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บันทึกผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

รายงานประจ าปี 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
สรุปผลการปฏิบัติงานทุกงานหรือโครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง 
รวมทั้งภารกิจต่างๆ ที่สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของ 14 จังหวัดภาคใต้  ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ซึ่งส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ เพ่ือประโยชน์
แก่หน่วยงานราชการและผู้สนใจใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ  

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ให้โอกาส ให้การสนับสนุนและค าแนะน า 
ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์ฯ ที่ให้ความร่วมมือ ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถจน
บรรลุเป้าหมาย และขอขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของ
ศูนย์ฯ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

 
ประวัติ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) เดิมชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง               

น้ าจื ดสุ ราษฎร์ ธานี เกิดจากความร่ วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่ นและรั ฐบาลไทย โดย เมื่ อวันที่  4-10             
พฤศจิกายน 2524 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศญี่ปุ่นซึ่งในครั้งนั้น    
อธิบดีกรมประมง(น.ท. สว่าง เจริญผล รน) ได้ด าเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านการประมง        
จากรัฐบาลญี่ปุ่นเพ่ือให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 2 แห่ง ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และสถานีประมงน้ าจืด 1 แห่ง ที่จังหวัดตรัง วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2525 
รัฐบาลญี่ปุ่นส่งคณะท างานมาส ารวจ และกรมประมงได้จัดซื้อที่ดินในเขตต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน      
จ านวน 603 ไร่เศษวันที่  10-13 เมษายน 2525 คณะส ารวจออกแบบก่อสร้าง และวางศิลาฤกษ์โดย           
นายณรงค์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2525 รัฐบาลญี่ปุ่น   
ให้ความช่วยเหลือแก่กรมประมง 120 ล้านบาท รัฐบาลไทยสมทบอีก 40 ล้านบาท รวม 160 ล้านบาท       
ส่วนที่ เป็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี ไ ด้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น            
52.29 ล้านบาท และ รัฐบาลไทยสมทบอีก 15 ล้านบาท รวม 67.29 ล้านบาท การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่มกราคม 
พ.ศ. 2526 แล้วเสร็จเมื่อเมษายน พ.ศ. 2527 ได้เริ่มด าเนินการผลิตพันธุ์ปลาครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2528 และท าพิธีเปิดศูนย์ฯ เป็นทางการโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  และนายบรม ตันเถียร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2528 และถือเอาวันที่ 27-29 ตุลาคม 
ของทุกปี เป็นวันร่วมกันท าบุญในศูนย์ฯ  และเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2559 ศูนย์ฯได้ เปลี่ ย นชื่อเป็น              
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 
1.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ าและติดตามการเปลี่ยนแปลง 
2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือท าการประมงในแหล่งน้ าจืด 
3.  ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ า 
    อันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ า ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ า 
4.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกี่ยวข้องด้านการประมงน้ าจืด เพื่อเป็น 
    ข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ าจืด 
5.  ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืด 
6.  ส ารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์และพืชน้ าจืด เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถ่ินที่อยู่อาศัย 
7.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรประมงเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
8.  ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ าจืด 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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อัตราก าลังปี 2563 

ข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายนพดล จินดาพันธ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธาน)ี 
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                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
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ลูกจ้างประจ า 5 อัตรา  

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง บรรจุ 
1 นายชัดชะน้อย  หล้าแหล่ง พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม  2531 
2 นายมงคล  แซ่โค้ว พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม  2531 
3 นายประมวล  แป๊ะอุ้ย ช่างเครื่องยนต์ 18 มีนาคม   2534 
4 นายบุญมา  ระวิชัย พนักงานประมงพ้ืนฐาน 1 ตุลาคม  2534 
5 นายวัสสรรค์  ทองฉิม พนักงานทั่วไป 16 กรกฎาคม  2535 

  
ลูกจ้างประจ า (เงินทุนหมุนเวียน) 4 อัตรา 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง บรรจุ 
1 นางเรณ ู หล้าแหล่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2 มีนาคม  2535 
2 นายธานี  บุญมาก พนักงานประมงพ้ืนฐาน 3 กุมภาพันธ์  2535 
3 นายดาวสวรรค์  ทองยุทธ์ พนักงานประมงพ้ืนฐาน 2 ตุลาคม  2538 
4 นายธวัชชัย  จรูญรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ 4 ตุลาคม  2547 

 
พนักงานราชการ 21 อัตรา  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายธีรเดช  หานศุภิชน                    นักวิชาการประมง                      1 กรกฎาคม  2558 
2 นางสาวอนุสรา  แก่นทอง  นักวิชาการประมง 1 กรกฎาคม  2558 
3 นางสาววลี  พรหมสมบัต ิ นักวิชาการประมง 8 พฤษภาคม 2560 
4 นายวัชระ  คงวัดใหม่ เจ้าพนักงานประมง 5 มิถุนายน  2560 
5 นางวาสนา  รักษ์หนู เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สิงหาคม  2548 
6 นายสุริยา  ดาวประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประมง 1 สิงหาคม  2548 
7 นางสาวนาถยา  พุ่มพวง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 สิงหาคม  2548 
8 นายมานะ   แจ่มแจ้ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 สิงหาคม 2548 
9 นายเสรี  มงคล พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน  2548 
10 นายวีรศักดิ์  ภาคกายสิทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน  2548 
11 นางสาววลัยลักษณ์  สามงามพุ่ม พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
12 นายปรีชา  จิตจ านงค ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
13 นายวิเชียร  เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
14 นายสุรศักดิ์  ศรีสมบัติ พนักงานผู้ช่วยประมง 21 กรกฎาคม  2552 
15 นางไพบูลย์  ทองยุทธ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตุลาคม  2553 
16 นายวิชิต  เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 กันยายน 2556 
17 นางจรีพร  เขจรรักษ์  พนักงานผู้ช่วยประมง  10 เมษายน  2557 
18 นายนิพนธ์  แตงสุข พนักงานผู้ช่วยประมง 11 พฤษภาคม  2558 
19 นายภาราดร  เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 20 มิถุนายน 2561 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
20 นางสาวสุวรรณา  ปลอดภัย พนักงานผู้ช่วยประมง 20 สิงหาคม 2561 
21 นายสิทธิกร  อินทมา พนักงานผู้ช่วยประมง 3 กันยายน  2561 

 
ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน) 3 อัตรา 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายสราวุธ  เสาวดี คนงานประมง 1 พฤษภาคม  2558 
2 นายศักดิ์ชัย  มณีนวล คนงานประมง 2 พฤศจิกายน  2552 
3 นายรักศักดิ์  ส าเนียงหวาน คนงานประมง 16 มิถุนายน 2561 

 
ลูกจ้าง (งบจ้างเหมาบริการ) 3 อัตรา 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายสุวัฒชัย  นครจินดา คนงาน 1 ตุลาคม  2556 
2 นายสมบัติ  ศรีสมบัติ ยามรักษาการณ์ 1 เมษายน  2557 
3 นายวรจักร  เกษแก้ว นักวิชาการประมง 

โครงการพัฒนาลุ่มน้ า        
ตาปี-พุมดวง 

มิถุนายน-กันยายน 2563 
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งานธุรการ 
งานการเงิน สรุปการเงินปีงบประมาณ 2563 
 

1. สรุปการเงินงบประมาณปี 2563 จัดสรรจากงบประมาณปกติของกรมประมง 
 

งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย 
เงินที่ได้รับ 

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว

(บาท) 
เงินเบิกจ่าย
แล้ว(%) 

เงินคงเหลือ
(บาท) 

1. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ ค่าจ้าง ฯ 3,933,540.00 3,933,540.00 100.00 0.00 
  ค่าประกันสังคม 171,334.00 171,334.00 100.00 0.00 

  รวม 4,104,874.00 4,104,874.00 100.00   

2. กิจกรรมพัฒนาและบริหารทรัพยากรสัตว์
น้ า 

ค่าตอบแทนฯ 669,888.19 669,876.84 100.00 11.35 

  ค่าสาธารณูปโภค 
       

795,911.81  
795,911.44 100.00 0.37 

  รวม 1,465,800.00 1,465,788.28 100.00 11.72 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง ค่าตอบแทนฯ 205,200.00 205,199.33 100.00 0.67 

สู่มาตรฐาน          

  รวม 205,200.00 205,199.33 100.00 0.67 

4. โครงการพระราชด าริฯ ค่าตอบแทนฯ 162,000.00 161,982.21 99.99 17.79 

  รวม 162,000.00 161,982.21 99.99 17.79 

5.กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ค่าตอบแทนฯ 409,750.00 409,741.98 100.00 8.02 

ด้านการประมง รวม 409,750.00 409,741.98 100.00 8.02 

6.กิจกรรมส่งเสริมและบริหาร ค่าตอบแทนฯ 771,670.00 771,669.98 100.00 0.02 

จัดการการผลิตและแปรรูป รวม 771,670.00 771,669.98 100.00 0.02 

7. กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง 
ค่าตอบแทนฯ 51,000.00 50,998.50 100.00 1.50 

รวม 51,000.00 50,998.50 100.00 1.50 

8. กิจกรรมวิจยัและนวัตรกรรม ค่าตอบแทนฯ 377,320.00 377,304.78 100.00 15.22 

  รวม 377,320.00 377,304.78 100.00 15.22 

9. โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาป-ีพุมดวง งบลงทุน 250,000.00 249,993.41 100.00 6.59 

(ชลประทาน) รวม 250,000.00 249,993.41 100.00 6.59 

10. ชลประทาน งบลงทุน 120,000.00 119,998.05 100.00 1.95 

  รวม 120,000.00 119,998.05 100.00 1.95 

รวมทั งสิ น 7,917,614.00 7,917,550.52 100.00 63.48 
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2. สรุปเงินนอกงบประมาณ ปี 2563 จัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียนกรมประมง 
 

งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย 
เงินที่ได้รับ 

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
เงินเบิกจ่าย
แล้ว (%) 

เงิน
คงเหลือ 
(บาท) 

เงินทุนหมุนเวียนฯ 

งบบุคลากร 1,263,390.00 1,258,630.65 99.62 4,759.35 

งบด าเนินการ 1,604,300.00 1,555,618.06 96.97 48,681.94 

รวมทั งสิ น 2,867,690.00 2,814,248.71 98.14 53,441.29 

 
3. งบประมาณท่ีใช้จ่ายในปี 2563 

 

งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย 
เงินที่ได้รับ 

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
เงินเบิกจ่าย
แล้ว (%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

รวมงบประมาณทั้งหมด 

งบประมาณปกต ิ 7,917,614.00 7,917,550.52 100.00 63.48 

เงินทุนหมุนเวียน 2,867,690.00 2,814,248.71 98.14 695,051.72 

รวมทั้งสิ้น 10,785,304.00 10,731,799.23 99.50 695,115.20 

 
 
งานสารบรรณ ด าเนินงานธุรการและงานสารบรรณในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 

ที ่ งานที่ปฏิบัติ ปี 2563 หน่วยวัด 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ลงทะเบียนหนังสือรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงทะเบียนหนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสารภายใน 
ค าสั่งศูนย์ฯ 
หนังสือรับรอง 
ทะเบียนหนังสือแจกจ่ายเอกสารให้กลุ่ม/ฝ่าย   
ข้อตกลงการท าสัญญาจ้างเหมา 

2,993 
  764 
2,130 

98 
16 

2,510    
9 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

 

งานพัสดุ สรุปผลการด าเนินงานพัสดุในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 

งานที่ปฏิบัติ จ านวน หน่วยวัด 
สั่งซื้อ/จ้างพัสดุ 
จัดท าใบส าคัญ 

406 
382 

ครั้ง 
ชุด 
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กิจกรรมพัฒนาและบริหารทรัพยากรสัตว์น  างบประมาณปี 2563 
 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน 1,465,800.00 บาท ใช้จ่าย  1,465,788.28 บาท เบิกจ่าย 100.00 % 

คงเหลือเงิน 11.72 บาท เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าทั้งสิ้นจ านวน  11 ,500 ,000 ล้านตัว  สามารถผลิตได้       
11,504,000 ล้านตัว กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ามีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม และ 1 โครงการ คือ 
  1.1 กิจกรรมผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
  1.2 กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน้ าและโรคสัตว์น้ า  
  1.3 กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแหล่งน้ าจืดตัวแทนภาคใต้ (CPUE) 
  1.4 กิจกรรมการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ าจากการท าประมงในแหล่งน้ า (Log book) 
  1.5 กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.6 โครงการหมอสีคางด า 
   1.1 ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  าปี 2563 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าที่รับผิดชอบในพ้ืนที่         
5 จังหวัดได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร กระบี่ และระนอง คือ 
 

ชนิดสัตว์น  า แผน (พันตัว) ผล (พันตัว) 

กุ้งก้ามกราม 4,500 3,839 
ปลาตะเพียนขาว 2,500 3,615 
ปลาตะเพียนทอง 200 655 
ปลานิล 0 310 
ปลาบ้า 4,290 2,582 
ยี่สกเทศ 0 370 
ปลาสวาย 10 11 
ปลาหมอไทย 0 122 

รวม 11,500 11,504 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัดส่วนจ านวนชนิดสัตว์น  าที่ผลติ 
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กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเพื่อเพิ่มผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 
 

 
  1.2 กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน  าและโรคสัตว์น  า ปีงบประมาณ 2563 วิเคราะห์คุณภาพน้ าและ
โรคสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรและภายในศูนย์ ฯ 
 

จ านวนตัวอย่าง (หน่วยนับเป็นตัวอย่าง) 
วิเคราะห์คุณภาพน้ า 885 
วิเคราะห์น้ าทิ้ง 24 
ตรวจโรคสัตว์น้ า 388 
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  1.3 กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแหล่งน  าจืดตัวแทนภาคใต้  
ปีงบประมาณ 2563 

การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  กรมประมงได้ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ตามการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) โดยก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคือ
การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch per unit effort; CPUE) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 จากการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่แหล่งน้ าจืดทั่วประเทศ  ศูนย์ฯ ประเมิน
ปริมาณผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมงในแหล่งน้ าจืดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นตัวแทนประเมิน
ผลผลิตของแหล่งน้ าจืดภาคใต้ โดยแม่น้ าตาปีเป็นตัวแทนของแหล่งน้ าเปิดขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชป
ระภาเป็นตัวแทนของแหล่งน้ าปิดขนาดใหญ่ของภาคใต้ 
   
  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือประเมินปริมาณความชุกชุมและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ า 
2. เพ่ือประเมินโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์น้ า 
3. เพ่ือประเมินขนาดของการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ า 

 แผนปฏิบัติงานส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ส ารวจ 4 ครั้ง  
   1. ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการและจุดส ารวจในแม่น้ าตาปี 4 จุดส ารวจ และเข่ือนรัชชประภา 4 จุดส ารวจ  
  2. ด าเนินการขออนุญาตท าการประมง เพ่ือประโยชน์ ทางวิชาการ ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา 
ประกอบด้วย ข่ายขนาด 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
  3. สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าตามแผนการปฏิบัติงานส ารวจเก็บตัวอย่างที่ก าหนดในแต่ละแหล่งน้ า โดยใช้
เครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา วางจุดละ 3 ซ้ า ทิ้งไว้ค้างคืน 12 ชั่วโมง  
  4. น าตัวอย่างสัตว์น้ าที่สุ่มได้ ชั่งน้ าหนักและวัดความยาว เก็บข้อมูลไว้เพ่ือประเมินความหลากหลาย 
โครงสร้างประชากรและการแพร่กระจายของสัตว์น้ า  
  1.3.1 การประเมินผลจับสัตว์น  าในแม่น  าตาปี 

แม่น้ าตาปี  มีต้นก าเนิดจากภูเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช  มีความยาว 232  กิโลเมตร ความกว้าง
เฉลี่ย 100 เมตร  ความลึกเฉลี่ย 1-4 เมตร บริเวณท่ีลึกที่สุดประมาณ 6-7 เมตร ไหลผ่านอ าเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอพระแสง เวียงสระ บ้านนาสาร เคียนซา พุนพิน โดยไหลออกสู่อ่าวไทย    
ที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะของแม่น้ าตาปีแบ่งออกเป็น 3 ตอน 4 จุดส ารวจ คือ  
ตอนล่าง ตั้งแต่อ าเภอพุนพินถึงอ าเภอเมือง น้ ามีคุณภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะปากแม่น้ าตาปี ในช่วง

ฤดูแล้งที่น้ ามีปริมาณน้อย เป็นจุดส ารวจที่ 1 คือ บ้านคลองน้อย  ต.คลองน้อย อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี 
ตอนกลาง อ าเภอเคียนซา มีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลอินทรีย์สารมากขึ้นเมื่อไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชน  

เป็นจุดส ารวจที่ 2 คือ บ้านอ ารัตน์  ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ. สุราษฏร์ธานี และจุดส ารวจที่ 3 คือ บ้านมอเก็ต     
ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฏร์ธานี 

ตอนบน อ าเภอพระแสง ส่วนบริเวณต้นน้ าเป็นน้ าสะอาด เป็นจุดส ารวจที่ 4 คือ บ้านหัวท่า                              
ต.พระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี   

 
 
 



10 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลการประเมินผลจับสัตว์น  าในแม่น  าตาปี ปีงบประมาณ 2563 

พบว่าความชุกชุมของปลาที่จับได้ด้วยข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนที่ขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร เฉลี่ย
จับได้มากที่สุด 450.81 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณอ าเภอเมือง  จับได้เฉลี่ยมากที่สุด 312.32 กรัม 
โดยผลจับในปี 2563 เฉลี่ย 278.48 กรัม เปรียบเทียบผลจับปี 2562 มีค่าเฉลี่ย 404.03 กรัม พบว่ามีผลจับ
ลดลงร้อยละ 30.19 

 
 1.3.2 การประเมินผลจับสัตว์น  าในเขื่อนรัชชประภา ปีงบประมาณ 2563 

อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภาเป็นอ่างเก็บน้ าที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
เขาสก  สร้างขึ้นปิดกั้นล าน้ าคลองแสง ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเขื่อน
เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า  จากลักษณะดังกล่าวท าให้แบ่งอ่าง
เก็บน้ าออกเป็น 3 บริเวณ  4 จุดส ารวจ  

ตอนล่างของอ่างเก็บน้ าติดกับหน้าสันเขื่อน ระดับน้ ามีความลึกเฉลี่ยมาก มีเกาะไม่มากนัก เป็นเขตท่ีมี
การตัดต้นไม้บริเวณรอบแนวขอบอ่างทั้งหมด โดยพ้ืนที่ในบริเวณนี้กรมประมงประกาศให้เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ 
เป็นจุดส ารวจที่ 1 คือ คลองมุย (หน้าสันเขื่อน)  

จุดส ารวจ 
ขนาดช่องตาข่าย (มิลลิเมตร) เฉลี่ย เฉลี่ย ร้อยละ 

20 30 40 55 70 90 2563 2562 เพิ่มขึ น/ลดลง 
อ.พระแสง 131.74 485.65 428.78 270.87 130.40 22.24 244.95 381.92 -35.86 
อ.บ้านนาสาร 320.49 287.41 167.08 282.10 198.63 31.62 214.56 443.54 -51.63 
อ.เคียนซา 416.96 409.27 651.92 230.39 130.21 35.19 312.32 294.62 10.86 
อ.เมือง 238.32 474.85 555.47 318.95 325.07 139.97 342.10 496.03 -31.03 
ผลจับเฉลี่ย 276.88 414.30 450.81 275.58 196.08 57.25 278.48 404.03 -30.19 

จุดส ารวจในแม่น้ าตาปี 

1 

2 

3 

4 

N 

S 
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ตอนกลางของอ่างเก็บน้ า พ้ืนที่มีความสลับซับซ้อนด้วยเกาะที่เป็นพ้ืนที่ราบและเกาะที่เป็นหน้าผา
หินปูน สลับแนวต้นไม้ริมอ่าง เป็นจุดส ารวจที่ 2 คือ คลองแปะ และจุดส ารวจที่ 3 คือ คลองหยี  

ตอนบนของอ่างเก็บน้ า พ้ืนที่โดยรอบเป็นเขตต้นน้ าล าธารที่มีแนวคลอง และคดเคี้ยว เป็นจุดส ารวจ  
ที่ 4 คือ คลองเอก  

ลักษณะทางกายภาพของอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา ลักษณะเป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียวสูง 94 
เมตร ความยาว 761 เมตร มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่อ่ างเก็บน้ า 185 ตารางกิโลเมตร          
(115, 769 ไร่)  ปริมาตรน้ าเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 2,598 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมินผลจับสัตว์น  าในอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภาในปี 2563 

พบว่าความชุกชุมของสัตว์น้ าที่จับได้ด้วยข่ายขนาด 100 ตารางเมตรต่อคืน ที่ขนาดช่องตา 40 
มิลลิเมตร เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 1,232.99 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณคลองแปะ เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 
1,248.40 กรัม โดยผลจับในปี 2563 จับได้เฉลี่ย 669.28 กรัม เปรียบเทียบผลจับปี 2562 มีค่าเฉลี่ย 952.03
กรัม ผลจับลดลงร้อยละ 38.79 

จุดส ารวจ 
ขนาดช่องตาข่าย (มิลลิเมตร) เฉลี่ย เฉลี่ย ร้อยละ 

20 30 40 55 70 90 2563 2562 เพิ่มขึ น/ลดลง 

คลองแปะ 210.83 1,227.26 1,149.54 860.72 434.65 100.60 1,248.40 1,917.27 -50.59 

คลองหยี 945.16 2,510.77 5,283.60 1,809.86 687.92 266.29 444.48 484.50 -18.30 

คลองเอก 37.09 531.56 1316.70 696.34 197.14 128.19 596.20 742.44 -19.00 

คลองมุย 369.30 703.40 1,233.54 1,359.20 650.53 138.65 388.05 663.93 -41.83 
ผลจับเฉลี่ย 400.47 1,062.44 1,232.99 869.22 313.69 136.87 669.28 952.03 -38.79 

 

จุดส ารวจในอ่างเก็บน้ าเข่ือนรัชชประภา 

1 

4 

3 

2 

N 

S 
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กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแม่น  าตาปีและอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา 
ปีงบประมาณ 2563 

 

 
  1.4 กิจกรรมการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น  าจากการท าประมงในแหล่งน  า (Log book) 
  การส้ารวจสภาวะทางการประมงในแหล่งน ้า เพ่ือทราบถึงข้อมูลในการท้าการประมง การตลาด 
รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจของชาวประมง ซึ่งเป็นข้อมูลขั นต้นที่มีความส้าคัญส้าหรับการใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการแหล่งน ้าให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ น เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแหล่งน ้าที่มีอาชีพท้าการ
ประมง และวิธีการท้าประมงเป็นองค์ประกอบส้าคัญ การวางแผนการศึกษาด้านสภาวะทางการประมงจึงต้อง
มีการด้าเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์
ในการหามาตรการอนุรักษ์ และเพ่ิมผลผลิตของแหล่งน ้าต่อไป 
  โดยความต้องการทราบข้อมูลนั นใช้เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือทราบถึงข้อมูลทั่วไป
ด้านสภาวะสังคม และเศรษฐกิจ สภาวะการท้าการประมง และเครื่องมือประมง ปัญหาและอุปสรรคในการท้า
การประมง 
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  การด้าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี  
  1. การประเมินผลจับจากข้อมูลจากสมุดปูม (log book) โดยวางสมุดปูมให้แก่แพผู้รับซื อสัตว์น ้าและ
ชาวประมงที่เป็นตัวแทนรอบๆ แหล่งน ้า โดยสมุดปูมจะประกอบด้วยข้อมูลที่บันทึกชื่อผู้รับชื อวันที่รับซื อ 
สถานที่ท้าประมง ชนิดและจ้านวนน ้าหนัก ข้อมูลที่ได้น้ามาประเมินผลจับทั งหมด (total catch) และประเมิน
ค่า MSY ของแหล่งน ้าต่อไป  
  2. การสัมภาษณ์สภาวะการประมง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวประมง และผู้น้าชุมชนที่ตั งและ
การใช้ประโยชน์บริเวณรอบๆ พื นที่แหล่งน ้า โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ชาวประมง ผู้น้าชุมชนเพ่ือทราบ
จ้านวนชาวประมงที่ท้าการประมงในแหล่งน ้าทั งหมด ผลจับรายวันเฉลี่ย รายได้ ช่วงเวลาท้าประมง เครื่องมือ
ประมง โดยข้อมูลจะแบ่งเป็นช่วงเวลาก่อนมีมาตรการจัดการและหลังจากการด้าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลความส้าเร็จของโครงการ ปัญหา อุปสรรค และไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานในปีต่อไป 
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ผลการด าเนินงานกิจกรรมการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น  าจากการท าประมงในแหล่งน  า (Log book) อ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2563 

 
ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.  

1 Logbook จากชาวประมง จ านวน (ราย) 3 2 2 0 3  - - - - - - - 
2 Logbook จากท่าขึ้นปลา จ านวน (แพ) 2 2 2 2 2 - - - - - - - 
3 แบบสัมภาษณ์ชาวประมง จ านวน (ราย) 0 0 2 0 0 - - - - - - - 
4 สัดส่วนผลจับจากท่าข้ึนปลา จ านวน (แพ) 2 2 2 2 2 - - - - - - - 

 
 
หมายเหตุ : ด าเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดมีการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของกิจกรรมการ
ประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ าจากการท าประมงในแหล่งน้ า (Log book) อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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  1.5 กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 
   โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น  าประจ าถิ่นและสัตว์น  าหายากใกล้สูญพันธุ์ 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น  าพื นถิ่น    
   1.1 รวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพื้นถ่ิน   ครั้ง 20 46 
   1.2 รวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพื้นถ่ิน ชนิด 11 66 
   1.3 จ านวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพื้นถ่ินที่รวบรวม ตัว 180 489 
2. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น  าพื นถิ่น    
   2.1 ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าพื้นถิ่น ครั้ง 3 4 
   2.2 ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าพื้นถิ่น ตัว 10,240 77,810 
   2.3 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าพื้นถิ่น ตัว 10,200 77,810 
3. เก็บตัวอย่างสัตว์น  าเพื่อเข้าธนาคาร DNA และห้องเก็บตัวอย่าง  

สัตว์น  าอ้างอิง 
   

   3.1 จ านวนตัวอย่างที่ส่งเข้าห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าอ้างอิง    
        3.1.1 จ านวนชนิด ชนิด 4 4 
        3.1.2 จ านวนตัวอย่าง ตัว 8 8 
   3.2 เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อเข้าธนาคาร DNA    
        3.2.1 จ านวนชนิด ชนิด 6 6 
        3.2.2 จ านวนตัวอย่าง ตัว 60 60 

 

  ผลการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น  าพื นถิ่น ประจ าปี 2563 

ชนิด แผน (ตัว) ผล (ตัว) 

กาด า 10,000 16,500 

เค้าด า 100 1,200 

ตะพัด 100 100 

ร่องไม้ตับใหญ่ 0 60,000 

รวม 10,200 77,810 
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ผลการรวบรวมชนิดสัตว์น  าท้องถิ่น โดยใช้ไซ ข่าย เบ็ด ในแม่น  าตาปี ประจ าปี 2563 

ล าดับ ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน (ตัว) 

1 กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii 121 
2 กุ้งตะกาด Metapenaeus affinis 1 
3 ปลากดกบ Batrachocephalus mino 2 
4 ปลากดหัวโม่ง Arius maculatus 4 
5 ปลากดเหลือง1 Hemibagrus filamentus 5 
6 ปลากดเหลือง2 Hemibagrus nemurus 4 
7 ปลากดอุก Cephalocassis borneensis 5 
8 ปลากระดี่นาง Trichopodus microlepis 2 
9 ปลากระทิง Mastacembelus armatus 2 
10 ปลากระทิงไฟ Mastacembelus erythrotaenia 2 
11 ปลากระทุงเหว Xenentodon cancila 2 
12 ปลากระบอกด า Liza subviridis 3 
13 ปลากระเบนขาว Himantura signifer 2 
14 ปลากระมัง  Puntioplites proctozysron 5 
15 ปลากระสูบขีด Hampala macrolepidota  11 
16 ปลากระแห  Barbonymus schwanenfeldii 48 
17 ปลากราย Chitara ornata  1 
18 ปลากะมงหางด า Caranx heberi 4 
19 ปลากาด า Morulius chrysophekadion 2 
20 ปลากุเลาสี่เส้น Eleutheronema tetradactylum 1 
21 ปลาแก้มช้ า Systomus orphoides 2 
22 ปลาขาไก่ Kryptopterus cryptopterus 1 
23 ปลาขี้ยอกหนามหลัง Mystacoleucus marginatus 2 
24 ปลาแขยงนวล Mystus wolffii 25 
25 ปลาแขยงใบข้าว Mystus singaringan 2 
26 ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ Doryichthys boaja  3 
27 ปลาช่อน Channa striata 1 
28 ปลาชะโด Channa micropeltes 1 
29 ปลาซ่า Labiobarbus siamensis  29 
30 ปลาซิวแก้ว Clupeichthys aesarnensis 2 
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31 ปลาซิวควาย Rasbora tornieri  1 
32 ปลาดอกหมากกระโดง Gerres filamentosus 1 
33 ปลาตะกรับ Scatophagus argus 1 
34 ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus  3 
35 ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus 3 
36 ปลาตุม Puntioplites bulu   5 
37 ปลาท่องเที่ยว Parapocryptes serperaster 2 
38 ปลาบ้า Leptobarbus hoevenii 22 
39 ปลาบู่จาก Golssogobius giuris 4 
40 ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata 38 
41 ปลาบู่ทอง Glossogobius aureus 1 
42 ปลาปักเป้าจุด Tetraodon leiurus 6 
43 ปลาแป้น Leiognathus spp. 3 
44 ปลาแป้นใหญ่ Leiognathus equulus 1 
45 ปลาแปบ Oxygaster anomarula 1 
46 ปลาพรหมหัวเหม็น Osteochilus melanopleurus 11 
47 ปลามูด Gyrinocheilus pennocki 1 
48 ปลาแมวหัวแหลม Thryssa kammalensis 2 
49 ปลาร่องไม้ตับเล็ก Osteochilus microcephalus 4 
50 ปลาร่องไม้ตับใหญ่  Osteochilus waandersii 9 
51 ปลารากกล้วย Acantopsis choirorhynchos 1 
52 ปลาแรด Osphronemus guramy  1 
53 ปลาลิ้นหมาน้ าจืด Brachirus panoides 12 
54 ปลาสร้อยเกล็ดถี่ Thynnichthys thynnoides  2 
55 ปลาสร้อยขาว Henicorhynchus siamensis 3 
56 ปลาสร้อยนกเขา  Osteochilus vittatus 20 
57 ปลาสร้อยน้ าผึ้ง Gyrinocheilus aymonieri 10 
58 ปลาสลาด Notopterus notopterus 4 
59 ปลาสะตือ Chitala lopis 14 
60 ปลาเสือพ่นน้ า Toxotes chatareus 3 
61 ปลาไส้ตันตาขาว Cyclocheilicthys  armatus 2 
62 ปลาไส้ตันตาแดง Cyclocheilicthys  apogon 14 
63 ปลาหมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata 11 



18 
 

64 ปลาหมอตาล Helostoma temminckii 1 
65 ปลาหลังเขียว Clupeoides spp. 2 
66 ปลาหางบ่วง Barbichthys laevis 1 

รวม 489 
 

ผลการรวบรวมชนิดสัตว์น  าต่างถิ่นโดยใช้ไซ ข่าย เบ็ด ในแม่น  าตาปี ประจ าปี 2563 

ล าดับ ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน (ตัว) 
1 ปลาซักเกอร์ Hypostomus plecostomus 9 
2 ปลาดุกอุยเทศ Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus  1 
3 ปลานิล Oreochromis niloticus 29 

รวม 39 
 

รูปภาพปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น  าประจ าถิ่นและสัตว์น  าหายากใกล้สูญพันธุ์    

 
  1.6 โครงการประเมินความชุกชุม และรณรงค์ก าจัดปลาหมอคางด าในแม่น  าสวี 

          วัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาปริมาณความชุกชุมและขอบเขตการแพร่กระจายของประชากรปลาหมอคางด าในแหล่งน้ า

ธรรมชาติรวมทั้งสภาพพ้ืนที่แหล่งอาศัยที่มีความเหมาะสมของการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคางด า 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 เก็บข้อมูลจ านวน 6 ครั้ง  

  วิธีด าเนินการ 
  ก าหนดจุดส ารวจในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร โดยสุ่มตัวอย่างท้ังหมด 10 จุดส ารวจ รายละเอียดดังนี้ 
  จุดส ารวจที่ 1 สะพานหัวกลาย  
  จุดส ารวจที่ 2 วัดชุมแสง 
  จุดส ารวจที่ 3 วัดพระบรมธาตุสวี 
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  จุดส ารวจที่ 4 วัดแหลมปอ 
  จุดส ารวจที่ 5 ปากคลองขาง 
  จุดส ารวจที่ 6 ในคลองขาง 
  จุดส ารวจที่ 7 วัดท่าหิน 
  จุดส ารวจที่ 8 สะพานเขาวัง 
  จุดส ารวจที่ 9 ปากทะเล 
  จุดส ารวจที่ 10 เลาะชายฝั่งทะเล 
  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลตัวอย่างปลาด้วยแหขนาดช่องตา 2 เซนติเมตร ความยาว 9 ศอก  
 น าตัวอย่างปลาที่รวบรวมได้จากแห มาจ าแนกชนิด ชั่งน้ าหนักและวัดขนาดความยาวปลารายตัว วัด
ขนาดปลาหมอสีคางด าที่ได้ทั้งหมด แล้วค านวณจ านวนของปลาหมอสีคางด า หน่วยเป็น ตัวต่อตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงจุดส ารวจในแม่น้ าสวี  
 

ผลการประเมินความชุกชุมปลาหมอสีคางด าในแม่น  าสวี 
 

จุดส ารวจ 
ครั งที่/ปริมาณปลาหมอสีคางด า (ตัว/ตารางเมตร) 

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ครั งที่ 4 ครั งที่ 5 ครั งที่ 6 
1 สะพานหัวกลาย 0 0 0 0 0 0 
2 วัดชุมแสง 0 0 0 0 0 0 
3 วัดพระบรมธาตุสวี 0 0 0 0 0 0 
4 วัดแหลมปอ 0 0 0 0 0 0 
5 ปากคลองขาง 0 4 95 88 49 5 
6 ในคลองขาง 0 17 62 2 215 9 
7 วัดท่าหิน 1 4 1 0 58 18 
8 สะพานเขาวัง 27 112 8 28 23 44 
9 ปากทะเล 0 6 1 3 9 5 
10 เลาะชายฝั่งทะเล 0 7 9 0 42 7 

รวม (ตัว) 28 150 176 121 396 88 
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   สรุปผล 
  ครั้งที่ 1  ได้ปลาหมอสีคางด า 28 ตัว/ตารางเมตร พบมากท่ีสุดในจุดส ารวจที่ 8 สะพานเขาวัง จ านวน 
27 ตัวต่อตารางเมตร 
  ครั้งที่ 2  ได้ปลาหมอสีคางด า 150 ตัว/ตารางเมตร พบมากที่สุดในจุดส ารวจที่ 8 สะพานเขาวัง 
จ านวน 112 ตัวต่อตารางเมตร 
  ครั้งที่ 3  ได้ปลาหมอสีคางด า 176 ตัว/ตารางเมตร พบมากที่สุดในจุดส ารวจที่ 5 ปากคลองขาง 
จ านวน 95 ตัวต่อตารางเมตร 
  ครั้งที่ 4  ได้ปลาหมอสีคางด า 121 ตัว/ตารางเมตร พบมากที่สุดในจุดส ารวจที่ 5 ปากคลองขาง 
จ านวน 88 ตัวต่อตารางเมตร 
  ครั้งที่ 5  ได้ปลาหมอสีคางด า 396 ตัว/ตารางเมตร พบมากท่ีสุดในจุดส ารวจที่ 6 ในคลองขาง จ านวน 
215 ตัวต่อตารางเมตร 
  ครั้งที่ 6  ได้ปลาหมอสีคางด า 88 ตัว/ตารางเมตร พบมากท่ีสุดในจุดส ารวจที่ 8 สะพานเขาวัง จ านวน 
44 ตัวต่อตารางเมตร 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. ขนาดความลึกของแห และน้ าหนักของโซ่มีผลต่อประสิทธิภาพการจับ (สังเกตได้จากมองเห็นฝูง
ปลา แต่แหจมลงไปช้าท าให้ปลาหนีไปก่อน) 
  2. พ้ืนที่น้ าตื้นชายฝั่งที่เป็นหาด แหที่ใช้สามารถจับปลาได้ดีกว่า 
  3. พ้ืนที่กระแสน้ านิ่งสามารถใช้แหได้มีประสิทธิภาพมากกว่าพ้ืนที่ ที่มีคลื่นลม 
  4. ข้อจ ากัดเรื่องช่วงเวลาการข้ึน-ลง ของน้ ามีผลต่อการจับของแห 
  5.ในพ้ืนที่บางจุดที่มีขอนไม้ มีการปรับริมตลิ่งเป็นหิน ไม่สามารถใช้แหได้ (แต่มีปลาหมอสีคางด าว่าย
น้ าอยู่) 
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งานประเมินความชุกชุม ปลาหมอคางด าในแม่น  าสวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานงบประมาณปี 2563 
  หลักการและเหตุผล 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
ให้ด าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่ส่ งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศประสบปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได้จัดท ามาตรฐาน
ขั้นปลอดภัยส าหรับการผลิตสัตว์น้ าจืดขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพื่อการยังชีพซึ่ง
เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป และประกาศใช้“ระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548”และได้ยกเลิกระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล้วได้
ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า(จี เอ พี) พ.ศ. 
2553 มาจนถึงปัจจุบัน 
 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ
ผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมง  
ที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 
 2.2 เพ่ือให้ได้สัตว์น้ าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 
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ผลการด าเนินงาน 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน  205,200.00 บาท ใช้จ่าย  205,199.33 บาท เบิกจ่าย 100.00 %
คงเหลือเงิน 0.67 บาท เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง และออกใบรับรอง
ให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
 

 แผนและผลการด าเดินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม 228 230 100.88 - 
 1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 
2563 

ฟาร์ม 65 48 73.84 - 

- Safety level ฟาร์ม 60 46 76.66 ** 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 3 - - ** 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 2 2 100.00 - 

 1.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563  ฟาร์ม 88 88 100.00 - 
- Safety level ฟาร์ม 73 73 100.00 - 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 10 11 110.00 - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 4 3 75.00 * 
- GAP สัตว์น้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 1 1 100 - 

 1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2561-
2562 

ฟาร์ม 72 89 123.61 - 

- Safety Level) ฟาร์ม 54 72 133.33 - 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 8 8 100.00 - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 10 9 90.00 *** 

1.4 ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3 
ฟาร์ม - 1 

100.00 - 
ครั้ง - 1 

1.5 ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.4 
ฟาร์ม 1 1 

200.00 - 
ครั้ง - 2 

1.7 ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาล 
     ของหน่วยงานกรมประมง ฟาร์ม 2 2 100.00 - 

2. จ านวนฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม - 224 - - 
2.1 การรับรองมาตรฐานฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่อง ฟาร์ม - 48 - - 
     - รับรองฟาร์ม  Safety Level ฟาร์ม - 46 - - 
     - GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 2 - - 
2.2 การรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ปี 2563 ฟาร์ม - 82 - - 

- Safety Level  ฟาร์ม - 73 - - 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม - 6 - - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 2 - - 
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*       เกษตรกรบางราย ยังไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อก้าหนดของมาตรฐาน ศูนย์ฯ จึงไมส่ามารถด้าเนนิการ   
         ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม์ได้   
**     เอกสารทะเบยีนฟาร์มของเกษตรกรหมดอาย ุศูนยฯ์ จึงไมส่ามารถด้าเนินการตรวจรบัรองมาตรฐาน  
         ฟาร์มได ้
***    เกษตรกรเป้าหมายบางรายหยุดด้าเนินกิจการช่ัวคราว ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถดา้เนินการตรวจรับรอง  
         มาตรฐานฟาร์มได ้

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
- GAP สัตว์น้ าจืดอื่น ๆ ฟาร์ม - 1 - - 

2.3 การรับรองฟาร์ม/คงสภาพการรับรองของฟาร์ม 
     ตรวจติดตาม (ฟาร์มเดิมที่ได้รับรองปี 2561-
2562) 

ฟาร์ม - 89 - - 

- Safety Level ฟาร์ม - 72 - - 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม - 8 - - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 9 - - 

2.4 ผลการรับรอง สอ.3 
ฟาร์ม - 1 

- - 
ครั้ง - 1 

2.5 ผลการรับรอง สอ.4 
ฟาร์ม 1 1 

- - 
ครั้ง  2 

2.6 ผลการตรวจรับรองโรงเพาะและอนุบาลของ
หน่วยงาน 
     กรมประมง 

ฟาร์ม  2 2 - - 

3. ฟาร์มปี 2561,2562 ที่ยกเลิก/ที่ยกระดับ ฟาร์ม - 6 - - 
- Safety Level (ยกเลิก) ฟาร์ม - 3 - - 
- GAP ปลานิล รับรองโดย กมป. (ยกเลิก) ฟาร์ม - 2 - - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ (ยกเลิก) ฟาร์ม - 1 - - 

4. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่ง
เพาะเลี ยง  

ตัวอย่าง - 339 - - 

- ผลตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง - 358 105.60 - 
- จ านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง - 358 105.60 - 

5. การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น  าจากแหล่งเพาะเลี ยง ตัวอย่าง 139 139 100 - 
5.1 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยง 
    (กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์ม กิจกรรมตรวจโรง
เพาะฟัก) 

ตัวอย่าง 113 113 100 - 

5.2 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือการเฝ้าระวังสาร
ตกค้าง 
    ( RMP , เฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและ
เฝ้าระวัง 
    ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก ) 

ตัวอย่าง 26 26 100 - 
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แผนและผลการเก็บตัวอย่างสัตว์น  าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง ปีงบประมาณ 2563 
 

 

*      มีการแจ้งขอสลับปรับเปลี่ยนตัวอย่างยาที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย  
         อยู่ระหว่างซ่อมแซม 
 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยนับ แผน ผล คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
Tetracycline group ตัวอย่างยา 19 23 121.05 * 
Oxolinic acid ตัวอย่างยา 24 16 66.66 * 
Fluoroquinolone ตัวอย่างยา 29 29 100.00 - 
Chloramphenicol ตัวอย่างยา 29 33 113.79 * 
Nitrofuran metabolites group ตัวอย่างยา 15 15 100.00 - 
Malachite green group ตัวอย่างยา 15 15 100.00 - 
Stibenes ตัวอย่างยา 1 1 100.00 - 
Steroids ตัวอย่างยา 1 1 100.00 - 
Sulphonamide ตัวอย่างยา 1 1 100.00 - 
Chemical element ตัวอย่างยา 1 1 100.00 - 
B2a ตัวอย่างยา 1 1 100.00 - 
B2b ตัวอย่างยา 1 1 100.00 - 
Crystal violet (สีย้อม) ตัวอย่างยา 1 1 100.00 - 
Amoxicillin ตัวอย่างยา 1 1 100.00 - 
รวม  139 139 100.00 - 
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 กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ งบประมาณปี 2563 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ จ านวน  162,000.00 บาท ใช้จ่าย  161,982.21 บาท เบิกจ่าย  99.99 % 
คงเหลือเงิน 17.79 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
ปีงบประมาณ 2563 แผนผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืด 9 ชนิด จ านวน 1,000,000 ล้านตัว สามารถผลิตได้     
9 ชนิด จ านวน 1,096,000 ล้านตัว  

กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ปีงบประมาณ 2563 คือ 
 

ชนิดสัตว์น  า   แผน (พันตัว)  ผล (พันตัว) 

กุ้งก้ามกราม 500.00 100.00 
ปลากดเหลือง 10.00 20.00 
ปลาแก้มช้ า 20.00 50.00 
ปลาแขยงนวล 50.00 2.00 
ปลาชะโอน 10.00 4.00 
ปลาดุกอุย 10.00 10.00 
ปลาตะเพียนทอง 100.00 350.00 
ปลาบ้า 200.00 410.00 
ปลาหมอไทย 100.00 150.00 

รวม 1,000.00 1,096.00 

 

 

สัดส่วนพันธุ์ปลาและสัตว์น  าจืดกจิกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ปีงบประมาณ 2563 

 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เ พ่ือถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้
เกษตรกรน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการลดรายจ่าย มีรายได้เพียงพอต่อการด า รงชีพ และให้เกิดความชุ่มชื้นกับ
สภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
  2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรใน
พ้ืนที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 
  3. เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 

ผลการด าเนินงาน 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน 409,750.00 บาท ใช้จ่าย  409,741.98 บาท เบิกจ่าย 100.00 % 
คงเหลือเงิน 8.02 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมงปีงบประมาณ 2563   
 

  ตารางแสดงแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

พันธุ์สัตว์น  า จ านวนเกษตรกร (ราย) จ านวนสัตว์น  า (ตัว 
กระบี่ 522 522,000 
ระนอง 221 221,000 
สุราษฎร์ธานี 752 752,000 
รวม (ตัว) 1,495 1,495,000 
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  ตารางแสดงผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ชนิด จ านวน (ตัว) ร้อยละ 
ตะเพียนขาว 269,500 18.03 
นวลจันทร์เทศ     261,500    17.49 
นิล 334,000 22.34 
บ้า 415,500 27.79 
ยี่สกเทศ      214,500    14.35 
รวม 1,495,500 100 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ก.ค.63 ปล่อยปลายี่สกเทศ 30,000 ตัว อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

20 ธ.ค.62 ปล่อยปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธาน ี
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กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมงงบประมาณปี 2563 
ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน 51,000.00 บาท ใช้จ่าย   50,998.00 บาท เบิกจ่าย 100.00 % 

คงเหลือเงิน 1.50 บาท กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 
  1.1 กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ า (MSY) 
  1.2 กิจกรรมการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องมาจากออกประกาศกรมประมง (น้ าแดง) 
  1.3 กิจกรรมการเก็บรักษาของกลาง 
     
  1.1 กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น  า (MSY) 
  หลักการและเหตุผล 
  ทรัพยากรสัตว์น้ าถือเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีใครมีสิทธิเด็ดขาดใน  
การใช้ แต่ถ้ามีการท าการประมงมากเกินไปจนถึงระดับที่ท าลายทรัพยากรสัตว์น้ าจนไม่อาจจะขยายพันธุ์ได้อีก 
ต่อไป ผลผลิตสัตว์น้ าก็จะลดน้อยถอยลง ถึงแม้ว่าสามารถเกิดใหม่ทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปได้ภายใต้เวลาและ 
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมก็ตาม การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าก็ยังเป็นเป้าหมายที่ถูกน ามาใช้ เ พ่ือ                           
หวังผลประโยชน์ ในระยะยาวเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะ
ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดได้ตั้งขึ้นมาตามโครงสร้างกรมประมงในปี พ.ศ. 2559 มีภารกิจหลักคือ 
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศในแหล่งน้ าจืด รวมทั้งการประเมินระบบ  
นิเวศแหล่งน้ าจืด สภาวะการท าการประมง เศรษฐกิจ และสังคมชาวประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
การประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน การติดตามประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ า  
และการประมงน้ าจืดเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่าง
ยั่งยืน   มีหน้าที่หลักในการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศในแหล่งน้ าจืดให้คงความหลากหลายทาง 
ชีวภาพประกอบกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 มาตรา 12 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอยู่ในภาวะที่เหมาะสมและ 
สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดภายใต้แนวทางการรักษาสมดุล 
ของระบบนิเวศและหลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจนเพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูระดับทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยมีการป้องกันและ 
ขจัดการท าการประมงที่เกินศักยการผลิตและขีดความสามารถในการท าการประมงส่วนเกินเพ่ือควบคุมมิให้ 
การท าการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ือแก้ปัญหาความมั่นคงของอาชีพท าการ  
ประมงและชุมชนที่เก่ียวข้องที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตของสัตว์น้ าที่ลดลง 
  ดังนั้น การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าจืดด้วยการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่  
ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield; MSY) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ 
พ้ืนฐานเพ่ือให้ค าแนะน าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ ามีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพราะทรัพยากร 
สัตว์น้ ามีชีวิตนั้นเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณจ ากัด แต่สามารถที่จะเพ่ิมจ านวนขึ้นมาใหม่เพ่ือทดแทนส่วนที่ 
สูญเสียไปได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าเป็นการแสวงหาระดับการใช้ประโยชน์ที่ 
เอ้ืออ านวยให้ผลผลิตสูงสุดในเชิงน้ าหนักจากการท าประมงในระยะยาว ส่วนการที่ใช้ค าว่า “ในระยะยาว” 
เพราะแม้ว่าเราสามารถจะได้ผลผลิตสูงในปีใดปีหนึ่ง โดยการเพ่ิมระดับการลงแรงประมงโดยฉับพลันในปีนั้น ๆ 
แต่หลังจากนั้นผลผลิตจะลดต่ าลงเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องกันเนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ าถูกจับมากเกินไป โดย
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ปกติแล้วเราจะไม่ตั้งเป้าหมายที่ผลผลิตสูงเพียงปีเดียว แต่ควรมียุทธศาสตร์ทางการประมงที่จะท าให้ได้ผลผลิต 
สูงหลาย ๆ ปีต่อเนื่องกันอย่างยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ของปลาแต่ละชนิด (single specie) ที่เป็นตัวแทน 
ในแต่ละแหล่งน้ ารวม 18 แหล่งน้ า 
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ผลการด าเนินงานกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น  า (MSY) อ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563 

 

ล าดับที่ ชนิดปลา หน่วยนับ  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.  

1 กระแห จ านวน (ตัว) 300 99 300 0 214        

2 กระมัง จ านวน (ตัว) 300 257 300 0 273        

3 หมอช้างเหยียบ จ านวน (ตัว) 90 45 143 0 46        

4 สลาด จ านวน (ตัว) 179 18 236 0 49        

5 สร้อยนกเขา จ านวน (ตัว) 19 52 72 0 91        

 

หมายเหตุ : ด าเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดมีการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของ กิจกรรมการ
รวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ า (MSY) อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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  1.2 กิจกรรมการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องมาจากการออกประกาศกรมประมง (น  าแดง) 
  พื นที่ด าเนินงาน : อ.พระแสง อ.บ้านนาสาร  อ.บ้านตาขุน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี   
  วิธีการด าเนินงาน  
  รวบรวมตัวอย่างปลาในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือการศึกษาฤดูผสมพันธุ์วางไข่ ในแม่น้ าตาปี คลองพุมดวง 
คัดเลือกเฉพาะปลาเพศเมียที่ขนาดใหญ่พิจารณาแล้วว่าเป็นปลาที่มีไข่ ปลาแต่ละชนิดเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 
30 ตัวอย่าง น าแม่ปลาที่ได้ไปชั่งน้ าหนักที่ระดับความละเอียดทศนิยม 1 ต าแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม วัดความ
ยาวเหยียดมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมรายตัว ถ่ายรูปปลาที่เปิดช่องท้องแล้ว จากนั้นจ าแนกพัฒนาการของอวัยวะ
สืบพันธุ์เป็น 5 ระยะ ชั่งน้ าหนักอวัยวะสืบพันธุ์ที่ระดับความละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม 
ค านวณหาค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (GSI) ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Kn) 
  ผลการด าเนินงานประเมินผลมาตรการสืบเนื่องมาจากการออกประกาศกรมประมง (ฤดูน  าแดง) 
ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ ชนิดปลา จ านวน (ตัว) 
1 กดหัวโม่ง 125 
2 กดเหลือง 7 
3 กระทิงไฟ 12 
4 กระทุงเหว 2 
5 กระมัง 141 
6 กระสูบขีด 7 
7 กระแห 105 
8 กะมงหางด า 7 
9 แก้มช้ า 1 
10 ขาไก่ 7 
11 แขยงนวล 125 
12 แขยงใบข้าว 3 
13 จิ้มฟันจระเข้ยักษ์ 10 
14 ช่อน 5 
15 ซ่า 245 
16 แดง 1 
17 ตะเพียนขาว 4 
18 ตะเพียนทอง 52 
19 ตุม 1 
20 บ้า 6 
21 บู่จาก 2 
22 ปีกไก่ 7 
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23 แป้น 3 
24 แป้นใหญ่ 1 
25 แปบ 1 
26 พรม 1 
27 แมวหัวแหลม 2 
28 ร่องไม้ตับใหญ่ 15 
29 รากกล้วย 1 
30 สร้อยเกล็ดถี่ 13 
31 สร้อยขาว 10 
32 สร้อยนกเขา 248 
33 สลาด 4 
34 สังกะวาด 2 
35 เสือพ่นน้ า 1 
36 ไส้ตันตาขาว 38 
37 ไส้ตันตาแดง 42 
38 หนามหลัง 9 
39 หมอช้างเหยียบ 5 
40 หลังเขียว 2 
41 หางบ่วง 4 
รวม  1,277 

 
  ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถเก็บตัวอย่างปลา โดยการซื้อจากท่าข้ึนปลาและจากชาวประมง ได้ทั้ง 12 
เดือนในรอบป ี
  แนวทางแก้ไข : ออกรวบรวมตัวอย่างปลาในแหล่งน้ าเองร่วมกับการซื้อจากท่าข้ึนปลาและชาวประมง 
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การปฏิบัติงานติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องมาจากการออกประกาศกรมประมง (ฤดูน  าแดง) 
ปีงบประมาณ 2563 
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  1.3 กิจกรรมการเก็บรักษาของกลาง 
 

สรุปการด าเนินงานเก็บรักษาของกลางประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน (ตัว) วันที่รับมอบ หน่วยงานส่งมอบ 
ตะพาบน้ า Trionyx cortilageneus 1 13 ม.ค.63 สนง.ปอ.เมืองนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมวิจัยและนวัตรกรรม 
  มี 4 เรื่อง คือ 
  1. เศรษฐกิจสังคม และการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ชุ่มน้ าพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง 
  2. พลวัตประชากรปลาชนิดเด่น และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง 
  3. ความชุกชุม การกระจาย และสภาวะการท าประมงของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง 
  4. ระยะเวลาที่เหมาะสม และต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพู Tor douronensis 
(Valenciennes, 1842) ด้วยอาหารส าเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง 
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เศรษฐกิจสังคม และการจัดการทรัพยากรประมงในพื นที่ชุ่มน  าพรุควนขี เสียน จังหวัดพัทลุง 
   

อ าพร ศักดิ์เศรษฐ๑* วัฒนา  หนูนิล2 นิรันดร์  ยามา3 และขจรพรรณ  แก้วเขียว4 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี  

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครศรีธรรมราช 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา 

 
บทคัดย่อ 

 
เศรษฐกิจสังคม และการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ าพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุงด าเนินการ

โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงจ านวน 74 ครัวเรือน ที่อาศัยบริเวณพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของทัศนคติ 
(weighted average index of attitude; WAI)    

ผลการศึกษาเศรษฐกิจสังคม พบส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านธรรมดา ที่ร้อยละ 83.8 เป็นคนในพ้ืนที่ที่ร้อย
ละ 75.7 ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ ร้อยละ 63.5 รายได้ของครัวเรือนชาวประมงอยู่ในช่วง 2,900-30,000 
บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 11,082.4 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ครัวเรือนมีเงินออมกับไม่มีเงิน
ออมที่น้อยละใกล้เคียงกัน ร้อยละ 58.1 และร้อยละ 41.9 ตามล าดับ มีการออมเงินกับกองทุนหมู่บ้านมากท่ีสุดร้อย
ละ 80.6 แต่ร้อยละ 67.6 มีการกู้เงิน โดยกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 
74.0 นอกจากนี้ยังพบชนิดของวัสดุในการสร้างบ้านของครัวเรือนชาวประมงส่วนใหญ่เป็นซีเมนต์ และไม้ที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนพื้นและฝาผนังบ้าน 

ผลการประเมินความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรประมง พบหน่วยงานที่ควรจัดการทรัพยากรประมง
สูงที่สุดคือ กรมประมง ที่ร้อยละ 16.1 รองลงมาคือ อบต. และชุมชน ที่ร้อยละ 15.6 และ 15.4 ตามล าดับ กิจกรรม
ที่จะรักษาทรัพยากรประมงไว้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ทุกกิจกรรมมีความเป็นไปสูงของการจัดการประมงใน
อนาคต ที่ค่า WAI ระหว่าง 0.67-0.96 บทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า ทุกบทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น มีความเป็นไปได้สูง ที่ WAI>0.67 ยกเว้น 
การก าหนดราคาสัตว์น้ า และสนับสนุนทุนแก่ชาวประมง ที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เป็นไปต่ า ที่ค่า WAI<0.67 
และการเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประมงในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการ
ประมงในอนาคตที่ค่าร้อยละมากกว่า 50 คือ การก าหนดเครื่องมือที่เหมาะสม การก าหนดพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การก าหนดชนิดสัตว์น้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ประมง  
  
 ค าส าคัญ: เศรษฐกิจสังคม การจัดการทรัพยากรประมง พรุควนขี้เสียน 
 *ผู้รับผิดชอบ: หมู่ที่ 3 ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 โทรศัพท์ 0-43-446-109  
 e-mail address: phornfresh@hotmail.com 
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Socio-economics and Fisheries Resources Management at the Pru Kuan Khee 
Sean Wetland, Phatthalung Province 
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1Khon Kaen Inland Fisheries Research and Development Center 
2Surat Thani Inland Fisheries Research and Development Center 

3Nakhon Si Thammarat Inland Aquaculture Research and Development Center 
4Phayao Inland Fisheries Research and Development Center 

 

Abstract 
Socio-economics and fisheries resources management at the Pru Kuan Khee Sean 

Wetland, Phatthalung Province, was conducted by interviewing a total of 74 sampled fishers’ 
households living around the the Pru Kuan Khee Sean Wetland during October 2015 -
September 2015. Percentage, mean and a weighted average index of attitude (WAI) values 
were used to analyze the collected data. The results found that most of fishermen were 
ordinary people at 83.8%, and about 75.7%  was people in the old area. Most of samples were 
not members of any group at 63.5%. The income of fishery households was in the range of 
2,900-30,000 baht per month per household and an average income of 11,082.4 baht per 
month per household. Households had savings of money and had no savings at a similar rate 
of 58.1% and 41.9%, respectively, and they saved money with village fund at the highest 
(80.6%). However, there were 67.6% of them having a loan, and they borrowed from the Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives, the highest (74.0%). In addition, the types of 
material used in the construction of the fishery households were found mostly in cement and 
wood that is easy to find locally, especially the floor and wall of the house. 
 The results of the assessment of fishery resource management found that the 
agency that should handle the fishery management is the Department of Fisheries at 16.1%, 
followed by the TAO and the community at 15.6% and 15.4%, respectively. Activities to 
preserve fishery resources, the samples provided opinions that every activities has a high 
possibility of future fisheries management at WAI values between 0.67-0.96. The possible roles 
of the fishery resource management organizations, the sample believed that every role had a 
high probability of WAI>0.67, except setting the price of aquatic animals and supporting the 
fishing fund which had low probability at WAI<0.67. Also, the samples gave the opinion to 
participate in the fishery management activities in the future at the value>50%, i. e. 
determining appropriate fishing tools, setting aquaculture areas, defining aquatic species for 
aquaculture, and encouraging villagers to participate in fishery resource management. 
 

 
Keywords: Socio-economics, fisheries resources management, Pru Kuan Khee Sean Wetland 
*Corresponding author: village number 3, Khuean Ubolratana sub-district, Ubolratana district, 
Khon Kaen province, 40250. Tel. 0 4344 6109. E-mail address: phornfresh@hotmail.com 
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ค าน า 
 

 ป่าพรุควนขี้เสียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับโลก และเป็น Ramsar site แห่งแรกของ
ประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 3,085 ไร่ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เชื่อมต่อพ้ืนที่
ระหว่างป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช กับพ้ืนที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง การใช้ประโยชน์จากป่าพรุ
ควนขี้เสียนเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาระบบชลประทาน การขุดลอกปรับปรุงสภาพแหล่งน้ า การ
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ า การระบายน้ า การขยายเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน ตลอดจนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและทรัพยากรประมงในพ้ืนที่พรุควนขี้เสียน นอกจากนี้บุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศ
ต่างๆ  จึงท าให้ขาดความระมัดระวังและใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างไม่เหมาะสม การวางแผนเพ่ือก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ชุ่มน้ าควนขี้เสียนเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความน่าเชื่อถือเ พ่ือน ามาก าหนดเป็นมาตรการต่างๆ ในการ
จัดการ ซึ่งในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรประมงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงสภาวะการ
ประมงได้แก่ การประเมินผลผลิต การลงแรงเครื่องมือประมง ปริมาณผลจับต่อหน่วยแรงงาน (catch per unit 
effort: CPUE) และองค์ประกอบของชนิดสัตว์น้ า มะลิ (๒๕๔๕) เพ่ือสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบ
ในการก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือวางมาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการแหล่งน้ าต่างๆได้ นอกจากนี้ Bunce and 
Pomeroy, 2003 ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการทรัพยากรประมงไม่สามารถประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืนได้ถ้าใช้
ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรด้านเดียวไปใช้วางแผนในการจัดการทรัพยากรโดยปราศจากข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม Bowen และ Riley, 2003 กล่าวว่าข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะท าให้นักจัดการวางแผนการจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ดังนั้นการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมชาวประมง สภาวะการท าการประมง 
บทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ชุ่มน้ าพรุควนขี้เสียน จึงมีความจ าเป็น
เพ่ือน าข้อมูลทางด้านผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่ได้ไปประกอบกับข้อมูลด้านทรัพยากร เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนประมง 
2. เพ่ือศึกษาเศรษฐกิจสังคมชาวประมง 
3. ศึกษาสภาวะการท าการประมง 
4. ศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงต่อสภาพทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 
5. ศึกษาทัศนคติและการยอมรับของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 
6. ศึกษาความคิดเห็นและการเสนอแนะชาวประมงในการจัดการทรัพยากรประมงอนาคต 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

1. การวางแผนการวิจัย 
 
สัมภาษณ์ครัวเรือนชาวประมงทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าพรุควนขี้เสียน โดยวิธีบอกต่อ 

(snowball sampling) จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๑๔๗ ครัวเรือน (ภาพที่ ๑) แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามทั้งแบบปลายเปิด (open-end question) และแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(close-end question)  

 
2. การรวบรวมข้อมูล 
 

 2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่พรุควนขี้เสียนได้แก่ สภาพพ้ืนที่ ที่ตั้งและอาณาเขต 

และลักษณะทางกายภาพ เป็นต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของการท าประมงของพ้ืนที่พรุควนขี้เสียน ที่ศึกษา
ไว้แล้ว ซึ่งได้แก่ จ านวนครัวเรือนที่ท าการประมง และปริมาณผลผลิต เป็นต้น โดยท าการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในสังกัดกรมประมง หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น และค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดของสถาบันการศึกษา 

2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 
สัมภาษณ์ชาวประมงในพ้ืนที่พรุควนขี้เสียนรายครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้า ง 

(structured questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสอบถามซึ่งข้อมูลที่จะสอบถามประกอบด้วยค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนประมง เช่น อายุ เพศ เป็นต้น 
2) สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในพ้ืนที่พรุควนขี้เสียน เช่น อาชีพหลัก 

รายได้ เป็นต้น 
      3) สภาวะการท าประมงของชาวประมงในพ้ืนที่พรุควนขี้เสียน เช่น จ านวนเครื่องมือที่ใช้ในการท า
การประมง จ านวนวันที่ท าการประมง ชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ของแต่ละเครื่องมือ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ชาวประมง  

4) ความคิดเห็นของชาวประมงต่อสภาพทรัพยากรประมงในปัจจุบัน ทัศนคติและการยอมรับของ 
ชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงในปัจจุบัน และความคิดเห็นและการเสนอแนะชาวประมงในการ
จัดการทรัพยากรประมงอนาคต 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามโดยการแปลงค่าข้อค าถามให้อยู่ในรูปของตัวเลขและน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบ 
และระดับความคิดเห็น  
 ข้อมูลระดับความคิดเห็น ด าเนินการแปลงค่าระดับความเห็นให้อยู่ในค่า Weighted Average 
Index (WAI) 



40 
 

 

 ดังสมการ 
 

                            
                                    Where WAI = Weighted Average Index of attitude  
                               fi     = Frequency, and 
                                wi   = Weighted 

 
ภาพที ่1 พ้ืนที่ศึกษาเศรษฐกิจสังคม และการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ชุ่มน้ าพรุควนขี้เสียน จังหวัด 
           พัทลุง 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนประมง 
 

 1.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการศึกษาด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิก 1-6 คน มีสมาชิกเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน ซึ่งส่วน
ใหญ่ของครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกอยู่ในช่วง 3-4 คน ที่ร้อยละ 58.1 รองลงมา มีสมาชิกอยู่ในช่วง   
5-6 คน ที่ร้อยละ 24.3 (ตารางที่ 1)  

 จากผลการศึกษาด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนเคร็ง พบมี
แนวโน้มคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่พบจากการศึกษาในแม่น้ าปากพนัง ที่พบจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2-4 คน ที่ร้อยละ 64.6 และมีจ านวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน (Sakset, 
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2011) และคล้ายคลึงกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบมีสมาชิกเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ของ
ครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกอยู่ในช่วง 1-3 คน ที่ร้อยละ 51.4 (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนชาวประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
              เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
1-2 คน 13 17.6 
3-4 คน 43 58.1 
5-6 คน 18 24.3 
รวม 74 100.0 
 เฉลี่ยเท่ากับ 4 คน  
 
 1.2 อายุ ผลการศึกษาด้านอายุของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ตั้งแต่ 23-80 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 36 ถึงมากกว่า 49.9 ปี ที่ร้อยละ 86.5 ซึ่งเป็นช่วง
ของวัยกลางคนและสูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 50.0 ปี (ตารางที่ 2) 
 จากการศึกษาอายุของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของ
ชาวประมง อยู่ในวัยกลางคนและสูงอายุ แสดงให้เห็นว่า ไม่มีชาวประมงรุ่นใหม่เข้าไปแทนที่ชาวประมงรุ่นเก่า 
ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรประมงในพื้นที่ลดลง และสมาชิกในครัวเรือนที่อายุน้อยมีโอกาสในการท างานที่ดีกว่าใน
เมืองหรือที่อ่ืน นอกจากนี้ชาวประมงรุ่นเก่าที่ยังท าการประมงอยู่ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพใหม่ และไม่เปิด
กว้างในการยอมรับกิจกรรมหรือความรู้ใหม่ๆ Bunce and Pomeroy (2003) กล่าวว่า อายุคนสามารถท านาย
การเปิดกว้างในการยอมรับความคิดใหม่ๆ ได้ ดังนั้น ในการส่งเสริมหรือให้ความรู้ในการจัดการประมง         
แก่ชาวประมงในพรุควนขี้เสียน อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าพ้ืนที่ที่ชาวประมงมีอายุน้อยกว่า 

 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน พบมีแนวโน้ม
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในแม่น้ าตาปี ที่พบอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40-50 ปีร้อยละ 35.5 และมากกว่า 50 ปี
ร้อยละ 31.6 (สุภาพ และคณะ, 2554) และคล้ายคลึงกับการศึกษาด้านอายุของชาวประมงในแม่น้ าปากพนัง
ของอ าพร และธีรวัฒน์ (2559) ที่พบชาวประมงส่วนใหญ่ในแม่น้ าปากพนังอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36-50 ปี  
ร้อยละ 50.0) และอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 43.1 อีกทั้งคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่ม
ตัวอย่างชาวประมงอยู่ในวัยกลางคนและสูงอายุ (ร้อยละ 76.6) (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 2 อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ครัวเรือนชาวประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
              ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 36 ปี 10 13.5 
36-50 ปี 33 44.6 
มากกว่า 50 ปี 31 41.9 
รวม 74 100.0 
 เฉลี่ยเท่ากับ 49.9 ปี  
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 1.3 เพศ ผลการศึกษาด้านเพศของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ
ชายร้อยละ 54.1 และเพศหญิงร้อยละ 45.9 (ตารางที่ 3) 

 จากการศึกษาด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน เห็นได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เป็น
เพศชาย และเพศหญิงมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดการทรัพยากรประมง นักการจัดการประมงควรให้
ความส าคัญกับเพศชายและหญิงพอๆกัน ในการน ามาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรประมง 

 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน พบมีแนวโน้ม
แตกต่างกับแม่น้ าตาปี ที่พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 85.5 เพศหญิงร้อยละ 14.5 (สุภาพ และ
คณะ, 2554) และแตกต่างกับการศึกษาด้านเพศของชาวประมงในแม่น้ าปากพนังของอ าพร และธีรวัฒน์ 
(2559) ที่รายงานว่า ชาวประมงส่วนใหญ่ในแม่น้ าปากพนังเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ที่ร้อยละ 73.5 และ 
26.5 ตามล าดับ แต่คล้ายคลึงกับผลการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 57.9 และ
เพศหญิงร้อยละ 42.1 (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 3 สัดส่วนเพศของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 
2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 40 54.1 
หญิง 34 45.9 
รวม 74 100.0 
 
 1.4 การศึกษา ผลการศึกษาด้านการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 82.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 9.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 
4.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 4.1 (ตารางที่ 4) 
  จากการศึกษาด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในแม่น้ าปากพนัง เห็นได้ว่าส่วนใหญ่อยู่
ในระดับประถมศึกษา ซึ่ง Bunce and Pomeroy (2003) กล่าวว่า การศึกษาเป็นตัวบ่งชี้การเปิดกว้างในการ
ยอมรับความคิดใหม่ๆ จากภายนอก และจากระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่พออ่านออกเขียนได้ของ
ชาวประมงในแม่น้ าปากพนัง อาจท าให้ชาวประมงยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ได้ยากหรือเข้าใจได้ช้า ดังนั้น ในการ
ส่งเสริมและให้ความรู้ต่างๆ แก่ชาวประมงในแม่น้ าปากพนัง ควรจะใช้ค าพูดที่เข้าใจง่าย และควรจะใช้รูปภาพ
มากกว่าข้อความทางวิชาการ  

 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนเคร็ง  พบมี
แนวโน้มคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในแม่น้ าตาปี ที่พบการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 63.2 (สุภาพ และคณะ, 2554) และสอดคล้องกับการศึกษาด้านการศึกษาของชาวประมง
ในแม่น้ าปากพนังของอ าพร และคณะ (2556) ที่รายงานว่า ชาวประมงส่วนใหญ่ในแม่น้ าปากพนังมีการศึกษา
อยู่ในประถมศึกษาร้อยละ 78.4 อีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 72.0 (อ าพร และคณะ, 2563) 
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ตารางท่ี 4 ระดับการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
   ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 61 82.4 
มัธยมต้น 7 9.5 
มัธยมปลาย 3 4.1 
ปวช./ปวส. 3 4.1 
รวม 74 100.0 
 

 1.5 ศาสนา ผลการศึกษาด้านศาสนาของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนา
พุทธร้อยละ 100 (ตารางที่ 5) ซึ่งเหมือนกับผลการศึกษาในพรุควนเคร็งที่พบกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนา
พุทธ (อ าพร และคณะ, 2563) 

 
ตารางท่ี 5  การนับถือศาสนาของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 

    ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
 ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 36 100.0 
ทั้งหมด 36 100.0 
  
 1.6 ความเชื่อ ผลการศึกษาด้านความเชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มี
ความเชื่อที่ร้อยละ 91.8 รองลงมามีความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ และหลักค าสอนของศาสนาที่ร้อย 4.1 
(ตารางที่ 6) 
ตารางท่ี 6 ความเชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 

   ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
ผีบรรพบุรุษ 3 4.1 
ไม่มีความเชื่อ 68 91.8 
หลักค าสอนศาสนา 3 4.1 
รวม 74 100.0 
 
 1.7 ภาษา ผลการศึกษาภาษาของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้ภาษาไทย        
ร้อยละ 100 

 1.8 อาชีพหลักและอาชีพรอง ผลการศึกษาด้านอาชีพหลักและอาชีพรองของผู้ให้สัมภาษณ์ อาชีพ
หลัก หมายถึง อาชีพที่น ามาซึ่งรายได้หลักของครัวเรือน ซึ่งในการพิจารณาว่าอาชีพใดเป็นอาชีพหลัก รายได้
ของอาชีพนั้นต้องมากกว่าร้อยละ 80.0 ของรายได้ทั้งหมด (Bunce and Pomeroy, 2003) ส่วนอาชีพรอง 
หมายถึง อาชีพอ่ืนที่นอกเหนือจากอาชีพหลัก และก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน และจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
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ตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวประมงประกอบอาชีพหลักที่เป็นอาชีพอ่ืน เช่น 
ก่อสร้าง และรับจ้าง เป็นต้น ถึงร้อยละ 60.8 และมีกลุ่มตัวอย่างที่ท าการประมงเป็นอาชีพหลักมีเพียงร้อยละ 
39.2 เท่านั้น (ตารางที่ 7) ส่วนผลการศึกษาด้านอาชีพรองของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวประมง
ประกอบอาชีพรองโดยท าการประมงสูงสุดร้อยละ 58.1 และรองลงมาไม่มีอาชีพรองร้อยละ 14.9 (ตารางที่ 8) 

 จากผลการศึกษาด้านอาชีพ เห็นได้ว่า การท าการประมงในพรุควนขี้เสียน กลุ่มตัวอย่าง
ชาวประมงยึดเป็นอาชีพหลักน้อย และยึดเป็นอาชีพรองเกินครึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีรายได้
หลักจากอาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่การท าประมงคือ การท าการเกษตร และรับจ้าง แสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิตของชาวประมง 
ถึงแม้จะประกอบอาชีพท าการประมง แต่พ่ึงพาทรัพยากรประมงได้น้อย เนื่องจากมีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากสัตว์น้ าลดจ านวนลง อีกทั้งพ้ืนที่ป่าพรุถูกบุกรุกท าการเกษตร ท าให้พ้ืนที่อยู่อาศัย วางไข่ และ
เลี้ยงตัวอ่อนถูกท าลายไปด้วย จึงท าให้ผลจับและรายได้ของชาวประมงลดลง เป็นผลให้ชาวประมงท าการ
ประมงเป็นเพียงรายได้เสริมหรือเพ่ือไว้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  

 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาอาชีพของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน มีแนวโน้ม
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในแหล่งน้ าอ่ืน เช่น แม่น้ าตาปี ที่พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าการประมงเป็นอาชีพ
เสริมหรือเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนร้อยละ 73.4 (สุภาพ และคณะ, 2554) และแม่น้ าปากพนังที่พบเกิน
กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างท าการประมงเป็นอาชีพเสริมหรือเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น (อ าพร 
และธีรวัฒน์, 2559) อีกทั้งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.3 ท าการ
ประมงเป็นอาชีพรอง (อ าพร และคณะ, 2563) 

 
 ตารางท่ี 7 อาชีพหลักของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 

    ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ก่อสร้าง 9 12.2 
ค้าขาย 3 4.1 
ทอผ้า 4 5.4 
ท านา 5 6.8 
ท าสวน 7 9.5 
ประมง 29 39.2 
เย็บผ้า 1 1.4 
รับจ้าง 12 16.2 
เลี้ยงสัตว์ 4 5.4 
รวม 74 100.0 
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ตารางท่ี 8 อาชีพรองของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
   ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีอาชีพรอง 11 14.9 
ก่อสร้าง 1 1.4 
ค้าขาย 2 2.7 
ทอผ้า 3 4.1 
ท านา 4 5.4 
ท าสวน 2 2.7 
ประมง 43 58.1 
รับจ้าง 5 6.8 
เลี้ยงสัตว์ 3 4.1 
รวม 74 100.0 
 

 1.9 สถานภาพในครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษาสถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าครอบครัว และเป็นภรรยา ที่ร้อยละใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 51.4 และ 45.9 
ตามล าดับ ส่วนที่เหลือเป็นลูกหลานที่ให้สัมภาษณ์แทนพ่อแม่ร้อยละ 2.7 (ตารางที่ 9) ผลการศึกษาสถานภาพ
ในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ควนขี้เสียนมีแนวโน้มคล้ายคลึงกับผลการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว รองลงมาเป็นภรรยา ที่ร้อยละ 51.4 และ 45.9 ตามล าดับ (อ าพร และ
คณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 9 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
สถานภาพในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
หัวหน้าครอบครัว 38 51.4 
ภรรยา 34 45.9 
ลูกหลาน 2 2.7 
รวม 74 100.0 
 

 1.10 สถานภาพสมรสผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษาสถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว รองลงมาโสด และหย่าหรือหม้าย ที่ร้อยละ 86.5, 10.8 และ 1.4 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 10) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
แต่งงาน ที่ร้อยละ 92.5 รองลงมาอยู่ในสภาพโสด ที่ร้อยละ 4.7 (อ าพร และคณะ, 2563) 
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ตารางท่ี 10 สถานภาพสมรสของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
   ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 8 10.8 
แต่งงาน 64 86.5 
หย่า 1 1.4 
หม้าย (สามีเสียชีวิต) 1 1.4 
รวม 74 100.0 
 
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมชาวประมง 
 
 2.1 สถานภาพด้านสังคม ผลการศึกษาสถานภาพด้านสังคมของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านธรรมดา รองลงมาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มอ่ืนๆ 
ของหมู่บ้าน ที่ร้อยละ 83.8, 8.2, 4.0 และ 4.0 ตามล าดับ (ตารางที่ 11) 
 
ตารางท่ี 11 สถานภาพด้านสังคมของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง     
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
สถานภาพด้านสังคม จ านวน ร้อยละ 
ผู้น าชุมชน 3 4.0 
ชาวบ้านธรรมดา 62 83.8 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 6 8.2 
คณะกรรมการกลุ่มอ่ืนๆ ของหมู่บ้าน 3 4.0 
รวม 74 100.0 
  
  2.2 ภูมิล าเนาเดิม ผลการศึกษาด้านภูมิล าเนาเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นคนในพ้ืนที่ และรองลงมาย้ายมาจากที่อ่ืน ที่ร้อยละ 75.7 และ 24.3 ตามล าดับ (ตารางที่ 12) โดยย้ายมา
จากอ าเภออ่ืนของจังหวัดพัทลุงสูงสุด รองลงมาย้ายมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ตรังและ
นครราชสีมา ที่ร้อยละ 44.4, 33.3, 11.1 และ 5.6 ตามล าดับ (ตารางที่ 13) และเหตุผลของการย้ายคือ มา
แต่งงานกับคนในพ้ืนที่มากที่สุด รองลงมาคือ มาท างาน เช่น หาปลา และทอผ้า เป็นต้น ตามด้วยหาซื้อที่ดินท า
กิน และย้ายตามญาติมา ที่ร้อยละ 44.4, 27.8, 16.7 และ 11.1 ตามล าดับ (ตารางที่ 14) 
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ตารางท่ี 12 ภูมิล าเนาเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
     ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ภูมิล าเนาเดิม จ านวน ร้อยละ 
เป็นคนในพ้ืนที่ 56 75.7 
ย้ายมาจากที่อ่ืน 18 24.3 
รวม 74 100.0 

 
ตารางท่ี 13 ถิ่นฐานเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 

     ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ถิ่นฐานเดิม จ านวน ร้อยละ 
ตรัง 1 5.6 
นครศรีธรรมราช 6 33.3 
นครราชสีมา 1 5.6 
พัทลุง (อ าเภออ่ืน) 8 44.4 
สงขลา 2 11.1 
รวม 18 100.0 

  
ตารางท่ี 14 สาเหตุการย้ายของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 

     ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
สาเหตุการย้าย จ านวน ร้อยละ 
แต่งงาน 8 44.4 
ตามญาติ 2 11.1 
ท างาน (หาปลา ทอผ้า) 5 27.8 
ซื้อที่ดิน 3 16.7 
รวม 18 100.0 

 
 2.3 สมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน ผลการศึกษาด้านสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ ร้อยละ 63.5 และเป็นสมาชิกกลุ่มร้อยละ 36.5 (ตารางที่ 15) โดยผู้ที่
เป็นสมาชิกกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน รองลงมาเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน 
กลุ่มสัจจะหมูบ้านและกลุ่มคณะกรรมการวัด ที่ร้อยละ 44.4, 40.7, 7.4, 3.7 และ 3.7 ตามล าดับ (ตารางที่ 16)  
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ตารางท่ี 15 สมาชิกกลุ่มของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
     ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
สมาชิกกลุ่มใดๆ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เป็น 47 63.5 
เป็น 27 36.5 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 16 รายชื่อกลุ่มของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 

     ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
  
รายชื่อกลุ่ม จ านวน ร้อยละ 
กองทุนหมู่บ้าน 12 44.4 
กลุ่มสัจจะหมู่บ้าน 1 3.7 
กลุ่มทอผ้า 11 40.7 
กรรมการวัด 1 3.7 
สหกรณ์หมู่บ้าน 2 7.4 
รวม 29 100.0 
 
 2.4 รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษาด้านรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า รายได้ของครัวเรือนชาวประมงอยู่ในช่วง 2,900-30,000 บาทต่อเดือน
ต่อครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 11,082.4 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน โดยมีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-15,000 
บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนร้อยละ 70.3 มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนร้อยละ 18.9 และมี
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนร้อยละ 10.8 (ตารางที่ 17)           

 จากผลการศึกษาด้านรายได้ของครัวเรือนชาวประมง เห็นได้ว่า เกินกว่าครึ่งของครัวเรือน
ชาวประมงทั้งหมด (ร้อยละ 70.3) มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-15,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ซึ่งเป็นรายได้ที่
ค่อนข้างต่ า และส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากอาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่การท าประมง เช่น การท าการเกษตร และการ
รับจ้าง เป็นต้น และจากผลการศึกษารายได้ที่พบว่า มีรายได้ต่อครัวเรือนค่อนข้างต่ า จึงควรมีการส่งเสริมอาชีพ
เสริมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และหัตถกรรม เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียนสูงกว่าในแม่น้ าปากพนัง ที่มีรายได้
เฉลี่ย 6,635 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (อ าพร และธีรวัฒน์, 2559) และสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในแม่น้ าตาปี ที่มี
รายได้เฉลี่ย 10,099 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (สุภาพ และคณะ , 2554) อีกทั้ งสูงกว่ากลุ่มตัวอย่าง              
ในพรุควนเคร็ง ที่มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 11,045  บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (อ าพร และคณะ, 2563) 
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ตารางท่ี 17 รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
               ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5000 บาท 8 10.8 
5001-15,000 บาท 52 70.3 
มากกว่า 15,000  บาท 14 18.9 
รวม 74 100.0 
 เฉลี่ย 11,082.4 บาท  
 
 2.5 การออมเงิน ผลการศึกษาการออมเงินของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ออม
เงินร้อยละ 58.1 และออมเงินร้อยละ 41.9 (ตารางที่ 18) โดยหน่วยงานที่ผู้ให้สัมภาษณ์ออมเงินมากที่สุดคือ 
กองทุนหมู่บ้านร้อยละ 80.6 รองลงมาธนาคารต่างๆ ร้อยละ 19.4 (ตารางที่ 19)  
 
ตารางท่ี 18 การออมเงินของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 

     เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ออมเงิน จ านวน ร้อยละ 
ไม่ออม 43 58.1 
ออม 31 41.9 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 19 หน่วยงานที่ออมเงินของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 

     เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
กองทุนหมู่บ้าน 25 80.6 
ธนาคารต่างๆ 6 19.4 
รวม 31 100.0 
 
 2.6 การกู้เงิน ผลการศึกษาการกู้เงินของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการกู้เงิน
ร้อยละ 67.6 และไม่กู้เงินร้อยละ 32.4 (ตารางที่ 20) โดยแหล่งเงินกู้ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ท าการกู้เงินมากที่สุดคือ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร้อยละ 74.0 และรองลงมาคือ กองทุนหมู่บ้านร้อยละ 26.0 
(ตารางที่ 21)  
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ตารางท่ี 20 การกู้เงินของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
     เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
การกู้เงิน จ านวน ร้อยละ 
ไม่กู้ 24 32.4 
กู ้ 50 67.6 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 21 แหล่งเงินกู้ของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 

     เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
แหล่งเงินกู้ จ านวน ร้อยละ 
กองทุนหมู่บ้าน 13 26.0 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 37 74.0 
รวม 50 100.0 
 เงินกู้เฉลี่ยเท่ากับ 98,640 บาท 

ดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 บาทต่อปี 
 

 
 2.7 ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านของผู้ให้สัมภาษณ์ ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านจะ

สะท้อนถึงระดับรายได้ ถ้ารายได้อยู่ในระดับสูง วัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านจะมีคุณภาพและราคาแพง (Bunce 
and Pomeroy, 2003) จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน พบชนิดของวัสดุในการ
สร้างบ้านของครัวเรือนชาวประมงส่วนใหญ่เป็นปูนซีเมนต์ และไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนพ้ืนและ
ฝาผนังบ้าน (ตารางที่ 22) แสดงให้เห็นว่า ชาวประมงมีรายได้ค่อนข้างน้อยและฐานะค่อนข้างยากจน 
นอกจากนี้ระดับรายได้และประเภทวัสดุก่อสร้างบ้านสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการในพ้ืนที่
ได้ หากการจัดการประสบผลส าเร็จ ท าให้ชาวประมงมีรายได้เพ่ิมขึ้น วัสดุในการสร้างบ้านจะมีคุณภาพและ
ราคาสูงขึ้น เช่น ใช้ปูนซีเมนต์แทนไม้ เป็นต้น (Bunce and Pomeroy, 2003)  

 อย่างไรก็ตาม ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านของกลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน มีสภาพดีกว่า
ในแม่น้ าปากพนัง (Sakset, 2011) และพรุควนเคร็ง (อ าพร และคณะ, 2563) ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน       
ส่วนใหญ่เป็นไม้ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนพื้นและฝาผนังบ้าน 
 
ตารางท่ี 22 วัสดุสร้างบ้านของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 

     ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
โครงสร้าง วัสดุ จ านวน ร้อยละ 
หลังคา กระเบื้อง 72 97.3 
 สังกะสี 1 1.4 
 ไม้ 1 1.4 
 รวม 74 100.0 
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ผนัง กระเบื้อง 2 2.7 
 อิฐ/ปูน 28 37.8 
 ไม้ 41 55.4 
 จาก/ไม้ไผ่ 2 2.7 
 สังกะสี 1 1.4 
 รวม 74 100.0 
หน้าต่าง กระจก 15 20.3 
 ไม้ 58 78.4 
 ไม่มีหน้าต่าง 1 1.4 
 รวม 74 100.0 
พ้ืน กระเบื้อง 4 5.4 
 ไม้ 43 58.1 
 ปูน 27 36.5 
 รวม 74 100.0 
 
3. ข้อมูลสภาวะการท าการประมง 
 
    3.1 ประสบการณ์การท าประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท า
ประมง 1-50 ปี เฉลี่ย 20.7 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วง 1-20 ปี ที่ร้อยละ 66.2 รองลงมา          
มีประสบการณ์ 21-40 ปี ที่ร้อยละ 23.0 และมีประสบการณ์ 41-60 ปี ที่ร้อยละ 10.8 (ตารางที่  23)              
ผลการศึกษาด้านประสบการณ์ท าการประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน มีแนวโน้มคล้ายคลึง
กับแม่น้ าปากพนัง ที่พบกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท าการประมงเฉลี่ย 19.5 ปี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท าการประมงอยู่ในช่วง 1-28 ปีที่ร้อยละ 72 (Sakset, 2011) และผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษา         
ในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท าการประมงเฉลี่ย 20.4 ปี โดยอยู่ในช่วง 1-20 ปี ในสัดส่วน
สูงสุดที่ร้อยละ 66.2 (อ าพร และคณะ, 2563) 

ตารางท่ี 23 ประสบการณ์การท าประมงของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
     ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 

ประสบการณ์การท าประมง จ านวน ร้อยละ 
1-20 ปี 49 66.2 
21-40 ปี 17 23.0 
41-60 ปี 8 10.8 
รวม 74 100.0 
 เฉลี่ยเท่ากับ 49.9 ปี  
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 3.2 ยานพาหนะที่ใช้ในการท าการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เรือยนต์
เดินทางไปท าการประมงมากที่สุด ที่ร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ ใช้เรือพาย ที่ร้อยละ 39.2 (ตารางที่ 24)        
ผลการศึกษาด้านยานพาหนะที่ใช้ท าการประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน มีแนวโน้ม
แตกต่างกับแม่น้ าปากพนัง ที่พบกลุ่มตัวอย่างมีเรือพายใช้ท าการประมงร้อยละ 64.0 และเรือยนต์ร้อยละ 31.1 
(Sakset, 2011) และผลการศึกษาแตกต่างกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกัน ที่พบกลุ่มตัวอย่าง  
มีเรือพายมากที่สุดร้อยละ 68.2 รองลงมาเรือยนต์ร้อยละ 12.1  (อ าพร และคณะ, 2563) 

ตารางท่ี 24 ยานพาหนะที่ใช้ในการท าการประมงของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควน 
               ขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ยานพาหนะที่ใช้ในการท าการประมง จ านวน ร้อยละ 
จักรยานยนต์ 2 2.7 
เรือพาย 29 39.2 
เรือยนต์ 42 56.8 
เดิน 1 1.4 
รวม 74 100.0 

 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ท าการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ข่ายท าการประมงมาก

ที่สุดที่ร้อยละ 66.2 รองลงมาใช้ลอบ ที่ร้อยละ 18.8 ที่เหลือใช้เบ็ด ยอ ลัน และอวน ที่ร้อยละ 4.1, 4.1, 2.7,  
และ 4.1 ตามล าดับ (ตารางที่ 25) ชนิดปลาที่จับได้ได้แก่ ช่อน กระดี่ ดุก หมอ หางแดง ไหล สลาด สลิด ผลจับ
ประมาณ 4.5 กิโลกรัม ท าการประมงเฉลี่ย 4.9 วันต่อสัปดาห์ ราคาเฉลี่ย 97.9 บาท ผลการศึกษาด้าน
เครื่องมือที่ใช้ท าการประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน มีแนวโน้มคล้ายคลึงกับแม่น้ าปาก
พนัง ที่พบกลุ่มตัวอย่างใช้เครื่องมือข่ายท าการประมงมากที่สุด และรองลงมาคือ เครื่องมือลอบ (Sakset, 
2011) และผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือข่ายท า
การประมงมากท่ีสุดร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ ลอบร้อยละ 27.6 (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 25 เครื่องมือที่ใช้ท าการประมงของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
               ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
เครื่องมือที่ใช้ท าการประมง จ านวน ร้อยละ 
ข่าย 49 66.2 
ลอบ 14 18.8 
เบ็ด 3 4.1 
ยอ 3 4.1 
ลัน 2 2.7 
อวน 3 4.1 
รวม 74 100.0 
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 3.4 ฤดูท าการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท าการประมงในฤดูฝนมากอย่าง
เดียวมากที่สุด ที่ร้อยละ 81.1 รองลงมาคือ ท าหน้าแล้งอย่างเดียวที่ร้อยละ 6.8 และท าทั้งปี ที่ร้อยละ 6.8 
(ตารางที่ 26) ผลการศึกษาช่วงฤดูท าการประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน มีแนวโน้ม
คล้ายคลึงกับแม่น้ าปากพนัง ที่พบกลุ่มตัวอย่างท าการประมงในช่วงฤดูฝนมากกว่าช่วงฤดูอ่ืน (Sakset, 2011) 
และซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างมีช่วงฤดูท าการประมงในฤดูฝน
อย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 58.9 รองลงมาคือ ท าการประมงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งร้อยละ 39.3 (อ าพร และ
คณะ, 2563) 

 
ตารางท่ี 26 ฤดูท าการประมงของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ฤดูท าการประมง จ านวน ร้อยละ 
ทั้งปี 5 6.8 
หน้าฝนมากอย่างเดียว 60 81.1 
ทั้งหน้าฝนน้อยและหน้าแล้ง 4 5.4 
หน้าแล้งอย่างเดียว 15 6.8 
รวม 74 100.0 
 

 3.5 ปัจจัยที่มีผลต่อผลจับปลา จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50            
มีความเห็นว่าเกือบทุกปัจจัยตาม (ตารางที่ 27) มีผลต่อผลจับสัตว์น้ า ยกเว้น ปัจจัยการห้ามท าการประมงใน
ฤดูวางไข่ มีผลต่อผลจับสัตว์น้ าน้อยกว่า 50 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่มีพ้ืนที่
ติดกัน มีผลจับเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและพ้ืนที่ (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 27 ปัจจัยที่มีผลต่อผลจับของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
                เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลจับ 
ไม่มผีล มีผล 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข้างขึ้นข้างแรม 14 18.9 60 81.1 

สภาพพื้นที่   18 24.3 56 75.7 

ฤดูกาล 6 8.1 68 91.9 

การห้ามท าการประมง
ในฤดูวางไข ่

40 54.1 34 45.9 

ประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ 

19 25.7 55 74.3 
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ประสบการณ์ท าการ
ประมง 

7 9.5 67 90.5 

การลงแรงประมง 24 32.4 50 67.6 

 
 3.6 รายได้จากการท าประมงของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ 

43.2 มีรายได้จากการประมงเป็นรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน รองลงมาคือ ร้อยละ 40.5 มีรายได้จากการท า
ประมงเป็นรายได้ของครัวเรือนน้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 16.2 มีรายได้จากการท าประมงเป็นรายได้ของ
ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 50 (ตารางที่ 28) 
 
ตารางท่ี 28 รายได้จากการท าประมงของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
               ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
รายได้จากการท าประมง จ านวน ร้อยละ 
เป็นรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน 32 43.2 
เป็นรายได้ของครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 50 12 16.2 
เป็นรายได้ของครัวเรือนน้อยกว่าร้อยละ 50 30 40.5 
รวม 74 100.0 
 

 3.7 การจัดการปลาที่จับได้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจัดการปลาที่จับได้โดยการขาย
ปลาสดมากที่สุด ที่ร้อยละ 89.3 ที่เหลือไว้บริโภคในครัวเรือน และแปรรูป ที่ร้อยละ 10.5 และ 0.2 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 29) ผลการศึกษาการจัดการปลาที่จับได้ของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุควนขี้เสียน มีแนวโน้ม
แตกต่างกับแม่น้ าปากพนัง ที่พบในแม่น้ าปากพนังสัตว์น้ าที่จับได้ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือ
น าไปจ าหน่ายและแปรรูปเป็นกะปิและปลาแห้ง (อ าพร และธีรวัฒน์, 2559 และ Sakset, 2011) แต่มีแนวโน้ม
คล้ายคลึงกับการศึกษาในพรุควนเคร็งที่เป็นพ้ืนที่ติดกัน ที่พบสัตว์น้ าที่จับได้ชาวประมงด าเนินการขายปลาสด
มากที่สุดร้อยละ 64.7 ที่เหลือบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 25.9 แปรรูปเป็นกะปิ ปลาแห้ง ปลาร้าร้อยละ 8.6 
และน าไปเลี้ยงต่อร้อยละ 0.7 (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 29 การจัดการปลาที่จับได้ของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
               ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การจัดการปลาที่จับได้ ร้อยละ 
ขายสด 89.3 
บริโภค 10.5 
แปรรูป 0.2 
รวม 100.0 
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 3.8 รูปแบบการขายสด จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างขายปลาให้กับพ่อค้าคนกลางมาก
ที่สุด ที่ร้อยละ 90.5 รองลงมาคือ ขายด้วยตัวเอง ที่ร้อยละ 8.1 และทั้งขายด้วยตัวเองและพ่อค้าคนกลาง      
ที่ร้อยละ 1.4 (ตารางที่ 30) ซึ่งผลการศึกษาแตกต่างกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่ชาวประมงด าเนินการขาย
ด้วยตนเองร้อยละ 75.8 รองลงมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางร้อยละ 21.2 และทั้งสองอย่างร้อยละ 3.0 (อ าพร 
และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 30 รูปแบบการขายสดของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
                เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
รูปแบบการขายสด จ านวน ร้อยละ 
ขายด้วยตัวเอง 6 8.1 
ผ่านพ่อค้าคนกลาง 67 90.5 
ทั้งสอง 1 1.4 
รวม 74 100.0 
 

 3.9 ผู้ที่ตั้งราคาปลา จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างตั้งราคาด้วยตัวเองเพียงร้อยละ 2.7 
เท่านั้น ที่เหลือถูกตั้งราคาโดยพ่อค้าคนกลางถึง ร้อยละ 95.9 และตกลงราคากันเพียง ร้อยละ 1.4 เท่านั้น 
(ตารางที่ 31)  
 
ตารางท่ี 31 ผู้ที่ตั้งราคาในรูปแบบการขายสดของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้ 
               เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ผู้ที่ตั้งราคา จ านวน ร้อยละ 
ตัวเอง 2 2.7 
พ่อค้าคนกลาง 70 95.9 
ตกลงราคา 1 1.4 
รวม 73 100.0 
 

 3.10 ความพึงพอใจราคา จากการสัมภาษณ์ พบว่า ถึงแม้พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคา แต่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังพอใจในราคาที่ขายได้ถึงร้อยละ 93.1 ไม่พอใจเพียงร้อยละ 1.4 และเฉยๆ กับราคาที่
ขายร้อยละ 5.5 (ตารางที่ 32)  
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ตารางที่ 32 ความพึงพอใจราคาจากการขายสดของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้
เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ความพึงพอใจราคา จ านวน ร้อยละ 
พอใจ 68 93.1 
ไม่พอใจ 1 1.4 
เฉยๆ 4 5.5 
รวม 73 100.0 
 

 3.11 การแปรรูป จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแปรรูปสัตว์น้ าที่จับร้อยละ 39.2 
และไม่แปรรูปร้อยละ 60.8 (ตารางที่ 33) โดยด าเนินการแปรรูปเป็นปลาแห้งร้อยละ 90.3 และเป็นปลาร้าร้อย
ละ 9.7 (ตารางที่ 34) และร้อยละ 62.1 แปรรูปไว้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือขายที่ร้อยละ 27.6 และทั้งสอง
อย่างที่ร้อยละ 10.3 (ตารางที่ 35) จากการศึกษาการแปรรูปสัตว์น้ าที่จับได้ของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพรุ
ควนขี้เสียน พบวัตถุประสงค์ของการแปรรูปสัตว์น้ าที่จับได้มีลักษณะใกล้เคียงกับการศึกษาในแม่น้ าปากพนัง ที่
พบส่วนใหญ่แปรรูปไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือน าไปจ าหน่าย (อ าพร และธีรวัฒน์, 2559 และ Sakset, 
2011) และผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชาวประมงส่วนใหญ่
แปรรูปไว้บริโภคเองในครัวเรือน รองลงมาทั้งขายและบริโภค และขายอย่างเดียว ที่ร้อยละ 66.2, 18.2 และ 
15.6 ตามล าดับ (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 33 การแปรรูปของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
               ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
การแปรรูป จ านวน ร้อยละ 
ไม่แปรรูป 45 60.8 
แปรรูป 29 39.2 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 34 ผลิตภัณฑ์การแปรรูปของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
                ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ผลิตภัณฑ์การแปรรูป จ านวน ร้อยละ 
ตากแห้ง 28 90.3 
ปลาร้า 3 9.7 
รวม 31 100.0 
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ตารางท่ี 35 วัตถุประสงค์ของการแปรรูปของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
                ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
วัตถุประสงค์ของการแปรรูป จ านวน ร้อยละ 
ขาย 8 27.6 
บริโภค 18 62.1 
ทั้งสอง 3 10.3 
รวม 29 100.0 
 
4. ความคิดเห็นของชาวประมงต่อสภาพทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 
  
 4.1 สภาพทั่วไปของทรัพยากร 

 4.1.1 ปัญหาทรัพยากรประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
ทรัพยากรในพรุควนขี้เสียนไม่มีปัญหา ที่ร้อยละ 52.7 และมีปัญหาที่ ร้อยละ 47.3 (ตารางที่ 36) โดยปัญหาที่
พบมากที่สุด คือ สัตว์น้ าลดลง ที่ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ น้ าเสียและสารเคมี ที่ร้อยละ 17.5 (ตารางที่ 37) 
และปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการแก้ไข ที่ร้อยละ 80.0 รองลงมาแก้ไขโดยการปล่อยปลา ที่ร้อยละ 17.1 
(ตารางที่ 38) ซึ่งปัญหาด้านปัญหาทรัพยากรประมงในพรุควนขี้เสียนคล้ายคลึงกับในแม่น้ าปากพนังที่พบปัญหา
ด้านการประมงที่ส าคัญคือ สัตว์น้ าลดจ านวนลงทั้งชนิดและปริมาณ และการท าประมงผิดกฎหมาย (อ าพร 
และธีรวัฒน์, 2559) และผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ปัญหาสัตว์น้ าลดลงสูงที่สุด     
ร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็นปัญหาน้ าเปรี้ยว และการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่ร้อยละ 24.3 และ 8.1 
ตามล าดับ (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 36 ปัญหาทรัพยากรประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม  
               2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ปัญหาทรัพยากรประมง จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 39 52.7 
มี 35 47.3 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 37 รูปแบบของปัญหาทรัพยากรประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
รูปแบบของปัญหาทรัพยากรประมง จ านวน ร้อยละ 
ชาวประมงมากเกินไป 2 3.2 
ท าการประมงผิดกฎหมาย 2 3.2 
น้ าเสีย สารเคมี 11 17.5 
น้ าแห้ง ไฟไหม้ 9 14.3 
พ้ืนที่ท าการประมงลดลง 8 12.7 
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สัตว์น้ าลดลง 27 42.9 
สิ่งปลูกสร้างขวางล าน้ า 4 6.3 
รวม 63 100.0 
 
ตารางท่ี 38 การแก้ปัญหาทรัพยากรประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
                ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
การแก้ปัญหาทรัพยากรประมง จ านวน ร้อยละ 
ยังไม่ได้แก้ 28 80.0 
ปล่อยปลา 6 17.1 
โครงการพระราชด าริ 1 2.9 
รวม 35 100.0 
 
 4.1.2 สถานภาพของชนิดสัตว์น้ า จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีชนิด
สัตว์น้ าที่หายจากอดีต ที่ร้อยละ 33.8 และไม่มีสัตว์น้ าที่หายไป ร้อยละ 66.2 (ตารางที่ 39) โดยชนิดสัตว์น้ า    
ที่หายไป เช่น ปลาดุกล าพัน ปลากระทิง เต่า ตะพาบน้ า และปลาพรม เป็นต้น สาเหตุที่หายไปเพราะน้ าเสีย 
น้ าแห้ง สารเคมี และที่อยู่อาศัยลดลง อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า มีสัตว์
น้ าชนิดใหม่เพ่ิมขึ้นจากอดีต ที่ร้อยละ 40.5 และไม่สัตว์น้ าชนิดใหม่ ที่ร้อยละ 59.5 (ตารางที่ 40) โดยสัตว์น้ า
ชนิดใหม่ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลากราย ปลาสวาย ปลากดเหลือง ปลานิล ปลากระแห 
ปลากดทะเล และปลานวลจันทร์เทศ เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมาจากกรมประมงน ามาปล่อย มากับน้ าท่วม และหลุด
จากบ่อที่ชาวบ้านเลี้ยง  
 
ตารางท่ี 39 ชนิดสัตว์น้ าที่หายไป จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559  
                 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ชนิดสัตว์น้ าที่หายไป จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 49 66.2 
มี 25 33.8 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 40 ชนิดสัตว์น้ าชนิดใหม่ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559  
                 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
ชนิดสัตว์น้ าชนิดใหม่ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 44 59.5 
มี 30 40.5 
รวม 74 100.0 
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 4.1.3 สภาพทรัพยากรประมงในพรุควนขี้เสียน จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
มีความเห็นว่า ทรัพยากรในพรุควนขี้เสียนลดลงแต่ยังเสมอตัวจากการท าประมง ที่ร้อยละ 47.3 รองลงมาลดลง
และขาดทุน ร้อยละ 33.8 และไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 10.8 (ตารางที่ 41) นอกจากนี้ผลจากการลดลงของสัตว์
น้ า กระทบต่อชาวประมงมาก ที่ร้อยละ 41.9 กระทบน้อย ที่ร้อยละ 37.8 และไม่มีผลกระทบ ที่ร้อยละ 20.3 
(ตารางที่ 42)  
 
ตารางท่ี 41 สภาพทรัพยากรประมงในพรุควนขี้เสียน  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
               ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
สภาพทรัพยากรประมงในพรุควนขี้เสียน   จ านวน ร้อยละ 
ลดลงและขาดทุน 25 33.8 
ลดลงแต่เสมอตัว 35 47.3 
ลดลงแต่ยังได้ก าไร 4 5.4 
เพ่ิมข้ึน 2 2.7 
ไม่เปลี่ยนแปลง 8 10.8 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 42 ผลจากการลดลงของสัตว์น้ า จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
               ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ผลจากการลดลงของสัตว์น้ า จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 15 20.3 
น้อย 28 37.8 
มาก 31 41.9 
รวม 74 100.0 
 
 4.1.4 ความคิดเห็นต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
มีความคิดเห็นว่าทรัพยากรประมงควรมีความยั่งยืน ที่ร้อยละ 71.6 และไม่มีความคิดเห็น ที่ร้อยละ 28.4 
(ตารางที่ 43)  
 
 ตารางท่ี 43 ความคิดเห็นต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควน      

ขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ความคิดเห็นต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง จ านวน ร้อยละ 
ควร 53 71.6 
ไม่ควร 0 0.0 
เฉยๆ 21 28.4 
รวม 74 100.0 
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 4.1.5 ความคิดเห็นด้านความรู้ด้านกฎหมายประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง       
มีความรู้ด้านกฎหมายประมง ที่ร้อยละ 100 (ตารางที่ 44) ได้แก่ ห้ามใช้ข่ายตาถี่ ห้ามระเบิดปลา ห้ามใช้ยา
เบื่อเมา และห้ามจับปลาฤดูวางไข่ โดยรับรู้จากเจ้าหน้าที่ประมงมากที่สุด ที่ร้อยละ 59.7 รองลงมาคือ        
จากเพ่ือน ญาติ ที่ร้อยละ 28.6 จากสื่อ ผู้น าชุมชน ที่ร้อยละ10.4 และจากผู้ค้าสัตว์น้ า ที่ร้อยละ 1.3 (ตารางที่ 
45) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านกฎหมายประมง แต่ยังมีคนเคยท าผิดกฎหมาย ที่ร้อยละ 
10.8 (ตารางที่ 46) ซึ่งชาวประมงจากข้างนอกท าผิดกฎหมายมากท่ีสุด ที่ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ ชาวประมง
คนอ่ืน ที่ร้อยละ 17.9 (ตารางที่ 47)  
 
ตารางท่ี 44 ความรู้ด้านกฎหมายประมง  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
               ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ความรู้ด้านกฎหมายประมง   จ านวน ร้อยละ 
ไม่รู้ 0 0.0 
รู้ 74 100 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 45 แหล่งรับรู้กฎหมายประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม  
                 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
แหล่งรับรู้กฎหมายประมง จ านวน ร้อยละ 
ผู้ค้าสัตว์น้ า 1 1.3 
เจ้าหน้าที่ประมง 46 59.7 
เพ่ือน ญาติ 22 28.6 
อ่ืนๆ เช่น สื่อ ผู้น าชุมชน 8 10.4 
รวม 77 100.0 
 
ตารางท่ี 46 การท าผิดกฎหมายประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม  
                 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การท าผิดกฎหมายประมง จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 66 89.2 
เคย 8 10.8 
รวม 74 100.0 
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ตารางท่ี 47 บุคคลที่ท าผิดกฎหมาย จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม  
                 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
บุคคลที่ท าผิดกฎหมาย จ านวน ร้อยละ 
ชาวประมงคนอ่ืน 7 17.9 
ญาติ 1 2.6 
ชาวประมงจากข้างนอก 27 69.2 
เจ้าหน้าที่รัฐ 2 5.1 
ตัวท่านเอง 2 5.1 
รวม 39 100.0 
 
 4.2 ความเข้าใจต่อทรัพยากรประมง 
 4.2.1 การตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่   
มีความเห็นด้วยมากถึงความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรประมงในหัวข้อสภาพแวดล้อมประมง                
มีความส าคัญต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมง หัวข้อการท าการประมงในระยะยาวจะดีขึ้นถ้าสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม หัวข้อถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เสถียรภาพ จะไม่มีสัตว์น้ า หัวข้ออยากให้รุ่นลูกหลานได้ใช้ทรัพยากรประมง 
หัวข้อควรมีการห้ามท าการประมงในบางพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า และในหัวข้อควรมีการจ ากัดการ
พัฒนาบางอย่างในแม่น้ าเพ่ือป้องกันน้ าเน่าเสีย ที่ค่า WAI>1.60 และไม่เห็นด้วยในหัวข้อทรัพยากรประมงไม่มี
คุณค่าต่อประชาชน ที่ค่า WAI=0.47 (ตารางที่ 48)  
 
ตารางท่ี 48 การตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง  
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 

การตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรประมง จ านวน WAI 
ระดับความ

คิดเห็น 
สภาพแวดล้อมประมงมีความส าคัญต่อการคงอยู่ของ
ทรัพยากรประมง   

74 1.89 เห็นด้วยมาก 

การท าการประมงในระยะยาวจะดีข้ึนถ้าสิ่งแวดล้อมเหมาะสม   74 1.81 เห็นด้วยมาก 
ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เสถียรภาพ จะไม่มีสัตว์น้ า 74 1.79 เห็นด้วยมาก 
ทรัพยากรประมงส าคัญเฉพาะทางการประมงและการพักผ่อน 74 1.46 เห็นด้วย 
อยากให้รุ่นลูกหลานได้ใช้ทรัพยากรประมง 74 1.91 เห็นด้วยมาก 
ควรมีการห้ามท าการประมงในบางพื้นท่ีเพ่ือเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ า 

74 1.83 เห็นด้วยมาก 

ควรมีการจ ากัดการพัฒนาบางอย่างในแม่น้ าเพ่ือป้องกันน้ า
เน่าเสีย 

74 1.80 เห็นด้วยมาก 

ทรัพยากรประมงไม่มีคุณค่าต่อประชาชน 73 0.47 ไม่เห็นด้วย 
เฉลี่ย      1.62 เห็นด้วยมาก 
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   4.2.2 สถานภาพทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง          
มีความเห็นว่าสถานภาพทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในระดับดี ที่ค่า WAI=1.51 และ 1.35 
ตามล าดับ (ตารางที่ 49)  
 
ตารางท่ี 49 สภาพทรัพยากรประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม  
               2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
สภาพทรัพยากรประมง จ านวน WAI ระดับความคิดเห็น 
สภาพแวดล้อมประมงมีความส าคัญต่อการคงอยู่ของ
ทรัพยากรประมง   

74 1.51 ดี 

การท าการประมงในระยะยาวจะดีข้ึนถ้าสิ่งแวดล้อมเหมาะสม   74 1.35 ดี 
เฉลี่ย    1.43 ดี 
 
 4.2.3 การจัดการให้ทรัพยากรประมงดีขึ้น จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
ทรัพยากรจะดีข้ึนด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ามากที่สุด ที่ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ ไม่ท าการประมงผิดกฎหมาย 
และ ขุดลอกคลอง อย่าให้น้ าแห้ง ที่ร้อยละ 19.8 และ 13.2 ตามล าดับ (ตารางที่ 50) และควรปล่อยปลาในช่วง
หน้าฝน จะท าให้มีอัตรารอดเพ่ิมข้ึน  
 
ตารางท่ี 50 การจัดการให้ทรัพยากรประมงดีขึ้น จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การจัดการให้ทรัพยากรประมงดีขึ้น จ านวน ร้อยละ 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 51 56.0 
ก าหนดเขตอนุรักษ์เพ่ิม 1 1.1 
ขุดลอกคลอง อย่าให้น้ าแห้ง 12 13.2 
ไม่ท าผิดกฎหมายประมง 18 19.8 
จัดการน้ าเสีย และสารเคมี 4 4.4 
ร่วมมือกับภาครัฐในการจัดการประมง 4 4.4 
ลงโทษผู้ท าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง 1 1.1 
รวม 91 100.0 
 
5. ทัศนคติและการยอมรับของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 
 
 5.1 องค์กรและวิธีการ 
 5.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามี 2 กลุ่ม คือ 
ชาวประมงเองที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ที่ร้อยละ 98.6 และพ่อค้าคนกลาง ที่ร้อยละ 1.4 (ตารางที่ 51) 
จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ยังไม่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ประมง 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเกษตรที่ใช้น้ า เป็นต้น  
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ตารางท่ี 51 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559  
                 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน ร้อยละ 
ชาวประมง 73 98.6 
พ่อค้าคนกลาง 1 1.4 
รวม 74 100.0 
 
 5.1.2 องค์กรการจัดการประมงในท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า    
มีองค์การการจัดการประมงในท้องถิ่น ที่ร้อยละ 64.9 และไม่มีองค์การการจัดการประมงในท้องถิ่น ที่ร้อยละ 
35.1 (ตารางที่ 52) โดยมีหน่วยงานเข้ามาจัดการทรัพยากรประมง คือ กรมประมง ที่ร้อยละ 94.1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร้อยละ 3.9 และกรมชลประทาน ที่ร้อยละ 2.0 (ตารางที่ 53) โดยด าเนินการปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า ให้ความรู้ด้านกฎหมายประมง ตรวจวัดคุณภาพน้ า และการขุดลอกคูคลอง ซึ่งค่อนข้างประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งผลการศึกษาเหมือนกับการศึกษาของอ าพร และธีรวัฒน์ (2559) ในแม่น้ าปากพนัง     
ที่พบกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประมงในปัจจุบัน โดยด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ควบคุม
เครื่องมือและวิธีท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ก าหนดฤดูและพ้ืนที่ท าการประมง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ตอบว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหาสูง
ร้อยละ 46.6 รองลงมาคือกรมประมง ร้อยละ 45.3 (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 52 องค์การการจัดการประมงในท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
องค์การการจัดการประมงในท้องถิ่น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 26 35.1 
มี 48 64.9 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 53 องค์การการจัดการประมงในท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
องค์การการจัดการประมงในท้องถิ่น  จ านวน ร้อยละ 
กรมประมง 48 94.1 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 3.9 
กรมชลประทาน 1 2.0 
รวม 51 100.0 
 

 5.2 ความคิดเห็นด้านการจัดการประมง 
 5.2.1 ปัญหาของการจัดการประมงและการแก้ไขปัญหา จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ไม่อ านวย (แห้งแล้ง สารเคมี) ท าให้การจัดการไม่ประสบผลส าเร็จ ที่ร้อยละ 37.8 
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รองลงมาคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความส าคัญ และมีการท าการประมงผิดกฎหมาย ที่ร้อยละ 27.0 (ตารางที่ 54) 
โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือ ท าความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรและช่วยกันดูแล และไม่ท าการ
ประมงผิดกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ที่ร้อยละ 30.8 และขุดลอกคลอง ลดสารเคมี ที่ร้อยละ
26.9 (ตารางที่ 55)  

 
ตารางท่ี 54 ปัญหาของการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
               ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ปัญหาของการจัดการประมง  จ านวน ร้อยละ 
การรุกล้ าพ้ืนที่ของควาย 3 8.2 
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความส าคัญ 10 27.0 
มีการท าการประมงผิดกฎหมาย 10 27.0 
สภาพพ้ืนที่ไม่อ านวย (แห้งแล้ง สารเคมี) 14 37.8 
รวม 37 100.0 
  
ตารางท่ี 55 การแก้ปัญหาของการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การแก้ปัญหาของการจัดการประมง  จ านวน ร้อยละ 
ดูแลควายให้ดีขึ้น 3 11.5 
ท าความเข้าใจถึงความส าคัญและช่วยกันดูแล 8 30.8 
ไม่ท าการประมงผิดกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

8 
30.8 

ขุดลอกคลอง ลดสารเคมี 7 26.9 
รวม 26 100.0 

 
 5.2.2 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และการเคารพกฎหมายและมีการลงโทษอย่าง
จริงจัง เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการประมง ที่ร้อยละ 66.0 และ 34.0 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 56)  

 
ตารางท่ี 56 ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควน 
                ขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  จ านวน ร้อยละ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 33 66.0 
เคารพกฎหมายและมีการลงโทษอย่างจริงจัง 17 34.0 
รวม 50 100.0 
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 5.2.3 ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง       
มีความเห็นว่า ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของการจัดการประมงคือ การขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ชุมชน คนในชุมชนเอง และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร้อยละ 77.8 การฝ่าฝืนกฎหมาย ที่ร้อยละ 13.3 
และสภาพพ้ืนที่ไม่อ านวย ที่ร้อยละ 8.9 (ตารางที่ 57)  
 
ตารางท่ี 57 ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
                ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ปัญหาอุปสรรค  จ านวน ร้อยละ 
ขาดความร่วมมือ 35 77.8 
ฝ่าฝืนกฎหมาย 6 13.3 
สภาพพ้ืนที่ไม่อ านวย 4 8.9 
รวม 45 100.0 
 
 5.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการ
จัดการประมง ที่ร้อยละ 91.9 และไม่มีส่วนร่วม ที่ร้อยละ 8.1 (ตารางที่ 58) อย่างไรก็ตามมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ อยู่ระดับต่ า ที่ค่า WAI ระหว่าง 0.67-0.75 (ตารางที่ 59) จากผลการศึกษาความคิดเห็นด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง พบร้อยละของกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมน้อยกว่า
จากการศึกษาในแม่น้ าปากพนัง ที่กลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่มีส่วนร่วมสูงถึงร้อยละ 93.1 และไม่มีส่วนร่วม
เพียงร้อยละ 6.9 เท่านั้น (อ าพร และธีรวัฒน์, 2559) ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการจัดการ 
และในการใช้ประโยชน์ พบระดับการมีส่วนร่วมน้อยกว่าจากการศึกษาในแม่น้ าปากพนัง ที่พบระดับส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และในการจัดการในระดับมาก และในการใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด (อ าพร และธีรวัฒน์, 
2559)  แต่จากผลการศึกษามีส่วนร่วมสูงกว่าการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่กลุ่มตัวอย่างชาวประมงมีส่วนร่วมร้อย
ละ 62.6 และไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 37.4 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวประมงมีส่วนร่วมในปัจจัยต่างๆ ต่ ากว่า
การศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และในการจัดการปานกลาง และมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์มาก (อ าพร และคณะ, 2563) ทั้งนี้จากผลการศึกษาที่พบกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมน้อยในกระบวนการ
ตัดสินใจ และในการจัดการทรัพยากรประมง อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างชาวประมงไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากร หรือไม่มีโอกาส หรือไม่มีความรู้พอที่จะเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากร
ประมง ถึงแม้ว่ากรมประมงมีการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม และรัฐบาลได้มีนโยบาย
การกระจายอ านาจการจัดการทรัพยากรประมงไปทั่วประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพในแม่น้ า
ปากพนัง ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมงควรให้กลุ่มชาวประมง
ในฐานะเจ้าของทรัพยากรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการ โดยการจัดตั้งกลุ่มชาวประมง    
เพ่ือท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (อ าพร และธีรวัฒน์, 2559)   
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ตารางท่ี 58 การมีส่วนร่วมในการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
               ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การมีส่วนร่วม  จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 6 8.1 
มี 68 91.9 
รวม 74 100.0 
 
ตารางท่ี 59 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
               ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ  จ านวน WAI ระดับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 9 0.67 น้อย 
การมีส่วนร่วมในการจัดการ 9 0.67 น้อย 
การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 8 0.75 น้อย 
เฉลี่ย  0.69 น้อย 
 
6. ความคิดเห็นและการเสนอแนะชาวประมงในการจัดการทรัพยากรประมงในอนาคต 
 6.1 ความเข้าใจในการจัดการประมง 
 6.1.1 กฎและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งน้ า จากการสัมภาษณ์ พบว่า มีกฎและข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมในแหล่งน้ าที่เกี่ยวกับน้ าประปามากที่สุด ที่ร้อยละ 50.0 รองลงมาเกี่ยวกับการท าการ
ประมง ที่ร้อยละ 47.3 (ตารางที่ 60) และมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเหล่านี้ รวมทั้งกฎหมายอย่างเคร่งครัด     
ที่ค่า WAI=1.74 และ 1.75 ตามล าดับ (ตารางที่ 61)  
 
ตารางท่ี 60 กฎและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งน้ า จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควน        

ขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 

การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 
ไม่มี มี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การท าการประมง 39 52.7 35 47.3 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 71 95.9 3 4.1 
ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว 72 97.3 2 2.7 
น้ าประปา 37 50.0 37 50.0 
การขนส่งทางน้ า 66 89.2 8 10.8 
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ตารางท่ี 61 การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและกฎหมาย จ านวน WAI ระดับการปฏิบัติ 
การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ 62 1.74 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ตามข้อกฎหมาย 62 1.75 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เฉลี่ย  1.74 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 6.1.2 การยอมรับในหน่วยงานจัดการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับมาก
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมง ที่ค่า WAI>1.60 ยกเว้น NGOs และสถาบันการศึกษา         
ที่ยอมรับน้อย ที่ค่า WAI<1.60 (ตารางที่ 62) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างชาวประมงเห็นด้วยมากต่อกรมประมง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และชุมชนควรเป็น
หน่วยงานในการจัดการประมง (ค่า WAI=1.95, 1.58 และ 1.71 ตามล าดับ) (อ าพร และคณะ, 2563)  
 นอกจากนี้ผลความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ (อ าพร และธีรวัฒน์ , 2559)  
เกี่ยวกับหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการประมงในแม่น้ าปากพนัง ที่พบหน่วยงานหลัก 3 หน่วย คือ 1)           
กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
2490 การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งมี
บทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ากับกรมประมง และจัดหาพันธุ์สัตว์น้ ามาปล่อยในแหล่ง
น้ าที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า และ 3)  คณะกรรมการชุมชนหรือ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นองค์กรที่ชุมชนตั้งขึ้นจากคนในหมู่บ้าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการประมง
โดยร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และเฝ้าระวังเครื่องมือผิดกฎหมาย 
 
ตารางท่ี 62 การยอมรับในหน่วยงานจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การยอมรับในหน่วยงานจัดการประมง จ านวน WAI ระดับการยอมรับ 
กรมประมง 71 1.95 ยอมรับมาก 
กรมควบคุมมลพิษ 68 1.90 ยอมรับมาก 
กรมชลประทาน 69 1.88 ยอมรับมาก 
NGOs 67 1.60 ยอมรับน้อย 
อบต 73 1.62 ยอมรับมาก 
ชุมชน 72 1.72 ยอมรับมาก 
สถาบันการศึกษา 1 1.50 ยอมรับน้อย 
 
 6.1.3 การยอมรับในมาตรการการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับ
มากในทุกมาตรการการจัดการประมง ที่ค่า WAI>1.60 ยกเว้น มาตรการค่าอาชญาบัตร ที่ยอมรับน้อย ที่ค่า 
WAI<1.60 (ตารางที่ 63) จากผลการศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการจัดการทรัพยากรประมงใน
พรุควนขี้เสียน พบมีแนวโน้มค่อนข้างแตกต่างจากผลการศึกษาความคิดเห็นต่อมาตรการการจัดการประมงใน
ปัจจุบันในแม่น้ าปากพนังซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกับพรุควนเคร็งของอ าพร และธีรวัฒน์ (2559) ที่พบกลุ่มตัวอย่างเห็น
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ด้วยน้อยต่อมาตรการส่วนใหญ่ แต่สอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง
ชาวประมงแสดงความเห็นด้วยมากต่อทุกมาตรการ (ค่า WAI > 1.00) ยกเว้นมาตรการค่าอาชญาบัตรที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยน้อย (ค่า WAI = 0.97) (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 63 การยอมรับในมาตรการการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
               ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การยอมรับในมาตรการการจัดการ
ประมง จ านวน WAI ระดับการยอมรับ 
การห้ามท าการประมงในพ้ืนที่อนุรักษ์ 74 1.82 ยอมรับมาก 
การห้ามท าการประมงในฤดูวางไข่ 74 1.93 ยอมรับมาก 
ระยะเวลาห้ามท าการประมงในฤดูวางไข่ 74 1.85 ยอมรับมาก 
การห้ามเครื่องมือและวิธีการท าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น ขนาดตา การ
ใช้ไฟฟ้าและระเบิด เป็นต้น 

74 
1.99 ยอมรับมาก 

การบัญญัติบทลงโทษของกฎหมาย 74 1.93 ยอมรับมาก 
ค่าอาชญาบัตร 66 1.07 ยอมรับน้อย 
เฉลี่ย  1.76 ยอมรับมาก 
 
 6.1.4 ความคิดเห็นในผลของการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากในทุกผลของการจัดการประมง ที่ค่า WAI>1.60 (ตารางที่ 64) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาใน
พรุควนเคร็ง ที่พบกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในทุกผลของการจัดการประมง (อ าพร และคณะ, 2563) 
 
ตารางท่ี 64 ความคิดเห็นในผลของการจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน  
               ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดอืนกันยายน 2560 
 
ความคิดเห็นในผลของการจัดการประมง จ านวน WAI ระดับความคิดเห็น 
การท าการประมงช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีข้ึน             74 1.95 เห็นด้วยมาก 
ปริมาณผลจับเพิ่มข้ึน 74 1.78 เห็นด้วยมาก 
ปริมาณผลจับต่อชนิดเพ่ิมข้ึน                                                                                             74 1.79 เห็นด้วยมาก 
จ านวนชาวประมงเพ่ิมขึ้น                    74 1.70 เห็นด้วยมาก 
การประมงในพ้ืนที่ยั่งยืน 73 1.92 เห็นด้วยมาก 
การประมงควรมีการฟ้ืนฟูมากข้ึน 74 1.95 เห็นด้วยมาก 
การจัดการประมงร่วมเป็นทางเลือกที่ดี 70 1.91 เห็นด้วยมาก 
การก าหนดเขตอนุรักษ์เป็นผลดีต่อความ
ยั่งยืนของทรัพยากรประมง 

 
73 

 
1.92 

 
เห็นด้วยมาก 

เฉลี่ย  1.84 เห็นด้วยมาก 
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 6.1.5 การยอมรับในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับมากต่อ
กรมชลประทาน CORIN และกรมควบคุมมลพิษ ที่ค่า WAI>1.60 และยอมรับน้อยต่อเกษตรกร พ่อค้าสัตว์น้ า 
และผู้บริโภค (ตารางที่ 65)  
 
 ตารางท่ี 65 การยอมรับในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
                เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การยอมรับในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน จ านวน WAI ระดับการปฏิบัติ 
เกษตรกร/ การใช้สารเคมี การใช้น้ า 72 1.30 ยอมรับน้อย 
พ่อค้าสัตว์น้ า/ ราคา 73 1.34 ยอมรับน้อย 
ผู้บริโภค/ ราคา 73 1.52 ยอมรับน้อย 
กรมชลประทาน/ การขุดลอกคลอง 64 1.73 ยอมรับมาก 
CORIN/ การออกบัตรท าการประมง, การ
ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ 

 
72 

 
1.65 

 
ยอมรับมาก 

กรมควบคุมมลพิษ/ เฝ้าระวังคุณภาพน้ า 68 1.88 ยอมรับมาก 
เฉลี่ย  1.57 ยอมรับน้อย 
 
 6.2 การแนะน าการจัดการประมง 
 6.2.1 บริเวณควรเป็นเขตอนุรักษ์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นว่า บริเวณ
คลองหัวป่าเขียว เหมาะที่ควรเป็นเขตอนุรักษ์มากที่สุด ที่ร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ คลองเคร็ง และหน้าศูนย์
ศิลปาชีพ ที่ร้อยละ 22.9 (ตารางที่ 66)  
 
ตารางท่ี 66 บริเวณควรเป็นเขตอนุรักษ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม  
               2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
บริเวณควรเป็นเขตอนุรักษ์ จ านวน ร้อยละ 
ทางด าติดทะเลน้อย 3 6.3 
คลองเคร็ง 11 22.9 
หน้าศูนย์ศิลปาชีพ 11 22.9 
นอกพื้นที่ท าการประมง 8 16.7 
คลองหัวป่าเขียว 15 31.3 
รวม  100.0 

 
 6.2.2 หน่วยงานที่ควรจัดการประมง จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
หน่วยงานที่ควรจัดการประมงมากท่ีสุดคือ กรมประมง ที่ร้อยละ 16.1 รองลงมาคือ อบต. และชุมชน ที่ร้อยละ 
15.6 และ 15.4 ตามล าดับ (ตารางที่ 67) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในพรุควนเคร็ง ที่พบว่า    
กลุ่มตัวอย่างชาวประมงเห็นด้วยมากต่อกรมประมง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และชุมชนควรเป็น
หน่วยงานในการจัดการประมง (ค่า WAI=1.95, 1.58 และ 1.71 ตามล าดับ) (อ าพร และคณะ, 2563)  
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 นอกจากนี้ผลความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ (อ าพร และธีรวัฒน์ , 2559)  
เกี่ยวกับหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการประมงในแม่น้ าปากพนัง ที่พบหน่วยงานหลัก 3 หน่วย คือ 1) กรม
ประมงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งมีบทบาท
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ากับกรมประมง และจัดหาพันธุ์สัตว์น้ ามาปล่อยในแหล่งน้ าที่อยู่
ในเขตรับผิดชอบเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า และ 3)  คณะกรรมการชุมชนหรือ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นองค์กรที่ชุมชนตั้งขึ้นจากคนในหมู่บ้าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการประมง
โดยร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และเฝ้าระวังเครื่องมือผิดกฎหมาย 
 
ตารางท่ี 67 หน่วยงานที่ควรจัดการประมง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่างเดือน 
               ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
หน่วยงานที่ควรจัดการประมง จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มชาวประมง 64 14.7 
กรมประมง 70 16.1 
อบต. 68 15.6 
CORIN 54 12.4 
กรมควบคุมมลพิษ 56 12.8 
กรมชลประทาน 57 13.1 
ชุมชน 67 15.4 
รวม  100.0 

 
 6.2.3 กิจกรรมที่จะรักษาทรัพยากรประมงไว้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่า ทุกกิจกรรมตาม (ตารางที่ 68) มีความเป็นไปได้สูงของการจัดการประมงในอนาคต ที่ค่า WAI ระหว่าง       
0.67-0.96  
 
ตารางท่ี 68 กิจกรรมที่จะรักษาทรัพยากรประมงไว้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้เสียน ระหว่าง 
               เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
กิจกรรมที่จะรักษาทรัพยากรประมงไว้ จ านวน WAI ระดับความเป็นไปได้ 
ใช้เครื่องมือที่มีขนาดเหมาะสมเช่น ขนาดตา 64 0.93 สูง 
ไม่ท าการประมงในพ้ืนที่อนุรักษ์ 65 0.93 สูง 
ไม่ท าการประมงในฤดูวางไข่ 66 0.92 สูง 
ไม่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย 66 0.67 สูง 
ไม่ท าการประมงในช่วงระยะวางไข่ 65 0.93 สูง 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 67 0.96 สูง 
ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย 66 0.89 สูง 
ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพยากรประมง 66 0.95 สูง 
เฉลี่ย  0.89 สูง 
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 6.2.4 บทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า ทุกบทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น มีความเป็นไปได้สูง          
ที่ WAI>0.67 ยกเว้น การก าหนดราคาสัตว์น้ า และสนับสนุนทุนแก่ชาวประมง ที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
เป็นไปต่ า ที่ค่า WAI<0.67 (ตารางที่ 69)  
 
ตารางท่ี 69 บทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควน 
                ขี้เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 

บทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น จ านวน WAI ระดับความเป็นไปได้ 
การก าหนดราคาสัตว์น้ า 64 0.56 ต่ า 
สนับสนุนทุนแก่ชาวประมง 67 0.54 ต่ า 
ปล่อยปลา 67 0.83 สูง 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่น เครื่องมือผิด
กฎหมาย 

 
65 

 
0.89 

สูง 

ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 65 0.83 สูง 
เพ่ิมบทลงโทษผู้กระท าผิด 65 0.85 สูง 
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 66 0.77 สูง 
ปลูกจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรประมง 65 0.80 สูง 
เฉลี่ย  0.75 สูง 

 

 6.2.5 การเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประมงในอนาคต จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประมงในอนาคต ที่ค่าร้อยละมากกว่า 50 คือ การก าหนดเครื่องมือที่
เหมาะสม การก าหนดพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การก าหนดชนิดสัตว์น้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง (ตารางที่ 70)  
 

ตารางท่ี 70 การเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประมงในอนาคต จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพรุควนขี้
เสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 
การเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการ
ประมงในอนาคต 

ร่วม ไม่ร่วม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การก าหนดเครื่องมือที่เหมาะสม 53 71.6 21 28.4 
การก าหนดจ านวนเครื่องมือประมงที่
เหมาะสม 

 
37 

 
50.0 

 
37 

 
50.0 

การก าหนดจ านวนชาวประมง 10 13.5 64 86.5 
การควบคุมจ านวนผลจับ 15 20.3 59 79.7 
การก าหนดระยะเวลาท าการประมง 37 50.0 37 50.0 
การก าหนดพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 53 71.6 21 28.4 
การก าหนดชนิดสัตว์น้ าเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
51 

 
68.9 

 
23 

 
31.1 

การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรประมง 

 
55 

 
74.3 

 
19 

 
25.7 
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สรุปผลการศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนประมง 
 

 จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนชาวประมง พบมีสมาชิก 1-6 คน มีสมาชิกเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุตั้งแต่ 23-80 ปี เฉลี่ยเท่ากับ 50.0 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงของวัยกลางคนและสูงอายุ    เป็น
เพศชายที่ร้อยละใกล้เคียงกัน มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 82.4 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100 
ส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อที่ร้อยละ 91.9 ทั้งหมดใช้ภาษาไทยร้อยละ 100 ประกอบอาชีพหลักที่เป็นอาชีพอ่ืน เช่น 
ก่อสร้าง และรับจ้าง เป็นต้น ถึงร้อยละ 60.8 ประกอบอาชีพรองโดยท าการประมงสูงสุดร้อยละ 58.1 ผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นหัวหน้าครอบครัว และเป็นภรรยา ที่ร้อยละใกล้เคียงกัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว 
ที่ร้อยละ 85.6  
 
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมชาวประมง 
 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านธรรมดา ที่ร้อยละ 83.8 เป็นคนใน
พ้ืนที่ ที่ร้อยละ 75.7 ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ ร้อยละ 63.5 รายได้ของครัวเรือนชาวประมงอยู่ในช่วง 
2,900-30,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 11,082.4 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน โดยมี
รายได้อยู่ในช่วง 5,000-15,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนร้อยละ 70.3 มีเงินออมกับไม่มีเงินออมที่ร้อยละ
ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 58.1 และร้อยละ 41.9 ตามล าดับ มีการออมเงินกับกองทุนหมู่บ้านมากที่สุดร้อยละ 80.6 
แต่ร้อยละ 67.6 มีการกู้เงิน โดยกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 74.0 
นอกจากนี้ยังพบชนิดของวัสดุในการสร้างบ้านของครัวเรือนชาวประมงส่วนใหญ่เป็นซีเมนต์ และไม้ที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนพื้นและฝาผนังบ้าน  

 
3. ข้อมูลสภาวะการท าการประมง 
 
    กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท าประมง 1-50 ปี เฉลี่ย 20.7 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในช่วง 1-20 ปี ที่ร้อยละ 66.2 ใช้เรือยนต์เดินทางไปท าการประมงมากที่สุด ที่ร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ  
ใช้เรือพาย ที่ร้อยละ 39.2 ใช้ข่ายท าการประมงมากที่สุด ที่ร้อยละ 66.2 รองลงมาใช้ลอบ ที่ร้อยละ 16.2        
ที่เหลือใช้เบ็ด ยอ ลัน ลอม และอวน ที่ร้อยละ 4.1, 4.1, 2.7, 2.7 และ 4.1 ตามล าดับ ท าการประมงในฤดูฝน
มากอย่างเดียวมากที่สุด ที่ร้อยละ 81.1 ปัจจัยที่มีผลต่อผลจับปลาได้แก่ ข้างขึ้นข้างแรม ฤดูกาล และ
ประสบการณ์ท าการประมง กลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ 43.2 มีรายได้จากการประมงเป็นรายได้ทั้งหมดของ
ครัวเรือน รองลงมาคือ ร้อยละ 40.5 มีรายได้จากการท าประมงเป็นรายได้ของครัวเรือนน้อยกว่าร้อยละ 50 
ปลาที่จับได้โดยการขายปลาสดมากที่สุด ที่ร้อยละ 89.3 ที่เหลือไว้บริโภคในครัวเรือน และแปรรูป โดยขายปลา
ให้กับพ่อค้าคนกลางมากที่สุด ที่ร้อยละ 90.5 ราคาถูกตั้งโดยพ่อค้าคนกลางถึงร้อยละ 95.9 แต่ส่วนใหญ่ยัง
พอใจในราคาที่ขายได้ถึงร้อยละ 93.1 ส่วนการแปรรูปด าเนินการแปรรูปเป็นปลาแห้งร้อยละ 90.3 และเป็น
ปลาร้า ร้อยละ 9.7 และมักแปรรูปบางส่วนขายและบริโภคในครัวเรือน 
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4. ความคิดเห็นของชาวประมงต่อสภาพทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 
  
 4.1 สภาพทั่วไปของทรัพยากร 

 ปัญหาด้านทรัพยากรที่พบมากที่สุด คือ สัตว์น้ าลดลง ที่ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ น้ าเสียและ
สารเคมี ที่ร้อยละ 17.5 และปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการแก้ไข ที่ร้อยละ 80.0 รองลงมาแก้ไขโดยการปล่อย
ปลา ที่ร้อยละ 17.1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีชนิดสัตว์น้ าที่หายจากอดีต ที่ร้อยละ 33.8 และไม่มีสัตว์น้ า
ที่หายไปร้อยละ 66.2 โดยชนิดสัตว์น้ าที่หายไป เช่น ปลาดุกล าพัน ปลากระทิง เต่า ตะพาบน้ า และปลาพรม 
เป็นต้น แต่มีสัตว์น้ าชนิดใหม่ ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลากราย ปลาสวาย ปลากดเหลือง      
ปลานิล ปลากระแห ปลากดทะเล และปลานวลจันทร์เทศ เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมาจากกรมประมงน ามาปล่อย     
มากับน้ าท่วม และหลุดจากบ่อที่ชาวบ้านเลี้ยง อย่างไรก็ตามแม้ทรัพยากรลดลงแต่ยังเสมอตัวจากการท าประมง          
ที่ร้อยละ 47.3 รองลงมาลดลงและขาดทุนร้อยละ 33.8 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าทรัพยากร
ประมงควรมีความยั่งยืน ที่ร้อยละ 71.6 และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านกฎหมายประมงร้อยละ 100 ได้แก่  ห้าม
ใช้ข่ายตาถี่ ห้ามระเบิดปลา ห้ามใช้ยาเบื่อเมา และห้ามจับปลาฤดูวางไข่ โดยรับรู้จากเจ้าหน้าที่ประมงมากท่ีสุด 
ที่ร้อยละ 59.7 รองลงมาคือ จากเพ่ือน ญาติ ที่ร้อยละ 28.6  
 4.2 ความเข้าใจต่อทรัพยากรประมง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยมากถึงความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรประมงใน
หัวข้อสภาพแวดล้อมประมงมีความส าคัญต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมง หัวข้อการท าการประมงในระยะ
ยาวจะดีขึ้นถ้าสิ่งแวดล้อมเหมาะสม หัวข้อถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เสถียรภาพ จะไม่มีสัตว์น้ า หัวข้ออยากให้รุ่น
ลูกหลานได้ใช้ทรัพยากรประมง หัวข้อควรมีการห้ามท าการประมงในบางพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
และในหัวข้อควรมีการจ ากัดการพัฒนาบางอย่างในแม่น้ าเพ่ือป้องกันน้ าเน่าเสีย ที่ค่า WAI>1.60 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่าสถานภาพทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในระดับดี ที่ค่า WAI=1.51 และ 1.35 
ตามล าดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าทรัพยากรจะดีขึ้นด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ามากที่สุด ที่ร้อย
ละ 56.0 รองลงมาคือ ไม่ท าการประมงผิดกฎหมาย และ ขุดลอกคลอง ที่ร้อยละ 19.8 และ 13.2 ตามล าดับ  
 
5. ทัศนคติและการยอมรับของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 
 
 5.1 องค์กรและวิธีการ 
 5.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามี 2 กลุ่ม คือ ชาวประมงเองที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรง ที่ร้อยละ 98.6 และพ่อค้าคนกลาง ที่ร้อยละ 1.4  
 5.1.2 องค์การการจัดการประมงในท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีองค์การการจัดการ
ประมงในท้องถิ่น ที่ร้อยละ 64.9 และไม่มีองค์การการจัดการประมงในท้องถิ่น ที่ร้อยละ 35.1 โดยมีหน่วยงาน
เข้ามาจัดการทรัพยากรประมง คือ กรมประมง ที่ร้อยละ 94.1  

 5.2 ความคิดเห็นด้านการจัดการประมง 
 5.2.1 ปัญหาของการจัดการประมงและการแก้ไขปัญหา กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ไม่
อ านวย (แห้งแล้ง สารเคมี) ท าให้การจัดการไม่ประสบผลส าเร็จ ที่ร้อยละ 37.8 รองลงมาคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้
ความส าคัญ และมีการท าการประมงผิดกฎหมาย ที่ร้อยละ 27.0 โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือ ท าความเข้าใจ
ถึงความส าคัญของทรัพยากรและช่วยกันดูแล และไม่ท าการประมงผิดกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ที่ร้อยละ 30.8 และขุดลอกคลอง ลดสารเคมี ที่ร้อยละ 26.9  
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 5.2.2 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการประมง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า    
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และการเคารพกฎหมายและมีการลงโทษอย่างจริงจัง เป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการประมง ที่ร้อยละ 66.0 และ 34.0 ตามล าดับ 
 5.2.3 ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของการจัดการประมง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ปัญหาอุปสรรค
ที่ส าคัญของการจัดการประมงคือ การขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชน คนในชุมชนเอง และ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร้อยละ 77.8 การฝ่าฝืนกฎหมาย ที่ร้อยละ 13.3 และสภาพพ้ืนที่ไม่อ านวย           
ที่ร้อยละ 8.9  
  5.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการประมง กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการประมง ที่ร้อยละ 
91.9 และไม่มีส่วนร่วม ที่ร้อยละ 8.1 อย่างไรก็ตามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยู่ระดับต่ า ที่ค่า WAI ระหว่าง 
0.67-0.75  
 
6. ความคิดเห็นและการเสนอแนะชาวประมงในการจัดการทรัพยากรประมงอนาคต 
 
 6.1 ความเข้าใจในการจัดการประมง 
 6.1.1 กฎและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมในแหล่งน้ า จากการสัมภาษณ์ พบเกี่ยวกับน้ าประปา
มากที่สุด ที่ร้อยละ 50.0 รองลงมาเกี่ยวกับการท าการประมง ที่ร้อยละ 47.3 และมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
เหล่านี้ รวมทั้งกฎหมายอย่างเคร่งครัด ที่ค่า WAI=1.74 และ 1.75 ตามล าดับ 
 6.1.2 การยอมรับในหน่วยงานจัดการประมง กลุ่มตัวอย่างยอมรับมากในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการประมง ที่ค่า WAI>1.60 ยกเว้น NGOs และสถาบันการศึกษา ที่ยอมรับน้อย ที่ค่า WAI<1.60  
 6.1.3 การยอมรับในมาตรการการจัดการประมง กลุ่มตัวอย่างยอมรับมากในทุกมาตรการการ
จัดการประมง ที่ค่า WAI>1.60 ยกเว้น มาตรการค่าอาชญาบัตร ที่ยอมรับน้อย ที่ค่า WAI<1.60 
 6.1.4 ความคิดเห็นในผลของการจัดการประมง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในทุกผลของการ
จัดการประมง ที่ค่า WAI>1.60  
 6.1.5 การยอมรับในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน กลุ่มตัวอย่างยอมรับมากต่อกรมชลประทาน CORIN 
และกรมควบคุมมลพิษ ที่ค่า WAI>1.60 และยอมรับน้อยต่อเกษตรกร พ่อค้าสัตว์น้ า และผู้บริโภค   
 6.2 การแนะน าการจัดการประมง 
 6.2.1 บริเวณควรเป็นเขตอนุรักษ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า บริเวณคลองหัวป่าเขียว    
เหมาะที่ควรเป็นเขตอนุรักษ์มากที่สุด ที่ร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ คลองเคร็ง และหน้าศูนย์ศิลปาชีพ            
ที่ร้อยละ 22.9  
 6.2.2 หน่วยงานที่ควรจัดการประมง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า หน่วยงานที่ควรจัดการประมง
มากที่สุดคือ กรมประมง ที่ร้อยละ 16.1 รองลงมาคือ อบต. และชุมชน ที่ร้อยละ 15.6 และ 15.4 ตามล าดับ 
 6.2.3 กิจกรรมที่จะรักษาทรัพยากรประมงไว้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ทุกกิจกรรมมีความ
เป็นไปสูงของการจัดการประมงในอนาคต ที่ค่า WAI ระหว่าง 0.67-0.96  
 6.2.4 บทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า       
ทุกบทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงท่ีควรจะเป็น มีความเป็นไปได้สูง ที่ WAI>0.67 ยกเว้น        การ
ก าหนดราคาสัตว์น้ า และสนับสนุนทุนแก่ชาวประมง ที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเป็นไปได้ต่ า ที่ค่า WAI<0.67  
 6.2.5 การเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประมงในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเข้าร่วมใน
กิจกรรมการจัดการประมงในอนาคตที่ค่าร้อยละมากกว่า 50 คือ การก าหนดเครื่องมือที่เหมาะสม การก าหนด
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พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การก าหนดชนิดสัตว์น้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรประมง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
  จากผลการศึกษาเศรษฐกิจสังคม และการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ชุ่มน้ าพรุควนขี้เสียน 
จังหวัดพัทลุง คณะผู้วิจัยสามารถน าเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงในพรุควนขี้เสียนเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในตัวทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และผู้ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
 
  จากผลการศึกษาที่พบปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง และปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิด
กฎหมายเป็นปัญหาหลัก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ดังนี้  
 1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าทั้งชนิดที่เติบโตได้ง่ายและชนิดพันธุ์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือเพ่ิมผลผลิต 
เพ่ิมความหลากหลาย และเพ่ิมรายได้ให้ชาวประมง โดยในส่วนของพันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อยควรเป็นชนิดที่ชุมชน
ต้องการ 
 1.2 ช่วยกันดูแลและเฝ้าระวังผู้ที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสการฟ้ืนฟูของทรัพยากรประมง โดยควรมีการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน กรมประมง องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  
2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง 
 
 จากผลการศึกษาที่พบกลุ่มตัวอย่างชาวประมงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และในการจัดการทรัพยา
กรประมงที่ระดับการมีส่วนร่วมน้อย และจากผลการศึกษาที่พบกลุ่มตัวอย่างชาวประมงแสดงความเห็นด้วย
มากต่อทุกมาตรการในการจัดการที่รัฐด าเนินการอยู่ รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่มีความเห็นเข้า
ร่วมในกิจกรรมการจัดการประมงในอนาคต ดังนั้น 

2.1 การสร้างระดับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบด้านการจัดการประมงกับ
ชุมชนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ โดยเฉพาะการเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการด าเนินการจัดการประมง 

 2.2 ควรมีการส่งเสริมและท าความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎมายและมาตรการจัดการ
ประมงต่างๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก่ชุมชนเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่ชุมชนจะได้เข้าใจและน าไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องในการดูแลทรัพยากรในชุมชน  
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถาม 
การจัดการทรัพยากรประมงและเศรษฐกิจ สังคมชาวประมงในพื นที่ชุ่มน  าพรุควนขี เสียน  

จังหวัดพัทลุง 
รหัสผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………….. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………. 
วันที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………….. 
ที่อยู่ครัวเรือน…………………………………………………………………….. 
 
 
แบบสัมภาษณ์มี 6 ส่วน 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนประมง 
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม 
3. ข้อมูลด้านสภาวะท าการประมง 
4. ข้อมูลความคิดเห็นในทรัพยากรประมง 
5. ข้อมูลความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 
6. ข้อมูลการคิดเห็นและการเสนอแนะการจัดการทรัพยากรประมงในอนาคต 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนประมง 
 
1-8. อายุ เพศ ความเชื่อ การศึกษา ศาสนา ภาษา อาชีพและสมาชิก: 
 

สมาชิกใน
ครัวเรือน* 

อาย ุ เพศ การศึกษา  
 (อายุมากกว่าสิบหก) 

ศาสนา ความเชื่อ ภาษา อาชีพหลัก อาชีพรอง 

         
         
         
         
         
         
         
         
*identify all living in house by name or role  (e.g. grandmother) 

 
9. สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์         1_09 
 O 1. หัวหน้าครอบครัว    O 2. ภรรยา                        O 3. ลูกหลาน 

O 4. ญาติ     O 5. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)……………………… 
10. สถานภาพสมรส      1_10 

O 1. โสด    O 2. แต่งงาน  
O 3. หย่า              O 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 
11. สถานภาพด้านสังคม    2_11 

O 1. ผู้น าชุมชน     O 2. ชาวบ้านธรรมดา O 3. คณะกรรมการหมู่บ้าน
  O 4. คณะกรรมการกลุ่มต่างๆของหมู่บ้าน O 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………… 
12. ภูมิล าเนาเดิม     2_12 

O 1. เป็นคนในพ้ืนที่   
O 2. ย้ายมาจากที่อ่ืน (โปรดระบุ)…………… d2_122……… 

 ย้ายมาเพราะ………………………………… d2_12……………….. 
13. เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆในหมู่บ้านบ้างหรือไม่   2_13                

O 1. ไม่  
O 2. ใช่ (โปรดระบุ)…………………… d2_13…….. 

14. มีกลุ่มเกี่ยวกับประมงในหมู่บ้านหรือไม่         2_14 
 O 1. ไม่               

O 2. ใช่ (โปรดระบุ)…………d2_14……………..จ านวนสมาชิก……n2_14……….คน 
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15. รายได้ของครัวเรือนทั้งหมด……………2_15………………………….. บาท/เดือน 
15.1 รายได้หลักมาจากไหน................2_151................จ านวน…….…d2_151…บาท/เดือน 
15.2 รายได้รองมาจากไหน………….2_152….……...จ านวน………d2_152…บาท/เดือน 

16. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน……2_16………….บาท/เดือน 
 
17. ได้ออมเงินบ้างหรือไม่          2_17 

O 1. ไม่ 
O 2. ได้ ออมยังไง...................... d2_17 ......................................... 

18. ได้กู้ยืมเงินบ้างหรือไม่      2_18 
 O 1. ไม่ 

O 2.ยืม จากที่ไหน……w2_18……....จ านวน…n2_18…บาท ดอกเบี้ย……p2_18……% 
19. วัสดุสร้างบ้าน     
 19.1. หลังคา O 1. กระเบื้อง    O 2. สังกะสี     O 3. ไม้  O 4. จาก       2_191 
 19.2. ผนัง O 1. กระเบื้อง    O 2. อิฐ/ปูน            O 3. ไม้             O 4. จาก/ไม้ไผ่     2_192 
 19.3 หน้าต่าง O 1. แก้ว   O 2. ไม้  O 3.  โล่ง       O 4. ไม่มี     2_193 

 19.4 พ้ืน O 1. กระเบื้อง   O 2. ไม้                           O 3. ปูน           O 4. ไม้ไผ่    O 5. ดิน  
2_194 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาวะท าการประมง 
 
ข้อมูลการท าประมง 
 
20. ประสบการณ์ท าประมง………ปี     3_20 
21. เคยท าการประมงที่ไหนมาก่อนท าที่นี่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  3_21 

O 1. แม่น้ า ล าคลอง ที่ไหน …………d3_211………. 
O 2. พ้ืนที่ท าการเกษตร  
O 3. อ่างเก็บน้ า ที่ไหน…………d3_213………. 
O 4. อ่ืนๆ ระบุ…………d3_214…… 

22. ยานพาหนะที่ไปท าการประมง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     3_22 
O 1. รถยนต์              O 2. จักรยานยนต์   O 3. จักรยาน    

  O 4. เรือ     O 5. เรือยนต์                 O 6. เดิน 
   O 7. อ่ืนๆ ระบุ………… 
23. บุคคลในครัวเรือนที่ท าการประมง    3_23 

O 1. อายุน้อยกว่า 8 ปี… d3_231……คน           O 2. 8-14 ปี…… d3_232………คน 
O 3. 15 - 64 ปี….. d3_233………คน          O 4. มากกว่า 64 ปี…… d3_234……คน 

24. ไปท าการประมงด้วยกันหรือไม่    3_24 
O 1. ไม่     O 2. ด้วยกัน
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25-31: เครื่องมือท าการประมง, พ้ืนที่ท าการประมง, ช่วงเวลาท าการประมง, ผลการจับ, ราคาปลา, รายได้, ต้นทุน 
 

เครื่องมือประมง พื้นที่ท าการ
ประมง 

ช่วงเวลาท าการประมง ผลจับ ราคา (บาท
ต่อ กก.) 

รายได้ (บาท
ต่อวัน) 

ต้นทุน (บาท) 
ขนาด (ตา 
ยาว เป็น

ต้น) 

จ านวน ฤดูท าการ
ประมง 

เดือนที่
ท าการ
ประมง 

จ านวน
วันท่ีท า

การ
ประมง

ต่อ
สัปดาห ์

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
ท าการ
ประมง
ต่อวัน 

ชนิด กก.ต่อวัน เครื่องมือเสริม น้ ามัน อื่นๆ 
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32. ปัจจัยที่มีต่อผลจับ 
 

ปัจจัย ไม่มผีล  0 มีผล 1 เหตุผล 
1. ข้างขึ้นข้างแรม  3_321   d3_321 
2. สภาพพื้นที่  3_322   d3_322 
3. ฤดูกาล   3_323   d3_323 
4. การห้ามท าการประมงในฤดูวางไข่ 3_324   d3_324 
5. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 3_325   d3_325 
6. ประสบการณ์ท าการประมง 3_326   d3_326 
7. การลงแรงประมง 3_327   d3_327 
8. อื่นๆ… 3_328   d3_328 

 
33.รายได้จากการประมง   3_33 

O 1. เป็นทั้งหมดของครัวเรือน……………d3_331………………บาทต่อเดือน 
O 2. เป็นรายได้ของครัวเรือนมากกว่า 50%………d3_332…………บาทต่อเดือน 
O 3. เป็นรายได้ของครัวเรือนน้อยกว่า 50%………d3_333…………บาทต่อเดือน 

34. สรุปรายได้ในรอบปีที่ผ่านมา  3_34    
O 1. รายได้ < รายจ่าย 
O 2. รายได้ = รายจ่าย  
O 3. รายได้  > รายจ่ายและสามารถออมได้ 
O 4. รายได้ > รายจ่ายแต่ไม่มีออม 

35.ในรอบปีที่ผ่านมารายได้เป็นอย่างไร     3_35 
O 1. คงท่ี (ข้ามไปข้อ 38) 
O 2. ไม่คงท่ี    เพ่ิมหรือลด 

36. อะไรเป็นปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 
36.1. จ านวนผลจับ  3_361 

O 1. การเปลี่ยนของธรรมชาติ 361_1     O 2. การห้ามท าการประมง   361_2      O 3. ฤดู 
361_3             

O 4. เครื่องมือ 361_4 O 5. อ่ืน ระบุ…………………361_5 
36.2. ต้นทุนการท าการประมง    3_362 

O 1. เครื่องมือ 362_1 O 2. ตลาด พ่อค้าคนกลาง  362_2 
O 3. น้ ามัน 362_3 O 4. อ่ืนๆ ระบุ……………………362_4 

36.3. ราคาผลจับ 3_363 
O 1. จ านวนผลจับ  363_1   O 2. ตลาด พ่อค้าคนกลาง 363_2    O 3. จ านวนชาวประมง 363_3              
O 4. ฤดู 363_4                  O 5. อ่ืนๆ ระบุ…………………363_5 

36.4. อ่ืนๆ ระบุ………………………....3_364 
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37. การเปลี่ยนแปลงรายได้ในรอบปี  
 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได ้

 
ไม่เปลี่ยน 

เปลี่ยน 
หน้าแล้ง ต้นฝน ฝน 

1. ผลจับ 3_371     
2. ต้นทุน 3_372     
3. ราคาผลผลิต 3_373     
4. อื่นๆ ระบุ 3_374     
ผล 
 

 O 1.ก าไร 
O 2. เสมอตัว 
O 3. ขาดทุน 
H3_37 

O 1.ก าไร 
O 2. เสมอตัว 
O 3. ขาดทุน 
W3_37 

O 1.ก าไร 
O 2. เสมอตัว 
O 3. ขาดทุน 
R3_37 

 
* จัดล าดับการเปลี่ยนแปลง : 1 = น้อย  2 = ปานกลาง 3 =  มาก 
 
38. จัดการปลาที่ได้อย่างไร   
             O 1. ขายสด………3_381……. %       O 2. บริโภค………………3_382……....%       

      O 3. แปรรูป………3_383……. % O 4. เลี้ยงต่อ………3_384…………...% 
39. ขายสด 3_39  

O 1. ขายด้วยตัวเอง O 2. ผ่านพ่อค้าคนกลาง O 3. อ่ืนๆ ระบุ…………………….. 
40. รูปแบบการขาย   3_40 

O 1. แยกขนาด     O 2. ไม่แยก (ข้ามไป 41) 
41. ราคา 

 

ชนิด 
แยกขนาด  1 ไม่แยก  0 

ขนาด (ซม.) ราคา (บาทต่อ กก.) ราคา (บาทต่อ กก.) 
1.  3_411 s3_411 p3_411  
2.  3_412 s3_412 p3_412  
3.  3_413 s3_413 p3_413  
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    



83 
 

 

42. ใครเป็นคนตั้งราคา  3_42     
O 1. ตัวเอง           O 2. ผู้ซื้อ   O 3. ตกลงราคา 

43. รู้ราคาก่อนขายหรือไม่ 3_43    
O 1. ไม่รู้       O 2. รู้ 

44. เปรียบเทียบราคาขายจริงกับราคาที่รู้มา 3_44   
O 1. สูงกว่า       O 2. ต่ ากว่า   O 3. เท่ากัน 

45. พอใจราคาท่ีขายหรือไม่  3_45 
O 1. พอใจ      O 2. ไม่พอใจ   O 3. เฉย 

 
การแปรรูป 
 
46. มีการแปรรูปหรือไม่ 3_46 

O 1. ไม่มี  
O 2. มี แปรรูปเป็น………………d3_46………  

47. แปรรูปเพื่อ  3_47 
O 1. ขาย ……………d3_47…….  O 2. บริโภค 

 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อทรัพยากรประมง 
สถานทั่วไปของทรัพยากรประมง 
 
48. คุณคิดว่าทรัพยากรประมงมีปัญหาหรือไม่ 3_48 

O 1. ไม่มี (ข้ามไป 50)   O 2. มี  
49. ปัญหาอะไร 

1...…………………… 4_491……………………………………….. 
2………………………4_492……………………………………. 
3………………………4_493………………………………………. 
4………………………4_494………………………………………. 
5………………………4_495………………………………………. 

50. ใครแก้ปัญหา 
1...……………………… 4_501…………………………………….. 
2…………………………4_502……………………………………. 
3…………………………4_503……………………………………. 
4…………………………4_504……………………………………. 
5…………………………4_505……………………………………. 

51. คุณคิดว่ามีชนิดปลาหายไปบ้างหรือไม่  4_51 
O 1. ไม่มี 
O 2. มี ระบุชนิด…………………d4_512…………………………………….. 

            สาเหตุเพราะ.................................... d4_51....................................................... 
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52. มีชนิดปลาใหม่ๆบ้างหรือไม่ 4_52 
O 1. ไม่มี 
O 2. มี ระบุชนิด…………………d4_522………………………………… 

            สาเหตุเพราะ....................................... d4_52.............................................. 
53. คุณคิดอย่างไรกับทรัพยากรประมงในพรุควนขี้เสียน 4_53 
     O 1. ลดลงและขาดทุน  O 2. ลดลงแต่เสมอตัว O 3. ลดลงแต่ยังได้ก าไร   
 O 4. เพ่ิมขึ้น   O 5. ไม่เปลี่ยนแปลง  

เพราะ................................ d4_53...................................................... 
54. การลดลงของสัตว์น้ ามีผลต่อคุณอย่างไร 4_54 

O 1. ไม่มี   O 2. เล็กน้อย   O 3. มาก 
55. หลังการสร้างประตูระบายน้ าจ านวนสัตว์น้ าเปลี่ยนแปลงอย่างไร 4_55 

O 1. ลดลงเล็กน้อย  O 2. ลดลงมาก   O 3. เพ่ิมเล็กน้อย  
O 4. เพ่ิมมาก   O 5. คงท่ี 

เพราะ………………………………d4_55…………………………………………… 
56. หลังการสร้างประตูฯคุณได้ย้ายไปท าการประมงท่ีอ่ืนบ้างหรือไม่ 

4_561 O 1. ไม่ เพราะ…………………… d4_561…………………………………  
4_562 O 2. ย้าย เพราะ……………d4_562………….ที่ไหน…………w4_562………… 

57. ในความคิดสัตว์น้ าควรจะมีแบบยั่งยืนหรือไม่ 4_57 
O 1. ควร  O 2. ไม่ควร   O 3. เฉยๆ 

ใครควรจัดการ................................................................ 
d4_57..........................................................................  
58.  คุณรู้กฎหมายประมงบ้างหรือไม่  4_58 

O 1. ไม่รู้  
O 2. รู้ ระบุ………………………d4_58……………………………………….. 

59. รู้จากไหน  4_59 
O 1. ผู้ค้าสัตว์น้ า  O 2. เจ้าหน้าที่ประมง           O 3. เพ่ือน ญาติ 

60. เคยท าการประมงผิดกฎหมายหรือไม่ 4_60 
O 1. ไม่เคย  
O 2. เคย ระบุประเภท………………d4_60……………………………………………. 

61. ใครมักท าผิดกฎหมาย (ระบุกิจกรรม) 
O 1. ชาวประมงคนอ่ืน………………………4_601……………………………………. 
O 2. ญาติ…………………………………4_602…………………………………….. 
O 3. ชาวประมงจากข้างนอก…………………4_603………………………………… 
O 4. แขก…………………………………4_604……………………………………. 
O 5. นักท่องเที่ยว…………………………4_605…………………………………… 
O 6. เจ้าหน้าที่รัฐ…………………………4_606………………………………… 
O 7. ตัวท่านเอง……………………………4_607………………………………. 
O 8. อ่ืนๆ ระบุ……………………………4_608…………………………………… 
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ความเข้าใจต่อทรัพยากรประมง 
 
62. ความตระหนักต่อคุณค่าทรัพยากรประมง 
      เห็นด้วยมาก (5); เห็นด้วย (4); เฉยๆ (3); ไม่เห็นด้วย (2); ไม่เห็นด้วยมากๆ (1). 
 

4_62a........a) สภาพแวดล้อมประมงมีความส าคัญต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมง   
4_62b ........b) การท าการประมงในระยะยาวจะดีข้ึนถ้าสิ่งแวดล้อมเหมาะสม   
4_62c ........c) ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เสถียรภาพ จะไม่มีสัตว์น้ า 
4_62d........d) ทรัพยากรประมงส าคัญเฉพาะทางการประมงและการพักผ่อน 
4_62e........e) อยากให้รุ่นลูกหลานได้ใช้ทรัพยากรประมง  
4_62f........f) ควรมีการห้ามท าการประมงในบางพื้นท่ีเพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
4_62g........g) ควรมีการจ ากัดการพัฒนาบางอย่างในแม่น้ าเพ่ือป้องกันน้ าเน่าเสีย 
4_62h........h) ทรัพยากรประมงไม่มีคุณค่าต่อประชาชน 
 

63. ความเข้าใจในสภาพทรัพยากรประมง, คุณคิดว่าสภาพทรัพยากรตอนนี้เป็นอย่างไร,  
ดีมาก (5), ดี (4), ธรรมดา (3), ไม่ดี (2), ไม่ดีมาก (1): 

63.1 สิ่งแวดล้อมประมง.......... 4_631 
63.2 ทรัพยากรประมง…..........4_632 
  

64. คุณคิดว่าท าอย่างไรให้ทรัพยากรประมงดีขึ้น 5 อย่างตามล าดับ 
     1……………4_641………; 2. ……………4_642……..; 3. …………4_643………..;     
     4. …………4_644………..…; 5. ………………4_645…………. 
 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 
 
องค์กรและวิธีการ 
 
65. คุณคิดว่าใครบ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรประมง............... 5_65.................................. 
66. มีกลุ่มชาวประมงหรือไม่   5_66 
            O 1. ไม่มี  
   O 2. มี     ชื่อกลุ่ม………………………d5_66……………………..............    
                   กิจกรรม……………………a5_66………………………………… 
67. มีองค์กรในท้องถิ่นส าหรับการจัดการทรัพยากรประมงหรือไม่ 5_67 

O 1. ไม่มี    O 2. มี  
68. ถ้ามีคือองค์กรใด   5_68 

O 1. กรมประมง         O 2. NGOs            O 3. กลุ่มชุมชน 
O 4. กลุ่มการจัดการประมงร่วม  O 5. อ่ืนๆ ระบุ…………………………………… 
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69. ผลส าเร็จของการจัดการทรัพยากรประมงที่ผ่านมา  
 

ช่ือองค์กร วิธีการ ระดับของความส าเร็จ* เหตุผล 
O5_691 M5_691 F5_691 C5_691 
O5_692 M5_692 F5_692 C5_692 
O5_693 M5_693 F5_693 C5_693 
    
    
    
    

 
* ดีมาก (5), ดี (4), เฉยๆ (3), เลว (2), เลวมาก (1) 
 
ความคิดเห็น 
 
70. อะไรที่เป็นปัญหาของการจัดการประมงในพรุควนขี้เสียน  

1. ……………………………………………………………. 5_701 
2. …………………………………………………………..…5_702 

71. ควรจะแก้ปัญหาอย่างไรจากปัญหาข้างบน  
1………………………………………………………………5_711 
2. …………………………………………………………….5_712 

72. อะไรที่เป็นปัญหาที่ก าลังเผชิญในชุมชน  
1…………………………………………………………….… 5_721 
2. ……………………………………………………………..5_722 

73. คุณคิดว่าอะไรที่ท าให้การจัดการประมงประสบผลส าเร็จ  
  1………………………………………………………………5_731 
  2. …………………………………………………………….5_732 
74. คุณคิดว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการจัดการประมงท่ีท าให้ไม่ส าเร็จ  
  1………………………………………………………………5_741 
  2. ……………………………………………………………..5_742 
 
การมีส่วนร่วม 
 
75. มีสมาชิกในครอบครัวท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่............. 5_75....... 
      ชื่อองค์กร............. d5_75.................. 
 
76ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงหรือไม่  5_76 

O 1. ไม่มี   O 2. มี 
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77. ถ้ามีโปรดให้คะแนนระดับการมีส่วนร่วมจาก 1 ถึง 5 (1=ไม่มีการร่วม, 5= ร่วมเต็มที่) 
 77.1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ………………………….. 5_771 
         77.2. การมีส่วนร่วมในการจัดการ……………………………5_772 
 77.3 การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์………………5_773         77.4 อ่ืนๆ 
ระบุ……………………………5_774 

 
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและการแนะน าของชาวประมงในการจัดการทรัพยากรประมงในอนาคต 
 
ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรประมง 
 
78. มีกฎและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้หรือไม่ (ตอบมีหรือไม่มี): การท าการ
ประมง…5_781……;    
      การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า…5_782……; ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว……5_783…; น้ าประปา…5_784.;    
      การขนส่งทางน้ า…5_785……. 
 
79. ชาวบ้านปฏิบัติตามกฎหรือข้อปฏิบัติของการจัดการประมงหรือไม่, ให้คะแนน 1 ถึง 5 (1= ไม่ปฏิบัติตาม, 
5= ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)……………………………... 5_79 
 
80. มีการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่, ให้คะแนน 1 ถึง 5 (1= ไม่ปฏิบัติตาม, 5= ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด)…………………………………... 5_80 
81. การยอมรับในหน่วยงานจัดการประมง 
 

หน่วยงาน เห็นด้วย
มาก  

เห็นด้วย
เล็กน้อย 

เฉยๆ 
 

ไม่เห็นด้วย
เล็กน้อย 

ไม่เห็นด้วย
มาก 

เหตุผล 

1. กรมประมง 5_811 5 4 3 2 1 d5_811 
2. กรมควบคุมมลพิษ 5_812      d5_812 
3. กรมชลประทาน 5_813      ” 
4. คลอริน 5_814      ” 
5. NGOs 5_815      ” 
4. อบต 5_816      ” 
5. ชุมชน 5_817      ” 
6. อื่นๆ ระบ…ุ…5_818……      ” 
7. อื่นๆ ระบ…ุ5_819……      ” 
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82. การยอมรับในมาตรการการจัดการประมง 
 

มาตรการ เห็น
ด้วย
มาก 

เห็นด้วย
เล็กน้อย 

เฉยๆ ไม่เห็นด้วย
เล็กน้อย 

ไม่เห็น
ด้วยมาก 

เหตุผล 

1. การห้ามท าการประมงในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 5_821      d5_821 
2. การห้ามท าการประมงในฤดูวางไข่ 5_822      ” 
3. ระยะเวลาห้ามท าการประมงในฤดูวางไข่ 5_823      ” 
4. การห้ามเครื่องมือและวิธีการท าการประมงที่ผิด
กฎหมาย เช่น ขนาดตา การใช้ไฟฟ้าและระเบิด เป็น
ต้น  5_824 

     
 

” 

5. การบัญญตัิบทลงโทษของกฎหมาย 5_825      ” 
6. ค่าอาชญาบัตร 5_826      ” 

7. อื่นๆ ระบ.ุ.................................5_827      ” 

  
83. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลของการจัดการทรัพยากรประมง 
 

ความคิดเห็นในผลของการจัดการประมง 
เห็นด้วย

มาก 
เห็นด้วย
เล็กน้อย 

เฉยๆ ไม่เห็นด้วย
เล็กน้อย 

ไม่เห็นด้วย
มาก 

เหตุผล 

1. การท าการประมงช่วยให้คุณมชีีวิตที่ดีขึ้น             5_831     d5_831 
2. ปริมาณผลจับเพิ่มขึ้น                                                  5_832     ” 
3. ปริมาณผลจับต่อชนิดเพิ่มขึ้น                                                                                             5_833     ” 
4. จ านวนชาวประมงเพิ่มขึ้น                    5_834     ” 
5. การประมงในพื้นที่ยั่งยืน                             5_835     ” 
6. การประมงควรมีการฟื้นฟู             5_836     ” 
7.ต้องการให้ผลจับเพิ่มขึ้นทุกป ี 5_837     ” 
8. การจัดการประมงควรด าเนินการ
โดยเฉพาะคนในพ้ืนท่ีเท่านั้น 

5_838     ” 

9. การจัดการประมงร่วมเป็นทางเลือกที่ด ี 5_839     ” 
10.การก าหนดเขตอนุรักษ์เป็นผลดีต่อความ
ยั่งยืนของทรัพยากรประมง 

5_8310     ” 

11. อื่นๆ...................................................... 5_8311     ” 
12. อื่นๆ...................................................... 5_8312     ” 

 
 
 
 
 
 



89 
 

 

 
84. การยอมรับในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 
 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/หัวข้อ เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
น้อย 

เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วยน้อย 

ไม่เห็น
ด้วยมาก 

เหตุผล 

1. เกษตรกร/ การใช้สารเคมี การใช้น้ า 5_841      d5_841 
2. พ่อค้าสัตว์น้ า/ ราคา 5_842      ” 
3. ผู้บริโภค/ ราคา 5_843      ” 
4. กรมชลประทาน/ การเปิดปิดประตู 5_844      ” 
5. CORIN/ การออกบัตรท าการประมง, การก าหนด
พื้นที่อนุรักษ์ 5_845 

     ” 

6. กรมควบคุมมลพิษ/ เฝ้าระวังคุณภาพน้ า 5_846      ” 
7. อื่นๆ................................................ 5_847      ” 
8. อื่นๆ................................................. 5_848      ” 

 
การแนะน าการจัดการทรัพยากรประมง 
85. บริเวณไหนควรก าหนดเป็นเขตอนุรักษ์.............................. 5_85... ......................... 
เพราะ…………………………………d5_85………………………….. 
86. ใครควรจัดการทรัพยากรประมง (จัดล าดับความส าคัญ)  

O 1. กลุ่มชาวประมง 
O 2. กรมประมง 
O 3. อบต. 
O 4. CORIN 
O 5. กรมควบคุมมลพิษ 
O 6. กรมชลประทาน 
O 7. ชุมชน 
O 8. อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………………………… 

         
87. อะไรเป็นกิจกรรมที่จะรักษาทรัพยากรประมงไว้ 
  

 
กิจกรรม 

ปัจจุบัน ความเป็นไปได ้
สูง 2 ต่ า1 ไม่มผีล 0 สูง 2 ต่ า 1 ไม่มผีล 0 

1. ใช้เครื่องมือท่ีมีขนาดเหมาะสมเช่น ขนาดตา T5_871   P5_871   
2. ไม่ท าการประมงในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ T5_872   P5_872   
3. ไม่ท าการประมงในฤดูวางไข ่ T5_873   P5_873   
4. ไม่ใช้เครื่องมือผดิกฎหมาย T5_874   P5_874   
5. ไม่ท าการประมงในช่วงระยะวางไข่ T5_875   P5_875   
6. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า T5_876   P5_876   
7. ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย  T5_877   P5_877   
8. ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพยากรประมง T5_878   P5_878   
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9. อื่นๆ............................................................... T5_879   P5_879   
88. บทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น 
 

 
บทบาท 

ปัจจุบัน ความเป็นไปได ้
สูง 2 ต่ า 1 ไม่มี 

0 
สูง 2 ต่ า 1 ไม่มี 

0 
1. การก าหนดราคาสตัว์น้ า T5_881   P5_881   
2. สนับสนุนทุนแก่ชาวประมง ”   ”   
3. ปล่อยปลา ”   ”   
4. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดัเช่น เครื่องมือผดิกฎหมาย ”   ”   
5. ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด ”   ”   
7. เพิ่มบทลงโทษผู้กระท าผดิ ”   ”   
8. ส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ”   ”   
9. ปลูกจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรประมง ”   ”   
10. อื่นๆ.................................................. ”   ”   

 
89. คุณคิดอย่างไรกับการจัดการประมงในอนาคต โอกาสและการเข้าร่วม 
 

 
การจัดการประมงในอนาคต 

ความคิดเห็น โอกาส การมีส่วนร่วม 
เห็นด้วย 2 เฉยๆ 1 ไม่เห็นด้วย 0 มี 1 ไม่มี 0 ร่วม 1 ไม่ร่วม 0 

1. การก าหนดเครื่องมือท่ีเหมาะสม M5_891   O5_891  P5_891  
2. การก าหนดจ านวนเครื่องประมงที่
เหมาะสม 

”   ”  ”  

3. การก าหนดจ านวนชาวประมง ”   ”  ”  
4. การควบคุมจ านวนผลจับ ”   ”  ”  
5. การก าหนดระยะเวลาท าการประมง ”   ”  ”  
6. การก าหนดพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า ”   ”  ”  
7. การก าหนดชนิดสตัว์น้ าเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

”   ”  ”  

8. การส่งเสริมให้ชาวบ้านมสี่วนรว่มใน
การจัดการทรัพยากรประมง 

”   ”  ”  

9. อื่นๆ.......................................... ”   ”  ”  
 
90. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ................................ 5_90................................................................ 
............................................................................................................................. ..... 
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พลวัตประชากรปลาชนิดเด่น และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง 
ในพรุควนเคร็ง 

 
อ าพร ศักดิ์เศรษฐ๑*สุวิมล  สี่หิรัญวงศ์๒ ขจรพรรณ  แก้วเขียว3 และสุกัญญา  อุ่นตาดี๒ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น 
๒กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา 
 
 

บทคัดย่อ 
 

  พลวัตประชากรปลาชนิดเด่น และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง ได้ด าเนินการ
ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยการสุ่มวัดความยาวและชั่งน้ าหนักปลาชนิดเด่น 
7 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอ ปลาสลาด ปลาช่อน ปลากะสง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุกอุย และปลาไหล เพ่ือ
ศึกษาพลวัตประชากรปลา และสุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือนชาวประมงจ านวน 107 ครัวเรือน เพ่ือประเมินผลจับ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง ผลการศึกษาพลวัตประชากร พบว่า การเจริญเติบโต
ของปลาทั้ง 7 ชนิดที่ท าการศึกษาในพรุควนเคร็งมีการเจริญเติบโตแบบทุกส่วนของร่างกายเป็นสัดส่วนกันที่ค่า 
b ระหว่าง 2.446 – 3.465 ค่าความสมบูรณ์ของปลาที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีค่าสูงอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึง
พฤษภาคม ที่ค่า Kn ระหว่าง 0.98 – 1.04 ค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต (K) มีค่าเท่ากับ 0.85, 0.71, 0.70, 
0.70, 0.80, 0.80 และ 0.80 ต่อปี ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) มีค่าเท่ากับ 2.31, 2.51, 2.36, 
2.61, 2.66, 2.90 และ 7.71 ต่อปี ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) มีค่าเท่ากับ 1.89, 
1.48, 1.24, 1.37, 1.49, 1.39 และ 1.10 ต่อปี ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการท าการประมง (F)  
มีค่าเท่ากับ 0.42, 1.03, 1.12, 1.24, 1.17, 1.14, และ 6.11 ต่อปี ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์อัตราการใช้
ประโยชน์ (E) มีค่าเท่ากับ 0.18, 0.41, 0.48, 0.48, 0.44, 0.52, และ 0.86 ต่อปี ตามล าดับ และส่วนใหญ่ของ
ปลาชนิดเด่น 7 ชนิด มีการลงแรงท าการประมงใกล้เคียงกับศักย์การผลิต ส่วนผลการประเมินด้านผลจับและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง พบว่า มีผลจับสัตว์น้ ารวมทั้งหมด 63,968.5 กิโลกรัมต่อปี  รายได้
ทั้งหมด 5,354,860 บาทต่อปี และสัตว์น้ าที่จับได้ส่วนใหญ่ขายเป็นปลาสดร้อยละ 64.72 บริโภคในครัวเรือน
ร้อยละ 25.89 และแปรรูปเป็นกะปิ ปลาแห้ง ปลาร้าร้อยละ 8.64 

 
ค าส าคัญ : พลวัตประชากร ผลจับสัตว์น้ า การใช้ประโยชน์ พรุควนเคร็ง 

       *ผู้รับผิดชอบ: หมู่ที่ 3 ต าบลเขื่อนอุบลรตัน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 โทรศัพท ์0-43-446-109  
        e-mail address: phornfresh@hotmail.com 
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Population dynamics of dominant fish species and fisheries  
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1Khon Kaen Inland Fisheries Development and Research Center 
2Inland Fisheries Development and Research Division 

3Phayao Inland Fisheries Research and Development Center 
 
 

Abstract 
 

 Population dynamics of dominant fish species and fisheries resources utilizations in 
Kuan Kreng peat swamp was conducted during October 2012 - September 2013. Total length 
and weight of 7 dominant fish species samples: Anabas testudineus, Notopterus notopterus, 
Channa striata, Channa lucius, Pristolepis fasciatus, Clarias macrocephalus and Monopterus 
albus were measured and weighed to study population dynamics. Also, 107 fisher household 
representatives were interviewed to assess fish catch and fisheries resource utilizations. Results 
of the fish population dynamic study found that growth curve patterns of all species were 
isometric which provided b-value ranged between 2.446 and 3.465. Most condition factor (Kn) 
value was highest during January to May (0.98-1.04). The curvature parameter (K) was of 
studied fishes was 0.85, 0.71, 0.70, 0.70, 0.80, 0.80 and 0.80 per year, respectively. Total 
mortality (Z) coefficient was 2.31, 2.51, 2.36, 2.61, 2.66, 2.90 and 7.71 per year, respectively. 
Natural mortality (M) coefficient was 1.89, 1.48, 1.24, 1.37, 1.49, 1.39 and 1.10 per year, 
respectively. Fishing mortality coefficient (F) was 0.42, 1.03, 1.12, 1.24, 1.17, 1.14, and 6.11 per 
year, respectively.  Fishery-exploitation rate (E) was 0.18, 0.41, 0.48, 0.48, 0.44, 0.52, and 0.86 
per year, respectively. Also, most of the 7 species of fish were caught near the production 
potential. In terms of fish catch assessment and fisheries resource utilizations, the results 
showed that the total catch was 63,968.5 kg per year made the income about 5,354,860 Bath 
per year, and most fish caught was sold by fresh fish 64.72%, household consumptions 25.89%, 
and fish processing 8.64%.  
 
Keywords: population dynamic, fish catch, fisheries resource utilizations, Kuan Kreng  
             Peat swamp  
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ค าน า 
 

ป่าพรุควนเคร็ง รวมถึงป่าพรุต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังตอนล่างของจังหวัด
นครศรีธรรมราช อดีตเคยเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าผืนใหญ่ที่มีระบบนิเวศน้ าผิวดินเชื่อมติดต่อกัน และเชื่อมต่อกับบึง
ทะเลน้อยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนบนของจังหวัดพัทลุง มีความอุดมสมบูรณ์ และเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมาตั้งแต่ก่อนยุคกรุงสุโขทัย ครั้นเมื่อปี พ .ศ. 2505 ได้เกิดวาตภัยครั้ง
ส าคัญ โดยพายุใต้ฝุ่นชื่อ แฮเรียต พัดผ่านภาคใต้ ท าให้พันธุ์ไม้ดั้งเดิมในพรุโค่นล้มเสียหายจ านวนมาก      
(ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5, 2548) เมื่อมีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในยุคที่การพัฒนาประเทศเน้น 
ในเรื่องการก่อสร้างถนน ประชาชนได้เข้าไปจับจองถือครองที่ดินในป่า รวมทั้งจากนโยบายมอบป่าสงวน
แห่งชาติให้แก่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร ส่งผลให้ป่าถูกแบ่งออกเป็นแปลงๆ น้อย -ใหญ่ พร้อมกับมี
ไฟไหม้ลุกลามซ้ าๆ หลายครั้ง ดังเช่น ในปี พ.ศ. 2541 เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ ซึ่งท าให้มีไฟป่าเกิดขึ้นอย่าง
รุนแรงในประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งในประเทศไทย และในปี พ .ศ. 2545 เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเข้าไปขุดคลองระบายน้ าในป่าเพ่ิมอีกเป็นจ านวนมาก 
น้ าที่เคยท่วมขังและหล่อเลี้ยงผืนป่าจึงถูกระบายลงสู่คลองดั งกล่าวในช่วงฤดูแล้งจนหมด เมื่อเกิดไฟไหม้      
ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนครั้งก่อนๆ เนื่องจากขาดน้ าในป่าที่ช่วยในการดับไฟ ต้องปล่อยให้ไฟลุกไหม้จนดับ
เอง จนเกิดผลกระทบที่ส าคัญ คือ การเกิดสภาวะดินเปรี้ยว -น้ าเปรี้ยว ส่งผลให้ระบบนิเวศขาดดุลยภาพ       
จึงนับว่าเป็นช่วงที่ป่าพรุผืนนี้ประสบกับสภาพปัญหาถึงขั้นวิกฤตอย่างรุนแรง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
(ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5, 2548) 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนิน ณ อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือจากความเดือดร้อนที่ได้รับ จึงทรงมีพระราชด าริ ให้ด าเนินการโครงการพรุควนเคร็งในลักษณะ
เดียวกับพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมีสาระส าคัญ      
2 ประเด็นหลัก  คือ การวางแนวเขตป่าถาวรกับการควบคุมระดับน้ าให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้ไฟไหม้พรุ 
โดยสร้างฝายกั้นน้ าชั่วคราว ตามสายน้ าในป่า และสร้างคันกั้นน้ าพร้อมอาคาร จึงท าให้ในปัจจุบันสภาพป่าพรุ
ควนเคร็ง ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีอาณาเขตติดต่อ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร อ าเภอชะอวด อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และบางส่วนของจังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่เหลืออยู่ประมาณ 223,320 ไร่ มีลักษณะเป็นร่องน้ าติดต่อกับทะเลน้อย 
และทะเลสาบสงขลา และมีลักษณะเป็นป่ากระจายไม่ติดต่อกันเป็นป่าผืนเดียว ซึ่งแยกได้เป็น 5 ป่า ดังนี้      
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทราย และป่ากลาง เนื้อที่ 52,987 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านใน
ลุ่ม และป่าพรุควนเคร็ง เนื้อที่ 54,221 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค๊อง เนื้อที่ 29,949 ไร่ 4) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าท่าช้างข้าม เนื้อที่ 28,688 ไร่ และ 5) ป่าไม้ถาวร (ป่า 102 แปลง 1 เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อย) เนื้อท่ี 57,495 ไร่ 

การท าการประมงในพ้ืนที่พรุควนเคร็งได้ถูกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง     
จนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้ชุมชนและชาวประมงเกิดความเชื่อว่าสัตว์น้ าไม่มีวันหมด ประกอบกับ
องค์กรท้องถิ่นและชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของมาตรการต่างๆ ทางด้านประมงของทางราชการที่
ออกมาบังคับใช้ นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับการท าการประมงในพรุควนเคร็งที่ถูกต้องแม่นย า
เพ่ือตอบค าถามและใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรประมง ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ยังปรากฏอยู่และยังไม่ได้รับการแก้ไข  
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ในปี 2550 กรมประมงได้ด าเนินการประเมินทรัพยากรประมง เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรประมงร่วมในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้ว    
แต่ในการจัดการประมง การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยังมีความส าคัญในการยืนยัน
ข้อมูล และสามารถจัดการได้ทันท่วงทีและแม่นย า อีกทั้งข้อมูลด้านพลวัตประชากรปลาและการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง ยังขาดข้อมูลอยู่ ดังนั้นการวิจัยเรื่องนี้จึงมีความจ าเป็นส าหรับน าข้อมูลไป
ประกอบกับข้อมูลส่วนอ่ืนๆ เพ่ือความสมบูรณ์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็งอย่าง
ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาพลวัตประชากรปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง 
2. เพ่ือประเมินผลจับและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง 
  

วิธีการด าเนินการ 
 

 1. การวางแผนการวิจัย 
 
 วางแผนการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ประกอบด้วยหน่วยวิเคราะห์
คือประชากรปลาชนิดเด่นและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาหมอ ช่อน กะสง ดุกอุย สลาด ไหล และ
หมอช้างเหยียบ ลักษณะของข้อมูลประกอบด้วย ชนิด ความยาวของปลา น้ าหนัก โดยการแจงนับการกระจาย
ความถี่ของขนาดความยาวปลาใช้ค่าอันตรภาคชั้น 1.0 ซม. และน้ าหนัก  1.0 กรัม ซึ่งจะใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานประกอบ ข้อมูลนี้ใช้ส าหรับวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ การเจริญเติบโต การตาย การทดแทน
และการท านายผลผลิตและสถานภาพการท าการประมงในพ้ืนที่พรุควนเคร็ง (ภาพที่ 1) ส่วนข้อมูลผลจับและ
การใช้ประโยชน์ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชาวประมงแบบกึ่งเชิงลึก (semi-deeply interview) 
แบบ snow ball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงพื้นท่ีศึกษาพลวัตประชากรปลาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง  
           ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
    
2. การด าเนินการเก็บข้อมูล 
 
 2.1 ขนาดของตัวอย่างปลา เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริงได้ จึงใช้วิธีการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา โดยใช้สูตร  

                                   
เมื่อ   n  = ขนาดของตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
    Z  = ค่าก าหนดที่ระดับความเชื่อม่ันต่างๆ 
  σ2  = ค่าความแปรปรวนของตัวแปรหลักท่ีศึกษาใช้ค่าประมาณ S2 
    E  =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 

 2.2 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random) จากชาวประมงที่ท า
การประมงในพรุควนเคร็ง ท าการวัดขนาดความยาวเหยียด (หน่วย: ซม.) และชั่งน้ าหนัก (หน่วย: กรัม) แจง
นับการกระจายความถ่ีของขนาดความยาวปลาชนิดเด่น เก็บตัวอย่าง 12 เดือนๆละ 1 ครั้ง   

2.3 ข้อมูลด้านผลจับและการใช้ประโยชน์ จากครัวเรือนชาวประมงที่ท าการประมงในพรุควน
เคร็งทั้งหมด 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.1 ข้อมูลด้านพลวัต  
 3.1.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนัก 
    จากข้อมูลการชั่งวัดตัวอย่างปลาน ามาท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
และน้ าหนักตัวของปลาชนิดเด่น แต่ละเพศและไม่แยกเพศ โดยสมการความสัมพันธ์ของ Ricker (1975) คือ 

W   =   aL b  
              หรือ          lW = ln a + b ln L 

    โดย           W = น้ าหนักตัวเป็นกรัม 
            lW =  ความยาวเป็นเซนติเมตร 
                            a และ b = ค่าคงที่ค านวณหาโดยการวิเคราะห์เส้นถดถอย 
ในที่นี้ค่า b ซึ่งเป็นค่าความชัน (slop) ของสมการจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ในการเพิ่มข้ึนของน้ าหนักตัว 

3.1.2 การศึกษาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Condition factor) 
        ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Condition factor, Kn) หาได้จากความสัมพันธ์
ของน้ าหนัก และความยาวปลา ตามสูตรของ Brown (1957) คือ  
             Kn = 100W/L3 
 โดย Kn       =        สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา 

          W = น้ าหนักของตัวปลาเป็นกรัม 
            L = ความยาวตัว (total length) เป็นมิลลิเมตร 
           100      =        ค่าคงที่เพ่ือปรับให้ได้ค่าเป็นเลขจ านวนเต็มหนึ่งหลัก 
 3.1.3 การเจริญเติบโต 

   วิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตตามสมการของ Von Bertalanffy 
(1938) ซึ่งเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายการเติบโตของสัตว์ได้หลายชนิด ซึ่งอยู่ในรูปของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอายุ 
           Lt =     L∞ [1-e-k(t-t0)]  

 โดย Lt =     ความยาวตัว (total length) ของสัตว์เมื่ออายุ t 
         L∞ =     ความยาวสูงสุด (Asymtotic length) 
           K =     สัมประสิทธิ์การเติบโต 
            t0 =     ค่าอายุเมื่อความยาวเท่ากับศูนย์ หรือระยะเวลาที่ไข่ฟักออกเป็นตัว 
 โดยน าข้อมูลการกระจายความถี่ขนาดความยาวของปลาชนิดเด่น ที่แจกแจงความถี่ในแต่ละ
เดือนมาวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์การเติบโต คือขนาดความยาวสูงสุด (L∞) สัมประสิทธิ์การเติบโต (K) และ
อายุเมื่อความยาวเท่ากับศูนย์ (t0) ตามข้ันตอนดังนี ้
  1) น าข้อมูลการกระจายความถี่ตามขนาดความยาวของปลาชนิดเด่นในแต่ละเดือนมา
จ าแนกกลุ่มรุ่นต่างๆ แล้วค านวณหาค่าความยาวเฉลี่ยของปลาแต่ละรุ่นที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในแต่ละเดือน
ตามวิธีของ Bhattacharya (1967) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชุดโปรแกรม FiSAT (Gayanilo et al., 1994) 
 2) น าค่าความยาวเฉลี่ยของปลาแต่ละรุ่นที่ได้จากทุกเดือนมาท าแผนภูมิ เพ่ือประมาณแนว
เส้นการเติบโตจากค่าความยาวที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละเดือน (Lt) และเลือกแนวเส้นที่ เหมาะสม น ามาวิเคราะห์หา
ค่า L∞ และค่า K ตามวิธีของ Gulland และ Holt (1959, อ้างโดย Sparre and Venema, 1992) 
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 3) น าค่าความยาวเฉลี่ยแต่ละเดือนตามแนวเส้นการเติบโต (Lt) ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่า L∞ 
และ K ตามข้อ 2.4.2 มาวิเคราะห์หาค่า t0 โดยใช้สมการที่ได้จากการเปลี่ยนรูปสมการการเติบโตของ Von 
Bertalanffy (1934, อ้างโดย Sparre and Venema, 1992) 
 -In[1- Lt/L∞]  = -K t0 + Kt  

ในที่นี้ K จะเท่ากับ b (slope) และ -K t0 จะเท่ากับ a (Y intercept) จะได้ค่า t0 เท่ากับ –a/b 
 4) น าข้อมูลการกระจายความถี่ตามขนาดความยาวของปลาชนิดเด่นในแต่ละเดือน 
เช่นเดียวกับข้อ 4.1 มาวิเคราะห์หาค่า L∞ และ K ของปลาชนิดเด่นที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งตามวิธี ELEFEFANI 
(Pauly, 1987 อ้างตาม Sparre and Venema, 1992) ที่มี โปรแกรมส าเร็จรูปในชุดโปรแกรม FiSAT 
(Gayanilo et al., 1994) ทั้งนี้จะใช้ค่า L∞ และ K ที่ได้จากข้อ 1 มาเป็นค่าเริ่มต้นที่จะต้องใช้ตามวิธีการ
ประมวลผลของโปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าว และจะใช้ค่า L∞ และ K ที่ได้นี้เป็นค่าพารามิเตอร์ของการเติบโต
ของปลาที่จะใช้วิเคราะห์ผลด้านอ่ืนต่อไป  
 3.1.4 การตาย 
    การอ้างถึงการตายในทางชีวประมงจะมีพารามิเตอร์ 3 ค่า คือสัมประสิทธิ์การตายโดย
ธรรมชาติ (natural mortality; M) สัมประสิทธิ์การตายโดยการท าการประมง (fishing mortality; F) และ
สัมประสิทธิ์การตายรวม (total mortality; Z) ในการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์การตายนี้มีอยู่หลายวิธี
ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการวางแผนงาน การก าหนดวิธีการทดลองวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ใช้ข้อมูลจาก
การติดเครื่องหมาย (tagging) ข้อมูลปริมาณการจับต่อการลงแรงงาน (catch effort) หลายๆ ปี หรือข้อมูล
องค์ประกอบปริมาณผลจับ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กัน และมีเทคนิควิธีในการวิเคราะห์จากการใช้ข้อมูลจ านวนผลจับ
ในแต่ละช่วงความยาว (length class) ค านวณหาดังนี้ คือ จากข้อมูลการกระจายความถี่ขนาดความยาว และ
ผลการจับปลาเด่นที่ได้จากการท าการประมง ท าการค านวณหาจ านวนผลจับของแต่ละช่วงความยาว          
ในแต่ละเดือน ดังนี้ 

Nc(L1,L2) = f(L1,L2)*W/S 
             โดยที่         Nc(L1,L2)  = จ านวนผลจับของปลาที่มีขนาดอยู่ในช่วงความยาว L1 ถึง L2 
                                  f(L1,L2)     = จ านวนความถี่ของปลาตามขนาดในช่วงความยาว L1 ถึง L2  
                                                        จากการสุ่มตัวอย่าง 
                                                 S   = น้ าหนักสุ่มของตัวอย่าง 
                                                 W  = น้ าหนักผลจับ 
                                                  L1 =  ความยาวล่างของแต่ละช่วงความยาว L1 ถึง L2 
                                                  L2 =  ความยาวบนของแต่ละช่วงความยาว L1 ถึง L2 
ท าการรวมจ านวนผลจับของแต่ละช่วงความยาวเป็นจ านวนผลจับในรอบปี โดยรวมทุกเดือน 
 1) สัมประสิทธิ์การตายรวม 

     วิธี linearized length converted catch curve (Sparre และ Venema, 1992) เป็น 
การหาสัมประสิทธิ์การตายรวม จากความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสัตว์น้ าที่ถูกจับกับความยาวของสัตว์น้ าในแต่
ละอันตรภาคชั้นในรูปลอการิธึมธรรมชาติ โดยใช้สมการการเจริญเติบโตของ Von Bertalanffy เปลี่ยนความ
ยาวสัตว์น้ าที่ถูกจับได้ให้อยู่ในรูปของอายุ  
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เมื่อ C(L1,L2)  = จ านวนสัตว์น้ าแต่ละอันตรภาคชั้น 

                         (L1+L2) / 2  = จุดกึ่งกลางของแต่ละอันตรภาคชั้น 
                         Δ t   =  1/K*ln[(L∞ -L1) /(L∞ – L2 )]        
                         t(L1+L2)/2)   =  t0 -1/k*ln(1-((L1+L2)/2L∞ ))   
                          ดังนั้นค่าความชัน (b) = -Z 

2) การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายจากธรรมชาติ  
       Pauly’s empirical formula (Sparre และ Venema, 1992) ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

พารามิเตอร์การเจริญเติบโตและอุณหภูมิจากกลุ่มปลาในเขตอินโดแปซิฟิก แล้วเสนอเป็นสมการในรูป
ลอการิธึม ส าหรับใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ ดังนี้ 

           
                      
  เมื่อ 
                 M   =  สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ  
              L∞  =  ความยาวสูงสุด มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 
               W∞ =  น้ าหนักสูงสุด มีหน่วยเป็นกรัม 
                 K  =  สัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต  
                T  =  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของแหล่งน้ าที่สัตว์น้ าชนิดนั้นอาศัยอยู่ (0C) 

 3) การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการประมง  
         Beverton และ  Holt (1957) อ้ า งถึ ง ใน  (Sparre และ  Venema, 1992) กล่ า วถึ ง

สัมประสิทธิ์การตายรวมที่เกิดจากการตายในทุก ๆ สาเหตุของสัตว์น้ าในประชากรนั้นๆ และแบ่งการตาย
ออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ การตายเนื่องจากการประมงและการตายเนื่องจากธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อทราบค่า 
Z และค่า M แล้วสามารถหาค่า F ได้ดังสมการ 

 
และ 

 
เมื่อ 

               Z = ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม 
                         F = ค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยการท าการประมง 
                        M = ค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ 

เมื่อทราบค่าสัมประสิทธิ์ของการตายรวม และค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง
จะสามารค านวณหาสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ า (E) ซึ่งจะเท่ากับ 

 
                         เมื่อ    E = ค่าสัมประสิทธิ์ของการใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ า 
                                 Z = ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม 
                                 F = ค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง 
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 3.1.5 จ านวนประชากรที่เข้ามาทดแทนที่ 
   การประมาณปริมาณสัตว์น้ านั้นสามารถกระท าได้โดยวิธีการวิเคราะห์ประชากรจากข้อมูล

จ านวนผลจับของแต่ละองค์ประกอบความยาว (catch composition) จากข้อมูลจ านวนผลจับรายเดือนที่ได้
ในรอบปี รวมทั้งผลจับทั้งหมดในเชิงน้ าหนัก เพ่ือค านวณจ านวนสัตว์น้ าทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม และใช้เทคนิคใน
การวิเคราะห์ที่เรียกว่า Virtual Population Analysis (VPA)  ซึ่งอาศัยหลัก Cohort analysis (Pope, 1972) 
ที่ได้มีการปรับปรุงเทคนิควิธีวิเคราะห์ต่อเนื่องกันมาโดยวิธีของโจนส์ (Jones, length–based cohort 
analysis อ้างถึงใน Sparre and Venema, 1992) ซึ่งต้องทราบจ านวนผลจับจ าแนกตามองค์ประกอบความ
ยาวในรอบปี โดยเปลี่ยนขนาดความยาวของกลุ่มประชากรเป็นอายุ ตามสมการ Von Bertalanffy เพ่ือแทน
ค่าในสมการ   

                         
เมื่อ 

                N(t)      =  จ านวนประชากรในกลุ่มอายุ t (ตัว) 
                         N(t+Δt)    =  จ านวนประชากรในกลุ่มอายุ t+ Δt (ตัว) 
                M        =  สัมประสิทธิ์การตายเนื่องมาจากธรรมชาติ (ต่อปี) 
                            C(t,t+Δt)  =  ปริมาณผลจับของประชากรในช่วงอายุที่เพ่ิมขึ้น( Δt ) (ตัว) 
   โดยค่าอายุที่เพ่ิมขึ้น Δt ในช่วงความยาว L1ถึง L2 (ขีดจ ากัดบนและขีดจ ากัดล่างในแต่ละอัตร
ภาคชั้น)  ค านวณได้จากการแทนค่า t(L1) และ t(L2) ในสมการของ Von Bertalanffy  แทนค่า  Δt ในปัจจัยการ
ตายตามธรรมชาติ (H(L1,L2)) ซึ่งเป็นสัดส่วนของจ านวนประชากรที่ลดลงเนื่องจากธรรมชาติในช่วงอายุ  Δt/2 

ให้ (H(L1,L2))    แทนค่า   

           
เมื่อ  

L1 คือความยาวที่อายุ t 
L2   คือความยาวเมื่ออายุเพิ่มขึ้น Δt  

จึงท าให้สมการ เปลี่ยนรูปไปเป็น 

                             
                       
                           
 เมื่อ  
                         N(L1)= N( t (L1)  )        = จ านวนประชากรที่มีความยาว L 1 หรือ   
                                                                                               จ านวนประชากรที่มีอายุ t (L1)  (ตัว) 
                   N(L2) = N[ t (L1) +Δt ]     = จ านวนประชากรที่มีความยาว L2 หรือจ านวนประชากรที่มีอายุ 
t (L2)  (t (L2) = t (L1)  + Δt )  (ตัว) 
      C(L1,L2)  =  C(t,t+Δt)                  =  ผลจับในช่วงความยาวระหว่าง L 1  และ L2 หรือผลจับในช่วง
อายุระหว่าง t (L1)   และ t (L2)  ตัว ทั้งนี้จ านวนประชากรที่ช่วงความยาวสุดท้าย (L1m–L∞) แทนด้วย N(L1m) ซ่ึง
ค านวณได้จาก 
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                  เมื่อ   
                                 L1m–L∞  =   ความยาวช่วงสุดท้าย (เซนติเมตร) 
                C(L1m,L00)     =  ปริมาณผลจับในช่วงความยาวสุดท้าย (ตัว) 
                                (F/Z(L1m,L00)  =  อัตราการใช้ประโยชน์ในความยาวช่วงสุดท้าย 

จ านวนประชากรที่ได้ในแต่ละกลุ่มความยาวนี้  เป็นจ านวนประชากรที่เข้ามาทดแทนที่ในแต่ละ
กลุ่มความยาว  โดยสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายเนื่องจากการท าการประมง  และสัมประสิทธิ์การ
ตายรวมได้จาก 

                                       
                                           

และ 

                                                 
เมื่อ   

                                  F(L1,L2)    = สัมประสิทธิ์การตายเนื่องจากการท าการประมงในช่วงความยาว 
(ต่อปี) 
                                           Z(L1,L2)   = สัมประสิทธิ์การตายรวมในช่วงความยาว (ต่อปี) 
                                         Z(L1,L2)   = อัตราการใช้ประโยชน์ในช่วงความยาว 

 3.1.6 การประเมินสถานะภาพการท าการประมง 
        จากค่าประมาณจ านวนประชากรที่เข้ามาทดแทนที่ สามารถน าไปท านายผลผลิตการ
ประมงในอนาคต  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการลงแรงประมง  โดยใช้วิธีของ Thomson และ Bell ซึ่งใช้
ฐานข้อมูล (Length–based Thompson and Bell analysis) ที่กล่าวถึงใน Sparre และ Venema (1992) 
โดยค่าปัจจัยการท าการประมง (X-factor) และค่าปัจจัยการตายตามธรรมชาติ (natural mortality factor; 
H) ของแต่ละกลุ่มความยาวที่ค านวณได้จากการวิเคราะห์ VPA และราคาสัตว์น้ าในแต่ละกลุ่มความยาว จาก
สมการจะได ้

                               
แทน  C(L1,L2)      ในสมการจะได้ 

                     
ดังนั้น 

 
เมื่อ   

                              
ทั้งนี้ต้องทราบว่า 

                                
ซึ่งจะท าให้ทราบผลผลิต  (yield) 

                                
และ  มูลค่า (Value) 

                            
เมื่อ 
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                 w(L1,L2)    =  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวสัตว์น้ าและน้ าหนัก 
    v(L1,L2)   =  ราคาต่อหน่วยความยาวที่เพิ่มข้ึนจากความยาว L1 เป็น L2 

ทั้งนี้ในระหว่างเวลา Δt (L1,L2)  ที่สัตว์น้ ามีขนาดเพ่ิมขึ้นจากความยาว L1 เป็น L2 
จ านวนสัตว์น้ าที่รอดลดลงจาก N(L1) เป็น N(,L2) โดยมีค่าเฉลี่ยของจ านวนรอดในแต่ละกลุ่มความยาว N (L1,L2)  
ดังนี้ 

                       
และมีค่าเฉลี่ยของมวลชีวภาพต่อหน่วยเวลา  ดังนี้ 

               
 โดยที่  
                    B (L1,L2)   =  มวลชีวภาพจากความยาว L1  เป็น L2 
 จากนั้นหาผลรวมของผลผลิต  มูลค่า  และมวลชีวภาพต่อหน่วยเวลา  ซึ่งค่าที่ค านวณได้นั้น เป็น
ค่าที่ได้จากการลงแรงในปัจจุบัน และก าหนดให้มีค่า X–factor เท่ากับ1 ซึ่งในการก าหนดค่า X–factor นี้เพ่ือ
ความสะดวกในการดูการเปลี่ยนแปลงผลผลิต มูลค่า และมวลชีวภาพ เมื่อสัมประสิทธิ์การตายเนื่องจากการ
ประมงเปลี่ยนแปลงไป เช่น X–factor มีค่าเท่ากับ 0.5 หมายถึงการลงแรงงานประมงที่เป็นครึ่งหนึ่งของ
ปัจจุบัน และ X–factor เท่ากับ 2 หมายถึงการลงแรงงานประมงที่เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าของปัจจุบัน และเมื่อน า
ค่าผลรวมของผลผลิต มูลค่าและมวลชีวภาพต่อหน่วยเวลา ที่ค่า X–factor ต่างๆ มาเขียนกราฟ จะท าให้ทราบ
ถึงสถานการณ์ประมงในปัจจุบัน และสามารถท านาย ผลผลิต มูลค่า และมวลชีวภาพต่อหน่วยเวลา เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการลงแรงงานประมงได้ จากกราฟจุดที่มีผลผลิตสูงสุด คือ จุดที่เรียกว่าผลผลิตสูงสุดถาวร (MSY) 
และจุดที่มีมูลค่าสูงสุด คือจุดที่เรียกว่า ผลผลิตสูงสุดเชิงเศรษฐศาสตร์ (MEY)   
 3.2 ข้อมูลด้านผลจับและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
  วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 
1. พลวัตประชากรปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง 
 
 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน  าหนัก 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง 7 ชนิด 
ได้แก่ ปลาหมอ จ านวน 491 ตัว ปลาช่อน จ านวน 712 ตัว ปลากะสง จ านวน 385 ตัว ปลาดุกอุย จ านวน 
554 ตัว ปลาสลาด จ านวน 650 ตัว  ปลาไหล จ านวน 541ตัว และปลาหมอช้างเหยียบ จ านวน 502 ตัว พบมี
ความสัมพันธ์กันตามการวิเคราะห์การถดถอยในรูปสมการยกก าลัง คือ w = 0.016L3.049, w = 0.014L2.839, w 
= 0.008L3.036, w = 0.016L2.832, w = 0.017L2.746, w = 0.012L2.446 และ w = 0.006L3.465 ตามล าดับ (ภาพ
ที่ 2 - 8) จากความสัมพันธ์ของความยาวและน้ าหนักของปลาที่ศึกษาเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันมากที่ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ค่อนข้างสูง โดยมีค่าระหว่าง 0.72 – 0.90 และผลการทดสอบรูปแบบการ
เจริญเติบโตของปลาทั้ง 7 ชนิด พบว่าปลาทุกชนิดมีการเจริญเติบโตแบบไอโซเมตริก นั่นคือ การเจริญเติบโต
ทุกส่วนของร่างกายเป็นสัดส่วนกัน ซึ่งสัตว์น้ าทุกชนิดมีการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ าหนักแบบไอโซ
เมตริก โดยมีค่า b อยู่ระหว่าง 2.5 – 3.5 07 จึงจะสามารถยอมรับการเจริญเติบโตโน้มเอียงสู่รูปแบบไอโซ
เมตริกได้ (Royce, 1984 อ้างตาม เกสศินีย์ และฉวีวรรณ, 2558) 
 นอกจากนี้ค่า a ที่เป็นค่าคงที่จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลา 
สามารถน าไปเปรียบเทียบปลาแต่ละตัวในชนิดเดียวกันได้ เพราะค่าความต่างจ าเพาะ (specific gravity) ของ
ปลาชนิดเดียวกันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ค่า a จึงขึ้นอยู่กับความอ้วนผอมของปลา กล่าวคือค่า a จะมีค่าสูง
ในปลาอ้วนและมีค่าต่ าในปลาผอม (Brown, 1957, อ้างตาม สุวรรณดีและคณะ, 2536) จากผลการศึกษาจะ
เห็นว่าค่า a ปลาหมอในพรุควนเคร็งในปัจจุบัน (0.016) ต่ ากว่าค่า a ของปลาหมอที่ศึกษาโดยสันติชัยและอ า
พร (2547) (0.033) แสดงให้เห็นว่าปลาหมอผอมลง และพบว่าปลาดุกอุยมีค่า a (0.016) ต่ ากว่าปลาดุกด้าน
ในจังหวัดพิจิตร (0.047) (ภาณุเดชและคณะ, 2550) ส่วนค่า a ของปลาไหล (0.012) มีค่าต่ ากว่าปลาไหลใน
ภาคใต้ตอนล่าง (0.121) (สุวรรณดีและคณะ, 2536) นอกจากนี้ค่า a ของปลาสลาด (0.017) มีค่าสูงกว่าปลา
สลาดในเขื่อนวชิราลงกรณ (0.005) และค่า a ของปลาหมอช้างเหยียบ (0.007) มีค่าต่ ากว่าปลาหมอ
ช้างเหยียบในเขื่อนวชิราลงกรณ ( 0.015) (เกสศินีย์ และฉวีวรรณ, 2558)   

  

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาหมอในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือน 
            ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาสลาดในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือน 
            ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาช่อนในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือน 
            ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลากะสงในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือน 
    ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาหมอช้างเหยียบในพรุควนเคร็ง ระหว่าง 
           เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
 

 
ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาดุกอุยในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือนตุลาคม  
           2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
 

 
ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาไหลในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือน 
            ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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 1.2 การศึกษาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Condition factor, Kn) 
  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาหรือปัจจัยสภาวะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวเหยียดและน้ าหนัก (Condition factor, Kn) ของปลามาใช้ประมาณค่าน้ าหนักโดยประมาณ จาก
การศึกษาชนิดปลาในพรุควนเคร็งทั้ง 7 ชนิด พบว่า ปัจจัยสภาวะเฉลี่ยของปลาหมอเท่ากับ  1.03 โดยมี
ค่าสูงสุดในเดือนเมษายน และต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน ปลาสลาดเท่ากับ  1.01 โดยมีค่าสูงสุดในเดือน
เมษายน และต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน ปลาช่อนเท่ากับ 0.98 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนมกราคม และต่ าสุดใน
เดือนพฤศจิกายน ปลากะสงเท่ากับ  1.00 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคม และต่ าสุดในเดือนกรกฎาคม         
ปลาหมอช้างเหยียบเท่ากับ 1.04 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม และต่ าสุดในเดือนกันยายน   ปลาดุกอุย
เท่ากับ 0.98 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ และต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน ปลาไหลเท่ากับ  1.01 โดยมี
ค่าสูงสุดในเดือนมกราคม และต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน (ภาพที่ 9-15) 
 ค่า Kn เป็นค่าความสมบูรณ์ของปลาแต่ละเดือน โดยจะเปลี่ยนแปลงตามความเจริญของอวัยวะ
สืบพันธุ์และการสะสมอาหารในตัวปลา ในฤดูวางไข่ของปลา ค่า Kn จะมีค่าสูงสุด และเมื่อปลาวางไข่ไปแล้ว
จะท าให้น้ าหนักตัวลดลง ค่า Kn จะลดลงด้วย (Brown, 1957 อ้างตาม สุวรรณดีและคณะ, 2536) และจากผล
การศึกษาจะเห็นว่า ค่า Kn ของปลาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงหน้าแล้งและฝนน้อย (มค.-พค.) และมีค่าต่ าในช่วงหน้า
ฝน (กย.-พย.) ยกเว้นปลากะสง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในพรุควนเคร็งมีสภาพแวดล้อมและมีอาหารที่เพียงพอต่อ
ปลาส่วนใหญ่ในช่วงน้ าน้อยของทุกปี ส่วนในช่วงน้ ามากสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยให้ปลามีสภาพอยู่ดีกินดี 
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนอาหาร เนื่องจากเป็นช่วงน้ าท่วม กระแสน้ าไหลแรง หรื อมี
สภาพแวดล้อมอ่ืนที่ไม่เหมาะสม 
  

 
ภาพที่ 9 สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาหมอในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน 
           กันยายน 2556 
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ภาพที่ 10 สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาสลาดในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง 
             เดือนกันยายน 2556 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาช่อนในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง 
             เดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 12 สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลากะสงในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง 
             เดือนกันยายน 2556 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาหมอช้างเหยียบในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือนตุลาคม  
             2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 14 สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาดุกอุยในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน 
             กันยายน 2556 
 

 
 
ภาพที่ 15 สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาไหลในพรุควนเคร็ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง 
             เดือนกันยายน 2556 
 
 1.3 ค่าพารามิเตอร์การเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์การตาย 
 1) ค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต 
 จากการรวบรวมตัวอย่างขนาดความยาวปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง 7 ชนิดในแต่ละเดือนจาก
ชาวประมงที่ท าการประมงด้วยเครื่องมือข่ายและลอบระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
น ามาจัดอันตรภาคชั้นเท่ากับ 1 เซนติเมตร และประมาณค่าการเจริญเติบโตที่ประมาณค่าอายุของปลาที่ t 
เท่ากับ 0 ต่อปี พบปลาหมอมีค่าความยาวอนันต์ (L∞) เท่ากับ 19.60 เซนติเมตร ปลาสลาดเท่ากับ 30.70 
เซนติเมตร ปลาช่อนเท่ากับ 56.18 เซนติเมตร ปลากะสงเท่ากับ 39.30 เซนติเมตร ปลาหมอช้างเหยียบเท่ากับ 
29.00 เซนติเมตร ปลาดุกอุยเท่ากับ 37.76 เซนติเมตร และปลาไหลเท่ากับ 116.55  
 จากการประเมินค่าความยาวอนันต์ปลาหมอพบมีค่าน้อยกว่าปลาหมอในเขตอ าเภอชะอวด เชียร
ใหญ่ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่พบเท่ากับ 27.10 เซนติเมตร (สันติชัย และอ าพร, 2547) ปลาสลาด
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ในพรุควนเคร็งพบมีค่าน้อยกว่าในเขื่อนวชิราลงกรณที่พบเท่ากับ 34.30 เซนติเมตร (เกสศิณีย์ และฉวีวรรณ, 
2558) และปลาหมอช้างเหยียบพบมีค่าน้อยกว่าในเขื่อนวชิราลงกรณที่พบเท่ากับ 31.30 เซนติเมตร (เกสศิณีย์ 
และฉวีวรรณ, 2558)  
 ส่วนค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต (K curvature parameter) ของปลาทั้ง 7 ชนิดพบดังภาพท่ี 
16-22 โดยปลาหมอมีค่า K เท่ากับ 0.85 ต่อปี เข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคม ปลาสลาดมีค่า K เท่ากับ 0.71 ต่อ
ปี เข้ามาช่วงในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปลาช่อนมีค่า K เท่ากับ 0.70 ต่อปี เข้ามาในช่วงเดือนมกราคม         
ปลากะสง มีค่า K  เท่ากับ 0.70 ต่อปี เข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปลาหมอช้างเหยียบมีค่า K เท่ากับ 0.80 
ต่อปี เข้ามาในช่วงเดือนเมษายน ปลาดุกอุยมีค่า K  เท่ากับ 0.80 ต่อปี เข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และปลา
ไหลมีค่า K เท่ากับ 0.80 ต่อปี เข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคม 
 จากการประเมินค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโตปลาหมอพบมีค่าน้อยกว่าปลาหมอในเขตอ าเภอ
ชะอวด เชียรใหญ่ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่พบเท่ากับ 0.93 ต่อปี (สันติชัย และอ าพร, 2547) ปลา
สลาดในพรุควนเคร็งพบมีค่ามากกว่าในเขื่อนวชิราลงกรณที่พบเท่ากับ 0.52 ต่อปี (เกสศิณีย์ และฉวีวรรณ, 
2558) และปลาหมอช้างเหยียบพบมีค่าน้อยกว่าในเขื่อนวชิราลงกรณที่พบเท่ากับ 0.79 ต่อปี (เกสศิณีย์ และ
ฉวีวรรณ, 2558)       
         
 

 
ภาพที่ 16 ค่าพารามิเตอร์ความโค้งการเจริญเติบโตของปลาหมอในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง 
             ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 17 ค่าพารามิเตอร์ความโค้งการเจริญเติบโตของปลาสลาดในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง 
             ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
   

 

 
ภาพที่ 18 ค่าพารามิเตอร์ความโค้งการเจริญเติบโตของปลาช่อนในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง 
             ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 19 ค่าพารามิเตอร์ความโค้งการเจริญเติบโตของปลากะสงในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง 
             ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 

 

 
 
ภาพที่ 20 ค่าพารามิเตอร์ความโค้งการเจริญเติบโตของปลาหมอช้างเหยียบในพรุควนเคร็ง จากการ 
             สุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 21 ค่าพารามิเตอร์ความโค้งการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง 
             ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
.     

 
 

ภาพที่ 22 ค่าพารามิเตอร์ความโค้งการเจริญเติบโตของปลาไหลในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง 
             ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 

2) ค่าสัมประสิทธิ์การตาย (mortality coefficient) 
2.1) ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) 
จากข้อมูลการกระจายความถี่ความยาวของปลาทั้ง 7 ชนิด อันได้แก่ ปลาหมอ ปลาสลาด     

ปลาช่อน ปลากะสง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุกอุย และปลาไหล ด้วยโปรแกรม FiSAT โดยการเลือกจุดที่มี
แนวโน้มเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงมากที่สุด (ภาพที่ 23-29) และได้ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวมเท่ากับ 2.31, 2.51, 
2.36, 2.61, 2.66, 2.90 และ 7.71 ต่อปี ตามล าดับ  
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2.2) ค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติด้วยวิธีของ Pauly (1980) แทนค่าอุณหภูมิเฉลี่ย

ผิวน้ าทั้งปีเท่ากับ 30.70 องศาเซลเซียส จะได้ค่า M ของปลาหมอ ปลาสลาด ปลาช่อน ปลากะสง ปลาหมอ
ช้างเหยียบ ปลาดุกอุย และปลาไหล เท่ากับ 1.89, 1.48, 1.24, 1.37, 1.49, 1.39 และ 1.10 ต่อปี ตามล าดับ  

2.3) ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการท าการประมง (F) 
ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการท าการประมงหาได้จากผลต่างของค่าสัมประสิทธิ์การตายรวมกับ

ค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ และได้ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการท าการประมงของปลาหมอ      
ปลาสลาด ปลาช่อน ปลากะสง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุกอุย และปลาไหล เท่ากับ ตามล าดับ ค่า
สัมประสิทธิ์การตายจากการท าการประมง (F) มีค่าเท่ากับ 0.42, 1.03, 1.12, 1.24, 1.17, 1.14, และ 6.11 
ต่อปี ตามล าดับ  

 2.4) ค่าสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์หรือค่าสัมประสิทธิ์อัตราการท าการประมง (E) 
 การประเมินค่าอัตราการใช้ประโยชน์ทางการประมง (E) วิเคราะห์จากสัดส่วนของค่า F และค่า 
Z ซึ่งประมาณว่าถ้ามีค่า E เท่ากับ 0.5 แสดงว่าการน าสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์อยู่ที่ก าลังผลิตสูงสุด ถ้าค่า E 
น้อยกว่า 0.5 แสดงว่าการน าสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์ยังไม่เกินศักย์การผลิต แต่ถ้าค่า E มากกว่า 0.5 แสดง
ว่าการน าสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์เกินศักย์การผลิต จากผลการศึกษาพบว่าค่า E ของปลาหมอมีค่าเท่ากับ 
0.18 ซึ่งน้อยกว่าระดับที่เหมาะสม (0.50) อยู่ 0.32 ปลาสลาดมีค่าเท่ากับ 0.41 ซึ่งน้อยกว่าระดับที่เหมาะสม 
(0.50) อยู่ 0.09 ปลาช่อนมีค่าเท่ากับ 0.48 ค่าที่ได้เป็นอัตรา ซึ่งน้อยกว่าระดับที่เหมาะสม (0.50) อยู่ 0.02 
ปลากะสงมีค่าเท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่าระดับที่เหมาะสม (0.50) อยู่ 0.02 ปลาหมอช้างเหยียบมีค่าเท่ากับ 
0.44 ซึ่งน้อยกว่าระดับที่เหมาะสม (0.50) อยู่ 0.06 ปลาดุกอุยมีค่าเท่ากับ 0.52 ซึ่งเกินกว่าระดับที่เหมาะสม 
(0.50) อยู่ 0.02 ปลาไหลมีค่าเท่ากับ 0.86 ซึ่งมากกว่าระดับที่เหมาะสม (0.50) อยู่ 0.36 จะเห็นได้ว่าจากผล
การประเมินค่าอัตราการใช้ประโยชน์ทางการประมง (E) ชนิดปลาส่วนใหญ่ในพรุควนเคร็งยกเว้นปลาหมอและ
ปลาไหล มีการตายตามธรรมชาติใกล้เคียงกับการตายทางการประมง และมีการใช้ประโยชน์มาก โดยปลาหมอ
มีการตายตามธรรมชาติมากกว่าการตายทางการประมง และมีการใช้ประโยชน์น้อย และปลาไหลมีการตาย
ตามธรรมชาติน้อยกว่าการตายทางการประมง และมีการใช้ประโยชน์มาก อาจเนื่องจากปลาไหลมีราคาแพง
เป็นที่ต้องการของตลาด และอาจมีการทดแทนท่ีของประชากรน้อยกว่าปลาชนิดอื่น 
 นอกจากนี้ จากการประเมินค่าสัมประสิทธิ์การตายปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง พบมีค่า
สัมประสิทธิ์การตายต่างๆ มีน้อยกว่าปลาหมอในเขตอ าเภอชะอวด เชียรใหญ่ ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่พบค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม การตายจากการประมง และการตายจากธรรมชาติเท่ากับ 
5.07, 3.60 และ 1.47 ต่อปี (สันติชัย และอ าพร, 2547) ปลาสลาดมีค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม การตายจาก
การประมงน้อยกว่าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ แต่พบการตายจากธรรมชาติมากกว่าในอ่างเก็บน้ า   
เขื่อนวชิราลงกรณ ที่พบค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม การตายจากการประมง และการตายจากธรรมชาติเท่ากับ 
2.86, 1.74 และ 1.12 ต่อปี (เกสศิณีย์ และฉวีวรรณ, 2558) ส่วนปลาหมอช้างเหยียบพบค่าสัมประสิทธิ์การ
ตายต่างๆ มีค่าน้อยกว่าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ ที่พบค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม การตายจากการ
ประมง และการตายจากธรรมชาติเท่ากับ 4.12, 2.56 และ 1.56 ต่อปี (เกสศิณีย์ และฉวีวรรณ, 2558) 
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ภาพที่ 23 ค่าสัมประสิทธิ์การตาย และสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์ของปลาหมอในพรุควนเคร็ง  
             จากการสุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 

 

 
 
ภาพที่ 24 ค่าสัมประสิทธิ์การตาย และสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์ของปลาสลาดในพรุควน 
             เคร็ง จากการสุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 25 ค่าสัมประสิทธิ์การตาย และสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์ของปลาช่อนในพรุควนเคร็ง จากการ 
             สุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 

 

 
 

ภาพที่ 26 ค่าสัมประสิทธิ์การตาย และสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์ของปลากะสงในพรุควนเคร็ง จากการ 
             สุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 27 ค่าสัมประสิทธิ์การตาย และสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์ของปลาหมอช้างเหยียบใน 
             พรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 

 

 
 

ภาพที่ 28 ค่าสัมประสิทธิ์การตาย และสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์ของปลาดุกอุยในพรุควนเคร็ง จาก  
            การสุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 29 ค่าสัมประสิทธิ์การตาย และสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์ของปลาไหลในพรุควนเคร็ง จากการ 
            สุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
 1.4 จ านวนประชากรที่เข้ามาทดแทนที่ 

ประมาณค่ารูปแบบการทดแทนจากข้อมูลความถี่ความยาว โดยใช้ตัวประมาณน าเข้า ได้แก่ ค่า 
L∞  และ ค่า K ของปลาแต่ละชนิด พบรูปแบบการทดแทนของปลาหมอในพรุควนเคร็งมีสองครั้งในรอบปี และ
มีการทดแทนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (ภาพที่ 30 ) ปลาสลาดมีการทดแทนสองครั้งในรอบปี และมีการ
ทดแทนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (ภาพที่ 31 ) ปลาช่อนมีการทดแทนสองครั้งในรอบปี และมีการทดแทนสูงสุด
ในเดือนธันวาคม (ภาพที่ 32) ปลากะสงมีการทดแทนสองครั้งในรอบปี และมีการทดแทนสูงสุดในเดือน
มกราคม (ภาพที่ 33) ปลาหมอช้างเหยียบมีการทดแทนสองครั้งในรอบปี และมีการทดแทนสูงสุดในเดือน
มกราคม (ภาพที่ 34) ปลาดุกอุยมีการทดแทนหนึ่งครั้งในรอบปี และมีการทดแทนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
(ภาพที่ 35) และปลาไหลมีการทดแทนสองครั้งในรอบปี และมีการทดแทนสูงสุดในเมษายน (ภาพที่ 36)  

 

 
ภาพที่ 30 การทดแทนประชากรของปลาหมอในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555  
            ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 31 การทดแทนประชากรของปลาสลาดในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 

ถึงเดือนกันยายน 2556 
 

 
 
ภาพที่ 32 การทดแทนประชากรของปลาช่อนในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555  
            ถึงเดือนกันยายน 2556 

 

 
ภาพที่ 33 การทดแทนประชากรของปลากะสงในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 

ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 34 การทดแทนประชากรของปลาหมอช้างเหยียบในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง  
             ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

 
 

 
ภาพที่ 35 การทดแทนประชากรของปลาดุกอุยในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม  
            2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 36 การทดแทนประชากรของปลาไหลในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555  
            ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
 1.5 การประเมินสถานะภาพการท าการประมง 
 การประเมินสถานะภาพการท าการประมงท าการประเมินจากค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 
50 ของมวลชีวภาพแรกเริ่ม ค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสูงสุด และ ค่า E ปัจจุบัน ของปลาชนิดนั้นๆ 
ผลการประเมินพบว่า ปลาหมอมีค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพแรกเริ่มเท่ากับ 0.43 
และค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสูงสุดเท่ากับ 1.00 (ภาพที่ 37) ซึ่งมากกว่าค่า E ปัจจุบัน (0.18) ดังนั้น
การใช้ประโยชน์ปลาหมอในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงยังไม่เกินก าลังผลิต และสามารถเพ่ิมการ
ลงแรงงานได้อีกประมาณร้อยละ 80  
 ปลาสลาดมีค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพแรกเริ่มเท่ากับ 0.43 และค่า
อัตราการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสูงสุดเท่ากับ 1.00 (ภาพที่ 38) ซึ่งสูงกว่าค่า E ปัจจุบัน (0.41) ดังนั้นการใช้
ประโยชน์ปลาสลาดในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงยังไม่เกินก าลังผลิต และสามารถเพ่ิมการลง
แรงงานได้อีกประมาณร้อยละ 60 
 ปลาช่อนมีค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพแรกเริ่มเท่ากับ 0.35 และค่า
อัตราการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสูงสุดเท่ากับ 0.68 (ภาพที่ 39) ซึ่งสูงกว่าค่า E ปัจจุบัน (0.48) ดังนั้นการใช้
ประโยชน์ปลาช่อนในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเกินก าลังผลิต และควรลดการลงแรงงานลง
ประมาณร้อยละ 28 
 ปลากะสงมีค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพแรกเริ่มเท่ากับ 0.39 และค่า
อัตราการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสูงสุดเท่ากับ 0.92 (ภาพที่ 40) ซึ่งมากกว่าค่า E ปัจจุบัน (0.48) ดังนั้นการใช้
ประโยชน์ปลากะสงในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงยังไม่เกินก าลังผลิต และสามารถเพ่ิมการลง
แรงงานได้อีกประมาณร้อยละ 47 
 ปลาหมอช้างเหยียบมีค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพแรกเริ่มเท่ากับ 0.34 
และค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสูงสุดเท่ากับ 0.65 (ภาพที่ 41) ซึ่งมากกว่าค่า E ปัจจุบัน (0.44) ดังนั้น
การใช้ประโยชน์ปลาหมอช้างเหยียบในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงยังไม่เกินก าลังผลิต และ
สามารถเพ่ิมการลงแรงงานได้อีกประมาณร้อยละ 32 
 ปลาดุกอุยมีค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพแรกเริ่มเท่ากับ 0.42 และค่า
อัตราการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสูงสุดเท่ากับ 1.00 (ภาพที่ 42) ซึ่งมากกว่าค่า E ปัจจุบัน (0.52) ดังนั้นการใช้
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ประโยชน์ปลาดุกอุยในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงยังไม่เกินก าลังผลิต และสามารถเพ่ิมการลง
แรงงานได้อีกประมาณร้อยละ 50 
 ปลาไหลมีค่าอัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพแรกเริ่มเท่ากับ 0.37 และค่า
อัตราการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสูงสุดเท่ากับ 0.75 (ภาพที่ 43) ซึ่งน้อยกว่าค่า E ปัจจุบัน (0.86) ดังนั้นการใช้
ประโยชน์ปลาไหลในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเกินก าลังผลิต และควรลดการลงแรงงานลง
ประมาณร้อยละ 15 
  

 
ภาพที่ 37 มวลชีวภาพต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์ (B’/R) และผลจับต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์  
             (Y’/R) ของปลาหมอในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสุ่มตัวอย่างระหว่าง 
             เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 

 

 
ภาพที่ 38 มวลชีวภาพต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์ (B’/R) และผลจับต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์  
             (Y’/R) ของปลาสลาดในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสุ่มตัวอย่างระหว่าง 
             เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 39 มวลชีวภาพต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์ (B’/R) และผลจับต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์  
             (Y’/R) ของปลาช่อนในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสุ่มตัวอย่างระหว่าง 
             เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

 

 
ภาพที่ 40 มวลชีวภาพต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์ (B’/R) และผลจับต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์  
             (Y’/R) ของปลากะสงในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสุ่มตัวอย่างระหว่าง 
             เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 

 

 
ภาพที่ 41 มวลชีวภาพต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์ (B’/R) และผลจับต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์  
             (Y’/R) ของปลาหมอช้างเหยียบในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสุ่ม 
             ตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 42 มวลชีวภาพต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์ (B’/R) และผลจับต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์  
             (Y’/R) ของปลาดุกอุยในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสุ่มตัวอย่างระหว่าง 
             เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

 

 
ภาพที่ 43 มวลชีวภาพต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์ (B’/R) และผลจับต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์  
             (Y’/R) ของปลาไหลในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสุ่มตัวอย่างระหว่าง 
             เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
2. ผลจับและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง 
 
 ผลจับและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง ได้ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์
ครัวเรือนชาวประมงในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 107 ครัวเรือน แบ่งเป็นพรุควนเคร็งบริเวณตอนบน 36 ครัวเรือน 
บริเวณตอนกลาง 40 ครัวเรือน และบริเวณตอนล่าง 31 ครัวเรือน พบว่า ผลจับสัตว์น้ าของชาวประมงรวม
ทั้งหมด 63,968.5 กิโลกรัมต่อปี หรือ 49.8 กิโลกรัมต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเครื่องมือข่าย เบ็ดต่างๆ ฉมวก 
ยอ ลอบและลัน โดยร้อยละ 82.20 เป็นผลจับชนิดปลาที่ท าการศึกษาพลวัตทั้ง 7 ชนิด และพบผลจับจาก   
ปลาช่อนสูงสุดร้อยละ 43.63 รองลงมาปลาหมอร้อยละ 13.41 และปลาดุกอุยร้อยละ 12.56 (ตารางที่ 1) และ
จากผลจับในตารางที่ 1 เมื่อคิดเป็นรายได้พบรายได้ทั้งหมด 5,354,860 บาทต่อปี หรือ 4,170 บาทต่อเดือน
ต่อครัวเรือน โดยร้อยละ 87.23 เป็นรายได้จากชนิดปลาที่ท าการศึกษาพลวัตทั้ง 7 ชนิด และพบรายได้จาก    
ปลาช่อนสูงสุดร้อยละ 50.91 รองลงมาปลาดุกอุยร้อยละ 17.33 และปลาหมอร้อยละ 10.64 (ตารางที่ 2) 
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 ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ าที่จับได้ชาวประมงด าเนินการขายปลาสดร้อยละ 64.72 
บริโภคในครัวเรือนร้อยละ 25.89 แปรรูปเป็นกะปิ ปลาแห้ง ปลาร้าร้อยละ 8.64 และน าไปเลี้ยงต่อร้อยละ 
0.75 (ภาพที่ 44) และส่วนรูปแบบขายสด ชาวประมงด าเนินการขายให้พ่อค้าคนกลางร้อยละ 75.76 รองลงมา
ขายด้วยตนเองร้อยละ 21.21 และท้ังสองอย่างร้อยละ 3.03 (ภาพที่ 45) 
 จากการศึกษาผลจับและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง พบผลจับสัตว์น้ า
น้อยกว่าผลจับในแม่น้ าปากพนัง (ที่เป็นบริเวณติดกัน) ที่พบ 211.75 กิโลกรัมต่อเดือนต่อครัวเรือน (Sakset, 
2011) และยังพบสัดส่วนการใช้ประโยชน์แตกต่างกันด้วย ซึ่งในแม่น้ าปากพนังสัตว์น้ าที่จับได้ส่วนใหญ่ใช้
บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือน าไปจ าหน่ายและแปรรูปเป็นกะปิและปลาแห้ง  (อ าพร และธีรวัฒน์, 2559 
และ Sakset, 2011) ส่วนรายได้จากการท าการประมงพบในพรุควนเคร็งสูงกว่าในแม่น้ าปากพนัง 3,941 บาท
ต่อเดือนต่อครัวเรือน (Sakset, 2011) ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปากพนังชาวประมงน าผลจับมาใช้บริโภคใน
ครัวเรือนมากกว่าขายสด 
 
ตารางท่ี 1 ผลจับสัตว์น้ าของชาวประมงในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสัมภาษณ์ 
             ครัวเรือนชาวประมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
ผลจับตามชนิด (กิโลกรัม)/บริเวณ ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง รวมทั้งหมด ร้อยละ 
ช่อน 8,275 9,036 10,599 27,910 43.63 
หมอ 3,490 2,946 2,144 8,580 13.41 
ดุกอุย 2,968 1,585 3,484 8,037 12.56 
เบญจพรรณ 2,755 890 3288 6,933 10.84 
สลาด 2,970 1,540 958 5,468 8.55 
กระสง   1,200 1,200 1.88 
หมอช้างเหยียบ 780 180  960 1.50 
ชะโด 900   900 1.41 
กดเหลือง 320 425.5  745.5 1.17 
กระดี่   720 720 1.13 
ไหล  430  430 0.67 
กระทิง 360   360 0.56 
กระสูบขีด 110 240  350 0.55 
กุ้งก้ามกราม 40 300  340 0.53 
นิล 320   320 0.50 
พรม 160 75  235 0.37 
แขยงนวล 60 120  180 0.28 
ชะโอน 60 120  180 0.28 
สลิด 120   120 0.19 
รวม 23,688 17,887.5 22,393 63,968.5 100 
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ตารางท่ี 2 รายได้จากการจับสัตว์น้ าของชาวประมงในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการ  
             สัมภาษณ์ครัวเรือนชาวประมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
 
รายได้ตามชนิด(บาท)/บริเวณ (ราย) ตอนบน (36) ตอนกลาง (40) ตอนล่าง (31) รวมทั้งหมด (107) ร้อยละ 
ช่อน 743,100 877,920 1,105,100 2,726,120 50.91 
ดุกอุย 300,100 183,750 444,400 928,250 17.33 
หมอ 198,450 177,060 194,080 569,590 10.64 
เบญจพรรณ 135550 35,600 140,400 311,550 5.82 
สลาด 146,700 86,400 35,300 268,400 5.01 
กุ้งก้ามกราม 10,000 75,000  85,000 1.59 
กดเหลือง 38,400 45,650  84,050 1.57 
กระสง   84,000 84,000 1.57 
หมอช้างเหยียบ 40,800 14,400  55,200 1.03 
ชะโด 54,000   54,000 1.01 
กระทิง 43,200   43,200 0.81 
ไหล  39,400  39,400 0.74 
กระดี่   21,600 21,600 0.40 
ชะโอน 7,200 12,000  19,200 0.36 
นิล 16,000   16,000 0.30 
กระสูบขีด 3,300 12,000  15,300 0.29 
พรม 7,600 6,000  13,600 0.25 
แขยงนวล 2,400 8,400  10,800 0.20 
สลิด 9,600   9,600 0.18 
รวม 1,756,400 1,573,580 2,024,880 5,354,860 100.00 

 
 

 
ภาพที่ 44 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ าที่จับได้ในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการ 
            สัมภาษณ์ครัวเรือนชาวประมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ภาพที่ 45 รูปแบบการขายสัตว์น้ าที่จับได้ในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสัมภาษณ์ครัวเรือน 
            ชาวประมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
1. พลวัตประชากรปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง 
 

 1.1 จากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักการเจริญเติบโตของปลาทั้ง 7 ชนิดที่
ท าการศึกษาในพรุควนเคร็งมีการเจริญเติบโตแบบทุกส่วนของร่างกายเป็นสัดส่วนกัน 

 1.2 ค่าความสมบูรณ์ของปลาที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงหน้าแล้งและฝนน้อย แสดงให้
เห็นว่าในพรุควนเคร็งมีสภาพแวดล้อมและมีอาหารที่เพียงพอต่อปลาส่วนใหญ่ในช่วงน้ าน้อยของทุกปี 
 1.3 ค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต (K) ของปลาทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอ ปลาสลาด ปลาช่อน 
ปลากะสง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุกอุย และปลาไหล พบมีค่าเท่ากับ 0.85, 0.71, 0.70, 0.70, 0.80, 0.80 
และ 0.80 ต่อปี ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) พบเท่ากับ 2.31, 2.51, 2.36, 2.61, 2.66, 2.90 
และ 7.71 ต่อปี ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) พบเท่ากับ 1.89, 1.48, 1.24, 1.37, 
1.49, 1.39 และ 1.10 ต่อปี ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการท าการประมง (F) พบเท่ากับ 0.42, 
1.03, 1.12, 1.24, 1.17, 1.14, และ 6.11 ต่อปี ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์อัตราการใช้ประโยชน์หรือค่า
สัมประสิทธิ์อัตราการท าการประมง (E) พบเท่ากับ 0.18, 0.41, 0.48, 0.48, 0.44, 0.52, และ 0.86 ต่อปี
ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีการตายตามธรรมชาติมากกว่าทางการประมง และยังมีการใช้ประโยชน์น้อย 

 1.4 การเข้าทดแทนที่ของปลาที่ท าการศึกษาทั้ง 7 ชนิด ส่วนใหญ่มีการทดแทนที่สูงสุดในช่วง
หน้าแล้ง และฝนน้อย  

 1.5 สถานะภาพการท าการประมงของปลาที่ท าการศึกษาทั้ง 7 ชนิด ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับศักย์ 
การผลิต และควรระวังในการลงแรงท าการประมง  
 
2. ผลจับและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ง 
 
 ผลจับสัตว์น้ าของชาวประมงรวมทั้งหมด 63,968.5 กิโลกรัมต่อปี หรือ 49.8 กิโลกรัมต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน จากเครื่องมือข่าย เบ็ดต่างๆ ฉมวก ยอ ลอบและลัน โดยร้อยละ 82.20 เป็นผลจับชนิดปลา           
ที่ท าการศึกษาพลวัตทั้ง 7 ชนิด และพบรายได้ทั้งหมด 5,354,860 บาทต่อปี หรือ 4,170 บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน โดยร้อยละ 87.23 เป็นรายได้จากชนิดปลาที่ท าศึกษาพลวัตทั้ง 7 ชนิด ส่วนของการใช้ประโยชน์จาก
สัตว์น้ าที่จับได้ ส่วนใหญ่ขายเป็นปลาสด รองลงมาบริโภคในครัวเรือน แปรรูป และน าไปเลี้ยง และส่วนขายสด
ด้วยตนเอง และรองลงมาขายให้กับพ่อค้าคนกลาง  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า ชนิดปลาส่วนใหญ่มีสถานภาพทางการท าการประมงใกล้เคียงกับศักย์
การผลิต และควรระวังในการเพ่ิมการลงแรงท าการประมง ยกเว้นปลาหมอที่มีสภาพการท าการประมงน้อย
กว่าศักย์การผลิต และสามารถเพ่ิมการลงแรงการท าประมงได้อีก เพ่ือให้ชาวประมงมีอาหารโปรตีนบริโภค 
และเพ่ือให้เกิดรายได้จากการประกอบอาชีพการประมง รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสูงสุด      
ส่วนชนิดปลาที่มีการท าการประมงเกินศักย์การผลิตอย่างเช่นปลาไหล ควรหาแนวทางลดการลงแรงการท า
ประมงลง เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรต่อไป 
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ความชุกชุม การกระจาย และสภาวะการท าประมงของกุ้งก้ามกรามในแม่น  าตรัง จังหวัดตรัง 
 

สุวิมล สี่หิรัญวงศ์๑* ชไมพร แก้วศรีทอง๒ อ าพร ศักดิ์เศรษฐ1 ธีรภัทร์ ตงวัฒนากร1 อนันต์ สี่หิรัญวงศ์3 
และสุกัญญา อุ่นตาดี1 

๑กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ๒กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ๓กองตรวจราชการ 
  

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาความชุกชุมการกระจายและสภาวะการท าประมงของกุ้้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง 
จังหวัดตรัง ด าเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 10 ล้านตัว แล้วจึงรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างด้วยลอบ
กุ้ง สมุดปูมจากชาวประมง และแบบสัมภาษณ์ จ านวน 7 จุดส ารวจในทุก ๆ เดือนระหว่างเดือนเมษายน 2560 
ถึงเดือนมีนาคม 2561 แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือทราบความชุกชุม การกระจาย และสภาวะการท าประมง
กุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง 

ผลการศึกษาความชุกชุมโดยน้ าหนักของกุ้งก้ามกรามด้วยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์จากการใช้
เครื่องมือลอบ พบว่ามีค่าความชุกชุมแปรปรวนแตกต่างกันในช่วงกว้างมากระหว่าง 0-33.9 กรัมต่อหลังต่อครั้ง 
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.5 กรัมต่อหลังต่อครั้ง โดยพบว่าจุดส ารวจบางเป้า ย่านซื่อ และควนธานี มีค่าความชุก
ชุมเฉลี่ยสูงกว่าจุดส ารวจอ่ืน ๆ อย่างชัดเจนโดยมีค่าเท่ากับ 12.5, 12.2 และ 12.6 กรัมต่อหลังต่อครั้ง และมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่จุดส ารวจเขากอบเท่ากับ 5.8 กรัมต่อหลังต่อครั้ง ส่วนค่าความชุกชุมเฉลี่ยตามเดือนส ารวจ
พบว่า เดือนพฤษภาคม 2560 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 12.8 กรัมต่อหลังต่อครั้ง รองลงมาคือเดือนธันวาคม กันยายน 
และตุลาคม 2560 เท่ากับ 12.3, 11.4 และ 11.2 กรัมต่อหลังต่อครั้ง ตามล าดับ และมีค่าต่ าสุดในเดือน
สิงหาคม 2560 เท่ากับ 5.2 กรัมต่อหลังต่อครั้ง  และพบกุ้งก้ามกรามจ านวนมากที่สุดเท่ากับ 2,432 ตัวที่ 
อันตรภาคชั้นความยาวเท่ากับ 13.5 เซนติเมตร (ช่วงความยาวระหว่าง 13.01-14.00 เซนติเมตร) และพบน้อย
สุดจ านวน 5 ตัวที่อันตรภาคชั้นความยาวเท่ากับ 5.5 และ 25.5 เซนติเมตร (ช่วงความยาวระหว่าง 5.01-6.00 
และ 25.01-26.00 เซนติเมตร) โดยพบกลุ่มประชากรกุ้งก้ามกรามกลุ่มใหญ่สุดที่ช่วงอันตรภาคชั้นความยาว
ระหว่าง 11.5-21.5 เซนติเมตร (ช่วงความยาวระหว่าง 11.01-22.00 เซนติเมตร) จ านวน 14,332 ตัว (ร้อยละ 
82.31 ของจ านวนกุ้งก้ามกรามที่พบทั้งหมด) 

ส าหรับสภาวะการท าประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง พบมีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและ
น้ าหนักแบบไม่แยกเพศเท่ากับ W = 0.0029L3.3768 ค่าความยาวที่มีอายุมากสุด น้ าหนักสูงสุด และ
ค่าพารามิเตอร์ความโค้งเท่ากับ 32.6 เซนติเมตร 334.8 กรัม และ 1.24 ต่อปี ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตายรวม การตายโดยธรรมชาติ และการตายโดยการประมงเท่ากับ 4.16, 1.59 และ 2.56 ต่อปี ตามล าดับ 
และอัตราการใช้ประโยชน์เท่ากับ 0.62 โดยปี 2561 มีค่าผลผลิตรวม 23.8 ตัน ซึ่งแสดงถึงการลงแรงประมงที่
มากจนเกินก าลังการผลิต โดยมีสัดส่วนของผลจับจากกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยในแม่น้ าตรังเท่ากับร้อยละ 44.48 
ของประชากรกุ้งก้ามกรามที่จับได้ทั้งหมด (10.94 ตัน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแม่น้ า
ตรังสามารถช่วยเพิ่มก าลังการผลิตของกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติได้ในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง   

   
ค าส าคัญ: ความชุกชุม การกระจาย สภาวะการท าประมง กุ้งก้ามกราม แม่น้ าตรัง 
*ผู้รับผิดชอบ: กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 e-mail : su_4134 @yahoo.com 
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Abstract 

 
The study of the abundance, distribution and fisheries status of Macrobrachium 

rosenbergii (de Man, 1879) in The Trang River, Trang Province, was conducted to release 10 
million prawns. The data collected by using trap sampling, fishermen logbook and questionare 
in 7 stations every month between April 2017 and March 2018. The datas were analysed for 
the abundance, distribution and fisheries status of prawns in the Trang river. 

The results showed that the relative abundance of prawns by using traps were 
widely range between 0 to 33.9 g/trap/one period and the average mean was 9.5 g/trap/one 
period. For the Bangpao, Yansue and Khuanthani stations, they were clearly higher than the 
other stations with 12.5, 12.2 and 12.6 g/trap/one period, respectively and the lowest of 5.8 
g/trap/one period in Khaokhob station. Whilst in May, there was the highest of 12.8 g/trap/one 
period, followed by December, September and October as 12.3, 11.4 and 11.2 g/trap/one 
period, respectively and the lowest of 5.2 g/trap/one period in August. Besides the largest 
numbers of 2,432 prawns were found at 13.5 cm of class interval (13.01-14.00 cm) and the 
minimal numbers 5 prawns at 5.5 and 25.5 cm of class intervals (5.01-6.00 and 25.01-26.00 
cm). For the largest group of prawns, it was found at 11.5-21.5 cm of class intervals with 14,332 
prawns (82.31% of total prawns). 

For fisheries status, the length-weight relationship was W = 0.0029L3.3768. The 𝐿∞, 
𝑊∞ and 𝐾 were 32.6 cm, 334.8 g and 1.24 per year, respectively and 𝑍, 𝑀 and 𝐹 were 
4.16, 1.59 และ 2.56 per year, respectively. While the utilization rate was quite high at 0.62. For 
the total yield, it was 23.8 tons in 2018 which showed the overbalance of MSY. Besides, the 
44.48% of total catch (10.94 tons) was derived from the releasing prawns into the Trang river. 
For this study, we can assumed that the releasing prawns in the Trang river can enhance the 
production of prawns in a relatively high volume in the Trang river. 

 
Key words : Abundance, Distribution, Fishery status Macrobrachium rosenbergii, Trang river 
*Corresponding author: Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900 e-mail: 
su_4134@yahoo.com 
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ค าน า 
 

กุ้งก้ามกราม (giant freshwater prawn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbergii 
de Man, 1879 เป็นกุ้งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่มีรสชาติดีจึงมีราคาจ าหน่ายสูง ส่งผลให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์น้ าที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ พบชุกชุมในประเทศไทย พม่า เวียดนาม เขมร มาเลเซีย บังคลาเทศ อินเดีย        
ศรีลังกา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  โดยในประเทศไทยพบแพร่กระจายอยู่เกือบทั่วทุกภาค เช่น ภาคกลาง 
เคยพบชุกชุมบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าปราณบุรี แม่น้ านครนายก และแม่น้ า
บางปะกง ภาคตะวันออกพบในแม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าเวฬุในจังหวัดระยองและตราด ทางภาคใต้พบในแม่น้ า  
หลังสวน แม่น้ าปากพนัง แม่น้ าตาปี แม่น้ ากระบุรี แม่น้ าตรัง แม่น้ าปัตตานี และทะเลสาบสงขลา (ส่วนเผยแพร่
การประมง, มปป.)   

แม่น้ าตรัง เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดตรัง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพัทลุง และจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่  มีความยาว 123 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่
ส าคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองล าภูรา และคลอง
นางน้อย โดยแม่น้ าตรังไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 5 รวมอ าเภอคือ อ าเภอรัษฎา ห้วยยอด วังวิเศษ เมืองตรัง 
และอ าเภอกันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  ที่ปากน้ ากันตัง อ าเภอกันตัง (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด, 2561) โดยแม่น้ าตรังจัดว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ าหลายชนิด
ที่ส าคัญโดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามซึ่งในอดีตเคยพบได้ในปริมาณมาก แต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมได้
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการขยายตัวของเมืองและชุมชนท าให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาก
ขึ้น ส่งผลท าให้เกิดการตื้นเขินของแม่น้ าตรังและคูคลองต่าง ๆ รวมทั้งคุณภาพน้ าที่เสื่อมโทรมลง จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อทรัพยากรสัตว์น้ าโดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามที่มีปริมาณลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
โครงการฟ้ืนฟูและขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้คืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงการพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้
เหตุผลว่า “กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ าที่มีราคาแพง เป็นของดี เป็นของคนไทย เพราะฉะนั้ นชาวบ้านซึ่งเป็น
เจ้าของประเทศ ก็น่าจะมีโอกาสได้รับประทานกุ้งก้ามกรามด้วย” (คณะกรรมการสมาคมโภชนาการแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2555)   

ในขณะที่กรมประมงซึ่งมีภารกิจในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องใน
ทุกปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรังจึงได้เร่งผลิตกุ้งก้ามกรามเพ่ือปล่อยลงสู่แม่น้ าตรังอย่างต่อเนื่องทุก
ปี โดยเฉพาะในระหว่างปี 2555-2559 ที่มีการปล่อยกุ้งก้ามกรามจ านวน 7,900,000, 11,250,000, 
4,500,000, 3,000,000 และ 4,940,000 ตัว ตามล าดับ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พบกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง
ได้ในปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น การศึกษาความชุกชุม การกระจาย และสภาวะการท าประมงของกุ้้งก้ามกราม
ในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนก าหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ในการปล่อย
พันธุ์กุ้งก้ามกราม และการท าการประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามได้
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 
1. เพ่ือทราบความชุกชุม และการกระจายของประชากรกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง 
2. เพ่ือประเมินสภาวะการท าประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง 

https://www.nriis.in.th/ProjectDetailPublic.aspx?UniqID=256996
https://www.nriis.in.th/ProjectDetailPublic.aspx?UniqID=256996


134 
 

 

วิธีด าเนินการ 
 
1. การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
 

ใช้พันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดประมาณ 1.0 เซนติเมตรที่ได้จากการเพาะพันธุ์และอนุบาลโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตรัง และศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักซึ่งอยู่ภายใต้กรมประมงที่ด าเนินการผลิตพันธุ์กุ้ง
ก้ามกราม จ านวน 9.8 ล้านตัว เพ่ือปล่อยลงสู่แม่น้ าตรังในเดือนมีนาคม 2560 ในบริเวณพ้ืนที่ที่เคยมีการจับกุ้ง
ก้ามกรามได้ในปริมาณมากจ านวน 3 บริเวณ (ภาพที่ 1) และท าการการสุ่มตัวอย่างทั้ง 3 บริเวณนี้ด้วยลอบกุ้ง
ขนาดเล็ก เพ่ือสุ่มดูลูกกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติว่าพบมีอยู่แล้วหรือไม่ด้วย ได้แก่  

1. ท่าน้ าย่านซื่อ หมู่ที่ 3 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอกันตัง (จุดส ารวจที่ 2) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2560 จ านวน 3.0 ล้านตัว 

2. ท่าน้ าหัวไทร หมู่ที่ 2 ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง (จุดส ารวจที่ 3) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเม่ือวันที่ 
20 มีนาคม 2560 จ านวน 4.0 ล้านตัว 

3. สะพานท่าส้ม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง (จุดส ารวจที่ 5) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเมื่อ27 
มีนาคม 2560 จ านวน 3.0 ล้านตัว  
 
2. การวางแผนการวิจัย 
   

ก าหนดแผนการวิจัยแบบ spatial and temporal random design ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างตาม
ปัจจัยเชิงพ้ืนที่และเชิงระยะเวลา โดยสุ่มตัวอย่างรวม 7 จุดส ารวจ ๆ ละ 3 ซ้ า ตามลักษณะของระบบ
นิเวศวิทยาแต่ละพ้ืนที่ในแม่น้ าตรัง (ภาพที่ 1) ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็นเวลา 12 
เดือน (ตารางที่ 1 และภาพท่ี 1) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 จุดส ารวจตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ ในการส ารวจกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างเดือน
มีนาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561  

จุด
ส ารวจ 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ บริเวณท่ีเก็บตัวอย่าง 

1 7° 25' 46.30" N 99° 31' 40.97" E บ้านบางเป้า อ าเภอกันตัง เป็นบริเวณปากแม่น้ าตรัง ริ่มฝั่ง
ปกคลุมไปด้วยป่าจาก  โดยได้รับอิทธิพลการขึ้นลงของน้ า
ในรอบวันเช่นเดียวกับการขึ้นลงของน้ าในทะเลอันดามัน 
เมื่อน้ าลดต่ าสุดสภาพดินมีลักษณะเป็นเลนสีด า มีชุมชน
อาศัย และโรงงาน 

2 7° 26' 35.67" N 99° 32' 2.26" E บ้านย่านซื่อ อ าเภอกันตัง เป็นบริเวณก่อนถึงปากแม่น้ าตรัง 
ริ่มฝั่งปกคลุมไปด้วยป่าจาก โดยได้รับอิทธิพลการขึ้นลงของ
น้ าในรอบวันเช่นเดียวกับการขึ้นลงของน้ าในทะเลอันดามัน 
เมื่อน้ าลดต่ าสุดสภาพดินมีลักษณะเป็นเลนสีด า มีชุมชน 
และร้านอาหาร 

3 7° 31' 4.69" N 99° 32' 54.66" E บ้านควนธานี อ าเภอกันตัง เป็นบริเวณริมฝั่งมีต้นไม้ปกคลุม
โดยทั่วไป มีสวนยางพารา ต้นจิก หญ้าข้อปล้อง และอ่ืนๆ 
พ้ืนท้องน้ าเป็นดินทรายสะอาด โดยได้รับอิทธิพลการขึ้นลง
ของน้ าทะเล  

4 7° 32' 33.66" N 99° 33' 43.30" E บ้านบางรัก อ าเภอเมือง เป็นบริเวณริมฝั่งมีสวนยางพารา 
น้ าไหลแรง พ้ืนท้องน้ าเป็นดินทราย โดยได้รับอิทธิพลการ
ขึ้นลงของน้ าทะเล  

5 7° 35' 29.88" N 99° 34' 44.97" E บ้านหนองตรุด อ าเภอเมือง เป็นบริเวณริมฝั่งมีเข่ือนดินสูง
กั้น น้ าไหลแรง มีการท าการเกษตรบริเวณริมฝั่ง พ้ืนท้องน้ า
เป็นทราย  

6 7° 38' 14.04" N 99° 31' 45.63" E บ้านท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ เป็นบริเวณริมฝั่งท า
การเกษตร มีสวนยางพาราและสวนปาล์ม น้ าไหลแรง ริมฝั่ง
มีการกัดเซาะของน้ า บางช่วงมีบ่อดูดทราย   

7 7° 45' 59.99" N 99° 32' 17.32" E บ้านเขากอบ อ าเภอห้วยยอด เป็นบริเวณริมฝั่งท า
การเกษตร มีสวนยางพารา น้ าไหลแรง ริมฝั่งมีต้นไม้ปก
คลุมหนาแน่น   
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และจุดสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง 

ระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือ “ลอบกุ้ง” ที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก 
โครงท าจากไม้ไผ่ ส่วนตัวลอบหุ้มด้วยเนื้ออวน มีช่องส าหรับดักกุ้งยาวเท่ากับความสูงของลอบและบีบปลาย
ช่องเข้าหากัน มีงา 2 งาและมีช่องเปิดเพ่ือน ากุ้งออกทางด้านหลัง (ภาพที่ 2) ใช้เนื้อมะพร้าวสดหั่นเป็นชิ้น ๆ 
ขนาดประมาณ 2 นิ้ว หรือใช้ลูกปาล์มผ่าซีกเป็นเหยื่อล่อ ด าเนินการด้วยการวางลอบกุ้งทิ้งไว้ในน้ าในช่วงเย็น
ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ปล่อยทิ้งไว้ 3 วัน/ครั้ง (หรือ 3 คืน) แล้วจึงมาเก็บ/กู้ลอบในระหว่างเวลา 
06.00-08.00 น. ดังนี้  

- ลอบกุ้งขนาดเล็ก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางxความสูงเท่ากับ 15x50 เซนติเมตร หุ้มด้วยเนื้อ
อวนตาข่ายมุ้งสีฟ้าขนาดช่องตา 1 มิลลิเมตร เพ่ือใช้ด าเนินการสุ่มจับลูกกุ้งขนาดเล็กใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างบริเวณพ้ืนที่ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม (จุดส ารวจที่ 2, 3 และ 5) ในช่วงก่อนที่จะท าการ
ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม รวม 5 เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2561 และส่วนที่ 2 ด าเนินการสุ่ม
ตัวอย่างบริเวณพ้ืนที่ส ารวจทั้ง 7 จุดส ารวจ รวม 4 เดือน ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2560 รวม 4 ครั้ง 
ด้วยวิธีการผูกลอบบนเชือกคร่าวให้แต่ละหลังห่างกัน 150 เซนติเมตรเป็นแนวยาว จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 10 
หลัง  

- ลอบขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางxความสูงเท่ากับ 30x100 เซนติเมตร หุ้มด้วยเนื้อ
อวนไนลอนขนาดช่องตา 1.8 เซนติเมตร เพ่ือใช้ด าเนินการสุ่มจับกุ้งในทุกจุดส ารวจ รวม 12 เดือน ระหว่าง
เดือนเมษายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 โดยใช้ลอบจ านวน 10 หลังต่อจุดส ารวจ ๆ ละ 3 ซ้ า น ามาผูกรวมกัน
ด้วยเชือกไว้กับต้นไม้หรือรากต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงกัน เช่น กอจาก เป็นต้น เพ่ือป้องกันการสูญหายของ
ลอบจากการพัดพาไปของน้ า 
  

 
ภาพที่ 2  ลอบกุ้ง (ซ้าย: ลอบขนาดเล็ก; ขวา: ลอบขนาดใหญ่) ที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง 

จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
 
จากนั้นท าการบันทึกขนาดความยาวเหยียด (หน่วยเป็นเซนติเมตร) และน้ าหนัก (หน่วยเป็นกรัม) 

ของตัวอย่างกุ้งก้ามกรามที่สุ่มตัวอย่างได้เป็นรายตัว โดยใช้ไม้บรรทัด และเครื่องชั่งทศนิยม 1 ต าแหน่ง 
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลผลจับกุ้งก้ามกรามของชาวประมง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลความยาว

และน้ าหนักรายตัว และปริมาณผลจับกุ้งก้ามกรามรายวันของชาวประมงด้วยสมุดปูม (log book) จ านวน     
3 รายต่อจุดส ารวจระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 รวม 12 เดือน 
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3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลการลงแรงประมงของชาวประมงในการจับกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จาก
การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งด าเนินการโดยการคัดเลือกตัวอย่างแรกใน
แต่ละบริเวณแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) หลังจากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือ
แบบลูกโซ่ (snow ball หรือ chain sampling) โดยตัวอย่างแรกที่ได้รับการคัดเลือกมาจะเป็นผู้ให้ชื่อของ
ตัวอย่างที่สองต่อไป และตัวอย่างที่สองก็จะเป็นผู้ให้ชื่อของตัวอย่างที่สามต่อไป ท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
ได้ตัวอย่างทั้งหมดท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ความชุกชุม และการกระจายของประชากรกุ้งก้ามกราม 
ใช้การปรับข้อมูลน้ าหนักกุ้งก้ามกรามท่ีส ารวจได้จากเครื่องมือลอบ ให้มีหน่วยเป็นกรัมต่อหลังต่อ

ครั้ง เพื่อน าไปวิเคราะห์เพื่อหาความชุกชุมทั้งตามปัจจัยเชิงพ้ืนที่ (จุดส ารวจ) และเชิงระยะเวลา (เดือนส ารวจ)  
4.2 สภาวะการท าประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง 
- ความสัมพันธ์ระหว่างความยาว (L) และน้ าหนัก (W) จากการวิเคราะห์การถดถอย (regression 

analysis) ในรูปสมการยกก าลังและสมการเส้นตรง โดยใช้หลักสมมติฐานที่ว่าการเจริญเติบโตเป็นแบบ
สมมาตร (isometric growth) กล่าวคือ การเจริญเติบโตในทุกส่วนของร่างกายจะมีการเติบโตอย่าง เป็น
สัดส่วนโดยตรงกับความยาวก าลังสาม ท าให้ความสัมพันธ์ของน้ าหนักและความยาวเป็นสัดส่วนที่เรียกว่ากฎ
ยกก าลังสาม (cube law) นั่นคือ ค่า b เท่ากับ 3 แต่ถ้าหากสัตว์น้ าเจริญเติบโตเป็นแบบอัลโลเมตริก 
(allometric) คือการเติบโตของร่างกายไม่เป็นสัดส่วนกันโดยตรง ค่ายกก าลังสามในสมการจะไม่เท่ากับ 3  
ตามสมการความสัมพันธ์ (ธนิษฐา, 2543) ดังนี้ 

𝑊 =  𝑞𝐿𝑏 
หรือในรูปของ  𝑙𝑜𝑔 𝑊 = 𝑙𝑜𝑔 𝑎 +  𝑏 𝑙𝑜𝑔 𝐿 

โดยที่          𝑊 = น้ าหนักปลา (กรัม) 
𝐿 = ความยาวเหยียด (เซนติเมตร) 
𝑞 = ค่าคงที่  
𝑏 = ค่าคงที่ 

 
เมื่อค านวณได้สมการแสดงความสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) แล้ว จึงท าการ

ตรวจสอบต่อว่าสมการดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของค่าตัวแปรตาม (ค่าแกน Y) ที่ได้อย่างเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร โดยค านวณค่า t จากสูตร  

𝑡 = √(𝑛 − 2)𝑅2)/(1 − 𝑅2) 

แล้วน าค่า t ที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับค่า t ที่เปิดจากตาราง t-distribution ที่ t 0.05(n-2) 
ถ้าค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่า t ที่เปิดจากตาราง แสดงว่าเส้นสมการแสดงความสัมพันธ์มีความเชื่อม่ันใน
การอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ไพเราะ และทัศพล, 2544) 

- ค่าพารามิเตอร์การเติบโต ตามสมการการเติบโตของ Bertalanffy (มาลา และเจริญ, 2544 
อ้างตาม Bertalanffy, 1938) ซึ่งอธิบายถึงการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า อยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวกับอายุ และน้ าหนักกับอายุ ดังสมการ  

𝐿𝑡 =  𝐿∞(1 − 𝑒−𝐾(𝑡−𝑡0) 
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𝑊𝑡  =  𝑊∞(1 − 𝑒−𝐾(𝑡−𝑡0)3 
โดยที่          𝐿𝑡 = ความยาวของสิ่งมีชีวิตเมื่ออายุ t (เซนติเมตร) 

𝑊𝑡  = น้ าหนักของสิ่งมีชีวิตที่มีอายุ t (กรัม) 
𝐿∞ = ความยาวสูงสุดของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นที่สามารถเจริญเติบโต

ได้หากไม่มีปัจจัยมาจ ากัดการเจริญเติบโต (asymtotic 
length; เซนติเมตร) 

𝑊∞ = น้ าหนักสูงสุดของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นที่สามารถเจริญเติบโตได้
หากไม่มีปัจจัยมาจ ากัดการ เจริญเติบโต (asymtotic 
weight; กรัม) 

𝑡 = อายุของสัตว์น้ า (ปี) 
𝑡0 = อายุที่สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีความยาวเท่ากับศูนย์ (arbitrary 

initial condition; ปี) 
𝐾 = สัมประสิทธิ์ของการเติบโต (ต่อปี) 

- ค่าพารามิเตอร์การตาย โดยการตายเป็นปัจจัยที่ท าให้น้ าหนัก และจ านวนประชากรลดลง 
สามารถแบ่งออกได้เป็นสาเหตุใหญ่ 2 สาเหตุ คือ การตายจากการท าประมง (fishing mortality) และการ
ตายโดยธรรมชาติ (natural mortality) ซึ่งค่าพารามิเตอร์การตายของสัตว์น้ าที่เกิดจากทั้ง 2 สาเหตุ สามารถ
เขียนเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้ 

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (total mortality coefficiencient ; Z) โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เส้นโค้งผลจับเชิงเส้นที่เปลี่ยนเป็นความยาว (linearized length converted catch curve) ของ 
Pauly (1983) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ในรูป logarithm ของผลจับต่ออายุที่เพ่ิมขึ้นในช่วงความยาวกับอายุ
เฉลี่ยของช่วงความยาว ดังสมการ  

𝑙𝑛 𝑙𝑛 [𝐶𝑖/(𝑡𝑖+1

− 𝑡𝑖)]  
=  𝑐 − 𝑍 ∗ 𝑡[𝐿(𝑖)+𝐿(𝑖+1)]/2 

โดยที่          𝐶𝑖 = ปริมาณการจับเป็นจ านวนตัวของสัตว์น้ าในอันตรภาคชั้นที่ i 
𝑡𝑖  = อายุของสัตว์น้ าที่อันตรภาคชั้นที่ i (ปี) 

𝑡𝑖+1 = อายุของสัตว์น้ าที่อันตรภาคชั้นที่ i+1 (ปี) 
𝑍 = สัมประสิทธิ์การตายรวม (ต่อปี) 

𝐿(𝑖) = ขีดจ ากัดล่างของความยาวอันตรภาคชั้นที่ i (เซนติเมตร) 

𝐿(𝑖+1) = ขีดจ ากัดล่างของความยาวอันตรภาคชั้นที่ i+1 (เซนติเมตร) 

𝑐 = ค่าคงที่ 
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (natural mortality coefficient; M) โดยใช้

วิธีของมาลา และเจริญ (2544) อ้างตาม Beverton and Holt (1959) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุขัย 

(𝑇𝑚) และสัดส่วนของ 
𝐿𝑚

𝐿∞
  โดยที่ 𝐿𝑚 คือความยาวที่เริ่มวางไข่ ซึ่ง มาลา และเจริญ (2544) อ้างตาม Holt  

(1962) ได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสัดส่วนของ 
𝐿𝑚

𝐿∞
  มีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.64 โดยมีค่าต่ าสุดและ

สูงสุดเท่ากับ 0.3 และ 0.9 ตามล าดับ และ มาลา และเจริญ (2544) อ้างตาม Rikhter and Efanov (1976) ได้
พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่าง 𝑀 และ 𝑇𝑚50% ของประชากรที่มีความสมบูรณ์เพศ (หรือ
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เรียกว่าวัยเจริญพันธุ์) นอกจากนี้ ค่า 𝑇𝑚50% ควรจะเท่ากับ อายุที่เหมาะสม (optimum age) ซึ่งเป็นอายุ
ของสัตว์น้ ารุ่นที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด ดังสมการ 

𝑀 = 
 

1.521

(𝑇𝑚50%)0.720 − 0.155 

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการท าประมง (fishing mortality coefficient; F) ซึ่ง
การตายรวมของสัตว์น้ าได้แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ การตายเนื่องจากการประมง (fishing mortality; 
F) และการตายเนื่องจากธรรมชาติ (natural mortality; M) ดังนั้นเมื่อทราบค่า Z และค่า M แล้วสามารถหา
ค่า F ได้ดังสมการ  

𝑍 = 𝐹 + 𝑀 
โดยที่     𝑍 = สัมประสิทธิ์การตายรวม (ต่อปี) 

𝐹 = สัมประสิทธิ์การตายจากการท าประมง (ต่อปี) 
𝑀 = สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (ต่อปี) 

- ค่าอัตราการใช้ประโยชน์หรือสัดส่วนการใช้ประโยชน์ (exploitation rate; E) หมายถึง สัดส่วน
จ านวนสัตว์น้ าที่ถูกจับได้ในช่วงปี ซึ่ง Pauly (1980) ได้กล่าวถึงการประมาณค่าอัตราการใช้ประโยชน์ในรูป
ของอัตราการตายว่าสามารถค านวณได้ตามสมการ 

𝐸 = 𝐹/𝑍 
โดยที่     𝐸 = อัตราการใช้ประโยชน์ 

𝐹 = สัมประสิทธิ์การตายจากการท าประมง (ต่อปี) 
𝑍 = สัมประสิทธิ์การตายรวม (ต่อปี) 

ส าหรับค่าดัชนีแสดงการเติบโต (growth performance index, (∅) ตามวิธีของ Munro & 
Pauly (1983) ซึ่งดัชนีแสดงการเติบโต (∅) ค านวณได้จากสูตร 

∅ = 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝐾 + 2 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝐿∞   

- การท านายผลผลิตของทรัพยากรด้วยฐานข้อมูลความยาว ซึ่งเป็นการท านายผลผลิตของกุ้ง
ก้ามกรามที่ระดับการลงแรงประมงแตกต่างกัน โดยการใช้แบบจ าลองของธอมสันและเบลล์ (Thompson 
and Bell model) ที่ใช้ข้อมูลความยาว เรียกว่า length based Thompson and Bell analysis) ซึ่งใช้ข้อมูล
น าเข้าจากการวิเคราะห์ประชากรเสมือนที่ใช้ฐานข้อมูลความยาว ประกอบด้วย จ านวนสัตว์น้ าทดแทนที่ 
สัมประสิทธิ์การตายจากการท าประมง ค่าน้ าหนักท่ีจ าแนกตามกลุ่มความยาว (มาลา และเจริญ, 2544) ในการ
ท านายผลผลิต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับสัดส่วนของปัจจัยการลงแรงประมงที่ส่งผลให้เกิดการตายจาก
การท าประมง (F-factor) โดยก าหนดให้การลงแรงประมงในปีที่น าข้อมูลมาใช้มีค่า F-factor เท่ากับ 1 ถ้า F-
factor มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าการลงแรงประมงน้อยกว่าในปีที่น าข้อมูลมาใช้ และในทางกลับกันถ้า F-factor 
มีค่ามากกว่า 1  แสดงว่ามีการลงแรงประมงมากกว่าในปีที่น าข้อมูลมาใช้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงของค่า F-
factor จะท าให้ได้จุดที่ให้ผลผลิตสูงสุดเรียกจุดนี้ว่า ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield; 
MSY) โดยมีขั้นตอนในการค านวณปริมาณการจับ (catch) และผลผลิต (yield) ในแต่ละช่วงความยาว ดังนี้ 

𝐻𝑖   = [
(𝐿∞ − 𝐿𝑖)

(𝐿∞ − 𝐿𝑖+1)
](

𝑀
2𝐾) 

𝑊𝑖   = 𝑞 ∗ [
(𝐿𝑖 + 𝐿𝑖+1)

2
]𝑏 
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𝑍𝑖  = 𝑀 + 𝑋 ∗ 𝐹𝑖    

𝑁(𝐿𝑖+1 ) = 𝑁(𝐿𝑖 ) ∗ [

(1
𝐻𝑖

− 𝑋 ∗
𝐹𝑖
𝑍𝑖

)

( 𝐻𝑖 −  𝑋 ∗
𝐹𝑖
𝑍𝑖

)] 

𝐶𝑖  = [𝑁(𝐿𝑖 ) − 𝑁(𝐿𝑖+1 )] ∗ 𝑋 ∗ 𝐹𝑖 /𝑍𝑖  
𝑌𝑖  = 𝐶𝑖 ∗ 𝑊𝑖  
โดยที่          𝑖 = อันตรภาคชั้นของความยาว 𝐿𝑖 − 𝐿𝑖+1 (เซนติเมตร) 
𝐻𝑖  = ค่าปัจจัยการตายโดยธรรมชาติของอันตรภาคชั้นที่ 𝑖 
𝐿𝑖 = ความยาวขีดจ ากัดล่างของอันตรภาคชั้นที่ 𝑖 (ปี) 

𝐿𝑖+1 = ความยาวขีดจ ากัดล่างของอันตรภาคชั้นที่ 𝑖 + 1 (ปี) 
𝐿∞ = ค่าความยาวอนันต์ (เซนติเมตร) 
𝐾 = ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (ต่อปี) 
𝑀 = ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวมของอันตรภาคชั้นที่ 𝑖 (ต่อปี) 

𝑍𝑖  = 
ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการประมงของอันตรภาคชั้นที่ 𝑖 (ต่อ
ปี) 

𝐹𝑖  = 
ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการประมงของอันตรภาคชั้นที่ 𝑖 (ต่อ
ปี) 

𝑋 = สัดส่วนของสัมประสิทธิ์การตายจากการท าประมง (F-factor) 
𝑁(𝐿𝑖 ) = จ านวนประชากรที่ความยาว 𝐿𝑖 (ตัว) 

𝑁(𝐿𝑖+1 ) = จ านวนประชากรที่ความยาว 𝐿𝑖+1 (ตัว) 
𝐶𝑖  = ปริมาณการจับโดยจ านวนของอัตรภาคชั้นที่ 𝑖 (ตัว) 
𝑊𝑖  = น้ าหนักตัวที่ความยาวกึ่งกลางของกุ้งก้ามกรามในอันตรภาคชั้นที่

 𝑖 (กรัม) 
𝑞, 𝑏 = ค่าคงที่ในสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ าหนักตัวของ

กุ้งก้ามกราม 
𝑌𝑖  = ผลผลิตของอันตรภาคชั้นที่ 𝑖 (กรัม) 

- การประมาณค่าสัดส่วนของผลจับกุ้งก้ามกรามที่ได้จากการปล่อย ใช้การค านวณจากค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error; 𝑆𝐸) ซึ่งเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความผันแปรของค่าเฉลี่ย หรือค่าการ
กระจายของค่าเฉลี่ยแต่ละค่า ในบางครั้งจึงเรียกว่าเป็นค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (standard 
error of the mean, 𝑆𝐸𝑀) (พิพัฒน์, 2561) ซึ่งค านวณได้จากสูตร 

𝑆𝐸 = √
𝑆2

𝑛
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ผลการศึกษา และวิจารณ์ผล 
 

1. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกุ้งก้ามกรามในแม่น  าตรัง 
 

ผลการศึกษาความชุกชุมโดยน้ าหนักของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรังด้วยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์จาก
การใช้เครื่องมือลอบระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 พบว่ามีค่าความชุกชุมแปรปรวน
แตกต่างกันในช่วงกว้างมากระหว่าง 0-33.9 กรัมต่อหลังต่อครั้ง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.5 กรัมต่อหลังต่อครั้ง 
โดยปริมาณความชุกชุมที่แตกต่างกันระหว่างค่าที่พบน้อยสุดและมากสุดมีความแตกต่างกันประมาณ 34 เท่า 
เมื่อพิจารณาค่าความชุกชุมเฉลี่ยตามจุดส ารวจพบว่า ในจุดส ารวจบางเป้า ย่านซื่อ และควนธานี มีค่าความชุก
ชุมเฉลี่ยสูงกว่าจุดส ารวจอ่ืน ๆ อย่างชัดเจนโดยมีค่าเท่ากับ 12.5, 12.2 และ 12.6 กรัมต่อหลังต่อครั้ง 
เนื่องจากท้ัง 3 จุดส ารวจนี้เป็นบริเวณที่ค่อนข้างใกล้กับบริเวณปากแม่น้ าตรัง มีน้ าทะเลไหลเข้าถึง รวมทั้งเป็น
บริเวณท่ีมีลักษณะของป่าจากค่อนข้างหนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืน ๆ ซึ่งอาจใช้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งหลบซ่อน
ของกุ้งก้ามกรามได้เป็นอย่างดี จึงท าให้พบกุ้งก้ามกรามใน 3 จุดส ารวจนี้มากกว่าจุดส ารวจอื่น ๆ และมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดในจุดส ารวจเขากอบเท่ากับ 5.8 กรัมต่อหลังต่อครั้งเนื่องจากเป็นบริเวณส่วนของต้นน้ าจึงท าให้กุ้ง
ก้ามกรามมีโอกาสเดินทางอพยพเข้าไปถึงได้น้อยกว่าจุดส ารวจอ่ืน ๆ จึงท าให้พบปริมาณกุ้งก้ามกรามในทั้ง 2 
กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันมากประมาณ 2 เท่า ส่วนค่าความชุกชุมเฉลี่ยตามเดือนส ารวจพบว่า เดือนพฤษภาคม 
2560 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 12.8 กรัมต่อหลังต่อครั้งซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากปล่อยกุ้งก้ามกรามไปเพียง 2 เดือน 
รองลงมาคือเดือนธันวาคม กันยายน และตุลาคม 2560 เท่ากับ 12.3, 11.4 และ 11.2 กรัมต่อหลังต่อครั้ง 
ตามล าดับ และมีค่าต่ าสุดในเดือนสิงหาคม 2560 เท่ากับ 5.2 กรัมต่อหลังต่อครั้ง ซึ่งค่าความชุกชุมเฉลี่ยตาม
จุดส ารวจและเดือนส ารวจพบว่ามีค่าความแปรปรวนอยู่ในช่วงระหว่าง 5.2-12.8 กรัมต่อหลังต่อครั้ง ในขณะที่
จุดส ารวจควนธานีในเดือนธันวาคม 2560 พบมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 33.9 กรัมต่อหลังต่อครั้ง รองลงมาคือจุด
ส ารวจบางรักในเดือนพฤษภาคม 2560 เท่ากับ 29.9 กรัมต่อหลังต่อครั้ง และจุดส ารวจบางเป้าในเดือน
กันยายน ตุลาคม และเดือนพฤษภาคม 2560 เท่ากับ 24.5, 24.4 และ 22.8 กรัมต่อหลังต่อครั้ง ตามล าดับ  
(ตารางที่ 2 และภาพท่ี 3-4)  
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ตารางท่ี 2 ความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนัก (กรัม/หลัง/ครั้ง) ของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง จาก
การสุ่มตัวอย่างด้วยลอบ ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 

 
เดือนส ารวจ ความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนัก (กรัมต่อหลังต่อครั้ง) 
/จุดส ารวจ บางเป้า ย่านซื่อ ควนธานี บางรัก หนองตรุด ท่าสะบ้า เขากอบ เฉลี่ย 
เม.ย. 60 13.3 7.5 3.5 - 14.2 - 12.3 7.3 
พ.ค. 60 22.8 16.7 12.7 29.9 5.9 1.3 0.5 12.8 
มิ.ย. 60 15.5 9.9 5.3 6.0 1696 1.0 3.1 8.2 
ก.ค. 60 8.8 14.4 9.4 9.8 11.4 7.9 5.0 9.5 
ส.ค. 60 0.7 8.0 4.5 1.6 4.1 11.9 5.2 5.2 
ก.ย. 60 24.5 20.2 7.4 5.6 3.4 11.6 7.4 11.4 
ต.ค. 60 24.4 11.5 16.3 4.9 2.1 10.0 9.2 11.2 
พ.ย. 60 10.4 11.7 13.5 4.0 10.7 10.4 5.5 9.5 
ธ.ค. 60 11.5 13.2 33.9 9.1 4.4 5.9 7.9 12.3 
ม.ค. 61 2.5 13.1 10.8 8.0 7.3 11.3 10.1 9.0 
ก.พ. 61 13.6 12.8 17.2 3.0 11.0 1.5 2.9 8.9 
มี.ค. 61 1.7 7.1 17.1 2.2 14.8 16.8 - 8.5 
เฉลี่ย 12.5 12.2 12.6 7.0 8.8 7.5 5.8 9.5 

 

 
 
ภาพที่ 3 ความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนักตามจุดส ารวจของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง จากการ

สุ่มตัวอย่างด้วยลอบ ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
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เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61
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ภาพที่ 4 ความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนักตามเดือนส ารวจของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง จากการ
สุ่มตัวอย่างด้วยลอบ ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 

 
ส าหรับการกระจายโดยขนาดความยาวของกุ้งก้ามกรามที่พบในแม่น้ าตรัง ระหว่างเดือนเมษายน 

2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 พบกุ้งก้ามกรามจ านวนมากที่สุดเท่ากับ 2,432 ตัวที่อันตรภาคชั้นความยาว
เท่ากับ 13.5 เซนติเมตร (ช่วงความยาวระหว่าง 13.01-14.00 เซนติเมตร) และพบน้อยสุดจ านวน 5 ตัวที่
อันตรภาคชั้นความยาวเท่ากับ 5.5 และ 25.5 เซนติเมตร (ช่วงความยาวระหว่าง 5.01-6.00 และ 25.01-
26.00 เซนติเมตร) โดยพบกลุ่มประชากรกุ้งก้ามกรามกลุ่มใหญ่สุดที่ช่วงอันตรภาคชั้นความยาวระหว่าง 11.5-
21.5 เซนติเมตร (ช่วงความยาวระหว่าง 11.01-22.00 เซนติเมตร) จ านวน 14,332 ตัว (ร้อยละ 82.31 ของ
จ านวนกุ้งก้ามกรามที่พบทั้งหมด) ตามภาพท่ี 5  
 

 
ภาพที่ 5 การกระจายโดยขนาดความยาวของกุ้งก้ามกรามที่พบในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง จากการสุ่มตัวอย่าง

ด้วยลอบ ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61

คว
าม

ชุก
ชุม

สัม
พัท

ธ์โ
ดย

น  า
หน

ัก
(ก

รัม
/ห

ลัง
/ค

รั ง
)

เดือนส ารวจ

บางเป้า ย่านซื่อ ควนธานี บางรัก หนองตรุด ท่าสะบ้า เขากอบ

5 100

637

173
344 278

1,501

1,085

2,432

1,196

1,906
1,675

786 693

1,358

882 818

482
598

395

5 64
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5

จ า
นว

น 
(ต

ัว)

อันตรภาคชั นความยาว (ซม.)



145 
 

 

2. สภาวะการท าประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น  าตรัง 
 
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน  าหนักกุ้งก้ามกราม 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรังแบบไม่

แยกเพศในรอบปีที่ท าการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนมีนาคม 2561 พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวและน้ าหนักดังสมการ (ภาพที่ 6) จากสมการ Length-weight relationship (ธนิษฐา, 2543) เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลน้ าหนักและความยาวจากการวิเคราะห์การถดถอย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ตัวก าหนด (R2) ที่ค านวณได้เท่ากับ 0.9800 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักและความ
ยาวปลามีความผันแปรตามกันถึงร้อยละ 98.00 และเมื่อน าค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) ไปค านวณหาค่า t 
แล้วน าไปเปรียบเทียบกับค่า t ที่เปิดได้จากตาราง t-distribution ก็พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่า t 
ที่เปิดจากตาราง แสดงว่าเส้นสมการความสัมพันธ์ที่ค านวณได้มีระดับความเชื่อมั่นในการอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่ากุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรังมีรูปแบบการ
เจริญเติบโตเป็นแบบไอโซเมตริก (isometric growth) มีค่า b อยู่ระหว่าง 2.5-3.5 ซึ่งสัตว์น้ าจะมีรูปร่างและ
ความถ่วงจ าเพาะที่ไม่เปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตในทุกส่วนของล าตัวจะเป็นสัดส่วนกันตลอดเวลาของการ
เจริญเติบโต และน้ าหนักตัวจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความยาวยกก าลังสาม จึงท าให้ความสัมพันธ์ของสัดส่วน
ระหว่างน้ าหนักและความยาวในลักษณะนี้เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบกฎก าลังสาม นั่นคือ ค่ายกก าลัง (ค่า 
b) ในสมการจะเท่ากับ 3 แต่ถ้าหากสัตว์น้ ามีการเจริญเติบโตเป็นแบบอัลโลเมตริก (allometric growth) คือ
การเติบโตของร่างกายไม่เป็นสัดส่วนกันโดยตรง ค่ายกก าลัง (ค่า b) ในสมการจะไม่เท่ากับ  3 และเมื่อท าการ
ทดสอบรูปแบบการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม พบว่ามีรูปแบบการเจริญเติบโตที่มีค่า b อยู่อยู่ระหว่าง 2.5-
3.5 ซึ่งเป็นรูปแบบการเจริญเติบโตที่เป็นแบบไอโซเมตริก (isometric growth) ซึ่งพบว่าโดยทั่วไปจะมีโอกาส
เพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่จะท าให้สัตว์น้ านั้นมีรูปแบบการเติบโตเป็นแบบอัลโลเมตริกซึ่งอาจเกิดจากการสุ่ม
ตัวอย่างที่เกิดความล าเอียงได้ (ธนิษฐา และอมรศักดิ์, 2550) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาระหว่าง
ความยาวและน้ าหนักของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มกุ้งหลายชนิดด้วยกันที่มีการทดสอบรูปแบบการเติบโต
แล้วพบว่ามีการเติบโตเป็นแบบไอโซเมตริก เช่น กุ้งปล้องเพศเมีย (กิตติพงศ์, 2533) และกุ้งตะกาด (อ านวย, 
2546) 

 

 
ภาพที่ 6   ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของประชากรกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง ระหว่างเดือน

เมษายน 2560-เดือนมีนาคม 2561 

W = 0.0029L3.3768

R² = 0.9800
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2.2 ค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกราม 
ส าหรับการประมาณขนาดตัวตามอายุในการศึกษาการเติบโตของสัตว์น้ าส าหรับการประเมิน

สภาวะทรัพยากรประมงด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นแบบจ าลองหรือสมการการเติบโตแบบฟอน
เบอร์ทาแลนฟี  (Bertalanffy, 1934) ด้วยการใช้ความยาวเป็นฟังก์ชันของอายุสัตว์น้ า (Pauly & Morgan, 
1987) โดยอาศัยสมมติฐานว่ากลุ่มประชากรสัตว์น้ าที่ศึกษามีการเจริญเติบโตแบบ isometric คือ การ
เจริญเติบโตของทุกส่วนของร่างกายต้องเป็นสัดส่วนกัน ซึ่งจะได้โมเดลการเจริญเติบโตในรูปของความยาวและ
อายุ กับน้ าหนักและอายุ ถึงแม้ว่าสัตว์น้ าในกลุ่มกุ้งนั้นจะมีการเติบโตแบบหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ เนื่องจากการ
ลอกคราบ ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบจ าลองการเติบโตของ Bertalanffy แต่เมื่อพิจารณาสัตว์น้ าทั้งรุ่นแล้วก็ยัง
พบว่ามีการลอกคราบจ านวนหลายครั้งในเวลาที่ต่างกัน จึงท าให้การเติบโตเฉลี่ยเป็นแบบต่อเนื่องกันไปซึ่ง
เป็นไปตามแบบจ าลองการเติบโตของ Bertalanffy (Garcia, 1988) จึงท าให้มีผู้น าแบบจ าลองการเติบโตของ 
Bertalanffy มาใช้ในการศึกษาการเติบโตในกุ้งหลาย ๆ ชนิดได้เป็นอย่างดี เช่น กุ้งหัวมัน (อังสุนีย์ และคณะ, 
2542) กุ้งกุลาด า (อภิรักษ์, 2544) กุ้งตะกาด (อ านวย, 2546; Pauly et al, 1984; FAO, 1996) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการปรับค่าแนวเส้นโค้งของการเติบโตที่เหมาะสมกับข้อมูลการ
กระจายความถี่ความยาวของกุ้งก้ามกรามในทุกเดือนที่ศึกษาระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนมีนาคม 2561 
พบว่ามีค่าความยาวเฉลี่ยของสัตว์น้ าที่มีอายุมากสุดหรือความยาวอนันต์ (asymptotic length; L∞) เท่ากับ 
32.6 เซนติเมตร ค่าพารามิเตอร์ความโค้ง (curvature parameter; K) เท่ากับ 1.24 ต่อปี ซึ่งเป็นค่าที่ใช้
พิจารณาถึงความเร็วของการเติบโตเมื่อเข้าสู่ L∞ ของสัตว์น้ านั้น สัตว์น้ าชนิดที่มีอายุสั้นบางชนิดโดยส่วนใหญ่
จะเติบโตจนถึง L∞ ในเวลาเพียงหนึ่งหรือสองปี และจะมีค่า K ที่สูง ส่วนสัตว์น้ าชนิดอ่ืน ๆ อาจมีเส้นโค้งที่ไม่
ชัน และมีค่า K ต่ า ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปีจนถึงขนาด L∞ ส่วนค่า t0 (the initial condition parameter) 
ซึ่งเป็นอายุสัตว์น้ าที่มีความยาวเท่ากับศูนย์ แต่ในเชิงชีววิทยาค่านี้มักจะไม่มีความหมาย เพราะการเติบโตจะมี
เริ่มต้นเมื่อตอนที่สัตว์น้ าฟักเป็นตัวซึ่งในเวลานั้นตัวอ่อนก็มีความยาวอยู่แล้ว ดังนั้น จึงอาจแทนค่า t0 = 0 ได้ 
ดังนั้น จากผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงอนุมานได้ว่าเส้นโค้งการเติบโต (VBGF) จากการกระจายความถี่ขนาด
ความยาวของประชากรกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรังที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตามภาพที่ 7 เป็นเส้นโค้งการเติบโตที่
เป็นผลมาจากการเติบโตของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยในแม่น้ าตรังตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคม 2561 

 
 
ภาพที่ 7  เส้นโค้งการเติบโต (VBGF) จากการกระจายความถี่ขนาดความยาวของประชากรกุ้งก้ามกรามใน

แม่น้ าตรัง ระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนมีนาคม 2561 
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 จากค่า L∞ ที่ได้จากแบบจ าลองการเติบโตของ Bertalanffy (1934) จึงน าไปใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการ
ค านวณเพื่อหาค่า W∞ ด้วยการแทนค่าในสมการความสัมพันธ์ของความยาวและน้ าหนักกุ้งก้ามกรามท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลน้ าหนักและความยาวจากการวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งพบว่ากุ้งก้ามกรามที่ค่าความ
ยาวสูงสุด (L∞) เท่ากับ 32.6 เซนติเมตร จะมีน้ าหนักสูงสุด (W∞) เท่ากับ 334.8 กรัม และมีความสัมพันธ์ตาม
สมการ (ภาพที่ 8) ดังนี้  

𝐿𝑡 =  32.6(1 − 𝑒−1.24(𝑡) 
𝑊𝑡  =  334.8(1 − 𝑒−1.24(𝑡)3.3768 

 

 
 
ภาพที่ 8   ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักกับอายุตามสมการ Bertalanffy (1934) ของประชากร

กุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนมีนาคม 2561 
2.3 ค่าพารามิเตอร์การตายของกุ้งก้ามกราม 
การประมาณค่าอัตราการตาย (mortalities rate) ซึ่งเป็นการประมาณค่าจากข้อมูลการสุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรในเฉพาะส่วนที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ (exploited parts) แต่ใน
ขณะเดียวกันการตายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ า ต้องเป็นผลรวมที่เกิดขึ้นจาก 2 ส่วนคือ การตายที่เกิดจาก
การจับสัตว์น้ าไปใช้ประโยชน์ หรือที่เรียกว่าผลจับ (catch) และการตายที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนรวมกัน หรือการ
ตายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น 

2.3.1 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (𝑍) ซึ่งเป็นการการตายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
แหล่งน้ าซึ่งใช้วิธีการประมาณค่าจากเส้นโค้งผลจับเชิงเส้นที่ใช้ฐานข้อมูลองค์ประกอบความยาว เนื่องจากการ
อ่านอายุเป็นปัญหาส าคัญของกลุ่มสัตว์น้ าในเขตร้อน จึงเปลี่ยนไปใช้แบบจ าลองจากสมการการเติบโตของ 
von Bertalanffy เพ่ือเปลี่ยนความยาวเป็นอายุแทน (Pauly, 1983) ซึ่งปกติมักเรียกว่า เส้นโค้งผลจับเชิงเส้น
ที่เปลี่ยนเป็นความยาว (linearized lengthconverted catch curve) โดยมีหน่วยเป็นต่อปี หรือต่อหน่วย
เวลา และจากการลงจุดค่าลอการิทึมของจ านวนสัตว์น้ าที่ถูกจับกับอายุสัตว์น้ า โดยที่ความชันคือ ค่า -Z 
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(Ricker, 1975) จึงท าให้มีผลลัพธ์ของค่า Z เท่ากับ 4.16 ต่อปี  มีค่า Correlation coefficient (R2) เท่ากับ 
0.9858 (ภาพที่ 9) 
 

 
 
ภาพที่ 9  ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) จากเส้นโค้งผลจับเชิงเส้น (estimation of Z from a linearized 

catch curve) ของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนมีนาคม 
2561 

2.3.2 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (𝑀) มีหน่วยเป็นต่อปี หรือต่อหน่วย
เวลาเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการตายที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนทุกสาเหตุนอกจากการท าประมง โดย Beverton & Holt 

(1959) ตรวจสอบพบความสัมพันธ์ระหว่างอายุขัย (𝑇𝑚) และสัดส่วนของ 
𝐿𝑚

𝐿∞
 โดยที่ (𝐿∞) คือความ

ยาวที่เริ่มวางไข่ และ Holt (1962) ได้ให้ข้อสังเกตเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสัดส่วนของ 
𝐿𝑚

𝐿∞
 มีค่าประมาณ 2/3 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.64 โดยมีค่าต่ าสุดและสูงสุดเท่ากับ 0.3 และ 0.9 ตามล าดับ) ซึ่งโดยทั่วไปสัตว์น้ าที่มีค่า 𝐾 
สูงจะมีค่า 𝑀 สูง และชนิดที่มีค่า 𝐾 ต่ าก็จะมีค่า 𝑀 ต่ า เช่นกัน สัตว์น้ าชนิดที่มีการเติบโตช้า (𝑀 ต่ า) โดย
ปกติจะไม่สามารถทนต่อการมีค่า 𝑀 สูงได้ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นสัตว์น้ าชนิดดังกล่าวจะสูญพันธุ์ไปในที่สุด 

โดย Beverton & Holt (1959) พบว่า อัตราส่วน 
𝑀

𝐾
 ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5-2.5  

ส าหรับการตายโดยธรรมชาติยังเกี่ยวเนื่องกับความยาวอนันต์ 𝐿∞ หรือน้ าหนักสูงสุด (หรือ
น้ าหนักอนันต์, 𝑊∞) ของสัตว์น้ าชนิดนั้น ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์น้ าที่มีขนาดใหญ่จะถูกกินด้วยตัวห้ าน้อยกว่าสัตว์
น้ าที่มีขนาดเล็ก ในขณะที่สูตรของพอลลีมีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลของกลุ่มปลาเท่านั้นและผลการวิเคราะห์นั้น
และผลการวิเคราะห์นั้นก็ขึ้นกับการวัดขนาดของปลาว่าเป็นความยาวแบบไหน (ความยาวเหยียด ความยาว
มาตรฐาน หรือความยาวส่วนหาง และอ่ืนๆ ) แต่เนื่องจากสูตรของพอลลีให้เฉพาะค่าประมาณอย่างคร่าวๆของ 
M จึงอาจไม่ต้องสนใจในรายละเอียด เราจึงไม่ใช้สูตรของพอลลีกับกลุ่มสัตว์น้ าจ าพวกกุ้ง กุ้งมังกร ปู กลุ่มสัตว์
น้ าจ าพวกหอยหรือสัตว์น้ าจ าพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ เนื่องจากสูตรดังกล่าวไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสัตว์น้ า
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เหล่านั้น ดังนั้น กลุ่มสัตว์น้ าจ าพวกกุ้ง กุ้งมังกร ปู กลุ่มสัตว์น้ าจ าพวกหอย หรือกลุ่มสัตว์น้ าจ าพวกที่ไม่มี
กระดูกสันหลังอ่ืน ๆ จึงเปลี่ยนเป็นการใช้สูตรของ Rikhter & Efanov’s Formula แทน 

โดย Beverton & Holt (1959) ตรวจสอบพบความสัมพันธ์ระหว่างอายุขัย (𝑇𝑚) และสัดส่วน

ของ 
𝐿𝑚

𝐿∞
  โดย 𝐿𝑚คือความยาวที่เริ่มวางไข่ ในขณะที่ Holt (1962) ได้ให้ข้อสังเกตท่ีเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า

สัดส่วนของ 
𝐿𝑚

𝐿∞
 มีค่าประมาณ 

2

3
  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.64 โดยมีค่าต่ าสุดและสูงสุดเท่ากับ 0.3 และ 0.9 

ตามล าดับ ) และเมื่อด าเนินการต่อเพ่ือตรวจสอบค่าต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสัตว์น้ า
ในเขตอบอุ่น Rikhter & Efanov (1976) อ้างถึงใน มาลา และเจริญ (2544) พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง 𝑀 และ (𝑇𝑚50%) ซึ่งคืออายุที่ 50% ของประชากรที่มีความสมบูรณ์ทางเพศ (หรือ
เรียกว่าวัยเจริญพันธุ์) ดังนั้น เมื่อแทนค่าในสมการตามวิธีการของ Rickhter & Efanov (1976) แล้วจะได้การ
ตายโดยธรรมชาติ (𝑀) เท่ากับ 1.59 ต่อปี 

2.3.3 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (𝐹) มีหน่วยเป็นต่อปี หรือต่อหน่วย
เวลาเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการตายที่เกิดจากการจับสัตว์น้ าไปใช้ประโยชน์โดยการประมง หรือที่เรียกว่าผลจับ 
(catch) ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (𝐹) ของประชากรกุ้ง
ก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จึงมีค่าเท่ากับ 2.56 ต่อปี 

2.4 ค่าอัตราการใช้ประโยชน์หรือสัดส่วนการใช้ประโยชน์ (E) หมายถึง สัดส่วนจ านวนสัตว์น้ าที่
ถูกจับได้ในช่วงปีต่อจ านวนสัตว์น้ าทั้งหมดที่ตายในช่วงปีในแหล่งน้ า พบมีค่าเท่ากับ 0.62 ซึ่งเป็นอัตราการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบันของการท าการประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง ที่บ่ งบอกว่าประชากรกุ้งก้ามกราม
ประมาณร้อยละ 62 ต้องตายไปเนื่องจากการท าการประมง ในขณะที่ค่าอัตราการใช้ประโยชน์หรือสัดส่วนการ
ใช้ประโยชน์ในรอบปีที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มสัตว์น้ าควรมีค่าเท่ากับ 0.5 ซึ่งถ้าหากสัดส่วนการใช้ประโยชน์มีค่า
มากกว่า 0.5 แสดงว่า มีการใช้ประโยชน์เกินความเหมาะสมกับศักย์การผลิตสูงสุดของกลุ่มสัตว์น้ านั้น ๆ โดยมี
ค่าดัชนีแสดงการเติบโต (growth performance index, ɸ') ตามวิธีของ Munro & Pauly (1983) พบว่ามีค่า
เท่ากับ 3.12  

2.5 การท านายผลผลิตของทรัพยากรด้วยฐานข้อมูลความยาว จากการน าผลจับในแต่ละอันตร
ภาคชั้นที่เป็นองค์ประกอบความยาวของกุ้งก้ามกรามมาหาจ านวนประชากรกุ้งก้ามกรามที่เข้ามาทดแทนที่
พบว่า มีกุ้งก้ามกรามจ านวน 145.1 ล้านตัว ที่ความยาว 2.5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดความยาวแรกที่เริ่มเข้ามา
ทดแทนในข่ายการประมง โดยในระยะแรกที่กุ้งก้ามกรามมีขนาดเล็ก พบอัตราการตายตามธรรมชาติสูงกว่า
อัตราการตายจากการท าประมงเมื่อกุ้งก้ามกรามมีขนาดความยาวเพ่ิมข้ึน (เมื่อมีอายุมากข้ึนในวงจรชีวิต) และ
กุ้งก้ามกรามที่มีความยาวน้อยกว่า 11.5  เซนติเมตรมีสัมประสิทธิ์การตายเนื่องจากการท าประมง 0.011-
0.945 แสดงว่ามีการใช้ประโยชน์ทางการประมงค่อนข้างน้อย ในขณะที่ความยาวตั้งแต่ 12.5 เซนติเมตรขึ้นไป
มีสัมประสิทธิ์การตายจากการท าการประมงเพ่ิมขึ้น และมีค่าสูงมากเท่ากับ 3.808-5.092 ที่ขนาดความยาว 
25.5-29.5 เซนติเมตร โดยมีจ านวนกุ้งก้ามกรามที่เหลือรอดชีวิต 832 ตัว ที่ความยาว 32.5 เซนติเมตร  
(ภาพที่ 10) 
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ภาพที่ 10  สัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง และจ านวนประชากรที่รอดตายในแต่ละช่วงความยาวของ    กุ้ง

ก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนมีนาคม 2561 
 
ส่วนระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ โดยการใช้แบบจ าลองของธอมสัน

และเบลล์ (Thompson and Bell model) ที่ใช้ข้อมูลความยาวในการท านายผลผลิต และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับสัดส่วนของปัจจัยการลงแรงประมงที่ส่งผลให้เกิดการตายจากการท าประมง (F-factor) ที่
ระดับต่าง ๆ ได้ผลดังภาพที่ 11 โดยให้ค่า F-factor ในสภาวะปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) มีค่าเท่ากับ 1 พบว่ามี
ผลผลิตรวมเท่ากับ 23.8 ตัน แต่เมื่อปรับค่า F-factor ให้ต่ ากว่าปีปัจจุบัน พบว่าผลผลิตจะเพ่ิมขึ้น โดยผลผลิต
สูงสุดที่ยั่งยืนมีค่า 24.6 ตัน ที่ค่า F-factor เท่ากับ 0.7 หมายถึงต้องลดระดับการลงแรงประมงลงร้อยละ 30 
ในขณะที่ผลการศึกษาในครั้งนี้ก็ยังพบว่ามีการลงแรงประมงมากจนส่งผลให้ปริมาณการจับกุ้งก้ามกรามเกิน
ก าลังการผลิต ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ าที่มีมูลค่าในการจ าหน่ายที่ค่อนข้างสูง จึงส่งผลต่อ
ปริมาณความตอ้งการในการจับที่สูงมากข้ึนตามไปด้วย 
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ภาพที่ 11  ผลจับสูงสุด และระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมต่อหน่วยการทดแทนสัมพัทธ์ของประชากร 

กุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนมีนาคม 2561 
 
2.6 การประมาณค่าสัดส่วนของผลจับกุ้งก้ามกรามที่ได้จากการปล่อยในแม่น้ าตรังระหว่างวันที่ 

17-25 มีนาคม 2560 พบกุ้งก้ามกรามมีการเติบโตตามแบบจ าลองการเติบโตของ Bertalanffy (1934) ตาม
ภาพที่ 8 ซึ่งอนุมานว่าเป็นแบบจ าลองการเติบโตของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยในแม่น้ าตรังจากการศึกษาในครั้งนี้ 
เนื่องจากก่อนการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้มีการส ารวจพันธุ์กุ้งขนาดเล็กในแม่น้ าตรังไปก่อนแล้วและไม่พบว่า
มีกุ้งก้ามกรามขนาดเล็กอยู่ในบริเวณนั้น และเมื่อประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นกราฟที่เกิดขึ้นโดยค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error; 𝑆𝐸) จากค่าความยาวล าตัวของกุ้งก้ามกรามตามแบบจ าลอง
นี้ (ภาพที่ 12) ก็ท าให้พบว่ากลุ่มประชากรกุ้งก้ามกรามที่เกิดขึ้นจากค่าความยาว+ 𝑆𝐸 คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 44.48 ซึ่งอนุมานว่าเป็นกลุ่มประชากรกุ้งก้ามกรามที่เกิดจากการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในการศึกษา
ครั้งนี้เมื่อเทียบกับประชากรกุ้งก้ามกรามทั้งหมดที่จับได้ในแม่น้ าตรังในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา โดยคิดเป็น
สัดส่วนของผลจับทั้งหมดเท่ากับ 10.94 ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรังสามารถ
ช่วยเพิ่มก าลังการผลิตของกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติได้ในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง  
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ภาพที่ 12  สัดส่วนผลจับกุ้งก้ามกรามที่ได้จากการปล่อยจากสมการ von Bertalanffy (1934) ของประชากร
กุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนมีนาคม 2561 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. ความชุกชุมโดยน้ าหนักของกุ้งก้ามกรามด้วยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์จากการใช้เครื่องมือลอบ พบว่ามีค่า

ความชุกชุมแปรปรวนแตกต่างกันในช่วงกว้างมากระหว่าง 0-33.9 กรัมต่อหลังต่อครั้ง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.5 กรัมต่อหลังต่อครั้ง โดยพบว่าจุดส ารวจบางเป้า ย่านซื่อ และควนธานี มีค่าความชุกชุมเฉลี่ยสูงกว่าจุด
ส ารวจอ่ืน ๆ อย่างชัดเจนโดยมีค่าเท่ากับ 12.5, 12.2 และ 12.6 กรัมต่อหลังต่อครั้ง และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่
จุดส ารวจเขากอบเท่ากับ 5.8 กรัมต่อหลังต่อครั้ง ส่วนค่าความชุกชุมเฉลี่ยตามเดือนส ารวจพบว่า เดือน
พฤษภาคม 2560 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 12.8 กรัมต่อหลังต่อครั้ง รองลงมาคือเดือนธันวาคม กันยายน และ
ตุลาคม 2560 เท่ากับ 12.3, 11.4 และ 11.2 กรัมต่อหลังต่อครั้ง ตามล าดับ และมีค่าต่ าสุดในเดือนสิงหาคม 
2560 เท่ากับ 5.2 กรัมต่อหลังต่อครั้ง   

2. กลุ่มประชากรกุ้งก้ามกรามกลุ่มใหญ่สุดที่พบอยู่ช่วงอันตรภาคชั้นความยาวระหว่าง 11.5-21.5 เซนติเมตร 
(ช่วงความยาวระหว่าง 11.01-22.00 เซนติเมตร) จ านวน 14,332 ตัว (ร้อยละ 82.31 ของจ านวนกุ้ง
ก้ามกรามท่ีพบทั้งหมด) 

3. สภาวะการท าประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง พบมีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักแบบไม่แยก
เพศเท่ากับ W = 0.0029L3.3768 ค่าความยาวที่มีอายุมากสุด น้ าหนักสูงสุด และค่าพารามิเตอร์ความโค้ง
เท่ากับ 32.6 เซนติเมตร 334.8 กรัม และ 1.24 ต่อปี ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม การตายโดย
ธรรมชาติ และการตายโดยการประมงเท่ากับ 4.16, 1.59 และ 2.56 ต่อปี ตามล าดับ และอัตราการใช้
ประโยชน์เท่ากับ 0.62 โดยปี 2561 มีค่าผลผลิตรวม 23.8 ตัน ซึ่งแสดงถึงการลงแรงประมงที่มากจนเกิน
ก าลังการผลิต โดยมีสัดส่วนของผลจับจากกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยในแม่น้ าตรังเท่ากับร้อยละ 44.48 ของ
ประชากรกุ้งก้ามกรามที่จับได้ทั้งหมด (10.94 ตัน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแม่น้ า
ตรังสามารถช่วยเพิ่มก าลังการผลิตของกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติได้ในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง 
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ระยะเวลาที่ เหมาะสม และต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพู Tor douronensis 
(Valenciennes, 1842) ด้วยอาหารส าเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง 
 

จินตนา  มหาสวัสดิ์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 11 (ตรัง) 
 

บทคัดย่อ 
 ระยะเวลาที่เหมาะสม และต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพูด้วยอาหารส าเร็จรูปเพ่ือ
ทดแทนไรแดง   วางแผนการทดลอง 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 : ให้ไรแดง 20 วันและอาหาร
ส าเร็จรูป 40 วัน, ชุดการทดลองท่ี 2 : ให้ไรแดง 15 วันและอาหารส าเร็จรูป 45 วัน, ชุดการทดลองท่ี 3 : ให้ไร
แดง 10 วัน และอาหารส าเร็จรูป 50 วัน และ ชุดการทดลองที่ 4: ให้อาหารส าเร็จรูป 60 วัน รวมระยะเวลา
ทดลอง 60 วัน ท าการทดลองในตู้กระจกขนาด 45 x 60 x 40 เซนติเมตร จ านวน 12 ใบ ปริมาตรน้ าตู้ละ 54 
ลิตร ปล่อยลูกปลาพลวงชมพูอายุ 10 วัน ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 14.26±0.06 มิลลิเมตร น้ าหนักเริ่มต้น
เฉลี่ยเท่ากับ 0.03±9.44กรัม ลงตู้ทดลอง 30 ตัวต่อตู้ อนุบาลด้วยไรแดงและอาหารส าเร็จรูป ตามแผนการ
ทดลอง การปรับเปลี่ยนไรแดงเป็นอาหารส าเร็จรูปกระท าภายในเวลา 3 วัน ด าเนินการทดลอง                    
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 
2558 
 ผลการทดลองพบว่าลูกปลาพลวงชมพูชุดการทดลองที่ 1 , 2 , 3 , และ 4 น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
1.07±0.04, 1.12±0.04, 0.93±0.06 และ 0.61±0.09 กรัม และความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 44.00±1.39, 
44.36±0.50, 41.51±0.86 และ 36.10±1.77มิลลิเมตร ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
และความยาวสุดท้ายเฉลี่ย พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 และ 2  ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 และ 4 และชุดการทดลองที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ(P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 5.90±0.06, 5.97±0.06, 5.66±0.12 
และ 4.95±0.25 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ไม่
แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 2 แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 3 และ 4 และชุดการทดลองที่ 1 ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
กับชุดการทดลองที่ 3 แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.0 5) กับชุดการทดลองที่ 4 น้ าหนักเพ่ิมต่อ
วัน 0.73±0.02, 0.74±0.01, 0.69±0.01 และ 0.60±0.03 กรัมต่อวัน ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างทางสถิติ(p>0.05) แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05) กับชุด
การทดลองที่ 3 และ 4 และอัตรารอด 100±0.00,100±0.00, 98.89±1.93และ 83.33±5.77 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3  ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 4 และต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 
32.55, 31.34, 31.59 และ 37.90บาท และก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อตัว เท่ากับ 47.51, 48.66, 48.40 และ 42.91 
บาท ตามล าดับ 
 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม และต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพูด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปเพื่อทดแทน ไรแดง โดยเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และต้นทุนการผลิต พบว่า การ
อนุบาลลูกปลาพลวงชมพูด้วยไรแดงคือ อายุ 15 วันหรือลูกปลาอายุ 25 วันเหมาะสมทีสุ่ด 
 
ค าส าคัญ :ลูกปลาพลวงชมพูอาหารส าเร็จรูปการทดแทนไรแดง  
*ผู้รับผิดชอบ : 10 หมู่ที่ 4 ต. นาโต๊ะหมิง อ. เมือง จ. ตรัง 9200E-mail : jinmahasawat@yahoo.com 
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Optimum Period and Cost of Production for Nursing of Tor douronensis (Valenciennes, 
1842) with Artificial Diet Instead of Water Flea Moinamacrocopa (Straus, 1820) 
 
JintanaMahasawat* 
Inland Aquaculture Research and Development Zone 11 (Trang) 
 
Abstract 
 The Optimum period and cost of Production for fish feed transition of Khela mahseer, 
Tor douronensis ( Valenciennes, 1 8 4 2 )  with artificial diet instead of water flea 
Moinamacrocopa(Straus, 1820)was studied at Inland Fisheries Research and Development 
Zone 12 ( Songkhla)  during February – April 2015. The experiment was designed into 4 
treatments. Treatment 1, 2, 3 and 4, fish were fed with water flea and replaced by artificial 
diet at 20 days, 15 days, 10 days and at the beginning point of the experiment , respectively. 
After thatthere were fed until the end of experiment (60 days) .  Fish larvae were cultured 
in45x60x40 cm. glass aquarium, containing 54 liter of filtered water at a density of 30 fish/ 
aquarium. Their initial length and weight were 14.26±0.06 mm. and 0.03±9.44 g, respectively. 
Transition period of feed took 3 days to complete replacement.  
 After 60 days of nursing trial, the final mean weight were 1.07±0.04, 1.12±0.04, 0.93±0.06 
and 0.61±0.09 g, respectively. The final mean lengths were 44.00±1.39, 44.36±0.50, 41.51±0.86 
and 36 . 1 0±1 . 7 7  mm.The results showed that grow parameter of treatment 1 and 2 were 
significantly higher than treatment 3 and 4 (p<0.05)  .The everage specific grow rates were 
5.90±0.06, 5.97±0.06, 5.66±0.12 and 4.95±0.25%/day. The results showed that everage 
specific grow parameter of  treatment 2 and 1 were significantly higher than treatment3 and 
4 (p<0.05). the everage daily weight gains were 0.73±0.02, 0.74±0.01, 0.69±0.01 and 0.60±0.03  
g/day. The results showed that everage daily weight gains parameter of treatment 1 and 2 
were significantly higher than treatment 3 and 4 (p<0.05) .The everage survival rates were 
100±0.00, 100±0.00, 98.89±1.93 and 83.33±5.77 %.The results showed that survival rates of 
treatment 1, 2 and 3 were significantly higher than treatment 4 (p<0.05) . 
 Cost of production were 32.55, 31.34, 31.59 and37.90 Baht/fish, respectively and profits 
were 47.45, 48.66 ,48.41 and 42.10 Baht/fish. Respectively. 
 In conclusion, treatment 2 fed with water flea 15 days and artificial diet 45 days were 
the best treatment when considered cost of productions and profits. 
 
Key words :Tor douronensis (Valenciennes, 1842), artificial diet, Moina,Optimum period 
*Corresponding author:10 Moo 4, Na Toa Hming,Muang District, Trang Province.920000  
e-mail :jinmahasawat@yahoo.com 
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ค าน า 
 ปลาพลวงชมพูTor douronensis (Valenciennes, 1842) มีชื่อเรียกว่าภาษาถิ่นภาคใต้ว่า ปลากือ
เลาะห์ หรืออีแกกือเลาะห์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา)อยู่ในตระกูลเดียวกับปลาเวียน              
(T. tambroides) และปลาพลวงหิน (T.soro) เป็นปลาน้ าจืดในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบบริเวณ
แหล่งน้ าตกหรือต้นแม่น้ าสายหลักในพื้นที่จังหวัดยะลา และนราธิวาส ปลาพลวงชมพูในแหล่งน้ าธรรมชาติพบ
บริเวณน้ าค่อนข้างเย็นและมีออกซิเจนสูง ปลามีลักษณะเด่น คือ มีเกล็ดสีชมพู บริเวณครีบหลัง และครีบหาง
เป็นสีแดง ลักษณะการกินอาหารกลุ่มปลาพลวง เช่น ปลาพลวงที่พบในเขตอุทยานน้ าตกเอราวัณ จังหวัด
กาญจนบุรีกินพืชและสัตว์รวมทั้งอินทรีย์สารต่างๆ (Kulabtonget al, 2010) และปลาพลวงหินกินอาหารโดย
การใช้ริมฝีปากเล็มอาหารจ าพวกสาหร่ายที่เกาะตามก้อนหิน เมล็ดพืช อินทรีย์สารต่างๆและกินแมลงพืช
รวมทั้งผลไม้ป่า Rainboth.(1996) และสนธิพันธ์ (2555) พบว่าปลาในเผ่าย่อย Tores และมีหลายชนิดเป็น
ปลาพ้ืนเมืองของไทย ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบางชนิด ยังอยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ โดยเฉพาะปลาพลวงชมพูซึ่งเป็น ปลาเฉพาะถิ่นได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามในประเทศไทย (Red Data of Thailand)เป็นชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU: Vulnerable) 
และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น (Endemic) (Vidthayanon, 2005) เนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดี ราคาค่อนข้างสูง 
เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศมาเลเซีย ในปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม จากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดยะลาจึงได้ท าการทดลองโดยการรวบรวมพันธุ์ปลาน ามาขุนเลี้ยงในบ่อเป็นพ่อแม่พันธุ์และ
ท าการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพูด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมจนกระทั่งประสบผลส าเร็จ 
(ปรเมษฐ์ และคณะ, 2559)แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับชนิดอาหารและระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ปรับเปลี่ยนอาหารส าหรับการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพู พบเพียงการศึกษาในปลากลุ่มเดียวกัน และการศึกษา
ในปลาน้ าจืดชนิดอ่ืนๆ  ได้แก่ โกมุท และปรีชา (2540) คือ การอนุบาลลูกปลาพลวงหินด้วยอาหารมีชีวิตและ
อาหารส าเร็จรูป พบว่า ลูกปลาพลวงหินชอบกินอาหารมีชีวิตมากกว่า โดย  ให้กินไรแดง 20 วันแรกของการ
ทดลองหลังจากนั้นจึงให้หนอนแดง  และการศึกษาในปลาน้ าจืดชนิดอ่ืน ๆ เช่น ปลายี่สก ปลาทรงเครื่อง   
เป็นต้น นพดล และองอาจ (2556) ท าการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลายี่สกด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปเพ่ือทดแทนอาหารมีชีวิตที่ระยะเวลาต่างกัน พบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 20 วัน  
 เนื่องด้วยการผลิตไรแดงต้องพ่ึงพาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
บ่อย มีผลท าให้การผลิตไรแดงให้มีปริมาณเพียงพอนั้นท าได้ค่อนข้างยากส่วนอาหารส าเร็จรูปมีหลายรูปแบบ 
เช่น เกล็ด ผง แผ่น มีคุณภาพและ  มีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมกับอายุและขนาดของสัตว์น้ า อีกทั้ง           
การจัดซื้อจัดหาสะดวกและเก็บรักษาง่าย (http://www2.tsu.ac.th/org/lic/November 11 , 2019) 
microencapsulated เป็นเทคโนโลยีห่อหุ้มหรือกักเก็บสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ด้วยโพลิเมอร์ชั้นบางๆ 
ลักษณะเป็นแคปซูลขนาดเล็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1-1000 ไมครอน ช่วยให้สารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ต่างๆ มี
ความเสถียร คงทนอยู่ได้นานขึ้น เช่น อาหารลูกกุ้งวัยอ่อน ศิราณี และคณะ, (2552) ศึกษาการอนุบาล ลูกปลา
เทโพด้วยอาหารส าเร็จรูปแบบแผ่น พบว่าลูกปลาตายหมด จึงได้ เสนอแนะว่า ควรมีการศึกษารูปแบบของ
อาหารส าเร็จรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น Microdiets (microencapsulated, micropound และ microcoated 
diets) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จึงท าการศึกษาอาหารส าเร็จรูปชนิด Micro Encapsulated Feed มีขนาด 
20-30 ไมครอน มีสารเคลือบป้องกันการละลายและการแปรสภาพ และจะไม่ตกตะกอนในเวลา 2 ชั่วโมง       
มีโปรตีนมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์, ไขมันมากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์, กากน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นน้อย

http://www.fisheries.go.th/sf-yala/web2/)%20ปลาพลวงชมพูหรือปลากือ
http://www2.tsu.ac.th/org/lic/%20November%2011
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กว่า 6 เปอร์เซ็นต์ (ตามที่ระบุข้างกระป๋อง) เพ่ือศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม และต้นทุนการผลิตในการอนุบาล
ลูกปลาพลวงชมพูด้วยอาหารส าเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง คือ  20, 15, 10 และ 0 วัน โดยพิจารณา อัตราการ
เจริญเติบโต อัตรารอด และต้นทุนการผลิตของลูกปลาพลวงชมพู 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทราบระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหาร และต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกปลา
พลวงชมพ ูโดยพิจารณาจาก อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และต้นทุนการผลิต 
 
วิธีการด าเนินการ 
1. การวางแผนการศีกษา 
 1.1 การวางแผนการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ด้วยแบ่งการทดลอง
เป็น 4 ชุดการทดลอง (treatment)ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า (replication)ด้วยแบ่งชุดการทดลองดังนี้  
  ชุดการทดลองที่ 1(T1): ให้ไรแดง 20 วันและอาหารส าเร็จรูป 40 วัน (ชุดควบคุม) 

ชุดการทดลองที่ 2 (T2): ให้ไรแดง 15วันและอาหารส าเร็จรูป 45 วัน 
ชุดการทดลองที่ 3 (T3): ให้ไรแดง 10 วันและอาหารส าเร็จรูป 50 วัน 
ชุดการทดลองที่ 4 (T4): ให้อาหารส าเร็จรูประยะเวลา 60 วัน  

1.2 สถานที่ท าการทดลองและระยะเวลาด าเนินการทดลอง 
ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) อ าเภอคลอง

หอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน 2558 

2.วัสดุอุปกรณ ์
2.1ภาชนะทดลอง 
 ตู้กระจกขนาด 45 × 60 × 40 เซนติเมตร จ านวน 12 ตู้ มีหัวทรายให้อากาศ 1 จุดต่อตู้เติมน้ าสะอาด

ที่ระดับความสูง 20 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตรน้ า 54 ลิตร   
2.2 การเตรียมปลาทดลอง 

น าลูกพันธุ์ปลาพลวงชมพูอายุ 1 วัน ได้จากการเพาะพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์รุ่นเดียวกัน จากศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา จ านวน 600 ตัว อนุบาลในตู้กระจกขนาด 45 × 60 × 40 เซนติเมตรเติมน้ า
สะอาดที่ระดับความสูง10 เซนติเมตร และให้ออกซิเจนตลอดเวลา จนกระทั่งถุงไข่แดงยุบ (อายุ 7 วัน) ให้กิน
ไรแดงเป็นเวลา 3 วัน เมื่อลูกปลาอายุ 10 วันสุ่มลูกปลาจ านวน 30 ตัว ชั่งน้ าหนักเริ่มต้นด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 
4 ต าแหน่งมีหน่วยเป็นกรัมและวัดความยาวเหยียดเริ่มต้นด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
จากนั้นสุ่มลงตู้ทดลองๆละ 30 ตัวตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยลูกปลาที่สุ่มชั่งน้ าหนักและวัดความยาว 
จ านวน 30 ตัวไม่ได้น ามาใช้ในการทดลอง 

2.3 อาหารทดลอง 
 2.3.1ไรแดง ได้จากการเพาะพันธุ์ในศูนย์ ฯ รวบรวมไรแดงน ามากรองผ่านถุงกรองขนาดเล็กกว่า 69 

ไมครอนแยกตัวอ่อนไรแดงส าหรับใช้อนุบาลลูกปลาอายุ1-15 วัน และไรแดงขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 69 
ไมครอนรวบรวบด้วยถุงกรองไรแดง น ามาอนุบาลลูกปลาอายุ16–20 วัน ไรแดงที่รวบรวมได้น ามาฆ่าเชื้อโรค
ด้วยด่างทับทิม และล้างด้วยน้ าสะอาดก่อนน ามาอนุบาลลูกปลา 
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 2.3.2 อาหารส าเร็จรูป (Microencapsulated Feed) มีขนาด 20 – 30 ไมครอน องค์ประกอบทาง
เคมี ได้แก่ โปรตีน, ไขมัน, ความชื้น และเถ้า เท่ากับ 49.60, 12.63, 10.82 และ 5.90 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

3. การจัดการทดลอง 
3.1 สุ่มลูกปลาพลวงชมพูอายุ 10 วัน ปล่อยลงตู้ทดลอง 30 ตัวต่อตู้จ านวน 12 ตู้ พร้อมใส่หัวทราย 
3.2 ความกว้างของปากปลา 

วัดขนาดความกว้างของปากลูกปลาพลวงชมพูอายุ 10 วัน จ านวน 5 ตัวด้วยวิธีของ Shirota 
(1970) จากสูตร 

   D =2 AB 
  D = ความกว้างของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรล่าง (มิลลิเมตร) 
  AB = ความยาวของขากรรไกรบน (มิลลิเมตร) 

 3.3 การจัดการอาหารทดลอง 
  3.3.1 การจัดการไรแดง อนุบาลลูกปลาด้วยไรแดงและอาหารส าเร็จรูป ตามแผนการทดลอง
ให้อาหารวันละ 3 ครั้งในเวลา 09.00, 12.00 และ 16.00 น.โดยให้กินจนอ่ิม (stiation) ไรแดงที่ใช้อนุบาล 
แบ่งเป็น 2 ขนาด คือไรแดงขนาดเล็กกว่า 69 ไมครอน ให้ช่วงวันที่ 1 –15 วันและไรแดงขนาดใหญ่กว่า 69 
ไมครอน ให้ช่วงวันที่11 - 20 วัน ตามแผนการทดลองตามท่ีมีระยะเวลาปรับเปลี่ยนตามตารางที่ 1  
  3.3.2 การจัดการอาหารส าเร็จรูป ให้ตามแผนการทดลองท าการปรับเปลี่ยนอาหารจากไร
แดงเป็นอาหารส าเร็จรูป ใช้เวลาปรับเปลี่ยนกระท าภายใน 3 วันอนุบาลจนสิ้นสุดการทดลอง 60 วันและชุด
การทดลองที่ 4   ให้อาหารส าเร็จรูปตลอดระยะเวลา 60 วันโดยให้กินจนอ่ิมจนสิ้นสุดการทดลอง 60 วัน
(ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนอาหารในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพูที่ใช้อาหารส าเร็จรูป 
     เพ่ือทดแทนไรแดงท่ีระยะเวลาต่างกันเป็นเวลา 60 วัน 
 

 ช่วงวันที่ปรับเปลี่ยนอาหาร (วัน) 
ชุดการทดลอง ไรแดง 

100% 
ไรแดง 75% 

อาหาร 
25% 

ไรแดง 50% 
อาหาร 
50% 

ไรแดง 25% 
อาหาร 
75% 

อาหารส าเร็จรูป 
100% 

1. ให้ไรแดง* 20 วัน/ 
   อาหารส าเร็จรูป 40 วัน 

1 - 17 18 19 20 21 - 60 

2. ให้ไรแดง* 15 วัน/ 
   อาหารส าเร็จรูป 45 วัน 

1 - 12 13 14 15 16 - 60 

3. ให้ไรแดง* 10 วัน/ 
   อาหารส าเร็จรูป 50 วัน 

1 - 7 8 9 10 11 - 60 

4. อาหารส าเร็จรูป 60 วัน - - - - 1 - 60 
 
หมายเหตุ *ลูกปลาทดลองอายุ 11-15 วัน ให้ไรแดงขนาด < 69ไมครอน(กรองผ่านถุงกรอง) 
 ลูกปลาทดลองอายุ 16-20 วัน ให้ไรแดงขนาด > 69 ไมครอน   
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 3.4 การเปลี่ยนถ่ายน้ า 
  เปลี่ยนถ่ายน้ า 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ าท าทุกวัน 

  3.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ า 
  ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าทุกสัปดาห์ ด้วยเก็บตัวอย่างน้ าเวลา 08.30 น. ใช้วิธี
วิเคราะห์ของ ไมตรี และจารุวรรณ(2528) ดังนี้ 
  -  วัดอุณหภูมิน้ า ใช้เทอร์โมมิเตอร์หน่วยเป็นองศาเซลเซียส 
  - ความเป็นกรด–ด่าง (pH) ใช้เครื่องวัด pH meter รุ่น HI 8314  
  -  ออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolved Oxygen)มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร โดยวิธี Azide 
Modification of Winkler method 
  -  ความกระด้าง (Hardness) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของของ CaCO3 โดยวิธี titration  
  -  ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3โดยวิธี titration  
  -   แอมโมเนี ยรวม (Total Ammonia) มีหน่วย เป็นmg NH3 –N/l โดยวิธี  Phenol - 
hypochlorite Method  
 3.6 การเก็บข้อมูล 
  สุ่มปลาทดลองตู้ละ 20 เปอร์เซ็นต์ ชั่งน้ าหนักและวัดความยาวเหยียด เพ่ือตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของลูกปลาทุก 15 วัน ทุกชุดการทดลอง และงดให้อาหารในวันที่สุ่มชั่งน้ าหนักและวัดขนาดลูก
ปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองนับจ านวนลูกปลาที่เหลือรอดทั้งหมด ชั่งน้ าหนักปลาและวัดความยาวเหยียดของลูก
ปลาทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบ อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาพลวงชมพู  

4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นับจ านวนปลา วัดความยาว และชั่งน้ าหนักลูกปลาทั้งหมด เพ่ือน ามาศึกษา
อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตามวิธีการของ (วิมล และคณะ, 2535)  ดังนี้ 
  4.1 ความยาวเฉลี่ย (average total length)  (มิลลิเมตร) ก่อนทดลองและหลังการทดลอง 
15, 30, 45 และ60 วัน  
  4.2 น้ าหนักเฉลี่ย (average  weight) (กรัม)ก่อนทดลอง และหลังการทดลอง 15 , 30 , 45 
และ 60 วัน 
   
 
  4.3 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific growth rate SGR; เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

 = (In น้ าหนักปลาผลสิ้นสุดการทดลอง-In น้ าหนักปลาเริ่มต้น)X 100 
   ระยะเวลาทดลอง 

     4.4 น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG ; กรัม/วัน) 
 DWG =(w2- w1) 
    T     

  ด้วยที่ W2  = ปริมาณน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ผลสิ้นสุดการทดลอง 
   W1  =ปริมาณน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ผลเริ่มต้นการทดลอง  
    T   = ระยะเวลาทดลอง 
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   4.5อัตรารอด (survival rate; เปอร์เซ็นต์)  
  จ านวนปลาผลสิ้นสุดการทดลอง   ×  100 

  จ านวนปลาเริ่มต้นการทดลอง 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีone way analysis of variance (ANOVA) ได้แก่ ข้อมูลความ
ยาวเพ่ิม ข้อมูลน้ าหนักเพ่ิม อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตรารอด กรณีที่ข้อมูลไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดในการวิเคราะห์ความแปรปรวนจะท าการแปลงข้อมูลก่อนวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลมีการ
กระจายตัวปกติ (Normal distribition) ด้วยวิธี arcsine transformation เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของการทดลองในแต่ละชุดข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan,s New Mutiple Range Test 
(DMRT)ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

5. ต้นทุนการผลิต 
 วิเคราะห์ต้นทุนการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพู ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้  

ค่าเสื่อมราคา(บาท)   =มูลค่าซื้อหรือสร้าง 
      อายุการใช้งาน 

 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (straight- line depreciation method) ด้วย
ก าหนดให้มูลค่าซากเป็นศูนย์ผลหมดอายุการใช้งานตามประเภทของอุปกรณ์ 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (บาท) =ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน  
ร้อยละ 1.75 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด
มหาชนปี 2558(www.ktb.co.th/) 

ต้นทุนทั้งหมด    =ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร 
ต้นทุนคงท่ี     =ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
ต้นทุนผันแปร     =พันธุ์ปลา + อาหาร + แรงงาน + ไฟฟ้า +ค่า

เสียโอกาสในการลงทุน 
รายได้ทั้งหมด    = จ านวนผลผลิต (ตัว) x ราคาผลผลิตที่จ าหน่าย

ได้ (บาท) 
ต้นทุนการผลิต    = ต้นทุนทั้งหมด (บาท) 
      จ านวนลูกปลาทีเหลือ(ตัว) 
ก าไรสุทธิ     = รายได้ทั้งหมด –ต้นทุนทั้งหมด 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพู อายุ 10 วันด้วยอาหารส าเร็จรูปเพ่ือ

ทดแทนไรแดงที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 20, 15, 10 และ 0วัน โดยปล่อยลูกปลาพลวงชมพู มีความยาวเริ่มต้น
เฉลี่ยเท่ากับ14.26±0.06 มิลลิเมตร น้ าหนักเริ่มต้นเท่ากับ0.03 กรัม±9.44 กรัม ความกว้างปากเฉลี่ย 
1.13±0.03 มิลลิเมตร เป็นระเวลา 60 วัน  ผลการทดลองดังนี้ 
1.การเจริญเติบโต 
  1.1 น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
  หลังจากทดลอง 60 วัน น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาพลวงชมพูในชุดการทดลองที่ 1, 2, 
3 และ 4 เท่ากับ 1.07±0.04, 1.12±0.04, 0.93±0.06 และ0.61±0.09 กรัม ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ 
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พบว่าชุดการทดลองที่ 1และ 2 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 3 และ4
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) และชุดการทดลองที่ 3 มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) ชุด
การทดลองที่ 4 (ตารางที่ 2) 
ตารางท่ี 2. น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาพลวงชมพูท่ีอนุบาลโดยใช้อาหารส าเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง 
      ในช่วงเวลาที่ต่างกันเป็นเวลา 60 วัน 
ชุดการทดลอง น้ าหนักเฉลี่ยของลูกปลาพลวงชมพู (กรัม) 
 0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
T1 0.03±9.44a 0.19±0.01a 0.35±0.02a 0.72±0.03a 1.07±0.04a 
T2 0.03±9.44a 0.14±0.01b  0.28±0.02b  0.71±0.04a 1.11±0.04a 
T3 0.03±9.44a 0.11±0.01c 0.22±0.02c 0.55±0.04b 0.93±0.06b 
T4 0.03±9.44a 0.07±0.00d 0.12±0.04d 0.31±0.05c 0.61±0.09c 

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 1.2 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
  หลังจากทดลอง 60 วัน ค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาพลวงชมพูในชุดการทดลองที่ 
1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ เท่ากับ 44.00±1.39, 44.36±0.51,41.51±0.86และ36.10±1.77 กรัม ตามล าดับ    
ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1และ 2 ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 และ 4 และชุดการทดลองที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ(P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 4 (ตารางท่ี3) 

ตารางที่ 3. ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาพลวงชมพูที่อนุบาลโดยใช้อาหารส าเร็จรูปเพ่ือทดแทนไร
แดงในช่วงเวลาที่ต่างกันเป็นเวลา 60 วัน 

 
 ความยาวเฉลี่ยของลูกปลาพลวงชมพู(มิลลิเมตร) 
ชุดการทดลอง 0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
T1 14.20±0.06a  26.43±0.58a 30.98±0.39a 39.34±0.36a 44.00±1.39a 
T2 14.20±0.06 a 24.04±1.20b 28.32±1.28b 38.50±1.21a 44.36±0.51a 
T3 14.20±0.06 a 22.14±0.74c 26.87±0.61 b 35.56±1.02b 41.51±0.86b 
T4 14.20±0.06 a 20.02±0.25d 22.76±0.93 c 30.14±0.85c 36.10±1.77c 

 

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี4  การเจริญเติบโตของลูกปลาพลวงชมพูท่ีอนุบาลโดยใช้อาหารส าเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง 
              ทีร่ะยะเวลาต่างกันเป็นเวลา 60 วัน 

การเจริญเติบโต T1 T2 T3 T4 
1.น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย(กรัม) 1.07±0.04a 1.12±0.04a 0.93±0.06b 0.61±0.09 c 
2.ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
(มิลลิเมตร) 44.00±1.39a 44.36±0.51 a 41.51±0.86b 36.10±1.77c 
3.อัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 5.90±0.05ab 5.98±0.01a 5.67±0.03b 4.95±0.08c 
4.น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน(กรัมต่อ
วัน) 0.73±0.02 a 0.74±0.00 a 0.69±0.01b 0.60±0.03c 
5.อัตรารอด(เปอร์เซ็นต์) 100±0.00a 100±0.00a 98.89±1.93a 83.33±5.77b 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean±sd)ที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนเดียวกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  

 
 1.3อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 
  อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของลูกปลาพลวงชมพูในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 
เท่ากับ5.90±0.05, 5.98±0.01, 5.67±0.03 และ 4.95±0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ชุดการทดลองที่ 2 แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ชุดการทดลองที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.0 5) กับชุดการทดลองที่ 4 (ตารางท่ี 4) 

 1.4 น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน  
น้ าหนักเพ่ิมต่อวันของลูกปลาพลวงชมพูในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ0.73±0.02, 

0.74±0.00, 0.69±0.01 และ 0.60±0.03 กรัมต่อวัน ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ชุดการทดลองที่ 
1 และ 2 ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 
และ 4 และชุดการทดลองที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 4 (ตารางที่ 4) 

2.อัตรารอด   
 อัตรารอดของลูกปลาพลวงชมพูในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 100±0.00, 100±0.00, 
98.89±1.93 และ 83.33±5.77เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 
3 ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 4 (ตาราง
ที่ 2) 
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3.คุณภาพน้ า 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติน้ าระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลาและศูนย์วิจัย 
      และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) 
 

            คุณสมบัติน้ า คุณภาพน้ าศปจ.ยะลา* คุณภาพน้ า ศพจ.เขต(12) สงขลา 
ความเป็นกรด-ด่าง 7.00-7.60 7.11-7.36 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25-26 25.0-25.9 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 5.0-6.2 3.9-4.8 
ความเป็นด่าง  (มิลลิกรัมต่อลิตรของ 
CaCO3) - 42-49 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของ 
CaCO3) 130-150 35-52 
แอมโมเนีย (mg NH3-N/l) - 0.04-0.39 
หมายเหตุ *(ปรเมษฐ์และคณะ)   

 คุณภาพน้ าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลาเป็นแหล่งที่มาของลูกพันธุ์ และคุณภาพน้ าของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) ซึ่งเป็นแหล่งท าการทดลองอนุบาลลูกปลา 
(ตารางที่ 5) พบว่า คุณสมบัติของน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามไมตรีและจารุวรรณ 
(2528) และพบว่าการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพูสามารถปรับตัวอาศัยในแหล่งน้ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) มีอัตราการเจริญเติบโตดี 

4.ต้นทุนการผลิต 
 4.1 ต้นทุนการผลิต 
  การศึกษาต้นทุนการผลิตของลูกปลาพลวงชมพูชุดการทดลองที่ 1, 2 , 3และ 4 พบว่า ต้นทุนทั้งหมด
เท่ากับ 974.56, 940.34, 916.28 และ 890.26 บาทต่อตู้ ตามล าดับ ด้วยแยกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 
907.71, 873.49, 849.43,  และ 823.41 บาทต่อตู้ ตามล าดับ ต้นทุนคงที่เท่ากับ 66.85 บาทต่อทุกตู้ 
  ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมด ตามราคาประกาศกรมประมงจ าหน่ายปลาพลวงชมพู ขนาด 2-3 
เซนติเมตร ราคา 80 บาทต่อตัว จากผลผลิตลูกปลาพลวงชมพูเฉลี่ยต่อตู้เท่ากับ 30, 30, 29 และ24 ตัว มี
รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อตู้ 2,400, 2,400, 2,320 และ1,920 บาท และรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อตู้ 1,492.29, 
1,526.51, 1,470.57 และ 1,096.59 บาท ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อตู้ 1,425.44 1,459.66 1,403.72 และ1,029.74
บาท มีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยเท่ากับ 32.49, 31.34, 31.60 และ 37.09บาท มีก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 
47.51, 48.66, 48.40 และ 42.91 บาท ตามล าดับ 
 
วิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ระยะเวลาที่เหมาะสม และต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพูด้วย
อาหารส าเร็จรูป   เพ่ือทดแทนไรแดงที่ 20, 15, 10 และ 0 วัน เมื่อเปรียบเทียบอัตรารอด ชุดที่ให้ไรแดงที่ 20 
, 15, และ10 วัน ไมแ่ตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ (P<0.05) กับชุดที่ให้ไร
แดง 0 วัน 



166 
 

 

 จากการศึกษาของ Ludwig (1999) กล่าวว่า การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนให้มีอัตรารอดตายสูงขึ้นอยู่
กับขนาด และชนิดของปลา ขนาดและชนิดของอาหาร การอนุบาลลูกปลาพลวงชมพู เมื่อชั่งน้ าหนักครั้งแรก 
ลูกปลาที่ให้ไรแดง 20, 15,10 และ 0 วัน มีน้ าหนักเฉลี่ย 0.19±0.01 ,0.14 ± 0.01, 0.11±0.01 และ 
0.07±0.00 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 26.43±0.58,24.04±1.20,22.14±0.74 และ 20.02±0.25 กรัม ตามล าดับ 
ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า การอนุบาลโดยให้ให้ไรแดงที่ระยะเวลาต่างกัน มีผลท าให้น้ าหนักเฉลี่ยและความ
ยาวเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์สอดคล้องกับธิดา (2525) 
กล่าวว่าการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนควรให้อาหารมีชีวิตใน 2 สัปดาห์แรก เนื่องจากอาหารมีชีวิตมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง ย่อยได้ง่าย มีขนาดเหมาะสมล่องลอยอยู่ในน้ า และเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับลูกปลา ดังนั้น ลูก
ปลาวัยอ่อนจึงควรได้รับอาหารมีชีวิตจนกว่าจะมีการพัฒนาอวัยวะในการย่อยอาหารสมบูรณ์ นอกจากนี้
เอนไซม์จากอาหารมีชีวิต เช่น ไรแดง โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมีย มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารของลูกปลา เพราะ
ลูกปลาระยะวัยอ่อน         มีเอนไซม์ย่อยอาหารต่ า ดังนั้น การได้รับเอนไซม์ย่อยอาหารจากภายนอก 
(exogenous enzyme) มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารของลูกปลา (Person-le, 1989) และอมรรัตน์  และ
บุษกร (2543)  กล่าวว่า อาหารที่นิยมใช้อนุบาลลูกปลาในระยะแรก คือ อาหารมีชีวิต เช่น โรติเฟอร์, ตัวอ่อน
ไรแดง, ไรแดง และอาร์ทีเมีย  ซึ่งมีขนาดเหมาะส าหรับลูกปลาวัยอ่อนมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารและมีกรดอะมิ
โนอิสระเป็นองค์ประกอบอยู่ลูกปลาสามารถใช้ได้ทันทีมีผลท าให้ลูกปลามีอัตรารอดตายสูง และการ
เจริญเติบโตดีและการศึกษาในลูกปลาหลายชนิดพบว่า ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดี ผลกินอาหารส าเร็จรูป
เพียงอย่างเดียว ในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ปลาช่อน มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารผล
ลูกปลามีอายุมากกว่า 16 วัน (Thumronket al., 2011) ปลากะรังอายุ 18 วัน (เจนจิตต์ และคณะ , 2546) 
ปลาแขยงข้างลายอายุ 19 วัน (สุพัตร์ และธราพันธ์, 2547) ปลาแขยงใบข้าวอายุ 20 วัน (ธราพันธ์ และคณะ, 
2547) ปลากดหินอายุ 21 วัน (ธราพันธ์ และสุพัตร์ , 2545) ปลาซิวใบไผ่อายุ 21 วัน (ประสาน และคณะ , 
2553) ปลาแขยงนวลอายุ 28 วัน (สุธาทิพย์ และคณะ, 2550) ลูกปลาเทโพกินไรแดงเป็นระยะเวลา 20 วัน 
จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดส าเร็จรูป (สมพร และคณะ 2554) ส่วนชุดที่ให้ไรแดง 0 วัน พบว่า มีการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P<0.05) กับชุดลูกปลาที่ให้ไรแดง 20, 15, และ 
10 วัน แต่พบว่าลูกปลาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ที่ระยะเวลา 60 วัน อาจเป็นผลเนื่องจากลูกปลาได้รับเอมไซม์
จากไรแดงหลังจากถุงไข่แดงยุบเป็นระยะเวลา 3 วัน และในลูกปลาพลวงชมพูยังไม่มีการศึกษาในเรื่องการ
พัฒนาของกระเพาะอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ Dabrowski and  Culver, (1991) กล่าวว่าการให้
อาหารส าเร็จรูปทดแทนอาหารมีชีวิตควรให้เมื่อลูกปลามีการพัฒนากระเพาะอาหารที่สมบูรณ์ และลูกปลาวัย
อ่อนแต่ละชนิดมีการพัฒนากระเพาะอาหารได้สมบูรณ์ช้าเร็วต่างกัน เช่น ปลาชะโอนพบว่ามีการพัฒนา 
glastric gland แสดงว่า กระเพาะอาหารสามารถสร้างน้ าย่อยเพ่ือย่อยอาหารได้ครั้งแรกที่อายุ 5 วัน (จรีภรณ์ 
และสุริยัน , 2551) ในขณะที่ลูกปลากดเหลืองพบที่อายุ 4 วัน (หทัยรัตน์ , 2541) ปลาม้าที่อายุ 16 วัน         
(ดาราวรรณ, 2538)  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองน้ าหนักครั้งสุดท้ายเฉลี่ย 11 .07±0.04 , 1.12±0.04, 0.93±0.06 และ 
0.61±0.09 กรัม และความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 44.00±1.39, 44.36±0.51 ,41.51±0.86 และ 36.10±1.77 กรัม 
ตามล าดับ พบว่าให้ไรแดง 20 วัน และให้    ไรแดง 15 วันไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่ชุดที่ให้ไรแดง15 
วัน มีน้ าหนักเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ยดีกว่าชุดที่ให้ไรแดง 20 วัน อัตราการเจริญโตจ าเพาะ พบว่า 5.90±0.05, 
5.98±0.01, 5.67±0.03 และ 4.95±0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล าดับ      ชุดที่ให้ไรแดง 15 วัน มีอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะสูงกว่าชุดที่ให้ไรแดง 20 วัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และน้ าหนักเพ่ิมต่อวัน 
0.73±0.02, 0.74±0.00, 0.69±0.01 และ 0.60±0.03 กรัมต่อวัน ตามล าดับ ชุดที่ให้ไรแดง 15 วัน  มีน้ าหนัก
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เพ่ิมต่อวันสูงกว่าชุดที่ให้ไรแดง 20 วัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณา อัตราการเจริญเติบโต
และอัตรารอด พบว่า ชุดการทดลองที่ 2 คือ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ไรแดง ที่ 15 วัน เหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ปรับเปลี่ยนเป็นอาหารส าเร็จรูปได้เร็วที่สุด  
 การตรวจคุณสมบัติของน้ าระหว่างการทดลองพบว่ามีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ
ด ารงชีวิตของสัตว์น้ า 
 ผลพิจารณา เปรียบเทียบผลผลิตลูกปลาพลวงชมพู มีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ย เท่ากับ 32.49, 
31.34, 31.60 และ 37.09 บาท มีก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อตัว เท่ากับ 47.51, 48.66, 48.40 และ 42.91 บาท 
ตามล าดับ 
  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ถ้าหากในกรณีที่หน่วยงานหรือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขาดแคลนไรแดง 
หรือไรแดง          ไม่เพียงพอ สามารถใช้ microencapsulated อนุบาลลูกปลาทดแทนไรแดง และข้อมูลนี้
เป็นการศึกษาในเบื้องต้น ดังนั้น   ควรมีการศึกษาในอาหารส าเร็จรูปชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาการใช้อาหารส าเร็จรูป หรือผลิตอาหารเพื่ออนุบาล ลูกปลาพลวงชมพูหรือลูกปลาชนิดอื่น ๆ ต่อไป 
 1.ควรศึกษาการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพูในระบบน้ าหมุนเวียนเพ่ือจัดการระบบการอนุบาลเพ่ือลด
การรบกวนและ  ลดความเครียดในลูกปลาวัยอ่อน 
 2.ควรศึกษาการพัฒนาการของกระเพาะอาหารในลูกปลาพลวงชมพูเพ่ือเตรียมอาหารอนุบาลลูกปลา
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและศึกษากิจกรรมเอมไซม์ในระบบการย่อยอาหารของลูกปลาพลวงชมพู 
 3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมความเป็นไปได้ ในการใช้อาหารที่ผลิตด้วยเทคนิค encapsulated เช่น ในการ
อนุบาลลูกปลา การลดอายุลูกปลาพลวงชมพูหลังถุงไข่แดงยุบทันที หรือลูกปลาชนิดอ่ืน เนื่องจากอาหารมี
ขนาดเล็ก สารอาหารครบถ้วนซ่ึงเหมาะกับการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 11 (ตรัง)  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา)ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและประมงน้ า
จืดยะลา ที่ให้ความอนุเคราะห์ลูกพันธุ์ปลาพลวงชมพู ขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบ แก้ไข และให้แนวคิดที่มีประโยชน์ใน
การเขียนงานวิจัยเรื่องนี้จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1  องค์ประกอบทางเคมีของอาหารส าเร็จรูป และไรแดง 
 

ชนิดของอาหารปลา 
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร(เปอร์เซ็นต์) 

โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า 
อาหารส าเร็จรูป 49.60 12.63 5.90 10.82 
ไรแดงขนาด< 69 ไมครอน* 4.63 0.85 93.08 0.55 
ไรแดง> 69 ไมครอน* 3.95 0.63 93.15 0.49 

หมายเหตุ *ไรแดงสด 
  โปรตีน (Protein)วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2012) 984.13 

  ไขมัน (Fat) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2012) 954.02 
  ความชื้น (Moisture) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2012) 930.15 

  เถ้า (Ash) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2012) 942.05 
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โครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง  
  หลักการและเหตุผล 
  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวงเป็นโครงการของกรมชลประทานซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2552 
เพ่ือกระจายน้ าท าการเกษตรและป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศทางน้ าหรือสิ่งมีชีวิตในน้ า ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมี
การติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่อาจจะได้รับจากการด าเนินการของโครงการ 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือติดตามตรวจสอบด้านนิเวศทางน้ าและทรัพยากรประมงประกอบด้วยประชากรปลา แพลงก์ตอน
พืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ในลุ่มน้ าตาปี-พุ่มดวง ซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและ
การด าเนินโครงการ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 332,500 บาท 
  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
  วิธีการด าเนินการ  
  พื นที่และสถานีเก็บตัวอย่าง  
  ด าเนินการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ าและทรัพยากรประมง โดยมีสถานีเก็บตัวอย่างที่
ก าหนดรวม 5 สถานี ดังนี้  

สถานีที่ 1 บริเวณสะพานท่าสิงขร เหนือสถานีสูบน้ า 
สถานีที่ 2 บริเวณสถานีสูบน้ า 
สถานีที่ 3 บริเวณสะพานพุมดวง 
สถานีที่ 4 บริเวณสะพานจุลจอมเกล้า 
สถานีที่ 5 บริเวณสะพานแม่น้ าตาปี 
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1. สะพานท่าสิงขร 2. สถานีสูบน  า 

3. สะพานพุมดวง 4. สะพานจุลจอมเกล้า 

5. สะพานตาป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 บริเวณสถานีเก็บตัวอย่างด้านนิเวศแหล่งน้ าและทรัพยากรประมง  (แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์   
สัตว์หน้าดิน และปลา ) 
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ผลการด าเนินการ 

   งานติดตามด้านนิเวศแหล่งน  า 
  1. แพลงก์ตอนพืช 
    1.1 ชนิดของแพลงก์ตอนพืช 

  ส ารวจพบทั้งหมด 75 สกุล พบมากที่สุดเดือนมิถุนายน จ านวน 57 สกุล และจุดส ารวจที่พบ
มากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 5 (สะพานแม่น้ าตาปี)  จ านวน 59 สกุล   
   1.2 ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช 
   ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช พบมีปริมาณแพลงก์ตอนเฉลี่ย 1 ,997 หน่วยต่อลิตร     
โดยพบมากที่สุดเดือนมิถุนายน เฉลี่ย 2,670 หน่วยต่อลิตร และจุดส ารวจที่มีปริมาณความชุกชุมมากที่สุดคือ 
สถานีเก็บตัวอย่างที่ 5 (สะพานแม่น้ าตาปี) เฉลี่ย 3,204 หน่วยต่อลิตร  
 2. แพลงก์ตอนสัตว์ 
   2.1 ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ 

  ส ารวจพบทั้งหมด 24 สกุล 1 กลุ่ม พบมากที่สุดเดือนกรกฎาคม จ านวน 18 สกุล 1 กลุ่ม 
และจุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานจุลจอมเกล้า) จ านวน 18 สกุล 1 กลุ่ม  
   2.2 ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์  
    ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์ พบมีปริมาณแพลงก์ตอนเฉลี่ย 8.62  ตัวต่อลิตร      
โดยพบมากที่สุดเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 11.45 ตัวต่อลิตร และจุดส ารวจที่มีปริมาณความชุกชุมมากที่สุดคือ 
สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานจุลจอมเกล้า) เฉลี่ย 18.09 ตัวต่อลิตร 
  3. สัตว์หน้าดิน 
   3.1 ชนิดของสัตว์หน้าดิน 

  ส ารวจพบทั้งหมด 29 วงศ์ พบมากที่สุดเดือนกรกฎาคมจ านวน 20 วงศ์ และจุดส ารวจที่พบ
มากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 1 (สะพานท่าสิงขร) และสถานีเก็บตัวอย่างที่ 5 (สะพานแม่น้ าตาปี)จ านวน 
18 วงศ์  
   3.2 ปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน  

  ปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน พบมีปริมาณสัตว์หน้าดินเฉลี่ย 519 ตัวต่อตารางเมตร    
โดยพบมากที่สุดเดือนสิงหาคมเฉลี่ย 645 ตัวต่อตารางเมตร และจุดส ารวจที่พบมากท่ีสุดคือ สถานีเก็บตัวอย่าง
ที่ 3 (สะพานพุมดวง) เฉลี่ย 1,211 ตัวต่อตารางเมตร 
  งานติดตามด้านทรัพยากรประมง 
   ผลการศึกษาชนิดและปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนัก ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ า          
ตาปี-พุมดวง จ านวน 5 สถานี พบว่า ชนิดของปลาที่พบจากการส ารวจทั้งหมดพบ 64 ชนิด พบมากที่สุดเดือน
กรกฎาคมจ านวน 44 ชนิด และจุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานจุลจอมเกล้า)
จ านวน 39 ชนิด ส่วนปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนักพบว่ามีค่าเฉลี่ย 279.53 กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ม2/
คืน โดยพบมากที่สุดเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 352.20 กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ม2/คืน และจุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ 
สถานีเก็บตัวอย่างที่ 3 (สะพานพุมดวง) เฉลี่ย 523.54 กรัม/พื้นท่ีข่าย 100 ม2/คืน 
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   ผลการศึกษาการศึกษาโครงสร้างประชากรปลาโดยจ าแนกผลจับด้วยข่าย 6 ขนาดช่องตา ใน
พ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง จ านวน 5 สถานี ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบว่า ข่ายขนาด 
55 มิลลิเมตร มีผลจับได้มากที่สุดเฉลี่ย 474.25 กรัม/พ้ืนที่ข่าย100 ม2/คืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 
40,70,30,90 และ 20 มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ย 392.51,374.69,241.19,145.68 และ 48.87 กรัม/พ้ืนที่ข่าย
100 ม2/คืน แสดงว่าโครงสร้างของปลาในแม่น้ าตาปี-พุมดวง มีสัดส่วนของขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า
ปลาขนาดเล็ก 
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ตารางที่ 1  สกุล ปริมาณความชุกชุม (หน่วย/ลิตร) และองค์ประกอบสกุลเด่นของแพลงก์ตอนพืชที่พบจากการส ารวจโครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง 5 สถานีใน  เดือน
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2563 

01. สะพานทา่สิงขร 02. สถานีสูบน า้ 03. สะพานพุมดวง 04. สะพานจุลจอมเกล้า 05.สะพานแม่น า้ตาปี สกุลทีพ่บรวม/ปรมิาณเฉลี่ย
จ ำนวนสกุล 27 22 31 39 38 57
ปริมำณ 912 1,160 798 2,636 7,843 2,670
สกุลเด่น        1 Synedra sp.(45.37%) Surirella spp.(37.87%) Synedra sp.(37.57%) Aulacoseira sp.(72.23%) Aulacoseira sp.(79.33%)

2 Surirella spp.(23.08%) Synedra sp.(36.58%) Staurastrum spp.(24.29%) Synedra sp.(10.73%) Strombomonas spp.(6.17%)
3 Staurastrum spp.(14.54%) Gyrosigma sp.(11.39%) Surirella spp.(22.19%) Closterium spp.(6.48%) Surirella spp.(5.84%)
4 Cosmarium sp.(9.64%) Scenedesmus spp.(8.87%) Gyrosigma sp.(9.52%) Surirella spp.(5.39%) Staurastrum spp.(4.43%)
5 Gyrosigma sp.(7.38%) Nitzschia spp.(5.30%) Cosmarium sp.(6.43%) Strombomonas spp.(5.17%) Closterium spp.(4.24%)

จ ำนวนสกุล 34 25 30 38 35 55
ปริมำณ 2,914 2,746 1,890 2,687 2,147 2,477
สกุลเด่น        1 Synedra sp. (61.48%) Synedra sp. (63.24%) Synedra sp. (69.80%) Aulacoseira sp. (57.14%) Aulacoseira sp. (57.91%)

2 Surirella spp. (19.84%) Surirella spp. (20.11%) Scenedesmus spp. (11.34%) Synedra sp. (14.06%) Synedra sp. (13.24%)
3 Gyrosigma sp. (7.97%) Nitzschia spp. (6.24%) Surirella spp. (8.90%) Strombomonas spp. (13.65%) Surirella spp. (11.80%)
4 Aulacoseira sp. (5.84%) Gyrosigma sp. (6.16%) Gyrosigma sp. (5.32%) Closterium spp. (8.28%) Closterium spp. (11.33%)
5 Nitzschia spp. (4.88%) Cosmarium sp. (4.25%) Aulacoseira sp. (4.63%) Surirella spp. (6.87%) Strombomonas spp. (5.71%)

จ ำนวนสกุล 26 29 26 34 38 52
ปริมำณ 1,217 1,130 974 1,026 1,554 1,180
สกุลเด่น        1 Synedra sp. (65.19%) Synedra sp. (65.08%) Synedra sp. (61.36%) Synedra sp. (48.76%) Mallomonas sp. (26.97%)

2 Surirella spp. (19.97%) Surirella spp. (19.43%) Surirella spp. (18.22%) Closterium spp. (20.25%) Trachelomonas spp. (25.81%)
3 Gyrosigma sp. (7.96%) Gyrosigma sp. (7.30%) Gyrosigma sp. (9.22%) Surirella spp. (13.75%) Closterium spp. (17.40%)
4 Eunotia sp. (3.66%) Nitzschia spp. (4.19%) Eunotia sp. (5.94%) Gyrosigma sp. (9.23%) Phacus spp. (16.58%)
5 Nitzschia spp. (3.31%) Closterium spp. (4.00%) Nitzschia spp. (5.25%) Aulacoseira sp. (8.01%) Strombomonas spp. (13.26%)

จ ำนวนสกุล 30 22 27 36 36 50
ปริมำณ 2,037 2,297 1,309 1,386 1,274 1,661
สกุลเด่น        1 Synedra sp. (58.52%) Synedra sp. (55.58%) Synedra sp. (38.27%) Synedra sp. (30.95%) Strombomonas spp. (25.24%)

2 Surirella spp. (30.04%) Surirella spp. (30.71%) Surirella spp. (37.0%) Strombomonas spp. (21.39%) Closterium spp. (24.39%)
3 Gyrosigma sp. (5.64%) Gyrosigma sp. (5.54%) Scenedesmus spp. (10.58%) Surirella spp. (17.77%) Mallomonas sp. (21.67%)
4 Nitzschia spp. (3.67%) Nitzschia spp. (4.52%) Nitzschia spp. (7.10%) Closterium spp. (16.46%) Synedra sp. (14.51%)
5 Closterium spp. (2.13%) Melosira sp. (3.65%) Strombomonas spp. (7.05%) Mallomonas sp. (13.43%) Euglena spp. (14.19%)

46 40 44 57 59 75
1,770 1,833 1,243 1,934 3,204 1,997ปรมิาณเฉลี่ย (หน่วยต่อลิตร)

แพลงก์ตอนพืช

มิถุนำยน

กรกฎำคม

กันยำยน

สิงหำคม

สกุลทีพ่บรวม



177 
 

 

ตารางท่ี 2  สกุล ปริมาณความชุกชุม (ตัว/ลิตร) และองค์ประกอบสกุลเด่นของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบจากการส ารวจโครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง 5 สถานีในเดือน
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2563 

01. สะพานทา่สิงขร 02. สถานีสูบน า้ 03. สะพานพุมดวง 04. สะพานจุลจอมเกล้า 05. สะพานแม่น า้ตาปี สกุลและกลุ่มทีพ่บรวม/ปรมิาณเฉลี่ย
จ ำนวนสกุล 4 7 4 7 สกุล 1 กลุ่ม 5 สกุล 1 กลุ่ม 15 สกุล 1 กลุ่ม
ปริมำณ 4.13 7.64 4.11 10.50 12.56 7.79
สกุลเด่น        1 Bosminopsis sp.(66.06%) Bosmina sp.(30.51%) Bosminopsis sp.(43.81%) Nauplius (49.14%) Nauplius (38.81%)

2 Brachionus spp.(11.92%) Microsetella sp.(23.25%) Nauplius (34.28%) Diaptomus sp.(18.65%) Arcella sp.(28.47%)
3 Bosmina sp.(11.31%) Centropyxis sp.(22.98%) Brachionus spp.(11.56%) Bosminopsis sp.(17.96%) Diaptomus sp.(23.34%)
4 Epiplocylis sp.(10.71%) Arcella sp.(15.32%) Plationus sp.(10.34%) Brachionus spp.(9.33%) Bosminopsis sp.(6.16%)
5 Alona spp.(7.93%) Ascomorpha sp.(4.92%) Brachionus spp.(3.22%)

จ ำนวนสกุล 6 6 3 สกุล 1 กลุ่ม 10 สกุล 1 กลุ่ม 5 สกุล 1 กลุ่ม  18 สกุล 1 กลุ่ม
ปริมำณ 3.97 5.08 5.48 36.74 5.97 11.45
สกุลเด่น        1 Bosminopsis sp.(49.53%) Arcella sp.(24.90%) Lecane spp.(37.09%) Nauplius (63.02%) Nauplius (53.81%)

2 Keratella spp.(12.91%) Bosminopsis sp.(24.90%) Alona spp.(26.82%) Diaptomus sp.(23.73%) Brachionus spp.(18.05%)
3 Nauplius (12.91%) Bosmina sp.(24.69%) Arcella sp.(18.21%) Centropyxis sp.(7.46%) Lecane spp.(9.56%)
4 Diaptomus sp.(12.91%) Macrothrix sp.(12.76%) Nauplius (8.94%) Brachionus spp.(2.94%) Cyclops sp.(9.56%)
5 Brachionus spp.(11.74%) Mesocyclops sp.(12.76%) Ascomorpha sp.(8.94%) Bosminopsis sp.(2.84%) Mesocyclops sp.(9.03%)

จ ำนวนสกุล 4 3 2 สกุล 1 กลุ่ม 10 สกุล 1 กลุ่ม 10 สกุล 1 กลุ่ม 15 สกุล 1 กลุ่ม
ปริมำณ 5.07 4.67 3.81 13.60 11.38 7.71
สกุลเด่น        1 Bosminopsis sp. (54.93%) Bosminopsis sp. (53.36%) Nauplius (34.90%) Bosminopsis sp. (27.48%) Nauplius (32.55%)

2 Arcella sp. (17.76%) Nauplius (12.06%) Platyias sp. (18.01%) Cyclops sp. (23.24%) Testudinella sp. (26.98%)
3 Canthocamptus sp. (9.54%) Centropyxis sp. (12.06%) Arcella sp. (16.90%) Diaptomus sp. (16.88%) Cyclops sp. (14.49%)
4 Cyclops sp. (8.88%) Arcella sp. (11.26%) Macrochaetus sp. (16.90%) Arcella sp. (16.39%) Centropyxis sp. (13.15%)
5 Chydorus sp. (8.88%) Diaptomus sp. (11.26%) Alona spp. (13.30%) Nauplius (16.01%) Mesocyclops sp. (12.82%)

จ ำนวนสกุล 5 4 2 สกุล 1 กลุ่ม 10 สกุล 1 กลุ่ม 12 สกุล 1 กลุ่ม 16 สกุล 1 กลุ่ม
ปริมำณ 5.15 4.83 4.30 11.50 11.93 7.54
สกุลเด่น        1 Bosminopsis sp. (35.60%) Bosminopsis sp. (33.96%) Nauplius (35.47%) Nauplius (31.83%) Nauplius (31.60%)

2 Arcella sp. (27.67%) Cyclops sp. (22.14%) Ascomorpha sp.(33.33%) Alona sp. (27.75%) Cyclops sp. (23.90%)
3 Nauplius (19.74%) Nauplius (20.64%) Arcella sp. (11.24%) Ascomorpha sp.(16.60%) Arcella sp. (18.69%)
4 Macrothrix sp. (9.22%) Testudinella sp. (11.82%) Bosminopsis sp. (11.05%) Brachionus sp. (11.94%) Brachionus sp. (13.14%)
5 Bosmina sp. (7.77%) Alona sp. (11.44%) Alona spp. (8.91%) Diaphanosoma (11.88%) Testudinella sp. (12.68%)

12 13 6 สกุล 1 กลุ่ม 18 สกุล 1 กลุ่ม 16 สกุล 1 กลุ่ม 24 สกุล 1 กลุ่ม
4.58 5.56 4.42 18.09 10.46 8.62

สกุลและกลุ่มทีพ่บรวม
ปรมิาณเฉลี่ย (ตัวต่อลิตร)

กันยำยน

สิงหำคม

กรกฎำคม

แพลงก์ตอนสัตว์

มิถุนำยน
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ตารางที่ 3  วงศ์ ปริมาณความชุกชุม (ตัว/ตารางเมตร) และวงศ์เด่นของสัตว์หน้าดินที่พบจากการส ารวจโครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง 5 สถานีในเดือนมิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2563 

01. สะพานทา่สิงขร 02. สถานีสูบน า้ 03. สะพานพุมดวง 04. สะพานจุลจอมเกล้า 05. สะพานแม่น า้ตาปี วงศทีพ่บรวม/ปรมิาณเฉลี่ย
จ้านวนวงศ์ 8 5 3 10 9 19
ปรมิาณ 168 163 1,941 336 202 562
วงศ์เด่น        1 Philopotamidae (32.26%) Chironomidae (42.42%) Naididae (97.20%) Cirolanidae (33.93%) Naididae (59.46%)

2 Chironomidae (25.81%) Naididae (30.30%) Chironomidae (2.29%) Gammaridae (26.97%) Chironomidae (24.32%)
3 Dytiscidae (25.81%) Enchytraeidae (12.12%) Ceratopogonidae (0.51%) Hymenosomatidae (17.86%) Marginellidae (8.11%)
4 Pediciidae (9.68%) Palingeniidae (9.09%) Heptageniidae (12.50%) Nereididae (5.41%)
5 Naididae (6.45%) Philopotamidae (6.06%) Chironomidae (8.93%) Ceratopogonidae (2.70%)

จ้านวนวงศ์ 13 7 6 7 10 20
ปรมิาณ 563 375 889 94 469 478
วงศ์เด่น        1 Naididae (34.34%) Philopotamidae (35.14%) Naididae (92.18%) Philopotamidae (41.18%) Naididae (60.67%)

2 Chironomidae (33.33%) Gammaridae (29.73%) Chironomidae (6.15%) Gammaridae (29.41%) Gammaridae (14.61%)
3 Philopotamidae (19.19%) Chironomidae (22.97%) Ceratopogonidae (0.56%) Naididae (17.65%) Chironomidae (8.99%)
4 Mytilidae (7.07%) Naididae (9.46%) Ephemeridae (0.56%) Chironomidae (5.88%) Hymenosomatidae (8.99%)
5 Pediciidae (6.06%) Dixidae (2.70%) Limnephilidae (0.56%) Gomphidae (5.88%) Caenidae (6.74%)

จ้านวนวงศ์ 9 7 7 5 13 17
ปรมิาณ 296 252 1,719 59 899 645
วงศ์เด่น        1 Naididae Naididae Naididae Gammaridae Gammaridae

2 Chironomidae Chironomidae Chironomidae Chironomidae Naididae
3 Palingeniidae Philopotamidae Enchytraeidae Hymenosomatidae  Caenidae
4 Pediciidae Pediciidae Dixidae  Naididae Hymenosomatidae 
5 Caenidae Gammaridae Gammaridae Nereididae  Marginellidae

จ้านวนชนิด 7 8 7 6 6 15
ปรมิาณ 800 158 296 153 538 389
ชนิดเด่น        1 Naididae (53.75%) Naididae (41.38%) Chironomidae (63.79%) Gammaridae (63.33%) Gammaridae (89.81%)

2 Palingeniidae (30.73%) Chironomidae (31.03%) Naididae (25.86%) Chironomidae (13.33%) Chironomidae (3.70%)
3 Chironomidae (13.13%) Palingeniidae (17.24%) Ceratopogonidae (3.45%) Nereididae  (10.00%) Naididae (3.70%)
4 Dixidae (1.88%)  Elmidae (6.90%) Dixidae (3.45%) Caenidae (6.67%) Nereididae  (1.85%)
5 Ceratopogonidae (0.63%) Gammaridae (3.45%) Palingeniidae (3.45%) Naididae (6.67%) Hymenosomatidae (0.93%)  

18 13 11 13 18 29
457 237 1,211 160 527 519

วงศ์ทีพ่บรวม
ปรมิาณเฉลี่ย (ตัวต่อตารางเมตร)

สัตวห์น้าดิน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน
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ตารางที่ 4  ชนิด ปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนัก (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) และชนิดเด่นของปลา ที่พบจากการส ารวจโครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-  
พุมดวง 5 สถานี ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2563

01.สะพานทา่สิงขร 02.สถานีสูบน า้ 03.สะพานพุมดวง 04.สะพานจุลจอมเกล้า 05.สะพานแม่น า้ตาปี ชนิดทีพ่บรวม/น า้หนักเฉลี่ย
จ ำนวนชนิด 12 11 19 19 17 37
ปริมำณ 73.91 137.08 842.14 349.80 358.06 352.20

ชนิดเด่น        1 สังกะวำดขำว สังกะวำดขำว กระมัง กระมัง กดขำว กระมัง
2 ซิวควำย ไส้ตันตำขำว กดหัวโม่ง กระแห ซิวควำย กดหัวโม่ง
3 ไส้ตันตำขำว หนำมหลัง กระแห ขำไก่ กระมัง กระแห
4 กดหัวโม่ง กระแห ซ่ำ ตะเพียนขำว แขยงนวล กดขำว
5 แขยงหิน ตะเพียนขำว หนำมหลัง ไส้ตันตำขำว กดหัวโม่ง ซิวควำย

จ ำนวนชนิด 14 15 19 21 16 44
ปริมำณ 197.76 183.83 657.81 294.54 288.87 324.56

ชนิดเด่น        1 หนำมหลัง กระแห กระมัง กระมัง แขยงนวล กระมัง
2 ไส้ตันตำขำว กระมัง กดหัวโม่ง ตำมิน กดหัวโม่ง กดหัวโม่ง
3 กระแห สังกะวำดขำว กระแห ร่องไม้ตับ กดขำว ไส้ตันตำขำว
4 ซ่ำ ไส้ตันตำขำว ล้ินหมำ ไส้ตันตำขำว กระมัง กระแห
5 กระมัง กดขำว ซ่ำ สร้อยนกเขำ ไส้ตันตำขำว หนำมหลัง

จ ำนวนชนิด 9 6 13 19 18 37
ปริมำณ 171.52 72.05 309.96 240.44 501.57 259.11

ชนิดเด่น        1 ซิวควำย ไส้ตันตำขำว กระมัง กระมัง กดหัวโม่ง กระมัง
2 ไส้ตันตำขำว กระแห กดหัวโม่ง กระแห กระมัง กดหัวโม่ง
3 กระแห สังกะวำดขำว กดหัวลิง กดขำว แขยงนวล กระแห
4 แปบ แดง บู่ทอง พรม กระแห ไส้ตันตำขำว
5 ตะเพียนขำว ตะเพียนทอง ล้ินหมำ ตะเพียนขำว ซ่ำ ซิวควำย

จ ำนวนชนิด 16 8 14 7 16 33
ปริมำณ 346.27 59.27 284.24 65.22 156.23 182.25

ชนิดเด่น        1 ไส้ตันตำขำว ไส้ตันตำขำว กดหัวโม่ง ไส้ตันตำขำว กระมัง ไส้ตันตำขำว
2 กระแห หนำมหลัง กระมัง กดขำว กระแห กระมัง
3 กระมัง กดขำว กดขำว กระทิง กดหัวโม่ง กดหัวโม่ง
4 หนำมหลัง แป้นทะเล แขยงใบข้ำว บู่ทรำย แขยงนวล กระแห
5 ซิวควำย ซิวควำย กระแห ร่องไม้ตับ หนำมหลัง กดขำว

28 22 35 39 36 64

197.37 113.06 523.54 237.50 326.18 279.53

ชนิดทีพ่บรวม

น า้หนักเฉลี่ย (กรมั/พื นทีข่่าย 100 ม2/คืน)

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

ผลจับปลา
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โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน  าชลประทาน 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 120,000 บาท 
  เป้าหมาย 
  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในอ่างเก็บน้ าชลประทาน 2 แห่ง จ านวน 1,200,000 ตัว 
  ตารางแสดงผลการด าเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น  าเพื่อปล่อยในอ่างเก็บน  าชลประทาน 12 แห่ง 
 
ล าดับ แหล่งน  า อ าเภอ บ้า ยี่สก รวม (ตัว) 

1 อ่างเก็บน้ าคลองบางเขียน พระแสง 600,000  600,000 
2 อ่างเก็บน้ าคลองสวนหนัง พระแสง 370,000 230,000 600,000 

รวม 970,000 230,000 1,200,000 
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กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น  าอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563 

 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่ายภายใต้โครงการ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต      
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ จ านวน 7,991,655ตัว เป็นเงินจ านวน 3,314,943 บาท ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

  ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีงบประมาณ 2563 

ชนิด จ านวน (ตัว) รายได้ (บาท) 
ปลานิลแปลงเพศ       2,243,900 674,300 
ปลาดุกอุยเทศ 1,413,850 565,840 
ปลากดเหลือง          438,740 454,450 
ปลาจีด 195,450 306,250 
ปลาชะโอน 292,450 291,050 
ปลาบ้า 372,790 157,795 
ปลาดุกอุย 157,725 139,825 
ปลาไน          690,685 138,297 
กุ้งก้ามกราม          658,700 131,740 
ปลาตะเพียนขาว          368,900 105,231 
ปลาหมอไทย 365,500 108,970 
ปลานิลแดงแปลงเพศ 145,700 58,400 
ปลานิลแดง 168,300 53,060 
ปลานิล          227,550 45,510 
ปลายี่สกเทศ 155,260 37,265 
ปลาสวาย 40,775 19,670 
ปลาตะเพียนทอง 43,300 12,890 
ปลาช่อน              4,900 7,350 
ปลาแรด              1,250 2,600 
ไรแดง 22.5 2,250 
ปลานวลจันทร์เทศ 5,500 1,100 
ปลาสลิด 400 200 
ปลาเค้าด า 30 900 

รวม 7,991,655 3,314,943 
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การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของสัตว์น  าที่ผ่านการสุ่มตรวจ ปีงบประมาณ 2563 
 

จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวนสัตว์น  า 
(ตัว) 

จ านวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตัว) (%) 

164 38,500 38,500 100 
 

  การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานปลานิลแปลงเพศร้อยละท่ีผ่านการสุ่มตรวจ ปีงบประมาณ 2563 
 

จ านวน (ครั ง) จ านวนปลานิลแปลงเพศ 
(ตัว) 

จ านวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตัว) (%) 

12 1,200 1,190 99 
 
 

รายงานความพึงพอใจเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น  าอื่น ๆ  
ปีงบประมาณ 2563 

 

เดือน 

ระดับความพึงพอใจ 

จ านวน
ผู้ตอบ 

จ านวนข้อที่ตอบในแต่ละระดับ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ต.ค. 13   3 96 109 
พ.ย. 10    44 116 
ธ.ค. 11  1 12 71 92 
ม.ค. 13 1  11 70 126 
ก.พ. 10    15 145 
มี.ค. 5    2 74 
เม.ย. 11   1 67 108 
พ.ค. 10    44 116 
มิ.ย. 12  1  27 164 
ก.ค. 12    31 161 
ส.ค. 11    42 134 
ก.ย. 15   6 125 109 
รวม 133 1 2 33 634 1,454 
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กิจกรรมบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  
     ให้บริการฝึกงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ปี 2563 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 7 สถาบัน 
จ านวน 21 คน 
 

ล าดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา 
จ านวน
(คน) 

1 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปวช. 30 ก.ย.62 – 31 ต.ค.62 6 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี ปริญญาตรี 18 พ.ย.62 – 28 ก.พ.63 3 
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ปวช. 1 มี.ค.63 - 1 พ.ค.63 2 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปริญญาตรี 29 มิ.ย.63 – 7 ส.ค.63 4 
5 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ปวช. 8 ก.ค.63 – 23 ต.ค.63  1 
6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ปวส. 3 ส.ค.63 – 9 ต.ค.63 3 
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี ปวช. 1 ก.ย.63 – 30 ต.ค.63 2 
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นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2563 
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ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
      ปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  จ านวน 1 หน่วยงาน  รวม 25 คน 
 
ล าดับ หน่วยงาน ระดับ ระยะเวลา จ านวน (คน) 

1 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ประถมศึกษา 1 วัน 25 
 
งานบริการประชาชน/หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2563 
 

งาน หน่วยนับ จ านวน จ านวนผู้รับบริการ (ราย) 
1. ขอรับพันธุ์สาหร่ายสีเขียว Chorella sp. ลิตร 830 13 
2. ขอรับพันธุ์ปลาหางนกยูงก าจัดลูกน้ ายุงลาย ตัว 900 18 
3. แจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงามเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตัว 0 0 
4. ขอรับการตรวจคุณภาพน้ า ตัวอย่าง 125 68 
5. ขอรับการตรวจโรคสัตว์น้ า ตัวอย่าง 86 31 
6. ขอรับค าแนะน า ปรึกษา ครั้ง 133 133 
7. ขอรับเอกสารเผยแพร่ เล่ม 349 62 
8. การตรวจคุณภาพน้ าของศูนย์ฯ ตัวอย่าง 885 - 
9. การตรวจปลาของศูนย์ฯ ตัวอย่าง 388 - 

 

  
 


