


 
                     หนา้ 

บนัทึกจากผูอ้าํนวยการ             1 

ประวติัความเป็นมา             2 

หนา้ทีความรับผิดชอบ             2 

พืนทีรับผิดชอบ              3 

การแบ่งส่วนราชการ             4 

อตัรากาํลงั              6 

ในรอบปี               7 

การใช้จ่ายงบประมาณปี          22 

 สถานการณ์ทรัพยากรประมงทะเลบริเวณอา่วไทยตอนล่าง ปี     24 

 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา้ประมงปี      29 

กิจกรรมฟืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ปี      33 

โครงการฟืนฟูทรัพยากรชายฝังทะเลอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ    37 

บทคัดย่อเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่       53 

2/2552 ชีววิทยาการสืบพนัธุ์ของปลาแขง้ไก่ Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)  54 

ในอ่าวไทย          

ชีววิทยาและการประมงปลาฉลามบริเวณอา่วไทยตอนล่าง     56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
Southern Marine Fisheries Research and Development Center 

(Songkhla) 



 
1 

รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เป็นหน่วยงานในสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล         สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล       กรมประมง  

มีภารกิจหลักทางด้านการประมงทะเล  ในด้านการศึกษา  สํารวจ  วิจัย  การพัฒนา และการตรวจสอบ

รับรองแหล่งประมงบริเวณพืนทีอ่าวไทยตอนล่าง  เพือพัฒนาการประมงทะเลให้มีประสิทธิภาพและมี

ความยงัยืน อันจะส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ และสังคมทีดีขึนของชาวประมง 

“รายงานประจําปี ”ได้สรุปผลการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณ   ของศูนย์ฯ  

ทงัในส่วนของภารกิจหลักและงานทีได้รับมอบหมายบรรลุตามแผนปฏิบัติงานทีวางไว้  โดยในรายงาน

มีเนือหาเกียวกับการดาํเนินงานด้านต่างๆ ทังทางด้านการบริหารและงานธุรการ  งานวิชาการ ได้แก่ 

งานวิจัยด้านการสํารวจและประเมินทรัพยากรประมงทะเล   ด้านชีวประวัติสัตว์ทะเล  และด้านการ

พัฒนาแหล่งประมง รวมทังงานบริการแก่ชาวประมงและผู้มีส่วนเกียวข้อง   
ผลสําเร็จของการดาํเนินงานตามรายงานฉบับนี เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ

เจ้าหน้าทีทุกฝ่าย จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนีด้วย  และหวังเป็นอย่างยิงว่ารายงานฉบับนีจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมง และส่วนราชการทีเกียวข้อง ตลอดจนผู้สนใจนาํไปใช้

ประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

         (นายวุฒิชยั วงัคะฮาต) 

       ผูอ้าํนวยการศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

              ในปีงบประมาณ 2532 กรมประมงไดจ้ดัตงัศูนยพ์ฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

จงัหวดัสงขลา สังกดักองประมงทะเล ตอ่มาในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การเปลียนแปลงโครงสร้างของกรมประมง

ตามนโยบายของรัฐบาล และไดม้ีการเปลียนชือ

ใหม่เป็น “ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเล

อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)”             สังกดั

สถาบนัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยปีระมง

ทะเล สาํนกัวจิยัและพฒันาประมงทะเล กรม

ประมง 

 

สถานทีตงั:  สํานักงาน เลขที 79/1 ถนนวิเชียรชม 

ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

รหสัไปรษณีย ์90000 โทรศพัท ์074-312595, 

074-325814 โทรสาร 074-312495 

www.smdec.com 

       

บ้านพกัราชการ : ตงัอยูเ่ลขที / -   หมู่ที         ตาํบลเขารูปชา้ง        

อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา   

 

 

 

รายนามผู้ดํารงตําแหน่งผู้อาํนวยการศูนย์วิจัยและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 ชือ – นามสกุล                         ระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง  

. นายสมศกัดิ  ปราโมกขชุ์ติมา       พ.ศ. 2532-2540    

. นายมณฑล  เอียมสอาด      พ.ศ. -  

. นายมาโนช  รุ่งราตรี        พ.ศ. -  

. นางสาวไพเราะ  กนกลคันา      พ.ศ. -  

.  นายวุฒิชยั วงัคะฮาต      พ.ศ. -ปัจจุบนั 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 
. สาํรวจ ศึกษา คน้ควา้ ทดลองและวิจยัทรัพยากรประมงทะเล การทาํประมง แหล่งประมง และ

สิงแวดลอ้มทางการประมงทะเล เพือประโยชน์ในการบริหารและจดัการการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร

ประมงทะเล อยา่งสูงสุดและยงัยนื 

.  พฒันาแหล่งประมง เพือเพิมผลผลิตและฟืนฟูทรัพยากรสัตวท์ะเลไม่ให้อยูใ่นสภาพเสือมโทรม 

. พฒันาการจดัการประมงชายฝัง ใหม้ีการทาํประมงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทาํลายพนัธุ์สัตว์

นาํและสิงแวดลอ้มในพืนทีทีรับผิดชอบ 

 
 พืนทีรับผิดชอบเขตชายฝังทะเลยาว  555  กิโลเมตร   บริเวณ 4  จงัหวดัภาคใต ้ คือ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช   สงขลา  ปัตตานี  และนราธิวาส        รวมพืนทีทงัหมดประมาณ  60,000  ตาราง

กิโลเมตร มีสถานีสํารวจและติดตามสภาวะทรัพยากรสัตวน์าํ และคุณภาพนาํ จาํนวน  สถานี 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 
              การแบ่งส่วนราชการของศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ตามลกัษณะงาน 

และความรับผิดชอบ ดงันี 

 
นายวุฒิชัย วังคะฮาต 

ผู้อาํนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสุปรีญา  พันธุรัตน์                                                                                                                 นายวิรัตน สนิทมัจโร                                  

  หัวหน้างานธุรการ                                                                                                            หัวหน้ากลุ่มงานสํารวจและวเิคราะห์                                                                                                  

          สภาวะทรัพยากรและการประมง 

     

 

 

 

 

 

 

                                            

                                    นายสมชาย  วิบุญพนัธ์                                    นางสาววราภรณ์ เดชบุญ   

                           หัวหน้ากลุ่มงานชีวประวัติสัตว์ทะเล             หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาแหล่งประมง                            
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

งานธุรการ 

         มีหนา้ทีรับผิดชอบในการปฏิบติังานต่างๆ  อนัเป็น

ส่วนประกอบสาํคญัทางดา้นบริหาร ไดแ้ก่ งานสารบรรณ งาน

งบประมาณ งานการเงินและบญัชี งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์ งานธุรการทวัไป 

งานบุคคล งานแผนงานและติดตาม 

กลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง 
       มีหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทรัพยากรสัตวน์าํชนิดทีสําคญั

ทางเศรษฐกิจในพืนทีทีรับผิดชอบ เพือทราบชนิด ขนาด  ปริมาณความ

ชุกชุม การแพร่กระจาย อตัราการจบัต่อพืนที   การเปลียนแปลงปริมาณ

ความชุกชุม  ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัสิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการ

ประมง  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วิจยั โครงสร้างของประชากรเฉพาะแหล่ง การเปลียนแปลง

โครงสร้างประชากร  การจาํแนกประชากร ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน์าํและการประมงในพืนทีที

รับผิดชอบ เพือการใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและยงัยนื และเป็นแนวทางในการบริหาร

และการจดัการการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรประมงไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  

กลุ่มงานชีวประวัติสัตว์ทะเล  
มีหน้าทีศึกษา วจิยั ชีววิทยาของสัตวน์าํ ชนิดทีสาํคญัทาง

เศรษฐกิจในพืนทีทีรับผิดชอบ เพือทราบขนัตอนการพฒันาจากไข่ 

ระยะวยัออ่น จนถึงขนาดทีเป็นพ่อแม่พนัธุ์ ศึกษาแหล่งวางไข่ ฤดู

วางไข่ พฤติกรรมการวางไข่ ศึกษา 

วิเคราะห์ ชนิด ปริมาณ นิสัยในการกิน

อาหาร โรค และพยาธิสัตวน์าํ  อนัจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและ

จดัการการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสัตวน์าํไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

กลุ่มงานพฒันาแหล่งประมง  
              มีหนา้ทีศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  สภาวะทรัพยากรสัตวน์าํ

และการประมงทะเล ในพืนทีทีรับผิดชอบ ศึกษา ทดลองและพฒันา

รูปแบบการจดัสร้างแหล่งอาศยัสัตวท์ะเล ศึกษา สํารวจ และติดตาม

ผ ล ก า ร ปล่อยสัตวน์าํชนิดทีเหมาะสมในพืนทีทีรับผิดชอบ เพอืเพมิ

ความอุดมสมบูรณ์ และฟืนฟูแหล่งประมงทีเสือมโทรม ศึกษา วิจยั และ

ส่งเสริมการจดัการประมงทะเล ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 
อตัรากาํลงัขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ และอตัราจา้งเหมา ของศูนยว์ิจยัและ

พฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ปีงบประมาณ 2 มีจาํนวนทงัสิน  อตัรา จาํแนกเป็นขา้ราชการ 

 อตัรา ลูกจา้งประจาํ  อตัรา พนกังานราชการ  อตัรา และอตัราจา้งเหมา  อตัรา โดยขา้ราชการ

ประกอบดว้ย นกัวิชาการประมง  อตัรา เจา้พนกังานประมง  อตัรา เจา้หนา้ทีบริหารงานธุรการ  

อตัรา เจา้หนา้ทีการเงินและบญัชี  อตัรา 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและปลอ่ยพนัธุ์สัตวน์าํเนืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชยัเฉลิมพระเกียรติ 

เนืองวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 
ร่วมจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเรือง “แนวทางการขยายขนาดตาอวนกน้ถุงอวนลาก”  

ณ โรงแรมพาวีเลียน สงขลา (  กนัยายน ) 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 

การเก็บขอ้มูลทางวชิาการดว้ยเรือสาํรวจประมง ชุดโครงการศึกษาเพือฟืนฟูทรัพยากรสัตวน์าํบริเวณ

ตงัแต่เกาะสมุย เกาะกระ และแหลมตะลุมพุก  
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 

    กิจกรรมฝึกอบรมชาวประมงพืนบา้นหลกัสูตร “การใชเ้รือใบเพือการประมง”  

ในระหวา่งวนัที -  พฤษภาคม  ณ บา้นปากบาง หมู่ที  ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

กิจกรรมการปล่อยพนัธุ์กุง้แชบ๊วย จาํนวน , ,  ตวั  ณ บา้นพงัสาย ตาํบลกระดงังา อาํเภอสทิงพระ 

จงัหวดัสงขลา  เมือวนัที  27 เมษายน  
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

กิจกรรมการปล่อยพนัธุ์กุง้แชบ๊วย จาํนวน , ,  ตวั   

ณ บา้นบางปอ ตาํบลทุ่งใส อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช เมือวนัที   สิงหาคม  2 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

การประชุมชีแจงโครงการจดัสร้างแหล่งอาศยัสัตวท์ะเล และการจดัวางปะการังเทียมโดยชาวประมง

และผูเ้กียวขอ้งมีส่วนร่วม 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 
การประชุมประมวลผลขอ้มูลสภาวะทรัพยากรประมงทะเลเพือการฟืนฟูอา่วนครศรีธรรมราช เพือใชใ้น

การสัมมนาวิชาการ ณ ศูนยศ์ึกษาธรรมชาติทะเลนอ้ย ในระหวา่งวนัที -  พฤษภาคม  
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 
นาํเสนอผลงานวิจยั “สภาวะทรัพยากรประมงทะเลเพือการฟืนฟูอ่าวนครศรีธรรมราช” ในการสัมมนา

วิชาการดา้นประมงทะเล ระหว่างวนัที  มิถุนายน-  กรกฎาคม  จงัหวดัอุบลราชธานี 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเรืองการจดัการคุณภาพหอ้งปฏิบติัการตามระบบ ISO/IEC 17025 

 ของศพท.สงขลา ( -  กนัยายน ) 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 
พิธีทาํบุญประจาํปีเนืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนา ศพท.สงขลา  (  ตุลาคม) 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 
พิธีทาํบุญเรือประมง  และท่าเทียบเรือ ศพท.สงขลา (  เมษายน ) 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 
 

กิจกรรมพฒันาบริเวณสาํนกังานและบา้นพกัราชการประจาํทุกเดือน 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 
 

ปีงบประมาณ  ศพท.สงขลา ได้รับอนุมติังบประมาณรวม , ,  บาท จาํแนก

เป็นงบบุคลากร , ,  บาท งบดาํเนินงาน , ,  บาท และงบลงทุน , ,  บาท ดาํเนินการ

ภายใตกิ้จกรรมหลกั  กิจกรรม คือ พฒันาการทาํประมงและสํารวจแหล่งประมง, เพิมผลผลิตสัตวน์าํ, 

ปรับเปลียนเครืองมือประมง, ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง,ฟืนฟูทรัพยากรประมงใน

ทะเลสาบสงขลา, สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ  ผลการดาํเนินงานและการใช้

จ่ายงบประมาณประจาํปีดงัแสดงในแผนภาพ 

 
 

หมายเหตุ : งบประมาณเหลือจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งพนกังานราชการ เนืองจากมีการลาออก-เขา้ใหม่ 

      ระหวา่งปี 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

ดา้นงานธุรการและพสัดุ ในรอบปี  ศพท.สงขลา ไดม้ีการจดัซือจดัจา้งดว้ยวิธีการทาง

อิเลคทรอนิคส์ จาํนวน   รายการ คือ เครืองวิเคราะห์โลหะหนกั ICP-MS ในวงเงิน .  ลา้นบาท และ

การจัดซือจัดจ้างรายการอืนๆ การออกใบรับรองทูน่า รับรองชนิดสัตว์นํา ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ

ราชการ และงานอืนๆ ดงัแสดงในแผนภาพ 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

สถานการณ์ทรัพยากรประมงทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเรือสํารวจประมง ปี 2552 

วิรัตน สนิทมจัโร : กลุ่มงานสาํรวจและวเิคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง 

……………………………………… 

  ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ไดติ้ดตามสถานการณ์ทรัพยากร

ประมงทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (ตอนล่างอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช, 

สงขลา, ปัตตานี และนราธิวาส) ตามนโยบายของสํานกัวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง เพือให้

ทราบถึงสภาพการณ์  ประเด็น 

ปัญหา อนัจะก่อให้เกิดการ

ตระหนกัถึงความสูญเสียของ

ทรัพยากรทีเกิดขึน หากมิได้

ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่งมี

คุณค่า และขาดการจดัการทีดี

และมีประสิทธิภาพ โดย

ดาํเนินการสาํรวจทรัพยากร

ประมงทะเลดว้ยเครืองมืออวน

ลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนกน้

ถุง  มิลลิเมตร และอวนคลุม

กน้ถุงขนาดตาอวน 25 

มิลลิเมตร ดว้ยเรือสํารวจ “ 

ประมง 9”  บริเวณเขตการ

ประมง 7, 8 และ 9  

  

(ภาพที  และ )   ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และกนัยายน  

 ทาํการลากอวน  ครัง จาก  สถานี ครอบคลุมระดบัความลึก

นาํ -  เมตร พบวา่ปริมาณการจบัสัตวน์าํต่อหน่วยการลงแรงประมง 

(catch per unit effort, CPUE) บ ริเวณ อ่าวไทยตอนล่างเฉลียเท่ ากับ 

16.994 กก./ชม. ประกอบดว้ยกลุ่มปลาเป็ดแทสู้งสุดร้อยละ 38.77 

รองลงมาคือ กลุ่มปลาหน้าดิน .  ปลาหมึก 22.48 ปลาผิวนาํ .    สัตวน์าํเศรษฐกิจอืนๆ 2.42  ปู 2.07 

และกุง้  0.48  (ภาพที  ) 

ภาพที  แผนทีสาํรวจบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

ภาพที   เรือสาํรวจ “ประมง ” ทีใชใ้นการสาํรวจ

ตอนล่าง 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

ภาพที   องคป์ระกอบสัตวน์าํ (%) ทีจบัไดจ้ากเรือสํารวจประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี  

  เมือพิจารณาองคป์ระกอบสัตวน์าํทีจบัได ้ โดยจาํแนกตามกลุ่มสัตวน์าํ พบวา่ กลุ่มปลา

ผิวนาํ (pelagic fish) มี CPUE เท่ากบั .  กิโลกรัม/ชวัโมง อตัราการจบัสูงสุด 1.736 กิโลกรัม/ชวัโมง 

บริเวณสถานี 345 รองลงคือ .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี  และ  ตามลาํดบั 

ปลาผิวนาํทีพบมาก คือ ปลาดาบลาว (Chirocentrus dorab) มีอตัราการจบั .  กิโลกรัม/ชวัโมง  

รองลงมา คือ ปลาสีกุนชนิด  Carangoides malabaricus และปลาโคก (Anodontostoma chacunda) มี

อตัราการจบั .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง ตามลาํดบั  (ภาพที )               

  กลุ่มปลาหนา้ดิน (demersal fish) มี CPUE เท่ากบั 5.303 กิโลกรัม/ชวัโมง อตัราการจบั

สูงสุด 15.700 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 371 รองลงคือ .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง 

บริเวณสถานี  และ  ตามลาํดบั ปลาหนา้ดินทีพบมาก คือ วงศป์ลาแพะ (Mullidae) ชนิดทีพบมาก

คือ Upeneus sundaicus เท่ากบั 1.253 กิโลกรัม/ชวัโมง รองลงมาคือปลาทรายขาว (Scolopsis 

taeniopterus) เท่ากบั 0.717 กิโลกรัม/ชวัโมง และปลาตาโตชนิด Priacanthus tayenus เท่ากบั 0.531 

กิโลกรัม/ชวัโมง (ภาพที ) 

  กลุ่มปลาหมึก (cephalopods) มี CPUE เท่ากบั .  กิโลกรัม/ชวัโมง อตัราการจบั

สูงสุด 6.506 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 445 รองลงคือ .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณ

สถานี  และ  ตามลาํดบั โดยปลาหมึกทีพบส่วนใหญ ่ คือ วงศ ์ Loliginidae ชนิดทีพบมากคือ 

Photololigo chinensis เท่ากบั 1.515 กิโลกรัม/ชวัโมง รองลงมาคือ P. duvaucelii เท่ากบั 1.188 กิโลกรัม/

ชวัโมง และหมึกกระดองชนิด Sepia aculeata เท่ากบั 0.289 กิโลกรัม/ชวัโมง (ภาพที ) 
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รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

         

ภาพที  อตัราการจบัสัตวน์าํกลุ่มปลาผิวนาํ ภาพที  อตัราการจบัสัตวน์าํกลุ่มปลาหนา้ดิน 

  

        

ภาพที 6 อตัราการจบัสัตวน์าํกลุ่มปลาหมึก  ภาพที 7 อตัราการจบัสัตวน์าํกลุ่มกุง้ 

 

        

ภาพที 8 อตัราการสัตวน์าํกลุ่มปู   ภาพที   อตัราการจบักลุ่มสัตวน์าํสัตวน์าํอืนๆ 
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รายงานประจาํปี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

        

ภาพที  อตัราการสัตวน์าํกลุ่มปลาเป็ดแท ้ ภาพที  อตัราการจบัสัตวน์าํรวม 

  กลุ่มกุง้ (shrimps) พบเพียงเลก็นอ้ยเท่านนั มี CPUE เท่ากบั 0.081 กิโลกรัม/ชวัโมง 

อตัราการจบัสูงสุด 0.524 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 243 รองลงคือ .  และ .  กิโลกรัม/

ชวัโมง บริเวณสถานี  และ  ตามลาํดบั ชนิดทีพบมากคือ กุง้ทรายชนิด Metapenaeopsis barbata 

เท่ากบั 0.039 กิโลกรัม/ชวัโมง  และชนิด M. palmensis เท่ากบั 0.017 กิโลกรัม/ชวัโมง (ภาพที )       

  กลุ่มปู (crabs) มี CPUE เท่ากบั 0.352 กิโลกรัม/ชวัโมง อตัราการจบัสูงสุด 2.176 

กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 397 รองลงคือ 0.653 และ 0.651 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี  และ 

 ตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่จะพบปูลาย (Charybdis feriatus) และปูมา้ (Portunus pelagicus) อตัราการ

จบัเฉลียเท่ากบั .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง ตามลาํดบั (ภาพที ) 

   กลุ่มสัตวน์าํเศรษฐกิจอืนๆ (miscellaneous species) มี CPUE เท่ากบั .  กิโลกรัม/

ชวัโมง อตัราการจบัสูงสุด 1.873 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 395 รองลงคือ .  และ .  

กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี  และ  ตามลาํดบั ทีพบมากคือ กงักระดาน และกงัตกัแตน เท่ากบั 

.  และ .   กิโลกรัม/ชวัโมง  ตามลาํดบั (ภาพที ) 

     กลุ่มปลาเป็ดแท ้(true trash fish) มี CPUE เท่ากบั 6.588 กิโลกรัม/ชวัโมง อตัราการจบั

สูงสุด 25.191 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 201 รองลงคือ .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง 

บริเวณสถานี  และ  ตามลาํดบั องคป์ระกอบสัตวน์าํทีพบส่วนใหญ่ คือ วงศป์ลาแป้น 

(Leiognathidae) โดยสํารวจพบชนิด Leiognathus bindus มีอตัราการจบัสูงสุด เท่ากบั 1.566  กิโลกรัม/

ชวัโมง รองลงมาคือ ปลาแป้นชนิด L. splendens ชนิด L. leuciscus  และปลาปักเป้า มีอตัราการจบั 

เท่ากบั 1.335, 0.921 และ .   กิโลกรัม/ชวัโมง  ตามลาํดบั (ภาพที 10) 

โดยทีอตัราการจบัสัตวน์าํรวมเฉลียของแต่ละสถานีอยู่ในช่วง . - .  กิโลกรัม/

ชวัโมง  โดยมีอตัราการจบัสูงสุดบริเวณตอนล่างเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เท่ากบั .  กิโลกรัม/

ชวัโมง  รองลงมาคือบริเวณสถานีใกลฝั้งหนา้อาํเภอสิงหนคร และเมืองสงขลา เท่ากบั .  กิโลกรัม/

ชวัโมง  และบริเวณหนา้อาํเภอจะจะ และเทพา จ.สงขลา เท่ากบั .  กิโลกรัม/ชวัโมง  (ภาพที 11) 
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ภาพที   แนวโนม้การเปลียนแปลงอตัราการจบัสัตวน์าํจากเรือสาํรวจบริเวณอา่วไทยตอนล่าง 

  จากผลการสาํรวจเมือเปรียบเทียบกบัอตัราการจบัสัตวน์าํในช่วงเดียวกนัของปี 2547-

49  ซึงมีผลจบัเท่ากบั . , .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง ตามลาํดบั (วิรัตน และณรงคศ์กัดิ, 

2549; วิรัตน และคณะ, ) ปี  และ  เท่ากบั .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง ตามลาํดบั 

(ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, )  พบว่ามีแนวโนม้ลดลงเป็นอยา่งมาก กลุ่มปลา

เป็ดแทซึ้งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตาํมีองคป์ระกอบสูงสุด เช่นเดียวกบัในปีอืนๆ ยกเวน้ผลการศึกษาในปี 

 ทีพบวา่กลุ่มปลาหนา้ดินจะเป็นองคป์ระกอบของสัตวน์าํทีจบัไดสู้งสุด แสดงใหเ้ห็นวา่สัตวน์าํทีมี

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มปลาหนา้ดิน ถูกใช้ประโยชน์มาก จนส่งผลให้อตัราการจบัลดลง 

และเป็นทีน่าสังเกตุวา่ กลุ่มปลาหมึก มีอตัราการการจบัทีเพิมขนึต่อเนืองทุกปี ซึงน่าจะมีผลจากการ

ลดลงของทรัพยากรสัตวน์าํชนิดอืนๆ ทาํใหป้ลาหมึกซึงมีอตัราการเจริญเติบโตเร็ว มีอตัราการจบัที

เพิมขนึ การลดลงของอตัราการจบัสัตวน์าํโดยรวมน่าจะมีสาเหตุมาจากการเปลียนแปลงของคุณภาพ

แหล่งประมง การพฒันาเครืองมือ/เทคโนโลยกีารจบัสัตวน์าํของชาวประมง ประกอบกบัในรอบปีทีผา่น

มาราคานาํมนัเชือเพลิงซึงเป็นตน้ทุนหลกัทีสาํคญัอยา่งหนึงมีราคาไม่สูงมากนกั เมือเปรียบเทียบกบั

ระยะ -  ปีทีผา่นมา จึงทาํใหช้าวประมงมีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรไดเ้พิมมากขึน  จนส่งผลใหอ้ตัรา

การจบัสัตวน์าํบริเวณอ่าวไทยลดลงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอตัราการจบัในปี  ( .  กิโลกรัม/

ชวัโมง) ดงัภาพที  ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชุมชนทอ้งถิน และผูเ้กียวขอ้งทุกภาคส่วน จึง

พึงตระหนกัถึงการเสือมสภาพลงของแหล่งประมงและทรัพยากรสัตวน์ํา ควรหาแนวทางในการบริหาร

จดัการทรัพยากร เพือฟืนฟูทะเลไทยใหค้ืนความอดุมสมบูรณเ์พิมมากขึน มีการควบคุมจาํนวนเรือและ

เครืองมือประมงใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรในแต่ละประเภท เสริมสร้างจรรยาบรรณในการทาํประมง

ดว้ยความรับผิดชอบ ลดการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทียงัไม่ไดข้นาดจนเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจใน

แต่ละปีอยา่งประเมินค่าไม่ได ้ การบริหารจดัการทรัพยากรของภาครัฐและองคก์รชุมชนทอ้งถินตอ้งมี

ประสิทธิภาพและเดินไปในทิศทางเดียวกนั จึงจะฟืนคืนความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเลไทย และสร้าง

ความมนัคงทางอาหารของลูกหลานไทยได ้

กิโ
ลก

รัม
/ช

วัโ
มง
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กจิกรรมตรวจรับรองคุณภาพสินค้าประมงปี  
สมชาย วิบญุพนัธ์ : กลุ่มงานชีวประวติัสัตวท์ะเล  

...................................................... 

 ตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพนํา และสัตว์นําจากแหล่งธรรมชาติ บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

จาํนวน  ตวัอย่าง หาปริมาณโลหะหนักไดแ้ก่ แคดเมียม (Cd) ตะกวั (Pb) ทองแดง (Cu) และ สังกะสี 

ดงันี 

 1. ปริมาณโลหะหนกัในนาํทะเล จากแหล่งประมงหอยลาย จาํนวน  ตวัอยา่ง 

 . ปริมาณโลหะหนกัในหอยลาย จากแหล่งประมงหอยลาย จาํนวน  ตวัอยา่ง 

 . ปริมาณแคดเมียมในหมึกจากท่าขึนปลา/แพปลา จาํนวน  ตวัอยา่ง 

 . ปริมาณโลหะหนักในนําทะเลจากแหล่งประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํนวน  

ตวัอยา่ง 

 . ปริมาณโลหะหนักในสัตว์นํา  ชนิด ได้แก่ หมึกกล้วย (Photololigo spp.) หมึกสาย 

(Octopus spp.) หมึกกระดอง (Sepia spp.) ปลาทรายแดง (Nemipterus spp.) และปลาปากคม (Saurida 

spp.) จากแหล่งประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํนวน  ตวัอยา่ง 

ผลการดาํเนินงาน 

. ปริมาณโลหะหนักในนําทะเล 

 .  แคดเมียม 

 ปริมาณแคดเมียมในนาํทะเล มีค่าอยูใ่นช่วง . - .  ไมโครกรัม/ลิตร (ppb) ค่าเฉลีย 

.  + . ไมโครกรัม/ลิตร สําหรับค่ามาตรฐานคุณภาพนําทะเล ตามประกาศคณะกรรมการ

สิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. ) กาํหนดไวใ้ห้แคดเมียมมีค่าไม่เกิน  ไมโครกรัม/ลิตร 

 . . ตะกวั 

 ปริมาณตะกวัในนาํทะเล มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/ลิตร ค่าเฉลีย .  

+ . ไมโครกรัม/ลิตร สําหรับค่ามาตรฐาน กาํหนดไวใ้หต้ะกวัมีค่าไม่เกิน .  ไมโครกรัม/ลิตร  

 . . ทองแดง 

 ปริมาณทองแดงในนําทะเล มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/ลิตร ค่าเฉลีย 

.  + .  ไมโครกรัม/ลิตร สําหรับค่ามาตรฐาน กาํหนดไวใ้ห้ทองแดงมีค่าไม่เกิน .  ไมโครกรัม/

ลิตร  

 . . สังกะสี 

 ปริมาณสังกะสีในนําทะเล มี ค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/ลิตร ค่าเฉลีย 

.  + .  ไมโครกรัม/ลิตร สําหรับค่ามาตรฐาน กาํหนดไวใ้ห้สังกะสีมีค่าไม่เกิน  ไมโครกรัม/

ลิตร  
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. ปริมาณโลหะหนักในสัตว์นํา 

 .  แคดเมียม 

 ปริมาณแคดเมียมในหมึกกล้วย มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม (ppm) 

ค่าเฉลีย .  + . ไมโครกรัม/กรัม หมึกสาย มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย 

.  + . ไมโครกรัม/กรัม หมึกกระดอง มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม กรัม ค่าเฉลีย 

.  + . ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย 

.  + . ไมโครกรัม/กรัมและปลาปากคม มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย 

.  + . ไมโครกรัม/กรัม สําหรับค่ามาตรฐานในการปนเปือนของแคดเมียมในสัตว์ทะเลของ

ประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กาํหนดปริมาณแคดเมียมในกลุ่ม

ปลาหมกึ ไม่เกิน 1.000 ไมโครกรัมต่อกรัม (สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548) 

และค่ามาตรฐานจากต่างประเทศ เช่นค่ามาตรฐานกาํหนดไว ้2.0 ไมโครกรัมต่อกรัม ของ The National 

Health and Medical Research Council ประเทศแคนาดา (Eustace, 1974) 

 .  ตะกวั 

 ปริมาณตะกัวในหมึกกลว้ย มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  

+ .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกสาย มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  + .  

ไมโครกรัม/กรัม หมึกกระดอง มีค่าอยูใ่นช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม กรัม ค่าเฉลีย .  + .  

ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  + .  

ไมโครกรัม/กรัม และปลาปากคม มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  + .  

ไมโครกรัม/กรัม สําหรับค่ามาตรฐานในการปนเปือนของตะกัว ในประเทศไทยตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรืองมาตรฐานอาหารทีมีสารปนเปือน กาํหนดไวไ้ม่เกิน .  ไมโครกรัม/กรัม เวน้แต่

อาหารทีมีตะกัวปนเปือนตามธรรมชาติในปริมาณสูง ให้มีได้ตามทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข, ) โดยทวัไปประเทศต่างๆ จะกาํหนดระดบัการ

ปนเปือนไวร้ะหว่าง 0.500-2.000 ไมโครกรัม/กรัม ส่วนค่ามาตรฐานระหว่างประเทศของ CODEX 

กาํหนดค่าไว ้2.000 ไมโครกรัมต่อกรัม การบริโภคปลาทีมีตะกัวปนเปือนในระดบัทีไม่เสียงอนัตราย 

ผูใ้หญ่และเด็กอยูที่ .  และ .  มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วนั (CDC, 1997)  

 .  ทองแดง 

 ปริมาณทองแดงในหมึกกลว้ย มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  

+ .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกสาย มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  

+ .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกกระดอง มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม กรัม ค่าเฉลีย 

.  + . ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย 

.  + . ไมโครกรัม/กรัม และปลาปากคม มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย 

.  + . ไมโครกรัม/กรัม สําหรับค่ามาตรฐานของทองแดงในอาหาร ประเทศไทยกาํหนดโดย
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กระทรวงสาธารณสุข เรืองมาตรฐานอาหารทีมีสารปนเปือน กาํหนดไวไ้ม่เกิน .  ไมโครกรัม/กรัม 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2529) 

 .  สังกะสี 

 ปริมาณสังกะสีในหมึกกล้วย มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย 

.  + .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกสาย มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  

+ .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกกระดอง มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม กรัม ค่าเฉลีย 

16.652 +4.523 ปลาทรายแดง มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  + .  

ไมโครกรัม/กรัม และปลาปากคม มีค่าอยู่ในช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  + .  

ไมโครกรัม/กรัม สําหรับค่ามาตรฐานของสังกะสีในอาหาร ประเทศไทยกําหนดโดยกระทรวง

สาธารณสุข เรืองมาตรฐานอาหารทีมีสารปนเปือน กําหนดไว้ไม่เกิน .  ไมโครกรัม/กรัม 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2529) 

 
การปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการเพือวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนกัในนาํและสัตวน์าํ 
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ภาพการปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการดา้นชีวประมง 
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โครงการฟืนฟูทรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ  

ธเนศ ศรีถกล :  กลุ่มงานชีวประวติัสัตวท์ะเล  

...................................................... 

ศูนย์ได้ดําเนินการภายใต้กิจกรรมการฟืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ใน

ปีงบประมาณ  เป็นงานวิจยั ซึงอยู่ภายใตก้ิจกรรมการพฒันาฟาร์มทะเลโดยชุมชน ในส่วนการ

สํารวจทรัพยากรประมงและการประเมินผลผลิตสัตวน์าํ    เรืองคือ 

. การทดลองขยายขนาดตาอวนไซนงั 

. การแพร่กระจายขนาดของกุง้ทีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ  ชนิด 

โดยมีประเด็นปัญหา  เหตุผลการวิจยั และรวมถึงประโยชน์ทีเกษตรกรจะไดรั้บ ดงันี 

ปัญหาทีต้องมีการทําวิจัย เนืองจากเครืองมือประมงไซนงัเป็นเครืองมือประมงประจาํทีทีมีมาก

จนเกินไปในทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกในปี  มีรายงานว่ามี

จาํนวน ,  ลูก และมีแนวโนม้จะเพิมขนึอีก  มีการกล่าวว่าไซนงัเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้แหล่งนาํตืน

เขิน และทาํให้ทรัพยากรสัตวน์าํลดลง  จากในอดีตถึงปัจจุบนัไดมี้การกาํหนดแนวทางหลายอย่างในการ

แกไ้ขปัญหาเครืองมือประมงไซนัง เช่น การลดจาํนวนเครืองมือชนิดนี  ซึงการดาํเนินการทีผ่านมาจะ

เห็นไดอ้ย่างชดัเจนวา่ ไม่ทนัต่อสถานการณ์  นอกจากลดจาํนวนไซนังไดจ้าํนวนนอ้ยแลว้ กลบัพบว่ายงั

มีแนวโน้มเพิมขึนอีก และในบางพืนทีซึงไม่เคยมีไซนงัมาก่อน กลบัพบว่ามีเครืองมือประมงชนิดนีอยู่

ดว้ย 

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง มีแนวคิดว่านอกจากการลดจาํนวนไซนัง 

หรือปรับเปลียนเครืองมือประมงแลว้ ยงัมีแนวทางอืนทีจะแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตวน์ําทีลดลงจาก

เครืองมือประมงไซนงั ดงันี คือ  

) เปลียนขนาดตาอวนไซนงัจากขนาดเล็กเป็นขนาดทีใหญ่ขึน การเปลียนขนาดตาอวนไซนัง 

จากปกติขนาดตาอวนทีชาวประมงใช้อยู่ .  เซนติเมตร เปลียนเป็นขนาดตาอวนทีใหญ่ขึน ได้แก่ .  

และ .  เซนติเมตร จะทาํใหส้ัตวน์าํขนาดเล็กมีโอกาสหลุดรอดไดม้ากขึน  เมือปล่อยไประยะเวลาหนึง 

ผลจบันาํจะไดเ้พิมมากขึน   

) ห้ามมีการทาํประมงไซนงัในบางฤดูกาล ซึงเป็นช่วงทีชาวประมงทาํการประมงไซนังไม่ได ้

หรือไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  คือระหว่างเดือนธันวาคม หรือมกราคมถึงเมษายน ซึงขึนอยู่กบัพืนทีในแต่

ละบริเวณ  โดยอาจจะมีการรือถอนเนืออวนออกจากทะเลสาบสงขลา ซึงเนืออวน ไดแ้ก่ ตวัไซนงั และ

ขาทราย  จะทาํให้ทรัพยากรสัตวน์ําโดยเฉพาะกุง้ไดม้ีโอกาสฟืนฟูกลบัมาได ้ เช่นเดียวกบัมาตรการปิด

อ่าวในฝังอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัในช่วงทีปลาทูวางไข่และเลียงตวัวยัอ่อน 

ดงันนัในปีงบประมาณ  จึงไดท้าํการศึกษาวิจยัในเรือง การทดลองขยายขนาดตาอวนไซนงั  

ขนาด .  .  และ .  เซนติเมตร และการแพร่กระจายขนาดของกุง้ทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ  ชนิด 
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ผลการศึกษา 

. การทดลองขนาดตาอวนไซนงั  

ไซนังทีมีขนาดตาอวน .  ซม. มีอตัราการจบั .  กก./ลูก ประกอบด้วยกุง้สูงสุดร้อยละ 

.  รองลงมาคือปลาร้อยละ .  ขนาดความยาวเฉลียของกุง้สกุล Metapenaeus 6.15 ซม. นําหนัก

เฉลีย .  กรัม 

ไซนงัทีมีขนาดตาอวน  ซม. มีอตัราการจบั .  กก./ลูก ประกอบด้วยกุ ้งสูงสุดร้อยละ 

. รองลงมาคือปลาร้อยละ .  ขนาดความยาวเฉลียของกุ้งสกุล Metapenaeus 6.52 ซม. นําหนัก

เฉลีย .  กรัม 

ไซนังทีมีขนาดตาอวน .  ซม. มีอตัราการจบั .  กก./ลูก ประกอบด้วยกุง้สูงสุดร้อยละ 

. รองลงมาคือปลาร้อยละ .  ขนาดความยาวเฉลียของกุ้งสกุล Metapenaeus 6.51 ซม. นําหนัก

เฉลีย .  กรัม 

ตารางที   อตัราการจบั  องคป์ระกอบสัตวน์าํ รายได ้ ความยาวเหยยีดและนาํหนกัตวัเฉลีย 

    ของกุง้สกุล Metapenaeus จากการทดลองขนาดตาอวนไซนงั บริเวณเกาะยอ  

     จงัหวดัสงขลา ปี  

ขนาดตา อตัราการจบั องคป์ระกอบสัตวน์าํ (%นาํหนกั) รายได ้ กุง้สกุล Metapenaeus  

(ซม.) (กก./ลกู/เทียว) กุง้ ปลา อืนๆ (บาท/ลูก/เทียว) ความยาว (ซม.) นาํหนักตวั (กรัม) 

1.5 1.02 69.81 21.83 8.36 45.23 6.15 1.75 

2 0.58 68.99 23.64 7.37 28.73 6.52 2.01 

2.5 0.51 63.07 24.63 12.30 20.61 6.51 2.00 

. การแพร่กระจายขนาดของกุ ้งทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  ชนิด  คือ กุ ้งหัวแข็ง(Metapenaeus  

affinis) กุ้งโอคัก  (M. ensis) และกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) เพือทราบการแพร่กระจายขนาด

ความยาวในแต่ละฤดูกาลบริเวณพืนทีรอบทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

ประโยชน์ทีเกษตรกรจะได้รับ 

สิงทีเกษตรกรจะไดรั้บจะเป็นผลการวิจยัทางออ้ม คือ ในรูปหนังสือ หรือรายงานผลการศึกษา 

ซึงจะจดัส่งให้แก่ หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือนาํไปใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่สู่ชาวประมงต่อไป  เช่น 

สํานักงานประมงจังหวดั  สถาบนัวิจยัการเพาะเลียงสัตวน์าํชายฝัง ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝัง  

ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนาํจืด  หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน และหน่วยงานอืนๆ  

นอกจากนีไดติ้ดต่อประสานงานกบัโรงเรียนต่างๆ กลุ่มแม่บา้น และชาวประมงรอบทะเลสาบ

สงขลาตอนนอกเพือดาํเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอีกดว้ย 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการตามกิจกรรมการทดลองขนาดตาอวนไซนัง 

 



 36 

รายงานประจาํปี  

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสถานศึกษาในพืนทีรอบทะเลสาบสงขลา 
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สรุปผล การติดตามและประเมินผลการเพิมผลผลติสัตว์ทะเล 

โครงการฟืนฟูทรัพยากรชายฝังทะเล อนัเนืองมาจากพระราชดําริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส  

..................................... 

 

1. ทีมาของโครงการ 

 สืบเนืองมาจากราษฎรบา้นละเวง ตาํบลดอนทราย อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี ไดก้ราบ

บงัคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพิจารณา

ช่วยฟืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตวน์าํ เนืองจากปัจจุบนัไดล้ดลงเป็นอนัมาก โดยทีพืนทีชายฝังทะเล

จงัหวดัปัตตานีและจงัหวดันราธิวาส ยาวเกือบ  กิโลเมตร ราษฎรบริเวณชายฝังประกอบอาชีพทาํการ

ประมงพืนบา้นขนาดเล็ก และเพาะเลียงสัตว์นาํ ประกอบด้วย  อาํเภอ  หมู่บา้น มีชาวบา้นประมง

ประมาณ ,  ครัวเรือน โดยทีราษฎรไดก้ราบทูลว่ายินดีทีจะร่วมกนัดาํเนินการอนุรักษท์รัพยากรสัตว์

นาํพร้อมร่วมกนับริจาคทรัพยเ์พือดาํเนินโครงการดว้ย 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดาํริแนะนําสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ให้จดัประชุมหารือผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งทางดา้นต่างๆ เพือจดัตงัโครงการ 
 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

และคณะผูเ้ชียวชาญไดป้ระชุมหารือ เพือร่างโครงการฟืนฟูทรัพยากรชายฝังทะเลปี 2544 โดยในการนี 

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพ้ระราชทานคาํแนะนาํวา่ สมควรทีจะจดัให้มีสถานีวิจยัและ

การเพาะเลียงสัตว์นาํขึน เพือเพาะเลียงสัตวน์าํปล่อยลงสู่ทะเล เพือเป็นการฟืนฟูธรรมชาติ และเพือทาํ

หน้าทีฝึกอบรมราษฎรซึงอยู่ในบริเวณข้างเคียงให้มีความรู้ในการเพาะเลียงสัตว์นําและการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตวน์าํ 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเร่งรัดให้เริมดาํเนินการให้ได้ก่อนเสด็จ

กลบั   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กปร. ไดม้ีบญัชาให้ กปร. ดาํเนินการจดัหา

งบประมาณเพือจดัถวายในการดาํเนินโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพือพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ในเขตพืนทีชายฝังทะเลจงัหวดัปัตตานีและ

นราธิวาส 

2. เพือฟืนฟูระบบนิเวศและทีอยู่อาศยัของสัตว์นําบริเวณชายฝังทะเลตลอดจนบริเวณ

แหล่งนาํภายใน Lagoon ทีเชือมโยงกับชายฝังทะเลของจงัหวดัปัตตานี และนราธิวาส ไดแ้ก่การฟืนฟู 

ป่าชายเลน  พืนทีชุ่มนาํและแนวหญา้ทะเล 

3. เพือเพิมผลผลิตสัตว์นําโดยการเพาะพันธุ์สัตว์นําชนิดต่างๆ ทีเหมาะสมปล่อยลงสู่

ชายฝังทะเล และแหล่งนาํภายในเพือให้แพร่ขยายพนัธุ์ตามธรรมชาติ 
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4. เพือสร้างปะการังเทียมและซังให้เป็นทีอยู่อาศยัและหลบภยัของสัตวน์าํและเป็นแหล่ง

ทาํประมงพนืบา้นทีอนุญาตใหใ้ชเ้ครืองมือประมงบางชนิดทาํประมงได ้

5. เพือเผยแพร่ความรู้การเพาะเลียงสัตว์นํา และการทาํประมงในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตวน์าํ  รวมถึงการแปรรูปสัตวน์าํให้แก่ชาวประมงและผูส้นใจในพืนที 

เป้าหมายของโครงการ 

1. ครัวเรือน ป ระม งท ะเลช ายฝังพื น บ้าน ใน เข ตจังห วัด ปั ตต านี  และ น ราธิวาส 

ประกอบดว้ย 8 อาํเภอ   61 หมู่บา้น ประมาณ 7,900 ครัวเรือน มีรายไดเ้พิมขนึและมีความเป็นอยูท่ีดีขึน 

2. ระบบนิเวศชายฝังทะเล เช่น ป่าชายเลน  แนวหญา้ทะเล และพืนทีชุมนาํ ในเขตจงัหวดั

ปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส จาํนวนไม่ตาํกวา่ 500,000 ไร่  ไดรั้บการฟืนฟูให้มีศกัยภาพเป็นแหล่งเพิม

ผลผลิตสัตวน์าํตามธรรมชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สร้างแหล่งอาศัยสัตว์นําทะเลหรือปะการังเทียม ให้เป็นทีอยู่อาศยัของสัตว์นํา และ

แหล่งทาํการประมงชายฝังไม่นอ้ยกว่า 100 ตารางกิโลเมตร 

4. จดัการทรัพยากรประมงชายฝังทะเลในเขตจงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส โดย

ใหช้าวประมงและประชาชนในพืนที เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในพืนทีทีมอบหมาย 

5. ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศในแหล่งประมง ให้นักท่องเทียวได้ดาํนําดูปะการัง  

ตกปลา ชาวประมงจะได้มีรายไดเ้พิมขึนจากการเช่าเหมาเรือ  การนําเทียว  การขายของทีระลึก และ

ผลิตภณัฑป์ระมง 

. แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ในโครงการฟืนฟูทรัพยากรชายฝังทะเล อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

ปัตตานีและนราธิวาส 

แหล่งอาศยัสัตวท์ะเล (Artificial Habitats) หรือปะการังเทียม (Artificial Reefs) เป็นสิงที

มนุษยส์ร้างขึนเพอืดดัแปลงสภาพพืนทะเลให้สัตวน์าํชอบ โดยเลียนแบบบริเวณทีมีกองหินใตน้าํหรือ

ซากเรืออบัปางซึงในธรรมชาติมกัพบวา่มีสัตวน์าํชุกชุม ดว้ยการใชว้สัดุทีแขง็แรง ทนทาน มีนาํหนกัมาก

สามารถตา้นทานกระแสนาํได ้ และไม่มีผลเสียต่อสิงแวดลอ้ม นาํไปวางเป็นกลุ่มอยา่งมีแบบแผนใน

บริเวณต่างๆ ตามแนวชายฝังทีเหมาะสม เพือดึงดูดสัตวน์าํให้เขา้มาอยูอ่าศยั หลบภยั เป็นแหล่งอาหาร 

และแหล่งสืบพนัธุ์   
การจดัสร้างแหล่งอาศยัสัตวท์ะเลในโครงการฟืนฟูทรัพยากรชายฝังทะเล อนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริ จงัหวดัปัตตานีและนราธิวาส ตงัแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. -   มีวสัดุทีใชใ้นการจดัทาํ

แหล่งอาศยัสัตวท์ะเล  ชนิด คือ  ท่อคอนกรีต จาํนวนรวม  ท่อ  แท่งคอนกรีต จาํนวนรวม ,  

แท่ง  ตูร้ถไฟ จาํนวนรวม  ตู ้และรถยนต ์จาํนวนรวม  คนั     
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

วสัดุเหล่านีถูกนาํไปจดัวางเป็นแหล่งอาศยัสัตวท์ะเล ในพืนทีจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาส 

ทงัหมดรวม  แห่ง จากวสัดุท่อคอนกรีต  แห่ง  แท่งคอนกรีต  แห่ง  ตูร้ถไฟ  แห่ง และรถยนต ์  

แห่ง 
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ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยท่อคอนกรีต 

ในการจดัสร้างแหล่งอาศยัสัตวท์ะเลดว้ยท่อคอนกรีตนัน กรมทางหลวงได้ส่งมอบท่อ

ระบายนาํคอนกรีตเสริมเหลก็ทีเสียหายชาํรุด ซึงไม่อาจใชง้านไดต้ามปกติมาจดัวางในโครงการฯ  ท่อ

คอนกรีตดงักล่าวมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง .   .  และ .  เมตร  และมีการจดัวางท่อคอนกรีต  

ครัง โดยครังแรกจดัวางท่อคอนกรีตทีบริเวณกลางแปลงแหล่งอาศยัสัตวท์ะเลบา้นละเวง  อาํเภอไม้

แก่น  จงัหวดัปัตตานี (โครงการของกรมประมงทีสร้างดว้ยแท่งคอนกรีต ปีงบประมาณ 2539) ในช่วง

พิธีเปิดโครงการฯ ระหว่างวนัที -  ตุลาคม พ.ศ.  โดยเรือหลวงวงัใน กองทพัเรือ จาํนวน  ท่อ 

และจดัวางดว้ยแพลาํเลียงเขากวางของกรมประมง จาํนวน  ท่อ  ครังทีสองเป็นการวางท่อคอนกรีต

บริเวณหน้าบา้นทอนฮีเล  อาํเภอเมือง  จงัหวดันราธิวาส  โดยแพลาํเลียงเขากวาง จาํนวน  ท่อ ใน

วนัที -  มีนาคม พ.ศ.  

การจดัวางดาํเนินการโดยหลงัจากเจา้หนา้ทีนาํแพลาํเลียงมาถึงจุดพิกดัทีกาํหนดแลว้ การ

ปฏิบติังานจะเริมจากการใช้รถฟอคลิฟท์ (forklift) ทีมีงาเหล็กสอดเขา้ไปในช่องว่างกลางท่อจากนัน

จึงยกไปปล่อยยงัหวัแพลาํเลียง ซึงเปิดไดแ้ละมีชุดรางลอ้เหลก็ช่วยทาํใหท้่อไหลลงสู่ทะเลไดส้ะดวก 
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ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยแท่งคอนกรีต 

กรมประมงได้ออกแบบวสัดุสําหรับจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กโปร่งรูปสีเหลียมจตุัรัส ขนาด .  x 1.5 x .  เมตร  โดยกรมประมงไดด้าํเนินการ

จดัสร้างแหล่งอาศยัสัตวท์ะเลดว้ยแท่งคอนกรีตอยา่งต่อเนืองทุกปี ทงัในลกัษณะทีเป็นโครงการขนาด

ใหญ่  (งบประมาณ   ล้านบาท) ครอบคลุมพืนทีในระดับจังห วัด และโครงการขนาดเล็ก 

(งบประมาณ 3 ลา้นบาท) ครอบคลุมพืนทีในระดบัหมู่บา้น  ตงัแต่ปี พ.ศ. -   กรมประมงจดั

วางแท่งคอนกรีตในพืนทีจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาสไปแลว้  แห่ง เป็นเงินงบประมาณ  ลา้น

บาท  จดัสร้างแท่งคอนกรีตไดจ้าํนวน ,  แท่ง  

การจดัวางดาํเนินการโดยหลงัจากเจา้หนา้ทีนาํแพลาํเลียงมาถึงจุดพิกดัทีกาํหนดแลว้ การ

ปฏิบตัิงานจะเริมจากการใช้รถแมคโค (excavator) หรือ รถฟอคลิฟท์ (forklift) ยกแท่งคอนกรีต มา

ทางดา้นขา้งของแพลาํเลียงแลว้หยอ่นหรือปล่อยแท่งคอนกรีตลงในนาํ  
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รายงานประจาํปี  

ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยตู้รถไฟ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบตูร้ถไฟให้แก่โครงการฯ เพือจดัทาํเป็นแหล่งอาศัย

สัตวท์ะเล จาํนวน  ตู ้ตู ้รถไฟนีเป็นตูข้นส่งสินคา้เก่า (covered goods wagon) ทีไม่ได้ใช้การแลว้ 

โครงสร้างของตวัตูร้ถไฟนีทาํด้วยเหล็ก มีขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร สูง .  เมตร ก่อน

การจดัวางไดม้ีการทาํความสะอาดตวัตูแ้ละเชือมบานประตูให้เปิดอยา่งถาวร เพือให้สัตวน์าํเขา้ไปอยู่

อาศยัได ้ตูร้ถไฟทีใชท้าํเป็นแหล่งอาศยัสัตวท์ะเลนีมีจาํนวนทงัหมด  ตู ้โดยจดัวางไปแลว้  แห่ง 

ในระหวา่งปี พ.ศ. -  

การจดัวางดาํเนินการโดยใชปั้นจนั (เครน) ของเรือลาํเลียง และลวดสลิงทีตอนปลายผูก

ติดกบัตะขอเหล็กเป็นตวัยกตูร้ถไฟ ดว้ยการเกียวตะขอไวก้บัขอบหลงัคาทงัสองดา้นของตวัตูร้ถไฟ 

(ตรงส่วนทีเป็นช่องว่างทีเกิดจากการเชือมประตูตูร้ถไฟให้เปิดแบบถาวร) จากนันจึงยกขึนขา้มกราบ

เรือและค่อยๆ หยอ่นลงจนถึงพืนทะเล 
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ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยรถยนต์ 

ในปี พ.ศ. -   กรมประมง โดยการสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ได้

ดาํเนินการจดัสร้างแหล่งอาศยัสัตวท์ะเลโดยใช้รถยนต์  เนืองจากกรุงเทพมหานครมีรถเก็บมูลฝอย

ระบบไฮโดรลิก รถบรรทุกขยะแบบเปิดขา้ง และรถบรรทุกนํา ทีเสือมสภาพไม่คุม้ค่ากับการซ่อม

บาํรุงแลว้ จึงเห็นว่าสามารถนาํไปใช้ทาํเป็นปะการังเทียมได ้ เพราะมีส่วนโครงสร้างทีเป็นเหล็ก โดย

การนาํมาจดัวางไดถ้อดอุปกรณ์ต่าง ๆ ออก จนเหลือไวเ้ฉพาะตวัถงัและส่วนหวัเก๋ง 
การจดัวางรถยนต์นีแบ่งการจดัวางเป็น  ครัง ครังแรก เมือวนัที  และ  มิถุนายน 

พ.ศ.  จาํนวนรวม  คนั ครังทีสอง เมือวนัที  กรกฎาคม พ.ศ.  จาํนวนรวม  คนั รวม

ทงัหมด  คนั 

การจัดวางคล้ายคลึงกับการจัดวางตู้รถไฟ ดาํเนินการโดยใช้ปันจัน (เครน) ของเรือ

ลาํเลียง และลวดสลิงทีตอนปลายผกูติดกบัตะขอเหล็กเป็นตวัยกรถยนต ์ดว้ยการเกียวตะขอไวก้บัขอบ

หลังคาทงัสองด้านของตวัรถยนต์ (ตรงส่วนทีเป็นช่องว่างทีเกิดจากการเจาะให้เป็นรูสําหรับเกียว

ตะขอ) จากนนัจึงยกขึนขา้มกราบเรือและค่อย ๆ หย่อนลงจนถึงพืนทะเล 
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รายงานประจาํปี  

ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

ภาพถ่ายใตน้าํบริเวณแหล่งอาศยัสัตวท์ะเลในโครงการพระราชดาํริ ฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         แหล่งอาศยัสัตวท์ะเลบา้นทอนฮีเล อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 
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ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                แหล่งอาศยัสัตวท์ะเลแท่งคอนกรีต บา้นปาตาบาระ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 
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ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         แหล่งอาศยัสัตวท์ะเลตูร้ถไฟ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 
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ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         แหล่งอาศยัสัตวท์ะเลรถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 
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รายงานประจาํปี  

ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

3. การติดตามและประเมินผลการเพมิผลผลติสัตว์ทะเล  ปีงบประมาณ  

ดาํเนินงานโดยศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลา ดว้ยการ

ดาํนําสํารวจแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  และ กองหินหรือปะการังธรรมชาติเพือเปรียบเทียบกัน   โดย

บนัทึกภาพนิง วิดีโอ จดบนัทึกชนิดปลา และบางจุดสํารวจไดป้ระเมินความชุกชุมของปลาดว้ยวิธีสํา

มะโนประชากรดว้ยสายตา      ปฏิบตัิงานดาํนาํทงัหมด  ครัง ไดแ้ก่ แหล่งอาศยัสัตวท์ะเล  แห่ง 

รวม  ครัง และ กองหินหรือปะการังธรรมชาติ  แห่ง รวม  ครัง ดงันี 

วนัเดือนปี จุดดาํนาํสาํรวจ  ระยะห่างฝัง ความลึกนาํ 

31 ต.ค.  แท่งคอนกรีตบา้นบน ปี 50 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  (2 ครัง) 11.0  กม. 28 ม. 

20 พ.ค.  แท่งคอนกรีตบา้นปาตาบาระ ปี   อ.สายบุรี จ.ปัตตานี        .  กม.  ม. 

2 มิ.ย.  แท่งคอนกรีตบา้นบางตาหยาด ปี  อ.สายบรีุ จ.ปัตตานี   .  กม.  ม. 

3 มิ.ย.  ปะการังนอกเกาะลอปี  อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี 8.  กม. 16 ม. 

 แท่งคอนกรีตบา้นปาตาบาระ ปี   อ.สายบุรี จ.ปัตตานี        .  กม.  ม. 

4 มิ.ย.  แท่งคอนกรีตบา้นบน ปี 50 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  (2 ครัง) 11.0  กม. 28 ม. 

15 มิ.ย.  ตูร้ถไฟ ปี 47 จุด C  อ.เมือง จ.นราธิวาส 9.  กม.  ม. 

16 มิ.ย.  รถยนต ์ปี 50 จุด BK  อ.เมือง  จ.นราธิวาส   10.  กม.  ม. 

 รถยนต ์ปี  จุด BK  อ.เมือง  จ.นราธิวาส       9.  กม. 22 ม. 
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ภาพใตน้าํแหล่งอาศยัสัตวท์ะเล ในโครงการพระราชดาํริฯ จากการสาํรวจในปี  

20/5/52 18/6/52 

18/6/52 18/6/52 

27/8/52 21/9/52 

แหล่งอาศยัสัตวท์ะเลแท่งคอนกรีต  บ.ปาตาบาระ  ม.   ต.ปะเสยะวอ  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี  

                  (งบประมาณปี   จดัวางแลว้เสร็จเมือวนัที  พฤษภาคม ) 
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แหล่งอาศยัสัตวท์ะเลตูร้ถไฟ  ต.ไพรวนั  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส (จุด D)  

(งบประมาณปี   จดัวางแลว้เสร็จเมือวนัที  กนัยายน ) 

24/9/52 24/9/52 

24/9/52 24/9/52 

24/9/52 24/9/52 
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16/6/52 28/7/52 

28/7/52 28/7/52 

25/8/52 25/8/52 

1 2 
3 4 
5 6 

ภาพที -   แหล่งอาศยัสัตวท์ะเลรถยนต ์ ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส ( จุด BK 7)  

                  (งบประมาณปี   จดัวางแลว้เสร็จเมือวนัที  กรกฎาคม ) 

ภาพที -   แหล่งอาศยัสัตวท์ะเลท่อคอนกรีต  บ.ทอนฮีเล  ม.   ต.โคกเคียน  อ.เมือง   
     จ.นราธิวาส   

                  (งบประมาณปี   จดัวางแลว้เสร็จเมือวนัที  มีนาคม ) 
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ภาพที      กองหินธรรมชาติ  การังเลา้   อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

ภาพที -   เกาะลอปี  อ.ไมแ้ก่น  จ.ปัตตานี  

28/7/52 26/8/52 

26/8/52 26/8/52 

26/8/52 26/8/52 
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เอกสารวิชาการฉบบัที /  

 

ชีววิทยาการสืบพนัธ์ุของปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย 

              

นิรชา   สองแก้ว๑*  ชุมโชค  สิงหราชัย๒  จักรพัณน์  ปินพุทธศิลป์๓  และบัณฑิต  ยังพลขันธ์๔ 

๑  ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง  (สงขลา) 
๒ ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

๓ ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ) 
๔ ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยฝังตะวนัออก (ระยอง) 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาชีววทิยาการสืบพนัธุ์ปลาแขง้ไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าว

ไทย ไดด้าํเนินการตงัแต่เดือนมกราคมถึงธนัวาคมปี   โดยเก็บรวบรวมตวัอยา่งจากเครืองมืออวน

ลอ้มจบั อวนลาก อวนครอบปลากะตกั และอวนลอย ทีนาํสัตวน์าํมาขึนท่าเทียบเรือประมงบริเวณอ่าว

ไทยตงัแต่จงัหวดัตราดถึงจงัหวดัสงขลา  พบวา่ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวส้อมหาง (FL) กบันาํหนกั

ตวั (W) ของปลาแขง้ไก่รวมเพศอยูใ่นรูปสมการ  W  =  0.01317FL3.0145    (ความยาวส้อมหาง . - .  

เซนติเมตร)    เพศผูอ้ยูใ่นรูปสมการ    W  =   0.00895FL3.1405 (ความยาวส้อมหาง 14.50 - 31.20  

เซนติเมตร)     และเพศเมียอยูใ่นรูปสมการ  W  = 0.00905FL3.1356  (ความยาวส้อมหาง 15.10 - 31.00

เซนติเมตร)   ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกบันาํหนกัตวัระหวา่งเพศผูก้บัเพศเมียของปลา

แขง้ไก่พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05)  ปลาแขง้ไก่เพศเมียมีความยาวส้อมหางและ

นาํหนกัตวัมากกว่าเพศผู ้(P<0.05)  ปลาแขง้ไก่สามารถวางไข่ไดต้ลอดปี  โดยวางไข่มาก    ช่วง  คือ 

ช่วงแรกในเดือนกุมภาพนัธ-์กรกฎาคม และช่วงทีสองในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยในเดือน

กุมภาพนัธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม  และพฤศจิกายนมีการวางไข่สูง   ขนาดแรกเริมสืบพนัธุ์ (L50) ของ

ปลาแข้งไก่ เพศผู ้และเพศเมียเท่ากับ  21.54 และ .  เซนติ เมตร  ความดกของไข่ (F)  

มีค่า เฉลีย เท่ ากับ  ,937.6±163,545.2  ฟอง  มีความสัมพนัธ์ระหวา่งความดกไข่กบัความยาวส้อม

หางอยูใ่นรูปสมการ F = 0.0003 FL6.4235 และมีอตัราส่วนเพศระหวา่งเพศผูต้่อเพศเมีย เท่ากบั 1: 0.97 

ซึงไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)    

คําสําคัญ: ชีววทิยาการสืบพนัธุ์  ปลาแขง้ไก่  อา่วไทย 

*ผูรั้บผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕ 

                           email : sniracha@gmail.com 
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Technical paper no. 2/2552 

Reproductive Biology of Torpedo Scad (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) 

in the Gulf of Thailand 

 

Niracha Songkaew1* Chumchoke Singhrachai2 Jakkrapan Pinputtasin3 and Bandit 

Yangphonkhan4 
1Southren Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

2Chumporn Marine Fisheries Research and Development Center  
3Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samutprakan) 

4Estern Marine  Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

 

Abstract 

 

Reproductive biology of torpedo scad (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) was 

studied  in the Gulf of Thailand during January to December 2007.  The samples were collected 

from purse seiners, trawlers, anchovy falling nets and gill nets, which landed fish at fishing port 

along Trat province to Songkhla province. The result showed that the relationship equation  between 

fork length (FL) and  body weight (W)  of the total fish, male and female fish were W = 0.01317 

FL3.0145 (FL  7.10-31.20 centimeter), W =  0.00895FL3.1405(FL 14.50 - 31.20 centimeter) and W = 

0.00905FL3.1356 (FL 15.10 - 31.00 centimeter ), respectively. The length–weight relationship were 

significantly different between male and female fish (P<0.05). The female fish had longer fork 

length and higher body weight than male (P<0.05). The spawning season was found throughout  the 

year with  two  peaks.  The first peak was in February-July and the second peak was in October-

November. The spawning peaked in February,  May,  July and November.  The average size at first 

maturity (L50) of male and female were 21.54 and 21.55  centimeter.  The average fecundity (F) was 

274,937.6±163,545.2.  The relationship  equation  between  fecundity and fork length was F = 

0.0003 FL6.4235. The sex ratio of male to female was recorded  as 1:0.97 which was non-significantly 

different (P>0.05). 

Keywords : Reproductive biology,  torpedo scad, Megalaspis cordyla, Gulf of Thailand 

Corresponding author  : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000 Thailand 

                                           Tel.  0 7431 2595  e-mail : sniracha@gmai.com 
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รหัสทะเบียนวิจัย    

 

ชีววิทยา และการประมงปลาฉลามบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

สมชาย  วิบุญพนัธ์* และ นิรชา  สองแก้ว 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาชีววิทยา และการประมงปลาฉลามทางบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ไดด้าํเนินการ

ใน พ.ศ.  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเครืองมืออวนลาก อวนลอ้ม อวนลอย อวนรุน และเบ็ด พบปลา

ฉลาม  วงศ์  สกุล  ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาฉลามหัวคอ้น ปลาฉลามหนูหัวแหลม ปลาฉลามกบ 

และปลาฉลามหูดาํ จากตัวย่างปลาฉลามทีนํามาศึกษาระยะการเจริญพันธุ์ พบว่า มี  ชนิด คือ 

Chiloscyllium punctatum, Ch. griseum, Ch. plagiosum, Ch. indicum, Stegostoma fasciatum, Alopias 

superciliosus, Hemipristis elongatus, Galeocerdo cuvier, Atelomycterus marmoratus, Alopias 

vulpinus, Carcharhinus sorrah, Ca. leucas, Ca. altimus, Carcharhinus melanopterus, Ca. 

amblyrhynchos, Ca. amblyrhynchoides, และ Sphyrna  lewini  เป็นปลาทีมีความสมบูรณ์เพศ พร้อมที

จะผสมพนัธุ์  ผลจบัปลาฉลามและปลากระเบนจากเครืองมืออวนลากพบในปริมาณทีน้อยมากเป็น

สัตว์นําพลอยได้  คิดเป็นร้อยละ เท่ากับ .   และ .   ตามลําดับ โดยปลาฉลามถูกจับได้จาก

เครืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่มากทีสุด การใช้ประโยชน์จากปลาฉลามทีจบัไดเ้พือการบริโภค คือ ทาํ

ลูกชิน ทาํเค็ม หรือขายสด เพือนาํไปปรุงอาหาร ขณะทีชินส่วนหรือปลาฉลามทงัตวันําไปทาํของที

ระลึก เช่น ฟัน ขากรรไกร และปลาสตฟัฟ์ 

 

คําสําคัญ : ชีววิทยา  การประมง  ปลาฉลาม  อ่าวไทยตอนล่าง 

*ผูรั้บผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา ๙๐๐๐๐.โทร ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕   
 e-mail : somchaivib@yahoo.com 
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Biology and Fishery of Sharks in the Southern Gulf of Thailand 

 

Somchai  Vibunpant* and Niracha  Songkaew 

Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

 

Abstract 

 

  Studies on some biology and fishery of sharks in the southern gulf of Thailand 

were conducted in 2004 by collecting data and samples from trawlers, purse seiners, gill nets and 

hooks The results found 7 families 8 genus 16 species of shark. The most of them were 

hammerhead shark, spadenose shark, bamboo shark and spottail shark. From 16 species that they 

were Chiloscyllium punctatum, Ch. griseum, Ch. plagiosum, Ch. indicum, Stegostoma fasciatum, 

Alopias superciliosus, Hemipristis elongatus, Galeocerdo cuvier, Atelomycterus marmoratus, 

Alopias vulpinus, Carcharhinus sorrah, Ca. leucas, Ca. altimus, Carcharhinus melanopterus, Ca. 

amblyrhynchos, Ca. amblyrhynchoides, and Sphyrna  lewini The total catch of shark from trawlers 

were a little and equaled 0.34% and 1.50%, respectively. The sharks were mainly caught by otter 

board trawler. The utilization from shark for consumption was fish balls an meat-salt dried or 

cooking. While shark parts were made some souvenir such as teeth, jaw and fish stuff.  

 

Key words : Biology, fishery, shark, the southern gulf of Thailand 

*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla  90000. Tel. 0 7431 

2595  

e-mail : somchaivib@yahoo.com  
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คํานํา 

 

 ฉลาม (Sharks) หมายถึงปลากระดูกอ่อนทุกชนิด ไดแ้ก่ ปลาฉลาม กระเบน โรนนั โรนิน 

ฉนาก และไคมีรา (FAO, ) ตามหลกัอนุกรมวิธานจดัอยูใ่น Phylum Chordata, Class 

Chondrichthyes, Subclass Elasmobranchii ลกัษณะทวัไปของปลาในกลุ่ม elasmobranches คือ 

โครงสร้างเป็นกระดูกอ่อนทงัหมด (cartilaginous) ลาํตวัเป็นรูปกระสวย (fusiform) ยกเวน้ปลา

กระเบน และ skates มีครีบหางแบบ heterocercal (แพนหางมี  แฉก แพนหางบนจะใหญก่ว่าแพนหาง

ล่าง) ปากอยูท่างดา้นทอ้ง มีขากรรไกร และมีถุงรับกลิน (olfactory sac)  คู่ มีถุงเปิดออกภายนอกคือ รู

จมูก (nostril) ผิวหนงัมีเกลด็แบบ placoid (แผ่นเกล็ดมีหนามยืนไปทางดา้นทา้ย) หวัใจมี  ห้อง มีช่อง

เปิดทีเรียกวา่เหงือก -  คู่ ไม่มีแผน่ปิดเงือก (operculum) ไม่มีถุงลม มีเส้นประสาทสมอง  คู่ มีเพศ

แยก ปลาฉลามเพศผูม้ีอวยัวะช่วยในการสืบพนัธุ์ทีเรียกว่า clasper ติดอยู่ดา้นในของครีบทอ้ง การ

ปฏิสนธิของไข่มี  ประเภท ประเภทแรกปฏิสนธิภายนอกตวั ออกลูกเป็นไข่ (oviparous) โดยไข่จะอยูใ่น

ฝัก (capsule) ประเภททีสองปฏิสนธิภายในตวัออกลูกเป็นตวั (viviparous) ตวัอ่อนจะเจริญเติบโตอยูใ่น

รก (placenta) โดยอาศยัอาหารจากตวัแม่ และประเภททีสามปฏิสนธิภายในตวั ออกลูกเป็นตวัโดยไม่

มีรก หรือทีเรียกวา่ฟักไข่ในตวั (ovoviviparous) ตวัอ่อนจะเจริญ เติบโตโดยใชอ้าหารทีสะสมไวใ้นไข่ 

(yolk sac) ส่วนใหญ่เป็นสัตวน์าํเค็ม ยกเวน้ปลาฉลาม และกระเบนนาํจืด -  ชนิด (Hickman et al., 1982) 

 ปลาฉลามเป็นสัตวท์ะเลทีชาวประมงในประเทศไทยรู้จกัมาเนินนาน ในระยะแรกๆ ปลา

ฉลามเป็นสัตวน์าํทีคนไทยไม่นิยมบริโภค เนืองมาจากเนือมีกลินคาวจดั ชาวประมงจึงคดัทงิไป แต่

ในช่วงระยะหลงัทีปริมาณการจบัสัตว์นาํในอ่าวไทยลดน้อยลง ปลาฉลามจึงเป็นสัตวน์าํอีกกลุ่มหนึงที

ตลาดตอ้งการและนาํมาใชป้ระโยชน์ทงัเพือการบริโภค และใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ 

โดยเฉพาะครีบฉลามหรือหูฉลามซึงเป็นผลิตภณัฑท์ีมีราคาแพง ปลาฉลามแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท

ใหญ่ๆ คือปลาฉลามหนา้ดิน และปลาฉลามกลางนาํ กลุ่มปลาฉลามหนา้ดินมกัเป็นปลาฉลามที

เชืองชา้ ชอบหากินอยู่ตามพืนทะเล ในบางครังนอนสงบอยู่นิงๆ ปลาฉลามกลุ่มนีไม่ดุร้าย กินสัตวไ์ม่

มีกระดูกสันหลงัเป็นอาหาร ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ ตวัอยา่งเช่น ปลาฉลามกบ ปลาฉลามเสือดาว 

เป็นตน้ ส่วนปลาฉลามกลางนาํนนัเป็นปลาฉลามทีมกัว่ายนาํอยู่ตลอดเวลาบริเวณกลางนาํ ผิวนาํ หรือ

ใกลพื้นทะเล ปลาฉลามกลุ่มนีมกัดุร้าย และไล่ล่าปลาชนิดอืนเป็นอาหาร ยกเวน้ฉลามวาฬทีกินแพลงก์

ตอนเป็นอาหารส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตวั นกันิเวศวิทยาจดัปลาฉลามเป็นผูล้่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารใน

ทะเล แมว้่าปลาฉลามจะเป็นเพชฌฆาตแห่งทอ้งทะเลทีล่าสัตวอื์นเป็นอาหาร แต่ในบางครังก็ถูกล่าโดย

สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนมทีมีขนาดใกลเ้คียงกนัหรือใหญก่วา่ไดเ้ช่นเดียวกนั แต่ไม่วา่จะเป็นศตัรูชนิดใดใน

ทะเล ต่างก็ไม่มีผลต่อประชากรของปลาฉลามมากนกัเวน้แต่มนุษยเ์ท่านนั Nelson (1994) ไดแ้บ่งปลา

ฉลามทีพบในโลกนีออกเป็น 8 Order 30 Family 102 Genus และ 359 Species สาํหรับในน่านนาํไทย
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มีรายงานไวโ้ดย อนุวฒัน์ และอมรา (2545) พบปลาฉลาม 6 Order 14 Family 24 Genus และ 50 

Species โดยปลาฉลามจะพบแพร่กระจายทวัไปในทะเลตงัแต่ชายฝังทะเล ถึงระดบันาํลึก 6,000 เมตร  

 การประมงปลาฉลามในประเทศไทยเป็นแต่เพียงผลพลอยไดไ้ม่ใช่สัตวน์าํเป้าหมาย 

(bycatch) จากเครืองมือประมงหลายประเภทไดแ้ก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนลอ้ม อวนลอย

ติดตา อวนรุน ลอบดกัปลา เบด็ราว ตลอดจนเครืองมือประจาํที เช่นโพงพาง เป็นตน้ แต่การศึกษาที

เกียวกบัทรัพยากรปลาฉลาม เช่น ชนิด สถานภาพ ปริมาณ และสภาวะการประมงในอ่าวไทย มีขอ้มูล

นอ้ยและไม่สมบูรณ์ ประกอบกบัปริมาณปลาฉลามทีนาํมาขนึ ณ ท่าขึนปลา/แพปลา มีปริมาณลดลง

อย่างต่อเนืองในแตล่ะปี และเป็นเวลาเดียวกนักบัทีหลายประเทศทวัโลกเพิมความสนใจทรัพยากรสัตว์

นาํชนิดนีเป็นอยา่งมาก ทาํใหเ้กิดแนวคิดในการบริหารจดัการประมงปลาฉลามอย่างยงัยนืขึนในระดบั

โลก เนืองจากมีความกงัวลเกียวกบัการขยายตวัของการ จบัปลาฉลาม และผลกระทบทีอาจมีต่อ

ประชากรปลาฉลามบางชนิดในมหาสมุทรหลายแห่งของโลก หลายประเทศ ตอ้งการทีจะหามาตรการ

ควบคุมการทาํประมงปลาฉลามโดยตรง และผลพลอยไดจ้ากการประมงสัตวน์าํอืนๆ การดาํเนินงานใน

แต่ละประเทศดงักล่าวนี ก่อใหเ้กิดความร่วมมือแพร่ขยายไปสู่ระดบัภูมิภาค จดัทาํแผนดาํเนิน การ

รวบรวมและประเมินขอ้มูลชีววทิยาและการคา้ปลาฉลาม ซึงมตินีนาํไปสู่การอภิปรายในทีประชุม

ของคณะ กรรมการดา้นการประมง (Committee on Fisheries) แห่งองคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) ครังที  ใน พ.ศ.  จากนนัไดม้ีการประชุมร่วมกนัระหวา่งองคก์ารประมง

ส่วนภูมิภาคต่างๆ และผูเ้ชียวชาญทวัโลกเพือจดัทาํร่างแผนปฏิบติัการสากลเพือการอนุรักษแ์ละการ

บริหารจดัการปลาฉลาม (International Plans of Action for the Conservation and Management of 

Sharks) ซึงเรียกโดยย่อวา่ IPOA-Sharks (FAO, 2000) 

 การบริหารจดัการประมงปลาฉลามนนัมีขอ้จาํกดัหลายประการ ไดแ้ก่ ปัญหาการขาดขอ้มูล

ดา้นชีววทิยา เช่น ช่วงอายุ อตัราการเติบโต และขนาดทีสมบูรณ์เพศ ขาดขอ้มูลดา้นสภาวะการประมง เช่น 

สถานภาพ แหล่ง และปริมาณประชากร รวมทงัปริมาณทีเหมาะสมในการจบัมาใชป้ระโยชน์ ประการ

สาํคญั มีเพียงบางประเทศเท่านนัทีสนบัสนุนการศึกษาวิจยัเกียวกบัปลาฉลาม มีการติดตามตรวจสอบ

ดา้นการคา้และผลิตภณัฑ ์รวมทงัจดัทาํโครงการจดัการทรัพยากรปลาฉลามอยา่งยงัยนื องคก์ารอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาติไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลและประเมินสถานภาพการประมงปลาฉลาม

ทวัโลก เพือสนองตอบต่อแผนการจดัการปลาฉลามนีไวแ้ลว้หลายฉบบั เช่น รายงานการทาํประมง

ปลากระดูกอ่อนทงัหมดของโลกโดย Bonfil (1994) การศึกษาการบริหารจดัการ การประมงปลา

กระดูกอ่อนโดย Shotton (1999 a,b) การประเมินสถานภาพชนิดของปลาฉลามเบืองตน้โดย Castro 

et al. (1999) การคา้การตลาด และการใชป้ระโยชน์จากปลาฉลามโดย Vannuccini (1999) เป็นตน้ 

สาํหรับประเทศไทยเนืองจากไม่มีการทาํการประมงปลาฉลามเป็นเป้าหมายหลกัเหมือนกบัประเทศ

อืนๆ เช่น การประมงของประเทศมลัดีฟ (Anderson and Ahmed, 1993) และอินเดีย (Pillai and 

Parakal, 2000) แต่ฉลามเป็นเพียงสัตวน์าํทีพลอยได ้ หรือจบัไดโ้ดยบงัเอิญ จากเครืองมือประมงต่างๆ 
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ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ จึงทาํให้มีผูส้นใจศึกษาวิจยัเกียวกบัทรัพยากรสัตวน์าํชนิดนีนอ้ยมาก และขอ้มูลที

ทาํการศึกษาในอดีตทีมีอยูค่่อนขา้งกระจดักระจาย เอกสารวิชาการฉบบันีตอ้งการทีจะศึกษาชีววิทยา

ปลาฉลามโดยการรวบรวมขอ้มูลปริมาณการจบัจากทุกเครืองมือประมงในแหล่งทาํการประมงบริเวณอ่าว

ไทยตอนล่าง ทีนาํสัตวน์าํมาขึนท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง/ท่าขึนปลาในเขตดงักล่าว เพือเป็นฐานขอ้มูล

เบืองตน้ทีจะประเมินสถานภาพของปลาฉลามทงัในดา้นชนิดพนัธุ์ ปริมาณการจบั การคา้ และ

ผลิตภณัฑ ์รวมทงัมาตรการบริหาร และจดัการอนุรักษท์รัพยากรปลาฉลามสาํหรับใช้เป็นแนวทางในการ

จดัทาํ “แผนปฏิบติัการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรฉลามแห่งชาติ” ทีสมบูรณ์ของประเทศไทยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. ศึกษาชนิดของปลาฉลามทีพบในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

2. ศึกษาความสมบูรณ์ของปลาฉลามจากการสุ่มตวัอยา่ง 

3. ศึกษาการประมงปลาฉลามบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

. ศึกษาการใชป้ระโยชน์จากปลาฉลามในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

วิธีดําเนินการ 

 

. สถานทีและระยะเวลาดาํเนินการ 

 .  สถานทีดาํเนินการ 

 ทาํการรวบรวมขอ้มูลปริมาณการจบัและตวัอยา่งปลาฉลามจากเรือประมงทีนาํสัตวน์าํมา

ขึนท่า ณ ท่าเทียบเรือ/ท่าขึนปลา อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

และ อาํเภอเมอืงจงัหวดัปัตตานี จากเครืองมือทุกชนิด ซึงมีแหล่งทาํการประมงในทะเลบริเวณอ่าว

ไทยตอนล่าง (รูปที 1) 

 .  ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตงัแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 2547 

 

2. วิธีรวบรวมข้อมูล 

 2.1 ออกเก็บขอ้มูลชนิดปลาฉลาม ปริมาณการจบั และลกัษณะการทาํประมง ณ ท่าเทียบเรือ/

ท่าขึนปลาอาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา และอาํเภอเมือง จงัหวดั

ปัตตานี จากเครืองมือประมงทุกชนิด เดือนละ 1 ครังๆ ละ 5 วนั โดยแยกชนิด แลว้วดัความยาวตลอด

ตวั (total length, TL) มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และชงันาํหนกัตวั (weight, W) มีหน่วยเป็นกรัม พร้อมทงั

บนัทึกขอ้มูลต่างๆ รวมทงัแหล่งทาํการประมง เพือประกอบการศึกษา  
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รูปที 1  บริเวณท่าเทียบเรือ/ท่าขึนปลาซึงเป็นจุดเก็บขอ้มูลการทาํประมง ปริมาณการจบั และตวัอยา่ง 

             ปลาฉลามทีมีแหล่งทาํการประมงเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํนวน  แหล่ง 

 

   2.2 สุ่มตวัอย่างปลาฉลามจากท่าเทียบเรือ/ท่าขึนปลา อาํเภอสิชล จงัหวดั

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา และอาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานีทงัหมด 4 ครังคือ ในเดือน

มกราคม มีนาคม มิถุนายน และกนัยายน ปี พ.ศ.  มาศึกษาพฒันาการของระบบสืบพนัธุ์ โดย

พิจารณาระยะการเจริญพนัธุ์ (maturity stages) ทหีอ้งปฏิบติัการของศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเล

อ่าวไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลา 
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3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 ชนิดของปลาฉลามทีสาํรวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํแนกชนิดโดยใชคู้่มือการแยก

ชนิดปลาฉลามของ Carpenter and Niem (1998) และ ทศัพล (2547)  

 3.2 ความสมบูรณ์เพศของปลาฉลามจากการสุ่มตวัอยา่ง  พิจารณาระยะการเจริญพนัธุ์

ของปลาเพศผูแ้ละเพศเมีย โดยปลาเพศผู ้แบ่งระยะการเจริญพนัธุ์ของถุงนาํเชือ ออกเป็น 4 ระยะ ส่วน

เพศเมีย แบ่งระยะการเจริญพนัธุ์ของรังไข่ ออกเป็น 7 ระยะ ซึงดดัแปลงมาจากวิธีการของ SEAFDEC 

(2003) โดยในระยะที 1-2 เป็นระยะทียงัไม่เจริญพนัธุ์ (immature stage) ส่วนในระยะที 3-4 ของเพศผู ้

และระยะที 3-7 ของเพศเมีย เป็นระยะเจริญพนัธุ์ (mature stage) ลกัษณะของแตล่ะระยะมีรายละเอียดพร้อม

รูปประกอบดงันี  

 ปลาฉลามเพศผู ้

 ระยะที 1 Juveniles เป็นระยะปกติของระบบสืบพนัธุ์ทียงัไม่มีพฒันาการ อวยัวะช่วย

ผสมพนัธุ์ (clasper) ยงัไม่พฒันาเป็นแทง่ ถุงนาํเชือมีขนาดเล็ก สีขาว และท่อนาํนาํเชือ (sperm duct) เป็น

เส้นตรง 

 

 

 

 

ระยะที 2 Sub adult อวยัวะช่วยผสมพนัธุ์มีลกัษณะเป็นแท่ง อ่อนนุ่ม ยดืหยุ่นได ้ ถุง

นาํเชือ(seminal vesicle) ขยายขนาดใหญ่ขึน และท่อนาํนาํเชือเป็นเส้นหยกัคดไปมา 

 

 

 

 

 

 ระยะที 3 Adult อวยัวะช่วยผสมพนัธุ์เป็นแท่งแข็ง มีร่องภายในสมบูรณ์ ถุงนาํเชือมีสี

แดงเขม้ ภายในมีนาํเชือทีพร้อมปล่อยสู่ท่อนาํนาํเชือซึงเป็นเส้นทีขดเป็นเกลียว  

 

 

 

 

 

 

Testis Sperm Duct Clasper 

Seminal Vesicle 
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 ระยะที 4 Sexually active เป็นระยะทีพร้อมผสมพนัธุ์ อวยัวะช่วยผสมพนัธุ์ยืนยาว 

และบวมทีโคน ถุงเก็บนาํเชือบวมเป่ง มีนาํเชือเต็มอยูภ่ายใน พร้อมทีจะปล่อยออกทางร่องทีอวยัวะ

ช่วยผสมพนัธุ์ เมือกดทีทอ้งปลาเบา ๆจะมีนาํเชือไหลออกมาทางอวยัวะช่วยผสมพนัธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 ปลาฉลามเพศเมีย 

 ระยะที 1 Juveniles เป็นระยะปกติของระบบสืบพนัธุ์ทียงัไม่มีพฒันาการเหมือนปลา

เพศผู ้ รังไข่ (ovary) มีขนาดเล็กมาก ไม่มีไข่ (egg) อยู่แนบติดกบักระดูกสันหลงั (ostium) และท่อนาํไข่ 

(oviduct) เป็นเส้นตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 ระยะที 2 Ripening เป็นระยะทีระบบสืบพนัธุ์มีพฒันาการขึน รังไข่ขยายขนาดใหญ่

ขึน ผนงัรังไข่ค่อนขา้งใส มองเห็นเม็ดไข่ภายในมีขนาดทีแตกต่างกนั ท่อนาํไข่เจริญเป็นมดลูก (uterus) มี

ลกัษณะเป็นเส้น 
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 ระยะที 3 Ripe เป็นระยะทีพร้อมผสมพนัธุ์ รังไข่เจริญเตม็ที ขยายเตม็ช่องทอ้ง เม็ดไข่

มีหลายขนาด ไข่แก่มีลกัษณะกลมขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจน มีเยือยดึติดกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 ระยะที 4 Uterine stages รังไข่ลดขนาดลง เนืองจากไข่แก่บางส่วนไดรั้บการปฏิสนธิ

แลว้ถูกส่งเขา้สู่มดลูกซึงขยายขนาดเตม็ช่องทอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 ระยะที 5 Differentiating ภายในมดลูกถูกแบ่งเป็นปลอ้งๆ เพือรองรับการเจริญของ

ตวัอ่อน (embryo) หลงัการปฏิสนธิ ตวัอ่อนมีขนาดเลก็ ไม่มีเมด็สีทีผิวหนงั และมีถุงไข่แดง (yolk sac) 

ขนาดใหญ่ สาํหรับปลาฉลามทีออกลูกเป็นไข่ จะมีการสร้างเปลือกหุม้ไข่ (egg case) ในระยะนี 
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 ระยะที 6 Expecting ตวัอ่อนมีพฒันาการสมบูรณ์ พร้อมทีจะคลอด สําหรับปลาฉลาม

ทีออกลูกเป็นไข่ จะปล่อยไข่ออกสู่ภายนอกในระยะนี เพือรอการฟักเป็นตวัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระยะที 7 Postnatal รังไข่อยู่ในระยะพกั มีเมด็ไข่หลงเหลืออยู ่ มดลูกยงัมีขนาดใหญ่

อยู่แต่ไม่มีตวัอ่อนภายใน 

 

 

 

 

 

 

 3.5 การประมงปลาฉลามในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยวิเคราะห์จากขอ้มูลสถิติการ

ประมงอวนลากพาณิชยท์ีรวบรวมไดใ้นรอบ 1 ปี ขอ้มูลทีสาํคญัประกอบดว้ย สถิติการประมง 

(Fishery Statistics) ไดแ้ก่ ผลจบั (Catch) คือ ปริมาณหรือนาํหนกัสัตวน์าํทีจบัไดใ้นช่วงเวลาทีกาํหนด 

โดยแยกออกเป็นชนิดของสัตวน์าํ และแหล่งประมง 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 

. ชนิดของปลาฉลามทีพบบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 ผลจากการสาํรวจปริมาณการจบัปลาฉลามทีนาํมาขึนท่าในเขตพนืทีอ่าวไทยตอนล่าง ตงัแต่

จงัหวดัสงขลา จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัปัตตานี ตงัแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 

2547 จากเครืองมือประมงต่าง ๆ ไดแ้ก่ อวนลาก อวนลอ้มจบั อวนลอย อวนรุน และเบด็ ซึงเป็นผล

พลอยไดจ้ากการจบัสัตวน์าํอืน (by catch) ปริมาณการจบัจากการสุ่มสาํรวจเรือประมงทงัหมด 389 ลาํ 

มีปริมาณการจบัสัตวน์าํทงัหมด 3,853,397.00 ตนั มีปริมาณการจบัปลาฉลามเพียง 0.13% และปลา

กระเบน 0.08% ซึงปลาฉลามทีสาํรวจพบ ทงัหมด 7 วงศ ์ 8 สกุล 16 ชนิด มีองคป์ระกอบชนิดของปลา

ฉลามทีพบทงัหมด ดงันี  

 1. วงศ์  Hemiscylliidae (long-tail carpet sharks) เป็นกลุ่มพวกปลาฉลามกบ ฉลามเสือ 

ฉลามลาย และฉลามเสือทะเล ซึงเป็นปลาฉลามขนาดเล็ก พบอาศยัอยู่ทวัไปตามชายฝังทะเล หรือแนว

ปะการัง ทีระดบันาํ -  เมตร ออกลูกเป็นไข่ (Oviparous) โดยไข่จะอยูใ่นฝัก (Capsule) มีรูปร่างเป็น

สีเหลียมผืนผา้หรือกลมรีแลว้แต่ชนิด ในน่านนําไทยมีรายงานว่าพบทงัหมด 5 ชนิด (อนุวฒัน์ และ

อมรา, ) แต่ในการศึกษาครังนีพบเพี ยง 4 ชนิดคือ Chiloscyllium  indicum, Chiloscyllium. 

griseum, Chiloscyllium. plagiosum และ Chiloscyllium. punctatum (รูปที ) ปลาฉลามในกลุ่มนีชนิด

ทีพบมากทีสุดในการสํารวจครังนีคือ ฉลามลาย ฉลามเสือ หรือเสือทะเล (Chiloscyllium punctatum) 

มีขนาดความยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 40.00-94.00 เซนติเมตร มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละ 29.15 จากปลา

ฉลามทีพบทงัหมด ชนิดทีพบมากอนัดับสองคือ ฉลามกบลายเสือนาํตาล (Chiloscyllium plagiosum) 

มีขนาดความยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 45.00-100.00 เซนติเมตร มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละ 16.08 จากปลา

ฉลามทีพบทงัหมด ชนิดทีพบมากอนัดบัสามคือ ฉลามกบ (Chiloscyllium griseum) มีขนาดความยาว

ตลอดตวัอยู่ในช่วง 42.00-81.00 เซนติเมตร มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละ9.80 จากปลาฉลามทีพบทงัหมด 

ชนิดทีสํารวจพบน้อยทีสุดคือฉลามกบลาย (Chiloscyllium indicum) มีขนาดความยาวตลอดตัวอยู่

ในช่วง 35.00-60.00 เซนติเมตรมีจาํนวนคิดเป็นร้อยละ 3.77 จากปลาฉลามทีพบทงัหมด  

 ปลาฉลามลาย ฉลามเสือ หรือเสือทะเล มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Chiloscyllium punctatum 

Muller & Henle, 1838  ชือสามญัวา่ Brown-banded bamboo shark มีลกัษณะลาํตวัรูปร่างยาว หัวแบน

ทู่ ปากเล็กอยูด่า้นล่าง ริมฝีปากล่างหนา ตาเลก็ มีปุ่ มเนือขา้งจมูกยดืยาวเป็นเส้น มีร่องจมูก ครีบหลงั

สองอนัอยูค่่อนไปทางส่วนหาง ตวัเตม็วยัลาํตวัเป็นสีนาํตาลอ่อน ไม่มีลาย แต่ในระยะวยัก่อนเจริญ

พนัธุ์มีแถบนาํตาลเขม้ขวางทีลาํตวัพาดจากหวัถึงปลายหาง ออกลูกเป็นไข่ ฝักไข่มีลกัษณะกลม พบ

ทวัไปตามพืนทะเลบริเวณนาํตืนริมชายฝัง ในเขตนาํขึนนาํลงจนถึงนาํลึก ตงัแต่ระดบันาํ -  เมตร 
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กินปลาเลก็และสัตวน์าํอนืๆ เป็นอาหาร เนือปลามีกลินคาวใช้บริโภคสดหรือทาํปลาเค็มตากแหง้ (รูป

ที ) 

 
 

รูปที 2  ฉลามในวงศ ์Hemiscylliidae ณ ท่าเทียบเรือทีเก็บรวบรวมจากเรือประมงในแต่ละลาํ 

 บริเวณท่าเทียบเรือขององคก์ารสะพานปลาสงขลา ก่อนส่งโรงงานแปรรูป 

 

       
                                              A                                                                         B 

รูปที 3  ฉลามกบลาย หรือฉลามเสือ (Chiloscyllium punctatum)  A ในระยะวยัก่อนเจริญพนัธุ์มีแถบ 

 สีนาํตาลเขม้ขวางทีลาํตวั  B ตวัเตม็วยัลาํตวัเป็นสีนาํตาลอ่อน ไม่มีแถบขวาง 

 2. วงศ์ Stegostomatidae (Zebra sharks) เป็นกลุ่มปลาฉลามลายเสือดาว ซึงมีขนาดปาน

กลางถึงค่อนขา้งใหญ่ ชอบอาศยัอยู่พืนทอ้งทะเล พบอาศยัอยู่ทวัไปตามชายฝังทะเล ทีระดบันาํ -  

เมตร ออกลูกเป็นไข่ มี นิสัยเฉือยไม่ เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ปลาในวงศ์นีพบเพียง 1 ชนิดคือ 

Stegostoma fasciatum มีขนาดความยาวตลอดตวัทีพบอยู่ในช่วง 98.00-220.00 เซนติเมตร คิดเป็นร้อย

ละจากปลาฉลามทงัหมดทีพบ เท่ากบั 1.26  

 ปลาฉลามลายเสือดาวมีชือวิทยาศาสตร์ว่า Stegostoma fasciatum Hermann, 1783 ชือ

สามญัวา่ Zebra shark มีลกัษณะลาํตวัค่อนขา้งกลมรูปร่างยาว หัวทู่ ปากเลก็อยู่ดา้นล่างของลาํตวั หาง

เรียวยาว ครีบหูทงัสองขา้งกวา้งใหญ่ ครีบหลงัอนัทีสองเลก็กวา่อนัแรกมาก ครีบหางยาวมากประมาณ
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ครึงหนึงของความยาวจากหัวจดปลายหาง ด้านหลงัมีสันเป็นแนวจาํนวน  แถว ฟันกลมแบบฟัน

นกแกว้ สีของปลาฉลามเสือดาวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามอายุและขนาด สีลาํตวัปกติเป็นสีนาํตาล

ไหม ้และมีแถบจุดสีดาํพาดตงัแต่หัวจดหาง ออกลูกเป็นไข่ กินปลาเล็กและสัตวน์ําอืนๆ เป็นอาหาร 

เนือปลาใชบ้ริโภคสด ทาํปลาหวาน ทาํลูกชิน หรือทาํปลาเคม็ตากแห้ง (รูปที ) 

 

 
  รูปที 4  ฉลามลายเสือดาว (Stegostoma fasciatum) ณ ท่าเทียบเรือขององคก์ารสะพานปลา 

                          สงขลา 

 3. วงศ์ Alopiidae (Thresher sharks) เป็นกลุ่มปลาฉลามหางยาวหรือฉลามสีนําเงิน ซึง

เป็นปลาฉลามขนาดค่อนขา้งใหญ่ พบอาศัยอยู่ในทะเลเปิดตงัแต่ไหล่ทวีปไปจนถึงนําลึกกว่า  

เมตร ออกลูกเป็นตวัชนิดฟักไข่ภายในตวั (Ovoviviparous) ออกลูกครังละ -  ตวั กินปลาฝูง กุง้ และ

ปลาหมึกเป็นอาหาร ในน่านนําไทยมีรายงานว่าพบ 2 ชนิด ในการศึกษาครังนีพบเพียง 1 ชนิด คือ 

ฉลามหายาว (Alopias vulpinus ) มีขนาดความยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 130-322 เซนติเมตร คิดเป็นร้อย

ละจากปลาฉลามทงัหมดทีพบ เทา่กบั 2.26  (รูปที 5) 

 4. วงศ์ Hemigaleidae เป็นพวกปลาฉลามหนู ซึงเป็นปลาฉลามขนาดเล็กถึงขนาด

ค่อนข้างใหญ่  พบในน่านนําไทย 4 ชนิด ในการศึกษาครังนีพบทัง 4 ชนิดคือ Chaenogaleus 

macrostoma, Hemigaleus microstoma, Hemipristis  elongatus และ Paragaleus tengi  มีขนาดความ

ยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 30-180 ซม. (อนุวฒัน์ และอมรา, ) ในการศึกษาครังนีพบเพียง 1 ชนิด คือ 

ฉลามหนู (H. elongates) มีขนาดความยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 84-90 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 

จากปลาฉลามทีพบทงัหมด (รูปที 6) 
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 รูปที 5  ฉลามหางยาว (Alopias vulpinus ) 

 

 
 รูปที 6  ฉลามหนู (Hemipristis  elongates) ณ ท่าเทียบเรือขององคก์ารสะพานปลาสงขลา 

 

 5. วงศ์ Carcharhinidae เป็นพวกปลาฉลามหูดาํ ซึงเป็นปลาฉลามทีมีขนาดเล็กจนถึง

ขนาดใหญ่ ในน่านนําไทยมีรายงานว่าพบทังหมด 22 ชนิด (อนุวัฒน์ และอมรา, ) แต่ใน

การศึกษาในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครังนีพบมีเพียง 7 ชนิด คือ ฉลามเสือ (Galeocerdo cuvier) มี

ขนาดความยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 97.00-210.00 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  จากปลาฉลามทีพบ

ทังหมด  ฉลามหูดํา (Carcharhinus sorrah) มีขนาดความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 40.00-145.00 

เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  จากปลาฉลามทีพบทงัหมด (รูปที7) ฉลามหัวบาตร (Carcharhinus 

leucas) มีขนาดความยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 62.00-110.00 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  จากปลา

ฉลามทีพบทงัหมด  ฉลามจมูกโต (Carcharhinus altimus) มีขนาดความยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 67.00-

100.00 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  จากปลาฉลามทีพบทังหมด  ฉลามหูดํา (Carcharhinus 
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melanopterus) มีขนาดความยาวตลอดตวัอยู่ในช่วง 35.00-124.00 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  จาก

ปลาฉลามทีพบทงัหมด ฉลามหูดาํใหญ่ (Carcharhinus amblyrhynchos) มีขนาดความยาวตลอดตวัอยู่

ในช่วง 68.00-95.00 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  จากปลาฉลามทีพบทังหมด และฉลามหูดํา 

(Carcharhinus amblyrhynchoides) มีขนาดความยาวตลอดตวั .  เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  

จากปลาฉลามทีพบทงัหมด (รูปที8) 

 

 
 รูปที 7  ฉลามหูดาํ หรือ ฉลามครีบดาํ (Carcharhinus sorrah) 

 

 
            รูปที 8  ฉลามหูดาํ (Carcharhinus amblyrhynchoides) 

 6. วงศ์ Scyliorhinidae เป็นพวกปลาฉลามแมว (Cat sharks) ซึงเป็นปลาฉลามขนาดเล็ก มี

รูปร่างคลา้ยกบัปลาฉลามกบ พบในน่านนาํไทย 3 ชนิด  แต่ในการศึกษาครังนีพบเพียง 1 ชนิด คือ 

ฉลามลายหินอ่อน (Atelomycterus marmoratus) มีขนาดความยาวตลอดตวัทีพบอยูใ่นช่วง 47.00-

69.00 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  จากปลาฉลามทพีบทงัหมด (รูปที 9) สาํรวจพบ ณ ท่าเทียบเรือ

จงัหวดัสงขลา และปัตตานี 
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               รูปที 9  ฉลามลายหินออ่น (Atelomycterus marmoratus) 

 

 7. วงศ์ Sphyrnidae เป็นพวกฉลามหัวค้อน (Hammerhead sharks) ในน่านนําไทยมี

รายงานว่าพบทงัหมด 5 ชนิด แต่จากการตรวจสอบเอกสารของ Carpenter and Niem (1998) พบว่า

ชนิด Sphyrna tudes เป็นชือพ้องของ S. mokarran  ดังนันในน่านนําไทยจึงพบเพียง 4 ชนิด  ใน

การศึกษาครังนีพบชนิดเดียว คือ ปลาฉลามหัวคอ้นสีนําเงิน หรืออ้ายแบ ้(Sphyrna lewini) มีขนาด

ความยาวตลอดตวัอยูใ่นช่วง 26.00-180.00 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ .  จากปลาฉลามทีพบทงัหมด 

(รูปที 10) 

 ผลการศึกษาในครังนี พบปลาฉลามในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง พบทังหมด 7 วงศ์ 8 

สกุล 16 ชนิด โดยพบว่าจาํนวนวงศ ์สกุล และชนิดนอ้ยกว่าทีอนุวฒัน์ และอมรา (2545) รายงานไวว้่า

ในน่านนาํไทยพบ 14 วงศ ์24 สกุล 50 ชนิด ซึงน่านนาํไทยรวมฝังอ่าวไทย และฝังทะเลอนัดามนั 

 
               รูปที 10  ฉลามหัวคอ้น หรืออา้ยแบ ้(Sphyrna lewini) 
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ตารางที 1  ชนิดของปลาฉลามทีพบในฝังอ่าวไทย บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จากการสาํรวจในปี พ.ศ.2547 
 

No. Thai name Family / Scientific name TL. (cm) N % Sampling site 

  1. Hemiscylliidae     

1 ฉลามกบลาย  Chiloscyllium indicum 35.00-60.00 15 3.77 Songkhla 

2 ฉลามกบ Chiloscyllium griseum 42.00-81.00 39 9.80 Songkhla 

3 ฉลามกบลายเสือ

นาํตาล 
Chiloscyllium plagiosum 45.00-100.00 64 16.08 Songkhla 

4 ฉลามกบ Chiloscyllium punctatum 40.00-94.00 116 29.15 Songkhla 

  2. Stegostomatidae     

1 ฉลามเสือดาว Stegostoma fasciatum 98.00-220.00 5 1.26 Songkhla 

  3. Alopiidae     

1 ฉลามหางยาว Alopias vulpinus 130.00-322.00 9 2.26 Songkhla 

  4. Hemigaleidae     

1 ฉลามหนู Hemipristis elongatus 84.00-90.00 4 1.01 Songkhla 

  5. Carcharhinidae     

1 ฉลามเสือ  Galeocerdo cuvier 97.00-210.00 5 1.26 Songkhla 

2 ฉลามหูดาํ Carcharhinus sorrah 40.00-145.00 18 4.53 Songkhla 

3 ฉลามหวับาตร Carcharhinus leucas 62.00-110.00 14 3.52 Songkhla 

4 ฉลามจมูกโต Carcharhinus altimus 67.00-100.00 8 2.01 Songkhla 

5 ฉลามหูดาํ Carcharhinus melanopterus 35.50-124.00 34 8.54 Songkhla 

6 ฉลามหูดาํใหญ่ Carcharhinus amblyrhynchos 68.00-95.00 12 3.02 Songkhla 

7 ฉลามหูดาํ Carcharhinus amblyrhynchoides 120.00 1 0.25 Songkhla 

  6. Scyliorhinidae     

1 ฉลามลายหินอ่อน Atelomycterus marmoratus 47.00-69.00 15 3.77 Songkhla 

  7. Sphyrnidae     

1 ฉลามหัวคอ้น Sphyrna lewini 26.00-180.00 39 9.80 Songkhla 
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2. ความสมบูรณ์เพศของปลาฉลามจากการสุ่มตัวอย่าง 

 จากตัวอย่างปลาฉลามจํานวน 385 ตัว เป็นปลาฉลามทังหมด 16 ชนิด มีค่าความ

สมบูรณ์เพศ ดงันี (ตารางที 2) 

ตารางที 2  ค่าร้อยละของระยะสมบูรณ์เพศของปลาฉลามจากการสุ่มตวัอยา่ง ณ ท่าเทียบเรือประมง  

                  ในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี  

เดือน ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง 
ความยาวตลอดตวั 

(เซนติเมตร) 

ระยะสมบูรณ์เพศ   

(เปอร์เซ็นต)์ 

    ผู ้ เมีย รวม ผู ้ เมีย ผู ้ เมีย 

ม.ค.-  At. marmoratus 1 2 3 60.00 55.00 0.00 100 

 Ca. amblyrhynchos 1 - 1 80.00 - 0.00 - 

 Ca. melanopterus 3 3 6 55.33 101.33 0.00 0 

 Ca. sorrah 2 1 3 80.50 90.00 50.00 0 

 Ch. griseum 4 2 6 68.00 76.25 0.00 100 

 Ch. indicum 3 5 8 42.50 58.60 70.00 50.00 

 Ch. plagiosum 6 3 9 72.58 70.00 33.34 0.00 

 Ch. punctatum 16 5 21 74.38 62.80 37.50 40.00 

  Sp. lewini 4 7 11 69.63 67.53 25.00 14.29 

มี.ค.-  Al. vulpinus 1 1 2 210.00 322.00 0.00 100 

 At. marmoratus 2 2 4 54.50 59.00 0.00 100 

 Ca. amblyrhynchos 2 1 3 78.00 95.00 0.00 100 

 Ca. amblyrhynchoides 1 - 1 120.00 - 100 - 

 Ca. altimus 2 - 2 93.50 - 50.00 - 

 Ca. leucas 2 - 2 83.50 - 0.00 - 

 Ca. melanopterus 3 3 6 76.00 109.67 33.34 33.34 

 Ca. sorrah 3 3 6 94.33 107.33 33.34 66.67 

 Ch. indicum 4 3 7 52.10 55.20 100 0 

 Ch. griseum 4 2 6 65.38 67.50 0.00 100 

 Ch. plagiosum 6 3 9 73.50 65.67 33.34 33.34 

 Ch. punctatum 14 7 21 78.07 78.29 35.72 85.72 

 He. elongatus 0 2 2 - 87.00 - 100 

 Sp. lewini 4 7 11 78.38 105.57 25.00 57.15 

 St. fasciatum 1 - 1 180.00 - 0.00 - 
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มิ.ย-  Al. vulpinus 2 - 2 247.50 - 100 - 

 At. marmoratus 1 2 3 60.00 61.50 100 100 

 Ca. amblyrhynchos 2 - 2 77.50 - 100 - 

 Ca. altimus 2 - 2 88.00 - 50.00 - 

 Ca. leucas 3 2 5 91.33 87.25 66.67 100 

 Ca. melanopterus 4 5 9 88.38 97.00 100 80.00 

 Ca. sorrah 2 1 3 82.00 94.00 100 100 

 Ch. griseum 7 4 11 68.93 63.75 42.86 100 

 Ch. plagiosum 13 7 20 70.92 68.29 38.47 85.72 

 Ch. punctatum 16 15 31 80.50 74.40 68.75 73.34 

 Ga. cuvier 1 - 1 112.50 - 0.00 - 

 He. elongatus - 2 2 - 86.50 - 100 

 Sp. lewini 1 5 6 87.00 88.40 100 80.00 

  St. fasciatum - 1 1 - 98.00 - 100 

ก.ย.-  Al. vulpinus 3 2 5 151.67 232.50 100 100 

 At. marmoratus 2 3 5 55.50 56.67 100 100 

 Ca. amblyrhynchos 3 3 6 75.67 78.00 100 100 

 Ca. altimus 2 2 4 88.00 82.50 50.00 50.00 

 Ca. leucas 4 3 7 86.25 83.33 40.00 100 

 Ca. melanopterus 6 7 13 86.67 94.43 100 100 

 Ca. sorrah 4 2 6 81.00 87.00 50.00 100 

  Ch. griseum 7 9 16 62.14 63.89 71.43 88.89 

 Ch. plagiosum 16 10 26 65.69 75.80 25.00 100 

 Ch. punctatum 23 20 43 80.26 73.83 73.92 70.00 

 Ga. cuvier 3 1 4 146.67 100.00 66.67 100 

 Sp. lewini 2 9 11 87.00 88.67 100 77.78 

 St. fasciatum 1 2 3 220.00 140.00 0 100 

 

 ปลาฉลามกบ (Chiloscyllium punctatum)  แยกเป็นปลาเพศผู ้69 ตวั และเพศเมีย 47 ตวั  

มีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง  40.00-94.00 ซม. (69.04+13.00 ซม.) นําหนักตัว 164-3,500 กรัม 

(1,482.41+764.61 กรัม) พบปลาทีมีความสมบูรณ์เพศในทุกครัง แสดงว่าปลาชนิดนีอาจจะมีการผสม

พนัธุ์และวางไข่ตลอดทังปี แต่วางไข่ได้ครังละไม่เกิน 5 ฟอง พบไข่ทีมีเปลือกแลว้ (egg case) 2-3 

ฟองในมดลูกของปลาเพศเมียจาํนวน 10 ตวั ขนาดเล็กสุดทีสมบูรณ์เพศของทงัปลาเพศผูแ้ละเพศเมีย 
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เท่ากบั 60 ซม. ซึงมีขนาดเล็กกว่าที Compagno (2001) รายงานไวว้่า ขนาดทีสมบูรณ์เพศของปลาเพศ

ผู ้ประมาณ 68-76 ซม. และเพศเมีย เท่ากบั 62.9 ซม. ส่วนขนาดความยาวสูงสุด เท่ากบั 105 ซม. และ

ขนาดหลงัจากฟักออกจากไข่ ประมาณ 13-17 ซม. (รูปที 11) 

 

                   A. ระยะสมบูรณ์เพศของปลาเพศผู ้                         B. ระยะสมบูรณ์เพศของปลาเพศเมีย 

รูปที 11  ระยะสมบูรณ์เพศของระบบสืบพนัธุ์ในปลาฉลามกบชนิด Chiloscyllium punctatum 

 

 ปลาฉลามกบ (Chiloscyllium griseum) แยกเป็นปลาเพศผู ้22 ตัว และเพศเมีย 17 ตัว มี

ความยาวตลอดตัวอยู่ใน ช่วง 42.00-81.00 ซม. (63.00 + 7.48 ซม.) นําหนัก ตัว  600-1,780 กรัม 

(1,306.00 + 287.30 กรัม) ไดต้วัอย่างในเดือนมกราคม และมีนาคม 2547 ส่วนใหญ่เป็นปลาทีสมบูรณ์

เพศแล้ว ตวัอย่างปลาในเดือนมีนาคม 2547 พบไข่ทีมีเปลือก 1 ฟองในมดลูกของปลาเพศเมียขนาด

ความยาวตลอดตัว 63 ซม. ขนาดเล็กสุดทีสมบูรณ์เพศของปลาเพศผูแ้ละเพศเมีย เท่ากบั 60 และ 63 

ซม. ตามลาํดบั ซึงมีขนาดใหญ่กว่าที Compagno (2001) รายงานไวว้่า ขนาดทีสมบูรณ์เพศของปลา

เพศผู ้ประมาณ 45-55 ซม. และขนาดความยาวสูงสุด เท่ากบั 77 ซม.(รูปที 12) 

 

 

                    A. ระยะสมบูรณ์เพศของปลาเพศเมีย               B. ถุงไข่ทีปล่อยออกมาแลว้ (Egg case)  

รูปที 12  ระยะสมบูรณ์เพศของระบบสืบพนัธุ์ในปลาฉลามกบเพศเมียชนิด Chiloscyllium griseum 

clasper 

testes 

egg case 

ovaries 
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3. การประมงปลาฉลามบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 3.1 เรือประมงอวนลาก และผลจบัปลาฉลาม 

 ปลาฉลามแมว้า่จะไม่ใช่สัตวน์าํเป้าหมายหลกัในการทาํการประมงอวนลาก แต่ก็พบว่า

เครืองมืออวนลากนนัสามารถจบัปลาฉลามไดม้ากทีสุด เมือเปรียบเทียบกบัเครืองมือประมงชนิดอืน ๆ 

ดงันนัในการศึกษาครังนีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติการประมงอวนลากตลอดทงัปี โดยไดรั้บความ

เอือเฟือขอ้มูลดงักล่าวจากท่าเทียบเรือประมงขององคก์ารสะพานปลาสงขลา ซึงส่วนใหญ่เป็นขอ้มูล

จากเรือประมงอวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากแคระ ดงันี 

 1. เรือประมงอวนลากคู่ (pair trawler; PT) เป็นเรือไมข้นาดความยาว 16-22 เมตร ทาํ

การประมงห่างฝังโดยใชเ้รือ 2 ลาํในการลากอวน ใชเ้วลาประมาณ 8-15 วนั มีแรงงานประมง 15-20 

คน  สามารถลงอวนไดว้นัละ 4-5 ครัง/วนั (hual/day) ใชเ้วลาในการลากอวนประมาณ 3-4 ชวัโมง/ครัง 

สัตวน์าํเป้าหมายเป็นพวกปลาหนา้ดิน สามารถจบัสัตวน์าํไดป้ระมาณ 6,000-35,000 กิโลกรัม/เทียว  

 2. เรือประมงอวนลากแผน่ตะเฆ่  (otter board trawler; OBT) เป็นเรืออวนลากเดียว 

ส่วนใหญ่เป็นเรือไมข้นาดความยาว 18-22 เมตร ทาํการประมงทาํการประมงห่างฝัง ใชเ้วลาประมาณ 

10-30 วนั ถา้ทาํประมาณ 10 วนั จะนาํสัตวน์าํกลบัมาขึนท่าเอง แต่ถา้อยู่นานถึง 30 วนั จะมีเรือแม่ไปขน

ถ่ายมาจากกลางทะเล มีแรงงานประมง 12-15 คน สามารถลงอวนไดว้นัละ 4-5 ครัง/วนั ใชเ้วลาในการ

ลากอวนประมาณ 3-4 ชวัโมง/ครัง สัตวน์าํเป้าหมายเป็นพวกปลาหนา้ดิน สามารถจบัสัตวน์าํได้

ประมาณ 2,000-15,000 กิโลกรัม/เทียว 

 3. เรือประมงอวนลากแคระ (beam trawler; BT) เป็นเรือไมท้ีมีขนาดตาํกวา่ 14 เมตร ที

ใชอ้วนลากเดียวขนาดเลก็ ทาํการประมงใกลฝั้งเฉพาะเวลากลางคืน 5-8 วนั มีแรงงานประมง 3-5 คน 

สามารถลงอวนไดว้นัละ 2 ครัง/วนั ใชเ้วลาในการลากอวน 4-5 ชวัโมง/ครัง สัตวน์าํเป้าหมายเป็นพวก

ปลาหนา้ดิน และกุง้ สามารถจบัสัตวน์าํไดป้ระมาณ 5,000-3,500 กิโลกรัม/เทียว 

 จากขอ้มูลปริมาณการจบัสัตวน์าํจากเครืองมืออวนลากคู่ อวนลากแผน่ตะเฆ่ และอวน

ลากแคระทีรวบรวมไดจ้ากเรือทาํการประมงจาํนวน ,  ลาํ พบปลาฉลามและปลากระเบนถูกจบัได้

นอ้ยมากในองคป์ระกอบสัตวน์าํทงัหมด จาํนวน 78,069 และ 281,560 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละเท่ากบั 

0.34 และ 1.50 ตามลาํดบั โดยปลาฉลามถูกจบัไดจ้ากเครืองมืออวนลากแผน่ตะเฆ่มากทีสุด รองลงมา

คือ อวนลากคู่ และอวนลากแคระ คิดเป็นร้อยละ 96.00  2.50 และ 1.50 ตามลาํดบั  

 

4. การใช้ประโยชน์จากปลาฉลามในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 จากการสาํรวจ พบวา่ฉลามทีจบัมาไดน้นัส่วนใหญ่จะนาํไปใชป้ระโยชน์ทงัหมด เช่น เนือใช้

เพอืการบริโภค หรือแปรรูปเป็นเนือตากแห้ง ส่วนครีบต่าง ๆ (หูฉลาม) จะตากแหง้ขายพอ่คา้คนกลางเพอื

นาํไปแปรรูปใชบ้ริโภคต่อไป ราคาซือขายปลาฉลามทงัตวัทีบริเวณท่าเทียบเรือ จงัหวดัสงขลา ราคาทงัตวั
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อยูใ่นช่วง 15-60 บาท ต่อ กิโลกรัม ขึนอยู่กบัชนิดของปลาฉลาม แยกเป็นพวกปลาฉลามกบ (วงศ ์

Hemiscyllidae) ปลาฉลามหนู (วงศ์ Carcharhinidae) และปลาฉลามขนาดใหญ่ (ความยาวตลอดตวั 

1.5 เมตรขึนไป) สาํหรับเนือทแีปรรูปเป็นเนือเค็มตากแหง้ ราคากิโลกรัมละ 150 บาท (รูปที 13) ในส่วน

ของครีบต่างๆทีเรียกวา่หูฉลามนนั ราคาทีตากแหง้แลว้อยูใ่นช่วง 500-20,000 บาท ต่อ กิโลกรัม (รูปที 14) 

  การบริโภคเนือฉลามในรูปเนือปลาเคม็ตากแห้งส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเป็นประชากรใน

จงัหวดัทีติดชายทะเล และ จงัหวดัใกลเ้คียง ตลอดจนส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่นประเทศมาเลเซีย 

และประเทศพม่า 

 นอกจากนีปลาฉลามทงัตวัทีมีสภาพสมบูรณ์ และมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั สามารถนาํมา

สตฟัฟ์ได ้ ส่วนฟันและขากรรไกรของปลาฉลาม โดยเฉพาะปลาทีมีขนาดใหญ่ยงันาํมาตากแหง้เพือ

นาํมาเป็นของทีระลึก เช่น จีสร้อยคอ พวงกุญแจ และของแต่งบา้น ขายตามร้านของทีระลึกทีมีอยู่

ทวัไป โดยปลาสตฟัฟ์มีราคาตงัแต่ 150-2,000 บาท ฟันมีราคาตงัแต่ซีละ 20-1,000 บาท และ

ขากรรไกรมีราคาตงัแต่ 150-3,000 บาทแลว้แต่ขนาดและความสมบูรณ์ของตวัสินคา้ (รูปที 15) 

 

 

 

 

  
 

รูปที 13  เนือปลาฉลามชนิดต่างๆ นาํมาแปรรูปเป็นเนือเคม็ตากแหง้ 
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รูปที 14  ส่วนของครีบต่างๆ ทีเรียกว่าหูฉลามนาํมาตากแหง้ก่อนส่งจาํหน่าย 

 

  

รูปที 15  ฟันและขากรรไกรทีวางขายตามร้านขายของทีระลึกในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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