนวโน้มที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในปลาแต่
ละชนิด (ภาพที่ 12-13) ดังนี 

1) ประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่พบทั งหมดจ้านวน 
21,799 ตัว มีโครงสร้างโดยขนาดความยาวปลาระหว่าง 5.6-
19.5 เซนติเมตร ในขณะที่เสาวรักษ์ (2552) ได้รายงานว่า
ขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ของปลาไส้ตันตาแดงมีความยาว
เท่ากับ 10.1 เซนติเมตร ดังนั น ในการศึกษาครั งนี ปลาไส้ตัน
ตาแดงที่มีอันตรภาคชั นความยาวระหว่าง 5.5-10.0 เซนติเมตร
ซึ่งเป็นประชากรเกือบทั งหมดจ้านวน 17,298 ตัว (ร้อยละ 
79.35 ของประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่พบทั งหมด) จึงถูกจัด
ให้เป็นกลุ่มประชากรปลาที่มีขนาดเล็กและยังไม่โตเต็มวัย 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างโดยขนาดความยาวในกลุ่มปลา
ที่มีขนาดเล็กและยังไม่โตเต็มวัยนี ตามจุดส้ารวจ ก็พบว่าจุด
ส้ารวจกลางทะเลพบปลากลุ่มนี ได้มากที่สุดจ้านวน 7,377 ตัว 
(ร้อยละ 33.84 ของประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่พบทั งหมด)
รองลงมาได้แก่ จุดส้ารวจคลองยวน 3,304 ตัว (ร้อยละ 
15.16) คลองนางเรียม 2,764 ตัว (ร้อยละ 12.68) คลองบ้าน
กลาง 2,649 ตัว (ร้อยละ 12.15) ตามล้าดับ และพบน้อยสุดใน
คลองหน้าแหลม 1,203 ตัว (ร้อยละ 5.52) ส่วนตามปีส้ารวจ
พบได้มากที่สุดในปี 2560 จ้านวน 10,231 ตัว (ร้อยละ 46.93 
ของประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่พบทั งหมด) และรองลงมา
ได้แก่ ปี 2561 และปี 2562 จ้านวน 5,405 ตัว (ร้อยละ 27.49) 
และ 1,662 ตัว (ร้อยละ 7.63) ตามล้าดับ

2) ประชากรปลาแปบขาวที่พบทั งหมดจ้านวน 17,998
ตัว มีโครงสร้างโดยขนาดความยาวปลาระหว่าง 6.4-14.8
เซนติเมตร โดยยังไม่พบว่ามีการศึกษาขนาดความยาวเมื่อ
แรกเริ่มเจริญพันธุ์ของปลาชนิดนี 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างโดยขนาดความยาวของปลา
แปบขาวในทุกขนาดความยาว ก็พบว่าจุดส้ารวจคลองนาง
เรียมพบได้มากที่สุดจ้านวน 5,757 ตัว (ร้อยละ 31.98 ของ

ประชากรปลาแปบขาวที่พบทั งหมด ) รองลงมาได้แก่ จุด
ส้ารวจคลองยวน 3,556 ตัว (ร้อยละ 19.76) กลางทะเล 3,532
ตัว (ร้อยละ 19.62) คลองบ้านกลาง จ้านวน 2,960 ตัว (ร้อยละ 
16.45) และคลองหน้าแหลม จ้านวน 2,194 ตัว (ร้อยละ
12.19) ตามล้าดับ เช่นเดียวกับตามปีส้ารวจที่พบมากที่สุดใน
ปี 2560 จ้านวน 12,718 ตัว (ร้อยละ 70.66 ของประชากร
ปลาแปบขาวที่พบทั งหมด) และพบใกล้เคียงกันในปี 2561
จ้านวน 2,520 ตัว (ร้อยละ 14.00) และปี 2562 จ้านวน 
2,760 ตัว (ร้อยละ 15.34)

3) ประชากรปลาตะเพียนทรายที่พบทั งหมดจ้านวน 
7,958 ตัวมีโครงสร้างโดยขนาดความยาวปลาระหว่าง 5.4-
11.8 เซนติเมตร ในขณะที่ร่วมฤดี (2553) ได้รายงานว่าปลา
ตะเพียนทรายมีขนาดความยาวเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์เพียง 
9.0 เซนติเมตรเท่านั น ดังนั น ในการศึกษาครั งนี ปลาตะเพียน
ทรายที่มีอันตรภาคชั นความยาวระหว่าง 5.5-9.0 เซนติเมตร
ซึ่งเป็นประชากรเกือบทั งหมดจ้านวน 7,858 ตัว (ร้อยละ 
98.75 ของประชากรปลาตะเพียนทรายที่พบทั งหมด) จึงถูก
จัดให้เป็นกลุ่มประชากรปลาที่มีขนาดเล็กและยังไม่โตเต็มวัย 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างโดยขนาดความยาวในกลุ่มปลา
ที่มีขนาดเล็กและยังไม่โตเต็มวัยนี ตามจุดส้ารวจ ก็พบว่าจุด
ส้ารวจกลางทะเลพบปลากลุ่มนี ได้มากที่สุดจ้านวน 2,837 ตัว 
(ร้อยละ 35.65 ของประชากรปลาตะเพียนทรายที่พบทั งหมด)
รองลงมาได้แก่ จุดส้ารวจคลองนางเรียม 1,641 ตัว (ร้อยละ 
20.62) คลองยวน 1,270 ตัว (ร้อยละ 15.96) คลองหน้า
แหลม 1,267 ตัว (ร้อยละ 15.92) และคลองบ้านกลาง 843 ตัว 
(ร้อยละ 10.59) ตามล้าดับ ส่วนตามปีส้ารวจพบสูงสุดในปี 
2560 จ้านวน 4,787 ตัว (ร้อยละ 60.15 ของประชากรปลา
ตะเพียนทรายที่พบทั งหมด) ปี 2561 จ้านวน 1,758 ตัว (ร้อยละ
22.09) และปี 2562 จ้านวน 1,313 ตัว (ร้อยละ 16.50)

แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั งนี ก็ยังพบว่าในเดือน
พฤศจิกายน 2560 สามารถพบปลาไส้ตันตาแดงและปลาตะเพียน
ทรายจ้านวนมากที่สุดถึง 11,831 ตัว (ร้อยละ 54.27 ของประชากร
ปลาไส้ตันตาแดงที่พบทั งหมด) และ 1,962 ตัว (ร้อยละ 24.65 ของ
ประชากรปลาตะเพียนทรายที่พบทั งหมด) ตามล้าดับ ในขณะที่ใน
เดือนมกราคม 2560 พบปลาแปบขาวจ้านวนมากที่สุดถึง 
6,973 ตัว (ร้อยละ 38.75 ของประชากรปลาแปบขาวที่พบ
ทั งหมด) เช่นกัน
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ภาพที่ 13 โครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาดความยาวของปลาชนิดเด่นที่พบตามปีส้ารวจในทะเลน้อย จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2562
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ภาพที่ 12 โครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาดความยาวของปลาชนิดเด่นที่พบตามจุดส้ารวจในทะเลน้อย จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2562
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3.4 ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลา 
ผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์

ปลาในทะเลน้อยระหว่างปี 2560-2562 พบมีเส้นกราฟความ
ชุกชุม (abundance) วางอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์น ้า 
(biomass) ตลอดทั งเส้น และมีค่า W statistic เป็นลบเท่ากับ 
-0.0885 (ภาพที่ 14) ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างโดยรวมในทะเลนอ้ย 
มีปลาขนาดเล็กหรือกลุ่มลูกปลาที่เข้ามาแทนที่กลุ่มปลาเต็มวัย
หรือปลาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์ประกอบ
หลักของโครงสร้างโดยจ้านวนปลาที่ร้อยละสะสม 81.89 ซึ่ง

ประกอบด้วยพันธุ์ปลารวม 6 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง 
(ร้อยละ 32.70) ปลาแปบขาว (ร้อยละ 27.00) ปลาตะเพียนทราย 
(ร้อยละ 11.94) ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 4.62) ปลาสร้อยนกเขา 
(ร้อยละ 3.17) และปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 2.45) โดย
เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรที่พบทั งหมด (ร้อยละ 43.56) 
ประกอบด้วย ปลาแปบขาว ปลาตะพียนทราย และปลาแป้นแก้ว 
โดยพบว่าองค์ประกอบของปลาส่วนใหญ่ที่พบในทะเลน้อยเป็น
กลุ่มปลาที่มีขนาดเล็ก อายุสั น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่้า 

ภาพที่ 14 ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลาที่พบในทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา
ระหว่างปี 2560-2562
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4. ลักษณะการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาเชิงพื้นที่
และเชิงเวลาในทะเลน้อย   

ผลการวิเคราะห์ลักษณะการจัดกลุ่มของโครงสร้าง
ประชาคมปลาตามวิธี cluster analysis จากข้อมูลโครงสร้าง
ประชาคมปลาที่พบในทะเลน้อยในเชิงพื นที่ของ 5 จุดส้ารวจ
ร่วมกับเชิงเวลาของช่วง 3 ปีส้ารวจระหว่างปี 2560-2562 รวม
จ้านวน 15 ตัวอย่างสุ่ม พบว่าลักษณะของโครงสร้างประชาคม
ปลาจัดแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 15 และตารางผนวกที่ 2)
ดังนี 

1) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2560 บริเวณจุดส้ารวจคลองหน้าแหลมและจุด
ส้ารวจคลองนางเรียม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง
ภายในกลุ่มมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 81.71 และมีชนิดพันธุ์
ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่มที่
แสดงด้วยค่าร้อยละความคล้ายคลึงที่มากกว่าร้อยละ 5
ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 8 ชนิด ได้แก่ ปลาแปบขาว (ร้อยละ 
10.72) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 8.98) ปลาไส้ตันตาแดง
(ร้อยละ 8.67) ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.75) ปลาสร้อยนกเขา 
(ร้อยละ 6.00) ปลาตะเพียนครีบจุด (ร้อยละ 5.99) ปลาแปบควาย 
(ร้อยละ 5.87) และปลากระทุงเหว (ร้อยละ 5.49)

2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2560 บริเวณจุดส้ารวจคลองยวน กลางทะเล และ
จุดส้ารวจคลองบ้านกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง
ภายในกลุ่มเท่ากับร้อยละ 75.80 และมีชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
เป็นองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่มที่แสดงด้วย
ค่าร้อยละความคล้ายคลึงที่มากกว่าร้อยละ 5 ประกอบด้วย
พันธุ์ปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลาแปบขาว (ร้อยละ 9.80) ปลา
ไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 8.60) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 6.79)
ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 5.39) และปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ5.27)

3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2561 บริเวณทุกจุดส้ารวจ พบมีค่าสัมประสิทธิ์
ความคล้ายคลึงภายในกลุ่มเท่ากับร้อยละ 73.03 และมีชนิด
พันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลักคล้ายคลึงกันภายในกลุ่ม
ที่แสดงด้วยค่าร้อยละความคล้ายคลึงที่มากกว่าร้อยละ 5

ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 7 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ
11.59) ปลาแปบขาว (ร้อยละ 8.57) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 
8.27) ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.68) ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 
5.76) ปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 5.52) และปลากะสูบขีด 
(ร้อยละ 5.18)

4) กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคม
ปลาในปี 2562 บริเวณจุดส้ารวจคลองหน้าแหลม กลางทะเล 
และจุดส้ารวจคลองนางเรียม พบมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
คล้ายคลึงภายในกลุ่มเท่ากับร้อยละ 68.90 และมีชนิดพันธุ์
ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่มที่
แสดงด้วยค่าร้อยละความคล้ายคลึงที่มากกว่าร้อยละ 5
ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 6 ชนิด ได้แก่ ปลาแปบขาว (ร้อยละ 
12.29) ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 11.77) ปลาตะเพียนทราย
(ร้อยละ 10.55) ปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 7.31) ปลาแป้นแก้ว 
(ร้อยละ 6.89) และปลาแขยงนวล (ร้อยละ 5.32)

5) กลุ่มที่ 5 พบเป็นตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาในปี 
2562 บริเวณจุดส้ารวจคลองยวน ซึ่งพบว่ามีพันธุ์ปลาชนิด
เด่นที่พบมากภายในกลุ่มที่ค่าร้อยละการพบที่มากกว่าร้อยละ 5
ประกอบด้วยพันธุ์ปลาเพียง 2 ชนิดเท่านั น ได้แก่ ปลาไส้ตัน
ตาแดง (ร้อยละ 68.35) และปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 
5.04)

6) กลุ่มที่ 6 พบเป็นตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาในปี 
2562 ในจุดส้ารวจคลองบ้านกลาง ซึ่งมีพันธุ์ปลาชนิดเด่นที่พบ
มากในกลุ่มที่มีค่าร้อยละการพบที่มากกว่าร้อยละ 5 นั น 
ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 4 ชนิด ได้แก่ ปลาแมวหูขาว (ร้อยละ 
26.82) ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 26.70) ปลาแมว (ร้อยละ 
11.33) และปลากดทะเลจุดด้า (ร้อยละ 7.90) จึงส่งผลให้
โครงสร้างประชาคมปลาแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน
เช่นเดียวกัน

แต่เมื่อพิจารณาการจัดกลุ่มด้วยค่าดัชนีความคล้ายคลึง
แบบ Bray-Curtis ที่ระดับความคล้ายคลึงร้อยละ70 กลับพบว่า
กลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาที่พบทั ง 6 กลุ่ม สามารถแยก
กลุ่มเพิ่มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ นทั ง 3 ปีที่ส้ารวจ โดยปี 2 ก็ยังคง
พบมีความแตกต่างกันระหว่างจุดส้ารวจเช่นเดิม
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หมายเหตุ: s1 = จุดส้ารวจคลองหน้าแหลม s2 = จุดส้ารวจคลองยวน s3 = จุดส้ารวจกลางทะเล

s4 = จุดส้ารวจคลองบ้านกลาง s5 = จุดส้ารวจคลองนางเรียม

t1 = ปี 2560 t2 = ปี 2561 t3 = ปี 2562

เส้น dendrogram สีด้าแนวตั ง: แสดงว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)

เส้น dendrogram สีแดงแนวตั ง: แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติภายในกลุ่ม (p>0.05)

ภาพที่ 15 ภาพ dendrogram จากการวิเคราะห์ cluster  analysis  ของประชาคมปลาตามจุดส้ารวจและปีส้ารวจในทะเลน้อย
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

1. การเปลี่ยนแปลงของอุทกวิทยาในทะเลน้อย

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุทกวิทยาในทะเลน้อย
ระหว่างปี 2560-2562 พบมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้าฝน
สะสมรายปีและปริมาณน ้าท่ารายปีที่แตกต่างกันค่อนข้างสูง
ระหว่าง 1.0-2.3 เท่า และ 1.0-1.8 เท่า ตามล้าดับ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื่องให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์น ้าใน
ทะเลน้อยที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากปริมาณน า้ฝนและปริมาณ
น ้าท่าที่เพิ่มสูงมากขึ นในช่วงฤดูน ้าหลากหรือที่เรียกกันว่าฤดู
น ้าแดงถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของการ
สืบพันธุ์วางไข่ของปลาเขตร้อนแทบทุกชนิดให้เพิ่มมากขึ นได้ 

(Fishbase, 2019) เช่นเดียวกับ Welcomme (1979; 1985)
ที่กล่าวว่าอิทธิพลของปริมาณน ้าท่าสามารถส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์น ้าที่เกิดขึ นในแหล่งน ้าได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากปีใดมีปริมาณน ้าท่ามากก็จะส่งผลต่อความส้าเร็จ
ของการวางไข่และการเติบโตของสัตว์น ้าได้สูงขึ น

ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี
ระหว่างปี 2560-2562 มีปริมาณเท่ากับ 3,610, 2,178 และ 
1,571 มิลลิเมตร ตามล้าดับ และในปี 2560 มีปริมาณที่สูง
กว่าปี 2561 และปี 2562 ประมาณ 1.7 และ 2.3 เท่า 
ตามล้าดับ ส่วนปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีก็พบเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยมีปริมาณ 720, 529 และ 405 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ และมีปริมาณสูงสุดในปี 2560 ซึ่ง
สูงกว่าปี 2561 และ 2562 ประมาณ 1.4 และ 1.8 เท่า 
ตามล้าดับ

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา



2. ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาใน
ทะเลน้อย

2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 
จากผลการศึกษาในครั งนี แสดงให้เห็นว่าทะเลน้อยซึ่ง

จัดอยู่ในระบบนิเวศแหล่งน ้าประเภทหนอง บึง และทะเลสาบ
น ้าจืดยังคงมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาค่อนข้างสูง
จ้านวน 62 ชนิด ในขณะที่พบชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นค่อนข้าง
น้อยมากเพียง 2 ชนิด โดยช่วงระยะเวลาของการศึกษาที่ยาวนาน
มากขึ นจะส่งผลให้สามารถพบชนิดพันธุ์ปลาสะสมได้เพิ่มมากขึ น
ตามไปด้วย เนื่องจากจ้านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบรายปีระหว่าง
ปี 2560-2562 มีจ้านวน 41-51 ชนิด แต่เมื่อคิดเป็นจ้านวน
รวมกลับพบมากถึง 62 ชนิด ดังนั น ในการศึกษาด้านความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาเพื่อใช้เป็นตัวแทนให้มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้มากขึ น จึงควรท้าการศึกษาใน
ระยะเวลาที่ต่อเนื่องหลายปี 

สืบเนื่องจากการที่ทะเลน้อยเป็นแหล่งน ้าที่เป็นส่วน
หนึ่งของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาจึงท้าให้มีการเชื่อมต่อของ
ระบบนิเวศน ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเค็มได้ จึงพบพันธุ์ปลาที่
อาศัยอยู่ในน ้าจืด (49 ชนิด) น ้ากร่อย (3 ชนิด) และน ้าเค็ม (10
ชนิด) โดยชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมดในการศึกษาครั งนี มี
จ้านวนใกล้เคียงกับผลการศึกษาในทะเลน้อยเช่นเดียวกันของ
ไพโรจน์ และคณะ (2542) ที่ด้าเนินการในช่วงปี 2542 พบ
พันธุ์ปลารวม 66 ชนิด แต่กลับพบมีจ้านวนมากกว่าผล
การศึกษาของยงยุทธ และวิชัย (2539) และอังสุนีย์ และคณะ
(2539) ที่ด้าเนินการศึกษาในช่วงปี 2537-2539 และพิษณุ
และคณะ (2554) และธีรภัทร์ และคณะ (2556) ที่ด้าเนินการ
ศึกษาในช่วงปี 2552-2554 ซึ่งพบพันธุ์ปลารวม 20, 40, 40 
และ 47 ชนิด ตามล้าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งน ้าที่
จัดอยู่ในระบบนิเวศแหล่งน ้าประเภทหนอง บึง และทะเลสาบ
น ้าจืดอ่ืน ๆ ก็พบมีจ้านวนมากกว่าในหนองหลวง จังหวัด
เชียงราย (เขมชาติ และคณะ, 2545) ซึ่งท้าการศึกษาเพียงปี
เดียวและพบพันธุ์ปลาเพียง 37 ชนิด แต่พบมีจ้านวนน้อยกว่า
แหล่งน ้าที่มีการศึกษาในระยะเวลาที่ต่อเนื่องหลายปี เช่น 
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างปี 2552-2553 (ปริญดา 
และคณะ, 2558) หนองหาร จังหวัดสกลนคร ระหว่างปี
2551-2558 (วิระวรรณ และคณะ, 2559) และบึงบอระเพ็ด

จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี 2549-2558 (สมศักดิ์  และ
พิมพา, 2561) ที่พบพันธุ์ปลามากถึง 83, 89 และ 97 ชนิด 
ตามล้าดับ โดยสาเหตุของการพบจ้านวนชนิดพันธุ์ปลาที่
แตกต่างกันในแต่ละแหล่งน ้านั น สาเหตุหลักอาจเป็นผลมา
จากพันธุ์ปลาบางชนิดมีจ้านวนประชากรไม่มากนักจึงมีโอกาส
ถูกจับได้น้อยลง รวมทั งชนิดและเครื่องมือที่ใช้มีความสามารถ
ในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้แตกต่างกัน และปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทั งในส่วนของพื นที่และช่วงเวลา
ในการศึกษาที่แตกต่างกัน หรือทักษะของผู้ด้าเนินการเอง 
ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ทั งสิ น 

ส้าหรับพันธุ์ปลาต่างถิ่น (ปลาดุกอุยเทศ และปลานิล) 
(ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2561) ที่พบได้น้อยมากในการศึกษาครั งนี เพียง
ร้อยละ 3.2 ของจ้านวนชนิดที่พบทั งหมด ซึ่งมีจ้านวนที่พบ
น้อยกว่าในบึงบอระเพ็ด (สมศักดิ์ และพิมพา, 2561) ที่พบ
จ้านวน 7 ชนิด (ร้อยละ 7.2 ของจ้านวนชนิดที่พบทั งหมด) ซึ่ง
สาเหตุหลักของการพบในครั งนี เกิดขึ นจากการหลุดรอดจาก
การเพาะเลี ยงและภาวะน ้าท่วมหนักที่เกิดขึ นในจังหวัดพัทลุง
เมื่อปี 2560 รวมทั งอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ร่วมด้วยซึ่งได้แก่ 
การปล่อยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทั งเพื่อการเพิ่มผลผลิต การ
ท้าบุญ การสะเดาะเคราะห์ แต่ถึงแม้จะพบในสัดส่วนที่น้อย
มากเมื่อเทียบกับชนิดพันธุ์ที่พบทั งหมด ก็ควรตระหนักไว้ว่า
เมื่ อปลาต่ า งถิ่ นหลุ ด รอดลง ไป ในแหล่ งน ้ า แล้ ว ก็ จ ะ
เปรียบเสมือนเป็นผู้ รุกรานเงียบ (silent invader) ที่ ไม่
สามารถมองเห็นการเข้ามาหรือการเปลี่ยนแปลงในแหล่งน ้าได้
เลยจนกว่าจะมีการส้ารวจหรือเก็บตัวอย่าง ในหลาย ๆ ครั งจึง
พบว่าพันธุ์ปลาต่างถิ่นเหล่านี ได้เปลี่ยนแปลงไปเปน็สัตว์น า้ต่าง
ถิ่นที่รุกราน (invasive alien species) ที่เป็นชนิดเด่นใน
แหล่งน ้านั นได้ (รัฐชา, 2560) ดังนั น สัตว์น ้าต่างถิ่นจึงถือเป็น
ปัญหาที่ส่งผลต่อการด้ารงอยู่หรือการสูญสิ นไปของชนิดพันธุ์
สัตว์น ้าพื นเมืองเดิมในทะเลน้อยได้เช่นกัน

ส่วนความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุด
ส้ารวจซึ่งจุดส้ารวจคลองยวนมีความหลากหลายของชนิดมาก
ที่สุดรวม 51 ชนิด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากบริเวณนี ถูก
ก้าหนดให้เป็นเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้าหรือเขตห้ามจับสัตว์
น ้าซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแหล่งเสริมสร้างพ่อแม่พันธุ์และแหล่ง
รักษาชนิดพันธุ์ ในขณะที่จุดส้ารวจคลองหน้าแหลมพบจ้านวน
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ชนิดน้อยที่สุดซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกับ
พรุควนขี เสียนที่มีสภาพน ้าเป็นกรดในบางเวลาท้าให้พบชนิด
พันธุ์ปลาได้น้อยกว่าจุดส้ารวจอ่ืน ส่วนความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ปลาตามปีส้ารวจระหว่างปี 2560-2562 ที่พบ
ระหว่าง 41-51 ชนิด และมีชนิดที่พบสะสมจ้านวน 51, 60
และ 62 ชนิด โดยปี 2562 พบจ้านวนชนิดน้อยที่สุดซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าที่มีปริมาณ
ลดลงมากในปี 2562 เช่นเดียวกัน

2.2 โอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลา
จากผลการศึกษาที่พบมีพันธุ์ปลาที่พบได้ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาในทุกจุดส้ารวจเพียง 9 ชนิด ในขณะที่มี
พันธุ์ปลามากถึง 14 ชนิดที่พบได้เพียงครั งเดียวตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาเพียงจุดส้ารวจเดียวซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า
ชนิดพันธุ์ปลาที่พบได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาถึง 1.5 เท่า 
หรือประมาณร้อยละ 25 ของจ้านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
ทั งหมด ดังนั น ในอนาคตหากไม่มีแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในทะเลน้อยก็อาจส่งผลให้ปลาใน
กลุ่มที่พบเพียงครั งเดียวและจุดส้ารวจเดียวมีโอกาสถูกจับไป
จนกระทั่งมีจ้านวนลดลงถึงขั นที่อาจจะสูญพันธุ์ และส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปยังความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
ในทะเลน้อยต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดส้ารวจคลอง
ยวนซึ่งพบพันธุ์ปลาที่พบเฉพาะในจุดส้ารวจนี เพียงครั งเดียว
มากถึง 9 ชนิดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ในขณะที่บริเวณนี เป็น
เขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้าหรือเขตห้ามจับสัตว์น ้า ดังนั น ถ้า
หากสามารถสร้างกระบวนการในการควบคุมการท้าประมงใน
บริเวณนี ได้เปน็ผลส้าเร็จก็เท่ากับมีโอกาสที่จะสร้างพ่อแม่พันธุ์
ปลาเหล่านี หรือพันธุ์ปลาชนิดอ่ืน ๆ ให้ยังคงมีความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปได้ 

นอกจากนี  การพบปลาตะลุมพุกเฉพาะในปี 2562 ที่
จุดส้ารวจคลองบ้านกลางเพียงแห่งเดียว โดยปลาตะลุมพุก
เป็นปลาที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย และมี
พฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่ด้วยการเดินทางเข้าไปวางไข่ใน
น ้าจืดหรือปากแม่น ้าเท่านั น (ฉวีวรรณ, 2560 และพิมพ์เพ็ญ และ
นิธิยา, 2562) ในขณะที่คลองบ้านกลางเป็นคลองขุดใหม่ที่
เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาที่มีความยาวเพียง 1.1 กิโลเมตร
เท่านั น ประกอบกับปี 2562 มีปริมาณน ้าฝนและน ้าท่าน้อย
กว่าปีอ่ืน ๆ ที่ศึกษามาก จึงส่งผลให้น ้าในคลองบ้านกลางลด

ระดับต่้าลงมากได้ในบางช่วงเวลาแต่ในทางตรงกันข้ามในช่วง
น ้าขึ นน ้าทะเลก็กลับเพิ่มระดับสูงขึ นได้ จึงท้าให้ในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี กลับมีน ้าเค็มบางส่วนไหลรุกเข้าไปในคลองบ้าน
กลางได้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ปลาตะลุมพุกและปลาทะเล
บางชนิดเดินทางเข้าไปเพื่อผสมพันธุ์วางไข่ในทะเลน้อยได้ 
ส้าหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นดังกล่าวนี จึงน่าจะเป็นผลดีต่อ
ปลาทะเลบางชนิดที่ต้องเดินทางอพยพไปวางไข่ในน ้าจืดให้
สามารถมีการแพร่ขยายพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ นได้

2.3 ความชุกชุมของประชาคมปลา 
การศึกษาปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาใน

ทะเลน้อยในระหว่างปี 2560-2562 พบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 612 
กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนซึ่งจัดว่ามีค่าอยู่ใน
ระดับความชุกชุมปานกลางตามเกณฑ์ของบุญส่ง และคณะ 
(2558) โดยมีความแปรปรวนของค่าความชุกชุมอยู่ในช่วง
ระหว่าง 200-1,453 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน
ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างค่าต่้าสุดและค่าสูงสุดประมาณ 7 
เท่า ในขณะที่มีความผันแปรของความชุกชุมเฉลี่ยระหว่างจุด
ส้ารวจและระหว่างปีที่ส้ารวจค่อนข้างมากเช่นเดียวกันโดยมี
ค่าระหว่าง 314-773 และ 413-912 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับความชุกชุม
น้อยถึงความชุกชุมมาก แต่อย่างไรก็ตามค่าความชุกชุมใน
ภาพรวมที่พบในการศึกษาครั งนี ก็ยังมีค่าสูงกว่าผลการศึกษาที่
ด้าเนินการในทะเลน้อยปี 2552 ที่พบมีค่า 455.32 กรัมต่อ
พื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ธีรภัทร์ และคณะ, 2556)
และมีค่าสูงกว่าการศึกษาในปี 2554 ในเขื่อนแก่งกระจาน 
เขื่อนรัชชประภา เขื่อนอุบลรัตน์ และกว๊านพะเยาที่พบมีค่า 
552, 552, 432 และ 504 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน แต่มีค่าต่้ากว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บึงบอระเพ็ด และ
หนองหารพบมีค่า 828, 1,296 และ 732 กรัมต่อพื นที่ข่าย 
100 ตารางเมตรต่อคืน (วารินทร์, 2556) 

โดยจุดส้ารวจกลางทะเล คลองยวน และคลองบ้าน
กลางพบค่าความชุกชุมเฉลี่ยมีค่าสูงมากเท่ากับ 773, 741 
และ 696 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ 
ในขณะที่ปี 2560 ก็พบมีค่าความชุกชุมเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 912 
กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และสูงกว่าปี 2561 
และปี 2562 เท่ากับ 1.8 และ 2.2 เท่า ซึ่งเป็นผลจากปริมาณ
น ้าฝนและปริมาณน ้าท่าในปี 2560 ที่มีปริมาณสูงกว่าปีอ่ืน ๆ
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มากถึง 1.7-2.3 เท่า ตามภาพที่ 4 โดยปริมาณน ้าฝนถือเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่ไปกระตุ้นให้ปลาน ้าจืดผสมพันธุ์วางไข่ ส่วน
ปริมาณน ้าท่าที่สูงในฤดูน า้หลากก็จะส่งผลให้มีพื นที่ถูกน า้ท่วม
ขัง (flood plain) กระจายเป็นบริเวณกว้างส้าหรับเป็นแหล่ง
วางไข่และแหล่งเลี ยงตัวอ่อนได้ แต่เมื่อน ้าลดระดับลงทั งพ่อ
แม่และลูกปลาจากพื นที่น า้ท่วมก็จะมีการอพยพไปยงับริเวณที่
ยังมีน ้าเหลืออยู่เพื่ออาศัยและเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในปีต่อไป
ได้ (สันติ, 2551, อ้างตาม Lucas & Baras, 2001 และ
Agostinho et al., 2003) เช่นเดียวกับ Welcomme (1979;
1985) ที่ได้กล่าวไว้ว่าอิทธิพลของปริมาณน ้าท่าสามารถส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์น ้าที่เกิดขึ นในแหล่งน ้าได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากปีใดมีปริมาณน ้าท่ามากก็จะส่งผล
ต่อความส้าเร็จของการวางไข่และการเติบโตของสัตว์น ้าได้
สูงขึ น โดยสันติ (2551) ได้รายงานผลการวิเคราะห์แหล่งที่
เหมาะสมต่อการวางไข่และอนุบาลปลาน ้าจืดธรรมชาติในทุ่ง
สุโขทัยด้วยข้อมูลผลจับตั งแต่ปี 2548-2552 พบว่าผลผลิต
สัตว์น ้าที่เกิดขึ นในพื นที่ลุ่มน ้ายมตอนล่างจะผันแปรตาม
ระยะเวลาที่น ้าท่วมทุ่ง โดยถ้าหากปีใดมีระยะเวลาที่น ้าท่วม
นานก็จะส่งผลให้ผลผลิตในปนีั น ๆ สูงตามไปด้วย แต่ถ้าหากปี
ใดมีน ้าท่วมในระยะเวลาสั น ผลผลิตที่ได้ในปีนั น ๆ ก็จะลดลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื นที่ที่ปล่อยให้มีน ้าท่วมตามธรรมชาติ
ในช่วงฤดูน ้าหลากหรือฤดูน ้าแดงทิ งไว้ประมาณ 2-3 เดือนใน
รอบปีก็จะส่งผลให้มีผลผลิตทางการประมงในพื นที่ดังกล่าว
มากกว่าเดิมได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า

นอกจากนี  ผลการศึกษาในแต่ละจุดส้ารวจระหว่างปี 
2560-2562 ยังพบว่าในจุดส้ารวจกลางทะเลปี 2560 มีค่าความ
ชุกชุมสูงที่สุดเท่ากับ 1,453 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน และรองลงมาคือจุดส้ารวจคลองยวนปี 2560 มี
ค่าเท่ากับ 1,160 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ส่วนค่าต่้าสุดพบได้ในจุดส้ารวจคลองหน้าแหลมปี 2562 เพียง 
200 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนเท่านั น ดังนั น 
จากผลการศึกษาที่กล่าวมานี  จึงอนุมานได้ว่าจุดส้ารวจ
คลองยวนและกลางทะเลน่ามีโอกาสที่จะน้าไปใช้เป็นแหล่ง
เสริมสร้างก้าลังผลผลิตหลักของประชากรปลาส่วนใหญ่ที่พบ
ในทะเลน้อยได้ดีกว่าจุดส้ารวจอ่ืน ๆ

3. โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลา

3.1 องค์ประกอบของโครงสร้างชนิดพันธุ์ปลา
องค์ประกอบของโครงสร้างชนิดพันธุ์ปลาที่พบใน

ภาพรวมโดยจ้านวนและโดยน ้าหนักที่ประมาณค่าร้อยละ
สะสมร้อยละ 80 พบมีจ้านวน 6 และ 12 ชนิด คิดเป็นร้อยละ
81.19 และ 80.68 ของประชากรปลาที่พบทั งหมด ตามล้าดับ 
โดยมีชนิดที่พบเป็นองค์ประกอบใน 3 ล้าดับแรกของโครงสร้าง
โดยจ้านวน ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลา
ตะเพียนทราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.70, 27.00 และ 11.94 
ตามล้าดับ ส่วนโครงสร้างโดยน ้าหนัก ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง 
ปลาแปบขาว และปลากะสูบขีด คิดเป็นร้อยละ 28.05, 15.84 
และ 6.42 ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในทะเลน้อย
ของธีรภัทร์ (2556) ที่พบว่าองค์ประกอบโครงสร้างของ
จ้านวน และโดยน ้าหนักที่ค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 
พบมีพันธุ์ปลา 8 และ 9 ชนิด ตามล้าดับ ซึ่งสาเหตุที่พบมี
องค์ประกอบของโครงสร้างที่แตกต่างกันอาจเป็นเนื่องจาก
ระยะเวลาการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาที่ด้าเนินการ
ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ นก็จะท้าให้สามารถพบชนิดพันธุ์
ปลาได้มากขึ น เช่นเดียวกับผลการศึกษาในบึงบอระเพ็ดที่ศึกษา
ในระหว่างปี 2549-2558 ที่พบพันธุ์ปลา 8 และ 14 ชนิด 
ตามล้าดับ (สมศักดิ์ และพิมพา, 2561) 

ในขณะที่องค์ประกอบของโครงสร้างหลักโดยจ้านวนที่
ร้อยละสะสม 43.56 พบเป็นกลุ่มปลาขนาดเล็กและมี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจน้อย เช่น ปลาแปบขาว ปลา
ตะเพียนทราย และปลาแป้นแก้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
เสื่อมโทรมของทะเลน้อยที่อาจเกิดขึ นจากความเสื่อมโทรม
ของตัวแหล่งน ้าเอง หรือการใช้ประโยชน์สัตว์น ้าและการท้า
การประมงที่มากเกินไปจนท้าให้กลุ่มปลาขนาดใหญ่ที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจถูกจับออกไปใช้ประโยชน์มากเกิน
ควร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาในอ่างเก็บน ้า
เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี (ทิวารัตน์ และคณะ, 2559) 
หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา (สุธิดา และคณะ, 2561) และ
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (สมศักดิ์ และพิมพา, 2561)
ที่รายงานว่าแหล่งน ้าทั ง 3 แห่งมีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม 
เนื่องจากพบองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาชนิด
หลักเป็นกลุ่มปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาตะเพียนทราย และปลา
แป้นแก้ว เช่นเดียวกัน
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3.2 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส าคัญ
สัมพัทธ์ (IRI) 

ส้าหรับโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความส้าคัญ
สัมพัทธ์ซึ่ ง เป็นค่าที่บ่งชี ระดับความส้าคัญสัมพัทธ์ของ
ประชาคมปลาที่พบในแหล่งน ้าจากข้อมูลจ้านวนปลาที่พบ
ร่วมกับน ้าหนักที่พบและความถี่ในการพบชนิดพันธุ์ปลานั น ๆ  

โดยผลการศึกษาครั งนี พบโครงสร้างประชาคมปลาโดย
ค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 82.72 พบ
พันธุ์ปลาจ้านวน 7 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว 
ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา ปลาหมอช้างเหยียบ 
ปลากะสูบขีด และปลาแป้นแก้ว ตามล้าดับ ซึ่งมีพันธุ์ปลา
จ้านวน 4 ชนิดที่เป็นผลมาจากโครงสร้างโดยจ้านวนตัว และ
อีกจ้านวน 3 ชนิดจากโครงสร้างโดยน ้าหนัก ในขณะที่โอกาส
ในการพบไม่ได้แตกต่างกันในปลาทั ง 7 ชนิดนี  แต่อย่างไรก็
ตาม โครงสร้างหลักโดยค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ที่พบใน 3 
ล้าดับแรกก็ยังพบว่าเป็นชนิดเดียวกันกับองค์ประกอบของ
โครงสร้างโดยจ้านวนที่พบในโครงสร้างหลัก และสอดคล้อง
กับการศึกษาของไพโรจน์ และคณะ (2542) และเสาวรักษ์ 
(2552) ที่รายงานการพบปลาไส้ตันตาแดงเปน็สัตวน์ ้าชนิดเด่น
ที่พบได้มากในทะเลน้อย รวมทั งธีรภัทร์ (2556) ที่รายงานว่า
พบปลาไส้ตันตาแดง ปลาตะเพียนทราย และปลาแปบขาว
เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ชนิดแรกในทะเลน้อยเช่นเดียวกัน 
แสดงว่าชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก
ในทะเลน้อยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยมีการศึกษาไว้

3.3 โครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาดความยาวปลา
ส้าหรับโครงสร้างประชาคมปลาโดยขนาดความยาว

ของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั งหมด 62 ชนิดมีจ้านวนประชากร
ทั งหมด 66,658 ตัว และมีความยาวระหว่าง 3.5-40.7 
เซนติเมตร พบมีรูปแบบของโครงสร้างประชาคมปลาโดย
ขนาดความยาวเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกปีที่ส้ารวจ โดย
พบกลุ่มประชากรปลาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาที่มีขนาดเล็กที่มี
อายุอยู่ในกลุ่ม 0+ ปี หรืออาจมีบางชนิดเท่านั นที่อยู่ในกลุ่ม 
1+ ปี และจากการศึกษาครั งนี พบประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดมี
ขนาดความยาวระหว่าง 3.5-13.0 เซนติเมตร จ้านวน 61,079 
ตัว (ร้อยละ 91.63 ของประชากรปลาที่พบทั งหมด) ตามภาพ
ที่ 11 โดยพบประชากรกลุ่มนี มากที่สุดในปี 2560 เท่ากับ
ร้อยละ 56.86 ของประชากรปลาที่พบทั งหมดจากการศึกษา

แต่ในปี 2561 กลับพบมีสัดส่วนของจ้านวนที่ลดลงจากปี 
2560 เท่ากับ 2.6 เท่า ส่วนปี 2562 มีสัดส่วนที่ยิ่งลดลงจากปี 
2560 และปี 2561 เท่ากับ 4.4 และ 1.7 เท่า ตามล้าดับ ซึ่งก็
ยังพบเป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณน ้าฝนสะสมรายปีและ
ปริมาณน ้าท่ารายปีที่พบว่าในปี 2560 มีปริมาณสูงกว่าปี 
2561 และปี 2562 อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพันธุ์ปลาถูกท้าการประมงใน
ระดับที่สูงมากจนเกินก้าลังการผลิตจากธรรมชาติ จนท้าให้
เหลือพันธุ์ปลาที่จะสามารถเติบโตเพื่อใช้ทดแทนเป็นพ่อแม่
พันธุ์ในรุ่นต่อไปได้นอ้ยลง ก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกลุ่ม
ประชากร (stock) ของพันธุ์ปลาชนิดนั นในปีถัด ๆ ไปที่จะท้า
ให้เหลือจ้านวนลดน้อยลงตามไปด้วยจนอาจถึงขั นที่ส่งผล
ต่อเนื่องไปยังกระบวนการฟื้นตัวเพื่อเสริมสร้างพ่อแม่พันธุ์รุ่น
ใหม่ในธรรมชาติให้มีเพิ่มขึ นทดแทนให้มากพอ ส้าหรับใช้ใน
การสร้างประชากรรุ่นใหม่ทดแทนในปริมาณที่สูงได้มากอีก
ครั งนั นอาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ซึ่งจะเห็นได้
จากการศึกษาครั งนี ที่พบประชากรปลามีจ้านวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตามปีที่ศึกษา 

แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างขนาดความยาวของปลา
ชนิดเด่นใน 3 ล้าดับแรกประกอบด้วย ปลาไส้ตันตาแดง ปลา
แปบขาว และปลาตะเพียนทราย ซึ่งเป็นประชากรปลาเกือบ
ทั งหมดที่พบในทะเลน้อยโดยพบมากถึงร้อยละ 71.64 ของ
ประชากรปลาที่พบทั งหมด ก็ยังสามารถแจกแจงได้อีกว่า
ประชากรปลาไส้ตันตาแดงที่ร้อยละ 79.35 ของประชากรปลา
ไส้ตันตาแดงที่พบทั งหมด และปลาตะเพียนทรายที่ร้อยละ 98.75
ของประชากรปลาตะเพียนทรายที่พบทั งหมด ถูกจัดให้เป็น
กลุ่มประชากรปลาที่มีขนาดเล็กและยังไม่โตเต็มวัย (จากการ
เปรียบเทียบกับขนาดความยาวเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์ที่ได้จาก
ผลการศึกษาของเสาวรักษ์ (2552) และร่วมฤดี (2553)
ตามล้าดับ) จึงอนุมานได้ว่าประชากรปลากลุ่มนี ที่มีขนาดใหญ่
น่าจะถูกดึงออกไปใช้ประโยชน์นอกระบบไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ 
จนท้าให้ประชากรปลาที่เหลืออยู่ในระบบนั นไม่สามารถเตบิโต
เป็นตัวเต็มวัยได้ทัน จึงท้าให้ผลการศึกษาในครั งนี พบได้เพียง
กลุ่มปลาไส้ตันตาแดงและปลาตะเพียนทรายที่มีขนาดเล็กและ
ยังไม่โตเต็มวัย ที่มีจ้านวนลดลงอย่างต่อเนื่องตามปีที่ส้ารวจ 
เนื่องจากประชากรปลาเหล่านี ถูกจับออกไปใช้ประโยชน์
ก่อนที่จะมีการเติบโตไปจนถึงขนาดที่สามารถแพร่ขยายพันธุ์
เพื่อสร้างประชากรรุ่นต่อไปได้
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ในขณะเดียวกันทั งปลาไส้ตันตาแดงและปลาตะเพียน
ทรายที่มีขนาดเล็กและยังไม่โตเต็มวัย และปลาแปบขาวที่พบ
ทั งหมด (เนื่องจากยังไม่พบมีการศึกษาขนาดความยาวเมื่อ
แรกเริ่มเจริญพันธุ์ในปลาแปบขาว) ที่พบได้ในปริมาณมากที่
จุดส้ารวจกลางทะเล คลองยวน และคลองนางเรียมนั น แสดง
ให้เห็นว่าทั ง 3 จุดส้ารวจนี น่าจะเป็นบริเวณที่มีระบบนิเวศที่
เหมาะสมส้าหรับเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่และเลี ยงตัวอ่อน
ของปลาทั ง 3 ชนิดนี ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในจุดส้ารวจ
คลองยวนซึ่งเป็นเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้าหรือเขตห้ามจับ
สัตว์น ้าที่ท้าให้พันธุ์ปลาส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับการคุ้มครอง
ตามไปด้วยจึงส่งผลให้พบประชากรปลาในปริมาณที่มากกว่า
บริเวณอื่น ๆ ได้ 

นอกจากนี  เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนพันธุ์ปลาทั ง 3 ชนิด
ที่พบในทั ง 3 ปีที่ส้ารวจก็ยังพบว่าในป ี2560 มีจ้านวนที่พบสูง
กว่าปี 2561 และปี 2562 มากอย่างชัดเจนตามการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่า โดยพบปลาไส้ตันตาแดง
และปลาตะเพียนทรายได้มากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2560 
(ร้อยละ 54.27 และ 24.65 ของประชากรปลาแต่ละชนิดที่
พบทั งหมด ตามล้าดับ) ในขณะที่ปลาแปบขาวพบได้มากที่สุด
ในเดือนมกราคม 2560 (ร้อยละ 38.75 ของประชากรปลา
แปบขาวที่พบทั งหมด) ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับประกาศ
กรมประมง เรื่อง ก้าหนดพื นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น ้าจืดมี
ไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้า
การประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง เพื่อบริหาร
จัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์
น ้าและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า 
พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมงด้วย
เครื่องมือประมง หรือด้วยวิธีใด ๆ ในที่จับสัตว์น ้าในพื นที่
น ้าจืด ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาตให้ท้าการประมงได้เป็น
เครื่องมือบางชนิดที่ไม่ท้าลายพันธุ์สัตว์น ้าอย่างรุนแรงตามที่
กฎหมายก้าหนด โดยในจังหวัดพัทลุงได้มีการประกาศใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มกราคม 2560 (ในปี พ.ศ. 
2559) และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มกราคม 2561
(ในปี พ.ศ. 2560) (กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการ
ประมง, 2563) ดังนั น ในเดือนมกราคม และพฤศจิกายน 2560
ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาตามประกาศฯ หากมีการงดเว้นการท้าประมง
ได้ก็น่าจะเป็นโอกาสให้ประชากรปลาจ้านวนมากมีโอกาสเติบโต
ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อสร้างประชากรรุ่นใหม่ต่อไปได้อีกมาก

ดังนั น ระยะเวลาตามประกาศฯ จึงถือเป็นช่วงเวลา
วิกฤติที่ต้องการการควบคุมการท้าประมงเพียงช่วงเวลาสั น ๆ 
เท่านั น เพื่อสร้างโอกาสให้มีการเสริมสร้างประชากรปลารุ่น
ใหม่ให้สามารถเจริญเติบโตไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ในปีต่อไปได้เพิ่ม
มากขึ น ซึ่งถือเป็นการลดการสูญเสียโอกาสในการเพิ่มก้าลัง
การผลิตสัตว์น ้าทั งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นสาเหตุที่
ส้าคัญของปัญหาทรัพยากรถดถอยอย่างรวดเร็วจนอาจถึงขั น
ที่ต้องสูญเสียชนิดพันธุ์เหล่านั นไปอย่างถาวรได้ 

3.4 ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลา 
ลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลาซึ่งเป็น

การ เปรี ยบ เที ยบการกระจายตามขนาดของปลา ใน
องค์ประกอบโครงสร้างของปลาในภาพรวมของประชาคมปลา
หนึ่ง ๆ จากค่าความชุกชุมของปลาแต่ละชนิด (species
abundance; จ้านวนตัว/ชนิด) เปรียบเทียบกับมวลชีวภาพ
ของปลาแต่ละชนิด (species biomass; น ้าหนัก/ชนิด) โดยมี
ค่า W statistic ระหว่าง -1 ถึง +1 เพื่อแสดงลักษณะการ
รวมกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลานั น โดยถ้าหาก
เส้นกราฟมวลชีวภาพวางอยู่เหนือเส้นกราฟความชุกชุมตลอด
ทั ง เส้น  โดยมีค่ า  W statistic เป็นบวก หมายความว่ า
ทรัพยากรอยู่ในสภาวะสมดุลมาก สัตว์น ้าส่วนใหญ่จะมีขนาด
ใหญ่และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันถ้าหาก
เส้นกราฟความชุกชุมวางอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพตลอด
ทั งเส้น และมีค่า W statistic เป็นลบ ก็จะหมายถึงทรัพยากร
อยู่ในสภาวะที่เสียสมดุลจากการใช้ประโยชน์หรือจากการถูก
รบกวนมาก สัตว์น ้าส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็ก ส่วนกรณีที่มี
เส้นกราฟทั ง 2 เส้นวางอยู่ใกล้กันและตัดข้ามกันในบางช่วง 
และมีค่า W statistic เข้าใกล้ศูนย์ หมายความว่าทรัพยากร
อยู่ในสภาวะสมดุลปานกลางหรือถูกรบกวนน้อย จึงไม่มีสัตว์
น ้าชนิดที่มีขนาดใหญ่โดดเด่นโดยมีสัตว์น ้าขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กในปริมาณใกล้เคียงกัน (Warwick, 1986 และ
Casatti et al., 2006)

ส้าหรับลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มของพันธุ์ปลาที่
พบในทะเลน้อยที่มีค่า W statistic เท่ากับ -0.0885 ซึ่งมีค่า
เป็นลบ หมายถึงโครงสร้างประชาคมปลาโดยรวมเป็นปลา
ขนาดเล็กหรือกลุ่มลูกปลาเข้ามาแทนที่กลุ่มปลาเต็มวัยหรือ
ปลาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์ประกอบหลัก
ของโครงสร้างโดยจ้านวนปลาที่พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของ
ประชากรที่พบทั งหมด (ร้อยละ 43.56) ประกอบด้วย 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
Volume 3 Number 1 January - March 2020 วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์170



ปลาแปบขาว ปลาตะพียนทราย และปลาแป้นแก้วซึ่งเป็น
กลุ่มปลาที่มีขนาดเล็ก รวมทั งพันธุ์ปลา 3 ชนิดแรกที่เป็น
องค์ประกอบหลักในทะเลนอ้ยนั นก็พบว่าประชากรที่พบเกือบ
ทั งหมดเป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็กและยังไม่โตเต็มวัย จึง
สามารถสรุปได้ว่าลักษณะของทรัพยากรประมงในทะเลน้อย
อยู่ในสภาวะที่เสียสมดุล จึงท้าให้พบองค์ประกอบของปลา
ส่วนใหญ่ในทะเลน้อยเป็นกลุ่มปลาที่มีขนาดเล็ก อายุสั น และ
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่้า อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั งนี 
ยังพบว่ามีค่า W statistic ที่ดีกว่าผลการศึกษาของวารินทร์  (2556)
ที่ด้าเนินการศึกษาในปี 2554 ในแหล่งน ้านิ่งประเภทเดียวกัน
กับทะเลน้อย เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด และหนองหาร 
และพบค่า W statistic มีค่าเป็นลบเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ
-0.179, -0.125 และ -0.136 รวมทั งพบปลาแป้นแก้วซึ่งเป็น
ปลาที่มีขนาดเล็ก อายุสั น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่้าเป็น
ปลาชนิดที่ โดดเด่นเป็นองค์ประกอบในล้าดับแรกของ
โครงสร้างประชาคมปลาโดยจ้านวนทั ง 3 แหล่งน ้า จึงสรุปได้
ว่าแหล่งน ้าทั ง 3 แห่งมีลักษณะของทรัพยากรประมงอยู่ใน
สภาวะที่เสียสมดุลอย่างรุนแรง ในขณะที่ทะเลน้อยพบปลา
แป้นแก้วเป็นองค์ประกอบหลักในล้าดับที่ 4 ของโครงสร้าง
ประชาคมปลาโดยจ้านวนจึงอนุมานได้ว่าทะเลน้อยยังมี
ลักษณะของทรัพยากรประมงอยู่ในสภาวะที่เสียสมดุลน้อย
กว่าแหล่งน ้าทั ง 3 แห่งนี 

4. ลักษณะการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาเชิงพื้นที่และ
เชิงเวลาในทะเลน้อย   

จากผลการวิ เคราะ ห์ลักษณะการจัดกลุ่ มของ
โครงสร้างประชาคมปลาตามวิธี cluster analysis ที่แบ่งได้
เป็น 6 กลุ่มที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) พบว่าปัจจัยเชิงเวลาหรือปีที่ส้ารวจมี
อิทธิพลต่อการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย
ได้มากกว่าปัจจัยเชิงพื นที่หรือจุดส้ารวจอย่างชัดเจน ดังนี 

1) กลุ่มที่ 1 พบในปี 2560 จุดส้ารวจคลองหน้าแหลม
และคลองนางเรียม 

2) กลุ่มที่ 2 พบในปี 2560 จุดส้ารวจคลองยวน กลาง
ทะเล และคลองบ้านกลาง 

3) กลุ่มที่ 3 พบในปี 2561 ทุกจุดส้ารวจ 

4) กลุ่มที่ 4 พบในปี 2562 จุดส้ารวจคลองหน้าแหลม 
กลางทะเล และคลองนางเรียม 

5) กลุ่มที่ 5 พบในปี 2562 จุดส้ารวจคลองยวน 
6) กลุ่มที่ 6 พบในปี 2562 จุดส้ารวจคลองบ้านกลาง 
โดยกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาที่พบในกลุ่มที่ 1-3

นั นมีชนิดพันธุ์ปลาที่พบเปน็องค์ประกอบหลักใน 5 ล้าดับแรก
ที่ท้าให้มีความคล้ายคลึงกันภายในกลุ่มเป็นชนิดเดียวกัน
ทั งหมด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว ปลาตะเพียน
ทราย ปลาแป้นแก้ว และปลาสร้อยนกเขา เพียงแต่มีความ
แตกต่างกันที่ค่าร้อยละความคล้ายคลึงในการพบ และล้าดับ
ในการพบพันธุ์ปลาทั ง 5 ชนิดนั น ในขณะที่กลุ่มที่ 4 ก็ยังพบ
ชนิดพันธุ์ปลาที่เหมือนกันเกือบทั งหมด (4 ชนิด) ยกเว้นปลา
สร้อยนกเขาที่ไม่พบในกลุ่มนี แต่กลับพบปลาหมอช้างเหยียบ
แทน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย
ที่พบปลา 3 ชนิดแรกก็ยังคงเป็นปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบขาว
และปลาตะเพียนทรายในเกือบทุกตัวอย่างสุ่ม ยกเว้นในกลุ่ม
ที่ 5 และกลุ่มที่ 6 ในปี 2562 ที่พบมีองค์ประกอบของชนิด
และค่าร้อยละการพบของปลาชนิดเด่นแตกต่างไปจากกลุ่มที่ 
1-4 อย่างสิ นเชิง โดยกลุ่มที่  5 พบปลาไส้ตันตาแดงเป็น
องค์ประกอบหลักเพียงชนิดเดียวมากถึงร้อยละ 68.35 และ
พบปลาหมอช้างเหยียบเป็นองค์ประกอบในล้าดับที่ 2 เพียง
ร้อยละ 5.04 เท่านั น ในขณะที่พบประชากรปลาทั งหมดใน
กลุ่มที่ 5 เพียง 940 ตัว หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.41 ของ
ประชากรปลาที่พบทั งหมดในทะเลน้อย และมีปลาไส้ตันตาแดง
เพียง 643 ตัว (ร้อยละ 2.95 ของประชากรปลาไส้ตันตาแดง
ที่พบทั งหมดในทะเลน้อย) และกลุ่มที่ 6 ที่นอกเหนือจากการ
พบปลาไส้ตันตาแดงเปน็หนึง่ในองค์ประกอบหลักแล้วกลับพบ
ปลาแมวหูขาว ปลาแมว และปลากดทะเลจุดด้าซึ่งเป็นปลา
ทะเลเป็นองค์ประกอบหลักร่วมอยู่ด้วยในปริมาณที่สูงมากถึง
ร้อยละ 46.05 ซึ่งพันธุ์ปลาทั ง 3 ชนิดนี เป็นกลุ่มปลาที่พบ
แพร่กระจายในทะเล แต่สามารถอพยพเพื่อการผสมพันธุ์
วางไข่ หรือปรับตัวอยู่ได้ทั งในน ้าจืด และน ้ากร่อย (ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง , 2552) จึง
เป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้พบองค์ประกอบโครงสร้างประชาคม
ปลาในกลุ่มที่ 5-6 แตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ มาก ซึ่งเป็นผล
จากอิทธิพลของปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าที่ลดลงมาก
ในปี 2562
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แต่อย่างไรก็ตาม จากลักษณะของโครงสร้างประชาคม
ปลาในเชิงพื นที่และเชิงเวลาในทะเลน้อยที่แบ่งออกได้เป็น 6
กลุ่มที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แต่เมื่อพิจารณาการจัดกลุ่มด้วยค่าดัชนีความ
คล้ายคลึงแบบ Bray-Curtis ที่ระดับความคล้ายคลึงที่ค่า
ร้อยละ 70 กลับพบว่ากลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาที่พบ
สามารถแยกกลุ่มตามปีที่ส้ารวจได้ชัดเจนทั ง 3 ปีที่ส้ารวจ 
ยกเว้นในปี 2562 ที่ยังพบมีความแตกต่างกันระหว่างจุด
ส้ารวจเช่นเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปี 2560 และปี 2561 การ
เปลี่ยนแปลงเชิงเวลามีผลต่อการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคม
ปลาได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพื นที่ ในขณะที่ปี 2562 
กลับพบว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื นที่มีความแปรปรวนสูง
เนื่องจากปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่าที่ลดลงมากในปีนี 

จากข้อมูลของลักษณะของโครงสร้างประชาคมปลาใน
ทะเลน้อยที่บ่งชี ว่าทรัพยากรสัตว์น ้าได้รับแรงกดดันอย่างมาก
จากการท้าการประมงและจากสภาพแวดล้อมของแหล่งอาศัย
ที่เสื่อมโทรมลง ท้าให้ลักษณะโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น ้า
อยู่ในสภาวะที่เสียสมดุล โดยองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง
ประชาคมปลาในทะเลน้อยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นกลุ่มพันธุ์
ปลาที่มีขนาดเล็กและไม่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั ง
กลุ่มพันธุ์ปลาเฉพาะถิ่นหลายชนิดที่เคยพบในอดีตอาจได้รับ
การคุกคามอย่างมากเช่นกัน ส่งผลให้ยังไม่สามารถพบจาก
การศึกษาในครั งนี หลายชนิด เช่น ปลาตุม (Puntioplites bulu) 
ปลาดัก (Clarias meladerma) ปลาดุกล้าพัน (Clarias nieuhofii)
ปลาพรมหัวเหม็น (Osteochilus melanopleurus) และปลา
กระทิงไฟ (Mastacembelus erythrotaenia) เป็นต้น ดังนั น 
คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการน้าผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์เพื่อน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางและมาตรการในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้าในทะเลน้อยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ นและเพิ่มความสามารถในการบ้ารุงรักษาและสร้างเสริม
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาไว้ได้อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืนต่อไป ดังนี 

1. ภาครัฐควรมีการก าหนดแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อเสริมสร้างประชากรปลาในทะเลน้อย
ให้คงความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ โดย
ด้าเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี 

1) ด้าเนินการเสริมสร้างประชากรในกลุ่มสัตว์น ้า
ประจ้าถิ่นให้มากขึ น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีสถานภาพหายาก 
ใกล้สูญพันธุ์ หรือใกล้ถูกคุกคาม เพื่อช่วยคงความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ให้คงมีอยู่สืบไป ซึ่งสามารถด้าเนินการได้ทั งการ
ปรับปรุงแหล่งอาศัยที่มีความเหมาะสมในแต่ละชนิดพันธุ์ การ
ควบคุมดูแลรักษาพื นที่แหล่งอาศัยด้วยการก้าหนดมาตรการ
เชิงพื นที่และเครื่องมือท้าการประมง เช่น การควบคุมการใช้
ประโยชน์ในพื นที่แหล่งอาศัยเดิมที่เป็นพื นที่อาศัยเฉพาะของ
ปลาชนิดนั น ๆ ให้เข้มงวดมากขึ น เช่น ปลาตะลุมพุก ปลาปีก
ไก่หนวดยาว ปลาดุกด้าน และปลาดุกอุย เป็นต้น รวมทั งอาจ
มีการสร้างเสริมหรือฟื้นฟูประชากรปลาในชนิดที่เคยพบใน
อดีตด้วยการปล่อยเสริม การช่วยธรรมชาติเพาะพันธุ์จากชุด
อุปกรณ์เพาะฟักภาคสนาม (mobile hatchery) โดยใช้พ่อ
แม่พันธุ์จากแหล่งน ้าเดิม

2) ควรเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการท้าการประมง
ในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่และวางไข่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างไร้ความรับผิดชอบและช่วยสนับสนุนให้มีการ
เสริมสร้างจ้านวนประชากรตามกระบวนการในธรรมชาติมาก
ยิ่ งขึ นตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดพื นที่และ
ระยะเวลาฤดูสัตว์น ้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และ
ก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้า
การประมง เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 
รักษาทรัพยากรสัตว์น ้าและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตาม
หลักการป้องกันล่วงหน้า พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 โดย
มาตรการดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมงด้วยเครื่องมือ
ประมง หรือด้วยวิธีใด ๆ ในที่จับสัตว์น ้าในพื นที่น ้าจืด ยกเว้น
เครื่องมือที่อนุญาตให้ท้าการประมงได้เป็นเครื่องมือบางชนิดที่
ไม่ท้าลายพันธุ์สัตว์น ้าอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายก้าหนด 
(กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง, 2563)

3) ควรปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าบางชนิดที่เหมาะสมเพื่อ
เสริมสร้างผลผลิตทางการประมงในทะเลน้อย โดยควรต้อง
ค้านึงถึงชนิดพันธุ์สัตว์น ้าที่ปล่อยจะต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่ได้จาก
ทะเลน้อยเพื่อลดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมและเสริมสร้าง

ข้อเสนอแนะ



การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทะเลน้อยในช่องว่างของ
โครงสร้างกลุ่มชั นอาหารที่มีการแข่งขันน้อย ทั งกลุ่มปลาที่กิน
อาหารประเภทตัวอ่อนแมลง และกลุ่มปลาที่กินอาหาร
ประเภทแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เป็นต้น โดยควร
เป็นกลุ่มชนิดพันธุ์ปลาที่เติบโตเร็ว กินอาหารในระบบห่วงโซ่
อาหารในระดับล่างเพื่อเพิ่มผลผลิต มีราคาดีเพื่อเพิ่มมูลค่า
และรายได้แก่ชาวประมง เช่น ปลาดุกอุย ปลากดเหลือง ฯลฯ

2. ควรมีการจัดสร้างแหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์
น้ าเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหรือเขต
ห้ามจับสัตว์น้ า ตามมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมและ
รักษาพันธุ์ปลาด้วยการประกาศเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น ้า
และพื นที่อนุรักษ์สัตว์น ้าให้มีมากขึ นนั น โดยทั่วไปก้าหนดให้
ควรมีประมาณร้อยละ 20 ของพื นที่แหล่งน ้า (กรมประมง, 
2554) เพื่อใช้ในการเก็บรักษาพ่อแม่พันธุ์และเป็นแหล่งเลี ยง
ตัวอ่อนของสัตว์น ้า ท้าให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
เสริมประชากรสัตว์น ้าในแต่ละรุ่นได้มากขึ น สืบเนื่องจากใน
บริเวณพื นที่ อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากบริเวณคลองยวนนั น
ชาวประมงสามารถเข้าท้าประมงได้เกือบตลอดทั งปี จึงมี
โอกาสที่ทรัพยากรประมงจะถูกใช้ประโยชน์จนเกินศักย์การ
ผลิตได้ ซึ่งในบริเวณคลองยวนที่ได้ถูกก้าหนดให้เป็นเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์น ้าหรือเขตห้ามจับสัตว์น ้าที่มีอยู่เดิมนั น พบว่า
มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและความชุกชุมของสัตว์
น ้าสูงกว่าบริเวณอื่น ๆ อย่างชัดเจนโดยมีปริมาณใกล้เคียงกับ
จุดส้ารวจกลางทะเลอีกด้วย ตลอดจนมีชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
เฉพาะบริเวณนี มากถึง 9 ชนิด โดยเฉพาะปลาปกีไก่หนวดยาว
(สถานภาพใกล้สูญพันธุ์) และปลาดุกด้าน (สถานภาพใกล้ถูก
คุกคาม) ซึ่งแสดงถึงความส้าเร็จของเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์
น ้าหรือเขตห้ามจับสัตว์น ้าที่จะใช้เป็นแหล่งเสริมสร้างหรือ
รักษาพ่อแม่พันธุ์ปลา ดังนั นการพบประชากรปลาที่มีขนาด

เล็กและยังไม่โตเต็มวัยของกลุ่มปลาไส้ตันตาแดง และปลา
ตะเพียนทรายในปริมาณมากที่สุดบริเวณจุดส้ารวจคลองบ้านกลาง
คลองนางเรียม และคลองยวน ดังนั นทั ง 3 บริ เวณนี จึ ง
เปรียบเสมือนเป็นแหล่งผลิตลูกพันธุ์ตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

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

1) รณรงค์ให้ความรู้และควบคุมชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่น 
(ปลาดุกอุยเทศ และปลานิล ) และลดการรุกรานและลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ นต่อชนิดพันธุ์ปลาพื นเมืองในทะเลน้อย 
ทั งนี ถ้าหากชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นเหล่านี หลุดรอดลงไปสู่ทะเล
น้อยหรือแหล่ งน ้ า อ่ืน ๆ ไม่ว่ าจะด้วยวิธีการปล่อยเพื่ อ
การท้าบุญ การสะเดาะเคราะห์ หรือหลุดรอดจากระบบการ
เพาะเลี ยงในช่วงน ้าหลากหรือน ้าท่วม จนอาจส่งผลให้พันธุ์ปลา
ต่างถิ่นเปลี่ยนแปลงไปเป็นพันธุ์ปลาชนิดเด่นในแหล่งน ้าและ
ก่อให้เกิดปัญหาการคุกคามต่อพันธุ์ปลาพื นเมืองเดิม และ
กระทบไปยังความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในทะเลน้อยได้

2) รณรงค์ให้ความรู้ถึงความส้าคัญของการควบคุมการ
ท้าประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ตามประกาศกรมประมงฯ 
เนื่องจากโดยสภาพทั่วไปของฤดูท้าการประมงจะมีช่วงเวลา
วิกฤตที่ต้องการการควบคุมการท้าประมงช่วงฤดูปลาวางไข่
เพียงช่วงเวลาสั น ๆ เพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เท่านั น แต่
ในทางกลับกันถ้าหากเข้าควบคุมพื นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่
ทันหรือไม่ได้ก็จะท้าให้สูญเสียโอกาสในการเพิ่มก้าลังการผลิต
สัตว์น ้าทั งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท้าให้เกิดปัญหาทรัพยากรถดถอยอย่างรวดเร็ว จนบางครั ง
อาจถึงขนาดที่ต้องสูญเสียชนิดพันธุ์เหล่านั นไปอย่างถาวรได้
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ตารางผนวกที่ 1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุดส้ารวจ และปีส้ารวจในทะเลน้อย จากการสุ่ม

ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562 

พันธุ์ปลา
ที่พบ

ชื่อวิทยาศาสตร์
การแพร่
กระจาย

จุดส้ารวจ ปีส้ารวจ

%Fคลอง
หน้า
แหลม

คลอง
ยวน

กลาง
ทะเล

คลอง
บ้าน
กลาง

คลอง
นางเรียม

2560 2561 2562

1. วงศ์ปลากราย (Family Notopteridae)

ปลาสลาด Notopterus notopterus
(Pallas, 1769)

FW + + + + + + + + 100.00

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

2. วงศ์ปลาแมว (Family Engraulidae)
ปลาแมวหูขาว Setipinna taty

(Valenciennes, 1848)
FW, BW, 
SW

- - + + - - - + 13.33

ปลาแมว Thryssa hamiltonii (Gray, 
1835)

FW, BW, 
SW

+ + + + + + + + 66.67

3. วงศ์ปลาหลังเขียว (Family Clupeidae)
ปลาตะลุมพุก Tenualosa toli

(Valenciennes, 1847)
FW, BW, 
SW

- - - + - - - + 6.67

4. วงศ์ปลาตะเพียน ซิว สร้อย 
(Family Cyprinidae)

ปลาแปบ Oxygaster pointoni
(Fowler, 1934)

FW + + + + + + + + 73.33

ปลาแปบขาว Parachela siamensis
(Günther, 1868)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาแปบควาย Paralaubuca riveroi
(Fowler, 1935)

FW + + + + + + - - 33.33

ปลาซิวควายแถบด้า Rasbora paviana
Tirant, 1885

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

ปลาบ้า Leptobarbus hoevenii
(Bleeker, 1851)

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาไส้ตันตาแดง Cyclocheilichthys apogon
(Valenciennes, 1842)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลากะทิ Cyclocheilichthys
heteronema (Bleeker, 
1854)

FW - + + + + + + - 46.67

ปลาไส้ตัน Cyclocheilichthys
repasson (Bleeker, 1853)

FW + + + + + + + + 80.00

ปลาตะโกก Cyclocheilos enoplos
(Bleeker, 1849)

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

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาตะเพียน Barbonymus gonionotus
(Bleeker, 1849)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลากะแห Barbonymus schwanefeldii
(Bleeker, 1854)

FW - + + + - - + + 26.67

ปลากะสูบขีด Hampala macrolepidota 
Kuhl & van Hasselt, 1823

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาเสือข้างลาย Puntigrus partipentazona
(Fowler, 1934)

FW - - + + - + + + 26.67

ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis (Bleeker, 
1849)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาตะเพียนครีบจุด Puntius spilopterus
(Fowler, 1934)

FW + + + + + + + + 53.33

ปลาแก้มช ้า Systomus rubripinnis
(Valenciennes, 1842)

FW - + + + + + + - 33.33

ปลาสร้อยลูกกล้วย Labiobarbus siamensis
(Sauvage, 1881)

FW + + + + + + + - 53.33

ปลาสร้อยลูกบัว Lobocheilos rhabdoura
(Fowler, 1934)

FW - + - - - - + - 6.67

ปลาสร้อยนกเขา Osteochilus vittatus
(Valenciennes, 1842)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาสร้อยเกล็ดถี่ Thynnichthys thynnoides
(Bleeker, 1852)

FW - + + + - + + + 33.33

5. วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Family Siluridae)

ปลาปีกไก่หนวดยาว Kryptopterus limpok
(Bleeker, 1852)

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาชะโอน Ompok bimaculatus
(Bloch, 1794)

FW + + + + + + + + 86.67

6. วงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae)

ปลาสวาย Pangasianodon
hypophthalmus (Sauvage, 
1878)

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

ปลาแขยงใบข้าว Mystus singaringan
(Bleeker, 1846)

FW + + + + + + + + 73.33

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

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

ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus
(Fang & Chaux, 1949)

FW + + + + + + + + 60.00

8. วงศ์ปลาดุก (Family Clariidae)
ปลาดุกด้าน Clarias batrachus

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

ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus 
Günther, 1864

FW + + - + + + + + 33.33

ปลาดุกอุยเทศ Clarias macrocephalus x 
Clarias gariepinus

FW - + - - - + - - 6.67

9. วงศ์ปลากดทะเล (Ariidae)
ปลากดคันหลาว Cryptarius truncatus

(Valenciennes, 1840)
FW, BW, 
SW

- + - - - + - - 6.67

ปลากดหัวกบ Batrachocephalus mino
(Hamilton, 1822)

FW, BW, 
SW

- + - - - + - - 6.67

ปลากดทะเลจุดด้า Cephalocassis bicolor 
Fowler, 1935

FW, BW, 
SW

- - + + - - + + 20.00

ปลากดหัวโม่ง Arius maculatus 
(Thunberg, 1792)

FW, BW, 
SW

- + + + + + + - 33.33

ปลากดหัวอ่อน Osteogeneiosus militaris
(Linnaeus, 1758)

FW, BW, 
SW

- - + + - + + + 20.00

10. วงศ์ปลาบู่ (Family Butidae)

ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata 
(Bleeker, 1852)

FW - + + + - + + + 40.00

11. วงศ์ปลาแป้นแก้ว (Family Ambassidae)

ปลาแป้นแก้ว Parambassis siamensis
(Fowler, 1937)

FW + + + + + + + + 93.33

ปลาแป้นแก้วยักษ์ Parambassis wolffii
(Bleeker, 1850)

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

ปลานิล Oreochromis niloticus
(Linnaeus, 1758)

FW + - + - + + - + 26.67

13. วงศ์ปลาตับเต่า (Family 
Hemiramphidae)
ปลาตับเต่า Hyporhamphus limbatus

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

14. วงศ์ปลากระทุงเหว (Family Belonidae)
ปลากระทุงเหว Xenentodoncancila

(Hamilton, 1822)
FW, BW, 
SW

+ + + + + + + + 100.00

15.วงศ์ปลากระทิง
(Family Mastacembelidae)
ปลาหลด Macrognathus siamensis

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

ปลากระทิง Mastacembelus armatus
(Lacepède, 1800)

FW - - + + + - + - 20.00

16. วงศ์ปลาหมอ (Family Anabantidae)

ปลาหมอ Anabas testudineus
(Bloch, 1792)

FW + + + - + + - + 46.67

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

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

ปลาสลิด Trichopodus pectoralis 
Regan, 1910

FW + + - + - + + + 26.67

ปลากระดี่หมอ้ Trichopodus trichopterus
(Pallas, 1770)

FW + + + + + + + + 60.00

18. วงศ์ปลาช่อน (Family Channidae)

ปลากะสง Channa lucius
(Cuvier, 1831)

FW + + - - + + - + 20.00

ปลาชะโด Channamicropeltes (Cuvier, 
1831)

FW + + - - - + - + 13.33

ปลาช่อน Channa striata
(Bloch, 1793)

FW + + + + + + + + 66.67

19. วงศ์ปลาเสือด า (Family Nandidae)

ปลาเสือด้า Nandus nebulosus (Gray, 
1835)

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

ปลาหมอ
ช้างเหยียบ

Pristolepis fasciata
(Bleeker, 1851)

FW + + + + + + + + 100.00

21. วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ 
(Family Syngnathidae)

ปลาจิ มฟัน
จระเข้ยักษ์

Doryichthysboaja (Bleeker, 
1850)

FW - + + + + + + + 46.67

22. วงศ์ปลาเสือพ่นน้ า 
(Family Toxotidae)

ปลาเสือพ่นน ้า Toxotes chatareus (Hamilton, 
1822)

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

23. วงศ์ปลาแป้น (Family Leiognathidae)

ปลาแป้นเหลือง
ทอง

Nuchequula gerreoides
(Bleeker, 1851)

FW,  BW,  
SW

+ - - - - - + - 6.67

24. วงศ์ปลาปักเป้า 
(Family Tetraodontidae)

ปลาปักเป้าเขียว
จุดด้า

Dichotomyctere
nigroviridis (Marion de 
Procé, 1822)

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

รวม (วงศ์) 17 20 19 21 19 22 20 21 24

รวม (ชนิด) 36 51 43 44 37 51 46 41 62

หมายเหตุ: FW = อาศัยได้ในน ้าจืด BW = อาศัยได้ในน ้ากร่อย SW = อาศัยได้ในน ้าทะเล

+  = พบ - = ไม่พบ
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ตารางผนวกที่ 2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงภายในกลุ่มประชาคมปลา และค่าร้อยละสะสมขององค์ประกอบโครงสร้าง
พันธุ์ปลาชนิดเด่นที่พบในกลุ่มประชาคมปลาตามการจัดกลุ่มจากการวิเคราะห์ cluster analysis ใน
ทะเลน้อย จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาระหว่างปี 2560-2562

กลุ่ม
ค่าสัมประสิทธิ์
ความคล้ายคลึง
ภายในกลุ่ม (%)

ปีส้ารวจ จุดส้ารวจ
ชนิดพันธ์ุปลาที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่ม 

(ค่าร้อยละที่แสดงความคล้ายคลึง
ภายในกลุ่มที่ระดับ > 5%)

1 81.71 2560 คลองหน้าแหลม
คลองนางเรียม

ปลาแปบขาว (ร้อยละ 10.72)
ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 8.98)
ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 8.67)
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.75) 
ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 6.00) 
ปลาตะเพียนครีบจุด (ร้อยละ 5.99)
ปลาแปบควาย (ร้อยละ 5.87)
ปลากระทุงเหว (ร้อยละ 5.49)

2 75.80 2560 คลองยวน
กลางทะเล
คลองบ้านกลาง

ปลาแปบขาว (ร้อยละ 9.80)
ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 8.60)
ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 6.79)
ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 5.39)
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 5.27)

3 73.03 2561 ทุกจุดส้ารวจ ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 11.59)
ปลาแปบขาว (ร้อยละ 8.57)
ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 8.27)
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.68)
ปลาสร้อยนกเขา (ร้อยละ 5.76)
ปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 5.52)
ปลากะสูบขีด (ร้อยละ 5.18)

4 68.90 2562 คลองหน้าแหลม
กลางทะเล
คลองนางเรียม

ปลาแปบขาว (ร้อยละ 12.29)
ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 11.77)
ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 10.55)
ปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 7.31)
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.89)
ปลาแขยงนวล (ร้อยละ 5.32)

5 - 2562 คลองยวน ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 68.35)
ปลาหมอช้างเหยียบ (ร้อยละ 5.04)

6 - 2562 คลองบ้านกลาง ปลาแมวหูขาว (ร้อยละ 26.82)
ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 26.70)
ปลาแมว (ร้อยละ 11.33)
ปลากดทะเลจุดด้า (ร้อยละ 7.90)


