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บทคัดย่อ                                                                                                                                                                                
 
  สภาวะการประมงพ้ืนบ้านหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
โดยการส ารวจการท าประมงของชาวประมงพ้ืนบ้าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2560 เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นในระยะ 1-5 ปี 
ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบการท าประมงพ้ืนบ้านชนิดหลัก คือ อวนจมปูและอวนติดตาปลา 
เรือที่ใช้เป็นเรือไม้ มีความยาว 7-8 เมตร โดยอวนจมปูใช้อวนที่มีลักษณะเป็นอวนเอ็น ขนาดตาอวน 10.16 
เซนติเมตร (4 นิ้ว) ความลึกของผืนอวน 12-14 ตา ส่วนอวนติดตาปลาใช้อวนเอ็น ขนาดตาอวน 4.20-4.78 
เซนติเมตร ความลึกผืนอวน 50-70 ตา อัตราการจับสัตว์น้ าจากอวนจมปู ในปีที่ 1-5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 
0.42  0.59  0.43  0.47 และ 0.32 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ตามล าดับ องค์ประกอบสัตว์น้ าที่ส าคัญ 
คือ ปูม้า (Portunus pelagicus) ที่มีขนาดความกว้างของกระดองเฉลี่ย 12.44±1.20 เซนติเมตร โดยขนาด
ที่ถูกจับมาใช้ประโยชน์มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ มากกว่าร้อยละ 90 ส่วนอวนติดตาปลามีอัตราการจับ
สัตว์น้ า ในปีที่ 1-5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 1.40  1.64  1.33  1.79 และ 1.70 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร 
ตามล าดับ องค์ประกอบสัตว์น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ปลาสีกุนแก้มด า (Alepes djedaba) ปลาสีขน (A. vari) 
ปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) และปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli) 
ที่มีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.34±2.09  21.59±2.85  20.46±2.13  20.54±2.04 และ 18.73±1.65 
เซนติเมตร ตามล าดับ การท าประมงอวนจมปูมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดในปีที่ 1–5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 
3,012.36  4,941.67  2,644.96  2,723.28 และ 1,806.85 บาท/เที่ยว ตามล าดับ ส่วนอวนติดตาปลามีรายได้
เหนือต้นทุนเงินสด เท่ากับ 895.25  1,265.30  1,203.95  1,476.25 และ 1,180.16 บาท/เที่ยว ตามล าดับ 
โดยผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีการเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรประมงในพ้ืนที่จัดสร้างและพ้ืนที่ใกล้เคียง
ภายในระยะเวลา 1-4 ปี หลังการจัดสร้าง และหากมีการท าประมงที่มากเกินไปอาจส่งผลให้ปริมาณผลจับ
มีแนวโน้มคงที่หรือลดลงในระยะต่อมา จึงต้องมีการบริหารจัดการให้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
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Status of Small Scale Fisheries from Main Fishing Gears after Artificial Reefs 
Installation under Royal Initiatives Project in Chanthaburi Province   

from 2012 to 2017 
 

Jamaree Padsorn* and Suphaluk Ruaylap 
Rayong Marine Fisheries Research and Development Center  

 
Abstract 

 
 Status of small scale fisheries from main fishing gears after artificial reefs installation 
under Royal Initiatives Project at Chanthaburi Province was carried out during 2012 to 2017, 
to find the fisheries status that occurred in the period of 1-5 years after the installation. 
The main type of small scale fishing gears in the area comprised crab gill nets and fish gill nets. 
Fishing vessels were wooden vessels with 7-8 meters in length. The crab gill nets were made 
of monofilament which 10.16 centimeters of mesh-size and consisted 12-14 meshes in net depth. 
The fish gill nets were made of monofilament which 4.20-4.78 centimeters of mesh-size and 
consisted 50-70 meshes in net depth. The catch rates of crab gill nets in years 1-5 after installation 
were 0.42  0.59  0.43  0.47 and 0.32 kilogram/100 meters of net length, respectively. The main 
catch compositions were blue swimming crabs (Portunus pelagicus), which the average carapace 
width was 12.44±1.20 centimeters. The size of crab which larger than size at first maturity 
was more than 90 percent. The catch rate of fish gill nets in years 1-5 after installation were 
1.40  1.64  1.33  1.79 and 1.70 kilogram/100 meters of net length, respectively. The main catch 
compositions were shrimp scad (Alepes djedaba), herring scad (A. vari), yellowtail scad 
(Atule mate), Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) and Russell's snapper (Lutjanus russelli), 
which the average total lengths were 20.34±2.09  21.59±2.85  20.46±2.13  20.54±2.04 and 
18.73±1.65 centimeters, respectively. The average income over cash cost of crab gill nets in 
years 1-5 after installation were 3,012.36  4,941.67  2,644.96  2,723.28 and 1,806.85 baht/trip, 
respectively. While, the average income over cash cost of fish gill nets were 895.25  1,265.30  
1,203.95  1,476.25 and 1,180.16 baht/trip, respectively. The study showed that fishery resources 
increased in artificial reefs and adjacent areas within 1-4 years after installation. And if there 
was over utilization, the catch tended to remain stable or decrease afterwards. Therefore, 
appropriate utilization management should be determined. 
 
Keywords: small scale fisheries, artificial reefs, artificial habitats, Royal Initiatives Project,  
 Chanthaburi Province  
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ค าน า 
 

 “แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล” หมายถึง สิ่งก่อสร้างหรือวัตถุไม่ว่าจะมีลักษณะหรือรูปร่างอย่างใด
ที่ได้จัดสร้างหรือจัดท าขึ้นในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งมุ่งหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
และให้หมายความถึงแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (artificial habitats) หรือ ปะการังเทียม (artificial reefs) 
โดยมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี (กรมประมง, 2560) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
(artificial habitat) หรือ ปะการังเทียม (artificial reef) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือดัดแปลงสภาพพ้ืนทะเล
ให้สัตว์น้ าชอบ โดยเลียนแบบบริเวณกองหินใต้น้ าตามธรรมชาติ หรือแนวปะการัง เพื่อดึงดูดให้สัตว์น้ าเข้ามา
อยู ่อาศัย เป็นแหล่งเลี ้ยงตัวของสัตว์น้ าวัยอ่อนและเพิ่มพันธุ ์สัตว์น้ า  ช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น้ า ท าให้เกิดระบบนิเวศใหม่ และมีห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ า นับว่ามีความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรมประมงได้ด าเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาการประมงทะเลชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์น้ า และเพิ่มพื้นที่การท าประมงพื้นบ้าน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชาวประมงพ้ืนบ้าน และยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชาวประมงพ้ืนบ้านให้ดีขึ้น (กรมประมง, 2556)  
 มูลนิธิส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล็งเห็นถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ในด้าน
การประกอบอาชีพท าประมง ซึ่งปัจจุบันมีการท าประมงเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรสัตว์น้ าตามธรรมชาติลดน้อยลง 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงสนองพระมหากรุณาธิคุณตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การจัดสร้างปะการังเทียม
เพ่ือช่วยเหลือชาวประมงรายย่อยที่ยากจน ให้มีแหล่งจับสัตว์น้ า ท ากินเลี้ยงชีพได้ตามสมควร โดยใน พ.ศ. 2555 
ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมประมง เป็นเงินจ านวน 3 ล้านบาท เพ่ือจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณ
ชายฝั่งทะเลหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมู่ 7 บ้านคุ้งกระเบน 
ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมอบหมายกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้กรมประมงด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับชาวประมง ด าเนินการจัดสร้างและติดตามผลการด าเนินงาน
หลังการจัดสร้าง ทั้งนี้ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี จัดสร้างแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยจัดสร้างห่างจากชายฝั่ง 12-14 กิโลเมตร ที่ระดับน้ าลึก 14.50-16.00 เมตร เมื่อน้ าลง
ต่ าสุด พ้ืนที่จัดสร้างรวม 2 ตารางกิโลเมตร ใช้วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กทรงลูกบาศก์ ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร 
จ านวน 513 แท่ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวประมงพ้ืนบ้านในเขตอ าเภอท่าใหม่ และอ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วย บ้านเรือนราษฎร 382 ครัวเรือน จ านวนประชากร 2,410 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ท าประมงและเกษตรกรรม มีเรือประมงรวม 140 ล า เครื่องมือที่ชาวประมงใช้ได้แก่ อวนจมปู อวนลอยปลา 
อวนลอยกุ้ง ลอบปูพับได้ ลอบปลา เบ็ดตกปลา และเบ็ดตกหมึก โดยเครื่องมือประมงหลักที่สามารถออกท า
การประมงได้ตลอดทั้งปี คือ อวนจมปูและอวนลอยปลา (อวนติดตาปลา) ส่วนเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ พบว่ามีการท า
ประมงเสริมในฤดูกาลที่สัตว์น้ าที่เป็นเป้าหมายของเครื่องมือประมงในแต่ละชนิดมีเพ่ิมมากขึ้น (กรมประมง, 2557)  
 การศึกษาและติดตามผลหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่า  
มีการเปลี่ยนแปลงผลจับสัตว์น้ า องค์ประกอบชนิด และขนาดสัตว์น้ าที่จับได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับประเภทของเครื่องมือ
ประมงที่ใช้ และปริมาณการลงแรงประมงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้  ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ า คือ ระยะเวลา เนื่องจากเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างประชาคมของสิ่งมีชีวิตและ
องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าเปลี่ยนแปลงไป (รัชกฤต และนันทพล, 2555; อ านาจ และคณะ, 2550ข; กรมประมง, 
2556) ดังนั้น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการประมงพ้ืนบ้านหลักหลังจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ในระยะเวลา 1-5 ปี ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจ านวนเครื่องมือที่ใช้
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ประโยชน์ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อัตราการจับสัตว์น้ า องค์ประกอบสัตว์น้ า รวมถึงรายได้ของชาวประมง เพ่ือใช้
ในการประเมินความส าเร็จของโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในอนาคต และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. ศึกษาลักษณะเรือ เครื่องมือประมง และวิธีการท าประมงพ้ืนบ้านจากเครื่องมือหลักหลังการจัดสร้างแหล่งอาศยั   
   สัตว์ทะเล 
2. ศึกษาอัตราการจับและองค์ประกอบสัตว์น้ าจากเครื่องมือประมงหลัก 
3. ศึกษาขนาดสัตว์น้ าเป้าหมายจากเครื่องมือประมงหลัก 
4. ศึกษารายได้เหนือต้นทุนเงินสดจากเครื่องมือประมงหลัก 

 
วิธีด าเนินการ 

 
1. การวางแผนการศึกษา 
 

ส ารวจข้อมูลการท าประมงพ้ืนบ้าน จากชาวประมงบ้านเจ้าหลาว หมู่ 5 และหมู่ 6 ต าบลคลองขุด 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเรือประมงทั้งในหมู่บ้านและมาจากหมู่บ้านอ่ืน ๆ 
เข้ามาจอด และขึ้นสัตว์น้ า รวม 60 ล า ทั้งนี้ ครอบคลุมการท าประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่จัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  

 

 
                หมู่บ้านประมงท่ีเก็บข้อมูลการท าประมงพ้ืนบ้าน 
                พ้ืนที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
ภาพที่ 1  พ้ืนที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนตามโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

และหมู่บ้านประมงท่ีเก็บข้อมูลการท าประมงพ้ืนบ้าน 

ประเทศไทย 
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โดยเก็บข้อมูลเมื่อการจัดสร้างแล้วเสร็จ เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ถึงตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบ่งช่วงเวลาการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นปีที่ 1-5 หลังการจัดสร้าง ดังนี้ 
 ปีที่ 1 หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2556 
 ปีที่ 2 หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2557 
 ปีที่ 3 หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2558 
 ปีที่ 4 หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2559 
 ปีที่ 5 หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
2. วิธีรวบรวมข้อมูล 

 2.1  รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวประมงอวนจมปูและอวนติดตาปลา ที่ออกท าการประมง
ในระยะห่างไม่เกิน 1.5 กิโลเมตร รอบแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนตามโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นระยะที่ได้รับอิทธิพลจากอาศัยสัตว์ทะเล (Grove and Sonu, 1983) เกี่ยวกับลักษณะ 
รูปแบบ และจ านวนเครื่องมือประมง วิธีการท าประมง แหล่งและฤดูการท าประมง การลงแรงประมง ข้อมูลต้นทุน 
และรายได้จากการท าประมง  
           2.2  รวบรวมข้อมูลจากเรือตัวอย่างที่ใช้เครื่องมือชนิดหลัก คือ อวนจมปูและอวนติดตาปลา จากท่าขึ้น
สัตว์น้ าของชุมชน เป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละ 3-10 ล า/ชนิดเครื่องมือ ท าการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าที่จับได้ครั้งละ 
2–5 กิโลกรัม/ล า จ าแนกชนิดตามคู่มือของ Carpenter and Niem (1998, 1999a, 1999b, 2001a, 2001b) 
โดยคัดแยกสัตว์น้ าออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มปลาผิวน้ า (pelagic fish) กลุ่มปลาหน้าดิน (demersal fish) 
กลุ่มหมึก (cephalopod) กลุ่มกุ้ ง  (shrimp) กลุ่มปู  (crab) กลุ่มหอย (shell) และกลุ่มสัตว์น้ า อ่ืน ๆ 
(miscellaneous group) จากนั้นน าสัตว์น้ ามาชั่งน้ าหนัก หน่วยเป็น กรัม และวัดขนาดสัตว์น้ า หน่วยเป็น 
เซนติเมตร ดังนี้ กลุ่มปลาและกลุ่มกุ้ง วัดความยาวตลอดตัว (total length, TL) กลุ่มปูวัดความกว้างกระดอง 
(carapace width, CW) ส่วนกลุ่มปลาหมึกวัดความยาวล าตัว (mantle length) 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 น าข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ า การลงแรงประมง องค์ประกอบชนิด และขนาดของสัตว์น้ าที่จับได ้
จากเครื่องมืออวนจมปูและอวนติดตาปลา มาวิเคราะหแ์ละประมวลผล ดังนี้ 
 3.1.1 วิเคราะห์อัตราการจับสัตว์น้ ารายปี มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ดังสมการ  

      CR     =     







n

i
i 1
n

i
i 1

C

B
 x 100 

 

เมื่อ CR คือ อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) 
              iC   คือ ปริมาณการจับสัตว์น้ าของเที่ยวเรือตัวอย่างท่ี i (กิโลกรัม) 

      iB  คือ ความยาวอวนของเที่ยวเรือตัวอย่างท่ี i (เมตร) 

 i คือ เที่ยวเรือตัวอย่าง ตั้งแต่ 1, 2, 3, ..., n 
 n คือ จ านวนเที่ยวเรือตัวอย่าง  
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 เปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ า โดยทดสอบความแตกต่างทางสถิติของอัตราการจับสัตว์น้ ารายปี 
จากเครื่องมือประมงอวนจมปูและอวนติดตาปลา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจะท าการจับคู่ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้
วิธี Fisher's least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (กัลยา, 2546)  
 จากนั้นวิเคราะห์อัตราการจับสัตว์น้ ารายปี มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/เที่ยว ดังสมการ 

 CPUE     =    

n

i
i 1

C

n



 

เมื่อ CPUE  คือ อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/เที่ยว) 
                     iC  คือ ปริมาณการจับสัตว์น้ าของเที่ยวเรือตัวอย่างท่ี i (กิโลกรัม) 

 i คือ เที่ยวเรือตัวอย่าง ตั้งแต่ 1, 2, 3, ..., n 
 n คือ จ านวนเที่ยวเรือตัวอย่าง  

 

3.1.2  องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ า 
 วิเคราะห์องค์ประกอบสัตว์น้ าในรูปของร้อยละน้ าหนักของกลุ่มสัตว์น้ าต่อน้ าหนักของ

สัตว์น้ ารวมทั้งหมด  
3.1.3  ขนาดสัตว์น้ า 
 วิเคราะห์ขนาดความยาวเฉลี่ยของสัตว์น้ า มีหน่วยเป็น เซนติเมตร ดังสมการ 
 

                                      =   







n

i i
i 1

n

i
i 1

f x

f
  

 

เมื่อ  x คือ ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
 if  คือ ความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ i 

 ix  คือ ค่าความยาวกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ i (เซนติเมตร) 
 i คือ อันตรภาคชั้นที่ 1, 2, 3,…….n 
 n คือ จ านวนอันตรภาคชั้น 

  

  จากนั้นค านวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีหน่วยเป็น เซนติเมตร ดังสมการ 
 
 

                  S.D.       =    
 

n 2
i i

i 1
n

i
i 1

f x - x 

f 1





 
 

 





 

 

x

x
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เมื่อ S.D. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เซนติเมตร) 
  x คือ ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
 if  คือ ความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ i 

 ix  คือ ค่าความยาวกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ i (เซนติเมตร) 
  i คือ อันตรภาคชั้นที่ 1, 2, 3,…….n 
 n คือ จ านวนอันตรภาคชั้น 

 3.2 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการท าประมงพ้ืนบ้าน 
  3.2.1 โครงสร้างของรายได้ 
       รายได้จากการท าประมงในการศึกษาครั้งนี้ ค านวณแยกเป็นรายปี ตามชนิดเครื่องมือประมง 
โดยรายได้จากการท าประมงอวนจมปู พิจารณาจากปริมาณการจับและราคาของปูม้า เท่านั้น สัตว์น้ าอื่น ๆ 
ไม่น ามาคิดรายได้ เนื่องจากมีสัดส่วนน้อยและส่วนใหญ่น าไปบริโภคในครัวเรือน ส่วนรายได้จากการท าประมง
อวนติดตาปลา พิจารณาจากปริมาณการจับสัตว์น้ าทั้งหมดและราคาของสัตว์น้ าที่ชาวประมงขายแบบเหมารวม
เป็นราคาเดียวกันให้แก่แพปลา ดังสมการ   

           I      =      
n

i i
i 1

C P


   

                                                                             n 
 

เมื่อ I คือ รายได้ (บาท/เที่ยว)   
         iC  คือ ปริมาณการจับสัตว์น้ าของเที่ยวเรือตัวอย่างท่ี i (กิโลกรัม) 

          iP  คือ ราคาขายสัตว์น้ า (บาท/กิโลกรัม) 

 i คือ เที่ยวเรือตัวอย่าง ตั้งแต่ 1, 2, 3, ..., n 
 n คือ จ านวนเที่ยวเรือตัวอย่าง  

 3.2.2 โครงสร้างของต้นทุน  
      ต้นทุนจากการท าประมงในการศึกษาครั้งนี้ ค านวณแยกเป็นรายปี ตามชนิดเครื่องมือประมง 
โดยพิจารณาเฉพาะต้นทุนเงินสด ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการออก
ท าการประมงในเที่ยวนั้น ดังสมการ  

                                                                CC       =     
n

i i i
i 1

C1 C2 C3


   

                                                                                     n 
 

เมื่อ   CC คือ ต้นทุนเงินสด (บาท/เที่ยว)   
 iC1   คือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเที่ยวเรือตัวอย่างที่ i (บาท/เที่ยว)   

 iC2  คือ ค่าอาหารของเที่ยวเรือตัวอย่างที่ i (บาท/เที่ยว)   

                 iC3  คือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นเงินสดทั้งหมดของเที่ยวเรือตัวอย่างที่ i (บาท/เที่ยว)   

     i คือ เที่ยวเรือตัวอย่าง ตั้งแต่ 1, 2, 3, ..., n 
 n คือ จ านวนเที่ยวเรือตัวอย่าง  
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 3.2.3 รายได้เหนือต้นทุนเงินสด  
  การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษารายได้ที่ชาวประมงสามารถน าไปหมุนเวียนใช้จ่ายในการท าประมง
และเพ่ือการบริโภค โดยแยกเป็นรายปี ตามชนิดเครื่องมือประมง ดังนั้น จึงวิเคราะห์เฉพาะต้นทุนเงินสดและ
รายได้เหนือต้นทุนเงินสดเท่านั้น ดังสมการ 

                             CL   =   I – CC 
 

เมื่อ CL คือ   รายได้เหนือต้นทุนเงินสด (บาท/เที่ยว)   
 I คือ   รายได ้(บาท/เที่ยว)   
 CC คือ   ต้นทุนเงินสด (บาท/เที่ยว)   

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 
1. ลักษณะเรือ เครื่องมือประมง และวิธีการท าประมงพื้นบ้านจากเครื่องมือหลักหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย

สัตว์ทะเล 
 

 1.1 อวนจมปู 
  1.1.1 ลักษณะเรือประมง 

 เรือประมงที่ใช้เป็นเรือไม้ มีทั้งเรือเครื่องยนต์วางท้องและเรือหางยาว โดยส่วนใหญ่เป็น
เรือหางยาว ในปีที่ 1-2 พบว่าใช้เรือหางยาว มีความยาว 7 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 13 แรงม้า ในปีที่ 3 มีทั้งเรือ
เครื่องยนต์วางท้องและเรือหางยาว แต่โดยส่วนใหญ่ใช้เรือหางยาว มีความยาว 7-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 
13 แรงม้า และเรือเครื่องยนต์วางท้อง มีความยาว 7-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 115 แรงม้า ส่วนปีที่ 4-5 
ส่วนใหญ่ยังคงใช้เรือหางยาวเช่นกัน มีความยาว 7-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 13 แรงม้า มีบางส่วนใช้เรือ
เครื่องยนตว์างท้อง มีความยาว 7-8 เมตร เครื่องยนตม์ีก าลัง 135 แรงม้า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ธีรยุทธ และคณะ (2555) ซึ่งรายงานว่าชาวประมงอวนจมปูในเขตจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546-2548 ใช้เรือที่มี
ความยาว 5-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 4-65 แรงม้า การศึกษาของ ธนัช และอนุชา (2562) ได้รายงานว่า
การท าประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ส่วนใหญ่ใช้เรือไม้ โดยมีทั้งเรือหางยาว ความยาว 3-7 เมตร 
เครื่องยนตม์ีก าลัง 5-41 แรงม้า และเรือวางเครื่องกลางล า ความยาว 5-10 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 5-130 แรงม้า 
  1.1.2 ลักษณะเครื่องมือประมง 

 ลักษณะเครื่องมืออวนจมปูที่ชาวประมงใช้ในช่วงปีที่ 1-5 ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี พบว่าชาวประมงใช้อวนเอ็น (monofilament) ขนาด 0.30 
มิลลิเมตร ขนาดตาอวน 10.16 เซนติเมตร (4 นิ้ว) ในช่วง 1-4 ปีแรก อวนที่ใช้มีความลึกของผืนอวน 14 ตา 
ส่วนในปีที่ 5 ใช้อวนที่มีความลึกของผืนอวน 12-14 ตา โดยในแต่ละปีใช้อวนที่มีความยาวแตกต่างกัน ดังนี้  
ในปีที่ 1 ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 3,908.67 เมตร ในปีที่ 2 ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 4,498.46 เมตร ปีที่ 3 
ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 3,809.83 เมตร ปีที่ 4 ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 3,445.26 เมตร และปีที่ 5 ใช้อวนที่มี
ความยาวเฉลี่ย 3,225.42 เมตร (ตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 ลักษณะเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
ปีที่ 1-5  

ลักษณะเครื่องมือ  ปีที่ 1     ปีที่ 2     ปีที่ 3     ปีที่ 4     ปีที่ 5     
ลักษณะเนื้ออวน เอ็น เอ็น เอ็น เอ็น เอ็น 
ขนาดเส้นใยอวน (มิลลิเมตร) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
ขนาดตาอวน (เซนติเมตร) 10.16 10.16 10.16 10.16 10.16 
ความลึกอวน (ตา) 14 14 14 14 12-14 
ความยาวอวน (เมตร/ผืน) 110 110 100 หรือ 110 100 หรือ 110  100 หรือ 110 
จ านวนอวนที่ใช้ (ชุด) 2-9 3-8 3-9 2-6 2-10 
จ านวนอวน (ผืน/ชุด) 5-7 6 5-7 5-6 5-6 
ความยาวอวนทั้งหมดที่ใช ้(เมตร) 1,100-5,940 1,980-5,280 1,980-5,940 1,320-3,960 1,320-5,000 
ความยาวอวนเฉลี่ย (เมตร) 3,908.67 4,498.46 3,809.83 3,445.26 3,225.42 

  เมื่อเปรียบเทียบลักษณะเครื่องมือประมงอวนจมปูจากการศึกษาครั้งนี้กับการศึกษาบริเวณ
อ่าวไทยฝั่งตะวันออกที่ผ่านมา พบว่ามีลักษณะการท าประมงไม่แตกต่างกัน แต่ขนาดตาอวนของการศึกษาครั้งนี้ 
มีขนาดใหญ่กว่า โดยการศึกษาของ ธีรยุทธ และคณะ (2555) รายงานว่าอวนจมปูที่ใช้ท าการประมงบริเวณ
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2546-2548 มีเนื้ออวนเป็นเอ็นไนลอน ขนาดตาอวน 7.62-10.16 เซนติเมตร 
(3.00-4.00 นิ้ว) ส่วนมากนิยมใช้ขนาดตาอวน 8.89 เซนติเมตร (3.50 นิ้ว) การศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล 
(2555) รายงานว่าอวนจมปูที่ใช้ท าการประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ. 2546-2551 ใช้อวนที่มีขนาดตาอวน 80 มิลลิเมตร (3.15 นิ้ว) นอกจากนี้ การศึกษาของ นันทพล และคณะ 
(2556) ได้รายงานว่าอวนจมปูที่ใช้ท าการประมงบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด พ.ศ. 2552 ใช้อวนที่มี
ขนาดตาอวน 7.62-10.16 เซนติเมตร (3.00-4.00 นิ้ว) ส่วนมากนิยมใช้ขนาดตาอวน 8.89 เซนติเมตร (3.50 นิ้ว) 
   จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ในช่วงปีที่ 1-3 ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
ชาวประมงใช้อวนเฉลี่ยต่อเที่ยวสูงกว่าในปีที่ 4-5 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการมีสัตว์น้ าชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ในการท าประมงเพ่ิมข้ึน ท าให้ชาวประมงใช้เครื่องมือประมงชนิดอ่ืน เพ่ือจับสัตว์น้ าเป้าหมายนั้นแทน จากการ
สัมภาษณ์ข้อมูล พบว่าชาวประมงมีการน าเครื่องมืออวนจมปูไปท าประมงในพื้นที่ที่มีปลากระเบนชุกชุม 
เพ่ือจับปลากระเบนแทนการจับปูม้า นอกจากนี้ ชาวประมงในพ้ืนที่ศึกษาใช้เครื่องมือประมงหลากหลายชนิด
มากขึ้นในการท าประมง เช่น อวนจมปู อวนติดตาปลา อวนลอยกุ้งสามชั้น อวนลอยปลากระบาง อวนลอย
ปลาหลังเขียว อวนลอยปลาเห็ดโคน อวนลอยปลาเกล็ดขาว อวนลอยหมึกสามชั้น ลอบปู และลอบหมึก เป็นต้น 
ซึ่งในเรือ 1 ล า จะมีการใช้เครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด ในการท าประมง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้มีการใช้อวน
ที่มีความยาวลดลง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาการท าประมงอวนจมปูบริเวณใกล้เคียงกันในช่วงที่ผ่านมา 
พบว่าการศึกษาครั้งนี้ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ยน้อยกว่า โดยการศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล (2555) 
รายงานว่าชาวประมงอวนจมปูบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546  
ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 4,260 เมตร และใน พ.ศ. 2551 ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 4,180 เมตร  
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  1.1.3  วิธีท าการประมงและฤดทู าการประมง 
  อวนจมปูส่วนใหญ่จะออกท าการประมง 1 วัน/เที่ยว ในหนึ่งเดือนท าการประมงประมาณ 
20 เที่ยว ใช้แรงงานในครัวเรือน 1-2 คน โดยส่วนใหญ่วางอวนในช่วงบ่าย ปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงกู้อวนในตอนเช้า 
ลักษณะการวางอวนจะวางทั้งในแนวขนานกับชายฝั่งและตั้งฉากกับชายฝั่ง โดยใช้หินหรือสมอถ่วงไว้ที่ปลาย
และหัวอวนเพ่ือให้อวนอยู่กับที่ มีแหล่งท าการประมงในบริเวณใกล้เคียงแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการ
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี มีระดับความลึกน้ า 12-20 เมตร โดยพบว่ามีการท าประมงตลอดทั้งปี ผลการศึกษา
ในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล (2555) ซึ่งรายงานว่าบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในช่วง พ.ศ. 2546-2547 และในช่วง พ.ศ. 2550-2551 พบการท าประมง
ด้วยเครื่องมืออวนจมปูตลอดทั้งปี  
     1.2 อวนติดตาปลา 
  1.2.1 ลักษณะเรือประมง 
  เรือประมงที่ใช้ท าประมงอวนติดตาปลาในช่วงปีที่ 1-3 ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี พบว่าใช้เรือหางยาว มีความยาว 7 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 
13 แรงม้า และในปีที่ 4-5 ใช้ทั้งเรือเครื่องยนต์วางท้องและเรือหางยาว แต่ส่วนใหญ่ใช้เรือหางยาว มีความยาว 
7-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 13 แรงม้า และเรือเครื่องยนต์วางท้อง มีความยาว 7-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 
110 แรงม้า สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนัช และอนุชา (2562) ซึ่งรายงานว่าเรือประมงที่ใช้ท าการประมง
อวนติดตาปลาบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเป็นเรือไม้ โดยใช้เรือหางยาว ความยาว 6-8 เมตร เครื่องยนต์
มีก าลัง 8-13 แรงม้า และเรือวางเครื่องกลางล า ความยาว 8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 18 แรงม้า 
 1.2.2 ลักษณะเครื่องมือประมง 
 เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ชาวประมงใช้ในช่วงปีที ่1-5 ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีลักษณะและขนาดตาอวนที่ใช้ในการท าประมงไม่เปลี่ยนแปลง 
(ตารางที่ 2) โดยใช้อวนที่มีขนาดตาอวน 4.20-4.78 เซนติเมตร มีความลึกของผืนอวน 50-70 ตา โดยในแต่ละปี
ใช้อวนที่มีความยาวแตกต่างกัน ดังนี้ ในปีที่ 1 ชาวประมงท าประมงใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 2,165.00 เมตร 
ปีที่ 2 ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 2,333.33 เมตร ปีที่ 3 ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 2,663.53 เมตร ปีที่ 4 
ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 1,952.50 เมตร และปีที่ 5 ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 1,662.50 เมตร  

ตารางท่ี 2 ลักษณะเครื่องมืออวนติดตาปลา หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

ลักษณะเครื่องมือ ปีที่ 1     ปีที่ 2     ปีที่ 3     ปีที่ 4     ปีที่ 5     
ลักษณะเนื้ออวน เอ็น เอ็น เอ็น เอ็น เอ็น 
ขนาดเส้นใยอวน (มิลลิเมตร) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 และ 0.30 
ขนาดตาอวน (เซนติเมตร) 4.20-4.78 4.20-4.78 4.20-4.78 4.20-4.78 4.20-4.78 
ความลึกอวน (ตา) 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 
ความยาวอวน (เมตร/ผืน) 100 100 100 หรือ 110 100 หรือ 110 100 
จ านวนอวนที่ใช้ (ชุด) 1-4 1-7 1-6 1-6 3-4 
จ านวนอวน (ผืน/ชุด) 5-11 4-10 4-11 3-8 3-8 
ความยาวอวนทั้งหมดที่ใช ้(เมตร) 500-3,000 400-3,500 400-4,200 660-3,200 1,200-2,400 
ความยาวอวนเฉลี่ย (เมตร) 2,165.00 2,333.33 2,663.53 1,952.50 1,662.50 
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 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะเครื่องมือประมงอวนติดตาปลาจากการศึกษาในครั้งนี้กับ
การศึกษาการท าประมงอวนติดตาปลาบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกที่ผ่านมา พบว่ามีความแตกต่างกันทั้งส่วน
ของขนาดตาอวนและความลึกของผืนอวน โดยการศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล (2555) รายงานว่า 
ชาวประมงอวนลอยปลาลังบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546-2551 
ใช้อวนขนาด 0.25 เซนติเมตร ขนาดตาอวน 3.60 เซนติเมตร ความลึกผืนอวน 75 -100 ตา สัตว์น้ าเป้าหมาย
เป็นกลุ่มปลาผิวน้ าและกลุ่มปลาหน้าดิน ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล นอกจากนี้ การศึกษาของ 
นันทพล และคณะ (2556) รายงานว่าชาวประมงอวนลอยปลาทูบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. 2552 ใช้อวนที่มี
ขนาดตาอวน 40-43 มิลลิเมตร (4.00-4.30 เซนติเมตร) ความลึกผืนอวน 12 ตา โดยมีสัตว์น้ าเป้าหมายเป็น
กลุ่มปลาผิวน้ า  
 จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ในช่วงปีที ่1-3 ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
ชาวประมงใช้ความยาวอวนเฉลี่ยต่อเที่ยวสูงกว่าในปีที่ 4-5 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการมีสัตว์น้ าชนิดอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายในการท าประมงเพิ่มขึ้น ท าให้ชาวประมงเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการท าประมง เพื่อจับ
สัตว์น้ าเป้าหมายนั้นแทน จากการสัมภาษณ์ข้อมูล พบว่าชาวประมงในพ้ืนที่ศึกษา ใช้เครื่องมือประมง
หลากหลายชนิดมากขึ้นในการท าประมง ซึ่งในเรือ 1 ล า จะมีการใช้เครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด ดังนั้น 
จึงส่งผลให้ชาวประมงใช้เครื่องมืออวนติดตาปลามีความยาวเปลี่ยนแปลงลดลง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาการท าประมงอวนลอยปลาบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าชาวประมงใช้อวนที่มีความยาวใกล้เคียงกัน โดยการศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล 
(2555) ได้รายงานว่าชาวประมงที่ท าประมงอวนลอยปลาทูบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546-2547 ใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ย 1,700 เมตร และใน พ.ศ. 2550-2551 ใช้อวนที่มี
ความยาวเฉลี่ย 1,860 เมตร  
  1.2.3  วิธีท าการประมงและฤดทู าการประมง 
  อวนติดตาปลาส่วนใหญ่จะออกท าการประมง 1 วัน/เที่ยว ในหนึ่งเดือนออกท าการประมง
ประมาณ 20 เที่ยว ยกเว้น ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน) มีการออก
ท าการประมงน้อย ประมาณเดือนละ 5-10 เที่ยว เนื่องจากมีคลื่นลมแรง ในช่วงปีที่ 1-5 ภายหลังการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีวิธีการท าประมงไม่แตกต่างกัน โดยการท าประมงจะใช้แรงงานในครัวเรือน 1-2 คน 
ท าการประมงในช่วงเช้ามืด วางอวนวันละ 1 ครั้ง ลักษณะการวางอวนมีทั้งการวางในแนวตรงแบบขวางกระแสน้ า 
และวางเป็นวงกลมโดยวางรอบกองหิน หรือรอบแนวปะการังเทียม ทั้งนี้ จะวางปล่อยผืนอวนลอยตามกระแสน้ า 
ประมาณ 1-3 ชั่วโมง แล้วจึงกู้อวน มีแหล่งท าการประมงในบริเวณใกล้เคียงแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล โครงการ
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี มีระดับความลึกน้ า 12-20 เมตร มีการท าประมงเกือบตลอดทั้งปี โดยผลการศึกษา
ในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล (2555) ที่รายงานว่าก่อนการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546-2547 มีการท าประมงด้วยเครื่องมือ อวนลอยปลาลัง 
อวนลอยปลาหลังเขียว อวนลอยปลากระบอก อวนลอยปลาเห็ดโคน อวนจมปู และลอบหมึกตลอดทั้งปี 
ส่วนหลังการจัดสร้าง พ.ศ. 2550-2551 มีการท าประมงอวนลอยปลาลัง อวนจมปู และลอบหมึกตลอดทั้งปี   
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2. อัตราการจับและองค์ประกอบสัตว์น้ าจากเครื่องมือประมงหลัก 

 2.1  อวนจมปู 
  2.1.1  อัตราการจับสัตว์น้ า 
   อวนจมปูมีอัตราการจับสัตว์น้ าหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ (ตารางที่ 3 และตารางผนวกที่ 1) ในปีที่ 1 มีอัตราการจับสัตว์น้ า 0.42 กิโลกรัม/ความยาวอวน 
100 เมตร มีอัตราการจับปูม้า 0.39 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ปีที่ 2 มีอัตราการจับสัตว์น้ า 0.59 
กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร มีอัตราการจับปูม้า 0.57 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ปีที่ 3 
มีอัตราการจับสัตว์น้ า 0.43 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร มีอัตราการจับปูม้า 0.33 กิโลกรัม/ความยาวอวน 
100 เมตร ปีที่ 4 มีอัตราการจับสัตว์น้ า 0.47 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร มีอัตราการจับปูม้า 0.41 
กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร และปีที่ 5 มีอัตราการจับสัตว์น้ า 0.32 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร 
มีอัตราการจับปูม้า 0.27 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร เมื่อน าอัตราการจับสัตว์น้ ามาเปรียบเทียบทางสถิติ
เป็นรายปี พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยปีที่ 2 มีอัตราการจับสัตว์น้ ามากกว่าปีที่ 1  3  และ 5 
ส่วนปีที่ 4 มีอัตราการจับสัตว์น้ ามากกว่าปีที่ 5 และเมื่อน าอัตราการจับปูม้ามาเปรียบเทียบทางสถิติเป็นรายปี 
พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) เช่นกัน โดยปีที่ 2 มีอัตราการจับสัตว์น้ ามากกว่าปีที่ศึกษาอื่น ๆ 
ปีที่ 1 มีอัตราการจับสัตว์น้ ามากกว่าปีที่ 5 ส่วนปีที่ 4 มีอัตราการจับสัตว์น้ ามากกว่า 5 (ตารางผนวกที่ 2-5)  

 

ตารางที ่3 อัตราการจับสัตว์น้ าจากเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการ
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

ชนิดเครื่องมือประมง   ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4  ปีที่ 5 
อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร)   0.42b  00.59a  00.43b   00.47ab  0 0.32bc 
อัตราการจับปูม้า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร)   0.39b  00.57a   00.33bc  0 0.41b  00.27c 

หมายเหตุ: อักษรที่ไม่เหมือนกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

  จากการศึกษาพบว่าอัตราการจับสัตว์น้ าจากอวนจมปูมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรายปี
ไม่ชัดเจน แต่ในภาพรวมมีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงช่วงปีที่ 1-4 หลังการจัดสร้าง และลดลงในปีที่ 5 โดยในปีที่ 2  
มีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงที่สุด ส่วนปีที่ 5 มีอัตราการจับสัตว์น้ าต่ าที่สุด คล้ายคลึงกับการศึกษาของ อ านาจ และคณะ 
(2550ก) ที่รายงานว่าอัตราจับสัตว์น้ าด้วยเครื่องมืออวนจมปูบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดสงขลา พ.ศ. 
2534-2543 มีค่าสูงในช่วงปีที่ 1-4 หลังจากนั้นมีอัตราจับสัตว์น้ าลดลง โดยมีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงที่สุด ในปีที่ 1 
หลังจัดสร้าง (พ.ศ. 2534) และต่ าที่สุดในปีที่ 4 หลังจัดสร้าง (พ.ศ. 2537) ส่วนการศึกษาของ อ านาจ และคณะ 
(2550ข) ได้รายงานว่าอวนจมปูบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอัตราการจับสัตว์น้ า
สูงที่สุดในปีที่ 2 หลังจัดสร้าง (พ.ศ. 2540) และต่ าที่สุดในปีที่ 5 หลังจัดสร้าง (พ.ศ. 2543)  
  เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณใกล้เคียงกัน พบว่าการศึกษาครั้งนี้
มีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงกว่า โดยรัชกฤต และนันทพล (2555) รายงานว่าชาวประมงที่ท าการประมงด้วยเครื่องมือ
อวนจมปู มีอัตราการจับสัตว์น้ า 9.05 กิโลกรัม/เที่ยว (0.22 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) หลังการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2551 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากมีการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลในบริเวณใกล้เคียงเพ่ิมมากข้ึน จึงมีสัตว์น้ ารวมถึงปูม้าเข้ามาอาศัยในบริเวณนี้เพ่ิมข้ึนด้วย นอกจากนี้ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาสภาวะประมงพื้นบ้านจากเครื่องมืออวนจมปูนอกเขตพื้นที่การจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบว่าการศึกษาครั้งนี้มีอัตราการจับปูม้าสูงกว่า โดยทิวารัตน์ (2555) ได้รายงานว่าอวนจมปู
มีอัตราการจับปูม้า 0.24 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร จากการศึกษาสภาวะทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2552  
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  2.1.2 องค์ประกอบสัตว์น้ า  
   องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้จากเครื่องมืออวนจมปูภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี พบว่า (ตารางที่ 4)       
  ปีที่ 1 พบกลุ่มสัตว์น้ า 6 กลุ่ม โดยพบกลุ่มปูเป็นองค์ประกอบที่สูงสุด ร้อยละ 93.47 
ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดินและกลุ่มหอย ร้อยละ 2.49 และ 2.02 ตามล าดับ 
ชนิดสัตว์น้ าที่พบเป็นองค์ประกอบหลัก คือ ปูม้า ร้อยละ 92.84 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
ฉลามกบและหอยจุกพราหมณ์ ร้อยละ 1.51 และ 1.48 ตามล าดับ  
  ปีที่ 2 พบกลุ่มสัตว์น้ า 5 กลุ่ม โดยพบกลุ่มปูเป็นองค์ประกอบที่สูงสุด ร้อยละ 96.58 
ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดิน กลุ่มหอย และกลุ่มปลาหมึก ร้อยละ 1.59  0.69 และ 
0.63 ตามล าดับ ชนิดสัตว์น้ าที่พบเป็นองค์ประกอบหลัก คือ ปูม้า ร้อยละ 95.77 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ ฉลามกบและหอยจุกพราหมณ์ ร้อยละ 1.35 และ 0.55 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4 องค์ประกอบสัตว์น้ า (ร้อยละ) จากอวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการ
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

ชนิดสัตว์น้ า ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
     กลุ่มปู (crab) 93.47 96.58 78.74 86.97 86.04 
ปูม้าลาย (Charybdis feriatus) 0.37 0.27 0.33 0.03 0.25 
ปูหิน (Charybdis spp.) 0.21 0.25 0.19 0.15 0.27 
ปูม้า (Portunus pelagicus) 92.84 95.77 77.90 86.21 83.86 
ปูอื่น ๆ (other crab) 0.05 0.29 0.32 0.58 1.66 
     กลุ่มปลาผิวน้ า (pelagic fish) 0.13 0.00 0.25 0.07 0.77 
ปลาสละ (Scomberoides commersonianus) 0.13 0.00 0.13 0.00 0.65 
ปลาผิวน้ าอื่น ๆ (other pelagic fish) 0.00 0.00 0.12 0.07 0.12 
     กลุ่มปลาหน้าดิน (demersal fish) 2.49 1.59 4.51 5.03 9.47 
ปลาฉลามกบ (Orectolobidae) 1.51 1.35 1.84 1.07 0.00 
ปลากระเบน (Dasyatidae) 0.20 0.00 0.34 0.60 8.21 
ปลาช้างเหยียบ (Platycephalidae) 0.13 0.00 0.58 0.39 0.27 
ปลายอดม่วง (Cynoglossidae) 0.00 0.00 0.07 0.76 0.07 
ปลาหนา้ดนิอื่น ๆ (other demersal fish) 0.65 0.24 1.68 2.21 0.92 
     กลุ่มปลาหมึก (cephalopod) 0.11 0.63 0.12 0.16 0.14 
     กลุ่มกุ้ง (shrimp) 0.00 0.00 0.03    0.00* 0.05 
     กลุ่มหอย (shell) 2.02 0.69 14.60 6.08 1.85 
หอยจุกพราหมณ์ (Cymbiola nobilis) 1.48 0.55 11.89 4.04 1.00 
หอยตาล (Melo melo) 0.54 0.14 2.33 2.02 0.84 
หอยอื่น ๆ (other shell) 0.00 0.00 0.38 0.02 0.01 
     กลุ่มสัตว์น้ าอื่น (miscellaneous group) 1.78 0.51 1.75 1.69 1.68 
     รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 0.00* หมายถึง มีค่าน้อยกว่า 0.005 
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  ปีที่ 3 พบกลุ่มสัตว์น้ า 7 กลุ่ม โดยพบกลุ่มปูเป็นองค์ประกอบที่สูงสุด ร้อยละ 78.74 
ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มหอยและกลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 14.60 และ 4.51 ตามล าดับ 
ชนิดสัตว์น้ าที่พบเป็นองค์ประกอบหลัก คือ ปูม้า ร้อยละ 77.90 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
หอยจุกพราหมณ์ หอยตาล และฉลามกบ ร้อยละ 11.89  2.33 และ 1.84 ตามล าดับ  
  ปีที่ 4 พบกลุ่มสัตว์น้ า 7 กลุ่ม โดยพบกลุ่มปูเป็นองค์ประกอบที่สูงสุด ร้อยละ 86.97 
ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มหอยและกลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 6.08 และ 5.03 ตามล าดับ 
ชนิดสัตว์น้ าที่พบเป็นองค์ประกอบหลัก คือ ปูม้า ร้อยละ 86.21 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
หอยจุกพราหมณ์และหอยตาล ร้อยละ 4.04 และ 2.02 ตามล าดับ  
  ปีที่ 5 พบกลุ่มสัตว์น้ า 7 กลุ่ม โดยพบกลุ่มปูเป็นองค์ประกอบที่สูงสุด ร้อยละ 86.04 
ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดินและกลุ่มหอย ร้อยละ 9.47 และ 1.85 ตามล าดับ 
ชนิดสัตว์น้ าที่พบเป็นองค์ประกอบหลัก คือ ปูม้า ร้อยละ 83.86 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
ปลากระเบนและหอยจุกพราหมณ์ ร้อยละ 8.21 และ 1.00 ตามล าดับ  

  จากการศึกษาองค์ประกอบสัตว์น้ าจากอวนจมปูในช่วงปีที่ 1-5 หลังจัดสร้าง พบกลุ่มปู
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยชนิดสัตว์น้ าที่เป็นเป้าหมายและจับได้มากที่สุด คือ ปูม้า ส าหรับสัตว์น้ าอ่ืนกล่าวได้ว่า
เป็นผลพลอยจับของเครื่องมือประมงชนิดนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ นันทพล และคณะ (2556) ที่รายงานว่า 
การท าประมงอวนจมปูบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. 2552 พบปูม้าเป็นองค์ประกอบหลัก ร้อยละ 80.01 ของสัตว์น้ า
ที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ าที่พบ รองลงมา ได้แก่ ปูตายาวและปลาช้างเหยียบ การศึกษาของ ทิวารัตน์ (2555) 
รายงานว่าการท าประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2552 จับปูม้าได้ ร้อยละ 76.35 ของสัตว์น้ า
ที่จับได้ทั้งหมด และการศึกษาของ ธีรยุทธ และคณะ (2555) รายงานว่าการท าประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2546-2548 จับสัตว์น้ ากลุ่มปูสูงที่สุด ร้อยละ 78.95 กลุ่มปลา ร้อยละ 7.48 และสัตว์น้ า
ชนิดอื่น ๆ ร้อยละ 13.55 โดยพบปูม้าเป็นองค์ประกอบหลัก ร้อยละ 55.42  
    2.2  อวนติดตาปลา 
  2.2.1  อัตราการจับสัตว์น้ า 
    อวนติดตาปลามีอัตราการจับสัตว์น้ าภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการ
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 เท่ากับ 1.40  1.64  1.33  1.79 และ 1.70 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร 
ตามล าดับ เมื่อน าอัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) เมื่อน ามาเปรียบเทียบทางสถิติ
เป็นรายปี พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และตารางผนวกท่ี 6-7) 

ตารางท่ี 5 อัตราการจับสัตว์น้ าจากเครื่องมืออวนติดตาปลา หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการ
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

ชนิดเครื่องมือประมง ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3  ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) 1.40 1.64 1.33 1.79   1.70 

  เมื่อพิจารณาอัตราการจับสัตว์น้ าจากอวนติดตาปลาในภาพรวม ปีที่ 1-5 พบว่า มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน โดยในปีที่ 4 หลังจัดสร้าง มีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงที่สุด และปีที่ 3 หลังจัดสร้าง 
มีอัตราการจับสัตว์น้ าต่ าที่สุด แตกต่างจากการศึกษาของ อ านาจ และคณะ (2550ก) ที่รายงานว่าการท าประมง
อวนลอยปลาทูบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงที่สุด ในปีที่ 1 
หลังจัดสร้าง และมีอัตราการจับสัตว์น้ าต่ าที่สุด ในปีที่ 4 หลังจัดสร้าง  
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  เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาสภาวะประมงพ้ืนบ้านจากเครื่องมืออวนติดตาปลาภายหลัง
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณใกล้เคียงกัน พบว่าการศึกษาครั้งนี้มีอัตราการจับสัตว์น้ าต่ ากว่า 
โดยการศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล (2555) รายงานว่าเครื่องมืออวนลอยปลาลัง มีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 
47.07 กิโลกรัม/เที่ยว (2.53 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2550-2551 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษานอกเขต
พ้ืนที่การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบว่าการศึกษาครั้งนี้มีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงกว่า โดยการศึกษาของ 
นันทพล และคณะ (2556) รายงานว่าเครื่องมืออวนลอยปลาทูบริเวณจังหวัดตราด มีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 
1.14 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ซ่ึงแสดงได้ว่าการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
 2.2.2 องค์ประกอบสัตว์น้ า 
   องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้จากเครื่องมืออวนติดตาปลาภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี พบสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 6)     
   ปีที่ 1 พบองค์ประกอบกลุ่มปลาผิวน้ า ร้อยละ 53.70 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ า
ที่พบมาก ได้แก่ ปลาสีกุนบั้ง ปลาสีกุนแก้มด า และปลาสีขน ร้อยละ 12.63  10.32 และ 7.19 ตามล าดับ 
พบกลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 46.14 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ าที่พบมาก ได้แก่ ปลากะพงข้างปาน 
และปลาสากเหลือง ร้อยละ 15.01 และ 12.60 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด และพบกลุ่มสัตว์น้ าอ่ืน ร้อยละ 
0.16 ของสัตว์น้ าที่จับได้ท้ังหมด  
   ปีที่ 2 พบองค์ประกอบกลุ่มปลาผิวน้ า ร้อยละ 54.71 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ า
ที่พบมาก ได้แก่ ปลาสีกุนบั้ง ปลาลัง ปลาสีกุนแก้มด า ปลาสีขน และปลาทู ร้อยละ 20.40  10.76  8.40  5.74 
และ 5.42 ตามล าดับ กลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 44.30 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ าที่พบมาก ได้แก่ 
ปลาทรายแดง ปลากะพงข้างปาน และปลากะพงข้างแถบ ร้อยละ 6.64   5.79 และ 5.27 ตามล าดับ และ
พบกลุ่มสัตว์น้ าอื่น ร้อยละ 0.99 ของสัตว์น้ าที่จับได้ท้ังหมด   
   ปีที่ 3 พบองค์ประกอบกลุ่มปลาผิวน้ า ร้อยละ 52.39 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ า
ที่พบมาก ได้แก่ ปลาสีกุนแก้มด า ปลาสีกุนบั้ง และปลาโคก ร้อยละ 15.26  11.35 และ 6.42 ตามล าดับ 
กลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 46.77 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ าที่พบมาก ได้แก่ ปลากะพงข้างแถบ 
ปลาสากเทา และปลากะพงข้างปาน ร้อยละ 6.82  6.21 และ 5.93 ตามล าดับ และพบกลุ่มสัตว์น้ าอ่ืน ร้อยละ  
0.84 ของสัตว์น้ าที่จับได้ท้ังหมด  
   ปีที่ 4 พบองค์ประกอบกลุ่มปลาผิวน้ า ร้อยละ 55.84 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ า
ทีพ่บมาก ได้แก่ ปลาสีกุนแก้มด า ปลาสีขน ปลาลัง และปลาสีกุนบั้ง ร้อยละ 25.54  9.67  5.68 และ 5.61 ตามล าดับ 
พบกลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 44.14 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ าที่พบมาก ได้แก่ ปลาสากเทา 
ร้อยละ 9.33 ของสัตว์น้ าที่จับได้ท้ังหมด และพบกลุ่มสัตว์น้ าอื่น ร้อยละ 0.02 ของสัตว์น้ าที่จับได้ท้ังหมด 
   ปีที่ 5 พบองค์ประกอบกลุ่มปลาผิวน้ า ร้อยละ 77.08 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด ชนิดสัตว์น้ า
ที่พบมาก ได้แก่ ปลาสีกุนแก้มด าและปลาลัง ร้อยละ 40.11 และ 18.36 ตามล าดับ และพบกลุ่มปลาหน้าดิน 
ร้อยละ 22.92 ของสัตว์น้ าที่จับได้ท้ังหมด 
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ตารางท่ี 6  องค์ประกอบสัตว์น้ า (ร้อยละ) จากอวนติดตาปลา หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการ
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5    

ชนิดสัตว์น้ า ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
     กลุ่มปลาผิวน้ า (pelagic fish) 53.70 54.71 52.39   55.84 77.08 
ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) 1.18 5.42 1.35 1.65 0.00 
ปลาลัง (R. kanagurta) 1.27 10.76 1.08 5.68 18.36 
ปลาดาบลาว (Chirocentrus dorab) 3.96 1.24 4.90 1.12 1.73 
ปลาสีกุนแก้มด า (Alepes djedaba) 10.32 8.40 15.26 25.54 40.11 
ปลาสีขน (A. vari) 7.19 5.74 4.15 9.67 3.15 
ปลาสีกุนบัง้ (Atule mate) 12.63 20.40 11.35 5.61 1.84 
ปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus) 5.83 0.00 0.87 0.04 0.00 
ปลาโฉมงาม (Alectis indicus) 4.41 0.11 3.23 1.59 4.04 
ปลาโคก (Anodontostoma chacunda) 0.07 0.00 6.42 0.41 0.00 
ปลาผิวน้ าอื่น ๆ (other pelagic fish) 6.84 2.64 3.78 4.53 7.85 
     กลุ่มปลาหน้าดิน (dermersal fish) 46.14 44.30 46.77 44.14    22.92 
ปลาสากเหลือง (Sphyraena jello) 12.60 1.35 0.78 0.00 1.18 
ปลาสากเทา (S. putnamiae) 1.91 0.27 6.21 9.33 4.03 
ปลาทรายแดง (Nemipterus furcosus) 0.11 6.64 1.70 2.99 0.89 
ปลาทรายขาว (Scolopsis taenioterus) 0.00 4.82 3.02 2.39 0.29 
ปลากะพงเหลืองขมิ้น (Lutjanus lutjanus) 2.77 0.18 1.97 3.68 0.78 
ปลากะพงข้างปาน (L. russelli) 15.01 5.79 5.93 2.09 3.45 
ปลากะพงข้างแถบ (L. vitta) 2.43 5.27 6.82 4.22 1.60 
ปลาหมูสีแก้มแดง (Lethrinus lentjan) 3.07 2.34 1.65 0.38 0.77 
ปลาหนา้ดนิอื่น ๆ (other dermersal fish) 8.24 17.64 18.69 19.06 9.93 
     กลุ่มสัตว์น้ าอื่น (miscellaneous group) 0.16 0.99 0.84 0.02 0.00 
      รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

   ในภาพรวมช่วงปีที่ 1-5 ภายหลังจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี พบกลุ่มปลาผิวน้ าและกลุ่มปลาหน้าดินเป็นองค์ประกอบที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยสัตว์น้ าที่มี
ความส าคัญและพบมาก ได้แก่ ปลาสีกุนแก้มด า ปลาสีขน ปลาสีกุนบั้ง ปลากะพงข้างปาน และปลาลัง 
แตกต่างจากการศึกษาของ นันทพล และคณะ (2556) ที่รายงานว่าชาวประมงอวนลอยปลาทูบริเวณ
จังหวัดตราด พ.ศ. 2552 จับสัตว์น้ ากลุ่มปลาผิวน้ า กลุ่มปลาหน้าดิน กุ้ง ปู และสัตว์น้ าอ่ืน ได้ร้อยละ 83.8  
13.35  1.41  1.06 และ 0.38 ตามล าดับ โดยพบปลาทูมากที่สุด ร้อยละ 37.04 ของสัตว์น้ าทั้งหมด รองลงมา 
คือ ปลาโคกและปลาแมว ร้อยละ 29.56 และ 10.77 จึงกล่าวได้ว่าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
ทั้งปลาผิวน้ าและปลาหน้าดิน 
   จากการศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบ้านหลักทั้ง 2 เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 
อัตราการจับสัตว์น้ ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีไม่ชัดเจนนัก จะเห็นได้ว่า ในช่วงปีที่ 1-4 มีอัตราการจับ
สัตว์น้ าเพ่ิมสูงขึ้น และในปีที่ 5 มีแนวโน้มลดลง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากจ านวนทรัพยากรประมงที่เข้ามา
อาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ปี ท าให้ชาวประมงมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ประมงไปตามสัตว์น้ าเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจากการส ารวจข้อมูล พบว่าชาวประมงในจังหวัดจันทบุรี ใช้เครื่องมือ
ประมงหลากหลายชนิดเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เช่น อวนลอยกุ้งสามชั้น 
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อวนลอยปลากระบาง อวนลอยปลาหลังเขียว อวนลอยปลาเห็ดโคน อวนลอยปลาเกล็ดขาว อวนลอยหมึกสามชั้น 
ลอบปู และลอบหมึก เป็นต้น นอกจากนี้ในการท าประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ชาวประมงจะเลือกใช้
เครื่องมือประมงที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ และความช านาญของชาวประมงเอง ซึ่งเครื่องมือประมงที่ใช้ใน
การท าประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจะมีประสิทธิภาพในการท าประมงที่แตกต่างกัน (เพราลัย, 2560) 
เช่น การศึกษาของ อ านาจ และคณะ (2550ก) รายงานว่าอวนจมปูไม่เหมาะสมในการท าประมงบริเวณแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในลักษณะและวิธีการท าการประมง ท าให้ผลจับลดลงอย่างมากและ
เลิกท าการประมงในที่สุด แต่จากการศึกษาการท าการประมงของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่า
เบ็ดตกปลาเป็นเครื่องมือประมงที่เหมาะสมที่สุดในการท าประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ในขณะที่
อวนลอยกุ้งสามชั้นเป็นเครื่องมือที่ได้รับความเสียหายมากท่ีสุด (อ านาจ และคณะ, 2545) แต่ในอ่าวพังงาพบว่า
อวนลอยกุ้งสามชั้น มีความเหมาะสมในการท าประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (สุชาติ, 2547) ทั้งนี้ เพราลัย 
(2560) กล่าวว่าการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลท าให้เกิดเป็นแหล่งท าการประมงที่มีประสิทธิภาพแก่ชาวประมง 
จะมีการเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรประมงในบริเวณพ้ืนที่จัดสร้างภายในระยะเวลาเพียง 1-2 ปี หลังการจัดสร้าง 
โดยระยะเวลาที่เครื่องมือแต่ละชนิดสามารถจับสัตว์น้ าได้ปริมาณมากขึ้นจนถึงต่ าสุดมีห้วงเวลายาวนานต่างกัน 
ดังนั้น เมื่อบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีปริมาณสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น มีการท าประมงที่มีอัตราการจับสัตว์น้ าสูง
เป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่มีมาตรการจัดการที่เหมาะสม ก็อาจส่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ าที่จะจับได้ในระยะหลัง 
การควบคุมการลงแรงประมงอย่างเหมาะสมนับว่ามีความส าคัญมากในการบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
 
3. ขนาดสัตว์น้ าเป้าหมายจากเครื่องมือประมงหลัก 

          3.1  อวนจมปู 
 สัตว์น้ าเป้าหมายจากเครื่องมืออวนจมปู คือ ปูม้า โดยภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ในปีที่ 1-5 พบปูม้ามีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.44±1.20 เซนติเมตร 
โดยปูม้าเพศผู้และเพศเมีย มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.21±1.11 และ 12.55±1.23 เซนติเมตร ตามล าดับ 
ดังนี้ (ตารางผนวกที ่8) 
    ปีที่ 1 พบปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.41±1.12 เซนติเมตร โดยปูม้าเพศผู้และเพศเมีย 
มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.19±1.06 และ 12.57±1.14 เซนติเมตร ตามล าดับ  
 ปีที่ 2 พบปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.65±1.13 เซนติเมตร โดยปูม้าเพศผู้และเพศเมีย 
มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.47±1.08 และ 12.72±1.14 เซนติเมตร ตามล าดับ  
 ปีที่ 3 พบปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.58±1.25 เซนติเมตร โดยปูม้าเพศผู้และเพศเมีย 
มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.57±1.12 และ 12.58±1.27 เซนติเมตร ตามล าดับ  
 ปีที่ 4 พบปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.31±1.38 เซนติเมตร โดยปูม้าเพศผู้และเพศเมีย 
มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 11.95±1.19 และ 12.54±1.44 เซนติเมตร ตามล าดับ 
 ปีที่ 5 พบปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.11±1.11 เซนติเมตร โดยปูม้าเพศผู้และเพศเมีย
มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.03±1.04 และ 12.17±1.16 เซนติเมตร ตามล าดับ 
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 ขนาดของปูม้าที่จับได้จากอวนจมปู พบว่าในปีที่ 1-5 หลังการจัดสร้าง มีขนาดความกว้างของ
กระดองใกล้เคียงกัน โดยในปีที่ 2 มีขนาดใหญ่ที่สุด และปีที่ 5 มีขนาดเล็กท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตาม ขนาดของปูม้า
ที่จับได้ในปีที่ 5 ยังคงมีขนาดใหญ่กว่า การศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล (2555) ที่รายงานว่าปูม้าที่จับได้
บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546 มีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 
8.69±0.98 เซนติเมตร และใน พ.ศ. 2551 มีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 10.05±1.24 เซนติเมตร 
การศึกษาของ ธีรยุทธ และคณะ (2555) รายงานว่าปูม้าที่จับได้จากเครื่องมืออวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
พ.ศ. 2546-2548 มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 11.13 เซนติเมตร   
  จากผลการศึกษาขนาดความกว้างของกระดองปูม้าในครั้งนี้ สามารถกล่าวได้ว่า แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในการเลี้ยงตัวของปูม้า ดังจะเห็นได้จาก
ปูม้าเพศเมียที่พบส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.95) มีความกว้างของกระดองใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์  โดยขนาด
แรกสืบพันธุ์ของปูม้าเพศเมียที่พบบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เท่ากับ 9.84 เซนติเมตร (กมลรัตน์ และคณะ, 2555) 
(ภาพท่ี 2 และตารางผนวกท่ี 8) 

 

 

ภาพที่ 2 การกระจายขนาดความกว้างกระดองปูม้าจากเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
โครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 (ก) รวมเพศ (ข) เพศผู้ (ค) เพศเมีย  
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(ก) ปีท่ี 1 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 2 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 3 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 4 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 5 หลังจัดสร้าง 
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(ข) ปีท่ี 1 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 2 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 3 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 4 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 5 หลังจัดสร้าง 
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ความกว้างของกระดอง  (เซนติเมตร) 

(ค) ปีท่ี 1 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 2 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 3 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 4 หลังจัดสร้าง 
ปีท่ี 5 หลังจัดสร้าง 

ขนาดแรกสืบพันธุ์  
ปูม้าเพศเมีย 9.84 เซนติเมตร 
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         3.2  อวนติดตาปลา 
 สัตว์น้ าที่มีความส าคัญและพบมากจากเครื่องมืออวนติดตาปลาในช่วง 1-5 ปี หลังการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ปลาสีกุนแก้มด า ปลาสีขน ปลาสีกุนบั้ง 
ปลาลัง และปลากะพงข้างปาน โดยมีขนาดความยาวตลอดตัว ดังนี้ (ตารางผนวกท่ี 9) 
 ปลาสีกุนแก้มด า ในช่วงปีที่ 1-5 มีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.34±2.09 เซนติเมตร เมื่อแยกเป็น
รายปี พบว่ามีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 21.72±1.90  21.21±1.93  19.56±2.31  20.44±1.43 และ 
18.96±1.61 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 9) 
 ขนาดของปลาสีกุนแก้มด าที่จับโดยเครื่องมืออวนติดตาปลาจากการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 97.14) มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ โดยขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาสีกุนแก้มด า เท่ากับ 16.30 
เซนติเมตร (Bauchot, 1987) (ภาพท่ี 3 และตารางผนวกท่ี 9)  

ภาพที่ 3 การกระจายขนาดความยาวตลอดตัวของปลาสีกุนแก้มด าจากเครื่องมืออวนติดตาปลา หลังการจัดสร้าง 
 แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

 ปลาสีขน ในช่วงปีที่ 1-5 มีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 21.59±2.85 เซนติเมตร เมื่อแยกเป็นรายปี 
พบว่ามีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 21.45±2.50  22.11±1.86  21.17±2.95  22.77±3.29 และ 21.18±5.25 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางผนวกที่ 9) 
 ขนาดของปลาสีขนที่จับโดยเครื่องมืออวนติดตาปลาจากการศึกษาครั้งนี้ มีขนาดความยาวตลอดตัว
อยู่ในช่วง 14.25-44.25 เซนติเมตร และขนาดที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 21.17±2.95 ถึง 
22.77±3.29 เซนติเมตร (ภาพท่ี 4) ซ่ึงมีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยเล็กกว่า การศึกษาของ กมลรัตน์ และคณะ 
(2556) ทีร่ายงานว่าขนาดของปลาสีขนจากการประมงโป๊ะเชือก จังหวัดระยอง มีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
23.69±3.86 เซนติเมตร 

 
ภาพที่ 4 การกระจายขนาดความยาวตลอดตัวของปลาสีขนจากเครื่องมืออวนติดตาปลา หลังการจัดสร้าง

แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

0
5

10
15
20

0 5 10 15 20 25 

ร้อ
ยล

ะ 

ความยาวตลอดตัว (เซนติเมตร) 

ขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
ปลาสีกุนแก้มด า (Alepes djedaba) 

16.30 เซนติเมตร 

ปีท่ี 1 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 2 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 3 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 4 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 5 หลังจัดสร้าง      

0
5

10
15
20

 0   5   10   15   20   25   30   35   40  45 

ร้อ
ยล

ะ 

ความยาวตลอดตัว (เซนติเมตร) 

ปลาสีขน (Alepes vari) 
ปีท่ี 1 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 2 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 3 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 4 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 5 หลังจัดสร้าง      
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 ปลาสีกุนบั้ง ในช่วงปีที่ 1-5 มีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.46±2.13 เซนติเมตร เมื่อแยกเป็นรายปี 
พบว่ามีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.16±2.21  20.69±2.15  20.13±2.19  20.32±1.55 และ 20.61±1.88 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 9)  
 ขนาดของปลาสีกุนบั้งที ่จับโดยเครื่องมืออวนติดตาปลาจากการศึกษาครั้งนี ้ พบว่าร้อยละ 
56.93 มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ โดยขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาสีกุนบั้ง เท่ากับ 19.80 เซนติเมตร 
(สุวรรณทนา และทวีป, 2547) (ภาพท่ี 5 และตารางผนวกท่ี 9)  

 
ภาพที่ 5 การกระจายขนาดความยาวตลอดตัวของปลาสีกุนบั้งจากเครื่องมืออวนติดตาปลา หลังการจัดสร้าง

แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

 ปลาลัง ในช่วงปีที่ 1-5 มีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.54±2.04 เซนติเมตร เมื่อแยกเป็นรายปี 
พบว่ามีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 19.49±1.15  19.76±1.53  22.25±1.73  22.80±2.18 และ 21.43±1.29 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางผนวกที่ 9)  
 ขนาดของปลาลังที่จับโดยเครื่องมืออวนติดตาปลาจากการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.49) 
มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ โดยขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาลัง เท่ากับ 17.12 เซนติเมตร (ทัศพล และคณะ, 
2550) (ภาพท่ี 6 และตารางผนวกท่ี 9)  

 
ภาพที่ 6  การกระจายขนาดความยาวตลอดตัวของปลาลังจากเครื่องมืออวนติดตาปลา หลังการจัดสร้าง 
            แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

 ปลากะพงข้างปาน ในช่วงปีที่ 1-5 มีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 18.73±1.65 เซนติเมตร เมื่อแยกเป็น
รายปี พบว่ามีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 18.45±1.23  18.84±1.61  18.88±1.90  19.58±1.67 และ  
18.31±2.19 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 9) 
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ความยาวตลอดตัว (เซนติเมตร) 

ขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
ปลาสีกุนบ้ัง (Atule mate) 

19.80 เซนติเมตร 

ปีท่ี 1 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 2 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 3 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 4 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 5 หลังจัดสร้าง      
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ความยาวตลอดตัว (เซนติเมตร) 

ขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) 

17.12 เซนติเมตร 

ปีท่ี 1 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 2 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 3 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 4 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 5 หลังจัดสร้าง      
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 ขนาดของปลากะพงข้างปานที่จับโดยเครื่องมืออวนติดตาปลาจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีขนาด
ความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 13.25-26.25 เซนติเมตร และขนาดที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
18.31±2.19 ถึง 19.58±1.67 เซนติเมตร (ภาพที่ 7) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ที่ผ่านมา พบว่ามีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยเล็กกว่า โดยการศึกษาของ ดุสิต และคณะ (2551) รายงานว่า 
ปลากะพงข้างปานที่จับได้จากลอบปลาหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ต าบลตะพง อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ในปีที่ 1-3 มีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.52±1.62  22.56±1.80 และ 22.31±1.44 
เซนติเมตร ตามล าดับ และหลังจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปีที่ 1 และ 2 
พบปลากะพงข้างปาน มีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 24.41±4.92 และ 23.25±5.89 เซนติเมตร ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 7 การกระจายขนาดความยาวตลอดตัวของปลากะพงข้างปานจากเครื่องมืออวนติดตาปลา หลังจัดสร้าง

แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5  
 

  ในช่วง 1-5 ปี หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
สัตว์น้ าส าคัญที่จับได้ส่วนใหญ่มีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยใหญ่กว่า การศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล 
(2555) ซึ่งรายงานว่าภพชาวประมงที่ท าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยปลาลัง ภายหลังการจัดสร้างแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546-2547 จับปลาสีกุนแก้มด า ปลาสีขน ปลา
สีกุนบั ้ง ปลาลัง และปลากะพงข้างปาน มีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 16.60±0.40  18.60±1.40  
18.60±0.80  20.30±1.10 และ 24.00±0.60 เซนติเมตร ตามล าดับ 
  
4. รายได้เหนือต้นทุนเงินสดจากเครื่องมือประมงหลัก 

 4.1  อวนจมปู 
 การท าประมงอวนจมปู หลังจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  
ปีที่ 1-5 พบว่ามีอัตราการจับสัตว์น้ าต่อเที่ยวรายปี เท่ากับ 16.10  24.27  15.76  14.55  10.37 กิโลกรัม/เที่ยว 
ตามล าดับ และมีอัตราการจับปูม้าต่อเที่ยวรายปี เท่ากับ 14.69  23.06  12.11  12.35  8.70 กิโลกกรัม/เที่ยว 
ตามล าดับ รายได้จากการท าประมงอวนจมปูเกิดจากการขายปูม้าเป็นเงินสด โดยมีราคาขายปูม้าในช่วงปีที่ 1-2 
เท่ากับ 230 บาท/กิโลกรัม และในช่วงปีที่ 3-5 เท่ากับ 250 บาท/กิโลกรัม ส่วนสัตว์น้ าอื่น ๆ ที่ติดมากับอวน
มีสัดส่วนน้อย และส่วนใหญ่น าไปบริโภคในครัวเรือน จึงไม่น ามาคิดรายได้ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุนเงินสดในช่วงปีที่ 1-5 พบว่าเกิดข้ึนจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนเงินสดทั้งหมด 
นอกจากนั้น เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น (ตารางที่ 7) 
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ความยาวตลอดตัว (เซนติเมตร) 

ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli) ปีท่ี 1 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 2 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 3 หลังจัดสร้าง      
ปีท่ี 4 หลังจัดสร้าง     
ปีท่ี 5 หลังจัดสร้าง      
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ตารางท่ี 7  อัตราการจับสัตว์น้ า รายได้ ต้นทุนเงินสด และรายได้เหนือต้นทุนเงินสด จากเครื่องมืออวนจมปู
หลังจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

รายการ ปีท่ี 1       ปีท่ี 2     ปีท่ี 3     ปีท่ี 4     ปีท่ี 5     
อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/เที่ยว) 16.10 24.27 15.76 14.55 10.37 
อัตราการจับปูม้า (กิโลกรัม/เที่ยว) 14.69 23.06 12.11 12.35 08.70 
รายได้จากการขายปูม้า (บาท/เที่ยว) 3,378.62 5,303.21 3,028.29 3,087.75 2,173.93 
ต้นทุนเงินสด (บาท/เที่ยว) 366.27 361.54 383.33 364.47 367.08 
รายได้เหนือต้นทุนเงินสด (บาท/เที่ยว) 3,012.36 4,941.67 2,644.96 2,723.28 1,806.85 

 ปีที่ 1 ชาวประมงมีรายได้จากการขายปูม้า 3,378.62 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 366.27 บาท/เที่ยว 
และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 3,012.36 บาท/เที่ยว  
 ปีที่ 2 ชาวประมงมีรายได้จากการขายปูม้า 5,303.21 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 361.54 บาท/เที่ยว 
และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 4,941.67 บาท/เที่ยว 
 ปีที่ 3 ชาวประมงมีรายได้จากการขายปูม้า 3,028.29 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 383.33 บาท/เที่ยว 
และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 2,644.96 บาท/เที่ยว  
 ปีที่ 4 ชาวประมงมีรายได้จากการขายปูม้า 3,087.75 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 364.47 บาท/เที่ยว 
และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 2,723.28 บาท/เที่ยว  
 ปีที่ 5 ชาวประมงมีรายได้จากการขายปูม้า 2,173.93 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 367.08 บาท/เที่ยว 
และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,806.85 บาท/เที่ยว  
 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 ชาวประมงอวนจมปูมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดอยู่ในช่วง 1,806.85-4,941.67 บาท/เที่ยว 
โดยปีที่ 2 มีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดสูงที่สุด ส่วนปีที่ 5 มีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดน้อยที่สุด ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากชาวประมงอวนจมปูใช้อวนที่มีความยาวลดลง ส่งผลให้มีปริมาณผลจับปูม้าต่อเที่ยวลดลงด้วย 
แต่อย่างไรก็ตาม รายได้ของชาวประมงอวนจมปูจากการศึกษาครั้งนี้ยังสูงกว่าการศึกษาในบริเวณใกล้เคียงกัน 
ซึ่งท าการศึกษาก่อนหน้านี้มาก ทั้งนี้ เนื่องจากมีอัตราการจับปูม้าสูงกว่า และปูม้าจับได้มีขนาดใหญ่จึงขายได้ใน
ราคาที่สูงกว่า โดยการศึกษาของ รัชกฤต และนันทพล (2555) รายงานว่าชาวประมงอวนจมปูมีรายได้จากการ
ขายปูม้าภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 
264,716.70 บาท/ปี (1,514.74 บาท/เที่ยว) โดยราคาขายปูม้าเฉลี่ยอยู่ที่ 144.60 บาท/กิโลกรัม  
 4.2  อวนติดตาปลา 
 การท าประมงอวนติดตาปลาภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 พบว่ามีอัตราการจับสัตว์น้ าต่อเที่ยวรายปี เท่ากับ 25.42  32.83  31.78  30.83  25.92 
กิโลกกรัม/เที่ยว ตามล าดับ รายได้จากการท าประมงอวนติดตาปลาเกิดจากการขายสัตว์น้ าเป็นเงินสดแบบเหมา
เป็นราคาเดียวกันให้แก่แพปลา โดยราคาขายสัตว์น้ าในช่วงปีที่ 1-3 เท่ากับ 50 บาท/กิโลกรัม และในช่วงปีที ่
4-5 เท่ากับ 60 บาท/กิโลกรัม โดยค่าใช้จ่ายที ่เป็นต้นทุนเงินสดในช่วงปีที ่ 1-5 คือ ค่าน้ ามันเชื ้อเพลิง 
ประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนเงินสดทั้งหมด นอกจากนั้น เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น 
(ตารางที่ 8) 
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ตารางท่ี 8  อัตราการจับสัตว์น้ า รายได้ ต้นทุนเงินสด และรายได้เหนือต้นทุนเงินสด จากเครื่องมืออวนติดตาปลา
หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/เที่ยว) 25.42 32.83 31.78 30.83   25.92 
รายได้จากการขายสัตว์น้ า (บาท/เที่ยว) 1,271.00 1,641.63 1,589.24 1,850.00 1,555.16 
ต้นทุนเงินสด (บาท/เที่ยว)   375.75    376.33    385.29    373.75    375.00  
รายได้เหนือต้นทุนเงินสด (บาท/เที่ยว) 895.25                                                    1,265.30                                1,203.95                    1,476.25                                     1,180.16                                

 ปีที่ 1 ชาวประมงมีรายได้จากการขายสัตว์น้ า 1,271.00 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 375.75 
บาท/เที่ยว และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 895.25 บาท/เที่ยว  
 ปีที่ 2 ชาวประมงมีรายได้จากการขายสัตว์น้ า 1,641.63 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 376.33  
บาท/เที่ยว และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,265.30 บาท/เที่ยว  
 ปีที่ 3 ชาวประมงมีรายได้จากการขายสัตว์น้ า 1,589.24 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 385.29  
บาท/เที่ยว และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,203.95 บาท/เที่ยว  
 ปีที่ 4 ชาวประมงมีรายได้จากการขายสัตว์น้ า 1,850.00 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 373.75   
บาท/เที่ยว และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,476.25 บาท/เที่ยว  
 ปีที่ 5 ชาวประมงมีรายได้จากการขายสัตว์น้ า 1,555.16 บาท/เที่ยว มีต้นทุนเงินสด 375.00  
บาท/เที่ยว และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,180.16 บาท/เที่ยว  
 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 ชาวประมงอวนติดตาปลามีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 
895.25-1,476.25 บาท/เที่ยว โดยในช่วงปีที่ 2-4 หลังจัดสร้าง ชาวประมงอวนติดตาปลารายได้เหนือต้นทุนเงินสด
เพ่ิมขึ้น และในปีที่ 5 ลดลงเล็กน้อย จากการสัมภาษณ์ข้อมูล พบว่าชาวประมงในพื้นที่ศึกษาใช้เครื่องมือประมง
หลากหลายชนิดในการท าประมง ซึ่งในเรือ 1 ล า มีการใช้เครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด ดังนั้น จึงส่งผลให้
ชาวประมงใช้เนื้ออวนที่มีความยาวลดลง และจับสัตว์น้ าต่อเที่ยวได้น้อยลง ส่งผลให้ชาวประมงอวนติดตาปลา
มีรายได้จากการท าประมงรายปีลดลงด้วย และเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการท าประมงอวนติดตาปลา
ในบริเวณใกล้เคียงกัน พบว่าการศึกษาครั้งนี้มีรายได้จากการท าประมงต่อเที่ยวรายปีต่ ากว่า โดยการศึกษาของ 
รัชกฤต และนันทพล (2555) ได้รายงานว่าชาวประมงมีรายได้จากการขายสัตว์น้ าจากการท าประมงอวนลอยปลาลัง
ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2550-2551 เท่ากับ 
466,311.40 บาท/ปี (2,153.00 บาท/เที่ยว) แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ชาวประมงมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง
ไปตามสัตว์น้ าเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจากการส ารวจข้อมูล พบว่าชาวประมงในจังหวัดจันทบุรี ใช้เครื่องมือ
ประมงหลากหลายชนิดท าประมงในพ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี นอกเหนือจากเครื่องมือประมงหลักที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ตัวอย่างเช่น อวนลอยกุ้งสามชั้น 
อวนลอยปลากระบาง อวนลอยปลาหลังเขียว อวนลอยปลาเห็ดโคน อวนลอยปลาเกล็ดขาว อวนลอยหมึกสามชั้น 
ลอบปู และลอบหมึก เป็นต้น ดังนั้น รายได้ของชาวประมงในพ้ืนที่จึงเกิดขึ้นจากการท าประมงด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 
นี้ด้วย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่มีการปรับเปลี่ยนใช้เครื่องมือประมงนั้น ๆ 
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สรุปผลการศึกษา 
 
1. ลักษณะเรือ เครื่องมือประมง และวิธีการท าประมงพื้นบ้านจากเครื่องมือหลักหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย

สัตว์ทะเล 
 
  เรือประมงที่ใช้ในการท าประมงอวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี เป็นเรือไม้ ส่วนใหญ่ใช้เรือหางยาว มีความยาว 7-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 13 แรงม้า 
และมีบางส่วนใช้เรือเครื่องยนต์วางท้อง มีความยาว 7-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 115-135 แรงม้า เนื้ออวนที่ใช้
เป็นอวนเอ็น ขนาด 0.30 มิลลิเมตร ขนาดตาอวน 10.16 เซนติเมตร (4 นิ้ว) โดยในช่วงปีที่ 1-3 หลังการจัดสร้าง 
ชาวประมงใช้อวนที่มีความยาวอวนเฉลี่ยต่อเที่ยวสูงกว่าปีที่ 4-5 คือ 3,908.67  4,498.46  3,809.83  
3,445.26 และ 3,225.42 เมตร ตามล าดับ อวนจมปูส่วนใหญ่จะออกท าการประมง 1 วัน/เที่ยว ในหนึ่งเดือน
ท าการประมงประมาณ 20 เที่ยว ใช้แรงงานในครัวเรือน 1-2 คน โดยส่วนใหญ่วางอวนในช่วงบ่าย ปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน 
แล้วจึงกู้อวนในตอนเช้า ลักษณะการวางอวนจะวางทั้งในแนวขนานกับชายฝั่งและตั้งฉากกับชายฝั่ง โดยใช้หิน
หรือสมอถ่วงไว้ที่ปลายและหัวอวน เพ่ือให้อวนอยู่กับที่ มีการท าประมงตลอดท้ังปี  
  เรือประมงที่ใช้ท าประมงอวนติดตาปลา ส่วนใหญ่ใช้เรือหางยาว มีความยาว 7-8 เมตร 
เครื่องยนต์มีก าลัง 13 แรงม้า และเรือเครื่องยนต์วางท้องมีขนาด 7-8 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 110 แรงม้า 
ในช่วงปีที่ 1-5 หลังการจัดสร้าง ใช้อวนที่มีขนาดตาอวน 4.20-4.78 เซนติเมตร มีความลึกของผืนอวน 50-70 ตา 
โดยในช่วงปีที่ 1-3 หลังการจัดสร้าง ชาวประมงใช้อวนที่มีความยาวเฉลี่ยต่อเที่ยวสูงกว่าในปีที่ 4-5 คือ 
2,165.00  2,333.33  2,663.53  1,952.50 และ 1,662.50 เมตร ตามล าดับ ส่วนใหญ่ออกท าการประมง 
1 วัน/เที่ยว ในหนึ่งเดือนออกท าการประมงประมาณ 20 เที่ยว ยกเว้น  ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน) มีการออกท าการประมงน้อย ประมาณเดือนละ 5-10 เที่ยว การท าประมง
จะใช้แรงงานในครัวเรือน 1-2 คน ท าการประมงในช่วงเช้ามืด วางอวนวันละ 1 ครั้ง ลักษณะการวางอวนมีทั้ง
การวางในแนวตรงแบบขวางกระแสน้ า และวางเป็นวงกลมโดยวางรอบกองหิน หรือรอบแนวปะการังเทียม 
ทั้งนี้ จะวางปล่อยผืนอวนลอยตามกระแสน้ า ประมาณ 1-3 ชั่วโมง แล้วจึงกู้อวน มีการท าประมงเกือบตลอดทั้งปี  
 
2. อัตราการจับและองค์ประกอบสัตว์น้ าจากเครื่องมือประมงหลัก 
 
  อวนจมปูมีอัตราการจับสัตว์น้ า ในปีที่ 1-5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 0.42  0.59  0.43  0.47 และ 
0.32 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ าทางสถิติเป็นรายปี 
พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) องค์ประกอบสัตว์น้ าที่ส าคัญและเป็นเป้าหมายหลัก คือ ปูม้า  
  อวนติดตาปลามีอัตราการจับสัตว์น้ า ในปีที่ 1-5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 1.40  1.64  1.33  1.79 
และ 1.70 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ าทางสถิติเป็นรายปี 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) องค์ประกอบสัตว์น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ปลาสีกุนแก้มด า ปลาสีขน 
ปลาสีกุนบั้ง ปลาลัง และปลากะพงข้างปาน 
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3. ขนาดสัตว์น้ าเป้าหมายจากเครื่องมือประมงหลัก 
 
 อวนจมปูจับจับสัตว์น้ าเป้าหมาย คือ ปูม้าที่มีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยใกล้เคียงกันในปีที่ 1-5 
หลังการจัดสร้าง โดยมีความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.44±1.20 เซนติเมตร ซึ่งปูม้าที่น ามาใช้ประโยชน์มีขนาด
ใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ มากกว่าร้อยละ 90 
  อวนติดตาปลาจับสัตว์น้ าชนิดส าคัญ คือ ปลาสีกุนแก้มด า ปลาสีขน ปลาสีกุนบั้ง ปลาลัง และ
ปลากะพงข้างปาน มีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.34±2.09  21.59±2.85  20.46±2.13  20.54±2.04 และ 
18.73±1.65 เซนติเมตร ตามล าดับ 
 
4.  รายได้เหนือต้นทุนเงินสดจากเครื่องมือประมงหลัก 
 
 ชาวประมงอวนจมปูมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด ในปีที่ 1-5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 3,012.36  
4,941.67  2,644.96  2,723.28 และ 1,806.85 บาท/เที่ยว ตามล าดับ ส่วนชาวประมงอวนติดตาปลามีรายได้
เหนือต้นทุนเงินสด เท่ากับ 895.25  1,265.30  1,203.95  1,476.25 และ 1,180.16 บาท/เที่ยว ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการท าประมงพื้นบ้าน และเกิดเป็นแหล่ง
ท าการประมงที่มีประสิทธิภาพ มีการเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรประมงในพ้ืนที่จัดสร้างและพ้ืนที่ใกล้เคียงภายใน
ระยะเวลา 1-4 ปี หลังการจัดสร้าง และมีแนวโน้มลดลงในปีที่ 5 หลังการจัดสร้าง ดังนั้น จึงควรมีมาตรการ
จัดการโดยมีข้อตกลงของชุมชนควบคู่ในพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ซึ่งอาจจะช่วยให้ในช่วงปีที่ 5 
หลังการจัดสร้าง มีทรัพยากรประมงเพ่ิมขึ้น โดยการจัดให้มีการท าความสะอาด การมีข้อตกลงในการท าการประมง
บางประเภท เพ่ือควบคุมการลงแรงประมงอย่างเหมาะสม มีการท าวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณการลงแรง
ที่เหมาะสมของเครื่องมือประมงชนิดต่าง ๆ ที่เข้ามาท าการประมงในพ้ืนที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จะช่วยให้
มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอในการควบคุมให้มีการลงแรงประมงอย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยให้การบริหาร
จัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที ่1  อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) จากเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้าง

แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 
ชนิดสัตว์น้ า  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5  

     กลุ่มปู (crab) 0.39  0.57  0.34  0.41  0.28  
ปูม้าลาย (Charybdis feriatus) 0.00 * 0.00 * 0.00 * 0.00 * 0.00 * 
ปูหิน (Charybdis spp.) 0.00 * 0.00 * 0.00 * 0.00 * 0.00 * 
ปูม้า (Portunus pelagicus) 0.39  0.57  0.33  0.41  0.27  
ปูอื่น ๆ (other crab) 0.00 * 0.00 * 0.00 * 0.00 * 0.01  
     กลุ่มปลาผิวน้ า (pelagic fish)  0.00 *  0.00   0.00  *  0.00 *    0.00 * 
ปลาสละ (Scomberoides commersonianus) 0.00 *  0.00  0.00 * 0.00  0.00 * 
ปลาผิวน้ าอื่น ๆ (other pelagic fish) 0.00  0.00  0.00 * 0.00 * 0.00 * 
     กลุ่มปลาหน้าดิน (demersal fish) 0.01  0.01  0.02  0.02  0.03  
ปลาฉลามกบ (Orectolobidae) 0.01  0.01  0.01  0.01  0.00  
ปลากระเบน (Dasyatidae) 0.00 * 0.00  0.00 * 0.00 * 0.03  
ปลาช้างเหยียบ (Platycephalidae) 0.00 * 0.00  0.00 * 0.00 * 0.00 * 
ปลายอดม่วง (Cynoglossidae) 0.00  0.00  0.00 * 0.00 * 0.00 * 
ปลาหนา้ดนิอื่น ๆ (other demersal fish) 0.00 * 0.00 * 0.01  0.01  0.00 * 
     กลุ่มปลาหมึก (cephalopod) 0.00 *   0.00 *  0.00 *  0.00 *  0.00 * 
     กลุ่มกุ้ง (shrimp) 0.00   0.00  0.00 * 0.00  0.00 * 
     กลุ่มหอย (shell) 0.01   0.00 * 0.06  0.03  0.01  
หอยจุกพราหมณ์ (Cymbiola nobilis) 0.01  0.00 * 0.05  0.02  0.00 * 
หอยตาล (Melo melo) 0.00 * 0.00 * 0.01  0.01  0.00 * 
หอยอื่น ๆ (other shell) 0.00  0.00  0.00 * 0.00 * 0.00 * 
     กลุ่มสัตว์น้ าอ่ืน (miscellaneous group) 0.01  0.00 * 0.01  0.01  0.01  
     รวม  0.42  0.59  0.43  0.47  0.32  
ความยาวอวนเฉลี่ย (เมตร)     3,908.67   4,498.46    3,809.83 3,445.26 3,225.42  

หมายเหตุ: 0.00* หมายถึง มีค่าน้อยกว่า 0.005 
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ตารางผนวกท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ของอัตราการจับสัตว์น้ า 
(กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) จากเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

เปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ า           
(กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.697 4 0.424 3.638 0.007 
Within Groups 29.738 255 0.117 

 
 

Total 31.435 259 
    

ตารางผนวกท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) 
จากเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัด
จันทบุรี ปีที่ 1-5 ด้วยวิธี Fisher's least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 

(I) หลัง
จัดสร้าง 

(J) หลัง
จัดสร้าง 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 -0.169 0.067 0.013 -0.302 -0.037 
  ปีที่ 3 -0.002 0.059 0.972 -0.119 0.114 
  ปีที่ 4 -0.048 0.068 0.485 -0.182 0.086 
  ปีที่ 5 0.106 0.063 0.095 -0.019 0.230 
ปีที่ 2 ปีที่ 1 0.169 0.067 0.013 0.037 0.302 
  ปีที่ 3 0.167 0.070 0.018 0.029 0.306 
  ปีที่ 4 0.122 0.078 0.119 -0.032 0.275 
  ปีที่ 5 0.275 0.074 0.000 0.130 0.420 
ปีที่ 3 ปีที่ 1 0.002 0.059 0.972 -0.114 0.119 
  ปีที่ 2 -0.167 0.070 0.018 -0.306 -0.029 
  ปีที่ 4 -0.046 0.071 0.521 -0.185 0.094 
  ปีที่ 5 0.108 0.066 0.104 -0.022 0.238 
ปีที่ 4 ปีที่ 1 0.048 0.068 0.485 -0.086 0.182 
  ปีที่ 2 -0.122 0.078 0.119 -0.275 0.032 
  ปีที่ 3 0.046 0.071 0.521 -0.094 0.185 
  ปีที่ 5 0.153 0.074 0.040 0.007 0.299 
ปีที่ 5 ปีที่ 1 -0.106 0.063 0.095 -0.230 0.019 
  ปีที่ 2 -0.275 0.074 0.000 -0.420 -0.130 
  ปีที่ 3 -0.108 0.066 0.104 -0.238 0.022 
  ปีที่ 4 -0.153 0.074 0.040 -0.299 -0.007 
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ตารางผนวกท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ของอัตราการจับปูม้า 
(กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) จากเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

เปรียบเทียบอัตราการจับปูม้า           
(กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.162    4 0.541 5.562 0.000 
Within Groups 24.781 255 0.097 

 
 

Total 26.943 259 
   

ตารางผนวกท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการจับปูม้า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) 
จากเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัด
จันทบุรี ปีที่ 1-5 ด้วยวิธี Fisher's least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 

(I) หลัง
จัดสร้าง 

(J) หลัง
จัดสร้าง 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error   Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 -0.173 0.062 0.005 -0.295 -0.052 
  ปีที่ 3 0.064 0.054 0.236 -0.042 0.171 
  ปีที่ 4 -0.017 0.062 0.784 -0.139 0.105 
  ปีที่ 5 0.126 0.058 0.030 0.012 0.239 
ปีที่ 2 ปีที่ 1 0.173 0.062 0.005 0.052 0.295 
  ปีที่ 3 0.238 0.064 0.000 0.111 0.364 
  ปีที่ 4 0.156 0.071 0.029 0.016 0.296 
  ปีที่ 5 0.299 0.067 0.000 0.167 0.431 
ปีที่ 3 ปีที่ 1 -0.064 0.054 0.236 -0.171 0.042 
  ปีที่ 2 -0.238 0.064 0.000 -0.364 -0.111 
  ปีที่ 4 -0.081 0.065 0.210 -0.209 0.046 
  ปีที่ 5 0.061 0.060 0.310 -0.058 0.180 
ปีที่ 4 ปีที่ 1 0.017 0.062 0.784 -0.105 0.139 
  ปีที่ 2 -0.156 0.071 0.029 -0.296 -0.016 
  ปีที่ 3 0.081 0.065 0.210 -0.046 0.209 
  ปีที่ 5 0.143 0.068 0.036 0.009 0.276 
ปีที่ 5 ปีที่ 1 -0.126 0.058 0.030 -0.239 -0.012 
  ปีที่ 2 -0.299 0.067 0.000 -0.431 -0.167 
  ปีที่ 3 -0.061 0.060 0.310 -0.180 0.058 
  ปีที่ 4 -0.143 0.068 0.036 -0.276 -0.009 
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ตารางผนวกที ่6 อัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ) จากเครื่องมืออวนติดตาปลา 
หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 
ชนิดสัตว์น้ า ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

     กลุ่มปลาผิวน้ า (pelagic fish) 0.75 0.90 0.70 1.00 1.31 
ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) 0.02 0.09 0.02 0.03 0.00 
ปลาลัง (R. kanagurta) 0.02 0.18 0.01 0.10 0.31 
ปลาดาบลาว (Chirocentrus dorab) 0.06 0.02 0.07 0.02 0.03 
ปลาสีกุนแก้มด า (Alepes djedaba) 0.14 0.14 0.20 0.46 0.68 
ปลาสีขน (A. vari) 0.10 0.09 0.06 0.17 0.05 
ปลาสีกุนบัง้ (Atule mate) 0.18 0.33 0.15 0.10 0.03 
ปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus) 0.08 0.00 0.01 0.00* 0.00 
ปลาโฉมงาม (Alectis indicus) 0.06 0.00* 0.04 0.03 0.07 
ปลาโคก (Anodontostoma chacunda) 0.00* 0.00 0.09 0.01 0.00 
ปลาผิวน้ าอื่น ๆ (other pelagic fish) 0.10 0.04 0.05 0.08 0.13 
     กลุ่มปลาหน้าดิน (dermersal fish) 0.65 0.73 0.62 0.79 0.39 
ปลาสากเหลือง (Sphyraena jello) 0.18 0.02 0.01 0.00 0.02 
ปลาสากเทา (S. putnamiae) 0.03 0.00* 0.08 0.17 0.07 
ปลาทรายแดง (Nemipterus furcosus) 0.00* 0.11 0.02 0.05 0.02 
ปลาทรายขาว (Scolopsis taenioterus) 0.00 0.08 0.04 0.04 0.00 
ปลากะพงเหลืองขมิ้น (Lutjanus lutjanus) 0.04 0.00* 0.03 0.07 0.01 
ปลากะพงข้างปาน (L. russelli) 0.21 0.09 0.08 0.04 0.06 
ปลากะพงข้างแถบ (L. vitta) 0.03 0.09 0.09 0.08 0.03 
ปลาหมูสีแก้มแดง (Lethrinus lentjan) 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 
ปลาหนา้ดนิอื่น ๆ (other dermersal fish) 0.12 0.29 0.25 0.34 0.17 
     กลุ่มสัตว์น้ าอ่ืน (miscellaneous group) 0.00* 0.02 0.01 0.00* 0.00 
      รวม  1.40 1.64 1.33 1.79 1.70 
ความยาวอวนเฉลี่ย (เมตร)  2,165.00 2,333.33    2,663.53 1,952.50  1,662.50 

หมายเหตุ: 0.00* หมายถึง มีค่าน้อยกว่า 0.005              

ตารางผนวกท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ของอัตราการจับสัตว์น้ า 
(กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) จากเครื่องมืออวนอวนติดตาปลา หลังการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

เปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ า           
(กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร) 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.064   4  2.016 1.390 0.243 
Within Groups 139.229  96 1.450     
Total 147.293 100       
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ตารางผนวกท่ี 8   ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยและร้อยละของจ านวนตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ของปูม้าจากเครื่องมืออวนจมปู หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย 
   สัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

หลังจัดสร้าง 
แหล่งอาศัย     
สัตว์ทะเล 

ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย (เซนติเมตร) จ านวน
ตัวอย่างรวม   

(ตัว) 

จ านวน
ตัวอย่าง    

เพศเมีย (ตัว) 

ร้อยละของปูม้าเพศเมีย  
ที่มีขนาดใหญก่ว่า
ขนาดแรกสืบพันธุ์a 

รวมเพศ เพศผู้ เพศเมีย 
พิสัย ค่าเฉลี่ย±SD พิสัย ค่าเฉลี่ย±SD พิสัย ค่าเฉลี่ย±SD 

ปีที่ 1 7.75-16.75 12.41±1.12 8.25-16.25 12.19±1.06 7.75-16.75 12.57±1.14 5,032  2,844 98.84 
ปีที่ 2 8.25-16.25 12.65±1.13 8.25-15.25 12.47±1.08 8.75-16.25 12.72±1.14 3,392 2,378 97.98 
ปีที่ 3 8.25-16.75 12.58±1.25 9.75-15.75 12.57±1.12 8.25-16.75 12.58±1.27 5,455 4,779 97.55 
ปีที่ 4 5.25-17.25 12.31±1.38 5.25-15.75 11.95±1.19 5.75-17.25 12.54±1.44 2,205 1,324 97.43 
ปีที่ 5 7.75-17.75 12.11±1.11 9.25-16.25 12.03±1.04 7.75-17.75 12.17±1.16 2,692 1,498 97.93 

เฉลี่ย ปีที่ 1-5 5.25-17.75 12.44±1.20 5.25-16.25 12.21±1.11 5.75-17.75 12.55±1.23 18,776 12,823 97.95 
หมายเหตุ:  a  ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปูม้าเพศเมีย 9.84 เซนติเมตร (กมลรัตน์ และคณะ, 2555) 
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ตารางผนวกท่ี 9  ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยและร้อยละของจ านวนตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์  
ของสัตว์น้ าที่ส าคัญจากอวนติดตาปลา หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการ
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 1-5 

ชนิดสัตว์น้ า 
หลังจัดสร้าง
แหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล 

จ านวน 
(ตัว) 

ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) ขนาด

แรก
สืบพันธุ์ 

ร้อยละของ
จ านวนตัวที่
มีขนาดใหญ่
กว่าขนาด

แรกสืบพันธุ์  
พิสัย ค่าเฉลี่ย±SD 

ปลาสีกุนแก้มด า     
(Alepes djedaba) 

ปีที่ 1 350 16.75-26.75 21.72±1.90 

16.30a 

99.14 
ปีที่ 2 475 17.25-26.25 21.21±1.93 100.00 
ปีที่ 3 646 11.25-26.25 19.56±2.31 95.20 
ปีที่ 4 621 15.75-27.25 20.44±1.43 99.36 
ปีที่ 5 324 15.75-26.25 18.96±1.61 90.43 

เฉลี่ย ปีที่ 1-5 2,416 11.25-27.25 20.34±2.09 97.14 
ปลาสีขน                       
(A. vari) 

ปีที่ 1 250 14.25-30.25 21.45±2.50 

-     - 

ปีที่ 2 239 17.25-26.75 22.11±1.86 
ปีที่ 3 652 17.25-44.25 21.17±2.95 
ปีที่ 4 164 18.25-44.25 22.77±3.29 
ปีที่ 5 22 17.75-42.25 21.18±5.25 

เฉลี่ย ปีที่ 1-5 1,327 14.25-44.25 21.59±2.85 
ปลาสีกุนบัง้               
(Atule mate) 

ปีที่ 1 467 11.75-29.25 20.16±2.21 

19.80b 

56.53 
ปีที่ 2 496 16.75-31.25 20.69±2.15 59.14 
ปีที่ 3 394 12.75-31.75 20.13±2.19 43.14 
ปีที่ 4 141 12.75-27.25 20.32±1.55 64.25 
ปีที่ 5 10 12.25-25.25 20.61±1.88 77.50 

เฉลี่ย ปีที่ 1-5 2,258 11.75-31.75 20.46±2.13 56.93 
ปลาลัง              
(Rastrelliger kanagurta) 

ปีที่ 1 55 17.25-22.25 19.49±1.15 

17.12c 

92.73 
ปีที่ 2 207 16.25-24.25 19.76±1.53 91.90 
ปีที่ 3 111 15.75-26.25 22.25±1.73 96.67 
ปีที่ 4 122 13.25-27.25 22.80±2.18 97.54 
ปีที่ 5 54 18.75-24.25 21.43±1.29 100.00 

เฉลี่ย ปีที่ 1-5 468 13.25-27.25 20.54±2.04 93.49 
ปลากะพงข้างปาน 
(Lutjanus russelli) 

ปีที่ 1 610 15.75-22.75 18.45±1.23 

-     - 

ปีที่ 2 353 15.75-26.25 18.84±1.61 
ปีที่ 3 332 13.25-23.75 18.88±1.90 
ปีที่ 4 35 15.25-22.25 19.58±1.67 
ปีที่ 5 18 13.25-21.75 18.31±2.19 

เฉลี่ย ปีที่ 1-5 1,348 13.25-26.25 18.73±1.65 
หมายเหตุ: a  ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาสีกุนแก้มด า เท่ากับ 16.30 เซนติเมตร (Bauchot, 1987) 

 b  ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาสีกุนบั้ง เท่ากับ 19.80 เซนติเมตร (สุวรรณทนา และทวีป, 2547) 
 c  ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาลัง เท่ากับ 17.12 เซนติเมตร (ทัศพล และคณะ, 2550) 
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