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บันทึกจากผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา

รายงานประจําป 2543-2548 ของศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัด
สงขลา ฉบับนี้ถือเปนรายงานประจําปฉบับที่ 3 ของศูนยฯ มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานการปฏิบัติงานของ
ศูนยฯตั้งแตป พ.ศ. 2543-2548 ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามนโยบายของกรมประมง รวมทั้งการ
ดําเนินงานวิจยั ตางๆ ทั้งดานการสํารวจและประเมินทรัพยากรประมงทะเล ชีวประวัติสัตวทะเล และพัฒนา
แหลงประมง เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการในการนําไปใชประโยชนดานการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ทะเล พัฒนาดานการทําประมง และการยกระดับทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมงใหดีขนึ้
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานและรายงานฉบับนี้ เกิดจากความรวมมือ รวมแรง รวมใจของ
ขาราชการและเจาหนาที่ทกุ ฝาย จึงขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสนีด้ ว ย ที่ตั้งใจปฏิบัติงานดวยความ
ขยันหมัน่ เพียรจนทําใหงานตางๆ ทั้งงานประจําและงานเฉพาะกิจ ประสบความสําเร็จดวยดีทุกประการ
หวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานของกรมประมง และสวนราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ผูสนใจในดานการประมงทะเลเปนอยางดียิ่ง

(นางสาวไพเราะ กนกลัคนา)
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

สารบัญ
หนา
ประวัติความเปนมา
หนาที่ความรับผิดชอบ
การแบงสวนราชการ
อัตรากําลังป 2548
- อัตรากําลังขาราชการ ป 2548
- อัตรากําลังลูกจางประจํา ป 2548
- อัตรากําลังพนักงานราชการ ป 2548
งานบริหาร
- การใชจายงบประมาณป 2548
- ผลการปฏิบัติงานธุรการและพัสดุป 2548
บทคัดยอเอกสารวิชาการป 2543-2547
- 8/2545 การประมงอวนลากคานถางในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- 12/2545 ผลการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลจังหวัดปตตานี
- 32/2545 การประมงและทรัพยากรปลากระบอกในแมน้ําตากใบจังหวัดนราธิวาส
- 8/2546 ชนิดและการแพรกระจายของปลาวัยออน ภายในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร
ของจังหวัดสงขลา
- 11/2547 การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา
- 13/2547 ชีววิทยาการแพรขยายพันธุของปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) บริเวณอาวไทยตอนลาง
บทคัดยอเอกสารวิชาการป 2548
- 1/2548 การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา
ในเวลากลางวัน
- 2/2548 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําของเรือสํารวจประมงในอาวไทย
- 12/2548 การสํารวจทรัพยากรปลาหนาดินดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ
บริเวณอาวไทยตอนลาง
- 15/2548 การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัด
ปตตานีในเวลากลางวัน
รายงานความกาวหนา
- สภาวะทรัพยากรและการประมงปูมาในแมน้ําตากใบ
- สภาวะทรัพยากรและการประมงกุงแชบวยในแมน้ําตากใบ
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สารบัญ (ตอ)
หนา
- สภาวะการประมงอวนลากคูบริเวณอาวไทยตอนลาง
- ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทู (Rastrelliger brachysoma, Bleeker, 1851) และปลาลัง
(R. kanagurta, Cuvier, 1817) บริเวณอาวไทยตอนลาง
โครงการอื่นๆ
- โครงการตรวจสอบติดตั้งเครื่องมือแยกเตาทะเล (The Turtle Extruder Device: TED)
เพื่อออกใบรับรองการสงออกกุงทะเลไปยังสหรัฐอเมริกา ในเขตพื้นที่อาวไทยตอนลาง
- โครงการ“แนวทางการจัดการประมงที่นาํ ไปสูความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
- โครงการ “ ปลาเปด: ความเชื่อมโยงระหวางการทําประมงกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ”
- โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส
- โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
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ประวัติความเปนมา
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลางถือ
กําเนิดจากสถานีประมงทะเลสงขลา กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.
2506 สังกัดกองสํารวจและคนควา ตอมาในป พ.ศ. 2516 กรมประมง
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเพิ่มผลผลิตโปรตีนจาก
สัตวน้ํา จึงไดเนนกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เชน กุง
ทะเล ปลากะพงขาว จึงไดมีการเปลี่ยนชื่อ “สถานีประมง
ทะเลสงขลา” เปน “สถานีประมงจังหวัดสงขลา” ทําใหการ
พัฒนากิจการดานประมงทะเลซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสถานีประมงสงขลาเดิมถูกยกเลิกไป ตอมาใน
ปพ.ศ. 2529 กรมประมงและบริษัทเอนไวโรคอน อินเตอรเนชั่นแนลจํากัด ทําสัญญาใหสถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร ทําหนาที่ปรึกษาเพือ่ ทําวิจัยการจัดสวนราชการ การ
จัดการและผลการปฏิบัติงานของกรมประมง และไดเสนอให
จัดตั้งศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
จังหวัด
สงขลา กรมประมงจึงไดจัดตั้งศูนยฯ ในปงบ ประมาณ
2532 ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
หนวยงานราชการตามนโยบายของรัฐบาล ไดมีการเปลี่ยนชื่อใหม
เปน “ศูนยวิจยั และพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง”
จนกระทั่งถึงปจจุบัน
บุคคลผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา มีดังนี้
1. นายสมศักดิ์ ปราโมกขชุติมา (พ.ศ. 2531-2540)
2. นายมณฑล เอี่ยมสอาด (พ.ศ. 2541-2546)
3. นายมาโนช รุงราตรี (พ.ศ. 2546-2549)
4. นางสาวไพเราะ กนกลัคนา (พ.ศ. 2549-ปจจุบัน)

สถานที่ตงั้ : สํานักงาน เลขที่ 79/1 ถนนวิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย 90000
หมายเลขโทรศัพท 074-312595 , โทรสาร 074-312495

การแบงสวนราชการ
การแบงสวนราชการของศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ตามลักษณะงาน และความ
รับผิดชอบ ดังนี้

นางสาวไพเราะ กนกลัคนา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

นางสุปรีญา พันธุรัตน
หัวหนางานธุรการ

นายสมชาย วิบุญพันธ
หัวหนากลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล

นายอํานวย คงพรหม
หัวหนากลุมงานสํารวจและวิเคราะห
สภาวะทรัพยากรและการประมง

นายอํานาจ ศิริเพชร
หัวหนากลุมงานพัฒนาแหลงประมง

ทาเทียบเรือ: ถนนแหลงพระราม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
บานพักขาราชการ: หมูที่ 3 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย 90000
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สํารวจ ศึกษา คนควา ทดลองและวิจยั ทรัพยากรประมงทะเล การทําประมง แหลงประมง และ
สิ่งแวดลอมทางการประมงทะเล
เพื่อประโยชนในการบริหารและจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากร
ประมงทะเล อยางสูงสุดและยั่งยืน
2. พัฒนาแหลงประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวทะเลไมใหอยูใ นสภาพเสื่อมโทรม
3. พัฒนาการจัดการประมงชายฝง ใหมีการทําประมงอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมทาํ ลายพันธุสัตวน้ํา
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

(ก) เรือสํารวจประมง 9

(ข) การเก็บตัวอยางสัตวหนาดินขนาดใหญ

(ค) การดําน้ําสํารวจในแหลงอาศัยสัตวทะเล

(ง) การเก็บขอมูลผลการจับสัตวน้ํา

(จ) การสัมภาษณความคิดเห็นของชาวประมง

(ฉ) การวิเคราะหคุณภาพน้ํา

พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบเขตชายฝงทะเลยาว 555 กิโลเมตร บริเวณ 4 จังหวัดภาคใต คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส รวมพืน้ ที่ทั้งหมดประมาณ 60,000 ตารางกิโลเมตร

อาวไทย

งานธุรการ
มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตางๆ อันเปนสวนประกอบสําคัญ
ทางดานบริหาร ไดแก งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ-ครุภัณฑ งานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานแผนงานและติดตาม
กลุมงานสํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
มีหนาที่ศกึ ษา วิเคราะห วิจยั ทรัพยากรสัตวน้ําชนิดที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ เพื่อทราบชนิด ขนาด ปริมาณความชุกชุม การ
แพรกระจาย อัตราการจับตอพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความชุกชุม
ศึกษาและวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการประมง ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ วิจยั
โครงสรางของประชากรเฉพาะแหลง การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากร
การจําแนกประชากร ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําและการประมงในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ เพื่อการใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน และเปนแนวทางในการบริหารและ
การจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงไดอยางถูกตองและเหมาะสม
กลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล
มีหนาที่ศึกษา วิจัย ชีววิทยาของสัตวน้ํา ชนิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบรับ เพื่อทราบขั้นตอนการพัฒนาจาก
ไข ระยะวัยออน จนถึงขนาดที่เปนพอแมพันธุ ศึกษา
แหลงวางไข ฤดูวางไข พฤติกรรมการวางไข ศึกษา
วิเคราะห ชนิด ปริมาณ นิสัยในการกินอาหาร โรค และ
พยาธิสัตวน้ํา อันจะเปนประโยชนในการบริหารและ
จัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําไดอยางถูกตองและเหมาะสม
กลุมงานพัฒนาแหลงประมง
มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจยั สภาวะทรัพยากรสัตวนา้ํ และการ
ประมงทะเล ในพื้นที่ที่รบั ผิดชอบ ศึกษา ทดลองและพัฒนารูปแบบการ
จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ศึกษา สํารวจ และติดตามผลการปลอยสัตวน้ํา
ชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รบั ผิดชอบ
เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ และฟนฟูแหลงประมงที่เสื่อมโทรม ศึกษา วิจยั และ
สงเสริมการจัดการประมงทะเล ใหเกิดประโยชนสูงสุด

อัตรากําลังขาราชการ ป 2548
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ชื่อ - สกุล
นายอํานาจ ศิริเพชร
นายอํานวย คงพรหม
นายสมชาย วิบุญพันธ
นายณรงคศักดิ์ คงชัย
นายวิรัตน สนิทมัจโร
นายธเนศ ศรีถกล
นางสาววราภรณ เดชบุญ
นางสาวภัคจุฑา เขมากรณ
นางสาวสุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล

นายหัสพงศ สมชนะกิจ
นายนพรัตน เรืองปฏิกรณ
นางนิรชา สองแกว
นางธิดารัตน คงชัย
นางสุปรีญา พันธุรัตน
นางวลัยภรณ เชียรหอม
นายอุทิศ โชติธรรมโม
นายสมเกียรติ อินทรชู
นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม
นางกิ่งกาญจน วิบุญพันธ
นายยุทธนา ราญฎร
นายสมใจ เวชประสิทธิ์
นางสุภาพร ชุมภูวรณ

คุณวุฒิ
ตําแหนง
วท.ม. (วาริชศาสตร)
นักวิชาการประมง 6ว.
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
นักวิชาการประมง 6ว.
วท.บ. (ชีววิทยา)
นักวิชาการประมง 6ว.
ทษ.บ. (สัตวศาสตร)
นักวิชาการประมง 6ว.
วท.บ. (ประมง)
นักวิชาการประมง 6ว.
วท.ม. (นิเวศวิทยา)
นักวิชาการประมง 6ว.
วท.ม. (วาริชศาสตร)
นักวิชาการประมง 6ว.
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
นักวิชาการประมง 6ว.
วท.ม. (วาริชศาสตร)
นักวิชาการประมง 5
วท.บ. (ประมง)
นักวิชาการประมง 5
วท.บ. (ประมง)
นักวิชาการประมง 5
วท.บ. (วาริชศาสตร)
นักวิชาการประมง 5
ทษ.บ. (สัตวศาสตร)
นักวิชาการประมง 5
ปวส. (บัญชี)
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5
อ.วท. (เทคโนโลยีการเกษตร)
เจาพนักงานประมง 5
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
เจาพนักงานประมง 5
วท.บ. (ประมง)
เจาพนักงานประมง 5
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
เจาพนักงานประมง 5
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
เจาหนาที่ประมง 5
วท.บ. (ประมง)
เจาหนาที่ประมง 4
ปวช. (ประมง)
เจาหนาที่ประมง 4

อัตรกําลังลูกจางประจํา ป 2548
ลําดับ
ชื่อ - สกลุ
1
นายบุญสง จันทรภิรมย
2
นายคําธร แองบัวใหญ
3
นายศุภชาติ พัฒนพงศ
4
นายถวัล พินศิริกุล
5
นายประดิษฐ แกวเอียด
6
นายจํานันท ออนทอง
7
นายอนุ เสมาชัย
8
นายสุวัต เลียบเจริญรุงชัย
9
นายสมพร ศรีทองชื่น
10 นายถวัลย เสงอิ่ม
11 นายปญญา อินทสุวรรณ
12 นายสานนท ใจแจง
13 นายนิยม นิลสุวรรณ
14 นายโสภณ ศิริตัน

ตาแหน
ํ
ง
นายทายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
ชางเครื่องเรือจักรยนต ชั้น 3
ชางเครื่องเรือจักรยนต ชั้น 3
ชางเครืองเรอจกรยนต
่ ื ั
 ชั้น 1
ชางเครื่องเรือจักรยนต ชั้น 1
ชางเครื่องเรือจักรยนต ชั้น 1
สหโภชน
กะลาสี
ชางเครืองเรอจกรยนต
่ ื ั
ชั้น 3
กะลาสี
กะลาสี
พนกงานหองทดลอง
ั

พนักงานขับรถยนต
พนกงานขบรถยนต
ั
ั


อัตรากําลังพนักงานราชการ ป 2548
ลําดับ
ชื่อ - สกลุ
1
นายพรสวัสดิ์ บุญชัย
2
นายทวีศักดิ์ ทองชวย
3
นางสาวดรรชนี สือรี
4
นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ
5
นางสาวจุฑามาศ บุญสราง
6
นายผดุงเกียรติ สรรพพันธ
7
นายอาทิตย รักมาก
8
นายยุทธพล กาญจนเพ็ญ
9
นายอารีต หีมจิ
10 นายศักดิ์ณรงค จันทรบัณดิษฐ
11 นางสาวรัศมิกา เถาถวิล
12 นางสาวจันทิมา หิรัญฉาย

ตาแหน
ํ
ง
นกวชาการประมง
ั ิ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาหนาทประมง
  ี่
เจาหนาที่ประมง
เจาหนาที่ประมง
เจาหนาทประมง
  ี่
เจาหนาที่ประมง

อัตรากําลังพนักงานราชการ ป 2548 (ตอ)
ลําดับ
ชื่อ - สกลุ
13 นางสาวสุภาณี ประชุมทอง
14 นางจิตตรา รอดเนียม
15 นางบังอร รัตนะ
16 นางศิริวรรณ ทองสัมฤทธิ์
17 นางพรพิไล สงแกว
18 นายอนุรักษ เชื้อชิด
19 นายบรรเจด บูหัส
20 นางสวาสดิ์ พงเจริญ
21 นายเจะระวิ หมวดรอหีม
22 นางสาวสมจิตร แกวรัตนะ
23 นางปราณี จันทรภิรมย
24 นางสาววาสนา จันทรทอง
25 นายนพคุณ ธุระพัฒน
26 นายวินัย อภัย
27 นายสุระเชด บูหัส
28 นายธวัชชัย วิเชียรสุวรรณ
29 นายสมมารถ มะยะกูล
30 นายสมมารถ คชกาญจน
31 นายการัณย ลองหน
32 นายโฆสิต ประดับศรี
33 นายวรวุฒิ สินธโร

ตาแหน
ํ
ง
เจาหนาที่การเงิน
นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร
นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร
เจาหนาที่ธุรการ
โภชนากร
นายทายเร
 ือ
ชางเครืองเรอจกรยนต
่ ื ั

พนกงานผ
ั
ูชวยประมง

พนกงานผ
ั
ูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนกงานผ
ั
ูชวยประมง

พนกงานผ
ั
ูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง
พนกงานผ
ั
ูชวยประมง

คนงาน
ชางเครื่อง
ชางเครื่อง
พนักงานขับรถยนต

การใชจายงบประมาณประจําป 2548

งาน/โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ ที่ไดจาย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. แผนงาน สงเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม พัฒนาการทําประมงและสํารวจแหลงประมง

- เงินเดือน
- คาตอบแทนขาราชการระดับ 8
- คาครองชีพขาราชการ
- คาจางประจํา
- คาตอบแทนลูกจางประจํา
- คาครองชีพลูกจางประจํา
- คาจางพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
2. แผนงาน สงเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
- คาจางพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

3,954,427.81
42,000.00
12,900.00
1,931,523.87
58,974.00
58,920.00
857,544.36
1,074,392.15
379,861.23
1,567,450.00
0.00
9,937,993.42

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,535.64
607.85
138.77
0.00
0.00
67,282.26

861,580.00 816340.46
2,835,000.00 2,832,144.21

45,239.54
2,855.79

947,737.00 946,337.00
4,644,317.00 4,594,821.67

1,400.00
49,495.33

924,080.00
1,075,000.00
380,000.00
1,567,450.00
0.00
3,946,530.00

การใชจายงบประมาณประจําป 2548 (ตอ)

งาน/โครงการ
3. แผนงาน สงเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม โครงการสํารวจสภาวะการทําประมงใน
พื้นที่ทะเลสาบสงขลา
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
4. แผนงาน สงเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม โครงการพระราชดําริ
- คาตอบแทนใชสอบและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
5. แผนงาน สงเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
-คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
-คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
-คาสาธารณูปโภค
-คาครุภัณฑ
-คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ ที่ไดจาย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

300,000.00

299,647.94

352.06

300,000.00

299,647.94

352.06

550,000.00

548,809.61

1,190.39

550,000.00

548,809.61

1,190.39

510,600.00 503573.13
7,026.87
2,560,440.00 2,099,185.83 461,254.17

3,071,040.00

2602758.96 468,281.04

การใชจายงบประมาณประจําป 2548 (ตอ)

งาน/โครงการ
5. แผนงาน สงเสริมการผลิตการเกษตร
กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ ที่ไดจาย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000.00

13,153.68

36,846.32

50,000.00
13,153.68 36,846.32
12,561,887.00 17,997,185.28 623,447.40

ผลการปฏิบัติงานธุรการและพัสดุป 2548
ฝาย
งานที่ปฏิบัติ
งานธุรการ - ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ลงทะเบียนหนังสือออก
- ถายเอกสาร
- หนังสือรับรอง
- หนังสือคําสั่ง
- การใชหองประชุม

หนวยวัด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
คร้งั

จานวน/
ํ
ป
1,185
701
5,896
20
98
20

งานพัสดุ - จัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา
- เปดซองสอบราคาซื้อ/จาง
- ลงทะเบียนรับ-จายพัสดุ
- ลงทะเบียนบัญชีครุภัณฑ
- จัดทําสัญญาซื้อ/จาง
- จําหนายคุรุภัณฑที่ชํารุด
- จัดทําประวัติซอมบํารุงยานพาหนะ/ครุภัณฑ
- ตอทะเบียนรถยนต/ รถจักรยานยนต

ครั้ง
ครั้ง
เลม
รายการ
ฉบับ
คร้งั
ครั้ง
คัน

780
4
1
3
4
1
48
9

บทคัดยอเอกสารวิชาการ
ป 2543-2547

เอกสารวิชาการฉบับที่ 8/2545

การประมงอวนลากคานถางในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วราภรณ เดชบุญ อํานวย คงพรหม และ สมใจ เวชประสิทธิ์
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
บทคัดยอ
การศึกษาการประมงอวนลากคานถางในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทําการเก็บรวบรวมขอมูลการทํา
ประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนละครั้งตั้งแต เดือนตุลาคม 2541 ถึงเดือนกันยายน 2542 พบวาเรือ
อวนลากคานถางจําแนกเปนเรือขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมีแหลงทําการประมงอยูในอาวนครศรีธรรมราชและบริเวณชายฝง ผลการวิเคราะหพบวาเรืออวนลากคานถางขนาดเล็กที่ทําประมงในเวลากลางวันและ
กลางคืนมีอัตราการจับสัตวนา้ํ ทั้งหมด เทากับ 2.563 และ 2.431 กิโลกรัม/ชั่วโมง องคประกอบสัตวน้ําที่จับ
ไดในเวลากลางวันและกลางคืนมีสัดสวนของกุงมากที่สุดถึงรอยละ 95.46 และ 90.06 อัตราการจับสัตวน้ํา
ทั้งหมดและอัตราการจับกุงที่ทําประมงในเวลากลางวันและกลางคืนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนเรือ
อวนลากคานถางขนาดกลางที่ทําประมงในเวลากลางวันและเวลากลางคืนมีอัตราการจับเทากับ 10.077 และ
10.097 กิโลกรัม/ชั่วโมง องคประกอบสัตวน้ําที่จับไดในเวลากลางวันและกลางคืนมีสัดสวนของกุงมากที่สุด
ถึงรอยละ 47.33 และ 52.28 อัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดที่ทําประมงในเวลากลางวันและกลางคืนไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ แตอัตราการจับกุงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อวนลากคานถางขนาดเล็กที่ทํา
ประมงเวลากลางวันตามฤดูกาล มีอัตราการจับสัตวนา้ํ ทั้งหมดและกุงมากที่สุดในชวงลมมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ แตอัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดและกุงตามฤดูกาลไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนอวนลาก
คานถางขนาดเล็กที่ทําประมงเวลากลางคืนตามฤดูกาลมีอัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดและกุงมากที่สดุ ในชวง
ระหวางลมมรสุม โดยที่อัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดและกุงตามฤดูกาลไมมีความแตกตางกันทางสถิติ อวน
ลากคานถางขนาดกลางที่ทําประมงเวลากลางวันตามฤดูกาลมีอัตราการจับสัตวน้ําทัง้ หมดและกุงมากที่สุด
ในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่อัตราการจับสัตวน้ําทัง้ หมดและกุงตามฤดูกาลมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ สําหรับอวนลากคานถางขนาดกลางที่ทําประมงเวลากลางคืนตามฤดูกาลมีอัตราการจับ
สัตวน้ําทั้งหมดมากที่สุดในชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตอัตราการจับกุงมากที่สุดในชวงระหวางลม
มรสุม โดยที่อัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดและกุงตามฤดูกาลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ขนาดความ
ยาวเฉลี่ยของสัตวน้ําเศรษฐกิจที่จับไดจากเรืออวนลากคานถางทั้งสองขนาดแตกตางกันเล็กนอย และสวน
ใหญมีขนาดเล็กกวาขนาดสัตวน้ําในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ
คําสําคัญ : อวนลากคานถาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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BEAM TRAWL FISHERY IN NAKHON SRI THAMMARAT PROVINCE
Waraporn Dechboon Amnuay Kongprom and Somjai Wechprasit
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wicianchom Rd., Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
ABSTRACT
The study on beam trawl fishery in Nakhon Sri Thammarat province was conducted on monthly
surveys during October 1998 to September 1999 at Nakhon Sri Thammarat province. The result showed
that there were two sizes of beam trawl boat, namely ; small-size and medium-size. Fishing ground of this
gear was around the Nakhon Sri Thammarat Gulf and near shore. The catch rate of small-size which
operated in daytime and nighttime were 2.563 and 2.431 kg/hr . Catch composition of resources by weight
from daytime and nighttime operation were 95.46% and 90.06%. Catch rate of resources and catch rate of
shrimp that operated in daytime and nighttime were not difference. The catch rate of medium size that
operated in daytime and nighttime were 10.077 and 10.097 kg/hr. Catch composition of resources by
weight from daytime and nighttime operation were 47.33% and 52.28%. Catch rate of resources that
operated in daytime and nighttime were not difference but catch rate of shrimps were significantly
difference. The small size that operated in daytime by monsoon, catch rate of resources and shrimps were
high in the Northeast monsoon but catch rate of resources and shrimps were not difference. The small size
that operated in nighttime by monsoon, catch rate of resources and shrimps were high in the intermonsoon
but catch rate of resources and shrimps were not difference. The medium size that operated in day time by
monsoon, catch rate of resources and shrimps were high in the Northeast monsoon and catch rate of
resources and shrimps were significantly difference. For the medium size that operated in nighttime by
monsoon, catch rate of resources was high in the Southwest monsoon but catch rate of shrimps was high
in the intermonsoon. Catch rate of resources and shrimps by monsoon were significantly difference.
The average total length of economic species between the small and medium size were little difference.
Most of the size of economic species were remarkable smaller than size at first mature.
Key words : Beam trawl, Nakhon Sri Thammarat province
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ผลการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลจังหวัดปตตานี
อํานาจ ศิริเพชร หัสพงศ สมชนะกิจ และสมเกียรติ อินทรชู
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
บทคัดยอ
ศึกษาอัตราการจับ ความหลากหลายของชนิดสัตวน้ํา และใชเทคนิค Multivariate analysis
เปรียบเทียบความคลายคลึงขององคประกอบชนิดสัตวน้ํากอนและหลังการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
จังหวัดปตตานี ซึ่งจัดวางแทงคอนกรีตระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2537 การศึกษากระทําในป
2536-2538 โดยสุมตัวอยางสัตวน้ําจากเครื่องมืออวนจมกุง อวนจมปู อวนจมปลาทราย อวนลอยปลาทู เบ็ด
ตกปลา และลอบหมึก รวม 208 เที่ยว พบวา หลังการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล อัตราการจับสัตวน้ําของ
อวนจมปลาทรายเพิ่มขึ้น 5 เทา เครื่องมืออื่นๆ เพิ่มขึ้น 2 เทา ยกเวนเบ็ดตกปลาเพิ่มขึ้น 1.3 เทา จํานวนชนิด
สัตวน้ําที่จับไดเพิ่มขึ้นทุกเครื่องมือ ทั้งนี้การลงแรงประมงจํานวนมากในแหลงอาศัยสัตวทะเลโดยขาดการ
จัดการที่ดีอาจจะเปนสาเหตุทําใหอัตราการจับสัตวน้ําของเครื่องมือบางประเภทไมเพิ่มขึ้นในป 2538 และ
จํานวนชนิดสัตวน้ําที่จับไดลดลง องคประกอบชนิดสัตวน้ํากอนและหลังการจัดสรางจากเครื่องมือประมง
ตางๆ สวนใหญแตกตางกันมาก (Bray-Curtis similarity นอยกวา 60%) สวนอวนจมปลาทราย และลอบหมึก
มีองคประกอบชนิดสัตวน้ํากอนและหลังการจัดสรางฯ คลายคลึงกันมาก
แนวความคิดของชาวประมงตอการจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลในป 2544 ชาวประมงตองการให
มีการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลอีก ทั้งนี้ตองการใหรัฐบาลแกปญหาเรืออวนลาก อวนรุน และอวนลอม
พาณิชย ที่เขามาทําการประมงบริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเลกอนการจัดสรางครั้งตอไป ซึ่งจากการดําน้ํา
สํารวจในป 2538 แมวาพบสัตวน้ําชุกชุมแตพบซากอวนลาก และอวนจมกุงขาดติดแทงคอนกรีตเปนจํานวน
มาก
คําสําคัญ: แหลงอาศัยสัตวทะเล ปะการังเทียม ประมงทะเลพื้นบาน เครื่องมือประมง
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EVALUATION OF ARTIFICIAL REEFS INSTALLED IN PATTANI PROVINCE
Amnaj Siripech, Hassapong Somchanakij and Somkiet Inchu
Southern Marine Fisheries Research and Development Center,
79/1 Wichianchom Rd., BoYang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
ABSTRACT
Catch per unit effort (CPUE), species diversity, catch composition and multivariate analysis by
using Bray-Curtis similarity were used for comparation between before and after the artificial reef
installation in Pattani during 1993-1995. The artificial reef was installed during May to July in 1994.
The 208 catch composition samples from shrimp trammel net, crab gill net, whiting gill net, mackerel gill
net, hook and line and squid trap were collected. The result was found after the artificial reef installation
that catch rate of whiting gill net increased 5 times, and 2 times for other fishing gears except hook and
line increased 1.3 times. The numbers of species were caught by all types of fishing gears increased.
Anyway, high fishing effort as small-scale and commercial fishing activities in the artificial reef area
without suitable management might be a cause of their CPUEs not increase in 1995. While the number of
species decreased in 1995. Catch composition of most fishing gears before and after the artificial reef
installation were different (Bray-Curtis similarity less then 60%) but catch composition of whiting gill net
and squid trap had high similarity.
The attitude of fishermen on the artificial reef management was interviewed in 2001. The result
was found that the fishermen still need more artificial reefs installation. But they need the government
solve the problem of trawlers, push netters and commercial purse seiners in the artificial reef area before
continue the future installation. Diving survey in artificial reef area in 1995 was found that there were not
only high abundance of fish but also a lot of damaged trawler net and shrimp trammel net attached the
concrete blocks.
Key words: artificial reef, small-scale fisheries, fishing gear
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การประมงและทรัพยากรปลากระบอกในแมน้ําตากใบจังหวัดนราธิวาส
วราภรณ เดชบุญ ภัคจุฑา เขมากรณ และ กิ่งกาญจน วิบุญพันธ
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
บทคัดยอ
การศึกษาสภาวะทรัพยากรและการประมงปลากระบอกในแมน้ําตากใบ ไดทําการรวบรวมการทํา
การประมงปลากระบอกในแมน้ําตากใบ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เดือนละครั้ง ในระหวางเดือน
มีนาคม 2541 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2543 พบวาองคประกอบสัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมืออวนลอมติด
ปลากระบอกซึ่งเปนเครื่องมือประมงหลักที่ใชจับปลากระบอกประกอบดวย ปลากระบอกรอยละ 74 ปลา
หนาดินรอยละ 17 ปลาผิวน้าํ อื่นๆ รอยละ 5 ปูรอยละ 3 และกุงรอยละ 1 โดยที่ชนิดของปลากระบอกที่พบ
ไดแก Liza subviridis, L. parsia, L. tade, Valamugil cunnesius, V. speigleri, V. seheli และ V.
buchanani ชนิดของปลากระบอกที่พบวามีปริมาณมากที่สุด คือปลากระบอกขาว V. cunnesius มี
ความสัมพันธระหวางน้ําหนัก(W) กับความยาว(L) แสดงไดในรูปสมการ W = 0.0389 L 2.585 และ
พารามิเตอรการเติบโตของปลากระบอกขาว จะไดคาความยาวอนันต (L ∞ ) = 25.0 เซนติเมตร และ
คาพารามิเตอรการเจริญเติบโต (K) = 1.28 ตอป มีคาสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) = 1.813 ตอป
คาสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) = 7.311 ตอป สัมประสิทธิ์การตายจากการทําประมง (F) = 5.498 ตอป ผล
จากการประเมินผลผลิตและมูลคาแสดงวาการประมงปลากระบอกในแมน้ําตากใบสามารถเพิ่มการลง
แรงงานประมงไดอีก
คําสําคัญ : ปลากระบอก แมน้ําตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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MULLET RESOURCES AND FISHERY IN THE TAKBAI RIVER,
NARATHIWAT PROVINCE
Waraporn Dechboon, Pakjuta Khaemakorn and Kingkan Vibunpant
Southern Marine Fisheries Research and Development Center,
79/1 Wicianchom Rd., BoYang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
ABSTRACT
The study on mullet resources and fishery in the Takbai river, Takbai District , Narathiwat
Province, has been conducted on monthly surveys during March, 1998 to February, 2000. The results of
analysis showed that catches composition of mullet encircling gill net which is the main fishing gear for
mullet, comprised 74% of mullet, 17% of demersal fish, 5% of other pelagic fish, 3% of crab and 1% of
shrimp. Species of mullet from mullet encircling gill net were Liza subviridis, L. parsia, L. tade,
Valamugil cunnesius, V. speigleri, V. seheli and V. buchanani. Dominant species was Valamugil
cunnesius . Length-weight relationships is presented by equation W = 0.0389L2.585. The asymptotic
length (L ∞ ) is estimated to 25.0 cm , K = 1.28 per year , M = 1.813 per year , Z = 7.311 per year ,
F = 5.498 per year. The results of assessment yield and value pointed out that the mullet fisheries can
increase effort.
Key words : Mullet, Takbai River, Narathiwat Province
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ชนิดและการแพรกระจายของปลาวัยออน ภายในเขตทะเลชายฝง
10 กิโลเมตร ของจังหวัดสงขลา
นิรชา สองแกว1 อุทิศ โชติธรรมโม1 และ สุชาติ รัตนเรืองสี2
1
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
2
ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ถ. กาญจนวนิช ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๖๐
บทคัดยอ
สํารวจชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของปลาวัยออนภายในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร ของ
จังหวัดสงขลา โดยรวบรวมตัวอยางดวยถุงแพลงกตอน Marutoku type B ระหวางเดือนมีนาคมถึงกันยายน
พ.ศ. 2542 รวม 6 เที่ยวเรือ รวบรวมปลาวัยออนไดจํานวน 4,013 ตัว จําแนกได 22 วงศ ปลาวัยออนที่พบ
เสมอและมีปริมาณมากที่สุด คือ วงศ Gobiidae (53.45%) รองลงมาไดแก วงศ Clupeidae (8.61%)
Leiognathidae (8.43%) Engraulidae (7.99%) Callionymidae (4.87%), Apogonidae (3.83%) และวงศ
Carangidae (1.43%) ปลาวัยออนที่พบปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม คือ วงศ Gobiidae
Leiognathidae Engraulidae Callionymidae และวงศ Apogonidae สวนปลาวัยออนวงศ Clupeidae และวงศ
Carangidae มีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน ตามลําดับ ปลาวัยออนวงศ Clupeidae มี
การแพรกระจายหนาแนนบริเวณชายฝงของอําเภอสทิงพระ ปลาวัยออนวงศ Engraulidae Callionymidae
และ Carangidae มีการแพรกระจายหนาแนนบริเวณตอนบนของปากทะเลสาบสงขลา ปลาวัยออนวงศ
Leiognathidae และวงศ Apogonidae มีการแพรกระจายหนาแนนบริเวณตอนลางของปากทะเลสาบสงขลา
สําหรับปลาวัยออนวงศ Gobiidae มีความหนาแนนมากทีส่ ุด และมีการแพรกระจายทัว่ บริเวณ
คําสําคัญ : ปลาวัยออน ชนิด การแพรกระจาย จังหวัดสงขลา
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KINDS AND DISTRIBUTION OF FISH LARVAE WITHIN
10 KILOMETRE INSHORE AREA OF SONGKHLA PROVINCE,
SOUTHERN GULF OF THAILAND
Niracha Songkaew1 Utit Chotithammo1 and Suchart Rattanaruangsri2
1
Southern Marine Fisheries Research and Development Center,
79/1, Wichianchom Rd., Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
2
Songkhla Marine and Coastal Resources Research Center,
Karnjanawanich Rd., Phawong, Muang, Songkhla 90100, Thailand
ABSTRACT
Kinds and distribution of fish larvae within 10 km inshore area of Songkhla province, Southern
Gulf of Thailand were determined by collecting samples using a plankton net Marutoku type B for 6 trips
from March to September 1999. A total of 4,013 fish larvae was caught, comprised 22 families. Gobiidae
(53.45%) was the most dominant family followed by Clupeidae (8.61%), Leiognathidae (8.43%),
Engraulidae (7.99%), Callionymidae (4.87%), Apogonidae (3.83%) and Carangidae (1.43%) respectively.
The mean density of Gobiidae, Engraulidae, Leiognathidae, Callionymidae and Apogonidae were highest
in July while the mean density of Clupeidae and Carangidae were highest in March and June, respectively.
The Clupeidae was highly distributed in shore line of Satingpra district. The Engraulidae, Callionymidae
and Carangidae were highly distributed in the upper of mouth of Songkhla lake while Leiognathidae and
Apogonidae were highly ditributed in the lower of mouth of Songkhla lake. The Gobiidae was highest
density and widely distributed in the study area.
Key words : Fish larvae, kind, distribution, Songkhla
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การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา
อํานวย คงพรหม1 วิรัตน สนิทมัจโร1 วิชาญ ชูสุวรรณ2 และ นิภล จันทขวัญ2
1
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
2
ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ถ. กาญจนวนิช ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๖๐
บทคัดยอ
สํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา ในเวลากลางคืน ป
2542 โดยเรืออวนลากแผนตะเฆขนาดเล็กความยาวเรือ 10 เมตร ขนาดตาอวนกนถุง 22.22 มิลลิเมตร โดย
แบงเขตสํารวจจากเสนขอบน้ําชายฝงเปนระยะหางฝง 0-3, 3-5 และ 5-10 กิโลเมตร ทําการลากอวนจํานวน
120 ครั้ง ในระหวางเดือนมีนาคม-กันยายน 2542 พบวาเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร มีอัตราการจับ
สัตวน้ําทั้งหมดสูงสุดเทากับ 28.821 กก./ชม. รองลงมาคือเขตสํารวจระยะหางฝง 3-5 กิโลเมตร และเขต
สํารวจระยะหางฝง 5-10 กิโลเมตร มีอัตราการจับ 25.512 และ 18.359 กก./ชม. ตามลําดับ โดยมีอัตราการจับ
สัตวน้ําทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 23.580 กก./ชม. ประกอบดวยกลุมกุง 4.772 กก./ชม. (20.24%) ปลาหนาดิน
4.671 กก./ชม. (19.81%) หมึก 1.258 กก./ชม. (5.33%) ปลาผิวน้ํา 0.432 กก./ชม. (1.83%) สัตวน้ําอื่นๆ 0.289
กก./ชม. (1.23%) ปู 0.162 กก./ชม. (0.69 %) และปลาเปด 11.996 กก./ชม. (50.87%) โดยที่อัตราการจับเฉลี่ย
ของกลุมปลาหนาดิน ปลาผิวน้ํา หมึก และสัตวน้ําอืน่ ๆ ระหวางเขตสํารวจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(p>0.05) สวนสัตวน้ํากลุม กุง ปู และปลาเปดมีอัตราการจับเฉลี่ยระหวางเขตสํารวจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) สัตวน้ําที่จับไดทุกเขตสํารวจมีขนาดเล็กกวาขนาดความยาวแรกสืบพันธุ และมีความยาว
แตกตางกันเล็กนอยในแตละเขตสํารวจ
คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวน้ํา เขตทะเลชายฝง อวนลากแผนตะเฆ จังหวัดสงขลา
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SURVEY ON MARINE RESOURCES IN 10 KILOMETERS, INSHORE AREA,
SONGKHLA PROVINCE
Amnuay Kongprom1 Wirat Sanitmajjaro1 Wichan Chusuwan2
and Nibhond Chantakhuan2
1
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wichianchom Rd., Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
2
Songkhla Marine and Coastal Resources Research Center
Karnjanawanich Rd., Pawong, Muang, Songkhla 90260, Thailand
ABSTRACT
The night time survey on marine resources in 10 kilometers inshore area of Songkhla province
was conducted by small otterboard trawler (boat length 10 m) with 22.22 millimeters of codend mesh size.
The 120 survey hauls were conducted during March-September 1999 in 0-3, 3-5 and 5-10 km areas from
shoreline. The highest catch rate was 28.821 kg/hr in 0-3 km while the catch rate in 3-5 km and 5-10 km
areas from shoreline were 25.512 kg/hr and 18.539 kg/hr, respectively. The average catch rate was 23.580
kg/hr, which was composed of shrimps 4.772 kg/hr (20.24 %), demersal fish 4.671 kg/hr (19.81 %),
cephalopods 1.258 kg/hr (5.33 %), pelagic fish 0.432 kg/hr (1.83 %), miscellaneous species 0.289 kg/hr
(1.23 %), crabs 0.162 kg/hr (0.69 %) and trash fish 11.996 kg/hr (50.87 %). The average catch rate of
demersal fish, pelagic fish, cephalopod and miscellaneous species were non-significantly difference among
areas (p>0.05) while the average catch rate of shrimps, crabs and trash fish was significant (p<0.05).
The measured lengths of fish were smaller than size at first mature and slightly different of length.
Key words : Marine resources, inshore area, otterboard trawler, Songkhla province
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ชีววิทยาการแพรขยายพันธุของปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) บริเวณอาวไทยตอนลาง
สุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล1 และ ทวีป บุญวานิช2
1
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
2
กลุมวิชาการ สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
บทคัดยอ
ศึกษาชีววิทยาการประมงของปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) บริเวณอาวไทยตอนลางโดยการสุม
ตัวอยางปลาสีกุนบั้งจากเรือประมงอวนลอมจับที่ทาเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา
และจังหวัดปตตานี
ระหวางเดือนมกราคม 2538 ถึงเดือนธันวาคม 2539 พบขนาดความยาวตลอดลําตัวของปลาสีกุนบั้งระหวาง
9.0–29.0 เซนติเมตร จากการศึกษาการเติบโตไดคาขนาดความยาวอนันต (L∞) เทากับ 28.4 เซนติเมตร และ
คาสัมประสิทธิ์การเติบโต (K) เทากับ 1.81 ตอป ผลการวิเคราะหหาจํานวนปลาสีกุนบั้งโดยใชฐานขอมูล
ความยาว พบวามีปลาสีกุนบั้งขนาดความยาว 6.0 เซนติเมตร เขามาในแหลงทําการประมงเทากับ 134.4 ลาน
ตัว ซึ่งจะถูกจับและตายไปตามธรรมชาติ โดยเปนปลาเพศเมียที่เจริญพันธุ 6.6 ลานตัว และมีไขเปนจํานวน
1,547.6 พันลานฟอง จากสมมติฐานกรณีใหลดระดับการลงแรงการประมงลงรอยละ 40 และเริ่มจับปลาสีกุน
บั้งที่ขนาดความยาว 19.8 เซนติเมตร (ขนาดแรกเริ่มวัยเจริญพันธุ) ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
การแพรขยายพันธุพบวาจะเปนปลาเพศเมียที่เจริญพันธุเพิ่มเปน 16.5 ลานตัว มีไขจาํ นวน 4,429.6 พันลาน
ฟอง (เพิ่มขึ้นรอยละ 186.2) กรณีใหลดระดับการลงแรงการประมงลงรอยละ 40 อยางเดียว พบวาจะมีจํานวน
ไข 2,642.6 พันลานฟอง (รอยละ 70.8) และกรณีใหเริ่มจับปลาสีกุนบั้งที่ขนาดความยาว 19.8 เซนติเมตร
อยางเดียว พบวาจะมีจํานวนไข 3,648.8 พันลานฟอง (รอยละ 135.8)
คําสําคัญ: ปลาสีกุนบั้ง ชีววิทยาการแพรขยายพันธุ อาวไทยตอนลาง
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REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE ONE-FINLET SCAD (Atule mate)
IN THE SOUTHERN GULF OF THAILAND
Suwantana Tossapornpitakul1 and Taweep Boonwanich2
1
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wichianchom Rd., Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
2
Technical Unit, Marine Fisheries Research and Development Bureau
Kasetsart Campus, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
ABSTRACT
The data for reproductive biology study of the one-finlet scad (Atule mate) caught by purse seine
in the Southern Gulf of Thailand were collected from Songkhla and Pattani Fishing Ports between January
1995 to December 1996. The total length varied from 9.0-29.0 cm. The growth parameter, asymptotic
length (L∞) was 28.4 cm while growth coefficient (K) was 1.81 year-1. By the length-base analysis,
the recruitment of the fish with 6 cm in total length that came into the fishing ground was 134.4 million
fishes that would be decreased by being caught and natural dead. Of those, 6.6 million fishes were mature
female with 1,547.6 billion reproductive eggs. In case of the decreasing fishing effort 40 % combining
with 19.8 cm in total length of fish at first capture (first mature female), it could increase 16.5 million
mature female with 4,429.6 billion reproductive eggs (186.2 % increased). In case of the decreasing
fishing effort 40 % only, it could increase 2,642.6 billion reproductive eggs (70.8 %) and when the first
capture at 19.8 cm in total length only, it could increase 3,648.8 billion reproductive eggs (135.8 %).
Key words: One-finlet scad, reproductive biology, Southern Gulf of Thailand
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การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร
บริเวณจังหวัดสงขลา ในเวลากลางวัน
วิรัตน สนิทมัจโร1 อํานวย คงพรหม1 วิชาญ ชูสุวรรณ2 และ กิ่งกาญจน วิบุญพันธ1
1
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ. วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
2
ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ถ. กาญจนวนิช ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๖๐
บทคัดยอ
สํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา ในเวลากลางวัน ป
2543 โดยเรืออวนลากแผนตะเฆขนาดเล็กความยาว 10 เมตร ขนาดตาอวนกนถุง 22.22 มิลลิเมตร โดยแบง
เขตสํารวจเปนระยะหางฝง 0-3, >3-5 และ >5-10 กิโลเมตร จากเสนขอบน้ําชายฝง ทําการลากอวนจํานวน
105 ครั้ง ในระหวางเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2543 พบวาอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดอยูในเขตสํารวจระยะหางฝง
0-3 กิโลเมตร (39.98 กก./ชม.) รองลงมาคือ เขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 กิโลเมตร (21.57 กก./ชม.) และเขต
สํารวจระยะหางฝง >5-10 กิโลเมตร (15.75 กก./ชม.) โดยมีอัตราการจับรวมทุกเขตเฉลี่ยเทากับ 25.73 กก./
ชม. ประกอบดวยปลาหนาดิน 2.53 กก./ชม. หมึก 1.48 กก./ชม. ปลาผิวน้ํา 0.61 กก./ชม. สัตวน้ําอื่นๆ 0.44
กก./ชม. กุง 0.38 กก./ชม. ปู 0.22 กก./ชม. และปลาเปดแท 20.07 กก./ชม. โดยอัตราการจับเฉลี่ยของกลุม
ปลาหนาดิน ปลาผิวน้ํา หมึก กุง และปู ระหวางเขตสํารวจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
สวนสัตวน้ําอืน่ ๆ และปลาเปดมีอัตราการจับเฉลี่ยระหวางเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร กับเขต
สํารวจระยะหางฝง 5-10 กิโลเมตร มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) สัตวน้ําที่จับได
สวนใหญมีขนาดเล็กและใกลเคียงกันในทุกเขตสํารวจ
คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวน้ํา เขตทะเลชายฝง อวนลากแผนตะเฆ จังหวัดสงขลา
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DAYTIME SURVEY ON MARINE RESOURCES IN 10 KILOMETERS
INSHORE AREA, SONGKHLA PROVINCE
Wirat Sanitmajjaro1, Amnuay Kongprom1, Wichan Chusuwan2
and Kingkan Vibunpant1
1

Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wichianchom Rd., Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
2
Songkhla Marine and Coastal Resources Research Center
Karnjanawanich Rd., Pawong, Muang, Songkhla 90260, Thailand
ABSTRACT
The daytime survey on marine resources in 10 kilometers inshore area of Songkhla province
was conducted by small otterboard trawler (boat length 10 m) with 22.22 mm of cod end mesh size. The
105 survey hauls were conducted during March-August 2000 in 0-3, >3-5 and >5-10 km areas from
shoreline. The highest average catch rate (CPUE) was 39.98 kg/hr in 0-3 km area. The CPUE in >3-5 km
and >5-10 km areas from shoreline were 21.57 kg/hr and 15.75 kg/hr, respectively. The overall average
CPUE was 25.73 kg/hr, which was composed demersal fish 2.53 kg/hr, cephalopods 1.48 kg/hr, pelagic
fish 0.61 kg/hr, miscellaneous species 0.44 kg/hr, shrimps 0.38 kg/hr, crabs 0.22 kg/hr and trash fish 20.07
kg/hr. The average CPUE of groups of demersal fish, pelagic fish, cephalopods, shrimps and crabs were
non-significant difference among areas (p>0.05) while the average CPUE of groups of miscellaneous
species and trash fish were significant (p<0.05) between 0-3 km area and >5-10 km area from shoreline.
The measured lengthes of fish were small and slightly different.
Key words : Marine resources, inshore area, otterboard trawler, Songkhla province
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การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําของเรือสํารวจประมงในอาวไทย
วิรัตน สนิทมัจโร1 คณิต เชื้อพันธุ2 ปยะโชค สินอนันต3
วัฒนา ฉิมแกว4 สิชล หอยมุข5 และ ปยวรรณ ไหมละเอียด2
1
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
2
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
3
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๐
4
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๒๐
5
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน ตําบลวิชติ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
บทคัดยอ
เปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําของเรือสํารวจประมง ที่ปฏิบัติงานสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขต
พื้นที่อาวไทย (เรือประมง 1 2 9 และ 12) ทําการลากอวนเปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําโดยคาปริมาณการ
จับตอหนวยการลงแรงประมง (Catch per Unit Effort, CPUE) ดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆมาตรฐาน
แบบเยอรมัน ขนาดตาอวนกนถุง 2.50 ซม. ในเวลากลางวัน ครั้งแรกระหวางเรือประมง 2 กับเรือประมง 12
จํานวน 10 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2546 พบวา เรือประมง 2 มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 10.19±9.71 กก./ชม.
และเรือประมง 12 มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 11.09±3.95 กก./ชม. โดยอัตราการจับเฉลี่ยของเรือสํารวจทั้ง 2
ลํา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) และครั้งที่ 2 เปรียบเทียบระหวางเรือประมง 2 กับเรือประมง 1
และประมง 9 จํานวน 7 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2546 พบวาเรือประมง 2 มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ
45.86±13.13 กก./ชม. เรือประมง 1 มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 53.98±21.50 กก./ชม. และเรือประมง 9 มี
อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 39.27±9.54 กก./ชม. โดยอัตราการจับเฉลี่ยของเรือสํารวจทั้ง 3 ลํา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (P>0.05)
คําสําคัญ : อัตราการจับสัตวน้ํา เรือสํารวจประมง อวนลากแผนตะเฆ
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Wirat Sanitmajjaro1, Kanit Cheuapun2, Piyachok Sinanant3, Watthana Chimkaew4,
Sichon Hoimuk5 and Piyawan Maila-iad2
1
Southern Marine Fisheries Research and Development Center, Bo Yang, Muang,
Songkhla Province 90000
2
Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center, Bang Phueng,
Phra Pradaeng, Samut Prakan Province 10130
3
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center, Phe, Muang,
Rayong Province 21160
4
Central Marine Fisheries Research and Development Center, Paknum, Muang,
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ABSTRACT
Catch rate of fishing gear operated by marine research vessel Pramong 1, Pramong 2, Pramong 9
and Pramong 12 were conducted in the Gulf of Thailand. Standardization were determined by comparing
catch per unit effort (CPUE) from the standard otterboard trawler with 2.50 cm mesh size in day time.
The first time were done 10 hauls on January 2003 between Pramong 2 and Pramong 12. The average
catch were 10.19±9.71 and 11.09±3.95 kg/hr respectively and non significant (P>0.05). The second were
taken 7 hauls on April 2003 between Pramong 2, Pramong 1 and Pramong 9. The average catch were
45.86±13.13, 53.98±21.50 and 39.27±9.54 kg/hr respectively and non significant (P>0.05).
Key words : Catch rate, marine research vessel, otterboard trawler
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การสํารวจทรัพยากรปลาหนาดินดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ บริเวณอาวไทยตอนลาง
วิรัตน สนิทมัจโร1 อํานวย คงพรหม1 วิชาญ ชูสุวรรณ2 และ สมใจ เวชประสิทธิ์1
1
ศูนยวิจยั และพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
2
ศูนยวิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ถ. กาญจนวนิช ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๖๐
บทคัดยอ
สํารวจทรัพยากรปลาหนาดินบริเวณอาวไทยตอนลางโดยเรือประมง 9 ดวยเครื่องมืออวนลากแผน
ตะเฆ ขนาดตาอวนกนถุง 40 มิลลิเมตร ในเขตสํารวจที่ 7 8 และ 9 ครอบคลุมระดับความลึกน้าํ
10-50 เมตร ในระหวางเดือนกุมภาพันธ-กันยายน 2544 จํานวน 70 ครั้ง พบอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 5.32
กก./ชม. ปลาหนาดินชนิดเดนประกอบดวย วงศปลาแพะ (Mullidae) รอยละ 16.55 วงศปลาตาโต
(Priacanthidae) รอยละ 16.17 วงศปลาทรายขาว (Scolopsidae) รอยละ 15.22 วงศปลาทรายแดง
(Nemipteridae) รอยละ 12.78 และวงศปลาปากคม (Synodontidae) รอยละ 12.41 อัตราการจับเฉลี่ยในแตละ
เขตสํารวจไมแตกตางกัน
อัตราการจับเฉลี่ยในแตละระดับความลึกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05) โดยที่ระดับความลึก 31-40 เมตร มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 7.90 กก./ชม. อัตราการจับเฉลี่ย
รายเดือนมีคาเทากับ 4.11 4.57 7.63 และ 4.60 กก./ชม. ในเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม กรกฎาคม และ
กันยายน ตามลําดับ ปลาหนาดินที่จับไดมีการแพรกระจายความยาวเปนชวงกวางสวนใหญมีขนาดเล็กกวา
ผลการสํารวจที่ผานมาเล็กนอย มีอัตราการหลุดลอดจากอวนกนถุงขนาดตาอวน 40 มิลลิเมตร เขาสูอวนคลุม
กนถุงขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร เทากับ รอยละ 7.16 ประกอบดวยปลาแพะ (Upeneus sundaicus) รอยละ
21.95 ปลาแพะ (U. sulphureus) รอยละ 14.63 ปลาแพะ (U. bensasi) รอยละ 14.63 ปลาทรายแดง
(Nemipterus mesoprion) รอยละ 12.19 ปลาทรายขาว (Scolopsis taeniopterus) รอยละ 7.32 และปลาหนา
ดินอื่นๆ รอยละ 36.60
คําสําคัญ : ปลาหนาดิน อาวไทยตอนลาง อวนลากแผนตะเฆ การหลุดลอด
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DEMERSAL FISH RESOURCES SURVEY IN THE SOUTHERN
GULF OF THAILAND BY OTTER BOARD TRAWLER
Wirat Sanitmajjaro1 Amnuay Kongprom1 Wichan Chusuwan2
and Somjai Vechprasit1
1
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wichianchom Rd., Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
2
Songkhla Marine and Coastal Resources Research Center
Karnjanawanich Rd., Pawong, Muang, Songkhla 90260, Thailand
ABSTRACT
The demersal fish resources survey was carried out in the area VII-IX of The Southern Gulf
of Thailand by otter board trawler (research vessel Pramong 9) with 40.00 millimeter of codend mesh size.
The 70 survey hauls were conducted during February-September 2001 covering the depth zone of 10-50
meters. The average catch rate was 5.32 kg/hr. The dominant families were Mullidae (16.55%),
Priacanthidae (16.17%), Scolopsidae (5.22%), Nemipteridae (12.78%) and Synodontidae (12.41%). The
average catch rates were non-significantly different among areas (p>0.05). The average catch rates
according by depth of water were significantly different (p<0.05). The highest catch rate was 7.90 kg/hr in
the water depth of 31-40 meters. The average catch rates by month were 4.11, 4.57, 7.63 and 4.60 kg/hr in
February, May, July and September, respectively. The lengths of demersal fish in this study were slightly
smaller than those in previous surveys. The escapement through 40 millimeter-mesh size codend was 7.16
%. Species composition of demersal fish passing through codend was Upeneus sundaicus (21.95%),
U. sulphureus (14.63%), U. bensasi (14.63%), Nemipterus mesoprion (12.19%), Scolopsis taeniopterus
(7.32 %) and miscellaneous demersal fish (36.60%)
Key words : Demersal fish, Southern Gulf of Thailand, otter board trawler, escapement
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การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดปตตานี
ในเวลากลางวัน
สุวรรณทนา ทศพรพิทักษกลุ 1 อํานวย คงพรหม1 วิรัตน สนิจมัจโร1 และ นิภล จันทขวัญ2
1
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถนนวิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
2
ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ถนนกาญจนวานิช ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๖๐
บทคัดยอ
การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดปตตานี ในเวลา
กลางวัน ป 2543 โดยเรืออวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือ 10 เมตร แบงเขตสํารวจจากเสนขอบน้ํา
ชายฝงเปนระยะหางฝง 0-3 >3-5 และ >5-10 กิโลเมตร ทําการลากอวนในระหวางเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม
2543 พบวาเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร มีอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยสูงสุด 28.251 กก./ชม. รองลงมา
เปนเขตสํารวจระยะหางฝง >5-10 กิโลเมตร และ >3-5 กิโลเมตร ซึ่งมีอัตราการจับเฉลี่ยคือ 16.867 กก./ชม.
และ 14.676 กก./ชม. ตามลําดับ สําหรับอัตราการจับเฉลี่ยในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร มีคาเทากับ
19.956 กก./ชม. ประกอบดวยกลุมปลาหนาดิน 6.613 กก./ชม. ปลาหมึก 1.122 กก./ชม. สัตวนา้ํ อื่นๆ 0.369
กก./ชม.ปลาผิวน้ํา 0.308 กก./ชม. กุง 0.277 กก./ชม. ปู 0.213 กก./ชม. และปลาเปดแท 11.054 กก./ชม.
โดยที่อัตราการจับเฉลี่ยของกลุมปลาผิวน้ํา กุง ปู และสัตวน้ําอืน่ ๆ ระหวางเขตสํารวจไมแตกตางกัน
(p>0.05) สวนกลุมปลาหนาดิน ปลาหมึก และปลาเปดแทมีอัตราการจับเฉลี่ยระหวางเขตสํารวจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ขนาดของสัตวน้ําที่จับไดมแี นวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะหางฝง แตมีขนาดเล็กกวา
ขนาดความยาวแรกเริ่มเจริญพันธุ
คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวน้ํา เขตทะเลชายฝง อวนลากแผนตะเฆ จังหวัดปตตานี
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DAYTIME SURVEY ON MARINE RESOURCES IN 10 KILOMETERS,
INSHORE AREA, PATTANI PROVINCE
Suwantana Tossapornpitakkul1 Amnuay Kongprom1 Wirat Sanitmajjaro1
and Nibhond Chantakhuan2
1
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wichianchom Rd.,Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
2
Songkhla Marine and Coastal Resources Research Center
Karnjanawanich Rd., Pawong, Muang, Songkhla 90260, Thailand
ABSTRACT
The daytime survey on marine resources in 10 kilometers, inshore area of Pattani province was
operated by small otterboard trawler (boat length 10 m). The 87 hauls were conducted during MarchSeptember 2000 in 0-3, >3-5 and >5-10 km areas from shoreline.The highest catch rate was 28.251 kg/hr
in 0-3 km areas while the catch rate in 5-10 and 3-5 km from shoreline were 16.867 kg/hr and 14.676
kg/hr, respectively. The average catch was 19.956 kg/hr, which was composed of demersal fish 6.613
kg/hr, cephalopod 1.122 kg/hr, miscellaneous species 0.369 kg/hr, pelagic fish 0.308 kg/hr, shrimp 0.277
kg/hr, crab 0.213 kg/hr and true trash fish 11.054 kg/hr. The average catch rate of pelagic fish, shrimp,
crab and miscellaneous species were not significant among areas (p>0.05) while the average catch of
demersal fish, cephalopod and true trash fish were significant (p<0.05). The trend of mean lengths were
increase by distance from shoreline but they were smaller than size at first mature.
Key words : Marine resources, inshore area, otterboard trawler, Pattani Province

รายงานความกาวหนา

รหัสทะเบียนวิจัย 43 43 2 14 06 09 2 198 046

สภาวะทรัพยากรและการประมงปูมา ในแมน้ําตากใบ
วราภรณ เดชบุญ ภัคจุฑา เขมากรณ และกิ่งกาญจน วิบุญพันธ
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ. วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
บทคัดยอ
ศึกษาสภาวะทรัพยากรและการประมงปูมา (Portunus pelagicus) ในแมน้ําตากใบ โดยรวบรวม
ขอมูลระหวางเดือนมกราคม 2541 ถึงมีนาคม 2543 พบวา องคประกอบสัตวน้ําที่จบั ได ประกอบดวย ปูมา
รอยละ 89.05 ปลารอยละ 6.25 ปูอื่นๆ รอยละ 4.39 และสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ รอยละ 0.31 อัตรา
การจับปูมาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม เทากับ 5.124 – 5.619 กิโลกรัม/ลํา/วัน และอัตราการจับปูมา
ต่ําสุดในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เทากับ 1.097 – 1.135 กิโลกรัม/ลํา/วัน ความสัมพันธระหวางความ
กวางของกระดองปูมากับน้าํ หนัก แสดงไดในรูปสมการ W = 0.000109L 2.9209 และพารามิเตอรการเติบโต
ของปูมา จะไดคา L∞ = 22.20 ซม. และคา K =1.77 ตอป
คําสําคัญ : ปูมา แมน้ําตากใบ จังหวัดนราธิวาส

THE STATUS OF BLUE SWIMMING CRAB ( Portunus pelagicus ) RESOURCE
AND FISHERIES IN THE TAKBAI RIVER
Waraporn Dechboon, Pakjuta Khaemakorn and Kingkan Vibunpant
Southern Marine Fisheries Research and Development Center,
79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
ABSTRACT
The status of blue swimming crab (Portunus pelagicus) resource and fisheries in Takbai
river was studied by collecting data during January 1998 – March 2000. The result of analysis showed
that catches composition comprised blue swimming crab 89.05%, fish 6.25%, other crab 4.39% and
other invertebrate 0.31% . The highest average catch of blue swimming crab was in February – March
( 5.124 – 5.619 kg/boat/day ). The lowest average catch of blue swimming crab was in October –
September ( 1.097 – 1.135 kg/boat/day ). Length – weight relationships is presented by equation
W = 0.000109L 2.9209. The asymptotic length ( L∞ ) is estimated to 22.20 cm , K =1.77 per year.
Key words : Blue swimming crab, Portunus pelagicus, Takbai River, Narathiwat Province

คํานํา
ปูมา (blue swimming crab) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Portunus pelagicus เปนปูทะเลชนิดหนึ่งที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ พบทั่วไปในจังหวัดชายทะเลของอาวไทย บริเวณชายฝงที่ระดับน้ําไมลึกนัก ชอบ
อาศัยอยูบนพืน้ ที่เปนทรายหรือโคลนปนทราย ในป 2539 ปริมาณปูมาที่จับไดจากอาวไทย 36,219 ตัน คิด
เปนมูลคา 1,539 ลานบาท ไดจากเครื่องมืออวนจมปู รอยละ 61.87 เครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ รอยละ
28.20 นอกจากนั้นไดจากเครื่องมือลอบปู อวนรุน และเครื่องมืออื่นๆ (กรมประมง, 2542)
แมน้ําตากใบอยูในพื้นที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนแหลงน้ําลักษณะคลายแองน้ํา จาก
การสํารวจชนิด ความชุกชุม และการแพรกระจายของสัตวน้ําในแมน้ําตากใบ โดยใชอวนทับตลิ่ง พบสัตวน้ํา
หลายชนิด และปูมาเปนหนึ่งในหลายชนิดนั้น (พูนสิน และคณะ, 2528) ชาวประมงพื้นบานที่อาศัยอยู
โดยรอบแมน้ําตากใบไดนําปูมาขึ้นมาใชประโยชนโดยเครื่องมือประมงอวนจมปู และลอบปู ซึ่งศักยการ
ผลิตปูมาในแมน้ําและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณปูมา ตลอดจนสภาวะการประมงปูมาในแมน้ําตากใบยัง
ไมมีการศึกษามากอน ดังนัน้ การศึกษาสภาวะทรัพยากรและการประมงปูมากอใหเกิดผลดีคือ ทําใหทราบถึง
แนวทางการศึกษาชีวประวัติ พลวัตประชากร และการจัดการทรัพยากรปูมาในแมน้ําตากใบเพื่อใหการใช
ประโยชนทรัพยากรปูมาในแมน้ําตากใบยัง่ ยืนสืบไป

1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค
ศึกษาสภาวะการประมงปูมา ในแมน้ําตากใบ
ศึกษาอัตราการจับตอหนวยการลงแรงประมงดวยเครื่องมืออวนจมปู
ศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับความกวางของกระดอง
ศึกษาพารามิเตอรการเติบโต

วิธีดําเนินการ
1. พื้นที่ดําเนินการศึกษา บริเวณแมน้ําตากใบในพืน้ ที่ ตําบลศาลาใหม และตําบลเจะเห อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส (รูปที่ 1)
2. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตมีนาคม 2541 – กุมภาพันธ 2543
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการรวบรวมขอมูลจากอวนจมปูในแมนา้ํ ตาก-ใบ ตามจุดรับซื้อสัตวน้ําทุก
เดือนๆ ละประมาณ 5 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สอบถามชาวประมงอวนจมปูถึงขนาดเครื่องมือประมง แหลงทําการประมง การลงแรงงาน
ประมง และจํานวนเรืออวนจมปูที่เขามาขายสัตวน้ําที่ทาขึ้นสัตวน้ําในแตละเดือน
3.2 สุมตัวอยางสัตวน้ําจากเครื่องมืออวนจมปู จําแนกชนิด ชั่งน้ําหนัก (กก.) และวัดความยาว
(ซม.) ของสัตวน้ําในแตละเดือน
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รูปที่ 1 พื้นที่ศกึ ษาและแหลงทําประมงอวนจมปูบริเวณแมน้ําตากใบ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
3.3 สุมตัวอยางปูมา จําแนกเพศวัดความกวางกระดอง (CL, ซม.) ชั่งน้ําหนัก (W, กรัม) ของปูมา
แตละตัว
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงงานประมง (CPUE) มีหนวยเปนกิโลกรัม/ลํา/
วัน ของอวนจมปู
4.2 ประเมินปริมาณการจับสัตวน้ําแตละชนิดในแตละเดือน โดยผลคูณของ CPUE ดวย จํานวน
เที่ยวเรือที่ออกทําการประมงในเดือนนั้น
4.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (L) กับน้ําหนัก (W) อยูในรูปสมการตาม
Ricker (1975)
W = aLb
4.4 การศึกษาพารามิเตอรการเติบโต
การวิเคราะหหาคาขนาดความยาวสูงสุด (asymptotic length, L∞) และสัมประสิทธิ์การเติบโต
(growth coefficient, K) ในสมการการเจริญเติบโตของ von Bertalanffy (1938) จากขอมูลการกระจาย
ความถี่ขนาดความกวางของกระดองในแตละเดือน ตามวิธี ELEFAN I (Pauly, 1987) ซึ่งมีอยูในโปรแกรม
FISAT (Gayanillo et al., 1996) โดยอาศัยการกําหนดคาประมาณของ L∞ และ K เริ่มตนแลวประมวลผลได
คาที่เหมาะสมกับขอมูล

N

N

การประมาณคา L∞ ไดจากขอมูลการกระจายขนาดความกวางกระดองโดยรวมตลอดระยะการ
สํารวจ 2 ป นํามาวิเคราะหหาคา L∞ โดยวิธีของ Powell – Wetherall ( Wetherall et al.,1987 อางตาม Sparre
and Venema ,1998 ) ในการประมาณคา K ใชคาจากรายงานของสุเมธ (2527) รายงานไววา K = 0.174 และ
0.292 ตอเดือน ซึ่งจะใชเปนคาเริ่มตนโดยประมาณเพื่อประมวลผลหาคาที่เหมาะสมตอไปโดยวิธี ELEFAN I
ผลการศึกษาและวิจารณผล
1. สภาวะการประมงปูมาในแมน้ําตากใบ
เครื่องมือประมงหลักที่ทําการประมงปูมาในแมน้ําตากใบคือ อวนจมปู ออกทําการประมงเที่ยว
ละหนึ่งวัน สวนใหญมักทําประมงในเวลากลางคืน สามารถทําการประมงไดเต็มทีป่ ระมาณ 30 วันตอเดือน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ และปริมาณสัตวน้ําทีจ่ ับได ชวงที่จบั สัตวน้ําไดนอ ยชาวประมงจะไมออก
ทําการประมง นอกจากนี้แลวในชวงที่อาวไทยมีคลื่นลมแรง ชาวประมงไมสามารถออกทําการประมงใน
ทะเลได ก็จะเขามาทําการประมงในแมน้ํามากขึ้น
การทําประมงอวนจมปูมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขนาดเรือและเครื่องยนต ที่ใชทําการประมงอวนจมปูมาในแมนา้ํ ตากใบ ใชทงั้ เรือที่มีและ
ไมมีเครื่องยนต มีขนาดความยาวเรือ 4-8 เมตร ขนาดเครื่องยนต 5-8 แรงมา
1.2 อวนจมปู ที่ชาวประมงใชในแมน้ําตากใบมีจํานวน 2-10 ผืน/ลํา ซึ่งมีความยาวผืนละ 100 140 เมตร เนื้ออวนเปนอวนเอ็น ขนาดตา 50 70 75 80 85 และ 90 มิลลิเมตร ลึก 25 ตา
1.3 ลักษณะการทําประมง ใชคนทําการ 1-2 คน โดยชาวประมงจะนําเรือออกไปยังแหลงที่จะ
ทําการประมงในตอนเย็น (16.00 – 18.00 น.) และออกไปกูอวนในตอนเชาของวันรุง ขึ้น (06.00-09.00 น. )
ชาวประมงวางอวนไวในน้ํานานประมาณ 13-17 ชั่วโมง โดยการวางอวนอาจวางเปนแนวตรงตามความยาว
ของแมน้ําหรือขวางแมน้ํา เมื่อกูอวนแลวนําอวนมาปลดปูออกจากอวนที่ฝงโดยมีคนในครอบครัวมาชวยกัน
ในบางรายจะปลดปูออกจากอวนในแมนา้ํ และถาไดปูมากจะวางอวนตอในแหลงเดิม แตถาไดปูนอยก็จะ
เปลี่ยนแหลงทําการประมงใหม
1.4 แหลงทําการประมง ชาวประมงจะทําการประมงอวนจมปูตลอดทั่วทัง้ คลอง สวนใหญมัก
ทําการประมงบริเวณตั้งแต ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จ.นราธิวาส ไปจนถึงคลองตัน
(รูปที่ 1) มีจํานวนเรือที่ทําการประมงอวนจมปูมาทั้งหมด 55 ลํา
การประมงปูมา โดยเครื่องมืออวนจมปูในแมน้ําตากใบนี้จะตางจากการออกไปทําประมงตาม
แนวชายฝงทะเล คือเรือมีขนาดเล็กกวาที่อนื่ ซึ่งมีขนาด 9 – 16 เมตร แตขนาดของเครื่องยนตที่ใชจะมีกําลังมา
ใกลเคียงกันคือ 5 - 8 แรงมา ใชผืนอวน 15 – 120 ผืน ยาวผืนละ 90 เมตร และทําประมงทั้งกลางวันและ
กลางคืน (มาลา และคณะ, 2532)
องคประกอบชนิดสัตวน้ําทีจ่ ับไดจากการทําประมงปูมา โดยเฉลี่ย ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2541 ถึง
เดือนกุมภาพันธ 2543 พบวาสัตวน้ําที่จับไดประกอบดวยปูมา 1.097 - 5.619 กก./ลํา/วัน (รอยละ 89.05) กลุม

ปลารอยละ 6.25 ปูอื่นๆ รอยละ 4.39 และสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ รอยละ 0.31 (รูปที่ 2) ซึ่ง
องคประกอบที่พบนี้ใกลเคียงกับการศึกษาของ มาลา และคณะ (2532) ที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี และ
อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
Other
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รูปที่ 2 องคประกอบชนิดสัตวน้ําจากอวนจมปูในแมน้ําตากใบ เดือนมีนาคม 2541 – กุมภาพันธ 2543
2 อัตราการจับตอหนวยการลงแรงประมงดวยเครื่องมืออวนจมปูมา
2.1 ปริมาณการจับสัตวน้ํา
เมื่อประเมินปริมาณการจับสัตวน้ําแตละชนิดในแตละเดือน ตลอดเวลาการศึกษาตัง้ แต
เดือนมีนาคม 2541 ถึงกุมภาพันธ 2543 ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3 พบวาสัตวน้ําที่ถูกจับไดโดยอวนจมปู สวน
ใหญไดแก ปูมา และมีสัตวน้ําอื่นๆ ปะปนบางไมมากนัก ดังนี้
ปูมา พบปริมาณมากที่สุดโดยเฉลี่ยรอยละ 89.05 ของปริมาณสัตวนา้ํ ทั้งหมด มีปริมาณ
การจับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2542 เทากับ 1,748.736 กิโลกรัม และต่ําสุดในเดือนตุลาคม 2542 เทากับ
70.370 กิโลกรัม
ปูอื่นๆ ไดแก ปูลาย ปูดํา และปูแปน มีปริมาณการจับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2541
เทากับ 156.812 กิโลกรัม และต่ําสุดในเดือนธันวาคม 2542 เทากับ 4.437 กิโลกรัม
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ ไดแก กุง และกั้งตัก๊ แตน มีปริมาณการจับสูงสุดในเดือน
พฤษภาคม 2541 เทากับ 18.098 กิโลกรัม และในบางเดือนไมสามารถจับได
ปลา ไดแก ปลาขางตะเภา ปลากะพงขางปาน ปลาจวด ปลาโคก ปลาดอกหมาก ปลาแปน
ปลาหมูสี ปลาหางควาย ปลากระตายขูด ปลาสลิดหิน ปลาตะกรับ ปลากะเบน ปลาเห็ดโคน ปลาลิ้นหมา ซึ่ง
ปลาแตละชนิดพบปริมาณนอย มีคาสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2542 เทากับ 172.546 ต่ําสุด 1.633 ในเดือน
มีนาคม 2542

2.3 อัตราการจับตอหนวยการลงแรงประมง
อัตราการจับสัตวน้ําแยกตามรายเดือน (ตารางที่ 2 และรูปที่ 3) มีคาอยูระหวาง 1.386-6.147
กิโลกรัม/ลํา/วัน โดยมีอัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ 2543 เทากับ 6.147 กิโลกรัม/ลํา/วัน
และต่ําสุดในเดือนพฤศจิกายน 2541 เทากับ 1.386 กิโลกรัม/ลํา/วัน จําแนกตามกลุม/ชนิด ดังนี้
ปูมา เปนชนิดที่จับไดสูงสุด พบอัตราการจับสูงสุดในเดือนมีนาคม ทั้งในป 2541 และ
2542 เทากับ 5.124 และ 4.563 กิโลกรัม/ลํา/วัน ตามลําดับ สวนทีต่ ่ําสุดพบในเดือนใกลเคียงกันคือเดือน
พฤศจิกายน 2541 และตุลาคม 2542 เทากับ 1.097 และ 1.135 กิโลกรัม/ลํา/วัน ตามลําดับ ซึ่งโดยรวมแลว
ในชวงปลายปจะจับไดนอย
ปูอื่นๆ มีอัตราการจับสูงสุดในเดือนเมษายน 2542 เทากับ 0.470 กิโลกรัม/ลํา/วัน และ
ต่ําสุดในเดือนสิงหาคม 2541 เทากับ 0.013 กิโลกรัม/ลํา/วัน
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ มีอัตราการจับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธเทากับ 0.037
กิโลกรัม/ลํา/วัน และในบางเดือนไมสามารถจับได
ปลา มีอัตราการจับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ 2543 เทากับ 0.451 กิโลกรัม/ลํา/วัน และ
ต่ําสุดในเดือนมิถุนายน 2541 เทากับ 0.017 กิโลกรัม/ลํา/วัน

ตารางที่ 1 ปริมาณสัตวน้ํา (กก.) ที่จับไดจากอวนจมปูในแมน้ําตากใบ จังหวัดนราธิวาส เดือนมีนาคม 2541 กุมภาพันธ 2543
Year
Group
Total
% of
Portunus Other crabs
Portunus
Other
Fish
pelagicus
pelagicus
invertebrate
Mar 1998
1,398.731
17.836
6.097
63.760 1,486.424
94.10
Apr 1998
416.963
34.994
3.769
43.903 499.629
83.45
May 1998
1,297.596
44.724
18.098
30.394 1,390.812
93.30
Jun 1998
929.566
11.059
0.000
5.529 946.154
98.25
Jul 1998
955.012
156.812
0.000
58.093 1,169.917
81.63
Aug 1998
1,087.911
5.454
0.000
7.814 1,101.179
98.80
Sep 1998
803.626
7.264
0.000
14.716 825.606
97.34
Oct 1998
Nov 1998
324.712
23.581
0.000
61.766 410.059
79.19
Dec 1998
375.742
32.914
2.185
56.575 467.416
80.39
Jan 1999
769.696
23.694
0.000
100.161 893.551
86.14
Feb 1999
425.528
21.156
6.364
47.816 500.864
84.96
323.973
8.520
0.000
1.633 334.126
96.96
Mar 1999
Apr 1999
203.973
36.190
2.464
13.475 256.102
79.65
May 1999
120.600
7.575
1.200
5.775 135.150
89.23
Jun 1999
618.018
13.695
2.739
77.439 711.891
86.81
Jul 1999
363.470
15.960
0.190
15.200 394.820
92.06
Aug 1999
183.910
10.706
0.000
14.628 209.244
87.89
Sep 1999
177.366
36.565
0.000
25.441 239.372
74.10
70.370
20.584
0.000
5.146
96.100
73.23
Oct 1999
Nov 1999
1,748.736
125.488
1.012
172.546 2,047.782
85.40
Dec 1999
422.037
4.437
0.783
50.634 477.891
88.31
Jan 2000
324.387
23.674
0.133
34.979 383.173
84.66
Feb 2000
831.612
8.436
2.960
66.748 909.756
91.41

ตารางที่ 2 อัตราการจับสัตวน้ํา (กก/ลํา/วัน) ที่จับไดจากอวนจมปูในแมน้ําตากใบ จังหวัดนราธิวาส เดือน
มีนาคม 2541 - กุมภาพันธ 2543
Year
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000

Portunus pelagicus
5.124
2.957
2.181
2.914
2.424
2.673
2.840
1.097
1.572
2.144
2.474
4.563
2.649
1.608
2.482
1.913
1.735
1.722
1.135
3.456
1.617
2.439
5.619

Group
Other crabs Other invertebrate
0.065
0.023
0.248
0.027
0.075
0.030
0.035
0.000
0.398
0.000
0.013
0.000
0.026
0.000
0.080
0.000
0.138
0.009
0.066
0.000
0.123
0.037
0.120
0.000
0.470
0.032
0.101
0.016
0.055
0.011
0.084
0.001
0.101
0.000
0.355
0.000
0.332
0.000
0.248
0.002
0.017
0.003
0.178
0.001
0.057
0.020

Total
Fish
0.233
0.311
0.050
0.017
0.148
0.019
0.052
0.209
0.237
0.279
0.278
0.023
0.175
0.077
0.311
0.080
0.138
0.247
0.083
0.341
0.194
0.263
0.451

5.445
3.543
2.336
2.966
2.970
2.705
2.918
1.386
1.956
2.489
2.912
4.706
3.326
1.802
2.859
2.078
1.974
2.324
1.550
4.047
1.831
2.881
6.147

C atc h (k g )

C PU E
(k g /bo at/day)

2 ,5 0 0

7
6

2 ,0 0 0
5
1 ,5 0 0

4
3

1 ,0 0 0

2
500
1

P . pelagicu s

Total
Total

CPUE
C P U E P . pelagicu s

Jan 2000

Nov

Sep

Jul

May

Mar

Jan 1999

Nov

Sep

Jul

May

0
Mar 1998

0

CPUE
Total
CPUE Total

รูปที่ 3 ปริมาณสัตวน้ําทั้งหมดที่จับได และอัตราการจับสัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมืออวนจมปูในแมน้ําตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เดือนมีนาคม 2541 – กุมภาพันธ 2543
3. ความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับความกวางของกระดองปู
ปูมา ที่รวบรวมจํานวน 1,719 ตัว ความกวางของกระดอง 5.00-14.60 ซม. วิเคราะหหาสมการ
ความสัมพันธระหวางความกวางของกระดองเปนเซนติเมตร กับน้ําหนักเปนกรัม ดังรูปที่ 4 ไดสมการดังนี้
W = 0.000109 L 2.921
ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดย t-test แสดงวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ P < 0.05
คาคงที่ (b)ไดจากการศึกษาครั้งนี้เทากับ 2.921 ต่ํากวาการศึกษาของขวัญไชย (2521) และ สุเมธ (2527) มีคา
3.158 – 3.597 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปูตัวอยางทีน่ ํามาศึกษามีขนาดความกวางกระดอง 5.00 – 14.60
เซนติเมตร จะมีขนาดเล็กกวา
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางความกวางของกระดองกับน้ําหนักของปูมา
4. พารามิเตอรการเติบโตของปูมา
การประมาณคา L∞ จากขอมูลการกระจายความถี่ขนาดความกวางของกระดองปูมาตลอด
ระยะการสํารวจขอมูล นํามาวิเคราะหโดยวิธี Powell Wetherall (Wetherall et al., 1987 ) ไดคา L∞ เทากับ
23.5 ซม. กําหนดเปนคาเริม่ ตนและอยูในชวง 22-24 ซม. ในสวนของคา K กําหนดเทากับ 2.09 และ 3.50
ตอป เปนคาเริม่ ตน และประมวลผลโดยวิธี ELEFAN I จะไดคา L∞ = 22.2 ซม. และคา K = 1.77 ตอป มี
แนวเสนการเติบโตดังแสดงในรูปที่ 4 คา L∞ ที่ไดใกลเคียงกับการศึกษาของสุเมธ (2527) แตคา K ต่ํากวา
ซึ่งยังไมแนชดั วาในการลอกคราบเพื่อขยายตัวของปูในแมน้ําตากใบแตละครั้งจะเพิ่มขนาดความกวางของ
กระดองไดนอยกวาที่อื่นหรือไม ซึ่งจะไดมีการศึกษาตอไป

รูปที่ 5 คาปรับเปลี่ยนของขอมูลการกระจายความถี่ขนาดความยาวและแนวเสนการเติบโตของปูมา

สรุป
1. เรือที่ทําประมงอวนจมปูในแมน้ําตากใบมี 55 ลํา เปนเรือขนาดเล็กความยาว 4-8 เมตร
เครื่องยนต 5-8 แรงมา ทําประมงในเวลากลางคืน โดยใชอวนจมปูจํานวน 2-10 ผืน/ลํา ความยาวผืนละ 100 –
140 เมตร ลึก 25 ตา ขนาดตา 50-90 มิลลิเมตร
2. อัตราการจับรวม 1.802 – 6.147 กิโลกรัม/ลํา/วัน ประกอบดวยปูมามากที่สุด และพบมาก
ในเดือนมีนาคม มีอัตราการจับป 2541 และ 2542 เทากับ 5.124 และ 4.563 กิโลกรัม/ลํา/วัน ตามลําดับ
3. สมการความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับน้ําหนัก W = 0.000109 L2.921
4. พารามิเตอรการเติบโต ไดคาขนาดความกวางกระดองสูงสุด (L∞) เทากับ 22.2 เซนติเมตร
และคาสัมประสิทธิ์การเติบโต (K) เทากับ 1.77 ตอป

เอกสารอางอิง
กรมประมง. 2542. สถิติการประมงแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2539. เอกสารฉบับที่ 5/2542. ฝายสถิติและ
สารสนเทศการประมง กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
ขวัญไชย อยูด.ี 2521. การศึกษาชีววิทยาของปูมาในอาวไทย. รายงานวิชาการฉบับที่ 24/2521 งานสัตวน้ํา
อื่นๆ กองประมงทะเล. การประมง . 39 หนา
เขียน สินอนุวงศ. 2520. การศึกษาชีววิทยาของปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus) ในอาวไทย . ราย
งานวิชาการ ฉบับที่ 14/2520 งานสัตวน้ําอืน่ ๆ กองประมงทะเล กรมประมง. 22 หนา
สุเมธ ตันติกุล. 2527. ชีววิทยาการประมงปูมาในอาวไทย. เอกสารเผยแพรวิชาการ ฉบับที่ 1/2527 ฝายสัตว
น้ําอื่นๆ กองประมงทะเลกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ . 67 หนา
มาลา สุพงษพันธุ, สุพล จิตราพงษ และ กิตติพงษ กลิ่นรอด. 2532. การประมงอวนลอยปูมา. เอกสาร
เผยแพรวิชาการ 2/2532. กองประมงทะเล, กรมประมง. ใน: สัมมนาชาวประมงกับการอนุรักษ
พันธุสัตวน้ํา. 14-15 ธันวาคม 2532. ณ รร.สยามธานี จ.สุราษฎรธานี. 19 หนา.
พูนสิน พานิชสุข, ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร, ดุสิต ตันวิไลย และ พุทธ แซลิ่ม. 2528. การสํารวจชนิด
ความชุกชุม และการแพรกระจายของสัตวน้ําในเขตจังหวัดนราธิวาส.
เอกสารวิชาการฉบับที่
5/2528. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลา, กรมประมง. 22 หนา.
Gayanilo, F.C.,P. Sparre and D. Pauly. 1994. The FAO-ICLARM stock assessment tools (FISAT) user’s
guide. FAO. Rome. P. 1.1-4.38
Pauly, D. 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth parameter and mean
environmental temperature in 175 fish stock. J. Cons. CIEM. 39(2) : 175-192.
Pauly, D. 1987. A review of ELEFAN system for analysis of length frequency data in fish and aquatic
invertebrates. P. 7-34. In : Length-based methods in fisheries research, edited by D. Pauly and
G.R. Morgan, ICLARM Conf. Proc. 13.468 pp.
Ricker, W. E. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. Bulletin
191. Department of the Environment Fisheries and Marine Service. P. 207-215.
Sparre, P. and S.C. Venema. 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. FAO Fish. Tech.
Paper No. 306/1 Rev. 2. 407 pp.

รหัสทะเบียนวิจัย 43 43 1 14 06 09 2 191 047

สภาวะทรัพยากรและการประมงกุงแชบวยในแมน้ําตากใบ
ภัคจุฑา เขมากรณ วราภรณ เดชบุญ และ กิ่งกาญจน วิบุญพันธ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต. บอยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐
บทคัดยอ
ศึกษาสภาวะทรัพยากรและการประมงกุงแชบวยในแมน้ําตากใบ โดยรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมกราคม 2541 ถึง มีนาคม 2543 พบวามีการทําประมงกุงแชบวยดวยอวนจมกุงตลอดทั้งป โดยในป
2541 2542 และ 2543 มีอัตราการจับกุงแชบวยเฉลี่ย เทากับ 0.38 0.17 และ 0.90 กิโลกรัม/ลํา/วัน ตามลําดับ
อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1 : 1.51 เพศผูมีความสัมพันธระหวางความยาวเหยียด (TL) กับความยาว
เปลือ กหัว (CL) คือ TL = 7.70 CL0.86 ความสัมพัน ธร ะหวา งความยาวเหยีย ดกับน้ํา หนัก ตัว (W) คือ
W = (7.72×10-6) TL2.98 และความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัว คือ W = (1.13×10-3) CL2.92
เพศเมียมีความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับความยาวเปลือกหัว คือ TL = 7.98 CL0.84 ความสัมพันธ
ระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตั ว คื อ W = (3.77 × 10 -6 ) TL 3.14 และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความ
ยาวเปลื อ กหั ว กั บ น้ํา หนั ก ตั ว คื อ W = 1.47×10 -3 CL2.83 สวนแบบรวมเพศมีความสัมพันธระหวางความ
ยาวเหยียดกับความยาวเปลือ กหัว คือ TL = 7.98 CL0.85 ความสัมพัน ธร ะหวา งความยาวเหยีย ดกับ
น้ําหนักตัว คือ W = (4.95×10-6) TL3.10 และความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัว คือ
W = 1.38×10 -3 CL2.85 การประมาณคาพารามิเตอรการเติบโตของกุงแชบวย เพศเมียไดคาสัมประสิทธิ์การ
เติบโต (K) เทากับ 1.38 ตอป และคาความยาวเหยียดสูงสุด (TL∞) เทากับ 25.9 เซนติเมตร สวนเพศผูไดคา
สัมประสิทธิ์การเติบโต เทากับ 1.59 ตอป และคาความยาวเหยียดสูงสุด เทากับ 19.2 เซนติเมตร
คําสําคัญ : กุงแชบวย แมน้ําตากใบ จังหวัดนราธิวาส

STATUS OF BANANA PRAWN (Penaeusmerguiensis de Man) RESOURCES
AND FISHERIES IN THE TAKBAI RIVER
Pakjuta Khemakorn Waraporn Dethboon and Kingkan Vibunpant
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
ABSTRACT
The status of banana prawn (Penaeus merguiensis de Man) resource and fisheries in Takbai
river was studied by collecting data during January 1998 – March 2000. It was found that P. merguiensis
fisheries by trammel nets could be conducted all the year. The average catch per unit effort (CPUE) of
banana prawn in 1998, 1999 and 2000 was 0.38, 0.17 and 0.90 kg/boat/day, respectively. The sex ratio
between male and female was 1 : 1.51. For male, the relationship between total length (TL) and carapace
length (CL) could be described by the equation: TL = 7.70 CL0.86 while the relationship equation between
total length and weight (W) was W = (7.72 × 10 -6 )TL 2.98 and between carapace length and weight
was W = (1.13×10 -3 )CL2.92. For female, the relationship between total length and carapace length could
be described by the equation: TL = 7.98 CL0.84 while the relationship equation between total length and
weight was W = (3.77×10-3)TL3.14 and between carapace length and weight was W = (1.47× 10 -3 )CL2.83.
Considering for both sex, the relationship between total length and carapace length could be described by
the equation: TL = 7.98 CL0.85 while the relationship equation between total length and weight was
W = (4.95×10-6) TL3.10 and between carapace length and weight was W = (1.38×10 -3 )CL2.85 .Regarding
the growth parameters analysis, it was found that for female the growth coefficient (K) was 1.38 per
year and the asymptotic total length (TL∞) was 25.9 cm while K was 1.59 per year and TL∞ was 19.2 cm
for male.
Key words : Banana prawn, Penaeus merguiensis, Takbai River, Narathiwat Province

คํานํา
กุงแชบวย หรือ กุงขาว (Penaeus merguiensis de Man) เปนกุงทะเลชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ โดยในป 2541 มีปริมาณกุงแชบวยทีจ่ ับไดจากอาวไทยเทากับ 7,648 ตัน คิดเปนมูลคา
1,677,719 ลานบาท (กรมประมง, 2544ก) จับไดจากเครือ่ งมืออวนจมกุงรอยละ 43.1 เครื่องมืออวนลากแผน
ตะเฆรอยละ 21.4 นอกจากนัน้ ไดจากเครื่องมือโพงพาง อวนรุน และอืน่ ๆ (กรมประมง, 2544ข)
แมน้ําตากใบจัดเปนแหลงน้ําประเภท lagoon ชายฝงทะเลขนาดเล็กเกิดจากอิทธิพลของกระแส
คลื่นชายฝงพัดพาเอาตะกอนทรายมาทับถมรวมกับแนวสันทรายเดิม
ทําใหเกิดเปนแหลงเก็บกักน้ําตาม
ธรรมชาติขึ้น พื้นที่ของแมนา้ํ ทั้งหมดตั้งอยูใ นเขตอําเภอตากใบ คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร มีความลึก
เฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร โดยแมน้ํานี้ทอดตัวยาวขนานกับชายฝงทะเลเปนระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มี
ความกวางเฉลี่ย 375 เมตร ตนแมน้ําเปนทางตัน โดยมีทางออกสูทะเลที่บานตาบา ติดกับปากแมน้ําโก-ลก
และเขตแดนประเทศมาเลเซีย ปกติน้ําในแมน้ําตากใบมีความเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยมี
ความเค็มตลอดปประมาณ 15-25 สวนในพันสวน แตหากเปนชวงมรสุมจะเกิดการสะสมของตะกอนทราย
บริเวณปากทางออกสูทะเล ทําใหไมมีการหมุนเวียนของน้ํา (ศูนยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
นราธิวาส, 2543) นอกจากนั้นในชวงฤดูฝนโครงการชลประทานมูโนะไดระบายน้าํ เปรี้ยวซึ่งมีความเปนกรด
สูงจากพื้นที่พรุลงสูแมน้ําตากใบทําใหสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการอยูอาศัยของสัตวน้ํา
เกิดความ
เสียหายตอสัตวน้ําในธรรมชาติ (ปยะและคณะ, 2531) แตนับตั้งแตตน ป 2540 เปนตนมา อิทธิพลของมรสุม
ทําใหเกิดการกัดเซาะของชายฝง เกิดชองเปดของแมนา้ํ ตากใบออกสูท ะเลอาวไทย ในบริเวณตอนตนของ
แมน้ําตากใบเปนระยะทางยาวและลึกพอสมควร และคาดวาจะเปนการเปดแบบถาวร ดวยเหตุนี้จงึ ทําใหเกิด
การถายเทของน้ําในแมน้ําตากใบตลอดเวลา ตามอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ําทะเล ยังผลใหแมน้ําตากใบ
เปนแหลงน้ําทีม่ ีความอุดมสมบูรณ มีคุณภาพน้ําในแมน้ําอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอกิจกรรมทางการประมง
(สัมภาษณชาวประมง)
แมน้ําตากใบเปนแหลงทําการประมงแหลงหนึ่งในบริเวณอาวไทยตอนลางที่มีการนํากุงแชบวย
ขึ้นมาใชประโยชน ดังนั้นการศึกษาสภาวะทรัพยากรที่สําคัญในแมนา้ํ ตากใบโดยเฉพาะกุงแชบวยจึงมีความ
จําเปน เพื่อติดตามปริมาณการผลิตและการเปลี่ยนแปลงในแมน้ําตากใบ และใชเปนแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรกุงแชบวยในแมนา้ํ ตากใบใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
1. ศึกษาสภาวะการทําประมงกุงแชบวยในบริเวณแมน้ําตากใบ
2. ศึกษาปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงประมงในการทําประมงกุงแชบวย
3. ศึกษาความสัมพันธของความยาวสวนตางๆ กับน้ําหนักของกุงแชบวย
4. ศึกษาพารามิเตอรของการเติบโตของกุงแชบวย
5. ศึกษาอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียของกุงแชบวย
วิธีดําเนินการ
1. พื้นที่ดําเนินการศึกษา
บริเวณคลองตากใบในพื้นที่ ตําบลศาลาใหม และตําบลเจะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(รูปที่ 1)
2. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมกราคม 2541-มีนาคม 2543
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือประมงอวนจมกุงที่ทําการประมงกุงแชบวยในแมน้ําตากใบ
ตามจุดรับซื้อสัตวน้ําทุกเดือนๆ ละประมาณ 5 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สอบถามชาวประมงที่จับกุงแชบวยถึงขนาดเครื่องมือประมง แหลงทําการประมง การลง
แรงประมง และจํานวนเรืออวนจมกุงที่เขามาขายสัตวน้ําที่ทาขึ้นปลาในแตละเดือน
3.2 สุมตัวอยางสัตวน้ําจากเครื่องมืออวนจมกุง จําแนกชนิด ชั่งน้ําหนัก (กก.) และวัดความยาว
(ซม.)ของสัตวน้ําในแตละเดือน
3.3 สุมตัวอยางกุงแชบวย จําแนกเพศ วัดความยาวเหยียด (TL, มม.) ความยาวเปลือกหัว (CL,
มม.) และ ชั่งน้ําหนัก (W, กรัม) ของกุงแตละตัว
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 หาความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับความยาวเปลือกหัว ความสัมพันธระหวางความยาว
เหยียดกับน้ําหนัก และความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัว กับน้ําหนักโดยวิเคราะหทั้งแบบแยกเพศ
และรวมเพศ ทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r, Coefficient of correlation) โดย t-test
และตรวจสอบคา b ซึ่งเปนคาความชันที่เปลี่ยนแปลงของน้ําหนักเมื่อเปรียบเทียบกับความยาว ในชวงความ
เชื่อมั่น 95% วาเปนไปตามกฎกําลังสาม (cube law) หรือไม โดยการทดสอบดวย t-test (Bazigos, 1983)
4.2 นําขอมูลความถี่ความยาวเหยียดของกุงแชบวยในแตละเดือนตลอดระยะเวลาศึกษา มาหา
คาพารามิเตอรการเติบโต คือ L∞ (ความยาวสูงสุดที่สามารถเติบโตไปไดหากไมมีปจจัยจํากัดของการเติบโต)

และ K (สัมประสิทธิ์ของการเติบโต) โดยใช โปรแกรม ELEFAN (Electronic Length Frequency Analysis)
ภายใตโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป FISAT (The FAO-ICLARM Stock Assessment Tools)
4.3 วิเคราะหอัตราสวนเพศวาแตกตางจากอัตรา 1:1 หรือไม โดยวิเคราะหรวมเดือนในแตละป ใชวิธี
Chi-square method
102°00′
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6°15′

Thailand

รูปที่ 1 พื้นที่ศกึ ษาบริเวณแมน้ําตากใบ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

102°05′ E

ผลการศึกษาและวิจารณ
1. สภาวะการทําการประมงกุงแชบวยในแมน้ําตากใบ
การทํ าการประมงกุงแชบวยทําไดตลอดทั้งป ดวยเครื่องมื ออวนจมกุง อวนจมปู อวนลอย
ปลากระบอก และอวนลอมติดปลากระบอก โดยเครื่องมือประมงหลักคือ อวนจมกุง แหลงทําการประมง
สวนใหญอยูบริเวณบานทาพรุ (รูปที่ 1) ออกทําการประมงตั้งแตเวลา 18.00-07.00 น. จํานวนครั้งที่เก็บเกี่ยว
เฉลี่ย 6 ครั้ง/เที่ยว เวลาลงอวนครั้งละประมาณ 30 นาที ใชอวนโดยเฉลี่ยใชจํานวน 5 ผืน/เที่ยว และสวนใหญ
ออกทําการประมงคนเดียว
2. ปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงประมงในการทําการประมงกุงแชบวย
ป 2541 ปริมาณการจับตอหนวยการลงประมง หรืออัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดเฉลี่ยตลอดป
เทากับ 4.78 กก./ลํา/เที่ยว (ตารางที่ 1) โดยมีอัตราการจับกุงเฉลี่ยเทากับ 0.66 กก./ลํา/เที่ยว เปนกุงแชบวย
0.38 กก./ลํา/เที่ยว โดยพบอัตราการจับกุงแชบวยสูงสุดในเดือนสิงหาคมเทากับ 0.82 กก./ลํา/เที่ยว สัตวน้ํา
อื่นๆ ที่จับไดสวนใหญ คือ ปลากระบอก และปู ซึ่งมีอัตราการจับเฉลี่ย 3.07 และ 0.48 กก./ลํา/เที่ยว
ตามลําดับ
ป 2542 อวนจมกุงมีอัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดเฉลี่ยตลอดปเทากับ 2.57 กก./ลํา/เที่ยว (ตาราง
ที่ 1) โดยมีอัตราการจับกุงเฉลี่ยเทากับ 0.44 กก./ลํา/เที่ยว เปนกุงแชบวย 0.17 กก./ลํา/เที่ยว โดยพบอัตราการ
จับกุงแชบวยสูงสุดในเดือนมีนาคมเทากับ 0.42 กก./ลํา/เที่ยว นอกจากนี้ยังจับไดกุงตะกาดชนิด
Metapenaeus ensis ในปริมาณที่ใกลเคียงกับกุงแชบวย คือ มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.18 กก./ลํา/เที่ยว สวนสัตว
น้ําอื่นๆ ที่จับไดสวนใหญ คือ ปู ปลาแปน และปลากระบอก มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.77, 0.18 และ 0.10 กก./
ลํา/เที่ยว ตามลําดับ
ในป 2543 ไดออกสํารวจและเก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม-มีนาคมเทานั้น โดยพบอัตราการ
จับสัตวน้ําเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 8.14 กก./ลํา/เที่ยว (ตารางที่ 1) อัตราการจับกุงเฉลี่ยเทากับ 2.41 กก./ลํา/เที่ยว
เปนกุงแชบวย 0.90 กก./ลํา/เที่ยว โดยพบอัตราการจับกุงแชบวยสูงสุดในเดือนมกราคม เทากับ 2.06 กก./ลํา/
เที่ยว นอกจากนี้ยังจับไดกุงตะกาดชนิด Metapenaeus affinis ในปริมาณที่สูงเชนกัน คือ มีอัตราการจับเฉลี่ย
1.00 กก./ลํา/เที่ยว สวนสัตวน้ําอื่นๆ ที่จับไดสวนใหญเปนปลาผิวน้ํา ซึ่งมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงถึง 2.59 กก./
ลํา/เที่ยว

ตารางที่ 1 อัตราการจับ (กก./ลํา/เที่ยว) รายเดือนของอวนจมกุงที่ทําการประมงในแมน้ําตากใบ ป 2541
Taxa

SEP

NOV

DEC

Avg.
0.004
0.475
0.001
0.055
0.173
0.075
0.543
3.070
3.097
0.381
0.055
0.042
0.056
0.084
0.003
0.038
0.659

MAR

APR

MAY

Cephalopods
Crabs
Mantis shrimps
Lutjanidae
Siganidae
Leiognathidae
Total demersal fish
Mugillidae
Total pelagic fish
Penaeus merguiensis
P. monodon
P. semisulcatus
Metapenaeus ensis
M. affinis
M. moyebi
Others
Total shrimp

0.01 0.01
0.29 0.19
0.00 0.00
0.07 0.02
0.15 0.05
0.05 0.18
0.51 0.88
0.08 27.79
0.09 27.84
0.29 0.34
0.10 0.03
0.07 0.10
0.12 0.14
0.24 0.21
0.01 0.01
0.00 0.38
0.83 1.21

0.00
0.83
0.00
0.01
1.13
0.00
1.32
0.14
0.14
0.37
0.05
0.02
0.01
0.05
0.00
0.00
0.50

0.00
0.25
0.01
0.09
0.12
0.11
0.63
0.31
0.35
0.46
0.04
0.03
0.06
0.15
0.01
0.00
0.75

0.00
0.44
0.00
0.11
0.08
0.01
0.32
0.61
0.61
0.12
0.04
0.00
0.03
0.09
0.00
0.00
0.28

0.02
0.48
0.00
0.04
0.06
0.00
0.34
0.62
0.63
0.68
0.05
0.04
0.06
0.01
0.00
0.00
0.84

0.00
1.02
0.00
0.02
0.03
0.01
0.25
0.85
0.87
0.82
0.06
0.07
0.10
0.09
0.00
0.00
1.14

0.00
0.30
0.00
0.05
0.00
0.04
0.25
0.05
0.13
0.26
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.31

0.00
0.53
0.00
0.11
0.05
0.15
0.52
0.23
0.28
0.46
0.08
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.57

0.00
0.42
0.00
0.03
0.06
0.20
0.41
0.02
0.03
0.01
0.09
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00
0.16

Total catch

1.73 30.13
10
6

2.79
8

1.99
11

1.65
5

2.31
10

3.28
9

0.99
6

1.90
3

1.02 4.779
3

No. sample

FEB

Year 1998
JUN JUL AUG

ตารางที่ 2 อัตราการจับ (กก./ลํา/เที่ยว) รายเดือนของอวนจมกุงที่ทําการประมงในแมน้ําตากใบในป 2542
Taxa

Year 1999
JUN JUL

JAN

FEB

MAR

APR

AUG

SEP

NOV

Avg.

Cephalopods

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002

Crabs

1.17

0.29

1.03

0.69

1.05

1.02

0.41

0.52

0.76

0.771

Mantis shrimps

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

Lutjanidae

0.15

0.07

0.17

0.10

0.03

0.06

0.03

0.01

0.07

0.077

Siganidae

0.08

0.03

0.10

0.11

0.10

0.04

0.00

0.00

0.09

0.061

Leiognathidae

0.03

0.08

0.38

0.20

0.48

0.41

0.00

0.00

0.02

0.178

Total demersal fish

0.75

0.72

1.09

0.79

1.01

1.08

0.40

0.06

2.01

0.879

Mugillidae

0.08

0.04

0.15

0.43

0.05

0.17

0.02

0.00

0.00

0.104

Total pelagic fish

1.14

1.57

0.25

0.50

0.26

0.45

0.03

0.00

0.03

0.470

Penaeus merguiensis

0.08

0.00

0.42

0.21

0.27

0.38

0.21

0.00

0.00

0.174

P. monodon

0.10

0.00

0.10

0.11

0.07

0.05

0.06

0.00

0.00

0.054

P. semisulcatus

0.01

0.00

0.07

0.01

0.01

0.03

0.08

0.00

0.00

0.023

Metapenaeus ensis

0.00

0.00

0.32

0.33

0.12

0.64

0.17

0.00

0.00

0.176

M. affinis

0.02

0.00

0.00

0.00

0.11

0.01

0.00

0.00

0.00

0.016

M. moyebi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

Others

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

Total Shrimp

0.21

0.00

0.91

0.66

0.58

1.11

0.52

0.00

0.00

0.443

Total catch

3.29

2.58

3.28

2.65

2.90

3.66

1.36

0.58

2.80

2.567

No. sample

3

6

10

6

7

4

5

2

1

ตารางที่ 3 อัตราการจับ (กก./ลํา/เที่ยว) รายเดือนของอวนจมกุงที่ทําการประมงในแมน้ําตากใบใน ป 2543
Taxa
Cephalopods
Crabs
Mantis shrimps
Lutjanidae
Siganidae
Leiognathidae
Total demersal fish
Mugillidae
Total pelagic fish
Penaeus merguiensis
P. monodon
P. semisulcatus
Metapenaeus ensis
M. affinis
M. moyebi
M. brevicornis
M. lysianassa
Others
Total Shrimp
Total catch
No. sample

JAN
0.13
0.00
0.03
0.00
0.04
0.05
3.61
0.00
6.93
2.06
0.06
0.01
0.00
2.99
0.04
0.66
0.01
0.01
5.84
16.54
1

Year 2000
FEB
MAR
0.06
0.00
2.76
0.53
0.03
0.00
0.16
0.00
0.02
0.32
0.63
0.22
1.46
0.80
0.17
0.13
0.65
0.19
0.63
0.01
0.18
0.00
0.16
0.00
0.40
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.38
0.01
6.34
1.53
2
1

Avg.
0.063
1.097
0.020
0.053
0.127
0.300
1.957
0.100
2.590
0.900
0.080
0.057
0.133
0.997
0.017
0.220
0.003
0.003
2.410
8.137

3. ความสัมพันธของความยาวสวนตางๆ กับน้ําหนักของกุงแชบวย
3.1 ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดและความยาวเปลือกหัว
จากตัวอยางกุงแชบวยจํานวน 446 ตัว เปนเพศผูจํานวน 187 ตัว ความยาวเหยียด 71-143 มม.
เพศเมีย 259 ตัว ความยาวเหยียด 67-161 มม. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับความยาว
เปลือกหัว ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4
เพศผู มีความสัมพันธกันระหวางความยาวเหยียดกับความยาวเปลือกหัวอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
เปนดังสมการ
TL = 7.70 CL0.86
โดยมีคา r = 0.96 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 0.83-0.90
เพศเมีย มีความสัมพันธกันระหวางความยาวเหยียดกับความยาวเปลือกหัวอยางมีนัยสําคัญ (p< 0.05) เปนดัง
สมการ
TL = 7.98 CL0.84
โดยมีคา r = 0.97 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 0.82-0.87
ไมแยกเพศ มีความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับความยาวเปลือกหัวอยางมีนัยสําคัญ (p< 0.05) เปนดัง
สมการ
TL = 7.98 CL0.85
โดยมีคา r = 0.96 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 0.82-0.87
ทวีป (2536) ศึกษากุงแชบวยในบริเวณอาวไทยตอนล าง ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง
จังหวัดนราธิวาส ก็พบวาความยาวเหยียด (ซม.) และความยาวเปลือกหัว (ซม.) มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ (p < 0.05) เชนกัน โดยมีสมการความสัมพันธ คือ CL = 0.145 TL1.078 คา r = 0.995 และมีชวง
ความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 1.038-1.095 เชนเดียวกับภัคจุฑา (2539) ที่ศึกษากุงแชบวยจากอวน
รุนในเขตจังหวัดสตูล ก็พบวาความยาวเหยียด (ซม.) และความยาวเปลือกหัว (ซม.) มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ (p < 0.05) โดยมีสมการความสัมพันธคือ CL = 0.16 TL1.10 คา r = 0.99 และมีชวงความเชื่อมั่น
95% ของคา b อยูในชวง 1.10-1.11
3.2 ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว
จากตัวอยางกุงแชบวยจํานวน 1,381ตัว เปนเพศผูจํานวน 597 ตัว ความยาวเหยียด 62-143 มม.
เพศเมีย 784 ตัว ความยาวเหยียด 65-161 มม. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนัก
ตัว ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4

เพศผู ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว ดังสมการ
W = (7.72×10-6) TL2.98
โดยมีคา r = 0.93 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 2.89-3.08 จากการทดสอบ
ความแตกตางจากกฎกําลังสาม ของคา b โดย t-test พบวาคาความสัมพันธไมเปนไปตามกฎกําลังสาม
เพศเมีย ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดและน้ําหนักตัว ดังสมการ
W = (3.77×10-6) TL3.14
โดยมีคา r = 0.95 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 3.07-3.21 จากการ
ทดสอบความแตกตางจากกฎกําลังสามของคา b โดย t-test พบวาคาความสัมพันธไมเปนไปตามกฎกําลังสาม
ไมแยกเพศ ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดและน้ําหนักตัว ดังสมการ
W = (4.95×10-6) TL3.10
โดยมีคา r = 0.95 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 3.04-3.15 จากการทดสอบ
ความแตกตางจากกฎกําลังสามของคา b โดย t-test พบวาคาความสัมพันธไมเปนไปตามกฎกําลังสาม
เชนเดียวกับกับการศึกษาของภัคจุฑา (2539)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางความยาวเหยียด ( มม.) ความยาวเปลือกหัว ( มม.) กับน้ําหนัก
( กรัม) ของกุงแชบวย จากอวนจมกุงที่ทําการประมงในแมน้ําตากใบ
Sex

Relation

No.

Ranges

Intercept

Slope

r

t

t

regression

cube law

TL : CL

187

(71-143 mm) : (12.7-28.85 mm)

2.04

0.86

0.96

49.91

TL : W

597

(62-143 mm) : (2-22 g)

-11.77

2.98

0.93

61.26

-0.32

CL : W

187

(12.7-28.85 mm) : (2.5-22 g)

-6.78

2.92

0.96

49.36

-1.27*

TL : CL

259

(67-161 mm) : (13.4-35.6 mm)

2.08

0.84

0.97

59.64

Female TL : W
CL : W

784

(65-161 mm) : (2-31 g)

-12.49

3.14

0.95

88.57

3.90

259

(13.4-35.6 mm) : (2-31 g)

-6.53

2.83

0.97

62.90

-3.82

TL : CL

446

(67-161 mm) : (12.7-35.6 mm)

2.08

0.85

0.96

75.26

TL : W

1,381

(62-161 mm) : (2-31 g)

-12.29

3.10

0.95

108.26

3.37

CL : W

446

(12.7-35.6 mm) : (2-31 g)

-6.59

2.85

0.97

78.79

-4.05

Male

Both
sex

หมายเหตุ : * เปนไปตามกฎกําลังสาม (cube law)

3.3 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัว
จากตัวอยางกุงแชบวยจํานวน 446 ตัว เปนเพศผูจํานวน 187 ตัว ความยาวเปลือกหัว 12.7-28.85 มม.
เพศเมีย 259 ตัว ความยาวเปลือกหัว 13.4-35.6 มม. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัว
กับน้ําหนักตัว ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4
เพศผู ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัว ดังสมการ
W = (1.13×10-3) CL2.92
โดยมีคา r = 0.96 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 2.81-3.04 จากการทดสอบ
ความแตกตางจากกฎกําลังสามของคา b โดย t-test พบวาคาความสัมพันธเปนไปตามกฎกําลังสาม
เพศเมีย ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัว ดังสมการ
W = (1.47×10-3) CL2.83
โดยมีคา r = 0.97 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 2.74-2.92 จากการทดสอบ
ความแตกตางจากกฎกําลังสามของคา b โดย t-test พบวาคาความสัมพันธไมเปนไปตามกฎกําลังสาม
ไมแยกเพศ พบความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัว ดังสมการ
W = (1.38×10-3) CL2.85
โดยมีคา r = 0.97 และมีชวงความเชื่อมั่น 95% ของคา b อยูในชวง 2.78-2.92 จากการทดสอบ
ความแตกตางจากกฎกําลังสาม (cube law) ของคา b โดย t-test พบวาคาความสัมพันธไมเปนไปตามกฎกําลัง
สาม เชนเดียวกับกับการศึกษาของภัคจุฑา (2539)
สรุปไดวาความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว และความยาวเปลือกหัวและ
น้ําหนักตัวไมเปนไปตามกฎกําลังสาม จึงอาจเปนไปไดวากุงแชบวยในบริเวณนี้มีการเติบโตแบบอัลโลเมตริก
(allometric growth)
4. พารามิเตอรของการเติบโตของกุงแชบวย
นําขอมูลการกระจายความถี่ของขนาดความยาวเหยียด (TL, ซม.) โดยมีอันตรภาคชั้น 0.5 ซม.
ซึ่งเปนขอมูลแยกเพศ ไปหาคาพารามิเตอรการเติบโตโดยใชโปรแกรม ELEFAN ภายใตโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป FISAT ไดผลดังนี้
เพศเมีย : คา TL∞ = 25.9 ซม. คา K = 1.38 ตอป (รูปที่ 2)
เพศผู : คา TL∞ = 19.2 ซม. คา K = 1.59 ตอป (รูปที่ 3)
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รูปที่ 2 คาปรับเปลี่ยนของขอมูลกระจายความถี่ขนาดความยาวและการเจริญเติบโตของกุงแชบวยเพศผูในแมน้ําตากใบ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2541 ถึง มีนาคม 2543
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รูปที่ 3 คาปรับเปลี่ยนของขอมูลกระจายความถี่ขนาดความยาวและการเจริญเติบโตของกุงแชบวยเพศเมีย ในแมน้ําตากใบ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2541 ถึง มีนาคม 2543

คาที่ไดคอนขางใกลเคียงกับการศึกษาพารามิเตอรการเติบโตของกุงแชบวยที่ผานมา คือ ทวีป (2536) ศึกษา
กุงแชบวยจากอวนลากและอวนรุนในบริเวณอาวไทยตอนลาง
ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัด
นราธิวาส ไดคาสัมประสิทธิ์การเติบโต K = 1.40 ตอป และความยาวเหยียดสูงสุด TL∞ = 25.9 ซม. แตมีคา
แตกตางอยางเห็นไดชดั กับการศึกษาของภัคจุฑา (2539) ซึ่งศึกษากุงแชบวยจากอวนรุนในเขตจังหวัดสตูลได
คา K = 1.54 ตอป และคา TL∞ = 12.67 ซม. (คํานวณจากสมการความสัมพันธ CL = 0.16 TL1.10 และคา CL∞
= 3.44 ซม.) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการศึกษาครั้งนี้ใชตัวอยางกุงแชบวยจากอวนจมกุงเพียงเครือ่ งมือเดียว
ซึ่งกุงมีขนาดคอนขางใหญ แตอาจไมครอบคลุมขนาดทั้งหมด เชนเดียวกับการศึกษาของทวีป (2536) ซึ่งใช
กุงแชบวยขนาดใหญเชนเดียวกัน จึงไดคาใกลเคียงกัน ในขณะที่ ภัคจุฑา (2539) ศึกษาเฉพาะกุงแชบวยจาก
อวนรุนเทานั้น ซึ่งกุงมีขนาดเล็กและไมครอบคลุมขนาดใหญ คา TL∞ จึงคอนขางต่ํา
5. อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียของกุงแชบวย
อัตราสวนโดยเฉลี่ยระหวางเพศผูและเพศเมียในชวงเดือนมกราคม 2541-มีนาคม 2543 มีคา
เทากับ 1 : 1.51 ซึ่งจํานวนเพศผูและเพศเมียตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) เมื่อพิจารณารายเดือนพบวา
สวนใหญจํานวนเพศเมียมีมากกวาเพศผูอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ยกเวนในเดือนมกราคม สิงหาคม และ
ธันวาคม ที่จํานวนเพศผูและเพศเมียไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05; ตารางที่ 3)
ตารางที่ 5 อัตราสวนเพศผูตอ เพศเมียของกุงแชบวยที่จบั ไดจากเครื่องมืออวนจมกุง ที่ทําการประมงในแมน้ํา
ตากใบ ตั้งแตเดือนมกราคม 2541-มีนาคม 2543
Month No. of Male
Jan
39
Feb
65
237
Mar
114
Apr
May
105
Jun
66
Jul
349
Aug
113
Sep
125
Oct
Nov
55
Dec
2
Average
105.83

No. of Female
36
123
286
207
139
239
489
167
141
91
4
160.17

Total
75
188
523
321
244
305
838
280
266
146
6
266

No. Expected
37.5
94
261.5
160.5
122
152.5
419
140
133
73
3
133

หมายเหตุ : * คาอัตราสวนเพศที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญจาก 1 : 1 (P < 0.05)

c2
Male : Female
0.120
1 : 0.92
17.894*
1 : 1.89
4.591*
1 : 1.21
26.944*
1 : 1.81
4.738*
1 : 1.32
98.128*
1 : 3.62
23.389*
1 : 1.40
10.414*
1 : 1.48
0.962
1 : 1.13
8.877*
1 : 1.65
0.667
1:2
11.098*
1 : 1.51

สรุปผล
1. สภาวะการทําการประมงกุงแชบวยในแมน้ําตากใบ
สามารถทําการประมงกุงแชบวยทําไดตลอดทั้งป ดวยเครื่องมืออวนจมกุง อวนจมปู อวนลอย
ปลากระบอก และอวนลอมติดปลากระบอก โดยเครื่องมือประมงหลักคือ อวนจมกุง แหลงทําการประมง
สวนใหญอยูบริเวณบานทาพรุ
2. ปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงประมงในการทําการประมงกุงแชบวย
ป 2541 อวนจมกุงมีอัตราการจับกุงแชบวยเทากับ 0.38 กก./ลํา/เที่ยว โดยพบอัตราการจับกุง
แชบวยสูงสุดในเดือนสิงหาคมเทากับ 0.82 กก./ลํา/ เที่ยว
ป 2542 อวนลอยกุงมีอัตราการจับกุงแชบวย 0.17 กก./ลํา/เที่ยว โดยพบอัตราการจับกุงแชบวย
สูงสุดในเดือนมีนาคมเทากับ 0.42 กก./ลํา/เที่ยว
ป 2543 อัตราการจับกุงแชบวยเทากับ 0.90 กก./ลํา/เที่ยว โดยพบอัตราการจับกุงแชบวยสูงสุดใน
เดือนมกราคม เทากับ 2.06 กก./ลํา/เที่ยว
3. ความสัมพันธของความยาวสวนตางๆ กับน้ําหนักของกุงแชบวย
3.1 ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับความยาวเปลือกหัว
เพศผู :
เพศเมีย :
รวมเพศ :

TL = 7.70 CL0.86
TL = 7.98 CL0.84
TL = 7.98 CL0.85

3.2 ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดและน้ําหนักตัว ดังสมการ
เพศผู :
เพศเมีย :
รวมเพศ :

W = (7.72×10-6) TL2.98
W = (3.77×10-6) TL3.14
W = (4.95×10-6) TL3.10

3.3 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวและน้ําหนักตัว ดังสมการ
เพศผู :
W = (1.13×10-3) CL2.92
เพศเมีย :
W = (1.47×10-3) CL2.83
รวมเพศ :
W = (1.38×10-3) CL2.85

4. พารามิเตอรของการเติบโตของกุงแชบวย
กุงแชบวยเพศเมียมีคาสัมประสิทธิ์การเติบโตเทากับ 1.38 ตอป และความยาวเหยียดสูงสุด
เทากับ 25.9 ซม. สวนกุงแชบวยเพศผูมีคาสัมประสิทธิ์การเติบโตเทากับ 1.59 ตอป และความยาวเหยียด
สูงสุดเทากับ 19.2 ซม.
5. อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียของกุงแชบวย
อัตราสวนโดยเฉลี่ยระหวางเพศผูและเพศเมียในชวงเดือนมกราคม 2541 ถึง มีนาคม 2543 มีคา
เทากับ 1 : 1.51
ปญหา และอุปสรรค
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดในระยะเวลาที่ทําการวิจัยไมครบสมบูรณเพียงพอที่จะประเมินผลผลิต
ของกุงแชบวยไดอยางถูกตอง เนื่องจากเก็บจํานวนตัวอยางไดนอยและไมสมบูรณเทาที่ควร ทั้งในสวนของ
ขอมูลปริมาณการจับและขอมูลขนาดความยาวของกุงแชบวยที่ไดจากเครื่องมืออวนจมกุงซึ่งเปนเครื่องมือ
ประมงหลักในบริเวณดังกลาว
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สภาวะการประมงอวนลากคูบริเวณอาวไทยตอนลาง
ภัคจุฑา เขมากรณ วราภรณ เดชบุญ กิ่งกาญจน วิบญ
ุ พันธ และ สมใจ เวชประสิทธิ์
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ. วิเชียรชม ต. บอยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐
บทคัดยอ
จากการสํารวจสุมตัวอยางสัตวน้ําของเรืออวนลากคูธรรมดาและเรืออวนลากคูดวน ที่ขึ้นทาใน
บริเวณจังหวัดสงขลาและปตตานี ระหวางเดือนมกราคม 2543-มิถุนายน 2544 สวนใหญมีแหลงทําการ
ประมงบริเวณ ละติจูด 7-8 องศาเหนือ และลองจิจูด 101-102 องศาตะวันออก ในจังหวัดสงขลาพบวา เรือ
อวนลากคูธรรมดามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2543 เทากับ 137.810 กก./ชม.
และต่ําสุดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2543 เทากับ 57.970 กก./ชม. เรืออวนลากคูดว นมีอัตราการจับเฉลี่ย
สูงสุดในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2543 เทากับ 264.823 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนมกราคมมีนาคม 2543 เทากับ 169.755 กก./ชม. สวนจังหวัดปตตานีพบวา เรืออวนลากคูธรรมดามีอัตราการจับเฉลี่ย
สูงสุดในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2543 เทากับ 248.485 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน
2543 เทากับ 40.589 กก./ชม. เรืออวนลากคูดวนมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
2543 เทากับ 307.313 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2544 เทากับ 165.934 กก./ชม.
องคประกอบสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคูธรรมดาเฉลี่ยทั้งสองพื้นที่ประกอบดวย กลุมปลาเปดรอยละ
48.87 และกลุม สัตวน้ําเศรษฐกิจรอยละ 51.13 ซึ่งประกอบดวย กลุมปลาหนาดินรอยละ 28.53 กลุมปลาผิว
น้ํารอยละ 11.62 กลุมหมึกรอยละ 10.37 และกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ รอยละ 0.61 สําหรับ
องคประกอบสัตวน้ําที่จบั ไดจากเรืออวนลากคูดวนเฉลี่ยทั้งสองพื้นทีป่ ระกอบดวย
กลุมปลาเปดรอยละ
47.03 และกลุม สัตวน้ําเศรษฐกิจรอยละ 52.97 ซึ่งประกอบดวย กลุมปลาผิวน้ํารอยละ 25.31 กลุมปลาหนา
ดินรอยละ 21.38 กลุมหมึกรอยละ 6.01 และกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ รอยละ 0.27 เมื่อเปรียบเทียบ
กับการศึกษาในอดีตพบวาสัดสวนปลาเปดที่จับไดมแี นวโนมสูงขึ้นมาก จึงควรมีมาตรการลดจํานวนเรืออวน
ลากคู เพื่อปองกันการทําลายพันธุสัตวน้ํา ซึ่งเปนการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: อวนลากคู อาวไทยตอนลาง

STATUS OF PAIRED TRAWL FISHERIES
IN THE SOUTHERN GULF OF THAILAND
Pakjuta Khemakorn, Waraporn Dechboon, Kingkan Vibunpant and Somjai Vechprasit
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
ABSTRACT
The sampling of paired trawlers which landed fish in Songkhla and Pattani areas were
conducted during January 2000-June 2001. The fishing grounds were mainly within the area of latitude
7-8o North and longitude 101-102o East. In Songkhla area, it was found that paired trawler had the highest
average catch per unit effort (CPUE) during October-December 2000 which was 137.810 kg/hr and the
lowest average CPUE during April-June 2000 which was 57.970 kg/hr. For express paired trawler,
the highest average CPUE during July-September 2000 was 264.823 kg/hr and the lowest average CPUE
during January-March 2000 was 169.755 kg/hr. In Pattani area, it was found that paired trawler had the
highest average CPUE during January-March 2000 which was 248.485 kg/hr and the lowest average
CPUE during April-June 2000 which was 40.589 kg/hr. For express paired trawler, the highest average
CPUE during July-September 2000 was 307.313 kg/hr and the lowest average CPUE during JanuaryMarch 2001 was 165.934 kg/hr. The catch composition of paired trawler averaged from both areas
consisted of trash fish 48.87% and economic fish 51.13% which was composed of demersal fish 28.53%,
pelagic fish 11.62%, cephalopod 10.37% and other invertebrates 0.61%. For express paired trawler,
the catch composition averaged from both areas consisted of trash fish 47.03% and groups of economic
fish 52.97% which was composed of pelagic fish 25.31%, demersal fish 21.38%, cephalopod 6.01% and
other invertebrates 0.27%. Considering the proportion of trash fish in this study, it was much greater than
the former study. Thus reducing fishing capacity of paired trawlers should be applied in order to protect
juveniles of marine stock for sustainable resource management.
Key words: Paired trawl, southern Gulf of Thailand

คํานํา
อวนลากคูเดิมเปนเครื่องมือประมงชนิดหนึง่ ที่มุงจับสัตวน้ําหนาดินเปนเปาหมายหลัก ทําการ
ประมงโดยใชเรือสองลําทําหนาที่กางปากอวนและลากอวน นําเขามาใชในกิจการประมงของประเทศไทย
ครั้งแรกในป 2499 แตไมคอยเปนที่นยิ มมากนัก (สําราญและคณะ, 2511) อยางไรก็ตามหลังจากที่ทรัพยากร
สัตวน้ําทะเลหนาดินในอาวไทยถูกจับเกินกวากําลังผลผลิตสูงสุดของทรัพยากร ชาวประมงจับสัตวน้ําได
นอยลง ชาวประมงจึงพัฒนาและใชเครื่องมืออวนลากคูในการจับสัตวน้ํามากขึน้ โดยพบวาจํานวนเรืออวน
ลากคูเพิ่มขึ้นจาก 442 คูในป 2513 เปน 2,037 คูในป 2534 หลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงจนเหลือ 1,843 คูในป
2539 (กรมประมง, 2542) ในปจจุบันเรืออวนลากคูมีสองแบบคือ เรืออวนลากคูหนาดิน หรือเรืออวนลากคู
ธรรมดา ใชความเร็วเรือขณะลากอวนประมาณ 3 นอต จับสัตวน้ําหนาดินเปนเปาหมายหลัก และเรืออวน
ลากคูผิวน้ํา หรือเรืออวนลากคูดวน ใชความเร็วเรือขณะลากอวนประมาณ 5 นอต ซึ่งมีอัตราการจับสูงมาก
จับปลาผิวน้ําเปนเปาหมายหลัก โดย พิศมร (2533) ไดศึกษาแหลงและปริมาณการจับตอการลงแรงของการ
ประมงอวนลากคูในอาวไทยในป 2531 พบวาเรืออวนลากคูมีอัตราการจับของปลาผิวน้ําสูงถึงรอยละ 45.98
โดยเฉพาะปลาทู-ลัง จับไดถึงรอยละ 33.14 สวนไพเราะและคณะ (2538) ไดศึกษาอัตราการจับสัตวน้ําของ
เรืออวนลากคูใ นอาวพังงา ก็พบวาปลาทูมีอัตราการจับสูงมากถึงรอยละ 44.2 ของอัตราการจับสัตวน้ํา
ทั้งหมด
ในปจ จุ บัน นี้ แหล งทําการประมงบริเ วณอาวไทยตอนลางมีเ รืออวนลากคูผิว น้ําจากจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ เขามาทําการประมงเปนจํานวนมาก ดวยประสิทธิภาพสูงของ
เรืออวนลากคูจึงควรจะมีการติดตามสภาวะการประมงเรืออวนลากคูในบริเวณอาวไทยตอนลาง เพื่อเปน
ประโยชนในการจัดการทรัพยากรประมงในอนาคตตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาแหลงและฤดูทําการประมงของเรืออวนลากคู
2. ศึกษาปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงงานของเรืออวนลากคู
3. ศึกษาองคประกอบของกลุมสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคู
วิธีดําเนินการ
1. พื้นที่ดําเนินการศึกษา
รวบรวมขอมูลจากเรืออวนลากคูที่ขึ้นปลาบริเวณทาเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลาและปตตานี
(รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 จุดเก็บขอมูลจากเรืออวนลากคูที่ทาํ การประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง
2. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตเดือนมกราคม 2543-มิถุนายน 2544

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการรวบรวมขอมูลจากเรือประมงอวนลากคูธรรมดา และอวนลากคูดวน ที่ขึ้นทาใน
บริเวณจังหวัดสงขลาและปตตานี เปนประจําทุกเดือนๆ ละประมาณ 5 วัน โดยมีรายละเอียดครอบคลุม
ขอมูลดังนี้
3.1 สอบถามชาวประมงถึงแหลงทําการประมง การลงแรงงานประมง และขอมูลทั่วไปอื่นๆ
3.2 บันทึกขอมูลปริมาณการจับสัตวน้ําในแตละเที่ยวเรือโดยจําแนกสัตวน้ําออกเปน 2 กลุม คือ
1. กลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจ
รวบรวมขอมูลปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจตางๆ โดยใชวิธีนับจํานวนลังหรือภาชนะบรรจุสัตวน้ํา
แตละชนิด และหาน้ําหนักเฉลี่ยของลังหรือภาชนะเหลานั้น แลวคํานวณกลับขึ้นเปนน้ําหนักรวม โดยบันทึก
น้ําหนักแยกกลุมชนิดสัตวน้ํา สวนในลังหรือภาชนะที่มีสัตวน้ําปะปนกัน ใหสุมสัตวน้ํามาจําแนกกลุมชนิด
สัตวน้ํากอน แลวจึงนํามาชั่งน้ําหนัก หนวยเปนกิโลกรัม โดยกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจสามารถจําแนกเปนกลุม
ยอยไดดังนี้
1.1 กลุมปลาผิวน้ํา เปนปลาผิวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีขนาดใหญ และขายไดราคา เชน
ปลาทู-ลัง (Rastrelliger spp.) ปลาสีกุน (Carangidae) เปนตน
1.2 กลุมปลาหนาดิน เปนปลาหนาดินทีม่ ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีขนาดใหญ และขายไดราคา
เชน ปลาทรายแดง (Nemipteridae) ปลาตาหวาน (Priacanthidae) และปลาปากคม (Synodontidae) เปนตน
1.3 กลุมหมึก ไดแก หมึกกลวย (Loligo spp.) หมึกกระดอง (Sepia spp.) และหมึกสาย (Octopus
spp.) เปนตน
1.4 กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ ไดแก ปูชนิดตางๆ เชน ปูมา (Portunus pelagicus) กุงในสกุล
Penaeus, Metapenaeus และกุงฝอย เชน กุง ในสกุล Metapenaeopsis และ Trachypenaeus เปนตน
2. กลุมปลาเปด
บันทึกน้ําหนักรวม และ สุมตัวอยางปลาเปดลําละประมาณ 3-5 กิโลกรัม เพื่อแยกชนิดและ
ชั่งน้ําหนักโดยแยกสัตวน้ําเปนกลุมใหญๆ 2 กลุม คือ กลุมลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจที่กลาวไวขางตน และกลุม
ปลาเปดแท ซึ่งเปนกลุมสัตวน้ําที่มีราคาต่ํา และมีขนาดเล็กแมจะโตเต็มวัยแลวก็ตาม
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 คํานวณหาอัตราการจับ (CPUE) มีหนวยเปน กก./ชม. ของสัตวน้ําแตละชนิด โดยคํานวณ
เปนรายไตรมาส ในแตละป
4.2 วิเคราะหองคประกอบสัตวน้ํา โดยรายงานในรูปของรอยละกลุมสัตวน้ําตอปริมาณสัตวน้ํา
ทั้งหมดที่จับได

ผลการศึกษา
1. แหลงและฤดูทําการประมงของเรืออวนลากคู
ผลการศึกษาการทําประมงของเรืออวนลากคูธรรมดาและอวนลากคูดวนที่ขึ้นทาบริเวณจังหวัด
สงขลาและปตตานี ระหวางเดือนมกราคม 2543-มิถุนายน 2544 พบวา มีการทําประมงตลอดทั้งป โดยมีการ
ทําประมงหนาแนนในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ซึ่งเปนชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และมีการทํา
ประมงเบาบางในชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงทําการ
ประมงสวนใหญอยูบริเวณพิกัด ละติจูด 7-8 องศาเหนือ และลองจิจูด 101-102 องศาตะวันออก
2. ปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงงานของเรืออวนลากคู
2.1 เรืออวนลากคูธรรมดา
ผลการวิเคราะหปริมาณการจับตอหนวยลงแรงงาน (CPUE, กก./ชม.) รายไตรมาสของเรืออวน
ลากคูตัวอยางที่ขึ้นปลาที่ทาเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา จํานวน 13 ลํา และ ขึ้นทาเทียบเรือประมงจังหวัด
ปตตานี จํานวน 22 ลํา พบวา เรืออวนลากคูธรรมดาในจังหวัดสงขลามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2543 เทากับ 137.810 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2543 เทากับ
57.970 กก./ชม. (ตารางที่ 1, รูปที่ 2) สวนจังหวัดปตตานีมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนมกราคมมีนาคม 2543 เทากับ 248.485 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2543 เทากับ 40.589 กก./
ชม. (ตารางที่ 2, รูปที่ 3)
2.2 เรืออวนลากคูดวน
ผลการวิเคราะหปริมาณการจับตอหนวยลงแรงงาน (CPUE, กก./ชม.) รายไตรมาสของเรืออวน
ลากคูตัวอยางที่ขึ้นปลาที่ทาเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา จํานวน 20 ลํา และ ขึ้นทาเทียบเรือประมงจังหวัด
ปตตานี จํานวน 39 ลํา พบวา เรืออวนลากคูดวนในจังหวัดสงขลามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2543 เทากับ 264.823 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2543 169.755
กก./ชม. (ตารางที่ 3, รูปที่ 2) สวนจังหวัดปตตานีมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
2543 เทากับ 307.313 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2544 เทากับ 165.934 กก./ชม.
(ตารางที่ 4, รูปที่ 3)

ตารางที่ 1 อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของเรืออวนลากคูธรรมดาที่ขึ้นทาในบริเวณจังหวัดสงขลา ป 2543-2544
กลุม
ปลาหนาดิน
ปลาผิวน้ํา
ปลาหมึก
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ
ปลาเปด
รวม

ม.ค.-มี.ค.43
เม.ย.-มิ.ย.43
ก.ค.-ก.ย.43
ต.ค.-ธ.ค.43
ม.ค.-มี.ค.44
เม.ย.-มิ.ย.44
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
19.436 24.70 8.947 15.43 30.641 25.61 52.489 38.09 30.745 32.26 15.953 20.67
18.623 23.66 2.385
4.12 1.200
1.00 3.854
2.80 5.599
5.88 3.181
4.12
6.193
7.87 16.667 28.75 10.028
8.38 10.175
7.38 13.590 14.26 21.932 28.41
0.514
0.65 0.507
0.87 0.845
0.71 1.451
1.05 1.231
1.29 0.459
0.60
33.937 43.12 29.464 50.83 76.923 64.30 69.841 50.68 44.135 46.31 35.664 46.20
78.703 100.00 57.970 100.00 119.637 100.00 137.810 100.00 95.300 100.00 77.189 100.00

ตารางที่ 2 อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของเรืออวนลากคูธรรมดาที่ขึ้นทาในบริเวณจังหวัดปตตานี ป 2543-2544
ม.ค.-มี.ค.43
เม.ย.-มิ.ย.43
ก.ค.-ก.ย.43
ต.ค.-ธ.ค.43
ม.ค.-มี.ค.44
เม.ย.-มิ.ย.44
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
ปลาหนาดิน
56.306 22.66 7.142 17.59 14.358 18.03 73.041 42.36 44.888 44.10 13.708 17.34
ปลาผิวน้ํา
74.875 30.13 13.597 33.50 2.799
3.51 9.055
5.25 11.040 10.85 3.543
4.48
ปลาหมึก
13.025
5.24 0.000
0.00 5.845
7.34 9.513
5.52 15.698 15.42 10.950 13.85
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ 0.112
0.05 0.406
1.00 0.652
0.82 1.196
0.69 0.355
0.35 0.161
0.21
ปลาเปด
104.167 41.92 19.444 47.91 55.978 70.30 79.646 46.18 29.802 29.28 50.685 64.12
รวม
248.485 100.00 40.589 100.00 79.632 100.00 172.451 100.00 101.783 100.00 79.047 100.00
กลุม

อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.)

300
250
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100
50
0
ม.ค. -มี.ค.43 เม.ย. -มิ.ย.43 ก.ค. -ก.ย.43 ต.ค. -ธ.ค.43 ม.ค. -มี.ค.44 เม.ย. -มิ.ย.44
อวนลากคูธรรมดา

อวนลากคูดวน

อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.)

รูปที่ 2 อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของเรืออวนลากคูท ี่ขึ้นทาในบริเวณจังหวัดสงขลา ป 2543-2544
350
300
250
200
150
100
50
0
ม.ค. -มี.ค.43 เม.ย. -มิ.ย.43 ก.ค. -ก.ย.43 ต.ค. -ธ.ค.43 ม.ค. -มี.ค.44 เม.ย. -มิ.ย.44
อวนลากคูธรรมดา

อวนลากคูดวน

รูปที่ 3 อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของเรืออวนลากคูท ี่ขึ้นทาในบริเวณจังหวัดปตตานี ป 2543-2544

ตารางที่ 3 อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของเรืออวนลากคูดวนที่ขึ้นทาในบริเวณจังหวัดสงขลา ป 2543-2544
ม.ค.-มี.ค.43
เม.ย.-มิ.ย.43
CPUE
%
CPUE
%
ปลาหนาดิน
26.982 15.90
ปลาผิวน้ํา
56.327 33.18
ปลาหมึก
12.664
7.46
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ 1.055
0.62
ปลาเปด
72.727 42.84
รวม
169.755 100.00
กลุม

ก.ค.-ก.ย.43
ต.ค.-ธ.ค.43
ม.ค.-มี.ค.44
เม.ย.-มิ.ย.44
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
42.628 16.10 51.790 20.26 61.687 27.92 55.681 21.61
90.921 34.33 66.824 26.13 61.236 27.72 62.204 24.14
10.618
4.01 11.735
4.59 14.445
6.54 17.511
6.80
0.685
0.26 1.221
0.48 0.862
0.39 0.346
0.13
119.971 45.30 124.122 48.54 82.682 37.43 121.914 47.32
264.823 100.00 255.692 100.00 220.912 100.00 257.656 100.00

ตารางที่ 4 อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.) ของเรืออวนลากคูดวนที่ขึ้นทาในบริเวณจังหวัดปตตานี ป 2543-2544
ม.ค.-มี.ค.43
เม.ย.-มิ.ย.43
ก.ค.-ก.ย.43
ต.ค.-ธ.ค.43
ม.ค.-มี.ค.44
เม.ย.-มิ.ย.44
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
CPUE
%
ปลาหนาดิน
49.616 21.06 50.073 27.97 50.045 16.29 85.566 31.77 44.056 26.55 31.223 12.84
ปลาผิวน้ํา
57.466 24.40 28.400 15.86 63.006 20.50 55.698 20.68 44.987 27.11 63.136 25.96
ปลาหมึก
13.255
5.63 13.324
7.44 9.258
3.01 10.996
4.08 17.551 10.58 22.950
9.44
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ 0.625
0.26 0.343
0.19 0.300
0.10 0.404
0.15 0.726
0.44 0.498
0.21
ปลาเปด
114.583 48.65 86.905 48.54 184.704 60.10 116.667 43.32 58.614 35.32 125.358 51.55
รวม
235.545 100.00 179.045 100.00 307.313 100.00 269.331 100.00 165.934 100.00 243.165 100.00
กลุม

3. องคประกอบของกลุมสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคู
3.1 เรืออวนลากคูธรรมดา
องคประกอบชนิดสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคูธรรมดาที่ขึ้นทาบริเวณจังหวัดสงขลาและ
ปตตานี ประกอบดวย กลุมปลาหนาดินรอยละ 28.53 กลุมปลาผิวน้ํารอยละ 11.62 กลุมหมึกรอยละ 10.37
กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ รอยละ 0.61 และกลุมปลาเปดรอยละ 48.87 (รูปที่ 4)

ปลาผิวน้ํา
11.62%

ปลาหนาดิน
28.53%

หมึก
10.37%
ปลาเปด
48.87%

สัตวไมมกี ระดูก
สันหลังอื่นๆ
0.61%

รูปที่ 4 องคประกอบชนิดสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคูธรรมดาที่ขึ้นทาบริเวณจังหวัดสงขลาและ
ปตตานี ป 2543- 2544
3.2 เรืออวนลากคูดวน
องคประกอบชนิดสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคูดวนที่ขึ้นทาบริเวณจังหวัดสงขลา และ
ปตตานี ประกอบดวย กลุมปลาผิวน้ํารอยละ 25.31 กลุมปลาหนาดินรอยละ 21.38 กลุมหมึกรอยละ 6.01
กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ รอยละ 0.27 และกลุมปลาเปดรอยละ 47.03 (รูปที่ 5)
จากผลการศึกษาเห็นไดวาอัตราสวนองคประกอบสัตวน้ําที่จับไดระหวางกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจ
และกลุมปลาเปดใกลเคียงกันมาก คือ 51.13 : 48.87 จากเรืออวนลากคูธรรมดา และ 52.97 : 47.03 จากเรือ
อวนลากคูดว น ซึ่งอัตราสวนของปลาเปดนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากอดีตเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจาก
การศึกษาอัตราการจับของเรืออวนลากคูในอาวไทยเมื่อป 2531 ของพิศมร (2533) ซึ่งพบวามีอตั ราการจับ

ของกลุมปลาเศรษฐกิจ:ปลาเปด เทากับ 62 : 38 เทานั้น จึงควรมีมาตรการลดจํานวนเรืออวนลากคู เพื่อ
ปองกันการทําลายพันธุสัตวน้ํา ซึ่งเปนการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
หมึก
6.01%

ปลาผิวน้ํา
25.31%

ปลาเปด
47.03%

ปลาหนาดิน
21.38%

สัตวไมมกี ระดูก
สันหลังอื่นๆ
0.27%

รูปที่ 5 องคประกอบชนิดสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคูดวน ที่ขึ้นทาบริเวณจังหวัดสงขลา และปตตานี
ป 2543-2544
สรุปผลการศึกษา
1. แหลงและฤดูทําการประมงของเรืออวนลากคู
เรืออวนลากคูท ี่ทําการประมงบริเวณอาวไทยตอนลางมีสองแบบคือ เรืออวนลากคูห นาดิน (เรือ
อวนลากคูธรรมดา) และเรืออวนลากคูผิวน้ํา (เรืออวนลากคูดวน) มีการทําประมงตลอดทั้งป โดยมีการทํา
ประมงหนาแนนในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน แหลงทําการประมงสวนใหญอยูบ ริเวณ ละติจดู 7-8 องศา
เหนือ และลองจิจูด 101-102 องศาตะวันออก
2. ปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงงานของเรืออวนลากคู
เรืออวนลากคูธ รรมดาในจังหวัดสงขลามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
2543 เทากับ 137.810 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2543 เทากับ 57.970 กก./ชม. สวน
ในจังหวัดปตตานีมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2543 เทากับ 248.485 กก./ชม. และ
ต่ําสุดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2543 เทากับ 40.589 กก./ชม.
เรืออวนลากคูดวนในจังหวัดสงขลามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
2543 เทากับ 264.823 กก./ชม. และต่ําสุดในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2543 169.755 กก./ชม. สวนใน

จังหวัดปตตานีมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2543 เทากับ 307.313 กก./ชม. และ
ต่ําสุดในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2544 เทากับ 165.934 กก./ชม.
3. องคประกอบของกลุมสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคู
สัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคูธรรมดาที่ขึ้นทาบริเวณจังหวัดสงขลาและปตตานี ประกอบดวย
สัดสวนของกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจตอกลุมปลาเปดเทากับ 51:49 สวนเรืออวนลากคูดว น ประกอบดวยสัดสวน
ของกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจตอกลุมปลาเปดเทากับ 53 : 47
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดในระยะเวลาที่ทําการวิจัยไมครบสมบูรณเพียงพอที่จะประเมินปริมาณ
การจับของเรืออวนลากคูในบริเวณอาวไทยตอนลางไดอยางถูกตอง เนื่องจากเก็บตัวอยางไดเพียงในบริเวณ
จังหวัดสงขลาและปตตานี ขาดตัวอยางในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเปนแหลงขึ้นทาที่สําคัญของเรือ
อวนลากคูเชนกัน
เอกสารอางอิง
กรมประมง. 2542. สถิติเรือประมงไทย ป 2539. ฝายสถิติและสารสนเทศการประมง, กองเศรษฐกิจการ
ประมง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 39 หนา.
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ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทู: Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
และปลาลัง: R. kanagurta (Cuvier, 1817) บริเวณอาวไทยตอนลาง
นิรชา สองแกว และธิดารัตน คงชัย
ศูนยวิจยั และพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
บทคัดยอ
เก็บตัวอยางปลาทู (Rastrelliger brachysoma) และปลาลัง (R. kanagurta) ระหวางเดือน
มกราคมป 2543 ถึงธันวาคมป 2544 จากเครื่องมืออวนลอยปลาทู และอวนลอมจับ ที่ทําการประมงบริเวณ
อาวไทยตอนลาง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัว ฤดูวางไข ขนาดทีเ่ ริ่ม
สืบพันธุได และอัตราสวนเพศระหวางเพศผูต อเพศเมีย พบวาปลาทูมีความยาวเหยียด (TL) เฉลี่ย 17.72±1.34
เซนติเมตร (TL = 12.00-21.50 เซนติเมตร n = 8,908 ตัว) น้ําหนักเฉลี่ย 69.68±15.42 กรัม สมการแสดง
ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว คือ W = 0.0280TLPP2.7139 สามารถวางไขไดตลอดป
โดยมีชวงวางไขมาก 2 ชวง ชวงแรกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ และชวงหลังเดือนเมษายนถึงกันยายน ขนาด
ความยาวเหยียดที่เริ่มสืบพันธุไดของปลาทูเพศผูและเพศเมีย เทากับ 16.53 และ 17.18 เซนติเมตร ตามลําดับ
อัตราสวนเพศระหวางเพศผูต อเพศเมีย เทากับ 1: 1.03 สําหรับปลาลังมีความยาวเหยียดเฉลี่ย 20.08±1.72
เซนติเมตร(TL = 13.20-26.40 เซนติเมตร n = 8,136 ตัว) มีน้ําหนักเฉลี่ย 97.90±23.62 กรัม มีสมการ
ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว คือ W = 0.0204TL2.8187 สามารถวางไขไดตลอดป โดยมี
ชวงวางไขมาก 2 ชวง ชวงแรกเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ชวงหลังเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ขนาดความ
ยาวเหยียดที่เริม่ สืบพันธุไดของปลาลังเพศผูและเพศเมีย เทากับ 20.56 และ 21.00 เซนติเมตร ตามลําดับ และ
อัตราสวนเพศระหวางเพศผูต อเพศเมีย เทากับ 1:1.35
คําสําคัญ: ชีววิทยาการสืบพันธุ ปลาทู ปลาลัง อาวไทยตอนลาง

REPRODUCTIVE BIOLOGY OF SHORT MACKEREL: Rastrelliger brachysoma (Bleeker,
1851) AND INDIAN MACKEREL: R. kanagurta (Cuvier, 1817)
IN THE SOUTHERN GULF OF THAILAND
Niracha Songkaew and Tidarat Kongchai
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
ABSTRACT
Short mackerel (Rastrelliger brachysoma) and Indian mackerel (R. kanagurta) samples were
collected during January 2000 to December 2001 from mackerel gill net and purse seine, which operated
in the southern Gulf of Thailand. To study length-weight relationship, spawning season, the size at first
maturity and sex ratio of male and female. For the short mackerel, the average of total length was
17.72±1.34 centimeter (TL = 12.00-21.50 centimeter, n = 8,908), average weight was 69.68±15.42 gram.
The relationship between length and weight was W = 0.0280TL2.7139. The spawning season was found all
the year with 2 peaks during December to February and April to September. The size at first maturity of
short mackerel for male and female were 16.53 and 17.18 centimeter, respectively. The sex ratio of male and
female was 1: 1.03. For the Indian mackerel, the average of total length was 20.08±1.72 centimeter (TL =
13.20-26.40 centimeter, n = 8,136), average weight was 97.90±23.62 gram. The length-weight relationship
equation was W = 0.0204TL2.8187. The spawning season was found all the year with 2 peaks during
January to May and July to December. Their size at first maturity for male and female were 20.56 and
21.00 centimeter, respectively. The sex ratio of male and female was 1:1.35.
Keywords : Reproductive biology, Rastrelliger brachysoma, Rastrelliger kanagurta,
southern Gulf of Thailand

คํานํา
ปลาทูและปลาลัง เปนปลาผิวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งในการประมงของไทย
จัดอยูในวงศสคอมบริดี้ (Family Scombridae) โดยปลาทูมีชื่อสามัญวา Short body mackerel ชื่อ
วิทยาศาสตรวา Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) สวนปลาลังมีชื่อสามัญวา Indian mackerel
ปลาทั้งสองชนิดมีลักษณะคลายคลึงกันมาก จน
ชื่อวิทยาศาสตรวา R. kanagurta (Cuvier, 1817)
ชาวบานเรียกปลาลังวาปลาทูตัวผู หรือปลาทูโกว ในสวนที่แตกตางกันนั้น พบวาปลาทูมีขนาดลําตัวกวาง
กวาปลาลัง โดยความยาวมาตรฐานของตัวปลาทูเปน 3.7 ถึง 4 เทาของความยาวของสวนหัว ขณะที่ปลาลัง
ยาวเปน 4 ถึง 4.8 เทาของความยาวของสวนหัว ในสวนของลําไสของปลาทูมีความยาวเปน 3.0 ถึง 3.4 เทา
ของความยาวมาตรฐาน ซึ่งมากกวาปลาลังที่มีความยาวเพียง 1.3-1.7 เทาของความยาวมาตรฐาน ปลายจมูก
ของปลาทูมีลักษณะกลมสั้น สวนของปลาลังจะแหลม จุดสีดําใตฐานครีบหลังของปลาทูมีจํานวน 12-14 จุด
ขณะที่ปลาลังมี 16 จุด (FAO, 1974 อางตาม ทวนทอง, 2540) ปลาทั้งสองชนิดพบแพรกระจายทั้งฝงอาว
ไทยและฝงอันดามัน โดยในอาวไทยพบปลาทูตั้งแตจังหวัดตราด ถึงสุราษฎรธานี พบมากในบริเวณอาวไทย
ฝงตะวันตกตอนบน รองลงมาเปนบริเวณอาวไทยตอนใน และอาวไทยฝงตะวันออก สวนใหญพบในระดับ
น้ําลึกไมเกิน 30 เมตร (สมศักดิ์, 2522) สําหรับปลาลังพบบริเวณกนอาว รองลงมาคือ บริเวณอาวไทย
ตอนกลาง โดยพบชุกชุมมากที่สุดอยูในระดับน้ําลึกประมาณ 30 เมตร (ชูจิต, 2522) เครื่องมือประมงหลักที่
จับสัตวน้ําทั้ง 2 ชนิดนี้ ไดแก อวนลอมจับ อวนลาก อวนลอย อวนติด และโปะ เปนตน (ชูจิต, 2539 และอุดม,
2539)
จากสถิ ติ ก ารประมงทะเลแหง ประเทศไทย ระหว า งป 2541-2545 มี ป ริม าณการจั บ ปลาทู
ทั้งหมด เทากับ 151.0 164.1 152.9 141.3 และ 146.4 พันเมตริกตัน และมีปริมาณการจับปลาลังทั้งหมด
เทากับ 43.7 47.9 35.2 31.9 32.8 พันเมตริกตัน ตามลําดับ โดยปริมาณการจับปลาทูสวนใหญมาจากฝง
อาวไทย คิดเปนรอยละเฉลี่ย 76.35 สวนปลาลังมีปริมาณการจับจากฝงอาวไทย คิดเปนรอยละเฉลี่ย เทากับ
52.26 (กรมประมง, 2544ก, 2545, 2546, 2547ก, 2547ข) สําหรับในพื้นที่อาวไทยตอนลางมีปริมาณการจับ
ปลาทู ในป 2541-2545 (ยกเวนป 2542) เทากับ 13.7 1.6 1.8 และ 1.7 พันเมตริกตัน และปลาลัง เทากับ
4.5 2.5 1.2 และ 1.5 พันเมตริกตัน ตามลําดับ (กรมประมง, 2544ข, 2547ค, 2547ง, 2547จ) ซึ่งจาก
แนวโนมปริมาณการจับปลาทูและปลาลังมาใชประโยชนทางฝงอาวไทยมีทิศทางที่ลดลง ทั้งนี้อาจเกิด
เนื่องจากการทําประมงที่เกินศักยการผลิต ประสิทธิภาพเครื่องมือประมงพาณิชยที่มีการพัฒนาขึ้น สงผลให
เกิดความเสื่อมโทรมตอตัวทรัพยากรปลาทูและปลาลัง
การศึกษาทางดานชีววิทยาของปลาทูและปลาลังบริเวณอาวไทยมีมาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน
แตสวนใหญศกึ ษาอยูเ ฉพาะบริเวณอาวไทยตอนใน อาวไทยฝงตะวันตก ซึ่งสรุปไดวา ปลาทูมีการวางไขทั้ง 2
ฝงของอาวไทย แตแหลงวางไขที่สําคัญอยูทางอาวไทยฝง ตะวันตกในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ
สุราษฎรธานี โดยปลาทูมีการทยอยวางไขติดตอกันเกือบทั้งป แตมีปริมาณมากอยู 2 ชวง คือ ชวงแรก
ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน และชวงหลังระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม โดยชวงแรกใหผลผิตสูง

กวา สวนปลาทูทางฝงอาวไทยตะวันออกยังไมสามารถบอกระยะเวลาวางไขไดแนนอน (กรมประมง, 2508;
อุรุพันธ, 2511; โอภาส และสงา, 2516; ยอดยิ่งและอุรพุ ันธ, 2516; สงาและโอภาส, 2516; รัตนา, 2544)
สําหรับการศึกษาทางดานชีวประวัติของปลาลังในนานน้าํ ไทยนัน้ ยังมีไมมากนัก เทาที่พบมีการศึกษาทางฝง
อันดามัน เจต (2520) และนิภาวรรณ (2527) พบวาปลาลังในเขตดังกลาวมีการวางไขระหวางปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายน โดยขนาดความยาวต่ําสุดที่แมปลาวางไขครั้งแรก เทากับ 17.00-20.00 เซนติเมตร
ไพเราะ (2529) พบวาปลาลังทางฝงอันดามันทยอยวางไขตั้งแตเดือนธันวาคมถึงสิงหาคม เดือนธันวาคมถึง
กรกฎาคม และเดือนกันยายนถึงพฤษภาคม ทางฝงตะวันตกตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง ตามลําดับ
ขนาดความยาวที่แมปลาวางไขครั้งแรกอยูร ะหวาง 19.00-19.60 เซนติเมตร สําหรับบริเวณอาวไทยตอนลาง
การศึกษาทางดานชีวประวัตขิ องปลาทูและปลาลังมีผูศึกษานอยมาก เทาที่พบมีธเนศและคณะ (2549) ผล
จากการศึกษาพบวาปลาทูและปลาลังในบริเวณนี้มีการวางไขตลอดป โดยปลาทูมีชวงวางไขมากมี 2 ชวง คือ
เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ และเดือนเมษายนถึงกันยายน สวนปลาลังก็เชนเดียวกัน โดยมีชวงวางไขมากใน
เดือนมกราคมถึงเมษายน และเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งจากการศึกษา (กรมประมง, 2539 อางตาม
รัตนา, 2544) โดยติดเครื่องหมายสรุปวาปลาทูในอาวไทยมี 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนปลาทูที่มีการเคลื่อนยาย
ไปมาระหวางอาวไทยฝงตะวันออกและนานน้ําของกัมพูชา กลุมที่สองเปนปลาทูที่มีการเคลื่อนยายไปมา
ระหวางอาวไทยตอนบนและชายฝงอาวไทยฝงตะวันตกตอนบนจนถึงตอนใต ดังนั้นศูนยวิจยั และพัฒนา
ประมงทะเลอาวไทยตอนลาง เห็นสมควรที่จะศึกษาชีวประวัติของประชากรปลาทูและปลาลัง บริเวณอาว
ไทยตอนลางควบคูกันไป เพื่อเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับปลาทูและปลาลังในนานน้ําไทยใหสมบูรณขึ้น และ
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนบริหารทรัพยากรสัตวน้ําทั้ง 2 ชนิดนี้ ใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุดและ
ยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาขนาดความยาวตลอดตัวและน้ําหนักของปลาทูและปลาลัง
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้าํ หนักตัวของปลาทูและปลาลัง
3. ศึกษาฤดูสืบพันธุวางไขของปลาทูและปลาลัง
4. ศึกษาอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียของปลาทูและปลาลัง

5. ศึกษาขนาดที่เริ่มสืบพันธุไดของปลาทูและปลาลัง

วิธีดําเนินการ
1. แบบแผนการวิจัย
1.1 สถานที่ดําเนินการ
เก็บรวบรวมตัวอยางปลาทูและปลาลัง จากเครื่องมืออวนลอมจับ บริเวณทาเทียบเรือจังหวัด
สงขลา และปตตานี และจากเครื่องมือประมงอวนลอยปลาทู บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และ
ปตตานี (รูปที่ 1) ซึ่งทั้ง 2 เครื่องมือมีแหลงทําการประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง
1.2 ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมกราคมป 2543 ถึงธันวาคมป 2544 รวม 24 เดือน
2. วิธีรวบรวมขอมูล
สุมตัวอยางปลาทูและปลาลังจาก 2 ชนิดเครื่องมือประมง เดือนละ 1 ครั้ง โดยสุมปลาขนาด
ประมาณ 14 เซนติเมตรขึ้นไป เนื่องจากเปนขนาดที่สามารถจําแนกไดอยางชัดเจนระหวางปลาทูกับปลาลัง
และเปนขนาดที่สามารถจําแนกขั้นการเจริญพันธุของอวัยวะเพศได น้ําหนักสุมประมาณ 25 กิโลกรัม ตอ
เครื่องมือตอบริเวณเก็บตัวอยาง นําปลาตัวอยางที่ไดมาวัดขนาดความยาวตลอดตัว (total length, TL)
หนวยเปนเซนติเมตร และชั่งน้ําหนัก (weight, W) หนวยเปนกรัม ผาตัดเปดหนาทองแยกเพศผูและเพศเมีย
พิ จ ารณาระยะการเจริ ญ พั ฒ นาการของอวั ย วะสื บ พั น ธุ ข องปลาทั้ ง สองเพศ ดั ด แปลงตามวิ ธี ก ารของ
Kesteven (1960, อางตาม ไพเราะและทัศพล, 2544) แบงเปน 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 virgin เปนระยะปกติของระบบสืบพันธุ ในปลาทีย่ ังไมมีพัฒนาการของระบบสืบพันธุ ถุง
น้ําเชื้อและรังไขมีขนาดเล็กมาก อยูใกลหรือแนบติดกระดูกสันหลัง
ระยะที่ 2 developing เปนระยะที่ระบบสืบพันธุมีพัฒนาการขึ้น ถุงน้ําเชื้อมีสีขาวปนแดง
สวนรังไขมีสีแดงคอนขางใส ถุงน้ําเชื้อและรังไขมีความยาว 1/2 หรือ 2/3 ของชองทอง
ระยะที่ 3 gravid เปนระยะที่ถุงน้ําเชื้อและรังไขขยายเต็มชองทอง ถุงน้ําเชื้อมีสีขาวสวนไขมี
ลักษณะกลม มีเยื่อติดกัน เมื่อรีดสวนทองดู ยังไมมีไขไหลออกมา
ระยะที่ 4 spawning หรือ ripe เปนระยะที่ถุงน้ําเชื้อและรังไขเจริญเติบโตเต็มที่พรอมที่จะผสม
พันธุ ถุงน้ําเชื้อมีสีขาวครีม ไขในรังไขสามารถแยกเปนเม็ดได มีสีเหลืองหรือสม ผนังรังไขคอนขางบาง
เมื่อรีดที่สวนทองดู จะมีน้ําเชื้อและไขไหลออกมา
ระยะที่ 5 spent เปนระยะที่วางไขไปแลว อาจมีเม็ดไขบางสวนเหลืออยูในรังไข ถุงน้ําเชื้อและ
รังไขมีขนาดเล็กลงและมีสีแดง

สัญลักษณแสดงสถานที่เก็บตัวอยาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
NK1 บานปาเลน
NK2 บานปลายทอน
NK3 บานในถุง

NK1

90 N

NK2

NK3

จังหวัดสงขลา
SK1 วัดแจง
SK2 บานบอตรุ
SK3 บานบอกรอง
SK4 ทาเทียบเรือสงขลา
SK5 บานบออิฐ
SK6 บานตลิ่งชัน
SK7 บานปากบางสะกอม

จังหวัดปตตานี
PT1 ทาเทียบเรือปตตานี
PT2 บานบางมะรวด
PT3 บานปาตาตีมอ
จังหวัดนราธิวาส
NT1 บานคลองตัน
NT2 บานปูลาเจะมูดอ

นครศรีธรรมราช

80 N
SK1
SK2
ตรัง

0

7

N

พัทลุง

สตูล

อาวไทย

SK3
SK4
สงขลา

SK5

SK6
SK7

PT1

PT2

ปตตานี

PT3
นราธิวาส

ยะลา

อันดามัน
60 N
มาเลเซีย

1000E

1010E

รูปที่ 1 สถานที่เก็บตัวอยางปลาทูและปลาลัง บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544

1020E

NT1
NT2

3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัว (length-weight relationship)
3.1.1 ขอมูลความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของปลาแตละชนิด จัดแบงเปน 3 กลุม คือ รวมเพศ
เพศผู และเพศเมีย นํามาคํานวณหาความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัว ตามวิธีของ
Ricker (1975) ในรูปสมการ
W = aTLb

เมื่อ

คือ น้ําหนักตัว หนวยเปนกรัม
TL
คือ ความยาวตลอดตัว หนวยเปนเซนติเมตร
a, b
คือ คาคงที่
คา a เปนคาคงที่ที่เกี่ยวของกับความถวงจําเพาะ (specific gravity) และคา b เปน
คาอัตราการเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) ของสัตวน้ํา แปลงสมการดังกลาวขางตนใหอยูในรูป
สมการเสนตรงดวย natural logarithm ไดสมการเปน
W

ln W = ln a + b ln TL

และใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายเพื่อประมาณคา ln a และ b
3.1.2 ใช t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation
coefficient, r) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้าํ หนักตัว ตามวิธีของจิตติมา (2536)
โดยตั้งสมมุตฐิ านหลักวา ความยาวตลอดตัวกับน้าํ หนักตัวไมมีความสัมพันธกัน (H0: ρ1 = 0)
u=

เมื่อ

r (n - 2)
1- r2

คือ คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคา t จากตารางมาตรฐาน
n
คือ จํานวนตัวอยางที่นํามาทดสอบ
3.1.3 ใช t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทดสอบความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัว
กับน้ําหนักตัวระหวางเพศ (Zar, 1996) โดยตั้งสมมุติฐานวา ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับ
น้ําหนักตัวระหวางเพศ ไมมีความแตกตางกัน (H0 : b1 = b2)
u

t=

เมื่อ

b1 - b 2
Sb1 -b2

t
b1, b2
S b1 -b 2

คือ คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคา t จากตารางมาตรฐาน
คือ คาอัตราการเติบโตจําเพาะของปลาเพศผูและเพศเมีย
คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากผลตางระหวาง b1 กับ b2

3.1.4 คํานวณความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของปลาแตละเพศ และใช t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% เปรียบเทียบความยาวตลอดตัวเฉลี่ยระหวางเพศผูและเพศเมีย (Zar, 1996) โดยตั้งสมมุติฐานวาความ
ยาวตลอดตัวเฉลี่ยระหวางเพศ ไมแตกตางกัน (H0 : X1 = X 2 )
X1 − X 2
SX −X

t=

1

เมื่อ

2

คือ คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคา t จากตารางมาตรฐาน
คือ ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของปลาเพศผูและเพศเมีย
คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง Χ1 กับ

t

Χ1 , Χ 2

S X1−X 2

Χ2

3.2 ฤดูวางไข (spawning season)
ทําการวิเคราะหฤดูวางไขในรอบป เปนเวลา 2 ปของปลาทั้งสองชนิด โดยพิจารณาจากรอย
ละของระยะเจริญพันธุ ของปลาเพศผูและเพศเมียเพียงปจจัยเดียว โดยการคํานวณหารอยละของระยะเจริญ
พันธุ กําหนดใหระยะที่ 1-2 เปนระยะที่ปลาไมสมบูรณเพศ (pre-mature หรือ immature) และใหระยะที่
3-5 เปนระยะที่ปลาสมบูรณเพศ (mature) พรอมที่จะวางไข หากเดือนใดมีรอยละของระยะเจริญพันธุสูง
จัดเปนชวงฤดูวางไข
3.3 ขนาดที่เริ่มสืบพันธุได (size at first maturity)
พิจารณาจากขนาดความยาวตลอดตัวที่รอยละ 50 ของปลาที่สมบูรณเพศทั้งหมด โดยหา
คาสัดสวนความสมบูรณเพศ (PL) ในแตละชวงความถี่ของความยาวตลอดตัวจากจํานวนทั้งหมด การหา
ขนาดที่เริ่มสืบพันธุไดของปลาเพศผูและเพศเมีย (ธนิษฐา, 2543) มีสมการ ดังนี้
PL = N mL N tL

เมื่อ

PL
NmL
NtL

คือ สัดสวนความสมบูรณเพศ
คือ จํานวนปลาระยะสมบูรณเพศที่จุดกึ่งกลาง ความยาวตลอดตัว (L)
คือ จํานวนปลาทั้งหมดที่จุดกึ่งกลางความยาวตลอดตัว (L)

หลังจากนั้นวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสัดสวนความสมบูรณเพศกับจุดกึ่งกลาง
ความยาวตลอดตัว (L) โดยการคํานวณอยูในรูป logistic curve (Sparre and Venema, 1992) ดังสมการ
PL = 1 (1 + e (S1 -S1 ) )

แปลงสมการใหเปนสมการเสนตรงในรูป natural logarithm ไดสมการเปน
ln(

เมื่อ

S1

1
- 1) = S1 − S 2 L
PL

คือ จุดตัดแกน Y

คือ ความชันของสมการ
L
คือ จุดกึ่งกลางความยาวตลอดตัว หนวยเซนติเมตร
ประมาณคา S1 และ S2 โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายดวยวิธีกําลังสองนอย
ที่สุด และจากสมการความสัมพันธระหวางสัดสวนความสมบูรณเพศ กับจุดกึ่งกลางความยาวตลอดตัว
สามารถหาขนาดที่เริ่มสืบพันธุได (Lm) จากสมการ
S2

L m = S1 S 2

3.4 อัตราสวนเพศ (sex ratio)
นําจํานวนปลาที่แยกเพศแตละเดือนตลอดทั้งป มาคํานวณหาอัตราสวนเพศ และทดสอบ
ความแตกตางทางสถิติดวยไควสแควร (chi-square test) โดยตั้งสมมติฐานใหอัตราสวนเพศระหวางเพศผู
ตอเพศเมียเทากับ 1:1 ดังสมการ (Snedecor and Cochran, 1973)
χ2 = ∑

เมื่อ

Observed
Expected

(Observed − Expected ) 2
Expected

คือ คาที่ไดจากการสุมตัวอยาง
คือ คาที่คาดหวังไววาจะเกิดขึ้นจากการคํานวณ
ผลการศึกษา

ปลาทู
1. ขนาดความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว
ปลาทูที่นํามาศึกษามีจํานวนทั้งหมด 8,908 ตัว เปนเพศผู 4,395 ตัว และเพศเมีย 4,513 ตัว มี
ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย เทากับ 17.72±1.34 17.72 ± 1.32 และ 17.72±1.35 เซนติเมตร ตามลําดับ และมี
น้ําหนักเฉลี่ย เทากับ 69.68±15.42 69.30±15.44 และ 70.06±15.39 กรัม ตามลําดับ ปลาทูเพศผูแ ละเพศเมียมี
การแพรกระจายความยาวตลอดตัวอยูในชวงที่ใกลเคียงกัน โดยอยูร ะหวาง 12.00-21.50 เซนติเมตร (รูปที่ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบความยาวตลอดตัวเฉลี่ยและน้าํ หนักตัวเฉลี่ยระหวางเพศของปลาทู
พบวาปลาทูเพศผูแ ละเพศเมียมี
ความยาวตลอดตัวเฉลี่ยไมแตกตางกัน (P >0.05) แตน้ําหนักเฉลี่ยมีความแตกตางกัน (P<0.05) (ตารางที่ 1)

เพศผู : 4,395

20.00

เพศเมีย : 4,513

รอยละ

15.00
10.00
5.00

20.75

19.75

18.75

17.75

16.75

15.75

14.75

13.75

12.75

11.75

0.00
จุดกึ่งกลางความยาวตลอดตัว (ซม.)

รูปที่ 2 การแพรกระจายขนาดความยาวตลอดตัวของปลาทู บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544
ตารางที่ 1 ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) และคาสถิติ (t-test) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของความยาวตลอดตัวและน้ําหนักระหวางเพศของปลาทู
เพศ

ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
17.72
17.72
0.0943

ผู
เมีย
คาสถิติ (t-test)

น้ําหนักเฉลี่ย
(กรัม)
69.30
70.06
2.3104*

หมายเหตุ: * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% (t 0.025, ∞ = 1.960)
2. ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัว
2.1 ปลาทูรวมเพศ มีจํานวนทัง้ สิ้น 8,908 ตัว มีความยาวตลอดตัวอยูระหวาง 12.00-21.50 เซนติเมตร
และน้ําหนักตัวอยูระหวาง 22.00-126.00 กรัม จากขอมูลความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาทูแตละตัวนํามา
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวไดดังสมการ และรูปที่ 3
W

หรือ ln W

= 0.0280TL 2.7139
= – 3.5748+2.7139 ln TL

(r = 0.9078, t-test P<0.05)
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาทูรวมเพศ บริเวณอาวไทยตอนลาง
ป 2543-2544
2.2 ปลาทูเพศผู มีจํานวนทั้งสิ้น 4,395 ตัว มีความยาวตลอดตัวอยูระหวาง 12.00-21.50
เซนติเมตร และน้าํ หนักตัวอยูร ะหวาง 22.00-126.00 กรัม นํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัว
กับน้ําหนักตัวไดดังสมการ และรูปที่ 4
W

น้ําหนัก (กรัม)

หรือ ln W

= 0.0244TL 2.7896
= – 3.7987+2.7896 ln TL

(r = 0.9113, t-test P<0.05)
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาทูเพศผู บริเวณอาวไทยตอนลาง
ป 2543-2544
2.3 ปลาทูเพศเมีย มีจํานวนทั้งสิ้น 4,513 ตัว มีความยาวเหยียดอยูระหวาง 12.50-21.50
เซนติเมตร และน้าํ หนักตัวอยูร ะหวาง 25.00-122.00 กรัม มีความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนัก
ตัวดังสมการ และรูปที่ 5

W

น้ําหนัก (กรัม)

หรือ ln W

= 0.0345TL 2.6440
= – 3.6780+2.6440 ln TL (r = 0.9056, t-test P<0.05)
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รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาทูเพศเมีย บริเวณอาวไทยตอนลาง
ป 2543-2544
เมื่อใช t-test ทดสอบความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาทูรวมเพศ ปลา
ทูเพศผู และปลาทูเพศเมีย พบวาความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาทูทั้ง 3 กลุม มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สําหรับความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวระหวางเพศของ
ปลาทู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหสถิติ (t-test) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักของ
ปลาทู
การทดสอบทางสถิติ (t-test)
ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนัก

สมมุติฐาน

คาที่คํานวณได (t-value)

(hypothesis)

รวมเพศ

เพศผู

เพศเมีย

H0 : p = 0

256.1628*

184.8518*

179.2982*

(correlation coefficient)
ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนัก
ระหวางเพศผูและเพศเมีย

H0 : b1 = b2

1,281.2780*

(comparing length-weight)
หมายเหตุ: * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมัน่ 95% (t 0.025, ∞ = 1.960, t 0.05 (2) , ∞ = 1.960)
3 ฤดูสืบพันธุว างไข

จากการพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรอยละของระยะเจริญพันธุข องปลาทูเพศผูและเพศ
เมียที่เปลี่ยนไปในแตละเดือน (รูปที่ 6) พบวาปลาทูมีแนวโนมวางไขเกือบตลอดทั้งป และชวงเดือนที่วางไข
มากเปลี่ยนแปลงไปในแตละป โดยในป 2543 ปลาทูมีระยะการเจริญพันธุสูงอยู 2 ชวง คือ ชวงแรกเดือน
เมษายนถึงกันยายน โดยมีระยะการเจริญพันธุสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน และชวงทีส่ องเดือนธันวาคม ในป
2544 ปลาทูมีระยะการเจริญพันธุสูงอยู 2 ชวง เชนเดียวกัน โดยชวงแรกเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ มีระยะ
การเจริญพันธุส ูงที่สุดในเดือนกุมภาพันธ และชวงที่สองเดือนเมษายนถึงกันยายน โดยมีระยะการเจริญพันธุ
สูงที่สุดในเดือนมิถุนายนเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้ง 2 ป พบวาปลาทูมีการวางไขสูงอยู 2 ชวง โดย
ชวงแรกประมาณเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ และชวงทีส่ องประมาณเดือนเมษายนถึงกันยายน
เพศเมีย
รอ ยละของระยะเจริญพั นธุ
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รูปที่ 6 รอยละของระยะเจริญพันธุของปลาทูเพศเมียและเพศผู บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544
4. ขนาดที่เริ่มสืบพันธุได
ขนาดที่เริ่มสืบพันธุไดของปลาทู พบวาขนาดเล็กที่สุดที่เริ่มสืบพันธุไดของปลาเพศผู พบใน
เดือนพฤษภาคม 2544 และเพศเมีย พบในเดือนตุลาคม 2543 เทากับ 14.50 และ 15.10 เซนติเมตร ตามลําดับ

ความนาจะเปนของระยะเจริญพั นธุ

สวนขนาดที่เริม่ สืบพันธุไดทรี่ อยละ 50 ของปลาเพศผูและเพศเมียจากการคํานวณ เทากับ 16.53 และ 17.18
เซนติเมตร ตามลําดับ (รูปที่ 7) และมีสมการความสัมพันธ คือ
ปลาทูเพศผู
Y
=
1/(1+exp(12.8367 – 0.7767 X))
หรือ
ln((1/Y)-1) =
12.8367 – 0.7767X
(r = 0.8932, t-test P<0.05)
ปลาทูเพศเมีย Y
=
1/(1+exp(16.8106 – 0.9784X))
หรือ
ln((1/Y)-1) =
16.8106 – 0.9784X
(r = 0.9790, t-test P<0.05)
เพศผู

1.00
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คาคํานวณ

0.25
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ความนาจะเปนของระยะเจริญพั นธุ
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รูปที่ 7 ขนาดที่เริ่มสืบพันธุไดที่รอยละ 50 ของปลาทูเพศผูและเพศเมีย บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544
5. อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย
จากขอมูลสุมตัวอยางปลาทูแยกเพศผูและเพศเมีย พบวามี 12 เดือนทีค่ าทดสอบมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ โดยมีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียรายเดือนไมเทากับ 1:1 โดยมี 6 เดือนที่มีเพศเมียมากกวา
เพศผู ไดแก เดือนกุมภาพันธ กรกฎาคมป 2543 มกราคม มีนาคม เมษายน และมิถุนายนป 2544 โดยมีคา
อัตราสวนเพศรายเดือนแตกตางกันไปตั้งแต 1: 1.02 ถึง 1:3.38 สวน 5 เดือน (อีก 1 เดือนหาคาไมได) ที่
เหลือ ไดแก เดือนพฤษภาคม กันยายน 2543 พฤษภาคม กรกฎาคม และตุลาคม 2544 มีเพศผูมากกวาเพศ
เมีย โดยมีคาอัตราสวนตั้งแต 1:0.49 ถึง 1:0.82 เมื่อพิจารณาคาอัตราสวนเพศโดยรวมทั้งหมด พบวามี

อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:1.03 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาอัตราสวน
เพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:1 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 อัตราสวนเพศผูตอ เพศเมียของปลาทู บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544
เดือน
ม.ค. 43
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 44
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

จํานวนคาสังเกต
เพศผู เพศเมีย
159
367
105
117
338
345
405
333
395
393
214
282
501
452
425
289
330
336
323
289
225
216
56
113
149
175
60
114
136
272
114
73
24
81
182
120
16
0
82
69
156
77
-

รวม
526
222
683
738
788
496
953
714
666
612
441
169
324
174
408
187
105
302
16
151
233
-

อัตราสวนเพศ
คาไควสแควร
ผู : เมีย
1 : 2.31
82.25*
1 : 1.11
0.65
1 : 1.02
0.07
1 : 0.82
7.02*
1 : 0.99
0.01
1 :1.32
9.32*
1 : 0.90
2.52
1 : 0.68
25.90*
1 : 1.02
0.05
1 : 0.89
1.89
1 : 0.96
0.18
1 : 2.02
19.22*
1 : 1.17
2.09
1 : 1.90
16.76*
1 : 2.00
45.33*
1 : 0.64
8.99*
1 : 3.38
30.94*
1 : 0.66
12.73*
0
16.00*
1 : 0.84
1.12
1 : 0.49
26.79*
-

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

รวม

4395

4513

8908

1 : 1.03

1.56

1

หมายเหตุ: * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมัน่ 95% ( χ 2 0..05, 1 = 3.84, χ 2 0.05 , 21 = 32.671)
ปลาลัง
1. ขนาดความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว
ปลาลังที่นํามาศึกษามีจํานวนทั้งหมด 8,136 ตัว เปนเพศผู 3,468 ตัว และเพศเมีย 4,668 ตัว มี
ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย เทากับ 20.08±1.72 19.95±1.61 และ 20.17±1.79 เซนติเมตร ตามลําดับ และมี
น้ําหนักเฉลี่ย เทากับ 97.90±23.62 95.72±21.76 และ 99.52±24.78 กรัม ตามลําดับ โดยปลาลังเพศผูและ
เพศเมียมีการแพรกระจายความยาวตลอดตัวอยูระหวาง 13.20-26.40 เซนติเมตร (รูปที่ 8) เมื่อเปรียบเทียบ
ความยาวตลอดตัวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยระหวางเพศของปลาลัง พบวาความยาวตลอดตัวเฉลี่ยและน้ําหนัก
เฉลี่ยมีความแตกตางกันแตกตางกันระหวางเพศผูและเพศเมีย (P<0.05) (ตารางที่ 4)
14.00

เพศผู : 3,468

12.00

เพศเมีย : 4,668

รอ ยละ

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
25.25

24.25

23.25

22.25

21.25

20.25

19.25

18.25

17.25

16.25

15.25

14.25

13.25

0.00

กึ่งกลางความยาวตลอดตัว (ซม.)

รูปที่ 8 การแพรกระจายขนาดความยาวตลอดตัวของปลาลัง บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544
ตารางที่ 4 ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) และคาสถิติ (t-test) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของความยาวตลอดตัวและน้ําหนักระหวางเพศของปลาลัง
เพศ
ผู
เมีย
คาสถิติ (t-test)

ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
19.95
20.17
5.7772*

น้ําหนักเฉลี่ย
(กรัม)
95.72
99.52
7.2057*

หมายเหตุ: * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% (t 0.025, ∞ = 1.960)

2. ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัว
2.1 ปลาลังรวมเพศ มีจํานวนทั้งสิ้น 8,136 ตัว มีความยาวตลอดตัวอยูระหวาง 13.20-26.40 เซนติเมตร
และน้ําหนักตัวอยูระหวาง 24.00-195.00 กรัม จากขอมูลความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาลังแตละตัวนํามา
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวไดดังสมการ และรูปที่ 9
W

หรือ ln W

= 0.0204TL 2.8187
= – 3.8923+2.8187 ln TL (r = 0.9491, t-test P<0.05)
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รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาลังรวมเพศ บริเวณอาวไทยตอนลาง
ป 2543-2544
2.2 ปลาลังเพศผู มีจํานวนทั้งสิ้น 3,468 ตัว มีความยาวตลอดตัวอยูระหวาง 14.80-24.50
เซนติเมตร และน้าํ หนักตัวอยูร ะหวาง 36.00-170.00 กรัม จากขอมูลความยาวตลอดตัวกับน้าํ หนักตัวนํามาวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวไดดังสมการ และรูปที่ 10
W

หรือ ln W

= 0.0202 TL 2.8207
= – 3.9006+2.8207 ln TL (r = 0.9467, t-test P<0.05)

2.3 ปลาลังเพศเมีย มีจํานวนทัง้ สิ้น 4,668 ตัว มีความยาวตลอดตัวอยูระหวาง 13.20-26.40 เซนติเมตร
และน้ําหนักตัวอยูระหวาง 24.00-195.00 กรัม มีความสัมพันธระหวางความตลอดตัวกับน้ําหนักดังสมการ และรูปที่
11
W

หรือ ln W

= 0.0206TL 2.8153
= – 3.8803+2.8153 ln TL (r = 0.9502, t-test P<0.05)
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รูปที่ 10 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาลังเพศผู บริเวณอาวไทยตอนลาง
ป 2543-2544
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รูปที่ 11 ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาลังเพศเมีย บริเวณอาวไทยตอนลาง
ป 2543-2544
เมื่อใช t-test ทดสอบความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาลังรวมเพศ
ปลาลังเพศผู และปลาลังเพศเมีย พบวาความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาลังทั้ง 3 กลุม มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สําหรับความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว
ระหวางเพศของปลาลัง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ผลวิเคราะหสถิติ (t-test) ทดสอบความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาลัง
การทดสอบทางสถิติ (t-test)
ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนัก
(correlation coefficient)

สมมุติฐาน

คาที่คํานวณได (t-value)

(hypothesis)

รวมเพศ

เพศผู

เพศเมีย

H0 : p = 0

271.6513*

172.9533*

208.4316*

ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนัก
ระหวางเพศผูและเพศเมีย
(comparing length-weight)

H0 : b1 = b2

59.3203*

หมายเหตุ: * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมัน่ 95% (t 0.025, ∞ = 1.960, t 0.05 (2) , ∞ = 1.960 )
3. ฤดูสืบพันธุว างไข
จากการพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรอยละระยะการเจริญพันธุข องปลาลังเพศผูและเพศ
เมียที่เปลี่ยนไปในแตละเดือน (รูปที่ 13) พบวาปลาลังมีแนวโนมวางไขเกือบตลอดทั้งป เพราะพบระยะการ
เจริญพันธุเกือบทุกเดือน เชนเดียวกับปลาทู แตมีชวงวางไขมากเปลี่ยนแปลงไปในแตละป โดยในป 2543
พบปลาลังมีระยะการเจริญพันธุสูงอยู 2 เดือน คือ เดือนกรกฎาคมและธันวาคม สําหรับในป 2544 พบปลาลัง
มีระยะการเจริญพันธุสูงอยู 3 ชวง คือ ชวงแรกเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ ชวงที่สองเดือนพฤษภาคม และ
ชวงที่สามเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้ง 2 ป พบวาปลาลังมีการวางไขมาก 2 ชวง
ชวงแรกประมาณเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และชวงหลังประมาณเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม
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รูปที่ 12 รอยละของระยะเจริญพันธุของปลาลังเพศเมียและเพศผู บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544
4. ขนาดที่เริ่มสืบพันธุได
พบวาขนาดเล็กที่สุดที่เริ่มสืบพันธุไดของปลาลังเพศผู พบในเดือนมิถุนายน 2543 เทากับ 16.80
เซนติเมตร และเพศเมีย พบในเดือนกันยายน 2543 เทากับ 16.70 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนขนาดที่เริ่มสืบพันธุไดที่
รอยละ 50 ของปลาลังเพศผูและเพศเมีย เทากับ 20.56 และ 21.00 เซนติเมตร ตามลําดับ (รูปที่ 13) ซึ่งมี
สมการความสัมพันธ คือ
ปลาลังเพศผู Y
=
1/(1+exp(9.2472 – 0.4499X))
หรือ
ln((1/Y)-1) =
9.2472 – 0.4499X
(r = 0.8993, t-test P<0.05)
ปลาลังเพศเมีย Y
=
1/(1+exp(21.2277 – 1.0098X))
หรือ
ln((1/Y)-1) =
21.2077 – 1.0098X
(r = 0.9270, t-test P<0.05)

ความนาจะเปนของระยะเจริญพันธุ

เพศผู

1.00
0.75

20.56

0.50

คาสังเกต
คาคํานวณ

0.25
0.00
13.00

15.00
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19.00

21.00

23.00

25.00
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ความนาจะเปนของระยะเจริญพันธุ

ความยาวตลอดตัว (ซม.)

เพศเมีย
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0.75
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21.00
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คาสังเกต
คาคํานวณ
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15.00

17.00

19.00
21.00
23.00
ความยาวตลอดตัว (ซม.)

25.00

27.00

รูปที่ 13 ขนาดที่เริ่มสืบพันธุไดที่รอยละ 50 ของปลาลังเพศผูแ ละเพศเมีย บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544
5. อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย
จากขอมูลสุมตัวอยางปลาลังแยกเพศผูและเพศเมีย
พบวาอัตราสวนเพศในแตละเดือนมีคา
แตกตางกันไปตั้งแต 1: 0.53 ถึง 1:2.84 เมื่อนําคามาทดสอบเปนรายเดือนในแตละปพบวาอัตราสวนเพศสวน
ใหญมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อพิจารณาคาอัตราสวนเพศโดยรวมทั้งหมด พบวามีอัตราสวน
เพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:1.35 มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงวาอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียไม
เทากับ 1:1 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 อัตราสวนเพศผูตอ เพศเมียของปลาลัง บริเวณอาวไทยตอนลางป 2543-2544
เดือน
ม.ค. 43
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 44
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จํานวนคาสังเกต
เพศผู
เพศเมีย
259
410
242
151
276
380
371
410
181
239
174
339
192
312
437
452
240
260
119
193
147
78
45
82
91
160
102
266
96
273
45
73
137
132
81
125
102
142
63
124
68
67
3468
4668

รวม
669
393
656
781
420
513
504
889
500
312
225
127
251
368
369
118
269
206
244
187
135
8136

อัตราสวนเพศ
ผู : เมีย
1 : 1.58
1 : 0.62
1: 1.38
1 : 1.11
1 : 1.32
1 : 1.95
1 : 1.63
1 : 1.03
1 : 1.08
1 : 1.62
1 : 0.53
1 : 1.82
1 : 1.76
1 : 2.61
1 : 2.84
1 : 1.62
1 : 0.96
1 : 1.54
1 : 1.39
1 : 1.97
1 : 0.99
1 :1.35

คาไควสแควร

df

34.08*
21.07*
16.49*
1.95
8.01*
53.07*
28.57*
0.25
0.80
17.55*
21.16*
10.78*
18.97*
73.09*
84.90*
6.64*
0.09
9.40*
6.56*
19.90*
0.01
176.99*

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ: * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมัน่ 95% ( χ 2 0..05, 1 = 3.84, χ 2 0.05 , 21 = 32.671)

สรุปและวิจารณผลการศึกษา
1. ขนาดความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว
ปลาทูมีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 17.72±1.34 เซนติเมตร และมีน้ําหนักเฉลี่ย 69.68±15.42 กรัม
สวนปลาลังมีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.08±1.72 เซนติเมตร และมีน้ําหนักเฉลี่ย 97.90±23.62 กรัม ปลาทู
มีความแตกตางระหวางเพศในดานน้ําหนัก สวนปลาลังมีความแตกตางทางทั้งความยาวตลอดตัวและน้ําหนัก
2. ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัว
สมการความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้าํ หนักตัวของปลาทู คือ W = 0.0280TL 2.7139
(r = 0.9078) และปลาลัง คือ W = 0.0204TL 2.8187 (r = 0.9491) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ (r) พบวามีคาคอนขางสูง ซึ่งจิตติมา (2536) กลาววาคาสัมประสิทธสหสัมพันธที่อยูในชวง
0.80-0.90 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง โดยสอดคลองกับผลทดสอบทางสถิติที่ความยาวตลอด
ตัวกับน้าํ หนักตัวมีความสัมพันธกันทั้งปลาทูและปลาลัง สําหรับความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับ
น้ําหนักระหวางเพศ พบวามีความแตกตางกันทั้งปลาทูและปลาลัง แสดงวาปลาเพศผูและเพศเมียมีอตั ราคา
เจริญเติบโตจําเพาะไมเทากัน โดยปลาเพศเมียนาจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวาเพศผู
3. ฤดูสืบพันธวางไข
ปลาทูและปลาลังบริเวณอาวไทยตอนลาง สามารถวางไขไดตลอดป โดยปลาทูมีชวงวางไขมาก
2 ชวง ชวงแรกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ และชวงที่สองเดือนเมษายนถึงกันยายน สวนปลาลังมีชวงวางไข
มาก 2 ชวง เชนกัน คือ ชวงแรกเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ชวงทีส่ องเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ซึ่งผล
การศึ ก ษาที่ ไ ด ช ว งเวลามี ค วามเหลื่ อ มล้ํา กั น บ า งเล็ ก น อ ยกั บ การศึ ก ษาปลาทู ท างฝ ง ตะวั น ตก
ของอ า วไทยในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ ชุมพร และสุราษฎรธานี พบมีการวางไขมาก 2 ชวง โดยชวงแรกเดือน
กุมภาพันธถึงเมษายน และชวงที่สองเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม (กรมประมง, 2508; อุรุพันธ, 2511; โอภาส และ
สงา, 2516; ยอดยิ่งและอุรุพนั ธ, 2516; สงาและโอภาส, 2516) และธเนศและคณะ (กําลังตีพิมพ) ที่ศึกษา
บริเวณอาวไทยตอนลาง พบปลาทูมีชวงวางไข 2 ชวง ชวงแรกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ และชวงที่สอง
เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม สวนปลาลังมีชวงวางไขมาก 2 ชวง ชวงแรกเดือนมกราคมถึงเมษายน และชวงที่
สองเดือนกรกฏาคมถึงพฤศจิกายน โดยความแตกตางที่เกิดขึ้นอาจจะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ กระแสน้ํา
และปริมาณธาตุอาหารในธรรมชาติที่แตกตางกันในแตละป
และสาเหตุที่ปลาสามารถวางไขไดตลอดป
อาจจะเนื่องจากเปนลักษณะทีเ่ ปนปกติของสัตวนา้ํ ในเขตรอนที่สามารถวางไขไดตลอดทัง้ ป หรือเกือบตลอดป แตจะมี
การวางไขมากทีส่ ุดอยูใ นบางเดือนของรอบปทแี่ ตกตางกันไปในสัตวน้ําแตละชนิด หรือแมแตสัตวน้ําชนิดเดียวกัน
(ไพเราะและทัศพล, 2544)

4. ขนาดที่เริ่มสืบพันธุได
ปลาทูเพศผูและเพศเมียมีขนาดที่เริ่มสืบพันธุไดจากการคํานวณ เทากับ 16.53 และ 17.18
เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีคามีคาใกลเคียงกับจินดาและไพโรจน (2546) รายงานวาปลาทูเพศเมียบริเวณ
นานน้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธถึงสุราษฎรธานี มีขนาดที่เริ่มสืบพันธได เทากับ 17.14 เซนติเมตร และธเนศ
และคณะ (เอกสารยังไมจัดพิมพ) ที่ศึกษาบริเวณอาวไทยตอนลาง พบวาปลาทูเพศผูแ ละเพศเมีย มีขนาดที่เริ่มสืบ
พันธได เทากับ 16.02 และ 16.84 เซนติเมตร สําหรับปลาลังเพศผูและปลาเพศเมียมีขนาดที่ไดเริ่มสืบพันธุ
จากการคํานวณ เทากับ 20.56 และ 21.00 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีคาใกลเคียงกับรัตนา (2544) ที่ศึกษา
บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก พบปลาลังเพศเมียมีขนาดที่เริ่มสืบพันธุได เทากับ 21.63 เซนติเมตร แตจะ
แตกตางจาก Chullasorn and Martosubroto (1986) ที่ศกึ ษาบริเวณอาวไทย พบวาปลาลังมีขนาดที่เริ่ม
สืบพันธุได เทากับ 18.60 เซนติเมตร และธเนศและคณะ (กําลังตีพิมพ) ศึกษาไว รายงานวาปลาลังเพศผูและ
เพศเมียมีขนาดที่เริ่มสืบพันธุได เทากับ 19.50 และ 18.20 เซนติเมตร ตามลําดับ
5. อัตราสวนเพศ
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาทั้งปลาทูและปลาลังมีจํานวนปลาเพศเมียมากกวาปลาเพศผู โดย
ปลาทูมีอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1: 1.03 และปลาลังมีอัตราสวน เทากับ 1: 1.35 ซึ่งผลที่
ไดมีความสอดคลองกับรัตนา (2544) ที่รายงานวาปลาทูบริเวณอาวไทยฝงตะวันออกมีอัตราสวนระหวาง
เพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1: 1.03 และปลาลังมีอัตราสวน เทากับ 1: 1.14 และธเนศและคณะ (เอกสารยังไม
จัดพิมพ) ที่ศึกษาบริเวณอาวไทยตอนลาง รายงานวาอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1: 1.25 และ
1: 1.55 สําหรับปลาทูและปลาลัง ตามลําดับ
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โครงการอื่นๆ

โครงการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมือแยกเตาทะเล (The Turtle Excluder Device : TED)
เพื่อออกใบรับรองการสงออกกุงทะเลไปประเทศสหรัฐอเมริกา ในเขตพื้นที่อาวไทยตอนลาง
เครื่องมือหรืออุปกรณแยกเตาทะเล
(The
Turtle Excluder Device: TED) เปนอุปกรณที่พัฒนาขึน้ โดย
สํานักงานประมงทะเลสหรัฐอเมริกา (National Marine
Fisheries Service :NMFS) ใชติดตั้งในเครือ่ งมืออวนลากกุง
เพื่อใหเตาทะเลที่เขาไปในอวนลากกุงมีโอกาสหลุดลอดไป
ได การติดตั้งเครื่องมือแยกเตาทะเลจะอยูบ ริเวณตัวอวนลาก
ชวงกอนถึง หรือใกลกับสวนที่เปนอวนกนถุง (Cod end)
1. ภูมิหลังการติดตัง้ TED
กฎหมาย Public Law ของประเทศสหรัฐอเมริกา P1 101-162 Section 609 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2532 กําหนดใหมีการอนุรักษเตาทะเล ลงวันที่ 10 มกราคม 2534 และวันที่ 18 กุมภาพันธ 2537
เรื่องการใชเครื่องมือการประมงที่มีอุปกรณแยกเตาทะเลที่เรียกวา Turtle Excluder Device (TED) ใชบังคับ
ประเทศแถบแคริบเบียน 14 ประเทศ
ตอมา Earth Island ไดรองตอ Court of International Trade (CIT) ของสหรัฐอเมริกาและ CIT
ไดตัดสินเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2538 ใหสหรัฐอเมริกา บังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวกับ 56 ประเทศรวมทั้ง
ไทยดวย ทั้งนีต้ ั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนไป โดยใหระงับการนําเขาผลิตภัณฑกุงทะเล ยกเวน
ประเทศที่มีหลักฐานแสดงวามีกฎหมายคุม ครองเตาทะเลและสิ่งแวดลอมเทียบเทาสหรัฐอเมริกา
หรือ
ประเทศนั้นไมมีเตาทะเลอาศัยอยูเลย
ถึงแมประเทศไทยไดนํากรณีขอพิพาทเรือ่ งกุงทะเลและเตาทะเลกับสหรัฐอเมริกา ขึ้นรองเรียน
กับองคกรการคาโลก (WTO) และคําตัดสินขั้นอุทธรณให
สหรัฐอเมริกา แกไขกฎหมาย Public Law P1 101-162 Section
609 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2532 แตสหรัฐอเมริกาไดดําเนินการ
แกไขเฉพาะในสวน
Guideline
ซึ่งประเทศไทยยังคงตอง
ดําเนินการติดตั้งเครื่องมือแยกเตาทะเลกับอวนลากกุง
เพื่อให
เจาหนาที่สหรัฐอเมริกา ตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง (Certify)
การสงกุงทะเลไปสหรัฐอเมริกาทุกป

2. ขอเท็จจริงตอสภาพปญหา
กุงทะเลที่พบและจับหรือผลิตไดจากอาวไทย ทะเลอันดามัน เขตนานน้ําติดตอเขมร เวียดนาม
มาเลเซีย พมา บังคลาเทศ ฯลฯ มีมากกวา 40 ชนิด แตที่มีความสําคัญมาก มีเพียง 8-9 ชนิด เชน กุงกุลาดํา
(Black or Giant Tiger Prawn , Penaeus monodon) กุงกุลาลาย (Green Tiger Prawn , P. semisulcautus)
และ กุงแชบวย (Banana Prawn , P. merguiensis) ฯลฯ กุงทะเลที่จับไดทั้งหมดจากแหลงน้ําธรรมชาติ ทะเล
มหาสมุทร และจากการเพาะเลี้ยง ป พ.ศ. 2537 มีทั้งสิ้น 344,000 ตัน โดยเปนกุง ทะเลจากธรรมชาติประมาณ
93,086-94,000 ตัน หรือรอยละ 26.88-29.22 เปนกุงทะเลจากการเพาะเลี้ยงประมาณ 225,514-253,000 ตัน
หรือรอยละ 70.78-73.12
การคาสงออก ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑกุง ป 2537 ทั้งสิ้น 227,492 ตัน มูลคา 63,148 ลาน
บาท โดยสงออกในรูปกุงสดแชเยือกแข็ง 173,881 ตัน มูลคา 49,156 ลานบาท กุงกระปอง กุงตม และกุงแหง
53,611 ตัน มูลคา 13,992 ลานบาท โดยมีสวนแบงการตลาด (Market share) ในประเทศตางๆที่สําคัญ ดังนี้
ญี่ปุน รอยละ 29 สหรัฐอเมริกา รอยละ 36.22 สหภาพยุโรป รอยละ 9.22 สิงคโปร รอยละ 4.35 ฮองกง รอย
ละ 3.88 ออสเตรเลีย รอยละ 2.73 และประเทศอื่นๆ รอยละ 11.31
3. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
3.1 ผลกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑกุงทะเลไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปกุงสดแช
เยือกแข็ง กุงกระปอง และอืน่ ๆ ประมาณ 70,000 ตัน มูลคาประมาณ 20,000 กวาลานบาท ตอป
3.2 ผลกระทบตอชาวประมงที่ผลิตหรือจับสัตวน้ําทะเลรวมทั้งกุงทะเลจากแหลงน้ําธรรมชาติ
และมหาสมุทรไมนอยกวา 100,000 ราย ที่ไดรับผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกา ระงับการนําเขา
ผลิตภัณฑกุงทะเลที่ชาวประมงไมติดอุปกรณ TED
4. การแกไขปญหาผลกระทบดานกฎหมาย
4.1 ประเทศไทยไดใหความสําคัญและดําเนินการมาตรการอนุรักษมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
โดยมีกฎหมายคุมครองเตาทะเลบังคับใชอยูดังนี้
1. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
2. พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522
3. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
4. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
รวมทั้งไทยตองปฎิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งคุมครองชนิดสัตวปาและพืช
ปาที่ใกลจะสูญพันธุ (Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora,
1978 : CITES) ซึ่งไดใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2536 โดยมีผลคุมครองเตาทะเลดวย

4.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539 เรื่อง กําหนดใหติด
เครื่องมือแยกเตาทะเลในเครือ่ งมืออวนลากกุงทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา เพื่อคุมครองและปองกันมิใหเตา
ทะเลทุกชนิดสูญพันธุหรือถูกทําลายไปและใหคงมีอยูย งั่ ยืนถาวรตลอดไป
5. การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมือแยกเตาทะเลในเขตพื้นที่อาวไทยตอนลาง
การออกใบรับรอง (Certify) ในการสงออกผลิตภัณฑกุงทะเลไป
สหรัฐอเมริกา เจาหนาทีข่ องสหรัฐอเมริกาจะมาตรวจสอบการ
ติดตั้งเครื่องมือเตาทะเล และตรวจสอบมาตรการดานกฎหมาย
อนุรักษเตาทะเลและสิ่งแวดลอมที่เทียบเทาสหรัฐอเมริกาทุกป จึง
จะทําการออกใบรับรองอนุญาตใหสงออกผลิตภัณฑกุงทะเลไป
สหรัฐอเมริกาได โดยในป พ.ศ. 2542 ไดทําการตรวจสอบในเขต
พื้นที่อาวไทยตอนลาง (จังหวัดสงขลา) ในวันที่ 19 มีนาคม 2542
มีชาวประมงเรืออวนลากกุงทะเล ติดตั้ง TED จํานวน 271 ลํา และไดรับการตรวจสอบ จํานวน 100 ลํา ในป
พ.ศ. 2543 ไดทาํ การตรวจสอบในวันที่ 18 ธันวาคม 2543 มีเรือติดตั้ง TED จํานวน 272 ลํา และไดรับการ
ตรวจสอบ จํานวน 87 ลํา ป 2544 ไมไดมาทําการตรวจสอบในไทย แตใหทุนเจาหนาที่จากไทยไปดูงานดาน
การอนุรักษเตาทะเลที่สหรัฐอเมริกาและนําเสนอผลการศึกษา
การใชเครื่องมือแยกเตาทะเลที่ทําดวยวัสดุหวาย ถัดมาในป พ.ศ.
2546 เจาหนาที่จากสหรัฐอเมริกาไดทําการตรวจสอบในเขต
พื้นที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งในวันที่ 17 มกราคม 2546 ในครั้งนั้น
มีชาวประมงเรืออวนลากกุงทะเล ติดตั้ง TED จํานวน 140 ลํา
และไดรับการตรวจสอบ จํานวน 132 ลํา
จํานวนเรืออวนลากกุงตามโครงการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมือแยกเตาทะเล จําแนกรายปที่ตรวจสอบ
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6. การศึกษาวิจัย ดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการทางกฎหมาย และเสริมสรางความเขาใจแก
ชาวประมงในเขตพื้นที่อาวไทยตอนลาง
6.1 การศึกษาเปรียบเทียบการใชเครื่องมือแยกเตาทะเลดวย
วัสดุหวายและเหล็ก ประกอบอวนลากกุง ป พ.ศ. 2542 เพื่อเปรียบเทียบ
อัตราการจับ อัตราการหลุดลอดของสัตวน้ํา ตนทุน ประสิทธิภาพของ
เครื่องมือแยกเตาทะเลขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 80 ซม.)
6.2 การฝกอบรมชาวประมงอวนลากกุงเรื่อง การติดตั้ง
เครื่องมือแยกเตาทะเลกับอวนลากกุง
(TED
INSTALLATION
WORKSHOP) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 ณ สถาบันวิจยั สุขภาพสัตว
น้ําชายฝง ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 80 คน โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจตอระเบียบ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
และฝกภาคปฏิบัติในการจัดสรางและติดตั้ง
เครื่องมือแยกเตาทะเล กับอวนลากกุง
6.3 การฝกอบรมชาวประมงอวนลากกุง เรื่อง การติดตั้ง
เครื่องมือแยกเตาทะเล เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2546 ณ ศูนยวจิ ัยและ
พัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผูเขารับ
การฝกอบรม จํานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงชาวประมงตอ
ผลการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมือแยกเตาทะเล และฝกภาคปฏิบตั ิใน
การติดตั้งเครือ่ งมือแยกเตาทะเลกับอวนลากกุงตามขอเสนอของเจาหนาที่
ของสหรัฐอเมริกา
6.4 การสาธิตการทําการประมงดวยเครื่องมืออวนลากกุง
ประกอบเครื่องมือแยกเตาทะเล ในป พ.ศ. 2546 เพื่อเปนการสาธิตการทํา
การประมงดวยเครื่องมือแยกเตาทะเล อัตราการหลุดลอดของสัตวน้ําผาน
ทางชองแยกเตา นําไปสูความมั่นใจในการใชเครื่องมือแยกเตาทะเลของ
ชาวประมงอวนลากกุง

โครงการ “แนวทางการจัดการประมงที่นําไปสูความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
Fish Fights over Fish Rights: Managing Exit in Fisheries and Security
Implications for Southeast Asia
ที่มา : กรมประมงโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอาวไทยตอนลาง จ.สงขลา และ WorldFish
Center ซึ่งมีสํานักงานอยูที่เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย
ไดรวมกันดําเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รวมกันกําหนดแผนงานในภาพรวม เกี่ยวกับการลด
ปริมาณความสามารถในการทําประมงที่มีมากเกินควร
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมทั้งศึกษาประเด็นขัดแยงที่อาจเกิดขึน้ เพื่อจัดทํา
แผนแกไข และศึกษาบทบาท หนาที่ และภารกิจ เพื่อ
ขจัดปญหาขอขัดแยงอยางมัน่ คงในระดับชาติหรือภูมภิ าค โดยมีประเทศที่เขารวมโครงการห 3 ประเทศ คือ
ประเทศไทย ฟลิปปนส และกัมพูชา ซึ่งประเทศไทยไดศึกษาปญหาความขัดแยงระหวางการทําประมงพื้นบาน
และการทําประมงปลากะตักในจังหวัดสงขลาเปนกรณีตวั อยาง และจัดใหมกี ารประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่
17-18 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมรัชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอรท อ.เมือง จ.สงขลา
ระยะเวลาดําเนินการโครงการ : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2547
งบประมาณ : 8,000 USD

โครงการ “ปลาเปด: ความเชือ่ มโยงระหวางการทําประมงกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา”
Trash Fish: the links between capture fisheries and aquaculture
ที่มา : เดือนมกราคม 2548 องคกร WorldFish Center และ FAO/APFIC ไดริเริ่มกิจกรรมในโครงการนี้ขึ้น
โดยเปนการทําวิจยั รวมกันระหวางทีมนักวิจยั ของประเทศไทยกับมาเลเซีย ในสวนของประเทศไทยนัน้ กรมประมง
โดยศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง เปนผูเขารวมโครงการ โดยวัตถุประสงคของโครงการมี
ดังนี้

1. จําแนกชนิดสัตวน้ําหรือกลุมสัตวน้ําที่เปนองคประกอบของปลาเปด ศึกษาเสนทางการนําไปใชประโยชน
ของปลาเปดชนิดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ปลาเปดที่นําไปใชในการเพาะเลี้ยง รวมทั้งศึกษาเรื่องคาใชจาย
และรายไดผลตอบแทน
2. จําแนกแหลงที่มาของปลาเปดวามาจากการทําประมงหรือเครื่องมือประมงชนิดใด โดยวิเคราะหจาก
ฐานขอมูลสถิติปริมาณสัตวน้ําที่มาขึ้นทา และขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่สํารวจ
3. วิเคราะหปริมาณชนิดสัตวน้ําหรือกลุมสัตวน้ําทีใ่ ชในการเพาะเลี้ยงแตละป จากฐานขอมูลสถิติปริมาณสัตว
น้ําที่มาขึ้นทาและสถิติปริมาณสัตวน้ําจากการเพาะเลีย้ ง
4. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของความชุกชุมของสัตวน้ําหนาดินจากขอมูลที่ไดจากเรือสํารวจประมง
5. วิเคราะหหาคาผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน และระดับอัตราการตายจากการประมงของชนิดสัตวน้ําตางๆ ใน
ปลาเปด รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมของผลผลิตดังกลาวในอนาคต
6. วิเคราะหตน ทุนและรายไดผลตอบแทนจากการจับปลาเปดโดยเครื่องมือประมงหลัก และจากการนําไปใช
ประโยชนในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
รายงานผลการวิจัยของแตละประเทศจะถูกนําไปรวมกันในรายงานวิจัยเรื่อง “สภาวะทรัพยากรปลา
เปดจากการประมงชายฝงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย”
และนําเสนอในที่ประชุมเชิงปฎิบัตกิ าร
Regional Workshop on Low Value and “Trash Fish” in Asia-Pacific Region ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม ในระหวางวันที่ 7-9 มิถุนายน 2548
ระยะเวลาดําเนินการโครงการ : เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2548
งบประมาณ : 6,276 USD

โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดปตตานี และนราธิวาส
1. ที่มาของโครงการ
นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน การใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงทะเลเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา จํานวน
ประชากรที่เพิม่ มากขึ้นสงผลใหกิจกรรมตางๆ เพื่อการดํารงชีพ ทั้งการปลูก
สรางที่อยูอาศัย
พื้นที่ทําการเกษตร
การขยายตัวของเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม และอื่นๆ ไดบุกรุกและทําลายปาชายเลน แหลงหญาทะเล
และแนวปะการัง ซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา ประกอบกับการลง
แรงงานทําการประมงไดเพิม่ จํานวนมากขึน้ เครื่องมือประมงทีใ่ ชจับสัตวนา้ํ
เพื่อการพาณิชยก็ไดเพิม่ ประสิทธิภาพในการจับมากขึน้ ทําใหความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลเสื่อม
โทรมลงเปนอยางมาก
ทรัพยากรชายฝงทะเลในพืน้ ที่จังหวัดปตตานีและนราธิวาส ประสบปญหานี้ดว ยเชนกัน ชาวประมง
ทะเลพื้นบานซึ่งจับสัตวน้ําเพื่อการยังชีพไดรับความเดือดรอนจากการจับสัตวน้ําไดนอยลง และตองประสบ
กับความเดือดรอนมากขึ้น เมื่อแมน้ําที่เคยใชสัญจรออกจับสัตวน้ํา มีสัน
ทรายปดรองน้าํ เปนเวลาหลายเดือนทําใหออกจับสัตวน้ําไมได ครั้นหัน
มาเลี้ยงปลาในกระชัง น้ําเปรี้ยวจัดจากปาพรุก็ทําใหปลาตาย ความ
เดือดรอนที่ไดรับเปนปญหาใหญและสะสมมายาวนาน จนถึงป พ.ศ.
2544 ราษฎรบานละเวง อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี ไดกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานความชวยเหลือจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหทรงพิจารณาชวยฟนฟูความอุดม
สมบูรณของสัตวน้ํา โดยที่ราษฎรไดกราบทูลวายินดีรวมกันดําเนินการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
นับเปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ เปนลนพนตอพสกนิกรในชุมชนประมง ตลอดแนวชายฝงของจังหวัด
ปตตานีและนราธิวาส
เมื่อพระองคทรงพระราชทานโครงการฟน ฟู
ทรัพยากรชายฝง ทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส ณ บานละเวง หมูที่ 3 ตําบลดอนทราย อําเภอไมแกน
จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนจุดเริม่ ตนใหราษฎร
สวนราชการ และหนวยงานตางๆไดสนองพระราชดําริ หาหนทาง
แกปญ
 หาที่เกิดขึ้น เพื่อความกินดีอยูดีของราษฎร

2. การดําเนินงานของกรมประมง
การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ในป พ.ศ. 2548 กรมประมงไดจดั สรางแหลงอาศัยสัตวทะเลที่อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี และอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รวม 2 แหง เปนเงิน 6 ลานบาท หากจะนับรวมการ
ดําเนินงานทั้งหมดถึงปจจุบนั ไดจัดวางตูร ถไฟ 608 ตู ทอคอนกรีต 707 ทอ และแทงคอนกรีต 14,210 แทง
และกรมประมงไดสงเสริมใหมีกจิ กรรมตอเนื่อง เพื่อใชประโยชนจากการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลดวย

3. ความคืบหนาของโครงการและกิจกรรมตอเนื่อง
3.1 กลุมจัดการประมงโดยชุมชน
จัดตั้งเพื่อรวมกันหาแนวทางการใชประโยชนจากแหลงอาศัยสัตวทะเลใหยั่งยืน ซึ่งชาวประมงได
รวมกันดําเนินกิจกรรม 4 แหง คือ
- กลุมชาวประมงบานปาตาตีมอ และบานบางตาหยาด
- กลุมชาวประมงบานลุม
- กลุมชาวประมงบานปาตาบาระ
- กลุมชาวประมงบานละเวง
3.2 กลุมพัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชนประมง
จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนประมง เชน
การทําขาวเกรียบ บูดู และผลิตภัณฑอาหารทะเล มีการจัดตั้งกลุม
แมบาน 4 แหง คือ
- กลุมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประมงบานบางเกา
- กลุมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประมงบานลุม
- กลุมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประมงบานเจาะกือแย
- กลุมพัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชนประมงบานน้ําบอ
3.3 กลุมทองเที่ยวตกปลาและดําน้ําในพื้นที่จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
โครงการนี้ชาวประมงนิยมเรียกวา กลุมเที่ยวบานปลานราตานี โดยมีการรวมกลุมกันใหบริการ
ทองเที่ยวตกปลา และดําน้ํา ดวยการใหเชาเหมาเรือ ติดตอสอบถามขอมูลสภาพทางทะเล ฤดูกาลอพยพของ
สัตวน้ํา ตลอดจนวันเวลาทีเ่ หมาะสมในการทองเที่ยว การดําเนินกิจกรรมไดจัดตั้งกลุมทองเที่ยวบานปลา 6
แหง คือ

- กลุมทองเที่ยวบานปลาบานปาตาบาระ
- กลุมทองเที่ยวบานปลาบานลุม
- กลุมทองเที่ยวบานปลาบานละเวง
- กลุมทองเที่ยวบานปลาบานทอนฮีเล
- กลุมทองเที่ยวบานปลาบานกาแลตาแป
- กลุมทองเที่ยวบานปลาบานทาพระยาสาย
4. ผลที่เปนรูปธรรมตอระบบนิเวศและเศรษฐกิจและสังคม
4.1 สิ่งแวดลอมบริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเล
สภาพพื้นทะเลบริเวณจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลสว น
ใหญเปนทรายปนโคลน คุณภาพน้ําพบวา อยูในเกณฑปกติ เมื่อเทียบ
กับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลของประเทศไทย
สํารวจพบแพลงกตอนพืช 3 ดิวิชัน คือ Chromophyta
Chlorophyta และ Cyanophyta รวม 26 ครอบครัว 40 สกุล มีปริมาณ
ความชุกชุมเฉลี่ย 649.20 เซลลตอลิตร มีสัตวหนาดินขนาดใหญ 7 ไฟลัม ไดแก Platyhelminthes, Annelida,
Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Brachiopoda และ Chordata มีคาความชุกชุมรวมทุกไฟลัมเฉลี่ย
2,101.53 ตัวตอตารางเมตร
4.2 ความชุกชุมของไขปลาและปลาวัยออน
บริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเลที่จัดสรางดวยตูรถไฟ มี
ปลาวัยออน จํานวน 37 ครอบครัว สวนบริเวณทอคอนกรีตและ
แทงคอนกรีตพบปลาวัยออน จํานวน 30 ครอบครัว จํานวนชนิด
ของปลาวัยออนโดยรวมบริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเลมีปลาวัย
ออน จํานวน 44 ครอบครัว นับวามีความอุดมสมบูรณมาก
4.3 ชนิดปลาที่อาศัยอยูบริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเล
จากการสํารวจชนิดปลาโดยวิธีการดําน้ําในป 2548 พบทั้งหมด 87
ชนิด 32 ครอบครัว ปลาที่พบบริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเลตูรถไฟมี
63 ชนิด 27 ครอบครัว บริเวณทอคอนกรีตพบ 40 ชนิด 20
ครอบครัว และบริเวณแทงคอนกรีตพบ 59 ชนิด 25 ครอบครัว ปลา
ที่พบมาก คือ ปลาสีกุน ปลากะพง และปลากะรัง ในขณะที่การดํา
น้ําสํารวจชนิดปลาในป 2545 พบปลาเพียง 38 ชนิด เปนที่นา
สังเกตวาทุกจุดสํารวจปลาที่พบมีปริมาณมากที่สุด คือ ปลากะพงเหลืองขมิ้น (Lutjanus lutjanus) ปลาที่

พบเห็นไดบอยหรือเกือบทุกครั้งที่ดําน้ําสํารวจ ไดแก ปลาสรอยนกเขา (Diagramma pictum) ปลากะพงขาง
ปาน (Lutjanus russelli) และปลาสลิดหิน (Neopomacentrus cyanomos) สําหรับปลาที่พบเพียงตัวเดียว
และมีลักษณะโดดเดน มี 2 ชนิด คือ ปลาหมอทะเล (Epinephelus lanceolatus) ซึ่งพบเพียงครั้งเดียวที่แหลง
ตูรถไฟ อําเภอสายบุรี ปลาชนิดนี้มีรายงานวาพบเห็นไดยาก
จะพบไดเฉพาะแหลงที่มีความอุดมสมบูรณมากเทานั้น
จึง
จัดเปนปลาชีว้ ดั ความอุดมสมบูรณ สวนปลาชนิดอื่นที่โอกาส
พบนอยคือ ปลาผีเสื้อเทวรูป (Zanclus cornutus) ปลาขางใส
(Aeoliscus strigatus) และปลากระเบนทอง (Taeniura lymma)
ปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก ปลากะพงทอง (Lutjanus
johnii) ปลาชอนทะเล (Rachycentron canadum) และปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides) เปนตน
4.4 เศรษฐกิจและสังคม
ผูไดรับประโยชนจากการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานีและนราธิวาส เปนราษฎรในพืน้ ที่ 65 หมูบา น จํานวน
18,808 ครัวเรือน จํานวน 105,309 คน ผลจากการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ทําใหราษฎรจับสัตวน้ําได
เพิ่มขึ้นและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน และตอป เพิ่มขึ้นจากเดิมดังตาราง
ป พ.ศ.
รายได
กอนการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
หลังการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลฯ (2545) ปที่ 1
หลังการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลฯ (2546) ปที่ 2
หลังการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลฯ (2547) ปที่ 3
หลังการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลฯ (2548) ปที่ 4

บาทตอเดือน
5,340
6,135
7,720
9,710
9,900

บาทตอป
64,080
73,629
92,640
116,520
118,800

จากการติดตามผลของเจาหนาที่ ราษฎรทั้งหลายไดมีความเห็นพองตองกัน ใหดาํ เนินการจัดสราง
แหลงอาศัยสัตวทะเล และกิจกรรมตอเนื่องตอไป เพื่อความอุดมสมบูรณของทองทะเล และความกินดีอยูดี
ของราษฎร ตลอดแนวชายฝงในพืน้ ที่โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดปตตานีและนราธิวาส

โครงการฟน ฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
ที่มา
สถานการณปจ จุบันของลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีความ
เสื่อมโทรมมากในดานการใชทรัพยากรแหลงน้ํา
การทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงแหลงน้ํา การบุกรุกปาชายเลน มีการใชเครื่องมือ
ประมงประเภทโพงพางและไซนั่ง (ลอบยืน) ครอบคลุมเกือบ
เต็มพื้นที่ทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาตอนนอก
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญและสภาพปญหาที่เกิดขึน้ จึงไดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาขึ้น โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต
ยงใจยุทธ) เปนประธานคณะกรรมการ มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ในสวนของกรมประมงไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด
ชุดแรก คือคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุมน้าํ ทะเลสาบ
สงขลาในดานการประมง ซึ่งมีนายเรวัตยิ  ฤทธาภรณ รองอธิบดี
กรมประมง เปนประธานคณะกรรมการ และชุดที่สองคณะ
ดําเนินงานโครงการพัฒ นาลุมน้ํา ทะเลสาบสงขลา โดยมีน าย
วิเ ชีย ร เปล งฉวี ผูเ ชี่ย วชาญเฉพาะด า นนโยบายและแผน
(งานประมง) ประจําเขต 12 เปนประธานคณะทํางาน และ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง เปนคณะทํางานและเลขานุการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (ในสวนของกรมประมง)
ผลจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546 ณ โรงแรม
บี พี สมิหลา บีช สรุปไดวางานที่กรมประมงจะตองดําเนินการ คือ
1) สํารวจ จดทะเบียนชาวประมงและเครือ่ งมือประมงทุกประเภท
2) โครงการจัดระเบียบเครื่องมือประมง เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนประสานงานการดําเนินการ
กับคณะอนุกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธ
จากการประชุมของคณะทํางานดําเนินการโครงการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2546
วันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดกําหนดใหมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระเบียบเครื่องมือประมง ทั้งหมด 4 ดาน คือ

1)
2)
3)
4)

การสํารวจเพื่อจัดระเบียบเครื่องมือประมง
การจัดระเบียบเครื่องมือ
การฟนฟูทรัพยากรประมง
การควบคุมการทําประมง

โครงการวิจัยที่ศูนยฯ ดําเนินการ
1) สภาวะทรัพยากรกุงตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอน

07 16 44

นอก
2) องคประกอบชนิดสัตวน้ําบริเวณทะเลสาบสงขลาตอน
นอก

07 11 06

3) ชนิดและการแพรกระจายของปลาวัยออนบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนนอก
4) ชนิดและการแพรกระจายของกุงวัยออนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
07 06 31
100 23 06

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2546 – เดือนกันยายน 2548
งบประมาณทีไ่ ดรับ
ปงบประมาณละ 300,000 บาท

100 29 22

100 35 51

