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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิง  ได้วางแผนรวบรวม
ข้อมูลแบบ spatial and temporal random design จาก 5 จุดสำรวจ และ 4 เท่ียวสำรวจ ระหว่างปี 2560-
2561 ด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา (20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร) ข้อมูลท่ีได้นำไปวิเคราะห์
ความหลากหลาย ความชุกชุม องค์ประกอบของโครงสร้าง และเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมปลา ด้วยสถิติ
แบบตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร 

      ผลการศึกษาพบความหลากหลายของพันธุ์ปลารวม 20 วงศ์ 108 ชนิด พบพันธุ์ปลาท่ีมีรายช่ืออยู่
ในทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยภายใต้สถานภาพใกล้สูญพันธุ์จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 
สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์จำนวน 2 ชนิด (ปลาตะพากและปลาแขยงธง) และสถานภาพใกล้สูญพันธุ์
เพียงชนิดเดียวคือ ปลาสวาย และพันธุ์ปลาต่างถิ ่นจำนวน 5  ชนิด (ปลานวลจันทร์เทศ  ปลากดเกราะ  
ปลาดุกอุยเทศ ปลานิล และปลานิลแดง) ปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์ของผลจับต่อการลงแรงประมงของ
เครื่องมือข่าย (CPUE) พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเท่ากับ 674.6 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน โดยความหลากหลายและความชุกชุมพบมีค่าสูงสุดที่จุดสำรวจท่ี  5 และจุดสำรวจที่ 2 
ตามลำดับ สำหรับโครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลาพบว่าองค์ประกอบหลักโดย
จำนวนของโครงสร้างประชาคมปลาที่พบในลำดับแรกคือ ปลาแป้นแก้วที่พบในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 29.00 
และโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ที่ค่าร้อยละสะสม 81.33 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 
11 ชนิด ในขณะท่ีค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเท่าเทียม และดัชนีความหลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.13, 
0.69 และ 1.97 ตามลำดับ สำหรับผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาพบว่าการ
เปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ตามจุดสำรวจมีอิทธิพลต่อการจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิงมากกว่า
การเปล่ียนแปลงเชิงเวลาตามปีท่ีสำรวจ โดยมีการแบ่งกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาได้เป็น  4 กลุ่มอย่างชัดเจน 
(p<0.05) 
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Abstract 

 
The study on diversity and abundance of fish communities in the Ping river was 

conducted from 2017 to 2018. Spatial and temporal random design was used for data 
collecting by  a gillnet set of 6 mesh sizes (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm) in  five sampling sites 
with four times a year. All datas were analyzed to describe the species diversity, abundance, 
distribution and structure of fish community. Including cluster analysis was applied for 
comparison on spatial and temporal variation.   

The finding results showed that fish diversity in the Ping river consisted of 108 fish 
species in 20 families. Two vulnerabled species ((Hypsibarbus wetmorei and Mystus bocourti) 
and an endangered specie (Pangasianodon hypophthalmus) were observed. Besides, Cirrhinus 
cirrhosus, Hypostomus plecostomus, Clarias macrocephalus x Clarias grariepinus, Oreochromis 
niloticus and Oreochromis niloticus × Oreochromis mossambicus were found as 5 alien species. 
The average relative abundance in the Ping river was quite medium to low as 674.6 g/100 
m2/night. The highest diversity and relative abundance were found in station 5 and 2, 
respectively. For fish community structure by weight, Parambassis siamensis was found at the 
first dominant of 29.00% and the community structure of fish at 8 1 . 3 3 %IRI accumulative 
consisted of only 11 fish species. Whilst the richness index, the evenness index and the 
diversity index were 3.13, 0.69 and 1.97, respectively. For cluster analysis, it could divided the 
structure of fish community into 4 groups  (p<0.05) based on the spatial variation which 
indicated that the structure of fish community in the Ping river was more affected by sampling 
sites than sampling periods. 
 
Key words : diversity, abundance fish, community, river 
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คำนำ 
 

แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคเหนือ มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยถ้วยในพื้นที่เขตอำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ ลำน้ำไหลลงมาผ่านหุบเขาเข้าสู่เขตอำเภอแม่แตง จากนั้นมีลำน้ำแม่งัดไหลมาบรรจบทางฝ่ังซ้าย
และลำน้ำแม่แตงไหลบรรจบทางฝ่ังด้านขวาแล้วเข้าสู่พื้นท่ีราบลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมามีลำน้ำแม่กวงซึ่งเป็น
สาขาของแม่น้ำปิงไหลมาบรรจบฝั่งซ้ายในบริเวณพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีลำน้ำลี้ไหลมาบรรจบ
กับแม่น้ำปิงที่อำเภอจอมทองทางฝั่งซ้าย และมีลำน้ำแม่แจ่มไหลมาบรรจบทางฝั่งขวาที่อำเภอฮอดก่อนจะไหล
เข้าสู่ตอนบนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลท่ีอำเภอดอยเต่า ต่อมามแีม่น้ำวังไหลมาบรรจบท่ีอำเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก แล้วไหลลงผ่านจังหวัดกำแพงเพชรไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ รวมเป็นแม่น้ำ
เจ้าพระยา บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำสาขาครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 33,989 ตารางกิโลเมตร มีความยาว
ลำน้ำประมาณ 740 กิโลเมตร มีเขื่อนสำคัญที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขาจำนวน 3 เขื่อน คือ เขื่อน 
แม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเข่ือนใหญ่ท่ีสุดในลุ่มน้ำนี้ โดยมีประชากรท่ีอาศัย
ในลุ ่มน้ำปิงจำนวน 2,407,919 คน และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั ้งในด้านการอุปโภค -บร ิโภค  
การท่องเท่ียว การเกษตร อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และประมง (บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรช่ัน จำกัด, 2555)  

ปัจจุบันสภาพนิเวศของแม่น้ำมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและจากการกระทำของ
มนุษย์ รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของประชากรในบริเวณลุ่มน้ำที่ส่งผลให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ
เพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงของสภาพนิเวศแม่น้ำและความต้องการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำดังกล่าวส่งผลทำให้สภาพ
แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำรวมถึงแหล่งวางไข่และแหล่งเล้ียงตัวอ่อนในแม่น้ำปิงเส่ือมโทรมลง และส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัตว์น้ำ ทำให้ผลผลิตสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลง (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม , 2564) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว ่าทร ัพยากรสัตว์น้ำจ ัดอยู ่ในกลุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถสร้างใหม่ทดแทนได้ แต่หากมีการใช้ทรัพยากรเกินควรหรือเกินศักยภาพการผลิต
ส่งผลให้ทรัพยากรเกิดการถดถอย และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มตามศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ำ 
ดังนั้นการศึกษาเพื่อติดตามและประเมินสถานภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำปิงทั้งด้านความหลากหลาย 
ความชุกชุม องค์ประกอบของโครงสร้าง และการแพร่กระจายของประชาคมปลา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และพิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพื่อศึกษาสภาพอุทกวิทยาในรอบปีของแม่น้ำปิง 
2. เพื่อประเมินความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิง 
3. เพื่อศึกษาโครงสร้างและการกระจายประชาคมปลาในแม่น้ำปิง 
4. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างของประชาคมปลาเชิงพื้นท่ีและเชิงเวลาในแม่น้ำปิง 

 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
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วิธีดำเนินการ 
 

1. แผนการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามแผนการสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นท่ีและเชิงเวลา (spatial 
and temporal random design) โดยกำหนดข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนจากการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

 

1) การสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ของแม่น้ำปิง โดยกำหนดจุดสุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ลำพูน ตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ รวม 5 จุดสำรวจ จุดสำรวจละ 3 ซ้ำ (ภาพท่ี 1) ประกอบด้วย 

- จุดสำรวจที่ 1 บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่
บริเวณเหนือเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นลำน้ำ ท่ีกว้างไม่มาก ไหลผ่านชุมชน กระแสน้ำค่อนข้างนิ่ง 
มีพันธุ์ไม้น้ำอยู่ริมฝ่ังท้ังสองฝ่ัง 

- จุดสำรวจที่ 2 บ้านก้อท่า หมู่ท่ี 4 ตำบลก้อ อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อน
ภูมิพล จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นเวิ้งน้ำเว้าเข้ามาจึงเรียกว่า แก่งก้อ มีการสัญจรทางน้ำ มีการทำการประมง
ค่อนข้างมาก มีตอไม้กลางน้ำ และซอกหินให้ปลาได้หลบซ่อนค่อนข้างมาก 

- จุดสำรวจท่ี 3 บ้านปากวัง หมู่ท่ี 10 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ต้ังอยู่บริเวณ
ใต้เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นพื้นท่ีแม่น้ำวังมารวมกับแม่น้ำปิง ลำน้ำกว้าง มีพันธุ์ไม้น้ำหลายชนิด
ท้ังริมฝ่ังและกลางน้ำ เช่น พวกสาหร่าย ช่วงตรงกลางของลำน้ำจะมีกระแสน้ำไหลค่อนข้างแรง 

- จุดสำรวจที่ 4 บ้านลาด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่
บริเวณใต้เขื ่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ ่ม ลำน้ำกว้าง กระแสน้ำไหลค่อนข้างแรงในหน้า 
น้ำหลาก และมีการทำฝายกั้นน้ำในบริเวณนี้ด้วย 

- จุดสำรวจที่ 5 บ้านเขาดินเหนือ หมู่ท่ี 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
ต้ังอยู่บริเวณใต้เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นพื้นท่ีลุ่ม และเป็นลำน้ำปิงตอนปลายท่ีใกล้จะบรรจบกับ
แม่น้ำเจ้าพระยา 

 

2) การสุ่มตัวอย่างเชิงเวลา โดยทำการสำรวจรวม 2 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561 ปีละ 
4 เท่ียวสำรวจ เพื่อเป็นตัวแทนของช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

- เท่ียวสำรวจท่ี 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
- เท่ียวสำรวจท่ี 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
- เท่ียวสำรวจท่ี 3 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
- เท่ียวสำรวจท่ี 4 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
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ภาพที่ 1  แผนท่ีแสดงลุ่มน้ำปิงและจุดสำรวจท่ีดำเนินการศึกษาระหว่างปี 2560-2561 
(ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรช่ัน จำกัด, 2555) 
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1. บ้านหนองคำ จ.เชียงใหม่ 

2.บ้านก้อท่า จ.ลำพูน 

3. บ้านปากวัง จ.ตาก 

4. บ้านลาด จ.กำแพงเพชร 

5. บ้านเขาดินเหนือ จ.นครสวรรค์ 
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2. การรวบรวมข้อมูล 
 

2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในส่วนของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแผนท่ี 
และข้อมูลด้านอุทกวิทยาจากสถานีวัดน้ำเพื่อใช้เป็นตัวแทนของปริมาณน้ำท่าที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิงจำนวน 6 สถานี ดังนี้ 

- สถานีตรวจวัดน้ำอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังอยู่บริเวณเหนือเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
- สถานีตรวจวัดน้ำอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ต้ังอยู่บริเวณเหนือเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
- สถานีตรวจวัดน้ำอำเภอเมือง จังหวัดตาก ต้ังอยู่บริเวณใต้เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
- สถานีตรวจวัดน้ำอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต้ังอยู่บริเวณใต้เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
- สถานีตรวจวัดน้ำอำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร ต้ังอยู่บริเวณใต้เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
- สถานีตรวจวัดน้ำอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต้ังอยู่บริเวณใต้เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 

 

2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ทำการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างปลาด้วยชุดเครื่องมือข่ายที่มี
ขนาดช่องตาต่างกัน 6 ขนาด ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันมากวิธีหนึ ่งเนื ่องจากสะดวกในการ
ดำเนินงานและสามารถเปรียบเทียบกับการทำประมงของชาวประมงได้ (Kolding, 1989) โดยแต่ละขนาด 
ช่องตามีขนาดพื้นท่ีข่ายท่ีใช้สุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

- ข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร ลึก 1.93 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นท่ี 28.95 ตารางเมตร 
- ข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร ลึก 2.18 เมตร ยาว 30 เมตร พื้นท่ี 65.40 ตารางเมตร 
- ข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 31 เมตร พื้นท่ี 62.00 ตารางเมตร 
- ข่ายขนาดช่องตา 55 มิลลิเมตร ลึก 1.98 เมตร ยาว 40 เมตร พื้นท่ี 79.20 ตารางเมตร 
- ข่ายขนาดช่องตา 70 มิลลิเมตร ลึก 2.07 เมตร ยาว 40 เมตร พื้นท่ี 82.80 ตารางเมตร 
- ข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร ลึก 2.23 เมตร ยาว 40 เมตร พื้นท่ี 89.20 ตารางเมตร 

ดำเนินการโดยนำข่ายทั้ง 6 ช่องตามาต่อเป็นแนวตรงด้วยการจัดลำดับแบบสุ่มตลอดในทุก 
จุดสำรวจ แล้วรวบรวมปลาที่ได้ตามจุดสำรวจทำการจำแนกชนิดพันธุ์ปลา วัดขนาดความยาวรายตัวด้วยไม้
บรรทัดที่มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน้ำหนักปลาด้วยเครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.1 กรัม แล้วนำ
ข้อมูลท่ีได้ไปคำนวณตามสูตรและวิธีการต่าง ๆ ต่อไป ส่วนชนิดปลาท่ียังไม่สามารถจำแนกได้ทำการเก็บรักษา
ในสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำกลับไปจำแนกต่อในห้องปฏิบัติการตามชวลิต (2547); 
อภินันท์ (2560); Smith (1945); Taki (1974); Rainboth (1996); Vidthayanon (2008); Fishbase (2019) 
และจัดลำดับอนุกรมวิธานตามระบบของ Nelson et al. (2016) 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวน น้ำหนัก และความยาวปลา
ที่สุ ่มตัวอย่างตามจุดสำรวจและเที่ยวสำรวจของเครื่องมือข่ายแต่ละขนาดช่องตา ก่อนนำไปคำนวณและ
วิเคราะห์ได้นำข้อมูลมาปรับค่าเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในหน่วยของผลจับต่อ
พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งมีหน่วยในเชิงน้ำหนักเป็นกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และ
หน่วยในเชิงจำนวนเป็นตัวต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน แล้วจึงนำข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ค่าตามวิธีการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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3.1 ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา 
  

3.1.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา เป็นการประเมินด้วยจำนวนของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบ
กระจายอยู่ท่ัวไปในแม่น้ำปิง ซึ่งจำแนกออกเป็นการพบเฉพาะบริเวณท่ีสำรวจและปีท่ีสำรวจ 

 

3.1.2 ความชุกชุมของประชาคมปลา ใช้วิธีการประเมินในรูปแบบของการประเมินค่าความ 
ชุกชุมสัมพัทธ์ (relative abundance) ของชุดเครื่องมือข่าย ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อทำให้ทราบถึงระดับความ 
ชุกชุมสัตว์น้ำที่มีอยู ่ในแต่ละจุดสำรวจและเที่ยวสำรวจในเชิงของผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมงของชุด
เครื่องมือข่าย (catch per unit of effort, CPUE) มีหน่วยเป็นกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ใช้
วิธีการคำนวณตามสูตรของ Swingle (1950) ดังนี้ 

 
 

ความชุกชุมสัมพัทธ์ 
= 

น้ำหนักปลาท่ีสุ่มตัวอย่างได้ท้ังหมด (กรัม) 
(กรัม/พื้นท่ีข่าย 100 ตร.ม./คืน) พื้นท่ีข่าย (100 ตร.ม.) x ระยะเวลาจับปลา (คืน)  

 

 

3.2 โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลา 
 

3.2.1 โครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลา (percentage species 
composition) เป็นค่าท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการอยู่รอดของพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ำนั้น ๆ โดยปกติ
คำนวณได้ 2 แบบ คือ องค์ประกอบของชนิดปลาโดยความชุกชุมหรือโดยจำนวน (%N) และองค์ประกอบของ
ชนิดปลาโดยชีวมวลหรือโดยน้ำหนัก (%W) มีค่าเป็นร้อยละ (Kolding, 1989) โดยคำนวณจากสูตร 

 

องค์ประกอบโดยจำนวน (%N) = 
จำนวนตัวของชนิดปลาท่ีพบ 

x 100 
จำนวนตัวของปลาท้ังหมด 

 
 

องค์ประกอบโดยน้ำหนัก (%W) = 
น้ำหนักของชนิดปลาท่ีพบ 

x 100 
น้ำหนักของปลาท้ังหมด 

 

3.2.2 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (index of relative importance, 
IRI) เป็นค่าที่บ่งชี้ระดับความสำคัญสัมพัทธ์ของประชาคมปลาที่พบในแหล่งน้ำ เป็นการคำนวณค่าจากข้อมูล
จำนวนปลาท่ีพบร่วมกับน้ำหนักท่ีพบ และความถ่ีในการพบชนิดพันธุ์ปลานั้น ๆ ใช้วิธีการคำนวณตามสูตรของ 
Kolding (1989) ดังนี้  

 

 IRI = (%N + %W) x %F 
    

โดย IRI = ค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ 
 %N = ร้อยละโดยจำนวนปลาแต่ละชนิดท่ีพบ 
 %W = ร้อยละโดยน้ำหนักปลาแต่ละชนิดท่ีพบ 
 %F = ร้อยละความถ่ีในการพบชนิดพันธุ์ปลาแต่ละชนิด 

 

โดยค่าโอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลา (frequency of occurrence) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความถี่
หรือโอกาสของการได้พบพันธุ์ปลาแต่ละชนิดในช่วงเวลาท่ีศึกษา โดยแสดงถึงลักษณะการแพร่กระจายของชนิด
ปลาในเชิงพื้นท่ีและเชิงเวลา มีค่าเป็นร้อยละ (Kolding, 1989) ดังสูตร 

 

โอกาสการพบชนิดพันธุ์ปลา (%F) = 
จำนวนครั้งท่ีพบพันธุ์ปลาชนิดนั้น 

x 100 
จำนวนครั้งท่ีสุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
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3.2.3 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา 
 

- ดัชนีความมากชนิด (richness index) เป็นค่าบ่งช้ีความหลากหลายของประชาคมปลาท่ีพบใน
แต่ละจุดสำรวจ และเที่ยวสำรวจ มีฐานการคำนวณจากจำนวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด และจำนวนปลาท่ี
พบทั้งหมด โดยใช้การคำนวณค่าตามวิธีการของ Margalef (Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and 
Warwick, 1994) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 

 R      = (S-1) / ln (n) 
    

โดย R = ค่าดัชนีความมากชนิด 
 S = จำนวนชนิดท้ังหมดท่ีพบ 
 n = จำนวนตัวทั้งหมดท่ีพบ 
 ln = natural logarithm 

 

 

- ดัชนีความเท่าเทียม (evenness index หรือ equitability index) เป็นค่าที่บ่งชี้การกระจาย
ของประชากรปลาแต่ละชนิดของแต่ละจุดสำรวจ และเท่ียวสำรวจ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าสูงแสดง
ว่าประชากรปลาแต่ละชนิดท่ีพบมีจำนวนใกล้เคียงกัน และมีการกระจายท่ีเหมือน ๆ กัน การศึกษาครั้งนี้ใช้การ
คำนวณค่าตามวิธีของ Pielou (Washington, 1984; Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 
1994) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 

 E       = H/In S หรือ H/Hmax 
    

โดย E = ค่าดัชนีความเท่าเทียม 
 H = ค่าดัชนีความหลากหลาย 
 S = จำนวนชนิดท่ีพบในจุดสำรวจ/เท่ียวสำรวจนั้น 
 Hmax = ค่าดัชนีความหลากหลายท่ีมีค่าได้มากท่ีสุดของแต่ละจุดสำรวจ/เท่ียว

สำรวจจากการพบจำนวนในแต่ละชนิด (S) มีปริมาณมากเท่า ๆ กัน  

 

- ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์ (diversity index) เป็นค่าดัชนีที ่บ่งชี ้ระดับความ
หลากหลายหรือความแตกต่างกันของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบ และใช้บ่งช้ีคุณภาพส่ิงแวดล้อมของแหล่งน้ำท้ังภายใน
จุดสำรวจ เที ่ยวสำรวจ และโดยภาพรวมของค่าเฉลี ่ยของแหล่งน้ำด้วย ใช้ว ิธ ีการคำนวณตามสูตรของ 
Shannon-Weiner diversity Index (Washington, 1984; Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and 
Warwick, 1994) ดังนี้  

 

 H      = - (pi log2 pi ) 
    

โดย H = ดัชนีความหลากหลาย 
 pi = สัดส่วนของจำนวนส่ิงมีชีวิตท่ี i ต่อจำนวนท้ังหมดในตัวอย่าง 

 

3.2.4 การกระจายของประชาคมปลาด้วยเส้นโค้งการจัดลำดับความชุกชุมของประชาคมปลา 
(ranked species abundance curve) เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะการกระจายของประชาคม
ปลาด้วยการเปรียบเทียบลักษณะเส้นโค้งของการจัดลำดับความชุกชุมของชนิดพันธุ์ปลาในแต่ละจุดสำรวจ 
เท่ียวสำรวจ และปีท่ีสำรวจ (Clarke and Warwick, 1994) โดยเปรียบเทียบลักษณะของเส้นโค้งความสัมพันธ์
ระหว่างค่าร้อยละสะสมของพันธุ์ปลาตามชนิดท่ีพบมากกับการจัดเรียงลำดับการพบในมาตราส่วน logarithm 
ของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบจากมากไปน้อย 
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3.3 ลักษณะการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลา 
 

- การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลา (cluster analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติแบบหลายตัวแปร โดยจำแนกและแสดงลักษณะการจัดกลุ่มของประชาคมปลาท่ีมีพื้นฐานการคำนวณ
และเปรียบเทียบมาจากค่าดัชนีความคล้ายคลึงแบบ Bray-Curtis similarity index ของประชาคมปลาท่ีพบใน
แต่ละจุดสำรวจ และเที่ยวสำรวจ ก่อนการคำนวณได้ทำการแปลงข้อมูลเพื่อปรับให้รูปแบบการกระจายของ
ประชาคมปลามีความเท่าเทียมกันมากขึ้น และลดอิทธิพลท่ีเกิดจากความแตกต่างของจำนวนปลาในชนิดท่ีพบ
มากและพบน้อย โดยใช้วิธีการแปลงค่าด้วยวิธีรากที่สี่ (fourth root) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธี cluster 
analysis นำเสนอโดยภาพ dendrogram หรือ tree diagram แบบ hierarchical clustering (Clarke and 
Warwick, 1994) 

 

- การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงภายในกลุ่มของประชาคมปลาด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความคล้ายคลึงของชนิดพันธุ์ปลา (similarity index) ซึ่งเป็นดัชนีท่ีเปรียบเทียบโครงสร้างชนิดพันธุ์ปลา และ
จำนวนที่พบในแต่ละชนิด ระหว่างตัวอย่างสุ่ม 2 ตัวอย่างว่ามีระดับความเหมือนกันหรือแตกต่างกันของ
ประชาคมปลาของทั้งสองจุดสำรวจและปีที่สำรวจมากน้อยเพียงใด เพื่อทำให้ทราบว่าประชาคมปลาที่พบใน  
แต่ละบริเวณที่นำมาเปรียบเทียบกัน มีองค์ประกอบของชนิดและจำนวนคล้ายคลึงกันระดับไหน ใช้วิธีการ
คำนวณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงแบบ Bray-Curtis (Washington, 1984; Ludwig and Reynolds, 
1988; Clarke and Warwick, 1994) โดยค่าที่คำนวณได้มีค่าสูงแสดงถึงประชาคมปลาที่พบมีระดับความ
คล้ายคลึงกันมากกว่าค่าท่ีคำนวณได้ในระดับต่ำ สูตรท่ีใช้คำนวณมีดังนี้ 

 

                                S = 100 [1- ( (i=1 →n) Yij- Yik /  (i=1 →n) (Yij+ Yik))] 
    

โดย                    S = ค่าดัชนีความคล้ายคลึง มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 
                               S = 0 แสดงว่าท้ังสองตัวอย่างไม่มีชนิดและปริมาณท่ีเหมือนกันเลย 

                                 S = 100 แสดงว่าท้ังสองตัวอย่างมีชนิดและปริมาณท่ีเหมือนกัน 
  Yij = ชนิด i ท่ีพบในตัวอย่างจุดสำรวจ/เท่ียวสำรวจ j 
  Yik = ชนิด i ท่ีพบในตัวอย่างจุดสำรวจ/เท่ียวสำรวจ k 

                                 j = จำนวนชนิด i ท่ีพบในตัวอย่างจุดสำรวจ/เท่ียวสำรวจ j 
                                 k = จำนวนชนิด i ท่ีพบในตัวอย่างจุดสำรวจ/เท่ียวสำรวจ k 

 

 
ผลการศึกษา 

 
1. สภาพอุทกวิทยาในรอบปีของแม่น้ำปิง 

 
ลุ่มน้ำปิงมีพื้นที่รับน้ำฝนทั้งหมดประมาณ 34,536.83 ตารางกิโลเมตร สำหรับแม่น้ำปิงมีต้น

กำเนิดมาจากบริเวณดอยถ้วยเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้
ผ่านพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อเข้าสู่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จากนั้นจึงไหลต่อไป
บรรจบกับแม่น้ำวังที่จังหวัดตาก และไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชรไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพ  จังหวัด
นครสวรรค์ โดยแม่น้ำปิงมีความยาวรวมท้ังส้ิน 740 กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาท่ีสำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่แตง แม่งัด 
แม่กวง แม่ขาน แม่แจ่ม และลำน้ำแม่น้ำวัง (บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรช่ัน จำกัด, 2555) 
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จากข้อมูลปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนของแม่น้ำปิงระหว่างปี 2560-2561 ทั้ง 6 สถานีตรวจ 
วัดน้ำ (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนบน, 2562; ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนล่าง, 2562) 
พบว่าสามารถแยกกลุ่มสถานีตรวจวัดน้ำได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการไหลของน้ำ ดังนี้ 

- กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดน้ำอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีตรวจวัดน้ำ
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งรับน้ำโดยตรงจากบริเวณต้นน้ำและลำน้ำสาขาบริเวณตอนบนของแม่น้ำปิง
ก่อนท่ีน้ำจะไหลเข้าสู่เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก  

- กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดน้ำอำเภอเมือง จังหวัดตาก สถานีตรวจวัดน้ำอำเภอ
คลองขลุง และสถานีตรวจวัดน้ำอำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร และสถานีตรวจวัดน้ำอำเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสรรค์ ซึ่งรับน้ำท่ีไหลผ่านต่อเนื่องจากเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก และลำน้ำสาขาบริเวณตอนล่าง
บางส่วน 

ผลจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในส่วนของปริมาณน้ำท่าระหว่างปี 2560-2561 จากสถานี
ตรวจวัดน้ำท้ัง 2 กลุ่ม (ภาพท่ี 2 และตารางผนวกท่ี 1) พบว่าปริมาณน้ำท่าสะสมในเดือนตุลาคมของท้ัง 2 ปีท่ี
สำรวจมีปริมาณสูงกว่าเดือนอื่น ๆ มากอย่างชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำท่ารายปีของทั้ง 2 
กลุ่มมีรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีคล้ายกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 

  

 
 

ภาพที่ 2  ปริมาณน้ำท่ารายเดือนจากสถานีตรวจวัดน้ำกลุ่มท่ี 1 (บน) และกลุ่มท่ี 2 (ล่าง) ของแม่น้ำปิง 
            ระหว่างปี 2559-2561 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

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

ปร
ิมา

ณ
น้้า

ท่า
 (ล

้าน
 ล

บ.
ม.

)

ปี 2560 ปี 2561

0

500

1,000

1,500

2,000

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

ปร
ิมา

ณ
น ้า

ท่า
 (ล

้าน
 ล

บ.
ม.

)

ปี 2560 ปี 2561



11 
 

2. ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิง 
 

2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 
 

จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในแม่น้ำปิงระหว่างปี 2560-2561 จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตาใน 5 จุดสำรวจ และ 4 เที่ยวสำรวจในรอบปี (ตารางที่ 1 และตาราง
ผนวกที่ 2) พบมีความหลากหลายของพันธุ์ปลารวม 20 วงศ์ 108 ชนิด ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลา
ตะเพียน (Family Cyprinidae) มากที่สุด 56 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 51.85 ของชนิดพันธุ ์ปลาที่พบทั้งหมด 
รองลงมาคือพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Family Siluridae) พบ 11 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.18 วงศ์ปลากด 
แขยง (Family Bagridae) พบ 9 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 8.33 วงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae) พบ 6 ชนิด 
คิดเป็นร้อยละ 5.56 ขณะที่วงศ์ปลาหลด กระทิง (Family Mastacembelidae) วงศ์ปลาแป้นแก้ว (Family 
Ambassidae) และวงศ์ปลากัด กระดี่ แรด (Family Osphronemidae) พบวงศ์ละ 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
2.77 ส่วนที่เหลืออีก 13 วงศ์ พบวงศ์ละ 1-2 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 0.93-1.85 ของจำนวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
ท้ังหมด  

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบท้ังหมดในแม่น้ำปิง จำนวน 
108 ชนิด จากการศึกษาระหว่างปี 2560-2561 พบว่าประกอบด้วย 

1) พันธุ์ปลาพื้นเมือง จำนวน 103 ชนิด ซึ่งรวมพันธุ์ปลาที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายการชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Vidthayanon, 2017) จำนวน 3 ชนิด ดังนี้ 

- พันธุ์ปลาท่ีมีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerabled species) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 
ปลาตะพาก (Hypsibarbus wetmorei) และปลาแขยงธง (Mystus bocourti) 

- พันธุ์ปลาที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered species) มีเพียงชนิดเดียว คือ ปลาสวาย 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

2) พันธุ์ปลาต่างถิ่น (alien species) จำนวน 5 ชนิด (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2561) ได้แก่ ปลานวลจันทร์เทศ (Cirrhinus cirrhosus) ปลากดเกราะ (Hypostomus 
plecostomus) ปลาดุกอุยเทศ (Clarias macrocephalus x Clarias grariepinus) ปลานิล (Oreochromis 
niloticus) และปลานิลแดง (Oreochromis niloticus × Oreochromis mossambicus) 



 
 

        ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบในแต่ละวงศ์ในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 
 

วงศ ์

ปีสำรวจ จุดสำรวจ 
รวม 

ปี 2560 ปี 2561 บ้านหนองคำ  
จ. เชียงใหม่ 

บ้านก้อท่า  
จ. ลำพูน 

บ้านปากวัง  
จ. ตาก 

บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร 

บ้านเขาดินเหนือ  
จ. นครสวรรค์ 

ชนิด ร้อยละ ชนิด ร้อยละ ชนิด ร้อยละ ชนิด ร้อยละ ชนิด ร้อยละ ชนิด ร้อยละ ชนิด ร้อยละ ชนิด ร้อยละ 

1. Notopteridae 2 2.27 2 2.17 2 5.41 1 1.79 1 1.92 2 3.32 2 2.99 2 1.85 
2. Clupeidae 1 1.14 - - - - 1 1.79 1 1.92 - - - - 1 0.93 
3. Cyprinidae 46 52.27 50 54.35 17 45.95 30 53.57 32 61.54 30 50.00 37 55.23 56 51.85 
4. Botidae 1 1.14 1 1.09 - - 1 1.79 1 1.92 - - 1 1.49 1 0.93 
5. Cobitidae 1 1.14 - - - - - - 1 1.92 1 1.67 - - 1 0.93 
6. Loricariidae 1 1.14 1 1.09 1 2.70 - - - - 1 1.67 - - 1 0.93 
7. Bagridae 9 10.22 9 9.78 6 16.22 5 8.92 3 5.78 8 13.33 6 8.96 9 8.33 
8. Siluridae 9 10.22 6 6.52 2 5.41 8 14.28 2 3.85 6 10.00 4 5.97 11 10.18 
9. Schilbeidae 1 1.14 2 2.17 - - 2 3.57 - - - - 1 1.49 2 1.85 
10. Pangasiidae 5 5.68 5 5.43 - - 5 8.92 2 3.85 1 1.67 5 7.46 6 5.56 
11. Clariidae - - 1 1.09 1 2.70 - - - - - - - - 1 0.93 
12. Belonidae 1 1.14 1 1.09 1 2.70 1 1.79 1 1.92 1 1.67 1 1.49 1 0.93 
13. Mastacembelidae 3 3.40 3 3.26 2 5.41 - - 2 3.85 2 3.32 2 2.99 3 2.77 
14. Ambassidae 3 3.40 2 2.17 1 2.70 1 1.79 2 3.85 1 1.67 3 4.48 3 2.77 
15. Eleotridae 1 1.14 1 1.09 1 2.70 - - 1 1.92 1 1.67 1 1.49 1 0.93 
16. Cichlidae 1 1.14 2 2.17 1 2.70 - - 1 1.92 1 1.67 - - 2 1.85 
17. Pristolepididae - - 1 1.09 1 2.70 - - 1 1.92 1 1.67 1 1.49 1 0.93 
18. Anabantidae 1 1.14 1 1.09 - - 1 1.79 - - - - 1 1.49 1 0.93 
19. Osphronemidae 1 1.14 3 3.26 - - - - 1 1.92 3 5.00 1 1.49 3 2.77 
20. Channidae 1 1.14 1 1.09 1 2.70 - - - - 1 1.67 1 1.49 2 1.85 
รวมชนิด 88 100.00 92 100.00 37 100.00 56 100.00 52 100.00 60 100.00 67 100.00 108 100.00 
รวมวงศ์ 18   18   13   11   15   15   15   20   
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2.1.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาตามปีท่ีสำรวจ 
 

จากการศึกษาในภาพรวมระหว่างปี 2560-2561 พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลารวม 
108 ชนิด  โดยในปี 2560 และ 2561 พบพันธุ์ปลาจำนวน 88 และ 92 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 81.48 และ 
85.19 ของจำนวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด ตามลำดับ และมีพันธุ์ปลามากถึง 72 ชนิดที่พบได้ทั้งสองปีท่ี
สำรวจ รวมทั้งยังพบว่าในปี 2561 สามารถพบชนิดพันธุ์ปลาได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 ถึง 20 ชนิด (ตารางท่ี 1-2; 
ภาพท่ี 3 และตารางผนวกท่ี 2) ดังนี้ 

1) ปี 2560 พบพันธุ์ปลารวม 18 วงศ์ 88 ชนิด ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน 
(Cyprinidae) มากที่สุด 46 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของจำนวนชนิดปลาที่พบทั้งหมดในปี 2560 และมี
พ ันธ ุ ์ปลาที ่พบเฉพาะปี ท่ีสำรวจนี ้จำนวน 16 ชนิด ได้แก ่ ปลาซิวแก้ว ปลาซิวควายแถบดำ ปลาซิว  
ปลาหางเหลือง ปลาหนามหลังขาว ปลาแดงน้อย ปลาสร้อยนกเขา1 ปลารากกล้วย ปลาน้ำเงิน ปลาสะงั่ว  
ปลาปีกไก่2 ปลาเค้าขาว ปลาเค้าดำ ปลาสังกะแวง ปลาอมไข่น้ำจืด และปลาช่อน 

2) ปี 2561 พบพันธุ์ปลารวม 18 วงศ์ 92 ชนิด ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน 
(Cyprinidae) มากที่สุด 50 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 54.35 ของจำนวนชนิดปลาที่พบทั้งหมดในปี 2561 และมี
พ ันธุ์ ปลาท ี ่พบเฉพาะปี ท่ีสำรวจน ี ้จำนวน 20 ชน ิด ได ้แก ่  ปลาน ้ำหม ึก ปลาตะกาก ปลาตาใส  
ปลาตะเพียนปากหนวด ปลาจาด ปลาขิ ้ง ปลาสร้อยหลังขน ปลานวลจันทร์เทศ ปลาแกง1 ปลาแกง2  
ปลาชะโอน1 ปลาชะโอน2 ปลายอนทอง ปลาสวายหนู ปลาดุกอุยเทศ ปลานิลแดง ปลาหมอช้างเหยียบ  
ปลากระด่ีหม้อ ปลาแรด และปลาชะโด 

 

 ตารางที่ 2  จำนวนชนิดพันธุ ์ปลาที่พบตามปีท่ีสำรวจและจุดสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วย 
ชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 

 

จุดสำรวจ ปี 2560 ปี 2561 รวม ร้อยละ 
1 (บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม่) 23 30 37 34.26 
2 (บ้านก้อท่า จ. ลำพูน) 45 37 56 51.85 
3 (บ้านปากวัง จ. ตาก) 36 40 52 48.15 
4 (บ้านลาด จ. กำแพงเพชร) 36 52 60 55.56 
5 (บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์) 48 58 67 62.04 
รวม 88 92 108   
ร้อยละที่พบ 81.48 85.19     
พบสะสม 88 108   
ร้อยละชนิดพันธ์ุปลาท่ีพบสะสม 81.48 100.00     
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ภาพที่ 3  จำนวนชนิดพันธุ ์ปลาที่พบตามปีท่ีสำรวจและจุดสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุด

เครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 
 

2.1.2 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาตามจุดสำรวจ  
 

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบตามจุดสำรวจพบพันธุ์ปลาระหว่าง 37-67 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ 34.26-62.04 ของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบท้ังหมด และมีพันธุ์ปลาจำนวน 19 ชนิด ท่ีพบได้ในทุกจุดสำรวจ 
โดยจุดสำรวจที่ 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) พบมีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์ปลาที่พบ
มากกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1-2; ภาพท่ี 3 และตารางผนวกท่ี 2-3 ดังนี้ 

1) จุดสำรวจที ่  1 (บ้านหนองคำ จังหว ัดเชียงใหม่ ) พบพันธ ุ ์ปลารวม 13 วงศ์ 37 ชนิด 
ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากท่ีสุด 17 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 45.95 ของจำนวน
ชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมดในจุดสำรวจนี้ รองลงมาคือพันธุ์ปลาในวงศ์ปลากด แขยง (Bagridae) พบ 6 ชนิด 
คิดเป็นร้อยละ 16.22 และมีพันธุ ์ปลาที ่พบเฉพาะจุดสำรวจนี ้จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาปากหนวด  
ปลาดุกอุยเทศ และปลากระทิง 

2) จุดสำรวจท่ี 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) พบชนิดพันธุ์ปลารวม 11 วงศ์ 56 ชนิด ประกอบด้วย
พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากท่ีสุด 30 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 53.57 ของจำนวนชนิดพันธุ์ปลาท่ี
พบท้ังหมดในจุดสำรวจนี้ รองลงมาคือพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) พบ 8 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 14.28 
และมีพันธุ์ปลาที่สุ่มตัวอย่างพบเฉพาะจุดสำรวจนี้จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ ปลาซิว ปลาหนามหลังขาว ปลาจาด 
ปลาขิ้ง ปลาสร้อยหลังขน ปลาปีกไก่2 ปลาชะโอน2 ปลาเค้าขาว ปลาเค้าดำ ปลายอนทอง และปลาสังกะแวง 

3) จุดสำรวจท่ี 3 (บ้านปากวัง จังหวัดตาก) พบชนิดพันธุ์ปลารวม 15 วงศ์ 52 ชนิด ประกอบด้วย
พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุด 32 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของจำนวนชนิดพันธุ์
ปลาที่พบทั้งหมดในจุดสำรวจนี้ รองลงมาคือพันธุ์ปลาในวงศ์ปลากด แขยง (Bagridae) พบ 3 ชนิด คิดเป็น 
ร้อยละ 5.78 และมีพันธุ ์ปลาที ่พบเฉพาะจุดนี ้จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาน้ำหมึก ปลาซิวควายแถบดำ  
ปลานวลจันทร์เทศ และปลาแกง2 

4) จุดสำรวจที ่ 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) พบชนิดพันธุ ์ปลารวม 15 วงศ์ 60 ชนิด 
ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุด 30 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวน
ชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมดในจุดสำรวจนี้ รองลงมาคือพันธุ์ปลาในวงศ์ปลากด แขยง (Bagridae) พบ 8 ชนิด  
คิดเป็นร ้อยละ 13.33 และมีพ ันธ ุ ์ปลาที ่พบเฉพาะจุดสำรวจนี ้จำนวน 9 ชนิด ได้แก ่ ปลาหางเหล ือง  
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ปลาตะเพียนปากหนวด ปลาแขยงธง ปลากดแก้ว ปลาน้ำเงิน ปลาชะโอน1 ปลานิลแดง ปลากระดี่หม้อ และ 
ปลาชะโด 

5) จุดสำรวจท่ี 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) พบชนิดพันธุ์ปลารวม 15 วงศ์ 67 ชนิด 
ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากท่ีสุด 37 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 55.23 ของจำนวน
ชนิดสัตว์น้ำที่พบทั้งหมดในจุดสำรวจนี้ รองลงมาคือพันธุ์ปลาในวงศ์ปลากด แขยง (Bagridae) พบ 6 ชนิด  
คิดเป็นร ้อยละ  8.96 และมีพ ันธ ุ ์ปลาที ่พบเฉพาะจุดสำรวจนี ้จำนวน 13 ชนิด ได้แก ่ ปลาแปบบาง  
ปลาซิวควายหางไหม้ ปลาตะกาก ปลาตะโกก ปลาตาใส ปลาน้ำฝาย ปลาน้ำฝายหลังดำ ปลาสร้อยหลอด  
ปลาปีกแดง ปลากาแดง ปลาสะงั่ว ปลาสวายหนู และปลาแป้นแก้วยักษ์ 

 

2.2 ความชุกชุมของประชาคมปลา 
 

จากการประเมินความชุกชุมของประชาคมปลาด้วยค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ในภาพรวมของแม่น้ำ
ปิง ระหว่างปี 2560-2561 พบว่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลามีความแปรปรวนแตกต่างกันใน
ช่วงกว้างมากระหว่าง 137-1,851 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งมีความแตกต่างระหว่าง ค่า
ต่ำสุดและค่าสูงสุดมากถึง 13.5 เท่า และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 674.6 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
โดยพบว่าในบริเวณจุดสำรวจท่ี 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) ของท้ังสองปีท่ีศึกษามีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของ
ประชาคมปลามากท่ีสุดและมากกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ มากโดยมีค่าเท่ากับ 1,342 และ 1,851 กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 
100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ ในขณะที่จุดสำรวจที่ 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) ของทั้งสองปีท่ี
ศึกษาพบว่ามีความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาน้อยที่สุดและน้อยกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ  มากเช่นเดียวกัน
โดยมีค่าเท่ากับ 137 และ 220 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า 
จุดสำรวจที่ 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาทั้งสองปีที่ศึกษามี
ความแตกต่างกันมากกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ อย่างชัดเจน (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 4) 
 

ตารางที่ 3  ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามปีท่ีสำรวจและจุดสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 

 

จุดสำรวจ 
ความชุกชุมสัมพัทธ์ (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อ

คืน) เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 

1 (บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม่)               137 220 178.5±58.7 
2 (บ้านก้อท่า จ. ลำพูน)             1,342              1,851  1,596.5±359.9 
3 (บ้านปากวัง จ. ตาก) 710 505  607.5±144.9 
4 (บ้านลาด จ. กำแพงเพชร) 253 826  539.5±405.2 
5 (บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์) 392 510 451.0±83.4 
         เฉลี่ย 566.8±483.5 782.4±634.7 674.6±540.5 
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ภาพที่ 4 ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามจุดสำรวจและปีท่ีสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอยา่ง
ด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 

 

2.2.1 ความชุกชุมของประชาคมปลาตามปีท่ีสำรวจ 
 

เมื่อพิจารณาความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาในแม่น้ำปิงตามปีที่สำรวจ พบว่าในปี 2560 
และปี 2561 มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์เฉลี่ย 566.8 และ 782.4 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดย
ในป ี2561 มีค่าเพิ่มมากขึ้นถึง 1.4 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 4)  

 

2.2.2 ความชุกชุมของประชาคมปลาตามจุดสำรวจ 
  

จากการประเมินความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามจุดสำรวจในแม่น้ำปิง พบมีค่าความ
ชุกชุมสัมพัทธ์เฉล่ียระหว่าง 178.5-1,596.5 กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยจุดสำรวจท่ี 2 (บ้าน
ก้อท่า จังหวัดลำพูน) มีความชุกชุมสัมพัทธ์เฉล่ียสูงกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ มากอย่างชัดเจนเท่ากับ 1,596.5 กรัม
ต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 4)  

 
3. โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลา 
 

3.1 โครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลา 
 

การศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในแม่น้ำปิงด้วยการ
นำข้อมูลจำนวน (ตัว) และน้ำหนัก (กรัม) มาวิเคราะห์สัดส่วนร้อยละของแต่ละชนิดพันธุ์ปลาดังตารางท่ี 4 และ
ภาพที่ 5 ซึ ่งเป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพการอยู่รอดของพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ำนั้น ๆ พบว่า
องค์ประกอบหลักโดยจำนวนของโครงสร้างประชาคมปลาท่ีค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80.36 ประกอบด้วยพันธุ์
ปลารวม 10 ชนิด และที่ร้อยละสะสมร้อยละ 90.16 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 18 ชนิด และมีชนิดพันธุ์ปลาท่ี
เหลืออีกมากถึง 90 ชนิดท่ีพบเป็นสัดส่วนขององค์ประกอบเพียงส่วนน้อยในโครงสร้างประชาคมปลาโดยพบมี
ค่าเพียงร้อยละ 9.84 เท่านั้น ในขณะท่ีองค์ประกอบหลักโดยน้ำหนักของโครงสร้างประชาคมปลาท่ีค่าร้อยละ
สะสมร้อยละ 80.10 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 22 ชนิด และท่ีร้อยละสะสมร้อยละ 90.19 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 
35 ชนิด และมีพันธุ์ปลาที่เหลืออีก 73 ชนิดที่พบเป็นสัดส่วนของโครงสร้างประชาคมปลาเพียงร้อยละ 9.81 
เท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่าองค์ประกอบหลักโดยจำนวนของโครงสร้างประชาคมปลาที่พบในลำดับแรกคือ 
ปลาแป้นแก้วท่ีพบในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 29.00 และมีองค์ประกอบของโครงสร้างหลักโดยจำนวนท่ีพบท่ีค่า
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ร้อยละสะสม 41.62 ประกอบด้วยกลุ่มปลาขนาดเล็กและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจน้อย เช่น  ปลาแป้นแก้ว 
ปลาแปบขาว1,2 ปลาแปบควาย และปลาซิวควาย 

 

ตารางที่ 4  ร้อยละสะสมโดยจำนวนและน้ำหนักของชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมดในแม่น้ำปิง จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยชดุเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 

 

ชนิดปลา จำนวน (ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก (กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
แป้นแก้ว 10,954 29.00 29.00 สังกะวาดเหลือง 50,760.3 10.45 10.45 
สังกะวาดเหลือง 6,438 17.04 46.04 ตะเพียน 42,932.1 8.84 19.29 
สังกะวาดขาว 3,523 9.33 55.37 แปบขาว2 30,325.3 6.25 25.54 
ขี้ยอกหางเหลือง 2,160 5.72 61.09 กระมัง 29,724.1 6.12 31.66 
แปบขาว2 2,125 5.63 66.72 แป้นแก้ว 26,897.1 5.54 37.20 
กระแห 1,303 3.45 70.17 สังกะวาดขาว 25,263.4 5.20 42.40 
กระมัง 1,209 3.20 73.37 ตามิน 19,772.9 4.07 46.47 
แปบควาย 1,010 2.67 76.04 กระแห 19,755.5 4.07 50.54 
แปบขาว1 871 2.31 78.35 แปบควาย 19,748.9 4.07 54.61 
ซิวควาย 759 2.01 80.36 สร้อยขาว 17,593.8 3.62 58.23 
ตามิน 645 1.71 82.07 ขี้ยอกหางเหลือง 15,765.5 3.25 61.48 
สร้อยขาว 587 1.55 83.62 ซ่า 13,676.4 2.82 64.30 
สังกะวาดท้องคม 517 1.37 84.99 สังกะวาดท้องคม 13,262.1 2.73 67.03 
ซิวควายหางไหม ้ 425 1.13 86.12 ตะพาก 10,607.2 2.18 69.21 
ขาไก ่ 399 1.06 87.18 นิล 7,546.9 1.55 70.76 
เพียวยาว 388 1.03 88.21 ตะเพียนทอง 7,359.0 1.52 72.28 
ตะเพียน 381 1.00 89.21 สลาด 7,101.4 1.46 73.74 
ซ่า 361 0.95 90.16 ไส้ตันตาแดง 6,628.6 1.37 75.11 
ปลาอ่ืนๆ รวม 90 ชนิด 3,718 9.84 100.00 กระสูบขีด 6,361.1 1.31 76.42 
    แปบขาว1 6,110.5 1.26 77.68 

    บู่ทราย  6,089.7 1.25 78.93 

    แดง 5,691.0 1.17 80.10 

    สร้อยเกล็ดถี่ 5,354.8 1.10 81.20 

    ซิวควาย 5,216.0 1.07 82.27 
    เพียวยาว 4,691.8 0.97 83.24 

    ขาไก ่ 4,423.4 0.91 84.15 

    ปีกแดง 3,930.6 0.81 84.96 

    กาดำ 3,843.5 0.79 85.75 

    สร้อยนกเขา2 3,624.2 0.75 86.50 
    ไส้ตันขาว 3,553.4 0.73 87.23 

    นางอ้าว 3,480.8 0.72 87.95 

    ซิวควายหางไหม ้ 3,104.1 0.64 88.59 

    นิลแดง 2,853.0 0.59 89.18 

    ปากหนวด 2,495.1 0.51 89.69 
    หางบ่วง 2,430.2 0.50 90.19 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 73 ชนิด 47,609.7 9.81 100.00 
รวม 37,773 100  - รวม 485,583.4 100  - 
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ภาพที่ 5 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบโดยจำนวน (บน) และโดยน้ำหนัก (ล่าง) ในแม่น้ำปิง 
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 

             

3.1.1 โครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลาตามปีท่ีสำรวจ 
 

จากการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ ์ปลาในแม่น้ำปิงตาม 
ปีท่ีสำรวจโดยจำนวนและน้ำหนักที่ค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 ของทั้ง 2 ปีที่สำรวจ มีจำนวนชนิด
พันธ ุ ์ปลาที ่พบอยู ่ระหว่าง  8-11 และ 14-23 ชน ิด ตามลำดับ (ภาพท่ี 6 และตารางผนวกที ่  4) พบมี
องค์ประกอบ  ดังนี้ 

- ปี 2560 พบมีองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดยจำนวนที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 
80.82 ประกอบด้วยพันธุ์ปลารวม 8 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ปลาแป้นแก้ว ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาขี ้ยอกหางเหลือง ปลาสังกะวาดขาว และปลาแปบขาว 2 ส่วน
องค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดยน้ำหนักท่ีค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80.71 ประกอบด้วยชนิดพันธุ์
ปลารวม 14 ชนิด และมีสัดส่วนของชนิดพันธุ ์ปลาท่ีพบมากที ่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียน  
ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาแป้นแก้ว ปลาสร้อยขาว และปลาขี้ยอกหางเหลือง 

- ปี 2561 พบมีองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดยจำนวนที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 
80.23 ประกอบด้วยพันธุ์ปลารวม 11 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
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22 ชนิด

1. สังก วาดเหลือง 2.   เพ ยน 3.  ปบขาว2 4. ก  มัง 5.  ป น ก้ว 6. สังก วาดขาว 
7.  ามิน 8. ก   ห 9.  ปบควาย 10. ส ้อยขาว 11. ข  ยอกหางเหลือง 12.  ่า 
13. สังก วาดท้องคม 14.   พาก 15. นิล 16.   เพ ยนทอง 17. สลาด 18.  ส้ ัน า ดง 
19. ก  ส บข ด 20.  ปบขาว1 21. บ ่ท าย 22.  ดง 

1.  ป น ก้ว 2. สังก วาดเหลือง 3. สังก วาดขาว 4. ข  ยอกหางเหลือง 5.  ปบขาว2 
6. ก   ห 7. ก  มัง 8.  ปบควาย 9.  ปบขาว1 10.  ิวควาย 
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ปลาแป้นแก้ว ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาสังกะวาดขาว ปลาแปบขาว 2 และปลาขี ้ยอกหางเหลือง ส่วน
องค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดยน้ำหนักท่ีค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80.67 ประกอบด้วยชนิดพันธุ์
ปลารวม 23 ชนิด และมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาสังกะวาดเหลือง 
ปลาแปบขาว2 ปลากระมัง ปลาสังกะวาดขาว และปลาแป้นแก้ว 

 

 
    แป้นแก้ว     สังกะวาดเหลือง     ขี้ยอกหางเหลือง      สังกะวาดขาว 
    แปบขาว2      แปบควาย      กระแห      สร้อยขาว 
    กระมัง      ซิวควาย      แปบขาว1      ซิวควายหางไหม้ 
    ปลาอ่ืนๆรวม 80-81 ชนิด    

 

 
    ตะเพียน     สังกะวาดเหลือง      แป้นแก้ว      สร้อยขาว      ขีย้อกหางเหลือง 
    แปบควาย      แปบขาว2      กระมัง      กระแห      สังกะวาดท้องคม 
    ตามิน      สังกะวาดขาว      ตะพาก      แปบขาว1      ซ่า 
    นิล      สลาด      ตะเพียนทอง      ไสต้ันตาแดง      กระสูบขีด 
    สร้อยเกล็ดถี ่      แดง      เพียวยาว      บู่ทราย      ซิวควาย 
    ปลาอ่ืนๆรวม 69-74 ชนิด     

 

ภาพที่ 6  โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดพันธุ์ปลาที่พบโดยจำนวน (บน) และโดยน้ำหนัก (ล่าง) ตามปีท่ี
สำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 

 

3.1.2 โครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลาตามจุดสำรวจ 
 

จากการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลาในแม่น้ำปิงโดยจำนวน
และน้ำหนักตามจุดสำรวจท่ีค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 ของท้ัง 5 จุดสำรวจ มีจำนวนชนิดพันธุ์ปลาท่ี
พบอยู่ระหว่าง 4-19 และ 9-23 ชนิด ตามลำดับ (ภาพท่ี 7 และตารางผนวกท่ี 5) พบมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

- จุดสำรวจท่ี 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) พบมีองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลา
โดยจำนวนท่ีค่าร้อยละสะสมร้อยละ 81.22 ประกอบด้วยพันธุ์ปลารวม 9 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลา
ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแขยงหิน ปลากระมัง และ  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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ปลาสร้อยลูกกล้วย ส่วนองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดยน้ำหนักท่ีค่าร้อยละสะสมร้อยละ 81.76 
ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลารวม 14 ชนิด และมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาไส้ตันตาแดง ปลาปากหนวด ปลาซ่า และปลาสร้อยลูกกล้วย 

- จุดสำรวจที่ 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) พบมีองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดย
จำนวนที ่ค ่าร ้อยละสะสมร้อยละ 80.22 ประกอบด้วยชนิดพ ันธ ุ ์ปลารวม 4 ชนิด ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว  
ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาสังกะวาดขาว และปลาแปบขาว2 และองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดย
น้ำหนักท่ีค่าร้อยละสะสมร้อยละ 81.16 ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลารวม 9 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลาท่ี
พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาแปบขาว2 ปลาสังกะวาดขาว ปลาแป้นแก้ว และ 
ปลาแปบควาย 

- จุดสำรวจที่ 3 (บ้านปากวัง จังหวัดตาก) พบมีองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดย
จำนวนที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ  81.28 ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลารวม 7 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิดพนัธุ์
ปลาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาแป้นแก้ว ปลาซิวควาย ปลาตะเพียน และ
ปลาแปบควาย และองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดยน้ำหนักที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 81.10 
ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลารวม 10 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ปลาตะเพียน ปลาตะพาก ปลานิล ปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลากระมัง 

- จุดสำรวจที่ 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) พบมีองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลา
โดยจำนวนที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80.92 ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลารวม 14 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิด
พ ันธ ุ ์ปลาท ี ่พบมากที ่ส ุด 5 อ ันด ับแรก ได ้แก่  ปลากระแห ปลาซ ิวควาย  ปลาสังกะวาดท้องคม  
ปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลากระมัง และองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดยน้ำหนักที่ค่าร้อยละ
สะสมร้อยละ 81.15 ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลารวม 21 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบมากท่ีสุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ ปลากระมัง ปลากระแห ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาสลาด และปลาตะเพียน 

- จุดสำรวจที ่ 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) พบมีองค์ประกอบของโครงสร้าง
ประชาคมปลาโดยจำนวนที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 81.05 ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลารวม 19 ชนิด โดยมี
สัดส่วนของชนิดพันธุ ์ปลาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาซิวควายหางไหม้ ปลาสังกะวาดเหลือง  
ปลาแปบบาง ปลาตามิน และปลาแป้นแก้ว และองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาโดยน้ำหนักที่ค่า
ร้อยละสะสมร้อยละ 80.88 ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลารวม 23 ชนิด โดยมีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบมาก
ที ่ส ุด 5 อ ันด ับแรก ได ้แก่  ปลาตาม ิน  ปลาสังกะวาดท้องคม  ปลาปีกแดง  ปลาสร ้อยเกล ็ดถี่  และ 
ปลาซิวควายหางไหม้ 
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    ขี้ยอกหางเหลือง     แป้นแก้ว      กระมัง      ซ่า 
    ซิวควาย      สังกะวาดเหลือง      สังกะวาดขาว      ไสต้ันตาแดง 
    สังกะวาดท้องคม      แปบขาว2      ไสต้ันขาว      ขาไก่ 
    กระแห      ซิวควายหางไหม้      แขยงหิน      แปบบาง 
    ตะเพียน      ตามิน      สร้อยนกเขา2      แปบควาย 
    สร้อยเกล็ดถี ่      หางเหลือง      สร้อยลูกกล้วย      ตะพาก 
    แขยงข้างลาย1      แดง      รากกล้วย      ตะเพียนทราย 
    ปากหนวด      ร่องไม้ตับหัวเล็ก      ปีกไก่1      ปลาอ่ืนๆรวม 28-52 ชนิด 

 

 
    กระมัง     ตะเพียน      ขีย้อกหางเหลือง      ซ่า      ตามิน 
    กระแห      ตะพาก      สร้อยขาว      บู่ทราย      สังกะวาดเหลือง 
    สังกะวาดท้องคม      แปบขาว2      แป้นแก้ว      ไสต้ันตาแดง      แปบควาย 
    นางอ้าว      ซิวควาย      ไสต้ันขาว      ขาไก่      ตะเพียนทอง 
    สังกะวาดขาว      ปากหนวด      นิล      สร้อยลูกกล้วย      สลาด 
    ปีกแดง      สร้อยเกล็ดถี่      ซิวควายหางไหม้      นิลแดง      แปบบาง 
    แขยงหิน      แดง      สร้อยนกเขา2      หางบ่วง      แขยงข้างลาย1 
    ช่อน      กดขี้ลิง      แก้มช้ำ      ตะโกก      กระสูบขีด 
    หมอช้างเหยียบ      สวาย      ไสต้ันตาขาว     ปลาอ่ืนๆรวม 23-47 ชนิด      

 
 

ภาพที่ 7  โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบโดยจำนวน (บน) และโดยน้ำหนัก (ล่าง) ตาม 
            จุดสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 
 

3.2 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (IRI) 
 

โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นการแสดงค่าในรูปแบบของการ
วิเคราะห์ข้อมูล 3 มิติ ด้วยข้อมูลโครงสร้างความชุกชุมของจำนวน (%N) น้ำหนักปลา (%W) และโอกาสในการ
พบชนิดปลา (%F) เพื่อให้ได้ค่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในค่าเดียวนั้น พบว่าองค์ประกอบหลักของ
โครงสร้างประชาคมปลาในภาพรวมของแม่น้ำปิงระหว่างปี 2560-2561 (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8) โดยค่าดัชนี
ความสำคัญสัมพัทธ์ที ่ค่าร้อยละสะสมเท่ากับร้อยละ 81.33 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 11 ชนิด โดยมีชนิด 
พันธุ์ปลาที่พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว (24.38%) ปลาสังกะวาดเหลือง (11.20%) ปลากระมัง 
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(8.10%) ปลาขี้ยอกหางเหลือง (8.03%) และปลาตะเพียน (6.95%) โดยมีพันธุ์ปลาจำนวน 3 และ 4 ชนิดท่ี
เป็นผลมาจาก 5 ลำดับแรกของโครงสร้างโดยจำนวนตัวและโครงสร้างโดยน้ำหนัก ตามลำดับ และมีพันธุ์ปลาท่ี
เหลืออีก 97 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนของโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์เพียงร้อยละ 
18.67  เท่านั้น 
 

ตารางที่ 5  ดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (IRI) ของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบรวมในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุด
เครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 

 
 

ชนิดปลา % N % W % F IRI % IRI ร้อยละสะสม IRI 
แป้นแก้ว 29.00 5.54 65.00 2,244.96 24.38 24.38 
สังกะวาดเหลือง 17.04 10.45 37.50 1,031.18 11.20 35.58 
กระมัง 3.20 6.12 80.00 745.84 8.10 43.68 
ขี้ยอกหางเหลือง 5.72 3.25 82.50 739.70 8.03 51.71 
ตะเพียน 1.01 8.84 65.00 640.20 6.95 58.66 
กระแห 3.45 4.07 65.00 488.68 5.31 63.97 
สร้อยขาว 1.55 3.62 65.00 336.53 3.65 67.62 
สังกะวาดขาว 9.33 5.20 22.50 326.92 3.55 71.17 
แปบขาว2 5.63 6.25 27.50 326.44 3.54 74.71 
แปบควาย 2.67 4.07 47.50 320.24 3.48 78.19 
ตามิน 1.71 4.07 50.00 288.92 3.14 81.33 
ปลาอ่ืนๆ รวม 97 ชนิด 19.69 38.52  - 1,719.45 18.67 100.00 
รวม 100.00 100.00   9,209.06 100.00   

             
ภาพที่ 8  โครงสร้างประชาคมปลาทั้งหมดโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (IRI) ที่ประมาณค่าร้อยละ 80 ใน

แม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 
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3.2.1 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ตามปีท่ีสำรวจ 
 

โครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิงโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ที่ประมาณร้อยละสะสม 
ร้อยละ 80 ของทั้ง 2 ปีที่สำรวจมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 80.76-81.31 โดยพบมีจำนวนชนิดพันธุ์ปลาระหว่าง 
8-14 ชนิด และพบชนิดพันธุ์ปลาในอันดับแรกเหมือนกันทั้ง 2 ปีท่ีสำรวจคือ ปลาแป้นแก้ว และมีพันธุ์ปลาท่ี
พบเป็นองค์ประกอบหลักท่ีประมาณร้อยละสะสมร้อยละ 80 ของท้ัง 2 ปีท่ีสำรวจรวม 16 ชนิด ประกอบด้วย  
ปลาแป้นแก้ว ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาตะเพียน ปลาขี ้ยอกหางเหลือง ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง  
ปลาแปบควาย ปลาสังกะวาดท้องคม ปลากระแห ปลาแปบขาว2 ปลาซ่า ปลาสังกะวาดขาว ปลาตามิน  
ปลาซิวควาย ปลาไส้ตันตาแดง และปลาตะเพียนทอง โดยแต่ละปีท่ีสำรวจมีองค์ประกอบโครงสร้างประชาคม
ปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (ภาพท่ี 9 และตารางผนวกท่ี 6) ดังนี้  

1) ปี 2560 พบมีโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ที่ค่าร้อยละสะสม 
ร้อยละ 80.76 ประกอบด้วยพันธุ์ปลารวม 8 ชนิด ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาตะเพียน  
ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาแปบควาย และปลาสังกะวาดท้องคม 

2) ปี 2561 พบมีโครงสร้างของประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ที่ค่าร้อยละสะสม
ร้อยละ 81.31 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 14 ชนิด ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลากระมัง ปลาสังกะวาดเหลือง  
ปลากระแห ปลาขี ้ยอกหางเหลือง ปลาแปบขาว2 ปลาซ่า ปลาสังกะวาดขาว ปลาตามิน ปลาตะเพียน  
ปลาซิวควาย ปลาแปบควาย ปลาไส้ตันตาแดง และปลาตะเพียนทอง 

 

 
ภาพที่ 9  โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (IRI) ตามปท่ีีสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่ม 
            ตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 
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3.2.2 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ตามจุดสำรวจ 
 

สำหรับโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิงด้วยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ที่ประมาณร้อยละ
สะสมร้อยละ 80 ของแต่ละจุดสำรวจมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 80.45-82.60 โดยพบมีจำนวนชนิดพันธุ ์ปลา
ระหว่าง 6-16 ชนิด และมีพันธุ์ปลาท่ีพบเป็นองค์ประกอบในท้ัง 5 จุดสำรวจรวม 27 ชนิด ในขณะท่ีมีพันธุ์ปลา
ที่พบเป็นองค์ประกอบหลักใน 5 อันดับแรกของทั้ง 5 จุดสำรวจ รวมทั้งหมด 16 ชนิด ซึ ่งประกอบด้วย  
ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแขยงหิน ปลาซ่า ปลากระมัง ปลาแป้นแก้ว ปลาสังกะวาดเหลือง 
ปลาแปบขาว 2 ปลาส ั งกะวาดขาว  ปลาแปบควาย  ปลาตะ เพ ี ยน  ปลาซ ิ วควาย  ปลากระแห  
ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาตามิน และปลาซิวควายหางไหม้ นอกจากนี้ยังพบปลาแป้นแก้วเป็นองค์ประกอบ
หลักในเกือบทุกจุดสำรวจ ยกเว้นเพียงจุดสำรวจที่ 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) ที ่ไม่ได้พบเป็น
องค์ประกอบหลักแต่ก็ยังพบอยู่ในองค์ประกอบของโครงสร้าง และพบปลากระมังเป็นองค์ประกอบหลักของ
โครงสร้างประชาคมปลาในทุกจุดสำรวจ โดยแต่ละจุดสำรวจมีองค์ประกอบโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่า
ดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (ภาพท่ี 10 และตารางผนวกท่ี 7) ดังนี้  

1) จุดสำรวจที่ 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) พบมีโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนี
ความสำค ัญส ัมพ ัทธ ์ท ี ่ค ่าร ้อยละสะสมร ้อยละ 80.53 ประกอบด้วยพ ันธ ุ ์ปลารวม 6 ชน ิด ได ้แก่   
ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแขยงหิน ปลาซ่า ปลากระมัง และปลาปากหนวด 

2) จุดสำรวจที่ 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) พบมีโครงสร้างของประชาคมปลาโดยค่าดัชนี
ความสำคัญสัมพัทธ์ที ่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 82.60 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 7 ชนิด ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว  
ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาแปบขาว2 ปลาสังกะวาดขาว ปลาแปบควาย ปลากระมัง และปลาสร้อยขาว 

3) จุดสำรวจท่ี 3 (บ้านปากวัง จังหวัดตาก) พบมีค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ท่ีค่าสัดส่วนร้อยละ
สะสมร้อยละ 81.60 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 7 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาแป้นแก้ว 
ปลาซิวควาย ปลากระมัง ปลาแปบควาย และปลาซ่า 

4) จุดสำรวจที่ 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) พบมีค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ที่ค่าร้อยละ
สะสมร้อยละ 80.45 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 12 ชนิด โดยพันธุ์ปลาที่พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลากระแห  
ปลากระมัง ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาซิวควาย และปลาขี้ยอกหางเหลือง  

 5) จุดสำรวจที่ 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) พบมีค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ที่ค่า
ร้อยละสะสมร้อยละ 81.83 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 16 ชนิด โดยพันธุ์ปลาท่ีพบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาตามิน 
ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาซิวควายหางไหม้ ปลาแป้นแก้ว และปลาสังกะวาดเหลือง 
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ภาพที่ 10  โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (IRI) ตามจุดสำรวจในแม่น้ำปิง จากการ

สุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 
 

3.3 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา 
 

3.3.1 ดัชนีความมากชนิด 
 

ค่าดัชนีความมากชนิดของโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  
3.13 โดยปี 2561 มีค่าดัชนีความมากชนิดเฉลี่ยสูงกว่าปี 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.54 และ  2.71 ตามลำดับ 
ในขณะที่จุดสำรวจที่ 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) พบว่ามีค่าดัชนีความมากชนิดเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากับ 4.59 และจุดสำรวจท่ี 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) มีค่าดัชนีความมากชนิดเฉล่ียต่ำท่ีสุดเท่ากับ 
2.09 (ตารางท่ี 6) 

 

3.3.2 ดัชนีความเท่าเทียม 
 

ค่าดัชนีความเท่าเทียมของโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิงในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.69 
โดยในปี 2561 พบมีค่าดัชนีความเท่าเทียมเฉล่ียไม่ค่อยแตกต่างกันกับปี 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.71 และ 0.67 
ตามลำดับ ในขณะท่ีจุดสำรวจท่ี 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) พบมีค่าดัชนีความเท่าเทียมเฉล่ียสูง
ที่สุดเท่ากับ 0.81 ส่วนจุดสำรวจที่ 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) พบมีค่าดัชนีความเท่าเทียมเฉลี่ยต่ำที่สุด
เท่ากับ 0.50 (ตารางท่ี 6) 
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3.3.3 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์
 

ค่าดัชนีความหลากหลายของโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
1.97 โดยปี 2561 พบมีค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยสูงกว่าปี 2560 เท่ากับ 2.16 และ1.78 ตามลำดับ 
ในขณะท่ีจุดสำรวจท่ี 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) ก็ยังคงพบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายเฉล่ียสูง
ท่ีสุดเท่ากับ 2.64 และจุดสำรวจท่ี 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดเท่ากับ 1.53 (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที่ 6  โครงสร้างประชาคมปลาตามปีท่ีสำรวจและจุดสำรวจในแม่น้ำปิงโดยค่าดัชนีทางนิเวศ จากการสุ่ม  
               ตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 
 

 

ดัชนีทางนิเวศ ปีสำรวจ เฉลี่ย ± SD 
2560 2561 

ดัชนีความมากชนิด    
1 (บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม่) 1.80 2.37 2.09±0.40 
2 (บ้านก้อท่า จ. ลำพูน) 2.37 2.64 2.51±0.19 
3 (บ้านปากวัง จ. ตาก) 2.48 3.17 2.83±0.49 
4 (บ้านลาด จ. กำแพงเพชร) 2.70 4.57 3.64±1.32 
5 (บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์) 4.20 4.97 4.59±0.54 

เฉล่ีย±SD 2.71±0.89 3.54±1.16 3.13±0.59 
ดัชนีความเท่าเทียม 
1 (บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม่) 

  
0.67±0.05 

 

0.63 0.71 
2 (บ้านก้อท่า จ. ลำพูน) 0.44 0.55 0.50±0.07 
3 (บ้านปากวัง จ. ตาก) 0.68 0.76 0.72±0.06 
4 (บ้านลาด จ. กำแพงเพชร) 0.75 0.75 0.75±0.00 
5 (บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์) 0.82 0.80 0.81±0.02 

เฉล่ีย±SD 0.66±0.14 0.71±0.10 0.69±0.03 
ดัชนีความหลากหลาย    
1 (บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม่) 1.28 1.78 1.53±0.35 
2 (บ้านก้อท่า จ. ลำพูน) 1.34 1.69 1.52±0.25 
3 (บ้านปากวัง จ. ตาก) 1.68 2.10 1.89±0.30 
4 (บ้านลาด จ. กำแพงเพชร) 2.05 2.53 2.29±0.34 
5 (บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์) 2.57 2.71 2.64±0.10 

เฉล่ีย±SD 1.78±0.54 2.16±0.45 1.97±0.27 
 

3.4 การกระจายด้วยเส้นโค้งการจัดลำดับความชุกชุมของประชาคมปลา 
 

ผลการวิเคราะห์เส้นโค้งการจัดลำดับความชุกชุมของประชาคมปลาร่วมกันในเชิงพื้นที่ตามจุด
สำรวจ และในเชิงเวลาตามปีท่ีสำรวจด้วยค่าร้อยละสะสมของความชุกชุมตามชนิดพันธุ์ปลาที่พบจากมากไป
น้อยนั้น พบรูปแบบการกระจายของประชาคมปลามีลักษณะแนวโน้มของเส้นโค้งท่ีมีความลาดชันมากคล้าย ๆ 
กันซึ่งถูกบ่งช้ีด้วยจำนวนชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบท่ีค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่าง 
3-15 ชนิด และเมื่อพิจารณารูปแบบการกระจายของชนิดพันธุ์ปลา สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มอย่างชัดเจน 
(ภาพท่ี 11 และตารางผนวกท่ี 8) ได้แก่ 
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1) กลุ่มท่ี 1 มีการกระจายของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบในลำดับแรกมีค่าประมาณร้อยละ 16-22 และ
ท่ีค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80 พบองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 9-15 ชนิด ซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายท่ีพบได้ท้ัง
ในปี 2560 และปี 2561 บริเวณจุดสำรวจที่ 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) และ 5 (บ้านเขาดินเหนือ 
จังหวัดนครสวรรค์) ดังนี้ 

- ปี 2560 จุดสำรวจที่ 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) มีองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 9 ชนิดท่ี
ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 79.63 ซึ่งประกอบด้วย ปลาสังกะวาดท้องคม (ร้อยละ 15.83) ปลาขาไก่ (ร้อยละ 
12.81) ปลาหางเหลือง (ร้อยละ 12.55) ปลาขี้ยอกหางเหลือง (ร้อยละ 10.94) ปลารากกล้วย (ร้อยละ 10.46) 
ปลากระแห (ร้อยละ 4.91) ปลาซ่า (ร้อยละ 4.56) ปลาไส้ตันตาขาว (ร้อยละ 3.89) และปลาไส้ตันตาแดง 
(ร้อยละ 3.68) 

- ปี 2560 จุดสำรวจท่ี 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) มีองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 14 
ชน ิดท ี ่ ค ่ าร ้อยละสะสมร ้อยละ 78.66 ประกอบด ้วย ปลาส ั งกะวาดเหล ือง  (ร ้อยละ 19.19)  
ปลาขี้ยอกหางเหลือง (ร้อยละ 9.49) ปลาตามิน (ร้อยละ 8.45) ปลาสังกะวาดท้องคม (ร้อยละ 7.64)  
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.22) ปลาแปบขาว2 (ร้อยละ 5.91) ปลาไส้ตันขาว (ร้อยละ 4.06) ปลากระมัง (ร้อยละ 
3.01) ปลาตะพาก (ร ้อยละ 2.95) ปลาสร ้อยขาว (ร ้อยละ 2.62) ปลาแปบบาง (ร ้อยละ 2.62)  
ปลาสังกะวาดขาว (ร้อยละ 2.36) ปลาขาไก่ (ร้อยละ 2.11) และปลาแป้นแก้วยักษ์ (ร้อยละ 2.03) 

- ปี 2561 จุดสำรวจท่ี 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) มีองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 12 ชนิดท่ี
ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 79.83 ประกอบด้วย ปลากระแห (ร้อยละ 22.12) ปลาซิวควาย (ร้อยละ 13.88)  
ปลากระมัง (ร ้อยละ 9.33) ปลาขี ้ยอกหางเหลือง (ร ้อยละ 5.67) ปลาแป้นแก้ว (ร ้อยละ 5.20)  
ปลาแขยงข้างลาย1 (ร ้อยละ 4.27) ปลาสังกะวาดท้องคม (ร ้อยละ 4.27) ปลาแดง (ร ้อยละ 3.91 )  
ปลาไส้ตันขาว (ร้อยละ 3.41) ปลาแปบขาว1 (ร ้อยละ 2.77) ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 2.67) และ 
ปลาสร้อยขาว (ร้อยละ 2.33) 

- ปี 2561 จุดสำรวจท่ี 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) มีองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 15 
ชนิดที่ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 79.03 ประกอบด้วย ปลาซิวควายหางไหม้ (ร้อยละ 20.30) ปลาแปบบาง  
(ร้อยละ 10.46) ปลาสร้อยนกเขา2 (ร้อยละ 7.69) ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 6.22) ปลาสร้อยเกล็ดถี่ (ร้อยละ 
5.96) ปลาไส้ตันขาว (ร้อยละ 5.22) ปลาตามิน (ร้อยละ 5.20) ปลาซ่า (ร้อยละ 3.42) ปลาขาไก่ (ร้อยละ 
3.03) ปลาสังกะวาดท้องคม (ร้อยละ 2.49) ปลาซิวควาย (ร้อยละ 2.20) ปลาแปบขาว 2 (ร้อยละ 1.75)  
ปลาสร้อยลูกบัว (ร้อยละ 1.74) ปลาร่องไม้ตับหัวเล็ก (ร้อยละ 1.73) และปลาตะเพียนทอง (ร้อยละ 1.62) 

2) กลุ่มท่ี 2 มีการกระจายของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบในลำดับแรกมีค่าประมาณร้อยละ 29-34 และ
ท่ีค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 พบองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 3-6 ชนิดซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายท่ีพบ
ได้ทั้งในปี 2560 บริเวณจุดสำรวจที่ 3 (บ้านปากวัง จังหวัดตาก) และปี 2561 บริเวณจุดสำรวจที่ 1 (บ้าน
หนองคำ จังหวัดเชียงใหม่), 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) และ 3 (บ้านปากวัง จังหวัดตาก) ดังนี้ 

- ปี 2560 จุดสำรวจที่ 3 (บ้านปากวัง จังหวัดตาก) มีองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 6 ชนิดที่ค่า 
ร้อยละสะสมร้อยละ 78.53 ประกอบด้วย ปลาขี้ยอกหางเหลือง (ร้อยละ 31.50) ปลาตะเพียน (ร้อยละ 19.62) 
ปลาซิวควาย (ร้อยละ 8.92) ปลาสังกะวาดท้องคม (ร้อยละ 6.62) ปลาแปบควาย (ร้อยละ 6.05) และ 
ปลากระมัง (ร้อยละ 5.82) 

- ปี 2561 จุดสำรวจท่ี 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) มีองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 6 ชนิดท่ี
ค่าร้อยละสะสมร้อยละ 78.64 ประกอบด้วย ปลาขี้ยอกหางเหลือง (ร้อยละ 33.77) ปลาไส้ตันตาแดง (ร้อยละ 
16.10) ปลาแขยงหิน (ร้อยละ 13.15) ปลากระมัง (ร้อยละ 6.13) ปลาสร้อยลูกกล้วย (ร้อยละ 5.42) และ 
ปลาซ่า (ร้อยละ 4.07) 
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 - ปี 2561 จุดสำรวจที่ 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) มีองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 3 ชนิดที่ค่า 
ร้อยละสะสมร้อยละ 70.50 ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 29.00) ปลาสังกะวาดเหลือง (ร้อยละ 22.42) 
และปลาสังกะวาดขาว (ร้อยละ 19.08) 

- ปี 2561 จุดสำรวจที่ 3 (บ้านปากวัง จังหวัดตาก) มีองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 4 ชนิดที่ค่า 
ร้อยละสะสมร้อยละ 76.26 ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 34.13) ปลาขี้ยอกหางเหลือง (ร้อยละ 
25.67) ปลาซิวควาย (ร้อยละ 10.34) และปลาซ่า (ร้อยละ 6.12) 

3) กลุ่มท่ี 3 มีการกระจายของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบในลำดับแรกมีค่าประมาณร้อยละ 44 และท่ีค่า
ร้อยละสะสมร้อยละ 79.86 พบองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 4 ชนิดซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายท่ีพบได้เฉพาะใน
ปี 2560 เฉพาะจุดสำรวจที่ 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) โดยประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 43.97)  
ปลาสังกะวาดเหลือง (ร้อยละ 23.72) ปลาสังกะวาดขาว (ร้อยละ 7.10) และปลาแปบขาว2 (ร้อยละ 5.07) 

4) กลุ่มท่ี 4 มีการกระจายของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบในลำดับแรกมีค่าประมาณร้อยละ 57 และท่ีค่า
ร้อยละสะสมร้อยละ 78.06 พบองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 5 ชนิดซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายท่ีพบได้เฉพาะใน
ปี 2560 เฉพาะจุดสำรวจที่ 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) โดยประกอบด้วย ปลาขี้ยอกหางเหลือง  
(ร้อยละ 56.80) ปลาตะเพียนทราย (ร้อยละ 7.42) ปลาตะพาก (ร้อยละ 6.42) ปลานางอ้าว (ร้อยละ 3.73) 
และปลากระมัง (ร้อยละ 3.69) 
 

 
หมายเหตุ: y1st1 = ปี 2560 จุดสำรวจที่ 1 Y1st2 = ปี 2560 จุดสำรวจที่ 2 

 y1st3 = ปี 2560 จุดสำรวจที่ 3 y1st4 = ปี 2560 จุดสำรวจที่ 4 
 y1st5 = ปี 2560 จุดสำรวจที่ 5 Y2st1 = ปี 2561 จุดสำรวจที่ 1 
 Y2st2 = ปี 2561 จุดสำรวจที่ 2 Y2st3 = ปี 2561 จุดสำรวจที่ 3 
 Y2st4 = ปี 2561 จุดสำรวจที่ 4 Y2st5 = ปี 2561 จุดสำรวจที่ 5 

 

ภาพที่ 11  การกระจายด้วยเส้นโค้งการจัดลำดับความชุกชุมของประชาคมปลาตามปีท่ีสำรวจและจุดสำรวจ
ในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 
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4. ลักษณะการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิง 
 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะการจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาตามวิธี cluster analysis จาก

ข้อมูลโครงสร้างประชาคมปลาท่ีพบในแม่น้ำปิงในเชิงพื้นท่ีของ 5 จุดสำรวจร่วมกับเชิงเวลาของช่วง 2 ปีสำรวจ
ระหว่างปี 2560-2561 รวมจำนวน 10 ตัวอย่างสุ่ม พบว่าลักษณะของโครงสร้างประชาคมปลาถูกจัดแบ่งได้
เป็น 4 กลุ่มที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในเชิงพื้นที่มากกว่าเชิงเวลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(ภาพท่ี 12 และตารางผนวกท่ี 9) ดังนี้ 

1) กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาในบริเวณจุดสำรวจท่ี 2 (บ้านก้อท่า จังหวัด
ลำพูน) ทั้งปี 2560 และปี 2561 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงภายในกลุ่มมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 73.80 
และมีชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบเป็นองค์ประกอบหลักท่ีคล้ายคลึงกันภายในกลุ่มท่ีแสดงด้วยค่าร้อยละความคล้ายคลึงท่ี
มากกว่าร้อยละ 5 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 4 ชนิด ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 38.54) ปลาสังกะวาดเหลือง 
(ร้อยละ 29.79) ปลาสังกะวาดขาว (ร้อยละ 9.80) และปลาแปบขาว2 (ร้อยละ 7.01) 

2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาในบริเวณจุดสำรวจที่ 1 (บ้านหนองคำ 
จังหวัดเชียงใหม่) ทั้งปี 2560 และปี 2561 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงภายในกลุ่มมากรองลงมา
เท่ากับร้อยละ 51.50 และพบชนิดพันธุ์ปลาเป็นองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่มที่แสดงด้วยค่า
ร้อยละความคล้ายคลึงที่มากกว่าร้อยละ 5 ประกอบด้วยพันธุ์ปลาเพียงชนิดเดียวคือ ปลาขี้ยอกหางเหลืองท่ีค่า
ร้อยละความคล้ายคลึงเท่ากับร้อยละ  76.11 

3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาในบริเวณจุดสำรวจที่ 5 (บ้านเขาดิน
เหนือ จังหวัดนครสวรรค์) ท้ังปี 2560 และปี 2561 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงภายในกลุ่มเพียงร้อย
ละ 39.50 และมีชนิดพันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่มที่แสดงด้วยค่าร้อยละ
ความคล้ายคลึงที ่มากกว่าร้อยละ 5 ประกอบด้วยพันธุ ์ปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลาตามิน (ร้อยละ 16.03)  
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 11.80) ปลาสังกะวาดท้องคม (ร้อยละ 7.88) ปลาไส้ตันขาว (ร้อยละ 7.70) และ 
ปลาแปบขาว2 (ร้อยละ 5.56) 

4) กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มของประชาคมปลาในบริเวณจุดสำรวจที่ 3 (บ้านปากวัง  
จังหวัดตาก) และ 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) ท้ังปี 2560 และปี 2561 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง
ภายในกลุ่มน้อยท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 34.15 และมีชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบเป็นองค์ประกอบหลักท่ีคล้ายคลึงกันภายใน
กลุ ่มที ่แสดงด้วยค่าร้อยละความคล้ายคลึงที ่มากกว่าร ้อยละ 5 ประกอบด้วยพันธุ ์ปลา 5 ชนิด ได้แก่  
ปลาขี้ยอกหางเหลือง (ร้อยละ 29.59) ปลาซิวควาย (ร้อยละ 11.37) ปลาสังกะวาดท้องคม (ร้อยละ 8.97)  
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 8.39) และปลากระมัง (ร้อยละ 6.59) 
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ภาพที่ 12  ภาพ dendrogram การจัดกลุ่มของประชาคมปลาโดยการวิเคราะห์ Cluster analysis ในแม่น้ำ 
              ปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560-2561 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 
1. สภาพอุทกวิทยาในรอบปีของแม่น้ำปิง 
 

จากการศึกษาในปี 2560 และปี 2561 พบปริมาณน้ำท่าเฉล่ียรายปีของบริเวณพื้นท่ีแม่น้ำปิงใน
บริเวณเหนือเข่ือนภูมิพลมีค่าเท่ากับ 11.48 และ 14.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และในบริเวณใต้เขื่อน
ภูมิพลเท่ากับ 421.60 และ 648.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยทั้งสองบริเวณมีปริมาณน้ำท่าในปี 
2561 มีค่าสูงมากกว่าปี 2560 เท่ากับ 1.3 และ 1.5 เท่า ตามลำดับ และจากอิทธิพลของปริมาณน้ำท่าซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อเนื่องให้มีการเปล่ียนแปลงปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำปิงท่ีแตกต่างกันได้ เนื่องจากปริมาณน้ำท่าท่ี
เพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากหรือท่ีเรียกกันว่าฤดูน้ำแดงถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของการ
สืบพันธุ์วางไข่ของปลาเขตร้อนแทบทุกชนิดให้เพิ่มมากขึ้นได้ (Fishbase, 2019) เช่นเดียวกับ Welcomme 
(1979; 1985) ที่กล่าวว่าอิทธิพลของปริมาณน้ำท่าสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์น้ำที่เกิดขึ้น
ในแหล่งน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปีใดมีปริมาณน้ำท่ามากก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของการวางไข่และการ
เติบโตของสัตว์น้ำได้สูงขึ้น และผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นด้วย 
 
2. ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิง 
 

2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 
 

จากผลการศึกษาในระหว่างป ี2560-2561 แสดงให้เห็นว่าแม่น้ำปิงซึ่งจัดอยู่ในระบบนิเวศแหล่ง
น้ำประเภทน้ำไหลยังคงมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาค่อนข้างสูงมากจำนวน 108 ชนิด โดยพบว่ามี
จำนวนชนิดที่พบเท่ากับผลการศึกษาในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาในช่วงระหว่างปี 2554-2557 ที่พบ
พันธุ์ปลารวม 108 ชนิด (พิมพา และสมศักดิ์, 2563) แต่พบมากกว่าในแม่น้ำยมและพื้นท่ีน้ำท่วมที่มีการศึกษา
ระหว่างปี 2549-2550 ท่ีพบพันธุ์ปลารวม 84 ชนิด (สิริกาญจน์ และสมศักดิ์, 2551) ในขณะท่ีพบน้อยกว่าใน
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แม่น้ำยมระหว่างปี 2540-2541 (ธงชัย, 2543) และแม่น้ำปิงระหว่างปี 2540-2560 (อภินันท์, 2560) ซึ่งพบ
พันธุ์ปลาจำนวน 144 และ 166 ชนิด ตามลำดับ ซึ่งการพบจำนวนชนิดท่ีแตกต่างกันในแต่ละการศึกษาอาจมี
สาเหตุหลักมาจากพันธุ์ปลาบางชนิดมีจำนวนประชากรไม่มากนักจึงมีโอกาสถูกจับได้น้อยลง รวมท้ังชนิดและ
เครื่องมือที่ใช้มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้แตกต่างกัน และปัจจัยของสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกันท้ังในส่วนของพื้นท่ีและช่วงเวลาในการศึกษาท่ีแตกต่างกัน หรือทักษะของผู้ดำเนินการเองสามารถ
ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ท้ังส้ิน 

ส่วนปลาต่างถิ่นที่พบทั้ง 5 ชนิด คือ ปลานวลจันทร์เทศ ปลากดเกราะ ปลาดุกอุยเทศ ปลานิล 
และปลานิลแดงท่ีพบในแม่น้ำปิง น่าจะมีสาเหตุมาจากการปล่อยสัตว์น้ำเพื่อทำบุญหรือสะเดาะเคราะห์บริเวณ
หน้าวัดต่าง ๆ ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำของท้ังภาครัฐ ชุมชนและประชาชน ท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในชนิดปลาที่เหมาะสมต่อการปล่อยลงสู่แม่น้ำ และการหลุดรอดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื ่อถึงฤดูน้ำหลาก
ปริมาณน้ำในแม่น้ำยกระดับสูงขึ้น หรือเกิดอุทกภัย จึงทำให้ปลาเหล่านี้หลุดรอดไปตามมวลน้ำและกระจายไป
ยังพื้นท่ีอื่น ๆ ได้ จนบางครั้งถึงขั้นเปล่ียนแปลงไปเป็นพันธุ์ปลาชนิดเด่นทดแทนพันธุ์ปลาชนิดเด่นท่ีมีอยู่เดิมใน
แหล่งน้ำนั้น  จึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการดำรงอยู่หรือการสูญส้ินไปของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองเดิมในแม่น้ำ
ปิงหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน 

ส่วนความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามปีที ่สำรวจ พบมีชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามปีท่ี
สำรวจเพิ่มมากขึ้นถึง 20 ชนิด ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอิทธิพลของปัจจัยด้านอุทกวิทยาในส่วนของปริมาณน้ำท่า
ท่ีแตกต่างกันของท้ัง 2 ปีท่ีสำรวจ โดยในปี 2561 มีปริมาณน้ำท่าสูงกว่าปี 2560 มากกว่า 1 เท่า แสดงให้เห็น
ว่าการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลานั้นไม่ควรทำการศึกษาเพียงปีเดียว แต่ควรดำเนินการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลแบบองค์รวมท่ีสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากความสามารถในการเลือกจับ
ของชนิดพันธุ์ปลาของเครื่องมือแต่ละชนิดในแต่ละพื้นท่ี แต่ละเวลา หรือสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน สามารถ
ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ สอดคล้องกับการศึกษาในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาเขตจังหวัดนครสวรรค์
ของพิมพาและสมศักดิ์ (2563) ท่ีกล่าวว่า จำนวนปีท่ีดำเนินการศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นจะมีผลให้พบจำนวนชนิดพันธุ์
ปลาสะสมเพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน ในขณะท่ีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาตามจุดสำรวจ พบว่าในจุดสำรวจท่ี 
5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบสูงสุดรวม 67 ชนิด ซึ่ง 
จุดสำรวจนี้อยู่ท้ายสุดของแม่น้ำปิงท่ีจะเช่ือมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นท่ีโดยรอบแม่น้ำเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม
กว้างใหญ่ ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้พันธุ์ปลาบางชนิดมีโอกาสว่ายทวนน้ำกลับขึ้นไปในบริเวณจุดสำรวจนี้ได้ 
ประกอบกับเป็นพื้นที่ราบลุ่มเมื ่อมีฝนตกปริมาณมากส่งผลให้บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมที่มีความ
เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งหลบซ่อนจากศัตรูปลา 
จึงทำให้มีโอกาสพบพันธุ์ปลาได้หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้นในจุดสำรวจนี้ รวมทั้งการหลุดรอดของปลาจากการ
เพาะเลี้ยงในช่วงฤดูน้ำหลากก็อาจส่งผลให้มีชนิดพันธุ ์ปลาที่พบเพิ่มขึ ้นในบริเวณนี้ได้ เช่นเดียวกัน ส่วน 
จุดสำรวจท่ี 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) พบชนิดพันธุ์ปลาน้อยท่ีสุดเพียง 37 ชนิด เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ี
แม่น้ำแคบกว่าจุดสำรวจอื่น และเป็นจุดที่ไม่มีพื้นที่ หรือเวิ้งน้ำหลบซ่อนของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำ
หลากกระแสน้ำไหลแรงจึงไม่เหมาะท่ีสัตว์น้ำจะอยู่อาศัยได้  กอปรกับจุดสำรวจอยู่ใกล้ชุมชนหนาแน่นจึงได้รับ
ผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของปลาส่งผลทำใหพ้บชนิดพันธุ์ปลาน้อยกว่าบริเวณอื่น ๆ  
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2.2 ความชุกชุมของประชาคมปลา 
 

การศึกษาปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิงระหว่างปี 2560-2561 พบมีความ
แปรปรวนของค่าความชุกชุมอยู่ในช่วงระหว่าง 137-1,851 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งมี
ความแตกต่างระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดประมาณ 13.5 เท่า และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 674.6 กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 
100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งจัดว่ามีค่าอยู่ในระดับความชุกชุมปานกลางตามเกณฑ์ของบุญส่ง และคณะ (2558) 
แต่อย่างไรก็ตามค่าความชุกชุมในภาพรวมที่พบในการศึกษาครั้งนี้ยังมีค่าสูงกว่าผลการศึกษาที่ดำเนินการใน
แม่น้ำชี แม่น้ำมูลตอนล่าง แม่น้ำอิง แม่น้ำยมและพื้นท่ีน้ำท่วม และแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างปี 2551-2557 ท่ีมี
ค่าเฉลี่ย 339, 156, 598.05, 441.54 และ 431 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ (สุธิดา 
และคณะ, 2551; สิริกาญจน์ และสมศักดิ์, 2551; วารินทร์, 2556; พงศ์เทพ และแสงอรุณ, 2557; บุญส่ง และ
คณะ, 2558) ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ำท่ีแตกต่างกันโดยแม่น้ำปิงมีลักษณะ
พื้นท่ีเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ท่ีเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำมากกว่าลำน้ำอื่น 

สำหรับความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาในแม่น้ำปิงตามปีที่สำรวจ พบว่าในปี 2560 และ 
ปี 2561 มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์เฉลี่ย 566.8 และ 782.4 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งจัดอยู่
ในระดับความชุกชุมปานกลางในทั้ง 2 ปีที่สำรวจ โดยในปี 2561 มีค่าเพิ่มมากขึ้นถึง 1.4 เท่าเมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 สอดคล้องกับปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ ้นในปี 2561 ที่มีปริมาณสูงกว่าปี 2560 เช่นกัน ซึ ่งโดยทั่วไป
ปริมาณน้ำฝนถือเป็นปัจจัยสำคัญกระตุ้นให้ปลาน้ำจืดผสมพันธุ์วางไข่ ส่วนปริมาณน้ำท่าที่สูงในฤดูน้ำหลาก
ส่งผลให้มีพื้นท่ีถูกน้ำท่วมขัง (flood plain) กระจายเป็นบริเวณกว้างสำหรับเป็นแหล่งวางไข่และแหล่งเล้ียงตัว
อ่อน แต่เมื่อระดับน้ำลดลงท้ังพ่อแม่และลูกปลาท่ีอาศัยในพื้นท่ีน้ำท่วมจะมีการอพยพไปยังบริเวณพื้นท่ีท่ียังมี
น้ำเหลืออยู่เพื่ออาศัยและเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในปีต่อไป (สันติ, 2551 อ้างตาม Lucas and Baras, 
2001 และ Agostinho et al., 2003) เช่นเดียวกับ Welcomme (1979; 1985) ที่ได้กล่าวไว้ว่าอิทธิพลของ
ปริมาณน้ำท่าสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์น้ำที่เกิดขึ ้นในแหล่งน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ถ้าหากปีใดมีปริมาณน้ำท่ามากก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของการวางไข่และการเติบโตของสัตว์น้ำได้สูงขึ้น  

นอกจากนี้ ผลการศึกษาในแต่ละจุดสำรวจระหว่างปี 2560-2561 ยังพบว่าในจุดสำรวจที่ 2 
(บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) ในปี 2561 มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์สูงสุดเท่ากับ 1,851 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน และรองลงมาในจุดสำรวจเดิมในปี 2560 เท่ากับ 1,342 กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน ส่วนค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ต่ำสุดพบในจุดสำรวจที่ 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) ของทั้งสองปท่ีี
สำรวจพบว่ามีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาน้อยที ่สุดและน้อยกว่าจุดสำรวจอื ่น ๆ  มาก
เช่นเดียวกันโดยมีค่าเท่ากับ 137 และ 220 กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ โดยมีสัดส่วน
ระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้แตกต่างกันมากถึง 13.5 เท่า ซึ่งจากผลการศึกษาท่ีกล่าว
มานี้น่าจะอนุมานได้ว่าบริเวณจุดสำรวจที่ 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) น่าจะมีโอกาสที่จะนำไปใช้เป็นแหล่ง
เสริมสร้างผลผลิตหลักของประชากรปลาส่วนใหญ่ท่ีพบในแม่น้ำปิงได้ดีกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ เนื่องจากบริเวณนี้มี
ลักษณะเป็นเวิ้งน้ำท่ีมีขนาดใหญ่และกว้างกว่าบริเวณอื่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากท่ีจะมีน้ำไหลจากลำธาร
เล็ก ๆ ลงมาในบริเวณนี้ตลอดเวลา จึงทำให้พันธุ ์ปลามีโอกาสเข้ามาอาศัยอยู่ได้ค่อนข้างมาก รวมทั้งเป็น
บริเวณพื้นที่ท่ีถูกควบคุมดูแลโดยอุทยานแห่งชาติแม่ปิง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ ์พืช จึง
เปรียบเสมือนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำโดยทางอ้อม จึงส่งผลให้บริเวณนี้มีความชุกชุมสัมพัทธ์สูงสุดในท้ัง 2 ปี
ท่ีสำรวจ  
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3. โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลา 
 

3.1 โครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลา 
 

การศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาโดยองค์ประกอบของชนิดพันธุ ์ปลาที่พบในภาพรวมโดย
จำนวนและโดยน้ำหนักที่ประมาณค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80 พบมีจำนวน 10 และ 22 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
80.36 และ 80.10 ของประชากรปลาท่ีพบท้ังหมด ตามลำดับ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังตามปีท่ีสำรวจ 
และตามจุดสำรวจ ซึ่งสามารถอธิบายถึงลักษณะที่พบได้โดยทั่วไปในแหล่งน้ำที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง
ประชากรปลาโดยมวลชีวภาพหรือโดยน้ำหนักจะสามารถแสดงสัดส่วนขององค์ประกอบที่มีลักษณะการ
กระจายที่สม่ำเสมอหรือเท่าเทียมกันได้มากกว่าสัดส่วนของโครงสร้างโดยจำนวน เนื่องจากน้ำหนักหรือมวล
ชีวภาพของปลาแต่ละชนิดนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจริญเติบโตที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดของสายใย
อาหาร (food web) จากระดับผู้ผลิตเบื้องต้นไปสู่ระดับผู้บริโภคแต่ละลำดับที่สูงขึ้น จึงทำให้ปริมาณน้ำหนัก
ส่ือความหมายดังกล่าวได้โดยตรงและดีกว่าจำนวนตัว ทำให้สามารถพบชนิดพันธุ์ปลาท่ีเป็นองค์ประกอบหลัก
ในโครงสร้างโดยน้ำหนักปลาได้มากชนิดกว่าองค์ประกอบโดยจำนวนตัว (มะลิ และคณะ, 2545) ซึ่งภาพรวม
ของแม่น้ำปิงที่ทำการศึกษาในครั้งนี้พบว่าองค์ประกอบหลักโดยจำนวนของโครงสร้างประชาคมปลาที่พบใน
ลำดับแรกคือ ปลาแป้นแก้วที่พบในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 29.00 และมีองค์ประกอบของโครงสร้างหลักโดย
จำนวนที่พบที่ค่าร้อยละสะสม 41.62 ประกอบด้วยกลุ่มปลาขนาดเล็กและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจน้อย 
เช่น  ปลาแป้นแก้ว ปลาแปบขาว1,2 ปลาแปบควาย และปลาซิวควาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของ
แม่น้ำปิงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของตัวแหล่งน้ำเอง หรือการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำและการทำการ
ประมงที่มากเกินไปจนทำให้กลุ่มปลาขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจถูกจับออกไปใช้ประโยชน์มาก
เกินควร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาในแม่น้ำชี (จามิกร และคณะ, 2549) และแม่น้ำอิง (สุธิดา 
และคณะ, 2551) ที่พบปลาซิวควายมากที่สุดท่ีร้อยละ 10.01 และ 36.95 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม พันธุ์
ปลาขนาดเล็กท่ีไม่ค่อยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเหล่านี้ยังมีประโยชน์ในแต่ละแหล่งน้ำอยู่บ้าง โดยถือเป็นสัตว์น้ำ
พลอยถูกจับท่ีมีความสำคัญในเชิงนิเวศวิทยาและห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ำสำหรับใช้เป็นกลุ่มปลาเหยื่อเพื่อเป็น
อาหารของพันธุ์ปลาอื่นท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในแหล่งน้ำได้ (อมรรัตน์ และวนิดา, 2551) 

 

3.2 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (IRI) 
 

                  สำหรับโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี ้ระดับความสำคัญ
สัมพัทธ์ของประชาคมปลาท่ีพบในแหล่งน้ำจากข้อมูลจำนวนตัวปลาท่ีพบร่วมกับน้ำหนักท่ีพบและความถ่ีในการพบ
ชนิดพันธุ์ปลานั้น ๆ โดยพบว่าองค์ประกอบหลักของโครงสร้างประชาคมปลาในภาพรวมของแม่น้ำปิงระหว่างปี 
2560-2561 โดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ท่ีค่าร้อยละสะสมเท่ากับร้อยละ 81.33 ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 11 
ชนิด โดยมีชนิดพันธุ ์ปลาที ่พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาสังกะวาดเหลือง ปลากระมัง  
ปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลาตะเพียน โดยมีพันธุ์ปลาจำนวน 3 และ 4 ชนิดท่ีเป็นผลมาจาก 5 ลำดับแรกของ
โครงสร้างโดยจำนวนตัวและโครงสร้างโดยน้ำหนัก ตามลำดับ ในขณะที่โอกาสในการพบค่อนข้างแตกต่างกัน
ในปลาทั้ง 5 ชนิดมีค่าระหว่างร้อยละ 37.50-82.50 และมีพันธุ์ปลาที่เหลืออีก 97 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนของ
โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์เพียงร้อยละ 18.67  เท่านั้นซึ่งชนิดปลาที่พบทั้ง 5 
อันดับแรกเป็นกลุ่มปลาท่ีพบได้ท่ัวไปในแม่น้ำท่ีมีลักษณะเป็นแหล่งน้ำประเภทน้ำไหลช้า ๆ (อภินันท์, 2560) 

สำหรับโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ท่ีร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 
ของทั ้ง 2 ปีท่ีสำรวจ พบปลาแป้นแก้วในอันดับแรกเหมือนกันทั้ง 2 ปีสำรวจนั่นแสดงให้เห็นถึงความ 
เสื่อมโทรมของแม่น้ำปิงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของตัวแหล่งน้ำเองจากการใช้ประโยชน์โดยชุมชน
โดยรอบ หรือการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำและการทำการประมงที่มากเกินไปจนทำให้กลุ่มปลาขนาดใหญ่ที่มี
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ความสำคัญทางเศรษฐกิจถูกจับออกไปใช้ประโยชน์มากเกินควร ส่วนโครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนี
ความสำคัญสัมพัทธ์ที ่ร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 ของแต่ละจุดสำรวจนั้น ยังพบปลาแป้นแก้วเป็น
องค์ประกอบหลักในเกือบทุกจุดสำรวจ ยกเว้นเพียงจุดสำรวจท่ี 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) ท่ีไม่ได้พบ
เป็นองค์ประกอบหลักแต่ก็ยังพบอยู่ในองค์ประกอบของโครงสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปลาแป้นแก้วสามารถอยู่
อาศัยแพร่กระจายได้ทั ่วไปตลอดทั้งลำน้ำของแม่น้ำปิง  ส่วนปลากระมังเป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง
ประชาคมปลาในทุกจุดสำรวจ แสดงว่าปลากระมังสามารถดำรงชีวิตได้ดีในแม่น้ำปิงเช่นเดียวกับปลาแป้นแก้ว 
และจากข้อมูลชีววิทยาบางประการของปลากระมังพบว่าเป็นปลาท่ีสามารถอยู่อาศัยได้ในแม่น้ำ บึง อ่างเก็บน้ำ 
รวมถึงพื้นท่ีน้ำท่วม ในลักษณะท่ีเป็นน้ำนิ่งและไหลช้า ระดับท่ีอาศัยบริเวณกลางน้ำและพื้นท้องน้ำ มีนิสัยการ
กินอาหารพวกสาหร่าย พืชน้ำ แมลงน้ำ กุ้ง พืชบกและผลไม้ด้วย และมักพบลูกปลาอพยพเข้าไปในพื้นท่ีน้ำท่วม
ในช่วงฤดูน้ำหลาก (สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, 2553; ภาสกร, 2557; อภินันท์, 2560; Rainboth, 
1996; Vidthayanon, 2008) ในขณะเดียวกันพันธุ์ปลาท่ีพบอาศัยอยู่ในแม่น้ำปิงจัดเป็นกลุ่มปลาท่ีอาศัยได้ทุก
ระดับความลึกของแหล่งน้ำโดยเมื่อพิจารณาตามลักษณะของระดับท่ีอยู่อาศัยในแหล่งน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 
5 กลุ่ม ซึ่งมีลักษณะนิสัยในการเลือกกินอาหารที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันออกไป (ภาสกร, 2557; อภินันท์, 
2560) ดังนี้  

- กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ปลาแปบขาว2 และปลาแปบควาย มีระดับที่อยู่อาศัยบริเวณผิวน้ำ กินอาหาร
จำพวกแพลงก์ตอนสัตว์ แมลงน้ำ และกุ้ง  

- กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ปลาสร้อยขาว มีระดับที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นท้องน้ำ กินอาหารจำพวกซาก 
เน่าเปื่อย แพลงก์ตอนสัตว์ และแมลงน้ำ  

- กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียน และปลากระแห มีระดับที่อยู่อาศัยบริเวณผิวน้ำ
และกลางน้ำ โดยกินอาหารจำพวกแมลงน้ำ และกุ้ง แต่มีการเลือกกินอาหารที่แตกต่างกัน โดยปลาแป้นแก้ว
กินพวกแพลงก์ตอนสัตว์ ส่วนปลาตะเพียนและปลากระแหกินสาหร่ายและซากเน่าเป่ือย  

- กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ปลากระมัง ปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลาตามิน มีระดับที่อยู่อาศัยบริเวณ
กลางน้ำจนถึงพื้นท้องน้ำ โดยปลากระมัง และปลาตามิน กินอาหารจำพวกสาหร่าย แพลงก์ตอนสัตว์ และแมลงน้ำ 
แต่ปลาขี้ยอกหางเหลืองไม่กินอาหารจำพวกสาหร่าย 

- กลุ่มที่ 5 ได้แก่ ปลาสังกะวาดเหลือง และปลาสังกะวาดขาว มีระดับที่อยู่อาศัยตั้งแต่บริเวณ 
ผิวน้ำ กลางน้ำ ลงมาจนถึงพื้นท้องน้ำ กินอาหารจำพวกซากเน่าเป่ือย สาหร่าย แพลงก์ตอนสัตว์ หอย แมลงน้ำ 
และปลา  
 

3.3 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา 
 

สำหรับภาพรวมการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิงโดยค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาทั้งค่า
ดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเท่าเทียม และดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา พบว่าจุดสำรวจที่ 5 
(บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) มีค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเท่าเทียม และดัชนีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ปลาสูงกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ อย่างชัดเจนในท้ัง 2 ปีท่ีสำรวจโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59, 0.81 และ 
2.64 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จุดสำรวจที่ 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) มีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ปลา การกระจายของพันธุ์ปลา และองค์ประกอบของจำนวนปลาที่พบในแต่ละชนิดมีจำนวน
ใกล้เคียงกันมากกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ รวมทั้งพบการกระจายของพันธุ์ปลาที่พบแต่ละชนิดค่อนข้างสม่ำเสมอ 
และจากค่าดัชนีความเท่าเทียมแสดงถึงความสม่ำเสมอของการกระจายของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดในแหล่งอาศัย
หนึ่ง ซึ่งมีค่าระหว่าง 0-1 ใช้เป็นค่าที่บ่งชี้การกระจายของชนิดพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ หากแหล่งน้ำใดมีการ
กระจายที่เท่าเทียมกันหรือแต่ละชนิดพันธุ์มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันจะทำให้มีค่าดัชนีความเท่าเทียมสูง และถ้า 
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แหล่งน้ำใดมีการกระจายของพันธุ์ปลาในแต่ละชนิดที่ไม่เท่าเทียมกันจะทำให้ดัชนีความเท่าเทียมมีค่าต่ำ ดังนั้น 
จากค่าดัชนีความเท่าเทียมเฉล่ียท่ีพบในแม่น้ำปิง แสดงว่าแม่น้ำปิงมีการกระจายของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดท่ีค่อนข้าง
เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน นอกจากนี้จากการศึกษาของ Tudorancea et al. (1975) กล่าวว่าค่าดัชนีความ
หลากหลายสามารถบ่งบอกถึงสิ ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำได้ โดยถ้ามีค่าต่ำกว่า 1 แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมี
คุณสมบัติไม่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิต ขณะท่ีมีค่าระหว่าง 1-3 แสดงว่าแหล่งน้ำมีคุณสมบัติท่ี
ส่ิงมีชีวิตพออยู่อาศัยได้ และถ้ามีค่าเกิน 3 แสดงว่าแหล่งน้ำมีสภาพท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต 
ดังนั้น จากการศึกษาในครั้งนี ้แสดงว่าแม่น้ำปิงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่พันธุ ์ปลาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  
โดยเฉพาะในจุดสำรวจที่ 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) น่าจะมีโอกาสที่จะนำไปใช้เป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมพันธุ์ปลาสำหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อการเสริมสร้างประชากรปลาในแม่น้ำปิงได้ดีกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ   

 

3.4 การกระจายด้วยเส้นโค้งการจัดลำดับความชุกชุมของประชาคมปลา 
 

สำหรับการกระจายด้วยเส้นโค้งการจัดลำดับความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิงใน
ภาพรวมทั้งเชิงพื้นท่ีตามจุดสำรวจและเชิงเวลาตามปีท่ีสำรวจโดยพบว่ามีลักษณะแนวโน้มของเส้นโค้งท้ังหมดมี
ความลาดชันมากคล้าย ๆ กันและจำนวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบที่ค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 ค่อนข้าง
แตกต่างกันระหว่าง 3-15 ชนิด ซึ่งแสดงถึงจำนวนชนิดที่พบเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างประชาคม
ปลาที่แตกต่างกันทั้งในแต่ละปีที ่สำรวจและในแต่ละจุดสำรวจ และรูปแบบการกระจายความชุกชุมของ
ประชาคมปลาตามจำนวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างที่ค่าร้อยละสะสมประมาณร้อย
ละ 80 และค่าร้อยละของความชุกชุมของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในอันดับแรกที่พบในแต่ละกลุ่มจนทำให้แบ่งได้
เป็น 4 กลุ่มนั้นน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงพื้นที่ตามจุดสำรวจและเชิงเวลาตามปีท่ีสำรวจ จึงทำให้สามารถ
แบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 

- กลุ่มท่ี 1 เป็นรูปแบบการกระจายท่ีพบได้ท้ังในปี 2560 และปี 2561 เฉพาะในบริเวณจุดสำรวจ
ที่ 4 (บ้านลาด จังหวัดกำแพงเพชร) และ 5 (บ้านเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค์) พบองค์ประกอบของพันธุ์
ปลา 9-15 ชนิดที่ค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 และพบปลาสังกะวาดท้องคม ปลาสังกะวาดเหลือง  
ปลากระแห และปลาซิวควายหางไหม้ เป็นองค์ประกอบในอันดับแรกในกลุ่มนี้ท่ีค่าประมาณร้อยละ 16-22 
โดยท้ัง 2 จุดสำรวจนี้เป็นบริเวณท่ีอยู่ส่วนท้ายของแม่น้ำปิงท่ีมวลน้ำต้องไหลต่อเนื่องลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา 
ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากอาจทำให้พันธุ์ปลาบางชนิดมีโอกาสว่ายทวนน้ำกลับขึ้นไป รวมถึงบริเวณนี้ยังมีลักษณะ
เป็นพื้นที่น้ำท่วมที่มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยและ
แหล่งหลบซ่อนจากศัตรูปลา จึงทำให้มีโอกาสพบพันธุ์ปลาได้หลากหลายชนิดเป็นองค์ประกอบเพิ่มมากขึ้น  

- กลุ่มที่ 2 เป็นรูปแบบการกระจายที่พบได้ทั ้งในปี 2560 บริเวณจุดสำรวจที่ 3 และปี 2561 
เฉพาะในบริเวณจุดสำรวจที่ 1 (บ้านหนองคำ จังหวัดเชียงใหม่) , 2 (บ้านก้อท่า จังหวัดลำพูน) และ 3  
(บ้านปากวัง จังหวัดตาก) พบองค์ประกอบของพันธุ์ปลา 3-6 ชนิดท่ีค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 และ
พบปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลาแป้นแก้วเป็นองค์ประกอบในอันดับแรกในกลุ่มนี้ท่ีค่าประมาณร้อยละ 29-
34 ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของปริมาณน้ำท่าในท้ัง 2 ปีท่ีสำรวจร่วมกับท่ีต้ังของแต่ละจุดสำรวจท่ีส่งผลให้
เกิดขึ้นในลักษณะนี้  

- กลุ่มท่ี 3 เป็นรูปแบบการกระจายที่พบได้ทั ้งในปี 2560 เฉพาะจุดสำรวจที่ 2 (บ้านก้อท่า 
จังหวัดลำพูน) พบองค์ประกอบของพันธุ์ปลาเพียง 4 ชนิดที่ค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 และพบ 
ปลาแป้นแก้วเป็นองค์ประกอบในอันดับแรกมากถึงร้อยละ 43.97 ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของปริมาณ
น้ำท่า เนื่องจากในปี 2560 มีปริมาณน้ำท่ีน้อยกว่า จนอาจส่งผลให้บริเวณนี้มีน้ำน้อยลงจนทำให้ปลาแป้นแก้ว
ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่สมบูรณ์ได้ดีกว่าพันธุ์ปลาชนิดอื่นๆ สามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นองค์ประกอบ
หลักในอันดับแรกท่ีพบในปริมาณมากในปี 2560 
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- กลุ่มท่ี 4 เป็นรูปแบบการกระจายท่ีพบในปี 2560 เฉพาะจุดสำรวจท่ี 1 (บ้านหนองคำ จังหวัด
เชียงใหม่) พบองค์ประกอบของพันธุ ์ปลาเพียง 5 ชนิดที ่ค่าร้อยละสะสมประมาณร้อยละ 80 และพบ 
ปลาขี้ยอกหางเหลืองเป็นองค์ประกอบในอันดับแรกมากถึงร้อยละ 56.80 ซึ่งอาจเนื่องจากบริเวณนี้ตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน และมีลักษณะพื้นท่ีแคบกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ รวมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำของ
มนุษย์ซึ่งอาจเป็นการรบกวนการอยู่อาศัยของปลาได้ จึงส่งผลให้พบชนิดพันธุ์ปลาน้อยกว่าบริเวณอื่น ๆ และ
ส่งผลให้มีพันธุ์ปลาชนิดเด่นท่ีพบปริมาณท่ีมากกว่าบริเวณอื่น ๆ ได้    
  
4. ลักษณะการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิง 
 

จากผลการวิเคราะห์ลักษณะการจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลาตามวิธี cluster analysis 
ที่แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในเชิงพื้นที่มากกว่าเชิงเวลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) พบว่าปัจจัยเชิงพื้นที่หรือจุดสำรวจมีอิทธิพลต่อการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำปิงได้
มากกว่าปัจจัยเชิงเวลาหรือปีท่ีสำรวจอย่างชัดเจน ดังนี้  

1) กลุ่มท่ี 1 พบในบริเวณจุดสำรวจท่ี 2 ท้ังปี 2560 และปี 2561 
2) กลุ่มท่ี 2 พบในบริเวณจุดสำรวจท่ี 1 ท้ังปี 2560 และปี 2561 
3) กลุ่มท่ี 3 พบในบริเวณจุดสำรวจท่ี 5 ท้ังปี 2560 และปี 2561 
4) กลุ่มท่ี 4 พบในบริเวณจุดสำรวจท่ี 3 และ 4 ท้ังปี 2560 และปี 2561 
โดยกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาท่ีพบในกลุ่มท่ี 2 นั้นมีชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบเป็นองค์ประกอบหลัก

ที่ทำให้มีความคล้ายคลึงกันภายในกลุ่มเพียงชนิดเดียวคือ ปลาขี้ยอกหางเหลือง ส่วนกลุ่มที่ 1,3 และ 4 มี 
พันธุ์ปลา 4-5 ชนิดท่ีทำให้มีความคล้ายคลึงกันภายในกลุ่ม โดยพบปลาแป้นแก้วเป็นองค์ประกอบหลักของท้ัง 
3 กลุ่มนี้ และมีปลาชนิดอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ได้แก่ ปลาสังกะวาดเหลือง ปลาสังกะวาดขาว 
ปลาแปบขาว2 ปลาตามิน ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาไส้ตันขาว ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาซิวควาย และ 
ปลากระมัง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากอิทธิพลของลักษณะพื้นที่ในแต่ละจุดสำรวจที่มีสภาพนิเวศที่แตกต่างกัน
รวมทั้งตำแหน่งท่ีต้ังของจุดสำรวจซึ่งมีเข่ือนภูมิพลกั้นบริเวณทางน้ำจึงส่งผลให้โครงสร้างประชาคมแตกต่างกัน
ได้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขามีความ
แตกต่างกันจากอิทธิพลของปัจจัยความแตกต่างระหว่างจุดสำรวจมากกว่าอิทธิพลของปัจจัยปีสำรวจ (พิมพา 
และสมศักดิ,์ 2563) แต่มีความแตกต่างกับการศึกษาในแม่น้ำชี (จามิกร และคณะ, 2549) และแม่น้ำอิง (สุธิดา 
และคณะ, 2551) ท่ีพบว่าปัจจัยเชิงเวลา (เดือนสำรวจ) มีผลต่อการการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาได้
ดีกว่าปัจจัยเชิงพื้นท่ี (จุดสำรวจ) 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาครั้งนี้บ่งช้ีว่า ในภาพรวมของแม่น้ำปิงมีความชุกชุมของประชาคมปลาอยู่ในระดับ

ปานกลาง จึงควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อให้คงอยู่ต่อไป ดังนี้ 
1. ควรกำหนดมาตรการบริหารการจัดการทรัพยากรประมงเพื่อเพิ่มจำนวนชนิด และปริมาณ

พันธุ์ปลาโดยเฉพาะในกลุ่มพันธุ์ปลาที่เป็นโครงสร้างหลักให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยการบำรุงรักษาเขตรักษา
พืชพันธุ ์สัตว์น้ำให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัย และแหล่งพ่อแม่พันธุ ์ปลาเพื่อที่จะทดแทน 
ประชากรปลาในอนาคตต่อไป โดยเฉพาะในบริเวณจุดสำรวจที่ 2 (บ้านก้อท่า จ.ลำพูน) และจุดสำรวจที่ 5  
(บ้านเขาดินเหนือ จ.นครสวรรค์) 
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2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ชี ้แจงให้หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ทราบและระมัดระวังต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแม่น้ำ เช่นกิจกรรมการขุดลอก ซึ่งมี
ผลกระทบท่ีทำให้ทางน้ำท่ีเช่ือมต่อกับห้วย หนอง คลอง บึง นั้น ขาดการเช่ือมต่อ หรือทำลายสภาพนิเวศเดิม  

3. ควรทำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่น และผลกระทบของ
การปล่อย/หลุดรอดของปลาต่างถิ่นสู่แหล่งน้ำธรรมชาติท่ีมีต่อปลาประจำถิ่น รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้
ในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 
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ภาคผนวก 
 
  ตารางผนวกที่ 1 ปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน (ล้านลูกบาศก์เมตร) ของแม่น้ำปิง ระหว่างปี 2559-2561 
 

ปีน้ำ 

ปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

สถานี : อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ สถานี : อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน  สถานี : อ. เมือง จ. ตาก สถานี : อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร  สถานี : อ. ขาณุวรลักษณ์ จ. กำแพงเพชร  สถานี : อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เม.ย. 0.11 1.18 3.33 0.00 0.18 0.71 153.84 340.26 719.31 144.93 269.80 621.03 130.91 163.68 524.45 34.37 437.00 400.00 

พ.ค. 1.73 7.83 11.92 0.00 17.47 3.11 164.38 432.83 819.42 146.43 726.07 807.84 145.85 426.31 677.49 34.46 624.00 495.00 

มิ.ย. 5.36 7.30 10.14 0.00 18.96 9.67 103.14 273.38 804.36 130.65 487.89 769.19 124.80 334.12 608.89 34.21 431.00 439.00 

ก.ค. 12.12 20.60 21.36 0.22 16.77 1.76 114.79 401.21 707.03 321.05 840.19 700.75 219.32 590.92 565.84 34.46 656.00 409.00 

ส.ค. 12.65 21.02 26.24 1.14 36.84 4.68 133.20 439.88 594.77 225.47 757.97 547.50 147.00 543.08 455.02 34.25 597.00 308.00 

ก.ย. 17.78 26.61 20.60 48.45 49.37 10.04 448.42 604.26 423.78 980.41 887.79 447.09 854.88 627.20 389.49 35.21 693.00 267.00 

ต.ค. 8.41 41.66 25.06 22.43 125.99 39.98 543.86 1,094.75 552.88 1,338.98 2,334.87 638.83 1,259.21 2,214.42 501.35 35.45 1,741.00 331.00 

พ.ย. 10.04 12.52 9.54 4.51 11.13 9.84 310.37 219.82 617.09 441.34 218.37 568.86 467.66 213.84 449.87 34.56 208.00 300.00 

ธ.ค. 1.19 5.63 7.05 0.61 8.66 7.74 334.34 686.62 925.49 183.39 415.42 733.76 180.13 368.24 572.50 34.04 331.00 385.00 

ม.ค. 1.21 4.30 5.46 1.12 10.07 5.77 406.06 830.74 923.68 244.31 574.25 708.38 227.83 521.77 586.47 34.31 473.00 394.00 

ก.พ. 0.20 2.40 2.90 0.94 2.00 1.55 369.09 901.33 688.03 182.24 679.17 515.38 170.26 558.14 445.01 34.65 515.00 294.00 

มี.ค. 0.10 2.19 2.19 0.55 1.29 0.34 380.51 863.07 710.98 193.14 642.25 494.39 211.47 539.68 436.84 34.88 470.00 286.00 

สูงสุด 17.78 41.66 26.24 48.45 125.99 39.98 543.86 1,094.75 925.49 1,338.98 2,334.87 807.84 1,259.21 2,214.42 677.49 35.45 1,741.00 495.00 

เฉลี่ย 5.91 12.77 12.15 6.66 24.89 7.93 288.50 590.68 707.24 377.70 736.17 629.42 344.94 591.78 517.77 34.57 598.00 359.00 

ต่ำสุด 0.10 1.18 2.19 0.00 0.18 0.34 103.14 219.82 423.78 130.65 218.37 447.09 124.80 163.68 389.49 34.04 208.00 267.00 
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  ตารางผนวกที่ 2 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบในจุดสำรวจแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560 – 2561 
 

ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ปีท่ีสำรวจ จุดสำรวจ 

% OC 
2560 2561 บ้านหนองคำ  

จ. เชียงใหม่ 
บ้านก้อท่า  
จ. ลำพูน 

บ้านปากวัง  
จ. ตาก 

บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร 

บ้านเขาดินเหนือ  
จ. นครสวรรค์ 

1. วงศป์ลากราย (Family Notopteridae)          

   1. สลาด Notopterus notopterus (Pallas, 1769) + + + + + + + 35.00 

   2. กราย Chitala ornata (Gray, 1831) + + + - - + + 7.50 

2. วงศป์ลาหลงัเขียว (Family Clupeidae)          

   3. ซิวแก้ว Clupeichthys aesarnensis Wongratana, 1983  + -  - + + - - 5.00 

3. วงศป์ลา ซิว ตะเพียน สร้อย (Family Cyprinidae)          

   4. แปบควาย Paralaubuca harmandi Sauvage, 1883 + +  - + + + + 47.50 

   5. แปบขาว1 Paralaubuca riveroi (Fowler, 1935) + +  - + - + - 10.00 

   6. แปบขาว2 Paralaubuca typus Bleeker, 1864 + +  - + - - + 27.50 

   7. แปบบาง Parachela siamensis (Günther, 1868) + +  - - - - + 10.00 

   8. อ้าว Luciosoma bleekeri Steindachner, 1878 + +  -  - + - + 7.50 

   9. น้ำหมึก Opsarius infrafasciatus Sauvage, 1883  - + -  - + - - 2.50 

  10. นางอ้าว Raiamas guttatus (Day, 1870) + + + - + + + 25.00 

  11. ซิวควายหางไหม ้ Rasbora aurotaenia Tirant, 1885   + +  - - - - + 10.00 

  12. ซิวควาย Rasbora myersi Brittan, 1954  + + -  + + + + 47.50 

  13. ซิวควายแถบดำ Rasbora paviana Tirant, 1885  + - -  - + - - 2.50 

  14. ซิว Rasbora septentrionalis Kottelat, 2000 + - -  + - - - 5.00 

  15. ตามิน Amblyrhynchichthys micracanthus Ng & Kottelat, 2004 + + -  + + + + 50.00 

  16. ตะกาก Cosmochilus harmandi Sauvage, 1878 - + - - - - + 2.50 
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  ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ) 
 

ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ปีท่ีสำรวจ จุดสำรวจ % OC 

2560 2561 บ้านหนองคำ  
จ. เชียงใหม่ 

บ้านก้อท่า  
จ. ลำพูน 

บ้านปากวัง  
จ. ตาก 

บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร 

บ้านเขาดินเหนือ  
จ. นครสวรรค์ 

 

  17. ตะโกก Cyclocheilos enoplos (Bleeker, 1849) + + -  - - - + 7.50 

  18. ไส้ตันตาแดง Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842) + + + + + + + 47.50 

  19. ไส้ตันขาว Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842) + + + + + + + 32.50 

  20. ไส้ตันตาขาว Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853) + + + + - + + 32.50 

  21. หางเหลือง Mystacoleucus argenteus (Day, 1888)   + - - - - + - 2.50 

  22. หนามหลังขาว Mystacoleucus ectypus Kottelat, 1999  + - -  + - - - 2.50 

  23. ตาใส Mystacoleucus greenwayi Pellegrin & Fang, 1940 - + -  - - - + 2.50 

  24. ขีย้อกหางเหลือง Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842) + + + + + + + 82.50 

  25. กระมัง Puntioplites poctozysron (Bleeker, 1864) + + + + + + + 80.00 

  26. น้ำฝาย Sikukia gudgeri (Smith, 1934)  + + - - - - + 7.50 

  27. น้ำฝายหลังดำ Sikukia stejnegeri Smith, 1931  + + -  - - - + 10.00 

  28. ตะเพียนทอง Barbonymus altus (Günther, 1868) + + -  + + + + 47.50 

  29. ตะเพียน Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849) + + + + + + + 65.00 

  30. กระแห Barbonymus schwanefeldii (Bleeker, 1854) + + + + + + + 65.00 

  31. ปากหนวด Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945) + + + - - - - 7.50 

  32. ตะเพียนปากหนวด Hypsibarbus vernayi (Norman, 1925)  - + -  - - + - 2.50 

  33. ตะพาก Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931) + + + - + + + 32.50 

  34. แดงน้อย Discherodontus ashmeadi (Fowler, 1937)  + -  - - + + - 5.00 

  35. จาด Discherodontus schroederi (Smith, 1945)  - +  - + - - - 2.50 
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  ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ) 
 

ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ปีท่ีสำรวจ จุดสำรวจ 

% OC 
2560 2561 บ้านหนองคำ  

จ. เชียงใหม่ 
บ้านก้อท่า  
จ. ลำพูน 

บ้านปากวัง  
จ. ตาก 

บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร 

บ้านเขาดินเหนือ  
จ. นครสวรรค์ 

  36. ขิง้ Onychostoma sp. - +  - + - - - 2.50 

  37. กระสูบขีด Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823 + + + + + + + 42.50 

  38. ตะเพียนทราย Puntius brevis (Bleeker, 1849) + + + + + + + 25.00 

  39. แก้มช้ำ Systomus rubripinnis (Valenciennes, 1842) + + -  - + - + 12.50 

  40. สร้อยหลังขน Henicorhynchus lineatus (Smith, 1945)   - + -  + - - - 2.50 

  41. สร้อยหลอด  Henicorhynchus lobatus Smith, 1945 + + -  - - - + 15.00 

  42. สร้อยขาว Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881) + + + + + + + 65.00 

  43. นวลจันทร์เทศ Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795) - + -  - + - - 2.50 

  44. ปีกแดง Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878 + +  - - - - + 17.50 

  45. แกง1 Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) - +  - - + + - 5.00 

  46. แกง2 Cirrhinus prosemion (Fowler, 1934)   - +  - - + - - 2.50 

  47. กาดำ Labeo chrysophekadian (Bleeker, 1850) + + -  + - + + 22.50 

  48. สร้อยลูกกล้วย Labiobarbus leptocheilus (Valenciennes, 1842) + + + + - - - 7.50 

  49. ซ่า Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881) + + + + + + + 57.50 

  50. สร้อยลูกบัว Lobocheilos rhabdoura (Fowler, 1934) + + + + + + + 22.50 

  51. สร้อยนกเขาหน้าหมอง Osteochilus lini Fowler, 1935 + + -  + + - + 10.00 

  52. ร่องไม้ตับหัวเล็ก Osteochilus microcephalus (Valenciennes, 1842) + + -  - + + + 15.00 

  53. สร้อยนกเขา1 Osteochilus schlegeli (Bleeker, 1851)   + - -  + - + - 7.50 
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  ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ) 
 

ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ปีท่ีสำรวจ จุดสำรวจ 

% OC 
2560 2561 บ้านหนองคำ  

จ. เชียงใหม่ 
บ้านก้อท่า  
จ. ลำพูน 

บ้านปากวัง  
จ. ตาก 

บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร 

บ้านเขาดินเหนือ  
จ. นครสวรรค์ 

  54. สร้อยนกเขา2 Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) + + + + + + + 30.00 

  55. ร่องไม้ตับ Osteochilus waandersii (Bleeker, 1852)   + + -  + + - - 7.50 

  56. หางบ่วง Barbichthys laevis (Valenciennes, 1842) + +  - + + + + 12.50 

  57. เล็บมือนาง Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934) + +  - - + + - 7.50 

  58. กาแดง Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934) + +  - - - - + 7.50 

  59. สร้อยเกล็ดถี ่ Thynnichthys thynnoides (Bleeker, 1852) + + -  - + + + 25.00 

4. วงศป์ลาหมู (Family Botidae)           

  60. หมขูาว Yasuhikotakia modesta (Bleeker, 1865)   + + -  + + - + 20.00 

5. วงศป์ลาอีด (Family Cobitidae)           

  61. รากกล้วย Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) + -  - - + + - 7.50 

6. วงศป์ลากดเกราะ (Family Loricariidae)          

  62. กดเกราะ Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) + + + - - + - 7.50 

7. วงศป์ลากด แขยง (Family Bagridae)          

  63. แขยงหิน Pseudomystus siamensis Regan, 1913   + + + + - + + 35.00 

  64. แขยงธง Mystus bocourti Bleeker, 1864 + + -  - - + - 7.50 

  65. แขยงแถบขาว Mystus albolineatus Roberts, 1994   + + + - - + + 15.00 

  66. แขยงข้างลาย1 Mystus multiradiatus Roberts, 1992   + + + + + + + 22.50 

  67. แขยงข้างลาย2 Mystus mysticetus Roberts, 1992   + + -  + - + + 10.00 

  68. แขยงใบข้าว Mystus singaringan (Bleeker, 1846)   + + + + + + + 20.00 
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  ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ) 
 

ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ปีท่ีสำรวจ จุดสำรวจ 

% OC 
2560 2561 บ้านหนองคำ  

จ. เชียงใหม่ 
บ้านก้อท่า  
จ. ลำพูน 

บ้านปากวัง  
จ. ตาก 

บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร 

บ้านเขาดินเหนือ  
จ. นครสวรรค์ 

  69. กดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang & Chaux, 1949) + + + + + + - 20.00 

  70. กดขี้ลิง Hemibagrus spilopterus Ng & Rainboth, 1999  + + + - - - + 12.50 

  71. กดแก้ว Hemibagrus wyckioides (Chaux & Fang, 1949)    + +  - - - + - 5.00 

8. วงศป์ลาเน้ืออ่อน (Family Siluridae)          

  72. น้ำเงิน Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851)   + -  - - - + - 2.50 

  73. แดง Phalacronotus bleekeri (Gunther, 1864) + + + + + + + 37.50 

  74. สะงั่ว Phalacronotus micronema (Bleeker, 1846)   + - -  - - - + 5.00 

  75. ปีกไก1่ Kryptopterus cheveyi Durand, 1940   + + -  + - + + 17.50 

  76. ขาไก ่ Kryptopterus giminus Ng, 2003   + + + + + + + 55.00 

  77. เพียวยาว Kryptopterus paraschilbeides Ng, 2003  + + -  + - + - 15.00 

  78. ปีกไก2่ Kryptopterus sp. + - -  + - - - 2.50 

  79. ชะโอน1 Ompok bimaculatus (Bloch, 1797)       - + -  - - + - 5.00 

  80. ชะโอน2 Ompok hypophthalmus (Bleeker, 1846)     - + -  + - - - 2.50 

  81. เค้าขาว Wallago attu (Schneider, 1801)   + - -  + - - - 2.50 

  82. เค้าดำ Wallago leerii Bleeker, 1851   + - -  + - - - 2.50 

9. วงศป์ลาหวีเกศ (Family Schilbeidae)          

  83. ยอนทอง Clupisoma sinensis (Huang, 1987)       - + - + - - - 2.50 

  84. สังกะวาดขาว Laides longibarbis  (Fowler, 1934)  + + -  + - - + 22.50 
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  ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ) 
 

ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ปีท่ีสำรวจ จุดสำรวจ 

% OC 
2560 2561 บ้านหนองคำ  

จ. เชียงใหม่ 
บ้านก้อท่า  
จ. ลำพูน 

บ้านปากวัง  
จ. ตาก 

บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร 

บ้านเขาดินเหนือ  
จ. นครสวรรค์ 

10. วงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae)          

  85. สวาย Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)   + + -  + - - + 12.50 

  86. สวายหนู Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000     - + -  - - - + 2.50 

  87. สังกะวาดท้องคม Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878)   + + -  + + + + 55.00 

  88. สังกะแวง Pangasius elongatus Gustiano et al., 2003   + - -  + - - - 2.50 

  89. เทโพ Pangasius larnaudii Bocourt, 1866   + + -  + - - + 7.50 

  90. สังกะวาดเหลือง Pangasius macronema Bleeker, 1851   + + - + + - + 37.50 

11. วงศ์ปลาดุก (Family Clariidae)           

  91. ดุกอุยเทศ Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus - + + - - - - 2.50 

12. วงศ์ปลากระทุงเหว (Family Belonidae)          

  92. กระทุงเหว Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) + + + + + + + 25.00 

13. วงศ์ปลาหลด กระทิง (Family Mastacembelidae)          

  93. หลดจุด Macrognathus siamensis (Gunther, 1861)   + + + - + + + 12.50 

  94. กระทิง Mastacembelus armatus (Lacepede, 1800)   + + + - - - - 7.50 

  95. กระทิงลาย Mastacembelus favus Hora, 1923   + + -  - + + + 15.00 

14. วงศ์ปลาแป้นแก้ว (Family Ambassidae)          

  96. อมไข่น้ำจืด Parambassis apogonoides (Bleeker, 1851)   + - -  - + - + 5.00 

  97. แป้นแก้ว Parambassis siamensis (Fowler, 1937) + + + + + + + 65.00 

  98. แป้นแก้วยักษ์ Parambassis wolffii (Bleeker, 1851) + +  - - - - + 10.00 
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  ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ) 
 

ชนิดปลา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ปีท่ีสำรวจ จุดสำรวจ 

% OC 
2560 2561 บ้านหนองคำ  

จ. เชียงใหม่ 
บ้านก้อท่า  
จ. ลำพูน 

บ้านปากวัง  
จ. ตาก 

บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร 

บ้านเขาดินเหนือ  
จ. นครสวรรค์ 

15. วงศ์ปลาบูท่ราย (Family Eleotridae)          

  99. บู่ทราย  Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852   + + + - + + + 35.00 

16. วงศ์ปลานิล (Family Cichlidae)           

 100. นิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)  + + + - + - - 12.50 

 101. นิลแดง Oreochromis niloticus X Oreochromis mossambicus   - + - - - + - 7.50 

17. วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ (Family Pristolepididae)          

 102. หมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciatus (Bleeker, 1851)   - + + - + + + 25.00 

18. วงศ์ปลาหมอ (Family Anabantidae)          

 103. หมอ Anabas testudineus (Bloch, 1792)    + + -  + - - + 7.50 

19. วงศ์ปลากัด กริม กระด่ี แรด (Family Osphronemidae)          

 104. กระด่ีนาง Trichopodus microlepis (Gunther, 1861)   + + -  - - + + 5.00 

 105. กระด่ีหม้อ Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770)   - + -  - - + - 2.50 

 106. แรด Osphronemus goramy Lacepede, 1802   - + -  - + + - 5.00 

20. วงศ์ปลาช่อน (Family Channidae)          

 107. ชะโด Channa micropeltes (Cuv. in Cuv. & Val., 1831) - +  - - - + - 2.50 

 108. ช่อน Channa striata (Bloch, 1797)  + - + - - - + 5.00 

จำนวนชนิดที่พบทั้งหมด   88 92 37 56 52 60 67   

จำนวนวงศ์ที่พบทั้งหมด   18 18 13 11 15 15 15   
หมายเหตุ : + แทนพบ, - แทนไมพ่บ 
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 ตารางผนวกที่ 3 ชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบตามจุดสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี 2560 – 2561 
 

จุดสำรวจ จำนวน ชนิด 

1. พบ 5 จุดสำรวจ 19 ปลาสลาด ปลาไส้ตันตาแดง ปลาไส้ตันขาว ปลาขีย้อกหางเหลือง ปลากระมัง ปลาตะเพียนขาว   

  ปลากระแห ปลากระสูบขีด ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อยขาว ปลาซ่า  ปลาสร้อยลูกบัว  

    ปลาสร้อยนกเขา2 ปลาแขยงข้างลาย1  ปลาแขยงใบข้าว ปลาแดง ปลาขาไก่ ปลากระทุงเหว และปลาแป้นแก้ว 

2. พบเฉพาะจุดสำรวจ                

    2.1 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม ่ 3 ปลาปากหนวด ปลาดุกอุยเทศ และปลากระทิง     

    2.2 บ้านก้อท่า จ. ลำพูน 11 ปลาซิว ปลาหนามหลังขาว ปลาจาด ปลาขึง้ ปลาสร้อยหลังขน ปลาปีกไก่2 ปลาชะโอน2   

  ปลาเค้าขาว ปลาเค้าดำ ปลายอนทอง และปลาสงักะแวง    

    2.3 บ้านปากวัง จ. ตาก 4 ปลาน้ำหมึก ปลาซิวควายแถบดำ ปลานวลจันทร์เทศ และปลาแกง2    

    2.4 บ้านลาด จ. กำแพงเพชร 9 ปลาหางเหลือง ปลาตะเพียนปากหนวด ปลาแขยงธง ปลากดแก้ว ปลาน้ำเงิน ปลาชะโอน1   

  ปลานิลแดง ปลากระด่ีหม้อ และปลาชะโด     
    2.5 บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค ์ 13 ปลาแปบบาง ปลาซิวควายหางไหม้ ปลาตะกาก ปลาตะโกก ปลาตาใส ปลาน้ำฝาย ปลาน้ำฝายหลงัดำ  

    ปลาสร้อยหลอด ปลาปีกแดง ปลากาแดง ปลาสะงั่ว ปลาสวายหนู และปลาแป้นแก้วยักษ์  
3. พบเฉพาะ 2 จุดสำรวจ                

    3.1 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม่ และบ้านก้อท่า จ. ลำพูน 1 ปลาสร้อยลูกกล้วย      
    3.2 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม่ และบ้านปากวัง จ. ตาก 1 ปลานิล       
    3.3 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม่ และบ้านลาด จ. กำแพงเพชร 1 ปลากดเกราะ       
    3.4 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม่ และบ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 2 ปลากดขี้ลิง และปลาช่อน      
    3.5 บ้านก้อท่า จ. ลำพูน และบ้านปากวัง จ. ตาก 2 ปลาซิวแก้ว และปลาร่องไม้ตับ      

    3.6 บ้านก้อท่า จ. ลำพูน และบ้านลาด จ. กำแพงเพชร 3 ปลาแปบขาว1 ปลาสร้อยนกเขา1 และปลาเพียวยาว     
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 ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ) 
 

จุดสำรวจ จำนวน ชนิด 

    3.7 บ้านก้อท่า จ. ลำพูน และบ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 5 ปลาแปบขาว2 ปลาสังกะวาดขาว ปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาหมอ    

    3.8 บ้านปากวัง จ. ตาก และบ้านลาด จ. กำแพงเพชร 5 ปลาแดงน้อย ปลาแกง1  ปลาเลบ็มือนาง ปลารากกล้วย และปลาแรด    
    3.9 บ้านปากวัง จ. ตาก และบ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 3 ปลาอ้าว ปลาแก้มช้ำ และปลาอมไข่น้ำจืด     
    3.10 บ้านลาด จ. กำแพงเพชร และบ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 1 ปลากระด่ีนาง       
4. พบเฉพาะ 3 จุดสำรวจ                
    4.1 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม่ บ้านลาด จ. กำแพงเพชร  
         และบ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 2 ปลากราย และปลาแขยงแถบขาว      
    4.2 บ้านก้อท่า จ. ลำพูน บ้านปากวัง จ. ตาก และบ้านเขาดินเหนือ  
         จ. นครสวรรค์ 3 ปลาสร้อยนกเขาหน้าหมอง ปลาหมูขาว และปลาสงักะวาดเหลือง    
    4.3 บ้านก้อท่า จ. ลำพูน บ้านลาด จ. กำแพงเพชร และบ้านเขาดินเหนือ  
         จ. นครสวรรค์ 3 ปลากาดำ ปลาแขยงข้างลาย2 และปลาปีกไก1่     
    4.4 บ้านปากวัง จ. ตาก บ้านลาด จ. กำแพงเพชร และบ้านเขาดินเหนือ  
         จ. นครสวรรค์ 3 ปลาร่องไม้ตับหัวเล็ก ปลาสร้อยเกล็ดถี่ และปลากระทิงลาย    
5. พบเฉพาะ 4 จุดสำรวจ                
    5.1 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม่ บ้านก้อท่า จ. ลำพูน บ้านปากวัง จ. ตาก และ 
         บ้านลาด จ. นครสวรรค์ 1 ปลากดเหลือง       
    5.2 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม่ บ้านก้อท่า จ. ลำพูน บ้านลาด จ. กำแพงเพชร  
         และบ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 2 ปลาไส้ตันตาขาว และปลาแขยงหิน     
    5.3 บ้านหนองคำ จ. เชยีงใหม่ บ้านปากวัง จ. ตาก บ้านลาด จ. กำแพงเพชร  
         และบ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 5 ปลานางอ้าว ปลาตะพาก ปลาหลดจุด ปลาบู่ทราย และปลาหมอชา้งเหยยีบ    
    5.4 บ้านก้อท่า จ. ลำพูน บ้านปากวัง จ. ตาก บ้านลาด จ. กำแพงเพชร และ 
         บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 6 ปลาแปบควาย ปลาซิวควาย ปลาตามิน ปลาตะเพียนทอง  ปลาหางบ่วง และปลาสังกะวาดท้องคม   
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ตารางผนวกที่ 4 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบ (ร้อยละ) โดยสัดส่วนจำนวน (ตัว) และ 
                      น้ำหนัก (กรัม) ตามปีท่ีสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา  
                      ระหว่างปี 2560-2561 
 

1. ปี 2560        

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก(กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

แป้นแก้ว 6,150 35.41 35.41 ตะเพียน 30,492.9 14.95 14.95 

สังกะวาดเหลือง 3,473 20.00 55.41 สังกะวาดเหลือง 25,992.7 12.74 27.69 

ขี้ยอกหางเหลือง 1,195 6.88 62.29 แป้นแก้ว 13,248.6 6.50 34.19 

สังกะวาดขาว 997 5.74 68.03 สร้อยขาว 12,383.7 6.07 40.26 

แปบขาว2 764 4.40 72.43 ขี้ยอกหางเหลือง 9,530.6 4.67 44.93 

แปบควาย 584 3.36 75.79 แปบควาย 9,135.1 4.48 49.41 

กระแห 447 2.57 78.36 ตะพาก 9,040.6 4.43 53.84 

สร้อยขาว 428 2.46 80.82 แปบขาว2 8,863.6 4.35 58.19 

ปลาอ่ืนๆ รวม 80 ชนิด 3,331 19.18 100.00 กระมัง 8,862.4 4.34 62.53 

    กระแห 8,804.7 4.32 66.85 

    สังกะวาดท้องคม 8,774.6 4.30 71.15 

    ตามิน 8,073.8 3.96 75.11 

    สังกะวาดขาว 7,343.6 3.60 78.71 

    แปบขาว1 4,082.4 2.00 80.71 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 74 ชนิด 39,339.9 19.29 100.00 

รวม 17,369 100.00   รวม 203,969.2 100.00   

2. ปี 2561        

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก(กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

แป้นแก้ว 4,804 23.54 23.54 สังกะวาดเหลือง 24,767.6 8.79 8.79 

สังกะวาดเหลือง 2,965 14.53 38.07 แปบขาว2 21,461.7 7.62 16.41 

สังกะวาดขาว 2,526 12.38 50.45 กระมัง 20,861.7 7.41 23.82 

แปบขาว2 1,361 6.67 57.12 สังกะวาดขาว 17,919.8 6.36 30.18 

ขี้ยอกหางเหลือง 965 4.73 61.85 แป้นแก้ว 13,648.4 4.85 35.03 

กระมัง 895 4.39 66.24 ตะเพียน 12,439.2 4.42 39.45 

กระแห 856 4.20 70.44 ตามิน 11,699.1 4.15 43.60 

ซิวควาย 635 3.11 73.55 ซ่า 11,452.3 4.07 47.67 

แปบขาว1 525 2.57 76.12 กระแห 10,950.8 3.89 51.56 

แปบควาย 426 2.09 78.21 แปบควาย 10,613.8 3.77 55.33 

ซิวควายหางไหม้ 412 2.02 80.23 นิล 7,253.1 2.58 57.91 

ปลาอ่ืนๆ รวม 81 ชนิด 4,034 19.77 100.00 สลาด 6,313.3 2.24 60.15 

    ขี้ยอกหางเหลือง 6,234.9 2.21 62.36 

    ตะเพียนทอง 6,154.3 2.19 64.55 
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  ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ) 
 

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก(กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

    ไส้ตันตาแดง 6,124.2 2.18 66.73 

    กระสูบขดี 5,777.3 2.05 68.78 

    สร้อยขาว 5,210.1 1.85 70.63 

    สร้อยเกล็ดถี ่ 5,145.7 1.83 72.46 

    แดง 5,040.7 1.79 74.25 

    เพียวยาว 4,675.1 1.66 75.91 

    บู่ทราย  4,627.9 1.64 77.55 

    สังกะวาดท้องคม 4,487.5 1.59 79.14 

    ซิวควาย 4,308.2 1.53 80.67 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 69 ชนิด 54,447.2 19.33 100.00 

รวม 20,404 100.00   รวม 281,613.9 100.00   
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    ตารางผนวกที่ 5 โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบ (ร้อยละ) โดยสัดส่วนจำนวน (ตัว) และ 
                        น้ำหนัก (กรัม) ตามจุดสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา 
                        ระหว่างปี  2560-2561 
 

1. จุดสำรวจบ้านหนองคำ จ. เชียงใหม ่      

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก(กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ขี้ยอกหางเหลือง 315 41.67 41.67 ขี้ยอกหางเหลือง 3,428.4 13.36 13.36 

ไส้ตันตาแดง 81 10.71 52.38 ไส้ตันตาแดง 2,865.3 11.17 24.53 

แขยงหิน 73 9.66 62.04 ปากหนวด 2,495.1 9.73 34.26 

กระมัง 40 5.29 67.33 ซ่า 2,211.8 8.62 42.88 

สร้อยลูกกล้วย 27 3.57 70.90 สร้อยลูกกล้วย 1,946.6 7.59 50.47 

ตะเพียนทราย 23 3.04 73.94 บู่ทราย  1,303.4 5.08 55.55 

ซ่า 22 2.91 76.85 กระมัง 1,166.1 4.55 60.10 

ตะพาก 17 2.25 79.10 นางอ้าว 929.1 3.62 63.72 

ปากหนวด 16 2.12 81.22 แขยงหิน 833.9 3.25 66.97 

ปลาอ่ืนๆ รวม 28 ชนิด 142 18.78 100.00 สร้อยขาว 829.8 3.23 70.20 

    ตะเพียน 803.8 3.13 73.33 

    กระแห 760.2 2.96 76.29 

    ช่อน 704.8 2.75 79.04 

    กดขี้ลิง 697.7 2.72 81.76 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 23 ชนิด 4,679.1 18.24 100.00 

รวม 756 100.00   รวม 25,655.1 100.00   

2. จุดสำรวจบ้านก้อท่า จ. ลำพูน       

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก(กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

แป้นแก้ว 9,804 36.63 36.63 สังกะวาดเหลือง 48,211.9 20.98 20.98 

สังกะวาดเหลือง 6,177 23.08 59.71 แปบขาว2 29,250.6 12.73 33.71 

สังกะวาดขาว 3,473 12.97 72.68 สังกะวาดขาว 24,626.4 10.71 44.42 

แปบขาว2 2,017 7.54 80.22 แป้นแก้ว 22,928.5 9.98 54.40 

ปลาอ่ืนๆ รวม 52 ชนิด 5,293 19.78 100.00 แปบควาย 16,280.0 7.08 61.48 

    สร้อยขาว 13,030.9 5.67 67.15 

    กระมัง 12,814.8 5.57 72.72 

    กระแห 10,694.8 4.65 77.37 

    ตามิน 8,712.4 3.79 81.16 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 47 ชนิด 43,302.0 18.84 100.00 

รวม 26,764 100.00   รวม 229,852.1 100.00   
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ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ) 
3. จุดสำรวจบ้านปากวัง จ. ตาก       

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก(กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ขี้ยอกหางเหลือง 918 27.72 27.72 ตะเพียน 30,535.6 34.91 34.91 

แป้นแก้ว 780 23.55 51.27 ตะพาก 6,953.2 7.95 42.86 

ซิวควาย 326 9.84 61.11 นิล 6,882.6 7.87 50.73 

ตะเพียน 242 7.30 68.41 ขี้ยอกหางเหลือง 6,197.4 7.09 57.82 

แปบควาย 158 4.77 73.18 กระมัง 5,337.0 6.10 63.92 

กระมัง 135 4.08 77.26 ซ่า 4,769.7 5.45 69.37 

ซ่า 133 4.02 81.28 แป้นแก้ว 2,980.1 3.41 72.78 

ปลาอ่ืนๆ รวม 45 ชนิด 620 18.72 100.00 แปบควาย 2,792.4 3.19 75.97 

    ซิวควาย 2,323.5 2.65 78.62 

    แก้มช้ำ 2,168.3 2.48 81.10 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 42 ชนิด 16,528.3 18.90 100.00 

รวม 3,312 100.00   รวม 87,468.1 100.00   

4. จุดสำรวจบ้านลาด จ. กำแพงเพชร      

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก(กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

กระแห 630 17.03 17.03 กระมัง 7,903.60 10.18 10.18 
ซิวควาย 372 10.05 27.08 กระแห 6,564.3 8.45 18.63 
สังกะวาดท้องคม 285 7.70 34.78 สังกะวาดท้องคม 5,689.5 7.33 25.96 
ขี้ยอกหางเหลือง 268 7.24 42.02 สลาด 5,525.9 7.11 33.07 
กระมัง 258 6.97 48.99 ตะเพียน 5,253.3 6.76 39.83 
ขาไก ่ 186 5.03 54.02 ซ่า 2,857.8 3.68 43.51 
แป้นแก้ว 166 4.49 58.51 นิลแดง 2,852.9 3.67 47.18 
หางเหลือง 137 3.70 62.21 บู่ทราย  2,716.3 3.50 50.68 
แขยงข้างลาย1 125 3.38 65.59 แดง 2,476.5 3.19 53.87 
ไส้ตันขาว 119 3.22 68.81 ซิวควาย 2,471.4 3.18 57.05 
แดง 115 3.11 71.92 แขยงข้างลาย1 2,207.3 2.84 59.89 
รากกล้วย 115 3.11 75.03 ตามิน 2,081.4 2.68 62.57 
ไส้ตันตาแดง 110 2.97 78.00 ขี้ยอกหางเหลือง 1,817.1 2.34 64.91 
ซ่า 108 2.92 80.92 ขาไก ่ 1,809.2 2.33 67.24 

ปลาอ่ืนๆ รวม 46 ชนิด 706 19.08 100.00 กระสูบขีด 1,743.1 2.24 69.48 

    ไส้ตันตาแดง 1,700.7 2.19 71.67 

    หมอช้างเหยยีบ 1,689.3 2.18 73.85 

    ตะพาก 1,615.0 2.08 75.93 

    สร้อยขาว 1,453.9 1.87 77.80 

    ไส้ตันขาว 1,376.2 1.78 79.58 

    ตะเพียนทอง 1,218.8 1.57 81.15 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 39 ชนิด 14,643.7 18.85 100.00 

รวม 3,700 100.00   รวม 77,667.2 100.00   
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ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ) 
5. จุดสำรวจบ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์      

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา น้ำหนัก(กรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ซิวควายหางไหม ้ 425 13.10 13.10 ตามิน 8,395.4 12.93 12.93 

สังกะวาดเหลือง 248 7.64 20.74 สังกะวาดท้องคม 5,651.2 8.70 21.63 

แปบบาง 244 7.52 28.26 ปีกแดง 3,930.6 6.05 27.68 

ตามิน 208 6.41 34.67 สร้อยเกล็ดถี่ 3,533.3 5.44 33.12 

แป้นแก้ว 202 6.22 40.89 ซิวควายหางไหม ้ 3,104.1 4.78 37.90 

สร้อยนกเขา2 156 4.81 45.70 กระมัง 2,502.6 3.86 41.76 

ไส้ตันขาว 155 4.78 50.48 แปบบาง 2,225.9 3.43 45.19 

ขี้ยอกหางเหลือง 147 4.53 55.01 สังกะวาดเหลือง 2,138.9 3.29 48.48 

สังกะวาดท้องคม 143 4.41 59.42 สร้อยนกเขา2 2,035.3 3.13 51.61 

สร้อยเกล็ดถี่ 123 3.79 63.21 ตะพาก 2,012.3 3.10 54.71 

แปบขาว2 107 3.30 66.51 ซ่า 1,931.1 2.97 57.68 

ขาไก ่ 87 2.68 69.19 ไส้ตันขาว 1,884.7 2.91 60.59 

ซ่า 77 2.37 71.56 หางบ่วง 1,859.8 2.86 63.45 

กระมัง 64 1.97 73.53 นางอ้าว 1,814.1 2.79 66.24 

ซิวควาย 55 1.69 75.22 ตะโกก 1,539.3 2.37 68.61 

สังกะวาดขาว 51 1.57 76.79 ตะเพียน 1,327.3 2.04 70.65 

ร่องไม้ตับหัวเล็ก 50 1.54 78.33 บู่ทราย  1,322.4 2.04 72.69 

ปีกไก1่ 45 1.39 79.72 แปบขาว2 1,074.7 1.66 74.35 

ตะพาก 43 1.33 81.05 สวาย 937.9 1.44 75.79 

ปลาอ่ืนๆ รวม 48 ชนิด 615 18.95 100.00 ตะเพียนทอง 904.0 1.39 77.18 

    ขี้ยอกหางเหลือง 811.1 1.25 78.43 

    ไส้ตันตาขาว 810.2 1.25 79.68 

    ขาไก ่ 777.6 1.20 80.88 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 44 ชนิด 12,416.3 19.12 100.00 

รวม 3,245 100.00   รวม 64,940.1 100.00   
 

       

         



 

ตารางผนวกที่ 6  โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (IRI) ตามปท่ีีสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี   
                      2560 – 2561 
 

ปี 2560 ปี 2561 

ชนิดปลา %N %W %F IRI ร้อยละ IRI ร้อยละสะสม ชนิดปลา %N %W %F IRI ร้อยละ IRI ร้อยละสะสม 
แป้นแก้ว 35.41    6.50 60.00 2,514.11 26.35 26.35 แป้นแก้ว 23.54 4.85 70.00 1,987.32 20.29 20.29 
สังกะวาดเหลือง 20.00 12.74 40.00 1,309.63 13.72 40.07 กระมัง 4.39 7.41 85.00 1,002.44    10.24 30.53 

ตะเพียน 1.80 14.95 70.00 1,172.16 12.28 52.35 สังกะวาดเหลือง 14.53 8.79 35.00 816.41 8.33 38.86 

ขี้ยอกหางเหลือง 6.88 4.67 80.00 924.50 9.69 62.04 กระแห 4.20 3.89 80.00 646.89 6.61 45.47 

สร้อยขาว 2.46 6.07 65.00 554.66 5.81 67.85 ขี้ยอกหางเหลือง 4.73 2.21 85.00 590.07 6.02 51.49 

กระมัง 1.81 4.34 75.00 461.70 4.84 72.69 แปบขาว2 6.67 7.62 40.00 571.68 5.84 57.33 

แปบควาย 3.36 4.48 50.00 392.17 4.11 76.81 ซ่า 1.44 4.07 70.00 385.74 3.94 61.27 

สังกะวาดท้องคม   1.99 4.30 60.00 377.71 3.96 80.76 สังกะวาดขาว 12.38 6.36 20.00 374.89 3.83 65.10 

ปลาอ่ืนๆ รวม 80 ชนิด 26.29 41.95  1,835.55 19.24 100.00 ตามิน 1.86 4.15 60.00 360.79 3.68 68.78 

       ตะเพียน 0.34 4.42 60.00 285.28 2.91 71.69 

       ซิวควาย 3.11 1.53 60.00 278.59 2.84 74.53 

       แปบควาย 2.09 3.77 45.00 263.54 2.69 77.22 

       ไส้ตันตาแดง 1.04 2.17 70.00 224.84 2.30 79.52 

       ตะเพียนทอง 0.73 2.19 60.00 174.92 1.79 81.31 

       ปลาอ่ืนๆ รวม 78 ชนิด 18.95 36.57  1,830.43 18.69 100.00 

รวม 100.00 100.00  - 9,542.19 100.00   รวม 100.00 100.00  - 9,793.83 100.00   
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ตารางผนวกที่ 7 โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (IRI) ตามจุดสำรวจในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี   
                      2560 – 2561 
 

บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม่ บ้านก้อท่า จ. ลำพูน บ้านปากวัง จ. ตาก 

ชนิดปลา %N %W %F IRI ร้อยละ IRI ร้อยละสะสม ชนิดปลา %N %W %F IRI ร้อยละ IRI ร้อยละสะสม ชนิดปลา %N %W %F IRI ร้อยละ IRI ร้อยละสะสม 

ขี้ยอกหางเหลือง 41.73 13.36 87.50 4,820.70 46.51 46.51 แป้นแก้ว 36.63 9.98 100.00 4,660.65 29.66 29.66 ตะเพียน 7.30 34.91 62.50 2,638.26 23.23 23.23 

ไส้ตันตาแดง 10.74 11.17 62.50 1,369.51 13.21 59.72 สังกะวาดเหลือง 23.08 20.98 75.00 3,304.09 21.03 50.69 ขี้ยอกหางเหลือง 27.72 7.09 75.00 2,610.13 22.98 46.21 

แขยงหิน 9.71 3.25 50.00 647.86 6.25 65.97 แปบขาว2 7.54 12.73 62.50 1,266.47 8.06 58.75 แป้นแก้ว 23.55 3.41 50.00 1,347.97 11.87 58.08 

ซ่า 2.88 8.62 50.00 575.11 5.55 71.52 สังกะวาดขาว 12.97 10.71 50.00 1,184.41 7.54 66.29 ซิวควาย 9.85 2.66 75.00 937.60 8.26 66.34 

กระมัง 5.29 4.55 50.00 491.78 4.74 76.26 แปบควาย 3.03 7.08 100.00 1,011.43 6.44 72.73 กระมัง 4.07 6.10 75.00 762.52 6.71 73.05 

ปากหนวด 2.07 9.73 37.50 442.29 4.27 80.53 กระมัง 2.66 5.58 100.00 823.98 5.24 77.97 แปบควาย 4.78 3.19 62.50 498.24 4.39 77.44 

ปลาอ่ืนๆ รวม 31 ชนิด  27.58 49.32  - 2,017.50 19.47 100.00 สร้อยขาว 1.61 5.67 100.00 727.90 4.63 82.60 ซ่า  4.00  5.45 50.00  472.98   4.16 
   
81.60 

       ปลาอ่ืนๆ รวม 49 ชนิด  12.48 27.27  - 2,733.14 17.40 100.00 ปลาอ่ืนๆ รวม 45 ชนิด  18.73 37.19  - 2,089.89 18.40 100.00 

                       

                       

                       

                       

                       

                     

รวม 100.00 100.00   10,364.75 100.00    100.00 100.00   15,712.07 100.00     100.00 100.00   11,357.59  100.00  
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ตารางผนวกที่ 7 (ต่อ) 
 

บ้านลาด จ. กำแพงเพชร บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์ 

ชนิดปลา %N %W %F IRI ร้อยละ IRI ร้อยละสะสม ชนิดปลา %N %W %F IRI ร้อยละ IRI ร้อยละสะสม 

กระแห 17.03 8.45 87.50 2,229.31 16.68 16.68 ตามิน 6.41 12.93 100.00 1,934.26 15.19 15.19 

กระมัง 6.97 10.18 100.00 1,714.62 12.83 29.51 สังกะวาดท้องคม 4.42 8.71 100.00 1,311.83 10.30 25.49 

สังกะวาดท้องคม 7.69 7.33 100.00 1,501.75 11.24 40.75 ซิวควายหางไหม้ 13.11 4.78 50.00 894.44 7.02 32.51 

ซิวควาย 10.06 3.18 75.00 993.31 7.43 48.18 แป้นแก้ว 6.22 0.84 100.00 706.59 5.55 38.06 

ขี้ยอกหางเหลือง 7.23 2.34 87.50 837.54 6.27 54.45 สังกะวาดเหลือง 7.63 3.30 62.50 682.96 5.36 43.42 

ตะเพียน 1.08 6.76 100.00 783.97 5.87 60.32 ปีกแดง 1.28 6.05 87.50 641.57 5.04 48.46 

ขาไก่ 5.03 2.33 75.00 551.79 4.13 64.45 ไส้ตันขาว 4.79 2.90 75.00 576.75 4.53 52.99 

สลาด 1.68 7.11 62.50 549.42 4.11 68.56 แปบบาง 7.52 3.43 50.00 547.48 4.30 57.29 

แดง 3.11 3.19 75.00 472.27 3.53 72.09 สร้อยเกล็ดถี่ 3.79 5.44 50.00 461.53 3.62 60.91 

ซ่า 2.92 3.68 62.50 412.50 3.09 75.18 กระมัง 1.97 3.85 75.00 436.65 3.43 64.34 

แขยงข้างลาย1 3.39 2.84 62.50 389.48 2.91 78.09 ขี้ยอกหางเหลือง 4.52 1.25 75.00 432.87 3.40 67.74 

แป้นแก้ว 4.49 0.56 62.50 315.72 2.36 80.45 ซ่า 2.36 2.97 75.00 399.88 3.14 70.88 

ปลาอ่ืนๆ รวม 48 ชนิด  29.32 42.05  - 2,612.72 19.55 100.00 ตะพาก 1.32 3.10 87.50 386.51 3.03 73.91 

       แปบขาว2 3.31 1.65 75.00 372.47 2.92 76.83 

       ขาไก่ 2.68 1.20 87.50 339.28 2.66 79.49 

       สร้อยนกเขา2 4.81 3.13 37.50 297.92 2.34 81.83 

       ปลาอ่ืนๆ รวม 51 ชนิด  23.86 34.47  - 2,313.71 18.17 100.00 

รวม 100.00 100.00   13,364.40 100.00     100.00 100.00   12,736.70  100.00  
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ตารางผนวกที่ 8  โครงสร้างประชาคมปลาตามชนิดพันธุ์ปลาที่พบ (ร้อยละ) โดยสัดส่วนจำนวน (ตัว) ตาม
ปัจจัยที่สำรวจทั้งเชิงพื้นที่ (จุดสำรวจ) และเชิงเวลา (ปีท่ีสำรวจ) ในแม่น้ำปิง จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี  2560-2561 

 

1. ปี 2560 จุดสำรวจท่ี 1 (บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม)่ 2. ปี 2560 จุดสำรวจท่ี 2 (บ้านก้อท่า จ. ลำพูน) 
ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ขี้ยอกหางเหลือง 147.8 56.80 56.80 แป้นแก้ว 5,997.6 43.97 43.97 
ตะเพียนทราย 19.3 7.42 64.22 สังกะวาดเหลือง 3,234.4 23.72 67.69 
ตะพาก 16.7 6.42 70.64 สังกะวาดขาว 968.2 7.10 74.79 

นางอ้าว 9.7 3.73 74.37 แปบขาว2 691.9 5.07 79.86 
กระมัง 9.6 3.69 78.06 แปบควาย 490.1 3.59 83.45 
แขยงหิน 8.3 3.19 81.25 ปลาอ่ืนๆ รวม 40 ชนิด 2,257.1 16.55 100.00 
ปลาอ่ืนๆ รวม 17 ชนิด 48.8 18.75 100.00      

รวม 260.2 100.00   รวม 13,639.3 100.00   
3. ปี 2560 จุดสำรวจท่ี 3 (บ้านปากวัง จ. ตาก) 4. ปี 2560 จุดสำรวจท่ี 4 (บ้านลาด จ. กำแพงเพชร) 

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ขี้ยอกหางเหลือง 365.5 31.50 31.50 สังกะวาดท้องคม 173.4 15.83 15.83 
ตะเพียน 227.6 19.62 51.12 ขาไก่ 140.3 12.81 28.64 
ซิวควาย 103.5 8.92 60.04 หางเหลือง 137.4 12.55 41.19 
สังกะวาดท้องคม 76.8 6.62 66.66 ขี้ยอกหางเหลือง 119.8 10.94 52.13 
แปบควาย 70.2 6.05 72.71 รากกล้วย 114.6 10.46 62.59 
กระมัง 67.6 5.82 78.53 กระแห 53.7 4.91 67.50 
รากกล้วย 60.1 5.18 83.71 ซ่า 49.9 4.56 72.06 
ปลาอ่ืนๆ รวม 29 ชนิด 189.0 16.29 100.00 ไส้ตันตาขาว 42.6 3.89 75.95 

    ไส้ตันตาแดง 40.3 3.68 79.63 

    แป้นแก้ว 30.9 2.82 82.45 

    ปลาอ่ืนๆ รวม 26 ชนิด 192.2 17.55 100.00 
รวม 1,160.3 100.00   รวม 1,095.1 100.00   

5. ปี 2560 จุดสำรวจท่ี 5 (บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์) 6. ปี 2561 จุดสำรวจท่ี 1 (บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม่) 
ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

สังกะวาดเหลือง 233.1 19.19 19.19 ขี้ยอกหางเหลือง 167.0 33.77 33.77 
ขี้ยอกหางเหลือง 115.3 9.49 28.68 ไส้ตันตาแดง 79.6 16.10 49.87 
ตามิน 102.6 8.45 37.13 แขยงหิน 65.0 13.15 63.02 
สังกะวาดท้องคม 92.7 7.64 44.77 กระมัง 30.3 6.13 69.15 
แป้นแก้ว 75.5 6.22 50.99 สร้อยลูกกล้วย 26.8 5.42 74.57 

แปบขาว2 71.8 5.91 56.90 ซ่า 20.1 4.07 78.64 
ไส้ตันขาว 49.3 4.06 60.96 ปากหนวด 10.0 2.02 80.66 
กระมัง 36.5 3.01 63.97 ปลาอ่ืนๆ รวม 23 ชนิด 95.6 19.34 100.00 
ตะพาก 35.8 2.95 66.92      

สร้อยขาว 31.8 2.62 69.54      

แปบบาง 31.8 2.62 72.16      

สังกะวาดขาว 28.7 2.36 74.52      

ขาไก่ 25.6 2.11 76.63      
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ตารางผนวกที่ 8  (ต่อ) 
 

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
แป้นแก้วยักษ์ 24.7 2.03 78.66      

น้ำฝายหลังดำ 23.6 1.94 80.60      

ปลาอ่ืนๆ รวม 33 ชนิด 235.6 19.40 100.00      

รวม 1,214.4 100.00   รวม 494.4 100.00   
7. ปี 2561 จุดสำรวจท่ี 2 (บ้านก้อท่า จ. ลำพูน) 8. ปี 2561 จุดสำรวจท่ี 3 (บ้านปากวัง จ. ตาก) 

ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
แป้นแก้ว 3,806.5 29.00 29.00 แป้นแก้ว 734.3 34.13 34.13 
สังกะวาดเหลือง 2,942.6 22.42 51.42 ขี้ยอกหางเหลือง 552.4 25.67 59.80 
สังกะวาดขาว 2,504.2 19.08 70.50 ซิวควาย 222.5 10.34 70.14 
แปบขาว2 1,325.5 10.10 80.60 ซ่า 131.6 6.12 76.26 
ปลาอ่ืนๆ รวม 33 ชนิด 2,546.2 19.40 100.00 แปบควาย 88.1 4.09 80.35 

     ปลาอ่ืนๆ รวม 35 ชนิด 422.7 19.65 100.00 
รวม 13,125.0 100.00   รวม 2151.6 100.00   

9. ปี 2561 จุดสำรวจท่ี 4 (บ้านลาด จ. กำแพงเพชร) 10. ป ี2561 จุดสำรวจท่ี 5 (บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์) 
ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม ชนิดปลา จำนวน(ตัว) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

กระแห 576.1 22.12 22.12 ซิวควายหางไหม้ 411.8 20.30 20.30 
ซิวควาย 361.5 13.88 36.00 แปบบาง 212.2 10.46 30.76 

กระมัง 243.0 9.33 45.33 สร้อยนกเขา2 156.0 7.69 38.45 
ขี้ยอกหางเหลือง 147.7 5.67 51.00 แป้นแก้ว 126.2 6.22 44.67 
แป้นแก้ว 135.3 5.20 56.20 สร้อยเกล็ดถี ่ 120.9 5.96 50.63 

แขยงข้างลาย1 111.3 4.27 60.47 ไส้ตันขาว 105.9 5.22 55.85 
สังกะวาดท้องคม 111.2 4.27 64.74 ตามิน 105.4 5.20 61.05 
แดง 101.7 3.91 68.65 ซ่า 69.4 3.42 64.47 
ไส้ตันขาว 88.9 3.41 72.06 ขาไก่ 61.4 3.03 67.50 

แปบขาว1 72.2 2.77 74.83 สังกะวาดท้องคม 50.5 2.49 69.99 
ไส้ตันตาแดง 69.4 2.67 77.50 ซิวควาย 44.5 2.20 72.19 

สร้อยขาว 60.6 2.33 79.83 แปบขาว2 35.6 1.75 73.94 
สลาด 60.6 2.33 82.16 สร้อยลูกบัว 35.3 1.74 75.68 
ปลาอ่ืนๆ รวม 39 ชนิด 464.6 17.84 100.00 ร่องไม้ตับหัวเล็ก 35.1 1.73 77.41 

     ตะเพียนทอง 32.9 1.62 79.03 

     ขี้ยอกหางเหลือง 31.3 1.54 80.57 

     ปลาอ่ืนๆ รวม 42 ชนิด 394.1 19.43 100.00 
รวม 2,604.1 100.00   รวม 2,028.5 100.00   
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ตารางผนวกที่ 9  การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงภายในกลุ่มประชาคมปลาตามการจัดกลุ่มจากการวิเคราะห์  
                      cluster analysis ในแม่น้ำปิง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างปี  

2560-2561 
 

กลุ่ม 
ค่าสัมประสิทธ์ิความ 
คล้ายคลงึภายใน 

กลุ่ม (%) 
ปีทีส่ำรวจ (จุดสำรวจ) 

ชนิดพันธ์ุปลาท่ีคล้ายคลึงกันภายในกลุ่ม 
ค่าร้อยละที่แสดงความคล้ายคลึงภายใน 

กลุ่มที่ระดับ > 5 %) 

1 73.80 
2560-2561 (จุดสำรวจที่ 2  
บ้านก้อท่า จ. ลำพูน) 

ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 38.54)  
ปลาสังกะวาดเหลือง (ร้อยละ 29.79) 
ปลาสังกะวาดขาว (ร้อยละ 9.80) และ
ปลาแปบขาว2 (ร้อยละ 7.01) 

2 51.50 
2560-2561 (จุดสำรวจที่ 1  
บ้านหนองคำ จ. เชียงใหม่) 

ปลาข้ียอกหางเหลือง (ร้อยละ 76.11) 

3 39.50 
2560-2561(จุดสำรวจที่ 5  
บ้านเขาดินเหนือ จ. นครสวรรค์) 

ปลาตามิน (ร้อยละ 16.03) ปลาแป้นแก้ว 
(ร ้อยละ 11.80) ปลาสังกะวาดท้องคม 
(ร ้อยละ 7.88) ปลาไส้ตันขาว (ร ้อยละ 
7.70) และปลาแปบขาว2 (ร้อยละ 5.56) 

4 34.15 

2560-2561(จุดสำรวจที่ 3  
บ้านปากวัง จ. ตาก และ 
จุดสำรวจที่ 4 บ้านลาด  
จ. กำแพงเพชร) 

ปลาขี ้ยอกหางเหลือง (ร้อยละ 29.59) 
ปลาซิวควาย (ร้อยละ 11.37)  
ปลาสังกะวาดท้องคม (ร ้อยละ 8.97) 
ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ 8.39) และ 
ปลากระมัง(ร้อยละ 6.59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


