
บทคัดย่อ  

 การศึกษาผลของการปล่อยปลาที่อัตราความหนาแน่นต่างกันต่อการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน ้าชุมชนขนาดเล็กจังหวัด  
ศรีสะเกษได้ด้าเนินการในแหล่งน ้าขนาด 10-24 ไร่ จ้านวน 9 แห่ง ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลา 7 ชนิด ในอัตราปล่อย 1,000, 2,000 
และ 3,000 ตัวต่อไร่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 ช่วงก่อนปล่อยได้ประเมินความชุกชุมของปลาที่มีอยู่เดิมใน
แหล่งน ้า ตรวจวัดและประเมินความเหมาะสมด้านกายภาพ ชีวภาพ และนิเวศของแหล่งน ้า และติดตามประเมินการเติบโตของ
ปลาที่ปล่อย จากนั นเมื่อเวลาผ่านไป 7 เดือน จึงท้าการจับและประเมินผลผลิตปลา แล้วน้าข้อมูลทั งหมดไปวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและการถดถอยระหว่างผลผลิตปลากับปัจจัยที่เก่ียวข้อง  
 ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน ้าและศักยภาพของแหล่งน ้าชุมชนขนาดเล็ก 9 แห่ง มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ความ
เหมาะสมของแหล่งน ้าต่อการเติบโตของปลาในระดับที่ไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์เหมาะสมระหว่าง 
1.33-1.67 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ของทุกพารามิเตอร์ที่น้ามาวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามเมื่อน้าทุกพารามิเตอร์มา
วิ เคราะห์ร่ วมกันด้วยการวิ เคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) พบว่ามีแนวโน้มการแบ่งกลุ่มความแตกต่างของ  
9 แหล่งน ้า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม   
 การเปรียบเทียบผลผลิตปลาในช่วง 7 เดือน และปริมาณปลาที่มีอยู่เดิมก่อนปล่อยพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(p>0.05) โดยผลผลิตเฉลี่ยที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ (6.24 กก./ไร่) 

ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ มีค่าต่้ากว่าผลผลิตเฉลี่ยที่อัตราปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่ (7.78 
กก./ไร่) ในส่วนของการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชนมีความสัมพันธ์และผันแปรโดยตรงกับ
ระดับอัตราปล่อยค่อนข้างน้อย (R2 = 0.2539) แต่มีความสัมพันธ์และผันแปรโดยตรงกับปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ 

R2 = 0.6170) และสัมพันธ์กับค่า Morphoedaphic index ในระดับปานกลาง (R2 = 0.4534) โดยพบว่า   
ปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีการเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือ ปลานิล ปลานวลจันทร์เทศ ปลาสวาย ปลาตะเพียน และปลาไน ส่วนปลา
ยี่สกเทศเติบโตช้าที่สุด โดยสัดส่วนของผลผลิตพบมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.32, 14.72, 9.18, 7.05, 6.29, 6.13 และ 4.31           
ของผลผลิตทั งหมด ตามล้าดับ  

ผลของการปล่อยปลาที่อัตราความหนาแน่นต่างกันต่อการเพ่ิมผลผลิต 
ในแหล่งน ้าชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดศรีสะเกษ 
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Abstract  

 The study on the effects of fish stocking density on enhancement of fish production in community 
ponds in Sisaket province was conducted in nine small community ponds with sizes of 10-24 rai (1.6-3.84 ha). 
Fingerlings of silver carp, nile tilapia, mrigal carp, striped catfish, common silver barb, common carp, and rohu 
were stocked at 3 different stocking densities of 1,000, 2,000 and 3,000 fish/rai. The fish in study community 
ponds were harvested after stocked for 7 months (August 2016-March 2017). The existing fish abundance   
before stocking was determined by multi-mesh size gillnet. An assessment was made of the suitability of the 
physical, biological and ecological conditions of the community ponds. Total fish catch was investigated   
during harvesting. The relationship between fish production and its related factors including stocking density, 
chlorophyll-a and Morphoedaphic index were analyzed. 
 The results showed that the water quality and potential fish yield as the capacity of 9 community ponds 
were correlated with the suitability criteria of community ponds at similar level with the standard deviation 

but it trend to be varied in 9 community ponds which was classified into 3 groups resulted from 
cluster analysis where all parameter were analyzed. 
 The comparison of fish production before and after stocking for 7 months was not significant different 
(p>0.05) at different stocking density. The average fish productivity at the stocking density of 2,000 fish per rai 
(6.24 kg./rai) was higher than that at the stocking density of 1,000 fish per rai (4.76 kg./rai), but it was less than 
the productivity at the stocking density of 3,000 fish per rai (7.78 kg./rai). Regression analysis resulted that fish 
productivity was correlated and varied slightly with the stocking density (R2  = 0.2539). It was varied to the 
chlorophyll-a relatively high level (R2 = 0.6170), where was varies to the Morphoedaphic index at moderate 
rate (R2 = 0.4534). Silver carp had the highest growth rate, followed by nile tilapia, mrigal carp, striped catfish, 
common silver barb and common carp, while rohu had the slowest growth rate, and the ration of average 
fish production were 52.32, 14.72, 9.18, 7.05, 6.29, 6.13 and 4.31%, respectively.  
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ค้าน้า 

และถึงแม้ว่าการด้าเนินกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชนได้ด้าเนินการอย่างแพร่หลาย
และต่อเนื่ องมาเป็น เวลานานแล้วก็ตาม แต่ก็ยั งพบว่า        
องค์ความรู้ที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินงานในหลายด้านยังไม่มี   
การศึกษาวิจัยเพื่ อหาค้าตอบและน้าไปใช้ เป็นแนวทาง
ด้าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความรู้ด้านอิทธิพลของชนิดและความ
หนาแน่นของอัตราการปล่อยพันธุ์ปลาที่ต่างกันจะมีผล        
ต่อผลผลิตที่ได้รับในแต่ละแหล่งน ้าอย่างไร จากรายงาน     
ของ Cowx (2015) ไดก้ล่าววา่ความเสีย่งของการปลอ่ยพันธุป์ลา 
มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 5 ประการ ได้แก่         
1) คุณภาพของพันธุ์ปลาที่ปล่อย 2) พลวัตประชากรปลา       
ทีม่อียูต่ามธรรมชาตใินแหลง่น ้า ซึง่รวมถงึลกูปลาและปลาเตม็วยั
ในแหล่งน ้า 3) สภาพแวดล้อมของแหล่งน ้า ซึ่งรวมถึงศักยภาพ
ของแหล่งน ้าที่จะสามารถรองรับปริมาณการผลิตสัตว์น ้า    
ตามธรรมชาติที่มีไม่เท่ากัน 4) พลวัตประชาคมปลาในแหล่งน ้า 
และ 5) ลักษณะการท้าการประมงในแหล่งน ้า นอกจากนี 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี ยังมีผลต่อต้นทุนสัตว์น ้า
ในแหล่งน ้าด้วย ดังนั นในการด้าเนินกิจกรรมการปล่อยพันธุ์
ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบดังกล่าวเพื่อน้าไปสู่การวางแผนการปล่อย  
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ นต่อไป  
 การศึกษาผลของอัตราปล่อยที่ความหนาแน่นต่างกัน
ต่อการเพิ่มผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชนขนาดเล็ก จังหวัด   
ศรีสะเกษ ครั งนี  ต้องการทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน ้าชุมชนด้วยการ
เปรียบเทียบความหนาแน่นของการปล่อยที่ต่างกัน 3 ระดับ 
และระดับผลผลิตและการเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อย        
ต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และนิเวศของแหล่งน ้า
ชุมชน 9 แห่ง ในพื นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพื นฐานด้านการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่เหมือนกัน เพื่อให้ได้
ความรู้ที่จ้าเป็นส้าหรับน้าไปวางแผนและพัฒนาการบริหาร
จัดการในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้ าภายใต้การมีส่ วนร่วม       
ของชุมชน รวมถึงการน้าไปถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  
ของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับใช้ 
กับแหล่งน ้าชุมชนในพื นที่อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

 แหล่งน ้าชุมชนหมายถึงแหล่งน ้าธรรมชาติประเภท
หนองบึงที่มีพื นที่น ้าไม่มากนัก จัดอยู่ในประเภทแหล่งน ้านิ่ง
หรือแหล่งน ้าปิดที่ตั งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มใกล้กับชุมชน แหล่งน ้า
รูปแบบนี ส่วนใหญ่มีคันคูหรือขอบเขตล้อมรอบชัดเจน แต่มักจะ
ไม่มีทางน ้าเข้าหรือเส้นทางเชื่อมต่อกับล้าน ้าสายหลักแบบถาวร 
ท้าให้มีความชุกชุมและความหลากหลายของพันธุ์ปลาน้อย 
เนื่องจากมีข้อจ้ากัดด้านการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ไม่มีแหล่ง
ต้นทุนของพ่อแม่พันธุ์ปลา ไม่มีแหล่งสืบพันธุ์วางไข่และเลี ยง 
ตัววัยอ่อน และสืบเนื่องจากข้อจ้ากัดดังกล่าวจึงส่งผลให้แหล่ง
น ้าชุมชนมีศักยภาพด้านการผลิตสัตว์น ้าตามธรรมชาติที่ต่้ามาก 
ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการบนพื นฐานของ 
แนวทางการเลี ยงสัตว์น ้าเข้ามาช่วยด้าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
การปล่อยพันธุ์ปลา การจัดสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ      
และการให้อาหารสมทบ เพื่อท้าให้เกิดการสร้างผลผลิตสัตว์น ้า
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
แหล่งน ้าของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมากรมประมงได้ด้าเนินโครงการ
พัฒนาและเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชนของประเทศ
ผา่นการด้าเนนิงานในหลายโครงการ เชน่ โครงการบ้ารงุพนัธุป์ลา
แบบประชาอาสา โครงการประมงหมู่บ้าน โครงการประมง
โรงเรียน เป็นต้น โดยยึดหลักการด้าเนินงานคือรัฐช่วย
สนับสนุนการสร้าง ปรับปรุง และบูรณะแหล่งน ้าในพื นที่ชนบท
เพื่อท้าให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิต และองค์กร
ท้องถิ่น เช่น ชุมชน ราษฎร ครู และนักเรียน ร่วมกันดูแลรักษา
และบริหารแหล่งน ้าเพื่อให้แหล่งน ้าเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ด้านการเกษตรแบบผสมผสานและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีน
ให้แก่ชุมชน เช่นเดียวกันกับปัจจุบันกรมประมงได้ด้าเนิน
โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชนซึ่งมีแนวทาง
ด้าเนินงานที่คล้ายกัน ยกเว้นด้านการเสริมสร้างบทบาท    
และรูปแบบของการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน ้าได้มีกิจกรรมที่เข้มข้น   
มากขึ น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพแวดล้อมของแหล่งน ้า  
แต่ละแห่งมีลักษณะกายภาพ อุทกวิทยา และนิเวศแหล่งน ้า   
ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีการเติบโตและการผลิตสัตว์น ้า      
ทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่สง่ผลตอ่เนือ่งถงึผลผลติสตัวน์ ้าในแตล่ะแหลง่น ้า 
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วัตถุประสงค ์
ความสามารถในการผลิตที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยปัจจัย 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และนิเวศของแหล่งน ้า    
เช่น ก้าลังผลิตเบื องต้นของแหล่งน ้า (คลอโรฟิลล์-เอ) คุณภาพ
น ้าบางประการ ชนิดและปริมาณพันธุ์ปลาเดิมที่มีในแหล่งน ้า 
ลักษณะอนุภาคดินพื นท้องน ้ า  และปริมาณพันธุ์ ไม้น ้ า        
โดยการศึกษาครั งนี ได้ก้าหนดให้ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัย   
แบบตัวแปรสอดแทรกหรือตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาโดยตรง
แต่ควบคุมไม่ ได้  และอาจส่ งผลกระทบต่อตัวแปรตาม         
คือปริมาณผลผลิตปลาในแหล่งน ้านั นในระดับที่แตกต่างกันไป 
ดังนั นการศึกษาครั งนี จึงมีความคาดหวังว่าปัจจัยตัวแปรหลัก  
ที่ท้าการศึกษาจะสามารถแสดงอิทธิพลต่อตัวแปรตาม        
คือผลผลิตปลาที่ เกิดขึ นในแต่ละแหล่งน ้าได้อย่างชัดเจน        
และน้าไปสู่การสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อก้าหนด  
รูปแบบและกลไกการด้ า เนินกิจกรรมด้ านการปล่ อย         
พันธุ์ปลาที่เหมาะสม เพื่อน้าไปสู่การจัดท้าแผนปฏิบัติการ   
ของการปล่อยพันธุ์ปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น
ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 

 1.2 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั งนี ได้ก้าหนดขอบเขตของการศึกษา
ไว้ดังนี  
 1) ขอบเขตด้านพื นที่ศึกษา ได้แก่ แหล่งน ้าชุมชน 
ขนาดเล็กซึ่งมีขนาดพื นที่ระหว่าง 10 -24 ไร่ โดยมีชุมชน     
ร่วมในการบริหารจัดการในพื นที่จังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน      
9 แห่ง และสามารถเก็บกักน ้าได้ตลอดทั งปี  
 2) ขอบเขตด้านเวลา มีระยะเวลาด้ า เนินการ 
ประมาณ 9 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561 โดยในช่วงสองเดือนแรกเป็นการประสานงาน 
เตรียมความพร้อม และประเมินปริมาณปลาที่มีอยู่ เดิม        
ในแหล่ งน ้ า  จากนั น อี ก  7  เดื อน  เป็นช่ ว งปล่ อยปลา          
และรอใ ห้ปลา เติบ โตในแหล่ งน ้ า  และท้ าการ เปิ ดจับ          
เมื่อสิ นเดือนที่ 7  
 3) ขอบเขตด้านเนื อหา ประกอบด้วย  
     - การปล่อยพันธุ์ปลา 7 ชนิด ใน 3 ระดับ อัตรา
ความหนาแน่น เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน ้าชุมชน 
     - ข้อมูลสภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้า     
ทั งด้านกายภาพ ชีวภาพ และนิเวศแหล่งน ้า  
     - ปริมาณผลผลิตปลาที่ได้จากการปล่อยซึ่งได้จาก
ประเมินด้วยวิธีการเปิดจับแบบขายบัตรของชุมชนที่ดูแล  
แหล่งน ้านั น ๆ  

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั งนี ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา (development objective)  
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปล่อยพันธุ์ปลา     
เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน ้าชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
และวตัถปุระสงคย์อ่ยของการศกึษา (immediate objectives) เพือ่   
 1.ประเมินระดับความเหมาะสมด้านศักยภาพ      
ของแหล่งน ้าต่อการสร้างผลผลิตปลา 
 2.  เปรียบ เทียบผลผลิตปลาที่ ได้ รับจากอัตรา     
ความหนาแน่นของการปล่อยที่ต่างกัน 3 ระดับ 
 3. เปรียบเทียบการเติบโตของพันธุ์ปลาแต่ละชนิด    
ที่อัตราความหนาแน่นของการปล่อยที่ต่างกัน  
 4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตัวแปรต้น     
กับผลผลิตปลาที่ได้รับในแหล่งน ้าชุมชน  

วิธีด้าเนินการ 

 1.1 กรอบแนวความคิด  
 การศึกษาครั งนี เป็นรูปแบบของการวิจัยภาคสนาม 
(field research) ซึ่งมีระดับความเข้มข้นของการควบคุม     
ตัวแปรน้อยกว่าในห้องปฏิบัติการ โดยท้าการวิจัยด้วยการ
ควบคุมตั วแปรหลั กที่ เป็ นปั จจั ยตั งต้ นหรือตั วแปรต้น         
ของการศึกษาจ้านวน 1 ปัจจัย ได้แก่ อัตราความหนาแน่น  
ของการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน ้าชุมชนที่ต่างกัน 3 ระดับ 
ประกอบด้วย อัตราปล่อย 1,000, 2,000 และ 3,000 ตัวต่อไร่ 
ซึ่ งวางแผนการศึกษาในรูปแบบการทดลองภาคสนาม        
ด้วยแผนการวิจัยแบบสุ่มโดยตลอด (completely random 
design) และมีปัจจัยย่อยที่ท้าการศึกษาเพิ่มเติมคือระดับ   
การเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน ้าชุมชน  
7 ชนิด คือ จีน ( เกล็ดเงิน )  นิล  ตะเพียน ไน ยี่ สกเทศ 
นวลจันทร์เทศ และสวาย อย่างไรก็ตามระดับความส้าเร็จ   
ของการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน ้าชุมชน
ดังกล่าวยังขึ นกับปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยด้านศักยภาพของแหล่งน ้า ซึ่งในแต่ละแห่งก็มีระดับ  

1. แผนการศึกษา 
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และวัดความยาวที่ความละเอียด 0.1 กรัม และ 0.1 เซนติเมตร 
แล้วน้าข้อมูลที่ ได้ ไปประเมินระดับความชุกชุมของปลา         
ที่มีอยู่เดิมในแหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษาต่อไป 
 
 4) การประเมินการเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อย   
ในระหว่างการศึกษาได้ท้าการสุ่มตัวอย่างเพื่อติดตามประเมิน           
การเปลี่ยนแปลงของขนาดปลาที่ปล่อยในแหล่งน ้าชุมชน 
ในช่วงหลังการปล่อยปลารวม 2 ครั ง ที่ระยะเวลาประมาณ 
วันที่  70 และ 140 ด้วยชุดเครื่องมือข่ายเช่นเดียวกันกับ     
การประเมินความชุกชุมของพันธุ์ปลาที่มีอยู่เดิมในแหล่งน ้า 
แล้วน้าข้อมูลที่ ได้ไปประมาณค่าการเติบโตของพันธุ์ปลา        
ที่ปล่อยต่อไป 
 
  5) การประเมินผลผลิตปลาจากวิธี เปิดจับโดย   
การขายบัตร ท้าการประเมินผลผลิตปลาจากวิธีการจับด้วย
การขายบัตรของชุมชนหลังจากได้ท้าการเลี ยงนาน 7 เดือน ซึ่ง
การจับด้วยวิธีการขายบัตรดังกล่าวมีการลงแรงท้าการประมง
ในระดับที่หนาแน่น และโดยส่วนใหญ่แหล่งน ้าที่มีขนาดเล็ก
ประมาณ 10-20 ไร่ การจับด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถจับปลา
ที่มีอยู่ในแหล่งน ้าได้มากถึงประมาณร้อยละ 80-90 ของจ้านวน
ปลาที่มีทั งหมด ดังนั นการศึกษานี จึงตั งสมมติฐานว่าแหล่งน ้า
ทั ง 9 แห่ง มีระดับความสามารถในการจับปลาออกที่ ไม่
แตกต่างกัน   
 
 6) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าและประเมิน
ศักยภาพแหล่งน ้า ท้าการสุ่มตัวอย่างน ้าเพื่อตรวจวิเคราะห์
รวม 3 ครั ง โดยด้าเนินการในช่วงก่อนปล่อยและช่วงที่ท้า   
การประเมินความชุกชุมและการเติบโตของปลาในแต่ละ    
แหล่งน ้า สุ่มตัวอย่างแหล่งน ้าละ 3 จุด ประกอบด้วยข้อมูล
คุณภาพน ้าที่ตรวจวัดในภาคสนามรวม 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
ความน้าไฟฟ้า ความลึก ความโปร่งแสง อุณหภูมิน ้า ความเป็น
กรด-ด่าง และปริมาณออกซิเจนละลาย และที่วิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความกระด้าง ความเป็น
ด่าง และคลอโรฟิลล์-เอ  

 1) การคัดเลือกแหล่งน ้าชุมชนขนาดเล็กในพื นที่
จังหวัดศรีสะเกษ ท้าการคัดเลือกแหล่งน ้าชุมชนที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันจ้านวน 9 แห่ง พร้อมทั งประสานและชี แจง
รายละเอียดให้ชุมชนทราบเพื่อสร้างความเข้าใจเบื องต้น      
ให้ตรงกันในการด้าเนินการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเติบโต
ขอ ง ช นิ ด พั น ธุ์ ป ล า ที่ ป ล่ อ ย แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต ป ล า ที่ ไ ด้ รั บ            
จากการปล่อยพันธุ์ปลาที่ต่างกัน 3 อัตราความหนาแน่น โดยมี  
ช่วงระยะเวลาให้ปลาเติบโตในแหล่งน ้าประมาณ 7 เดือน 
ข้อมูลของแหล่งน ้าชุมชนที่ร่วมด้าเนินการมีรายละเอียดดัง    
ในตารางที่ 1 
  
 2) การจัดเตรียมพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน ้า
ชุมชน พันธุ์ปลาทั งหมดที่ปล่อยในแหล่งน ้ าด้า เนินการ
จัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าจืดศรีสะเกษ ซึ่งจัดเตรียมพันธุ์ปลาไว้ 7 ชนิด ได้แก่   
นิล ตะเพียน ไน นวลจันทร์เทศ ยี่สกเทศ จีน (เกล็ดเงิน)    
และสวาย ที่ขนาด 3 -5 เซนติเมตร โดยก่อนปล่อยได้สุ่ม
ตัวอย่างเพื่อชั่งวัดขนาดและน ้าหนักปลาที่ปล่อยจ้านวนชนิดละ 
100 ตัว แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อน้าไปค้านวณ  
ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง น ้ า หนั ก แ ล ะ ค ว า ม ย า ว ข อ ง ลู ก ป ล า              
เมื่อเริ่มต้นปล่อย ทั งนี ปริมาณปลาแต่ละชนิดที่ปล่อยลง       
ในแต่ละแหล่งน ้ามีสัดส่วนของปริมาณการปล่อยที่เหมือนกัน 
ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
 3) การประเมินความชุกชุมของปลาที่มีอยู่เดิมใน
แหลง่น ้าชมุชน ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อประเมิน ความชุกชุม
ของปลาที่มีอยู่เดิมในช่วงก่อนปล่อยปลาด้วยชุดเครื่องมือข่าย 
6 ขนาดช่องตา จ้านวน 1 ครั ง ประกอบด้วย ช่องตา 20, 30, 
40, 55, 70 และ 90 มิลลิ เมตร ยาวผืนละ 20 -25 เมตร      
และลึก 1.5-2.0 เมตร โดยน้าข่ายมาเรียงต่อกันเป็นแนวตรง
แบบสุ่มโดยตลอด แหล่งน ้าละ 1 จุด จุดละ 3 ซ ้า (3 ชุด
เครื่องมือ) วางข่ายทิ งไว้ค้างคืนแล้วกู้ข่ายในตอนเช้าวันรุ่งขึ น
แลว้น้าตวัอย่างปลาทีไ่ดไ้ปจ้าแนกชนิดตามคู่มอืจ้าแนกพันธุป์ลา
ของ Rainboth (1996) และ Smith (1945) ชั่งน ้าหนัก        

2. วิธีการด้าเนินการศึกษา 
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ตารางที่ 1  ข้อมูลสภาพแหล่งน ้าและที่ตั งของแหล่งน ้าชุมชนที่ร่วมด้าเนินการศึกษาในพื นที่จงัหวัดศรีสะเกษ  

ข้อมูล อัตราปล่อย 1,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 2,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 3,000 ตัว/ไร่ 
ชื่อแหล่งน ้า ห้วยยาง (T1R1) หนองบัว (T2R1) หนองหัวช้าง (T3R1) 

ที่ตั ง บ้านห้วยยาง ม.12 ต.ตะเคียนราม 

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
ขนาดพื นที่ 19 ไร ่

พิกัด 14.585638, 104.166330 

บ้านนาก๊อก ม.6 ต.ห้วยส้าราญ 

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
    ขนาดพื นที่ 21 ไร ่

 พิกัด 14.724691 104.121244 

บ้านโพนใหญ่ ม.11 ต.กันทรารมย์ 
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
    ขนาดพื นที่ 24 ไร ่

 พิกัด 14.718576, 104.067928 

ภาพ    

        

ชื่อแหล่งน ้า หนองปะ (T1R2) หนองสิงห์ (T2R2) หนองเปรี๊ยะ (T3R2) 

ที่ตั ง บ้านลุมพุก ม.1 ต.กันทรารมย ์
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
ขนาดพื นที่ 18 ไร ่

พิกัด 14.710159, 104.076778 

บ้านโคกโพน ม.3 ต.กันทรารมย์ 
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
ขนาดพื นที่ 16 ไร ่

พิกัด 14.730917, 104.064837 
  

บ้านก่อ ม.2 ต.ห้วยใต้ 
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
ขนาดพื นที่ 17 ไร ่

พิกัด 14.684385, 104.165500 
  

ภาพ    

        

ชื่อแหล่งน ้า หนองไปรจรู๊ด (T1R3) หนองตาตราว (T2R3) หนองสะแกสน (T3R3) 

ที่ตั ง บ้านตาไอ ม.2 ต.กันทรารมย์ 
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
ขนาดพื นที่ 10 ไร ่

  พิกัด 14.699462, 104.062105 
  

บา้นอุดมพฒันา ม.10 ต.ตะเคยีนราม 
 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 

ขนาดพื นที่ 11 ไร ่
พิกัด 14.611721, 104.160108 

  

บา้นหนองสะแกสน ม.5 ต.ปราสาท 

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
ขนาดพื นที่ 10 ไร ่

พิกัด14.735887, 104.000578 

ภาพ    

        

  วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์71 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563     

Volume 3 Number 1 January – March 2020 



ตารางที่ 2  ชนิดและจ้านวนพนัธุ์ปลาทีป่ล่อยเพื่อเพิ่มผลผลติในแหล่งน า้ชุมชนที่ศึกษาในพื นทีจ่ังหวัดศรีสะเกษ    

ชื่อแหล่งน ้า 
ชนิดและจ้านวนพันธุ์ปลาที่ปลอ่ย (ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

พื นที่ 
(ไร่) 

อัตราปล่อย 
(ตัว/ไร่) นิล ตะเพียน ไน ยี่สกเทศ นวลจนัทรเ์ทศ จีน สวาย 

ห้วยยาง 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 4,700 19,100 19 1,000 

หนองบัว 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 23,000 21 1,000 

หนองหัวช้าง 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 5,500 25,900 24 1,000 

หนองปะ 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 9,000 36,000 18 2,000 

หนองสิงห์ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 8,000 32,000 16 2,000 

หนองเปรี๊ยะ 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 8,500 34,300 17 2,000 

หนองไปรจรู๊ด 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 7,500 30,300 10 3,000 

หนองตาตราว 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 8,200 33,400 11 3,000 

หนองสะแกสน 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 7,500 30,300 10 3,000 

ตารางที่ 3  พารามิเตอร์คุณภาพน ้าและศักยภาพแหล่งน ้าทีด่้าเนินการศึกษาในแหล่งน ้าชุมชนจงัหวดัศรสีะเกษ  

พารามิเตอร์คุณภาพน ้า อุปกรณ์และวิธีการ 

ความลึก (เมตร) ลูกดิ่งวัดระดับความลึก 

อุณหภูมิน ้า (  ้C) Thermometer 
ความน้าไฟฟ้า (µS/cm) Conductivity meter 
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร) Secchi disc  
ความเป็นกรด-ด่าง pH meter 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) Titration method 

ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) Titration method 

คลอโรฟิลล์-เอ (มิลลิกรัมต่อลิตร) Spectrophotometric Method สกัดด้วย 
Hexane 90% 

ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร) 
ค่า Morphoedaphic index 

ลักษณะอนุภาคดินพื นท้องน ้า 
สัดส่วนปริมาณพันธุ์ไม้น ้าต่อพื นที่แหล่งน ้า 

DO meter 
ค้านวณจากค่าความน้าไฟฟ้า/ความลึกเฉลี่ย 

การสังเกตด้วยตาเปล่า 
การสังเกตด้วยตาเปล่า 
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 4) การประเมินผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชน 
ด้าเนินการประเมินผลผลิตปลาด้วยการรวบรวมข้อมูลจ้านวน
ชาวประมงผู้เข้ามาจับปลาจากการขายบัตรในแต่ละแหล่งน ้า 
ร่วมกับจ้านวนน ้าหนักปลาแต่ละชนิดที่จับได้จากการท้าการ
ประมงของชาวประมงแต่ละราย ซึ่งค้านวณได้จากสูตรดังนี  
 

ปริมาณผลจับปลาในแหล่งน ้า (กก.)  
= จ้านวนคนท้าประมง (ราย) x ผลจับเฉลี่ย (กก./ราย) 

 

ปริมาณผลผลิตปลาเฉลี่ย (กก./ไร่)  
= ผลจับปลารวมในแหลง่น า้ (กก.) / พื นที่แหล่งน ้า (ไร่) 

 

ปริมาณผลจับรายชนิด (กก.)  

 

 3.2 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 1) การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (ANOVA) 
น้าข้อมูลปริมาณความชุกชุมของปลาที่มีอยู่เดิมก่อนปล่อย 
ปริมาณผลผลิตปลา และการเติบโตของชนิดพันธุ์ปลาของทั ง 
3 อัตราปล่อย มาวิ เคราะห์สถิติด้วยวิธีวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี  Duncan's new   

 2) การวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงเชิงเดียว 
(simple linear regression analysis) น้าข้อมูลของปัจจัยที่
ศกึษา 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยตัวแปรตามคอืผลผลิตปลา 
และปัจจัยตัวแปรต้นได้แก่ อัตราปล่อย ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ 
และค่า Morphoedaphic index มาท้าการวิเคราะห์ความ 
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตัวแปรตามและปัจจัยตัวแปรต้นที่ศึกษา
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงเชิงเดียว (สุรพล, 
2536; อนันต์ชัย, 2549) 
 
เป็นการวิเคราะห์เพื่อจ้าแนกและจัดกลุ่มศักยภาพของแหล่ง
น ้ าที่ศึกษาและปริมาณผลผลิตปลารายชนิดที่ ได้รับใน      
แหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง ผลการวิเคราะห์น้าเสนอด้วยภาพ           
dendrogram ที่มีการจัดกลุ่มแบบ hierarchical clustering 
ด้วยค่า Euclidean distance ของพารามิเตอร์คุณภาพน ้า 
และค่า Bray-curtis similarity index ของผลผลิตรายชนิด
พันธุ์ปลา (Clarke and Warwick, 1994) 

 เมื่อสิ นสุดการศึกษาน้าข้อมูลที่ได้จากการติดตาม 
ตรวจวัดและบันทึกมาวิ เคราะห์เพื่ อประเมินศักยภาพ       
ของแหล่งน ้า การเติบโต ผลผลิตปลา และเปรียบเทียบอิทธิพล
ของอัตราความหนาแน่นของการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน ้า
ชุมชนที่ต่างกัน 3 ระดับ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน    
ทางเดียว การวิ เคราะห์การจัดกลุ่ ม ( cluster analysis)     
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงเชิงเดียว ดังนี  
  
 3.1 การวิเคราะหศ์กัยภาพของแหลง่น ้าและผลผลติปลา 
 1) การประเมินศักยภาพของแหล่งน ้าชุมชน โดย
ด้าเนินการประเมินศักยภาพของแหล่งน ้าชุมชนในแต่ละ
พารามิ เตอร์ เปรียบเทียบกับค่า เกณฑ์ที่ เหมาะสมของ
พารามิเตอร์นั น ๆ ต่อการสนับสนุนให้เกิดผลผลิตปลาและการ
ด้ารงชีวิตที่ดีของสัตว์น ้า ซึ่งอ้างอิงตามรายงานของไมตรี และ
จารุวรรณ (2528); Boyd and Tucker (1998) และ Anita 
and Pooja (2013) ดังในตารางที่ 4 จากนั นน้าข้อมูลดังกล่าว
มาเปรียบเทียบด้วยกราฟกับค่าระดับที่เกณฑ์ที่เหมาะสมในแต่
ละแหล่งน ้า ค้านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากระดับเกณฑ์ที่
เหมาะสม และวิเคราะห์การจัดกลุ่มของข้อมูลศักยภาพ   
แหล่งน ้าทั ง 9 แห่ง ที่ศึกษา  
 2) การประเมินความชุกชุมของปลาที่มีอยู่ เดิม    
ในแหล่งน ้า โดยท้าการประเมินค่าความชุกชุมจากปริมาณผล
จับต่อหน่วยลงแรงประมงของชุดเครื่องมือข่าย  6 ช่องตา 
(Swingle, 1950) ซึ่งค้านวณได้จากสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 3) การประเมนิการเติบโตของปลาที่ปล่อย ในแหล่ง
น ้าชุมชน โดยท้าการประเมินปริมาณการเติบโต โดยน ้าหนัก
เพิ่มต่อวันของปลาที่ปล่อย (กรัมต่อวัน) ซึ่งค้านวณได้จากสูตร 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ปริมาณความ 
ชุกชุม (CPUE) 

 

= น ้าหนักปลาทั งหมด (กรัม) 
พื นที่ข่าย (100 ตร.ม.) x ระยะเวลาจับ (คืน) 

  วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์73 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563     

Volume 3 Number 1 January – March 2020 

ปริมาณการเติบโต
โดยน า้หนักเพิ่ม 

 

= น ้าหนักปลาสุดท้าย - น ้าหนักเริ่มต้น 
ระยะเวลาที่ปล่อยปลา (วัน) 



ปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่ พบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 
7.9-8.4 แหล่งน ้าที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ มีค่าระหว่าง 
7.4-8.7 และแหล่งน ้าที่ อัตราปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่ มีค่า
ระหว่าง 7.6-8.1 
 2) ความเป็นด่าง แหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษามีพิสัย ของ
ความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 19-76 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยแหล่งน ้า
ทั งหมดจัดอยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิตสัตว์น ้าโดยค่าความ
เป็นด่างที่ค่อนข้างต่้า เกณฑ์ค่าความเป็นด่างที่เหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการสร้างผลผลิตสัตว์น ้าควรมีค่าระหว่าง 120 -180 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส้าหรับกลุ่มแหล่งน ้าที่อัตราปล่อย 1,000 ตัว
ต่อไร่ พบว่ามีความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 23-64 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แหล่งน ้าที่ อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ มีความเป็นด่างอยู่
ระหว่าง 20-51 มิลลิกรัมต่อลิตร และแหล่งน ้า ที่อัตราปล่อย 
3,000 ตวัตอ่ไร ่มคีวามเปน็ดา่งอยูร่ะหวา่ง 19-76 มลิลกิรมัตอ่ลติร  

ผลการศึกษา  

 1.1 ศักยภาพของแหล่งน ้าชุมชนต่อการสร้าง
ผลผลิตปลา 
 จากการตรวจวัดและประเมินศักยภาพของแหล่งน ้า
ชุมชนด้วยข้อมูลคุณภาพน ้าบางประการ อนุภาคดินพื นท้องน ้า 
สัดส่วนพื นที่พันธุ์ไม้น ้าต่อพื นที่แหล่งน ้า รวมถึงกายภาพ    
และเคมีของแหล่งน ้าโดยค่า Morphoedaphic index ว่ามี
ความเหมาะสมต่อการสนับสนุนผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชน 
9 แห่ง ของจังหวัดศรีสะเกษอย่างไร พบว่าแหล่งน ้าชุมชน     
ที่ศึกษามีข้อมูลระดับศักยภาพของแหล่งน ้าที่สนับสนุนผลผลิต
ดังในตารางที่ 5 โดยผลการศึกษาในแต่ละพารามิเตอร์พบมี
ดังนี  

1) ความเป็นกรด-ด่าง แหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง มีพิสัย
ของค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 7.4-8.7 โดยแหล่งน ้า
ทั งหมดจัดอยู่ในกลุ่มแหล่งน ้าปกติทั่วไปที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า ส้าหรับแหล่งน ้าที่อัตรา 

1. ศักยภาพของแหล่งน ้าชุมชน  

ตารางที่ 4  เกณฑ์การแบ่งระดับความเหมาะสมของพารามิเตอร์คุณภาพน ้า อนุภาคดิน และสัดส่วนพันธุ์ไม้น ้าต่อการสร้าง
ผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชน  

 

 
 

หมายเหตุ  ค่าตัวเลขที่แสดงด้วยตัวหนา (สีน ้าเงิน) เป็นค่าพารามิเตอร์ที่จัดอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเติบโตและด้ารงชีวิต 
ของปลาและสัตว์น ้ามากที่สุด อ้างอิงตามไมตรี และจารุวรรณ (2528); Boyd and Tucker (1998) และ Anita and 
Pooja (2013)  

ระดับ

เกณฑ ์

ความ 

เป็นด่าง 

ความ

กระด้าง 

ความน้า 

ไฟฟ้า 

ความเป็น

กรด-ด่าง 

ปริมาณ

คลอโรฟิลล์-เอ 
ความลึก 

เฉลี่ย 

ออกซิเจน

ละลาย 

ความ 

โปร่งแสง 

สัดส่วน

พันธุ์ไม้น ้า 
อนุภาคดิน 

พื นท้องน ้า 
(mg/l) (mg/l) (µg/cm) - (µg/l) (m) (mg/l) (cm)  (%) (mm) 

1 <60 <60 <80 <4.0 <4.0 <0.5 <1.0 <30 <5 >2.0 
2 60-120 60-120 81-160 4.0-6.4 4.0-8.0 0.5-1.0 1.0-3.0 30-60 5-20 0.2-2.0 
3 121-180 121-240 161-300 6.5-9.0 8.1-16.0 1.1-2.0 3.1-5.0 61-90 21-40 0.02-0.2 
4 181-240 241-360 301-500 9.1-11.0 16.1-24.0 2.1-3.0 5.0-7.0 91-120 41-60 0.002-0.02 
5 >240 >360 >500 >11.0 >24.0 >3.0 >7.0 >120 >60 <0.002 
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โดยปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ในแต่ละกลุ่มแหล่งน ้าที่ระดับ   
อัต ราปล่ อย เดี ย วกั นพบมี ค่ าทั ง ใน ระดั บที่ สู ง และต่้ า          
ผสมรวมกันอยู่  แหล่งน ้ าที่ อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่          
มีค่าอยู่ระหว่าง 6.9-16.6 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 11.4±4.9 
มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่แหล่งน ้าที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ 
มีค่าอยู่ระหว่าง 4.4-21.8 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 14.8±9.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งน ้าที่อัตราปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่   
มีค่าอยู่ระหว่าง 6.4-28.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 15.7±11.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพที่ 1)   
 9) ค่า Morphoedaphic index เป็นค่าดัชนีที่บง่ชี 
ศักยภาพในการผลิตของแหล่งน า้ โดยแหล่งน ้าที่มีค่าสงูแสดงวา่
มีศักยภาพการผลิตมาก พบว่าแหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษาทั ง 9 แห่ง 
มีพิสัยของค่า Morphoedaphic index อยู่ระหว่าง 9.5-32.9 
โดยแหล่งน า้ที่อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่ พบมีค่าอยู่ระหว่าง 
9.5-22.8 แหล่งน ้าที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 
16.8-29.4 และแหลง่น ้าทีอั่ตราปลอ่ย 3,000 ตวัตอ่ไร ่ มคีา่ระหว่าง 
9.8-32.9 ในภาพรวมพบว่ามีแหล่งน ้าที่มีค่า Morphoedaphic 
index สงูมากกวา่ 20 อยูจ่า้นวน 4 แหลง่น า้ และมีค่าต่า้กว่า 20 
อยู่จ้านวน 5 แหล่งน ้า (ภาพที่ 2) 
 10) ลักษณะอนุภาคดินพื นท้องน ้า แหล่งน ้าชุมชนที่
ศึกษามีลักษณะของอนุภาคดินพื นท้องน ้าที่ใกล้เคียงกัน โดย
แหล่งน ้าทั งหมดมีลักษณะของอนุภาคดินพื นท้องน ้าจัดอยู่ใน
ประเภทดินร่วนและดินเหนียวซึ่งมีอนุภาคเล็กและละเอียด 
สามารถเก็บกักน ้าได้ดี  
 11) สดัส่วนปริมาณพื นที่พนัธุไ์มน้ ้าตอ่พื นที่แหลง่น ้า 
แหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษา 9 แห่ง มีแหล่งน ้าจ้านวน 8 แห่ง        
ที่มีสัดส่วนปริมาณพื นที่พันธุ์ไม้น ้าต่อพื นที่แหล่งน ้าในระดับ
นอ้ยมากคอืเกอืบจะไมพ่บวา่มปีรมิาณพนัธุไ์มน้ า้อยูใ่นแหลง่น ้าเลย 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นแหล่งน ้าที่มีระดับความสมบูรณ์ต่้ามาก 
ส่วนแหล่งน ้า 1 แห่ง คือหนองหัวช้างมีสัดส่วนพื นที่พันธุ์ไม้น ้า 
ที่สมบูรณ์ค่อนข้างมากเกิน โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 60    
ซึ่งเป็นระดับที่มากเกินระดับที่เหมาะสมเช่นกัน  
 1.2 สภาพความเหมาะสมของแหล่งน ้า  
 จากการศึกษาศักยภาพของแหล่งน ้าชุมชนโดยข้อมูล
พารามิเตอร์คุณภาพน ้า อนุภาคดิน และสัดส่วนพื นที่พันธุ์ไม้น ้า
ของแหล่งน ้า 9 แห่ง (ตารางที่  5) พบว่าข้อมูลศักยภาพ      
ของแหล่งน ้าชุมชนดังกล่าวเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับระดับ
เกณฑ์ ที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนผลผลิตปลา (ตารางที่ 4)          
ดังรายละเอียดในภาพที่ 3 พบว่าผลการศึกษาโดยรวมของ 

 3) ความกระด้าง แหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษามีพิสัย ของ
ความกระด้างอยู่ระหว่าง 62-143 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเกณฑ์
ค่าความกระด้างที่เหมาะสมต่อการสนับสนุน การสร้างผลผลิต
ปลาควรมีค่าอยู่ระหว่าง 120-240 มิลลิกรัมต่อลิตร ในภาพรวม
พบว่าแหล่งน ้าจ้านวน 5 แห่ง มีศักยภาพค่อนข้างสูงคือมีค่า
ความกระด้างมากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่แหล่งน ้า
อีก 4 แห่ง มีศักยภาพค่อนข้างต่้า มีค่าความกระด้างต่้ากว่า 
120 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 4) ปริมาณออกซิเจนละลาย แหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษา
มีพิสัยของปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ ระหว่าง 5.3 -7.8 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มของแหล่งน ้าที่มีค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลายในระดับปกติและใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณ  
ที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าได้ตามปกติ
ทั่วไป 
 5) ความน้าไฟฟ้า แหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษามีพิสัยของ
ความน้าไฟฟ้าระหว่าง 42-141 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ซึ่ง
จัดว่าเป็นแหล่งน ้าที่มีศักยภาพสูง 2 แห่ง คือหนองเปรี๊ยะและ
หนองสะแกสน ศักยภาพปานกลาง 4 แห่ง ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 
73-99 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และศักยภาพต่้า 3 แห่ง    
มีค่าระหว่าง 42-60 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร โดยแหล่งน ้าที่
อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่ มีค่าความน้าไฟฟ้าระหว่าง 42-99 
โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร แหล่งน ้าที่อัตราปล่อย 2,000 ตัว
ต่อไร่ มีค่าความน้าไฟฟ้าระหว่าง 74-141 โมโครซีเมนส์ต่อ
เซนติเมตร แหล่งน ้าทีอั่ตราปลอ่ย 3,000 ตัวต่อไร่ มีค่าความน้า
ไฟฟ้าระหว่าง 44-138 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร 
 6) ความลึก แหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษามีพิสัยของความ
ลึกน ้าระหว่าง 3.2-5.3 เมตร โดยแหล่งน ้าที่อัตราปล่อย 1,000 
ตัวต่อไร่ มีค่าความลึกระหว่าง 3.2-5.3 เมตร แหล่งน ้าที่อัตรา
ปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ มีค่าความลึกอยู่ระหว่าง 3.3-4.8 เมตร 
และแหล่งน ้าที่ อัตราปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่ มีค่าความลึก
ระหว่าง 4.1-4.5 เมตร 
 7) ความโปร่งแสง แหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษามีพิสัยของ
ค่าความโปร่งแสงของน ้าระหว่าง 30-50 เซนติเมตรโดยค่า
ความโปร่งแสงของแหล่งน ้าทั งหมดพบอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการสร้างผลผลิตของสัตว์น ้า ซึ่งควรมีค่าอยู่
ระหว่าง 30-60 เซนติเมตร  
 8) ปริมาณก้าลังผลิตแหล่งน ้าและอาหารธรรมชาติ
โดยค่าคลอโรฟิลล์-เอ 
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ศักยภาพแหล่งน ้า หน่วย 

อัตราปล่อย 1,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 2,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 3,000 ตัว/ไร่ 

ห้วย 
ยาง 

หนอง 
หัวช้าง 

หนอง 
บัว 

หนอง 
ปะ 

หนอง 
สิงห ์

หนอง
เปรี๊ยะ 

หนอง
ไปรจรู๊ด 

หนอง 
ตาตราว 

 หนอง
สะแกสน 

ความเป็นกรด-ด่าง - 7.9 8.3 8.4 7.4 7.7 8.7 7.6 8.1 7.6 

ความเป็นดา่ง มก./ล. 37 64 23 44 20 51 19 39 76 

ความกระด้าง มก./ล. 143 64 77 122 134 131 62 92 140 

ออกซเิจนละลาย มก./ล. 6.2 5.9 6.1 7.8 6.9 6.5 5.3 6.8 7.5 

ความนา้ไฟฟา้ มซ./ซม. 99 73 42 74 86 141 60 44 138 

ความลึก ม. 5.3 3.2 4.4 4.4 3.3 4.8 4.1 4.5 4.2 

ความโปร่งแสง ซม. 40 45 50 50 30 30 50 35 30 

คลอโรฟิลล-์เอ มก./ล. 16.6 10.7 6.9 4.4 21.8 18.2 6.4 12.7 28.1 

Morphoedaphic index - 18.7 22.8 9.5 16.8 26.1 29.4 14.7 9.8 32.9 

สัดส่วนพันธุไ์ม้น า้ ร้อยละ <5 60 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

ขนาดอนภุาคดนิ - ดนิรว่น ดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วน ดินเหนียว ดินเหนียว ดินเหนียว ดินร่วน ดินเหนียว 

ตารางที่ 5  ข้อมูลคุณภาพน า้ ดิน พันธุไ์ม้น า้ และศักยภาพแหล่งน า้ชุมชนทีด่้าเนนิการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ  

  วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์76 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563     

Volume 3 Number 1 January – March 2020 

1.2.1 แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่ 
พบว่ า ห้ ว ยยา งมี ค่ า อยู่ ใ น เ กณฑ์ที่ เ หมาะสม  4  ค่ า  คื อ          
ความกระด้าง ความโปร่งแสง อนุภาคดิน และความเป็นกรด-ด่าง 
โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์ความเหมาะสมเฉลี่ย 1.29 
ในขณะที่หนองหัวช้างมีค่าอยู่ ในเกณฑ์ที่ เหมาะสม 3 ค่า         
คือ ความโปร่งแสง ความเป็นกรด-ด่าง และคลอโรฟิลล์-เอ และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์ความเหมาะสมเฉลี่ย 1.20 ส่วน
หนองบัวมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 3 ค่า คือ ความโปร่งแสง 
ความเป็นกรด-ด่าง และอนุภาคดิน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากเกณฑ์ความเหมาะสมเฉลี่ย 1.35  

1.2.2 แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ 
พบว่าหนองปะมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 4 ค่า คือ ความโปร่ง
แสง ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้าง และอนุภาคดิน โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์ความเหมาะสมเฉลี่ย 1.49 ในขณะ
ที่หนองสิงห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 3 ค่า คือ ความโปร่งแสง 
ความเป็นกรด-ด่าง และความน้าไฟฟ้า มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากเกณฑ์ความเหมาะสมเฉลี่ย 1.29 ส่วนหนองเปรี๊ยะมีค่าอยู่ใน

แหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง มีสภาพไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ความเหมาะสมของ
ศักยภาพแหล่งน ้าอยู่ระหว่าง 1.14-1.40 (ตารางที่ 6) อย่างไรก็
ตามพบว่าบางพารามิเตอร์ที่ส้าคัญยังมีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก เช่น ค่าคลอโรฟิลล์ -เอ และความน้าไฟฟ้า      
(ภาพที่ 3) 

ในส่วนของการเปรียบเทียบศักยภาพของแหล่งน ้ากับ
เกณฑ์ที่เหมาะสมในแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง เมื่อน้าข้อมูลทั งหมด
มาประเมินระดับความเหมาะสมต่อการเติบโตของสัตว์น ้าซึ่ง
จัดแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบแบบ
หลายเกณฑ์ โดยอ้างอิงระดับความเหมาะสมตามไมตรี และจารุ-
วรรณ (2528) พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวไม่
พบมีความแตกต่างทางสถิติ (p = 0.638) ของแหล่งน ้าตามอัตรา
ปล่อย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 3 จะเห็นว่าในแต่
ละแหล่งน ้ามีระดับความเหมาะสมของแต่ละพารามิเตอร์ที่น้ามา
พิจารณาเพียง 2-4 พารามิเตอร์ นอกจากนั นมีค่าเบี่ยงเบน
แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่เหมาะสมที่แตกต่างกันไป  



ชุดการศึกษา อัตราปล่อย 1,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 2,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 3,000 ตัว/ไร่ 

และแหล่งน ้า ห้วย 
ยาง 

หนอง 
หัวช้าง 

หนอง 
บัว 

หนอง 
ปะ 

หนอง 
สิงห ์

หนอง
เปรี๊ยะ 

หนอง 
ไปรจรู๊ด 

หนอง 
ตาตราว 

หนอง 
สะแกสน 

ค่าคลอโรฟิลล-์เอ 
16.6 10.7 6.9 4.4 21.8 18.2 6.4 12.7 28.1 

11.4 ± 4.9 a 14.8 ± 9.2 a 15.7 ± 11.2 a 

คา่ Morphoedaphic 
index 

18.7 22.8 9.5 16.8 26.1 29.4 14.7 9.8 32.9 

17.0 ± 6.8 a 24.1 ± 6.5 a 19.1 ± 12.2 a 

ค่าเบี่ยงเบนจากเกณฑ ์
คณุภาพน ้าทีเ่หมาะสม 

1.29 1.20 1.35 1.49 1.29 1.33 1.43 1.35 1.35 

1.28 ± 0.08 a 1.37 ± 0.11 a 1.38 ± 0.05 a 

ตารางที่ 6 ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน ้าที่ส้าคัญและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมของแหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษา
ต่อการสร้างผลผลิตสัตว์น ้าจังหวัดศรีสะเกษ 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (Mean ± SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ      
    อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
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เกณฑ์ที่เหมาะสม 3 ค่า คือ ความโปร่งแสง ความกระด้าง 
และความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์
ความเหมาะสมเฉลี่ย 1.33 

1.2.3 แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่ 
พบว่าหนองไปรจรู๊ดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 2 ค่า คือ 
ความโปร่งแสง และความเป็นกรด -ด่าง มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากเกณฑ์ความเหมาะสมเฉลี่ย 1.43 ในขณะที่
หนองตาตราวมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 4 ค่า คือ ความ
โปร่งแสง อนุภาคดิน คลอโรฟิลล์-เอ และความเป็นกรด-ด่าง 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์ความเหมาะสมเฉลี่ย 1.35 
ส่วนหนองสะแกสนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 4 ค่า คือ 
ความโปร่งแสง ความกระด้าง ความน้าไฟฟ้า และความเป็น
กรด-ด่าง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์ความเหมาะสม
เฉลี่ย 1.35 

1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ  

สถิติของการแบ่งกลุ่มแหล่งน ้ าตามอัตราปล่อยที่ต่างกัน       
(ภาพที่ 1 และ 2) ได้แก่ ค่าคลอโรฟิลล์-เอ (p = 0.823) และ 
Morphoedaphic index (p = 0.628)  

1.4 การวิเคราะห์การจัดกลุ่มศักยภาพแหล่งน ้า 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน ้าและศักยภาพแหล่งน ้า

ทั ง 9 แห่ง จ้านวน 11 พารามิเตอร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การจัด
กลุ่มของการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรพบว่าแหล่งน ้าชุมชน  
9 แห่ง สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม (ภาพที่ 4 และตารางที่ 7) 
โดยกลุ่มที่ 1 ได้แก่ หนองหัวช้าง กลุ่ม 2 ประกอบด้วย หนอง
ปะ หนองตาตราว ห้วยยาง หนองบัว หนองไปรจรู๊ด และกลุ่ม 
3 ประกอบด้วย หนองสิงห์ หนองเปรี๊ยะ และหนองสะแกสน  
ซึ่งการแบ่งกลุ่มดังกล่าวพบว่าในกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 2 แตกต่าง
กันด้วยสัดส่วนพันธุ์ไม้น ้า ส่วนกลุ่มที่ 3 แตกต่างไปจากกลุ่มที่  
1 และ 2 ด้วยค่าของอาหารธรรมชาติจากปริมาณค่ า
คลอโรฟิลล์-เอ 



ภาพที่ 2  ข้อมูลศักยภาพของแหล่งน ้าโดยค่า Morphoedaphic 
index ในแหล่งน ้าชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ  

กลุ่มที ่1 อตัราปล่อย 1,000 ตวั/ไร ่(หว้ยยาง) กลุ่มที ่1 อตัราปล่อย 1,000 ตวั/ไร ่(หนองหวัชา้ง) กลุ่มที ่1 อตัราปล่อย 1,000 ตวั/ไร ่(หนองบวั) 

   

กลุ่มที ่2 อตัราปล่อย 2,000ตวั/ไร ่(หนองปะ) กลุ่มที ่2 อตัราปล่อย 2,000 ตวั/ไร ่(หนองสิงห)์ กลุ่มที ่2 อตัราปล่อย 2,000 ตวั/ไร ่(หนองเปรีย๊ะ) 

   
กลุ่มที ่3 อตัราปล่อย 3,000 ตวั/ไร ่(หนองไปรจรูด๊) กลุ่มที ่3 อตัราปล่อย 3,000 ตวั/ไร ่(หนองตาตราว) กลุ่มที ่3 อตัราปล่อย 3,000 ตวั/ไร ่(หนองสะแกสน) 

   

ภาพที่ 3  ศักยภาพของแหล่งน ้าที่ศึกษาเปรียบเทียบกับระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการสร้างผลผลิต
   และการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ 
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ภาพที่ 1 ค่าก้าลังผลิตเบื องตน้และอาหารธรรมชาต ิโดยคา่ 
คลอโรฟิลล-์เอ ของแหล่งน ้าชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ  



ภาพที่ 4 ภาพการจัดกลุ่มโดยวิธี cluster analysis ของข้อมูลศักยภาพแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

หนองเปรี๊ยะและหนองปะมีค่าความชุกชุมก่อนปล่อย 818 และ
384 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ 
 3) แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่    
มีปริมาณความชุกชุมของปลาในแหล่งน ้าก่อนปล่อยเฉลี่ย 
463±206 กรั มต่ อพื นที่ ข่ า ย  100  ตาราง เมตรต่ อคื น          
โดยหนองสะแกสนมีค่าความชุกชุมก่อนปล่อยมากที่สุด 681 
กรมัตอ่พื นทีข่า่ย 100 ตารางเมตรตอ่คนื รองลงมาคอืหนองไปรจรูด๊
และหนองตาตราว  มีค่าความชุกชุมก่อนปล่อย 438 และ 271 
กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ 
 2.2 ผลผลิตปลาที่อัตราปล่อยที่ต่างกัน 
 จากการประเมินผลผลิตปลาที่ปล่อยในแหล่งน ้าชุมชน 
9 แห่ง ทีร่ะดบัอัตราปลอ่ยทีต่า่งกนั 3 ระดบั ในชว่งระยะเวลาเลี ยง
นาน 7 เดือน พบว่าแหล่งน ้าชุมชนที่ปล่อยในอัตรา 1,000 ตัว
ต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 4.76±1.50 กิโลกรัมต่อไร่ แหล่งน ้าชุมชน
ที่ปล่อยในอัตรา 2,000 ตัวต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 6.24±2.05 
กิโลกรัม/ไร่ และแหล่งน ้าชุมชนที่ปล่อยในอัตรา 3,000 ตัว   
ต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 7.78±3.69 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 8) 
โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณผลผลิตปลา  
ในแหลง่น ้าชมุชนในชว่งการเลี ยง 7 เดอืน พบวา่ปรมิาณผลผลติปลา 
ในแหลง่น ้าไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติ ิ(p = 0.415)  

 2.1 ปริมาณความชุกชุมของปลาที่มีอยู่เดิม 
 จากการศึกษาความชุกชุมของปลาด้วยปริมาณผล
จับต่อหน่วยการลงแรงประมงของชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา    
ในแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง พบมีรายละเอียดดังในตารางที่ 7  
โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณความชุกชุม
ของปลาในแหล่งน ้าชุมชนช่วงก่อนการปล่อยปลาพบว่า  
ปริมาณความชุกชุมของพันธุ์ปลาที่มีอยู่ เดิมในแหล่งน ้า        
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.669)   
 1) แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่    
มีปริมาณความชุกชุมของปลาในแหล่งน ้าก่อนปล่อยเฉลี่ย 
604±496 กรมัตอ่พื นทีข่า่ย 100 ตารางเมตรตอ่คนื โดยห้วยยาง  
มคีา่ความชกุชมุกอ่นปลอ่ยปลามากทีส่ดุ 1,112 กรมัตอ่พื นทีข่า่ย 
100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือหนองหัวช้างและหนอง
บัวมีค่าความชุกชุมก่อนปล่อยปลาเฉลี่ย 578 และ 121 กรัม    
ต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ 
 2) แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่    
มีปริมาณความชุกชุมของปลาในแหล่งน ้าก่อนปล่อยเฉลี่ย 
737±320 กรัมต่อพื นที่ ข่ าย 100 ตาราง เมตรต่อคืน          
โดยหนองสิงห์มีค่าความชุกชุมก่อนการปล่อยปลามากที่สุด 
1,008 กรัมต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือ 

2. ผลผลิตปลาในแหลง่น ้า 
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- ปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีผลผลิตเฉลี่ย 3.82+0.62 กก./
ไร่ มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองสิงห์ 4.31 กก./ไร่ 
  - ปลานิล มีผลผลิตเฉลี่ ย  1 .60+1.91 กก./ ไร่          
มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองสิงห์ 3.74 กก./ไร่ 
 - ปลานวลจันทร์เทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 0.52+0.34 กก./
ไร่ มีผลผลิตได้มากที่สุดที่หนองปะ 0.91 กก./ไร่ 
 - ปลาตะเพียน มีผลผลิตเฉลี่ย 0.18+0.04 กก./ไร่      
มีผลผลิตได้มากที่สุดที่หนองปะ 0.22 กก./ไร่  
 - ปลาสวาย มีผลผลิตเฉลี่ย 0.17+0.20 กก/ไร่        
มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองปะ 0.41 กก./ไร่  
 - ปลายี่สกเทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 0.13+0.05 กก./ไร่     
มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองสิงห์ 0.17 กก./ไร่  

 1) แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่     
มีปริมาณผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชนระหว่าง 3.25-6.25 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยห้วยยางผลผลิตสูงสุด 6.25 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาคือหนองหัวช้างและหนองบัวมีผลผลิต 4.78 และ 
3.25 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ 
 2) แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่       
มีปริมาณผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชนระหว่าง 4.82–8.73 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยหนองสิงห์มีผลผลิตสูงสุด 8.73 กิโลกรัม   
ต่อไร่ รองลงมาคือหนองปะและหนองเปรี๊ยะมีผลผลิต 5.72 
และ 4.82 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ 
 3) แหล่งน ้าชุมชนที่อัตราปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่       
มีปริมาณผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชนระหว่าง 5.24-12.01 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยหนองสะแกสนมีผลผลิตสูงสุด 12.01 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือหนองไปรจรู๊ดและหนองตาตราว   
มีผลผลิต 6.08 และ 5.24 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ 
 2.3 ผลผลิตปลารายชนิดที่อัตราปล่อยที่ต่างกัน 
 การศึกษาผลผลิตปลาที่ปล่อยในแหล่งน ้าชุมชน   
ตามระดับอัตราปล่อยที่ต่างกันพบมีผลดังนี  (ตารางที่ 9)  
 1) แหล่งน ้าที่อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่ พบว่า 
 - ปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีผลผลิตเฉลี่ย 3.06+1.31    
กก./ไร่ มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองหัวช้าง 3.91 กก./ไร่  

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกัน 
    ทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)  

ตารางที่ 7 ปริมาณความชุกชุมของปลา (กรัม/100 ตารางเมตร/คืน) ในแหล่งน ้าชุมชนก่อนด้าเนินการปล่อยปลา ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างจากชุดเคร่ืองมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ในเดือนกันยายน 2561 

ชุดการศึกษา อัตราปล่อย 1,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 2,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 3,000 ตัว/ไร่ 

และแหล่งน ้า ห้วย 
ยาง 

หนอง 
หัวช้าง 

หนอง 
บัว 

หนอง 
ปะ 

หนอง 
สิงห ์

หนอง
เปรี๊ยะ 

หนอง 
ไปรจรู๊ด 

หนอง 
ตาตราว 

หนอง 
สะแกสน 

ความชกุชมุของปลา  
ที่มีก่อนปล่อย 1,112 578 121 384 1,008 818 438 271 681 

ค่าเฉลี่ย 604 ± 496 a 737 ± 320 a 463 ± 206 a 
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หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกัน 
   ทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)  

ปลาไนมีมากที่สุดทีห่นองสะแกสน ปลาสวายมีมากที่สุด ที่หนอง
ตาตราว ปลานวลจันทร์เทศมีมากที่สุดที่หนองปะ ปลาตะเพียน
มีมากที่สุดที่หนองไปรจรู๊ด และปลานิลมีมากที่สุดที่หนองสิงห์ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายชนิดพบว่า ปลาจีน (เกล็ดเงิน) เป็น
ชนิดที่มีผลผลิตมากที่สุดเฉลี่ย รอ้ยละ 52.32 รองลงมาคอืปลานลิ 
นวลจันทร์เทศ สวาย ตะเพียน ไน และยี่สกเทศเฉลี่ยร้อยละ 
14.72, 9.18, 7.05, 6.29, 6.13 และ 4.31 ตามล้าดับ       
(ภาพที่ 5)  
 2.4 การวิเคราะหก์ารจดักลุม่แหลง่น ้าจากผลผลติปลา 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตรายชนิดพันธุ์ปลาในแหล่ง
น ้าชุมชนทั ง 9 แห่ง ด้วยวิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มของการ
วิเคราะห์แบบหลายตัวแปรพบว่าผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชน
ทั ง 9 แห่ง สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม (ภาพที่ 6) โดยกลุ่มที่ 1 
ได้แก่ หนองบัว และหนองตาตราว กลุ่ม 2 ประกอบด้วย หนอง
หัวช้าง หนองเปรี๊ยะ หนองปะ ห้วยยาง หนองสิงห์ และหนอง
ไปรจรู๊ด และกลุ่ม 3 ได้แก่ หนองสะแกสน   

 3) แหล่งน ้าที่ระดับอัตราปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่ 
พบว่า 
 - ปลาจีน ( เกล็ดเงิน) มีผลผลิตเฉลี่ย 3.52±3.43    
กก./ไร่  มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองสะแกสน 7.48 กก./ไร่  
 - ปลาสวาย มีผลผลิต เฉลี่ ย  0.78±0.42 กก./ ไ ร่         
มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองสะแกสน 1.18 กก./ไร่  
 - ปลาตะเพียน มีผลผลิตเฉลี่ย 0.82±1.08 กก./ไร่     
มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองไปรจรู๊ด 2.06 กก./ไร่ 
 - ป ล า นิ ล  มี ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย  0.72±0.41 ก ก . / ไ ร่           
มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองสะแกสน 1.02 กก./ไร่ 
 - ปลานวลจันทร์เทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 1.16±0.83 กก./
ไร่ มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองตาตราว 2.12 กก./ไร่  
 - ปลายี่สกเทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 0.56±0.34 กก./ไร่     
มีผลผลิตมากที่สุดที่หนองสะแกสน 0.80 กก./ไร่ 
 - ปลาไน มีผลผลิตเฉลี่ย 0.60±0.13 กก./ไร่ มีผลผลิต      
มากทีส่ดุทีไ่ปรจรูด๊ 0.69 กก./ไร ่ 
 เมือ่พจิารณาปรมิาณผลผลติรายชนดิปลาในแหลง่น ้าชมุชน 
9 แห่ง พบว่าผลผลิตของปลาจีน (เกล็ดเงิน) ปลายี่สกเทศ และ 

ตารางที่ 8 ปริมาณผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ด้าเนินการเปิดจับด้วยวิธีการขายบัตร ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน 2561  

ชุดการศึกษา 
และแหล่งน ้า 

อัตราปล่อย 1,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 2,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 3,000 ตัว/ไร่ 
ห้วย 
ยาง 

หนอง 
หัวช้าง 

หนอง 
บัว 

หนอง 
ปะ 

หนอง 
สิงห ์

หนอง
เปรี๊ยะ 

หนอง 
ไปรจรู๊ด 

หนอง 
ตาตราว 

หนอง 
สะแกสน 

จีน (เกล็ดเงิน)  70.7 93.8 32.4 72.3 69.0 53.0 14.4 18.1 74.8 
ตะเพียน  8.6 5.2 1.6 3.9 2.1 3.3 20.6 0.8 3.3 
นวลจันทร์เทศ  2.1 4.3 3.2 16.3 5.6 5.0 6.6 23.3 7.0 
นิล  32.4 1.8 0.7 1.4 59.8 16.7 8.9 2.8 10.2 
ไน  - - - 0.5 - - 6.9 - 5.0 
ยี่สกเทศ  3.5 7.1 6.2 1.2 2.7 2.6 - 3.5 8.0 
สวาย  1.5 2.6 24.2 7.3 0.5 1.3 3.4 9.1 11.8 
ผลผลิตรวม (กก.) 118.8 114.8 68.3 102.9 139.7 81.9 60.8 57.6 120.1 
ขนาดแหล่งน ้า 19 24 21 18 16 17 10 11 10 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 6.25 4.78 3.25 5.72 8.73 4.82 6.08 5.24 12.01 

  4.76 ± 1.50 a 6.24 ± 2.05 a 7.78 ± 3.69 a 
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ตารางที่ 9 ปริมาณผลผลติรายชนิดพนัธุ์ปลาในแหลง่น า้ชุมชน 9 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ 

ภาพที่ 5  ร้อยละชองผลผลิตรายชนิดพนัธุ์ปลาเฉลี่ยในแหล่งน า้ชุมชน 9 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ  
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ผลผลิตปลา  
(กก./ไร)่ 

อัตราปล่อย 1,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 2,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 3,000 ตัว/ไร่ 
ห้วย 
ยาง 

หนอง 
หัวช้าง 

หนอง 
บัว 

หนอง 
ปะ 

หนอง 
สิงห ์

หนอง 
เปรี๊ยะ 

หนอง 
ไปรจรู๊ด 

หนอง 
ตาตราว 

หนอง 
สะแกสน 

เกล็ดเงิน 
3.72  3.91  1.54  4.02        4.31        3.12  1.44  1.65  7.48  

3.06 ±1.31  3.82±0.62  3.52±3.43  

ตะเพียน 
0.45  0.22  0.08  0.22  0.13  0.19  2.06  0.07  0.33  

0.25±0.19  0.18±0.04  0.82±1.08  

นวลจนัทร์เทศ 
0.11  0.18  0.15  0.91  0.35  0.29  0.66  2.12  0.70  

0.15±0.03  0.52±0.34  0.52±0.34  

นิล 
1.71  0.08  0.03  0.08  3.74  0.98  0.89  0.25  1.02  

0.60±0.95  1.60±1.91  1.60±1.91  

ไน 
-  -  -  0.03  -  -  0.69   - 0.50  

-  -  0.60±0.13  

ยี่สกเทศ 
0.18  0.30  0.30  0.07  0.17  0.15    0.32  0.80  

0.26±0.06  0.13+0.05  0.13±0.05  

สวาย 
0.08  0.11  1.15  0.41  0.03  0.08  0.34  0.83  1.18  

0.45±0.61  0.17±0.20  0.78±0.42  



ภาพที่ 6 ภาพการจัดกลุ่มแหล่งน ้าด้วยการวิเคราะห์ cluster analysis ของข้อมูลศักยภาพแหล่งน า้จังหวัดศรีสะเกษ 

3. อตัราการเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อย  

 3.1 ขนาดปลาเมือ่แรกปลอ่ย 
 

 
 3.2 อัตราการเติบโตของปลาที่ปล่อย   
 1) การเติบโตของปลาที่ปล่อย 
 

ตารางที่ 10  ขนาดของพันธุ์ปลาเมื่อแรกปล่อยลงในแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง ในพื นที่จังหวัดศรีสะเกษ  

พันธุ์ปลาที่ปล่อย ความยาวเริ่มต้น (มม.) น ้าหนักเริ่มต้น (กรัม) 
สวาย 48.0 ± 6.02 0.73 ± 0.32 

จีน (เกล็ดเงิน) 43.5 ± 5.07 0.57 ± 0.20 

ยี่สกเทศ 43.1 ± 6.62 0.73 ± 0.38 

นวลจันทร์เทศ 39.1 ± 4.54 0.39 ± 0.16 

นิล 33.2 ± 5.15 0.37 ± 0.16 

ไน 31.7 ± 3.55 0.29 ± 0.16 

ตะเพียน 30.0 ± 2.82 0.15 ± 0.07 

- ปลาจีน  ( เกล็ด เงิน )  มี อัตราการเติบ โต เฉลี่ ย 
3.51±1.77, 1.08±0.27 และ 1.68±1.02 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ

- ปลานิ ล  มี อัต ราการ เติบ โต เฉลี่ ย  0.52±0.31, 
0.84±0.39 และ 0.69±0.64 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ 
 - ปลาไน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 1.07±0.29 และ 
1.44±1.14 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ  
 - ปลายี่สกเทศ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 0.39±0.24, 
0.21±0.04 และ 0.42±0.19 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ 
 - ปลานวลจันทร์ เทศ  มี อัตราการ เติบ โต เฉลี่ ย 
1.12±0.65, 0.60±0.16 และ 0.84±0.45 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ 
 - ปลาตะเพียน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 0.41±0.10, 
0.21±0.06 และ 0.32±0.11 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ  

ปลาสวาย มี อัตราการเติบโตเฉลี่ย 0.27±0.27, 
0.16±0.01 และ 0.52±0.19 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ

  วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์83 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563     

Volume 3 Number 1 January – March 2020 



หนองสิงห์ พบปลานิลมีการเติบโตมากที่สุด 1.22 กรัม
ต่อวัน รองลงมาคือปลาจีน (เกล็ดเงิน) นวลจันทร์เทศ ยี่สกเทศ
ตะเพียน และสวาย มีการเติบโต 0.91, 0.44, 0.24, 0.18 และ 
0.15 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ

หนองเปรี๊ยะ พบปลาไนมีการเติบโตมากที่สุด 1.27 
กรัมต่อวัน รองลงมาคือปลาจีน (เกล็ดเงิน) นิล นวลจันทร์เทศ 
ตะเพียน ยี่สกเทศ และสวายมีการเติบโต 0.94, 0.86, 0.76, 
0.28, 0.17 และ 0.16 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ

หนองไปรจรู๊ด พบปลาสวายมีการเติบโตมากที่สุด 
0 .73 กรั มต่อวัน  รองลงมาคือปลาจีน  ( เกล็ด เงิน )  ไน         
นวลจันทร์เทศ ตะเพียน และนิลมีการเติบโต 0.63, 0.63, 0.56, 
0.38 และ 0.37 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ

หนองตาตราว พบปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีการเติบโตมาก
ที่สุด 1.75 กรัมต่อวัน รองลงมาคือปลานวลจันทร์เทศ สวาย 
ยี่สกเทศ นิล และตะเพียน มีการเติบโต 1.36, 0.38, 0.28, 0.27 
และ 0.19 กรัม/วัน ตามล้าดับ

หนองสะแกสน พบปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีการเติบโต
มากที่สุด 2.66 กรัมต่อวัน รองลงมาคือปลาไน นิล นวลจันทร์
เทศ ยี่สกเทศ สวาย และตะเพียน มีการเติบโต 2.24, 1.42, 
0.59, 0.55, 0.44 และ 0.39 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ

 2) การเติบโตของปลาในแหล่งน ้า 
 โดยภาพรวมพบว่าพันธุ์ปลาที่ปล่อยทั ง 7 ชนิด     
ในแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง (ภาพที่ 7) มีการเติบโตดังนี  
 ห้วยยาง พบปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีการเติบโตมาก
ที่สุด 1.50 กรัมต่อวัน รองลงมาคือนวลจันทร์เทศ ยี่สกเทศ 
ตะเพียน ปลานิล และสวาย มีการเติบโต 0.67, 0.54, 0.31, 
0.28 และ 0.11 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ 
 หนองหัวช้าง พบปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีการเติบโต
มากที่สุด 4.86 กรัมต่อวัน รองลงมาคือนวลจันทร์เทศ 
ตะเพียน นิล สวาย และยี่สกเทศ มีการเติบโต 1.86, 0.50, 
0.41, 0.12 และ 0.11 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ

หนองบัว พบปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีการเติบโตมาก
ที่สุด 4.17 กรัมต่อวัน รองลงมาคือปลานิล นวลจันทร์เทศ 
สวาย ยี่สกเทศ และตะเพียน มีการเติบโต 0.87, 0.82, 0.58, 
0.51 และ 0.42 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ
 หนองปะ พบปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีการเติบโตมาก
ที่สุด 1.39 กรัมต่อวัน รองลงมาคือปลาไน นวลจันทร์เทศ นิล 
ยี่สกเทศ ตะเพียน และสวาย มีการเติบโต 0.86, 0.60, 0.44, 
0.21, 0.18 และ 0.16 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ 

ตารางที่ 11 อัตราการเติบโตของพันธุ์ปลาทีป่ล่อยในแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชนิด 
พันธุ์ปลา 
ที่ปล่อย 

อัตราการเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อยในแหล่งน ้าชุมชน (ก./วัน)   
 อัตราปล่อย 1,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 2,000 ตัว/ไร่ อัตราปล่อย 3,000 ตัว/ไร่ ค่าเฉลี่ย 
 ห้วย 
ยาง 

 หนอง
หัวช้าง 

 หนอง
บัว 

 หนอง
ปะ 

 หนอง
สิงห ์

หนอง
เปร๊ียะ 

หนอง
ไปรจรู๊ด 

หนอง 
ตาตราว 

 หนอง 
สะแกสน   

จีน (เกล็ดเงิน) 
1.50 4.86 4.17 1.39 0.91 0.94 0.63 1.75 2.66 2.09 1.51 

3.51 1.77 1.08  1.68    

นิล 
0.28 0.41 0.87 0.44 1.22 0.86 0.37 0.27 1.42 0.68 0.43 

0.52  0.84  0.69    

ไน 
- - - 0.86 - 1.27 0.63 - 2.24 1.25 0.71 

- 1.07  1.44    

ยี่สกเทศ 
0.54 0.11 0.51 0.21 0.24 0.17 - 0.28 0.55 0.33 0.18 

0.39  0.21  0.42    

นวลจนัทร์
เทศ 

0.67 1.86 0.82 0.60 0.44 0.76 0.56 1.36 0.59 0.85 0.46 
1.12  0.60  0.84    

ตะเพียน 
0.31 0.50 0.42 0.18 0.18 0.28 0.38 0.19 0.39 0.31 0.12 

0.41  0.21  0.32    

สวาย 
0.11 0.12 0.58 0.16 0.15 0.16 0.73 0.38 0.44 0.31 0.23 

0.27  0.16  0.52    



ภาพที่ 7 ศักยภาพแหล่งน ้ากับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวติและเติบโตของปลาในแหล่งน า้ชุมชนในจงัหวัดศรีสะเกษ  
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 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับปริมาณ
ปลาที่มีอยู่เดิมก่อนปล่อย 
 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยตัวแปรต้นของปริมาณปลาที่มีอยู่เดิมกับตัวแปร
ตามคือผลผลิตปลาที่ได้รับในแหล่งน ้าชุมชน ในช่วงเวลา 7 
เดือน พบว่าผลผลิตปลามีความผันแปรเชิงเส้นตรงในทิศทาง
เดียวกับการเพิ่มขึ นของปริมาณปลาที่มีอยู่เดิมก่อนการปล่อย 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก้าหนด (R2) เท่ากับ 0.2016 ซึ่งแสดงว่า
ปริมาณปลาที่มีอยู่เดิมสามารถอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตปลาที่ได้รับในพื นที่แหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษาในระดับที่ต่้า
มากเพียง ร้อยละ 20.16 สมการความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต
ปลากับปริมาณปลาที่มีอยู่เดิม คือ Y = 0.0035X + 4.2234 
(R2 = 0.2016) ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้ตามสมการแสดงว่าที่
ปริมาณปลาที่มีอยู่เดิม ในแหล่งน ้าชุมชนที่เพิ่มขึ น 1 หน่วยของ
จ้านวนกรัม ต่อพื นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จะท้าให้มี
ผลผลิตปลาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นจ้านวน 0.0035 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน (ภาพที่ 9) โดยสมการความสัมพันธท์ี่
ได้ยั งไม่มีความเชื่อมั่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เช่นกัน         
(p =0.226) 

ภาพที่ 8  ความสัมพันธ์ระหวา่งอัตราปล่อยกับผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลา 7 เดือน 
หมายเหตุ สัญลักษณ์สีแดง = 1,000 ตัว/ไร่ สีเขียว = 2,000 ตัว/ไร่ และสีเหลือง = 3,000 ตัว/ไร่  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  

 4.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติปลากบัอตัราปลอ่ย  
 จากการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยตัวแปรต้นของอัตราปล่อยที่ต่างกัน 3 ระดับ        
คือ 1,000, 2,000 และ 3,000 ตัวต่อไร่ ต่อตัวแปรตาม            
คือผลผลิตปลาที่ได้รับในแหล่งน ้าชุมชนในช่วงเวลา 7 เดือน  
พบว่าผลผลิตปลามีความผันแปรเชิงเส้นตรงในทิศทางเดียว      
กับการเพิ่มขึ นของระดับอัตราปล่อย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ตวัก้าหนด (R2) เทา่กบั 0.2539 ซึ่งแสดงวา่อัตราปลอ่ยทีต่่างกัน
สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของผลผลติปลาในแหลง่น ้าชมุชน
ที่ศึกษาได้ในระดับที่ค่อนข้างต่้าเพียงร้อยละ 25.39 สมการ
ความสัมพันธ์ ระหว่ า งผลผลิ ตปลากับ อัตราปล่ อยคื อ                 
Y = 0.0015X + 3.3991 (R2 = 0.2539) ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้
แสดงวา่ทีร่ะดบัอัตราปลอ่ยทีเ่พิม่ขึ น 1 หนว่ยของจ้านวนตวัตอ่ไร ่
จะท้าให้มีผลผลิตปลาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นจ้านวน 0.0015 
กโิลกรัมต่อไร่ หรือเท่ากับ 1.5 กรัมต่อไร่ ในระยะเวลา 7 เดือน 
(ภาพที ่8) โดยสมการความสมัพนัธท์ีไ่ดย้งัไมม่คีวามเชือ่มัน่อยา่งมี
นยัส้าคญัทางสถติ ิ(p = 0.168)  
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index ในแหล่งน ้าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต
ปลาในแหลง่น ้าชมุชนทีศ่กึษาไดใ้นระดบัปานกลางทีร่อ้ยละ 45.34 
สมการความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับ Morphoedaphic 
index  ในแหลง่น ้าคอื  Y = 0.210X + 2.1025 (R2 = 0.4534) ซึง่
สมการความสัมพันธ์ที่ได้แสดงว่าที่ปริมาณค่า Morphoedaphic 
index ในแหล่งน ้าที่เพิ่มขึ น 1 หน่วย จะท้าให้มีผลผลิตปลา
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นจ้านวน  0.21 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 11)    
โดยสมการความสมัพนัธท์ีไ่ดย้งัมคีวามเชือ่มัน่อยา่งมนียัส้าคญัทาง
สถติ ิ(p = 0.047)  
 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ กับ
ค่า Morphoedaphic index 
 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยตัวแปรต้นของค่า Morphoedaphic index ใน
แหล่งน ้ากับตัวแปรตามคือปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ในแหล่งน ้า
พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ มีความผันแปรเชิงเส้นตรงใน
ทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ นของปริมาณ Morphoedaphic 
index โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก้าหนด (R2) เท่ากับ 0.6259 ซึ่ง
แสดงว่ าปริมาณค่ า  Morphoedaphic index 

คลอโรฟิลล์-เอ ที่มีใน
แหล่งน ้าชุมชนในระดับที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 62.59 สมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ กับปริมาณค่า      
Morphoedaphic index 
ความสัมพันธ์ที่ ได้แสดงว่าที่ปริมาณค่า Morphoedaphic    
Index ที่เพิ่มขึ น 1 หน่วย จะท้าให้มีปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ใน
แหล่งน ้าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นจ้านวน 0.7493 มิลลิกรัมต่อลิตร        
(ภาพที่ 12) โดยสมการความสัมพันธ์ที่ได้มีความเชื่อมั่นอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p = 0.011)  

 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับปริมาณ
คลอโรฟิลล์-เอ 
 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยตัวแปรต้นของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ในแหล่งน ้า
กับตัวแปรตามคือผลผลิตปลาที่ได้รับในแหล่งน ้าชุมชนในช่วง
ระยะเวลา 7 เดือน พบว่าปริมาณผลผลิตปลามีความผันแปร
เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ นของปริมาณ      
คลอโรฟิลล์-เอในแหล่งน ้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ตัวก้าหนด (R2) 
เท่ากับ 0.6170 ซึ่งแสดงว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอในแหล่งน ้า
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตปลาในแหล่งน ้า
ชุมชนที่ศึกษาได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 61.70   

ความสัมพันธ์ที่ได้แสดงว่าที่ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอในแหล่งน ้า
ชุมชนที่เพิ่มขึ น 1 หน่วยของจ้านวนมิลลิกรัมต่อลิตร จะท้าให้มี
ผลผลิตปลาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นจ้านวน 0.2587 กิโลกรัมต่อไร ่
ในช่วงเวลา 7 เดือน (ภาพที่ 10) โดยสมการความสัมพันธ์ที่ได้มี
ความเชือ่มัน่อยา่งมนียัส้าคญัทางสถติ ิ(p = 0.012)  
  4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับค่า   
Morphoedaphic index 
 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยตัวแปรต้นของค่า Morphoedaphic index ใน
แหล่งน ้ากับตัวแปรตามคือผลผลิตปลา ที่ได้จากการปล่อยใน
แหลง่น ้าชมุชนในชว่งเวลา 7 เดอืน พบวา่ผลผลติปลามคีวามผนั 
 แปรเชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ นของค่า Mor-
phoedaphic index ในแหล่งน ้า โดยมคี่าสมัประสทิธิ์ตวัก้าหนด 
(R2) เทา่กบั 0.4534 ซึง่แสดงวา่ปรมิาณคา่ Morphoedaphic  

ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปลาก่อนปล่อยกับผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชน จังหวดัศรีสะเกษ                               
หมายเหตุ สัญลักษณส์ีแดง = 1,000 ตัว/ไร่ สีเขียว = 2,000 ตัว/ไร่ และสีเหลือง = 3,000 ตัว/ไร่ 
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ภาพที่ 10  ความสัมพันธ์ระหวา่งคลอโรฟิลล์-เอกับผลผลิตปลาในแหล่งน า้ชุมชน 9 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ   
หมายเหตุ  สัญลักษณ์สีแดง = 1,000 ตัว/ไร่ สีเขียว = 2,000 ตัว/ไร่ และสีเหลือง = 3,000 ตัว/ไร่ 

ภาพที่ 11  ความสัมพันธ์ค่า Morphoedaphic index กับผลผลิตปลาในแหลง่น า้ชุมชน 9 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ  
หมายเหตุ  สัญลักษณ์สีแดง = 1,000 ตัว/ไร่ สีเขียว = 2,000 ตัว/ไร่ และสีเหลือง = 3,000 ตัว/ไร่ 

 

 

ภาพที่ 12  ความสัมพันธ์ระหวา่งปริมาณค่า Morphoedaphic index กับคลอโรฟิลล-์เอ ในแหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษา 9 แห่ง  
       จังหวัดศรีสะเกษ    
หมายเหตุ  สัญลักษณ์สีแดง = 1,000 ตัว/ไร่ สีเขียว = 2,000 ตัว/ไร่ และสีเหลือง = 3,000 ตัว/ไร่  
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วิจารณ์ผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาที่ผ่านมาได้ยืนยันว่าศักยภาพ     
ของแหลง่น ้าสง่ผลตอ่การสรา้งผลผลติปลาในแหลง่น ้าเปน็อยา่งยิง่ 
โดยจากการศึกษาในครั งนี จะเห็นได้ว่าแหล่งน ้าที่มีศักยภาพสูง 
โดยสังเกตจากค่า Morphoedaphic index และปริมาณค่า
คลอโรฟิลล์-เอ ซึ่งได้แก่ หนองสะแกสน จะมีผลผลิตต่อไร่  
มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ Niles et al. (1996) ที่
กล่าวว่าคลอโรฟิลล์-เอ เป็นสารสีเขียวซึ่งเป็นตัวส้าคัญในการ
สังเคราะห์แสง คลอโรฟิลล์-เอ สามารถพบในแพลงก์ตอนพืช
หรือสาหร่ายทุกชนิด ดังนั นคลอโรฟิลล์-เอ จึงเป็นพารามิเตอร์
หนึ่งซึ่งจะน้ามาใช้ในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์   
และจ้าแนกประเภทของแหลง่น ้า และประโยชนข์องแพลงกต์อน 
ที่ส้าคัญคือเป็นอาหารตามธรรมชาติของสัตว์น ้าและสามารถ  
ใช้เป็นตัวบ่งชี ถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งประมง   
(ลัดดา, 2541) นอกจากนี ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ยังแสดงถึง
มวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและใช้ประเมินผลผลิตขั นต้น 
ในแหล่งน ้าจืดด้วย (อัมพันธ์, 2528) แหล่งน ้าที่มีคลอโรฟิลล์-เอ 
มากกว่า 12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จัดเป็นแหล่งน ้าที่มี
ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ สู ง  ( Marshall and Peter, 1989)        
สว่นสาเหตทุีเ่ปน็ปจัจยัท้าให้หนองสะแกสนมคีา่คลอโรฟลิล-์เอ สงู
เนื่องมาจากเป็นแหล่งน ้าที่ตั งอยู่ในบริเวณพื นที่รองรับน ้าที่ไหล
มาจากชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น ท้าให้ได้รับสารอาหาร     
จากการน ้าทิ งของครัวเรือนและชมุชน สง่ผลให้มคี่าความเข้มข้น
ของคลอโรฟิลล์ -เอ ในปริมาณสูงกว่า ในแหล่งน ้ า อ่ืน ๆ         
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัตวัแปรตน้
ของปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ในแหล่ งน ้ ากับตัวแปรตาม         
คอืผลผลติปลาทีไ่ดร้บัในแหลง่น ้าชมุชนในชว่งระยะเวลา 7 เดอืน 
ที่พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ในแหล่งน ้าสามารถอธิบาย  
การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตปลาในแหล่งน ้าชุมชนที่ศึกษา    
ได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 61.70 และนอกจากนี      
ค่า Morphoedaphic index ยังสามารถน้ามาเป็นตัวบ่งชี 
ศักยภาพของแหล่งน ้าได้เนื่องจากเป็นค่าที่ค้านวณมาจากการ
น้าค่าความน้าไฟฟ้าหารด้วยค่าความลึกเฉลี่ยของแหล่งน ้านั น 
ซึ่งค่าความน้าไฟฟ้าหรือปริมาณความเข้มข้นของของแข็ง
ละลายในน ้า (TDS) มีผลที่มาจากทั งทางตรงและทางอ้อม   
ของการใช้น ้ า เพื่ อ อุป โภคและบริ โภค  การ เพาะปลู ก          
และการเลี ยงสัตว์  ค่า TDS หรือ Morphoedaphic index     
มอิีทธพิลตอ่แหลง่น ้าอยา่งส้าคญั โดยท้าให้โครงสรา้งและหนา้ที ่ 

 จากการศึกษาผลของการปล่อยที่อัตราความหนาแน่น
ต่างกันต่อการเพิ่มผลผลิตปลาในแหล่งชุมชนขนาดเล็ก      
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าผลผลิตปลาในแหล่งน ้าขนาดเล็ก       
ที่ท้าการศึกษาในช่วงเวลา 7 เดือน ไม่ได้ขึ นอยู่กับจ้านวน     
ลูกพันธุ์ปลาที่ปล่อยลงสู่แหล่งน ้ านั นเป็นส้าคัญ โดยผล
การศึกษาพบมีแนวโน้มของผลผลิตปลาเฉลี่ยเพิ่มขึ นจาก 4.76 
กโิลกรมัตอ่ไร ่ทีอั่ตราปลอ่ย 1,000 ตวัตอ่ไร ่เปน็ 6.24 และ 7.78 
กิโลกรัมต่อไร่ ที่ อัตราปล่อย 2,000 และ 3,000 ตัวต่อไร่ 
ตามล้าดับ แต่ทว่าผลผลิตเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ นดังกล่าวนั นไม่มี    
ความแตกตา่งทางสถติ ิ(p > 0.05) และผลการวเิคราะห์การถดถอย         
กแ็สดงความสัมพนัธใ์ห้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ขอ้มูลของทั ง 2 ปัจจัย       
มีความสัมพันธ์กันในระดับที่ต่้า โดยมีค่า R2 = 0.2539 เท่านั น 
ทั งนี สืบเนือ่งจากภาพรวมของผลผลติปลาทีเ่กิดขึ นในแหล่งน ้าใด
แหล่งน ้าหนึ่งนั นมีแนวโน้มสัมพันธ์กับศักยภาพและความ
สมบูรณ์ของแหล่งน ้ านั นมากกว่า ซึ่งการศึกษาครั งนี ก็มี     
ความสอดคลอ้งกบัรายงานของ FAO (2015) ทีแ่สดงหลกัวชิาการประมง 
ด้านการจัดการผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าว่าระดับก้าลังผลิต
ของแหล่งน ้าหรือว่าขีดความสามารถในการผลิตสัตว์น ้า     
ของแหล่งน ้าใด ๆ นั น ขึ นกับสภาพทางกายภาพของแหล่งน ้า
นั นและระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน ้าซึ่งจะสนับสนุนการ
ผลิตหรือรองรับปริมาณการผลิตสัตว์น ้าไว้ได้ในปริมาณหนึ่งๆ      
ซึ่งระดับการผลิตนี เป็นปัจจัยที่ถูกควบคุมหรือจ้ากัดไว้ด้วย
ปัจจัยหลายด้านร่วมกัน ปัจจัยที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลมาก ได้แก่ 
ปริมาณอาหารที่มีในแหล่งน ้าและคุณภาพของสภาพแวดล้อม
โดยรวมของแหล่งน ้า ซึ่งก็สอดคล้องว่าถึงแม้ว่าในแหล่งน ้า    
จะมกีารสนบัสนนุจ้านวนลกูพนัธุป์ลาปลอ่ยลงไปเปน็จ้านวนมาก    
ก็ตาม แต่ถ้าแหล่งน ้าไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่มีอาหาร
ธรรมชาติหรือให้อาหารสมทบก็จะสามารถสร้างผลผลิตปลา  
ได้ในระดับหนึ่งเท่านั น และเช่นเดียวกันกับสภาพแวดล้อม  
ของแหล่งอาศัยสัตว์น ้ าถ้ามีศักยภาพต่้ าก็จะไม่สามารถ
สนับสนุนการด้ารงชวีติและการอยูอ่าศยัให้มกีารเตบิโตไดอ้ยา่งมี
ศกัยภาพที่ดี ดังนั นถึงแม้จะมีจ้านวนลูกพันธุ์เป็นจ้านวนมากใน
แหล่งน ้า แต่ถ้าไม่มีอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะ
เป็นข้อจ้ากัดที่ท้าให้ไม่ได้รับผลผลิตที่สอดคล้องตามจ้านวนลูก
พันธุ์ที่ปล่อยไปดังกล่าว และจะส่งผลให้ลูกพันธุ์สัตว์น ้านั น          
ไมเ่จรญิเตบิโตตามปกตทิัว่ไป มอัีตรารอดตายต่้า และมขีนาดเลก็
กว่าแหล่งน ้าอ่ืน ๆ ค่อนข้างมาก 
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สรุปผลการศึกษา 

 2. ผลของการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน ้าชุมชนขนาด
เล็ก 9 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่อัตราปล่อยต่างกัน 3 ระดับ 
ได้แก่ 1,000, 2,000 และ 3,000 ตัวต่อไร่ ไม่พบมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของผลผลิตปลาที่ได้รับ
ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการปล่อย
ปลาที่ระดับอัตราปล่อย 1,000-3,000 ตัวต่อไร่ ไม่ได้มีผลท้าให้
ได้ผลผลิตปลาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยผล
การศึกษาพบผลผลิตปลาเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ นตามระดับ
อัตราปล่อยที่มากขึ นจาก 4.76 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 6.24 และ 
7.78 กิโลกรัมต่อไร่ ที่อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่ เป็น 2,000 
และ 3,000 ตัวต่อไร่ ตามล้าดับ  
 3. ผลผลิตรายชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิต
สัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชนทั ง 7 ชนิด ที่ระดับอัตราปล่อย        
ที่ต่างกันทั ง 3 ระดับ ไม่ได้แสดงผลผลิตที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติตามระดับอัตราปล่อยที่ต่างกัน 
อย่างไรก็ตามพบว่าปลาจีน (เกล็ดเงิน) เป็นชนิดปลาที่สามารถ 

 การศึกษาผลของความหนาแน่นที่อัตราปล่อยต่างกัน
ตอ่การเพิม่ผลผลติปลาในแหลง่ชมุชนขนาดเลก็ จงัหวดัศรสีะเกษ 
พบมีประเด็นของการสรุปผลการศึกษาดังนี  
 1. ศักยภาพของแหล่งน ้าชุมชนขนาดเล็กโดยข้อมูล
พารามิเตอร์คุณภาพน ้า อนุภาคดิน สัดส่วนพื นที่พันธุ์ไม้น ้า   
ต่อพื นที่แหล่งน ้า และอาหารธรรมชาติของทั ง 9 แหล่งน ้า   
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มแหล่งน ้าที่จัดแบ่งตามระดับอัตราปล่อย 
ที่ต่างกัน 3 กลุ่ม ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายแหล่งน ้าด้วยการวิเคราะห์
การจัดกลุ่มจากทุกพารามิเตอร์ร่วมกันพบว่าแหล่งน ้าทั ง        
9 แห่ง มีแนวโน้มแตกต่ างกันแบ่ งออกได้ เป็น  3 กลุ่ ม          
คอื กลุม่ทีค่่อนขา้งมีศกัยภาพสงู 3 แห่ง กลุม่ศกัยภาพปานกลาง  
5 แห่ง และกลุม่ทีม่ศีกัยภาพต่้า 1 แห่ง โดยศกัยภาพของแหลง่น ้า
จัดอยู่ในกลุ่มของปัจจัยสอดแทรกที่ไม่สามารถควบคุมได้     
แต่ทว่ามีผลกระทบต่อการสนับสนุนการสร้างผลผลิตปลา     
ในแหล่งน ้าเป็นอย่างยิ่ง 

ตามธรรมชาติที่ เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วง        
ปี 2558-2560 (ทวนทอง, 2561) ท้าการศึกษาโดยปล่อยกุ้ง  
ลงในแหล่งน ้าประมงหมู่บ้าน 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดน้อยกว่า   
5 ไร่, ขนาด 5-10 ไร่, และขนาดมากกว่า 15 ไร่ โดยแต่ละชุด
ขนาดของบ่อจะท้าการปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามในระยะ PL20   
ที่ อัตราปล่อย 4 ระดับ  ได้แก่  ที่  800,  1 ,600, 2,400         
และ 3,200 ตัวต่อไร่ ผลการศึกษาพบว่าอัตราการปล่อย       
มีอิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (p<0.01) ต่ออัตราการจับคืน 
และผลผลิตที่จะได้จากกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยเลี ยงตามธรรมชาติ 
และเมือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งอัตราปลอ่ยกบัอัตราการจบัคนื 
และอัตราปล่อยกับผลผลิต พบมีแนวโน้มความสัมพันธ์      
เป็นเส้นโค้งในแบบ positive second order relationship 
ทั ง 2 รูปแบบ โดยพบว่าค่าปริมาณที่เหมาะสมของอัตราปล่อย
อยู่ที่ 1,600 ตัวต่อไร่ ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาในครั งนี  
อาจจะเนื่องมาจากอัตราความหนาแน่นที่ท้าการศึกษาในครั งนี 
ยังไม่เห็นถึงความแตกต่างกันมากนัก  

ของระบบนเิวศในแหลง่น ้านั น ๆ เปลีย่นแปลงไปตามปรมิาณคา่ที่
มีในแหล่งน ้าด้วย ซึ่ งชนิดและปริมาณความเข้มข้นของ
สารละลายในน ้ า เป็ นตั วบ่ งชี ถึ งคุณภาพทาง เคมี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างดินและน ้า ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์น ้าในแหล่งน ้าหรือก้าลังผลิต
ของแหล่งน ้า ในการศึกษาครั งนี ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่า Morphoedaphic index กับปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ พบมี
ความสัมพันธ์กันสูงมากถึงร้อยละ 62.59 และจากการศึกษา
ครั งนี พบว่ าค่ า  Morphoedaphic index ของแหล่ งน ้ า มี
ความสัมพันธ์กับผลผลิตปลาในระดับปานกลาง ที่ระดับร้อยละ 
45.34 ซึ่งมีค่ามากกว่าความสัมพันธ์ของระดับอัตราปล่อยถึง
เกือบ 2 เท่า และแหล่งน ้าที่มีค่าสูงสุดคือหนองสะแกสนซึ่ง
สอดคล้องกับค่าคลอโรฟิลล์-เอด้วยเช่นกัน 
 จากการประเมินผลผลิตปลาที่อัตราปล่อยต่างกัน     
3 ระดับ ในแหล่งน ้าชุมชน 9 แห่ง ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพบว่าปริมาณผลผลิตปลาในแหล่งน ้าไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ  (p = 0.415) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา     
อัตราปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามเพื่อการประมงแบบปล่อยเลี ยง  
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ข้อเสนอแนะ 

  1.2 ในกรณีที่ต้องการเพิ่มผลผลิตปลาในแหล่งน ้า
ชุมชนเป้าหมายในระยะเวลาที่จ้ากัด เพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ทางอาหารสัตว์น ้า การแนะน้าให้ปล่อยพันธุ์ปลาจีน (เกล็ดเงิน) 
และปลานิลเป็นหลักจะท้าให้สร้างผลผลิตปลาได้มากขึ นและใช้
เวลาที่รวดเร็วมากกว่าการปล่อยพันธุ์ปลาชนิดอ่ืน ๆ ส่วนกลุ่ม
พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศและปลาสวายสามารถสร้างผลผลิตปลา
ได้มากกว่ากลุ่มพันธุ์ปลายี่สกเทศและปลาตะเพียน ในขณะที่
พันธุ์ปลาไนมีความสามารถในการสร้างผลผลิตสัตว์น ้าต่้าที่สุด 
 1.3 การสร้างและสนับสนุนแหล่งน ้าให้มีศักยภาพ 
การผลิตที่สูงขึ นเพื่อท้าให้มีผลผลิตปลาหรือสัตว์น ้าจ้านวนมาก
ขึ นจ้าเป็นสิ่งต้องมีการด้าเนินการด้านการสร้างอาหารธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง และดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมของแหล่งน ้า  
ให้อยู่ ในสภาพที่ดี เพื่อให้ศักยภาพการผลิตของแหล่งน ้ า         
ที่สูงอย่างต่อเนื่อง 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน ้า
ชุมชนและสร้างผลผลิตในแหล่งน ้า   
 1.1 การปล่อยพันธุ์ปลาที่ระดับอัตราปล่อยต่างกัน
ระหวา่ง 1,000-3,000 ตวัตอ่ไร ่ไมไ่ดใ้ห้ผลผลติปลาทีแ่ตกตา่งกนั
มากตามสมมติฐาน ดังนั นการพิจารณาระดับความหนาแน่น
ของการปล่อยปลาที่เหมาะสมควรต้องค้านึงถึงปัจจัยศักยภาพ
การผลิตของแหล่งน ้าด้วย โดยเฉพาะค่าก้าลังผลิตเบื องต้น  
ของแหล่งน ้าโดยปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ สูง หรืออาจค้านวณ
อย่ า ง ง่ า ยด้ ว ยค่ า  Morphoedaphic index ซึ่ ง ม ากจาก       
ค่าความน้าไฟฟ้าหารด้วยระดับความลึกเฉลี่ยของแหล่งน ้า 
ระดบัคา่ตวัเลขทีไ่ดจ้ะบง่บอกถงึระดบัความสมบรูณข์องแหลง่น ้า
ว่ามีอยู่มากหรือน้อย จะช่วยสนับสนุนให้เกิดผลผลิตปลา      
ได้มากน้อยเพียงไร และควรจะปล่อยพันธุ์ปลาในระดับ      
ความหนาแน่นเท่าใดจึงจะเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างให้เกิด
ผลผลิตตามศักยภาพแหล่งน ้าที่จะเป็นไปได้ 

 5. ชนิดพันธุ์ปลา 7 ชนิด ที่ปล่อยในแหล่งน ้าชุมชน   
ที่อัตราความหนาแน่นที่ต่างกันพบปลาจีน (เกล็ดเงิน) มีอัตรา
การเตบิโตโดยน ้าหนกัเพิม่ตอ่วนัมากทีส่ดุเทา่กบั 4.03 กรมัตอ่วนั 
รองลงมาคือปลานิล 1.11 กรัมต่อวัน ส่วนพันธุ์ปลาที่เหลือ   
อีก 5 ชนดิ มอัีตราการเตบิโตโดยน ้าหนกัเพิม่ตอ่วันคอ่นขา้งนอ้ย
ระหวา่ง 0.23-0.45 กรมัตอ่วนั และอัตราการเตบิโตของพนัธุป์ลา
เฉลี่ยของพันธุ์ปลาทั ง 7 ชนิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.97 กรัมต่อวัน 
 6. ความเหมาะสมของศักยภาพแหล่งน ้าต่อการผลิต
ปลาในแหล่งน ้าชุมชนพบมีความแตกต่างกันในแต่ละด้านของ
แหล่งน ้า โดยด้านก้าลังผลิตเบื องต้นของแหล่งน ้าด้วยปริมาณ
ค่าคลอโรฟิลล์-เอ พบมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่าง 
2.18-50.18 มลิลกิรมัตอ่ลติร ซึง่แสดงให้เห็นวา่แหลง่น ้าชมุชนทั ง 
9 แห่ง มีระดับความสมบูรณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก โดยมี
แหล่งน ้าชุมชนจ้านวน 1 แห่ง ที่มีระดับความสมบูรณ์ต่้า แหล่ง
น ้าชุมชนจ้านวน 2 แห่ง มีระดับความสมบูรณ์ปานกลาง แหล่ง
น ้าชุมชนจ้านวน 1 แห่งน ้า มีระดับความสมบูรณ์มาก และ
แหล่งน ้าชุมชนจ้านวน 3 แห่งน ้า มีระดับความสมบูรณ์มาก
อย่างยิ่ง 

ให้ผลผลิตต่อแหล่งน ้าเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 52.32 
รองลงมาคือปลานิลเฉลี่ยร้อยละ 14.72 และปลานวลจันทร์
เทศเฉลี่ยร้อยละ 9.18 ของผลผลิตปลาปล่อยที่ได้รับทั งหมด
ของแหลง่น ้า โดยพนัธุป์ลาทั ง 3 ชนดิ ให้ผลผลติรวมกนัถงึรอ้ยละ 
76.22 ของผลผลิตทั งหมด ในขณะที่ปลาตะเพียน ปลาไน        
และปลาสวายให้ผลผลิตในสดัส่วนที่ใกล้เคียงกันระหว่างร้อยละ 
6.13-7.05 ของผลผลิตทั งหมด และปลายี่สกเทศให้ผลผลิตต่้า
เพียงร้อยละ 4.31 
 4. ศักยภาพการผลิตของแหล่งน ้าโดยค่าก้าลังผลิต
เบื องต้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ พบมีความสัมพันธ์        
กับปริมาณผลผลิตปลาในระดับที่ค่อนข้างสูง (R2= 0.6162) 
รองลงมาคือค่า Morphoedaphic index ซึ่งพบมีความสัมพันธ์
กับปริมาณผลผลิตปลาในระดับปานกลาง (R2= 0.4528) 
ในขณะทีป่จัจยัของอัตราการปลอ่ยปลาทีต่า่งกนัและปรมิาณปลา
ที่มีอยู่เดิมในแหล่งน ้าพบมีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตปลา
ในระดับที่ต่้ามากเพียงร้อยละ 25.35 และ 20.52 เท่านั น    
และพบวา่ปรมิาณคลอโรฟลิล-์เอ และคา่ Morphoedaphic index 
ของแหลง่น ้ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งสงูถงึรอ้ยละ 62.59  
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 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ 
 3.1 ควรมีการถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์   
ให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ประมง และชุมชนที่ร่วมในการบริหาร
จัดการแหล่งน ้าชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว  
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อน้าไปใช้ในการจัดการสร้าง
ผลผลิตปลาในแหล่งน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
 3.2 ควรมีการจัดท้าเอกสารเผยแพร่อย่างง่ายที่
สามารถสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
และน้าไปสู่การอ้างอิงและน้าไปใช้ประโยชน์ทั งในเชิงความรู้
ทางวิชาการและประโยชน์ในเชิงสาธารณะของการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการสัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชน  

 2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การด้าเนนิการศกึษาวิจยัเพิม่เตมิ 
 2.1 ควรท้าการศึกษาวิจัยโดยให้มีระยะเวลาในการ
ด้าเนินการทดลองที่ยาวนานมากขึ น เพื่อเปรียบเทียบถึง
อิทธิพลของอัตราปล่อยและขนาดพันธุ์ปลาทีป่ลอ่ยต่ออัตราการ
รอดตายและผลผลิตปลาที่จะได้รับ 
 2 . 2  ค ว รท้ า ก า ร ศึ กษ า วิ จั ย เพิ่ ม เ ติ ม โ ด ยกา ร
เปรียบเทียบแหล่งน ้าที่มีการสร้างอาหารธรรมชาติในระดับที่
แตกต่างกัน ด้วยวิธีการสร้างเสริมอย่างต่อเนื่องต่อการ
สนับสนุนการเพิ่มขึ นของผลผลิตปลาในแหล่งน ้า 
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