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1กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืด 2ราชการบริหารสวนกลาง

การศึกษาโครงสรางประชาคมปลาในทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ระหวางป 2560-2562 ไดทําการรวบรวมขอมูลจาก

การสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา จํานวน 5 จุดสํารวจ และ 4 เที่ยวสํารวจในรอบป พรอมทั้งรวบรวมขอมูล

อุทกวิทยารายเดือนและรายป แลวนําขอมูลไปเปรียบเทียบความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสราง และการกระจายของ

ประชาคมปลา รวมทั้งวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปรดวยวิธีวิเคราะหกลุม 

ผลการศึกษาพบวาทะเลนอยเปนแหลงน้ําประเภทหนองบึงที่มีความหลากหลายของพันธุปลารวม 24 วงศ 62 ชนิด 

ซ่ึงจัดวามีความหลากหลายอยูในระดับปานกลางคอนขางสูงเมื่อเทียบกับแหลงน้ําในประเภทเดียวกัน โดยประกอบดวยชนิด

พันธุปลาในวงศปลาตะเพยีนมากที่สุดจํานวน 21 ชนิด และพันธุปลาในวงศอ่ืน ๆ อีก 23 วงศ จํานวน 41 ชนิด พบพันธุปลาที่

มีรายชื่ออยูในบัญชีสถานภาพทางการอนุรักษหรือบัญชีแดงภายใตสถานภาพใกลสูญพันธุจํานวน 3 ชนิด (ปลาตะลุมพุก ปลา

ปกไกหนวดยาว และปลาสวาย) สถานภาพใกลถูกคุกคามจํานวน 2 ชนิด (ปลาดุกดาน และปลาดุกอุย) และพันธุปลาตางถ่ิน

จํานวน 2 ชนิด (ปลาดุกอุยเทศ และปลานิล) ปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาโดยคาความชุกชุมสัมพัทธของผลจับตอ

การลงแรงประมงของเคร่ืองมือขาย (cpue) พบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ําที่ 612 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตาราง

เมตรตอคืน โดยความหลากหลายและความชุกชุมพบมีคาสูงสุดที่จุดสํารวจบริเวณทางน้ําเขาดานทิศใต (คลองยวน) และการ

สํารวจในป 2560 สําหรับโครงสรางประชาคมปลาโดยคาดัชนคีวามสําคัญสัมพัทธที่คารอยละสะสม 82.72 พบวาประกอบดวย

พันธุปลาจํานวน 7 ชนิด สวนพันธุปลาที่เหลืออีกจํานวน 55 ชนิด คิดเปนองคประกอบในสัดสวนรอยละ 17.28 โดยพันธุปลาที่

พบเปนองคประกอบหลักของโครงสรางโดยจํานวน 3 ชนิดแรกมีสัดสวนรอยละ 71.64 ประกอบดวย ปลาไสตันตาแดง ปลา

แปบขาว และปลาตะเพียนทราย ซึ่งสวนใหญเปนกลุมประชากรที่ยังไมโตเต็มวัย สวนพันธุปลาที่เปนองคประกอบหลักของ

โครงสรางโดยน้ําหนัก 3 ชนิดแรก มีสัดสวนรอยละ 50.31 ประกอบดวย ปลาไสตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลากะสูบขีด 

โดยลักษณะโครงสรางของประชากรปลาโดยรวมเปนกลุมประชากรที่มีอายุนอยหรืออยูในกลุมอายุ 0+ และ 1+ ป เปนกลุม

ปลาที่มีอายุขัยสั้น และมีมูลคาทางเศรษฐกิจต่ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวามีแรงกดดันจากการทําการประมงมากจนทําใหโครงสราง

ประชากรปลาอยูในสภาวะเสียสมดุล  ผลการวิเคราะหการจัดกลุมของโครงสรางประชาคมปลาพบวาปจจัยจากการ

เปลี่ยนแปลงเชิงเวลาระหวาง 3 ปที่ศึกษามีอิทธิพลตอการจัดกลุมโครงสรางประชาคมปลาในทะเลนอยมากกวาปจจัยจากการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของ 5 จุดสํารวจ โดยมีการแบงกลุมของโครงสรางประชาคมออกเปน 5 กลุมอยางชัดเจน และสาเหตุของ

การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสรางของประชาคมปลาในทะเลนอยดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดานอุทกวิทยาที่มี

ความแตกตางกันคอนขางมากในระหวางชวงระยะเวลา 3 ปที่ศึกษา



Abstract

The study on fish community structure in the Thale Noi Swamp, Phatthalung province was 

conducted between 2017 and 2019, using a set of 6 gillnets with 5 sampling sites and 4 sampling periods 

throughout a year. Hydrological data was also collected for data analysis.  All field datas were processed 

and analyzed to describe the species diversity, abundance, distribution and structure of fish community. 

Including cluster analysis was applied for comparison on spatial and temporal variation. 

The finding results showed that the fish diversity in the Thale Noi swamp consisted of 62 fish 

species in 24 families with the highest number of species found in Family Cyprinidae (21 species). Three 

endangered species (Tenualosa toli, Kryptopterus limpok and Pangasianodon hypophthalmus and two 

near threatened species (Clarias batrachus and Clarias macrocephalus) were observed. Besides, Clarias

macrocephalus x Clarias gariepinus and Oreochromis niloticus were found as alien species. The average 

relative abundance in the Thale Noi was 612 g/100 m2/night. The highest diversity and relative abundance 

were found in Klong-yuan station and in 1997. The community structure of fish at 82.72 %IRI accumulative 

consisted of only 7 fish species, while the others 17.28 %IRI comprised of 55 fish species. The 71.64% of 

community structure by number of the top 3 species were mostly non-mature of Cyclocheilichthys

apogon and mature of Parachela siamensis and Puntius brevis while the 50.31% of community structure  

by weight composed of Cyclocheilichthys apogon, Parachela siamensis and Hampala macrolepidota. For 

fish assemblage structures in Thale Noi, it showed an imbalanced state of fishery resources due to 43.56% 

of the 3 small size, short life and low economic value of fish communities as Parachela siamensis, 

Puntius brevis and Parambassis siamensis. The cluster analysis divided the structure of fish community 

into 5 groups based on the temporal variation indicated that the difference of fish community in Thale

Noi was more affected by seasonal than sampling stations. Therefore, the changing of fish community 

structure in Thale Noi was affected by hydrological factor which could also directly affected on the fish 

species diversity in Thale Noi.

The Structure of Fish Community in the Thale Noi
Swamp, Phatthalung Province between 2017 and 2019
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ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ
biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุใน
ระบบนิเวศอันเปนแหลงที่อยูอาศัยซึ่งมีมากมายและแตกตาง
กัน เกิดจากการผสมผสานความแตกตางของสิ่งมีชีวิตแตละ
ชนิดในระยะเวลานานจากการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความหลากหลายของชนิด
พันธุ (species) พันธุกรรม (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) 
สําหรับประเทศไทยซ่ึงตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตรที่มีระบบ
นิเวศน้ําจืดที่เปนแหลงอาศัยและแหลงกําเนิดของชนิดพันธุ
จํานวนมาก จึงมีความหลากหลายของชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่
อุดมสมบูรณ สําหรับใชสนับสนุนคํ้าจุนวิถีชีวิตของคนไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยคาดวามีชนิดพันธุปลาที่พบไมนอยกวา 
2,000 ชนิด (รอยละ 10 ของชนิดพันธุปลาที่จําแนกแลวใน
โลก) ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งมีแหลงน้ําประเภท หนอง บึง 
ทะเลสาบน้ําจืด และอางเก็บน้ําขนาดใหญ จํานวน 36 แหง 
กระจายอยูทั่วทั้งประเทศไทย แตทวามีจํานวนเพียง 4 แหง 
เทานั้น ที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาคใตประกอบดวย อางเก็บน้ําเข่ือน
รัชชประภา อางเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ทะเลนอย และทะเลสาบ
สงขลา (กรมประมง, 2554; สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2558) 

ทะเลนอย จัดเปนแหลงน้ําประเภทบึงขนาดใหญที่มี
เพียงแหงเดียวในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย และเปนสวนหนึ่ง
ของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมตอกันดวยคลองบานกลาง
และคลองนางเรียม ตั้งอยูในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ตําบล
พนางตุงและตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มี
ลักษณะเปนที่ราบทองกระทะที่มีการทับถมของตะกอน
คอนขางมาก มีอายุมาก มีสภาพตื้นเขิน และมีพันธุไมน้ํา
กระจายหนาแนนมาก มีเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเปนพื้นที่น้ําประมาณ 17,500 ไร มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร 
ความกวางและยาวประมาณ 5 และ 6 กิโลเมตร ตามลําดับ
(กรมประมง, 2554; จังหวัดพัทลุง, 2562; สถานีพัฒนาและสงเสริม
การอนุรักษสัตวปาทะเลนอย, 2562) ในอดีตทะเลนอยเคยเปน
แหลงน้ําที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุปลาคอนขางสูง 
แตในปจจุบันชาวบานในบริเวณนั้นกลับมีความเชื่อวามีพันธุ
ปลาบางชนิดไดสูญพันธุไปจากทะเลนอยแลว เพราะไม
สามารถพบเห็นหรือจับไดในรอบหลายปที่ผานมา เชน ปลาตุม

(Puntioplites bulu) ปลาดัก  (Clarias meladerma) ปลา
ดุกลําพัน (Clarias nieuhofii) ปลาพรมหัวเหม็น (Osteochilus
melanopleurus) และปลากระทิ ง ไฟ (Mastacembelus
erythrotaenia) เปนตน ซึ่งพันธุปลาเหลานี้บางชนิดไดถูกจัด
อยูในกลุมที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุ (endangered) และมี
สถานภาพใกลถูกคุกคาม (near threatened) ที่อาจสูญพันธุใน
อนาคตได ในทางกลับกันก็พบพันธุปลาตางถ่ิน (alien species)
จําพวกปลาดุกอุยเทศ (Clarias macrocephalus x Clarias
gariepinus) และปลานิล (Oreochromis niloticus) เขามา
เปนสวนหนึ่งของประชากรในทะเลนอยไปแลวดวย (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560, 
2561)

ดังนั้น กรมประมงซึ่งมีบทบาทและหนาที่ในการธํารง
ไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพดานการประมงน้ําจืดตาม
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริหารจัดการดานการประมงและ
ทรัพยากรสัตวน้ําใหมีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใหมีความอุดมสมบูรณ
และคงความสมดุลของโครงสรางนั้น ทะเลนอยจึงไดรับการ
คัดเลือกใหเปนตัวแทนแหลงน้ําประเภทบึงขนาดใหญที่มีเพียง
แหงเดียวในภาคใต เพื่อดําเนินโครงการประเมินสถานภาพ
ทรัพยากรประมงในแหลงน้ําขนาดใหญทั่วประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงสถานภาพและการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางประชาคมปลาในทะเลนอย ทั้งในเชิงพื้นที่และ
เชิงเวลา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรปลาน้ําจืดในทะเลนอยใหเพิ่มขีดความสามารถใน
การบํารุงรักษาและสรางเสริมความหลากหลายของชนิดพันธุ
ปลาไดอยางเหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป

1. เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ   
อุทกวิทยาในรอบปของทะเลนอย

2. เพื่อประเมินความหลากหลายและความชุกชุมของ
ประชาคมปลาในทะเลนอย 

3. เพื่อศึกษาโครงสรางและการกระจายของประชาคม
ปลาในทะเลนอย

4. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางของประชาคม
ปลาเชิงพื้นที่และเวลาในทะเลนอย

คํานํา

วัตถุประสงค
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1. การวางแผนการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ดําเนินการสุมตัวอยางตามแผนการวิจัย
แบบ spatial and temporal random design เพื่อประเมิน
และติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชาคมปลาในทะเลนอย 
ดวยการสุมตัวอยางจากจุดสํารวจในพื้นที่ทะเลนอยที่มีความ

แตกตางกันจํานวน 5 จุด ซึ่งเปนตัวแทนที่กระจายครอบคลุมทุก
พื้นที่ในทะเลนอย โดยดําเนินการในเชิงพื้นที่เร่ิมตั้งแตคลองหนา
แหลมที่อยูดานบนของทะเลนอยและรับน้ําจากพรุควนข้ีเสียน
ซึ่งเปนแรมซารไซตแหงแรกของประเทศไทย และไปสิ้นสุดที่
คลองบานกลางและคลองนางเรียมซึ่งเชื่อมตอกับทะเลสาบ
สงขลา และดําเนินการในเชิงเวลาระหวางป 2560 - 2562 ปละ 
4 เที่ยว ในชวงเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
พฤศจิกายน ซ่ึงมีจุดสุมตัวอยางที่กําหนดตามตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 1-2

วิธีการดําเนินการ

จุดสํารวจ พิกัดทางภูมิศาสตร บริเวณที่เก็บตัวอยาง

1. บริเวณทางน้ําเขาดานทิศ

เหนือ (คลองหนาแหลม)

7°48'17.74"N

100°9'41.43"E

หมูที่ 7 ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน เปนบริเวณทางน้ําเขาสู

ทะเลนอย โดยรับน้ําจากพรุควนข้ีเสียนผานคลองหนาแหลม และ

จากคลองกกและคลองทางหมุนผาง อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

2. บริเวณทางน้ําเขาดานทิศใต 

(คลองยวน)

7°46'09.87"N

100°08'22.27"E

หมูที่ 2 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน รับน้ําจากเทือกเขาบรรทัด

ผานคลองปากประและคลองยวนกอนลงสูทะเลนอย พบพันธุไมน้ํา

จําพวกตนกงและผักตบชวาข้ึนหนาแนน

3. บริเวณกลางทะเลนอย 

(กลางทะเล)

7°47'7.87"N

100°9'7.77"E

หมูที่ 7 ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน อยูบริเวณพื้นที่กลางน้ําที่

กลางทะเลนอย พบพันธุไมน้ําในกลุมสาหราย และบัวชนิดตาง ๆ

4. บริเวณทางน้ําออกดานทิศใต 

(คลองบานกลาง)

7°45'56.58"N

100°10'36.11"E

หมูที่ 2 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน เปนคลองขุดใหมในป พ.ศ. 

2536 มีลักษณะเปนเสนตรงที่ตัดผานพื้นที่ทุงหญา มีความยาว 1.1 

กิโลเมตร กวาง 16 เมตร เพื่อเชื่อมตอกับทะเลสาบสงขลาตอนใน มี

น้ําไหลผานเขาและออกสูทะเลสาบสงขลา บริเวณริมฝงปกคลุมดวย

กระจูดหนู

5 บริเวณทางน้ําออกดานทิศ     

ตะวันออก(คลองนางเรียม)

7°47'16.22"N

100°10'40.11"E

หมูที่ 2 ตําบลพะนางตุง อําเภอควนขนุน เปนคลองธรรมชาติมีความ

ยาว 2.8 กิโลเมตร กวาง 17 เมตร เชื่อมตอกับทะเลสาบสงขลาตอน

ในเชนกัน มีน้ําไหลผานเขาและออกสูทะเลสาบสงขลา บริเวณริมฝง

มีตนเสม็ดและตนยานลิเภาขึ้นปกคลุมหนาแนน และมีพันธุไมน้ํา

ชนิดตาง ๆ เชน บัวหลวง บัวบา และสาหราย 

ตารางที่ 1 พิกัดทางภูมิศาสตร และรายละเอียดจุดสํารวจในการศึกษาโครงสรางประชาคมปลาในทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 

ระหวางป 2560-2562
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ภาพที่ 1  แผนที่สังเขปแสดงเสนทางน้าํในลุมน้าํทะเลสาบสงขลา (กรมทรัพยากรน้ํา, 2563)

ภาพที่ 2    แผนที่สังเขปแสดงจุดสํารวจประชาคมปลาในทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ระหวางป 2560-2562
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2. วิธีการรวบรวมขอมูล 

2.1 ขอมูลทุติยภูมิ ทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิใน
สวนของขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในรูปแผนที่ ลักษณะ
สภาพภูมิอากาศ และขอมูลดานอุทกวิทยา จากสถานีวัดน้ํา 
(PPN.02) อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน จังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากเปนสถานีตรวจวัดที่ตั้งอยูชายขอบ
ของพรุควนเคร็งในดานที่ใกลกับพรุควนข้ีเสียน ซึ่งเปนบริเวณ
ที่มีอิทธิพลตอมวลน้ําในพรุควนข้ีเสียนที่ตองรับน้ําหลักจากพรุ
ควนเคร็งเพื่อสงตอไปยังทะเลนอย เพื่อศึกษาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอุทกวิทยาในรอบปของทะเลนอย

2.2 ขอมูลปฐมภูมิ ทําการสุมตัวอยางและรวบรวม
ขอมูลตัวอยางปลาดวยเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา (20, 30, 
40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร) ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานสากลที่
นิยมใชกันมากวิธีหนึ่ง เนื่องจากสะดวกในการดําเนินงานและ
สามารถเปรียบเทียบกับการทําประมงของชาวประมงได 
(Kolding, 1989) ดวยการนําขายแตละขนาดชองตาที่มีความ
ยาว 25-50 เมตร ลึก 1.5-2.0 เมตร และมีความยาวรวมตอ
ชุดประมาณ 205 เมตร มาเรียงตอกันเปนแนวตรงแบบสุม
ตลอด แลวนําไปวางเพื่อจับปลาในแตละบริเวณจุดสํารวจที่
กําหนด จุดสํารวจละ 3 ซ้ํา หรือ 3 ชุดเคร่ืองมือ โดยวางทิ้งไว
คางคืนแลวเก็บกูในเชาวันรุงข้ึน แลวนําตัวอยางปลาที่สุมไดมา
ทําการจําแนกชนิดพรอมทั้งวัดความยาวรายตัวที่ระดับความ
ละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน้ําหนักที่ระดับความละเอียด 
0.1 กรัม สวนพันธุปลาที่ยังไมสามารถจําแนกชนิดไดจะเก็บ
รักษาในสารละลายฟอรมาลิน 10% เพื่อนําไปจําแนกชนิดใน
หองปฏิบัติการตามคูมือของ Smith (1945); Taki (1974); 
Rainboth (1996) และ Fishbase (2019) และจัดระบบทาง
อนุกรมวิธานตามระบบของ Nelson (2006) จากนั้นนําขอมูล
ไปคํานวณตามสูตรและวิธีการตาง ๆ ตอไป 

3. การวิเคราะหขอมูล

ขอมูลที่รวบรวมไดทั้งจํานวนและน้ําหนักปลาที่สุม
ตัวอยางตามจุดสํารวจและปสํารวจจากเคร่ืองมือขายแตละขนาด
ชองตาในทะเลนอย กอนการวิเคราะหขอมูลนําไปปรับขอมูลใหมี
คาที่สามารถเปรียบเทียบกันไดในหนวยของผลจับตอพื้นที่ขาย
ตอระยะเวลาการวางขายที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยน้ําหนักมี

หนวยเปนกรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน และจํานวนมี
หนวยเปนตัวตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามตัวชี้วัดและคาดัชนีตาง ๆ ดังนี้

3.1 ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคม
ปลาในทะเลนอย

1) ความหลากหลายของประชาคมปลา เปนการประเมิน
ดวยจํานวนของชนิดพันธุปลาที่พบกระจายอยูทั่วไปในทะเลนอย 
ซึ่งจําแนกออกเปนการพบเฉพาะบริเวณที่สํารวจและปที่สํารวจ

2) ความชุกชุมของประชาคมปลา เปนการประเมินโดยคา
ความชุกชุมสัมพัทธของเคร่ืองมือขายในเชิงผลจับตอหนวยการ
ลงแรงของเคร่ืองมือขาย (catch per unit of effort, CPUE) มี
หนวยเปนกรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน (Swingle, 
1950)

3) โอกาสในการพบชนิดพันธุปลา (frequency of 
occurrence) ซึ่งเปนคาที่บงชี้ถึงความถ่ีหรือโอกาสของการได
พบพันธุปลาแตละชนิดในชวงเวลาที่ ศึกษา ซึ่งแสดงถึง
ลักษณะการแพรกระจายของชนิดปลาในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา 
มีคาเปนรอยละ (Kolding, 1989) 

3.2 โครงสรางและการกระจายของประชาคมปลาใน
ทะเลนอย

1) องคประกอบของชนิ ดพันธุ ปลา (percentage 
species composition) เปนคาที่แสดงถึงประสิทธิภาพการอยู
รอดของพันธุปลาชนิดตาง ๆ ในแหลงน้ํานั้น ๆ โดยคํานวณ 2 
แบบ คือ องคประกอบของชนิดพันธุปลาโดยความชุกชุมหรือโดย
จํานวน (%N) และองคประกอบของชนิดพันธุปลาโดยมวล
ชีวภาพหรือโดยน้ําหนัก (%W) มีคาเปนรอยละ (Kolding, 1989)

2) ดัชนีความสําคัญสัมพัทธ (index of relative 
importance, IRI) เปนคาที่บงชี้ระดับความสําคัญสัมพัทธของ
ประชาคมปลาที่พบในแหลงน้ํา เปนการคํานวณคาจากขอมูล
จํานวนปลาที่พบรวมกับน้ําหนักที่พบและความถ่ีในการพบชนิด
พันธุปลานั้น ๆ ใชวิธีการคํานวณตาม Kolding (1989) จาก
สมการ IRI = (%N + %W) x %F

3) ลักษณะโครงสรางการรวมกลุมของพันธุปลา (fish 
assemblage structure) ซึ่งเปนการอธิบายโดยใชเสนโคงของ
ลําดับความชุกชุมและมวลชีวภาพ หรือ abundance-biomass 
comparison curve (ABC curve) (Warwick, 1986; Casatti et 
al., 2006) โดยใชโปรแกรม R Program จากแพ็กเกจ (package) 
“forams” (R Core Team, 2019)
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3.3 ลักษณะของประชาคมปลาเชิงพ้ืนที่และเวลาใน

ทะเลนอย

1) การจัดกลุมของโครงสรางประชาคมปลาในเชิง

สถานที่และเชิงเวลาดวยวิธีการวิเคราะหกลุม (Cluster 

analysis) (Clarke and Warwick, 1994) ดวยชุดโปรแกรม

สําเร็จรูป PRIMER version 7 (Clarke and Gorley, 2015)

2) การเปรียบเทียบความคลายคลึงภายในกลุมของ

ประชาคมปลาตามการจัดกลุมแบบ Bray-Curtis (Washington, 

1984; Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 

1994) ในชุดโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER version 7 (Clarke 

and Gorley, 2015)

1. ลักษณะการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลและสภาพ

อุทกวิทยาในรอบปของทะเลนอย

1.1 การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิลักษณะสภาพภูมิอากาศ

ในพื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกพบวาทะเลนอยและจังหวัด

พัทลุงอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นและ

พายุไตฝุนซึ่งมาจากทะเลจีนใตพัดผานเขามาเปนคร้ังคราว ซึ่ง

สงผลทําใหเกิดฤดูกาลในรอบปเพียง 2 ฤดู (ศูนยภูมิอากาศ, 

2562) ดังนี้

1) ฤดูรอน มีระยะเวลา 3-4 เดือน เร่ิมตั้งแตเดือน

กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชวงวางของลม

มรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหมี

อากาศรอนอบอาวทั่วไป เดือนที่มีอากาศรอนที่สุดคือเดือน

เมษายน

2) ฤดูฝน มีระยะเวลา 8-9 เดือน เร่ิมตั้งแตเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยแบงยอยเปน 3 ชวง คือ

- ชวงตนฤดูฝน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึง

กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม 

ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มข้ึน 

- ชวงกลางฤดูฝน เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

ธันวาคม ซ่ึงเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม 

แตเนื่องจากอยูใกลทะเลจึงไดรับอิทธิพลจากลมนี้เต็มที่ทําใหมี

ฝนตกชุก โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมี

ฝนตกชุกเกิดภาวะน้ําลนตลิ่ง 

- ชวงปลายฤดูฝน เร่ิมตั้งแตปลายเดือนธันวาคมถึง

เดือนมกราคม มีปริมาณฝนลดลง 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของอุทกวิทยา

จากการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝนสะสมรายเดือน

ในระหวางป 2560-2562 พบวาในป 2560, ป 2561 และป 

2562 มีปริมาณน้ําฝนสะสมรายปเทากับ 369.5, 178.6 

และ 112.1 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยปริมาณน้ําฝนในป 

2560 มีคาสูงมากกวาป 2561 ประมาณ 1 เทา และสูง

มากกวาป 2562 ถึงประมาณ 2.3 เทา สวนปริมาณน้ําฝน

สะสมรายเดือนพบวาในป 2560 มีปริมาณที่สูงกวาปอื่น ๆ 

เกือบตลอดทั้งปโดยเฉพาะในเดือนมกราคม เมษายน และ

พฤศจิกายน ที่มีปริมาณสูงกวาปอ่ืน ๆ มากอยางเดนชัด

ในสวนของขอมูลปริมาณน้าํทาก็พบวามีลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงที่เปนไปในทํานองเดียวกับปริมาณน้ําฝน โดย

ในป 2560, ป 2561 และป 2562 พบมีปริมาณน้ําทารายป

เท าก ับ  60 .4 ,  41 .2  และ  44 .0 ล านล ูกบาศก เมตร 

ตามลําดับ โดยในป 2560 มีปริมาณน้ําทาสูงมากกวาป 

2561 และ 2562 ประมาณ 1.5 เทา และขอมูลปริมาณ

น้ําทารายเดือนก็พบวาในป 2560 มีปริมาณที่สูงกวาปอ่ืน ๆ 

เกือบตลอดทั้งปอยางชัดเจน ยกเวนเพียงเดือนพฤศจิกายน

เทานั้น (ภาพที่ 3-4) (โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ํา

ปากพนังตอนบน, 2563) 

ผลการศึกษา
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ภาพที่ 3  ปริมาณน้ําฝนสะสมและปริมาณน้าํทารายเดือน จากสถานีตรวจวัดที่อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ระหวางป 2560-2562 (โครงการสงน้ําและบาํรุงรักษาลุมน้าํปากพนังตอนบน, 2563)

ภาพที่ 4  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป (ซาย) และปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป (ขวา) จากสถานตีรวจวัดที่อําเภอชะอวด จังหวดั

นครศรีธรรมราช ระหวางป 2560-2562 (โครงการสงน้ําและบาํรุงรักษาลุมน้าํปากพนงัตอนบน, 2563)
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2. ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา

ในทะเลนอย

2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุปลา 

จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุปลาใน

ทะเลนอยระหวางป 2560-2562 โดยรวบรวมขอมูลดวย

เครื ่องมือขาย 6 ชองตา จาก 5 จุดสํารวจ และ 4 เที ่ยว

สํารวจในรอบป พบความหลากหลายของพันธุปลารวม 24 

วงศ  62 ชน ิด  (ตารางที ่ 2-3 และ ตารางผนวกที ่ 1) 

ประกอบดวยพันธุ ปลาในวงศปลาตะเพียน (Cyprinidae)

มากที่สุดรวม 21 ชนิด (รอยละ 33.87 ของชนิดพันธุปลาที่

พบทั้งหมด) รองลงมาคือวงศปลากดทะเล (Ariidae) พบ 5 

ชนิด (รอยละ 8.06) วงศปลากด ปลาแขยง (Bagridae) พบ 

4 ชนิด (รอยละ 6.45) สวนวงศปลาดุก (Clariidae) วงศปลา

แรด ปลาสลิด และปลากัด (Osphronemidae) และวงศ

ปลาชอน (Channidae) พบวงศละ 3 ชนิด (รอยละ 4.84) 

และที่เหลืออีก 18 วงศ พบวงศละ 1-2 ชนิด (รอยละ 1.61-

3.23) 

พันธุปลาท่ีพบ

จุดสํารวจ ปสํารวจ

รวม
คลอง
หนา
แหลม

คลอง
ยวน

กลาง
ทะเล

คลอง
บาน
กลาง

คลอง
นางเรียม

2560 2561 2562

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

รวม (ชนิด) 36 51 43 44 37 51 46 41 62

ตารางที่ 2 ชนิดพันธุปลาที่พบในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562
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จุดสํารวจ/ปสํารวจ
พันธุปลาที่พบ (ชนิด)

2560 2561 2562 รวม รอยละ

1 (คลองหนาแหลม) 25 22 23 36 58.06 

2 (คลองยวน) 39 31 23 51 82.26 

3 (กลางทะเล) 31 28 24 43 69.35 

4 (คลองบานกลาง) 34 34 25 44 70.97 

5 (คลองนางเรียม) 26 29 23 37 59.68 

รวม 51 46 41 62 100.00 

รอยละที่พบ 82.26 74.19 66.13 

ตารางที่ 3 ความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่พบในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 

2560-2562

สําหรับความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่พบตาม

จุดสํารวจพบพันธุปลาจํานวน 36-51 ชนิด (รอยละ 58.06-

82.26 ของชนิดพันธุปลาที่พบทั้งหมด) โดยจุดสํารวจที่ 2 

คลองยวนพบพันธุปลามากที่สุดรวม 20 วงศ 51 ชนิด (รอย

ละ 82.26) รองลงมาคือ จุดสํารวจที่ 4 คลองบานกลาง และ

จุดสํารวจที่ 3 กลางทะเล พบพันธุปลารวม 21 วงศ 44 ชนิด 

(รอยละ 70.97) และ 19 วงศ 43 ชนิด (รอยละ 69.35) 

ตามลําดับ สวนจุดสํารวจที่ 1 คลองหนาแหลมพบพันธุปลา

นอยที่สุดรวม 17 วงศ 36 ชนิด (รอยละ 58.06) ในขณะที่

ความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่พบตามปสํารวจพบ

จํานวนพันธุปลาระหวาง 41-51 ชนิด (รอยละ 66.13-82.26 

ของชนิดพันธุปลาที่พบทั้งหมด) โดยการสํารวจในป 2560 พบ

พันธุปลามากที่สุดรวม 22 วงศ 51 ชนิด (รอยละ 82.26) 

รองลงมาคือการสํารวจในป 2561 พบพันธุปลารวม 20 วงศ 

46 ชนิด (รอยละ 74.19) และการสํารวจในป 2562 พบพันธุ

ปลานอยที่สุดรวม 21 วงศ  41 ชนิด (รอยละ 66.13) 

(ตารางที่ 2-3 และภาพที่ 5-6)

ภาพที่ 5 ชนิดพันธุปลาที่พบตามจุดสํารวจในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562
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ในสวนของการศึกษาองคประกอบความหลากหลาย

ของชนิดพันธุปลาที่พบในทะเลนอยพบวาประกอบดวย

1) พันธุปลาพื้นเมือง จํานวน 60 ชนิด ซึ่งรวมทั้ง

พันธุปลาที่มีรายชื่ออยูในบัญชีแดง (red list) ของสถานภาพ

ดานการอนุรักษชนิดพันธุของประเทศไทย (สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560) ที่มีอยู

จํานวน 5 ชนิด ดังนี้

- พันธุปลาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุ (endangered 

species) จํ านวน 3 ชนิด ประกอบด วย ปลาตะลุมพุ ก 

(Tenualosa toli) ปลาป ก ไ ก หนวดยาว  (Kryptopterus

limpok) และปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) 

- พันธุปลาที่มีสถานภาพใกล ถูกคุกคาม (near 

threatened species) จํานวน 2 ชนิด ประกอบดวย ปลาดุก

ดาน (Clarias batrachus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

2) พันธุปลาตางถ่ิน (alien species) จํานวน 2 ชนิด 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, 2561) ไดแก ปลาดุกอุยเทศ และปลานิล 

นอกจากนี้ เมื่อจําแนกชนิดพันธุปลาที่พบตามสภาพ

นิเวศวิทยาและการกระจายนั้น พบวาสามารถแบงกลุมชนิด

พันธุปลาที่พบในบริเวณทะเลนอยออกไดเปน 3 ประเภท โดย

อางอิงการแบงกลุมปลาตามคูมือปลาในลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา (ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย

ตอนลาง, 2552) ดังนี้

1) ชนิดพันธุปลาที่พบอาศัยในพื้นที่น้ําทะเล แต

อพยพเพื่อการผสมพันธุวางไขหรือปรับตัวอยูไดทั้งในน้ําจืด 

และน้ํากรอย มีจํานวน 9 ชนิด ไดแก ปลาแมวหูขาว ปลาแมว 

ปลาตะลุมพุก ปลากดคันหลาว ปลากดหัวกบ ปลากดทะเลจุด

ดํา ปลากดหัวโมง ปลากดหัวออน และปลากระทุงเหว

2) ชนิดพันธุปลาที่พบอาศัยทั้งในพื้นที่น้ําจืดและน้ํา

กรอย มีจํานวน 3 ชนิด ไดแก ปลาซิวควายแถบดํา ปลาเสือ

พนน้ํา และปลาปกเปาเขียวจุดดํา

3) ชนิดพันธุปลาที่พบอาศัยเฉพาะพื้นที่น้ําจืด มี

จํานวน 50 ชนิด ไดแก ปลาสลาด ปลาแปบขาว ปลาไสตันตา

แดง ปลากะสูบขีด ปลาตะโกก ปลาตะเพียนทอง ปลาสรอยลูก

บัว ปลาปกไกหนวดยาว ปลาดุกดาน และปลาดุกอุย เปนตน

2.2 ความชุกชุมของประชาคมปลา 

จากการประเมินความชุกชุมของประชาคมปลาใน

ทะเลนอยดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ชองตา จาก 5 จุดสํารวจ 

และ 4 เที่ยวสํารวจในรอบป ระหวางป 2560-2562 พบมีคา

ความชุกชุมของประชาคมปลาโดยคาความชุกชุมสัมพัทธของ

ผลจับตอการลงแรงของเคร่ืองมือขายเฉลี่ยเทากับ 612  กรัม

ตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน โดยมีพิสัยความชุกชุม

ระหวาง 200-1,453 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน 

ซึ่งจะเห็นไดวาระดับของความแปรปรวนของความชุกชุมมี

ความผันแปรคอนขางมากในชวงระยะเวลา 3 ปที่ศึกษาโดย

พบวาระดับคาสูงสุดและต่ําสุดมีความแตกตางกันมากกวา 7 เทา

ภาพที่ 6    ชนิดพันธุปลาที่พบตามปสํารวจในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562
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โดยจุดสํารวจที่พบมีระดับความชุกชุมที่สูงมากอยางเดนชัด 

ไดแก จุดสํารวจกลางทะเล และจุดสํารวจบริเวณทางน้ําเขาดาน

ทิศใต (คลองยวน) (ตารางที่ 4 และภาพที่ 7-8)

สวนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชุกชุมของ

ประชาคมปลาเฉลี่ยตามจุดสํารวจพบมีคาอยูระหวาง 314-773 

กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน โดยจุดสํารวจที่ 3 

(กลางทะเล) ซึ่งเปนตัวแทนบริเวณตอนกลางของทะเลนอยพบ

มีคาความชุกชุมเฉลี่ยสูงสุด 773 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตาราง

เมตรตอคืน รองลงมาไดแก จุดสํารวจที่ 2 (คลองยวน) บริเวณ

ทางน้ําเขาดานทิศใต และจุดสํารวจที่ 4 (คลองบานกลาง)

บริเวณทางน้ําออกดานทิศใตพบมีคาความชุกชุมเฉลี่ย 741

และ 696 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ตามลําดับ 

และพบความชุกชุมต่ําสุดที่จุดสํารวจที่ 1 (คลองหนาแหลม) ที่

บริเวณทางน้ําเขาดานทิศเหนือเทากับ 314 กรัมตอพื้นที่ขาย 

100 ตารางเมตรตอคืน ในสวนของความชุกชุมของประชาคม

ปลาตามปสํารวจพบวาการสํารวจในป 2560 มีคาความชุกชุม

เฉลี่ย 912 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ซึ่งมีระดับ

คาความชุกชุมสูงมากกวาการสํารวจในป 2561 และป 2562 

ประมาณ 2 เทา ที่พบมีคาความชุกชุมเฉลี่ยเทากับ 510 และ 

413 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4 และภาพที่ 7-8) 

จุดสํารวจ/ปสํารวจ

ความชุกชุมของสัตวน้ํา โดยคาความชุกชุมสัมพัทธของเคร่ืองมือขาย

(กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน)

2560 2561 2562 เฉลี่ย±SD

1 (คลองหนาแหลม) 465 276 200 314±136

2 (คลองยวน) 1,160 718 346 741±408

3 (กลางทะเล) 1,453 427 437 773±590

4 (คลองบานกลาง) 839 660 589 696±129

5 (คลองนางเรียม) 644 471 494 536±94

เฉลี่ย±SD 912±397 510±179 413±148 612±333

ตารางที่ 4 ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 

2560-2562

ภาพที่ 7 ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาตามจุดสํารวจในทะเลนอยจากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตา

ระหวางป 2560-2562
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2.3 โอกาสในการพบชนิดพันธุปลา
สําหรับโอกาสในการพบชนิดพันธุปลาซึ่งเปนคาที่บงชี้ถึง

ความถ่ีหรือโอกาสของการไดพบพันธุปลาแตละชนิดในชวงเวลา
ที่ศึกษา ซึ่งแสดงถึงลักษณะการกระจายของชนิดปลาในเชิง
พื้นที่และเชิงเวลาในทะเลนอยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาทั้ง 3 ป 
นั้น (ตารางผนวกที่ 1) พบวามีพันธุปลาที่พบไดตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาในทุกจุดสํารวจรวม 9 ชนิด ประกอบดวย ปลาสลาด 
ปลาแปบขาว ปลาไสตันตาแดง ปลาตะเพียน ปลากะสูบขีด 
ปลาตะเพียนทราย ปลาสรอยนกเขา ปลากระทุงเหว และปลา
หมอชางเหยียบ สวนพันธุปลาจํานวน 26 ชนิด สามารถพบได
ในทุกจุดสํารวจ แตไมพบในทุกชวงเวลาที่ทําการสํารวจ ซึ่ง
แสดงถึงความสามารถในการกระจายพันธุไดทั่วทุกบริเวณทั้ง
แหลงน้ํา ไดแก ปลากดเหลือง ปลากะสูบขีด ปลาแขยงนวล 
ปลาแปนแกว ปลาไสตันตาแดง ปลาแปบขาว ปลาเสือดํา ปลา
ตะเพียนทราย ปลาชอน ปลาชะโอน และปลาแมว เปนตน

ในขณะที่มีพันธุปลาที่พบเพียงคร้ังเดียวในชวงตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาโดยพบเพียงจุดสํารวจเดียวจํานวนมากถึง 
14 ชนิด ซึ่งประกอบดวย ปลากราย ปลาตะลุมพุก ปลาบา 
ปลาตะโกก ปลาตะเพียนทอง ปลาสรอยลูกบัว ปลาปกไก
หนวดยาว ปลาดุกดาน ปลาดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว 
ปลากดหัวกบ ปลากระดี่นาง ปลาเสือพนน้ํา และปลาแปน
เหลืองทอง โดยจําแนกเปน

1) จุดสํารวจคลองหนาแหลม พบพันธุปลา 2 ชนิด ไดแก 
ปลากระดี่นาง และปลาแปนเหลืองทอง

2) จุดสํารวจคลองยวน พบพันธุปลา 9 ชนิด ไดแก 
ปลากราย ปลาบา ปลาตะเพียนทอง ปลาสรอยลูกบัว ปลาปก
ไกหนวดยาว ปลาดุกดาน ปลาดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว 
และปลากดหัวกบ 

3) จุดสํารวจกลางทะเล พบพันธุปลาตะโกกเพียงชนิดเดียว
4) จุดสํารวจคลองบานกลาง พบพันธุปลา 2 ชนิด 

ไดแก ปลาตะลุมพุก และปลาเสือพนน้ํา 
และมีพันธุปลาอีกจํานวน 32 ชนิด ที่พบไดในทุกปที่

สํารวจ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการกระจายพันธุไดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในระหวางป 2560-2562 รวมทั้งมีพันธุปลา
อีกจํานวน 18 ชนิด ที่พบไดเพียงปสํารวจเดียว ไดแก

1) การสํารวจในป 2560 มีพันธุปลา 10 ชนิด ที่พบ
เฉพาะในปนี้อยางเดียว ไดแก ปลาแปบควาย ปลาตะเพียนทอง 
ปลาสวาย ปลาดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว  ปลากดหัวกบ ปลา
กระดี่นาง ปลาตะโกก ปลาบา และปลาปกไกหนวดยาว

2) การสํารวจในป 2561 มีพบพันธุปลา 6 ชนิด ที่พบ
เฉพาะในปนี้อยางเดียว ไดแก ปลากราย ปลาดุกดาน ปลา
กะทิง ปลาแปนเหลืองทอง ปลาแปนแกวยักษ และปลาสรอยลูกบัว

3) การสํารวจในป 2562 มีพบพันธุปลา 2 ชนิด ที่พบ
เฉพาะในปนี้อยางเดียว ไดแก ปลาตะลุมพุก และปลาแมวหูขาว

ภาพที่ 8 ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาตามปสํารวจในทะเลนอยจากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวาง

ป 2560-2562
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3. โครงสรางและการกระจายของประชาคมปลาในทะเลนอย

3.1 องคประกอบของโครงสรางชนิดพันธุปลา

จากการศึกษาองคประกอบของโครงสรางชนิดพันธุปลาที่

พบในทะเลนอย ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงประสิทธิภาพการอยูรอดของ

พันธุปลาชนิดตาง ๆ ในแหลงน้ํานั้น ๆ พบวาองคประกอบของ

โครงสรางโดยจํานวนปลาในทะเลนอยระหวางป 2560-2562 ที่คา

รอยละสะสมรอยละ 81.89 ประกอบดวยพันธุปลารวม 6 ชนิด 

ไดแก ปลาไสตันตาแดง ปลาแปบขาว ปลาตะเพียนทราย ปลา

แปนแกว ปลาสรอยนกเขา และปลาหมอชางเหยียบ สวน

องคประกอบของโครงสรางโดยน้ําหนักปลาที่คารอยละสะสมรอย

ละ 80.68 ประกอบดวยพันธุปลารวม 12 ชนิด ไดแก ปลาไสตันตาแดง

ปลาแปบขาว ปลากะสูบขีด ปลาหมอชางเหยียบ ปลาตะเพียน

ทราย ปลาสรอยนกเขา ปลาสลาด ปลาตะเพียน ปลาแมวหูขาว 

ปลากระทุงเหว ปลาแมว และปลาแขยงนวล (ตารางที่ 5 และ

ภาพที่  9) โดยพบวาองคประกอบหลักของ 3 ชนิดแรกของ

โครงสรางโดยจํานวนประกอบดวย ปลาไสตันตาแดง ปลาแปบ

ขาว และปลาตะเพียนทราย มีคารอยละสะสมเทากับ 71.64 

สวนองคประกอบหลักของ 3 ชนิดแรกของโครงสรางโดยน้ําหนัก

ประกอบดวย ปลาไสตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลากะสูบขีด 

ซึ่งมีคารอยละสะสมเพียง 50.31 เทานั้น นอกจากนี้ ยังพบกลุม

ปลาขนาดเล็กที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนอยจําพวกปลาแปบ

ขาว ปลาตะเพียนทราย และปลาแปนแกว เปนเปนองคประกอบ

หลักของโครงสรางโดยจํานวนมากถึงรอยละ 43.56
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ชนิดปลา
จํานวน 

(ตัว)
รอยละ

รอยละ

สะสม
ชนิดปลา

น้ําหนัก 

(กรัม)
รอยละ

รอยละ

สะสม

ปลาไสตันตาแดง 21,799 32.70 32.70 ปลาไสตันตาแดง 183,445.9 28.05 28.05

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

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

ปลาแปนแกว 3,080 4.62 76.26 ปลาหมอชางเหยียบ 35,996.4 5.50 55.81

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

ปลาหมอชางเหยียบ 1,633 2.45 81.89 ปลาสรอยนกเขา 31,601.3 4.83 65.89

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

ปลาตะเพยีน 20,601.3 3.15 73.07

ปลาแมวหูขาว 12,881.0 1.97 75.04

ปลากระทุงเหว 12,482.9 1.91 76.94

ปลาแมว 12,226.2 1.87 78.81

ปลาแขยงนวล 12,187.7 1.86 80.68

ปลาอ่ืน ๆ 50 ชนิด 126,382.2 19.32 100.00

ตารางที่ 5    รอยละสะสมโดยจํานวนและน้ําหนักของชนิดพันธุปลาที่พบทั้งหมดในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือ

ขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562



ภาพที่ 9 โครงสรางประชาคมปลาโดยจาํนวน (บน) และโดยน้ําหนกั (ลาง) ตามชนิดพันธุปลาที่พบในทะเลนอย จากการสุม

ตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562

3.2 โครงสรางประชาคมปลาโดยคาดัชนีความสําคัญ

สัมพัทธ (IRI) 

โครงสรางประชาคมปลาโดยคาดัชนีความสําคัญ

สัมพัทธ เปนการแสดงคาในรูปแบบของการวิเคราะหขอมูล 3 

มิติ ดวยขอมูลโครงสรางความชุกชุมของจํานวน (%N) และ

น้ําหนักปลา (%W) และโอกาสในการพบชนิดปลา (%F) 

เพื่อใหไดคาที่สามารถเปรียบเทียบกันไดในคาเดียวนั้น พบวา

องคประกอบหลักของโครงสรางประชาคมปลาในทะเลนอย

ระหวางป 2560-2562 โดยคาดัชนีความสําคัญสัมพัทธที่คา

รอยละสะสมเทากับ 82.72 ประกอบดวยพันธุปลา 7 ชนิด 

ไดแก ปลาไสตันตาแดง ปลาแปบขาว ปลาตะเพียนทราย ปลา

สรอยนกเขา ปลาหมอชางเหยยีบ ปลากะสูบขีด และปลาแปน

แกว ตามลําดับ และมีพันธุปลาที่เหลือรวม 55 ชนิดที่พบเปน

องคประกอบรวมที่นอยมากเพียงรอยละ 17.28 เทานั้น 

(ตารางที่ 6 และภาพที่ 10) โดยมีปลาไสตันตาแดง ปลาแปบ

ขาว และปลาตะเพียนทราย เปนองคประกอบหลัก 3 ชนิด

แรกที่พบในทะเลนอย 
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ชนิดปลา %N %W %F IRI %IRI รอยละสะสม IRI

ปลาไสตันตาแดง 32.70 28.05 100.00 6,075.04 33.62 33.62

ปลาแปบขาว 27.00 15.84 100.00 4,283.90 23.71 57.32

ปลาตะเพียนทราย 11.94 5.24 100.00 1,718.31 9.51 66.83

ปลาสรอยนกเขา 3.17 4.83 100.00 800.57 4.43 71.26

ปลาหมอชางเหยียบ 2.45 5.50 100.00 795.38 4.40 75.67

ปลากะสูบขีด 1.34 6.42 100.00 775.75 4.29 79.96

ปลาแปนแกว 4.62 0.73 93.33 499.20 2.76 82.72

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

ตารางที่ 6    ดัชนีความสําคัญสัมพัทธ (IRI) ของชนิดพันธุปลาที่พบรวมในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือ

ขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562

ภาพที่ 10 โครงสรางประชาคมปลาโดยคาดัชนีความสําคัญสัมพัทธ (IRI) ที่ประมาณคารอยละ 80 ในทะเลนอย จากการสุม

ตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562

3.3 การกระจายโดยขนาดโครงสรางความยาวของ
ประชาคมปลา

การศึกษาการกระจายของโครงสรางขนาดความยาว
ปลาโดยรวมของประชาคมปลาที่พบตามจุดสํารวจในทะเล
นอย จากชนิดพันธุปลาที่พบทั้งหมด 62 ชนิด ซึ่งมีจํานวน
ประชากรรวม 66,658 ตัว และมีชวงความยาวอยูในชวง 3.5-
40.7 เซนติเมตร นั้น พบวาการกระจายของโครงสรางขนาด
ความยาวของประชาคมปลาที่พบในแตละจุดสํารวจและปที่
สํารวจพบมีลักษณะและแนวโนมของการกระจายในรูปแบบ
เดียวกัน และมีทิศทางการเปลี่ยนตามขนาดความยาวที่
เพิ่มข้ึนในลักษณะเดียวกัน โดยมีการกระจายของโครงสราง

ความยาวปลากลุมใหญอยูในชวงความยาวระหวาง 3.5-13.0 
เซนติเมตร ในภาพรวมของทุกจุดสํารวจและทุกปที่สํารวจ ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 91.63 ของประชากรปลาที่พบทั้งหมด (จํานวน 
61,081 ตัว) แตเมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของกลุมปลาที่มี
โครงสรางความยาวปลาอยูในชวงความยาวระหวาง 3.5-10.0 
เซนติเมตร พบวามีจํานวนมากถึง 48,124 ตัว คิดเปนรอยละ 
72.20 ของประชากรปลาที่พบทั้งหมดในทะเลนอย (ภาพที่ 
11-12) จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาประชาคมปลา
ที่พบในทะเลนอยในปจจุบันเปนกลุมพันธุปลาที่มีขนาดเล็ก มี
อายุอยูในกลุม 0+ ป หรืออาจมีบางชนิดเทานั้นที่อาจอยูใน
กลุม 1+ ป เชน ปลาไสตันตาแดง และปลาตะเพียนทราย
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ภาพที่ 11    รูปแบบการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลาที่พบทั้งหมดในทะเลนอยตามจุดสํารวจ จากการสุม

ตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562

ภาพที่ 12    รูปแบบการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลาที่พบทั้งหมดในทะเลนอยตามปสํารวจ จากการสุม

ตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562

สวนการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลา
ชนิดเดนที่พบเปนองคประกอบหลักของโครงสรางประชาคม
ปลาในทะเลนอยจํานวน 3 ชนิดแรก ซึ่งประกอบดวย ปลา
ไสตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลาตะเพียนทราย (ภาพที่ 13) 
พบมีการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลาดังนี้

1) ประชากรปลาไสตันตาแดงที่พบจํานวนทั้งหมด 
21,799 ตัว (รอยละ 32.70 ของประชากรปลาที่พบทั้งหมด) 
มีความยาวอยูในชวง 5.6-19.5 เซนติเมตร และพบจํานวน
สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2560 นั้น พบวารอยละ 85.02

ของประชากรปลาไสตันตาแดงที่พบทั้งหมด (จํานวน 18,534 
ตัว) เปนประชากรปลาที่มีความยาวไมเกิน 10.1 เซนติเมตร 
ซึ่งจัดเปนกลุมประชากรที่ยังไมโตเต็มวัย เมื่อเทียบกับ
ประชากรปลาไสตันตาแดงที่พบทั่วไปในแหลงน้ําที่มีความยาว
ประมาณ 15.0-20.0 เซนติเมตร โดยมีความยาวสูงสุดเทากับ 
28.7 เซนติเมตร (Fishbase, 2019) และมีขนาดแรกเร่ิมเจริญ
พันธุเทากับ 10.1 เซนติเมตร (เสาวรักษ, 2552) 

2) ประชากรปลาแปบขาว ที่พบจํานวนทั้งหมด 
17,988 ตัว  (รอยละ  27.00 ของประชากรปลาที่พบ
ทั้งหมด)
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มีความยาวอยูในชวง 6.4-14.8 เซนติเมตร และพบจํานวน

สูงสุดในเดือนมกราคม 2560 นั้น โดยเมื่อเทียบกับประชากร

ปลาแปบขาวที่พบทั่วไปในแหลงน้ําที่มักมีขนาดความยาว

ประมาณ 8.0-12.0 เซนติเมตร โดยมีความยาวสูงสุดเทากับ 

15.0 เซนติเมตร (Fishbase, 2019) แตยังไมพบการศึกษาขนาด

แรกเร่ิมเจริญพันธุของปลาชนิดนี้

3) ประชากรปลาตะเพียนทรายที่พบจํานวนทั้งหมด 

7,958 ตัว (รอยละ 11.94 ของประชากรปลาที่พบทั้งหมด) มี

ความยาวอยูในชวง 5.4-11.8 เซนติเมตร และพบจํานวน

สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2560 นั้น พบวารอยละ 98.75 

ของประชากรปลาไสตันตาแดงที่พบทั้งหมด (จํานวน 7,858 

ตัว) เปนประชากรปลาที่มีความยาวไมเกิน 9.0 เซนติเมตร ซึ่ง

จัดเปนกลุมประชากรที่ยังไมโตเต็มวัย เมื่อเทียบกับประชากร

ปลาตะเพียนทรายที่พบทั่วไปในแหลงน้ํ าที่มีความยาว

ประมาณ 6.0-12.0 เซนติเมตร โดยมีความยาวสูงสุดเทากับ 

12.0 เซนติเมตร (Fishbase, 2019) และมีขนาดแรกเร่ิมเจริญ

พันธุเทากับ 9.0 เซนติเมตร (รวมฤด,ี 2553) 

ภาพที่ 13 รูปแบบการกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลาที่พบเปนองคประกอบหลัก  3 ชนิดแรกในทะเลนอย 

จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562

3.4 ลักษณะโครงสรางการรวมกลุมของพันธุปลา 

ผลการศึกษาลักษณะโครงสรางการรวมกลุมของพันธุ

ปลาในทะเลนอยระหวางป 2560-2562 พบมีเสนกราฟความ

ชุกชุม (abundance) วางอยูเหนือเสนกราฟมวลชีวภาพสัตวน้ํา 

(biomass) และคา W statistic มีคาเปนลบเทากับ -0.0885 

(ภาพที่ 14) ซึ่งแสดงถึงโครงสรางโดยรวมในทะเลนอยมีปลา

ขนาดเล็กหรือกลุมลูกปลาที่เขามาแทนที่กลุมปลาเต็มวัยหรือ

ปลาขนาดใหญ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับองคประกอบหลัก

ของโครงสรางโดยจํานวนปลาที่รอยละสะสม 81.89 ซึ่ง

ประกอบดวยพันธุปลารวม 6 ชนิด ไดแก ปลาไสตันตาแดง 

(รอยละ 32.70) ปลาแปบขาว (รอยละ 27.00) ปลาตะเพียน

ทราย (รอยละ 11.94) ปลาแปนแกว (รอยละ 4.62) ปลาสรอย

นกเขา (รอยละ 3.17) และปลาหมอชางเหยียบ (รอยละ 2.45) 

โดยเกือบคร่ึงหนึ่งของประชากรที่พบทั้งหมด (รอยละ 43.56) 

ประกอบดวย ปลาแปบขาว ปลาตะพียนทราย และปลาแปน

แกว โดยพบวาองคประกอบของปลาสวนใหญที่พบในทะเล

นอยเปนกลุมปลาที่มีขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลคาทาง
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ภาพที่ 14 ลักษณะโครงสรางการรวมกลุมของพันธุปลาที่พบในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตา

ระหวางป 2560-2562

4. ลักษณะโครงสรางของประชาคมปลาเชิงพ้ืนท่ีและ

เวลาในทะเลนอย   

4.1 โครงสรางของประชาคมปลาเชิงพ้ืนที่และเวลา

จากผลการศึกษาดวยการวิ เคราะหการจัดกลุม 

(cluster analysis) ของขอมูลโครงสรางประชาคมปลาที่พบ

ในทะเลนอยในเชิงพื้นที่ของ 5 จุดสํารวจ รวมกับเชิงเวลาของ

ชวง 3 ปสํารวจ รวมจํานวน 15 ตัวอยางสุม (ภาพที่ 15)

พบวาลักษณะการจัดกลุมความคลายคลึงของโครงสราง

ประชาคมในทะเลนอยมีอิทธิพลที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงที่

เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเชิงเวลาตามปสํารวจมากกวา

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ตามจุดสํารวจอยางชัดเจน โดยสงผล

ใหมีการแบงกลุมโครงสรางประชาคมปลาออกเปน 5 กลุม 

ดังนี้

1) กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2560 ในจุดสํารวจกลางทะเล

2) กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2560 ในจุดสํารวจคลองหนาแหลม คลองยวน 

คลองบานกลาง และจุดสํารวจคลองนางเรียม

3) กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2561 ในทุกจุดสํารวจ 

4) กลุมที่ 4 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2562 ในจุดสํารวจคลองหนาแหลม จุดสํารวจกลาง

ทะเล และจุดสํารวจคลองนางเรียม

5) กลุมที่ 5 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2562 ในจุดสํารวจคลองยวน และจุดสํารวจคลอง

บานกลาง

โดยภาพรวมของลักษณะโครงสรางประชาคมปลาจาก 

15 ตัวอยางสุม พบวามีลักษณะการจัดกลุมที่แตกตางกันตาม

ตัวอยางสุมของโครงสรางประชาคมปลาตามปสํารวจอยาง

ชัดเจน โดยตัวอยางสุมของประชาคมปลาจาก 5 จุดสํารวจ

ของป 2561 มีลักษณะที่คลายคลึงกันมากที่สุดโดยมีคาระดับ

ความคลายคลึงที่ประมาณรอยละ 70-80 ในขณะที่ตัวอยาง

สุมของประชาคมปลาจาก 5 จุดสํารวจของป 2562 มีลักษณะ

ที่คลายคลึงกันนอยที่สุดโดยมีคาระดับความคลายคลึงที่

ประมาณรอยละ 55-65 ยกเวนในจุดสํารวจคลองยวนและจุด

สํารวจคลองบานกลางที่มีความคลายคลึงกันแตแตกตางจาก

จุดสํารวจอ่ืน ๆ สวนตัวอยางสุมของประชาคมปลาใน 5 จุด

สํารวจ ของป 2560 พบมีโครงสรางประชาคมปลาที่คลายคลึง

กันมากเชนเดียวกับป 2561 ยกเวนเพียงจุดสํารวจกลางทะเล

ในป 2560 ที่มีความแตกตางไปจากจุดสํารวจอ่ืน ๆ 
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4.2 การเปรียบเทียบความคลายคลึงภายในกลุม

จากผลการวิเคราะหการจัดกลุมและการจัดลําดับของ

ขอมูลในเชิงพื้นที่ตามจุดสํารวจรวมกับเชิงเวลาตามปสํารวจ 

ไดเปน 5 กลุมนั้น เมื่อเปรียบเทียบความคลายคลึงของชนิด

และปริมาณปลาที่พบในแตละชนิดของแตละกลุมดวยคา

สัมประสิทธิ์ความคลายคลึงภายในกลุม และคารอยละสะสม

ขององคประกอบหลักที่พบภายในกลุม สามารถแสดงผลตาม

ตารางที่ 7-8 ไดดังนี้

1) โครงสรางประชาคมปลาที่พบในกลุมที่ 1 (ป 2560 

ในจุดสํารวจกลางทะเล) ซึ่งพบวาที่องคประกอบที่รอยละสะสม 

77.93 มีพันธุปลาชนิดเดนที่พบมากภายในกลุมที่คารอยละการ

พบที่มากกวารอยละ 5 ประกอบดวยพันธุปลา 3 ชนิด ไดแก 

ปลาไสตันตาแดง (รอยละ 49.63) ปลาตะเพียนทราย (รอยละ 

14.85) และปลาแปบขาว (รอยละ 13.44)

2) โครงสรางประชาคมปลากลุมที่ 2 (ป 2560 ในจุด

สํารวจคลองหนาแหลม คลองยวน คลองบานกลาง และจุด

สํารวจคลองนางเรียม) พบมีคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึง

เทากับรอยละ 73.28 โดยมีชนิดพันธุปลาที่พบเปนองคประกอบ

หลักที่คลายคลึงกันภายในกลุมที่แสดงดวยคารอยละความ

คลายคลึงที่มากกวารอยละ 5 พบวาประกอบดวยพันธุปลา 5 

ชนิด ไดแก ปลาแปบขาว (รอยละ 20.66) ปลาไสตันตาแดง 

(รอยละ 13.24) ปลาตะเพียนทราย (รอยละ 11.91) ปลาแปน

แกว (รอยละ 6.50) และปลาสรอยนกเขา (รอยละ 6.39) 

3) โครงสรางประชาคมปลาที่พบในกลุมที่ 3 (ป 2561 

ในทุกจุดสํารวจ) โดยพบมีคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึง

เทากับรอยละ 72.36 มีชนิดพันธุปลาที่พบเปนองคประกอบ

หลักที่คลายคลึงกันภายในกลุมที่แสดงดวยคารอยละความ

คลายคลึงที่มากกวารอยละ 5 พบวาประกอบดวยพันธุปลา 6 

ชนิด ไดแก ปลาไสตันตาแดง (รอยละ 23.04) ปลาแปบขาว 

(รอยละ 12.51) ปลาตะเพียนทราย (รอยละ 11.63) ปลาแปนแกว 

(รอยละ 7.60)  ปลาสรอยนกเขา (รอยละ 5.64)  และปลา

หมอชางเหยียบ (รอยละ 5.19) 

หมายเหตุ S1 = จุดสํารวจคลองหนาแหลม S2 = จุดสํารวจคลองยวน S3 = จุดสํารวจกลางทะเล

S4 = จุดสํารวจคลองบานกลาง S5 =จุดสํารวจคลองนางเรียม

T1 = ป 2560 T2 = ป 2561 T3 = ป 2562

ภาพที่ 15      ภาพ dendrogram จากการวิเคราะห cluster analysis ของประชาคมปลาตามจุดสํารวจและปสํารวจ

ในทะเลนอยจากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562
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4) โครงสรางประชาคมปลาที่พบในกลุมที่ 4 (ป 2562 

ในจุดสํารวจคลองหนาแหลม กลางทะเล และจุดสํารวจคลอง

นางเรียม) โดยพบคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงเทากับรอยละ 

63.62 มีชนิดพันธุปลาที่พบเปนองคประกอบหลักที่คลายคลึง

กันภายในกลุมที่แสดงดวยคารอยละความคลายคลึงที่มากกวา 

รอยละ 5 พบวาประกอบดวยพันธุปลา 5 ชนิด ไดแก ปลาแปปขาว 

(รอยละ 21.06) ปลาไสตันตาแดง (รอยละ 19.31) ปลา

ตะเพียนทราย (รอยละ 15.49) ปลาหมอชางเหยียบ (รอยละ 

7.44) และปลาแปนแกว (รอยละ 6.58)

5) โครงสรางประชาคมปลาที่พบในกลุมที่ 5 (ป 2562 

จุดสํารวจคลองยวน และจุดสํารวจคลองบานกลาง) โดยพบมี

คาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงเทากับรอยละ 54.18 มีชนิด

พันธุปลาที่พบเปนองคประกอบหลักที่คลายคลึงกันภายในกลุม

ที่แสดงดวยคารอยละความคลายคลึงที่มากกวารอยละ 5 

พบวาประกอบดวยพันธุปลา 6 ชนิด ไดแก ปลาไสตันตาแดง 

(รอยละ 32.34) ปลาหมอชางเหยียบ (รอยละ 9.67) ปลา

ตะเพียนทราย (รอยละ 8.67) ปลาสรอยนกเขา (รอยละ 7.98) 

ปลากะสูบขีด (รอยละ 6.30) และปลาบูทราย (รอยละ 5.88)

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความคลายคลึงภายในกลุมประชาคมปลาตามการจัดกลุมจากการวิเคราะห cluster analysis 

ในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562

กลุม คาสัมประสิทธ์ิความ

คลายคลึงภายในกลุม (%)

ปสํารวจ (จุดสํารวจ) ชนิดพันธุปลาท่ีคลายคลึงกันภายในกลุม (คารอยละ

ท่ีแสดงความคลายคลึงภายในกลุมท่ีระดับ > 5%)
2 73.28 2560 (คลองหนาแหลม คลองยวน 

คลองบานกลาง และคลองนาง

เรียม)

ปลาแปบขาว  (รอยละ 20.66) ปลาไสตันตาแดง 

(รอยละ 13.24) ปลาตะเพียนทราย (รอยละ 11.91)

ปลาแปนแกว (รอยละ 6.50) และปลาสรอยนกเขา 

(รอยละ 6.39)
3 72.36 2561 (ทุกจุดสํารวจ) ปลาไสตันตาแดง (รอยละ 23.04) ปลาแปบขาว (รอย

ละ 12.51) ปลาตะเพียนทราย (รอยละ 11.63) ปลา

แปนแกว (รอยละ 7.60) ปลาสรอยนกเขา (รอยละ 

5.64) และปลาหมอชางเหยียบ (รอยละ 5.19)
4 63.62 2562 (จุดสํารวจคลองหนาแหลม 

กลางทะเล และจุดสํารวจคลอง

นางเรียม)

ปลาแปบขาว (รอยละ 21.06) ปลาไสตันตาแดง 

(รอยละ 19.31) ปลาตะเพียนทราย (รอยละ 15.49)

ปลาหมอชางเหยียบ (รอยละ 7.44) และปลาแปนแกว

(รอยละ 6.58)
5 54.18 2562 (จุดสํารวจคลองยวน และ

จุดสํารวจคลองบานกลาง)

ปลาไสตันตาแดง (รอยละ 32.34) ปลาหมอ

ชางเหยียบ (รอยละ 9.67) ปลาตะเพียนทราย (รอยละ 

8.67) ปลาสรอยนกเขา (รอยละ 7.98) ปลากะสูบขีด

(รอยละ 6.30 และปลาบูทราย (รอยละ 5.88)

ตารางที่ 8 คารอยละสะสมขององคประกอบของโครงสรางพันธุปลาชนิดเดนที่พบในกลุมประชาคมปลาตามการจัดกลุม

จากการวิเคราะห cluster analysis ในทะเลนอย จากการสุมตัวอยางดวยเคร่ืองมือขาย 6 ชองตาระหวางป 

2560-2562

กลุม ปสํารวจ จุดสํารวจ ชนิดพันธุปลาที่พบมากในกลุม (คารอยละที่พบ)

1 2560 กลางทะเล ปลาไสตันตาแดง (รอยละ 49.63) ปลาตะเพยีนทราย (รอยละ 14.85)

และปลาแปบขาว (รอยละ 13.44)
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1. การเปล่ียนแปลงของสภาพอุทกวิทยาในรอบปของ

ทะเลนอย

จากการศึกษาในป 2560 ป 2561 และป 2562 ซึ่งพบ

ปริมาณน้ําฝนสะสมรายปของบริเวณพื้นที่ของทะเลนอยมีคา

เทากับ 369.5, 178.6 และ 112.1 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดย

ในป 2560 มีปริมาณน้ําฝนรายปที่สูงมากกวาปอ่ืน ๆ ถึง 1 

เทา ในสวนของปริมาณน้ําทาก็เปนไปในทํานองเดียวกัน โดย

ในแตละปที่สํารวจพบมีปริมาณน้าํทาสะสมรายปเทากับ 60.4, 

41.2 และ 44.0 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ โดยป 2560 มี

ปริมาณสูงมากกวาปอ่ืน ๆ ประมาณ 0.5 เทา จากอิทธิพลของ

ปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําทาที่มากกวานี้ ซึ่งเร่ิมตนสงผล

ตั้งแตชวงตนปในเดือนมกราคม 2560 มีผลสนับสนุนใหมี

ความสําเร็จของการสืบพันธุวางไขของประชาคมปลาในทะเล

นอยเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่แหลงอาศัยและความ

สมบูรณของอาหารธรรมชาติในทะเลนอยใหมีมากข้ึนจากการ

พัดพามากับกระแสน้ํา และสงผลใหการทําการประมงมี

ประสิทธิภาพลดลง จึงมีผลใหมีปริมาณความชุกชุมของ

ประชาคมปลาในทะเลนอยมากกวาอีก 2 ปที่สํารวจ ซึ่งทิศ

ทางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็สอดคลองกับรายงานของ 

Welcomme (1985) ที่กลาววาอิทธิพลของปริมาณน้ําทาที่

เกิดข้ึนในลุมน้ําจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาและ

สัตวน้ํา

2. ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา

ในทะเลนอย

2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุปลา 

จากผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุปลา

ในทะเลนอยในชวงระหวางป 2560-2562 ที่พบมีจํานวน 62 

ชนิด นั้น พบวามีจํานวนชนิดพันธุปลาที่พบใกลเคียงกับผล

การศึกษาของไพโรจน และคณะ (2542) ที่พบพันธุปลา

จํานวน 66 ชนิดในป 2542 แตมีจํานวนชนิดที่พบมากกวาผล

การศึกษาของยงยุทธ และวิชัย (2539); อังสุนีย และคณะ 

(2539); พิษณุ และคณะ (2554) และธีรภัทร และคณะ

(2556) ที่รายงานการพบชนิดพันธุปลาไวจํานวน 20, 40, 40 

และ 47 ชนิด ตามลําดับ อยางไรก็ตามจํานวนของชนิดพันธุ

ปลาที่พบดังกลาวซึ่งมีจํานวนที่แตกตางกันนั้นยังไมสามารถ

กลาวไดวาเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในทะเล

นอยโดยตรง ทั้งนี้สืบเนื่องจากการพบจํานวนชนิดพันธุปลา

จากการสํารวจในแตละการศึกษาอาจจะมีความแตกตางกันไป

ตามวิธีการที่ใชในการสุมตัวอยางและชวงระยะเวลาของการ

ดําเนินการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ถา

หากดําเนินการศึกษาในชวงระยะเวลาเพียง 1 ป ก็จะพบชนิด

พันธุปลาเพียง 41-51 ชนิด เทานั้น แตเมื่อดําเนินการศึกษา

ตอเนื่องในระยะเวลาที่มากข้ึนก็สงผลใหสามารถพบจํานวน

ชนิดพันธุที่เพิ่มข้ึนตามลําดับ และถาใชวิธีการสุมตัวอยางที่

ตางกันก็จะมีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุปลาที่

แตกตางกันดวย ดังนั้นโดยแนวโนมของขอมูลแสดงใหเห็นวา

ความหลากหลายของชนิดพันธุปลาในทะเลนอยในปจจุบันก็

ยังคงมีจํานวนชนิดที่พบไมไดลดลงหรือมีความแตกตางไปจาก

รายงานการศึกษาที่เคยพบในชวงเวลากอนหนานี้ 

เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดพันธุที่พบ

จากการศึกษาคร้ังนี้เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในแหลงน้ํา

อ่ืน ๆ ที่จัดอยูในประเภทแหลงน้ําแบบหนองบึงเชนเดียวกัน 

ซึ่ง ไดแก  หนองหลวง กวานพะเยา หนองหาร และบึง

บอระเพ็ด ที่พบพันธุปลาจํานวน 37, 44, 55 และ 97 ชนิด 

ซึ่งความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่พบในทะเลนอยก็ยังมี

จํานวนชนิดที่สูงมากกวาความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่

พบในหนองหลวง กวานพะเยา และหนองหาร แตมีคาต่ําวา

พันธุปลาที่พบในบึงบอระเพ็ด (เขมชาติ และคณะ, 2545; 

ปริญดา และคณะ , 2558; วิระวรรณ และคณะ , 2559; 

สมศักดิ์ และพิมพา, 2561)

สวนความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่พบตามจุด

สํารวจซ่ึงพบวาจุดสํารวจบริเวณทางน้ําเขาดานทิศใต (คลองยวน) 

มีความหลากหลายของชนิดพันธุปลามากสุดรวม 51 ชนิด 

นาจะเปนผลสืบเนื่องจากบริเวณนี้มีสภาพแวดลอมที่ดี

เนื่องจากเปนบริเวณทางน้ําเขาและพื้นที่ไดถูกกําหนดใหเปน

เขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําหรือเขตหามจับสัตวน้ํา จึงทําให

พันธุปลาสวนใหญได รับการคุมครองตามไปดวย ดังนั้น 

บริเวณจุดสํารวจคลองยวนนี้จึงเปรียบได กับเปนแหลง

เสริมสรางพอแมพันธุและเปนแหลงรักษาชนิดพันธุปลาที่หา

ยาก และใกลสูญพันธุในทะเลนอยไดอีกทางหนึ่งดวย  ในขณะ

สรุปและวิจราณผลการศึกษา
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ที่จุดสํารวจบริเวณทางเขาดานทิศเหนือ (คลองหนาแหลม) ซึ่ง

พบจํานวนพันธุปลานอยที่สุดนั้นก็อาจมีสาเหตุมาจากบริเวณ

นี้เปนพื้นที่รับน้ําที่ไหลมาจากพรุควนข้ีเสียน จึงทําใหน้ํามี

สภาพเปนกรดในบางชวงเวลา จึงสงผลใหชนิดพันธุปลาที่

อาศัยอยูไดมีจํากัดทําใหพบชนดิพันธุปลาไดนอยกวาจุดสํารวจ

อ่ืน ๆ ได ในขณะที่ความหลากหลายของพันธุปลาที่พบสูงสุด

ในป 2560 รวม 51 ชนิดนั้น พบวาเปนผลจากอิทธิพลของ

ปจจัยดานอุทกวิทยาทั้งปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําทาที่

แตกตางกันของทั้ง 3 ปที่สํารวจ โดยเฉพาะป 2560 ที่มี

ปริมาณสูงกวากวาป 2561 และป 2562 อยางชัดเจนตาม

ภาพที่ 4 ซึ่งปริมาณน้ําฝนถือเปนปจจัยสําคัญที่ไปกระตุนให

ปลาน้ําจืดผสมพันธุวางไข สวนปริมาณน้ําทาที่สูงมากในฤดูน้ํา

หลากก็จะสงผลใหมีพื้นที่ถูกน้ําทวมขัง (flood plain) เปน

บริเวณกวางสําหรับเปนแหลงวางไขและแหลงเลี้ยงตัวออน แต

เมื่อน้ําลดระดับลงทั้งพอแมปลาและลูกปลาจากพื้นที่น้ําทวมก็

จะอพยพไปยังแหลงน้ําในบริเวณที่ยังมีน้ําเหลืออยูเพื่ออาศัย

และเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุในปตอไป (สันติ, 2551, อาง

ตาม Lucas & Baras, 2001); Agostinho et al. (2003) 

ประกอบกับสถานการณในป 2560 ที่มีมวลน้ําทาไหลหลาก

จากการเกิดเหตุการณน้ําทวมหนักในจังหวัดพัทลุงไหลลงสู

ทะเลนอยในปริมาณมาก และสงผลใหมีปลาบางชนิดหลุดรอด

จากฟารมเพาะเลี้ยงลงไปพรอมกับมวลน้ํานี้ดวย โดยเฉพาะใน

สวนของปลาสวาย และปลาดุกอุยเทศ ซึ่งเปนปลาที่นิยมเลี้ยง

อยูโดยรอบทะเลนอยและพบในทะเลนอยเพียงป 2560 

เทานั้น จึงสงผลใหพบชนิดพันธุปลาไดสูงสุดในป 2560 

นอกจากนี้ เมื่อประเมินชนิดพันธุปลาที่พบในภาพรวมระหวาง

ปที่สํารวจนั้น กลับพบวามีชนิดพันธุที่พบเพิ่มข้ึนไดในแตละป 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในการศึกษาทางดานความหลากหลายของ

ชนิดพันธุปลานั้นไมควรทําการศึกษาในปเดียวแตควร

ดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลแบบองครวมที่

สมบูรณข้ึน เนื่องจากความสามารถในการเลือกจับของชนิด

พันธุปลาของเคร่ืองมือแตละชนิดในแตละพื้นที่ แตละเวลา 

หรือสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน สามารถใหผลลัพธที่

แตกตางกันได

สําหรับชนิดพันธุปลาที่มีสถานภาพใกลถูกคุกคามและ

มีสถานภาพใกลสูญพันธุที่พบในทะเลนอยทั้ง 5 ชนิดนั้น 

พบวามีพันธุปลาเพียง 3 ชนิด ที่พบไดเพียงจุดสํารวจเดียว

และเพียงปเดียวเทานั้น ไดแก ปลาดุกดาน ปลาปกไกหนวด

ยาว และปลาตะลุมพุก โดยทั้งปลาดุกดานและปลาปกไก

หนวดยาวเปนปลาที่พบไดนอยมาก และพบไดเฉพาะในจุด

สํารวจคลองยวน ซึ่งเปนเปนบริเวณที่ถูกกําหนดใหเปนเขต

พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําหรือเขตหามจับสัตวน้าํเทานัน้ จึงเปนที่

นาสังเกตวาถาหากสามารถสรางกระบวนการในการควบคุม

การทําประมงในบริเวณนี้ไดเปนผลสําเร็จก็เทากับมีโอกาสที่

จะสรางพอแมพันธุปลาทั้ง 2 ชนิดนี้รวมทั้งพันธุปลาชนิดอ่ืน ๆ 

ใหยังคงมีความอุดมสมบูรณในทะเลนอยตอไปได สวนปลา

ตะลุมพุกซึ่งเปนปลาที่พบเฉพาะในป 2562 ที่จุดสํารวจคลอง

บานกลางซึ่งเปนคลองขุดใหมระยะทางสั้นที่เชื่อมตอไปยัง

ทะเลสาบสงขลา ซ่ึงปลาชนิดนี้มีพฤติกรรมการผสมพันธุ

วางไขที่ตองเดินทางเขาไปวางไขเฉพาะในน้าํจดืหรือปากแมน้าํ

เทานั้น ซึ่งเปนขอจํากัดในการแพรขยายพันธุของปลาชนดินีจ้งึ

ทําใหในปจจุบันมีจํานวนลดลงไปจากเดิมมาก จนกระทั่งถูก

จัดใหเปนปลาที่หายากมากและใกลสูญพันธุของประเทศไทย 

(ฉวีวรรณ, 2560; พิมพเพ็ญ และนิธิยา, 2562) จากพฤติกรรม

การผสมพันธุวางไขที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้ ประกอบกับคลอง

บานกลางซึ่งเปนคลองระยะสั้นที่ปลาตะลุมพุกสามารถ

เดินทางอพยพไปมาได จึงนาจะเปนการสรางโอกาสสําหรับ

การคงอยูของปลาตะลุมพุกในทะเลนอยและในทะเลสาบ

สงขลาตอไปในอนาคตได สวนพันธุปลาตางถ่ินที่พบในทะเล

นอยนั้น นาจะมีสาเหตุมาจากการหลุดรอดจากการเพาะเลี้ยง

หรือน้ําทวมลงไปโดยไมไดตั้งใจ โดยเฉพาะภาวะน้ําทวมหนกัที่

เกิดข้ึนในจังหวัดพัทลุงเมื่อป 2560 รวมถึงการปลอยโดย

รูเทาไมถึงการณทั้งเพื่อการเพิ่มผลผลิต การทําบุญ การ

สะเดาะเคราะห แตเมื่อปลาตางถ่ินเหลานี้ลงไปอยูในแหลงน้ํา

ก็จะเปลี่ยนแปลงกลายไปเปนผูรุกรานเงียบ (silent invader) 

ที่ไมสามารถมองเห็นการเขามาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ในแหลงน้ําไดจนกวาจะมีการสํารวจหรือเก็บตัวอยาง ในหลาย

กรณีจึงพบวาไดกลายเปนสัตวน้ําตางถ่ินที่รุกราน (invasive 

alien species) จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงไปเปนสัตวน้ําชนิด

เดนในแหลงน้ํานั้นไปแลว (รัฐชา, 2560) ดังนั้น ชนิดพันธุสัตว

น้ําตางถ่ินจึงถือเปนหนึ่งในประเด็นปญหาการคุกคามตอความ

หลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญมากตอการคงอยูของชนิดพันธุ

พื้นเมืองเดิมในแหลงน้ํา
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นอกจากนี้ ยังพบวาชนิดพนัธุปลาที่พบในทะเลนอยนัน้

เปนปลาที่พบแพรกระจายอยูในน้ําทะเลแตอพยพเพื่อการ

ผสมพันธุวางไขหรือปรับตัวอยูไดทั้งในน้ําจืด และน้ํากรอย 9 

ชนิด ปลาที่พบอาศัยอยูไดทั้งในน้ําจืดและน้ํากรอย 3 ชนิด 

และปลาที่พบอาศัยอยูเฉพาะในน้ําจืด 50 ชนิด แสดงใหเห็น

ว าทะ เลนอยซึ่ ง เปนแหล งน้ํ าประ เภทบึ งน้ํ าจื ดที่ ยั งมี

องคประกอบความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวที่สูงอีกแหง

หนึ่ง เนื่องจากพบชนิดพันธุปลาที่อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืด น้ํา

กรอยและน้ําทะเล ซ่ึงเปนผลจากการที่ทะเลนอยถือเปนสวน

หนึ่งของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา

2.2 ความชุกชุมของประชาคมปลา 

คาความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาในทะเลนอย

มีคาเฉลี่ยเทากับ 612 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอ

คืนซึ่งจัดวามีความชุกชุมปานกลางตามเกณฑของบุญสง และ

คณะ (2558) เมื่อเปรียบเทียบกับคาความชุกชุมสัมพัทธที่พบ

ในแหลงน้ํานิ่งในชวงเวลาที่ศึกษาเดียวกัน จํานวน 7 แหง ซึ่ง

เปนแหลงน้ําประเภทอางเก็บน้ํา หนอง บึง และทะเลสาบน้ํา

จืดขนาดใหญนั้น พบวาความชุกชุมสัมพัทธที่เปนผลจาก

การศึกษาคร้ังนี้มีคามากกวาความชุกชุมสัมพัทธที่พบในอาง

เก็บน้ําเข่ือนแกงกระจาน อางเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภา อางเก็บ

น้ําเข่ือนอุบลรัตน และกวานพะเยา ในขณะที่มีคานอยกวาคา

ความชุกชุมสัมพัทธที่พบในอางเก็บน้ําเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ บึง

บอระเพ็ด และหนองหาร (วารินทร, 2556) รวมทั้งมีคาสูงกวา

ผลการศึกษาในทะเลนอยในป 2552 ที่มีคาเทากับ 455.32 

กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน (ธีรภัทร และคณะ, 

2556)

สําหรับความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาในป 

2560 บริเวณจุดสํารวจคลองยวนและจุดสํารวจกลางทะเลที่

พบมีคาสูงกวาจุดสํารวจอ่ืน ๆ อยางมากนั้น จึงอนุมานไดวา

ทั้ง 2 จุดสํารวจนี้นาจะใชเปนแหลงสรางกําลังผลผลิตหลัก

ของประชากรปลาที่พบสวนใหญในทะเลนอยได สวนความชุก

ชุมสัมพัทธตามปสํารวจระหวางป 2560-2562 ที่พบวาป 

2560 มีคาความชุกชุมสัมพัทธเฉลี่ยเทากับ 912 กรัมตอพื้นที่

ขาย  100  ตารางเมตรตอคืน ซึ่งสูงกวาป 2561 และป 2562

ประมาณ 1 เทา นาจะเปนผลจากการที่มีปริมาณน้ําฝนและ

ปริมาณน้ําทาในป 2560 ในปริมาณที่สูงกวาปอ่ืน ๆ มาก

ประมาณ 1 และ 0.5 เทา ตามลําดับ (ภาพที่ 4) ซึ่งสอดคลอง

กับ Welcomme (1985) ที่ไดรายงานวา ปริมาณน้ําทาเปน

ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาและสัตวน้ําใน

แหลงน้ํา เชนเดียวกับสันติ (2551) ที่ไดรายงานผลการศึกษา

วา ผลผลิตสัตวน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายมตอนลางจะผันแปรตาม

ระยะเวลาที่น้ําทวมทุง ถามีระยะเวลานานก็จะสงผลให

ผลผลิตในปนั้น ๆ สูงตามไปดวย แตถาหากน้ําทวมใน

ระยะเวลาสั้นผลผลิตที่ไดในปนั้น ๆ ก็จะลดลงตามไปดวย

3. โครงสรางและการกระจายของประชาคมปลา

3.1 โอกาสในการพบชนิดพันธุปลา

จากผลการศึกษาที่มีพันธุปลาที่พบไดตลอดระยะเวลา

ที่ศึกษาในทุกจุดสํารวจเพียง 9 ชนิดซึ่งประกอบดวย ปลา

สลาด ปลาแปบขาว ปลาไสตันตาแดง ปลาตะเพียน ปลากะ

สูบขีด ปลาตะเพียนทราย ปลาสรอยนกเขา ปลากระทุงเหว 

และปลาหมอชางเหยียบ และมีพันธุปลาที่พบไดเพียงคร้ัง

เดียวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเพียงจุดสํารวจเดียว จํานวน 14 

ชนิดซึ่งประกอบดวย ปลากราย ปลาตะลุมพุก ปลาบา ปลา

ตะโกก ปลาตะเพียนทอง ปลาสรอยลูกบัว ปลาปกไกหนวด

ยาว ปลาดุกดาน ปลาดุกอุยเทศ ปลากดคันหลาว ปลากดหัว

กบ ปลากระดี่นาง ปลาสลิด และปลาแปนเหลืองทองนั้น จะ

เห็นไดวามีพันธุปลาที่พบไดเพียงคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาและพบเพียงจุดสํารวจเดียวนัน้ มีมากกวาพันธุปลาที่พบ

ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในทุกจุดสํารวจถึง 0.5 เทา และ

ประมาณรอยละ 25 ของชนิดพันธุปลาที่พบทั้งหมด โดยมี

ชนิดพันธุที่อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ

รวมอยูในกลุมนี้ดวย ดังนั้น ในอนาคตหากไมมีการบริหาร

จัดการที่ดีก็จะยิ่งสงผลใหมีชนิดพันธุปลาในกลุมนี้เพิ่มจํานวน

ข้ึนไดอีกจนอาจถึงข้ันสูญพันธุได ซ่ึงจะเปนปญหาที่สงผล

กระทบตอความหลากหลายของชนิดพันธุปลาที่พบในทะเล

นอยตอไป รวมทั้งเมื่อพิจารณาตามจุดสํารวจก็พบวาพันธุปลา

ที่พบเฉพาะบริเวณจุดสาํรวจคลองยวนเพียงจุดเดียวมากถึง 9 

ชนิด รวมทั้งมีพันธุปลา 18 ชนิดที่พบไดเพียงปสํารวจเดียว 

ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของจุดสํารวจคลองยวนที่มีตอความ

หลากหลายของชนิดพันธุปลาที่พบในทะเลนอยได
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3.2 องคประกอบของโครงสรางชนิดพันธุปลา

จากผลการศึกษาองคประกอบโครงสรางหลักโดยจํานวน

ที่รอยละสะสม 81.19 พบมีพันธุปลาเพียง 6 ชนิด ในขณะที่

องคประกอบโครงสรางหลักโดยน้ําหนักที่รอยละสะสม 80.68 มี

พันธุปลาที่พบมากถึง 12 ชนิด ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ

ธีรภัทร (2556) ที่พบวา องคประกอบโครงสรางของจํานวน 

และโดยน้ําหนักที่คารอยละสะสมประมาณ 80 มีพันธุปลา 8 

และ 9 ชนิด ตามลําดับ เชนเดียวกับในบึงบอระเพ็ด (สมศักดิ์ 

และพิมพา, 2561) ที่พบพันธุปลา 8 และ 14 ชนิด ตามลําดับ 

ซ่ึงจํานวนชนิดพันธุปลาที่พบเปนองคประกอบทั้งโดยจํานวน

และน้ําหนักนั้น สามารถอธิบายไดวาเปนลักษณะที่พบได

โดยทั่วไปในแหลงน้ําที่แสดงใหเห็นวาโครงสรางทรัพยากรปลา

โดยมวลชี วภาพหรือโดยน้ํ าหนั กจะแสดงสั ดส วนของ

องคประกอบที่มีลักษณะการกระจายที่สม่ําเสมอหรือเทาเทียม

กันมากกวาสัดสวนโครงสรางโดยจํานวน เนื่องจากน้ําหนักหรือ

มวลชีวภาพของปลาแตละชนิดนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากการ

เจริญเติบโตที่ผานกระบวนการถายทอดของสายใยอาหาร 

(food web) จากระดับผูผลิตเบื้องตนไปสูระดับผูบริโภคแตละ

ลําดับที่สูงข้ึน ซึ่งปริมาณน้ําหนักจะสื่อความหมายดังกลาวได

โดยตรงและดีกวาจํานวนตัว จึงทําใหสามารถพบชนิดพันธุปลา

ที่เปนองคประกอบหลักในโครงสรางโดยน้ําหนักปลาไดมากชนิด

กวาองคประกอบโดยจํานวน (มะลิ และคณะ, 2545)

นอกจากนี้ ยังพบวามีองคประกอบของโครงสรางหลัก

โดยจํานวนที่พบที่รอยละสะสม 43.56 ประกอบดวยกลุมปลา

ขนาดเล็กและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจนอย เชน ปลาแปบ

ขาว ปลาตะเพียนทราย และปลาแปนแกว ซึ่งเปนไปใน

ทิศทางเดียวกับการศึกษาโครงสรางประชาคมปลาและ

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือขายในหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 

(สุธิดา และคณะ, 2561) และการศึกษาโครงสรางและการ

แพรกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําเข่ือนหวยหลวง 

จังหวัดอุดรธานี (ทิวารัตน และคณะ, 2559) ที่ไดรายงานวา

แหลงน้ําทั้ง 2 แหงมีสภาพคอนขางเสื่อมโทรม เนื่องจากมี

โครงสรางประชาคมปลาชนิดหลักเปนกลุมปลาขนาดเล็ก เชน 

ปลาตะเพียนทราย และปลาแปนแกว โดยมีสาเหตุมาจาก

ความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําเอง หรือการใชประโยชนสัตวน้ํา

และการทําการประมงที่มากเกินควรซึ่งสงผลใหปลาขนาด

ใหญที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจถูกจับออกไปใชประโยชน

มากเกินควร แตอยางไรก็ตาม พันธุปลาขนาดเล็กที่ไมคอยมี

มูลคาทางเศรษฐกิจเหลานี้ก็ยังมีประโยชนในแตละแหลงน้ํา 

โดยถือเปนสัตวน้ํ าพลอยถูกจับที่ มีความสํา คัญในเชิ ง

นิเวศวิทยาและหวงโซอาหารในแหลงน้ํา สําหรับใชเปนกลุม

ปลาเหยื่อเพื่อเปนอาหารของพันธุปลาอ่ืนที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจได (อมรรัตน และวนิดา, 2551)

3.3 โครงสรางประชาคมปลาโดยคาดัชนีความสําคัญ

สัมพัทธ

จากผลการศึกษาที่พบวาองคประกอบหลักของ

โครงสรางประชาคมปลาโดยคาดัชนีความสําคัญสัมพัทธที่คา

รอยละสะสม 82.72 ประกอบดวยพันธุปลา 7 ชนิด ไดแก 

ปลาไสตันตาแดง ปลาแปบขาว ปลาตะเพียนทราย ปลาสรอย

นกเขา ปลาหมอชางเหยียบ ปลากะสูบขีด และปลาแปนแกว 

ตามลําดับ และมีพันธุปลาที่เหลืออีกมากถึง 55 ชนิดแตพบ

เปนองคประกอบเพียงรอยละ 17.28 เทานั้น ในขณะที่พบ

ปลาไสตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลาตะเพียนทรายเปน

องคประกอบหลัก 3 ชนิดแรกของโครงสรางหลักที่พบในทะเล

นอย ซึ่งสอดคลองกับไพโรจน และคณะ (2542) และเสาวรักษ

(2552) ที่รายงานพบวาปลาไสตันตาแดงเปนสัตวน้ําชนิดเดน

ที่พบมากในทะเลนอย รวมทั้งธีรภัทร (2556) ที่รายงานวาพบ

ปลาไสตันตาแดง ปลาตะเพียนทราย และปลาแปบขาวเปน

องคประกอบหลัก 3 ชนิดแรกในทะเลนอยเชนเดียวกัน แสดง

วาชนิดพันธุปลาที่เปนองคประกอบของโครงสรางหลักในทะเล

นอยยังเปนเหมือนเดิม

3.4 การกระจายโดยขนาดความยาวของประชากรปลา 

จากขอมูลการกระจายโดยขนาดความยาวปลาโดย

ภาพรวมที่พบตามจุดสํารวจในทะเลนอยจากชนิดพันธุปลาที่พบ

ทั้งหมด 62 ชนิด ซ่ึงมีจํานวนประชากรทั้งหมด 66,658 ตัว และ

มีความยาวอยูในชวง 3.5-40.7 เซนติเมตรนั้น พบวาการกระจาย

ของประชากรปลาที่พบในแตละจุดสํารวจและในแตละปที่สํารวจ

พบมีแนวโนมการกระจายของประชากรในรูปแบบเดียวกันและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกระจายของประชากรที่อยู

ในชวงความยาวระหวาง 3.5-10.0 เซนติเมตร มีจํานวนมากถึง 

48,124 ตัว และคิดเปนรอยละ 72.20 ของประชากรปลาที่พบ

ทั้งหมดในทะเลนอย จึงอนุมานไดวาประชากรที่พบในทุกจุด

สํารวจและทุกปที่สํารวจในทะเลนอยนั้นสวนใหญเปนกลุม

ประชากรที่มีขนาดเล็ก  โดยปลาที่มีขนาดใหญถูกดึงออกไปใช
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นอกระบบเปนสวนใหญ รวมทั้งองคประกอบหลักของ

โครงสรางประชาคมปลา 3 ชนิดแรกซึ่งประกอบดวยปลา

ไสตันตาแดง ปลาแปบขาว และปลาตะเพียนทรายนั้น ที่

พบวาในป 2560 มีประชากรปลาทั้ง 3 ชนิดนี้ในปริมาณที่สูง

มากในเดือนพฤศจิกายน มกราคม และพฤศจิกายนตามลําดับ 

โดยสวนใหญของประชากรที่พบทั้งหมดในการศึกษานี้เปน

กลุมประชากรที่ยังไมโตเต็มวัย เมื่อเทียบกับขนาดแรกเร่ิม

เจริญพันธุของปลาไสตันตาแดง และปลาตะเพียนทรายที่พบ

จากการศึกษาของเสาวรักษ (2552) และรวมฤดี (2553) สวน

ปลาแปบขาวนั้นยังไมพบการศึกษาขนาดแรกเร่ิมเจริญพันธุ

ของปลาชนิดนี้ ซึ่งสาเหตุนาจะเกิดจากอิทธิพลของทั้งปริมาณ

น้ําฝนและปริมาณน้ําทาที่สูงมากในชวงฤดูน้ําหลากหรือที่

เรียกกันวาฤดูน้ําแดงเปนตัวกระตุนใหมีการผสมพันธุวางไขได

ในปริมาณที่สูงมากตามไปดวย ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดกับปลา

เขตรอนแทบทุกชนิด (Fishbase, 2019) และสอดคลองกับผล

การศึกษาของสันติ (2551) ที่ไดทําการวิเคราะหแหลงที่

เหมาะสมตอการวางไขและอนุบาลปลาน้ําจืดธรรมชาติในทุง

สุโขทัยดวยขอมูลผลจับตั้งแตป 2548-2552 โดยสรุปไววา

ผลผลิตสัตวน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายมตอนลางจะผันแปรตาม

ระยะเวลาที่น้ําทวมทุง ถามีระยะเวลานานก็จะสงผลให

ผลผลิตในปนั้น ๆ สูงตามไปดวย แตถาหากน้ําทวมใน

ระยะเวลาสั้นผลผลิตที่ไดในปนั้น ๆ ก็จะลดลง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในพื้นที่ที่ปลอยใหน้ําทวมตามธรรมชาติในชวงฤดูน้ํา

หลากหรือฤดูน้ําแดงประมาณ 2-3 เดือนในรอบป ก็จะสงผล

ใหผลผลิตทางการประมงในพื้นที่ดังกลาวมีมากกวาเดิมไม

นอยกวา 3 เทาได

แตอยางไรก็ตาม เมื่อพันธุปลาเหลานี้มีโอกาสถูกทํา

การประมงในระดับที่สูงเกินกําลังการผลิตจากธรรมชาติ จน

เหลือพันธุปลาที่จะตองเติบโตไปเปนพอแมพันธุเพื่อทดแทนใน

รุนตอไปนอยลง  ก็จะสงผลไปยังกลุมประชากร  (stock) ของ

ปลาชนิดนั้นในปถัด ๆ ไปที่จะมีจํานวนลดลงตามไปดวย จน

อาจกระทบไปถึงกระบวนการฟนตัวเพื่อเสริมสรางพอแมพันธุ

รุนใหมข้ึนมาทดแทนใหมากพอสําหรับการสรางประชากร

ทดแทนใหไดในปริมาณที่สูงมากอีกคร้ังหนึ่งนั้นอาจตองใช

ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร อยางไรก็ตาม การสราง

ประชากร (stock) ของปลาแตละชนิดในปหนึ่ง ๆ จะประสบ

ผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลักทางอุทกวิทยาทั้ง

ปริมาณน้ํ าฝนและปริมาณน้ําทาซึ่ งยังถือเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญปนอยางยิ่ง

3.5 ลักษณะโครงสรางการรวมกลุมของพันธุปลา

ลักษณะโครงสรางการรวมกลุมของพันธุปลา ซึ่งเปน

การเปรียบเทียบขนาดการกระจายของปลาในประชาคม จาก

คาความชุกชุมของแตละชนดิ (species abundance) เปรียบเทียบ

กับน้ําหนักของปลาแตละชนิด (species biomass) ในองคประกอบ

โครงสรางของปลาในภาพรวม และมีคาทางสถิติ W statistic 

แสดงลักษณะโครงสรางของประชาคมปลา โดยหากเสนกราฟ 

biomass อยูเหนือเสนกราฟ  abundanc และคา W statistic

มีคาเปนบวก แสดงถึงขนาดปลาในโครงสรางโดยรวมเปนกลุม

ปลาที่มีขนาดใหญ และถาเสนกราฟ abundance อยูเหนือ

เส นกราฟ biomass หรือเส นกราฟอยู ใกล กัน โดยค า

W statistic มีคาเปนลบ  แสดงใหเห็นวาในโครงสรางโดยรวม

เปนปลาขนาดเล็กหรือกลุมลูกปลาเขามาแทนที่กลุมปลาเต็มวยั

ห รื อปลาขนาดใหญ ในช ว ง เวลาดั งกล า ว ( Warwick,        

1986; Casatti et al., 2006) 

สําหรับลักษณะโครงสรางการรวมกลุมของพันธุปลาที่

พบในทะเลนอยที่มีคา W statistic เทากับ -0.0885 ซึ่งมีคา

เปนลบ หมายถึงโครงสรางประชาคมปลาโดยรวมเปนปลา

ขนาดเล็กหรือกลุมลูกปลาเขามาแทนที่กลุมปลาเต็มวัยหรือ

ปลาขนาดใหญ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับองคประกอบหลัก

ของโครงสรางโดยจํานวนปลาที่พบวาเกือบคร่ึงหนึ่งของ

ประชากรที่พบทั้งหมด (รอยละ 43.56) ประกอบดวย ปลา

แปบขาว ปลาตะพียนทราย และปลาแปนแกวซึ่งเปนกลุมปลา

ที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับพันธุปลา 3 ชนิดแรกที่ เปน

องคประกอบหลักในทะเลนอยนั้นพบวาประชากรที่พบเกือบ

ทั้งหมดเปนเปนกลุมประชากรที่ยังไมโตเต็มวัย จึงสามารถ

สรุปไดวาลักษณะของทรัพยากรประมงในทะเลนอยอยูใน

สภาวะที่เสียสมดุล จึงทําใหพบองคประกอบของปลาสวนใหญ

ในทะเลนอยเปนกลุมปลาที่มีขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลคา

ทางเศรษฐกิจต่ํา อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังนี้ยังพบวา

มีคา W statistic ที่ดีกวาผลการศึกษาของวารินทร  (2556)

ที่ดําเนินการศึกษาในป 2554 ในแหลงน้ํานิ่งประเภทเดียวกัน

กับทะเลนอย เชน กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด และหนองหาร 

และพบคา W statistic มีคาเปนลบเชนเดียวกัน โดยมีคาเทากับ 

-0.179, -0.125 และ -0.136 รวมทั้งพบปลาแปนแกวซึ่งเปนปลา
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ที่มีขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลคาทางเศรษฐกิจต่ําเปนปลาชนิดที่

โดดเดนเปนองคประกอบในลําดับแรกของโครงสรางประชาคมปลา

โดยจํานวนทั้ง 3 แหลงน้ํา จึงสรุปไดวาแหลงน้ําทั้ง 3 แหงมี

ลักษณะของทรัพยากรประมงอยูในสภาวะที่เสียสมดุลอยางรุนแรง 

ในขณะที่ทะเลนอยพบปลาแปนแกวเปนองคประกอบหลักในลําดับ

ที่ 4 ของโครงสรางประชาคมปลาโดยจํานวนจึงอนุมานไดวาทะเล

นอยยังมีลักษณะของทรัพยากรประมงอยูในสภาวะที่เสียสมดุล

นอยกวาแหลงน้ําทั้ง 3 แหงนี้

4. ลักษณะโครงสรางของประชาคมปลาเชิงพ้ืนท่ีและเวลา

ในทะเลนอย    

4.1 โครงสรางของประชาคมปลาเชิงพ้ืนท่ีและเวลา
ผลการศึกษาการวิเคราะหการจัดกลุม (cluster analysis) 

และการจัดลําดับของขอมูลในเชิงพื้นที่ตามจุดสํารวจรวมกับเชิง

เวลาตามปสํารวจ พบวาการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาตามปสํารวจมี

อิทธิพลตอการจัดกลุมโครงสรางประชาคมปลาในทะเลนอย

มากกวาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ตามจุดสํารวจอยางชัดเจน สงผล

ใหมีการแบงกลุมโครงสรางประชาคมปลาไดเปน 5 กลุม ไดแก 

1) กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2560 ในจุดสํารวจกลางทะเล

2) กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2560 ในจุดสํารวจคลองหนาแหลม คลองยวน 

คลองบานกลาง และจุดสํารวจคลองนางเรียม

3) กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2561 ในทุกจุดสํารวจ 

4) กลุมที่ 4 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2562 ในจุดสํารวจคลองหนาแหลม จุดสํารวจกลาง

ทะเล และจุดสํารวจคลองนางเรียม

5) กลุมที่ 5 ประกอบดวยตัวอยางสุมของประชาคม

ปลาในป 2562 ในจุดสํารวจคลองยวน และจุดสํารวจคลอง

บานกลาง

4.2 การเปรียบเทียบความคลายคลึงภายในกลุม

จากผลการวิเคราะหการจัดกลุมและการจัดลําดับของ

ขอมูลในเชิงพื้นที่ตามจุดสํารวจรวมกับเชิงเวลาตามปสํารวจ

จัดกลุมที่พบโครงสรางประชาคมปลาในทะเลนอยมี 5 กลุม

นั้น เมื่อเปรียบเทียบความคลายคลึงของชนิดและปริมาณปลา

ที่พบในแตละชนิดของแตละกลุมดวยคาสัมประสิทธิ์ความ

คลายคลึงภายในกลุม และคารอยละสะสมขององคประกอบ

หลักที่พบภายในกลุม พบวาสาเหตุที่ทําใหเกิดการแบงกลุม

เปน 5 กลุมนั้น โดยทั้งกลุมที่  1 และ 2 ที่พบวามีความ

แตกตางจากกลุมอ่ืน ๆ นั้น เนื่องจากไดรับอิทธิพลของปจจัย

ดานอุทกวิทยาทั้งปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในป 

2560 ที่มีปริมาณสูงกวาปอ่ืน ๆ อยางชัดเจน โดยมีอิทธิพลสูง

มากในจุดสํารวจกลางทะเลจนกระทั่งสงผลใหมีการแพร

ขยายพันธุของปลาไสตันตาแดงในปริมาณที่มากกวาจุดสํารวจ

อ่ืน ๆ มากโดยพบปลาไสตันตาแดงเปนองคประกอบมากถึง 

รอยละ 49.63 สวนกลุมที่ 3-5 นั้นเกิดจากอิทธิพลของปจจัย

ดานอุทกวิทยาทั้งปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในป 

2561 และป 2562 ที่มีปริมาณนอยกวาป 2560 อยางชัดเจน

เชนเดียวกัน แตในป 2562 มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปต่ําที่สุด 

รวมทั้งสภาพนิเวศที่แตกตางกันในแตละจุดสํารวจเองดวยที่

จะสงผลตอการไดรับอิทธิพลที่แตกตางกันในบางชวงเวลา 

เชน ในป 2562 ที่มีน้ําเค็มบางสวนไหลรุกเขาไปในทะเลนอย

ในบางชวงเวลาได จึงทําใหมีพันธุปลาที่อาศัยในทะเลหรือน้ํา

กรอยบางชนิดสามารถเดินทางอพยพเขาไปในทะเลนอยไดจึง

สงผลเกิดการแบงกลุมที่แตกตางกันระหวางป 2561 และป 

2562 รวมทั้งสงผลตอเนื่องใหแตละจุดสํารวจพบชนิดพันธุ

ปลาและปริมาณที่แตกตางกันไดดวย แตอยางไรก็ตาม 

องคประกอบหลักของชนิดพันธุปลาที่พบในแตละกลุมนั้นก็ยัง

พบวาสวนใหญมีความคลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันใน

สัดสวนรอยละที่พบในแตละชนิดเทานั้น

จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวาระบบนิเวศในทะเลนอย

เปนแหลงทําการประมงที่สําคัญสามารถสนับสนุนใหมีการนํา

ทรัพยากรสัตวน้ําข้ึนมาใชประโยชนไดเปนจํานวนมาก โดย

จากขอมูลของระดับความชุกชุมและลักษณะของโครงสราง

ประชาคมบงชี้วาทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลนอยไดรับแรง

กดดันอยางมากจากการทําการประมงและจากสภาพแวดลอม

ขอเสนอแนะ
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ของแหลงอาศัยที่เสื่อมโทรมลง ทําใหลักษณะโครงสรางของ

ทรัพยากรสัตวน้ําอยูในสภาวะที่เสียสมดุล โดยองคประกอบ

หลักของโครงสรางประชาคมปลาในทะเลนอยมีการ

เปลี่ยนแปลงไปเปนกลุมพันธุปลาทึ่มีขนาดเล็กและไมมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกลุมพันธุปลาเฉพาะถ่ิน

หลายชนิดที่เคยพบในอดีตอาจไดรับการคุกคามอยางมาก

เชนกัน สงผลใหยังไมสามารถพบจากการศึกษาในคร้ังนี้หลาย

ชนิด เชน ปลาตุม (Puntioplites bulu) ปลาดัก (Clarias

meladerma) ปลาดุกลําพัน (Clarias nieuhofii) ปลาพรม

หัวเหม็น (Osteochilus melanopleurus) และปลากระทิง

ไฟ (Mastacembelus erythrotaenia) เปนตน ดังนั้น คณะผูวิจัย

จึงมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชประโยชนเพื่อ

นําไปสูการกําหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลนอยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ

เพิ่มความสามารถในการบํารุงรักษาและสรางเสริมความ

หลากหลายของชนิดพันธุปลาไวไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน

ตอไปดังนี้ 

1 .  ภาครัฐควรกําหนดแนวทางในการจัดการ

ทรัพยากรสัตวนํ้าเพ่ือเสริมสรางประชากรปลาในทะเลนอย

ใหคงความหลากหลายและมีความความอุดมสมบูรณ 

โดยควรดําเนินการในสวนตาง ๆ ดังนี้

1) ปรับปรุงแหลงอาศัยสัตวน้ําใหมีคุณภาพดีข้ึน โดย

ลดปริมาณการขยายตัวของพันธุไมน้ํา และการขุดลอกเพื่อ

ปองกันการตื้นเขินของแหลงน้ํา

2) เสริมสรางประชากรในกลุมสัตวน้ําประจําถ่ินใหมาก

ข้ึน โดยเฉพาะในกลุมที่มีสถานภาพหายาก ใกลสูญพันธุ หรือ

ใกลถูกคุกคาม เพื่อชวยคงความหลากหลายของชนิดพันธุให

คงมีอยูสืบไป ซึ่งสามารถดําเนินการไดทั้งการปรับปรุงแหลง

อาศัยที่มีความเหมาะสมในแตละชนิดพันธุ การควบคุมดูแล

รักษาพื้นที่แหลงอาศัยดวยการกําหนดมาตรการเชิงพื้นที่และ

เคร่ืองมือทําการประมง เชน การควบคุมการใชประโยชนใน

พื้นที่แหลงอาศัยเดิมที่เปนพื้นที่อาศัยเฉพาะของปลาชนิดนั้น ๆ 

ใหเขมงวดมากข้ึน เชน ปลาตะลุมพุก ปลาปกไกหนวดยาว 

ปลาดุกดาน และปลาดุกอุย เปนตน รวมทั้งการสรางเสริม

หรือฟนฟูประชากรปลาในชนิดที่เคยพบในอดีตดวยการปลอย

เสริม การชวยธรรมชาติเพาะพันธุจากชุดอุปกรณเพาะฟก

ภาคสนาม (mobile hatchery) 

3) เพิ่มความเขมงวดในการควบคุมการทําการประมงที่

ผิดกฎหมายและการควบคุมการทําการประมงในชวงฤดูปลา

น้ําจืดมีไขและวางไขเพื่อปองกันไมใหมีการใชประโยชนแบบ

ทําลายลางและชวยสนับสนุนใหมีการเสริมสรางจํานวน

ประชากรตามกระบวนการในธรรมชาติมากยิ่งข้ึน 

4)  ปลอยพันธุ สัตวน้ํ าบางชนิดที่ เหมาะสมเพื่ อ

เสริมสรางผลผลิตทางการประมงในทะเลนอย โดยควรตอง

คํานึงถึงชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอยจะตองเปนชนิดพันธุที่ไดจาก

ทะเลนอยเพื่อลดการปนเปอนทางพันธุกรรมและเสริมสราง

การใชประโยชนจากระบบนิเวศทะเลนอยในชองวางของ

โครงสรางกลุมชั้นอาหารที่มีการแขงขันนอย ทั้งกลุมปลาที่กิน

อาหารประเภทตัวออนแมลง และกลุมปลาที่ กินอาหาร

ประเภทแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว เปนตน โดยควร

เปนกลุมชนิดพันธุปลาที่เติบโตเร็ว กินอาหารในระบบหวงโซ

อาหารในระดับลางเพื่อเพิ่มผลผลิต มีราคาดีเพื่อเพิ่มมูลคา

และรายไดแกชาวประมง เชน ปลาดุกอุย ปลากดเหลือง ฯลฯ

2. ควรมีการจัดสรางแหลงอนุรักษพอแมพันธุสัตว

นํ้าเพ่ิมเติมดวยการเพ่ิมเขตพ้ืนที่รักษาพันธุสัตวนํ้าหรือเขต

หามจับสัตวนํ้า เพื่อใชในการเก็บรักษาพอแมพันธุและเปน

แหลงเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํา ทําใหสามารถเพิ่มศักยภาพใน

การสรางเสริมประชากรสัตวน้ําในแตละรุนไดมากข้ึน สืบเนื่อง

จากในบริเวณพื้นที่ อ่ืน ๆ นั้น ชาวประมงสามารถเขาทํา

ประมงไดเกือบตลอดทั้งป จึงมีโอกาสที่ทรัพยากรประมงจะถูก

ใชประโยชนจนเกินศักยการผลิตได ซึ่งในพื้นที่บริเวณคลอง

ยวนที่ไดถูกกําหนดใหเปนเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําหรือเขต

หามจับสัตวน้ําที่มีอยูเดิมนั้น พบวามีชนิดพันธุปลาและความ

ชุกชุมของสัตวน้ํ าสูงกวาบริเวณอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด 

ตลอดจนมีชนิดพันธุปลาที่พบเฉพาะบริเวณนี้รวมถึง 9 ชนิด 

โดยเฉพาะปลาปกไกหนวดยาว (สถานภาพใกลสูญพันธุ) และ

ปลาดุกด าน (สถานภาพใกล ถูกคุกคาม )  ซึ่ งแสดง ถึง

ความสําเร็จของเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําหรือเขตหามจับ

สัตวน้ําที่จะใชเปนแหลงเสริมสรางหรือรักษาพอแมพันธุปลา

เพื่อใหเปนแหลงผลิตลูกพันธุตามธรรมชาติไดเปนอยางดี ซึ่ง

มาตรการทางกฎหมายที่ใชควบคุมและรักษาพันธุปลาดวย

การประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําและพื้นที่อนุรักษสัตว

น้ํา ใหมีมากข้ึนนั้น โดยทั่วไปกําหนดใหควรมีประมาณ

รอยละ 20 ของพื้นที่แหลงน้ํา (กรมประมง, 2554) ซึ่งจากการ

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
Volume 3 Number 1 January - March 2020 วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์171



สํารวจในคร้ังนี้พบวาจุดสํารวจกลางทะเลและจุดสํารวจคลอง

บานกลางมีความเหมาะสมเนื่องจากพบความหลากหลายของ

ชนิดพันธุปลาและความชุกชุมในปริมาณที่สูงกวาจุดสํารวจอ่ืน

3. ควรมีการเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวน

รวมของชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน การสรางการมี

ส วนร วมของชุ มชน เ พ่ือลด ภัย คุกคามที่ มี ต อความ

หลากหลายทางชีวภาพในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) รณรงคใหความรูและควบคุมชนิดพันธุปลาตางถ่ิน

และลดการรุกรานและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอชนิดพันธุปลา

พื้นเมืองในทะเลนอย ทั้งนี้ถาหากชนิดพันธุปลาตางถ่ินเหลานี้

หลุดรอดลงไปสูแหลงน้ําทะเลนอยหรือแหลงน้ําอ่ืน ๆ ไมวาจะ

ดวยการปลอยเพื่อทําบุญ สะเดาะเคราะห หรือหลุดรอดจาก

ระบบการเพาะเลี้ยงในชวงน้ําหลากหรือน้ําทวม จนอาจสงผล

ใหพันธุปลาตางถ่ินเปลี่ยนแปลงไปเปนพันธุปลาชนิดเดนใน

แหลงน้ําและกอใหเกิดปญหาการคุกคามตอพันธุปลาพื้นเมือง

เดิม และกระทบเปนหวงโซไปยังความหลากหลายของชนิด

พันธุปลาในทะเลนอยได

2) ใหความสําคัญกับการควบคุมการทําประมงในชวง

ฤดูปลาวางไข ซึ่งโดยทั่วไปจะมีชวงเวลาวิกฤตที่ตองการการ

ควบคุมการทําประมงชวงฤดูปลาวางไขในชวงสั้น ๆ เพียงไมก่ี

วันหรือสัปดาห แตในทางกลับกันถาหากชวงเวลาดังกลาวเขา

ควบคุมพื้นที่ไมทันจะทําใหสูญเสียโอกาสในการเพิ่มกําลังการ

ผลิตสัตวน้ําทั้งในปจจุบันและในอนาคตอยางมาก เปนเหตุให

เกิดปญหาทรัพยากรถดถอยอยางรวดเร็วตามมา จนบางคร้ัง

อาจถึงขนาดที่ตองสูญเสียชนิดพันธุเหลานั้นไปอยางถาวร 

4. เสริมสรางประสิทธิภาพและสมรรถนะในการ

บังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวของ

กับการอนุรักษ ฟนฟู คุมครอง และใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนใหเขมงวดมากย่ิงขึ้น 

เชน การหามชาวประมงจับสัตวน้ําในชวงฤดูปลาวางไข หาม

ใชเคร่ืองมือประมงบางชนิด หามจับสัตวน้ําในเขตพื้นที่รักษา

พันธุสัตวน้ํา เปนตน 
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ตารางผนวกท่ี 1 ความหลากหลายของชนิดพันธุปลาท่ีพบตามจุดสํารวจ และปสํารวจในทะเลนอย จากการสุม

ตัวอยางดวยเครื่องมือขาย 6 ชองตาระหวางป 2560-2562 

พันธุปลา
ที่พบ

ชื่อวิทยาศาสตร
การแพร
กระจาย

จุดสํารวจ ปสํารวจ

%Fคลอง
หนา
แหลม

คลอง
ยวน

กลาง
ทะเล

คลอง

บาน

กลาง

คลอง

นางเรียม
2560 2561 2562

1. วงศปลากราย (Family Notopteridae)

ปลาสลาด Notopterus notopterus
(Pallas, 1769)

FW + + + + + + + + 100.00

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

2. วงศปลาแมว (Family Engraulidae)

ปลาแมวหูขาว Setipinna taty
(Valenciennes, 1848)

FW, BW, 
SW

- - + + - - - + 13.33

ปลาแมว Thryssa hamiltonii (Gray, 
1835)

FW, BW, 
SW

+ + + + + + + + 66.67

3. วงศปลาหลังเขียว (Family Clupeidae)

ปลาตะลุมพุก Tenualosa toli
(Valenciennes, 1847)

FW, BW, 
SW

- - - + - - - + 6.67

4. วงศปลาตะเพียน ซิว สรอย 
(Family Cyprinidae)

ปลาแปบ Oxygaster pointoni
(Fowler, 1934)

FW + + + + + + + + 73.33

ปลาแปบขาว Parachela siamensis
(Günther, 1868)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาแปบควาย Paralaubuca riveroi
(Fowler, 1935)

FW + + + + + + - - 33.33

ปลาซิวควายแถบดํา Rasbora paviana
Tirant, 1885

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

ปลาบา Leptobarbus hoevenii
(Bleeker, 1851)

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาไสตันตาแดง Cyclocheilichthys apogon
(Valenciennes, 1842)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลากะทิ Cyclocheilichthys
heteronema (Bleeker, 
1854)

FW - + + + + + + - 46.67

ปลาไสตัน Cyclocheilichthys
repasson (Bleeker, 1853)

FW + + + + + + + + 80.00

ปลาตะโกก Cyclocheilos enoplos
(Bleeker, 1849)

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

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาตะเพียน Barbonymus gonionotus
(Bleeker, 1849)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลากะแห Barbonymus schwanefeldii
(Bleeker, 1854)

FW - + + + - - + + 26.67

ปลากะสูบขีด Hampala macrolepidota 
Kuhl & van Hasselt, 1823

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาเสือขางลาย Puntigrus partipentazona
(Fowler, 1934)

FW - - + + - + + + 26.67

ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis (Bleeker, 
1849)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาตะเพียนครีบจุด Puntius spilopterus
(Fowler, 1934)

FW + + + + + + + + 53.33

ปลาแกมช้ํา Systomus rubripinnis
(Valenciennes, 1842)

FW - + + + + + + - 33.33

ปลาสรอยลูกกลวย Labiobarbus siamensis
(Sauvage, 1881)

FW + + + + + + + - 53.33

ปลาสรอยลูกบัว Lobocheilos rhabdoura
(Fowler, 1934)

FW - + - - - - + - 6.67

ปลาสรอยนกเขา Osteochilus vittatus
(Valenciennes, 1842)

FW + + + + + + + + 100.00

ปลาสรอยเกล็ดถี่ Thynnichthys thynnoides
(Bleeker, 1852)

FW - + + + - + + + 33.33

5. วงศปลาเน้ือออน (Family Siluridae)

ปลาปกไกหนวดยาว Kryptopterus limpok
(Bleeker, 1852)

FW - + - - - + - - 6.67

ปลาชะโอน Ompok bimaculatus
(Bloch, 1794)

FW + + + + + + + + 86.67

6. วงศปลาสวาย (Family Pangasiidae)

ปลาสวาย Pangasianodon
hypophthalmus (Sauvage, 
1878)

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

ปลาแขยงใบขาว Mystus singaringan
(Bleeker, 1846)

FW + + + + + + + + 73.33

ปลาแขยงนวล Mystus velifer Ng, 2012 FW + + + + + + + + 60.00

ปลากดขี้ลิง Hemibagrus divaricatus
Ng & Kottelat, 2013

FW + + - - + - + + 26.67

ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus
(Fang & Chaux, 1949)

FW + + + + + + + + 60.00

8. วงศปลาดุก (Family Clariidae)

ปลาดุกดาน Clarias batrachus
(Linnaeus, 1758)

FW - + - - - - + - 6.67

ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus 
Günther, 1864

FW + + - + + + + + 33.33

ปลาดุกอุยเทศ Clarias macrocephalus x 
Clarias gariepinus

FW - + - - - + - - 6.67

9. วงศปลากดทะเล (Ariidae)

ปลากดคันหลาว Cryptarius truncatus
(Valenciennes, 1840)

FW, BW, 
SW

- + - - - + - - 6.67

ปลากดหัวกบ Batrachocephalus mino
(Hamilton, 1822)

FW, BW, 
SW

- + - - - + - - 6.67

ปลากดทะเลจุดดํา Cephalocassis bicolor 
Fowler, 1935

FW, BW, 
SW

- - + + - - + + 20.00

ปลากดหัวโมง Arius maculatus 
(Thunberg, 1792)

FW, BW, 
SW

- + + + + + + - 33.33

ปลากดหัวออน Osteogeneiosus militaris
(Linnaeus, 1758)

FW, BW, 
SW

- - + + - + + + 20.00

10. วงศปลาบู (Family Butidae)

ปลาบูทราย Oxyeleotris marmorata 
(Bleeker, 1852)

FW - + + + - + + + 40.00

11. วงศปลาแปนแกว (Family Ambassidae)

ปลาแปนแกว Parambassis siamensis
(Fowler, 1937)

FW + + + + + + + + 93.33

ปลาแปนแกวยักษ Parambassis wolffii
(Bleeker, 1850)

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

ปลานิล Oreochromis niloticus
(Linnaeus, 1758)

FW + - + - + + - + 26.67

13. วงศปลาตับเตา (Family 
Hemiramphidae)
ปลาตับเตา Hyporhamphus limbatus

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

14. วงศปลากระทุงเหว (Family Belonidae)
ปลากระทุงเหว Xenentodon cancila

(Hamilton, 1822)
FW, BW, 
SW

+ + + + + + + + 100.00

15. วงศปลากะทิง 
(Family Mastacembelidae)
ปลาหลด Macrognathus siamensis

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

ปลากะทิง Mastacembelus
armatus (Lacepède, 
1800)

FW - - + + + - + - 20.00

16. วงศปลาหมอ (Family Anabantidae)

ปลาหมอ Anabas testudineus
(Bloch, 1792)

FW + + + - + + - + 46.67

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

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

ปลาสลิด Trichopodus pectoralis 
Regan, 1910

FW + + - + - + + + 26.67

ปลากระดี่หมอ Trichopodus
trichopterus (Pallas, 1770)

FW + + + + + + + + 60.00

18. วงศปลาชอน (Family Channidae)

ปลากะสง Channa lucius
(Cuvier, 1831)

FW + + - - + + - + 20.00

ปลาชะโด Channa micropeltes
(Cuvier, 1831)

FW + + - - - + - + 13.33

ปลาชอน Channa striata
(Bloch, 1793)

FW + + + + + + + + 66.67
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19. วงศปลาเสือดํา (Family Nandidae)

ปลาเสือดํา Nandus nebulosus 
(Gray, 1835)

FW + + + + + + + + 66.67

20. วงศปลาหมอชางเหยียบ 
(Family Pristolepididae)

ปลาหมอ
ชางเหยียบ

Pristolepis fasciata
(Bleeker, 1851)

FW + + + + + + + + 100.00

21. วงศปลาจิ้มฟนจระเข 
(Family Syngnathidae)

ปลาจิ้มฟน
จระเขยักษ

Doryichthys boaja
(Bleeker, 1850)

FW - + + + + + + + 46.67

22. วงศปลาเสือพนน้ํา 
(Family Toxotidae)

ปลาเสือพนนํ้า Toxotes chatareus
(Hamilton, 1822)

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

23. วงศปลาแปน (Family Leiognathidae)

ปลาแปน
เหลืองทอง

Nuchequula gerreoides
(Bleeker, 1851)

FW,  BW,  
SW

+ - - - - - + - 6.67

24. วงศปลาปกเปา 
(Family Tetraodontidae)

ปลาปกเปา
เขียวจุดดํา

Dichotomyctere
nigroviridis (Marion de 
Procé, 1822)

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

รวม (วงศ) 17 20 19 21 19 22 20 21 24

รวม (ชนิด) 36 51 43 44 37 51 46 41 62

หมายเหตุ FW = อาศัยไดในน้ําจืด BW = อาศัยไดในน้ํากรอย SW = อาศัยไดในน้ําทะเล

+  = พบ - = ไมพบ
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