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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) เปนหนวยงานในสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กรมประมง  มีภารกิจ
หลักทางดานการประมงทะเล  ในดานการศึกษา  สำรวจ  วิจัย  การพัฒนา และการตรวจสอบรับรอง
แหลงประมงบริเวณพ้ืนที่อาวไทยตอนลาง  เพ่ือพัฒนาการประมงทะเลใหมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน 
อันจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้นของชาวประมง 

“รายงานประจำป 2554”ไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ 2554  ของศนูยฯ  
ทั้งในสวนของภารกิจหลักและงานท่ีไดรับมอบหมายบรรลุตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว  โดยในรายงานมี
เนื้อหาเก่ียวกับการดำเนินงานดานตางๆ ทั้งทางดานการบริหารและงานธุรการ งานวิชาการ ไดแก 
งานวิจัยดานการสำรวจและประเมินทรัพยากรประมงทะเล   ดานชีวประวัติสัตวทะเล  และดานการ
พัฒนาแหลงประมง งานโครงการภายใตแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย รวมทั้งงานบริการแก
ชาวประมงและผูมีสวนเก่ียวของ   

ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามรายงานฉบับนี้ เกิดจากความรวมมือ รวมแรง รวมใจของ
เจาหนาที่ทุกฝาย จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย  และหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอหนวยงานตางๆ ของกรมประมง และสวนราชการที่เก่ียวของ ตลอดจนผูสนใจนำไปใช
ประโยชนตอไป 

 
 
 
         (นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก) 
       ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
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             ในปงบประมาณ 2532 กรมประมงไดจัดตั้งศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัด
สงขลา สังกัดกองประมงทะเล ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรมประมงตาม

นโยบายของรัฐบาล และไดมีการเปลี่ยนชื่อใหม
เปน “ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาว
ไทยตอนลาง (สงขลา)” สังกัดสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
 
สถานที่ตั้ง:  สำนักงาน เลขท่ี 79/1 ถนนวิเชียร
ชม ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
รหั ส ไป รษณี ย  90000 โท รศัพ ท  074-
312595, 074-325814 โทรสาร 074-
312495 www.smdec.com 
       
บานพกัราชการ : ตั้งอยูเลขที่ 1/63-89 หมู   

                                  ที่  3   ตำบลเขารูปชาง  อำเภอเมือง  จังหวัด 
                                  สงขลา  90000 
 
 

 
รายนามผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

 ชื่อ – นามสกุล                         ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง  
1. นายสมศักดิ์  ปราโมกขชุติมา       พ.ศ. 2532-2540    
2. นายมณฑล  เอี่ยมสอาด      พ.ศ. 2541-2546 
3. นายมาโนช  รุงราตรี        พ.ศ. 2546-2549 
4. นางสาวไพเราะ  กนกลัคนา      พ.ศ. 2549-2550 
5.  นายวุฒชิัย วังคะฮาต      พ.ศ. 2551-2554 
6. นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก      พ.ศ.2554-ปจจุบัน 
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1.  สำรวจ ศึกษา คนควา ทดลองและวิจัยทรัพยากรประมงทะเล การทำประมง แหลงประมง 

และสิ่งแวดลอมทางการประมงทะเล เพ่ือประโยชนในการบริหารและจัดการการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรประมงทะเล อยางสูงสุดและย่ังยืน 

2.  พัฒนาแหลงประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวทะเลไมใหอยูในสภาพเสื่อมโทรม 
3. พัฒนาการจัดการประมงชายฝง ใหมีการทำประมงอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมทำลายพันธุ

สัตวน้ำและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ 

 
พื้นที่รับผิดชอบเขตชายฝงทะเลยาว  555  กิโลเมตร   บริเวณ 4  จังหวัดภาคใต  คือ จังหวัด

นครศรีธรรมราช   สงขลา  ปตตานี  และนราธิวาส        รวมพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  60,000  ตาราง
กิโลเมตร มีสถานีสำรวจและติดตามสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำ และคุณภาพน้ำ จำนวน 23 สถานี 
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            การแบงสวนราชการของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ตามลักษณะงาน 
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก 
ผูอำนวยการศนูยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 
 

 
 
 

 
 

 

 นางสุปรีญา  พันธุรัตน                                                                                   นายวิรัตน สนิทมจัโร                                  
  หัวหนางานธุรการ                                                                                  หัวหนากลุมงานสำรวจและวิเคราะห                                                                                                                            
              สภาวะทรัพยากรและการประมง 
     
 
 
 
 
 
 
 

                                            

                              นายสมชาย  วิบุญพนัธ                     นางสาววราภรณ เดชบุญ   
                     หัวหนากลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล       หัวหนากลุมงานพัฒนาแหลงประมง            
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งานธุรการ 
     มี หน าที่ รั บ ผิดชอบในการป ฏิบั ติ งานต างๆ  อัน เป น

สวนประกอบสำคัญทางด านบริหาร ไดแก  งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ-ครุภัณฑ งานธุรการทั่วไป 
งานบุคคล งานแผนงานและติดตาม 

กลุมงานสำรวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง 
       มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทรัพยากรสัตวน้ำชนิด

ที่สำคัญทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบชนิด ขนาด  
ปริมาณความชุกชุม การแพรกระจาย อัตราการจับตอพ้ืนที่    
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชุกชุม  ศึกษาและวิเคราะหปจจัย
สิ่ งแวดลอมท่ี เก่ียวของกั บการประมง  ศึกษา วิ เคราะห  
ตรวจสอบ วิจัย โครงสรางของประชากรเฉพาะแหลง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร  การจำแนกประชากร ประเมิน
สภาวะทรัพยากรสัตวน้ำและการประมงในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพื่อการใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและย่ังยืน และเปนแนวทางในการบริหารและการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงได
อยางถูกตองและเหมาะสม  

กลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล  
มีหนาที่ศึกษา วิจัย ชีววิทยาของสัตวน้ำ ชนิดที่สำคัญ

ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพื่อทราบข้ันตอนการพัฒนา
จากไข ระยะวัยออน จนถึงขนาดท่ีเปนพอแมพันธุ ศึกษาแหลง
วางไข ฤดูวางไข พฤติกรรมการวางไข ศึกษา วิเคราะห ชนิด 
ปริมาณ นิสัยในการกินอาหาร โรค และพยาธิสัตวน้ำ อันจะเปน
ประโยชน ในการบริหารและจัดการการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรสัตวน้ำไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

กลุมงานพัฒนาแหลงประมง  
              มีหน า ท่ีศึกษา  วิ เคราะห   วิจัย   สภาวะ
ทรัพยากรสัตวน้ ำและการประมงทะเล  ในพื้ นที่ ที่
รับผิดชอบ ศึกษา ทดลองและพัฒนารูปแบบการจัดสราง
แหลงอาศัยสัตวทะเล ศึกษา สำรวจ และติดตามผ ล ก า ร
ปลอยสัตวนำ้ชนิดที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ และฟนฟูแหลงประมงที่เส่ือมโทรม 
ศึกษา วิจัย และสงเสริมการจัดการประมงทะเล ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   
 
 
 
 



รายงานประจำป 2554 
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

6 

 
 
อัตรากำลังขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และอัตราจางเหมา ของศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ปงบประมาณ 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 68 อัตรา จำแนกเปน
ขาราชการ 23 อัตรา ลูกจางประจำ 14 อัตรา พนักงานราชการ 27 อัตรา และอัตราจางเหมา 4 อัตรา 
โดยขาราชการประกอบดวย นักวิชาการประมง 14 อัตรา เจาพนักงานประมง 7 อัตรา เจาหนาที่
บริหารงานธุรการ 1 อัตรา เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา 
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รวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปดงานวันลองกองจังหวัดนราธิวาส 

ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ในรอบป 2554 
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รวมพิธีปลอยพันธุสัตวน้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2554 
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รวมพิธีปลอยพันธุสัตวน้ำตามโครงการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนของมูลนิธิชัยพัฒนา 
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การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสุขอนามัยเรือและทาเทียบเรือประมง ตามโครงการ IUU Fishing  
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    การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจำแนกแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวในตัวอยางน้ำ
ทะเล” ในระหวางวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม ศพท.สงขลา 
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ปงบประมาณ 2554 ศพท.สงขลา ไดรับอนุมัติงบประมาณรวม 17,054,152 บาท 

จำแนกเปนงบบุคลากร 3,395,020 บาท งบดำเนินงาน 11,834,372 บาท และงบลงทุน 
1,824,760 บาท (ภาพท่ี 1) ดำเนินการภายใตกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม คือ พัฒนาการทำประมงและ
สำรวจแหลงประมง, เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ, สงเสริมอาชีพดานการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนใต, การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติ,ฟนฟูทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา, พัฒนาตามแผนแมบททะเลไทย และสินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน  (ภาพท่ี 2) ผล
การดำเนินงานและการใชจายงบประมาณประจำปดังแสดงในแผนภาพที่ 3 

 
ภาพท่ี 1  งบประมาณประจำป 2554 จำแนกตามหมวดการใชจาย 

 
ภาพท่ี 2  งบประมาณประจำป 2554 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

การใชจายงบประมาณประจำป 2554 
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ภาพที่ 3  การเบิกจายงบประมาณประจำป 2554  
 

ดานงานธุรการและพัสดุ ในรอบป 2554 ศพท.สงขลา ไดมีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบ
ราคา จำนวน  9 รายการ และการจัดซื้อจัดจางรายการอ่ืนๆ การออกใบรับรองทูนา รับรองชนิดสัตวน้ำ 
ทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ และงานอ่ืนๆ ดังแสดงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ 

ทะเบียนรบั 1,398 ฉบับ 

ทะเบียนสง 867 ฉบับ 

รับรองปลาทูนา 265 ฉบับ 

รับรองชนิดสัตวน้ำ 25 ฉบับ 

รับนักศึกษาฝกงาน 6 คน 

งานพัสดุ 

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา จำนวน 9 รายการ 

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีอื่นๆ  จำนวน 545 รายการ 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 
ตามโครงการพฒันาตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ปงบประมาณ 2554 

......................................................…….. 
 

1 กิจกรรมสำรวจเรือประมงทะเล 
 1.1 หนวยงานที่รวมดำเนินการ 
  1) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส และพัทลุง 
  2) สมาคมประมง/ชมรม/กลุมในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี 
  3) องคการบริหารสวนตำบล, กำนัน ผูใหญบานทองที่ 
  4) อาสาประมง 
 1.2 จำนวนเรือท้ังหมดท่ีทำการสำรวจ 14,397 ลำ 
 1.3 จำนวนเรือท่ีทำการติดปายสัญลักษณแลวเสร็จ 14,397 ลำ  
 1.4 จำนวนเรือตามประเภทเครื่องมือ 
  1.) ประเภทเบ็ด จำนวน 436 ลำ 
  2.) ประเภทลอบ จำนวน 1,318 ลำ 
  3). ประเภทโปะ จำนวน 10 ลำ 
  4). ประเภทโพงพาง จำนวน 207 ลำ 
  5). ประเภทอวนติด จำนวน 10,077 ลำ 
  6). ประเภทชอน-ยก จำนวน 79 ลำ 
  7). ประเภทอวนครอบ จำนวน 375 ลำ 
  8). ประเภทอวนรุน จำนวน 158 ลำ 
  9). ประเภทอวนลอมจับ จำนวน 228 ลำ 
  10). ประเภทอวนลาก จำนวน 1,197 ลำ 
  11). เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จำนวน 312 ลำ 

รวมทั้งสิ้น 14,397 ลำ 
 1.5 ระยะเวลาการสำรวจเรือต้ังแตเดือนกุมภาพนัธ  2554 ถึง กันยายน 2554 
 1.6 ขอสรุปผลการจัดประชุมความกาวหนาของการสำรวจเรือประมงทะเล 

1.6.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงคจะขอลดจำนวนเรือเปาหมายที่ทำการสำรวจใน
ครึ่งหลัง (เม.ย.-ก.ย.54) ลงจำนวน 1,000 ลำ จึงสงผลใหจำนวนเรือเปาหมายที่จะสำรวจรวมเทากับ 
3,600 ลำโดยใชฐานการประมาณการจำนวนเรือของแตละอำเภอเปนเกณฑ โดยมีปญหาในพื้นที่ คือ  

- เรือประมงตางถิ่นมาก 
- มีการซ้ือขายเรือแตไมไดโอนใหถูกตอง 
- เรือประมงผิดกฎหมาย 
- เลิกทำการประมงแลวแตยังมีเรอือยูในครอบครอง  

รายงานความกาวหนา/ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ในรอบปงบประมาณ 2554 
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1.6.2 จังหวัดนราธิวาส จำนวนเรือเปาหมาย 800 ลำ คาดวานาดำเนินการสำรวจได
ครบถวนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ไมมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.6.3 จังหวัดปตตานี จำนวนเรือเปาหมายรวม 3,700 ลำ จากการประเมินของสนง. 
ประมงจังหวัดปตตานี คาดวาจำนวนเรือจริง นาจะต่ำกวาเปาหมาย 600 ลำ ปญหาในการดำเนินงานคือ 
ความไมสงบในพื้นที่ 

1.6.4 จังหวัดพัทลุง จำนวนเรือเปาหมายรวม 1,800 ลำ  ค าด ว าน าจะมี จ ำน วน เรื อ
มากกวาเปาหมายประมาณ 150 ลำ จึงประสงคจะขอแผนปายติดเรือเพื่อรองรับการสำรวจเพิ่มเติมใน
สวนนี้ ไมมีปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1.6.5 จังหวัดสงขลา จำนวนเรือเปาหมารวม 5,000 ลำ  คาด ว าน า จะมี จ ำน วน เรือ
มากกวาเปาหมาย เน่ืองจากมีการสำรวจครอบคลุมทุกประเภทรวมถึงพ้ืนที่ในทะเลสาบดวย พรอมทั้ง
เสนอใหจัดงบประมาณเพ่ืออบรมชาวประมงและแกนนำ  
 1.7 ปญหาและอุปสรรค 
        1.7.1 การติดตั้งแผนปายรองรับการสำรวจไมครับทุกลำ ชาวประมงบางรายไมไดติดตั้ง 
        1.7.2 การสำรวจอาจจะไมครอบคลุมครบถวนเรอืทุกลำโดยเฉพาะเรอืพาณิชยขนาดใหญ 
ที่ออกทำการประมง/เขาทาตางถ่ิน, เรือที่ใชเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมาย, เรือที่ไมมีอาชญาบัตร 
 1.8 รูปภาพประกอบกิจกรรมสำรวจเรือ 
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ภาพท่ี 1  การปฏิบัติงานรวมสำรวจเรือประมงทะเลและติดตั้งปายรองรบัการสำรวจ จ.นราธิวาส และนครศรีธรรมราช 
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ภาพที่ 2  การปฏิบัติงานรวมสำรวจเรอืประมงทะเลและติดตั้งปายรองรับการสำรวจ จ.นครศรีธรรมราช 
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ภาพท่ี 3  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความกาวหนาของการสำรวจเรือประมงทะเล 
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ภาพที่ 4  การนำเสนอความกาวหนาการสำรวจเรือประมงทะเลในภาพรวม และรายจังหวัด 

2. กิจกรรมพัฒนาองคกร/ชาวประมง เพื่อการจัดการประมงทะเล 
 2.1 การจัดอบรมเจาหนาที่กรมประมง หลักสูตรเสริมสรางความรูความเขาใจในการอนุรักษและ 
                จัดการทรัพยากรประมง  
  2.1.1 วันท่ีจัดอบรม  วันท่ี 28-29 เมษายน  2554 
  2.1.2 หัวขอวิชาที่อบรม 

1) การบริหารการจัดการทรัพยากรประมงทะเล และสิ่งแวดลอมทางกรมประมง  
2) มาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ กฎหมายกรมประมง และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ  
3) การใชทรัพยากรประมงอยางรับผิดชอบ แนวทางการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและ

การประมง การทำการประมงในทองถิ่น และแนะนำเครื่องมือประมงทะเล  
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4) การจัดการทรัพยากรประมงโดยใชขอมูลดานการประเมินและสภาวะทรัพยากร
ประมง 

5) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชนท่ีเปนตนแบบ  

 
 2.1.3  รายงานผลจัดฝกการอบรม 
        ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลางไดจัดอบรมใหแกขาราชการและ
เจาหนาท่ีของกรมประมงที่ดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเล ในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส โดยมีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 26 คน เปนเพศชาย จำนวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 85 และมีเพศหญิง จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 15 ผูเขารับการฝกอบรม มีอายุ
ระหวาง 24-53 ป โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 35.81 ป และพบวาสวนมากอยูในชวง 25-45 ป นอกจากนี้
ยังพบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69 สำหรับ
ตำแหนงของผูเขารับการอบรมในครั้งนี้ พบวา สวนมากเปนตำแหนงเจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน คิดเปน
รอยละ 30.77 นอกจากนี้พบวาผูเขาอบรมสวนมากมาจากหนวยงานของศูนยบริหารจัดการประมงทะเล
อาวไทยตอนลาง สงขลา คิดเปนรอยละ 26.92 
      ผูจัดไดจัดทำแบบทดสอบความรูกอน และหลังการฝกอบรม จำนวน 19 ขอ ท้ังนี้ผู
จัดไดกำหนดเกณฑคะแนนเพ่ือใหสามารถวัดความรูของผูเขาอบรมจากเนื้อหาวิชาในภาพรวมของ
หลักสูตร โดยหากผูเขารับการฝกอบรมสามารถตอบแบบทดสอบถูกตองและไดคะแนนตั้งแตรอยละ 75 
ขึ้นไป ใหนับไดวาผูเขารับการฝกอบรมเปนผูมีความรูมาก สวนที่ตอบไดคะแนนนอยกวานี้ จัดเปนผูมี
ความรูนอย 
      จากผลการทดสอบความรูของผูเขารบัการฝกอบรม กอนการฝกอบรม พบวา ผูเขารับ
การฝกอบรม รอยละ 95 อยูในเกณฑที่มีความรูนอย และเมื่อผานการอบรมไปเรียบรอยแลว พบวา ผูเขา
รับการฝกอบรม จำนวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 68 จัดอยูในกลุมผูมีความรูมาก นอกจากนี้ เมื่อนำ
คะแนนความรู กอนและหลังการฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนมาเปรียบเทียบกัน พบวา ผู
เขารับการฝกอบรมทั้งหมดมีความรูเพ่ิมขึ้น 

        ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม เก่ียวกับหลักสูตรการฝกอบรม เทคนิค/
วิธีการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม และการจัดฝกอบรม พบวาผูเขารบัการอบรมมีคะแนนความพึง
พอใจภาพรวม จัดอยูในระดบัความพึงพอใจมาก  
        ในการอบรมมีวิทยากรที่มารวมบรรยายทั้งหมด 4 ทาน คือ 

      1. นายเพิ่มศักดิ์  เพิงมาก หัวขอ การบริหารการจัดการทรพัยากรประมงทะเล และ
สิ่งแวดลอมทางการประมง 
        2. น.ส.วราภรณ เดชบุญ หัวขอ การใชทรัพยากรประมงอยางรับผิดชอบแนว
ทางการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและการประมง การทำการประมงในทองถ่ิน และแนะนำเครื่องมือประมง
ทะเล 
        3. นายวิรัตน  สนิทมัจโร หัวขอ แนวทางการอนุรักษและจัดการทรัพยากรประมง
ประมงโดยใชขอมูลทางสภาวะการประมง 

      4. นายประเทศ ซอรักษ หัวขอ มาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ กฎหมาย
การประมงและกฎหมายที่เก่ียวของ 

 จากการประเมินความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรม พบวาอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
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 2.1.4  จำนวนผูเขารับการอบรม 26 คน (ภาพที่ 5) 
 

2.1.5  ปญหาและอุปสรรคในการจัดฝกอบรม 
       ในชวงที่จัดอบรมเปนชวงหลังจากเกิดพายุดีเปรสชั่น ซึ่งไดเกิดความเสียหายตอ
เรือประมง และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  จึงทำใหผูเขารับการอบรมไมสามารถเขารวมอบรมได  
เนื่องจากติดภารกิจในการสำรวจความเสียหายของชาวประมง และเกษตรกรจากพายุดีเปรสชั่น  ผูจัดการ
อบรมจึงตองหาผูเขารับการอบรมซ่ึงไมมีภารกิจดังกลาวขางตนใหม 
     

 

ภาพที่ 5  การฝกอบรมหลักสูตร “สรางเสริมความรูความเขาใจในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรประมง” 
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2.2  กิจกรรมการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเลระดับชุมชน 
 

 แหงที่ 1 บานบางปอ ตำบลทุงใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพที่ 6) 
  - วันที่ดำเนินการจัดอบรม : วนัที่ 11 กุมภาพันธ 2554 
  - จำนวนผูรับการอบรม :   27 คน  
  - หัวขอวิชาท่ีอบรม :   

  1) ความเปนมาของกิจกรรม “การจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเล
ระดับชุมชน” 
  2) ความสำคัญของการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเลระดับชุมชน 
  3) องคประกอบผลจับที่ไดจากแตละเครื่องมือ 
  4) วิธีการกรอกขอมูลลงในสมุดบันทกึปริมาณการจับสัตวน้ำ 

 - ชาวประมงท่ีรวมเก็บขอมูลมีจำนวน : 20 คน 
  - ขอสรปุของสภาวะการทำการประมง 
    ชาวประมงบานบางปอมักทำการประมงดวยเคร่ืองมืออวนลอยกุงสามชั้น และลอบปู 
เปนหลัก ซึ่งมีสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำจากเครื่องมือประมงดังกลาวขางตนดังน้ี 
    ทรัพยากรสัตวน้ำจากการประมงอวนลอยกุงสามชั้นในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2554 มี
อัตราการจับสัตวน้ำทั้งหมดอยูระหวาง 5.300-9.578 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 7.928 กิโลกรัม/ลำ/วัน 
โดยมีอัตราการจับสัตวน้ำทั้งหมดสูงสุดในเดือนมิถุนายน และต่ำสุดในเดือนมีนาคม องคประกอบกุงที่จับ
ไดคือกุงแชบวย กุงแสม และกุงหลังไข โดยมีอัตราการจับกุงแชบวยอยูระหวาง 2.888-4.111 กิโลกรัม/
ลำ/วัน เฉลี่ย 3.426 กิโลกรัม/ลำ/วัน อัตราการจับกุงแชบวยสูงสดุในเดือนมิถุนายน และต่ำสุดในเดือน
กรกฏาคม สวนอัตราการจับกุงแสมอยูระหวาง 0.000-2.794 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 2.012 กิโลกรัม/
ลำ/วัน ซึ่งมีอัตราการจับกุงแสมสูงสุดในเดือนกันยายน สำหรับกุงหลังไขมีอัตราการจับไมมากนักอยูในชวง 
0.000-0.125 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 0.035 กิโลกรัม/ลำ/วัน 
   ทรัพยากรสัตวน้ำจากการประมงลอบปูในเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2554 มีอัตราการ
จับสัตวน้ำทั้งหมดอยูระหวาง 4.088-11.842 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 9.107 กิโลกรัม/ลำ/วัน โดยมี
อัตราการจับสัตวน้ำทั้งหมดสูงสุดในเดือนกันยายน และต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม องคประกอบสัตวน้ำที่จับ
ไดคือปูมา ปูดาว ปูดำ และหอยหวาน โดยมีอัตราการจับปูมาอยูระหวาง 0.775-11.842 กิโลกรัม/ลำ/
วัน เฉลี่ย 8.222กิโลกรัม/ลำ/วัน อัตราการจับปูมาสูงสุดในเดือนกันยายน และต่ำสุดในเดอืนพฤษภาคม 
สวนอัตราการจับหอยหวานอยูระหวาง 0.000-1.688 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 0.468 กิโลกรัม/ลำ/วนั 
ซึ่งมีอัตราการจับหอยหวานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม  
  - ปญหาและอุปสรรค ในชวงแรกของการดำเนินกิจกรรมชาวประมงใหความรวมมือใน
การบันทึกขอมูลลงในสมุดและเขารวมฟงสรุปสภาวะการประมงเปนอยางดี  แตเมื่อถึงชวงทายของ
กิจกรรมความรวมมือลดลงไป 
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ภาพที่ 6  สรุปกิจกรรมอบรมชาวประมงพ้ืนบานหลักสูตร “การจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมง  
            ทะเลระดับชุมชน” ณ หาดบางปอ ตำบลทุงใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 แหงที่ 2  หมูที่ 1 เขตเทศบาล  ต.ปะนาเระ  อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี  (ภาพที่ 7) 
  - วันที่ดำเนินการจัดอบรม : 25 กุมภาพันธ 2554 
  - จำนวนผูรับการอบรม : 38 ราย (เพศชาย 38 คน) 
  - หัวขอวิชาท่ีอบรม  

  1) ความเปนมาของกิจกรรม “การจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเล
ระดับชุมชน” 
  2) ความสำคัญของการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเลระดับชุมชน 
  3) องคประกอบผลจับที่ไดจากแตละเครื่องมือ 
  4) วิธีการกรอกขอมูลลงในสมุดบันทกึปริมาณการจับสัตวน้ำ 
- ชาวประมงท่ีรวมเก็บขอมูลมีจำนวน : 20 คน 

  - ขอสรปุของสภาวะการทำการประมง 
ในป พ.ศ. 2554 พบวาชาวประมงพื้นบานมีเรือประมงจำนวน 226  ลำ และพบ

เครื่องมือประมงพื้นบานจำนวน 10 ชนิด ไดแก อวนจมปู อวนลอยปลาทู อวนลอยปลาทราย อวนลอยกุง
สามชั้น อวนลอยปลาหลังเขียว อวนลอยปลาจะละเม็ด อวนลอมปลาจะละเม็ด อวนลอยปลากุเรา ลอบปู 
และลอบปลาทรายแดง เครื่องมือประมงหลักคืออวนจมปู  อวนลอยปลาทู  และอวนลอยปลาหลังเขียว 
ซึ่งมีสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำจากเครื่องมือหลักดังกลาวดังนี้ 
    อวนจมปู ทรัพยากรสัตวน้ำในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2554 มีอัตราการจับสัตวน้ำ
ท้ังหมดอยูระหวาง 8.813-39.816 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 20.227 กิโลกรัม/ลำ/วัน โดยมีอัตราการ
จับสัตวน้ำทั้งหมดสูงสุดในเดือนมกราคม และต่ำสุดในเดือนกรกฏาคม โดยมีอัตราการจับปูมาอยูระหวาง 
7.000-37.934 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 17.903กิโลกรัม/ลำ/วัน อัตราการจับปูมาสูงสุดในเดือน
มกราคม และต่ำสุดในเดือนกรกฏาคม  

อวนลอยปลาทู  มี อัตราการจับสัตวน้ ำทั้ งหมดอยู ระหวาง 18.250-50.968 
กิโลกรัม/ลำ/วัน  เฉลี่ย 30.715 กิโลกรัม/ลำ/วัน มีอัตราการจับปลาลังอยูระหวาง 9.833-34.462 
กิโลกรัม/ลำ/วัน  เฉลี่ย 18.951 กิโลกรัม/ลำ/วัน โดยมีอัตราการจับปลาลังมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 
และนอยที่สุดในเดือนเมษายน 

อวนลอยปลาหลังเขียว มีอัตราการจับปลาหลังเขียวเฉลี่ย 190 กิโลกรัม/ลำ/วัน 
โดยมีอัตราการจับปลาหลังเขียวมากที่สุดในเดือนเมษายน เทากับ 283.222 กิโลกรัม/ลำ/วัน รองลงมา
คือเดือนสิงหาคม เทากับ 258.180 กิโลกรัม/ลำ/วัน สำหรับเดือนที่มีอัตราการจับปลาหลังเขียวนอย
ไดแกเดือนกรกฏาคม  พฤษภาคม และมิถุนายน ซึ่งเทากับ 147.333  148.667  และ 149.692 
กิโลกรัม/ลำ/วัน ตามลำดับ 
     - ปญหาและอุปสรรค  ในชวงแรกของการดำเนินกิจกรรมชาวประมงใหความรวมมือ
ในการบันทึกขอมูลลงในสมุดและเขารวมฟงสรุปสภาวะการประมงเปนอยางดี  แตเมื่อถึงชวงทายของ
กิจกรรมความรวมมือลดลงไป  
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ภาพที่ 7  สรุปกิจกรรมอบรมชาวประมงพ้ืนบานหลักสูตร “การจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมง
ทะเลระดับชุมชน” ณ โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทิศ)  ต.ปะนาเระ  อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี 
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2.3 กิจกรรมสงเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด 
 

2.3.1 จังหวัดนครศรีธรรมราชประเด็น การสงเสริมการบริหารจัดการในเขตชายฝง 3-
5.4 กิโลเมตร 
        - มีการจัดตั้งกรรมการจำนวน 37 ราย ประกอบดวย  

1) ผูวาราชการจังหวัด ประธาน 
2) หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด (ตำรวจภูธรจังหวัด, เกษตรและสหกรณ

จังหวดั, เกษตรจังหวัด, ปลัดจังหวัด, ปองกันจังหวัด, ตำรวจน้ำขนอม 
และปากพนัง) รวม 7 ทาน 

3) นายก อบจ.นครศรีธรรมราช 
4) นายอำเภอชายทะเล 6 อำเภอ รวม 6 ทาน  
5) นักวิชาการ (ผอ.ศพท.สข., อาจารย ม.ราชภัฎนครศรธีรรมราช อาจารย ม.วลัย

ลักษณ) รวม 5 ทาน 
6) ผูแทนสมาคมประมง อ.สิชล, ขนอม, ปากพนัง รวม 3 ทาน 
7) ผูแทนชาวประมง 6 อำเภอๆละ 2 ทาน รวม 12 ทาน 
8) เลขานุการ และผูชวยฯ (สำนักงานประมงจังหวัดฯ) 2 ทาน 

         - ประเด็นการบริหารจัดการระดับจังหวัด 

ประเด็นปญหา 

ชาวประมงจากตำบลปากนคร ตำบลทาไร ตำบลบางจาก อำเภอเมืองฯ และตำบลทาศาลา 
อำเภอทาศาลา ประมาณ 300 คน  ไดมาชุมนุมและสงตัวแทนย่ืนขอเรียกรองตอผูวาราชการจังหวัด เม่ือ
วันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2553  เพ่ือขอใหเรือประมงพ้ืนบานขนาดเล็ก  ทำการประมงดวยเครื่องมืออวน
ลากและอวนรุนประกอบเรือยนต ในเขตหวงหามระยะหางจากชายฝง 5,400 เมตร  เนื่องจากเปนชวง
มรสุม คลื่นลมแรง ไมสามารถออกไปหากินไกลฝงได และขอใหเจาหนาท่ี และเจาพนักงานประมง
ผูรับผิดชอบ  ทำขอตกลงกับชาวประมงในเรื่องพ้ืนท่ีใหชัดเจนและปฏิบัติได 

- รายงานผลการจัดประชุมระดับจังหวัด มาตรการท่ีไดพิจารณา 

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 

๑. ศพท.สงขลา ดำเนินการสังเคราะหและจัดทำฐานขอมูลทางวิชาการของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบดวยขอมูลทรัพยากรสัตวน้ำ คุณภาพน้ำ สัตวน้ำวัยออนในเขตชายฝง ๕.๔ ไมล
ทะเล ขอมูลเขตการประมง/ เขตมาตรการตางๆ ที่เก่ียวของ 

๒. คณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพประมง (พหุ
ภาคี) จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาขอเรียกรอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันที่   ๗  
มกราคม  ๒๕๕๔  ณ  หองประชุมศรีธรรมโศกราช ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่
ประชุมมีมติมอบใหสำนักงานประมงจังหวัด ประสานชุมชนประมงชายฝงที่เก่ียวของ   ดำเนินการทำ
ขอตกลง  ในการบริหารจัดการการใชประโยชนพื้นที่หวงหามใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรวบรวมจำนวนและ
รายชื่อชาวประมงท่ีประสงคจะปรับเปลี่ยนเครื่องมืออวนลาก  อวนรุน  เปนอวนลอย  หรือเครื่องมือ
ชนิดอ่ืน ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย  เพ่ือบริหารจัดการพื้นท่ีทำการประมงรวมกันตอไป 
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๓. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการจัดตั้งกลุมอาสามัครประมงพ้ืนบาน/ 
อนุรักษทรัพยากรประมงทะเลในอำเภอชายทะเล ๖ อำเภอ และมีการจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูดานการ
บริหารจัดการ ฐานขอมูลการประมงระดับพื้นที่ โดย ศพท.สงขลา เปนผูสนับสนุนวิทยากรบรรยายขอมูล
วิชาการ 

๔. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการนำรองบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ โดยมีการประชุมเพ่ือถายทอดองคความรูแกชาวประมงภายใตกิจกรรมฯ 
จำนวน ๑๑๔ คน การลงนามบันทึกขอตกลงระหวางกรมประมงกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เชน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัด กรมการปกครอง กรมการปกครองสวนทองถิ่น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตำรวจ ตำรวจน้ำ และองคการบริหารสวนตำบลชายทะเลทุกตำบล เพื่อ
รวมกันในการบริหารจัดการ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หองประชุมโรงละครขององคการบริการ
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพที่ 8) 

 
 ภาพที่ 8 กิจกรรมการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 2.3.2 จังหวัดปตตานี ประเด็น แนวทางการบริหารจัดการประมงประกอบแสงไฟลอ

บริเวณพื้นท่ีชายฝงและบริเวณจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทียม) 

  - มีการจัดตั้งกรรมการจำนวน 56 ทาน ประกอบดวย  
1) ที่ปรึกษา (อาจารย ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี) รวม 3 ทาน 
2) ผูวาราชการจังหวัด ประธาน  
3) รองประธาน (นายก อบจ., นายกสมาคมประมง, นายกสมคมประมงพ้ืนบาน, 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และเลขาธิการสมาพันธประมงพ้ืนบาน) รวม 5 
ทาน 

4) นายกเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และนายก อบต. รวม 21 ทาน 
4) ประมงอำเภอชายทะเล 5 อำเภอ รวม 5 ทาน  
5) นักวิชาการ (ผอ.ศพท.สข., ผอ.ศพช.ปตตานี และ ผอ.ศพจ.ปตตานี) รวม 3 ทาน 
6) หัวหนาสวนราชการในจังหวัด (หน.ศปป.ปตตานี, หน.กองทาเทียบเรือประมง

ปตตานี, หน.สนง.ขนสงทางน้ำท่ี 4 สาขาปตตานี และตำรวจน้ำ) รวม 4 ทาน 
7) ผูแทนชาวประมง/แพปลา รวม 11 ทาน 
8) เลขานุการ และผูชวยฯ (สำนักงานประมงจังหวัดฯ) 3 ทาน 

ประเด็นปญหา 

ชาวประมงพื้นบานจังหวัดปตตานี ไดทำหนังสือรองเรียนถึงการทำการประมงประกอบแสง
ไฟลอบรเิวณแหลงอาศัยสัตวทะเลจังหวัดปตตานี และนราธิวาส โดยเฉพาะอยางย่ิงในแหลงที่เปนโครงการ
ตามพระราชดำริ ซึ่งสงผลตอการทำลายทรัพยากรสัตวน้ำ แหลงปะการังเทียม และกระทบตอการ
ประกอบอาชีพของชาวประมงพ้ืนบาน จึงขอใหกรมประมงกำหนดแนวทางการทำประมงที่เหมาะสม/ออก
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแหลงปะการังเทียมตอไป  

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 

๑. ศพท.สงขลา ดำเนินการสังเคราะหและจัดทำฐานขอมูลทางวิชาการของจังหวัดปตตานี 
ประกอบดวยขอมูลทรพัยากรสัตวน้ำ คณุภาพน้ำ สัตวน้ำวัยออนในเขตชายฝง ขอมูลเขตการประมง 

๒. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, ที่ปรึกษากรมประมง (นาย
รังสรรค ฉายากุล), ศพท.สงขลา และประมงจังหวัดปตตานี ไดรวมหารือกลุมยอยกับผูแทนชาวประมง
พ้ืนบาน, ชาวประมงประกอบแสงไฟลอในจังหวัดปตตานี เพ่ือพิจารณาถึงพ้ืนท่ี เขตการประมง และเขตท่ี
ควรจะหามทำการประมงดวยเครื่องมือแสงไฟลอ โดยไดขอสรุปในเบื้องตนแลว และใหใชขอมูลทาง
วิชาการที่ศึกษาในพ้ืนที่ประกอบดวย 

๓. ศพท.สงขลา ไดดำเนินการทดลองทางวิชาการเก่ียวกับการประมงประกอบแสงไฟลอ โดย
การวัดระยะการเดินทางของแสงในอากาศและในน้ำจากเรือประมงอวนลอมจับ อวนไดนหมึก อวนครอบ
ปลากะตักปนไฟ และศึกษาองคประกอบสัตวน้ำที่จับไดดวยเครื่องมือประกอบแสงไฟลอบริเวณแหลง
อาศัยสัตวทะเล โดยมีผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล นักวิชาการจาก 
SEAFDEC ศพท.อาวไทยฝงตะวันออก ศพท.ฝงอันดามัน รวมทดลองดวย ในระหวางวันที่  ๒๗-๒๙ 
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กรกฎาคม ๒๕๕๔ บริเวณทะเลทองท่ีจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และปตตานี เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของผูเก่ียวของตอไป 

4. สำนักงานประมงจังหวัดปตตานี กำหนดท่ีจะประชุมคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหา
ความเดือดรอนในการประกอบอาชีพประมง (พหุภาคี) จังหวัดปตตานี เพ่ือประชุมพิจารณาในเรื่องนี้ใน
ลำดับตอไป 

 2.4 กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำชุมชน 
ศพท.สงขลา ดำเนินการคัดเลือกหมูบานเพื่อดำเนินงานโครงการ แลวจึงจัดประชุมชี้แจง

โครงการ และจัดฝกอบรมใหความรูในการจัดทำธนาคารสัตวน้ำชุมชน โดยมีหัวขอวิชาที่อบรม มีดังตอไปนี้  
 1) วัตถุประสงคการจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำ 

2) วงจรชีวิตปูมา 
 3) ความดกของไขปูมา  
 4) ระยะเวลาที่แมปูมาอยูในธนาคารปู 

5) อัตราการฟกของไขปูมา 
6) ความเคม็ของน้ำทะเลที่เหมาะสมตออัตราการฟก 
7) ความสมบูรณของแมปูมา 
8) บริเวณท่ีปลอยตัวออนของปูมา 
9) ขอควรระวังในการทำธนาคารปูมา 
10) วิธีการจัดทำธนาคารปูมา 
11) การนำแมปูมาไขนอกกระดองมาทำสัญลักษณแลวปลอยคืนสูทะเล 

 12) รูปแบบการตั้งธนาคารสัตวน้ำ 
โดยมีการดำเนินการแตละแหง ดังนี้ 

   

  2.4.1 หมูท่ี 8 บานบางปอ ตำบลทุงใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - วันที่ดำเนนิการจัดอบรม 28 มกราคม 2554 
  - จำนวนผูเขาอบรม 27 คน 

 - ชาวประมงที่รวมโครงการ 20 คน 
- รูปแบบของธนาคารสัตวน้ำ เปน กระชังในทะเล 

 - สนับสนุนวัสดุเปนวงเงิน 37,767.78 บาท  
- มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางในการดำเนินกิจกรรม 
  (1) บรเิวณใกลเคยีงมีโรงเพาะฟกลูกกุงของบริษัทในเครือซีพี ปลอยน้ำลงในทะเล ทำ  
       ใหแมปูมาตาย 
  (2) ปูมาที่วางในกระชังถูกขโมย 
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 2.4.2 บานสนามชัยระวาง  ตำบลสนามชัย  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
        - วันที่ดำเนินการจัดอบรม : วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2554 
        - จำนวนผูเขาอบรม  24 คน (เพศชาย 20 คน  เพศหญิง 4 คน)  

       - ชาวประมงท่ีรวมโครงการ...20..คน 
      - รูปแบบของธนาคารสัตวน้ำ  กระชังในทะเล 

       - สนับสนุนวัสดุเปนวงเงนิ 37,767.78  บาท 
        - มีปญหาและอุปสรรค 
          (1) ปูมาไขนอกกระดอง ถูกขโมย 
          (2) ชาวประมงหมูบานใกลเคียงซึ่งไมไดทำกิจกรรมธนาคารสัตวน้ำ มาทำการ
ประมงลอบปูหนาหมูบาน ทำใหชาวบานรูสึกทอแทในการดำเนินกิจกรรม 
  2.4.3 บานปากน้ำเทพา  ตำบลเทพา  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  
        - วันที่ดำเนินการจัดอบรม : วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2554 
        - จำนวนผูเขาอบรม  65 คน (เพศชาย 58 คน  เพศหญิง 7 คน) 

       - ชาวประมงท่ีรวมโครงการ...20..คน 
      - รูปแบบของธนาคารสัตวน้ำ  กระชังในทะเล 

       - สนับสนุนวัสดุเปนวงเงนิ 34,832.00  บาท 
        - มีปญหาและอุปสรรค 
          (1) ชาวประมงกลุมนี้ขาดความสามัคคี ปูมาไขนอกกระดองที่ปลอยในกระชังจึง
นอย ทำใหการดำเนินกิจกรรมจึงไมประสบความสำเรจ็เทาที่ควร 

2.4.4 บานปะนาเระ เขตเทศบาล ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี  
        - วันที่ดำเนินการจัดอบรม : วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 
        - จำนวนผูเขาอบรม  38 ราย (เพศชาย 38 คน) 

       - ชาวประมงท่ีรวมโครงการ...10..คน 
      - รูปแบบของธนาคารสัตวน้ำ  กระชังในทะเล 

       - สนับสนุนวัสดุเปนวงเงนิ 37,767.78  บาท 
        - มีปญหาและอุปสรรค 
          (1) ชาวประมงจับปูมาเพศผูไดเปนสวนใหญ  จึงมีปูมาไขนอกกระดองปลอยใน
กระชังนอย 
          - รูปภาพประกอบ (ภาพท่ี 9 - 11) 
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ภาพที่ 9  การอบรม การสนับสนุนวัสดุจัดทำธนาคารสัตวน้ำชุมชน และการติดตามผล  
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ภาพท่ี 10  การอบรม การสนับสนุนวัสดุจัดทำธนาคารสัตวน้ำชุมชน และการติดตามผล  
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ภาพที่ 11  การอบรม การสนับสนุนวัสดุจัดทำธนาคารสัตวน้ำชุมชน และการติดตามผล  
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3. กิจกรรมจัดทำระบบติดตามเรือ 
 - จำนวนเรือที่อยูในความรับผิดชอบ 20 ลำ 

- เปนเรือที่อยูในพ้ืนท่ี 20 ลำ 
   - เปนเรอืจากพื้นท่ีอ่ืน - ลำ 
   - ประเภทของเครื่องมือประมง ประกอบดวย 
  1) อวนลากแผนตะเฆ จำนวน 7 ลำ 
  2) อวนลากคู จำนวน 9 ลำ 
  3) อวนลอมซั้ง จำนวน 2 ลำ 
  4) อวนลอมปลาจะละเม็ด จำนวน 1 ลำ 
  5) อวนครอบหมึก จำนวน 1 ลำ 
 - การอบรมการใชอุปกรณ VMS แกชาวประมง จำนวน 20 ราย ศูนยฯ ไดดำเนินการอบรมและ
สาธิตการใชอุปกรณและระบบ VMS แกชาวประมง โดยในสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมในวันท่ี 
14-16 กันยายน 2554 จำนวน 14 คน ในรูปแบบกลุมยอย ณ ทาเทียบเรือ/แพปลาเอกชน อำเภอขน
อม และอำเภอสิชล สวนชาวประมงในจังหวัดสงขลา อบรมในวันที่ 30 กันยายน 2554 จำนวน 6 คน ณ 
หองประชุมศูนยฯ 
   - ขอสรุปรายงานผลการติดตามเรือที่ใชระบบ VMS ศูนยฯ ไดดำเนินการประชาสัมพันธเพ่ือให
ผูสนใจเขารวมโครงการได ย่ืนหลักฐานแสดงความจำนงเขารวมโครงการ โดยในเบ้ืองตนมีเจาของ
เรอืประมงสนใจแสดงความจำนงเขารวมโครงการ จำนวน 47 ลำ จากนั้นทางสำนักวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล ไดทำการคัดเลือกเรือที่จะไดรับการติดตั้งอุปกรณ VPS (Vessel Positioning System) จำนวน 20 
ลำ และประสานงานงานใหผูขายดำเนินการติดตั้งเรียบรอยแลวตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 (ภาพที่ 12) 
โดยไดมีการทดลองใชระบบแลว (ภาพที่ 13) 
 - ปญหาและอุปสรรค 

    1. ปญหาการรบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณเดินเรือ ทำใหเรือที่ติดตั้ง VMS ตองตัดระบบ
ไฟฟา การติดตามแกไขปญหาลาชา 

    2. ความสามารถในการเขาถึงขอมูลของเจาของเรือแตกตางกัน สงผลใหมีการใชประโยชนได
ไมเตม็ที่ 

    3. การแกไขรายละเอียดของระบบตามขอเสนอของศูนยฯ ตางๆ ลาชามาก     
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ภาพที่ 12  การติดตั้งอุปกรณ VPS (Vessel positioning system) เรือประมงที่เขารวมโครงการ VMS  
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ภาพท่ี 13  ภาพแสดงตำแหนงเรือประมงที่เขารวมโครงการ VMS ของ ศพท.สงขลา 
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สถานการณทรัพยากรประมงทะเลบริเวณอาวไทยตอนลางจากเรือสำรวจประมง ป 2554 

กลุมงานสำรวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง 

……………………………………… 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดติดตามสถานการณ
ทรัพยากรประมงทะเลบริเวณอาวไทยตอนลาง (ตอนลางอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปตตานี และนราธิวาส) ตามนโยบายของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม
ประมง เพ่ือใหทราบถึงสภาพการณ  ประเด็น ปญหา อันจะกอใหเกิดการตระหนักถึงความสูญเสียของ

ท รัพ ยากรที่ เ กิ ด ขึ้ น  ห ากมิ ได ใช
ประโยชนทรัพยากรอยางมี คุณคา 
แ ล ะ ข าด ก า ร จั ด ก า รที่ ดี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ โดยดำเนินการสำรวจ
ทรัพยากรประมงทะเลดวยเครื่องมือ
อวนลากแผนตะเฆ ขนาดตาอวนกนถุง 
40 มิลลิเมตร และอวนคลุมกนถุง
ขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร ดวยเรือ
สำรวจ “ ประมง 9”  บริเวณเขตการ
ประมง 7, 8 และ 9 (ภาพที่ 1 และ 
2 ) ใน เดื อ น มี น า ค ม  เม ษ า ย น 

พฤษภาคม และกรกฎาคม 2554 

 

 

ทำการลากอวน 88 ครั้ง จาก 23 สถานี ครอบคลุมระดับความลึกน้ำ 13-51 เมตร พบวาปริมาณการจับ
สัตวน้ำตอหนวยการลงแรงประมง (catch per unit effort, CPUE) บริเวณอาวไทยตอนลางเฉลี่ยเทากับ 
12.263 กก./ชม. ประกอบดวยกลุมปลาหมึกสูงสุดรอยละ 36.78 รองลงมาคือกลุมปลาหนาดิน 31.04 
ปลาเปดแท 22.74 ปลาผิวน้ำ 4.50 สัตวน้ำเศรษฐกิจอ่ืนๆ 2.58  ปู 2.17  และกุง  0.19  (ภาพท่ี 3) 
โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดที่สถานี 422 บริเวณหนาจังหวัดปตตานี รองลงมาคือสถานี 445 บริเวณ
หนาอำเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี และสถานี 321 บริเวณแนวนอกหนาอำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช เทากับ 22.274, 19.582 และ 17.398  กก./ชม. ตามลำดับ โดยมีอัตราการจับ
ต่ำสุดที่สถานี 243 บริเวณหนาอำเภอสิชล และสถานี 268 หนาแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เทากับ 5.204  กก./ชม. และ 5.609 ตามลำดับ (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 1 แผนที่สำรวจบรเิวณอาวไทยตอนลาง 

ภาพที่ 2  เรือสำรวจ “ประมง 9” ที่ใชในการสำรวจ

ตอนล่าง 
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ภาพท่ี 3  องคประกอบสัตวน้ำ (%) ที่จับไดจากเรือสำรวจประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2554 

 

ภาพท่ี 4  อัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ำรวม               ภาพที่ 5 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาผิวน้ำ  

  เมื่อพิจารณาองคประกอบสัตวน้ำที่จับได โดยจำแนกตามกลุมสัตวน้ำ พบวา กลุมปลาผิว
น้ำ (pelagic fish) มี CPUE เทากับ 0.552 กิโลกรัม/ชั่วโมง อัตราการจับสูงสดุ 1.627 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
บริเวณสถานี 201 รองลงคือ 1.431 และ 1.295 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 371 และ 395 
ตามลำดับ (ภาพที่ 5) ปลาผิวน้ำที่พบมาก คือ ปลาดาบลาวชนิด  chirocentrus dorab มีอัตราการจับ 
0.096 กิโลกรัม/ชั่วโมง รองลงมา คือปลาลัง ปลาอินทรีบั้ง และปลาสีกุนชนิด Atule mate มีอัตราการ
จับ 0.066, 0.063 และ 0.058 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ                

Cephalopods
36 . 78

Demersal fish
31.04 

 True trash fish 
22.74 

Pelagic fish
4.50

Miscellaneous

  2.58 Shrimps and prawns  
0.19 

Crabs
2. 17 
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  กลุมปลาหนาดิน (demersal fish) มี CPUE เทากับ 3.807 กิโลกรัม/ชั่วโมง อัตราการ
จับสูงสุด 14.408 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 422 รองลงคือ 8.515 และ 8.468 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
บริเวณสถานี 420 และ 445 ตามลำดับ (ภาพที่ 6) ปลาหนาดินที่พบมาก คือ ปลาทรายขาว 
(Scolopsis taeniopterus) เทากับ 1.141 กิโลกรัม/ชั่วโมง รองลงมาคือ ปลาแพะชนิด Upeneus 
sundaicus เทากับ 0.479 กิโลกรัม/ชั่วโมง และปลาปากคมชนิด Saurida undosquamis  เทากับ 
0.375 กิโลกรัม/ชั่วโมง  

  กลุมปลาหมึก (cephalopods) มี CPUE เทากับ 4.510 กิโลกรัม/ชั่วโมง อัตราการจับ
สูงสุด 8.534 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 373 รองลงคือ 8.416 และ 7.667 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
บริเวณสถานี 321 และ 445 ตามลำดับ (ภาพที่ 7)  โดยปลาหมึกที่พบสวนใหญ คือ วงศ Loliginidae 
ชนิดท่ีพบมากคือ Photololigo chinensis เทากับ 2.516 กิโลกรัม/ชั่วโมง รองลงมาคือ P. duvaucelii 
เทากับ 1.456 กิโลกรัม/ชั่วโมง และหมึกหอม เทากับ 0.118 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

   ภาพท่ี 6  อัตราการจับเฉลี่ยของกลุมปลาหนาดิน         ภาพที่ 7 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาหมึก 

  กลุมกุง (shrimps) พบเพียงเล็กนอยเทานั้น มี CPUE เทากับ 0.023 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
อัตราการจับสูงสุด 0.112 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 243 รองลงคอื 0.104 และ 0.074 กิโลกรัม/
ชั่วโมง บริ เวณสถานี 321 และ 268 ตามลำดับ (ภาพท่ี 8)  ชนิดที่พบมากคือ กุงทรายชนิด 
Metapenaeopsis barbata เทากับ 0.008 กิโลกรัม/ชั่วโมง  และกุงกุลาดำ เทากับ 0.004 กิโลกรัม/
ชั่วโมง      

  กลุมปู (crabs) มี CPUE เทากับ 0.266 กิโลกรัม/ชั่วโมง อัตราการจับสูงสุด 1.105 
กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 420 รองลงคือ 0.996 และ 0.609 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 399 
และ 422 ตามลำดับ (ภาพที่ 9)  โดยสวนใหญจะพบปูลาย (Charybdis feriatus) และปูมา (Portunus 
pelagicus) อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.164 และ 0.024 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ 
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ภาพท่ี 8  อัตราการจับเฉลี่ยของกลุมกุง                    ภาพท่ี 9 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปู 

  กลุมสัตวน้ำเศรษฐกิจอื่นๆ (Miscellaneous species) มี CPUE เทากับ 0.317 
กิโลกรัม/ชั่วโมง อัตราการจับสูงสุด 0.918 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 420 รองลงคือ 0.913 และ 
0.892 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 466 และ 445 ตามลำดับ (ภาพที่ 10)  ท่ีพบมากคือ กลุมหอย
อ่ืนๆ เทากับ 0.181  กิโลกรัม/ชั่วโมง รองลงมาคือ หอยเชลล และก้ังตั๊กแตน เทากับ 0.070 กิโลกรัม/
ชั่วโมง และ 0.034 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ  
     กลุมปลาเปดแท (true trash fish) มี CPUE เทากับ 2.789 กิโลกรัม/ชั่วโมง อัตราการ
จับสูงสุด 9.811 กิโลกรัม/ชั่วโมง บรเิวณสถานี 201 รองลงคือ 6.350 และ 4.472 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
บริเวณสถานี 395 และ 371 ตามลำดับ (ภาพที่ 11)  องคประกอบสัตวน้ำที่พบสวนใหญ คือ วงศปลา
แปน (Leiognathidae) โดยสำรวจพบชนิด Leiognathus splendens มีอัตราการจับสูงสุด เทากับ 
0.699  กิโลกรัม/ชั่วโมง รองลงมาคือ กลุมปูเปด  ปลาปกเปา (Tetraodontidae) และปลาแปนชนิด L. 
leuciscus มีอัตราการจับ เทากับ 0.353,  0.311 และ 0.281  กิโลกรัม/ชั่วโมง  ตามลำดับ 

     

ภาพท่ี 10 อัตราการจับเฉลี่ยของกลุมสัตวน้ำอ่ืนๆ      ภาพที่ 11 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาเปดแท    
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  จากผลการสำรวจเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจับสัตวน้ำในชวงเดียวกันของป 2547-
49  ซึ่งมีผลจับเทากับ 27.919, 22.879 และ 26.234 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ (วิรัตน และณรงค
ศักดิ์, 2549; วิรัตน และคณะ, 2550) ป 2550 - 2553 เทากับ 29.492, 28.768, 16.994 และ 
15.479 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง, 2551-2553)  
พบวามีแนวโนมลดลงเปนอยางมาก โดยพบวา กลุมปลาหนาดิน มีปริมาณการจับลดลงจากป 2553 จาก
รอยละ 35.58 เหลือ รอยละ 31.04 กลุมปลาเปดแทจากเดิมรอยละ 28.65 เหลือรอยละ 22.74 
แสดงใหเห็นวาสัตวน้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจถูกใชประโยชนมาก จนสงผลใหอัตราการจับลดลง และ
เปนท่ีนาสังเกตวา กลุมปลาหมึก มีอัตราการจับที่เพ่ิมอยางมาก และเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป โดยเพ่ิมข้ึนจากป 
2553 รอยละ 24.54 เพ่ิมเปนรอยละ 36.78 ซึ่งนาจะมีผลจากการลดลงของทรัพยากรสัตวน้ำชนิด
อ่ืนๆ ทำใหปลาหมึกซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีอัตราการจับท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาองคประกอบชนิด
ของสัตวน้ำชนิดเดนที่จับไดพบวา กลุมปลาหนาดิน ปลาหมึก ปู และปลาเปดแท เปนชนิดเดนคลายกันกับ
ผลการศกึษาในป 2553 การลดลงของอัตราการจับสัตวน้ำโดยรวมนาจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพแหลงประมง การพัฒนาเครื่องมือ/เทคโนโลยีการจับสัตวน้ำของชาวประมง ประกอบกับใน
รอบสองปที่ผานมาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเปนตนทุนหลักที่สำคัญอยางหนึ่งมีราคาไมสูงมากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะ 3-5 ปที่ผานมา จึงทำใหชาวประมงมีการใชประโยชนทรัพยากรไดเพ่ิมมากข้ึน  จน
สงผลใหอัตราการจับสัตวน้ำบริเวณอาวไทยลดลงอยางตอเนื่องอยูในระดับต่ำที่สุดซึ่งนอยกวาอัตราการจับ
ในป 2546 (17.754 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ป 2552 (16.994 กิโลกรัม/ชั่วโมง) และ ป 2553 (15.749 
กิโลกรัม/ชั่วโมง) ที่มีระดับต่ำสุดอยูแลวภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ิน และผูเก่ียวของ
ทุกภาคสวน จึงพึงตระหนักถึงการเสื่อมสภาพลงของแหลงประมงและทรัพยากรสัตวนำ้ ควรหาแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือฟนฟูทะเลไทยใหคืนความอุดมสมบูรณเพ่ิมมากข้ึน มีการควบคุมจำนวน
เรือและเครื่องมือประมงใหเหมาะสมกับทรัพยากรในแตละประเภท เสริมสรางจรรยาบรรณในการทำ
ประมงดวยความรับผิดชอบ ลดการใชประโยชนทรัพยากรที่ยังไมไดขนาดจนเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจในแตละปอยางประเมินคาไมได การบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐและองคกรชุมชน
ทองถิ่นตองมีประสิทธิภาพและเดินไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะฟนคืนความอุดมสมบูรณของทองทะเลไทย 
และสรางความมั่นคงทางอาหารของลูกหลานไทยได 
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สถานการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้บริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2554 

กลุมงานสำรวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง 

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

บริเวณอาวไทยตอนลางตั้งแตตอนใตของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงอำเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส เปนพื้นที่รับผิดชอบในการสำรวจทรัพยากรสัตวน้ำของศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนแหลงประมงท่ีสำคัญของอาวไทย ปจจัยสิ่งแวดลอมเปน
องคประกอบหนึ่งตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชาคมสัตวน้ำ แตละพ้ืนที่มีระบบนิเวศและปจจัย
สิ่งแวดลอมไมเหมือนกัน จากการศึกษาของ ณรงคศักดิ์ และคณะ (2546) ไดรายงานวาระบบนิเวศในแต
ละพื้นท่ียังมีอิทธิพลตอโครงสรางประชาคมสัตวน้ำ อยางเชนบริเวณปากทะเลสาบสงขลาซึ่งเปนบริเวณ
ที่มีความเค็มต่ำ และมีปริมาณสารแขวนลอยมากกวาบริเวณชายฝ งทะลอื ่นๆ ทำใหโครงสราง
ประชาคมสัตวน้ำตางจากบริเวณอื่นๆอยางชัดเจน สวนบริเวณใกลฝงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ
โดยเฉพาะความเค็ม อุณหภูมิ และปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมดข้ึนอยูกับปริมาณน้ำฝนแตละฤดูกาล
เปนสำคัญ นอกจากนี้ผลผลิตข้ันตนและธาตุอาหารบริเวณใกลฝง จะมีคาคอนขางสูงกวานอกฝงมาก
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุงทะเลบริเวณชายฝง (ณรงคศักดิ์ และวิชาญ, 
2540) ดวยเหตุนี้การศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอม เปนหัวขอหนึ่งที่สำคัญบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของ
แหลงน้ำและทรัพยากรสัตวน้ำ มีประโยชนตอการการประเมินศักยภาพผลผลิตทางการประมง  

โดยดำเนินการเก็บขอมูลคุณภาพน้ำ ตัวอยางน้ำ บริเวณทะเลอาวไทยตอนลางจำนวน 23 
สถานี (ภาพท่ี 1) ปฏิบัติงานโดยเรือสำรวจประมง 9 ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทย
ตอนลาง ในป 2554 โดยใชกระบอกเก็บน้ำเก็บตัวอยางน้ำ แลวนำมาวิเคราะหหาคาสารแขวนลอย
ท้ังหมด (total suspended solids) และคาปริมาณธาตุอาหารในน้ำ (nutrient) ขณะเก็บตัวอยางน้ำ
ไดทำการวัดคาดัชนีคุณภาพน้ำอื่นๆในภาคสนามดวย ไดแก  วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 
และวัดคาอุณหภูมิ วัดคาความเคม็ และวัดความลึก 
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ภาพที่ 1  สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง 
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ความลึก 
พบวาบริเวณที่ทำการศึกษามีระดับความลึกอยูระหวาง 15.67-50.50 เมตร ความลึก

โดยเฉลี่ยเทากับ 28.27เมตร ความลึกของบริเวณหางฝงของอำเภอเมือง จังหวัดปตตานี (สถานี 399) มี
คาความลึกสูงสุดเทากับ 50.50 เมตร และบริเวณอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรธีรรมราช (สถานี 319) มี
ความลึกต่ำสุดเทากับ 15.67 เมตร คาความลึกจะเพ่ิมระดับมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อหางฝงออกไป (ภาพที่ 2)  

 
 

     ภาพท่ี 2  ความลึกของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง 
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ความโปรงแสงของนำ้ 
ความโปรงแสงของน้ำ มีคาอยูระหวาง 5.87-20.73 เมตร ความโปรงแสงของน้ำโดย

เฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 14.07 เมตร สถานีที่มีความโปรงแสงต่ำสุดคือบริเวณใกลฝงอำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานี 319 ) โดยมีคาเทากับ 5.87 เมตร สวนสถานีท่ีมีความโปรงแสงมากที่สุดคือ
บริเวณหางฝงของอำเภอเมือง จังหวัดปตตานี (สถานี 399 ) ซึ่งวัดได 20.73 เมตร (ภาพที่ 3)   

 

 
 

ภาพที่ 3  ความโปรงแสงของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง 
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อุณหภูมิ 
อุณหภูมิของน้ำ มีคาอยูระหวาง 28.00-29.87 องศาเซลเซียส คาเฉลี่ย เทากับ 

29.41 องศาเซลเซียส โดยมีคาต่ำสุดเทากับ 28.00 องศาเซลเซียส ท่ีบริเวณหางฝงของอำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา (สถานี 347)  และมีคาสูงสุดเทากับ  29.87  องศาเซลเซียส ที่บริเวณใกลฝงของอำเภอ
ทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช (สถานี 268)  

 

 
 

ภาพท่ี 4  คาอุณหภูมิของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง 
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ความเค็ม 
ความเค็มของน้ำท่ีระดับผิวน้ำ มีคาอยูระหวาง 31.24-31.96 สวนตอพันสวน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 31.60 สวนตอพันสวน โดยมีคาต่ำสุดเทากับ 31.24 สวนตอพันสวน คือบริเวณใกลฝง
ของอำเภอจะน จังหวัดสงขลา (สถานี 420) และมีคาสูงสุดเทากับ 32.96 สวนตอพันสวน ที่บริเวณหาง
ฝงของอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (สถานี 447) (ภาพที่ 5) 

 

 
 

ภาพที่ 5  ความเคม็ของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง 
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ความเปนกรด-ดาง 
ความเปนกรด-ดางของน้ำมีคาอยูระหวาง 8.36-8.45 คาเฉลี่ย มีเทากับ 8.41 (ภาพท่ี 

6)  พบวามีความเปนกรด-ดางต่ำสุดเทากับ 8.36 บริเวณหางฝงของอำเภอเมือง จังหวัดสขลา (สถานี 
373) และมีความเปนกรด-ดางสูงสุดเทากับ 8.45 บริเวณใกลฝงของอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(สถานี 243)  

 

 
 

ภาพท่ี 6  ความเปนกรด-ดางของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง 
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คาออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 
 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ำ มีคาอยูระหวาง 6.35-6.44 สวนตอพันสวน  มีคาเฉลี่ย

เทากับ 6.40 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีคาต่ำสุดเทากับ 6.35 มิลลิกรัมตอลิตร บริเวณใกลฝงของอำเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานี 319) ในเดือนพฤษภาคมและมีคาสูงสุดเทากับ 6.44 มิลลิกรัมตอ
ลิตร บริเวณหางฝงของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สถานี 347) (ภาพที่ 7)   

 

 
 

ภาพที่ 7  ออกซิเจนที่ละลายน้ำของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง 
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สรุปสถานการณ 

 
สถานการณของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทั้ง 6 ปจจัยพบวา ความลึก ความโปรงแสง 

อุณหภูมิ ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ำ มีคาอยูในเกณฑปกติทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบ
กับคามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 3, 2543) และเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำชายฝงในเขต 2,000 เมตร จาก
การศึกษาของ ภาสกร และคณะ (2542) ทำการศึกษาตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดปตตานี 
พบวาความโปรงแสง บรเิวณชายฝงกับการศึกษาในครั้งนี้บริเวณที่ใกลฝงเหมือนกันมีคาที่ใกลเคียงกัน สวน
บริเวณหางฝงออกไปมีคาความโปรงแสงสูงกวา อันเนื่องมาจากตะกอนแขวนลอยบริเวณใกลฝงมีคาสูงกวา 
ซึ่งมาจากการถายเทตะกอนจากแมน้ำตางๆลงสูทะเล ดังบริเวณสำรวจใกลปากทะเลสาบสงขลามีคา 
70.2 มิลลิกรัมตอลิตร สวนหางฝงของการศึกษาในครั้งนี้บริเวณเดียวกันมีคา 10.88 มิลลิกรัมตอลิตร  
คาอุณหภูมิบริเวณนอกฝงจากการศึกษาในครั้งนี้มีคาต่ำกวาเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับชายฝง แตจะ
สอดคลองกันบริเวณท่ีทำการสำรวจใกลฝงของอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา มีคาที่ตางกันคือ จาก
การศึกษาของภาสกรเทากับ 31.1 องศาเซลเซียส แตการศึกษาในครั้งนั้เทากับ 29.72 องศาเซลเซียส 
แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิของน้ำจะผันแปรไปตามความลึก คาความเค็มพบวามีคาใกลเคียงกัน สวนคา
ออกซิเจนละลายน้ำ และความเปนกรด-ดาง กับการศึกษาในครั้งนี้มีคาท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งอยูในชวงที่
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง, 2537) 

................................................................................................. 
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โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลา ปงบประมาณ 2553-54 
ธเนศ ศรีถกล และ สมใจ เวชประสิทธ  

...................................................... 
กิจกรรมถายทอดความรูสูชุมชน  :  โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงทะเลสงขลา ปงบประมาณ 2553 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
 

-------------------------- 
 

1. ความเปนมา 
 ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดดำเนินการกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา ตั้งแตปงบประมาณ 2547 จนถึงปจจุบัน โดยผลการศึกษาประกอบดวยเรื่องของ
องคประกอบสัตวน้ำ อัตราการจับ ตนทุนผลตอบแทนและรายไดจากการทำประมงไซนั่ง การทดลองขยาย
ขนาดตาอวน  การแพรกระจายของลูกกุงและลูกปลาวัยออน  ซึ่งการเผยแพรผลงานวิจัยอยูในรูปของ
รายงานผลการศึกษา หรอืเอกสารวิชาการ ทำใหอาจะไมถึงประชาชนหรือชาวประมงโดยตรง 

ศูนยจึงมีแนวคิดนำความรูไปเผยแพรสูเกษตรกรหรือชาวประมงโดยตรง จึงไดจัดกิจกรรมหรือ
โครงการถายทอดความรูสูชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนนอก ใหความรูแกชาวประมง กลุมแมบาน และ
เยาวชน หรือนักเรียน เพ่ือใหกลุมเปาหมายทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องมือประมงไซนั่ง  แนวคิดใน
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง  รวมถึงการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร ใหมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำอยางคุมคาและสูงสุด มีการทำประมงแบบมีความรับผิดชอบ รวมทั้งให
ชุมชนมีสวนรวมในการหาแนวทางการแกปญหาทรัพยากรดานทรัพยากรสัตวน้ำโดยชุมชนเอง ซึ่งอาจจะ
นำไปสูการจัดการประมงโดยชุมชนมีสวนรวมในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ  
2. เพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำสูงสุด  
3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการทำวิจัยสำหรับเปนแนวทางในการแกปญหาทางดานทรัพยากรสัตว

น้ำโดยชุมชนเอง  
 
3. พื้นท่ีดำเนินการปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2553 เปนปที่หนึ่งในการดำเนินการ มีพื้นที่ที่กำหนดดังนี้ 
1.  บานโคกเมือง หมูท่ี 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
2.  บานปากบางภูมี หมูที่ 7 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
3.  บานสวนใหม หมูที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
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ภาพท่ี 1  พื้นที่ดำเนินการในปงบประมาณ 2553 
 
 
4. วิธีการและผลการดำเนินงาน 

4.1 วิธีการ 
      1.  กำหนดกลุมเปาหมาย 3 กลุม 
  - กลุมแมบาน 
  -กลุมนกัเรียน 
  -กลุมชาวประมงและผูนำชมชุน 
      2. ดำเนินการโดย ติดตอประสานงานกับกลุมเปาหมาย โดยผานผูนำชุมชน ชาวประมง และ
โรงเรียน อยางนอย 3 ครั้ง  

     3. หลังจากนั้นเริ่มดำเนินกิจกรรมตามท่ีกำหนด  
     4. สอดแทรกความรูเรื่องการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง ตามวัตถุประสงค (ขอ 2) 

โดยกิจกรรมที่กำหนด จะตองตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายดวย 
     5. เผยแพรกิจกรรมที่ดำเนินการผานจดหมายขาว เว็บไซต และรวมจัดนิทรรศการ  ผาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4.2  กิจกรรมท่ีกำหนดไวมีดังนี้ 
 
กลุมนักเรียน 

• ใหความรูในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษฟนฟู  

• การแปรรูปอาหาร 
 

 
 
กลุมแมบาน 

• การแปรรูปอาหารจากผลผลิตสัตวน้ำที่จับไดจากไซน่ังและสุขอนามัย และ/หรือสรางผลิตภัณฑ
ประมง   

• ใหความรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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     กลุมชาวประมงและผูนำชุมชน 

• ใหความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  นเิวศวิทยา การอนุรกัษ และการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ . 

• แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น รวมถึงทัศนคติ  

• สาธิตวิธีการศึกษาองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับจากไซนั่ง 
 

 
 
นอกจากนี้ไดใหความรวมมือและสนับสนนุกลุมเปาหมายในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนที่เปาหมาย
ดวย 

4.3 ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 
 

กลุมเปาหมาย สถานที ่ เร่ือง จำนวน  วัน-เดือน-ป 
   (คน)  

กลุมนักเรียน     
โรงเรียนปากจาวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา ธรรมชาตสิดใจจติใจราเริง 120 24-ธ.ค.-52 
  นิเวศวิทยา การจำแนกชนิดสัตวนำ้ 35 17-ก.พ.-53 
  การอนรัุกษและฟนฟูทรพัยากรประมง 35  
โรงเรียนวดัทายยอ ต.เกาะยอ อ.เมอืง ธรรมชาตสิดใจจติใจราเริง 30 14-ม.ค.-53 
  นิเวศวิทยา การจำแนกชนิดสัตวนำ้ 30 16-ก.พ.-53 
  การอนรัุกษและฟนฟูทรพัยากรประมง  
โรงเรียนวดัคงคาวด ี อ.ควนเนียง จ.สงขลา การอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรประมง 65 20-ส.ค.-53 
โรงเรียนบานโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง 37 18-ส.ค.-53 
โรงเรียนปากจาวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา ขนมปงหนาปลาและทอดมันปลา 30 14 ก.ย.53 
โรงเรียนบานโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา นิเวศวิทยาและการจัดการประมงไซนั่ง 37 15 ก.ย. 53 
โรงเรียนวดัทายยอ อ.เมือง จ.สงขลา ขนมปงหนาปลา 30 17 ก.ย. 53 
โรงเรียนวดัคงคาวด ี อ.ควนเนียง จ.สงขลา นิเวศวิทยาและการจัดการประมงไซนั่ง 80 17 ก.ย. 53 
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กลุมเปาหมาย สถานท่ี เร่ือง จำนวน  วัน-เดือน-ป 
   (คน)  

กลุมชาวประมง     
บานโคกเมือง อาคารเอนกประสงค การอนุรักษทรัพยากรประมงและฟารม

ทะเลโดยชุมชน 
20 17-18 ธ.ค. 

52 
 ม. 12 ต.บางเหรียง การจัดการประมงไซน่ัง 12 8 ก.ค. 53 
 อ.ควนเนียง จ.สงขลา    
บานปากบางภูม ี อาคารเอนกประสงค พบปะพูดคุยเบื้องตน  9 ก.ค.-53 
 ม. 3 ต.รัตตภูมิ    
 อ.ควนเนียง จ.สงขลา    
บานสวนใหม บานผูใหญบาน หมู 9 พบปะพูดคุยเบื้องตน  7 ก.ค. 53 

กลุมแมบาน     
บานโคกเมือง อาคารเอนกประสงค กุงแหง และกุงสม 10 11 มี.ค. 53 
 ม. 12 ต.บางเหรียง ขนมปงหนากุง 15 7 ก.ค.-52 
 อ.ควนเนียง จ.สงขลา ขาวเกรียบปลา 5 14 ก.ย. 53 
บานสวนใหม ศาลาอเนกประสงค ขาวเกรียบกุง 14 16 ส.ค 53 
 ม. 9 ต.เกาะยอ ลูกชิ้นปลา 10 13 ก.ย. 53 
 อ.เมือง จ.สงขลา    
บานปากบางภูม ี บานสมาชิกกลุมแมบาน ปลาหวาน, ปลาแผน 15 20-ส.ค.-53 
 ม. 3 ต.รัตตภูมิ ขาวเกรียบ   30 ก.ย. 53 
 อ.ควนเนียง จ.สงขลา    

 
 นอกจากนี้ไดศึกษาองคประกอบและอัตราการจับสัตวน้ำจากไซนั่ง การแพรกระจายขนาดความ
ยาว ของกุงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  จากหมูบานพื้นที่เปาหมาย ซึ่งมีผลการศึกษาในเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม ดังนี้ 
 
เดือนกรกฎาคม 2553 

1. บานสวนใหม หมู 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เก็บตัวอยางไซนั่ง จำนวน 3 
ลูก พบวาประกอบดวยกลุมกุงรอยละ  71.39 รองลงมาเปนกลุมปลารอยละ 18.20 และกลุมสัตวน้ำ
อ่ืนๆรอยละ 1.84   

 กลุมกุงประกอบดวย 
กลุมกุงตะกาด  (Metapenaeus spp.) ประมาณรอยละ 79.59  ไดแก  M. brevicornis, 
 M. moyebi,  M.ensis,  M.affinis,  M.lysianassa  
ก ลุ ม กุ ง ส กุ ล  (Penaeus spp.) ป ร ะม าณ ร อ ย ล ะ  18.41  ได แ ก   P.merguiensis, 

P.semisulcatus 
ชนิดอ่ืนๆ รอยละ 1.84  

 อัตราการจับอยูระหวาง 0.45-0.90 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 0.68 กิโลกรัม/ ลูก/คืน  
ซึ่งมีความยาวกุง Metapenaeus moyebi  คาความยาวเฉลี่ย 6.50 ± 0.60 เซนติเมตร  และมีคา
น้ำหนักเฉลี่ย 2.50 ± 1.50 กรัม/ตัว  โดยมีรายไดจากการทำประมงไซน่ัง 126 บาท/ลูก/คืน 
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 2. บานโคกเมือง หมูที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เก็บตัวอยางไซนั่ง 
จำนวน 3 ลกู ประกอบดวยกลุมกุงรอยละ  91.46 รองลงมาเปนกลุมปลารอยละ 8.42 และกลุมสัตวน้ำ
อ่ืนๆรอยละ 0.12   
  กลุมกุงประกอบดวย 

 กลุมกุงตะกาด  (Metapenaeus spp.) ประมาณรอยละ 48.44  ไดแก  M. brevicornis, 
 M. moyebi,  M.ensis,  M.affinis,  M.lysianassa  
ก ลุ ม กุ งส กุ ล  (Penaeus spp.) ป ระม าณ ร อ ย ล ะ  47.06  ได แ ก   P.merguiensis, 

P.semisulcatus 
ชนิดอื่นๆ รอยละ 4.49  

 อัตราการจับอยูระหวาง 0.50-0.65 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 0.58 กิโลกรัม/ ลูก/คืน  
ซึ่งมีความยาวกุง Metapenaeus moyebi  คาความยาวเฉลี่ย 7.70 ± 0.77 เซนติเมตร  และมีคา
น้ำหนักเฉลี่ย 3.84 ± 0.99 กรัม/ตัว  โดยมีรายไดจากการทำประมงไซนั่ง 265 บาท/ลูก/คืน 
 
เดือนสิงหาคม 2553 

1. บานสวนใหม ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  เก็บตัวอยางไซนั่ง  3 ลูก ผลการศึกษาพบวา
องคประกอบสัตวน้ำประกอบดวยกลุมกุงรอยละ 62.57 ของน้ำหนัก  รองลงมาเปนกลุมปลารอยละ 
14.09 และกลุมสัตวน้ำอ่ืนๆรอยละ 23.34   

     กลุมกุงประกอบดวย 
     กลุมกุงตะกาด  (Metapenaeus spp.) ประมาณรอยละ 82.39  ไดแก   M. moyebi,  

M.affinis,  M.lysianassa  
     ก ลุ ม กุ ง ส กุ ล  (Penaeus spp.) ป ระ ม าณ ร อ ย ล ะ  16.84  ได แ ก   P.merguiensis, 

P.semisulcatus 
     และกุงชนิดอ่ืนๆ รอยละ 0.77  
   มีอัตราจับอยูระหวาง 1.4-1.72 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 1.54 กิโลกรัม/ ลูก/คืน  

ความยาวกุง Metapenaeus moyebi  คาความยาวเฉลี่ย 5.59 ± 0.60 เซนติเมตร  และมีคาน้ำหนัก
เฉลี่ย 1.55 ± 0.45 กรัม/ตัว  โดยมีรายไดจากการทำประมงไซนั่ง 178.67 บาท/ลูก/คืน 
 
 2. บานโคกเมือง หมูท่ี 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เก็บตัวอยางจากไซนั่งรวม 3 ลูก  
พบวามีองคประกอบสัตวน้ำประกอบดวย กลุมปลารอยละ 59.64 ของน้ำหนัก  รองลงมาเปนกลุมกุงรอย
ละ  39.78 และกลุมสัตวน้ำอื่นๆรอยละ 0.58   
       กลุมกุงประกอบดวย 

      กลุมกุงตะกาด  (Metapenaeus spp.) ประมาณรอยละ 71.30  ไดแก   M. moyebi,  
M.ensis,    M.lysianassa  

      ก ลุ ม กุ ง ส กุ ล  (Penaeus spp.) ป ร ะ ม าณ ร อ ย ล ะ  10.42 ได แ ก  P.merguiensis, 
P.semisulcatus 

      และกุงชนิดอื่นๆ รอยละ 18.28    
                มีอัตราการจับอยูระหวาง 0.266-0.66 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 0.42 กิโลกรัม/ ลูก/
คืน โดยมีรายไดจากการทำประมงไซนั่ง 41.48 บาท/ลูก/คนื 
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เดือนกันยายน 2553 
1. บานสวนใหม หมู 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เก็บตัวอยางไซนั่ง จำนวน 3 

ลูก พบวาประกอบดวยกลุมกุงรอยละ  78.25 รองลงมาเปนกลุมปลารอยละ 9.77 และกลุมสัตวน้ำอ่ืนๆ
รอยละ 11.98   
 กลุมกุงประกอบดวย 

กลุมกุงตะกาด  (Metapenaeus spp.) ประมาณรอยละ 89.35  ไดแก  M. moyebi,  M. 
affinis,  M .lysianassa,  M. ensis 

ก ลุ ม กุ ง ส กุ ล  (Penaeus spp.) ป ร ะม าณ ร อ ย ล ะ  10.55  ได แ ก   P.merguiensis, 
P.semisulcatus 

ชนิดอ่ืนๆ รอยละ 0.10  
 มีอัตราการจับอยูระหวาง 0.94-1.54 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 1.23 กิโลกรัม/ ลูก/คืน  
ซึ่งมีความยาวกุง Metapenaeus moyebi  คาความยาวเฉลี่ย 6.04 ± 0.97 เซนติเมตร  และมีคา
น้ำหนักเฉลี่ย 1.82 ± 0.74 กรัม/ตัว  โดยมีรายไดจากการทำประมงไซน่ัง 96.45 บาท/ลูก/คนื 
 
 2. บานโคกเมือง หมูที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เก็บตัวอยางไซนั่ง 
จำนวน 3 ลูก ประกอบดวยกลุมกุงรอยละ  50.38 รองลงมาเปนกลุมปลารอยละ 49.62  

  ปลาประกอบดวย  
  ปลาที่ไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจพบประมาณรอยละ 100  ไดแก วงศปลาบู (Gobiidae) วงศ

ปลาแปน (Leiognathidae) และวงศปลาขี้จีน(Ambassidae) 
 กุงประกอบดวย 
 กลุมกุงตะกาด  (Metapenaeus spp.) ประมาณรอยละ 95.77  ไดแก   M. moyebi,  
M.ensis,  M.lysianassa,  M.brevicornis   
 กลุมกุงสกุล (Penaeus spp.) ประมาณรอยละ 1.31 ไดแก P.merguiensis, 
P.semisulcatus  
 ชนิดอ่ืนๆ รอยละ 2.92    
 มีอัตราการจับอยูระหวาง 0.39-0.45 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 0.43 กิโลกรัม/ ลูก/คืน   
ซึ่งมีความยาวกุง Metapenaeus moyebi  คาความยาวเฉลี่ย 7.11 ± 0.60 เซนติเมตร  และมีคา
น้ำหนักเฉลี่ย 2.76 ± 0.80 กรัม/ตัว  โดยมีรายไดจากการทำประมงไซน่ัง 96.46 บาท/ลูก/คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำป 2554 
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

58 

จัดทำโปสเตอรจำนวน 4 เร่ือง แจกใหแกกลุมเปาหมาย 
1. ทะเลสาบสงขลา 
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2. ประมงไซนั่งบรเิวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
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3. สัตวน้ำเศรษฐกิจจากประมงไซน่ังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
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4.  การทดลองขยายขนาดตาอวนไซนั่ง 
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5. สิ่งที่จะไดจากการดำเนนิกิจกรรมนี้ 
1. กลุมเปาหมาย มีความรูและเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรกัษทรัพยากรมากขึ้น 
2. มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ กุงที่ไดจากไซนั่ง นอกจากขายสด มีการนำมาแปร

เปนอาหาร หรือผลิตภัณฑตางๆ เชน กุงสม ขนมปงหนากุง ฯลฯ 
3. หนวยงานมีกลุมมวลชนในพื้นที่ ทำใหสามารถขอความรวมมือในการทำงานวิจัย และสามารถ

ขยายกิจกรรมนี้ไปสูพ้ืนที่อ่ืนๆ ได 
 
6. การเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน 

1. นำเสนอในที่ประชุม เชน ดำเนินเสนอรายงานตอทานรองอธิบดีกรมประมง (นางจิราวรรณ แยม
ประยูร) เมื่อวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-12.00น. 
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 2. เผยแพรผานจดหมายขาวโครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา  เว็บไซตของ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (smdec.com) ผานจดหมายขาวโครงการฟนฟู
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา และทางสถานีวิทยุ FM 97.50 MHz. 
 3. รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ เชน ในงานนิเวศนวัฒนธรรมสัญจร “สามน้ำ สามเมือง 
รอยเรื่องเลสาบ”  ต.น้ำขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 
 4. จัดทำเปนรายงานความกาวหนา 
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กิจกรรมถายทอดความรูสูชุมชน  :   
โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงทะเลสงขลา ปงบประมาณ 2554 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
 

-------------------------- 
 

1. ความเปนมา 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดดำเนินการโครงการฟนฟูทรัพยากร

ประมงในทะเลสาบสงขลา ตั้งแตปงบประมาณ 2547 จนถึงปจจุบัน โดยผลการศึกษาประกอบดวยเรื่อง
ขององคประกอบสัตวน้ำ อัตราการจับ ตนทุนผลตอบแทนและรายไดจากการทำประมงไซนั่ง การทดลอง
ขยายขนาดตาอวนไซน่ัง  การแพรกระจายของลูกกุงและลูกปลาวัยออน  ซึ่งการเผยแพรผลงานวิจัยอยูใน
รูปแบบของรายงานผลการศึกษา หรือเอกสารวิชาการ ทำใหไมถึงประชาชนหรือชาวประมงโดยตรง 

ในปงบประมาณ 2553 ศูนยวิจัยฯ มีแนวคดินำความรูไปเผยแพรสูเกษตรกรหรือชาวประมง
โดยตรง จึงไดจัดกิจกรรมหรือโครงการถายทอดความรูสูชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนนอก ใหความรูแก
ชาวประมง กลุมแมบาน และเยาวชน หรือนักเรียน เพื่อใหกลุมเปาหมายทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
เครื่องมือประมงไซนั่ง  แนวคิดในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง  รวมถึงการสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร ใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำอยางคุมคาและสูงสุด มีการทำประมงแบบมี
ความรับผิดชอบ รวมทั้งใหชุมชนมีสวนรวมในการหาแนวทางการแกปญหาทรัพยากรดานทรัพยากรสัตว
น้ำโดยชุมชนเอง ซึ่งอาจจะนำไปสูการจัดการประมงโดยชุมชนมีสวนรวมในอนาคต 

สำหรับปงบประมาณ 2554 ศูนยวิจัยฯ ไดดำเนินกิจกรรมถายทอดความรูสูชุมชนแกกลุม
ชาวประมง ตามเขตฟารมทะเลโดยชุมชน จำนวน 16 แหง และศึกษาชีววิทยาและการทำประมงกุงทะเล 
3 ชนิดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

 
2. รายงานสรุป : กิจกรรมถายทอดความรูสูชุมชน 
 2.1 วัตถุประสงค 
  1. เพื่อถายทอดความรูดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำใหแกชุมชน 
  2. เพื่อสงเสริมใหมีการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและการประมงโดยความรวมมือจาก 
     ชุมชนซึ่งนำไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการจัดการประมงโดยชุมชน 
 
 2.2 พื้นท่ีดำเนินการปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2554 เปนปที่สองในการดำเนินการ 
มีพื้นท่ีเปาหมาย จำนวน 16 แหง ดังนี้ 
         ตามพ้ืนดำเนนิการเขตฟารมทะเลโดยชุมชน ของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยวสัตวน้ำชายฝง 
จำนวน 7 แหง 

 1. ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
 2. ตำบลคูขุด อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  
 3. ตำบลทาหิน อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  
 4. ตำบลคลองรี อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  
 5. ตำบลเกาะใหญ อำเภอกระสินธิ์ จังหวัดสงขลา  
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6. ตำบลบานขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
7. ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  

 ตามพื้นที่ดำเนินการเขตฟารมทะเลโดยชุมชน ของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จำนวน 7 แหง 
1. ฟารมทะเลบานใหม หมู 1 ตำบลสะทิ้งหมอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
2. ฟารมทะเลบานใตควนโส หมู 10 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
3. ฟารมทะเลบานใต หมู 7 ตำบลคูเตา อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
4. ฟารมทะเล 3 ชุมชน หมู 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
5. ฟารมทะเลอาวปอ หมู 12 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
6. ฟารมทะเลบานแหลม หมู 5 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
7. ฟารมทะเลบานบางโหนด หมู 12 ตำบลคูเตา อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 และพื้นที่เปาหมายของศูนย เมื่อปงบประมาณ 2553 จำนวน 2 แหง 
1. บานปากบางภูมี หมู 7 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผูเขารับการอบรม 15 

คน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 
2. บานสวนใหม หมู 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผูเขารับการอบรม 15 คน 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 
 

 2.3 วิธีการและผลการดำเนนิงาน 
2.3.1 วิธีการ 

1.  กำหนดกลุมเปาหมาย คือ กลุมชาวประมงและผูนำชมชุน 
2. ดำเนินการโดย ติดตอประสานงานกับกลุมเปาหมาย โดยผานผูนำชุมชน และชาวประม 
3. หลังจากนั้นเริ่มดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด  
4. สอดแทรกความรูเรื่องการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง โดยกิจกรรมที่กำหนด 

จะตองตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายดวย 
5. เผยแพรกิจกรรมที่ดำเนินงาน ผานจดหมายขาว เว็บไซต และรวมจัดนิทรรศการ  ผาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.3.2  กิจกรรมที่กำหนดไวมีดังนี้ 
 

กลุมชาวประมงและผูนำชุมชน 

• ใหความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  นิเวศวิทยา การอนุรักษ และการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ . 

• แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น รวมถึงทัศนคติ  

• สาธิตวิธีการศึกษาองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับจากไซน่ัง 

• การศกึษาชีววิทยาของสัตวน้ำ 

• การเก็บและศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำเบื้องตน 
 
นอกจากนี้ไดใหความรวมมือและสนับสนุนกลุมเปาหมายในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่เปาหมาย
ดวย 
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2.3.3 ผลการดำเนินงาน มดีังนี้ 
 

กลุมเปาหมาย สถานที ่ จำนวน  วัน-เดือน-ป 
  (คน)  

กลุมชาวประมง    
ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง กลุมออมทรัพย บานชองฟน 20 29 มี.ค. 54 
ต.คูขุด อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา หองประชุม เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบ

สงขลา 15 1 เม.ย. 54 
ต.ทาหิน อ.สะทิ้งพระ จ.สงขลา ศาลาอเนกประสงค วัดทาหิน 30 4 เม.ย.54 
ต.คลองรี อ.สะทิ้งพระ จ.สงขลา หองประชุม อบต.คลองรี 20 5 เม.ย. 54 
ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา ศาลาอเนกประสงค วัดเกาะใหญ 15 7 เม.ย. 54  
ต.บานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ศาลาอเนกประสงค หมู 2  15 8 เม.ย. 54 
ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง หองประชุม เทศบาลตำบลเกาะนางคำ 20 25 เม.ย. 54 
บานใหม ม. 1 ต.สะทิ้งหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา บานประธานประมงอาสา 15 26 เม.ย. 54 
บานใต ม. 10  ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ศาลาอเนกประสงค วัดบอหวา 15 27 เม.ย.54 
บานปากบางภูมี ม. 7 ต.รตัภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ศาลาอเนกประสงค บานปากบางภูมี ม. 

7 
   15 28 เม.ย. 54 

บานสวนใหม ม. 9 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา หองประชุม อบต.เกาะยอ 15 29 เม.ย. 54 

ประมง 3 ชุมชน หนาสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ำชายฝง 

ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 

หองประชุม 
สถาบันวิจัยสุขภาพสตัวน้ำชายชายฝง 

15 25 ก.ค. 54 

บานแหลม ม.5 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ศาลาประชาคม บานแหลม 15 26 ก.ค. 54 

บานวังเนียน ม. 5 ต.รตัภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา อาคารออมทรัพย บานวังเนยีน ม. 5 15 27 ก.ค. 54 

บานใต ม. 7 ต.คเูตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา อาคารเรยีน มัสยิดบานใต อ.หาดใหญ 15 28 ก.ค. 54 

บานบางโหนด ม. 2 ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา หองสมุด โรงเรียนวดัปากลึก อ.
หาดใหญ 

15 29 ก.ค. 54 
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 2.4 ภาพกิจกรรมการฝกอบรม 
 

  
ตำบลเกาะหมาก  อำเภอปากพะยูน  

จังหวัดพัทลุง 
ตำบลคูขุด อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา 

  

  
ตำบลทาหิน อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา ตำบลคลองร ีอำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา 

             

  
ตำบลเกาะใหญ อำเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ตำบลบานขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
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ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน  

จังหวัดพัทลุง 
บานใหม ม.1 ตำบลสะทิ้งหมอ อำเภอสิงนคร  

จงัหวัดสงขลา 
  
  

  
บานใต ม. 10 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา บานปากบางภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

  

  

บานสวนใหม ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 
ประมง 3 ชุมชน หนาสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ำ

ชายฝง อ.เมือง จ.สงขลา 
  



รายงานประจำป 2554 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

69 

  

บานแหลม ม.5 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
บานวังเนียน ม. 12 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง  

จ.สงขลา 
  

  
บานใต ม. 7 ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา บานบางโหนด ม.1 ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 
3. รายงานสรุป : ชีววิทยาและการทำประมงกุงทะเล 3 ชนิด บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

ดำเนินการเก็บตัวอยางกุงทะเล 3 ชนิด ไดแก  กุงแชบวยหรือกุงหางแดง (Peneaus 
merguensi) กุงตะกาดหรือกุงหัวแข็งชนิด Metapeneaus ensi และกุงตะกาดขาว (M. moyebi) จาก
เครื่องมือประมงไซนั่ง โพงพาง และอวนลอยกุงสามชั้น บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ระหวางเดือน
ธันวาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 มีผลการศึกษาเบ้ืองตนดังนี้ 
 3.1  ไซนั่ง หรือ โปะน้ำตื้น ลอบยืน หรือไซตู   ประกอบดวย 2 สวน คือ ตัวไซนั่ง 
ประกอบดวยโครงไมสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง x ยาว x สูง  0.55 x 1.5 x 2.3 เมตร  หุมดวยอวนไนลอนสี
แดง  ขนาดชองตา 1.50 เซนติเมตร  มีชองเปดสำหรับสัตวน้ำเขาทางหนึ่ง ปากชองเปดยาวตลอดความ
สูงของไซนั่งและประกอบเปนงาแซงกันสัตวน้ำ  และปกไซนั่ง หรือขาทราย ใชอวนขนาดชองตา 3 
เซนติเมตร กางก้ันทางเดินของสัตวน้ำทั้งดานซายและดานขวาเพ่ือตอนใหสัตวน้ำเขาตัวลอบ โดยมีความ
ยาวประมาณขางละ 25-30 เมตร  
 มีแหลงทำการประมงตั้งแตบริเวณปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณปากพะยูน โดยมีหนาแนน
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก สามารถทำการประมงไดเกือบป (ทำกันมากในชวงเดือนเมษายนถึง
ธันวาคม) โดยออกไปวางในชวงเย็น (18.00น.) และเก็บในตอนเชา (06.00น.) ที่ระดับน้ำ 1.5 – 2.0  
เมตร  กระแสน้ำปานกลาง   และจุดตะเกียงน้ำมันกาดวางไวสวนบนของตัวไซนั่ง ระยะเวลาทำการประมง 
1-3 วันข้ึนอยูกับชวงฤดูกาล  พ้ืนที่  และปริมาณของสัตวน้ำ การเก็บสัตวน้ำใชไมขัดชักตัวไซนั่งลอยพน
เหนือผิวน้ำขณะทำการรวบรวมสัตวน้ำ   
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ภาพท่ี 1  เครื่องมือประมงไซนั่ง 
 
 จากการเก็บตัวอยางระหวางเดือนกุมภาพันธถึงกันยายน 2554 พบวาสัตวน้ำที่จับได
ประกอบดวยกลุมปลารอยละ 33.33 กลุมกุงรอยละ 52.20 และสัตวน้ำอื่นๆ รอยละ 14.47  (ภาพที่ 
2) ซึ่งประกอบดวยกุงทะเลชนิดที่ศึกษา ไดแก กุงแชบวยหรือกุงหางแดง (Penaeus merguiensis) รอย
ละ 4.77  กุงหัวแข็งหรือกุงตะกาด (Metapenaeus ensi)  รอยละ 2.98  และกุงขาวหรือกุงตะกาดขาว 
(M. moebyi) รอยละ 22.67  
 

กลุม่ปลา

33.33%

กลุม่กุง้

52.20%

สัตวน์าํอืนๆ

14.47%

 
 ภาพท่ี  2  องคประกอบสัตวนำ้ในรอบปจากเครื่องมือประมงไซนั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
                 ปงบประมาณ 2554 
 
 อัตราการจับสัตวน้ำตลอดการศึกษามีคาเฉลี่ย 0.92 กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว โดยเปนอัตราการ
จับกลุมปลาตลอดการศึกษาเฉลี่ย 0.31 กิโลกรัม/ลูก/เท่ียว กลุมกุงมีอัตราการจับเฉลี่ย 0.48 กิโลกรัม/
ลูก/เท่ียว และกลุมสัตวน้ำอ่ืนๆ 0.13 กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว กุงทะเลที่ศึกษามีอัตราการจับตลอดการศึกษา
เฉลี่ย ดังนี้ กุงแชบวย 0.04 กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว  กุงตะกาด 0.21 กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว และกุงตะกาดขาว 
0.03 กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว 
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 สำหรับองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ยรายเดือน แสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 1 องคประกอบสัตวน้ำ (%) จากไซนั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ปงบประมาณ 2554 

เดือน กลุมปลา กลุมกุง กลุมสัตวน้ำอื่นๆ 
ก.พ. 54 50.71 10.41 38.88 
มี.ค. 54 25.21 0.96 73.83 
เม.ย. 54 24.45 62.72 12.83 
พ.ค. 54 31.73 26.84 41.43 
มิ.ย. 54 27.40 0.53 72.08 
ก.ค. 54 7.13 3.46 89.41 
ส.ค. 54 3.84 9.20 86.96 
ก.ย. 54 49.26 20.25 30.49 

 
ตารางที่ 2  อัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ย (กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว) จากไซนั่ง บรเิวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
                  ปงบประมาณ 2554 

เดือน จำนวนราย กลุมปลา กลุมกุง สัตวน้ำอื่นๆ รวม 
ก.พ. 54 16 0.86 0.66 0.18 1.69 
มี.ค. 54 10 0.23 0.68 0.01 0.92 
เม.ย. 54 6 0.31 0.16 0.79 1.26 
พ.ค. 54 7 0.11 0.15 0.09 0.35 
มิ.ย. 54 11 0.18 0.46 0.00 0.64 
ก.ค. 54 17 0.04 0.48 0.02 0.54 
ส.ค. 54 13 0.03 0.68 0.07 0.78 
ก.ย. 54 16 0.49 0.31 0.20 1.00 

 
 1.2  โพงพางหลัก เปนเครื่องมือประมงที่ใชอวนรูปถุง ปากอวนติดตั้งใหการรับสัตวน้ำท่ีพัด
ตามกระแสน้ำเขาถุงอวน โพงพางหลักเปนโพงพางที่พบมากที่สุด อวนเปนรูปถุงปากกวาง ปากอวนสูง
ใกลเคียงกับความลึกของน้ำชวงขึ้นสูงสุดขนาดประมาณ 4x4 หรือ 8x6 เมตร ความยาวจากปากอวนถึง
กนถุง 20 - 25 เมตร ตัวอวนจะเรียวเล็กลง  ปากอวนจะวางในทิศทางหันรับกับกระแสน้ำ มักหางกัน
ตามขนาดปากอวน ราว 4-8 เมตร ดานบนมีไมคาดไวกันไมหลักเอนเขาหากัน ปากอวนจะมัดกับเสาหลัก 
สวนตัวอวนจะกดไวดวยไมกด โดยไมใชทุนและตะก่ัวถวง สวนเน้ืออวนเปนโพลีเอทธีลีน ที่บริเวณปากจะมี
ขนาดใหญที่สุด แลวเล็กลงมาตามลำดับ สวนที่เปนกนถุงยาว 1.5 – 3.0 เมตร มักใชขนาดตา 1.5 - 2.5 
เซนติเมตร ปลายถุงสามารถเปดออกไดโดยมัดเชือกไว การวางโพงพางจะทำหลายชองเรียงกันเปนแถว
ประมาณ 6 -10 ชอง ทำไดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ในชวงน้ำขึ้นเต็มที่หรือลงเต็มท่ีโดยประกอบอวน
เขากับไมกดอวน แลวนำไปผูกกับไมหลัก แลวจอดเรือไวที่ตำแหนงกนถุง รอใหกระแสน้ำพัดสัตวน้ำเขา
อวนสักพักขึงกูกนอวนขึ้นมา เทสัตวน้ำออก แลวมัดกนถุงวางใหมตอไป โพงพางจะใชที่ระดับน้ำลึก
ประมาณ 1 -6 เมตร (sklonline.com, 2555) 
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ภาพท่ี 3  เครื่องมือประมงโพงพาง  
 มีแหลงทำการประมงตั้งแตบริเวณปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณปากพะยูน โดยบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีหนาแนนตั้งแตปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณสะพานติณสูลานนท  สามารถ
ทำการประมงไดตลอดป  
 จากการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2554 พบวาองคประกอบสัตวน้ำที่
จับไดประกอบดวยกลุมปลารอยละ 77.08 กลุมกุงรอยละ 7.66 และสัตวน้ำอื่นๆ รอยละ 14.99 (ภาพ
ท่ี 4) สำหรับกุงทะเลชนิดที่ศึกษา ไดแก กุงแชบวยหรือกุงหางแดง กุงหัวแข็งหรือกุงตะกาด และกุงขาว
หรือกุงตะกาดขาว มีองคประกอบรอยละ 0.0009, 0.0002 และ 0.0004 ขององคประกอบสัตวน้ำ
ท้ังหมด 

กลุม่ปลา

77.29%

กลุม่กุง้

7.68%

สัตวน์าํอืนๆ

15.03%

 
 
  

อัตราการจับสัตวน้ำตลอดการศึกษามีคาเฉลี่ย 25.10 กิโลกรัม/ปาก/คืนโดย เปนอัตราการ
จับกลุมปลาเฉลี่ย 19.35 กิโลกรัม/ปาก/คืน  กลุมกุงมีอัตราการจับเฉลี่ย 2.00 กิโลกรัม/ปาก/คืน และ
กลุมสัตวน้ำอื่นๆ 3.75 กิโลกรัม/ปาก/คืน  กุงทะเลท่ีศึกษามีอัตราการจับตลอดการศึกษาเฉลี่ย ดังนี้ กุง
แชบวย 0.59 กิโลกรัม/ปาก/คืน  กุงตะกาด 0.16 กิโลกรัม/ปาก/คืน และกุงตะกาดขาว 0.26 กิโลกรัม/
ปาก/คืน ของผลจับสัตวน้ำทั้งหมด 

ภาพท่ี  4  องคประกอบกลุมสัตวน้ำในรอบปจากโพงพาง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  
              ปงบประมาณ 2554 
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 สำหรับองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ยรายเดือน แสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 3 และ 4 ตามลำดับ 
ตารางที่ 3  องคประกอบสัตวน้ำ (%) จากโพงพาง ปงบประมาณ 2554 

เดือน กลุมปลา กลุมกุง สัตวน้ำอื่นๆ 
มี.ค. 54 66.50 17.66 15.84 
เม.ย. 54 88.25 9.23 2.53 
พ.ค. 54 74.53 22.32 3.15 
มิ.ย. 54 70.72 18.53 10.75 
ก.ค. 54 65.05 32.36 2.59 
ส.ค. 54 56.55 18.53 24.92 
ก.ย. 54 70.88 21.68 7.44 

 
ตารางที่ 4  อัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ย (กิโลกรัม/ปาก/คืน) จากโพงพาง  ปงบประมาณ 2554 

เดือน จำนวนราย กลุมปลา กลุมกุง 
สัตวน้ำ
อื่นๆ รวม 

มี.ค. 54 4 8.99 2.39 2.14 13.52 
เม.ย. 54 4 65.95 6.89 1.89 74.73 
พ.ค. 54 3 14.34 4.29 0.61 19.24 
มิ.ย. 54 4 14.52 3.80 2.21 20.53 
ก.ค. 54 3 3.99 1.99 0.16 6.14 
ส.ค. 54 4 11.36 3.72 5.01 20.09 
ก.ย. 54 3 8.51 2.60 0.89 12.00 

 
 1.3  อวนลอยกุงสามชั้น  เปนอวนจมหนาดิน  ประกอบดวยเนื้ออวนสามผืนประกบกัน
เปนสามชั้น อวนชั้นนอกมีสองผืนเปนอวนดายไนลอน ขนาดตา 9 เซนติเมตร  อวนชั้นในเปนอวนเอ็น
ไนลอนขนาดตา  3.0  3.2  3.5 และ 3.8 เซนติเมตร ความลึกตา 100 ตา  อวนมีความยาวผืนละ 20-
23 เมตร  
 ชาวประมงบริเวณปากทะเลสาบสงขลา (บานแหลมขวัญ อำเภอเมือง และบานบอเตย 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) ใชอวนรายละ 5-18 ผืนตอราย แหลงทำการประมงตั้งแตปากทะเลสาบ
สงขลาถึงบริเวณสะพานติณสูลานนท ออกทำการประมงตั้งแตเวลา 06.00-14.00น และ 16.00-
07.00น. จำนวนครั้งที่ลงอวนประมาณ 10-15 ครั้ง/วัน  สำหรับชาวประมงบริเวณวังเนียน และบาน
โคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ใชอวน 10-40 ผืนตอราย แหลงทำการประมงบริเวณปากรอ
เขาไปถึงบริเวณตอนกลางของทะเลสาบสงขลาตอนนอก ออกไปวางอวนประมาณ 18.00น. ออกไปเก็บ
ตอนกลางคืน 1 ครั้ง และตอนเชาอีก 1 ครั้ง  หยุดทำประมงในชวงมีคลื่นลมรุนแรง น้ำทวม ชวงที่มีฝนตก
หนัก และชวงน้ำจืด สัตวน้ำเปาหมายคือกุงทะเล 
 ในปงบประมาณ 2554 พบทำการประมงในชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ประมาณ 10-
20 วัน/เดือน สำรวจพบสัตวน้ำท่ีจับไดประกอบดวยกลุมปลารอยละ 60.41 กลุมกุงรอยละ 37.46  
และสัตวน้ำอ่ืนๆ รอยละ 2.13 (ภาพที่ 5) สำหรับกุงทะเลชนิดที่ศึกษา ไดแก กุงแชบวยหรือกุงหางแดง 
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(Penaeus merguiensis) กุงหัวแข็งหรือกุงตะกาด(Metapenaeus ensi)   และกุงขาวหรือกุงตะกาดขาว 
(M. moebyi)  มีองคประกอบรอยละ 12.46, 7.03 และ 0.53 ขององคประกอบสัตวน้ำทั้งหมด 

กลุม่ปลา

60.41%

กลุม่กุง้

37.46%

สัตวน์าํอืนๆ

2.13%

 
 อัตราการจับสัตวน้ำตลอดการศึกษามีคาเฉลี่ย 4.66 กิโลกรัม/คืน/ราย  เปนอัตราการจับ
กลุมปลาเฉลี่ย 2.81 กิโลกรัม/คืน/ราย  กลุมกุงมีอัตราการจับเฉลี่ย 1.75 กิโลกรัม/คืน/ราย และกลุม
สัตวน้ำอ่ืนๆ 0.11 กิโลกรัม/คืน/ราย  กุงทะเลท่ีศึกษามีอัตราการจับตลอดการศกึษาเฉลี่ย ดังนี้ กุงแชบวย 
0.66 กิโลกรัม/คืน/ราย  กุงตะกาด 0.33 กิโลกรมั/คืน/ราย และกุงตะกาดขาว 0.03 กิโลกรัม/คืน/ราย 
ของผลจับสัตวน้ำทั้งหมด 
 สำหรับองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ยรายเดือน แสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ 
ตารางที่ 5  องคประกอบสัตวน้ำ (%) จากอวนลอยกุงสามชั้น ปงบประมาณ 2554 

เดือน กลุมปลา กลุมกุง สัตวน้ำอื่นๆ 
มิ.ย. 54 45.60 54.35 0.05 
ก.ค. 54 60.17 39.83 0.00 
ส.ค. 54 72.09 27.91 0.00 
ก.ย. 54 82.10 10.47 7.43 

 
ตารางที่ 6  อัตราการจับสัตวน้ำเฉลี่ย (กิโลกรัม/คืน/ราย) จากอวนลอยกุงสามชั้น   
                   ปงบประมาณ 2554 

เดือน จำนวนราย กลุมปลา กลุมกุง สัตวน้ำอื่น รวม 
มิ.ย. 54 6 2.82 3.37 0.003 6.20 
ก.ค. 54 7 2.36 1.56 0.00 3.92 
ส.ค. 54 8 2.34 0.91 0.00 3.25 
ก.ย. 54 9 3.26 0.42 0.30 3.98 

 เนื่องจากอวนลอยกุงสามชั้นเก็บตัวอยางไดนอยจึงขอดำเนินการตอในปงบประมาณ 2555 และ
ไดดำเนินการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรหัสทะเบียนวิจัย ผานสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 

ภาพท่ี  5  องคประกอบกลุมสัตวน้ำในรอบปจากเครื่องมือประมงอวนลอยกุงสามชั้น 
              บรเิวณอาวนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550 
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สรุปผล การติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตสัตวทะเล ป 2554 
โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  

..................................... 
๑. บทนำ 
ความเปนมา 

เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๔๔ ในชวงที่พระนางเจาสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปร
พระราชฐานไปทรงงานและทรงเย่ียมราษฎรในจังหวัดภาคใต  และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเย่ียมราษฎรที่
บานละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีราษฎร
ชาวประมงพ้ืนบ าน กราบบังคมทูลขอพระราชทานความชวยเหลือจาก สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใหทรงพิจารณาชวยฟนฟูความอุดมสมบูรณของสัตวน้ำ เน่ืองจากปริมาณสัตวน้ำมี
จำนวนลดลงเปนอันมาก ทำใหฐานะฝดเคือง มีรายไดไมพอเลี้ยงครอบครัว และไดกราบทูลวายินดีรวมกัน
ดำเนินการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ 

เมื่อทรงทราบเรื่องแลว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงวิตกเปนอันมากที่จะ
แกไขปญหาและไดทรงโทรศัพทขอพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งได
พระราชทานพระราชดำริแนะนำ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ใหจัดประชุมหารือผูเชี่ยวชาญที่
เก่ียวของทางดานตาง ๆ เพื่อจัดตั้งโครงการเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของสัตวน้ำตามความประสงคของ
ราษฎร 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 
ราชกุมาร และคณะผูเชี่ยวชาญไดประชุมหารือ เพ่ือรางโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล ป พ.ศ. 
๒๕๔๔ โดยในการนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานคำแนะนำวา สมควรที่จะจัด
ใหมีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำขึ้น เพ่ือเพาะเลี้ยงสัตวน้ำปลอยลงสูทะเล เพ่ือเปนการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และฝกอบรมราษฎรซึ่งอยูในบรเิวณขางเคียงใหมีความรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและ
การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ และสมควรจัดสรางปะการังเทียมใหมากขึ้น จะไดเปนท่ีอยูอาศัยและหา
อาหารของบรรดาสัตวน้ำทั้งหลาย ทำใหสัตวน้ำมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น 

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอพสกนิกรในชุมชนประมงตลอดแนวชายฝงของ
จังหวัดปตตานีและนราธิวาส ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาเปดโครงการอยาง
เปนทางการที่ชายหาดบานละเวง  อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เปน
จุดเริ่มตนใหราษฎร สวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ ไดสนองแนวพระราชดำริ เพ่ือความกินดีอยูดีของ
ราษฎร 
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ปะการังเทียม  

แหลงอาศัยสัตวทะเล หรือปะการงัเทยีม เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือดัดแปลงสภาพพื้นทะเล
ใหสัตวน้ำชอบโดยเลียนแบบบริเวณที่มีกองหินใตน้ำหรือซากเรืออับปางซึ่งมักพบวามีสัตวน้ำชุกชุม ดวย
การใชวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน สามารถตานทานกระแสนำ้ได และไมมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม นำไปวางเปน
กลุมอยางมีแบบแผนในบริเวณตาง ๆ ตามแนวชายฝงที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดสัตวน้ำใหเขามาอยูอาศัย หลบ
ภัย เปนแหลงอาหาร และแหลงสืบพันธุ   

หลักเกณฑในการกำหนดพ้ืนที่จัดสรางปะการังเทียม ควรเปนไปตามความตอง การของ
ชาวประมงในทองถ่ิน ตามประเภทเครื่องมือและแหลงทำประมง โดยปกติระดับความลึกน้ำบริเวณ
ปะการังเทียม เม่ือน้ำลงต่ำสุดตองอยูเหนือกองวัสดุที่นำไปวางไมนอยกวา ๖ เมตร เพ่ือความปลอดภัยใน
การเดินเรือ  สภาพพื้นทะเลบริเวณที่จัดวางตองไมเปนโคลนเหลว ซึ่งทำใหเกิดการจมตัวของวัสดุได ไมอยู
ใกลปากแมน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มอยางรวดเร็วในบางฤดูกาล ไมเปนพ้ืนที่ที่มีปริมาณตะกอน
แขวนลอยในน้ำมากเพราะตะกอนที่ทับถมที่ผิววัสดุอาจทำใหสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดไมสามารถอยูอาศัย
ได  ไมเปนพ้ืนที่หวงหามเพื่อการใชประโยชนอื่นทางทะเล เชน เขตรองน้ำเดินเรอื เขตจอดเรือ เขตพ้ืนท่ี
ทาเรือ เขตสัมปทานขุดแรและกาซธรรมชาติ เขตสัมปทานรังนก  รวมทั้งไมเปนพื้นที่ที่อาจกระทบตอ
ปญหาความม่ันคงของประเทศ เชน เขตทหาร  พ้ืนท่ีฝกซอมทางทะเล  เขตชายแดนระหวางประเทศ และ
ตองเปนพ้ืนท่ีที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการที่เกี่ยวของ คือ กรมประมง กองทัพเรือ และกรมเจา
ทา 

ขั้นตอนการดำเนินงานจัดสรางปะการังเทียม หลังจากเลือกพื้นที่จัดสรางไดแลว จึงจัด
ประชุมชี้แจงโครงการ ฯ แกชาวประมง ราษฎร ขาราชการ องคกรพัฒนาเอกชนและผูที่สนใจ ในพ้ืนที่การ
จัดสรางและบริเวณใกลเคียง เพ่ือใหผูเขารับฟงการชี้แจงมีความเขาใจตรงกันและรับทราบถึงรายละเอียด 
ท่ีมาของโครงการฯ วัตถุประสงค ขนาดและชนิดวัสดุที่ใช จำนวนวัสดุ ข้ันตอนการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ
การดำเนินงาน ผูประสานงานในพ้ืนที่ รวมท้ังการเปดโอกาสใหชาวประมงไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิด รวมออกแบบผังการวางวัสดุและกำหนดจุดบริเวณที่จะสรางเปนปะการังเทียม ภายหลังการ
ประชุมชี้แจงจะมีการออกสำรวจจุดดังกลาวในทะเลโดยการนำของชาวประมงในพ้ืนที่ เพ่ือยืนยันตำแหนง
ท่ีตองการจะจัดสรางอีกครั้งหนึ่งดวย แลวจึงทำการสำรวจสภาวะทางการประมงและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
กอนการจัดสราง และดำเนินการขออนุญาตจัดสรางจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อไดรบัความเห็นชอบจาก
ทุกหนวยงานแลวกรมประมงจึงทำการจัดจางและควบคุมใหภาคเอกชนเขามาทำการจัดสรางและจัดวาง
วัสดุในทะเลใหเปนไปตามรูปแบบท่ีกำหนด พรอมทั้งประชาสัมพันธพิกัดพื้นที่จัดสรางใหชาวประมงทราบ 
และรายงานผลการจัดสรางใหหนวยงานตาง ๆ  
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎร ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส 

2. เพื่อฟนฟูระบบนิเวศและที่อยูอาศัยของสัตวน้ำบริเวณชายฝงทะเลตลอดจนบริเวณแหลง
น้ำภายใน Lagoon ท่ีเชื่อมโยงกับชายฝ งทะเลของจังหวัดปตตานี และนราธิวาส ไดแกการฟนฟู 
ปาชายเลน  พื้นที่ชุมน้ำและแนวหญาทะเล 

3. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำโดยการเพาะพันธุสัตวน้ำชนิดตางๆ ที่เหมาะสมปลอยลงสูชายฝง
ทะเล และแหลงน้ำภายในเพ่ือใหแพรขยายพันธุตามธรรมชาติ 

4. เพื่อสรางปะการังเทียมและซั้งใหเปนท่ีอยูอาศัยและหลบภัยของสัตวน้ำและเปนแหลงทำ
ประมงพ้ืนบานท่ีอนุญาตใหใชเคร่ืองมือประมงบางชนิดทำประมงได 

5. เพื่อเผยแพรความรูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการทำประมงในเชิงอนุรักษทรัพยากรสัตว
น้ำ  รวมถึงการแปรรูปสัตวน้ำใหแกชาวประมงและผูสนใจในพ้ืนท่ี 

 
เปาหมายของโครงการ 

1. ครัวเรือนประมงทะเลชายฝงพื้นบานในเขตจังหวัดปตตานี และนราธิวาส ประกอบดวย 
8 อำเภอ 61 หมูบาน ประมาณ 7,900 ครัวเรือน มีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

2. ระบบนิเวศชายฝงทะเล เชน ปาชายเลน  แนวหญาทะเล และพ้ืนที่ชุมน้ำ ในเขตจังหวัด
ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส จำนวนไมต่ำกวา 500,000 ไร  ไดรับการฟนฟูใหมีศักยภาพเปนแหลงเพ่ิม
ผลผลิตสัตวน้ำตามธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สรางแหลงอาศัยสัตวน้ำทะเลหรือปะการังเทียม ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ำ และแหลง
ทำการประมงชายฝงไมนอยกวา 100 ตารางกิโลเมตร 

4. จัดการทรัพยากรประมงชายฝงทะเลในเขตจังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยให
ชาวประมงและประชาชนในพื้นท่ี เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มอบหมาย 

5. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในแหลงประมง ใหนักทองเที่ยวไดดำน้ำดูปะการัง  
ตกปลา ชาวประมงจะไดมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการเชาเหมาเรือ  การนำเที่ยว  การขายของท่ีระลึก และ
ผลิตภัณฑประมง 
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๒. ปะการังเทียมในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปตตานีและนราธิวาส 

 
การจัดสรางปะการังเทียมโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดปตตานีและนราธิวาส ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2554  มีวัสดุที่ใชในการจัดทำปะการัง
เทียม 5 ชนิด คอื  ทอคอนกรีต จำนวนรวม 707 ทอ  แทงคอนกรีต จำนวนรวม 31,256 แทง  ตูรถไฟ 
จำนวนรวม 881 ตู รถยนต จำนวนรวม 590 คัน และรถถัง 25 คัน  

วัสดเุหลานี้ถูกนำไปจัดวาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีและนราธิวาส ทั้งหมดรวม 93 แหง จาก
วัสดุทอคอนกรีต 2 แหง  แทงคอนกรีต 42 แหง  ตูรถไฟ 30 แหง รถยนต 18 แหง และรถถัง 1 แหง 
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การจัดสรางปะการังเทียมดวยทอคอนกรีต 

ในการจัดสรางปะการังเทียมดวยทอคอนกรีตนั้น กรมทางหลวงไดสงมอบทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายชำรุด ซึ่งไมอาจใชงานไดตามปกติมาจัดวางในโครงการฯ  ทอคอนกรีต
ดังกลาวมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6  0.8 และ 1.0 เมตร  และมีการจัดวางทอคอนกรีต 2 ครั้ง 
โดยครั้งแรกจัดวางทอคอนกรีตที่บริเวณกลางแปลงปะการังเทียมบานละเวง  อำเภอไมแกน  จังหวัด
ปตตานี (โครงการของกรมประมงท่ีสรางดวยแทงคอนกรีต ปงบประมาณ 2539) ในชวงพิธีเปด
โครงการฯ ระหวางวันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยเรือหลวงวังใน กองทัพเรือ จำนวน 41 ทอ 
และจัดวางดวยแพลำเลียงเขากวางของกรมประมง จำนวน 180 ทอ  ครั้งที่สองเปนการวางทอ
คอนกรีตบริเวณหนาบานทอนฮีเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  โดยแพลำเลียงเขากวาง จำนวน 
486 ทอ ในวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2545 

การจัดวางดำเนินการโดยหลังจากเจาหนาที่นำแพลำเลียงมาถึงจุดพิกัดที่กำหนดแลว 
การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการใชรถฟอคลิฟท (forklift) ที่มีงาเหล็กสอดเขาไปในชองวางกลางทอ
จากนั้นจึงยกไปปลอยยังหัวแพลำเลียง ซึ่งเปดไดและมีชุดรางลอเหล็กชวยทำใหทอไหลลงสูทะเลได
สะดวก 
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การจัดสรางปะการังเทียมดวยแทงคอนกรีต 

กรมประมงไดออกแบบวัสดุสำหรับจัดสรางปะการังเทียมเปนโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็กโปรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร  โดยกรมประมงไดดำเนินการจัดสราง
ปะการังเทียมดวยแทงคอนกรีตอยางตอเนื่องทุกป  ทั้ งในลักษณะที่ เปนโครงการขนาดใหญ  
(งบประมาณ 20 ลานบาท) ครอบคลุมพ้ืนที่ในระดับจังหวัด และโครงการขนาดเล็ก (งบประมาณ 3 
ลานบาท) ครอบคลุมพ้ืนที่ในระดับหมูบาน  ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2554  กรมประมงจัดวางแทง
คอนกรีตในพื้นท่ีจังหวัดปตตานีและนราธิวาสไปแลว 42 แหง จัดสรางแทงคอนกรีตไดจำนวน 
31,256 แทง  

การจัดวางดำเนินการโดยหลังจากเจาหนาที่นำแพลำเลียงมาถึงจุดพิกัดที่กำหนดแลว 
การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการใชรถแมคโค (excavator) หรือ รถฟอคลิฟท (forklift) ยกแทงคอนกรีต 
มาทางดานขางของแพลำเลียงแลวหยอนหรือปลอยแทงคอนกรีตลงในน้ำ  
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การจัดสรางปะการังเทียมดวยตูรถไฟ 

การรถไฟแหงประเทศไทยไดมอบตูรถไฟใหแกโครงการฯ เพ่ือจัดทำเปนปะการังเทียม 
โดยตูรถไฟนี้เปนตูขนสงสินคาเกา (covered goods wagon) ที่ไมไดใชการแลว โครงสรางของตัวตู
รถไฟนี้ทำดวยเหล็ก มีขนาดกวาง 2.18 เมตร ยาว 6.65 เมตร สูง 2.23 เมตร กอนการจัดวางไดมี
การทำความสะอาดตัวตูและเชื่อมบานประตูใหเปดอยางถาวร เพ่ือใหสัตวน้ำเขาไปอยูอาศัยได ตูรถไฟ
ที่ใชทำเปนปะการังเทียมนี้มีจำนวนทั้งหมด 881 ตู โดยจัดวางไปแลว 30 แหง ในระหวางป พ.ศ. 
2545-2554 

การจัดวางดำเนินการโดยใชปนจั่น (เครน) ของเรือลำเลียง และลวดสลิงที่ตอนปลายผูก
ติดกับตะขอเหล็กเปนตัวยกตูรถไฟ ดวยการเกี่ยวตะขอไวกับขอบหลังคาทั้งสองดานของตัวตูรถไฟ 
(ตรงสวนท่ีเปนชองวางที่เกิดจากการเชื่อมประตูตูรถไฟใหเปดแบบถาวร) จากนั้นจึงยกข้ึนขามกราบ
เรือและคอยๆ หยอนลงจนถึงพ้ืนทะเล 
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การจัดสรางปะการังเทียมดวยรถยนต 

ในชวงป พ.ศ. 2549-2553  กรมประมง โดยการสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ได
ดำเนินการจัดสรางปะการังเทียมโดยใชรถยนต  เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีรถเก็บมูลฝอยระบบ
ไฮโดรลิก รถบรรทุกขยะแบบเปดขาง และรถบรรทุกน้ำ ที่เสื่อมสภาพไมคุมคากับการซอมบำรุงแลว 
จึงเห็นวาสามารถนำไปใชทำเปนปะการังเทียมได  เพราะมีสวนโครงสรางที่เปนเหล็ก โดยการนำมาจัด
วางไดถอดอุปกรณตาง ๆ ออก จนเหลือไวเฉพาะตัวถังและสวนหัวเกง 

การจัดวางรถยนตนี้แบงการจัดวางเปน 3 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่  23 และ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 จำนวนรวม 189 คัน ครั้งท่ีสอง เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จำนวน
รวม 200 คัน ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 3-9 สิงหาคม พ.ศ.2553 จำนวน 198 คัน จากกรุงเทพมหานคร 
และอีก 3 คัน จากกองทัพไทย รวมทั้งหมด 590 คัน 

การจัดวางคลายคลึงกับการจัดวางตูรถไฟ ดำเนินการโดยใชปนจ่ัน (เครน) ของเรือ
ลำเลียง และลวดสลิงที่ตอนปลายผูกติดกับตะขอเหล็กเปนตัวยกรถยนต ดวยการเกี่ยวตะขอไวกับ
ขอบหลังคาท้ังสองดานของตัวรถยนต (ตรงสวนท่ีเปนชองวางที่เกิดจากการเจาะใหเปนรูสำหรับเก่ียว
ตะขอ) จากนั้นจึงยกขึ้นขามกราบเรอืและคอย ๆ หยอนลงจนถึงพ้ืนทะเล 
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การจัดสรางปะการังเทียมดวยรถถัง 

ในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมานี้  กรมประมง โดยการสนับสนุนของกองทัพบก ได
ดำเนินการจัดสรางปะการังเทียมโดยใชรถถัง เนื่องจากกองทัพบกมีรถถังแบบ 69 II ที่ปลด
ประจำการแลวและเห็นวาสามารถนำไปใชทำเปนปะการังเทียมได จึงดำเนินการมอบรถถังดังกลาว
นำมามอบใหกับโครงการพระราชดำริ ฯ เพ่ือใชทำปะการังเทียมตอไป โดยกอนนำการสงมอบ
กองทัพบกไดถอดอุปกรณตาง ๆ ออก จนเหลือไวเฉพาะตัวถังและปอมปน รวมทั้งไดทั้งการลางคราบ
น้ำมันออกหมดแลว โดยจัดวางรถถังในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2553 จำนวน 25 คัน 

การลำเลียงรถถังใชแพลำเลียง (barge) ขนาดใหญ ท่ีมีเรือลากจูง การจัดวางทำโดยใช
รถแมคโค (excavator) บนแพลำเลียงดันและลากรถถังใหมาอยูที่บริเวณขอบของแพลำเลียง จากนั้น
จึงดันรถถังใหลงน้ำโดยใหดานทายของรถถังลงน้ำกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
๓. การติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตสัตวทะเล ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ดำเนินงานโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา ดวย
การดำน้ำสำรวจแหลงปะการังเทียม เพื่อบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ จดบันทึกชนิดปลา โดยมีการปฏิบัติงาน
ดำน้ำทั้งหมด 15 ครั้ง ดังนี้ 
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วัน เดือน ป จุดดำน้ำสำรวจ ระยะหางฝง ความลึกน้ำ 

21 ต.ค. 53 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

12 ก.พ. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

19 ก.พ. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

20 ก.พ. 54 
รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส (2 
ครั้ง)  

     9.0 กม. 21 ม. 

15 มี.ค. 54 รถยนต ป 53 จุด BK13 อ.สายบุรี  จ.ปตตานี     5.5 กม. 17 ม. 

26 เม.ย. 54 ตูรถไฟ ป 53  จุดSRT53-1  อ.สายบุรี จ.ปตตานี     8.5 กม. 20 ม. 

19 พ.ค. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

1 มิ.ย. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

7 ก.ค. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

9 ก.ค. 54 
รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส (2 
ครั้ง)  

     9.0 กม. 21 ม. 

7 ส.ค. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

2 ก.ย. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

3 ก.ย. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA  อ.เมือง จ.นราธิวาส        9.0 กม. 21 ม. 

 
จากการดำนำ้สำรวจ พบวาสภาพของวัสดุที่ใชในการจัดสรางทำปะการังเทยีมโดยเฉพาะ

รถถังที่มีนำ้หนักคอนขางมากยังคงอยูในสภาพดี ไมมีการจมตัว มีสัตวเกาะติดท่ีพ้ืนผิวของวัสดุมากข้ึน  
มีสัตวน้ำเขามาอยูอาศัยเพิ่มมากข้ึนท้ังชนิดและปริมาณ 



รายงานประจำป 2554 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 

85 

ภาพใตน้ำบริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเลในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดปตตานีและนราธิวาส 

แหลงอาศัยสัตวทะเลรถถังหลังการจัดวาง 1 วัน (บันทึกภาพเมื่อ 13 สิงหาคม 2553) 

 

 

 

 

 

แหลงอาศัยสัตวทะเลรถถังหลังการจัดวาง 1 เดือน (บันทึกภาพเมื่อ 14 กันยายน 2553) 

 

 

 

 

 

แหลงอาศัยสัตวทะเลรถถังหลังการจัดวาง 6 เดือน (บันทึกภาพเมื่อ 12 และ 19 กุมภาพันธ 2554) 
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เอกสารวิชาการฉบับที่  1/2554 

ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาปากคมหางจุด  Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอาวไทย 
 

สมชาย วิบุญพันธ๑*  ปยวรรณ หัสดี๒   กมลรัตน พุทธรักษา๓  และ ฐิติพร ศุภนิรันดร๔ 
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
๓ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 

๔ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

บทคัดยอ 

 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุปลาปากคมหางจุด (Saurida undosquamis) ในอาวไทย ไดดำเนินการ
ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอยางจากเรือประมงอวนลากคู และอวนลากแผน
ตะเฆ ที่นำสัตวน้ำมาขึ้นทาในจังหวัดชายฝงทะเลของอาวไทย ตั้งแตจังหวัดตราด ถึงจังหวัดสงขลา พบวาปลา
ปากคมหางจุดในอาวไทย มีความยาวเหยียดระหวาง 6.20-34.50 (20.91±4.42) เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวอยู
ระหวาง 1.37-310.00 (72.83±44.52) กรัม  มีความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ำหนักตัว ในรูป
สมการ W = 0.0032 TL3.246 ปลาปากคมหางจุดเพศผู มีความยาวเหยียดระหวาง 8.00-34.40 (21.49±2.97) 
เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวอยูระหวาง 5.33-204.00 (74.89±31.86) กรัม มีความสัมพันธระหวางความยาว
เหยียดกับน้ำหนักตัว ในรูปสมการ W = 0.0044 TL3.155 และเพศเมีย มีความยาวเหยียดระหวาง 11.50-
34.50 (22.81±3.74) เซนติ เมตร มีน้ ำหนักตัวอยู ระหว าง 8 .90-310 .00 (91.71±44.90) กรัม มี
ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ำหนักตัว ในรูปสมการ W = 0.0041 TL3.172 มีการเติบโตแบบ 
Allometric อัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:1.65 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (P<0.05) ขนาด
ความยาวเหยียดแรกเริ่มสืบพันธุโดยเฉลี่ยของปลาเพศผู และเพศเมีย เทากับ 20.48 และ 28.26 เซนติเมตร 
ตามลำดับ สามารถวางไขไดตลอดป มีชวงวางไขมากอยูระหวางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ ความดกไขระหวาง 
78,890-183,726 (111,815+28,756) ฟอง ที่ความยาวเหยียด 23.50-32.50 เซนติ เมตร มีสมการ
ความสัมพันธระหวางความดกไขกับความยาวเหยียด ในรูปสมการ F = 7.3616 TL2.8673  
 
คำสำคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธุ ปลาปากคมหางจุด อาวไทย 
*ผูรับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา ๙๐๐๐๐.โทร ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕   
 e-mail : somchaivib@yahoo.com 
 
 

บทคัดยอเอกสารวิชาการ ป 2554 
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Technical Paper no. 1/2554 
Reproductive Biology of Brushtooth Lizardfish Saurida undosquamis  

(Richardson, 1848) in the Gulf  of Thailand 
 

Somchai  Vibunpant1*   Piyawon  Hussardee2    Kamolrat  Puttharaksa3  
and Thitiporn  Suppanirun4 

1Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
2Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 

3Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
4Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 Reproductive biology of brushtooth lizardfish (Saurida undosquamis) in the Gulf 

of Thailand was studied during January to December 2007. The samples were collected from 
catches of paired trawlers and otter board trawlers landed at fishing ports in provinces along the 
coast of the Gulf of Thailand from Trat provinces to Songkhla provinces. The result showed that 
the total length (TL) was 6.20-34.50 (20.91+4.42) centimeter and their body weight (W) was 
1.37-310.00 (72.83+44.52) gram. The relationship equation between their total length and 
body weight was W = 0.0032 TL3.246. The total length of male fish which have ranged 8.00-
34.40 (21.49±2.97) centimeter and their weight ranged 5.33-204.00 (74.89±31.86) gram, 
the relationship equation was W = 0.0044 TL3.155. The length of female fish length ranged 11.50-
34.50 (22.81±3.74) centimeter and weight ranged 8 .90-310.00 (91.71±44.90) gram, the 
relationship equation was W = 0.0041 TL3.172. Their growth was allometric type. The sex ratio 
between male and female was 1:1.65. The average length at first maturity of male and female 
were 20.48 and 28.26 centimeter, respectively. The spawning season was found throughout 
the year with peaks in October to February. The fecundity (F) was 7 8 ,890-183,726 
(1 1 1 ,815±28,756) eggs, at total length 23.50-32.50 centimeter. The relationship equation 
between fecundity and total length was F = 7.3616 TL2.8673 

 
Key words : reproductive biology, brushtooth lizard fish, Saurida undosquamis, the 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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เอกสารวิชาการฉบับที่  3/2554 
การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอาวนครศรีธรรมราช  

 
วิรัตน  สนิทมจัโร*   อำนวย  คงพรหม   สุวรรณทนา  ทศพรพิทักษกุล  และ ภัคจุฑา  เขมากรณ  

ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
 

บทคัดยอ 
 

ศึกษาการประมงปลาเขือแดงบริเวณอาวนครศรีธรรมราช   ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอปากพนัง และ
อำเภอเมือง    จังหวัดนครศรีธรรมราช   จากเครื่องมือชนิดหลักที่ทำการประมงปลาเขือแดง คือ ยอปก จำนวน 71 
ตัวอยาง  และโพงพางหลัก จำนวน 73 ตัวอยาง ในระหวางเดือนมีนาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 ทำการ
เก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง ผลวิเคราะหอัตราการจับสัตวน้ำรวมจากยอปก พบวามีอัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ำ
เทากับ 3.406 กิโลกรัม/ปาก ประกอบดวยกลุมกุงสูงสุดรอยละ 50.47 รองลงมา คือ  กลุมปลาหนาดิน  ปลาเปด
แท  สัตวน้ำอื่นๆ ปลาผิวน้ำ ปู และปลาหมึก รอยละ 23.29  18.24 2.67 2.62 2.56 ละ 0.15 ตามลำดับ 
ปลาเขือแดงมีอัตราการจับเฉลี่ย เทากับ 0.129 กิโลกรัม/ปาก จับไดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2550   เทากับ 
0.386 กิโลกรัม/ปาก  โพงพางหลักมีอัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ำ เทากับ 11.686 กิโลกรัม/ชอง กลุมกุงจับได
สูงสุด รอยละ 51.43 รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดิน ปลาเปดแท ปู ปลาผิวน้ำ สัตวน้ำอื่นๆ และปลาหมึก รอยละ 
23.71  8.98  6.91  6.47  1.76 และ 0.74 ตามลำดับ ปลาเขือแดงมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดของกลุมปลา
หนาดิน เทากับ 1.148 กิโลกรัม/ชอง จับไดสูงสุดในเดือนมกราคม 2551 เทากับ 2.617 กิโลกรัม/ชอง โดยที่
อัตราการจับเฉลี่ยของปลาเขือแดงระหวางฤดูมรสุมทั้งสองเครื่องมือแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p<0.05)  

ปลาเขือแดงที่จับดวยยอปกขนาดความยาวที่พบอยูในชวง 3.75-19.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
10.15±2.08 เซนติเมตร คาความยาวแรกจับเทากับ 9.51 เซนติเมตร จากโพงพางหลักขนาดที่พบอยูในชวง 
2.75-19.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 12.67±3.56 เซนติเมตร คาความยาวแรกจับเทากับ 12.67 
เซนติเมตร ขนาดตาอวนที่เหมาะสมสำหรับจับปลาเขือแดงของเครื่องมือทั้งสองชนิดเทากับ 2.35  เซนติเมตร 
ปลาเขือแดงที่จับไดมีขนาดความยาวเฉลี่ยนอยกวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ โดยพบวาจากยอปกมีขนาดความยาว
นอยกวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ รอยละ 97.98 และจากโพงพางหลักรอยละ 92.77 ปลาเขือแดงมีคาความยาว
อนันต   เทากับ   19.90   เซนติเมตร  และคาสัมประสิทธิ์การเติบโต เทากับ  1.05 ตอป   

 
คำสำคัญ :  การประมง   ปลาเขือแดง   อาวนครศรธีรรมราช 

* ผูรับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชยีรชม ต.บอยาง  อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐  e-mail : wirats@fisheries.go.th 
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Technical Paper no. 3/2554 
Fisheries of Burrowing Goby (Trypauchen vagina) in Nakhon Si Thammarat Bay  

 
Wirat Sanitmajjaro* Amnuay Kongprom Suwantana Tossapornpitakkul  and Pakjuta Khemakorn  

Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
  

Abstract 
Study on burrowing goby fisheries in Nakhon Si Thammarat Bay covering the areas of Pak 

Panang and Muang District of Nakhon Si Thammarat Province from 2 main fishing gears, i.e. fence 
trap with scoop net (71 units) and stow net (73 units), was monthly conducted during March 2007-
February 2008. The results showed that the overall catch per unit effort (CPUE) of fence trap with 
scoop net was 3.40 6  kg/unit. Its highest catch composition was shrimps (50.47 %), followed by 
demersal fish (23.29%), trash fish (18.24%), others marine species (2.67%), pelagic fish (2.62%), 
crabs (2.56%) and cephalopod (0.15%). The average CPUE of burrowing goby (Trypauchen vagina) 
was 0.129 kg/unit with the maximum obtained in November 2007 (0.386 kg/unit). For stow net, it 
was found that the average CPUE was 11.686 kg/unit. Its highest catch composition was also 
shrimps (51.43%), followed by demersal fish (23.71%), trash fish (8.98%), crabs (6.91%), pelagic 
fish (6.47%), others marine species (1.76%) and cephalopod (0.74%). Considering demersal fish 
group, burrowing goby had the highest average CPUE, which was 1.148 kg/unit with the maximum 
obtained in January 2008 (2.617 kg/unit). The CPUEs of burrowing gobies obtained during 2 
monsoon seasons were significantly different for both fishing gears (p<0.05). 

Burrowing gobies caught by fence trap with scoop net had total length rang from 3.75-
19.25 (10.15±2.08) cm, while the size at first capture was 9.51 cm, whereas those size caught by 
stow net was rang from 2.75-19.25 (12.67±3.56) cm, whereas with  the size at first capture was 
12.67 cm. The optimum mesh size of both fishing gears was 2.35 cm. The average size of 
burrowing gobies caught by both fishing gears was smaller than their first mature size. It was also 
found that 97.98% and 92.77% of burrowing gobies caught by fence trap with scoop net and stow 
net were smaller than those fish at first maturity. The asymptotic length (L∞) of burrowing gobies 
was 19.90 cm, and their growth parameter coefficient (K) was 1.05 per year. 

Key words :  fisheries,  Trypauchen vagina, Nakhon Si Thammarat Bay 
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla Province 90000 
                                  Thailand   e-mail : wirats@fisheries.go.th 
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เอกสารวิชาการฉบับที่  5/2554 
การประมงอวนลอยกุงสามชั้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วราภรณ  เดชบุญ๑*   นพรัตน  เรืองปฏิกรณ๑  และ สมเกียรติ  อินทรชู๒ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
๒สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ 

 
บทคัดยอ 

 

 การศึกษาการประมงอวนลอยกุงสามชั้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยรวบรวมตัวอยางจากเครื่องมืออวนลอยกุงสามชั้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทำ
การประมงในเวลากลางวันและกลางคืน จำนวน 4 แหง 350 ลำ พบวาอวนลอยกุงสามชั้นทำประมงในเวลา
กลางวันใชเรือหางยาวที่เปนเรือไมขนาดความยาวเรือ 6.0-11.2 ม. ใชเครื่องยนตขนาด 10.5-21.0  แรงมา  
แหลงทำการประมงน้ำลึกไมเกิน 20 ม.  สามารถทำการประมงไดตลอดทั้งป    มีอัตราการจับสัตวน้ำทั้งหมดเฉลี่ย 
1.188 กก./ความยาวอวน 100 ม. กุงทะเลที่จับไดสวนใหญเปน  กุงแชบวยจับไดรอยละ 25.97 ขนาดความ
ยาวเหยียดเฉลี่ย 15.32 ซม. และกุงโอคักจับไดรอยละ 13.32 ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 10.91 ซม. ตนทุน
ในการทำประมงทั้งหมด เทากับ 954.15 บาท/วัน/ลำ รายไดทั้งหมด เทากับ 1,475.79 บาท/วัน/ลำ รายไดสุทธิ 
เทากับ 803.04 บาท/วัน/ลำ  กำไรสุทธิ 521.64 บาท/วัน/ลำ  สวนอวนลอยกุงสามชั้นทำประมงเวลากลางคืนใช
เรือประมงมีขนาดความยาว 6.5-8.0 ม. ใชเครื่องยนตขนาด 10.5-21.0  แรงมา  แหลงทำการประมงน้ำลึก
ประมาณ 13-17 ม.  สามารถทำการประมงไดชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน มีอัตราการจับสัตวน้ำทั้งหมด
เฉลี่ย 1.401 กก./ความยาวอวน 100 ม.  กุงทะเลที่จับไดสวนใหญเปนกุงโอคัก รอยละ 49.12  ขนาดความยาว
เหยียดเฉลี่ย 11.52 ซม. กุงแชบวยจับไดรอยละ 0.83 ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 13.45 ซม. สวนกุงโอคักมี
ตนทุนในการทำประมงทั้งหมด เทากับ 2,137.27 บาท/วัน/ลำ รายไดทั้งหมด เทากับ 2,525.95 บาท/วัน/ลำ 
รายไดสุทธิ เทากับ 1,089.30 บาท/วัน/ลำ  กำไรสุทธิ 388.68 บาท/วัน/ลำ   
 
คำสำคัญ :  อวนลอยกุงสามชั้น  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
*ผูรับผิดชอบ :  ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต. บอยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐   e-mail :  dechwara@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำป 2554 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 

91 

Technical Paper no. 5/2554 
Shrimp Trammel Net Fishery in Nakhon Si Thammarat Province 

 
Waraporn  Dechboon1*    Nopparattana  Ruangpatikorn1    and Somkiet  Inchu2 

1Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
2Kalasin Provincial Fisheries Office 

 

Abstract 
 

 Study on shrimp trammel net fishery in Nakhon Si Thammarat Province  was  
conducted  during  January-December 2009. Data on the shrimp trammel net fishery operating 
in daytime and nighttime had been collected from 350 boats in Nakhon Si Thammarat 
Province. The results were found that shrimp fisheries operating in daytime , 6.0-11.2 meter 
length of fishing boats with outboard engines 10.5-21.0 hp were used with operated all year 
round. The fishing ground was located less than 20 m depth. The catch rate was 1.188 kg/100 
meter net length. The catch composition in percentage were 25.97 of banana shrimp and 
13.32 of jinga shrimp. The average total length of banana shrimp and jinga shrimp were 15.32 
and 10.91 cm. The total cost, gross revenue, net income and net profit were 954.15  
1,475.79,  803.04 and 521.64 baht/day/boat, respectively.  For shrimp fisheries operating in 
nighttime, the results were found that , 6.5-8.0 meter length of fishing boats with outboard 
engines 10.5-21.0 hp were used with operated during May-September. The fishing ground was 
located between 13-17 m depth. The catch rate was 1.401 kg/1 0 0  meter net length. The 
catch composition in percentage were 49.12 of jinga shrimp and 0 .83 of banana shrimp. The 
average total length of banana shrimp and jinga shrimp were 13.45 and 11.52 cm. The total 
cost, gross revenue, net income and net profit were 2,137.27,  2,525.95,  1,089.30 and 
388.68 baht/day/boat, respectively. 

 
Key words :  shrimp trammel net fishery,  Nakhon Si Thammarat Province 
*Corresponding author :79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang Sub-district, Muang District, Songkhla 

Province 90000   e-mail : dechwara@gmail.com 
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เอกสารวิชาการฉบับที่  19/2554 
ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755)  

บริเวณอาวนครศรีธรรมราช 
 

ธิดารัตน  คงชัย*  สมชาย  วบิุญพันธ  อุทิศ  โชติธรรมโม  และสุภาพร  ชมภูวรณ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอาว

นครศรีธรรมราช ระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดยการเก็บตัวอยางทุกเดือน
จากแพรับซื้อปูทะเลรอบอาวนครศรีธรรมราช จำนวน 4 แหง เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง 
(CW) กับน้ำหนัก ตัว (W) อัตราสวนเพศ ขนาดความกวางกระดองแรกเริ่มสืบพันธุ และฤดูวางไข พบวาปูทะเลไม
แยกเพศ จำนวน 5,381 ตัว มีความกวางกระดองระหวาง 5.00-16.00 (9.70±2.40) เซนติเมตร น้ำหนัก 
10.75-882.75 (184.94±146) กรัม เปนเพศผู จำนวน 2,710 ตัว มีความกวางกระดองระหวาง 5.00-
15.00 (9.43±2.27) เซนติเมตร น้ำหนัก 10.75-882.75 (188.32±161.36) กรัม และเพศเมีย จำนวน 
2,671 ตัว มีความกวางกระดองระหวาง 5.20-16.00 (9.96±2.47) เซนติเมตร น้ำหนัก 12.75-742.75 
(181.51±130.31) กรัม มีความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับน้ำหนักตัวของปูทะเลไมแยกเพศ เพศผู 
และ เพศ เมี ย  ใน รูป สมการ W = 0.0684 CW3.3761 W = 0.0409 CW3.6408 W = 0.0955 CW3.1964 
ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับน้ำหนักตัวระหวางปูทะเลเพศผูกับปูทะเลเพศเมีย พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (P<0.05) มีอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:1 โดยการทดสอบไควส
แควร (P>0.05 ) ขนาดความกวางกระดองแรกเริ่มสืบพันธุ (L50) ของปูทะเลเพศเมียเทากับ 10.32 เซนติเมตร 
จากขนาดความกวางกระดองระหวาง 7.50-16.00 เซนติเมตร และฤดูวางไขซึ่งบงชี้จากจำนวนปูที่มีการพัฒนารัง
ไขระยะที่ 4 พบไดตลอดป โดยพบมาก 2 ชวง คือ ชวงแรกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และชวงที่สองในเดือน
กันยายน-ตุลาคม  
   
คำสำคัญ :  ชีววิทยา  ปูทะเล  อาวนครศรีธรรมราช   
*ผูรับผิดชอบ : ที่อยู ๗๙/๑  ถ.วิเชียรชม  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  ๙๐๐๐๐  โทร o ๗๔๓๑ ๒๕๙๕ 

e-mail : thidarat_dof@yahoo.com 
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Technical Paper no. 5/2554 
Some Biology of Mud Crab,  Scylla serrata  (Forskal, 1755)    

in Nakhon Si Thammarat  Bay 
 

Thidarat Khongchai*   Somchai Vibunpant   Utit Chotithammo  and  Supaporn Chumpuvorn 
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)  

 
Abstract 

 
Some biology of mud crab, Scylla serrata (Forskal, 1755) was studied in Nakhon Si 

Thammarat Bay. Data collection had been done since February 2007 to February 2008 from 4 
local fish landings located along the Nakhon Si Thammarat Bay. Sampling analyze were the 
relationship equation between carapace width (CW) and body weight (W), sex ratio, size at first 
maturity and spawning seasons. The results showed that the total 5,381 mud crabs as had 
5.00-16.00 (9.70±2.40 ) cm. of carapace width and body weight 10.75-882.75 
(184.94±146)  gm. There were 2,710 males that had 5 .0 0-15.00 (9.43±2.27)  cm. of 
carapace width and body weight 10.75-882.75 (188.32±161.36) gm. and 2,671 females that 
had 5 .20-16.00 (9.96±2.47)  cm. of carapace width and body weight 12.75-742.75 
(181.51±130.31) gm. The relationship equation between carapace width and body weight of 
the total mud crabs, male and female were W = 0.0684 CW3.3761 W = 0.0409 CW3.6408 and W 
= 0.0955 CW3.1964 respectively. The width-weight relationships between male and female mud 
crab were significantly difference (P<0.05). The sex ratio of male to female was recoded 1:0.99 
which no difference (P>0.05). The average size of first maturity (L50) of female was 10.32 
centimeters. (7.50-16.00cm.) The spawning season (based on the abundance of development 
stage 4 female) was found throughout the year with two peaks. The first peak was in May-June 
and the second peak was in September-October.  

 

Key words : Biology,  mud crab,  Nakhon Si Thammarat bay 
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000 Thailand  
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เอกสารวิชาการฉบับที่ 21/2554 
ชนิดและการแพรกระจายของปลาและกุงวัยออนบริเวณอาวนครศรีธรรมราช 

 
นิรชา  สองแกว*   ธิดารัตน  คงชัย   อุทิศ  โชติธรรมโม  และสุภาพร ชุมภูวรณ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

 
บทคัดยอ 

 
ศึกษาชนิดและการแพรกระจายของปลาและกุงวัยออนบริเวณอาวนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช ไดดำเนินการในเดือนมกราคม ถึงธันวาคม ป 2550 เก็บตัวอยางดวยถุงลากแพลงกตอนขนาดตา  
330 ไมโครเมตร  รวม  12  เที่ยวเรือ จากการศึกษาพบปลาวัยออนรวม 33 วงศ ประกอบดวยวงศที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ 15 วงศและวงศที่ไมมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 18 วงศ  ปลาวัยออนที่พบมากที่สุด 
คื อ  ว งศ  Gobiidae (6 9 .2 6 %) รอ งล งม า  ได แ ก  ว งศ  Clupeidae (14.51%) Engraulidae (5.74%) 
Ambassidae (5.44%) และ Blenniidae (3.68%)  สำหรับ กุ ง วัยอ อนประกอบด วย กุ งส กุ ล  Penaeus  
(20.29%) Metapenaeus  (37.52%) และกุงอื่นๆ (42.19%) โดยมีปริมาณเฉลี่ยของปลาวัยออนรวมทุกวงศ 
วงศ Gobiidae Clupeidae  Engraulidae Ambassidae และ Blenniidae  เทากับ  6,580  4,557  955   
378  358  และ 242  ตัว/น้ำทะเล 1,000 ลบ.ม. ตามลำดับ  ปลาวัยออนมีการแพรกระจายหนาแนน 2 ชวง 
ชวงแรกเดือนมกราคม ถึงมีนาคม และชวงที่สองเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม  โดยปลาวัยออนรวมทุกวงศ วงศ 
Gobiidae Clupeidae และ Blenniidae พบมากท่ีสุดบริเวณตอนกลางของอาวนครศรีธรรมราช ในขณะที่วงศ  
Engraulidae และ Ambassidae  พบมากที่สุดบริเวณตะวันออกของปากอาวนครศรีธรรมราช  สำหรับกุงวัยออน
มีปริมาณเฉลี่ยของกุงสกุล  Peneaus  และ Metapenaeus  เทากับ  365 และ 675 ตัว/น้ำทะเล 1,000 ลบ.
ม. ตามลำดับ โดยกุงวัยออนสกุล  Peneaus  มีปริมาณมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายนและพบมากที่สุดบริเวณ
ตอนกลางของอาวนครศรีธรรมราช  ในขณะที่กุงวัยออนสกุล  Metapenaeus มีปริมาณมากที่สุดในเดือนมกราคม
และพบมากที่สุดบริเวณตะวันออกของปากอาวนครศรีธรรมราช  เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอม
กับปริมาณความชุกชุมของปลาและกุงวัยออน  พบวาเมื่อความเค็มของน้ำทะเลลดลง ปลาวัยออนวงศ  
Engrauidae  มีปริมาณมากขึ้นในขณะที่ปลาวัยออนวงศ Blenniidae  มีปริมาณลดลง สำหรับกุงวัยออนพบวาเม่ือ
อุณหภูมิของน้ำทะเลลดลง  กุงสกุล Penaeus  และ Metapenaeus มีปริมาณมากข้ึน และเมื่อปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ำเพิ่มข้ึน พบกุงสกุล Penaeus  มีปริมาณมากขึ้นดวย 

 
คำสำคัญ : ปลาวัยออน  กุงวัยออน  อาวนครศรีธรรมราช 
*ผูรับผิดชอบ : ๗๙/๑  ถ.วิเชยีรชม  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  ๙๐๐๐๐  e-mail : niracha@gmail.com 
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Technical Paper no. 21/2554 
Kinds and Distribution of Fish and Shrimp larvae in the Nakhon Si Thammarat Bay 

 
Niracha Songkaew*  Thidarat Kongchai  Utit  Chotithummo and Supaporn  Chumpuvorn    

Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
 

Abstract 
 

   A study of Kinds and distribution of fish and shrimp larvae in the Nakhon Si 
Thammarat Bay, Nakhon Si Thammarat Province was carried out from January to December 
2007. Laval samplings were done by using 330 µm plankton net in a total of 12 trips. The 
study result showed 33 families of fish larvae, which was composed of 15 economic families 
and 18 non economic families. The dominant group was Gobiidae (69.29%) followed by 
Clupeidae (14.51%) Engraulidae (5.74%) Ambassidae (5.44%) and Blenniidae (3.68%). Shrimp 
larvae was composed of Penaeus spp. (20.29%), Metapenaeus spp. (37.52%) and others 
(42.19%). The average of fish larvae in families total families, Gobiidae, Clupeidae, Engraulidae, 
Ambassidae and Blenniidae was 6,580, 4557, 955, 378, 358 and 242 inds/1,000 m3 
seawater, respectively. The distribution of fish larvae showed peak abundance in 2 periods, the 
1st period from January to March and the 2nd period from October to November. Fish larvae in 
families Gobiidae, Clupeidae and Blenniidae were found the most abundant in the central part 
of Nakhon Si Thammarat Bay, while Engraulidae and Ambassidae were the most abundant in the 
eastern part of the mouth of Nakhon Si Thammarat Bay. For shrimp larvae, the average 
abundance of Penaeus spp. and Metapenaeus spp. was 365 and 675 inds./1,000 m3 
seawater, respectively. Penaeus spp. larvae was the most abundant in November and in the 
central part of Nakhon Si Thammarat Bay, while Metapenaeus spp. larvae was the most 
abundant in January and in the eastern part of the mouth of Nakhon Si Thammarat Bay. 
Relationship between environmental factors and abundance of fish and shrimp larvae, result 
showed when the salinity of seawater decreased, abundance of Engraulidae increased, while 
abundance of Blenniidae decreased. For shrimp larvae, when the salinity of seawater decreased, 
abundance of Penaeus spp. and Metapenaeus spp. increased and when the dissolved oxygen of 
seawater increased, the abundance of Penaeus spp. increased. 

 
Key word : fish larvae,  shrimp larvae, the Nakhon Si Thammarat Bay 
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla Province 90000. 
                                     email : sniracha@gmail.com 
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เอกสารวิชาการฉบับที่ 22/2554 

ความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาและกุงวัยออนบริเวณเกาะสมุย ถึงเกาะกระ   
 

นิรชา  สองแกว*   ธิดารัตน  คงชัย   อุทิศ  โชติธรรมโม  และสุภาพร ชุมภูวรณ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

 

บทคัดยอ 
ศึกษาความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาและกุงวัยออนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ถึงเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดำเนินการในเดือนมีนาคม  พฤษภาคม  กรกฎาคม และกันยายน ป 2552  
ทำการเก็บตัวอยางดวยถุงลากแพลงกตอนขนาดตา 330 ไมโครเมตร รวม  4 เที่ยวเรือ จากการศึกษาพบปลาวัย
ออน 41 วงศ  ปลาวัยออนที่ มีปริมาณมากใน 7 ลำดับแรก ไดแก  วงศ  Clupeidae  Gobiidae Apogonidae 
Engraulidae  Nemipteridae  Bothidae และ Carangidae  คิดเปนรอยละ 24.83  23.28  13.08  6.80   
4.58  4.30  และ  3.35  ของปลาวัยออนรวมทุกวงศ  ตามลำดับ ปลาวัยออนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมี
จำนวน  21 วงศ   คิดเปนรอยละ  48.87  ของปลาวัยออนรวมทุกวงศ  ปลาวัยออนที่มีปริมาณมากใน 7 ลำดับ
แ ร ก   ได แ ก  ว งศ  Clupeidae  Engraulidae  Nemipteridae Carangidae Sillaginidae Gerreidae แ ล ะ 
Scombridae  คิดเปนรอยละ  50.58   13.85   9.33   6.83   4.81  4.04  และ 1.63  ของปลาวัยออนที่
มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรวมทุกวงศ  ตามลำดับ ปลาวัยออนรวมทุกวงศมีความชกชุมมากที่สุดในเดือน
พฤษภาคม สวนปลาวัยออนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรวมทุกวงศมีความชุกชุมมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม โดย
ปลาวัยออนมีการแพรกระจายหนาแนนในแนวใกลชายฝงอำเภอสิชล  ทาศาลา และแหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราช สำหรับกุงวัยออนประกอบดวยกุงสกุล Penaeus  Metapenaeus และกุงอื่นๆ  คิดเปนรอยละ 
1.22  51.12 และ 47.66  ตามลำดับ  กุงสกุล  Penaeus   มีความชุกชมมากท่ีสุดในเดือนกันยายน สวนกุง
สกุล Metapenaeus  มีความชุกชมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม  โดยกุงทั้ง  2   สกุลมีการแพรกระจายหนาแนน
บริเวณหางฝงอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับปริมาณ
ความชุกชุมของปลาและกุงวัยออน พบวาอุณหภูมิ   ความเค็ม  ความเปนกรด-ดาง และปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ำไมแสดงความสัมพันธใดๆ กับปริมาณความชุกชุมปลาวัยออนรวมทุกวงศ  และปลาวัยออนที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจรวมทุกวงศ  สำหรับกุงวัยออน พบวาเมื่อความเปนกรด-ดางของน้ำทะเลเพ่ิมข้ึน ทำใหกุงสกุล 
Metapenaeus  มีปริมาณมากขึ้น ในขณะที่ เมื่อปริมาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ำเพ่ิม ข้ึน ทำให กุ งสกุล 
Metapenaeus  มีปริมาณลดลง  

 
คำสำคัญ : สัตวน้ำวัยออน  ปลาวัยออน  กุงวัยออน  เกาะสมุย เกาะกระ  แหลมตะลุมพุก 
*ผูรับผิดชอบ : ๗๙/๑  ถ.วิเชยีรชม  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  ๙๐๐๐๐ e-mail : sniracha@gmail.com 
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Technical Paper no. 22/2554 
Abundance and Distribution of Fish and Shrimp Larvae from Ko Samui  to Ko Kra  

 
Niracha Songkaew*  Thidarat Kongchai  Utit Chotithummo  and  Srivita Chaibundit    

Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
 

Abstract 
 

 A study of abundance and distribution of fish and shrimp larvae from Ko Samui, 
Suratthani Province to Ko Kra, Nakhon Si Thammarat Province was carried out in March, May, 
July and September 2009 in a total of 4 trips by using 330 µm mesh size plankton net. The 
result showed 41 families of fish larvae. The top seven abundance of total families fish larve 
were Clupeidae, Gobiidae, Apogonidae, Engraulidae, Nemipteridae, Bothidae and Carangidae with 
the percentage of 24.83, 23.28, 13.08, 6.80, 4.58, 4.30 and 3.35, respectively. The 
economic families were consisted of 21 families. The top seven of abundance of total 
economic families fish larvae were Clupeidae, Engraulidae, Nemipteridae, Carangidae,  
Sillaginidae,  Gerreidae  and  Scombridae  with  the  percentage of 50.58,  13.85,  9.33,  6.83, 
4.81, 4.04 and 1.63, respectively. Total families of fish larvae was most abundant in May, while 
in July for total economic families fish larvae. Fish larvae was most distribution near the shore of 
Sichon District, Thasala District and Laem Talumpuk, Nakhon Si Thammarat Province. Shrimp 
larvae was composed of Penaeus spp., Metapenaeus spp. with the percentage of 1.22, 51.12 
and 47.66, respectively. Penaeus spp. larvae was the most abundant in September, while 
Metapenaeus spp. in May. They were most distribution in the offshore of Pakpanang District, 
Nakhon Si Thammarat Province. The relationship between environmental factors and the 
abundance of fish and shrimp larvae was found that temperature, salinity, pH and dissolved 
oxygen of seawater had not relationship with  total  families and  total economic families of fish 
larvae. For shrimp larvae, it was found that when pH of seawater increased, the Metapenaeus 
spp. abundance increased, while the dissolved oxygen of seawater increased, the Metapenaeus  
spp. abundance decreased. 

Key word : fish larvae,  shrimp larvae, Ko Samui,  Ko Kra 
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla Province 90000.  
                                  email : sniracha@gmail.com 
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รหสัทะเบียนวิจัย 51 0410 51116 

 

การประมงลอบยืนในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  

 

สุวรรณทนา  ทศพรพิทกัษก์ุล๑* อาํนวย  คงพรหม๒  สมใจ  เวชประสิทธิ๑ 
*๑ ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  

๒ ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลฝังอนัดามนั (ภูเก็ต) 

   

บทคัดย่อ 

 

ศึกษาการประมงลอบยืนบริเวณทะเลสาบตอนนอก โดยการเก็บขอ้มูลจากลอบยืนตังแต่เดือนตุลาคม 

2548 ถึง เดือนกนัยายน 2549 จาํนวน 505 ลูก ลอบยืนเป็นลอบทรงสูง กวา้ง . - .  ม. ยาว .  ม. สูง . - .  ม. ทาํ

ประมงโดยการวางลอบในตอนเยน็บริเวณนาํทีมีความลึกประมาณ 1.0-1.5 ม.  และกูล้อบในตอนเช้า ลอบยืนมีอตัรา

การจบัเฉลีย 0.766 กก./ลูก/คืน มีอตัราการจบัเฉลียสูงสุดในเดือนมีนาคม   เท่ากบั .  กก./ลูก/คืน และตาํสุด

ในเดือนมิถุนายน เท่ากบั .  กก./ลูก/คืน องคป์ระกอบสัตวน์าํทีจบัไดจ้ากเครืองมือลอบยืนประกอบดว้ยกลุ่มกุง้

ร้อยละ 64.84 กลุ่มปลาร้อยละ 27.42 กลุ่มสัตวน์ําอืนๆ ร้อยละ 7.25 และกลุ่มปูร้อยละ 0.49 กลุ่มกุง้ซึงเป็นสัตวน์ํา

เด่นทีจับได้ ประกอบด้วยกุ้งตะกาดขาว (Metapenaeus moyebi) ร้อยละ 55.11 กุ ้งตะกาด (M. brevicornis) ร้อยละ 

12.71 กุ ้งตะกาดหางแดง (M. ensis) ร้อยละ 9.23 กุ ้งขาว (M. lysianassa) ร้อยละ 7.27 กุ้งตะกาด (M. affinis) ร้อยละ 

5.98 กุง้แชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ร้อยละ 3.00 และกุง้อืนๆ ร้อยละ 6.70 สําหรับขนาดความยาวกุง้ตะกาดขาวที

จบัไดม้ีขนาดความยาวเฉลียเท่ากบั 5.87 ซม. 

   

คําสําคัญ: ลอบยืน ทะเลสาบสงขลา 

 

 

*ผูรั้บผิดชอบ: ๗๙/๑ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕    

                         e-mail: tsuwantana@yahoo.com 

 

รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 



รายงานประจำป 2554 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 

99 

Standing Traps Fisheries in Outer Songkhla Lake 

  

Suwantana  Tossapornpitakkul1*  Amnuay Kongprom2  Somjai  Vechprasit1 
1Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

2Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 

Abstract 

 

 Study on standing trap in Outer Songkhla Lake was conducted during October 2005 to September 

2006 from 505 standing traps. Standing traps were about 0.6-0.8 m wide, 1.0 m long and 1.5-2.0 m height. 

Standing traps were operated in the evening and hauled in the morning, and set in 1.0-1.5 m depth.  The average 

catch per unit  effort (CPUE) was 0.766 kg/trap/night with a maximum of 1.360 kg/trap/night in March and a 

minimum of 0.347 kg/trap/night in June 2006. The catch composition was 64.84% of shrimp, 27.42 of fish, 7.25 of 

miscellaneous, and crab 0.49 %. Shrimp was the dominant group. The shrimp composition was 55.11% of 

Metapenaeus  moyebi, 12.71 of M. brevicornis, 9.23% of M. ensis, 7.27% of M. lysianassa, 5.98% of  M. affinis, 

3.00% of Penaeus merguiensis. The average size of M. moyebi was 5.87 cm.  

 

Keywords : Standing trap, Songkhla Lake 
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คํานํา 

ทะเลสาบสงขลาเป็นบริเวณทีมีความสาํคญัในภาคใต ้เป็นแหล่งนาํใหญท่ีสุดทีมีการรวมตวักนัของ

นาํจืดและนาํเค็ม ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งนาํทีมีความสําคญัอย่างยงิต่อชุมชนทีอยู่บริเวณโดยรอบ ทงัทางดา้น

การคมนาคมขนส่ง การทาํการประมง และเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของประชากร แต่ผลจากการพฒันาด้าน

ต่างๆ รวมทงัประชากรทีเพิมขึนรอบทะเลสาบก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของ

ทะเลสาบ มีการสะสมปริมาณสารอินทรีย ์สารอนินทรียแ์ละของเสียต่างๆ ทีปะปนมากบันาํทิงจากชุมชน จาก

การเพาะเลียงสัตว์นําและโรงงานอุตสาหกรรม ทาํให้คุณภาพนําในทะเลสาบเสือมโทรม โดยเฉพาะบริเวณ

ทะเลสาบสงขลาตอนนอก (นุกูล, ) ซึงเป็นบริเวณทีติดต่อกบัทะเลโดยตรง  ไดรั้บอิทธิพลของนาํเค็ม นาํขึน

และนาํลง ตลอดทงันาํจืดในช่วงฤดูนาํหลาก ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพของนาํในบริเวณทะเลสาบสงขลา

ตอนนอก ส่งผลให้มีพนัธุ์สัตวน์าํหลากหลายทงัสัตวน์าํเคม็ นาํกร่อย และสัตวน์าํจืด โดยสัตวน์าํทีพบมกัเป็นสัตว์

นาํทีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจและมีราคาสูง เช่น ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลากดทะเล ปลาตะกรับ ปลากะ

บอก กุง้ทะเล กุง้นาํกร่อย และกุง้นาํจืด เป็นตน้  

เครืองมือประมงทีพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก มีทงัเครืองมือประเภทประจาํที ไดแ้ก่ 

ลอบยนืหรือไซนงั โม๊ะระ โพงพาง และบาม  และเครืองมือประเภทเคลือนที ไดแ้ก่ อวนทบัตลิง อวนรุน และ

ข่ายจบักุง้ เป็นตน้ ลอบยืน (ภาพที 1) จดัเป็นเครืองมือประมงชนิดหนึงทีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในบริเวณ

ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ส่งผลใหเ้กิดการขวางกนัการขึนลงของนาํและปิดทางเดินของสัตวน์าํเขา้สู่ทะเลสาบ

สงขลาตอนกลาง (ไซนงั, 2555) จากการสาํรวจในปี พ.ศ.  พบมีจาํนวน  ลูก (ไพโรจน์ และคณะ, ) 

และเพิมขึนเป็น ,  ลูก ในปี พ.ศ.  (องัสุนีย ์และคณะ, ) และในปี พ.ศ.  เพมิขึนเป็น ,  ลูก 

(สาํนกังานประมงจงัหวดัสงขลา, ) สัตวน์าํทีจบัไดจ้ากลอบยนืเป็นสัตวน์าํจาํพวกกุง้ ร้อยละ 43.90 และปลา 

ร้อยละ 56.10 ประกอบดว้ย กุง้ตะกาด กุง้หวัมนั กุง้แชบ๊วย ปลาหลงัเขียว ปลาแป้นและปลาขีจีน(ไพโรจน์ และ

คณะ, ) โดยสัตวน์าํทีจบัไดส่้วนใหญเ่ป็นกุง้ตะกาดขนาดเล็กทียงัไม่โตเตม็วยั (ไพโรจน์ และละออ, 2544)  

การศึกษาเกียวกบัการประมงลอบยนืบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกยงัมีนอ้ยและมีขอ้มูลไม่เพียง

พอทีจะนาํไปกาํหนดแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์าํ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งศึกษาการ

ประมงลอบยืนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานเพือการวิจยัในดา้นต่างๆ ตลอดจนใช้

เป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์าํเพือให้มีการใชป้ระโยชน์สูงสุดและยงัยืน 
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ภาพที   ลอบยนืบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

 

วัตถุประสงค์ 

1. การทาํประมงของลอบยนืบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

2. อตัราการจบัสัตวน์าํทีจบัไดจ้ากลอบยนื  

3. องคป์ระกอบสัตวน์าํทีจบัไดจ้ากลอบยนื 

4. ขนาดความยาวของสัตวน์าํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจทีจบัไดจ้ากลอบยนื 

 

วิธีดําเนนิการ 

. พืนทีดําเนินการ 

เก็บขอ้มูลจากเครืองมือลอบยืนทีอยูใ่นบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ตงัแต่บริเวณเกาะยอถึง

บริเวณร่องปากนาํปากรอ  
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. ระยะเวลาทีดําเนินการ 

เดือนตุลาคม  – กนัยายน 2549 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บขอ้มูลสัตวน์าํทุกเดือน นาํไปแยกชนิด ทาํการจาํแนกชนิดสัตวน์าํ วดัความยาวตลอดตวัดว้ยวิธี

แจกแจงความถีหน่วยเป็นซม.  และชงันาํหนกัรวมของสัตวน์าํแต่ละชนิดหน่วยเป็นกก.จาํแนกชนิดสัตวน์าํ โดย

ใช้คู่มือจาํแนกชนิดสัตว์นาํของ ไพโรจน์ และคณะ ( ), Fishcher and Bianchi (1984), Carpenter and Niem 

(1988) และ Chaitiamvong and Supongpan (1992) 

  

. การวิเคราะห์ข้อมูล 

.  วิเคราะห์หาอตัราการจบัสัตวน์าํเฉลียโดยใชสู้ตร 

 

n

cpue
CPUE

n

1i
i

  

 

เมือ               CPUE   =    อตัราการจบัสัตวน์าํเฉลีย (กก./ลูก) 

 icpue     =    อตัราการจบัสัตวน์าํของลอบยนืแต่ละลูก (กก./ลูก) 

  n       =    จาํนวนลอบยืน 

4.2 วิเคราะห์หาองคป์ระกอบของชนิดสัตวน์าํในรูปของร้อยละของปริมาณสัตวน์าํทงัหมด 

.   วิเคราะห์หาขนาดความยาวเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของสัตวน์าํเศรษฐกิจ 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 

.  การทําประมงลอบยืนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

ลอบยืน ประกอบดว้ย  ส่วน คือ ส่วนตวัลอบยืน ประกอบดว้ยโครงไมสี้เหลียมผืนผา้ มีความสูง 

. - .  ม. ความยาว .  ม. และความกวา้ง -  ซม.  ดา้นในบุดว้ยอวนไนลอนขนาดของช่องตา .  ซม.  

มีช่องเปิดสําหรับสัตวน์าํเขา้ทางหนึง ปากช่องเปิดยาวตลอดความสูงของลอบและประกอบเป็นงาแซงกนัสัตวน์ํา  
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และส่วนปีกลอบ หรือขาทราย ใช้ตาข่ายขนาดช่องตา .  ซม.  กางกันทางเดินของสัตว์นาํทงัด้านซ้ายและ

ด้านขวาเพือต้อนให้สัตว์นําเขา้ตวัลอบ  โดยมีความยาวประมาณข้างละ -  ม.       การทําประมงลอบยืน

สามารถทาํไดเ้กือบตลอดปี ซึงทาํกนัมากในช่วงขึน 10-15 คาํ ซึงเป็นช่วงทีจบัสัตวน์าํไดม้าก  ชาวประมงจะวาง

ลอบยนืในตอนเยน็เวลาประมาณ . น. และเก็บในตอนเชา้เวลาประมาณ . น. ทีระดบันาํลึกประมาณ 1.50 

- 2.00 ม.  และจุดตะเกียงนาํมนัก๊าดตงัไวส่้วนบนของลอบยืนดว้ย เพือให้มีแสงสว่างช่วยล่อสัตวน์าํเขา้มาในลอบ

ยืน ระยะเวลาทําการประมงประมาณ 1-3 วนั ขึนอยู่กับช่วงฤดูกาลและพืนทีทําการประมง หรือความอุดม

สมบูรณ์ของสัตวน์าํวา่มีพอคุม้กบัค่านาํมนัเรือหรือไม่  

เครืองมือประมงลอบยืนทีทาํการประมงอยูบ่ริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกร้อยละ   และอีกร้อย

ละ  พบกระจายอยู่บริเวณทะเลสาบตอนกลาง คลองปากรอ คลองชะแล ้คลองหลวง อ่าวบางเตง เกาะหมาก 

เกาะนางคาํ  

 

. อตัราการจับสัตว์นาํทีจับได้จากลอบยืน 

อตัราการจบัสัตวน์าํทีจบัไดจ้ากลอบยืนตงัแต่เดือนตุลาคม -กนัยายน  จาํนวน  ลูก มี

อตัราการจบัสัตวน์าํเฉลียเท่ากบั 0.766 กก./ลูก/คืน พบอตัราการจบัเฉลียสูงสุดในเดือนมีนาคม  เท่ากบั 

.  กก./ลูก/คืน รองลงมาคือเดือนเมษายน  และธนัวาคม  มีอตัราการจบัเฉลียเท่ากบั .  กก./ลูก/

คืน และ .  กก./ลูก/คืน อตัราการจบัเฉลียตาํสุดในเดือนมิถุนายนเท่ากบั .  กก./ลูก (ตารางที )  มีอตัรา

การจบัสัตวน์าํในแต่ละกลุ่มดงันี  

กลุ่มกุง้เป็นสัตวน์าํทีจบัไดม้าก กุง้ทีจบัได ้ คือ กุง้หวัมนั (Metapenaeus moyebi) กุง้หวัแขง็ (M. 

ensis)  กุง้หัวมนั (M. brevicornis) กุง้ขาว (M. lysianassa) และกุง้แชบ๊วย มีอตัราการจบัเฉลียเท่ากบั .  กก./

ลูก/คืน มีอตัราการจบัสูงสุดเท่ากบั 0.940 กก./ลูก/คืน ในเดือนมีนาคม   และมีอตัราการจบัตาํสุดเท่ากบั 

.  กก./ลูก/คืน  ในเดือนธันวาคม   (ตารางที ) 

กลุ่มปลาทีจบัไดค้ือ ปลาแป้นเล็ก (Leiognathus brevirostris) ปลาขีจีนสัน (Ambassis commersoni) 

ปลาท่องเทียวเกล็ดเล็ก (Pseudapocryptes lanceolatus) ปลาบู่ทราย (Oxyeleotris marmoratus)  ปลาขา้งเงินตาโต 

(Atherina  duodecimalis)  ปลาข้างเงินตาเล็ก (Atherina valenciennesi) ปลากดหัวโม่ง (Arius maculates) และ

ปลาขีจีนยาว (Ambassis gymnocephalus) มีอตัราการจบัเฉลียเท่ากบั   .   กก./ลูก/คืน    พบอตัราการจบัสูงสุด

เท่ากับ .   กก./ลูก/คืน ในเดือนธันวาคม   และอตัราการจบัตาํสุดเท่ากับ .   กก./ลูก/คืน ในเดือน

มิถุนายนและกรกฎาคม  (ตารางที ) 

กลุ่มสัตวน์าํอืนๆ ทีจบัไดค้ือ กงั  หมึก และหอย  มีอตัราการจบัเฉลียเท่ากบั .   กก./ลูก/คืน มี

อตัราการจบัสูงสุดเท่ากบั .  กก./ลูก/คืน ในเดือนมกราคม   และตาํสุด .  กก./ลูก/คืน ในเดือน

เมษายน   
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กลุ่มปูทีจบัไดค้ือ ปูมา้ ปูทะเล มีอตัราการจบัเฉลียเท่ากบั .  กก./ลูก/คืน มีอตัราการจบั

สูงสุดเท่ากบั .  กก./ลูก/คืน ในเดือนมีนาคม   และไม่พบกลุ่มปูในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน  

มกราคม กุมภาพนัธ์ เมษายน กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม  

 

ตารางที  อตัราการจบัสัตวน์าํ (กก./ลูก/คืน) ทีจบัไดจ้ากลอบยนืบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  

ตุลาคม -กนัยายน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  องค์ประกอบสัตว์นาํทีจับได้จากลอบยืน 

องค์ประกอบสัตวน์ําทีจบัไดจ้ากลอบยืนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอน ประกอบด้วยกลุ่มกุง้  กลุ่ม

ปลา  กลุ่มสัตวน์าํอืนๆ และกลุ่มปู  ร้อยละ .   .  . และ  .  ตามลาํดบั    (ภาพที  2) 

 

 

เดือน 

 

อตัราการจบัเฉลีย (กก./ลูก/คีน) อตัราการจบัเฉลีย 

(กก./ลูก/คืน) กลุ่มกุง้ กลุ่ม

ปลา 

กลุ่มป ู กลุ่มสัตวน์าํอืนๆ 

ตุลาคม 2548 0.458 0.206 0.001 0.059 0.724 

พฤศจิกายน 2548 0.385 0.117 0.000 0.002 0.524 

ธนัวาคม 2548 0.084 0.784 0.009 0.104 0.981 

มกราคม 2549 0.192 0.121 0.000 0.144 0.457 

กุมภาพนัธ์ 2549 0.423 0.131 0.000 0.029 0.583 

มีนาคม 2549 0.940 0.363 0.022 0.035 1.360 

เมษายน 2549 0.616 0.345 0.000 0.144 1.105 

พฤษภาคม 2549 0.632 0.212 0.012 0.096 0.952 

มิถุนายน 2549 0.196 0.112 0.004 0.035 0.347 

กรกฎาคม 2549 0.384 0.112 0.000 0.030 0.526 

สิงหาคม 2549 0.480 0.189 0.000 0.000 0.669 

กนัยายน 2549 0.804 0.171 0.000 0.013 0.988 

เฉลยี 0.497 0.210 0.004 0.055 0.766 
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ภาพที 2  องคป์ระกอบสัตวน์าํทีจบัไดจ้ากลอบยืนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ตุลาคม -กนัยายน  

 

มีรายละเอียดแต่ละกลุ่ม ดงันี 

. กลุ่มปลาประกอบดว้ย วงศ์ปลาแป้น (Leionathidae) ร้อยละ 16.15 วงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) ร้อยละ 

.   วงศ์ปลาขีจีน (Ambassidae) ร้อยละ .  วงศ์ปลาข้างเงิน  (Atherinidae) ร้อยละ .   วงศ์ปลากด 

(Ariidae) ร้อยละ .   วงศป์ลาบู่ทราย (Eleotridae) ร้อยละ .  วงศ์ปลาสลิดหิน (Siganidae) ร้อยละ .  วงศ์

ปล าไห ล (Auguillidae) ร้อยละ .   วงศ์ป ลาตะกรับ  (Scatophagidae) ร้อยละ .   วงศ์ป ลาลิน ห มา 

(Cynoglossidae) ร้อยละ 2.89  วงศ์ปลากระทุงเหว (Hemiramphidae) ร้อยละ . วงศป์ลาหลงัเขียว (Clupeidae) 

ร้อยละ .   วงศป์ลาดุกทะเล (Plotogidae) ร้อยละ .      วงศ์ปลาดอกหมาก (Gerridae) ร้อยละ 1.16 วงศป์ลา

กะตกั (Engraulididae) ร้อยละ .   และปลาชนิดอืนๆ ร้อยละ .  

 . ก ลุ่ ม กุ ้ ง  ประกอบ ด้วยกุ ้งตะกาดข าว (Metapenaeus moyebi) ร้ อยละ 55.11 กุ้ งตะกาด (M. 

brevicornis) ร้อยละ 12.71 กุ ้งตะกาดหางแดง (M. ensis) ร้อยละ 9.23 กุ้งขาว (M. lysianassa) ร้อยละ 7.27 กุ้งตะกาด 

(M. affinis) ร้อยละ 5.98  กุง้แชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ร้อยละ 3.00 และกุง้อืนๆ ร้อยละ 6.70 

 3. กลุ่มปู ประกอบดว้ยปูวงศม์า้ ปูทะเล  (Portunidae) ร้อยละ .   วงศป์ูหิน  (Menippidae) ร้อย

ละ 13.07  และวงศป์ูแสม (Grapsidae )ร้อยละ .     

 . กลุ่มสัตวน์าํอืนๆ   ประกอบดว้ยกลุ่มกงั  หมึก และหอย  ร้อยละ .   .  และ . ตามลาํดบั 

 

. ขนาดความยาวของสัตว์นําทีสําคัญทางเศรษฐกิจทีจับได้จากลอบยืน 

สัตวน์าํเศรษฐกิจทีจบัไดม้ากจากลอบยืนคือ กุง้ตะกาดขาว (Metapenaeus moyebi) โดยขนาดความ

ยาวตลอดลาํตวัทีจบัได ้  มีขนาดความยาวตลอดลาํตวัอยู่ในช่วง 2.00-11.00 ซม. เฉลียเท่ากบั 5.87 ซม. มีขนาด

ความยาวตลอดลาํตวัเฉลียสูงสุดในเดือนกรกฎาคม      เท่ากบั .  ซม. และมีขนาดความยาวตลอดลาํตวั

ปลา  

27.42% 

สัตวน์าํอืน ๆ  

 7.25% 

ปู  

 0.49% 

กุง้  

64.84% 
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เฉลียตาํสุดในเดือนกุมภาพนัธ์  เท่ากบั .  ซม.    จะเห็นว่ากุง้หวัมนัทีจบัไดใ้นบริเวณทะเลสาบสงขลา

ตอนนอกส่วนใหญ่มีขนาดความยาวเลก็กวา่ความยาวแรกเริมสืบพนัธุ์ มีค่าความยาวเท่ากบั .  ซม. (Mane and 

Deshmukh, 2007) (ภาพที 3, ตารางผนวกที 1) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 3  ความยาวตลอดลาํตวัและความยาวเฉลียของกุง้ตะกาดขาว (M. moyebi) จากลอบยนื 

 บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

. การทําประมงลอบยืนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

ชาวประมงจะวางลอบยนืในตอนเยน็เวลาประมาณ .  น. และเก็บในตอนเชา้เวลาประมาณ 

.  น. ทีระดบันาํลึกประมาณ 1.50 - 2.00 ม. และจุดตะเกียงนาํมนัก๊าดตงัไวส่้วนบนของลอบยืนดว้ย เพือให้มี

แสงสวา่งช่วยล่อสัตวน์าํเขา้มาในลอบยนื ระยะเวลาทาํการประมงประมาณ 1-3 วนั ขึนอยูก่บัช่วงฤดูกาลและ

พนืทีทาํการประมง โดยลอบยนื ประกอบดว้ย  ส่วน คือ ส่วนตวัลอบยืน ประกอบดว้ยโครงไมสี้เหลียมผืนผา้ มี

ความสูง . - .  ม. ความยาว .  ม. และความกวา้ง -  ซม.ดา้นในบุดว้ยอวนไนลอนขนาดของช่องตา 

.  ซม.  มีช่องเปิดสาํหรับสัตวน์าํเขา้ทางหนึง ปากช่องเปิดยาวตลอดความสูงของลอบและประกอบเป็นงาแซง

กนัสัตวน์าํ  และส่วนปีกลอบ หรือขาทราย ใชต้าข่ายขนาดช่องตา .  ซม. กางกนัทางเดินของสัตวน์าํทงั
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ดา้นซา้ยและดา้นขวาเพือตอ้นให้สัตวน์าํเขา้ตวัลอบ โดยมีความยาวประมาณขา้งละ -  ม.     การทาํประมง

ลอบยนืสามารถทาํไดเ้กือบตลอดปี ซึงทาํกนัมากในช่วงขึน 10-15 คาํซึงเป็นช่วงทีจบัสัตวน์าํไดม้าก  

 

. อตัราการจับสัตว์นาํทีจับได้จากลอบยืน  

อตัราการจบัสัตวน์าํจากลอบยนื มีอตัราการจบัสัตวน์าํเฉลียเท่ากบั 0.766 กก./ลูก/คืน โดยพบกลุ่มกุง้

มีอตัราการจบัเฉลียสูงสุดเท่ากบั .  กก./ลกู/คืน รองลงมาเป็นกลุ่มปลา มีอตัราการจบัเฉลีย .  กก./ลูก/คืน 

กลุ่มสัตวน์าํอืนๆ มีอตัราการจบัเฉลียเท่ากบั .  กก./ลูก/คืน และกลุ่มปูมีอตัราการจบัเฉลียเท่ากบั .  กก./

ลูก/คืน  

 

. องค์ประกอบสัตว์นาํจากลอบยืน 

องคป์ระกอบสัตวน์าํทีจบัไดจ้ากลอบยนืประกอบดว้ยกลุ่มกุง้ ร้อยละ .  รองลงมาเป็นกลุ่มปลา

ร้อยละ .  กลุ่มสัตวน์าํอืนๆ ร้อยละ .  และกลุ่มป ู ร้อยละ .  ลอบยืนจบัไดกุ้ง้ตะกาดขาวเป็นส่วนใหญ่

คิดเป็นร้อยละ .  ของกุง้ทีจบัไดท้งัหมด  

 

. ขนาดความยาวของสัตว์นําทีสําคัญทางเศรษฐกิจทีจับได้จากลอบยืน 

ขนาดของกุง้ตะกาดขาว (Metapeneaus moyebi) ทีจบัไดจ้ากลอบยนื มีขนาดความยาวตลอดลาํตวัอยู่

ในช่วง . - .  ซม. เฉลียเท่ากบั .  ซม. ขนาดความยาวเฉลียของกุง้ตะกาดขาวทีจบัไดส่้วนใหญม่ีขนาด

เล็กกวา่ความยาวแรกเริมสืบพนัธุ ์
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ภาคผนวก 

 

ตารางผนวกที   ความยาวตลอดลาํตวักุง้หวัมนั (Metapenaeus moyebi) รายเดือนจากลอบยนืบริเวณทะเลสาบ

สงขลาตอนนอก ตุลาคม -กนัยายน  

เดือน จาํนวนตวั 
ความยาวตลอดลาํตวั (ซม.) 

ตาํสุด สูงสุด ค่าเฉลีย±SD 

ต.ค. 2548 190 5.0 9.0 7.13±0.70 

พ.ย. 2548 113 5.0 11.0 7.29±1.31 

ธ.ค. 2548 3,343 4.0 10.0 6.16±0.79 

ม.ค. 2549 2,876 3.0 10.0 5.43±0.90 

ก.พ. 2549 3,353 3.5 10.0 5.31±1.00 

มี.ค. 2549  1,101 2.0 8.0 5.57±0.69 
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เม.ย. 2549  864 4.0 8.5 5.79±0.73 

พ.ค. 2549 1,314 2.5 9.0 7.25±0.78 

มิ.ย. 2549 2,743 4.0 9.5 6.14±0.89 

ก.ค. 2549 2,585 4.0 9.5 7.56±0.97 

ส.ค. 2549 3,685 4.5 9.5 6.99±0.91 

ก.ย. 2549 69 4.0 9.0 5.87±0.93 

ตลอดปี 22,236 2.0 11.00 5.87±1.08 
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รหัสทะเบียนวจิัย - - -  

สภาวะทรัพยากรสัตว์นําชนิดทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจจากเครืองมือประมงพาณิชย์และเครืองมือประมง

พืนบ้านในน่านนําไทย 

 

สนธยา บุญสุข  กาํพล ลอยชืน  สิชล หอยมุข  วิทยา พนัธกิจ  เพิมศกัดิ เพิงมาก*  จนัทร์ทิพย ์บนัลือเดช   

นนัทชยั บุญขจร  ศนัสนีย ์ศรีจนัทร์งาม  อดุมสิน อกัษรผอบ และโรจน์รุตม ์รุ่งเรือง 

สาํนกัวิจยัและพฒันาประมงทะเล 

บทคัดย่อ 

การศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตวน์าํชนิดทีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ จากเครืองมือประมงพาณิชย ์

และเครืองมือประมงพืนบ้านในน่านนําไทย ปี -  พบว่า ทรัพยากรสัตวน์ําทงัทางฝังอ่าวไทยและฝัง

ทะเลอนัดามนั มีความสัมพนัธ์กบัมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์ํา (มาตรการปิดอ่าว) ในช่วงของการปิดอ่าว 

การลงแรงประมงลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ทรัพยากรสัตวน์ํา โดยเฉพาะปลาผิวนาํและปลาหน้าดินมีความอุดม

สมบูรณ์ขึน ซึงพบวา่อตัราการจบัสัตวน์าํเพมิขึนในช่วง -  วนัแรกของการเปิดใหท้าํการประมงตามปกติ 

ทรัพยากรปลาหนา้ดินมีความเสือมโทรมมากทงัทางฝังอ่าวไทย และทะเลอนัดามนั ส่วนปลาผิวนาํ

กล่าวไดว้่า มีการใชป้ระโยชน์ในระดบัสูงสุดแลว้ โดยสังเกตไดจ้ากขนาดปลาผิวนาํทีเลก็ลง สําหรับฝังทะเลอนั

ดามนั พบว่า ปริมาณการจบัปลาทูลดลงอย่างมากตงัแต่ปี  เป็นตน้มามีการเปลียนแปลงวิธีการทาํประมงจาก

การใชอ้วนดาํ อวนเขียว มาเป็นอวนลอ้มจบัปันไฟมากขึน ในขณะทีฝังอ่าวไทยยงัคงใชอ้วนดาํ อวนลอ้มจบัปัน

ไฟ และอวนลอ้มซัง แต่สัตวน์ําทีจบัไดแ้ตกต่างกนั คือ อวนดาํ จบัปลาทูได ้ - % ส่วนอวนลอ้มจบัปันไฟ 

และอวนลอ้มซงั จบัปลาทูไดน้อ้ย และจบัปลาไดห้ลากหลาย 

มาตรการปิดอ่าวมีผลกระทบต่อเรือประมงพาณิชย ์โดยเฉพาะการเคลือนยา้ยแหล่งทาํการประมง

ทางฝังอ่าวไทย แต่ฝังทะเลอนัดามนักระทบนอ้ยหรือเกือบไม่กระทบ สาํหรับเครืองมือประมงพืนบา้นทีไดรั้บผล

กระทงทางบวก คือ มีพืนทีทาํการประมงเพิมขึน ความหนาแน่นของเครืองมือพาณิชยล์ดลง อย่างไรก็ตามสัตว์

นําทีจับจากเครืองมือประมงพืนบ้าน เช่น กุ้งแชบ๊วย ปูมา้ มีแนวโน้มทีไม่แน่นอน เปลียนแปลงตามฤดูกาล 

ยกเวน้ อวนลอ้มติดปลาทู และอวนลอยปลาทู จบัปลาทูไดม้ากในช่วงปิดอ่าว 

เครืองมือประมงพืนบา้นทางฝังอ่าวไทย มีการปรับปรุงและพฒันาวิธีการทาํประมงอยู่ตลอดเวลา 

เพือจบัสัตวน์าํให้ไดม้ากทีสุดในช่วงปิดอ่าว เช่น อวนลอยปลาทู ซึงชาวประมงไดมี้การนาํอวนมาต่อกนัหลายๆ

ผืนเพือให้ได้ความยาวมากขึนจนอาจจะถึง  กิโลเมตร การทาํประมงมีการวางซ้อนกันไปมา เรียกกันว่า 

อวนช็อต ซึงใชจ้บัปลาทูขนาดใหญ่ หรือพ่อแม่พนัธุ์ และจบัไดจ้าํนวนมาก 

 

คําสําคัญ : ทรัพยากรประมงทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ มาตรการปิดอ่าว ฝังทะเลอนัดามนั ฝังอ่าวไทย 
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Status of some Economical Fisheries Resources Caught by Comercial and Small 

scale fishing gear in Thai waters 

 

Sontaya Boonsuk  Kumpon Loychuen  Sichon Hoimuk  Wittaya Pantakit Permsak Perngmark* 

Chantip Bunleudej  Nuntachai Boonjorn  Sansanee Srijanngam Udonsin Augsornpaop  

and Rochanarut Lungruang 

Marine Fisheries Research and Development Bureau 

Abstract 

The status of some economical fisheries resources cauht by commercial and small scale fishing 

gears in Thai waters was conducted during 2004-2005. The result shown that the conservation measurement 

(closed areas) had a relationship with the fisheries resources for example pelagic and demersal fish in term of 

increasing productivity catch rate increased during 1-5 days of the open date, due to the reduction of fishing 

effort. 

Demersal fish resources were very deteriorated in the Gulf of Thailand (GOT) and Andaman Sea 

(ADS) while pelagic fish resources were utilized almost over the optimum maximum level. In the ADS, 

pelagic fish were smaller than the previous years, catch of Indo-pacific mackerel decreased since the year 

2002, change of fishing operation from green purse seine and thai purse seine to light luring purse seine. 

Whereas thai purse seine (TPS), light luring purse seine (LPS) and fish aggregating purse seine (FAD) were 

still used in the GOT. Catch composition ot TPS was mainly Indo-pacific mackerel which differencefrom LPS 

and FAD that had a variety of other pelagic fish for example sardines, hard tail scads, camages, neritic tunas 

and squid. 

The closed areas has an effect on fishing gears. A negative effect on commercial fishing gears 

with more effect in the GOT than the ADS because of the large closing area but a positive effect on small scale 

fishing gears in the GOT and the ADS. Small scale fishing gears had a few competitors during the period of 

closed area but the catch of target species, banana shrimps, blue swimming crab, was not obviously increased 

due to the seasonal variation of those resources. However, the catch of circular gill net and gill net of Indo-

pacific mackerel were increased in both GOT and ADS. 

The small scale fishing gears especially operated in the GOT were frequently modified and adopt 

a way of fishing to catch a target species as many as possible during the period of closed area. Recently the 
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Indo-pacific mackerel gill net was modified by increasing a length of the net and fished by drifting a net one 

over another in a zigzag direction. It was name “Shock Gill Net” and caught a lot of matured male and female 

Indo-pacific mackerel. The incident was very crucial problem presently. 

 

Key words : economical fisheries resources, closed area, Andaman Sea, Gulf of Thailand 
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คํานํา 

 

การประมงทะเลในน่านนาํไทยประกอบดว้ยการประมงทะเลในอ่าวไทย และทะเลอนัดามนั สาํหรับ

ช่วงแรกของการประมงทะเล มีการใชเ้ครืองมือทีไม่มีความยุ่งยากซบัซอ้น เช่น อวนลอย หรือโป๊ะ ต่อมาหลงัจากปี 

พ.ศ.  การประมงทะเลก็มีการเปลียนแปลงและพฒันา โดยเฉพาะทางฝังทะเลอ่าวไทย มีการริเริมพฒันาทางดา้น

เครืองมือประมงและวิธีการทาํการประมงของของเครืองมืออวนลากแผน่ตะเฆ่ อนัมีผลทาํใหป้ริมาณการจบัปลา

หนา้ดินเพมิขึนอยา่งรวดเร็ว คือ จาก 10,825 ตนั ในปี พ.ศ.  เป็น 12,829 ตนั ในปี พ.ศ.  และขอ้มูลจาก  

เรือสาํรวจ 2 และประมง 9 ทีสาํรวจเป็นประจาํทางฝังทะเลอ่าวไทยมีค่าอตัราการจบัเฉลียเท่ากบั 235.8 กก./ชม. 

ในปี พ.ศ.  (Ruamragsa and Isarankura, 1965) หลงัจากนนัการใชท้รัพยากรสัตวน์าํหนา้ดินเพมิขึนอยา่งมาก

อย่างมากเนืองจากจาํนวนเรืออวนลากทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ว เมือมีการใชป้ระโยชน์จากปลาหน้าดินมาก อตัรา

การจบัก็ลดลงเหลือ 45.8 กก./ชม. ในปี พ.ศ.  และ 39.7 กก./ชม. 2529 (มณฑล, 2535) ในทาํนองเดียวกนั

เครืองมือประมงอวนลอ้มจบั ซึงมีเป้าหมายเพือจบัปลาผิวนาํในช่วงแรกๆ ก็มีอตัราการจบัสูง และค่อยๆ ลดลง 

แต่ก็ไม่ลดลงมากเมือเปรียบเทียบกบัอวนลาก สาํหรับทางฝังทะเลอนัดามนัก็มีการเปลียนแปลงทีมีลกัษณะ

เช่นเดียวกบัทางฝังทะเลอ่าวไทย 

กรมประมง โดยสาํนักวิจยัและพฒันาประมงทะเล เป็นหน่วนงานทีรับผิดชอบเพือบริหาร และ

จดัการเกียวกบัการประมงและทรัพยากรสัตวน์าํ ไดท้าํการศึกษา คน้ควา้ วิจยั หลากหลายประเด็น เพือแกไ้ขปัญหา

การลดลงอยา่งมากของทรัพยากรสัตวน์าํทะเล ทงันีผลสาํเร็จของการวิจยั เรืองวงจรชีวิตของปลาทูทางฝังอ่าวไทย 

(อุรุพนัธ์ และคณะ, 2511) ไดถู้กนาํมาใชเ้พือการบริหารและการจดัการทรัพยากรปลาทู และต่อมาไดป้รับปรุง

แก้ไขเป็นมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์าํในฤดูปลาวางไข่และเลียงตวัอ่อน โดยกรมประมงไดด้าํเนินการ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ.  เรือง การห้ามใชเ้ครืองมือทาํการประมงบางชนิด ทาํการ

ประมงในฤดูทีปลามีไข่ วางไข่ และเลียงตวัออ่น ในทอ้งทีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 

ภายในระยะเวลาทีกาํหนดทางฝังทะเลอ่าวไทย คิดเป็นพืนที ,  ตารางกิโลเมตร (ภาพที 1) ซึงประกาศฉบบั

นีไดป้รับปรุงแกไ้ขใหม่ เมือวนัที  กนัยายน พ.ศ.  และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือง 

กาํหนดห้ามใชเ้ครืองมือทาํการประมงบางชนิดในฤดูทีปลามีไข่ วางไข่ และเลียงตวัออ่น ในทอ้งทีจงัหวดัภูเก็ต 

พงังา และกระบี ภายในระยะเวลาทีกาํหนดทางฝังทะเลอนัดามนั คิดเป็นพืนที ,  ตารางกิโลเมตร ซึงเป็น

ประกาศ    เรืองเดียวกนั เมือวนัที  เมษายน  (ภาพที 2) 

กรมประมงประกาศให้มาตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํมีผลบงัคบัใชม้าตงัแต ่ปี พ.ศ. 2528 จนถึง

ปัจจุบนัเป็นเวลากวา่ยสิีบปีแลว้ ดงันนั จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งประมวลผล โดยเฉพาะอยา่งยิงขอ้มูลทีเกียวขอ้ง

ทางดา้นวิชาการ เพือติดตามการเปลียนแปลงของการประมง และทรัพยากรสัตวน์าํอย่างต่อเนือง จากอดีตจนถึง

ปัจจุบนั อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข หรือคงไวซึ้งขอบเขตพืนที หรือประเภทของเครืองมือประมง ตามนยัของ 
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ภาพที 1  เขตพืนทีมาตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํฝังทะเลอ่าวไทย 
 

 
 

ภาพที 2  เขตพืนทีมาตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํฝังทะเลอนัดามนั 

 
 



รายงานประจำป 2554 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 

115 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สองฉบบัดงักล่าว ซึงการศึกษานีเป็นส่วนหนึงของชุดโครงการวิจยั

ผลกระทบของมาตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํ  

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพือศึกษาการประมง และทรัพยากรสัตวน์าํจากเครืองมือประมงพาณิชย ์และเครืองมือประมงพืนบา้น 

2. เพือทราบการเปลียนแปลงแหล่งทาํการประมงของเครืองมือประมงพาณิชย ์และเครืองมือประมงพืนบา้น 

3. เพือทราบผลกระทบของมาตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํต่อการใชเ้ครืองมือประมงพาณิชย ์และเครืองมือ 

ประมงพืนบา้น 

 

วิธีดําเนนิการ 

 

1. แบบแผนการวิจัย 

1.1 สถานทีดาํเนินการ 

ดาํเนินการออกสาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้นการประมงของเครืองมือประมงพาณิชยแ์ละ

เครืองมือประมงพืนบา้นจากท่าเทียบเรือประมงและแพปลา 

ทางฝังทะเลอนัดามนั ไดแ้ก่ จงัหวดัพงังา กระบี และภูเก็ต  

ทางฝังอ่าวไทย ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพร 

1.2 ระยะเวลาดาํเนินการ 

                    เก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งเดือน ตลุาคม 2546  - กนัยายน  2548 

 

2. วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูล 

2.1 เครืองมือประมงพาณิชย ์ ประกอบดว้ยเครืองมืออวนลาก และเครืองมืออวนลอ้มจบั 

2.1.1 อวนลาก ไดแ้ก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกว่า 14 เมตร อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด 14-

18 เมตร และอวนลากคู ่

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นประจาํทุกเดือนๆ ละ 3-5 วนั โดยครอบคลุมขอ้มูลทางดา้น 

ปริมาณการจบั การลงแรงประมง องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํ แหล่งและฤดูทาํการประมง เป็นตน้ รวมทงัขอ้มูล 

และปัจจยัอืนๆ ทีมีผลต่อการทาํประมง โดยขอ้มูลต่างๆ ทีไดม้ามี 2 ลกัษณะ คือ 
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1. ขอ้มูลจากการสอบถามชาวประมง เช่น แหล่งทาํการประมง ฤดูทาํการประมง การลงแรง

ประมง และปริมาณการจบัสัตวน์าํ เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลปริมาณการจบัสัตวน์าํแต่ละชนิดจากการสุ่มตวัอยา่ง เพือศึกษาองคป์ระกอบชนิดสัตว์

นาํโดยแบ่งสัตวน์าํเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

- กลุ่มสัตวน์าํเศรษฐกิจ สุ่มตวัอยา่ง กลุ่มละ 5 - 10 กก.  ไดแ้ก่ 

กลุ่มปลาผิวนาํ (Pelagic fish) เช่น ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ปลาลงั (R.kanagurta) ปลา

สีกุน (Carangoides spp.) ปลากะตกั (Anchovies) และปลาผิวนาํอืนๆ (Misc. pelagic fish) 

กลุ่มปลาหนา้ดิน (Demersal fish) เช่น  ปลาปากคม (Saurida spp.) ปลาทรายแดง (Nemipterus 

spp.) ปลาจวด (Sciaenidae) ปลาแพะ (Upeneus spp.) และปลาหนา้ดินอืนๆ (Misc. demersal fish) 

กลุ่มสตัวน์าํอืนๆ เช่น หมึกกลว้ย (Loligo spp.) หมึกสาย (Octopus) กุง้แชบว้ย (Penaues 

merguiensis) กุง้กุลาลาย (P. semisulcatus) กุง้ตะกาด (Metapenaeus spp.) ปูมา้ (Portunus pelagicus) ปูดาว (P. 

sanguinolentus) และสัตวน์าํอืนๆ (Misc. Invertebrate) 

- กลุ่มปลาเป็ด (Trash fish) สุ่มตวัอยา่ง กลุ่มละ 3-5 กก. ไดแ้ก่  

กลุ่มสัตวน์าํเศรษฐกิจขนาดเล็ก (Young economics fish) ไดแ้ก่  

กลุ่มปลาผิวนาํ เช่น ปลาทู ปลาขา้งเหลือง ปลากะตกั และปลาผิวนาํอืนๆ   

กลุ่มปลาหนา้ดิน เช่น ปลาปากคม ปลาแพะ ปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus canaliculatus) 

ปลาแป้น (Leiognathidae) และปลาหนา้ดินอนืๆ 

กลุ่มปลาหมึก (Cephalopods) 

กลุ่มกุง้ (Shrimps) 

กลุ่มปู (Crabs) 

กลุ่มสัตวน์าํอืนๆ (Misc. Invertebrate trash fish) 

กลุ่มปลาเป็ดแท ้(Trash fish)  

2.1.2 อวนลอ้มจบั ไดแ้ก่ อวนลอ้มจบัปันไฟ อวนดาํ และอวนลอ้มซงั 

ออกสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลจากเครืองมือประมงอวนลอ้มจบั เป็นประจาํทุกเดือนๆ ละ 

ประมาณ  วนั จากชาวประมง แพปลา และท่าเทียบเรือประมงตามแนวชายฝังทะเลอนัดามนัและฝังอ่าวไทยที

กาํหนดไว ้ทาํการสุ่มตวัอย่างสัตวน์าํ แยกชนิดสัตวน์าํ ตรวจวดัความยาวลงในกระดาษฟอร์มวดัความยาว ชงั

นาํหนกั ใหค้รอบคลุมชนิดและขนาดของทรัพยากร พร้อมทงัจดบนัทึกรายละเอียดขอ้มูล ดงันี 

- สอบถามชาวประมงถึงขอ้มูลชนิดและขนาดเครืองมือประมง แหล่งทาํประมง การลงแรง

ประมง ปริมาณการจบั เป็นตน้ ในแต่ละเทียว 
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- สอบถามชาวประมงและเจา้ของกิจการแพปลาถึงจาํนวนเรือทีออกทาํการประมง จาํนวนเรือ

ทงัหมดทีเขา้ท่า การลงแรงประมงต่อเดือนต่อลาํ ในแต่ละท่าเทียบเรือและแพปลา 

- สุ่มตวัอย่างสัตวน์าํจากเรืออวนลอ้มจบั จาํนวน 15-30 กก.ต่อลาํ เพือหาองคป์ระกอบชนิด ชงั

นาํหนกั และวดัความยาวปลาผิวนาํชนิดทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

- คดัลอกขอ้มูล ปริมาณการจบั อตัราการจบั แยกตามชนิดสัตวน์าํในแต่ละเทียวเรือจากท่าเทียบ

เรือและแพปลา (ถา้มี) 

2.2 เครืองมือประมงพืนบา้น ประกอบดว้ยเครืองมืออวนลอยปลาทู อวนลอยกุง้ อวนจมปู ลอบป ู

โป๊ะนาํตืน และไดหมึก  

ออกสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลจากชาวประมง แพปลาและตลาดกลางสัตวน์าํ เป็นประจาํทุก

เดือนๆ ละประมาณ 5-7 วนั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากชาวประมงทีทาํการประมงดว้ยเครืองมือประมงพืนบา้น

แต่ละชนิด โดยการสุ่มตวัอยา่งองคป์ระกอบชนิดและปริมาณสัตวน์าํ ขอ้มูลทางดา้นแหล่งทาํการประมง การลง

แรงประมง รวมทงัขอ้มูลอืนๆทีมีผลกระทบต่อการประมง 

  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้บ่งช่วงเวลาสาํหรับการศึกษาสภาวะทรัพยากร และการประมงออกเป็น 3 ช่วง 

คือ ช่วงปกติ ช่วงก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ และช่วงหลงัมาตรการฯ โดยมีรายละเอียดดงันี 

ฝังทะเลอนัดามนั 

- ช่วงปกติ ( 15 ตุลาคม - 15 มกราคม ) 

- ช่วงก่อนมาตรการฯ ( 15 มกราคม - 15 เมษายน ) 

- ช่วงมาตรการฯ ( 15 เมษายน- 15 มิถุนายน ) 

- ช่วงหลงัมาตรการฯ ( 15 มิถุนายน- 15 กนัยายน ) 

ฝังอ่าวไทย 

- ช่วงปกติ ( 15 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน ) 

- ช่วงก่อนมาตรการฯ ( 15 พฤศจิกายน - 15 กุมภาพนัธ์ ) 

- ช่วงมาตรการฯ (15 กุมภาพนัธ์ - 15 พฤษภาคม ) 

- ช่วงหลงัมาตรการฯ ( 15 พฤษภาคม- 15 สิงหาคม ) 

 

- เครืองมืออวนลาก 
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  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นการลงแรงประมง (ชม.) อตัราการจบัต่อหน่วยการลงแรงประมง (กก./

ชม.) ปริมาณการจบัสัตวน์าํ (กก.) แต่ละชนิดในแต่ละลาํ จาํแนกตามรายเดือน 

3.1 วิเคราะห์องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํเศรษฐกิจ และปลาเป็ด เป็นร้อยละโดยนาํหนกั ซึงจาํแนก 

เป็นกลุ่ม  ดงันี 

3.1.1 สัตวน์าํทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจแบ่งไดเ้ป็นกลุ่ม  ดงันี 

- กลุ่มปลาผิวนาํ เช่น ปลาทู ปลาลงั ปลาสีกุน ปลากะตกั ปลาหลงัเขียว ฯลฯ 

- กลุ่มปลาหนา้ดิน เช่น ปลาจวด ปลาลินหมา ปลาทราย ปลาปากคม ฯลฯ 

- กลุ่มปลาหมึก เช่น ปลาหมึกกลว้ย ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกสาย ฯลฯ 

- กลุ่มกุง้ แบ่งเป็น กลุ่มกุง้ใหญ่ และกลุ่มกุง้เลก็ 

กลุ่มกุง้ใหญ่  เป็นกลุ่มกุง้ทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ มีขนาดตวัโต และราคาสูงเมือมีการเจริญ  

เติบโตเตม็ที รวมทงัเป็นรายไดห้ลกัของชาวประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่  เมตร กุง้ชนิดทีพบมาก 

ไดแ้ก่ กุง้กุลาดาํ (Penaeus monodon) กุง้กุลาลาย (P. semisulcatus) กุง้แชบ๊วย (P. merguiensis) และกุง้ตะกาด 

หรือกุง้โอคกั (Metapenaeus ensis, M. affinis และ M. brevicornis) 

กลุ่มกุง้เลก็ เป็นกลุ่มทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ แต่มีขนาดเลก็ และราคาตาํถึงแมจ้ะเจริญ 

 เติบโตเตม็ทีแลว้ก็ตาม กุง้ชนิดทีพบมาก ไดแ้ก่ กุง้หวัมนัหรือกุง้แกว้ (Metapenaeus lysianassa) กุง้ตะกาด     

(M. moyebi) กุง้ตกกระ (Merapenaeopsis stridulans) กุง้ปลอ้ง (Parapenaeopsis hungerfordi และ P. hardwickii) 

และกุง้ทราย หรือกุง้เปลือกหนา (Trachypenaeus fulvus) ส่วนกุง้ขนาดเลก็ชนิดอืนๆ เช่น กุง้ในสกุล Solenocera 

- กลุ่มปู เช่น ปูมา้ ปูลาย เป็นตน้ 

- กลุ่มสัตวน์าํอืนๆ เช่น กงั แมงกะพรุน หอย เป็นตน้ 

3.1.2 ปลาเป็ด แบ่งไดเ้ป็น  กลุ่ม คือ 

- สัตวน์าํเศรษฐกิจขนาดเลก็ เช่น ลูกปลาผิวนาํ ลูกปลาหนา้ดิน ลูกสัตวน์าํอืนๆ เช่นปลาหมึก

กลว้ย  

ปลาหมึกกระดอง กุง้ และปู 

- ปลาเป็ดแท ้ไดแ้ก่ ปลาทีไม่นิยมบริโภค เช่น ปลาอมไข่ ปลาแป้น ปลามงักรนอ้ย ปลาบู่ ปลากะรัง 

หัวโขน และปูหินต่างๆ  

3.2 วิเคราะห์แนวโนม้การเปลียนแปลงของทรัพยากรสัตวน์าํ และการประมงอวนลากแผน่ตะเฆ่

ขนาดนอ้ยกว่า  เมตร อวนลาก แผน่ตะเฆ ่ และอวนลากคู่ 

-    เครืองมืออวนลอ้มจบั 
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          นาํขอ้มูลต่างๆ ทีไดจ้ากการสาํรวจมาทาํการวิเคราะห์เป็นประจาํทุกเดือน ทางดา้นปริมาณการจบั

การลงแรงประมง อตัราการจบั องคป์ระกอบชนิด และขนาดของปลาผิวนาํ ตามประเภทของอวนลอ้มจบั โดยใช้

สูตรตาม วีระ และคณะ ( ) 

  การประเมินปริมาณการจบัในแต่ละเดือน แยกตามประเภทของอวนลอ้มจบั ใชสู้ตร  ดงันี 

 

T =           Nd (T1 + T2 + …Tn) 

      ‘t                n   

 โดยที  T = ปริมาณปลาผิวนาํทีประเมิน (กก.) 

   N = จาํนวนเรือทีออกทาํการประมง (ลาํ)  

   d = จาํนวนวนัเฉลียทีออกทาํการประมงต่อลาํต่อเดือน (วนั) 

   t =  จาํนวนวนัเฉลียทีออกทาํการประมงต่อเทียวเรือ (วนั)  

T1…Tn   = ปริมาณการจบัปลาผิวนาํต่อเทียวเรือในแต่ละลาํทีสุ่มตวัอย่าง (กก.) 

‘n            = จาํนวนเทียวเรือ (เรือ) ทีสุ่มตวัอยา่ง (ลาํ) 

 

การประเมินปริมาณการจบัปลาผิวนาํแต่ละชนิด แต่ละเดือน แยกตามประเภทอวนลอ้มจบั  

และแหล่งทาํการประมงใชสู้ตร  ดงันี 

 

    Ts = T (P/100) 
 

โดยที    Ts = ปริมาณปลาผิวนาํแต่ละชนิด (กก.) 

   T = ปริมาณปลาผิวนาํรวม (กก.) 

   P = เปอร์เซ็นตป์ลาผิวนาํแต่ละชนิด จากการสุ่มตวัอย่าง 

 

3.5 การประเมินจาํนวนตวัของทรัพยากรแต่ละชนิดในแต่ละช่วงความยาวตามประเภทอวนลอ้มจบั 

ในแต่ละเดือน คูณดว้ย  Raising  factor  (RF)  ตามสมการ  คือ 

    

    RF = Wt / Ws 

 

โดยที   Wt = นาํหนกัรวมจากการประเมิน (กก.) 

   Ws = นาํหนกัทรัพยากรทีสุ่มตวัอย่างความยาว (กก.) 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 

ฝังทะเลอนัดามัน 

1. การประมง และทรัพยากรสัตว์นําจากเครืองมือประมงพาณิชย์ และเครืองมือประมงพืนบ้าน 

1.1 การประมง  

     1.1.1 เครืองมือประมงพาณิชย ์

                อวนลากแผน่ตะเฆ่ขนาดนอ้ยกว่า  เมตร 

       แหล่งทาํการประมง ทาํการประมงบริเวณชายฝังทีมีความลึกของนาํไม่เกิน 20 เมตร ไดแ้ก่

บริเวณทางทิศใตข้องเกาะยาว เกาะไมท้่อน เกาะพีพี เกาะหมา เกาะดา้มขวาน เกาะลนัตา เกาะเฮ แหล่งทาํการ

ประมงดงักล่าวอยูใ่นเขตจงัหวดัภูเก็ต พงังา แล กระบี (รูปที 3) 

 
 

ภาพที   แหล่งการทาํประมงอวนลากแผน่ตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่ 14 เมตรมาตรการปิดอ่าว ฝังทะเลอนัดามนั 

 

การลงแรงประมง ในปี พ.ศ.  และ พ.ศ.  ช่วงปกติ เท่ากบั 670  710 ชม. ช่วงก่อนมาตรการฯ 

230  660 ชม. ช่วงมาตรการฯ 300  350 ชม. และ ช่วงหลงัมาตรการฯ 1300  440 ชม. จึงกล่าวไดว้า่ มีการลงแรง 

ประมงมากในช่วงปกติ และช่วงก่อนมาตรการฯ ส่วนในช่วงมาตรการฯ การลงแรงประมงลดลงอยา่งมากประมาณ 
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27 % อยา่งไรก็ตามการลงแรงประมงกลบัมาเพิมขึนใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนมาตรการฯ เมือมีการเปิดใหท้าํประมง

ตามปกติ (ตารางที 1) 

อตัราการจบั ในปี พ.ศ.  และ พ.ศ. 2548 ช่วงปกติเท่ากบั 26.6 26.7 กก./ชม. ช่วงก่อนมาตรการ

ฯ 26.8 27.0 กก./ชม. ช่วงมาตรการฯ 37.9  33,4 กก./ชม. และช่วงหลงัมาตรการฯ 26.3  17.4 กก./ชม. ซึงในช่วง

มาตรการฯ มีค่าสูงกวา่ช่วงปกติ และหลงัมาตรการฯ (ตารางที 1) 

องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํ ในปี พ.ศ.  และ พ.ศ.  ประกอบดว้ยปลาหนา้ดิน ปลาหมึก กุง้ ป ู

และปลาเป็ด เมือจาํแนกเป็นกลุ่มสัตวน์าํเศรษฐกิจและปลาเป็ด พบวา่มีสัดส่วนระหว่างสัตวน์าํเศรษฐกิจ และ

ปลาเป็ด ของแต่ละช่วง คือ ช่วงปกติ  59.4:41.6  23.7:76.3 ช่วงก่อนมาตรการฯ  27.5:72.5  35.0:65.0  ช่วง

มาตรการฯ 41.9:58.1  39.8:61.2  และหลงัมาตรการฯ 25.8:74.2  55.3:44.7  ตามลาํดบั (ตารางที 2-5) ชนิดสัตวน์าํ

ทีสาํคญัทางเศรษฐกิจของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกว่า  เมตรไดแ้ก่ กุง้กุลาลาย กุง้แชบ๊วย กุง้ตะกาด ปลา

จวด ปลาทรายแดง ปลาหมึกกลว้ย ปลาหมึกกระดอง และปลาหมึกสาย 
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ตารางท ี1  การลงแรงประมง (ชม.)  อตัราการจบั (กก./ชม.) และปริมาณการจบั (กก.)  จากเครืองมืออวนลากฝังทะเลอนัดามนั ในช่วงต่างๆ ของการบงัคบัใชม้าตรการฯ

การลงแรง อตัราการจบั ปริมาณการจบั การลงแรง อตัราการจบั ปริมาณการจบั การลงแรง อตัราการจบั ปริมาณการจบั การลงแรง อตัราการจบั ปริมาณการจบั

ปี 2547

ลากแคระ 670 26.6 18,329 1,230 26.8 32,433 300 37.9 20,200 1,300 26.3 28,038

ลากแผน่ตะเฆ่ 5,256 72.1 168,147 5,256 72.1 293,837 4,156 80.3 459,127 8,112 62.0 381,270

ลากคู่ 8,028 93.5 714,862 16,000 122.3 1,593,999 5,305 106.9 817,159 10,317 79.4 632,064

รวม 13,954 901,338 22,486 1,920,269 9,761 1,296,486 19,729 1,041,372

ปี 2548

ลากแคระ 710 26.7 20,604 660 27.0 18,707 350 33.4 37,709 440 17.4 6,748

ลากแผน่ตะเฆ่ 2,940 56.4 174,335 3,894 76.0 277,839 2,940 69.0 270,167 3,680 58.5 142,408

ลากคู่ 7,790 121.9 904,604 9,618 96.4 851,924 4,608 107.1 613,184 5,028 73.9 337,999

รวม 11,440 1,099,543 14,172 1,148,470 7,898 921,060 9,148 487,155

ปี/เครืองมือ
หลงัมาตรการฯระหวา่งมาตรการฯก่อนมาตรการฯช่วงปกติ
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ตารางท ี2  องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ (ร้อยละ) ช่วงปกติ ของเครืองมืออวนลาก ฝังทะเลอนัดามนั

ชนิดเครืองมือประมง

องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ 2547 2548 2547 2548 2547 2548

         ปลาผิวนาํ  Pelagic fish 0.22 0.10 8.63 2.47 14.80 9.41

                ปลาทู  Rastrelliger brachysoma 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.34

                ปลาลงั  R.  kanagurta 0.00 0.01 1.45 0.29 0.86 1.38

                ปลาสีกุน  Carangoides spp. 0.00 0.05 0.03 0.17 0.63 0.44

                ปลากะตกั  Anchovies 0.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.42

                ปลาผิวนาํอืนๆ  Misc. pelagic fish 0.22 0.04 7.12 2.01 12.24 6.83

         ปลาหน้าดิน  Demersal fish 32.23 9.87 51.29 86.06 27.34 18.37

               ปลาปากคม  Saurida spp. 0.56 0.55 21.07 6.06 2.49 2.02

               ปลาทรายแดง  Nemipterus spp. 3.05 1.76 12.64 11.24 5.93 3.08

               ปลาจวด  Sciaenidae 6.14 1.05 0.01 0.00 1.13 2.17

               ปลาแพะ  Upeneus spp. 7.42 1.33 1.58 3.31 2.92 1.07

               ปลาหนา้ดินอืนๆ  Misc. demersal fish 15.06 5.18 15.99 65.45 14.87 10.03

         สัตว์นาํอืนๆ  Invertebrate 25.94 13.77 11.97 7.27 36.49 10.65

                หมึกกลว้ย  Loligo spp. 1.59 0.80 8.78 3.36 18.61 5.41

                หมึกสาย  Octopus 2.65 1.49 1.45 0.70 5.01 1.26

                กุง้แชบว๊ย  Penaues merguiensis 4.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02

                กุง้กุลาลาย  Penaeus semisulcatus 6.45 1.56 0.00 0.00 0.24 0.13

                กุง้ตะกาด  Metapenaeus spp. 2.67 0.44 0.00 0.00 0.09 0.13

                ปูมา้  Portunus pelagicus 2.50 2.56 0.00 0.00 1.37 0.40

                ปูดาว  Portunus sanguinolentus 0.15 0.00 0.04 0.00 0.25 0.20

                สตัวน์าํอืนๆ  Misc. Invertebrate 5.92 6.86 1.70 3.21 10.92 3.10

ปลาเป็ด  Trash fish 41.61 76.26 28.11 4.20 36.17 61.57

    สัตว์นาํเศรษฐกิจขนาดเลก็ Young economics fish 28.94 60.47 10.93 3.61 17.39 57.61

         ปลาผิวนาํ  Pelagic fish 0.83 3.47 0.36 0.03 5.27 4.16

                ปลาทู  Rastrelliger brachysoma 0.00 0.21 0.00 0.00 0.98 0.59

                ปลาขา้งเหลือง  Selaroides leptolepis 0.70 0.16 0.00 0.02 0.86 1.54

                ปลากะตกั  Anchovies 0.00 0.97 0.36 0.00 0.34 0.98

                ปลาผิวนาํอืนๆ  Misc. pelagic fish 0.13 2.13 0.00 0.01 3.09 1.05

         ปลาหน้าดิน  Demersal fish 27.19 51.47 8.87 3.43 11.73 51.73

                ปลาปากคม  Saurida spp. 0.00 0.62 3.93 0.00 0.04 0.25

                ปลาแพะ  Upeneus spp. 0.00 1.21 0.51 0.00 0.76 1.71

                ปลาสลิดหินจุดขาว  Siganus canaliculatus 7.61 27.96 0.00 1.47 3.23 44.86

                ปลาแป้น  Leiognathidae 14.83 3.91 0.05 0.33 5.75 0.25

                ปลาหนา้ดินอืนๆ  Misc. demersal fish 4.75 17.77 4.38 1.63 1.95 4.66

            ปลาหมึก  Cephalopods 0.06 2.32 0.55 0.00 0.39 0.53

            กุ้ง  Shrimps 0.44 2.65 0.20 0.13 0.00 1.16

            ปู  Crabs 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.01

            สัตว์นาํอืนๆ  Misc. Invertebrate trash fish 0.42 0.20 0.95 0.02 0.00 0.02

    ปลาเป็ดแท้  Trash fish 12.67 15.79 17.18 0.59 18.78 3.96

อวนลากแคระ อวนลากแผน่ตะเฆ่ อวนลากคู่
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ตารางท ี3  องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํ (ร้อยละ) ช่วงก่อนมาตรการฯ ของเครืองมืออวนลาก ฝังทะเลอนัดามนั

ชนิดเครืองมือประมง

องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ 2547 2548 2547 2548 2547 2548

         ปลาผวินาํ  Pelagic fish 0.00 0.07 5.05 2.59 6.75 13.06

                ปลาทู  Rastrelliger brachysoma 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 0.44

                ปลาลงั  R. kanagurta 0.00 0.00 0.10 0.22 0.79 1.60

                ปลาสีกุน  Carangoides spp. 0.00 0.03 0.34 0.47 0.20 0.74

                ปลากะตกั  Anchovies 0.00 0.00 0.00 0.11 0.09 0.20

                ปลาผิวนาํอืนๆ  Misc. pelagic fish 0.00 0.04 4.61 1.79 4.48 10.08

         ปลาหน้าดนิ  Demersal fish 13.30 16.78 46.40 62.45 21.06 38.33

               ปลาปากคม  Saurida spp. 0.98 0.12 13.87 31.88 2.79 2.81

               ปลาทรายแดง  Nemipterus spp. 1.55 1.18 7.27 8.58 4.21 7.94

               ปลาจวด  Sciaenidae 0.74 0.41 0.06 0.00 0.64 0.45

               ปลาแพะ  Upeneus spp. 1.64 3.77 1.59 4.62 3.83 3.40

               ปลาหนา้ดินอืนๆ  Misc. demersal fish 8.39 11.30 23.61 17.37 9.59 23.73

         สัตว์นาํอืนๆ  Invertebrate 14.19 18.10 13.37 19.05 25.00 23.11

                หมึกกลว้ย  Loligo spp. 1.40 1.06 9.29 14.54 16.93 14.49

                หมึกสาย  Octopus 1.92 0.85 1.55 1.61 2.43 1.62

                กุง้แชบว๊ย  Penaues merguiensis 0.05 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00

                กุง้กุลาลาย  Penaeus semisulcatus 1.78 2.88 0.01 0.02 0.15 0.44

                กุง้ตะกาด  Metapenaeus spp. 0.94 0.62 0.00 0.62 0.04 0.06

                ปูมา้  Portunus pelagicus 1.22 1.89 0.00 1.89 0.53 1.01

                ปูดาว  Portunus sanguinolentus 0.12 0.05 0.01 0.05 0.07 0.10

                สตัวน์าํอืนๆ  Misc. Invertebrate 6.76 10.73 2.51 0.32 4.84 5.39

ปลาเป็ด  Trash fish 72.51 65.05 35.18 15.91 53.94 25.50

    สัตว์นําเศรษฐกจิขนาดเลก็ Young economics fish 64.21 41.64 28.45 11.04 40.47 19.74

         ปลาผวินาํ  Pelagic fish 0.44 4.24 0.00 0.37 3.74 6.10

                ปลาทู  Rastrelliger brachysoma 0.00 0.25 0.00 0.00 0.61 0.13

                ปลาขา้งเหลือง  Selaroides leptolepis 0.00 2.11 0.00 0.37 0.52 0.00

                ปลากะตกั  Anchovies 0.40 0.17 0.00 0.00 0.56 0.29

                ปลาผิวนาํอืนๆ  Misc. pelagic fish 0.04 1.71 0.00 0.00 2.05 5.68

         ปลาหน้าดนิ  Demersal fish 57.90 21.98 27.10 8.81 34.30 10.02

                ปลาปากคม  Saurida spp. 0.39 0.64 0.00 1.28 0.84 0.47

                ปลาแพะ  Upeneus spp. 1.62 3.01 0.26 0.78 1.30 0.17

                ปลาสลิดหินจุดขาว  Siganus canaliculatus 49.22 2.67 25.06 0.15 22.05 0.73

                ปลาแป้น  Leiognathidae 1.71 9.05 0.00 0.15 6.11 1.20

                ปลาหนา้ดินอืนๆ  Misc. demersal fish 4.96 6.61 1.78 6.45 4.00 7.45

            ปลาหมึก  Cephalopods 0.64 1.57 0.65 0.24 1.98 1.31

            กุ้ง  Shrimps 4.25 10.31 0.70 1.47 0.35 0.80

            ปู  Crabs 0.00 2.01 0.00 0.00 0.10 0.82

            สัตว์นําอืนๆ  Misc. Invertebrate trash fish 0.98 1.53 0.00 0.15 0.00 0.69

    ปลาเป็ดแท้  Trash fish 8.30 23.41 6.73 4.87 13.47 5.76

อวนลากแคระ อวนลากแผน่ตะเฆ่ อวนลากคู่
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ตารางท ี4  องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ (ร้อยละ) ช่วงมาตรการฯ ของเครืองมืออวนลาก ฝังทะเลอนัดามนั

ชนิดเครืองมือประมง

องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ 2547 2548 2547 2548 2547 2548

         ปลาผวินํา  Pelagic fish 0.17 0.18 6.07 3.75 20.61 13.99

                ปลาทู  Rastrelliger brachysoma 0.00 0.02 0.02 0.00 0.66 0.14

                ปลาลงั  R. kanagurta 0.00 0.00 0.76 0.59 3.02 1.48

                ปลาสีกนุ  Carangoides spp. 0.00 0.04 0.27 0.33 0.62 2.19

                ปลากะตกั  Anchovies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.07

                ปลาผวินาํอืนๆ  Misc. pelagic fish 0.17 0.12 5.02 2.83 15.81 10.11

         ปลาหน้าดนิ  Demersal fish 22.11 20.94 62.33 44.54 44.03 49.53

               ปลาปากคม  Saurida spp. 2.54 0.60 16.70 9.98 6.10 4.36

               ปลาทรายแดง  Nemipterus spp. 2.61 3.37 18.02 10.00 6.87 10.73

               ปลาจวด  Sciaenidae 1.01 0.60 0.02 0.00 0.47 1.00

               ปลาแพะ  Upeneus spp. 3.56 1.93 3.32 2.73 6.82 5.56

               ปลาหนา้ดินอนืๆ  Misc. demersal fish 12.39 14.44 24.27 21.83 23.77 27.88

         สัตว์นาํอืนๆ  Invertebrate 19.66 17.68 20.45 17.29 20.57 18.97

                หมึกกลว้ย  Loligo spp. 1.86 0.62 13.02 8.97 12.42 7.74

                หมึกสาย  Octopus 3.20 3.64 3.16 2.09 2.19 2.13

                กุง้แชบว๊ย  Penaues merguiensis 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

                กุง้กลุาลาย  Penaeus semisulcatus 1.80 0.77 0.03 0.00 0.23 0.31

                กุง้ตะกาด  Metapenaeus spp. 0.79 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05

                ปูมา้  Portunus pelagicus 2.59 1.20 0.04 1.20 0.50 1.00

                ปูดาว   Portunus sanguinolentus 0.07 0.99 0.03 0.99 0.05 0.18

                สตัวน์าํอืนๆ  Misc. Invertebrate 8.77 10.46 4.17 4.04 5.15 7.55

ปลาเป็ด  Trash fish 58.06 61.20 11.15 34.42 35.40 17.51

    สัตว์นําเศรษฐกจิขนาดเลก็ Young economics fish 38.40 50.90 9.92 25.20 11.04 14.11

         ปลาผวินํา  Pelagic fish 3.45 0.51 0.86 3.70 2.69 1.73

                ปลาทู  Rastrelliger brachysoma 0.79 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00

                ปลาขา้งเหลือง  Selaroides leptolepis 1.10 0.32 0.06 0.67 0.09 0.02

                ปลากะตกั  Anchovies 1.16 0.19 0.02 0.94 0.94 0.50

                ปลาผวินาํอืนๆ  Misc. pelagic fish 0.40 0.00 0.56 2.09 1.66 1.21

         ปลาหน้าดนิ  Demersal fish 26.61 38.37 8.65 17.93 8.03 9.94

                ปลาปากคม  Saurida spp. 0.78 0.41 0.33 1.74 0.16 0.00

                ปลาแพะ  Upeneus spp. 1.40 3.15 0.23 0.66 0.57 1.22

                ปลาสลิดหินจุดขาว  Siganus canaliculatus 0.51 23.90 5.71 5.97 1.39 0.63

                ปลาแป้น  Leiognathidae 13.98 7.36 0.11 5.31 2.74 6.70

                ปลาหนา้ดินอืนๆ  Misc. demersal fish 9.94 3.55 2.27 4.25 3.17 1.39

            ปลาหมึก  Cephalopods 2.09 1.12 0.30 0.21 0.15 0.57

            กุ้ง  Shrimps 5.36 9.99 0.04 0.71 0.02 0.38

            ปู  Crabs 0.00 0.03 0.00 0.12 0.05 0.00

            สัตว์นําอืนๆ  Misc. Invertebrate trash fish 0.89 0.88 0.07 2.53 0.10 1.49

    ปลาเป็ดแท้  Trash fish 19.66 10.30 1.23 9.22 24.36 3.45

อวนลากแคระ อวนลากแผน่ตะเฆ่ อวนลากคู่
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ตารางที 5  องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ (ร้อยละ) ช่วงหลงัมาตรการฯ ของเครืองมืออวนลาก ฝังทะเลอนัดามนั

ชนิดเครืองมือประมง

องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ 2547 2548 2547 2548 2547 2548

         ปลาผวินํา  Pelagic fish 0.09 0.11 6.11 2.37 15.88 12.07

                ปลาทู  Rastrelliger brachysoma 0.00 0.00 0.02 0.00 0.55 0.84

                ปลาลงั  R. kanagurta 0.00 0.00 0.49 0.68 2.32 1.32

                ปลาสีกุน  Carangoides spp. 0.00 0.02 0.29 0.68 0.68 1.87

                ปลากะตกั  Anchovies 0.00 0.00 0.16 0.00 0.56 0.01

                ปลาผิวนาํอืนๆ  Misc. pelagic fish 0.09 0.09 5.15 1.01 11.77 8.03

         ปลาหน้าดนิ  Demersal fish 10.02 24.02 57.19 70.67 40.21 62.65

                ปลาปากคม  Saurida spp. 0.84 0.29 13.96 10.34 4.68 3.30

                ปลาทรายแดง  Nemipterus spp. 1.67 2.90 14.67 16.35 7.09 8.22

               ปลาจวด  Sciaenidae 0.38 1.34 0.04 0.00 0.82 6.55

               ปลาแพะ  Upeneus spp. 1.82 4.70 4.64 4.73 5.13 8.23

               ปลาหนา้ดินอืนๆ  Misc. demersal fish 5.31 14.79 23.88 39.25 22.49 36.35

         สัตว์นําอืนๆ  Invertebrate 15.71 31.26 10.22 5.30 27.24 25.28

                หมึกกลว้ย  Loligo spp. 1.14 2.90 3.32 0.51 17.37 11.78

                หมึกสาย  Octopus 0.77 0.74 1.88 0.85 1.17 0.72

                กุง้แชบว๊ย  Penaues merguiensis 0.71 0.29 0.00 0.00 0.02 0.13

                กุง้กุลาลาย  Penaeus semisulcatus 3.41 7.63 0.02 0.01 0.34 0.58

                กุง้ตะกาด  Metapenaeus spp. 0.67 0.02 0.00 0.02 0.08 0.21

                ปูมา้  Portunus pelagicus 1.90 5.00 0.01 0.00 0.97 1.72

                ปูดาว  Portunus sanguinolentus 0.14 0.00 0.00 0.00 0.08 0.23

                สตัวน์าํอืนๆ  Misc. Invertebrate 6.97 14.68 4.99 3.91 7.21 9.91

ปลาเป็ด  Trash fish 74.18 44.61 26.48 21.66 32.55 0.00

    สัตว์นําเศรษฐกิจขนาดเลก็ Young economics fish 59.09 15.98 14.99 9.60 14.86 0.00

         ปลาผวินํา  Pelagic fish 1.14 0.08 1.38 0.81 2.40 0.00

                ปลาทู  Rastrelliger brachysoma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                ปลาขา้งเหลือง  Selaroides leptolepis 0.61 0.00 0.12 0.00 0.31 0.00

                ปลากะตกั  Anchovies 0.17 0.04 0.73 0.42 0.70 0.00

                ปลาผิวนาํอืนๆ  Misc. pelagic fish 0.36 0.04 0.53 0.39 1.39 0.00

         ปลาหน้าดนิ  Demersal fish 51.20 10.29 12.07 7.95 5.20 0.00

                ปลาปากคม  Saurida spp. 1.77 0.13 2.52 1.49 0.41 0.00

                ปลาแพะ  Upeneus spp. 1.67 0.58 0.57 0.54 1.10 0.00

                ปลาสลิดหินจุดขาว  Siganus canaliculatus 40.72 0.00 1.01 2.43 0.24 0.00

                ปลาแป้น  Leiognathidae 2.27 0.56 2.33 0.21 2.18 0.00

                ปลาหนา้ดินอืนๆ  Misc. demersal fish 4.77 9.02 5.64 3.28 1.27 0.00

            หมึก  Cephalopods 1.16 1.52 0.71 0.49 6.96 0.00

            กุ้ง  Shrimps 3.15 2.55 0.37 0.29 0.30 0.00

            ปู  Crabs 1.76 0.38 0.35 0.00 0.00 0.00

            สัตว์นําอืนๆ  Misc. Invertebrate trash fish 0.68 1.16 0.11 0.06 0.00 0.00

    ปลาเป็ดแท้  Trash fish 15.09 28.63 11.49 12.06 17.69 0.00

อวนลากแคระ อวนลากแผน่ตะเฆ่ อวนลากคู่
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อวนลากแผน่ตะเฆ่ 

แหล่งทาํการประมง กระจายอยูท่วัไปตลอดฝังทะเลอนัดามนั แต่จะหนาแน่นมากบริเวณเกาะราชา  

ทางทิศตะวนัตกของเกาะภูเก็ต (หนา้หาดป่าตอง หนา้สะพานสารสิน ทบัละมุ บา้นนําเค็ม เกาะสิมิลนั เกาะตาชยั  

และเกาะสุรินทร์) (ภาพที 4) 

การลงแรงประมง ในปี พ.ศ.  และ พ.ศ.  มีค่าในช่วงปกติ เท่ากบั 5,256 2,940 ชม. ช่วง

ก่อนมาตรการฯ 5,256  3894 ชม. ช่วงมาตรการฯ 4,156  2,940 ชม. และช่วงหลงัมาตรการฯ 8,112  3,680 ชม.        

จึงกล่าวไดว้า่ มีการลงแรงประมงมากในช่วงปกติ และช่วงก่อนมาตรการฯ ส่วนในช่วงมาตรการฯ การลงแรง

ประมงลดลงแต่ไม่มากนกั อยา่งไรก็ตามการลงแรงประมงกลบัมาเพิมขึนอยา่งมากในปี 2547 และเพิมขึนใกล ้

เคียงกบัช่วงก่อนมาตรการฯ ในปี พ.ศ.  เมือมีการเปิดใหท้าํประมงตามปกติ (ตารางที 1) 

อตัราการจบั ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ.  มีค่าในช่วงปกติ เท่ากบั 59.9, 56.4 กก./ชม. ช่วงก่อน

มาตรการฯ 72.1  76.0 กก./ชม. ช่วงมาตรการฯ 80.0  69.0 กก./ชม. และ ช่วงหลงัมาตรการฯ 62.0  58.5 กก./ชม.       

ซึงในปี พ.ศ.  ช่วงมาตรการฯ มีค่าสูงกวา่ช่วงปกติ และหลงัมาตรการฯ ในขณะทีปี พ.ศ.  อตัราการจบั

ช่วงมาตรการฯ มีค่าสูงกว่าช่วงปกติ และช่วงหลงัมาตรการฯ แต่มีค่าตาํกว่าช่วงก่อนมาตรการฯ (ตารางที 1) 

องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยปลาหนา้ดิน ปลาหมึก ปู และปลาเป็ด ซึงจาํแนก

เป็นสัดส่วนระหวา่งสัตวน์าํเศรษฐกิจต่อปลาเป็ดในปี พ.ศ.  และ 2548 คือช่วงปกติ  71.89 : 28.11,  95.81 : 

4.19    ช่วงก่อนมาตรการฯ 64.82:35.18  16.51:83.49 ช่วงมาตรการฯ 88.85:11.15  5.52:94.48 และหลงัมาตรการ

ฯ  73.52:26.48  19.27:80.73 (ตารางที 2-5) ชนิดสัตวน์าํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจของอวนลากแผ่นตะเฆ ่ไดแ้ก่ ปลา

ทรายแดง ปลาปากคม ปลาหมึกกลว้ย ปลาหมึกกระดอง และปลาหมึกสาย  

 

อวนลากคู่ 

แหล่งทาํการประมง ใกลเ้คียงกบัอวนลากแผน่ตะเฆ่ แต่จะหนาแน่นทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัภูเก็ต 

จงัหวดัพงังา บางส่วนของจงัหวดัตรัง และสตูล (รูปที 5) 

การลงแรงประมง ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 มีค่าในช่วงปกติเท่ากบั 418  399 ชม. ช่วงก่อน

มาตรการฯ 812  631 ชม. ช่วงมาตรการฯ 292  231 ชม. และช่วงหลงัมาตรการฯ 526  255 ชม. จึงกล่าวไดว้า่มีการ

ลงแรงประมงมากในช่วงปกติ และช่วงก่อนมาตรการฯ ส่วนในช่วงมาตรการฯ การลงแรงประมงลดลงอยา่งมาก 

หรือประมาณ 50 % ของช่วงปกติ อยา่งไรก็ตาม การลงแรงกลบัมาเพิมขึนอยา่งมากในปี พ.ศ. 2547 และเพิมขึน

ใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนมาตรการฯ ส่วนในปี พ.ศ. 2548 เมือมีการเปิดใหท้าํประมงตามปกติ การลงแรงประมงยงั

เพิมขึนไม่มาก (ตารางที 1) 

 



รายงานประจำป 2554 
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 

128 

 
 

ภาพที   แหล่งการทาํประมงอวนลากแผน่ตะเฆ่มาตรการปิดอ่าว ฝังทะเลอนัดามนั 

 
 

 

 
 

ภาพที   แหล่งการทาํประมงอวนลากคู่มาตรการปิดอ่าว ฝังทะเลอนัดามนั 
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อตัราการจบั ในปี พ.ศ.  และ พ.ศ.  ช่วงปกติเท่ากบั 93.5  121.9 กก./ชม. ช่วงก่อน

มาตรการฯ 122.3  96.4 กก./ชม. ช่วงมาตรการฯ 106.9, 107.1 กก./ชม. และช่วงหลงัมาตรการฯ 79.4  73.9 กก./ชม. 

เป็นทีน่าสังเกตวา่ อตัราการจบัในช่วงมาตรการฯ มีค่าสูงกว่าช่วงหลงัมาตรการฯ ทงัในปี พ.ศ.  และ พ.ศ.  

(ตารางที 1)  

องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยปลาหนา้ดิน ปลาผิวนาํ ปลาหมึก  ปู และปลาเป็ด 

ซึงจาํแนกเป็นสัดส่วนระหวา่งสัตวน์าํเศรษฐกิจต่อปลาเป็ดในปี พ.ศ.  และ พ.ศ.  คือ ช่วงปกติ 

71.89:28.11           95.81:4.19 ช่วงก่อนมาตรการฯ  64.82:35.18  16.51:83.49  ช่วงมาตรการฯ  88.85:11.15   

5.52:94.48 และหลงัมาตรการฯ  73.52:26.48  19.27:80.73 (ตารางที 2-5) ชนิดสัตวน์าํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจของ

อวนลากคู่ ไดแ้ก่ ปลาปากคม ปลาทรายแดง ปลาแพะ ปลาดาบเงิน ปลาจวด ปลาทู ปลาลงั ปลาสีกุน ปลาขา้ง

เหลือง ปลาหมึกกลว้ย ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกสาย ปูมา้ ปูลาย  กุง้กุลาลาย  และกุง้แชบ๊วย  

เมือพิจารณาภาพรวมของปริมาณการจบัสัตวน์าํของเครืองมืออวนลากทงัสามประเภท ตามช่วงเวลา

คือ ช่วงปกติ ก่อนมาตรการฯ ระหวา่งมาตรการฯ และหลงัมาตรการฯ พบวา่ในปี พ.ศ.  และ พ.ศ.  

เท่ากบั 901.3, 1099.5  1920.3, 1148.5  1,296.5, 921.1  และ  1,041.4, 487.2 ตนั  ตามลาํดบั ทงันีพบวา่อวนลากคู่

มีปริมาณการจบัสูงสุด รองลงมา คือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ โดยทีปริมาณการจบัในช่วงปกติ และก่อนมาตรการฯ มี

ค่าสูงกวา่ช่วงระหวา่งมาตรการฯ ในขณะทีปริมาณการจบัหลงัมาตรการฯ มีค่าตาํกว่าช่วงระหว่างมาตรการฯ ซึง

กลุ่มสัตวน์าํทีจบัไดม้ากทีสุดในช่วงปกติ คือ กลุ่มปลาเป็ด รองลงมา คือ กลุ่มปลาหนา้ดิน สําหรับกลุ่มปลาผิวนํา

เขา้มาในข่ายทาํการประมงของอวนลากคู่มากในช่วงมาตรการฯ และช่วงหลงัมาตรการฯ นอกจากนียงัพบวา่

ปลาหมึกกลว้ย เป็นชนิดสัตวน์าํทีสาํคญัโดยเฉพาะอวนลากแผน่ตะเฆ่ และอวนลากคู่จะจบัปลาหมึกไดม้าก

ในช่วงมาตรการฯ และหลงัมาตรการฯ 

 

 อวนลอ้มจบัปันไฟ 

การประมงอวนลอ้มจบัทางฝังทะเลอนัดามนั ชาวประมงมีการเปลียนแปลงวิธีทาํการประมงจากเดิม

ทีทาํการประมงในรูปแบบของ อวนดาํ อวนเขียว อวนลอ้มซัง อวนตงัเก และอวนลอ้มจบัปันไฟ หันมาให้

ความสาํคญักบัการทาํประมงในรูปแบบของอวนลอ้มจบัปันไฟมากขึน เป็นลาํดบั นบัตงัแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2546  

เป็นตน้มา ดงันนัการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการประมงอวนลอ้มจบัเพือการศึกษาในครังนี จึงรวบรวมขอ้มูลได้

เฉพาะอวนลอ้มจบัปันไฟเท่านนั 

แหล่งทาํการประมง ทาํการประมงในเขตจงัหวดัพงังา กระบี และภูเก็ต โดยส่วนใหญ่จะไม่เขา้ไป

ทาํการประมงในบริเวณอ่าวพงังา ยกเวน้เรืออวนลอ้มจบัปันไฟของจงัหวดักระบี ทีจะเขา้ไปทาํการประมงในเขต

มาตรการฯ เฉพาะช่วงทีไม่ไดบ้งัคบัใชม้าตรการฯ (รูปที 6) 
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ภาพที   แหล่งการทาํประมงอวนลอ้มจบัปันไฟ มาตรการปิดอ่าว ฝังทะเลอนัดามนั 

 

การลงแรงประมง ทาํการประมงตลอดทงัปีซึงจาํนวนวนัทาํการประมงในปี พ.ศ.  - 2548 อยู่

ในช่วง 780 - 2,526 วนั โดยการลงแรงประมงในช่วงมาตรการฯ มีค่าเท่ากบั 888 - 780 วนั ตาํกว่าช่วงหลงั

มาตรการฯ อยา่งมากซึงมีค่า เท่ากบั 2,628 - 2,526  วนั ในปี พ.ศ.  - 2548 ตามลาํดบั (ตารางที ) 

อตัราการจบั ในปี ในปี พ.ศ.  - 2548 ช่วงปกติมีขอ้มูลเฉพาะปี พ.ศ.  เท่านนั อตัราการจบั 

เท่ากบั 810.57 กก./ชม. ช่วงก่อนมาตรการฯ 779.0  1,198.2 กก./ชม.  ช่วงมาตรการฯ  805.2  1,341.0 กก./ชม.  

และช่วงหลงัมาตรการฯ 604.3  729.6 กก./ชม. จะพบวา่ในปี พ.ศ.  มีค่าอตัราการจบัสูงกว่าปี พ.ศ.   

นอกจากนี อตัราการจบัในช่วงมาตรการฯ ของทงัสองปีมีค่าสูงกวา่ช่วงอืนๆ (ตารางที 6 ) 

องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํ ทีพบสมาํเสมอประกอบดว้ย ปลาลงั ปลาสีกุนบงั ปลาทูแขก ปลาโอลาย 

ปลาหลงัเขียว ปลาแขง้ไก่ ปลาขา้งเหลือง ปลาทู และปลาหมึกกลว้ย โดยมีเปอร์เซ็นตข์ององคป์ระกอบ

เปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทงันีพบวา่ปลาทูซึงเป็นเป้าหมายหลกัของอวนลอ้มจบัจะถูกจบัไดน้้อยมากโดย

เรืออวนลอ้มจบัปันไฟ อยา่งไรก็ตามพบปลาหมึกกลว้ยค่อนขา้งสมาํเสมอทุกช่วงของมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ

อยูใ่นช่วง 1.1 - 5.3 (ตารางที 6 ) 
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ตารางท ี6  การลงแรงประมง อตัราการจบั และองคป์ระกอบชนิดของอวนลอ้มจบัปันไฟ  ฝังทะเลอนัดามนั

ช่วงเวลา 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548

อตัราการจบั (กก./วนั) - 810.57 779.01 1,211.61 805.18 1,341.03 604.26 729.61

วนัทาํการประมง (วนั) - 2,328 1,896 2,807 888 780 2,628 2,526

ครังทีลงอวนเฉลีย (ครัง) - 2.84 3.06 2.77 3.40 2.19 3.02 3.11

เรือทีสุ่มตวัอยา่ง (ลาํ) - 97 53 126 31 29 62 49

ปริมาณการจบั (ตนั) - 1,887 1,477 3,401 715 1,046 1,588 1,843

ชนิดสตัวน์าํ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปลาทู  Rastrelliger brachysoma - 0.05 0.48 1.71 1.22 0.99 1.37 5.88

ปลาลงั  R. kanagurta - 10.98 14.42 14.79 2.79 16.22 14.83 5.18

ปลาสีกนุบงั  Atul mate - 2.29 1.28 2.45 2.99 1.44 4.99 1.73

ปลาสีกนุตาพอง  Selar crumenophthalmus - 7.83 13.48 9.36 4.92 3.35 4.08 10.77

ปลาทูแขกครีบหูยาว  Decapterus maruadsi - 5.92 3.59 14.93 6.21 24.45 1.41 3.79

ปลาทูแขกครีบหูสนั  D. macronema - 11.45 22.51 12.21 0.40 4.01 4.75 1.29

ปลาโอดาํ  Thunnus  tonggol - 0.74 0.38 0.07 0.08 0.00 15.37 1.84

ปลาโอลาย  Euthynnus  affinis - 10.60 6.35 5.92 12.19 4.25 5.84 0.76

ปลาโอแกลบ  Auxis  thazard - 0.91 1.38 3.42 8.66 0.85 3.91 6.66

ปลาหลงัเขียว  Clupeidae - 4.04 1.02 3.36 12.04 9.15 8.16 8.91

ปลาแขง้ไก่  Megalaspis cordyla - 11.40 5.51 2.57 0.00 4.12 4.34 3.69

ปลาขา้งเหลือง  Selaroides leptolepis - 1.14 7.33 2.60 9.29 10.46 6.01 5.95

ปลาอินทรี  Scomberromorus spp. - 2.76 0.06 0.90 0.10 0.00 3.93 1.52

ปลาจาระเมด็  Stromateidae - 2.46 0.16 0.41 0.08 0.00 0.12 0.02

ปลาสีกนุ  Carangoides spp. - 0.21 0.05 0.39 0.10 0.05 0.14 2.83

ปลาผวินาํอืน ๆ   Misc. pelagic fish - 14.49 6.11 6.64 6.21 3.34 3.09 13.21

รวมปลาผิวนาํ - 87.27 84.11 81.73 67.28 82.68 82.34 74.03

ปลาสาก  Sphyraenidae - 3.32 1.72 4.19 0.72 1.63 2.97 1.37

ปลาดาบเงิน   Trichiuridae - 0.37 0.05 0.13 0.10 0.17 0.04 0.13

ปลาตาหวานรวม  Priacanthidae - 0.66 0.43 0.55 0.05 0.20 0.09 0.21

ปลาทรายแดง  Nemipterus spp. - 0.00 0.02 0.04 0.00 0.11 0.09 0.07

ปลาปากคม  Nemipterus spp. - 0.11 0.13 0.63 0.09 0.37 0.37 0.29

ปลาแพะ  Upeneus spp. - 0.02 0.26 0.09 0.09 0.24 0.70 0.49

ปลาหนา้ดินอืน ๆ  Misc. demersal fish - 3.70 4.96 4.55 28.32 11.43 2.69 6.30

รวมปลาหน้าดนิ - 8.18 7.57 10.18 29.37 14.15 6.95 8.86

หมึกกลว้ย  Loligo spp. - 2.02 5.30 4.56 1.97 1.12 2.38 1.27

หมึกอนืๆ  Misc. Cephalopods - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.01

รวมหมึก - 2.02 5.30 4.56 1.97 1.14 2.44 1.28

     กุ้ง  Shrimps - 0.03 0.03 0.06 0.00 0.05 0.05 0.02

     ปู  Crabs - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ปลาเป็ดแท้  Trash fish - 2.50 2.99 3.47 1.38 1.98 8.22 15.81

รวมทังหมด - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลงัมาตรการฯช่วงปกติ
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ปริมาณการจบัปลาผิวนาํในช่วงต่างๆ ของมาตรการฯ พบวา่ช่วงปกติ ช่วงก่อนมาตรการฯ และช่วง

หลงัมาตรการฯ มีค่าสูงกว่า ปริมาณการจบั ช่วงระหวา่งมาตรการฯ เมือพิจารณาในภาพรวม เครืองมืออวนลอ้ม

จบัจะจบัปลาผิวนาํไดเ้ป็นส่วนใหญ่ จบัปลาหนา้ดิน และสัตวน์าํอืนๆ ไดน้้อยมาก 

 

1.1.2 เครืองมือประมงพืนบ้าน 

   เครืองมือประมงพืนบา้นทีพบ และชาวประมงใชท้าํการประมงโดยทวัไปในอ่าวพงังา ซึงเป็นพืนที  

ทีประกาศเป็นเขตมาตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํ ไดแ้ก่ อวนลอยปลาทู อวนลอยกุง้ อวนจมปู และโป๊ะนาํตืน 

 

  - อวนลอยปลาทู 

    ฤดูทาํการประมง ทาํการประมงไดต้ลอดทงัปี แต่จะหนาแน่นในฤดูปลาทูเขา้ข่ายการทาํประมง

เท่านนั คือ เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน        

   อตัราการจบั ในช่วงปี พ.ศ.  - 2548 พบวา่ แต่ละช่วงมาตรการในแตล่ะปี ไม่แน่นอน อยู่

ในช่วง 6.24–62.49 กก./เทียว (ตารางที ) 

   แหล่งทาํการประมง ส่วนใหญ่ทาํการประมงในอ่าวพงังา ซึงจะไม่เปลียนแปลงแหล่งทาํการประมง

มากในระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ 

  สัตวน์าํทีจบัได ้ในช่วงปี พ.ศ.  - 2548 ประกอบดว้ยปลาผิวนาํ ซึงส่วนใหญ่ คือ ปลาทู โดย

คิดเป็นร้อยละอยู่ระหว่าง . - .   . - .   . - .  และ . - .  ในช่วงปกติ ก่อนมาตรการฯ ระหวา่ง

มาตรการฯ และหลงัมาตรการฯ ตามลาํดบั (ตารางที ) ซึงจะจบัไดม้ากในช่างปกติ ช่วงก่อนมาตรการฯ และช่วง

หลงัมาตรการฯ นอกจากนียงัพบว่า จบัปลาหนา้ดินไดใ้นปริมาณมากคิดเป็นร้อยละในช่วงปี พ.ศ.  - 2548 

คิดเป็นร้อยละ เท่ากบั 3.8 - 88.9 โดยเฉพาะปลาหนา้ดินทีมีลกัษณะของปลาฝงู เช่น ปลาตะเพียนนาํเคม็ คิดเป็น

ร้อยละอยูใ่นช่วง 1.2 - 76.7  อยา่งไรก็ตามการจบัปลาหนา้ดินมีแนวโนม้ทีไม่แน่นนอน 

 

 - อวนลอยกุง้  

   ฤดูทาํการประมง ทาํการประมงไดต้ลอดทงัปี คือ เดือนตุลาคม - มกราคม                                     

   แหล่งทาํการประมง ส่วนใหญ่ทาํการประมงในอา่วพงังา ซึงอยูภ่ายในเขตมาตรการฯ โดยจะไม่

เปลียนแปลงแหล่งทาํการประมงในระหวา่งช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ 

   อตัราการจบั ในช่วงปี พ.ศ.  - 2548 พบวา่ แตล่ะช่วงมาตรการในแตล่ะปี มีค่าไม่แน่นอน อยู่

ในช่วง 2.3 - 5.1 กก./เทียว (ตารางที 8) 
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ตารางท ี7  อตัราการจบั และองคป์ระกอบชนิด ของอวนลอยปลาทูตามช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ ฝังทะเลอนัดามนั

ช่วงเวลา

ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลงัมาตรการฯ ช่วงปกติ ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลงัมาตรการฯ ช่วงปกติ

จาํนวนเรือสุ่ม (ลาํ) 10 14 26 36 10 12 24 16

จาํนวนวนั (วนั) 10 14 26 36 10 12 24 16

จาํนวนอวน (ผืน) 57 79 162 234 63 112 164 100

ปริมาณการจบั (กก.) 327.19 87.30 1,624.65 1,079.10 104.28 354.17 1,158.65 181.81

อตัราการจบั (กก./เทียว) 32.72 6.24 62.49 29.98 10.43 29.51 48.28 11.36

องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปลาทู  Rastrelliger  neglectus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00

ปลาทู  R.  brachysoma 2.80 5.12 91.06 56.15 17.43 1.69 30.93 7.98

ปลาทู  R.  kanagurta 0.04 0.00 1.14 0.68 0.06 0.11 0.03 0.05

ปลาอินทรี  Scomberomorus  spp. 0.83 3.17 0.86 1.91 7.87 0.14 0.54 0.45

ปลาดาบลาว  Chirocentrus  dorab 0.57 0.37 0.01 0.39 0.00 2.14 0.71 0.00

ปลาสีกุนบงั  Atule  mate 0.03 0.09 0.13 0.05 4.08 0.54 0.20 0.00

ปลาสีกุนตาพอง  Selar  crumenophthal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.02 0.04 0.00

ปลาขา้งเหลือง  Selaroides  leptolepis 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.02 0.01

ปลาหลงัเขียว  Clupeidae 0.46 0.06 0.35 0.69 0.39 0.11 0.39 0.07

ปลาสีกุนมง  Carangidae 0.34 3.38 0.02 0.23 0.58 0.09 0.08 0.07

ปลาผิวนาํอืนๆ  Misc. pelagic 1.95 0.70 0.50 1.31 5.19 6.14 2.08 1.47

รวมปลาผวินาํ Total pelagic 7.02 12.89 94.07 61.43 36.02 13.73 35.02 10.10

ปลาตะเพียนนาํเคม็  Anodontostoma  chacunda 76.71 20.48 1.24 28.03 28.35 62.09 53.82 78.13

ปลาจวด  Sciaenidae 5.36 4.63 0.59 0.62 3.88 2.25 0.67 0.81

ปลาปากคม  Synodontidae 0.94 0.34 0.06 0.12 2.13 0.10 0.61 0.43

ปลาผิวนาํอืนๆ Misc. demersal 5.97 31.03 1.90 2.35 7.69 13.96 4.12 4.25

รวมปลาหน้าดนิ Total demersal 88.98 56.48 3.79 31.12 43.98 78.40 59.22 83.62

กุง้อืนๆ  Other shrimps 2.27 24.73 1.58 6.50 14.15 6.56 4.47 4.27

ปูอืนๆ  Misc. crabs 1.26 5.76 0.39 0.66 3.65 1.09 1.06 1.76

อืนๆ  Misc. other 0.47 0.14 0.17 0.29 2.20 0.22 0.23 0.25

รวมสัตว์นาํอืนๆ  Total other 4.00 30.63 2.14 7.45 20.00 7.87 5.76 6.28

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2547 2548
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ตารางท ี8  อตัราการจบั และองคป์ระกอบชนิด ของอวนลอยกุง้สามชนั ตามช่วงเวลาตา่งๆ  ของมาตรการฯ ฝังทะเลอนัดามนั

2546

ชว่งปกต ิ ก่อนมาตรการฯ มาตรการฯ หลงัมาตรการฯ ช่วงปกติ ก่อนมาตรการฯ มาตรการฯ หลงัมาตรการฯ ช่วงปกติ

จาํนวนเรือสุ่ม (ลาํ) 7 20 12 17 36 15 11 15 6

การลงแรง (วนั) 7 22 12 17 40 15 11 15 6

จาํนวนผนือวน (ผนื) 144 481 277 382 883 377 265 384 154

ปริมาณการจบั (กก.) 23.910 59.156 37.919 48.240 182.538 34.526 32.723 64.430 22.750

อตัราการจบั (กก./เทียว) 3.42 2.96 3.16 2.84 5.07 2.3 2.97 4.3 3.79

องคป์ระกอบชนิดสตัวน์าํ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

กุง้แชบว๊ย  Penaeus   merguiensis 81.38 82.32 84.96 82.76 83.46 96.01 86.42 89.72 97.56

กุง้กลุาดาํ  Penaeus   monodon 4.72 1.42 1.25 0.17 1.41 0.34 0.00 0.33 0.00

กุง้กลุาลาย   Penaeus   semisulcatus 0.09 0.52 2.55 2.24 0.53 0.51 1.65 2.85 1.36

กุง้ลายเสือ  Penaeus   japonicus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กุง้เหลือง  Penaeus  latisulcatus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กุง้เหลืองจุด  Penaeus  longistylus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กุง้ตะกาดกรีจุด Metapenaeus  ensis 3.81 2.26 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00

กุง้โอคกั, ตะกาด  Metapenaeus  affinis 9.17 9.36 9.73 11.29 9.95 2.70 11.81 5.87 1.08

กุง้ตะกาดหางปลา  Metapenaeus  intermedius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กุง้อนืๆ   Misc. shrimps 0.83 4.12 1.51 3.54 2.85 0.44 0.12 1.23 0.00

รวม  Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

25482547
ช่วงเวลา
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   สัตวน์าํทีจบัได ้ ประกอบดว้ยกุง้ชนิดต่างๆ หนึงร้อยเปอร์เซ็นต ์ และทีมีองคป์ระกอบ

มากทีสุด คือ กุง้แชบ๊วย ซึงจบัไดม้ากโดยไม่มีการเปลียนแปลงตามช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ 

คิดเป็นร้อยละเท่ากบั     81.38 - 97.56  รองลงมา คือ กุง้ตะกาด (Metapenaeus affinis) คิดเป็นร้อยละ

เท่ากบั  1.08-11.8 ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2548   

- โป๊ะนาํตืน 

   ฤดูทาํการประมง ไม่มีช่วงฤดูทีแน่นนอนแต่สามารถทาํการประมงไดต้ลอดทงัปี

โดยเฉพาะในช่วงนาํเกิด  

   แหล่งทาํการประมง ส่วนใหญ่ทาํการประมงในอ่าวพงังา บริเวณชายฝังทีเป็นหาดเลน 

เวลานาํขึนจะท่วมหาด และเวลานาํลดหาดก็จะแหง้ ซึงอยูภ่ายในเขตมาตรการฯ โดยจะไม่

เปลียนแปลงแหล่งทาํการประมงในระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ 

   อตัราการจบั มีค่าไม่แน่นอนอยูใ่นช่วง 4.9 - 10.8 กก./เทียว ระหวา่งปี พ.ศ. -  

(ตารางที )  

   สัตวน์าํทีจบัไดมี้ความหลากหลายมาก เนืองจากเป็นเครืองมือทีติดตงัขวางทางนาํ และดกั

จบัสัตวน์าํทุกประเภททีถูกกระแสนาํไหลผ่านเครืองมือ ประกอบดว้ย กลุ่มปลาหนา้ดิน เช่น ปลาจวด 

ปลาแป้น ปลาสลิดทะเล กลุ่มกุง้ เช่น แชบ๊วย กุง้ตะกาด กุง้กุลาลาย กลุ่มปลาผิวนาํ  เช่น ปลาทู ปลา

สีกุน ปลาสีกุนบงั  กลุ่มปลาหมึก เช่น ปลาหมึกกลว้ย ปลาหมึกกระดอง  หอมปลาหมึก และกลุ่มป ู

เช่น ปูมา้ เป็นตน้ สัตวน์าํต่างๆ เหล่านีจะจบัไดม้ากโดยไม่มีการเปลียนแปลงตามช่วงเวลาต่างๆ ของ

มาตรการฯ (ตารางที )   

เครืองมือประมงทะเลพืนบา้น มีแหล่งทาํการประมงอยู่ไม่เกิน 3,000 เมตร จากแนว

ชายฝัง ดงันนัแหล่งทาํการประมงก็อยู่ในเขตมาตรการฯ แต่เนืองจากเครืองมือประมงทะเลพืนบา้น

ส่วนใหญ่ ไม่มีลกัษณะของการทาํลายทรัพยากร จึงไดรั้บการผอ่นผนัใหท้าํการประมงในช่วงของการ

ใชม้าตราการฯ ซึงมีความถูกตอ้ง และเหมาะสมตามขอ้มูลทางวิชาการ  

           

1.2 สภาวะทรัพยากรสัตว์นําทีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

สัตวน์าํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจประกอบดว้ยปลาผิวนาํ ปลาหนา้ดิน ปลาหมึก กุง้ และปลา

เป็ด 

- ปลาผิวนาํ 

  ปลาผิวนาํร้อยละ 95 ถูกจบัโดยเครืองมืออวนลอ้มจบั อยา่งไรก็ตามปัจจุบนันีอวนลอ้ม

จบัทีใชท้าํการประมงมาก คือ อวนลอ้มจบัปันไฟ ดงันนั ชนิดของปลาผิวนาํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะปริมาณทีจบัไดจึ้งมีการเปลียนแปลง เช่น ปลาทู ในปี 2544 – 2545 (ตารางที ) ถูกจบัไดจ้าก

อวนดาํ และอวนลอ้มจบัปันไฟ  คิดเป็นร้อยละ 12.5  6.5  และ 1.9 (สนธยา และคณะ  2548)  

ตามลาํดบั  แต่ในปี พ.ศ.  –  ไม่มีการใช้ อวนดาํแต่ปลาทูก็ถูกจบัไดน้อ้ยลง คือ ร้อยละ 1.7  
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ตารางท ี9  อตัราการจบั และองคป์ระกอบชนิด ของโป๊ะนาํตืนตามช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ ฝังทะเลอนัดามนั

ช่วงเวลา
ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลงัมาตรการฯ ปกติ ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลงัมาตรการฯ ปกติ 

จาํนวนเรือสุ่ม (ลาํ) 5 19 21 21 2 9 16 12

ปริมาณการจบั (กก.) 24.374 105.992 114.672 154.774 10.295 69.262 172.805 88.031

อตัราการจบั (กก./เทียว) 4.87 5.58 5.46 7.37 5.15 7.7 10.8 7.34

Species composition ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ทู  Rastrelliger  brachysoma 3.88 2.03 1.59 1.08 2.09 0.51 4.48 2.49

สีกุน  Carangoides  talamparoides 0.00 0.00 1.47 0.34 1.55 0.01 0.12 0.18

สีกุนบงั  Atule  mate 0.00 0.00 1.67 1.05 0.00 0.45 0.10 0.00

หลงัเขียว  Sardinella  gibbosa 0.00 0.17 1.23 0.31 0.00 0.19 0.47 0.49

สีเสียด  Scomberoides  tala 0.67 1.04 1.29 0.19 1.31 0.28 0.09 0.10

กระทุงเหว  Tylosurus  crocodilus 1.03 3.31 0.18 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00

สากเหลือง  Sphyraena  obtusata 0.00 4.85 0.44 6.12 0.58 4.59 0.77 3.62

สากดาํ  S.  jello 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00

กระบอก  Ellochelon  vaigiensis 0.60 5.13 2.98 0.17 0.00 0.23 1.33 0.97

กระบอก  Chelon  parmata 0.47 1.89 0.89 0.17 0.00 2.38 0.22 0.00

สีกุนมง  Caranx  spp. 0.00 1.38 0.55 0.42 0.15 1.01 0.32 0.40

ปลาผิวนาํอืนๆ Misc. pelagic 1.96 2.16 1.71 4.26 4.37 3.53 2.50 0.17

รวมปลาผวินาํ(Sub-total) 21.02 21.96 14.00 14.11 10.05 14.34 11.44 8.42

จวด  Johnius  belangerii 3.14 3.86 9.10 2.23 0.58 3.97 4.94 5.20

เก๋าดอกแดง  Ephinephelus  coioides 0.00 0.23 0.07 0.00 15.54 0.00 0.26 0.00

กดขาว  Arius  maculatus 2.54 1.32 2.50 2.00 3.11 9.27 2.23 15.61

สลิดทะเลจุดขาว  Siganus canaliculatus 0.75 0.70 0.76 8.29 0.49 1.39 2.74 0.48

สลิดทะเล  S.  Javus 0.00 0.03 2.16 0.18 0.00 0.41 3.50 1.15

แป้นใหญ่  Leiognathus  equulus 3.51 0.99 0.34 8.79 1.17 1.41 0.00 0.29

แป้นคอดาํ  L.  Brevirostis 0.00 0.89 0.56 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00

แป้นเขียว  Gazza  minuta 0.00 5.09 10.00 0.03 15.44 19.85 17.48 22.24

แป้นเบีย  Secutor  ruconius 25.28 1.00 0.07 0.07 0.00 3.32 0.37 0.00

ปักเป้าเหลือง  Lagocephalus  lunaris 0.00 1.39 0.64 1.92 4.35 4.11 1.46 4.98

ปลาหนา้ดินอืนๆ Misc. demersal 7.73 11.49 10.36 8.42 13.08 12.64 8.39 11.55

รวมปลาหน้าดนิ Sub-total 42.95 26.99 36.56 40.98 53.76 56.37 41.37 61.50

หมึกหอม  Sepioteuthis  lessonniana 3.16 2.68 2.70 1.36 5.83 0.55 1.56 0.84

หมึกกลว้ย  Loligo  duvauceli 2.45 2.13 2.60 4.70 0.58 0.70 2.15 2.20

หมึกกระดอง  Sepia  aculeata 3.75 1.44 5.40 4.86 8.55 1.87 1.31 1.55

หมึกสาย  Octopus  spp. 2.12 0.45 0.48 2.39 0.00 0.45 0.53 0.40

หมึกอืนๆ Misc. cephalopod 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 1.17 0.00

รวมหมึก Sub-total 11.48 6.70 11.18 13.34 14.96 3.57 6.72 4.99

กุลาลาย  Penaeus  semisulcatus 11.93 5.44 3.97 3.06 1.80 2.22 3.88 3.01

แชบว๊ย  P.  merguiensis 9.65 23.37 22.06 20.12 17.10 17.67 31.43 15.52

โอคกั  Metapenaeus  affinis 1.51 1.74 2.15 1.47 0.87 1.74 0.82 0.60

กุง้อืนๆ Misc. shrimp 0.30 0.86 0.35 1.29 0.97 1.35 0.12 0.25

รวมกุ้ง Sub-total 23.39 31.41 28.53 25.94 20.74 22.98 36.25 19.38

ปูมา้  Portunus  pelagicus 1.16 12.64 9.10 3.22 0.49 2.40 3.20 4.37

ปูอืนๆ Misc. crabs 0.00 0.30 0.00 0.48 0.00 0.34 0.83 0.86

รวมปู Sub-total 1.16 12.94 9.10 3.70 0.49 2.74 4.03 5.23

รวมอืนๆ Sub-total 0.00 0.00 0.63 1.93 0.00 0.00 0.19 0.48

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2547 2548

 
   ชนิดปลาผิวนาํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจ ซึงจบัไดจ้ากอวนลอ้มจบัปันไฟ ไดแ้ก่ ปลาลงั 

ปลาทูแขก ปลาหลงัเขียว ปลาสีกุน ปลาโอลาย ปลาขา้งเหลือง ปลาแขง้ไก่ ซึงไม่มีความแตกต่างกนั 
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แต่ปริมาณการจบั และเปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบชนิดจะแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วี

ระ และคณะ (2541) และ สนธยา และคณะ (2548) นอกจากนี เมือพิจารณาจากร้อยละของชนิดปลาผิว

นาํทีจบัไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ ก็พบวา่ไม่มีความสอดคลอ้ง หรือสัมพนัธ์กนัแต่อยา่งใด 

ยกเวน้ปลาหลงัเขียวซึงพบว่ามีร้อยละของการจบัสูงขึนในช่างของมาตรการฯ  คือ 12  และ 9.2 %  ใน

ปี พ.ศ.  -   ตามลาํดบั 

   ปลาผิวนาํก็ถูกจบัดว้ยเรืออวนลาก คือ อวนลากคู่ และถูกจบัไดม้ากในช่วงมาตรการฯ 

คือ 14.0 - 20.6 % ส่วนในช่วงอืนๆ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน ชนิดทีจบัไดม้าก คือ ปลาทู ปลาลงั 

   เครืองมือประมงทะเลพืนบา้นทีจบัปลาผิวนาํได ้ คือ อวนลอยปลาทู อยา่งไรก็ตาม 

ปริมาณการจบัของอวนลอยปลาทูจะขึนอยูก่บัฤดูของปลาทู ซึงมีผลทาํให้ปริมาณการจบัไม่แน่นอน 

   เมือเปรียบเทียบปริมาณการจบัระหว่างชนิดของปลาผิวนาํกบัช่วงเวลาต่างๆ ของ

มาตรการฯ พบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีแนวโนม้ทีชดัเจน  

  

- ปลาหนา้ดิน 

   เป็นชนิดสัตวน์าํทีคงความสาํคญั คือ เป็นองคป์ระกอบอนัดบัหนึงของเครืองมืออวน

ลาก แต่เนือง จากอวนลากทีทาํการประมง มีสามประเภท คือ อวนลากแผน่ตะเฆข่นาดนอ้ยกวา่  

เมตร อวนลากแผน่ตะเฆ ่ และอวนลากคู่  ดงันนั แต่ละประเภทจึงมีสัตวน์าํเป้าหมายทีแตกต่างกนั 

กล่าวคือ อวนลากแผน่ตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่  เมตรมีเป้าหมายเพือทาํการประมงกุง้ทะเล อวนลาก

แผน่ตะเฆม่ีเป้าหมายทาํการประมงปลาหนา้ดิน ปลาหมึก และปลาเป็ด อวนลากคู่มีเป้าหมายเพอืทาํ

การประมง ปลาหนา้ดิน ปลาผิวนาํ ปลาหมึก  และปลาเป็ด 

   ชนิดของปลาหนา้ดินทีสาํคญัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย ปลาปากคม ปลาทรายแดง 

ปลาตาหวาน ปลาดาบลาว ปลาจวด และทีแสดงความสําคญัขึนมาเป็นลาํดบั คือ ปลาแพะ ชนิดของ

สัตวน์าํเหล่านีไม่ไดแ้ตกต่างจากองคป์ระกอบของปลาหน้าดินในอดีตมากนัก แต่ทีแตกต่างกัน

อย่างชดัเจน คือ สัตวน์าํทีจบัไดม้ีขนาดทีเล็กลงอย่างมาก ในปัจจุบนันี ปลาปากคม และปลาทราย

แดง ถูกจบัไดม้ากจากอวนลากแผ่นตะเฆ่ แต่แสดงแนวโนม้ไม่ชดัเจนในช่วงต่างๆ ของการทาํประมง 

สาํหรับปลาแพะถูกจบัไดม้ากจากอวนลากคู่ และพบว่าในช่วงมาตรการฯ ถูกจบัไดม้ากกวา่ช่วงอืนๆ 

 

- สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 

  กุง้ เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุดของอวนลากแผ่นตะเฆข่นาดนอ้ยกวา่  เมตรทีทาํ

การประมงในเวลากลางคืน ประกอบดว้ย กุง้กุลาลาย กุง้แชบ๊วย และกุง้ตะกาด จากการศึกษาพบวา่ กุง้

จะถูกจบัไดม้ากในช่วงหลงัมาตรการฯ และก่อนมาตรการฯ ส่วนช่วงมาตรการฯ ถูกจบัไดน้อ้ย 

   ปลาหมึก เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของอวนลากทงัสามประเภท แต่ปริมาณทีจบัได้

จะมากหรือนอ้ยแตกต่างกนัตามกาํลงัความสามารถของเรือ และเครืองมืออวนลาก ชนิดทีสาํคญั คือ 
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ปลาหมึกกลว้ย และปลาหมึกสาย    อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกว่า  เมตร จบัปลาหมึกกลว้ยได้

ไม่แตกต่างกนัระหว่างช่วงต่างๆ ของมาตรการฯ คือ อยู่ในช่วง 0.6 - 1.9 %     อวนลากแผน่ตะเฆ่จบั

ไดม้ากในช่วงก่อนมาตรการฯ และช่วงมาตรการฯ คือ อยู่ในช่วง 8.9 - 14.5 และจบัไดล้ดลงช่วงหลงั

มาตรการฯ คือ 0.5 - 3.3 % ส่วนอวนลากคู่จบัไดม้ากตลอดทงัปีไม่ว่าช่วงใดๆ ของมาตรการฯ  และอยู่

ระหวา่ง  5.4 - 18.6 % 

 

 - ปลาเป็ด  

   เป็นกลุ่มสัตวน์าํทีถูกจบัไดม้ากในทุกช่วงของมาตรการฯ หรือตลอดเวลาของการทาํ

ประมงอวนลาก และส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกสัตวน์าํทีสําคญัทางเศรษฐกิจ อวนลากแผ่นตะเฆข่นาด

นอ้ยกวา่  เมตรจบัปลาเป็ดไดม้ากทุกช่วงของมาตรการฯ คือ ระหวา่ง 31.6 - 76.3 % อวนลากแผน่

ตะเฆ่จบัไดน้้อยลงในช่วงมาตรการฯ คือ 11.2 - 34.4 % อวนลากคู่      จบัไดน้อ้ยลงในช่วงมาตรการฯ  

เช่นเดียวกนั  คือ  14.8 - 17.6 % 

   เนืองจากปลาเป็ดเป็นองคป์ระกอบส่วนใหญข่องสัตวน์าํจากเรืออวนลาก ดงันนัการลด

ความหนาแน่น ของการทาํประมง (การลงแรงงานประมง หรือจาํนวนเรือประมง) ก็จะช่วยลดปริมาณ

การจบัปลาเป็ด หรือสัตวน์าํเศรษฐกิจขนาดเลก็ได ้ อยา่งไรก็ตาม ขนาดความยาวของสัตวน์าํทีสาํคญั

ทางเศรษฐกิจอาจจะใชเ้ป็นตวัชีวดัไดว้า่มาตรการฯ มีผลอยา่งไรต่อการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํ 

 

2. การเปลยีนแปลงแหล่งทําการประมงของเครืองมือประมงพาณิชย์ และเครืองมือประมงพืนบ้าน 

 

2.1 เครืองมือประมงพาณิชย ์

- อวนลาก 

  อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่  เมตร มีแหล่งทาํการประมงส่วนใหญ่อยู่ในอ่าวพงังา

ในเขตจงัหวดักระบี พงังา และภายในเขตมาตรการฯ จากรูปที 1 พบว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อย

กว่า  เมตรไม่มีการเปลียนแปลงแหล่งทาํการประมง ไม่ว่าช่วงใดๆ ของมาตรการฯ 

  อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแหล่งทาํการประมงส่วนใหญ่อยู่ทางฝังตะวนัออกของจงัหวดั

ภูเก็ต พงังา และจงัหวดักระบีบางส่วน จากรูปที 2 พบวา่เรืออวนลากแผน่ตะเฆ่ไม่มีการทาํการประมง

ในอ่าวพงังา และในเขตมาตรการฯ ดงันนัเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จึงไม่มีการเปลียนแปลงแหล่งทาํ

การประมงไม่ว่าช่วงใดๆ ของมาตรการฯ 

  อวนลากคู่ มีแหล่งทาํการประมงกระจายอยู่ทวัไปในเขตจงัหวดัภูเก็ต พงังา กระบี ตรัง 

และสตูล จากรูปที 5 พบว่าเรืออวนลากคู่ทาํการประมงในบริเวณกวา้ง และการเปลียนแปลงค่อนขา้ง

คลอ้ยตามกบัมาตรการฯ คือ ทงัในระหวา่ง และหลงัมาตรการฯ ก็ทาํการประมงอยูห่นาแน่นนอกเขต

มาตรการฯ ส่วนช่วงปกติ และก่อนมาตรการฯ ก็ทาํการประมงอยู่ทวัไป นอกเขตมาตรการฯ ตงัแต่
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จงัหวดัพงังา - สตูล อยา่งไรก็ตามในช่วงหลงัมาตรการฯ อาจจะมีการเขา้ไปทาํการประมงในเขต

มาตราการฯ บา้ง เพือจบัปลาผิวนาํ 

 

- อวนลอ้มจบั 

  อวนลอ้มจบัปันไฟ มีแหล่งทาํการประมงกระจายอยูท่วัไปในเขตจงัหวดักระบี พงังา 

และภูเก็ต   แต่หนาแน่นมากในเขตจงัหวดัพงังา เรืออวนลอ้มจบัปันไฟมีการเปลียนแปลงแหล่งทาํ

การประมง คือ ในช่วงมาตรการฯ จะไม่เขา้ไปทาํการประมง แต่หลงัจากมาตรการฯ ก็กลบัเขา้ไปทาํ

การประมงภายในเขตมาตรการฯ  แต่จะเป็นเรือขนาดเล็กเท่านนั จากรูปที 6 เรืออวนลอ้มจบัปันไฟ 

ทาํการประมงหนาแน่นในเขตจงัหวดัพงังา    ไม่วา่ช่วงใดๆ ของมาตรการฯ และมีการเปลียนแปลง

แหล่งทาํการประมงค่อนขา้งนอ้ย 

 

2.2 เครืองมือประมงทะเลพืนบา้น 

  มีแหล่งทาํการประมงกระจายอยูท่วัไปในอ่าวพงังา และอยูภ่ายในเขตมาตรการฯ ดงันัน 

จึงกล่าวไดว้า่ไม่มีการเปลียนแปลงแหล่งทาํการประมงไม่ว่าช่วงใดๆ ของมาตรการฯ 

 

3. ผลกระทบของมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นําต่อการใช้เครืองมือประมงพาณิชย์และเครืองมือ

ประมงพืนบ้าน 

 

มาตรการอนุรักษฯ์ มีผลกระทบต่อการประมง และทรัพยากรสัตวน์าํ  ดงันี 

3.1 เครืองมือประมงพาณิชย์ 

- การประมง  

  การลงแรงประมงของเครืองมืออวนลากทุกประเภท และอวนลอ้มจบัปันไฟลดลงในช่วง

มาตรการฯ 

  การยา้ยแหล่งทําการประมงของเรืออวนลาก และอวนล้อมจับตามช่วงระเวลาของ

มาตรการฯ แต่สาํหรับทางฝังทะเลอนัดามนัเรือประมงไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งน้อย 

  เรือประมงทีไดรั้บผลกระทบในทางลบ คือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ ซึงจะไม่สามารถเขา้ไป

ทาํการ  ประมงในอ่าวพงังาบางส่วน สาํหรับอวนลากแผน่ตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่  เมตรไดรั้บผลระทบ

ในทางบวก คือ สามารถทาํการประมงไดต้ามปกติไม่วา่ช่วงใดของมาตราการฯ 

  ปริมาณการจบัสัตว์นําในช่วงมาตรการฯ ส่วนใหญ่มีค่าตาํกว่าในช่วงปกติ ช่วงก่อน

มาตรการฯ และช่วงหลงัมาตรการฯ อย่างไรก็ตามสัตว์นาํทีถูกนําขึนมาใช้ประโยชน์ตลอดเวลา คือ 

ปลาหนา้ดิน และสัตวน์าํอืนๆ เช่น ปลาหมึก กุง้ และปู 
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  ปริมาณปลาเป็ดทีจบัไดโ้ดเฉพาะจากอวนลากแผน่ตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่  เมตร ซึงมี

ปริมาณมากกวา่อวนลากอืนๆ ในทุกช่วงของมาตรการฯ โดยเฉพาะลูกปลาหนา้ดินทีมีลกัษณะของ

การรวมฝงู นอกจากนี ในช่วงมาตรการฯ ก็จบัลูกปลาผิวนาํไดเ้ช่นเดียวกนั  

 

- ทรัพยากรสัตวน์าํ 

  ทรัพยากรสัตวน์าํทีไดรั้บผลกระทบมาก คือ กลุ่มปลาหนา้ดิน กลุ่มปลาเป็ด และกลุ่มปลา

ผิวนาํทงันีเรืออวนลากทุกประเภทจบัปลาหนา้ดิน และปลาเป็ดไดใ้นทุกช่วงของมาตรการฯ โดย  ปลา

ผิวนาํเศรษฐกิจขนาดเลก็ถูกจบัไดม้าก จากอวนลากคู่ช่วงระหวา่ง และหลงัมาตรการฯ นอกจากนี 

อวนลอ้มจบัปันไฟก็สามารถจบัปลาทูขนาดเลก็ไดม้าก (รูปที - ) 

- ปลาหมึกถูกนาํมาใชป้ระโยชน์มากในทุกช่วงของมาตรการฯ ทงัจากอวนลากและ

อวนลอ้มจบัปันไฟ 

- ทรัพยากรสัตวน์าํทุกประเภทถูกนาํขึนมาใชป้ระโยชน์ลดลงในช่วงมาตรการฯ แต่

หลงัจากการเปิดใหท้าํการประมงตามปกติทรัพยากรสัตวน์าํก็จะถูกจบัอยา่งไม่มีความระมดัระวงั 

                       

3.2 เครืองมือประมงทะเลพืนบ้าน 

มาตรการอนุรักษ์ฯ ทางฝังทะเลอนัดามนั มีผลกระทบต่อการประมงทะเลพืนบา้นน้อย

มาก ซึงโดย ทวัๆ ไป สามารถกว่าไดว้่ามาตรการฯ มีผลในทางบวกกับการประมงทะเลพืนบา้น 

กล่าวคือ มีแหล่งทาํการประมงเพิมมากขึน มีสัตวน์าํให้จบัเพิมมากขึน ยกเวน้อวนลอยปลาทู ซึง

ห้ามทาํการประมงในช่วงมาตรการฯ   แต่ก็ไม่ไดรั้บผลกระทบทางด้านลบ เนืองจากช่วงนนัไม่ใช่

ฤดูทาํการประมงปลาทู ในขณะเดียวกนัช่วงหลงัมาตรการฯ อวนลอยปลาทูก็สามารถจบัปลาทูได้

มากกวา่ช่วงอืนๆ 

 

ฝังอ่าวไทย 

 

พื น ที ปิ ดอ่ าวท างฝังอ่ าวไ ท ยค รอ บ ค ลุ ม เข ตจังห วัด ชุ ม พ ร สุ ราษ ฏ ร์ธานี  แ ล ะ

ประจวบคีรีขนัธ์ คิดเป็นพืน 26,800 ตารางกิโลเมตร ซึงพืนทีดงักล่าวนี อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของ

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนกลาง เรือประมงพาณิชยส่์วนใหญ่ทาํการประมง และนาํ

สัตว์นําขึนท่าในพืนทีจังหวัดดังกล่าวด้วยดังนัน ข้อมูลทีใช้สําหรับการศึกษาจึงเป็นข้อมูลซึง

ดาํเนินการเก็บรวบรวมโดย ศูนยฯ์ ตอนกลาง ทงัหมด 

ฝังอ่าวไทย 

4. การประมง และทรัพยากรสัตว์นําจากเครืองมือประมงพาณิชย์ และเครืองมือประมงพืนบ้าน 

4.1  การประมง 
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4.1.1 เครืองมือประมงพาณิชย์     

                เครืองมืออวนลาก มีขอ้ม◌ูลเฉพาะในปี พ.ศ. 2548 ของ เดือนมกราคม มีนาคม 

พฤษภาคม กรกฏาคม และ กนัยายน เท่านัน 

              -อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่  เมตร 

               แหล่งทาํการประมง อวนลากแผน่ตะเฆข่นาดนอ้ยกวา่ 14 เมตร มีแหล่งทาํประมง

ทีสาํคญัอยูใ่นเขตพืนทีของมารตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํ (ภาพที ) 

  การลงแรงประมง  ช่วงก่อนปิดอ่าว เท่ากบั 431 ชม.  ช่วงปิดอ่าวเท่ากบั 965 ชม. 

และช่วงเปิดอา่วเท่ากบั 1966 ชม. ซึงพบวา่การลงแรงประมงสูงในช่วงระหวา่งการปิดอ่าวและหลงัเปิด

อ่าว (ตารางที 10) 

              อตัราการจบั  ช่วงก่อนปิดอ่าว เท่ากบั 21.4 กก/ ชม. ช่วงปิดอ่าวเท่ากบั 28.1 กก/ ชม. 

และเปิดอา่วเท่ากบั 32.7 กก/ชม. (ตารางที 10) 

              องค์ประกอบชนิดสัตวส์ัตวน์ํา ประกอบด้วยปลาหน้าดิน ปลาปลาหมึก กุง้ และปู 

และปลาเป็ด ซึงจาํแนกเป็นสัตวน์าํเศรษฐกิจและปลาเป็ดแท ้มีสัดส่วนระหว่างสัตวน์าํเศรษฐกิจและ

ปลาเป็ดแท ้ของแต่ละช่วงคือช่วงปกติ 27.1:72.9 ช่วงก่อนปิดอ่าว 64.8:35.2 ช่วงปิดอ่าว 40.7:59.3และ 

หลงัปิดอ่าว 42.8:57.2   ตามลาํดบั (ตารางที 11) ชนิดสัตวน์ําทีสําคญัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่  กุง้กุลาลาย 

กุง้แชบ๊วย กุง้ตะกาด  ปลาจวด ปลาทรายแดง  และ  ปลาปลาหมึกกลว้ย  

                         - อวนลากคู่ 

               แหล่งทาํการประมง ทาํการประมงห่างจากบริเวณชายฝังมาก และอยูใ่นเขตพนืทีของ

มาตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํ (ภาพที ) 

 การลงแรงประมง ช่วงปกติ เท่ากบั 1632 ชม. ช่วงก่อนปิดอ่าว เท่ากบั 2870 ชม. ช่วง

ปิดอา่วเท่ากบั 2517 ชม. และเปิดอ่าวเท่ากบั 7837 ชม. ซึงพบว่าการลงแรงประมงสูงในช่วงระหวา่ง

ก่อนปิดอ่าวและหลงัเปิดอ่าว  

              อตัราการจบั ช่วงปกติ เท่ากบั 149.5 กก/ ชม. ช่วงก่อนปิดอ่าว เท่ากบั 124.4 กก/ ชม.  

ช่วงปิดอ่าวเท่ากบั  84.0 กก/ ชม. และเปิดอ่าวเท่ากบั 493.54  กก/ชม.  

              องคป์ระกอบชนิดสัตวส์ัตวน์าํ ประกอบดว้ยปลาหนา้ดิน ปลาผิวนาํ ปลาปลาหมึก

กลว้ย และปลาเป็ด ซึงจาํแนกเป็นสัตวน์าํเศรษฐกิจและปลาเป็ดแท ้มีสัดส่วนระหวา่งสัตวน์าํเศรษฐกิจ

และปลาเป็ดแท ้ ของแตล่ะช่วงคือช่วงปกติ 83.3:16.7 ช่วงก่อนปิดอา่ว 90.7:9.3 ช่วงปิดอ่าว 91.2:8.8 

และ หลงัปิดอ่าว 89.7:10.3   ตามลาํดบั ซึงเป็นทีสังเกตุว่าสัดส่วนนีมีสัตว์นาํเศรษฐกิจสูงกว่าปลา

เป็ดมาก ดงันนัอาจจะม ี



 

 

142                รายงานประจำป 2554 
    ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

 
ภาพที 9  แหล่งการทาํประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่  เมตรมาตรการปิดอ่าวฝังทะเลอ่าว

ไทย 

 

 
 

ภาพที 10  แหล่งการทาํประมงอวนลากคู่มาตรการปิดอ่าวฝังทะเลอ่าวไทย 

สาเหตุมาจากความคลาดเคลือนของการรวบรวมขอ้มูล สําหรับชนิดสัตวน์าํทีสําคญัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ 

ปลาทู ปลาลงั  ปลาทรายแดง ปลาแพะ ปลาปากคม และ ปลาปลาหมึกกลว้ย   

            - เครืองมืออวนลอ้มจบั 
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              อวนลอ้มจบัทีทาํการประมงในเขตพืนทีมาตราการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์าํทางฝัง

อ่าวไทย ประกอบดว้ย อวนดาํ  อวนลอ้มจบัปันไฟ  และอวนลอ้มซงั 

                             แหล่งทาํการประมง ทาํการประมงในเขตจงัหวดั ชุมพร และสุราษฏร์ธานี โดยส่วน

ใหญ่จะเขา้ไปทาํการประมงในเขตมาตราการฯเฉพาะช่วงทีไม่ไดบ้งัคบัใช้มาตราการฯ (ภาพที   

และ ) 

                การลงแรงประมง ทาํการประมงตลอดทงัปี แต่จะหนาแน่นในช่วงทีไม่มีการ

บงัคบัใช้มาตรการฯ  

               อตัราการจบั ในปี พ.ศ.  อวนดาํ มีอตัราการจบั ช่วงปกติ ช่วงก่อนปิดอ่าว  ช่วง

ปิดอา่ว และช่วงเปิดอ่าว เท่ากบั 2502.5 1772.9 1361.1 และ 3243.0 กก/วนั อวนลอ้มจบัปันไฟ มีอตัรา

การจบัเท่ากบั 3082.2  1898.6  2293.2 และ 2803.9 กก/วนั  อวนลอ้มซัง มีอตัราการจบัเท่ากบั  3224.8  

1818.5  2627.4  และ  3276.7  กก/วนั ตามลาํดบั  สาํหรับปี พ.ศ.  อวนดาํ มีอตัราการจบั ช่วงปกติ 

ช่วงก่อนปิดอ่าว ช่วงปิดอ่าว   และช่วงเปิดอ่าว เท่ากับ 2562.0 2707.8 4000.0 และ 6939.9 กก/วนั  

อวนลอ้มจบัปันไฟ มีอตัราการจบัเท่ากบั 3861.9  1721.1  1381.3  และ 4146.4 กก/วนั  อวนลอ้มซัง มี

อตัราการจบัเท่ากบั  3455.6  3186.1  2989.2 และ  3482.3 กก/วนั ตามลาํดบั และพบว่าในปี พ.ศ.  

มีค่าอตัราการจบัสูงกว่าปี 2547 นอกจากนีอัตราการจบัในช่วงหลงัปิดอ่าวของทงัสองปีมีค่าสูงกว่า

ช่วงอืนๆ 

               องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํ ชนิดสัตวน์าํทีพบสมาํเสมอ ประกอบดว้ย ปลาทู ปลาลงั ปลา

สีกุนบงั ปลาทูแขก ปลาหลงัเขียว ปลาโอลาย ปลาโอดาํ ปลาขา้งเหลือง และปลาปลาหมึกกลว้ยโดยมี

เปอร์เซ็นขององคป์ระกอบเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทงันีจะพบว่าปลาทูซึงเป็นเป้าหมายหลกั

ของอวนลม้จบัจะถูกจบัไดน้อ้ยมากโดยเรืออวนลอ้มจบัปันไฟ และอวนลอ้มซัง แต่จะจบัไดม้ากจาก

อวนดาํ โดยทีปลาทูจะถูกจบัไดม้ากหลงัจากการเปิดอ่าว สําหรับปลาปลาหมึกกลว้ยถูกจบัสมาํเสมอ

จากอวนลอ้มจบัปันไฟและอวนลอ้มซงั ทกุช่วงของมาตรการคิดเป็นร้อยละอยูใ่นช่วง 2.4-12.0 

              ปริมาณการจับปลาผิวนําในช่วงต่างๆของมาตราการฯ พบว่าช่วงปกติ ช่วงก่อน

มาตรการฯ และช่วงหลงัมาตรการ มีค่าสูงกว่า ปริมาณการจบั ช่วงระหวา่งมาตรการ  

 

4.1.2 เครืองมือประมงพืนบา้น  

เครืองมือประมงพืนบา้นทีพบและชาวประมงใช้ทาํการประมงโดยทวัไปในเขตพนืที

มารตราการฯโดยเฉพาะในเขตจังหวดัชุมพรได้แก่ อวนลอยปลาทู  ลอบปู อวนจมปู และ ไดปลา

ปลาหมึก 
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ภาพที 11 แหล่งการทาํประมงอวนดาํ มาตรการปิดอา่วฝังทะเลอ่าวไทย 

 
  

 
 

ภาพที 12  แหล่งการทาํประมงอวนลอ้มจบัปันไฟ มาตรการปิดอา่วฝังทะเลอ่าวไทย 
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ภาพที 13  แหล่งการทาํประมงอวนลอ้มซัง มาตรการปิดอา่วฝังทะเลอ่าวไทยตอนกลาง 

 

            - อวนลอยปลาทู  

ขอ้มูลทีไดเ้ป็นเรืออวนลอยปลาทูทีมีขนาดใหญ่มากกว่า 14 เมตร ชาวประมงใช้การ

ประมงมากในเขตจงัหวดัชุมพรและประจวบคีรีขนัธ์ และพบมากช่วงหลงัจากการเปิดอ่าว รวมทงัมี

ขอ้มูลเฉพาะในปี พ.ศ. 2547 เท่านนั ทาํการประมงทาํการประมงไดต้ลอดทงัปีแต่จะหนาแน่นในฤดู

ปลาทูเท่านนั คือเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน  

แหล่งทาํการประมงส่วนใหญ่ ทาํการประมงในเขตมาตรการ ซึงจะไม่เปลียนแปลง

แหล่งมากในระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของมาตราการฯ 

อตัราการจบั ในช่วงก่อนปิดอ่าว ช่วงปิดอ่าว และหลงัปิดอ่าว มีค่าเท่ากบั 669.7 

600.0   595.0 กก/เทียว ตามลาํดบั  

สัตวน์าํทีจบัได ้ประกอบดว้ยปลาผิวนาํซึงส่วนใหญ่คือปลาทู โดยคิดเป็นร้อยละอยู่

ระหว่าง37.8-72.4 รองลงมาคือปลาลงั ปลาสีกุนบงั นอกจากนียงัพบว่าจบัปลาหนา้ดินไดใ้นปริมาณ

ค่อนข้างมากมากคิดเป็นร้อยละอยู่ในช่วง 16.0-30.4 ได้แก่ ปลาทรายแดง  ปลาปากคม  และปลา

ตาหวาน   

อวนลอยปลาทู เป็นเครืองมือประมงทีไม่ถูกห้ามทาํการประมงในช่วงของมาตราการ

อนุรักษฯ์ ดงันันชาวประมงจึงไดด้ดัแปลงโดยการนาํ อวนลอยปลาทูหลายๆผืนมาต่อกนัมีความยาว

หลายกิโลเมตร หรือทีเรียกว่าอวนช๊อต ทาํให้จบัพ่อแม่พนัธุ์ปลาทูได้เป็นจาํนวนมาก (จินดา และ

ไพโรจน,์2546)  
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                         - ลอบปู แบ่งกลุ่มการทาํประมงลอบปูบริเวณอ่าวไทยตอนกลางตามจาํนวนลอบทีใช ้

เป็น 3 กลุ่ม เรือลอบปูขนาดใหญ่ ใชเ้ครืองมือลอบมากกวา่ 2,500 ลูก ขึนไป เรือลอบปูขนาดกลาง ใช้

เครืองมือลอบตังแต่ 1,000-2,500 ลูก เรือลอบปูขนาดเล็ก ใช้เค รืองมือลอบน้อยก ว่า 500 ลูก       

   เรือประมงลอบปูขนาดใหญ่ ทีขึนท่าบริเวณตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี เป็นเรือเครืองวางท้อง มีความยาวเรือระหว่าง 13-20 เมตร เครืองยนต์เรือทีใช้เป็น

เครืองยนตด์ีเซล กาํลงัเครืองยนต์อยู่ระหว่าง 150-700 แรงมา้ ลอบปูขนาดกลาง ทีขึนท่าบริเวณตาํบล

ดอนสัก อาํเภอ ดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นเรือประมงหางยาว มีความยาวเรือระหว่าง 12-17.5 

เมตร เครืองยนต์เรือทีใช้เป็นเครืองยนต์ดีเซล กําลังเครืองยนต์อยู่ระหว่าง 60-145 แรงม้า ส่วน

เรือประมงลอบปูขนาดเล็ก ทีขึนท่าบริเวณตาํบลปากคลอง อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร เป็นเรือประมง

หางยาว มีความยาวเรือระหว่าง 4-11.5 เมตร เครืองยนต์เรือทีใช้เป็นเครืองยนต์เบนซิน กําลัง

เครืองยนตอ์ยูร่ะหวา่ง 5-11 แรงมา้  

เรือประมงลอบปูขนาดใหญ่และเรือลอบปูขนาดกลาง เครืองมือลอบทีใชมี้ลกัษณะเป็น

กล่องสีเหลียม โครงลอบทาํด้วยลวดเบอร์  ดัดเป็นรูปกล่องสีเหลียม หุ้มดว้ยเนืออวนโปลีเอทธิลีน 

ขนาดตา 1.25 นิว เท่ากันทุกด้าน เรือลอบปูขนาดใหญ่ใช้ลอบจาํนวน มากกว่า 2,500-5,300 ลูก เรือ

ลอบปูขนาดกลางใชล้อบตงัแต่ 1,000-2,500 ลูก ส่วนเรือลอบปูขนาดเล็ก เครืองมือลอบทีใชมี้ลกัษณะ

คลา้ยกบัเรือลอบปูขนาดใหญ่และเรือลอบปูขนาดกลาง แตกต่างกนัทีโครงลอบทาํดว้ยลวดเบอร์  ดดั

เป็นรูปกล่องสีเหลียม หุ้มดว้ยเนืออวนโปลีเอทธิลีนขนาดตา 1.25 นิว ส่วนตาอวนพืนทอ้งลอบขนาดตา 

2.5 นิว จาํนวนลอบทีใช ้170-320  ลูกทาํการวางลอบไวใ้นทะเลประมาณ 1 คืน จึงทาํการกูล้อบ โดยเรือ

ลอบปูขนาดใหญ่และขนาดกลางใช้เครืองกวา้นขนาด 60-125 และ 5-8 แรงม้า เป็นเครืองทุ่นแรง 

ตามลาํดับ ส่วนเรือลอบปูขนาดเล็กใช้เพียงแรงงานคนในการกู้ลอบเท่านัน ชาวประมงเรือลอบปู

ขนาดใหญ่และขนาดกลางทาํการกูล้อบทงัหมดทีวางไวแ้ละเก็บลอบกลบัเขา้ฝัง ส่วนเรือลอบปูขนาด

เล็กบางส่วนเก็บลอบเขา้ฝังทงั หมดภายหลงัการกู ้และบางส่วนทาํการวางลอบต่อหลงัจากทาํการกู ้

ลอบเสร็จ 

แหล่งทาํการประมง เรือลอบปูขนาดใหญ่ ทาํการประมงทีระดับนาํลึกตงัแต่ 11-22 

เมตร บริเวณเกาะพะลวย เกาะเชือก ดา้นทิศตะวนัตกของเกาะสมุย หมู่เกาะอา่งทองบริเวณใกลก้บัช่อง

เหนือ ด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกของเกาะพงนั และบริเวณหน้าหลงัสวน เรือลอบปูขนาด

กลางมีแหล่งทาํการประมงอยู่ทีระดบันําลึกตงัแต่ 4–16 เมตร บริเวณด้านทิศตะวนัตกของเกาะพะลวย 

ทิศตะวนัออก และตะวนัตกของเกาะนกตะเภา และด้านทิศตะวนัตกของเกาะสมุย ส่วนเรือลอบปู

ขนาดเล็กมีแหล่งทาํการประมงในเขตนาํตืนตามแนวชายฝังทีระดบันาํลึกตงัแต่ 2-5 เมตร บริเวณหนา้

หมู่บ้านเกาะเตียบ เกาะพระ และเกาะเอียง   การประมงลอบปูบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง สามารถทาํ

ประมงไดต้ลอดทงัปี (ภาพที ) 
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อตัราการจบั ลอบปูขนาดใหญ่มีอตัราการจบัปูมา้เฉลียในช่วง ก่อนปิดอ่าว ระหว่าง

ปิดอ่าว และหลังปิดอ่าวในปี พ.ศ. -  เท่ากบั 172.3 102.7 110.4  กก/เทียว และ 123.6 91.4 

79.9 กก/เทียว ตามลาํดบั ลอบปูขนาดกลางมีอตัราการจบัปูมา้เฉลียในช่วงก่อนปิดอ่าว ระหวา่งปิดอา่ว  

และหลงัปิดอ่าวใน 

 

ภาพที   แหล่งทาํการประมงลอบปูมาตรการปิดอา่ว ฝังอ่าวไทย 
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ปี พ.ศ. -  เท่ากบั 33.7  64.8  47.5  กก/เทียว และ 32.0  76.2  55.1 กก/เทียว ตามลาํดบั  ส่วน

ลอบปูขนาดเล็กมีอตัราการจบัปูมา้เฉลียในช่วง ก่อนปิดอ่าว ระหว่างปิดอ่าว และหลงัปิดอ่าวในปี 

พ.ศ. 2547-2458 เท่ากบั 5.6  15.5  20.0 กก/เทียว และ 9.3  11.2  10 กก/เทียว ตามลาํดบั 

สัตวน์ําทีจับได้ ลอบปูขนาดใหญ่ ช่วงก่อนปิดอ่าวประกอบดว้ย ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 

84.0  83.5 ปูอืนๆร้อยละ 16.0  16.5 ช่วงปิดอ่าว ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 93.6  72.8 ปูอืนๆร้อยละ 6.3  27.2 

ช่วงเปิดอา่วปูมา้เฉลีย ร้อยละ 95.2  68.0 ปูอืนๆร้อยละ 4.8  32 ในปี พ.ศ.  -  ตามลาํดบั ลอบ

ปูขนาดกลางช่วงก่อนปิดอ่าวประกอบดว้ย ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 54.7  55.6 ปูอืนๆร้อยละ 45.3  44.4 ช่วง

ปิดอ่าว ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 82.0  79.5 ปูอืนๆร้อยละ 18.0  20.5 ช่วงเปิดอ่าวปูมา้เฉลีย ร้อยละ 94.0  79.4 

ปูอืนๆร้อยละ 6.0  20.6  ในปี พ.ศ.  -  ตามลําดับ และ ลอบปูขนาดเล็กช่วงก่อนปิดอ่าว

ประกอบดว้ย ปูม้าเฉลีย ร้อยละ 70.3  92.6 ปูอืนๆร้อยละ 29.7 7.4 ช่วงปิดอ่าว ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 97.8  

88.2  ปูอืนๆร้อยละ 2.2  11.8 ช่วงเปิดอ่าวปูมา้เฉลีย ร้อยละ 99.5  93.8  ปูอืนๆร้อยละ 4.5  6.2 ในปี 

พ.ศ.  -  ตามลาํดบั     

 - อวนจมปู  

เรือประมงอวนจมปูเครืองวางท้องมีความยาวเรือทีพบระหว่าง 9.5- 22 เมตร  

เครืองยนตเ์รือทีใชเ้ป็นเครืองยนตดี์เซล กาํลงัเครืองยนตอ์ยู่ระหวา่ง 100-500 แรงมา้เครืองมืออวนทีใช้

เป็นอวนเอ็น ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเอ็น 0.25 มิลลิเมตร ความยาวผืนอวน -  เมตร มีความ

ลึก 15 ตา ขนาดตาอวนทีใช้ 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด  และ  เซนติเมตร ส่วนใหญ่ใช้ขนาดตา  

เซนติเมตร จาํนวนผืนอวนทีใชข้ึนอยูก่บัขนาดเรือ อยูใ่นช่วง 150-900 ผืน  ออกทาํการประมง 2-5 วนั 

ปล่อยให้อวนอยู่ในนาํ 1-2 วนั จึงทาํการกูอ้วนโดยใชเ้ครืองกวา้นขนาด 75-115 แรงมา้ เป็นเครืองทุ่น

แรง   

เรือประมงอวนจมปูที เป็นเรือหางยาว ความยาวเรือทีพบระหว่าง 8.5-17 เมตร 

เครืองยนตเ์รือทีใชเ้ป็นเครืองยนตดี์เซล กาํลงัเครืองยนตอ์ยู่ระหว่าง 85-145 แรงมา้ เครืองมืออวนทีใช้

เป็นอวนเอ็น  ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเอ็น 0.25 มิลลิเมตร เช่นเดียวกบัทีใชใ้นเรืออวนจมปูเครือง

วางทอ้ง   ความยาวผืนอวนประมาณ  เมตร มีความลึก 15 ตา  ขนาดตาอวนทีใช้ 2 ขนาด ได้แก่ 

ขนาดตา  และ  เซนติเมตร ซึงส่วนใหญ่ใชข้นาดตา  เซนติเมตร จาํนวนผืนอวนอยูใ่นช่วง 30-390 

ผืน  ออกทาํการประมง 1-2 วนัต่อเทียว ทําการกู้อวนในตอนเช้ามืดโดยใช้แรงงานคน หรือเครือง

กวา้นขนาด 5 แรงมา้ เป็นเครืองทุ่นแรงในกรณีทีใชจ้าํนวนผืนอวนมาก   

แหล่งทาํการประมง เรืออวนจมปูเครืองวางทอ้งมีแหล่งทาํการประมงอยู่ทีระดบันาํ

ลึกตงัแต่ 14-34 เมตร พบทาํการประมงหนาแน่นทีระดับความลึก 14-22 เมตร ไดแ้ก่ บริเวณดา้นทิศ

ตะวนัออกของเกาะสมุย ดา้นทิศตะวนัตกของเกาะพงนั หมู่เกาะอ่างทอง บริเวณรอยต่อจงัหวดัชุมพร

และสุราษฎร์ธานี  หน้าปากนาํตะโกและหลงัสวนและดา้นทิศใตข้องเกาะเต่า ส่วนอวนจมปูเรือหาง
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ยาวมีแหล่งทาํการประมงอยู่ทีระดบันาํลึกตงัแต่ 2-13 เมตร พบทาํการประมงหนาแน่นทีระดบัความ

ลึก 2-4 เมตร ได้แก่ บริเวณหน้าแหลมซุย อ่าวบา้นดอนระหว่างทุ่นไฟปากร่อง และเกาะนกตะเภา 

บริเวณเกาะววัตาหลาํ  และหมู่เกาะอ่างทอง  การประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง สามารถ

ทาํประมงไดต้ลอดทงัปี (ภาพที ) 

อตัราการจบั อวนจมปูทีใช้เครืองวางทอ้งมีอตัราการจบัปูมา้เฉลียในช่วง ก่อนปิดอ่าว 

ระหว่างปิดอ่าว และหลังปิดอ่าวในปี พ.ศ. 2547-2458 เท่ากับ 287.2  190.7  401.8 กก/เทียว และ 246.6 

133.2  136.1 กก/เทียว ตามลาํดบั อวนจมปูทีใช้เครืองหางยาวมีอตัราการจบัปูมา้เฉลียในช่วง ก่อนปิด

อ่าว ระหวา่งปิดอ่าว และหลงัปิดอ่าวในปี พ.ศ. -  เท่ากบั 84.4  31.1 29.6 กก/เทียว และ 89.8  

17.2  8.5 กก/เทียว ตามลาํดบั  

สัตวน์าํทีจบัได ้อวนจมปูใชก้บัเรือเครืองวางทอ้ง ช่วงก่อนปิดอา่วประกอบดว้ย ปูมา้

เฉลีย ร้อยละ 99.4   98.3  ปูอืนๆ ร้อยละ 0.4   1.7  ช่วงปิดอ่าว ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 98.0  93.9  ปูอืนๆร้อย

ละ 2.0   6.1 ช่วงเปิดอ่าวปูมา้เฉลีย ร้อยละ 98.6   97.9 ปูอืนๆ ร้อยละ 1.4   2.1 ในปี พ.ศ.  -   

ตามลาํดบั อวนจมปูทีใช้กบัเครืองหางยาวช่วงก่อนปิดอ่าวประกอบดว้ย ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 99.8  54.6 

ปูอืนๆร้อยละ 0.2  45.4 ช่วงปิดอ่าว ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 98.6  70.3 ปูอืนๆร้อยละ 1.4   29.7 ช่วงเปิดอ่าว

ปูมา้เฉลีย ร้อยละ 94.0  79.4 ปูอืนๆร้อยละ 6.0  20.6 ในปี พ.ศ.  -   ตามลาํดบั       

                         - การประมงไดปลาหมึก 

เรือไดปลาหมึกทีพบเป็นเรือหางยาว มีความยาวระหวา่ง 5 – 15 เมตร ทีพบมากอยู่

ในช่วง 7- 11 เมตร อปุกรณ์ปันไฟในเรือใชไ้ดนาโม 1- 2 ลูก มีกาํลงัไฟรวม 5 - 40 กิโลวตัต ์พบมาก

อยู่ในช่วง 10 - 20 กิโลวตัต ์โดยมีทงัการใชห้ลอดนีออนขนาด 400 - 500 วตัต ์  จาํนวน 10 - 30 หลอด  

พบมากในช่วง 10 - 15  หลอด เพียงอยา่งเดียว  และใชห้ลอดนีออนประกอบกบัหลอดไฟแสงจนัทร์  2 

- 6 หลอด     

เครืองมือประมงปลาหมึก  มีลกัษณะเป็นแหขนาดใหญ่ โดยมีขนาดขึนอยูก่บัความ

ยาวเรือ  ซึงโดยทวัไป ความยาวรอบปากแหและความลึกตงัแต่ตีนแหถึงจอมแห ประมาณ 4 เท่าและ 

1.5 เท่าของความยาวเรือตามลาํดบั  ขนาดตาอวนอยูใ่นช่วง 1 - 1.5  นิว แต่ทีพบมากจะเป็นขนาดตา

อวน 1.25 นิว  

การประมงไดปลาหมึก ทาํได้ในช่วงเดือนมืด ระหว่างแรม 4 คาํ ถึงขึน 7 คาํ ขึนอยู่

กบัความรุนแรงของคลืนลม โดยชาวประมงไดปลาหมึกในเขตตาํบลปากคลองทาํการประมง 2 -15 

วนัต่อเดือน วิธีทาํประมงจะกางแหเขา้กับคนัไม ้1 คู่ ซึงอยู่บริเวณหัวเรือ และทา้ยเรือ โดยให้แหกาง

ออกเป็นรูปสีเหลียมเหนือผิวนาํและรวบส่วนจอมแหไวบ้นเรือ หลงัจากปันไฟล่อปลาหมึกจนมีความ

หนาแน่นเพียงพอทีจะทาํการประมง แลว้ปล่อยแหลงนาํพร้อมกนัทงั 4 ดา้น  เพือครอบปลาหมึกและ

รูดเชือกสายคร่าวล่างเพือปิดปากแห หลงัจากนนัจึงฉุดแหขึนเรือ  



 

 

150                รายงานประจำป 2554 
    ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 

ปลาหมึกกล้วยเป็นสัตว์นําเป้าหมายและรายได้หลักของเครืองมือนี มีการใช้

ประโยชน์ ทงัการซือขายเพือการบริโภคในรูปของปลาหมึกสด และการแปรรูปเบืองตน้ในรูปของ

ปลาหมึกตากแหง้ สําหรับสัตวน์าํอืนๆไม่มีการซือขายแต่ใชบ้ริโภคในครัวเรือน       

แหล่งทาํการประมง  มีแหล่งทาํการประมงบริเวณเกาะเกียง    

 
ภาพที 5  แหล่งทาํการประมงอวนจมปูมาตรการปิดอ่าว ฝังอ่าวไทย 
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4.2 สภาวะทรัพยากรสัตวน์าํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

สัตวน์าํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจประกอบดว้ยปลาผิวนาํ ปลาหนา้ดิน ปลาหมึก กุง้ และ

ปลาเป็ด 

                        - ปลาผิวนาํ   

ปลาผิวนํามากกว่าร้อยละ 90 ถูกจบัโดยเครืองมืออวนลอ้มจบั ซึงประกอบดว้ย

อวนดาํ    อวนล้อมจับปันไฟ และ อวนล้อมซัง ดังนันชนิดของปลาผิวนําทีสําคัญทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะปริมาณทีจบัได้จึงมีการเปลียนแปลงและขึนอยู่กับประเภทของอวนลอ้มจับ เช่น ปลาทู 

ปลาลงั เป็นเป้าหมายของอวนดาํ ปลาลงั ปลาสีกุนบงั  ปลาหลงัเขียว ปลาโอ ปลาหางแข็ง เป็นเป้าหมาย

ของอวนลอ้มจบัปันไฟ และ อวนลอ้มซัง ทังนีชนิดสัตวน์าํจะไม่แตกต่างกนั แต่ปริมาณทีจบัไดจ้าก

อวนลอ้มจบัแต่ละประเภทจะแตกต่างกนั เมือพิจารณาถึงช่วงเวลาต่างๆของการใช้มาตราการฯ 

พบว่า ในช่วงก่อนปิดอ่าว ปลาทูถูกจบัไดม้ากจากอวนดาํ  รองลงมาคือ อวนลอ้มจบัปันไฟ ส่วนอวน

ซงัจบัปลาลงั ปลาสีกุนบงั และปลาทูแขก ได้มาก ช่วงปิดอ่าว อวนดาํยงัคงจบัปลาทูไดม้ากกว่าอวน

อืนๆแต่เปอร์เซ็นของปริมาณการจบัจะลดลง ซึงเป็นไปในทาํนองเดียวกับอวนอวนล้อมจบัปันไฟ 

และ อวนลอ้มซงั แต่เปอร์เซ็นของปลาทูในอวนทงัสองประเภทจะตาํมาก  สาํหรับหลงัปิดอา่วปริมาณ

การจบัปลาทูก็เพิมขึนและมีลกัษณะเช่นเดียวกบั ช่วงก่อนปิดอ่าว ของอวนดาํ อวนลอ้มจบัปันไฟ และ 

อวนลอ้มซัง (ตารางที ) ทงันีมีขอ้สังเกตทีพบความแตกต่างระหว่างฝังทะเลอนัดามนั และ ฝังอ่าว

ไทยคือ อวนดาํ ชาวประมงใช้ทาํการประมงน้อยลงทางฝังอนัดามนั และมีแนวโน้มของการใช้อวน

ลอ้มจบัปันไฟ และ อวนลอ้มซงั เพิมมากขึน 

ปลาผิวนาํทีสาํคญัทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาทู ปลาลงั ปลาสีกุนบงั ปลาหลงัเขียว ถูกจบั

ไดน้อ้ยมากจากอวนลากคู่ อยา่งไรก็ตามอจาจะมีความผดิพลาดของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเนืองจาก

ปริมาณการจบัปลาผิวนาํมีค่านอ้ยมาก (ตารางที ) 

นอกจาก นีปลาผิวนาํทีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจมากทีสุดทางฝังอ่าวไทย ซึงไดแ้ก่ 

ปลาทู  ถูกจบัโดยเครืองมือ อวนลอ้มติดตา และอวนลอยปลาทู สําหรับอวนลอ้มติดตา ไม่มีขอ้มูลใน

ช่วงเวลาของการศึกษาครังนี  ส่วนอวนลอยปลาทูมีขอ้มูลเฉพาะอวนยลอยปลาทูทีใช้ทาํการประมง

กบัเรือทีมีขนาดความยาวมากกว่า 14 เมตร ซึงพบว่าสามารถจบัปลาทูไดม้ากในช่วงก่อนปิดอ่าวคิด

เป็นร้อยละ 72.4  60 .2 ในปี 2537-2538  รองลงมาคือช่วงปิดอ่าว คิดเป็นร้อยละ 63.9 ในปี 2537 และ

น้อยทีสุดหลังปิดอ่าวคิดเป็นร้อยละ 37.8 ในปี 2537 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามอวนลอยปลาทูเป็น

เครืองมือทีกาํลงัมีปัญหามากในปัจจุบนันี เนืองจากชาวประมงไดด้ดัแปลงวิธีทาํการประมง และ เพิม

ความยาวของอวนใหม้ากขึน หรือทีเรียกวา่ อวนช◌อ็ต  
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                   - ปลาหนา้ดิน 

เป็นชนิดสัตวน์าํทีคงความสําคญัคือเป็นองค์ประกอบของชนิดสัตว์นาํอนัดับหนึงของ

เครืองมืออวนลาก แต่เนืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของเครืองมืออวนลากซึงมีขอ้มูลปี 2538 รวมทงั

มีขอ้มูลเฉพาะ อวนลากแคะ และอวนลากคู่ สาํหรับอวนลากแคะมีเป้าหมายเพือทาํการประมงกุง้ทะเล 

และ ปลาหนา้ดิน   ลากคู่ทาํการประมง ปลาหนา้ดนิ ปลาผิวนาํ ปลาหมึก และปลาเป็ด 

ชนิดของปลาหน้าดินทีสําคญัทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างน้อยมาก กบัทางฝังทะเล

อนัดามนั แต่ปริมาณการจบัจะแตกต่างกัน ประกอบด้วย ปลาปากคม ปลาทรายแดง ปลาจวด และ 

ปลาแพะ ชนิดของสัตวน์าํเหล่านีไม่ไดแ้ตกต่างจากองค์ประกอบของปลาหนา้ดินในอดีตมากนกั แต่

ทีแตกต่างกนัอย่างชดัเจนคือขนาดทีเลก็ลงอยา่งมากในปัจจุบนันี 

ปลาปากคม ปลาทรายแดง และ ปลาแพะ ถูกจบัไดม้ากในช่วงก่อนปิดอ่าวและหลงัจาก

ปิดอ่าว ทงันีสามารถกล่าวไดว้่ามาตราการอนุรักษฯ์ทางฝังอา่วไทยชาวประมงอวนลากไดป้ฎิบตัิตาม

ในระดบัทีดี    

 

 - สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 

กุง้ เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุดของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกว่า  เมตร ทีทาํการ

ประมงในเวลากลางคืนประกอบดว้ย กุง้กุลาลาย กุง้แชบ๊วย และกุง้ตะกาด จากการศึกษาพบวา่กุง้จะถูก

จบัไดม้ากในช่วงก่อนมาตรการฯ และ   ช่วงหลงัมาตราการฯ ส่วนช่วงมาตรการถูกจบัไดน้้อย 

นอกจากนีอวนลอยกุง้สามชนัสามารถใช้จบักุง้ไดเ้ช่นเดียวกนั ใชจ้บักุง้แชบ๊วย เป็นเป้าหมายหลกั 

ซึงปริมาณการจบัขึนอยูก่บัฤดูกาล 

ปลาหมึก เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของอวนลาก แต่จากขอ้มูลปริมาณทีจบัมีค่านอ้ยซึง

แตกต่างจากฝังอนัดามนัทีมีปริมาณการจบัมากจากอวนลาก อยา่งไรก็ตามฝังอ่าวไทยมีเรือไดปลาหมึก

ซึงมีเป้าหมายเพือจบัปลาหมึกกลว้ย และจบัไดป้ริมาณมาก  

ปูมา้ ถูกจบัไดม้ากจากลอปป ูและ อวนจมปู ชาวประมงไดด้ดัแปลงโดยการใชล้อบปู ทาํ

การประมงกบัเรือขนาดใหญ่ ทาํให้มีจาํนวนลอบมากขึนและออกไปทาํการประมงในทีนาํลึกเพิมขึน 

มีผลทาํใหบ้างครังลอบปูขนาดใหญ่มีปํญหาเกียวกบัแหล่ งทาํการประมงกบัเรืออวนลากคู่      

ปลาเป็ด เป็นกลุ่มสัตวน์าํทีถูกจบัได้มากในทุกช่วงของมาตรการฯ หรือตลอดเวลาของ

การทาํประทงอวนลากซึงสอดคลอ้งกบัการประมงอวนลากทางฝังทะเลอนัดามนั และส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยลูกสัตว์นําทีสําคญัทางเศรษฐกิจ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า  เมตรจบัปลาเป็ด

ได้มากทุกช่วงของมาตราการฯคือระหว่างร้อยละ 35.2 -72.9 สําหรับอวนลากคู ่น่าจะจบัปลาเป็ดได้

มากกว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า  เมตรและองค์ประกอบส่วนใหญ่คือสัตวน์าํ  ขนาด

เล็กทีสําคญัทางเศรษฐกิจซึงไดแ้ก่ ปลาหนา้ดิน ปลาผิวนาํ แต่เนืองจากขอ้มูลทีไดจ้ากากรศึกษาในครัง

นีอาจจะมีความคลาดเคลือนทาํให้ไม่สามารถกล่าวไดอ้ย่างชดัเจน เนืองจากปลาเป็ดเป็นองค์ประกอบ
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ส่วนใหญ่ของสัตว์นาํจากเรืออวนลาก ดังนันการลดความหนาแน่นของการทาํประมง (การลงแรงงาน

ประมง หรือจาํนวนเรือประมง) ก็จะช่วยลดปริมาณการจบัปลาเป็ดหรือสัตวน์าํเศรษฐกิจขนาดเล็กได ้

 

5. การเปลยีนแปลงแหล่งทําการประมงของเครืองมือประมงพาณิชย์และพืนบ้าน 

5.1 เครืองมือประมงพาณิชย์ 

                         - อวนลาก 

อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดนอ้ยกวา่  เมตร มีแหล่งทาํการประมงส่วนใหญ่อยู่ในเขต

จงัหวดัชุมพร และ ประจวบคีรีขนัธ์  ซึงอยู่ในเขตมาตราการฯดงันนัจึง พบวา่อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด

นอ้ยกวา่  เมตรไม่มีการเปลียนแปลงแหล่งทาํการประมง ไม่ว่าช่วงใดๆของมาตราการฯ 

อวนลากคู่ มีแหล่งทาํการประมงกระจายอยู่ทวัไปในเขตจงัหวดั ชุมพร สุราษร์ธานี 

และ ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าเรืออวนลากคู่ ทําการประมงในบริเวณกว้าง และการเปลียนแปลง

ค่อนข้างคลอ้ยตามกับมาตราการอนุรักษ์ฯ คือเมือ ช่วงปิดอ่าวและหลังปิดอ่าวก็ทาํการประมงอยู่

หนาแน่นนอกเขตมาตราการฯ ส่วนช่วงปกติและก่อนปิดอ่าวก็ทาํการประมงอยู่ท ัวไปนอกเขต

มาตรการฯ ซึงเขา้ไปถึงเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  อย่างไรก็ตามในช่วงหลงัเปิดอ่าวอาจจะมีการ

เขา้ไปทาํการประมงบา้งเป็นบางครังในเขตมาตราการฯ เพือจบัปลาผิวนาํ 

            - อวนลอ้มจบั 

อวนลอ้มจบัปันไฟ อวนดาํ และ อวนลอ้มซงั มีแหล่งทาํการประมงกระจายอยูท่วัไป 

ในเขตจงัหวดัชุมพร สุราษร์ธานี และ ประจวบคีรีขนัธ์ มีการเปลียแปลงแหล่งทาํการประมงคือในช่วง

ปิดอา่วจะไม่ทาํการประมงภายในเขตมาตราการฯ แต่หลงัจากเปิดอา่วก็กลบัเขา้ไปทาํการประมงใน

เขตมาตราการฯ และกระจายไปตามจงัหวดัต่างๆตามปกติ  

5.2 เครืองมือประมงทะเลพืนบ้าน 

มีแหล่งทําการประมงกระจายอยู่ท ัวไปในเขตจังหวัดชุมพร สุราษร์ธานี  และ 

ประจวบคีรีขันธ์ และอยู่ภายในเขตมาตราการอนุรักษ์ฯ ดังนันจึงกล่าวไดว้่าไม่มีการเปลียนแปลง

แหล่งทาํการประมงไม่วา่ช่วงใดๆ ของมาตราการฯ 

 

6. ผลกระทบของมาตราการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นําต่อทรัพยากรและการทําประมงของเครืองมือ

ประมงพาณิชย์และเครืองมือพืนบ้าน 

มาตราการอนุรักษฯ์มีผลกระทบต่อการประมงและทรัพยากรสัตวน์าํดงันี 

6.1 เครืองมือประมงพานิชย ์

- การประมง  

      การลงแรงประมงของเครืองมืออวนลากทุกประเภทและอวนลอ้มจบัปันไฟลดลง

ในช่วงมาตราการฯ 
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การยา้ยแหล่งทาํการประมง ของเรืออวนลากและอวนลอ้มจบั ตามช่วงระเวลาของ

มาตราการฯ ซึงอาจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปทาํการประมงในระยะทางทีไกลกวา่เดิมมากขึน

ทาํให้มีค่าใชจ่้ายเพมิมากขึนตามไป 

เรือประมงทีได้รับผลกระทบทางลบคืออวนลากคู่  และอวนล้อมจับ ซึงจะไม่

สามารถเขา้ไปทาํการประมงในเขตมาตราการฯ  ส่วนอวนลากแผน่ตะเฆข่นาดนอ้ยกวา่  เมตรไดรั้บ

ผลระทบทางบวกคือสามารถทาํการประมงไดต้ามปกติไม่วา่ช่วงใด ในช่วงมาตราการฯ  

ปริมาณการจบัสัตวน์าํ ในช่วงมาตราการฯปริมาณการจบัสัตวน์าํโดยส่วนใหญ่มีค่า

ตาํกว่าในช่วงปกติ ช่วงก่อนมาตราการฯ และช่วงหลงัมาตราการฯ อย่างไรก็ตามสัตวน์ําทีถูกนาํขึนมา

ใชต้ลอดเวลาคือปลาหนา้ดิน และสัตวน์าํอืนๆเช่น ปลาหมึก กุง้ และ ปู 

ปริมาณปลาเป็ดทีจบัไดโ้ดเฉพาะจากอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า  เมตร 

ซึงมีปริมาณมากกว่าอวนลากอืนๆ ในทุกช่วงของมาตราการฯ โดยเฉพาะลูกปลาหน้าดินทีมีลกัษณะ

ของการรวมฝงู นอกจากนีในช่วงมาตราการฯก็จะจบัลูกปลาผิวนาํไดเ้ช่นเดียวกนั  

- ทรัพยากร 

ทรัพยากรสัตวน์าํทีได้รับผลกระทบมากคือ กลุ่มปลาผิวนาํ กลุ่มปลาหน้าดิน และ 

กลุ่มปลาเป็ด ทงันีเรืออวนลากทุกประเภทจบัปลาํหน้าดินและปลาเป็ดไดใ้นทุกช่วงของมาตราการฯ 

โดยปลาผิวนําเศรษฐกิจขนาดเล็กถูกจับได้มากจากอวนลากคู่ช่วงระหว่าง และ หลังมาตราการฯ 

นอกจากนียงัพบว่า พ่อ แม่พนัธ◌ุ◌์ ปลาทู ถูกจบัได้มากจากอวนลอยปลาทู ซึงดัดแปลงวิธีทาํการ

ประมงในรูปแบบทีเรียกว่า อวนช๊อต 

ปลาหมึกถูกนาํมาใชม้ากในทุกช่วงของมาตราการทงัจากอวนลากและอวนลอ้มจบั

ปันไฟ 

ทรัพยากรสัตวน์าํทุกประเภท ถูกนาํขึนมาใช้ประโยชน์ลดลงในช่วงมาตราการฯ 

แต่ หลงัจากการเปิดใหท้าํการประมงตามปกติทรัพยากรสัตวน์าํก็จะถูกจบัอยา่งไม่มีความระมดัระวงั 

 

6.2 เครืองมือประมงทะเลพืนบา้น 

มาตรการอนุรักษฯ์ ทางฝังทะเลอ่าวไทยมีผลกระทบต่อการประมงทะเลพืนบา้นนอ้ย

มาก ซึงโดยทวัๆ ไปสามารถกว่าไดว้า่มาตรการฯมีผลในทางบวกกบัการประมงทะเลพืนบา้นกล่าวคือ

มีแหล่งทาํการประมงเพิมมากขึน  มีสัตวน์าํใหจ้บัเพิมมากขึน  ยกเวน้อวนลอ้มติดปลาทูซึงห้ามทาํการ

ประมงในช่วงมาตราการฯ  

อย่างไรก็ตามเนืองจากพืนทีเขตมาตราการฯ ครอบคลุมพืนทีในทะเลมากมาย

ประกอบกับเรือ ประมงขนาดใหญ่ไม่สามารถทําการประมงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นข้อ

สันนิษฐานว่า ชาวประมงพืนบา้นได้พยายามดดัแปลงเครืองมือทาํการประมงเพือให้จับสัตว์นาํให้

ไดม้ากทีสุด ประกอบกับการใชช่้องว่างของกฎหมายเพือให้ได้ประโยชน์กับการทาํประมงประเภท
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นนัๆ และทีสําคญัทีสุดคือชาวประมง โดยทวัไปรับทราบ และยอมรับกนัว่าภายในเขตมาตรการฯ เป็น

แหล่งทีอยู่อาศยั วางไข่ และเลียงตวัอ่อนของปลาผิวนําทีสําคญัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยงิ ปลาทู  

ดังนัน ในขณะทีเครืองมืออืนๆ ถูกห้ามทาํการประมง ทาํให้เครืองมือประมงพืนบา้นทีไดด้ัดแปลงมี

โอกาสจบัสัตวน์าํในช่วงเวลาดงักล่าวใหไ้ดป้ริมาณมาก      
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รหัสทะเบียนวิจัย              

                                                                                                                             

สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
  

อาํนวย  คงพรหม๑* ภัคจุฑา  เขมากรณ์๒  และ สมใจ เวชประสิทธิ๒ 
๑ ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลฝังอนัดามนั (ภเูก็ต)  

๒ ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 
บทคัดย่อ 

 
ศึกษาสภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก โดยเก็บขอ้มูลจาก

เครืองมือประมงไซนงั และโพงพาง  ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2547 พบว่าการทาํการ

ประมงไซนังและโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จบักุ้งตะกาดได ้5 ชนิด คือ กุ้งตะกาด

ช นิ ด  Metapenaeus affinis กุ ้ งต ะ ก าดก รี จุ ด  (M. ensis) กุ้ งต ะ ก าด ข าว (M. moyebi) กุ้ งข าว  (M. 

lysianassa)  กุง้หลงัไข่ (M. brevicornis) โดยทีความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวเหยียดกบันาํหนักของ

กุ้งตะกาดขาว (TL 41.37-95.47 มิลลิเมตร)  คือ W  = 0.0000036 TL 3.159  มีสมการการเติบโตของ 

von Bertalanffy คือ Lt = 13.10 (1-e-1.45(t+0.0017)) และมีค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) เท่ากบั 9.96 ต่อ

ปี ค่าสัมประสิทธิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.91 ต่อปี และ ค่าสัมประสิทธิการตายเนืองจาก

การประมง (F) เท่ากับ 7.05  ต่อปี จํานวนประชากรกุ ้งตะกาดทีเข้ามาทดแทนทีบริเวณทะเลสาบ

สงขลาตอนนอก ทีความยาว 3.75 เซนติเมตร มีจาํนวนเท่ากับ 217,466,431 ตวั  มีศกัยก์ารผลิตเท่ากับ 

227.98 ตนั  และมูลค่าสูงสุดเท่ากบั 11.19 ลา้นบาท เมือลดปริมาณการลงแรงประมงลงร้อยละ 40 และ

60  จากปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2547  ตามลาํดบั 

 
คําสําคัญ: การประเมินสภาวะทรัพยากร   ทะเลสาบสงขลาตอนนอก  กุง้ตะกาด 

* ผูรั้บผิดชอบ : ๗๗  ม.7  ต. วิชิต  อ. เมือง จ. ภเูก็ต  ๘๓๐๐๐ โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๓๘- ๔๐   

                          e-mail : akongprom@yahoo.com 
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Status of Metapenaeus Resources  in the outer Songkhla  lake 

 

Amnuay kongprom1* Pakjata   Khaemakorn2  and Somjai Veshpra-sit2 

1Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
2 Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

 

Abstract 

 

  Studies on status of Metapenaeus resources in the outer Songkhla lake was conducted 

by collecting data from trap and set net during January to December 2004. The Metapenaeus 

resources caught by traps and set net were Metapenaeus affinis, M. ensis, M. moyebi, M. lysianassa 

and M. brevicornis Length-weight relationship of M. moyebi  was W  = 0.0000036 TL 3.159 . The von 

Bertalanffy growth equation was expressed in equation Lt= 13.10 (1-e-1.45(t+0.0017)). Total mortality 

coefficient (Z), natural mortality coefficient (M)  and fishing mortality coefficient (F)  were 9.96, 2.91 

and 7.05 per year, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) and maximum sustainable 

economic yield (MEY) of M. moyebi were 227.98  tons and 11.19 million baht at 0.6 and 0.4 of 

relative fishing effort level, respectively.  

 

Keywords : stock assessment, outer songkhla lake, Metapenaeus 

*Corresponding author: 77 Moo 7, Vichit Sub District, Maung District, Phuket Province 83000,  
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คํานํา 
ทะเลสาบสงขลาตงัอยู่ในเขตจงัหวดัสงขลา จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัพทัลุง 

อยู่ในตาํแหน่งระหว่างเส้นรุ้ง 7 องศา 08 ลิปดา ถึง 7 องศา 50 ลิบดาเหนือ และเส้นแวง 100 องสา 
7 ลิปดา ถึง 100 องศา 37 ลิบดาตะวนัออก มีพืนทีทังหมดประมาณ 1,040 ตารางกิโลเมตร แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ ทะเลน้อย ทะเลหลวง และทะเลสาบตอนนอก สําหรับทะเลสาบตอนนอกนนั

จะเริมนับจากปากทะเลสาบที ตาํบลหัวเขา เขา้ไปในทะเลสาบจนถึงบา้นปากจ่า อาํเภอควนเนียง มี

พืนทีประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร ระดบัความลึกนาํโดยเฉลีย 1.5 เมตร สภาพของนาํเป็นนาํกร่อย

และเค็ม ความเค็มของนาํอยู่ในช่วง -  ส่วนในพนัส่วน เนืองจากทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็น

บริเวณทีติดต่อกบัทะเลโดยตรง จึงไดรั้บอิทธิพลของนาํเคม็และนาํขนึนาํลง ตลอดจนอิทธิพลของนาํ

จืดในช่วงฤดนูาํหลาก ทาํใหท้ะเลสาบตอนนอกมีพนัธ์สัตวน์าํหลากหลายทงัสัตวน์าํเคม็ สัตวน์าํกร่อย 
และสัตว์นําจืด จากการศึกษาชนิดของสัตว์นําในทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วยลอบยืน พบว่า

ประกอบดว้ย ปลา 61 ชนิด ( . %) กุง้ 11 ชนิด ( . %) ปู 6 ชนิด (0.24%) กงัตกัแตน 2 ชนิด 
( . %) และหมึก 2 ชนิด ( . %)โดยชนิดกุ้งทีพบมากได้แก่ กุ้งตะกาดหางแดง (Metapeneaus  

ensis) กุง้ตะกาดขาว (M. moyebi) กุง้ขาว (M. lysianassa) (จนัทนา, 2545) 
การเปลียนแปลงชนิดและปริมาณของทรัพยากรสัตวน์ําในทะเลสาบสงขลามีสาเหตุมา

จากปัจจยัหลกั 2 ประการ คือ ภาวะสมดุลยต์ามธรรมชาติและจากผลกระทาํของมนุษย ์(องัสุนียแ์ละ

คณะ,  2539)  จากการประเมินจากผลผลิตทรัพยากรสัตวน์าํในทะเลสาบสงขลาตอนนอกและทะเล

หลวง เมือปี 2529 ของ อาํพนัและคณะ ( ) พบว่ามีผลผลิตขนัตน้ 5,444.55 ตนั/ปี   ขณะที สิริ 
และคณะ (2529) ได้ประเมินจากเครืองมือทําการประมง 7 ชนิด  พบสัตว์นําถูกนําขึนมาใช้

ประโยชน์ , .  ตนั/ปี   จากการศึกษาของเสาวภา และคณะ (2537) พบว่าสัตวน์าํในทะเลสาบ

สงขลาบางชนิดเท่านันทีมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับปริมาณแพลงก์ตอนพืช สัตว์นํา

ประเภทกุ ้งและปลาพบว่ามีทังทีอยู่ประจาํ (resident) และเขา้มาชวัคราว (migrant)  จากการศึกษา

ขององัสุนีย ์และคณะ (2539) พบว่า ผลรวมการจบัสัตวน์าํจากทะเลสาบสงขลาทีประเมินจากการใช้

เครืองมือทาํการประมง 15 ชนิด ไดท้งัสิน 9,634.2 ตนั/ปี 

ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นแหล่งทาํประมงกุง้ทีสําคญั มีเครืองมือประมงหลายชนิด

ดว้ยกนัเครืองมือแต่ละชนิดมีจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ไซนัง ข่ายกุง้ และโพงพาง ทาํให้ปริมาณการจบักุ้ง

ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มกุ ้งตะกาดซึงเป็นองค์ประกอบหลักของผลจับ สภาวการณ์ดังกล่าวจาํเป็น

จะตอ้งมีการจดัการทีถูกตอ้งและเหมาะสม การศึกษาเกียวกบัสภาวะทรัพยากรกุง้ตะกาดในทะเลสาบ

สงขลาตอนนอกยงัมีนอ้ย ไม่เพียงพอทีจะนาํไปกาํหนดแนวทางในการจดัการทรัพยากรกุง้ตะกาด จึง

มีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งเร่งดาํเนินการศึกษาสภาวะทรัพยากรกุง้ตะกาดในทะเลสาบสงขลาตอน

นอก เพือทีจะนําผลการศึกษาไปกาํหนดแนวทางในการจัดการทรัพยากรกุ ้งตะกาดให้มีการใช้

ประโยชน์สูงสุดและยงัยนื 
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วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาองคป์ระกอบชนิดของกุง้ตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวกบันาํหนกักุง้ตะกาดขาว 

3. เพือประมาณค่าพารามิเตอร์ดา้นพลวตัประชากรของกุง้ตะกาดขาวบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  

4. เพือประเมินศกัยก์ารผลิต และการลงแรงประมงทเีหมาะสมในการทาํการประมงกุง้ตะกาดบริเวณ

ทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
 

วิธีดําเนินการ 

 . พืนทีและระยะเวลาดําเนินการ  
เก็บขอ้มูลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ซึงกาํหนดพืนทีตงัแต่บริเวณปากทะเลสาบ

สงขลาถึงบริเวณร่องนาํตาํบลปากรอ โดยเก็บขอ้มูลจากเครืองมือโพงพางทีจุดเก็บตวัอยา่ง ST1 และ

ST2 เครืองมือไซนงัจากจุดเก็บตวัอยา่ง ST3  ST4  ST5  ST6  ST7 และST8 ระหว่างเดือน มกราคม – 

ธนัวาคม 2547 

 
 
ภาพที  จุดเก็บตวัอยา่งกุง้ตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2547 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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2.  สุ่มตวัอยา่งกุง้จากเครืองมือประมงไซนงัและโพงพาง เป็นประจาํทุกเดือนตามจุดที

กาํหนด นาํตวัอยา่งกุง้ไปจาํแนกชนิดโดยอา้งอิงจาก Carpenter and Niem (1998) บนัทึกความยาว

เหยยีด (เซนติเมตร) และชงันาํหนกั (กรัม)  

2.2 รวบรวมขอ้มูลปริมาณการจบัของกลุ่มกุง้ตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
(ภาคผนวกที 1) (สถาบนัวิจยัสัตวน์าํชายฝัง, ติดต่อส่วนตวั)  
 

3.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 3.1 วิเคราะห์หาองคป์ระกอบชนิดของกุง้ตะกาดในรูปของร้อยละต่อปริมาณการจบักุง้

ตะกาดทงัหมด 

3.2 หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวเหยยีด (TL) กบันาํหนกั (W) ของกุง้ตะกาดขาว 

นาํขอ้มูลความยาวเหยยีดและนาํหนกัของกุง้ตะกาดขาว มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

ตามสมการความสัมพนัธ์ของ Bertalanffy ดงัสมการ  
 

                              
bqTLW       

 

เมือ  W  = นาํหนกั (กรัม) 

  TL = ความยาว (มิลลิเมตร) 

  q  =  ค่าคงทีเกียวกบัความถ่วงจาํเพาะ 

  b  = ค่าคงทีเกียวขอ้งกบัการเติบโต 

 3.3  คาํนวณหาจาํนวนกุง้ตะกาดขาวทีถูกจบัในแต่ละอนัตรภาคชัน จาํแนกตามเดือน และ

รอบปี 

       การศึกษาครังนีใชอ้งคป์ระกอบความยาวของกุง้ตะกาดขาว (Metapeneaus moyebi) 
เป็นตวัแทนในการศึกษาเนืองจาก มีสัดส่วนขององคป์ระกอบมากทีสุด โดยมีขนัตอนในการเตรียม

ขอ้มูลดงันี 
3.3.1 คาํนวณหานาํหนกัเฉลียต่อตวัของกุง้ตะกาดขาวในแตล่ะอนัตรภาคชนั โดยใช้

สมการความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวเหยยีดกบันาํหนกัทีไดจ้ากการศึกษาในครังนี 

 
b

ii Lqw          

เมือ  iw  = นาํหนกัเฉลียต่อตวัของกุง้ตะกาดขาวในอนัตรภาคชนัที i (กรัม) 

  iL  = ความยาวกึงกลางอนัตรภาคชนัที i (มิลลิเมตร) 
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  q, b  = ค่าคงที 

3.3.2  คาํนวณหานาํหนกัทงัหมดของกุง้ตะกาดขาวทีถูกจบัในแต่ละอนัตรภาคชนั

ดว้ยสมการ 

                       S
wf

wfT k

i
ii

ii
i 







1

)(
     

เมือ  Ti   = นาํหนกัทงัหมดของกุง้ตะกาดขาวทีถูกจบัในอนัตรภาคชนัที i (กรัม) 

  iw  = นาํหนกัเฉลียต่อตวัของกุง้ตะกาดขาวอนัตรภาคชนัที i (กรัม)  

  fi = จาํนวนกุง้ตะกาดขาวตวัอย่างในอนัตรภาคชนัที i 

  S = ปริมาณการจบักุง้ตะกาดขาวทงัหมด (กรัม) 

  i = อนัตรภาคชนัทีมีค่าตงัแต ่1, 2, 3,….k 

3.3.3  คาํนวณหาจาํนวนกุง้ตะกาดขาวทงัหมดทีถูกจบัในแต่ละอนัตรภาคชนั ดว้ย

สมการ 

             
i

i
i w

Tn             

เมือ  ni =  จาํนวนกุง้ตะกาดขาวทีถูกจบัในอนัตรภาคชนัที i 

3.3.4  คาํนวณหาจาํนวนกุง้ตะกาดขาวทงัหมดในรอบปีทีถูกจบัในแต่ละอนัตรภาคชนั 

              


j

m
imi NQ

1
,

        

 เมือ  Qi = จาํนวนกุง้ตะกาดขาวทงัหมดในช่วงความยาว i 

imN ,  = จาํนวนกุง้ตะกาดขาวในช่วงความยาว i ในเดือน m 

m = จาํนวนเดือนมีค่า 1,2,3,……j 

 
3.4 ประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโต 

  นาํขอ้มูลการแจกแจงความถีตามขนาดความยาวในแต่ละเดือนของกุง้ตะกาดขาว มา

หาค่าความยาวสูงสุด (L) และสัมประสิทธิของการเติบโต (K) ดว้ยวิธี ELEFAN-I จากชุดโปรแกรม

สาํเร็จรูป FAO-ICLARM Stock Assessment Tool (FiSAT) (Gayanilo et  al, 1994) 

3.5  ประมาณค่าพารามิเตอร์การตาย 
         3.5.1 ค่าสัมประสิทธิการตายรวม (total mortality coefficient : z) 
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                 นาํขอ้มูลการแจกแจงความถีตามความยาวของผลจบักุง้ตะกาดขาวในรอบปี

มาทาํการวเิคราะห์โดยวิธี length converted catch curve จากชุดโปรแกรมสาํเร็จรูป FAO-ICLARM 

Stock Assessment Tool (FiSAT) (Gayanilo et  al, 1994) 

          3. .   ค่าสัมประสิทธิการตายโดยธรรมชาติ (natural mortality coefficient : M) 

          ประมาณค่าสัมประสิทธิการตายโดยธรรมชาติ (M)โดยใชสู้ตร Pauly’s empirical 

formula (Sparre and Venema, 1992) ดงัสมการ 

   M = -0.0152-0.279ln(L) + 0.6543ln(K) + 0.463ln(T)    

       3.5.3  ค่าสัมประสิทธิการตายเนืองจากการประมง (fishing mortality 

coefficient :F)  
         โดยคาํนวณจากผลต่างของค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) กบัค่า

สัมประสิทธิการตายโดยธรรมชาติ (M) ดงัสมการ   

                  F = Z - M         
3.6  จาํนวนประชากรกุง้ตะกาดทีเขา้มาทดแทนที  

        วิเคราะห์หาจาํนวนประชากรกุง้ตะกาดทีเข้ามาทดแทนทีจากขอ้มูลผลจบัในแต่ละ

ช่วงความยาวในรอบหนึงปีโดยใชวิ้ธีของ Jones (1984, อา้งตาม (Sparre and Venema, 1992) ทีเรียกว่า 

length-based cohort analysis จาก ชุดโป รแกรมสํ าเร็จรูป  FAO-ICLARM Stock Assessment Tool 

(FiSAT) (Gayanilo et  al, 1994) 
3.7 การทาํนายผลผลิตกุง้ตะกาด   

        ทาํนายผลผลิตทางการประมงของกุ ้งตะกาดเมือมีการเปลียนแปลงการลงแรงงาน

ประมง โดยใช้แบบจําลองของ Thompson and Bell ที เรียกว่า length-based Thompson and Bell 

analysis (Sparre and Venema, 1992) ซึงจะใช้ฐานขอ้มูลความยาวคาํนวณร่วมกบัค่าสัมประสิทธิการ

ตายเนืองจากการประมง จาํนวนสัตวน์าํทดแทนที ค่านาํหนกั ราคาสัตวน์าํ แยกตามกลุ่มอายุหรือกลุ่ม

ความยาว ในการทํานายผลผลิต และมูลค่า เมือเปลียนแปลงปริมาณการลงแรงประมง โดยจะ

กาํหนดให้การลงแรงประมงในปีทีนาํขอ้มูลมาใชม้ีค่า F-factor เท่ากบั 1 ถา้หาก F-factor มีค่าตาํกวา่ 1 

แสดงว่าการลงแรงประมงนอ้ยกว่าการลงแรงงานประมงในปีทีนาํขอ้มูลมาใช ้ในทางกลบักนัถา้หาก 

F-factor มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการลงแรงประมงมากกว่าการลงแรงประมงในปีทีนาํขอ้มูลมาใช ้ผล

การเปลียนแปลง F-factor จะทาํให้ไดจุ้ดทีให้ผลผลิตสูงสุดเรียกจุดนีว่า จุดผลผลิตสูงสุดอย่างยงัยืน 

(MSY) และจุดทีใหมู้ลค่าสูงสุด เรียกวา่จุดผลผลิตสูงสุดเชิงเศรษฐศาสตร์ (MEY)   
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ผลการศึกษา 

 
1. องค์ประกอบชนิดของกุ้งตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

1.1 ไซนงั  ผลจับจากไซนังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกพบกุ้งตะกาด 5 ชนิด

ด้วยกัน ได้แก่ กุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis พบมากในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และ

มกราคม มีองค์ประกอบร้อยละ 40.39, 35.66 และ34.55 ตามลาํดับ กุ ้งตะกาดกรีจุด (M. ensis) พบ

สูงสุดในเดือนมกราคม  มีองค์ประกอบร้อยละ 22.81 รองลงมาเดือนธนัวาคมร้อยละ 19.50 และพบ

ตําสุดในเดือนพฤศจิกายนร้อยละ 0.47 กุ้งขาว (M. lysianassa) พบสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์  มี

องคป์ระกอบร้อยละ 29.23 รองลงมาเดือนธนัวาคมร้อยละ 18.39 และพบตาํสุดในเดือนพฤศจิกายนร้อย

ละ 0.09 กุ ้งตะกาดขาว (M. moyebi) พบมากเกือบทุกเดือนยกเวน้เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพนัธ์ 

เดือนทีพบมากทีสุดคือเดือนพฤศจิกายนมีองค์ประกอบร้อยละ 99.22 รองลงมาเดือนตุลาคมร้อยละ 

93.99 และพบน้อยสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ มีองค์ประกอบร้อยละ 20.86  กุ้งหลงัไข่ (M. brevicornis) 

พบสูงสุดในเดือนเมษายนมีองค์ประกอบร้อยละ 15.30  และพบน้อยมากในระหว่างเดือนกรกฎาคม 

ถึง ธนัวาคม (ตารางที1) 

 

ตารางที   องคป์ระกอบชนิด (%) ของกุง้ตะกาดจากไซนังบริเวณทะเลสาบตอนนอก พ.ศ. 2547 

 

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

Metapenaeus  affinis 34.35 40.39 6.70 34.59 35.66 14.86 7.18 21.61 16.26 2.56 0.14 0.00

M.  ensis 22.80 7.06 6.64 2.45 9.61 10.54 1.22 0.55 1.18 2.16 0.47 19.50

M.  lysianassa 3.02 29.23 12.60 2.08 1.16 3.01 5.82 10.29 3.66 1.00 0.09 18.39

M.  moyebi 33.60 20.86 59.50 45.58 49.21 67.49 84.44 67.44 78.64 93.99 99.22 62.11

M. brevicornis 6.23 2.46 14.56 15.30 4.36 4.10 1.34 0.11 0.26 0.29 0.08 0.00  
 

1.2 โพงพาง  ผลจับจากโพงพางพบกุ้งตะกาด 5 ชนิด เช่นเดียวกับไซนัง โดยพบกุ้ง

ตะกาดชนิด M.  affinis สูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากบัร้อยละ 64.32 รองลงมาเดือนกุมภาพนัธ์ร้อยละ 

16.66 และไม่พบเลยในเดือนพฤษภาคม พฤศจิกายน และธันวาคม กุ ้งตะกาดกรีจุดพบสูงสุดใน

พฤษภาคมร้อยละ 33.41 รองลงมาเดือนมกราคมร้อยละ 22.93 และไม่พบเลยช่วงเดือนสิงหาคม ถึง

พฤศจิกายน กุง้ขาวพบสูงสุดในเดือนสิงหาคมมีองค์ประกอบร้อยละ 69.18 รองลงมาเดือนธนัวาคม

ร้อยละ 66.83 และไม่พบเลยในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน กุ้งตะกาดขาวพบสูงมากในเดือน

กันยายนถึงพฤศจิกายน มีองค์ประกอบร้อยละ 90.91, 96.96 และ97.40 ตามลาํดบั และพบตาํสุดใน

เดือนธันวาคมร้อยละ 0.51 กุ้งหลังไข่พบสูงสุดในเดือนธันวาคม  มีองค์ประกอบร้อยละ 22.22  

รองลงมาเดือนกุมภาพนัธ์ร้อยละ 13.57 (ตารางที 2) 
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ตารางที 2 องคป์ระกอบชนิด (%) ของกุง้ตะกาดจากโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  พ.ศ.  

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

    Metapenaeus  affinis 4.76 16.66 2.84 64.32 0.00 6.22 10.56 2.37 7.58 2.07 0.00 0.00

    M.  ensis 22.93 16.41 12.48 1.91 33.41 3.24 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10.44

    M.  lysianassa 47.72 0.00 7.31 1.28 0.24 1.08 0.00 69.18 1.52 0.32 0.00 66.83

    M.  moyebi 18.69 53.36 66.35 32.49 65.01 88.38 84.37 28.06 90.91 96.96 97.40 0.51

    M. brevicornis 5.90 13.57 11.02 0.00 1.34 1.08 0.00 0.39 0.00 0.64 2.60 22.22  
 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวกบันําหนักกุ้งตะกาดขาว 

จากขอ้มูลความยาวเหยียด (TL) และนาํหนักตวั (W) ของตวัอย่างกุง้ตะกาดขาวจาํนวน 

172 ตวั มีความยาวเหยียดตงัแต่ 41.37-95.47 มิลลิเมตร นาํมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความ

ยาวเหยียดกบันาํหนกั โดยการวิเคราะห์เส้นถดถอยในรูปสมการเส้นตรงของค่าลอการิธึมของค่าความยาว

เหยียด และนําหนัก  ได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับนําหนักเป็นดังสมการ W  = 

0.0000036 TL 3.159   (ภาพที 2) 
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ภาพที 2   ความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวเหยยีดกบันาํหนักของกุง้ตะกาดขาว บริเวณทะเลสาบสงขลา 

                ตอนนอก  พ.ศ.  

 

3. ค่าพารามิเตอร์ด้านพลวัตประชากรของกุ้งตะกาดขาว 

 

3.1 ค่าพารามิเตอร์การเติบโต 

 จากขอ้มูลการแจกแจงความถีตามขนาดความยาวในแต่ละเดือนของผลจบักุง้ตะกาด

ขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ปี  ประมาณค่าพารามิเตอร์ของการเติบโตตามแบบจาํลองการ
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เจริญเติบโตของ von Bertalanffy ไดค่้าความยาวสูงสุดของชีวิต (L) เท่ากบั 13.10 ซม. และค่า

สัมประสิทธิการเติบโต (K) เท่ากบั   .45 ต่อปี 

 สําหรับค่าอายุสมมติของกุง้ตะกาดขาวเมือความยาวเท่ากบัศูนย ์( t0) จะใชร้ะยะเวลา

ฟักเป็นตัวของกุ ้งตะกาดซึงมีค่าเท่ากับ  ชม. (Kurata and Vanitchkul, 1974 อ้างตาม Dall et al., 

1990) ดงันนัจะไดค่้า t0 เท่ากบั - .  ซึงเมือแทนค่าในสมการการเจริญเติบโตของ von Bertalanffy 

จะได้เส้นโค้งการเติบโตของกุ ้งตะกาดขาวดังสมการ Lt = 13.10 (1-e-1.45(t+0.0017)) และเส้นโค้งการ

เติบโตทีเหมาะสมกบัความถีความยาวกุง้ตะกาดขาว (ภาพที 3) 

3.2  ค่าพารามิเตอร์การตาย 
          จากผลจบัของกุ้งตะกาดขาวในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบปี พ.ศ. 

2547 จํานวน      90  ล ้านตัว มีความยาวระหว่าง  3.75 – 11.25 เซนติเมตร  เมือนํามาประมาณค่า

สัมประสิทธิการตายรวม (Z) ด้วยวิธี Length converted catch curve โดยใช้ค่า K เท่ากับ 1.45 ต่อปี 

และค่า L เท่ากบั 13.10 เซนติเมตร ไดค่้า Z  เท่ากบั 9.96 ต่อปี และประมาณค่าสัมประสิทธิการตาย

โดยธรรมชาติ (M) ดว้ยสูตร Pauly’s empirical formula โดยใช้ค่า K เท่ากบั 1.45 ต่อปี ค่า L เท่ากบั 

13.10 เซนติเมตร และค่าอุณหภูมิผิวนาํเฉลีย .8 C ไดค้่า M เท่ากบั 2.91 ต่อปี และจะทาํให้ได้ ค่า

สัมประสิทธิการตายเนืองจากการประมง (F) เท่ากบั 7.05  ต่อปี 

 

                     

 
          
 

ภาพที 3   เส้นโคง้การเติบโตตามสมการของ von Bertalanffy และโครงสร้างของขอ้มูลความถีขนาด

ความยาวของกุง้ตะกาดขาวบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  พ.ศ.  

4.  ประเมินศักย์การผลติ และการลงแรงประมงทีเหมาะสมในการทําการประมงกุ้งตะกาดบริเวณ

ทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

 

ม.ค.     ก.พ.   มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.    ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค. 
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4.1 จาํนวนประชากรกุง้ตะกาดทีเขา้มาทดแทนที  
 จากจาํนวนผลจบัของแต่ละช่วงความยาวในรอบปี อนัตรภาคชัน .  เซนติเมตร 

นาํมาคาํนวณหาประชากรกุง้ตะกาดในทะเลสาบสงขลาตอนนอก โดยวิธี Jones ’Length-based cohort 

analysis โดยให้ค่า สัดส่วนการใช้ประโยชน์ (F/Z) ในช่วงสุดทา้ยเท่ากบั .60 พบว่ากุง้ตะกาดขนาด

เล็กทีสุดทีเริมเขา้มาทดแทนทีมีความยาว 3.75 เซนติเมตร มีจาํนวนเท่ากบั 217,466,431 ตวั โดยมีค่า

สัมประสิทธิการตายเนืองจากการประมง อยู่ระหว่าง 0.0011-7.51 ต่อปี ทังนีกุ ้งตะกาดความยาว

มากกวา่ 5.75 เซนติเมตร จะถูกจบัมีค่าสัมประสิทธิการตายจากการทาํการประมงมากกวา่ 2 ขึนไป 

4.   ศกัยก์ารผลิตและการลงแรงประมงทีเหมาะสม  

       จากจาํนวนกุ้งตะกาดทีเริมเขา้มาทดแทนทีๆ ความยาว  3.75  เซนติเมตร จาํนวน  

217,466,431 ตวั  ประกอบกบัค่าพารามิเตอร์ของการเติบโต และการตาย จากการศึกษาครังนี  นาํมา

วิเคราะห์หาผลผลิต (yield) และ มูลค่า (value) ของกุ้งตะกาดด้วยวิธี  length-based Thompson and 

Bell analysis พบวา่ใน พ.ศ. 2547 มีผลผลิตเท่ากบั   222.43 ตนั  และมูลค่าเท่ากบั 9.56 ลา้นบาท เมือ

ทดลองปรับเปลียนระดับการลงแรงประมง ในระดับต่างๆ พบว่าผลผลิต และมูลค่าจะมีปริมาณ

เพิมขึน เมือมีการลดระดับการลงแรงประมงตาํกว่าในปีปัจจุบนั โดยผลผลิตจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 

227.98 ตนั เมือลดปริมาณการลงแรงประมงลง 40 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณการลงแรงประมงในปี

ปัจจุบัน และผลมูลค่าจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ  11.19 ล ้านบาท เมือลดปริมาณการลงแรงประมงลง 60 
เปอร์เซ็นตจ์ากปริมาณการลงแรงประมงในปีปัจจุบนั (ภาพที4)  

 

 
 

ภาพที 4   ผลผลิตและมูลค่าของกุง้ตะกาดทีระดบัการลงแรงประมงต่างกนัจากไซนงั และโพงพาง 

บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  พ.ศ.  
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สรุปผลการศึกษา 

 

1. องค์ประกอบชนิดของกุ้งตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

การทาํการประมงไซนังและโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พบกุง้ตะกาด 5 

ชนิด คือ กุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis กุง้ตะกาดกรีจุด (M. ensis) กุง้ตะกาดขาว (M. moyebi) กุง้ขาว 

(M. lysianassa)  กุง้หลงัไข่ (M. brevicornis) 

  

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวกับนําหนักกุ้งตะกาดขาว 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับนําหนักของกุ้งตะกาดขาว (TL 41.37-95.47 

มิลลิเมตร)  คือ  W  = 0.0000036 TL 3.159   

 

3.  ค่าพารามิเตอร์ด้านพลวัตประชากรของกุ้งตะกาดขาว 

       กุ ง้ตะกาดขาวในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก มีสมการการเติบโตของ  von 

Bertalanffy  คือ Lt = 13.10 (1-e-1.45(t+0.0017)) และมีค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) เท่ากบั 9.96 ต่อปี ค่า

สัมประสิทธิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.91 ต่อปี และ ค่าสัมประสิทธิการตายเนืองจากการ

ประมง (F) เท่ากบั 7.05  ต่อปี 

 

4.  ประเมินศักย์การผลติ และการลงแรงประมงทีเหมาะสมในการทําการประมงกุ้งตะกาดบริเวณ

ทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

จาํนวนประชากรกุง้ตะกาดทีเขา้มาทดแทนทีบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ทีความ

ยาว 3.75 เซนติเมตร มีจาํนวนเท่ากบั 217,466,431 ตวั มีศกัยก์ารผลิตเท่ากบั 227.98 ตนั เมือลดปริมาณ

การลงแรงประมงลง 40 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2547 และมีมูลค่าสูงสุดเท่ากบั 

11.19 ล้านบาท เมือลดปริมาณการลงแรงประมงลง 60 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณการลงแรงประมงใน 

พ.ศ. 2547 
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ภาคผนวก  ก 

 

ปริมาณการจบักุง้ตะกาดในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ใน พ.ศ.  

 

เดือน ปริมาณการจบั (กก.) 

มกราคม 7,442.0 

กุมภาพนัธ ์ 49,956.5 

มีนาคม 36,000.0 

เมษายน 18,230.0 

พฤษภาคม 350.0 

มิถุนายน 35,000.0 

กรกฎาคม 17,300.0 

สิงหาคม 16,507.0 

กนัยายน 12,585.0 

ตุลาคม 13,900.0 

พฤศจิกายน 15,000.0 

ธนัวาคม 157.5 

รวม 222,428.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


