ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา)

i

บันทึกจากผูอำนวยการ
ประวัติความเปนมา
หนาที่ความรับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบ
การแบงสวนราชการ
อัตรากำลัง
ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมในรอบป 2554
การใชจายงบประมาณประจำป 2554
รายงานความกาวหนา/ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ในรอบปงบประมาณ 2554
ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาตามแผนแมบทการจัดการ
ประมงทะเลไทย ปงบประมาณ 2554
สถานการณทรัพยากรประมงทะเลบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2554
สถานการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2554
โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลา ปงบประมาณ 2553-54
สรุปผล การติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตสัตวทะเล ป 2554
โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดปตตานีและนราธิวาส
บทคัดยอเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร
ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis
(Richardson, 1848) ในอาวไทย
การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอาวนครศรีธรรมราช
การประมงอวนลอยกุงสามชั้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755)
บริเวณอาวนครศรีธรรมราช
ชนิดและการแพรกระจายของปลาและกุงวัยออนบริเวณอาวนครศรีธรรมราช
ความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาและกุงวัยออนบริเวณเกาะสมุย ถึงเกาะกระ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย
การประมงลอบยืนในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
สภาวะทรัพยากรสัตวน้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจากเครื่องมือประมง
พาณิชยและเครื่องมือประมงพื้นบานในนานน้ำไทย
สภาวะทรัพยากรกุงตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก

หนา
1
2
3
3
4
6
7
12
14
14
37
42
51
75
86
86
88
90
92
94
96
98
98
110
156

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลอ า วไทยตอนล า ง (สงขลา) เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง มีภารกิจ
หลักทางดานการประมงทะเล ในดานการศึกษา สำรวจ วิจัย การพัฒนา และการตรวจสอบรับรอง
แหลงประมงบริเวณพื้นที่อาวไทยตอนลาง เพื่อพัฒนาการประมงทะเลใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
อันจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้นของชาวประมง
“รายงานประจำป 2554”ไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ 2554 ของศูนยฯ
ทั้งในสวนของภารกิจหลักและงานที่ไดรับมอบหมายบรรลุตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว โดยในรายงานมี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด านต า งๆ ทั้ง ทางดา นการบริห ารและงานธุ ร การ งานวิช าการ ได แ ก
งานวิจัยดานการสำรวจและประเมิ นทรัพ ยากรประมงทะเล ดานชีว ประวั ติสั ตว ทะเล และดานการ
พัฒ นาแหลงประมง งานโครงการภายใต แผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย รวมทั้งงานบริการแก
ชาวประมงและผูมีสวนเกี่ยวของ
ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามรายงานฉบับนี้ เกิดจากความรวมมือ รวมแรง รวมใจของ
เจ า หน าที่ ทุ ก ฝ า ย จึ งขอขอบคุ ณ ไว ณ โอกาสนี้ด ว ย และหวั ง เป น อย า งยิ่ ง วา รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป น
ประโยชนต อหนว ยงานต างๆ ของกรมประมง และสวนราชการที่เ กี่ย วข อง ตลอดจนผู สนใจนำไปใช
ประโยชนตอไป

(นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก)
ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
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รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ในปงบประมาณ 2532 กรมประมงไดจัดตั้งศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัด
สงขลา สังกัดกองประมงทะเล ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรมประมงตาม
นโยบายของรัฐบาล และไดมี การเปลี่ยนชื่ อใหม
เป น “ศูน ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลอ า ว
ไทยตอนลาง (สงขลา)” สังกัดสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล กรมประมง
สถานที่ตั้ง: สำนักงาน เลขที่ 79/1 ถนนวิเชียร
ชม ตำบลบ อยาง อำเภอเมื อง จั งหวั ดสงขลา
รหั ส ไป รษ ณี ย 90000 โท รศั พ ท 074312595, 074-325814 โทรสาร 074312495 www.smdec.com
บานพักราชการ : 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. นายวุฒชิ ัย วังคะฮาต
พ.ศ. 2551-2554
6. นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก
พ.ศ.2554-ปจจุบัน

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

1. สำรวจ ศึกษา คนควา ทดลองและวิจัยทรัพยากรประมงทะเล การทำประมง แหลงประมง
และสิ่ งแวดลอ มทางการประมงทะเล เพื่ อประโยชน ในการบริห ารและจั ด การการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรประมงทะเล อยางสูงสุดและยั่งยืน
2. พัฒนาแหลงประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวทะเลไมใหอยูในสภาพเสื่อมโทรม
3. พัฒนาการจัดการประมงชายฝง ใหมีการทำประมงอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมทำลายพันธุ
สัตวน้ำและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบเขตชายฝงทะเลยาว 555 กิโลเมตร บริเวณ 4 จังหวัดภาคใต คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส
รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60,000 ตาราง
กิโลเมตร มีสถานีสำรวจและติดตามสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำ และคุณภาพน้ำ จำนวน 23 สถานี
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รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

การแบงสวนราชการของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ตามลักษณะงาน
และความรับผิดชอบ ดังนี้

นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก
ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

นางสุปรีญา พันธุรัตน
หัวหนางานธุรการ

นายสมชาย วิบุญพันธ
หัวหนากลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล

นายวิรัตน สนิทมัจโร
หัวหนากลุมงานสำรวจและวิเคราะห
สภาวะทรัพยากรและการประมง

นางสาววราภรณ เดชบุญ
หัวหนากลุมงานพัฒนาแหลงประมง

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

งานธุรการ
มี ห น าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการป ฏิ บั ติ ง านต า งๆ อั น เป น
ส ว นประกอบสำคั ญ ทางด า นบริ ห าร ได แ ก งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญ ชี งานพัสดุ-ครุภัณฑ งานธุรการทั่วไป
งานบุคคล งานแผนงานและติดตาม
กลุมงานสำรวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทรัพยากรสัตวน้ำชนิด
ที่สำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อทราบชนิด ขนาด
ปริ ม าณความชุ ก ชุม การแพร ก ระจาย อั ต ราการจั บ ต อ พื้ น ที่
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชุกชุม ศึกษาและวิเคราะหปจจัย
สิ่ ง แวดล อ มที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การประมง ศึ ก ษา วิ เ คราะห
ตรวจสอบ วิ จั ย โครงสร า งของประชากรเฉพาะแหล ง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร การจำแนกประชากร ประเมิน
สภาวะทรัพยากรสัตวน้ำและการประมงในพื้ นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อการใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและยั่งยืน และเปนแนวทางในการบริหารและการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงได
อยางถูกตองและเหมาะสม
กลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล
มีหนาที่ศึกษา วิจัย ชีววิทยาของสัตวน้ำ ชนิดที่สำคัญ
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อทราบขั้นตอนการพัฒนา
จากไข ระยะวัยออน จนถึงขนาดที่ เปนพ อแมพัน ธุ ศึกษาแหล ง
วางไข ฤดู ว างไข พฤติก รรมการวางไข ศึก ษา วิ เคราะห ชนิ ด
ปริมาณ นิสัยในการกินอาหาร โรค และพยาธิสัตวน้ำ อันจะเปน
ประโยชน ใ นการบริ ห ารและจั ด การการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรสัตวน้ำไดอยางถูกตองและเหมาะสม
กลุมงานพัฒนาแหลงประมง
มี ห น า ที่ ศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย สภาวะ
ทรั พ ยากรสั ต ว น้ ำ และการประมงทะเล ในพื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบ ศึกษา ทดลองและพัฒนารูปแบบการจัดสราง
แหลงอาศัยสัตวทะเล ศึกษา สำรวจ และติดตามผ ล ก า ร
ปลอยสัตวนำ้ ชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบู รณ และฟ นฟู แ หลง ประมงที่เสื่ อ มโทรม
ศึกษา วิจัย และสงเสริมการจัดการประมงทะเล ให เกิด
ประโยชนสูงสุด
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รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

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

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ในรอบป 2554

รวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปดงานวันลองกองจังหวัดนราธิวาส
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รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

รวมพิธีปลอยพันธุสัตวน้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

รวมพิธีปลอยพันธุสัตวน้ำตามโครงการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนของมูลนิธิชัยพัฒนา
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รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสุขอนามัยเรือและทาเทียบเรือประมง ตามโครงการ IUU Fishing

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจำแนกแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวในตัวอยางน้ำ
ทะเล” ในระหวางวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม ศพท.สงขลา
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รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

การใชจายงบประมาณประจำป 2554
ป งบประมาณ 2554 ศพท.สงขลา ไดรับ อนุ มั ติง บประมาณรวม 17,054,152 บาท
จำแนกเป น งบบุ ค ลากร 3,395,020 บาท งบดำเนิ น งาน 11,834,372 บาท และงบลงทุ น
1,824,760 บาท (ภาพที่ 1) ดำเนินการภายใตกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม คือ พัฒนาการทำประมงและ
สำรวจแหลงประมง, เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ, สงเสริมอาชีพดานการเกษตรใน
จัง หวัด ชายแดนใต, การจัดการให เกิด ผลผลิต สัต ว น้ำ ในแหลงน้ำธรรมชาติ,ฟ น ฟู ท รัพ ยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา, พัฒนาตามแผนแมบททะเลไทย และสินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน (ภาพที่ 2) ผล
การดำเนินงานและการใชจายงบประมาณประจำปดังแสดงในแผนภาพที่ 3

ภาพที่ 1 งบประมาณประจำป 2554 จำแนกตามหมวดการใชจาย

ภาพที่ 2 งบประมาณประจำป 2554 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ภาพที่ 3 การเบิกจายงบประมาณประจำป 2554
ดานงานธุรการและพัสดุ ในรอบป 2554 ศพท.สงขลา ไดมีการจัดซื้อจัดจ างดวยวิธีสอบ
ราคา จำนวน 9 รายการ และการจัดซื้อจัดจางรายการอื่นๆ การออกใบรับรองทูนา รับรองชนิดสัตวน้ำ
ทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ และงานอื่นๆ ดังแสดงในแผนภาพ
งานธุรการ
ทะเบียนรับ 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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รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

รายงานความกาวหนา/ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ในรอบปงบประมาณ 2554
ผลการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนาตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย 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 จำนวนเรือทั้งหมดที่ทำการสำรวจ 14,397 ลำ
1.3 จำนวนเรือที่ทำการติดปายสัญลักษณแลวเสร็จ 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). เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 312 ลำ
รวมทั้งสิ้น 14,397 ลำ
1.5 ระยะเวลาการสำรวจเรือตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2554 ถึง กันยายน 2554
1.6 ขอสรุปผลการจัดประชุมความกาวหนาของการสำรวจเรือประมงทะเล
1.6.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงคจะขอลดจำนวนเรือเป าหมายที่ทำการสำรวจใน
ครึ่งหลัง (เม.ย.-ก.ย.54) ลงจำนวน 1,000 ลำ จึงส งผลให จำนวนเรือเปาหมายที่จะสำรวจรวมเทากับ
3,600 ลำโดยใชฐานการประมาณการจำนวนเรือของแตละอำเภอเปนเกณฑ โดยมีปญหาในพื้นที่ คือ
- เรือประมงตางถิ่นมาก
- มีการซื้อขายเรือแตไมไดโอนใหถูกตอง
- เรือประมงผิดกฎหมาย
- เลิกทำการประมงแลวแตยังมีเรืออยูในครอบครอง

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

1.6.2 จังหวั ด นราธิว าส จำนวนเรือเปาหมาย 800 ลำ คาดว านา ดำเนิ น การสำรวจได
ครบถวนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ไมมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.6.3 จังหวั ดปตตานี จำนวนเรือ เปาหมายรวม 3,700 ลำ จากการประเมิ น ของสนง.
ประมงจังหวัดปตตานี คาดวาจำนวนเรือจริง นาจะต่ำกวาเปาหมาย 600 ลำ ปญหาในการดำเนินงานคือ
ความไมสงบในพื้นที่
1.6.4 จังหวัดพัทลุง จำนวนเรือเปาหมายรวม 1,800 ลำ ค าด ว า น าจะมี จ ำน วน เรื อ
มากกวาเปาหมายประมาณ 150 ลำ จึงประสงคจะขอแผนปายติดเรือเพื่อรองรับการสำรวจเพิ่มเติมใน
สวนนี้ ไมมีปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
1.6.5 จังหวัดสงขลา จำนวนเรือเปาหมารวม 5,000 ลำ คาด ว า น าจะมี จ ำน วน เรื อ
มากกวาเปาหมาย เนื่องจากมีการสำรวจครอบคลุมทุกประเภทรวมถึงพื้น ที่ ในทะเลสาบดวย พรอมทั้ ง
เสนอใหจัดงบประมาณเพื่ออบรมชาวประมงและแกนนำ
1.7 ปญหาและอุปสรรค
1.7.1 การติดตั้งแผนปายรองรับการสำรวจไมครับทุกลำ ชาวประมงบางรายไมไดติดตั้ง
1.7.2 การสำรวจอาจจะไมครอบคลุมครบถวนเรือทุกลำโดยเฉพาะเรือพาณิชยขนาดใหญ
ที่ออกทำการประมง/เขาทาตางถิ่น, เรือที่ใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย, เรือที่ไมมีอาชญาบัตร
1.8 รูปภาพประกอบกิจกรรมสำรวจเรือ
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รายงานประจำป 2554
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ภาพที่ 1 การปฏิบัติงานรวมสำรวจเรือประมงทะเลและติดตั้งปายรองรับการสำรวจ จ.นราธิวาส และนครศรีธรรมราช

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ภาพที่ 2 การปฏิบัติงานรวมสำรวจเรือประมงทะเลและติดตั้งปายรองรับการสำรวจ จ.นครศรีธรรมราช
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รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ภาพที่ 3 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความกาวหนาของการสำรวจเรือประมงทะเล

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ภาพที่ 4 การนำเสนอความกาวหนาการสำรวจเรือประมงทะเลในภาพรวม และรายจังหวัด
2. กิจกรรมพัฒนาองคกร/ชาวประมง เพื่อการจัดการประมงทะเล
2.1 การจัดอบรมเจาหนาที่กรมประมง หลักสูตรเสริมสรางความรูความเขาใจในการอนุรักษและ
จัดการทรัพยากรประมง
2.1.1 วันที่จัดอบรม วันที่ 28-29 เมษายน 2554
2.1.2 หัวขอวิชาที่อบรม
1) การบริหารการจัดการทรัพยากรประมงทะเล และสิ่งแวดลอมทางกรมประมง
2) มาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ กฎหมายกรมประมง และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
3) การใชทรัพยากรประมงอยางรับผิดชอบ แนวทางการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและ
การประมง การทำการประมงในทองถิ่น และแนะนำเครื่องมือประมงทะเล
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รายงานประจำป 2554
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4) การจัดการทรัพยากรประมงโดยใชขอมูลดานการประเมินและสภาวะทรัพยากร
ประมง
5) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชนที่เปนตนแบบ
2.1.3 รายงานผลจัดฝกการอบรม
ศูนย วิ จั ยและพั ฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลางไดจัดอบรมใหแกขาราชการและ
เจ าหนาที่ ของกรมประมงที่ดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนแม บทการจั ดการประมงทะเล ในพื้ นที่ จังหวัด
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 ผูเขารับ การฝกอบรมสวนใหญ จบการศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรี คิดเปนรอยละ 69 สำหรั บ
ตำแหนงของผูเขารับการอบรมในครั้งนี้ พบวา สวนมากเปนตำแหนงเจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน คิดเปน
รอยละ 30.77 นอกจากนี้พบวาผูเขาอบรมสวนมากมาจากหนวยงานของศูนยบริหารจัดการประมงทะเล
อาวไทยตอนลาง สงขลา คิดเปนรอยละ 26.92
ผูจัดไดจัดทำแบบทดสอบความรูกอน และหลังการฝกอบรม จำนวน 19 ขอ ทั้งนี้ผู
จัด ได ก ำหนดเกณฑ ค ะแนนเพื่ อ ให สามารถวั ด ความรูข องผู เข า อบรมจากเนื้ อ หาวิ ช าในภาพรวมของ
หลักสูตร โดยหากผูเขารับการฝกอบรมสามารถตอบแบบทดสอบถูกตองและไดคะแนนตั้งแตรอยละ 75
ขึ้น ไป ให นับ ไดวา ผูเขารับ การฝกอบรมเปนผูมีความรูม าก ส วนที่ ตอบไดคะแนนนอ ยกว านี้ จั ดเปนผูมี
ความรูนอย
จากผลการทดสอบความรูของผูเขารับการฝกอบรม กอนการฝกอบรม พบวา ผูเขารับ
การฝกอบรม รอยละ 95 อยูในเกณฑที่มีความรูนอย และเมื่อผานการอบรมไปเรียบรอยแลว พบวา ผูเขา
รับ การฝ กอบรม จำนวน 17 ราย คิด เปน รอ ยละ 68 จั ดอยูในกลุมผูมี ความรูม าก นอกจากนี้ เมื่ อนำ
คะแนนความรู กอนและหลังการฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนมาเปรียบเทียบกัน พบวา ผู
เขารับการฝกอบรมทั้งหมดมีความรูเพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม เกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม เทคนิค/
วิธีการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม และการจัดฝกอบรม พบวาผูเขารับการอบรมมีคะแนนความพึง
พอใจภาพรวม จัดอยูในระดับความพึงพอใจมาก
ในการอบรมมีวิทยากรที่มารวมบรรยายทั้งหมด 4 ทาน คือ
1. นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก หัวขอ การบริหารการจัดการทรัพยากรประมงทะเล และ
สิ่งแวดลอมทางการประมง
2. น.ส.วราภรณ เดชบุญ หัวขอ การใชทรัพยากรประมงอยางรับผิดชอบแนว
ทางการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและการประมง การทำการประมงในทองถิ่น และแนะนำเครื่องมือประมง
ทะเล
3. นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวขอ แนวทางการอนุรักษและจัดการทรัพยากรประมง
ประมงโดยใชขอมูลทางสภาวะการประมง
4. นายประเทศ ซอรักษ หัวขอ มาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ กฎหมาย
การประมงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
จากการประเมินความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรม พบวาอยูในระดับความพึงพอใจมาก
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2.1.4 จำนวนผูเขารับการอบรม 26 คน (ภาพที่ 5)
2.1.5 ปญหาและอุปสรรคในการจัดฝกอบรม
ในชว งที่จั ดอบรมเป น ชว งหลังจากเกิด พายุดีเปรสชั่ น ซึ่ งไดเกิ ด ความเสี ย หายต อ
เรื อประมง และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ ำ จึงทำใหผูเขารับการอบรมไมสามารถเข ารว มอบรมได
เนื่องจากติดภารกิจในการสำรวจความเสียหายของชาวประมง และเกษตรกรจากพายุดีเปรสชั่น ผูจัดการ
อบรมจึงตองหาผูเขารับการอบรมซึ่งไมมีภารกิจดังกลาวขางตนใหม

ภาพที่ 5 การฝกอบรมหลักสูตร “สรางเสริมความรูความเขาใจในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรประมง”
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2.2 กิจกรรมการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเลระดับชุมชน
แหงที่ 1 บานบางปอ ตำบลทุงใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพที่ 6)
- วันที่ดำเนินการจัดอบรม : วันที่ 11 กุมภาพันธ 2554
- จำนวนผูรับการอบรม : 27 คน
- หัวขอวิชาที่อบรม :
1) ความเปนมาของกิจกรรม “การจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเล
ระดับชุมชน”
2) ความสำคัญของการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเลระดับชุมชน
3) องคประกอบผลจับที่ไดจากแตละเครื่องมือ
4) วิธีการกรอกขอมูลลงในสมุดบันทึกปริมาณการจับสัตวน้ำ
- ชาวประมงที่รวมเก็บขอมูลมีจำนวน : 20 คน
- ขอสรุปของสภาวะการทำการประมง
ชาวประมงบานบางปอมักทำการประมงดวยเครื่องมืออวนลอยกุงสามชั้น และลอบปู
เปนหลัก ซึ่งมีสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำจากเครื่องมือประมงดังกลาวขางตนดังนี้
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 อัตราการจับกุงแชบวยสูงสุดในเดือนมิถุนายน 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 และต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม
สวนอัตราการจับหอยหวานอยูระหวาง 0.000-1.688 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 0.468 กิโลกรัม/ลำ/วัน
ซึ่งมีอัตราการจับหอยหวานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
- ปญหาและอุปสรรค ในชวงแรกของการดำเนินกิจกรรมชาวประมงให ความรวมมือใน
การบัน ทึ กขอ มู ล ลงในสมุ ดและเข ารว มฟ ง สรุป สภาวะการประมงเป น อย า งดี แตเมื่ อถึง ชว งท ายของ
กิจกรรมความรวมมือลดลงไป
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ภาพที่ 6 สรุปกิจกรรมอบรมชาวประมงพื้นบานหลักสูตร “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)
- หัวขอวิชาที่อบรม
1) ความเปนมาของกิจกรรม “การจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเล
ระดับชุมชน”
2) ความสำคัญของการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมงทะเลระดับชุมชน
3) องคประกอบผลจับที่ไดจากแตละเครื่องมือ
4) วิธีการกรอกขอมูลลงในสมุดบันทึกปริมาณการจับสัตวน้ำ
- ชาวประมงที่รวมเก็บขอมูลมีจำนวน : 20 คน
- ขอสรุปของสภาวะการทำการประมง
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-ตุล าคม 2554 มีอัตราการจับสั ตวน้ ำ
ทั้งหมดอยูระหวาง 8.813-39.816 กิโลกรัม/ลำ/วัน เฉลี่ย 20.227 กิโลกรัม/ลำ/วัน โดยมีอัตราการ
จับสัตวน้ำทั้งหมดสูงสุดในเดือนมกราคม และต่ำสุดในเดือนกรกฏาคม โดยมีอัตราการจับปูมาอยูระหวาง
7.000-37.934 กิ โลกรัม /ลำ/วัน เฉลี่ย 17.903กิโ ลกรั ม/ลำ/วั น อั ต ราการจั บ ปู ม าสู ง สุ ด ในเดื อ น
มกราคม และต่ำสุดในเดือนกรกฏาคม
อวนลอยปลาทู มี อั ต ราการจั บ สั ต ว น้ ำ ทั้ ง หมดอยู ร ะหว า ง 18.250-50.968
กิโลกรัม /ลำ/วัน เฉลี่ย 30.715 กิโลกรัม/ลำ/วัน มีอัตราการจับ ปลาลังอยูระหวาง 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 สำหรับเดือนที่มีอัตราการจับ ปลาหลังเขียวนอย
ไดแก เดือนกรกฏาคม พฤษภาคม และมิถุนายน ซึ่งเทากับ 147.333 148.667 และ 149.692
กิโลกรัม/ลำ/วัน ตามลำดับ
- ปญหาและอุปสรรค ในชวงแรกของการดำเนินกิจกรรมชาวประมงใหความรวมมือ
ในการบั นทึกขอมูลลงในสมุดและเขารว มฟงสรุป สภาวะการประมงเปนอยางดี แตเมื่ อถึงชวงทายของ
กิจกรรมความรวมมือลดลงไป
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ภาพที่ 7 สรุปกิจกรรมอบรมชาวประมงพื้นบานหลักสูตร “การจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรและการประมง
ทะเลระดับชุมชน” ณ โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
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2.3 กิจกรรมสงเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด
2.3.1 จังหวัดนครศรีธรรมราชประเด็น การสงเสริมการบริหารจัดการในเขตชายฝง 35.4 กิโลเมตร
- มีการจัดตั้งกรรมการจำนวน 37 ราย ประกอบดวย
1) ผูวาราชการจังหวัด ประธาน
2) หัว หนาสวนราชการระดับ จังหวัด (ตำรวจภู ธรจั งหวั ด, เกษตรและสหกรณ
จังหวัด, 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.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 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 ไดมาชุมนุมและสงตัวแทนยื่นขอเรียกรองตอผูวาราชการจังหวัด เมื่อ
วันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2553 เพื่อขอใหเรือประมงพื้นบานขนาดเล็ก ทำการประมงดวยเครื่องมืออวน
ลากและอวนรุนประกอบเรือยนต ในเขตหวงหามระยะหางจากชายฝง 5,400 เมตร เนื่องจากเปนชวง
มรสุ ม คลื่ น ลมแรง ไม ส ามารถออกไปหากิ น ไกลฝ งได และขอให เจ า หน าที่ และเจ าพนั ก งานประมง
ผูรับผิดชอบ ทำขอตกลงกับชาวประมงในเรื่องพื้นที่ใหชัดเจนและปฏิบัติได
- รายงานผลการจัดประชุมระดับจังหวัด มาตรการที่ไดพิจารณา
ผลการดำเนินงานกิจกรรม
๑. ศพท.สงขลา ดำเนิ น การสั ง เคราะห แ ละจั ด ทำฐานข อ มู ล ทางวิ ช าการของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประกอบดวยขอมูลทรัพยากรสัตวน้ำ คุณภาพน้ำ สัตวน้ำวัยออนในเขตชายฝง ๕.๔ ไมล
ทะเล ขอมูลเขตการประมง/ เขตมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ
๒. คณะกรรมการพิจ ารณาแกไขปญ หาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพประมง (พหุ
ภาคี) จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาขอเรียกรอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมศรีธรรมโศกราช ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธ รรมราช โดยที่
ประชุมมีมติมอบใหสำนักงานประมงจังหวัด ประสานชุมชนประมงชายฝงที่ เกี่ยวของ ดำเนินการทำ
ขอตกลง ในการบริหารจัดการการใชป ระโยชนพื้นที่ห วงหามใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรวบรวมจำนวนและ
รายชื่อชาวประมงที่ ประสงคจะปรับ เปลี่ย นเครื่องมืออวนลาก อวนรุน เปนอวนลอย หรือเครื่องมือ
ชนิดอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ทำการประมงรวมกันตอไป

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

๓. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการจัดตั้งกลุมอาสามัครประมงพื้นบาน/
อนุรักษทรัพยากรประมงทะเลในอำเภอชายทะเล ๖ อำเภอ และมีการจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูดานการ
บริหารจัดการ ฐานขอมูลการประมงระดับพื้นที่ โดย ศพท.สงขลา เปนผูสนับสนุนวิทยากรบรรยายขอมูล
วิชาการ
๔. สำนั ก งานประมงจั งหวัดนครศรีธ รรมราช ดำเนิ นการโครงการนำร องบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ โดยมีการประชุมเพื่อถายทอดองคความรูแกชาวประมงภายใตกิจกรรมฯ
จำนวน ๑๑๔ คน การลงนามบันทึ กขอ ตกลงระหวางกรมประมงกับ หนวยงานตา งๆ ที่เกี่ย วขอ ง เช น
จังหวัดนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัด กรมการปกครอง กรมการปกครองสวนทองถิ่น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตำรวจ ตำรวจน้ำ และองคการบริหารสวนตำบลชายทะเลทุกตำบล เพื่อ
รวมกันในการบริห ารจัดการ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หองประชุมโรงละครขององคการบริการ
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 กิจกรรมการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
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2.3.2 จังหวัดปตตานี ประเด็น แนวทางการบริหารจัดการประมงประกอบแสงไฟลอ
บริเวณพื้นที่ชายฝงและบริเวณจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทียม)
- มีการจัดตั้งกรรมการจำนวน 56 ทาน ประกอบดวย
1) ที่ปรึกษา (อาจารย ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี) รวม 3 ทาน
2) ผูวาราชการจังหวัด ประธาน
3) รองประธาน (นายก อบจ., นายกสมาคมประมง, นายกสมคมประมงพื้นบาน,
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และเลขาธิการสมาพันธประมงพื้นบาน) 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.กองท าเที ยบเรือประมง
ปตตานี, หน.สนง.ขนสงทางน้ำที่ 4 สาขาปตตานี และตำรวจน้ำ) รวม 4 ทาน
7) ผูแทนชาวประมง/แพปลา รวม 11 ทาน
8) เลขานุการ และผูชวยฯ (สำนักงานประมงจังหวัดฯ) 3 ทาน
ประเด็นปญหา
ชาวประมงพื้นบานจังหวัดปตตานี ไดทำหนังสือรองเรียนถึงการทำการประมงประกอบแสง
ไฟลอบริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเลจังหวัดปตตานี และนราธิวาส โดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลงที่เปนโครงการ
ตามพระราชดำริ ซึ่ง ส งผลต อการทำลายทรัพ ยากรสัต วน้ ำ แหลง ปะการั งเทีย ม และกระทบต อ การ
ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบาน จึงขอใหกรมประมงกำหนดแนวทางการทำประมงที่เหมาะสม/ออก
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแหลงปะการังเทียมตอไป
ผลการดำเนินงานกิจกรรม
๑. ศพท.สงขลา ดำเนินการสังเคราะหและจัดทำฐานขอมูลทางวิชาการของจังหวัดปตตานี
ประกอบดวยขอมูลทรัพยากรสัตวน้ำ คุณภาพน้ำ สัตวน้ำวัยออนในเขตชายฝง ขอมูลเขตการประมง
๒. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, ที่ปรึกษากรมประมง (นาย
รังสรรค ฉายากุล), ศพท.สงขลา และประมงจังหวัดปตตานี ไดรวมหารือกลุม ยอยกั บผูแทนชาวประมง
พื้นบาน, ชาวประมงประกอบแสงไฟลอในจังหวัดปตตานี เพื่อพิจารณาถึงพื้นที่ เขตการประมง และเขตที่
ควรจะห ามทำการประมงดว ยเครื่องมือ แสงไฟลอ โดยไดขอ สรุปในเบื้อ งต น แล ว และให ใชขอ มูล ทาง
วิชาการที่ศึกษาในพื้นที่ประกอบดวย
๓. ศพท.สงขลา ไดดำเนินการทดลองทางวิชาการเกี่ยวกับการประมงประกอบแสงไฟลอ โดย
การวัดระยะการเดินทางของแสงในอากาศและในน้ำจากเรือประมงอวนลอมจับ อวนไดนหมึก อวนครอบ
ปลากะตั กปนไฟ และศึ กษาองคป ระกอบสัตวน้ำที่จับ ไดดวยเครื่องมือประกอบแสงไฟล อบริเวณแหลง
อาศั ย สั ต ว ท ะเล โดยมี ผู อ ำนวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ป ระมงทะเล นั ก วิช าการจาก
SEAFDEC ศพท.อ าวไทยฝง ตะวั น ออก ศพท.ฝง อั น ดามั น ร ว มทดลองด ว ย ในระหว า งวั น ที่ ๒๗-๒๙
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กรกฎาคม ๒๕๕๔ บริเวณทะเลท อ งที่ จัง หวั ด สงขลา นครศรี ธ รรมราช และป ต ตานี เพื่ อ เป น ข อมู ล
ประกอบการพิจารณาของผูเกี่ยวของตอไป
4. สำนักงานประมงจังหวัดปตตานี กำหนดที่จะประชุมคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหา
ความเดือดรอนในการประกอบอาชีพประมง (พหุภาคี) จังหวัดปตตานี เพื่ อประชุมพิ จารณาในเรื่องนี้ใน
ลำดับตอไป
2.4 กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำชุมชน
ศพท.สงขลา ดำเนินการคัดเลือกหมูบ านเพื่อดำเนินงานโครงการ แลว จึงจั ดประชุมชี้แจง
โครงการ และจัดฝกอบรมใหความรูในการจัดทำธนาคารสัตวน้ำชุมชน โดยมีหัวขอวิชาที่อบรม มีดังตอไปนี้
1) วัตถุประสงคการจัดตั้งธนาคารสัตวน้ำ
2) วงจรชีวิตปูมา
3) ความดกของไขปูมา
4) ระยะเวลาที่แมปูมาอยูในธนาคารปู
5) อัตราการฟกของไขปูมา
6) ความเค็มของน้ำทะเลที่เหมาะสมตออัตราการฟก
7) ความสมบูรณของแมปูมา
8) บริเวณที่ปลอยตัวออนของปูมา
9) ขอควรระวังในการทำธนาคารปูมา
10) วิธีการจัดทำธนาคารปูมา
11) การนำแมปูมาไขนอกกระดองมาทำสัญลักษณแลวปลอยคืนสูทะเล
12) รูปแบบการตั้งธนาคารสัตวน้ำ
โดยมีการดำเนินการแตละแหง ดังนี้
2.4.1 หมูที่ 8 บานบางปอ ตำบลทุงใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วันที่ดำเนินการจัดอบรม 28 มกราคม 2554
- จำนวนผูเขาอบรม 27 คน
- ชาวประมงที่รวมโครงการ 20 คน
- รูปแบบของธนาคารสัตวน้ำ เปน กระชังในทะเล
- สนับสนุนวัสดุเปนวงเงิน 37,767.78 บาท
- มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางในการดำเนินกิจกรรม
(1) บริเวณใกลเคียงมีโรงเพาะฟกลูกกุงของบริษัทในเครือซีพี ปลอยน้ำลงในทะเล ทำ
ใหแมปูมาตาย
(2) ปูมาที่วางในกระชังถูกขโมย
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2.4.2 บานสนามชัยระวาง ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
- วันที่ดำเนินการจัดอบรม : วันที่ 10 กุมภาพันธ 2554
- จำนวนผูเขาอบรม 24 คน (เพศชาย 20 คน เพศหญิง 4 คน)
- ชาวประมงที่รวมโครงการ...20..คน
- รูปแบบของธนาคารสัตวน้ำ กระชังในทะเล
- สนับสนุนวัสดุเปนวงเงิน 37,767.78 บาท
- มีปญหาและอุปสรรค
(1) ปูมาไขนอกกระดอง ถูกขโมย
(2) ชาวประมงหมูบานใกลเคียงซึ่งไมไดทำกิจกรรมธนาคารสัตวน้ำ มาทำการ
ประมงลอบปูหนาหมูบาน ทำใหชาวบานรูสึกทอแทในการดำเนินกิจกรรม
2.4.3 บานปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
- วันที่ดำเนินการจัดอบรม : วันที่ 15 กุมภาพันธ 2554
- จำนวนผูเขาอบรม 65 คน (เพศชาย 58 คน เพศหญิง 7 คน)
- ชาวประมงที่รวมโครงการ...20..คน
- รูปแบบของธนาคารสัตวน้ำ กระชังในทะเล
- สนับสนุนวัสดุเปนวงเงิน 34,832.00 บาท
- มีปญหาและอุปสรรค
(1) ชาวประมงกลุมนี้ขาดความสามัคคี ปูมาไขนอกกระดองที่ปลอยในกระชังจึง
นอย ทำใหการดำเนินกิจกรรมจึงไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร
2.4.4 บานปะนาเระ เขตเทศบาล ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี
- วันที่ดำเนินการจัดอบรม : วันที่ 24 กุมภาพันธ 2554
- จำนวนผูเขาอบรม 38 ราย (เพศชาย 38 คน)
- ชาวประมงที่รวมโครงการ...10..คน
- รูปแบบของธนาคารสัตวน้ำ กระชังในทะเล
- สนับสนุนวัสดุเปนวงเงิน 37,767.78 บาท
- มีปญหาและอุปสรรค
(1) ชาวประมงจับปูมาเพศผูไดเปนสวนใหญ จึงมีปูมาไขนอกกระดองปลอยใน
กระชังนอย
- รูปภาพประกอบ (ภาพที่ 9 - 11)
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ภาพที่ 9 การอบรม การสนับสนุนวัสดุจัดทำธนาคารสัตวน้ำชุมชน และการติดตามผล
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ภาพที่ 10 การอบรม การสนับสนุนวัสดุจัดทำธนาคารสัตวน้ำชุมชน และการติดตามผล
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ภาพที่ 11 การอบรม การสนับสนุนวัสดุจัดทำธนาคารสัตวน้ำชุมชน และการติดตามผล
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3. กิจกรรมจัดทำระบบติดตามเรือ
- จำนวนเรือที่อยูในความรับผิดชอบ 20 ลำ
- เปนเรือที่อยูในพื้นที่ 20 ลำ
- เปนเรือจากพื้นที่อื่น - 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 อบรมในวันที่
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 ไดดำเนินการประชาสัมพันธเพื่อให
ผู ส นใจเข า รว มโครงการได ยื่น หลั ก ฐานแสดงความจำนงเข า รว มโครงการ โดยในเบื้ อ งต น มี เจ า ของ
เรือประมงสนใจแสดงความจำนงเขารวมโครงการ 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
ไมเต็มที่
3. การแกไขรายละเอียดของระบบตามขอเสนอของศูนยฯ ตางๆ ลาชามาก
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ภาพที่ 12 การติดตั้งอุปกรณ VPS (Vessel positioning system) เรือประมงที่เขารวมโครงการ VMS
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ภาพที่ 13 ภาพแสดงตำแหนงเรือประมงที่เขารวมโครงการ VMS ของ ศพท.สงขลา
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สถานการณทรัพยากรประมงทะเลบริเวณอาวไทยตอนลางจากเรือสำรวจประมง ป 2554
กลุมงานสำรวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
………………………………………
ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลอ า วไทยตอนล า ง ได ติ ด ตามสถานการณ
ทรั พ ยากรประมงทะเลบริ เ วณอ า วไทยตอนล า ง (ตอนล า งอำเภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี
นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปตตานี และนราธิวาส) ตามนโยบายของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม
ประมง เพื่อใหทราบถึงสภาพการณ ประเด็น ปญหา อันจะกอใหเกิดการตระหนักถึงความสูญ เสียของ
ท รั พ ยากรที่ เกิ ดขึ้ น ห ากมิ ได ใ ช
ประโยชน ท รั พ ยากรอย า งมี คุ ณ ค า
แ ล ะ ข า ด ก า ร จั ด ก า ร ที่ ดี แ ล ะ มี
ประสิ ท ธิภ าพ โดยดำเนิน การสำรวจ
ทรัพ ยากรประมงทะเลดวยเครื่องมื อ
อวนลากแผนตะเฆ ขนาดตาอวนกนถุง
40 มิ ล ลิ เ มตร และอวนคลุ ม ก น ถุ ง
ขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร ด วยเรือ
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
ภาพที่ 1 แผนที่สำรวจบริเวณอาวไทยตอนลาง
ภาพที่ 2 เรือสำรวจ “ประมง 9” ที่ใชในการสำรวจ
ตอนล่กาน้ง ำ 13-51 เมตร พบวาปริมาณการจับ
ทำการลากอวน 88 ครั้ง จาก 23 สถานี ครอบคลุมระดับความลึ

สัตวน้ำตอหนวยการลงแรงประมง (catch per unit effort, CPUE) บริเวณอาวไทยตอนลางเฉลี่ยเทากับ
12.263 กก./ชม. ประกอบดวยกลุมปลาหมึกสูงสุดรอยละ 36.78 รองลงมาคือกลุมปลาหนาดิน 31.04
ปลาเปดแท 22.74 ปลาผิวน้ำ 4.50 สัตวน้ำเศรษฐกิจอื่นๆ 2.58 ปู 2.17 และกุง 0.19 (ภาพที่ 3)
โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดที่สถานี 422 บริเวณหนาจังหวัดปตตานี รองลงมาคือสถานี 445 บริเวณ
หน า อำเภอปะนาเระ จั ง หวั ด ป ต ตานี และสถานี 321 บริเวณแนวนอกหน า อำเภอหั ว ไทร จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เทากับ 22.274, 19.582 และ 17.398 กก./ชม. ตามลำดับ โดยมีอัตราการจั บ
ต่ำสุดที่สถานี 243 บริเวณหนาอำเภอสิชล และสถานี 268 หนาแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทากับ 5.204 กก./ชม. และ 5.609 ตามลำดับ (ภาพที่ 4)
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Miscellaneous
2.58

Crabs
2.17

Shrimps and prawns
0.19

Pelagic fish
4.50
Cephalopods
36 .78

True trash fish
22.74

Demersal fish
31.04

ภาพที่ 3 องคประกอบสัตวน้ำ (%) ที่จับไดจากเรือสำรวจประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2554

ภาพที่ 4 อัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ำรวม

ภาพที่ 5 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาผิวน้ำ

เมื่อพิจารณาองคประกอบสัตวน้ำที่จับได โดยจำแนกตามกลุมสัตวน้ำ พบวา กลุมปลาผิว
น้ำ (pelagic fish) มี CPUE เทากับ 0.552 กิโลกรัม/ชั่วโมง อัตราการจับสูงสุด 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
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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
ชนิดที่พบมากคือ Photololigo chinensis เทากับ 2.516 กิโลกรัม/ชั่วโมง รองลงมาคือ P. duvaucelii
เทากับ 1.456 กิโลกรัม/ชั่วโมง และหมึกหอม เทากับ 0.118 กิโลกรัม/ชั่วโมง

ภาพที่ 6 อัตราการจับเฉลี่ยของกลุมปลาหนาดิน

ภาพที่ 7 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาหมึก

กลุมกุง (shrimps) พบเพียงเล็กนอยเทานั้น มี CPUE เทากับ 0.023 กิ โลกรัม/ชั่วโมง
อัตราการจับสูงสุด 0.112 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริเวณสถานี 243 รองลงคือ 0.104 และ 0.074 กิโลกรัม/
ชั่ ว โมง บริ เวณสถานี 321 และ 268 ตามลำดั บ (ภาพที่ 8) ชนิ ด ที่ พ บมากคื อ กุ ง ทรายชนิ ด
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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ภาพที่ 8 อัตราการจับเฉลี่ยของกลุมกุง

ภาพที่ 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) ที่พบมากคือ กลุมหอย
อื่นๆ เทากับ 0.181 กิโลกรัม/ชั่วโมง รองลงมาคือ หอยเชลล และกั้งตั๊กแตน 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 บริเวณสถานี 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

ภาพที่ 10 อัตราการจับเฉลี่ยของกลุมสัตวน้ำอื่นๆ

ภาพที่ 11 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมปลาเปดแท
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จากผลการสำรวจเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจับสัตวน้ำในชวงเดียวกันของป 254749 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 เหลื อรอยละ 22.74
แสดงใหเห็นวาสัตวน้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจถูกใชประโยชนมาก จนสงผลใหอัตราการจับลดลง และ
เปนที่นาสังเกตวา กลุมปลาหมึก มีอัตราการจับที่เพิ่มอยางมาก และเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป โดยเพิ่มขึ้นจากป
2553 รอยละ 24.54 เพิ่มเปนรอยละ 36.78 ซึ่งนาจะมีผลจากการลดลงของทรัพยากรสัตวน้ำชนิด
อื่นๆ ทำใหปลาหมึกซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีอัตราการจับที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาองคประกอบชนิด
ของสัตวน้ำชนิดเดนที่จับไดพบวา กลุมปลาหนาดิน ปลาหมึก ปู และปลาเปดแท เปนชนิดเดนคลายกันกับ
ผลการศึกษาในป 2553 การลดลงของอัตราการจับสัตวน้ำโดยรวมนาจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพแหลงประมง การพัฒนาเครื่องมือ/เทคโนโลยีการจับสัตวน้ำของชาวประมง ประกอบกับใน
รอบสองป ที่ ผานมาราคาน้ ำมันเชื้อ เพลิงซึ่งเป นตนทุน หลักที่สำคัญ อยางหนึ่ งมีราคาไม สู งมากนั ก เมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะ 3-5 ปที่ผานมา จึงทำใหชาวประมงมีการใชประโยชนทรัพยากรไดเพิ่มมากขึ้น จน
สงผลใหอัตราการจับสัตวน้ำบริเวณอาวไทยลดลงอยางตอเนื่องอยูในระดับต่ำที่สุดซึ่งนอยกวาอัตราการจับ
ในป 2546 (17.754 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ป 2552 (16.994 กิโลกรัม/ชั่วโมง) และ ป 2553 (15.749
กิโลกรัม/ชั่วโมง) ที่มีระดับต่ำสุดอยูแลวภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่น และผูเกี่ยวของ
ทุกภาคสวน จึงพึงตระหนักถึงการเสื่อมสภาพลงของแหลงประมงและทรัพยากรสัตวนำ้ ควรหาแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อฟนฟูทะเลไทยใหคืนความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น มีการควบคุมจำนวน
เรือและเครื่อ งมือประมงใหเหมาะสมกับทรัพยากรในแตละประเภท เสริ มสรางจรรยาบรรณในการทำ
ประมงด ว ยความรับ ผิ ด ชอบ ลดการใช ป ระโยชน ท รัพ ยากรที่ ยั ง ไม ได ข นาดจนเกิ ด ความสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิจ ในแต ละปอย างประเมิ นคา ไมได การบริห ารจัด การทรัพ ยากรของภาครั ฐและองคก รชุม ชน
ทองถิ่นตองมีประสิทธิภาพและเดินไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะฟนคืนความอุดมสมบูรณของทองทะเลไทย
และสรางความมั่นคงทางอาหารของลูกหลานไทยได
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สถานการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2554
กลุมงานสำรวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
....................................................................................
บริเวณอาวไทยตอนลางตั้งแตตอนใตของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงอำเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส เปนพื้นที่รับผิดชอบในการสำรวจทรัพยากรสัตวน้ำของศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนแหลงประมงที่สำคัญ ของอาวไทย ปจ จัย สิ่ง แวดลอ มเปน
องค ป ระกอบหนึ่ง ตอ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชาคมสัตวน้ำ แตละพื้นที่มี ระบบนิเวศและปจจัย
สิ่งแวดลอมไมเหมือนกัน จากการศึกษาของ ณรงคศักดิ์ และคณะ (2546) ไดรายงานวาระบบนิเวศในแต
ละพื้นที่ยังมีอิทธิพลตอโครงสรางประชาคมสัตวน้ำ อยางเชนบริเวณปากทะเลสาบสงขลาซึ่งเปน บริ เวณ
ที ่มี ค วามเค็ม ต่ำ และมีป ริม าณสารแขวนลอยมากกวา บริเ วณชายฝ ง ทะลอื ่น ๆ ทำใหโ ครงสรา ง
ประชาคมสั ตวน้ำ ตา งจากบริเ วณอื่น ๆอยา งชัด เจน สว นบริเวณใกลฝง การเปลี่ ย นแปลงคุณ ภาพน้ ำ
โดยเฉพาะความเค็ม อุณหภูมิ และปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝนแตละฤดูกาล
เปนสำคัญ นอกจากนี้ผลผลิตขั้นตนและธาตุอาหารบริเวณใกลฝง จะมีคา ค อ นขา งสูง กวา นอกฝ ง มาก
เนื่ อ งจากไดรับ อิท ธิพ ลจากน้ำ ทิ้งจากการเพาะเลี้ย งกุง ทะเลบริเ วณชายฝง (ณรงคศั ก ดิ์ และวิช าญ,
2540) ดว ยเหตุนี้ก ารศึก ษาปจ จัยสิ่งแวดลอม เปนหัวขอหนึ่งที่สำคัญบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของ
แหลงน้ำและทรัพยากรสัตวน้ำ มีประโยชนตอการการประเมินศักยภาพผลผลิตทางการประมง
โดยดำเนินการเก็บ ขอมูลคุณภาพน้ำ ตัวอยางน้ำ บริเวณทะเลอาวไทยตอนลางจำนวน 23
สถานี (ภาพที่ 1) ปฏิบั ติ งานโดยเรือ สำรวจประมง 9 ของศู นย วิจั ยและพั ฒ นาประมงทะเลอ าวไทย
ตอนล าง ในป 2554 โดยใชก ระบอกเก็บ น้ ำเก็ บตั วอย างน้ำ แลวนำมาวิ เคราะห ห าคาสารแขวนลอย
ทั้งหมด (total suspended solids) และคาปริมาณธาตุอาหารในน้ำ (nutrient) ขณะเก็ บ ตั ว อย า งน้ ำ
ได ท ำการวั ด ค า ดั ช นี คุ ณ ภาพน้ ำ อื่ น ๆในภาคสนามด ว ยได แ ก วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
และวัดคาอุณหภูมิ วัดคาความเค็ม และวัดความลึก

รายงานประจำป 2554
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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 จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานี 319) มี
ความลึกต่ำสุดเทากับ 15.67 เมตร คาความลึกจะเพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อหางฝงออกไป (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ความลึกของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง

รายงานประจำป 2554
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ความโปรงแสงของน้ำ
ความโปรงแสงของน้ำ มี คาอยู ระหว าง 5.87-20.73 เมตร ความโปรงแสงของน้ำโดย
เฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 14.07 เมตร สถานีที่มีความโปรงแสงต่ำสุดคือบริเวณใกลฝงอำเภอหั วไทร จังหวั ด
นครศรีธรรมราช (สถานี 319 ) โดยมีคาเทากับ 5.87 เมตร สวนสถานีที่มีความโปรงแสงมากที่สุดคือ
บริเวณหางฝงของอำเภอเมือง จังหวัดปตตานี (สถานี 399 ) ซึ่งวัดได 20.73 เมตร (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ความโปรงแสงของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง
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อุณหภูมิ
อุ ณ หภู มิ ข องน้ ำ มี ค า อยู ร ะหว า ง 28.00-29.87 องศาเซลเซี ย ส ค า เฉลี่ ย เท า กั บ
29.41 องศาเซลเซียส โดยมีคาต่ำสุดเทากับ 28.00 องศาเซลเซียส ที่บ ริเวณหางฝงของอำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา (สถานี 347) และมีคาสูงสุดเทากับ 29.87 องศาเซลเซียส ที่บริเวณใกลฝงของอำเภอ
ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานี 268)

ภาพที่ 4 คาอุณหภูมิของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง

รายงานประจำป 2554
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ความเค็ม
ความเค็ ม ของน้ ำ ที่ ระดั บ ผิ ว น้ ำ มี คา อยู ระหว า ง 31.24-31.96 ส ว นต อ พั น ส ว น 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 ความเค็มของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง
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ความเปนกรด-ดาง
ความเปนกรด-ดางของน้ำมีคาอยูระหวาง 8.36-8.45 คาเฉลี่ย มีเทากับ 8.41 (ภาพที่
6) พบวามีความเปนกรด-ดางต่ำสุดเทากับ 8.36 บริเวณหางฝงของอำเภอเมือง จั งหวัดสขลา (สถานี
373) และมีความเปนกรด-ดางสูงสุดเทากับ 8.45 บริเวณใกลฝงของอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช
(สถานี 243)

ภาพที่ 6 ความเปนกรด-ดางของสถานีสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณอาวไทยตอนลาง
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คาออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
คาออกซิเจนที่ละลายในน้ำ มีคาอยูระหวาง 6.35-6.44 สวนตอพัน สวน 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
กับ คามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล อมแหงชาติ (สำนักงาน
สิ่ งแวดลอ มภาคที่ 3, 2543) และเมื่อ เปรีย บเทีย บกั บ คุณ ภาพน้ำ ชายฝง ในเขต 2,000 เมตร จาก
การศึกษาของ ภาสกร และคณะ (2542) ทำการศึกษาตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดปตตานี
พบวาความโปรงแสง บริเวณชายฝงกับการศึกษาในครั้งนี้บริเวณที่ใกลฝงเหมือนกันมีคาที่ใกลเคียงกัน สวน
บริเวณหางฝงออกไปมีคาความโปรงแสงสูงกวา อันเนื่องมาจากตะกอนแขวนลอยบริเวณใกลฝงมีคาสูงกวา
ซึ่งมาจากการถายเทตะกอนจากแมน้ำตางๆลงสูทะเล ดังบริเวณสำรวจใกลป ากทะเลสาบสงขลามี คา
70.2 มิลลิกรัมตอลิตร สวนหางฝงของการศึกษาในครั้งนี้บริเวณเดียวกันมีคา 10.88 มิลลิกรัมตอลิตร
คาอุณหภูมิบริเวณนอกฝงจากการศึกษาในครั้งนี้มีคาต่ำกวาเล็กนอยเมื่อเปรี ยบเทียบกับชายฝง แตจ ะ
สอดคลอ งกัน บริเวณที่ ทำการสำรวจใกล ฝงของอำเภอสิงหนครจังหวัด สงขลา มี ค าที่ตางกัน คือ จาก
การศึกษาของภาสกรเทากับ 31.1 องศาเซลเซียส แตการศึกษาในครั้งนั้เท ากับ 29.72 องศาเซลเซียส
แสดงใหเห็น วาอุณหภูมิของน้ำ จะผัน แปรไปตามความลึก คาความเค็ม พบวามีคาใกลเคียงกัน สว นคา
ออกซิเจนละลายน้ ำ และความเป นกรด-ดาง กับ การศึกษาในครั้งนี้ มีคา ที่ ใกลเคียงกัน ซึ่งอยูในชวงที่
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง, 2537)
.................................................................................................

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลา ปงบประมาณ 2553-54
ธเนศ ศรีถกล และ สมใจ เวชประสิทธ
......................................................
กิจกรรมถายทอดความรูสูชุมชน : โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงทะเลสงขลา ปงบประมาณ 2553
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา)
-------------------------1. ความเปนมา
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดดำเนินการกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา ตั้งแตป งบประมาณ 2547 จนถึงปจ จุบัน โดยผลการศึ ก ษาประกอบด วยเรื่องของ
องคประกอบสัตวน้ำ อัตราการจับ ตนทุนผลตอบแทนและรายไดจากการทำประมงไซนั่ง การทดลองขยาย
ขนาดตาอวน การแพรกระจายของลูกกุงและลูกปลาวัยออน ซึ่งการเผยแพรผลงานวิจัยอยูในรูปของ
รายงานผลการศึกษา หรือเอกสารวิชาการ ทำใหอาจะไมถึงประชาชนหรือชาวประมงโดยตรง
ศูนยจึงมีแนวคิดนำความรูไปเผยแพรสูเกษตรกรหรือชาวประมงโดยตรง จึงไดจัดกิจกรรมหรือ
โครงการถายทอดความรูสูชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนนอก ใหความรูแกชาวประมง กลุมแมบาน และ
เยาวชน หรือนักเรียน เพื่อใหกลุมเปาหมายทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องมือประมงไซนั่ง แนวคิดใน
การอนุรัก ษ และฟนฟูทรัพ ยากรประมง รวมถึงการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ ทรัพยากร ใหมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำอยางคุมคาและสูงสุด มีการทำประมงแบบมีความรับผิดชอบ รวมทั้งให
ชุมชนมีสวนรวมในการหาแนวทางการแกปญหาทรัพยากรดานทรัพยากรสัตวน้ำโดยชุมชนเอง ซึ่งอาจจะ
นำไปสูการจัดการประมงโดยชุมชนมีสวนรวมในอนาคต
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ
2. เพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำสูงสุด
3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการทำวิจัยสำหรับเปนแนวทางในการแกปญหาทางดานทรัพยากรสัตว
น้ำโดยชุมชนเอง
3. พื้นที่ดำเนินการปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2553 เปนปที่หนึ่งในการดำเนินการ มีพื้นที่ที่กำหนดดังนี้
1. บานโคกเมือง หมูที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
2. บานปากบางภูมี หมูที่ 7 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
3. บานสวนใหม หมูที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

51

52

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ภาพที่ 1 พื้นที่ดำเนินการในปงบประมาณ 2553
4. วิธีการและผลการดำเนินงาน
4.1 วิธีการ
1. กำหนดกลุมเปาหมาย 3 กลุม
- กลุมแมบาน
-กลุมนักเรียน
-กลุมชาวประมงและผูนำชมชุน
2. ดำเนินการโดย ติดตอประสานงานกับกลุมเปาหมาย โดยผานผูนำชุมชน ชาวประมง และ
โรงเรียน อยางนอย 3 ครั้ง
3. หลังจากนั้นเริ่มดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด
4. สอดแทรกความรูเรื่องการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง ตามวัตถุประสงค (ขอ 2)
โดยกิจกรรมที่กำหนด จะตองตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายดวย
5. เผยแพรกิจ กรรมที่ดำเนินการผานจดหมายขาว เว็บไซต และรวมจัด นิทรรศการ ผาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4.2 กิจกรรมที่กำหนดไวมีดังนี้
กลุมนักเรียน
• ใหความรูในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษฟนฟู
• การแปรรูปอาหาร

กลุมแมบาน
• การแปรรูปอาหารจากผลผลิตสัตวน้ำที่จับไดจากไซนั่งและสุขอนามัย และ/หรือสรางผลิตภัณฑ
ประมง
• ใหความรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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กลุมชาวประมงและผูนำชุมชน
• ใหความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยา การอนุรกั ษ และการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ .
• แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น รวมถึงทัศนคติ
• สาธิตวิธีการศึกษาองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับจากไซนั่ง

นอกจากนี้ไดใหความรวมมือและสนับสนุนกลุมเปาหมายในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่เปาหมาย
ดวย
4.3 ผลการดำเนินงาน มีดังนี้
กลุมเปาหมาย

สถานที่

กลุมนักเรียน
โรงเรียนปากจาวิทยา

อ.ควนเนียง จ.สงขลา

โรงเรียนวัดทายยอ

ต.เกาะยอ อ.เมือง

โรงเรียนวัดคงคาวดี
โรงเรียนบานโคกเมือง
โรงเรียนปากจาวิทยา
โรงเรียนบานโคกเมือง
โรงเรียนวัดทายยอ
โรงเรียนวัดคงคาวดี

อ.ควนเนียง จ.สงขลา
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา
อ.ควนเนียง จ.สงขลา

เรื่อง
ธรรมชาติสดใจจิตใจราเริง
นิเวศวิทยา การจำแนกชนิดสัตวนำ้
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง
ธรรมชาติสดใจจิตใจราเริง
นิเวศวิทยา การจำแนกชนิดสัตวนำ้
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง
การอนุรกั ษและฟนฟูทรัพยากรประมง
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง
ขนมปงหนาปลาและทอดมันปลา
นิเวศวิทยาและการจัดการประมงไซนั่ง
ขนมปงหนาปลา
นิเวศวิทยาและการจัดการประมงไซนั่ง

จำนวน
(คน)

วัน-เดือน-ป

120
35
35
30
30

24-ธ.ค.-52
17-ก.พ.-53

65
37
30
37
30
80

20-ส.ค.-53
18-ส.ค.-53
14 ก.ย.53
15 ก.ย. 53
17 ก.ย. 53
17 ก.ย. 53

14-ม.ค.-53
16-ก.พ.-53
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กลุมเปาหมาย
กลุมชาวประมง
บานโคกเมือง

บานปากบางภูมี
บานสวนใหม
กลุมแมบาน
บานโคกเมือง
บานสวนใหม
บานปากบางภูมี

สถานที่
อาคารเอนกประสงค
ม. 12 ต.บางเหรียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
อาคารเอนกประสงค
ม. 3 ต.รัตตภูมิ
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
บานผูใหญบาน หมู 9
อาคารเอนกประสงค
ม. 12 ต.บางเหรียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ศาลาอเนกประสงค
ม. 9 ต.เกาะยอ
อ.เมือง จ.สงขลา
บานสมาชิกกลุม แมบาน
ม. 3 ต.รัตตภูมิ
อ.ควนเนียง จ.สงขลา

เรื่อง

จำนวน
(คน)

วัน-เดือน-ป

การอนุรักษทรัพยากรประมงและฟารม
ทะเลโดยชุมชน
การจัดการประมงไซนั่ง

20

17-18 ธ.ค.
52
8 ก.ค. 53

12

พบปะพูดคุยเบื้องตน

9 ก.ค.-53

พบปะพูดคุยเบื้องตน

7 ก.ค. 53

กุงแหง และกุงสม
ขนมปงหนากุง
ขาวเกรียบปลา
ขาวเกรียบกุง
ลูกชิ้นปลา

10
15
5
14
10

11 มี.ค. 53
7 ก.ค.-52
14 ก.ย. 53
16 ส.ค 53
13 ก.ย. 53

ปลาหวาน, ปลาแผน
ขาวเกรียบ

15

20-ส.ค.-53
30 ก.ย. 53

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
อื่นๆรอยละ 1.84
กลุมกุงประกอบดวย
กลุมกุงตะกาด (Metapenaeus spp.) ประมาณรอยละ 79.59 ไดแก M. brevicornis,
M. moyebi, M.ensis, M.affinis, M.lysianassa
ก ลุ ม กุ งส กุ ล (Penaeus spp.) ป ร ะม าณ ร อ ย ล ะ 18.41 ได แ ก P.merguiensis,
P.semisulcatus
ชนิดอื่นๆ รอยละ 1.84
อัตราการจับอยูระหวาง 0.45-0.90 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 0.68 กิโลกรัม/ ลูก/คืน
ซึ่ งมี ค วามยาวกุ ง Metapenaeus moyebi ค าความยาวเฉลี่ ย 6.50 ± 0.60 เซนติ เมตร และมี คา
น้ำหนักเฉลี่ย 2.50 ± 1.50 กรัม/ตัว โดยมีรายไดจากการทำประมงไซนั่ง 126 บาท/ลูก/คืน
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2. บานโคกเมือง หมูที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เก็บตัวอยางไซนั่ง
จำนวน 3 ลูก ประกอบดวยกลุมกุงรอยละ 91.46 รองลงมาเปนกลุมปลารอยละ 8.42 และกลุมสัตวน้ำ
อื่นๆรอยละ 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 ระ ม 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
ซึ่ง มี ค วามยาวกุ ง Metapenaeus moyebi คา ความยาวเฉลี่ ย 7.70 ± 0.77 เซนติ เมตร และมี ค า
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
องค ประกอบสัตว น้ำประกอบดว ยกลุมกุงรอยละ 62.57 ของน้ำหนัก รองลงมาเป น กลุมปลารอยละ
14.09 และกลุมสัตวน้ำอื่นๆรอยละ 23.34
กลุมกุงประกอบดวย
กลุ ม กุ ง ตะกาด (Metapenaeus spp.) ประมาณรอ ยละ 82.39 ได แ ก M. moyebi,
M.affinis, M.lysianassa
ก ลุ ม กุ งส กุ ล (Penaeus spp.) ป ระ ม าณ ร อ ย ล ะ 16.84 ได แ ก P.merguiensis,
P.semisulcatus
และกุงชนิดอื่นๆ รอยละ 0.77
มี อั ต ราจั บ อยู ร ะหว า ง 1.4-1.72 กิ โ ลกรัม / ลู ก /คื น มี คา เฉลี่ ย 1.54 กิ โลกรั ม / ลู ก /คื น
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 หมูที่ 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เก็บตัวอยางจากไซนั่งรวม 3 ลูก
พบวามีองคประกอบสัตวน้ำประกอบดวย กลุมปลารอยละ 59.64 ของน้ำหนัก รองลงมาเปนกลุมกุงรอย
ละ 39.78 และกลุมสัตวน้ำอื่นๆรอยละ 0.58
กลุมกุงประกอบดวย
กลุ ม กุ งตะกาด (Metapenaeus spp.) ประมาณรอ ยละ 71.30 ได แ ก M. moyebi,
M.ensis, M.lysianassa
ก ลุ ม กุ งส กุ ล (Penaeus spp.) ป ร ะ ม า ณ 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/คืน
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เดือนกันยายน 2553
1. บานสวนใหม หมู 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เก็บตัวอยางไซนั่ง จำนวน 3
ลูก พบวาประกอบดวยกลุมกุงรอยละ 78.25 รองลงมาเปนกลุมปลารอยละ 9.77 และกลุมสัตวน้ำอื่นๆ
รอยละ 11.98
กลุมกุงประกอบดวย
กลุมกุงตะกาด (Metapenaeus spp.) ประมาณรอยละ 89.35 ไดแก M. moyebi, M.
affinis, M .lysianassa, M. ensis
ก ลุ ม กุ งส กุ ล (Penaeus spp.) ป ร ะม าณ ร อ ย ล ะ 10.55 ได แ ก P.merguiensis,
P.semisulcatus
ชนิดอื่นๆ รอยละ 0.10
มีอัตราการจับอยูระหวาง 0.94-1.54 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 1.23 กิโลกรัม/ ลูก/คืน
ซึ่ งมี ค วามยาวกุ ง Metapenaeus moyebi ค าความยาวเฉลี่ ย 6.04 ± 0.97 เซนติ เมตร และมี คา
น้ำหนักเฉลี่ย 1.82 ± 0.74 กรัม/ตัว โดยมีรายไดจากการทำประมงไซนั่ง 96.45 บาท/ลูก/คืน
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
ชนิดอื่นๆ รอยละ 2.92
มีอัตราการจับอยูระหวาง 0.39-0.45 กิโลกรัม/ ลูก/คืน มีคาเฉลี่ย 0.43 กิโลกรัม/ ลูก/คืน
ซึ่ งมี ค วามยาวกุ ง Metapenaeus moyebi ค าความยาวเฉลี่ ย 7.11 ± 0.60 เซนติ เมตร และมี คา
น้ำหนักเฉลี่ย 2.76 ± 0.80 กรัม/ตัว โดยมีรายไดจากการทำประมงไซนั่ง 96.46 บาท/ลูก/คืน
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จัดทำโปสเตอรจำนวน 4 เรื่อง แจกใหแกกลุมเปาหมาย
1. ทะเลสาบสงขลา
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2. ประมงไซนั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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3. สัตวน้ำเศรษฐกิจจากประมงไซนั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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4. การทดลองขยายขนาดตาอวนไซนั่ง
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5. สิ่งที่จะไดจากการดำเนินกิจกรรมนี้
1. กลุมเปาหมาย มีความรูและเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรกั ษทรัพยากรมากขึ้น
2. มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ กุงที่ไดจากไซนั่ง นอกจากขายสด มีการนำมาแปร
เปนอาหาร หรือผลิตภัณฑตางๆ เชน กุงสม ขนมปงหนากุง ฯลฯ
3. หนวยงานมีกลุมมวลชนในพื้นที่ ทำใหสามารถขอความรวมมือในการทำงานวิจัย และสามารถ
ขยายกิจกรรมนี้ไปสูพื้นที่อื่นๆ 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
ศูน ยวิ จัยและพั ฒนาประมงทะเลอ าวไทยตอนลาง ไดดำเนิน การโครงการฟน ฟู ท รัพยากร
ประมงในทะเลสาบสงขลา ตั้งแตปงบประมาณ 2547 จนถึงปจจุบัน โดยผลการศึกษาประกอบดวยเรื่อง
ขององคประกอบสัตวน้ำ อัตราการจับ ตนทุนผลตอบแทนและรายไดจากการทำประมงไซนั่ง การทดลอง
ขยายขนาดตาอวนไซนั่ง การแพรกระจายของลูกกุงและลูกปลาวัยออน ซึ่งการเผยแพรผลงานวิจัยอยูใน
รูปแบบของรายงานผลการศึกษา หรือเอกสารวิชาการ ทำใหไมถึงประชาชนหรือชาวประมงโดยตรง
ในปงบประมาณ 2553 ศูนยวิจัยฯ มีแนวคิดนำความรูไปเผยแพรสูเกษตรกรหรือชาวประมง
โดยตรง จึงไดจัดกิจกรรมหรือโครงการถายทอดความรูสูชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนนอก ใหความรูแก
ชาวประมง กลุมแมบ าน และเยาวชน หรือนักเรีย น เพื่อ ใหก ลุมเปาหมายทราบข อ มูล ตางๆ เกี่ย วกับ
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 พื้นที่ดำเนินการปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2554 เปนปที่สองในการดำเนินการ
มีพื้นที่เปาหมาย จำนวน 16 แหง ดังนี้
ตามพื้นดำเนินการเขตฟารมทะเลโดยชุมชน 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 วิธีการและผลการดำเนินงาน
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
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3.2 กิจกรรมที่กำหนดไวมีดังนี้
กลุมชาวประมงและผูนำชุมชน
• ใหความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยา การอนุรักษ และการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ .
• แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น รวมถึงทัศนคติ
• สาธิตวิธีการศึกษาองคประกอบสัตวน้ำและอัตราการจับจากไซนั่ง
• การศึกษาชีววิทยาของสัตวน้ำ
• การเก็บและศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำเบื้องตน
นอกจากนี้ไดใหความรวมมือและสนับสนุนกลุมเปาหมายในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่เปาหมาย
ดวย
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2.3.3 ผลการดำเนินงาน มีดังนี้
กลุมเปาหมาย
กลุมชาวประมง
ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ต.คูขุด อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา

สถานที่
กลุมออมทรัพย บานชองฟน
หองประชุม เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบ
สงขลา

ต.ทาหิน อ.สะทิ้งพระ จ.สงขลา
ต.คลองรี อ.สะทิ้งพระ จ.สงขลา
ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา
ต.บานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
บานใหม ม. 1 ต.สะทิ้งหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
บานใต ม. 10 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
บานปากบางภูมี ม. 7 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

ศาลาอเนกประสงค วัดทาหิน
หองประชุม อบต.คลองรี
ศาลาอเนกประสงค วัดเกาะใหญ
ศาลาอเนกประสงค หมู 2
หองประชุม เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
บานประธานประมงอาสา
ศาลาอเนกประสงค วัดบอหวา
ศาลาอเนกประสงค บานปากบางภูมี ม.
7
บานสวนใหม ม. 9 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
หองประชุม อบต.เกาะยอ
ประมง 3 ชุมชน หนาสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ำชายฝง หองประชุม
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ำชายชายฝง
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

จำนวน
(คน)

วัน-เดือน-ป

20

29 มี.ค. 54

15
30
20
15
15
20
15
15
15

1 เม.ย. 54
4 เม.ย.54
5 เม.ย. 54
7 เม.ย. 54
8 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
26 เม.ย. 54
27 เม.ย.54
28 เม.ย. 54

15
15

29 เม.ย. 54
25 ก.ค. 54

บานแหลม ม.5 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ศาลาประชาคม บานแหลม

15

26 ก.ค. 54

บานวังเนียน ม. 5 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

อาคารออมทรัพย บานวังเนียน ม. 5

15

27 ก.ค. 54

บานใต ม. 7 ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา

อาคารเรียน มัสยิดบานใต อ.หาดใหญ

15

28 ก.ค. 54

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

หองสมุด โรงเรียนวัดปากลึก อ.
หาดใหญ

15

29 ก.ค. 54
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2.4 ภาพกิจกรรมการฝกอบรม

ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

ตำบลคูขุด อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา

ตำบลทาหิน อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา

ตำบลคลองรี อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา

ตำบลเกาะใหญ อำเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา

ตำบลบานขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
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ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

บานใหม ม.1 ตำบลสะทิ้งหมอ อำเภอสิงนคร
จังหวัดสงขลา

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
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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
ดำเนิ น การเก็ บ ตั ว อย า งกุ ง ทะเล 3 ชนิ ด ได แ ก กุ ง แชบ ว ยหรื อ กุ ง หางแดง (Peneaus
merguensi) กุงตะกาดหรือกุงหัวแข็งชนิด Metapeneaus ensi และกุงตะกาดขาว (M. moyebi) จาก
เครื่องมือประมงไซนั่ง โพงพาง และอวนลอยกุงสามชั้น บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ระหวางเดือน
ธันวาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 มีผลการศึกษาเบื้องตนดังนี้
3.1 ไซนั่ ง หรื อ โป ะ น้ ำ ตื้ น ลอบยื น หรื อ ไซตู ประกอบด ว ย 2 ส ว น คื อ ตั ว ไซนั่ ง
ประกอบดวยโครงไมสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง x ยาว x สูง 0.55 x 1.5 x 2.3 เมตร หุมดวยอวนไนลอนสี
แดง ขนาดชองตา 1.50 เซนติเมตร มีชองเปดสำหรับสัตวน้ำเขาทางหนึ่ง ปากชองเปดยาวตลอดความ
สูงของไซนั่ งและประกอบเปน งาแซงกั น สัต วน้ำ และป ก ไซนั่ ง หรือขาทราย ใช อวนขนาดช อ งตา 3
เซนติเมตร กางกั้นทางเดินของสัตวน้ำทั้งดานซายและดานขวาเพื่อตอนใหสัตวน้ำเขาตัวลอบ โดยมีความ
ยาวประมาณขางละ 25-30 เมตร
มีแหลงทำการประมงตั้งแตบริเวณปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณปากพะยูน โดยมีหนาแนน
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก สามารถทำการประมงไดเกือบป (ทำกัน มากในชวงเดือนเมษายนถึง
ธันวาคม) โดยออกไปวางในชวงเย็น (18.00น.) และเก็บในตอนเชา (06.00น.) ที่ระดับน้ำ 1.5 – 2.0
เมตร กระแสน้ำปานกลาง และจุดตะเกียงน้ำมันกาดวางไวสวนบนของตัวไซนั่ง ระยะเวลาทำการประมง
1-3 วันขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล พื้นที่ และปริมาณของสัตวน้ำ การเก็บสัตวน้ำใชไมขัดชักตัวไซนั่งลอยพน
เหนือผิวน้ำขณะทำการรวบรวมสัตวน้ำ
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ภาพที่ 1 เครื่องมือประมงไซนั่ง
จากการเก็ บ ตัว อย างระหวา งเดือ นกุม ภาพั น ธ ถึงกั น ยายน 2554 พบว าสั ต วน้ ำที่ จั บ ได
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
สัตว์นาอื
ํ นๆ
14.47%

กลุ ่มปลา
33.33%

กลุ ่มกุง้
52.20%

ภาพที่ 2 องคประกอบสัตวนำ้ ในรอบปจากเครื่องมือประมงไซนั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
ปงบประมาณ 2554
อัตราการจับสัตวน้ำตลอดการศึกษามีคาเฉลี่ย 0.92 กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว โดยเปนอัตราการ
จับกลุมปลาตลอดการศึกษาเฉลี่ย 0.31 กิโลกรัม/ลูก/เที่ยว กลุมกุงมีอัตราการจับเฉลี่ย 0.48 กิโลกรัม/
ลูก/เที่ยว และกลุมสัตวน้ำอื่นๆ 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 บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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 ปากอวนติดตั้งใหการรับสัตวน้ำที่พัด
ตามกระแสน้ำเข าถุงอวน โพงพางหลักเปนโพงพางที่พบมากที่สุด อวนเป นรูปถุงปากกวาง ปากอวนสูง
ใกลเคียงกับความลึกของน้ำชวงขึ้นสูงสุดขนาดประมาณ 4x4 หรือ 8x6 เมตร ความยาวจากปากอวนถึง
กนถุง 20 - 25 เมตร ตัวอวนจะเรียวเล็กลง ปากอวนจะวางในทิศทางหันรับกับ กระแสน้ำ มักหางกัน
ตามขนาดปากอวน ราว 4-8 เมตร ดานบนมีไมคาดไวกันไมหลักเอนเขาหากัน ปากอวนจะมัดกับเสาหลัก
สวนตัวอวนจะกดไวดวยไมกด โดยไมใชทุนและตะกั่วถวง สวนเนื้ออวนเปนโพลีเอทธีลีน ที่บริเวณปากจะมี
ขนาดใหญที่สุด แลวเล็กลงมาตามลำดับ สวนที่เปนกนถุงยาว 1.5 – 3.0 เมตร มักใชขนาดตา 1.5 - 2.5
เซนติเมตร ปลายถุงสามารถเปดออกไดโดยมัดเชือกไว การวางโพงพางจะทำหลายชองเรียงกันเปนแถว
ประมาณ 6 -10 ชอง ทำไดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ในชวงน้ำขึ้นเต็มที่หรือลงเต็มที่โดยประกอบอวน
เขากับไมกดอวน แลวนำไปผูกกับไมหลัก แลวจอดเรือไวที่ตำแหนงกนถุง รอให กระแสน้ ำพัดสัตวน้ำเขา
อวนสั ก พั กขึงกูกน อวนขึ้น มา เทสัตวน้ ำออก แลว มัด ก นถุงวางใหมต อไป โพงพางจะใช ที่ระดับ น้ ำลึ ก
ประมาณ 1 -6 เมตร (sklonline.com, 2555)
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ภาพที่ 3 เครื่องมือประมงโพงพาง
มีแหลงทำการประมงตั้งแตบริเวณปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณปากพะยูน โดยบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีหนาแนนตั้งแตปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณสะพานติณสูลานนท สามารถ
ทำการประมงไดตลอดป
จากการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2554 พบวาองคประกอบสัตวน้ำที่
จับไดประกอบดวยกลุมปลารอยละ 77.08 กลุมกุงรอยละ 7.66 และสัตวน้ำอื่นๆ รอยละ 14.99 (ภาพ
ที่ 4) สำหรับกุงทะเลชนิดที่ศึกษา ไดแก กุงแชบวยหรือกุงหางแดง กุงหัวแข็งหรือกุงตะกาด และกุงขาว
หรือกุงตะกาดขาว มีองคประกอบรอยละ 0.0009, 0.0002 และ 0.0004 ขององคประกอบสัตวน้ำ
ทั้งหมด

กลุม่ กุง้
7.68%

สัตว์นาอื
ํ นๆ
15.03%

กลุม่ ปลา
77.29%

ภาพที่ 4 องคประกอบกลุมสัตวน้ำในรอบปจากโพงพาง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
ปงบประมาณ 2554
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 กุงทะเลที่ศึกษามีอัตราการจับตลอดการศึกษาเฉลี่ย ดังนี้ กุง
แชบวย 0.59 กิโลกรัม/ปาก/คืน กุงตะกาด 0.16 กิโลกรัม/ปาก/คืน และกุงตะกาดขาว 0.26 กิโลกรัม/
ปาก/คืน ของผลจับสัตวน้ำทั้งหมด
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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
สัตวน้ำ
เดือน
จำนวนราย
กลุมปลา
กลุมกุง
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 ประกอบดว ยเนื้ออวนสามผืนประกบกั น
เป นสามชั้น อวนชั้นนอกมีสองผืนเปนอวนดายไนลอน ขนาดตา 9 เซนติเมตร อวนชั้นในเปน อวนเอ็น
ไนลอนขนาดตา 3.0 3.2 3.5 และ 3.8 เซนติเมตร ความลึกตา 100 ตา อวนมีความยาวผืนละ 2023 เมตร
ชาวประมงบริเวณปากทะเลสาบสงขลา (บ านแหลมขวัญ อำเภอเมือ ง และบา นบ อเตย
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) ใชอวนรายละ 5-18 ผืนตอราย แหลงทำการประมงตั้งแตปากทะเลสาบ
สงขลาถึงบริเวณสะพานติณ สูลานนท ออกทำการประมงตั้งแตเวลา 06.00-14.00น และ 16.0007.00น. 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 1020 วัน/เดือน สำรวจพบสัตวน้ำที่จับ ไดประกอบดวยกลุมปลารอยละ 60.41 กลุม กุงรอยละ 37.46
และสัตวน้ำอื่นๆ 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
สัตว์นาอื
ํ นๆ
2.13%
กลุม่ กุง้
37.46%
กลุม่ ปลา
60.41%

ภาพที่ 5 องคประกอบกลุมสัตวน้ำในรอบปจากเครื่องมือประมงอวนลอยกุงสามชั้น
บริเวณอาวนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550
อัตราการจับสัตวน้ำตลอดการศึกษามีคาเฉลี่ย 4.66 กิโลกรัม/คืน /ราย เปนอั ตราการจับ
กลุมปลาเฉลี่ย 2.81 กิโลกรัม /คืน/ราย กลุมกุงมีอัตราการจับเฉลี่ย 1.75 กิโลกรัม/คืน/ราย และกลุม
สัตวน้ำอื่นๆ 0.11 กิโลกรัม/คืน/ราย กุงทะเลที่ศึกษามีอัตราการจับตลอดการศึกษาเฉลี่ย ดังนี้ กุงแชบวย
0.66 กิโลกรัม/คืน/ราย กุงตะกาด 0.33 กิโลกรัม/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
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สรุปผล การติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตสัตวทะเล ป 2554
โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปตตานีและนราธิวาส
.....................................
๑. บทนำ
ความเปนมา
เมื่ อ ปลายป พ.ศ. ๒๕๔๔ ในช ว งที่ พ ระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ แปร
พระราชฐานไปทรงงานและทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่
บานละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีราษฎร
ชาวประมงพื้ น บ า น กราบบั ง คมทู ล ขอพระราชทานความช ว ยเหลื อ จาก สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ใหทรงพิจารณาชวยฟนฟูความอุดมสมบูรณของสัตวน้ำ เนื่องจากปริมาณสัตว น้ำมี
จำนวนลดลงเปนอันมาก ทำใหฐานะฝดเคือง มีรายไดไมพอเลี้ยงครอบครัว และไดกราบทูลวายินดีรวมกัน
ดำเนินการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ
เมื่อทรงทราบเรื่องแลว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวิตกเปนอันมากที่จะ
แก ไขป ญ หาและได ท รงโทรศั พ ท ข อพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ซึ่ งได
พระราชทานพระราชดำริแนะนำ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ใหจัดประชุมหารือผูเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวของทางดานตาง ๆ เพื่อจัดตั้งโครงการเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของสัตวน้ำตามความประสงคของ
ราษฎร
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ
ราชกุ ม าร และคณะผูเชี่ยวชาญไดป ระชุม หารือ เพื่ อรางโครงการฟน ฟู ทรัพ ยากรชายฝงทะเล ป พ.ศ.
๒๕๔๔ โดยในการนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานคำแนะนำวา สมควรที่จะจัด
ใหมีสถานี วิจั ย และการเพาะเลี้ ยงสัต ว น้ำขึ้น เพื่อ เพาะเลี้ ยงสัตวน้ ำปลอ ยลงสูท ะเล เพื่ อเป น การฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และฝกอบรมราษฎรซึ่งอยูในบริเวณขางเคียงใหมีความรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและ
การอนุรักษท รัพยากรสัตวน้ำ และสมควรจัดสรางปะการังเทียมใหมากขึ้ น จะไดเป น ที่อยู อาศัยและหา
อาหารของบรรดาสัตวน้ำทั้งหลาย ทำใหสัตวน้ำมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น
นับเปนพระมหากรุณ าธิคุณเปนลนพนตอพสกนิกรในชุมชนประมงตลอดแนวชายฝงของ
จังหวัดปตตานีและนราธิวาส ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาเปดโครงการอยาง
เปนทางการที่ชายหาดบานละเวง อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เปน
จุดเริ่มตนใหราษฎร สวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ ไดสนองแนวพระราชดำริ เพื่อความกินดีอยูดีของ
ราษฎร
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ปะการังเทียม
แหลงอาศัยสัตวทะเล หรือปะการังเทียม เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อดัดแปลงสภาพพื้นทะเล
ใหสัตวน้ำชอบโดยเลียนแบบบริเวณที่มีกองหินใตน้ำหรือซากเรืออับปางซึ่งมักพบวามีสัตวน้ำชุกชุม ดวย
การใชวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน สามารถตานทานกระแสน้ำได และไมมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม นำไปวางเปน
กลุมอยางมีแบบแผนในบริเวณตาง ๆ ตามแนวชายฝงที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดสัตวน้ำใหเขามาอยูอาศัย หลบ
ภัย เปนแหลงอาหาร และแหลงสืบพันธุ
หลักเกณฑในการกำหนดพื้นที่จัดสรางปะการังเทียม ควรเปนไปตามความตอง การของ
ชาวประมงในทองถิ่น ตามประเภทเครื่องมือและแหลงทำประมง โดยปกติระดับความลึกน้ำบริเวณ
ปะการังเทียม เมื่อน้ำลงต่ำสุดตองอยูเหนือกองวัสดุที่นำไปวางไมนอยกวา ๖ เมตร เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรือ สภาพพื้นทะเลบริเวณที่จัดวางตองไมเปนโคลนเหลว ซึ่งทำใหเกิดการจมตัวของวัสดุได ไมอยู
ใกลปากแมน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มอยางรวดเร็วในบางฤดูกาล ไมเปนพื้นที่ที่มีปริมาณตะกอน
แขวนลอยในน้ำมากเพราะตะกอนที่ทับถมที่ผิววัสดุอาจทำใหสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดไมสามารถอยูอาศัย
ได ไมเปนพื้นที่หวงหามเพื่อการใชประโยชนอื่นทางทะเล เชน เขตรองน้ำเดินเรือ เขตจอดเรือ เขตพื้นที่
ทาเรือ เขตสัมปทานขุดแรและกาซธรรมชาติ เขตสัมปทานรังนก รวมทั้งไมเปนพื้นที่ที่อาจกระทบตอ
ปญหาความมั่นคงของประเทศ เชน เขตทหาร พื้นที่ฝกซอมทางทะเล เขตชายแดนระหวางประเทศ และ
ตองเปนพื้นที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการที่เกี่ยวของ คือ กรมประมง กองทัพเรือ และกรมเจา
ทา
ขั้น ตอนการดำเนิ นงานจัด สรางปะการังเทีย ม หลังจากเลือ กพื้ นที่ จัด สรางไดแ ล ว จึ งจั ด
ประชุมชี้แจงโครงการ ฯ แกชาวประมง ราษฎร ขาราชการ องคกรพัฒนาเอกชนและผูท่สี นใจ ในพื้นที่การ
จัดสรางและบริเวณใกลเคียง เพื่อใหผูเขารับฟงการชี้แจงมีความเขาใจตรงกันและรับทราบถึงรายละเอียด
ที่มาของโครงการฯ วัตถุประสงค ขนาดและชนิดวัสดุที่ใช จำนวนวัสดุ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ
การดำเนิน งาน ผูป ระสานงานในพื้ น ที่ รวมทั้ งการเป ด โอกาสให ช าวประมงได มี สว นรวมในการเสนอ
ความคิด รวมออกแบบผังการวางวัสดุและกำหนดจุดบริเวณที่จะสรางเป นปะการังเทียม ภายหลังการ
ประชุมชี้แจงจะมีการออกสำรวจจุดดังกลาวในทะเลโดยการนำของชาวประมงในพื้นที่ เพื่อยืนยันตำแหนง
ที่ตองการจะจัดสรางอีกครั้งหนึ่งดวย แลวจึงทำการสำรวจสภาวะทางการประมงและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
กอนการจัดสราง และดำเนินการขออนุญาตจัดสรางจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก
ทุกหนวยงานแลวกรมประมงจึงทำการจัดจางและควบคุมใหภาคเอกชนเขามาทำการจัดสรางและจัดวาง
วัสดุในทะเลใหเปนไปตามรูปแบบที่กำหนด พรอมทั้งประชาสัมพันธพิกัดพื้นที่จัดสรางใหชาวประมงทราบ
และรายงานผลการจัดสรางใหหนวยงานตาง ๆ
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วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎร ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส
2. เพื่อฟนฟูระบบนิเวศและที่อยูอาศัยของสัตวน้ำบริเวณชายฝงทะเลตลอดจนบริเวณแหลง
น้ ำ ภายใน Lagoon ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ชายฝ งทะเลของจั ง หวั ด ป ต ตานี และนราธิ ว าส ได แ ก ก ารฟ น ฟู
ปาชายเลน พื้นที่ชุมน้ำและแนวหญาทะเล
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำโดยการเพาะพันธุสัตวน้ำชนิดตางๆ ที่เหมาะสมปลอยลงสูชายฝง
ทะเล และแหลงน้ำภายในเพื่อใหแพรขยายพันธุตามธรรมชาติ
4. เพื่อสรางปะการังเทียมและซั้งใหเปนที่อยูอาศัยและหลบภัยของสัตวน้ำและเปนแหลงทำ
ประมงพื้นบานที่อนุญาตใหใชเครื่องมือประมงบางชนิดทำประมงได
5. เพื่อเผยแพรความรูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการทำประมงในเชิงอนุรักษทรัพยากรสัตว
น้ำ รวมถึงการแปรรูปสัตวน้ำใหแกชาวประมงและผูสนใจในพื้นที่
เปาหมายของโครงการ
1. ครัวเรือนประมงทะเลชายฝงพื้นบานในเขตจังหวัดปตตานี และนราธิวาส ประกอบดวย
8 อำเภอ 61 หมูบาน ประมาณ 7,900 ครัวเรือน มีรายไดเพิ่มขึ้นและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2. ระบบนิเวศชายฝงทะเล เชน ปาชายเลน แนวหญาทะเล และพื้นที่ชุมน้ำ ในเขตจังหวัด
ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส จำนวนไมต่ำกวา 500,000 ไร ไดรับการฟนฟูใหมีศักยภาพเปนแหลงเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน้ำตามธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สรางแหลงอาศัยสัตวน้ำทะเลหรือปะการังเทียม ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ำ และแหลง
ทำการประมงชายฝงไมนอยกวา 100 ตารางกิโลเมตร
4. จัดการทรัพยากรประมงชายฝงทะเลในเขตจังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยให
ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มอบหมาย
5. ส งเสริ ม การท อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เวศในแหล ง ประมง ให นั ก ท อ งเที่ ย วได ด ำน้ ำ ดู ป ะการั ง
ตกปลา ชาวประมงจะไดมีรายไดเพิ่ม ขึ้นจากการเชาเหมาเรือ การนำเที่ ยว การขายของที่ ระลึก และ
ผลิตภัณฑประมง
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๒. ปะการังเทียมในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปตตานีและนราธิวาส
การจัดสรางปะการังเทียมโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดปตตานีและนราธิวาส ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2554 มีวัสดุที่ใชในการจัดทำปะการัง
เทียม 5 ชนิด คือ ทอคอนกรีต จำนวนรวม 707 ทอ แทงคอนกรีต จำนวนรวม 31,256 แทง ตูรถไฟ
จำนวนรวม 881 ตู รถยนต จำนวนรวม 590 คัน และรถถัง 25 คัน
วัสดุเหลานี้ถูกนำไปจัดวาง ในพื้นที่จังหวัดปตตานีและนราธิวาส 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 (โครงการของกรมประมงที่ สรางดวยแทงคอนกรีต ปงบประมาณ 2539) ในช วงพิ ธีเป ด
โครงการฯ ระหวางวันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยเรือหลวงวังใน กองทัพเรือ จำนวน 41 ทอ
และจัดวางดวยแพลำเลียงเขากวางของกรมประมง จำนวน 180 ทอ ครั้งที่สองเปน การวางท อ
คอนกรีตบริเวณหนาบานทอนฮีเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยแพลำเลียงเขากวาง จำนวน
486 ทอ ในวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2545
การจัดวางดำเนินการโดยหลังจากเจาหนาที่นำแพลำเลียงมาถึงจุดพิ กัดที่กำหนดแลว
การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการใชรถฟอคลิฟท (forklift) ที่มีงาเหล็ก สอดเข าไปในช องว างกลางทอ
จากนั้นจึงยกไปปลอยยังหัวแพลำเลียง ซึ่งเปดไดและมีชุดรางลอเหล็กชวยทำใหทอไหลลงสูทะเลได
สะดวก
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การจัดสรางปะการังเทียมดวยแทงคอนกรีต
กรมประมงไดออกแบบวัสดุสำหรับจัดสรางปะการังเทียมเปนโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็กโปรงรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร โดยกรมประมงไดดำเนินการจัดสราง
ปะการั ง เที ย มด ว ยแท ง คอนกรี ต อย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ป ทั้ ง ในลั ก ษณะที่ เป น โครงการขนาดใหญ
(งบประมาณ 20 ลานบาท) ครอบคลุมพื้นที่ในระดับจังหวัด และโครงการขนาดเล็ก (งบประมาณ 3
ลานบาท) ครอบคลุมพื้นที่ ในระดับ หมูบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2554 กรมประมงจัดวางแท ง
คอนกรี ตในพื้ น ที่ จั งหวัดป ต ตานีแ ละนราธิ ว าสไปแลว 42 แห ง จั ดสรางแทง คอนกรีต ไดจ ำนวน
31,256 แทง
การจัดวางดำเนินการโดยหลังจากเจาหนาที่นำแพลำเลียงมาถึงจุดพิ กัดที่กำหนดแลว
การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการใชรถแมคโค (excavator) หรือ รถฟอคลิฟท (forklift) ยกแทงคอนกรีต
มาทางดานขางของแพลำเลียงแลวหยอนหรือปลอยแทงคอนกรีตลงในน้ำ

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

การจัดสรางปะการังเทียมดวยตูรถไฟ
การรถไฟแหงประเทศไทยไดมอบตูรถไฟใหแกโครงการฯ เพื่อจัดทำเปนปะการังเทียม
โดยตูรถไฟนี้เปนตูขนสงสินคาเกา (covered goods wagon) ที่ไมไดใชการแลว โครงสรางของตัวตู
รถไฟนี้ทำดวยเหล็ก มีขนาดกวาง 2.18 เมตร ยาว 6.65 เมตร สูง 2.23 เมตร กอนการจัดวางไดมี
การทำความสะอาดตัวตูและเชื่อมบานประตูใหเปดอยางถาวร เพื่อใหสัตวน้ำเขาไปอยูอาศัยได ตูรถไฟ
ที่ใชทำเปนปะการังเทียมนี้มีจำนวนทั้งหมด 881 ตู โดยจัดวางไปแลว 30 แหง ในระหวางป พ.ศ.
2545-2554
การจัดวางดำเนินการโดยใชปนจั่น (เครน) ของเรือลำเลียง และลวดสลิงที่ตอนปลายผูก
ติดกับตะขอเหล็กเปนตัวยกตูรถไฟ ดวยการเกี่ยวตะขอไวกับขอบหลังคาทั้งสองดานของตัวตูรถไฟ
(ตรงสวนที่เปนชองวางที่เกิดจากการเชื่อมประตูตูรถไฟใหเปดแบบถาวร) จากนั้นจึงยกขึ้นขามกราบ
เรือและคอยๆ หยอนลงจนถึงพื้นทะเล
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การจัดสรางปะการังเทียมดวยรถยนต
ในชวงป พ.ศ. 2549-2553 กรมประมง โดยการสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ได
ดำเนินการจัดสร างปะการังเทียมโดยใชรถยนต เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีรถเก็บ มูลฝอยระบบ
ไฮโดรลิก รถบรรทุกขยะแบบเปดขาง และรถบรรทุกน้ำ ที่เสื่อมสภาพไมคุมคากับการซอมบำรุงแลว
จึงเห็นวาสามารถนำไปใชทำเปนปะการังเทียมได เพราะมีสวนโครงสรางที่เปนเหล็ก โดยการนำมาจัด
วางไดถอดอุปกรณตาง ๆ ออก จนเหลือไวเฉพาะตัวถังและสวนหัวเกง
การจั ด วางรถยนต นี้ แ บ งการจั ด วางเป น 3 ครั้ง ครั้ งแรก เมื่ อ วั น ที่ 23 และ 27
มิถุนายน พ.ศ. 2549 จำนวนรวม 189 คัน ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จำนวน
รวม 200 คัน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ.2553 จำนวน 198 คัน จากกรุงเทพมหานคร
และอีก 3 คัน จากกองทัพไทย รวมทั้งหมด 590 คัน
การจัดวางคลายคลึงกับ การจัดวางตูรถไฟ ดำเนิ นการโดยใชป น จั่ น (เครน) ของเรือ
ลำเลีย ง และลวดสลิงที่ตอนปลายผูกติดกับตะขอเหล็กเปนตัวยกรถยนต ดวยการเกี่ยวตะขอไวกับ
ขอบหลังคาทั้งสองดานของตัวรถยนต (ตรงสวนที่เปนชองวางที่เกิดจากการเจาะใหเปนรูสำหรับเกี่ยว
ตะขอ) จากนั้นจึงยกขึ้นขามกราบเรือและคอย ๆ หยอนลงจนถึงพื้นทะเล
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การจัดสรางปะการังเทียมดวยรถถัง
ในป พ.ศ. 2553 ที่ ผ า นมานี้ กรมประมง โดยการสนั บ สนุ น ของกองทั พ บก ได
ดำเนิ น การจั ด สรา งปะการัง เที ย มโดยใช ร ถถั ง เนื่ อ งจากกองทั พ บกมี ร ถถั งแบบ 69 II ที่ ป ลด
ประจำการแลวและเห็นวาสามารถนำไปใชทำเปนปะการังเทียมได จึงดำเนินการมอบรถถังดังกลาว
นำมามอบให กับ โครงการพระราชดำริ ฯ เพื่ อ ใช ทำปะการัง เที ยมต อ ไป โดยก อ นนำการส ง มอบ
กองทัพบกไดถอดอุปกรณตาง ๆ ออก จนเหลือไวเฉพาะตัวถังและปอมปน รวมทั้งไดทั้งการลางคราบ
น้ำมันออกหมดแลว โดยจัดวางรถถังในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2553 จำนวน 25 คัน
การลำเลียงรถถังใชแพลำเลียง (barge) ขนาดใหญ ที่มีเรือลากจูง การจัดวางทำโดยใช
รถแมคโค (excavator) บนแพลำเลียงดันและลากรถถังใหมาอยูที่บริเวณขอบของแพลำเลียง จากนั้น
จึงดันรถถังใหลงน้ำโดยใหดานทายของรถถังลงน้ำกอน

๓. การติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตสัตวทะเล ปงบประมาณ ๒๕๕๔
ดำเนินงานโดยศูนยวิจัยและพัฒ นาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา ดวย
การดำน้ำสำรวจแหลงปะการังเทียม เพื่อบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ จดบันทึกชนิดปลา โดยมีการปฏิบัติงาน
ดำน้ำทั้งหมด 15 ครั้ง ดังนี้
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วัน เดือน ป
จุดดำน้ำสำรวจ
21 ต.ค. 53 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส
12 ก.พ. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส
19 ก.พ. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส
รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส (2
20 ก.พ. 54
ครั้ง)
15 มี.ค. 54 รถยนต ป 53 จุด BK13 อ.สายบุรี จ.ปตตานี
26 เม.ย. 54 ตูรถไฟ ป 53 จุดSRT53-1 อ.สายบุรี จ.ปตตานี
19 พ.ค. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส
1 มิ.ย. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส
7 ก.ค. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส
รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส (2
9 ก.ค. 54
ครั้ง)
7 ส.ค. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส
2 ก.ย. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส
3 ก.ย. 54 รถถัง ป 53 จุด RTA อ.เมือง จ.นราธิวาส

ระยะหางฝง ความลึกน้ำ
9.0 กม.
21 ม.
9.0 กม.
21 ม.
9.0 กม.
21 ม.
9.0 กม.

21 ม.

5.5 กม.
8.5 กม.
9.0 กม.
9.0 กม.
9.0 กม.

17 ม.
20 ม.
21 ม.
21 ม.
21 ม.

9.0 กม.

21 ม.

9.0 กม.
9.0 กม.
9.0 กม.

21 ม.
21 ม.
21 ม.

จากการดำน้ำสำรวจ พบวาสภาพของวัสดุที่ใชในการจัดสรางทำปะการังเทียมโดยเฉพาะ
รถถังที่มีนำ้ หนักคอนขางมากยังคงอยูในสภาพดี ไมมีการจมตัว มีสัตวเกาะติดที่พื้นผิวของวัสดุมากขึ้น
มีสัตวน้ำเขามาอยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ
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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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บทคัดยอเอกสารวิชาการ ป 2554

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 ที่นำสั ตว น้ ำมาขึ้นท าในจั งหวั ดชายฝงทะเลของอาวไทย 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 มีความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกั บน้ำหนักตัว ในรูป
สมการ W = 0.0032 TL3.246 ปลาปากคมหางจุดเพศผู มีความยาวเหยียดระหวาง 8.00-34.40 (21.49±2.97)
เซนติเมตร มีน้ำหนั กตัวอยูระหวาง 5.33-204.00 (74.89±31.86) กรัม มีความสัมพั นธ ระหวางความยาว
เหยี ย ดกับ น้ ำ หนั ก ตัว ในรูป สมการ W = 0.0044 TL3.155 และเพศเมี ย มีค วามยาวเหยี ย ดระหว า ง 11.5034.50 (22.81±3.74) เซนติ เมตร มี น้ ำ หนั ก ตั ว อยู ร ะหว า ง 8.90-310.00 (91.71±44.90) กรั ม มี
ความสั มพั นธ ระหว างความยาวเหยี ย ดกั บน้ ำหนั ก ตั ว ในรู ป สมการ W = 0.0041 TL3.172 มี ก ารเติ บ โตแบบ
Allometric อัต ราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:1.65 แตกตางกันอยางมี นัยสำคัญ (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 ที่ ค วามยาวเหยี ย ด 23.50-32.50 เซนติ เมตร มี ส มการ
ความสัมพันธระหวางความดกไขกับความยาวเหยียด ในรูปสมการ F = 7.3616 TL 2.8673
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
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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 8.0034.40 (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 11.5034.50 (22.81±3.74) centimeter and weight ranged 8.90-3 10.00 (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 สนิทมัจโร* อำนวย คงพรหม สุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล และ ภัคจุฑา เขมากรณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา)
บทคัดยอ
ศึกษาการประมงปลาเขือแดงบริเวณอาวนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอปากพนั ง 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 เทากั บ
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 เซนติ เมตร ความยาวเฉลี่ ย 12.67±3.56 เซนติ เมตร ค าความยาวแรกจั บ เท า กั บ 12.67
เซนติเมตร ขนาดตาอวนที่เหมาะสมสำหรับ จับปลาเขือแดงของเครื่องมือทั้งสองชนิ ดเทากับ 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 อาวนครศรีธรรมราช
* ผูรับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม 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 2007February 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 (23.2 9 %), 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 3.7519.25 (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 แห ง 350 ลำ พบวาอวนลอยกุ งสามชั้นทำประมงในเวลา
กลางวันใชเรือหางยาวที่เปนเรือไมขนาดความยาวเรือ 6.0-11.2 ม. ใชเครื่องยนตขนาด 10.5-21.0 แรงมา
แหลงทำการประมงน้ำลึกไมเกิน 20 ม. สามารถทำการประมงไดตลอดทั้งป มีอัตราการจับสัตวน้ำทั้งหมดเฉลี่ย
1.188 กก./ความยาวอวน 100 ม. กุงทะเลที่จับไดสวนใหญ เปน 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 ขนาดความยาวเหยี ยดเฉลี่ย 13.45 ซม. ส วนกุงโอคั กมี
ตน ทุ น ในการทำประมงทั้งหมด เทากับ 2,137.27 บาท/วัน/ลำ รายไดทั้งหมด เท ากั บ 2,525.95 บาท/วั น/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
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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 วิบุญพันธ อุทิศ โชติธรรมโม และสุภาพร ชมภูวรณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา)
บทคัดยอ
การศึ ก ษาชี ว วิ ท ยาบางประการของปู ท ะเลชนิ ด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริ เวณอ า ว
นครศรีธรรมราช ระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดยการเก็บตัวอยางทุกเดือน
จากแพรับซื้อปูทะเลรอบอาวนครศรีธรรมราช จำนวน 4 แหง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง
(CW) กับน้ำหนัก ตัว (W) อัตราสวนเพศ ขนาดความกวางกระดองแรกเริ่มสืบพันธุ และฤดูวางไข พบวาปูทะเลไม
แยกเพศ จำนวน 5,381 ตั ว มี ความกวางกระดองระหวาง 5.00-16.00 (9.70±2.40) เซนติ เมตร น้ ำหนั ก
10.75-882.75 (184.94±146) กรัม เปน เพศผู จำนวน 2,710 ตั ว มีความกว างกระดองระหว าง 5.0015.00 (9.43±2.27) เซนติเมตร น้ำหนัก 10.75-882.75 (188.32±161.36) กรั ม และเพศเมี ย จำนวน
2,671 ตัว มีค วามกว างกระดองระหวาง 5.20-16.00 (9.96±2.47) เซนติเมตร น้ ำหนั ก 12.75-742.75
(181.51±130.31) กรัม มีความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับน้ำหนักตัวของปูทะเลไมแยกเพศ เพศผู
และเพ ศเมี ย ในรู ป สมการ W = 0.0684 CW3.3761 W = 0.0409 CW3.6408 W = 0.0955 CW3.1964
ความสั มพั นธระหว างความกว างกระดองกับ น้ำหนักตัว ระหวางปูท ะเลเพศผู กับ ปู ท ะเลเพศเมี ย พบวา มี ความ
แตกต างกันอยางมีนัยสำคัญ (P<0.05) มีอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:1 โดยการทดสอบไคว ส
แควร (P>0.05 ) ขนาดความกวางกระดองแรกเริ่มสืบพันธุ (L50) ของปูทะเลเพศเมียเทากับ 10.32 เซนติเมตร
จากขนาดความกวางกระดองระหวาง 7.50-16.00 เซนติเมตร และฤดูวางไขซึ่งบงชี้จากจำนวนปูที่ มีการพัฒนารัง
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
Tel. 0 7431 2595 e-mail : thidarat_dof@yahoo.com
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เอกสารวิชาการฉบับที่ 21/2554
ชนิดและการแพรกระจายของปลาและกุงวัยออนบริเวณอาวนครศรีธรรมราช
นิรชา สองแกว* ธิดารัตน คงชัย อุทิศ โชติธรรมโม และสุภาพร ชุมภูวรณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา)
บทคัดยอ
ศึ ก ษาชนิ ด และการแพร ก ระจายของปลาและกุ ง วั ย อ อ นบริ เวณอ า วนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ไดดำเนินการในเดือนมกราคม ถึงธันวาคม ป 2550 เก็บตัวอยางดวยถุงลากแพลงกตอนขนาดตา
330 ไมโครเมตร รวม 12 เที่ ย วเรือ จากการศึก ษาพบปลาวั ย อ อ นรวม 33 วงศ ประกอบด ว ยวงศ ที่ มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ 15 วงศและวงศที่ไมมีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ 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%) สำหรั บ กุ ง วั ย อ อ นประกอบ ด ว ยกุ ง สกุ ล Penaeus
(20.29%) Metapenaeus (37.52%) และกุงอื่นๆ (42.19%) โดยมีปริมาณเฉลี่ยของปลาวัยออนรวมทุกวงศ
วงศ Gobiidae Clupeidae Engraulidae Ambassidae และ Blenniidae เท า กั บ 6,580 4,557 955
378 358 และ 242 ตัว/น้ำทะเล 1,000 ลบ.ม. ตามลำดับ ปลาวัยออนมีการแพรกระจายหนาแนน 2 ชวง
ช ว งแรกเดื อนมกราคม ถึงมี น าคม และชวงที่ส องเดือนตุล าคม ถึงธั นวาคม โดยปลาวัย อ อ นรวมทุ ก วงศ วงศ
Gobiidae Clupeidae และ Blenniidae พบมากที่ สุดบริเวณตอนกลางของอาวนครศรีธรรมราช ในขณะที่ วงศ
Engraulidae และ Ambassidae พบมากที่สุดบริเวณตะวันออกของปากอาวนครศรีธรรมราช สำหรับกุงวัยออน
มีปริมาณเฉลี่ยของกุงสกุล Peneaus และ Metapenaeus เทากับ 365 และ 675 ตัว/น้ำทะเล 1,000 ลบ.
ม. ตามลำดับ โดยกุงวั ยออ นสกุล Peneaus มีปริมาณมากที่สุดในเดือนพฤศจิ กายนและพบมากที่ สุดบริเวณ
ตอนกลางของอาวนครศรีธรรมราช ในขณะที่กุงวัยออนสกุล Metapenaeus มีปริมาณมากที่สุดในเดือนมกราคม
และพบมากที่สุดบริเวณตะวันออกของปากอาวนครศรีธรรมราช เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอม
กั บ ปริ ม าณความชุ ก ชุ ม ของปลาและกุ ง วั ย อ อ น พบว า เมื่ อ ความเค็ ม ของน้ ำ ทะเลลดลง ปลาวั ย อ อ นวงศ
Engrauidae มีปริมาณมากขึ้นในขณะที่ปลาวัยออนวงศ Blenniidae มีปริมาณลดลง สำหรับกุงวัยออนพบวาเมื่อ
อุณหภูมิของน้ำทะเลลดลง กุงสกุล Penaeus และ Metapenaeus มีปริมาณมากขึ้น และเมื่อปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ำเพิ่มขึ้น พบกุงสกุล Penaeus มีปริมาณมากขึ้นดวย
คำสำคัญ : ปลาวัยออน กุงวัยออน อาวนครศรีธรรมราช
*ผูรับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม 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 m 3
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

96

รายงานประจำป 2554
ศูนยวิจัยและพัฒนประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

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
อ อ น 41 วงศ ปลาวั ยอ อ นที่ มี ป ริ ม าณมากใน 7 ลำดั บ แรก ได แ ก 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
มี ค วามสำคั ญ ทางเศรษฐกิ จ รวมทุ ก วงศ ตามลำดับ ปลาวั ย อ อ นรวมทุ ก วงศ มี ค วามชกชุ ม มากที่ สุ ด ในเดื อ น
พฤษภาคม สวนปลาวัยออนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรวมทุกวงศมีความชุกชุมมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม โดย
ปลาวั ย อ อนมีก ารแพรกระจายหนาแนน ในแนวใกล ชายฝงอำเภอสิชล ทาศาลา และแหลมตะลุ มพุ ก จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช สำหรับกุงวัยออนประกอบดวยกุงสกุล Penaeus Metapenaeus และกุงอื่นๆ คิดเปนรอยละ
1.22 51.12 และ 47.66 ตามลำดับ กุงสกุล Penaeus มีความชุกชมมากที่สุดในเดือนกันยายน สวนกุง
สกุล Metapenaeus มีความชุกชมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม โดยกุงทั้ง 2 สกุลมีการแพรกระจายหนาแนน
บริเวณหางฝงอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานความสัมพันธระหวางปจจั ยสิ่งแวดลอมกับ ปริม าณ
ความชุกชุมของปลาและกุงวัยออน พบวาอุณหภูมิ ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง และปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ำไมแสดงความสัมพันธใดๆ กับปริมาณความชุกชุมปลาวัยออนรวมทุกวงศ และปลาวัยออนที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิ จ รวมทุก วงศ สำหรับ กุ งวัย ออน พบวา เมื่อความเป น กรด-ด างของน้ ำทะเลเพิ่ มขึ้ น ทำให กุงสกุ ล
Metapenaeus มี ป ริ ม าณมากขึ้ น ในขณะที่ เ มื่ อ ปริ ม าณออกซิ เจนที่ ล ะลายในน้ ำ เพิ่ ม ขึ้ น ทำให กุ ง สกุ ล
Metapenaeus มีปริมาณลดลง
คำสำคัญ : สัตวน้ำวัยออน ปลาวัยออน กุงวัยออน เกาะสมุย เกาะกระ แหลมตะลุมพุก
*ผูรับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม 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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รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย
รหัสทะเบียนวิจัย 51 0410 51116
การประมงลอบยืนในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
สุ วรรณทนา ทศพรพิทกั ษ์กุล๑* อํานวย คงพรหม๒ สมใจ เวชประสิ ทธิ๑
*๑
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
๒
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลฝังอันดามัน (ภูเก็ต)
บทคัดย่อ
ศึกษาการประมงลอบยืนบริ เวณทะเลสาบตอนนอก โดยการเก็บข้อมูลจากลอบยืนตังแต่เดือนตุลาคม
2548 ถึง เดือนกันยายน 2549 จํานวน 505 ลูก ลอบยืนเป็ นลอบทรงสู ง กว้าง . - . ม. ยาว . ม. สู ง . - . ม. ทํา
ประมงโดยการวางลอบในตอนเย็นบริ เวณนําทีมีความลึกประมาณ 1.0-1.5 ม. และกูล้ อบในตอนเช้า ลอบยืนมีอตั รา
การจับเฉลีย 0.766 กก./ลูก/คืน มีอตั ราการจับเฉลียสู งสุดในเดือนมีนาคม
เท่ากับ . กก./ลูก/คืน และตําสุ ด
ในเดือนมิถุนายน เท่ากับ . กก./ลูก/คืน องค์ประกอบสัตว์นาที
ํ จับได้จากเครื องมือลอบยืนประกอบด้วยกลุ่มกุง้
ร้อยละ 64.84 กลุ่มปลาร้อยละ 27.42 กลุ่มสัตว์นําอื นๆ ร้อยละ 7.25 และกลุ่มปูร้อยละ 0.49 กลุ่มกุง้ ซึ งเป็ นสัตว์นํา
เด่ นที จับ ได้ ประกอบด้วยกุ้งตะกาดขาว (Metapenaeus moyebi) ร้ อยละ 55.11 กุ ้งตะกาด (M. brevicornis) ร้ อยละ
12.71 กุ ้งตะกาดหางแดง (M. ensis) ร้อยละ 9.23 กุ้งขาว (M. lysianassa) ร้อยละ 7.27 กุ้งตะกาด (M. affinis) ร้อยละ
5.98 กุง้ แชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ร้อยละ 3.00 และกุง้ อืนๆ ร้อยละ 6.70 สําหรับขนาดความยาวกุง้ ตะกาดขาวที
จับได้มีขนาดความยาวเฉลียเท่ากับ 5.87 ซม.
คําสํ าคัญ: ลอบยืน ทะเลสาบสงขลา
*ผูร้ ับผิดชอบ: ๗๙/๑ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕
e-mail: tsuwantana@yahoo.com
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Standing Traps Fisheries in Outer Songkhla Lake
Suwantana Tossapornpitakkul1* Amnuay Kongprom2 Somjai Vechprasit1
1
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
2
Andaman 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
* Corresponding author: 79/1 Wichianchom Road, Bo-yang,Muang, Songkhla 90000, Thailand
Tel. 0 7431 2595 e-mail : tsuwantana@yahoo.com
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คํานํา
ทะเลสาบสงขลาเป็ นบริ เวณทีมีความสําคัญในภาคใต้ เป็ นแหล่งนําใหญ่ทีสุ ดทีมีการรวมตัวกันของ
นําจืดและนําเค็ม ทะเลสาบสงขลาเป็ นแหล่งนําทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อชุมชนทีอยู่บริ เวณโดยรอบ ทังทางด้าน
การคมนาคมขนส่ ง การทําการประมง และเป็ นแหล่งอุป โภคบริ โภคของประชากร แต่ผลจากการพัฒนาด้าน
ต่ างๆ รวมทังประชากรที เพิมขึ นรอบทะเลสาบก่ อให้ เกิ ด ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศของ
ทะเลสาบ มีการสะสมปริ มาณสารอิ นทรี ย์ สารอนินทรี ยแ์ ละของเสี ยต่างๆ ทีปะปนมากับนําทิงจากชุมชน จาก
การเพาะเลี ยงสั ตว์น ําและโรงงานอุ ตสาหกรรม ทําให้คุ ณ ภาพนําในทะเลสาบเสื อมโทรม โดยเฉพาะบริ เวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก (นุกูล,
) ซึงเป็ นบริ เวณทีติดต่อกับทะเลโดยตรง ได้รับอิทธิ พลของนําเค็ม นําขึน
และนําลง ตลอดทังนําจืดในช่วงฤดูนาหลาก
ํ
ทําให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพของนําในบริ เวณทะเลสาบสงขลา
ตอนนอก ส่ งผลให้มีพนั ธุ์สัตว์นาหลากหลายทั
ํ
งสัตว์นาเค็
ํ ม นํากร่ อย และสัตว์นาจื
ํ ด โดยสัตว์นาที
ํ พบมักเป็ นสัตว์
นําทีมี ความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีราคาสู ง เช่น ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลากดทะเล ปลาตะกรับ ปลากะ
บอก กุง้ ทะเล กุง้ นํากร่ อย และกุง้ นําจืด เป็ นต้น
เครื องมือประมงทีพบในบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก มีทงเครื
ั องมือประเภทประจําที ได้แก่
ลอบยืนหรื อไซนัง โม๊ะระ โพงพาง และบาม และเครื องมือประเภทเคลือนที ได้แก่ อวนทับตลิง อวนรุ น และ
ข่ายจับกุง้ เป็ นต้น ลอบยืน (ภาพที 1) จัดเป็ นเครื องมือประมงชนิดหนึ งทีใช้กนั อย่างแพร่ หลายในบริ เวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ส่งผลให้เกิดการขวางกันการขึนลงของนําและปิ ดทางเดินของสัตว์นาเข้
ํ าสู่ ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง (ไซนัง, 2555) จากการสํารวจในปี พ.ศ.
พบมีจาํ นวน ลูก (ไพโรจน์ และคณะ,
)
และเพิมขึนเป็ น , ลูก ในปี พ.ศ.
(อังสุ นีย ์ และคณะ,
) และในปี พ.ศ.
เพิมขึนเป็ น , ลูก
(สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา,
) สัตว์นาที
ํ จับได้จากลอบยืนเป็ นสัตว์นาจํ
ํ าพวกกุง้ ร้อยละ 43.90 และปลา
ร้อยละ 56.10 ประกอบด้วย กุง้ ตะกาด กุง้ หัวมัน กุง้ แชบ๊วย ปลาหลังเขียว ปลาแป้นและปลาขีจีน(ไพโรจน์ และ
คณะ, ) โดยสัตว์นาที
ํ จับได้ส่วนใหญ่เป็ นกุง้ ตะกาดขนาดเล็กทียังไม่โตเต็มวัย (ไพโรจน์ และละออ, 2544)
การศึกษาเกียวกับการประมงลอบยืนบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกยังมีนอ้ ยและมีขอ้ มูลไม่เพียง
พอทีจะนําไปกําหนดแนวทางในการบริ หารจัดการทรัพยากรสัตว์นาํ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องศึกษาการ
ประมงลอบยืนบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพือใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานเพือการวิจยั ในด้านต่างๆ ตลอดจนใช้
เป็ นข้อมูลในการบริ หารจัดการทรัพยากรสัตว์นาเพื
ํ อให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุ ดและยังยืน
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ภาพที ลอบยืนบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
วัตถุประสงค์
1. การทําประมงของลอบยืนบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
2. อัตราการจับสัตว์นาที
ํ จับได้จากลอบยืน
3. องค์ประกอบสัตว์นาที
ํ จับได้จากลอบยืน
4. ขนาดความยาวของสัตว์นาที
ํ สําคัญทางเศรษฐกิจทีจับได้จากลอบยืน
วิธีดําเนินการ
. พืนทีดําเนินการ

เก็บข้อมูลจากเครื องมือลอบยืนทีอยูใ่ นบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
บริ เวณร่ องปากนําปากรอ

ตังแต่บริ เวณเกาะยอถึง
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. ระยะเวลาทีดําเนินการ
เดือนตุลาคม

– กันยายน 2549

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมูลสัตว์นาทุ
ํ กเดือน นําไปแยกชนิ ด ทําการจําแนกชนิ ดสัตว์นาํ วัดความยาวตลอดตัวด้วยวิธี
แจกแจงความถีหน่วยเป็ นซม. และชังนําหนักรวมของสัตว์นาแต่
ํ ละชนิ ดหน่วยเป็ นกก.จําแนกชนิ ดสัตว์นาํ โดย
ใช้คู่มือจําแนกชนิ ดสัตว์นาของ
ํ
ไพโรจน์ และคณะ ( ), Fishcher and Bianchi (1984), Carpenter and Niem
(1988) และ Chaitiamvong and Supongpan (1992)
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
. วิเคราะห์หาอัตราการจับสัตว์นาเฉลี
ํ ยโดยใช้สูตร
n

CPUE 

เมือ

CPUE
cpue i
n

 cpue
i 1

i

n

= อัตราการจับสัตว์นาเฉลี
ํ ย (กก./ลูก)
= อัตราการจับสัตว์นาของลอบยื
ํ
นแต่ละลูก (กก./ลูก)
= จํานวนลอบยืน

4.2 วิเคราะห์หาองค์ประกอบของชนิดสัตว์นาในรู
ํ ปของร้อยละของปริ มาณสัตว์นาทั
ํ งหมด
. วิเคราะห์หาขนาดความยาวเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
. การทําประมงลอบยืนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
ลอบยืน ประกอบด้วย ส่ วน คือ ส่ วนตัวลอบยืน ประกอบด้วยโครงไม้สีเหลียมผืนผ้า มีความสู ง
. - . ม. ความยาว . ม. และความกว้าง - ซม. ด้านในบุดว้ ยอวนไนลอนขนาดของช่องตา . ซม.
มีช่องเปิ ดสําหรับสัตว์นาเข้
ํ าทางหนึง ปากช่องเปิ ดยาวตลอดความสู งของลอบและประกอบเป็ นงาแซงกันสัตว์นํา
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และส่ วนปี กลอบ หรื อขาทราย ใช้ตาข่ายขนาดช่ องตา . ซม. กางกันทางเดิ นของสั ตว์นาทั
ํ งด้านซ้ายและ
ด้านขวาเพือต้อนให้สัตว์นําเข้าตัวลอบ โดยมี ความยาวประมาณข้างละ - ม. การทําประมงลอบยืน
สามารถทําได้เกือบตลอดปี ซึ งทํากันมากในช่วงขึน 10-15 คํา ซึ งเป็ นช่วงทีจับสัตว์นาได้
ํ มาก ชาวประมงจะวาง
ลอบยืนในตอนเย็นเวลาประมาณ . น. และเก็บในตอนเช้าเวลาประมาณ . น. ทีระดับนําลึกประมาณ 1.50
- 2.00 ม. และจุดตะเกียงนํามันก๊าดตังไว้ส่วนบนของลอบยืนด้วย เพือให้มีแสงสว่างช่วยล่อสัตว์นาเข้
ํ ามาในลอบ
ยืน ระยะเวลาทําการประมงประมาณ 1-3 วัน ขึ นอยู่กับ ช่ ว งฤดู ก าลและพื นที ทําการประมง หรื อ ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของสัตว์นาว่
ํ ามีพอคุม้ กับค่านํามันเรื อหรื อไม่
เครื องมือประมงลอบยืนทีทําการประมงอยูบ่ ริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกร้อยละ และอีกร้อย
ละ พบกระจายอยู่บริ เวณทะเลสาบตอนกลาง คลองปากรอ คลองชะแล้ คลองหลวง อ่าวบางเตง เกาะหมาก
เกาะนางคํา
. อัตราการจับสั ตว์นาที
ํ จับได้จากลอบยืน
อัตราการจับสัตว์นาที
ํ จับได้จากลอบยืนตังแต่เดือนตุลาคม
-กันยายน
จํานวน ลูก มี
อัตราการจับสัตว์นาเฉลี
ํ ยเท่ากับ 0.766 กก./ลูก/คืน พบอัตราการจับเฉลียสู งสุ ดในเดือนมีนาคม
เท่ากับ
. กก./ลูก/คืน รองลงมาคือเดือนเมษายน
และธันวาคม
มีอตั ราการจับเฉลียเท่ากับ . กก./ลูก/
คืน และ . กก./ลูก/คืน อัตราการจับเฉลียตําสุ ดในเดือนมิถุนายนเท่ากับ . กก./ลูก (ตารางที ) มีอตั รา
การจับสัตว์นาในแต่
ํ
ละกลุ่มดังนี
กลุ่มกุง้ เป็ นสัตว์นาที
ํ จับได้มาก กุง้ ทีจับได้ คือ กุง้ หัวมัน (Metapenaeus moyebi) กุง้ หัวแข็ง (M.
ensis) กุง้ หัวมัน (M. brevicornis) กุง้ ขาว (M. lysianassa) และกุง้ แชบ๊วย มีอตั ราการจับเฉลียเท่ากับ . กก./
ลูก/คืน มีอตั ราการจับสู งสุ ดเท่ากับ 0.940 กก./ลูก/คืน ในเดือนมีนาคม
และมีอตั ราการจับตําสุดเท่ากับ
. กก./ลูก/คืน ในเดือนธันวาคม
(ตารางที )
กลุ่มปลาทีจับได้คือ ปลาแป้ นเล็ก (Leiognathus brevirostris) ปลาขีจีนสัน (Ambassis commersoni)
ปลาท่องเทียวเกล็ดเล็ก (Pseudapocryptes lanceolatus) ปลาบู่ทราย (Oxyeleotris marmoratus) ปลาข้างเงินตาโต
(Atherina duodecimalis) ปลาข้างเงิน ตาเล็ก (Atherina valenciennesi) ปลากดหั ว โม่ ง (Arius maculates) และ
ปลาขีจีนยาว (Ambassis gymnocephalus) มีอตั ราการจับเฉลียเท่ากับ . กก./ลูก/คืน พบอัตราการจับสู งสุด
เท่ากับ . กก./ลูก/คืน ในเดือนธันวาคม
และอัตราการจับตําสุ ดเท่ากับ . กก./ลูก/คืน ในเดือน
มิถุนายนและกรกฎาคม
(ตารางที )
กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ ทีจับได้คือ กัง หมึก และหอย มีอตั ราการจับเฉลียเท่ากับ .
กก./ลูก/คืน มี
อัตราการจับสู งสุ ดเท่ากับ . กก./ลูก/คืน ในเดือนมกราคม
และตําสุ ด . กก./ลูก/คืน ในเดือน
เมษายน
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กลุ่มปูทีจับได้คือ ปูมา้ ปูทะเล มีอตั ราการจับเฉลียเท่ากับ . กก./ลูก/คืน มีอตั ราการจับ
สู งสุ ดเท่ากับ . กก./ลูก/คืน ในเดือนมีนาคม
และไม่พบกลุ่มปูในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน
มกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม
ตารางที อัตราการจับสัตว์นาํ (กก./ลูก/คืน) ทีจับได้จากลอบยืนบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
ตุลาคม -กันยายน

เดือน
ตุลาคม 2548
พฤศจิกายน 2548
ธันวาคม 2548
มกราคม 2549
กุมภาพันธ์ 2549
มีนาคม 2549
เมษายน 2549
พฤษภาคม 2549
มิถุนายน 2549
กรกฎาคม 2549
สิงหาคม 2549
กันยายน 2549
เฉลีย

กลุ่มกุง้
0.458
0.385
0.084
0.192
0.423
0.940
0.616
0.632
0.196
0.384
0.480
0.804
0.497

อัตราการจับเฉลีย (กก./ลูก/คีน)
กลุ่ม กลุ่มปู กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ
ปลา
0.206 0.001
0.059
0.117 0.000
0.002
0.784 0.009
0.104
0.121 0.000
0.144
0.131 0.000
0.029
0.363 0.022
0.035
0.345 0.000
0.144
0.212 0.012
0.096
0.112 0.004
0.035
0.112 0.000
0.030
0.189 0.000
0.000
0.171 0.000
0.013
0.210 0.004
0.055

อัตราการจับเฉลีย
(กก./ลูก/คืน)
0.724
0.524
0.981
0.457
0.583
1.360
1.105
0.952
0.347
0.526
0.669
0.988
0.766

. องค์ประกอบสัตว์ นาที
ํ จับได้จากลอบยืน
องค์ประกอบสัตว์นําทีจับได้จากลอบยืนบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอน ประกอบด้วยกลุ่มกุง้ กลุ่ม
ปลา กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ และกลุ่มปู ร้อยละ .
. . และ . ตามลําดับ (ภาพที 2)
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ปู
0.49%

สัตว์นาอื
ํ นๆ
7.25%
ปลา
27.42%

กุง้
64.84%
ภาพที 2 องค์ประกอบสัตว์นาที
ํ จับได้จากลอบยืนบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ตุลาคม

-กันยายน

มีรายละเอียดแต่ละกลุ่ม ดังนี
. กลุ่มปลาประกอบด้วย วงศ์ปลาแป้ น (Leionathidae) ร้อยละ 16.15 วงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) ร้อยละ
. วงศ์ป ลาขี จีน (Ambassidae) ร้อยละ . วงศ์ป ลาข้างเงิน (Atherinidae) ร้ อ ยละ . วงศ์ป ลากด
(Ariidae) ร้อยละ . วงศ์ปลาบู่ทราย (Eleotridae) ร้อยละ . วงศ์ปลาสลิดหิ น (Siganidae) ร้อยละ . วงศ์
ปลาไหล (Auguillidae) ร้ อ ยละ . วงศ์ ป ลาตะกรั บ (Scatophagidae) ร้ อ ยละ . วงศ์ ป ลาลิ นหมา
(Cynoglossidae) ร้อยละ 2.89 วงศ์ปลากระทุงเหว (Hemiramphidae) ร้อยละ . วงศ์ปลาหลังเขียว (Clupeidae)
ร้อยละ . วงศ์ปลาดุกทะเล (Plotogidae) ร้อยละ .
วงศ์ปลาดอกหมาก (Gerridae) ร้อยละ 1.16 วงศ์ปลา
กะตัก (Engraulididae) ร้อยละ . และปลาชนิดอืนๆ ร้อยละ .
. กลุ่ ม กุ้ ง ประกอบด้ ว ยกุ้ ง ตะกาดขาว (Metapenaeus moyebi) ร้ อ ยละ 55.11 กุ้ ง ตะกาด (M.
brevicornis) ร้อยละ 12.71 กุ้งตะกาดหางแดง (M. ensis) ร้อยละ 9.23 กุ ้งขาว (M. lysianassa) ร้ อยละ 7.27 กุ ้งตะกาด
(M. affinis) ร้อยละ 5.98 กุง้ แชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ร้อยละ 3.00 และกุง้ อืนๆ ร้อยละ 6.70
3. กลุ่มปู ประกอบด้วยปูวงศ์มา้ ปูทะเล (Portunidae) ร้ อยละ . วงศ์ปูหิน (Menippidae) ร้อย
ละ 13.07 และวงศ์ปูแสม (Grapsidae )ร้อยละ .
. กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ ประกอบด้วยกลุ่มกัง หมึก และหอย ร้อยละ . . และ . ตามลําดับ
. ขนาดความยาวของสัตว์นําทีสําคัญทางเศรษฐกิจทีจับได้ จากลอบยืน
สัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จทีจับได้มากจากลอบยืนคือ กุง้ ตะกาดขาว (Metapenaeus moyebi) โดยขนาดความ
ยาวตลอดลําตัวทีจับได้ มีขนาดความยาวตลอดลําตัวอยู่ในช่วง 2.00-11.00 ซม. เฉลียเท่ากับ 5.87 ซม. มีขนาด
ความยาวตลอดลําตัวเฉลียสูงสุดในเดือนกรกฎาคม
เท่ากับ . ซม. และมีขนาดความยาวตลอดลําตัว
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เฉลียตําสุ ดในเดือนกุมภาพันธ์
เท่ากับ . ซม. จะเห็นว่ากุง้ หัวมันทีจับได้ในบริ เวณทะเลสาบสงขลา
ตอนนอกส่ วนใหญ่มีขนาดความยาวเล็กกว่าความยาวแรกเริ มสื บพันธุ ์ มีค่าความยาวเท่ากับ . ซม. (Mane and
Deshmukh, 2007) (ภาพที 3, ตารางผนวกที 1)
12

ความยาวเฉลีย (ซม.)

ความยาว (ซม.)

10
8
6
4
2
0
ต.ค.

พ.ย.

2548

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

2549

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ภาพที 3 ความยาวตลอดลําตัวและความยาวเฉลียของกุง้ ตะกาดขาว (M. moyebi) จากลอบยืน
บริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
สรุปผลการศึกษา
. การทําประมงลอบยืนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
ชาวประมงจะวางลอบยืนในตอนเย็นเวลาประมาณ . น. และเก็บในตอนเช้าเวลาประมาณ
. น. ทีระดับนําลึกประมาณ 1.50 - 2.00 ม. และจุดตะเกียงนํามันก๊าดตังไว้ส่วนบนของลอบยืนด้วย เพือให้มี
แสงสว่างช่วยล่อสัตว์นาเข้
ํ ามาในลอบยืน ระยะเวลาทําการประมงประมาณ 1-3 วัน ขึนอยูก่ บั ช่วงฤดูกาลและ
พืนทีทําการประมง โดยลอบยืน ประกอบด้วย ส่วน คือ ส่ วนตัวลอบยืน ประกอบด้วยโครงไม้สีเหลียมผืนผ้า มี
ความสู ง . - . ม. ความยาว . ม. และความกว้าง - ซม.ด้านในบุดว้ ยอวนไนลอนขนาดของช่องตา
. ซม. มีช่องเปิ ดสําหรับสัตว์นาเข้
ํ าทางหนึง ปากช่องเปิ ดยาวตลอดความสูงของลอบและประกอบเป็ นงาแซง
กันสัตว์นาํ และส่วนปี กลอบ หรื อขาทราย ใช้ตาข่ายขนาดช่องตา . ซม. กางกันทางเดินของสัตว์นาทั
ํ ง
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ด้านซ้ายและด้านขวาเพือต้อนให้สัตว์นาเข้
ํ าตัวลอบ โดยมีความยาวประมาณข้างละ - ม. การทําประมง
ลอบยืนสามารถทําได้เกือบตลอดปี ซึงทํากันมากในช่วงขึน 10-15 คําซึงเป็ นช่วงทีจับสัตว์นาได้
ํ มาก
. อัตราการจับสั ตว์นาที
ํ จับได้จากลอบยืน
อัตราการจับสัตว์นาจากลอบยื
ํ
น มีอตั ราการจับสัตว์นาเฉลี
ํ ยเท่ากับ 0.766 กก./ลูก/คืน โดยพบกลุ่มกุง้
มีอตั ราการจับเฉลียสู งสุ ดเท่ากับ . กก./ลูก/คืน รองลงมาเป็ นกลุ่มปลา มีอตั ราการจับเฉลีย . กก./ลูก/คืน
กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ มีอตั ราการจับเฉลียเท่ากับ . กก./ลูก/คืน และกลุ่มปูมีอตั ราการจับเฉลียเท่ากับ . กก./
ลูก/คืน
. องค์ ประกอบสัตว์นาจากลอบยื
ํ
น
องค์ประกอบสัตว์นาที
ํ จับได้จากลอบยืนประกอบด้วยกลุ่มกุง้ ร้อยละ . รองลงมาเป็ นกลุ่มปลา
ร้อยละ . กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ ร้อยละ . และกลุ่มปู ร้อยละ . ลอบยืนจับได้กงุ้ ตะกาดขาวเป็ นส่ วนใหญ่
คิดเป็ นร้อยละ . ของกุง้ ทีจับได้ทงหมด
ั
. ขนาดความยาวของสัตว์นําทีสําคัญทางเศรษฐกิจทีจับได้ จากลอบยืน
ขนาดของกุง้ ตะกาดขาว (Metapeneaus moyebi) ทีจับได้จากลอบยืน มีขนาดความยาวตลอดลําตัวอยู่
ในช่วง . - . ซม. เฉลียเท่ากับ . ซม. ขนาดความยาวเฉลียของกุง้ ตะกาดขาวทีจับได้ส่วนใหญ่มีขนาด
เล็กกว่าความยาวแรกเริ มสื บพันธุ ์
เอกสารอ้ างอิง
ไซนัง. 2555. http : // www.skonline.com/tools0002html.
นุกูล อินทะสังขา.
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/ . สถาบันวิจยั การเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
งจังหวัดสงขลา, กรมประมง. หน้า.
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ํ
สงขลา : กรณีศึกษาจากเครื องประมง ชนิด. เอกสารวิชาการฉบับที / . สถาบันวิจยั การ
เพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
งจังหวัดสงขลา, กรมประมง. หน้า
Carpenter, K.E. and V.H. Niem (eds). 1998. FAO species identification guide for fishery purposes.
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Chaitiamvong, S. and M. Supongpan. 1992. A Guide to Penaeoid Shrimp found in Thai waters.
Austrarian Institute of Marine Science, Australia.
Fishcher, W. and G. Bianchi (eds). 1984. FAO Species identification sheets for Fisheries purposes.
Western Indian Ocean (Fishing Area 51). Prepared and Printed with the support of the Danish
International Development Agency (DANIDA) Rome, FAO.
Mane, S. and V.D. Deshmukh. 2007. Biology of Metapenaeus moyebi (Kishinouye, 1896) and barrier net
fishery in Maharashtra waters. J. Mar. Biol. Ass. India. 49(2) : 206-212.
ภาคผนวก
ตารางผนวกที ความยาวตลอดลําตัวกุง้ หัวมัน (Metapenaeus moyebi) รายเดือนจากลอบยืนบริ เวณทะเลสาบ
สงขลาตอนนอก ตุลาคม
-กันยายน
ความยาวตลอดลําตัว (ซม.)
เดือน
จํานวนตัว
ตําสุด
สู งสุด
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
พ.ค. 2549
มิ.ย. 2549
ก.ค. 2549
ส.ค. 2549
ก.ย. 2549
ตลอดปี

864
1,314
2,743
2,585
3,685
69
22,236

4.0
2.5
4.0
4.0
4.5
4.0
2.0

8.5
9.0
9.5
9.5
9.5
9.0
11.00

5.79±0.73
7.25±0.78
6.14±0.89
7.56±0.97
6.99±0.91
5.87±0.93
5.87±1.08
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รหัสทะเบียนวิจัย -

-

-

สภาวะทรัพยากรสั ตว์นําชนิดทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจจากเครื องมือประมงพาณิชย์ และเครื องมือประมง
พืนบ้านในน่ านนําไทย
สนธยา บุญสุ ข กําพล ลอยชืน สิ ชล หอยมุข วิทยา พันธกิจ เพิมศักดิ เพิงมาก* จันทร์ทิพย์ บันลือเดช
นันทชัย บุญขจร ศันสนีย์ ศรี จนั ทร์งาม อุดมสิ น อักษรผอบ และโรจน์รุตม์ รุ่ งเรื อง
สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์นาชนิ
ํ ดทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ จากเครื องมือประมงพาณิ ชย์
และเครื องมือประมงพืนบ้านในน่ านนําไทย ปี
พบว่า ทรั พยากรสัตว์นําทังทางฝั งอ่าวไทยและฝั ง
ทะเลอันดามัน มีความสัมพันธ์กบั มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํา (มาตรการปิ ดอ่าว) ในช่วงของการปิ ดอ่าว
การลงแรงประมงลดลงอย่างมาก ส่ งผลให้ทรัพยากรสัตว์นํา โดยเฉพาะปลาผิวนําและปลาหน้าดินมี ความอุดม
สมบูรณ์ขึน ซึงพบว่าอัตราการจับสัตว์นาเพิ
ํ มขึนในช่วง - วันแรกของการเปิ ดให้ทาํ การประมงตามปกติ
ทรัพยากรปลาหน้าดินมีความเสื อมโทรมมากทังทางฝังอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ส่ วนปลาผิวนํา
กล่าวได้ว่า มีการใช้ประโยชน์ในระดับสู งสุ ดแล้ว โดยสังเกตได้จากขนาดปลาผิวนําทีเล็กลง สําหรับฝังทะเลอัน
ดามัน พบว่า ปริ มาณการจับปลาทูลดลงอย่างมากตังแต่ปี
เป็ นต้นมามีการเปลียนแปลงวิธีการทําประมงจาก
การใช้อวนดํา อวนเขียว มาเป็ นอวนล้อมจับปั นไฟมากขึน ในขณะทีฝังอ่าวไทยยังคงใช้อวนดํา อวนล้อมจับปั น
ไฟ และอวนล้อมซัง แต่สัตว์นําทีจับได้แตกต่างกัน คือ อวนดํา จับปลาทูได้ - % ส่ วนอวนล้อมจับปั นไฟ
และอวนล้อมซัง จับปลาทูได้นอ้ ย และจับปลาได้หลากหลาย
มาตรการปิ ดอ่าวมีผลกระทบต่อเรื อประมงพาณิ ชย์ โดยเฉพาะการเคลือนย้ายแหล่งทําการประมง
ทางฝังอ่าวไทย แต่ฝังทะเลอันดามันกระทบน้อยหรื อเกือบไม่กระทบ สําหรับเครื องมือประมงพืนบ้านทีได้รับผล
กระทงทางบวก คือ มีพืนทีทําการประมงเพิมขึน ความหนาแน่นของเครื องมือพาณิ ชย์ลดลง อย่างไรก็ตามสัตว์
นําที จับ จากเครื องมือ ประมงพื นบ้าน เช่ น กุ้งแชบ๊ วย ปู มา้ มี แนวโน้ม ที ไม่แน่ น อน เปลี ยนแปลงตามฤดู ก าล
ยกเว้น อวนล้อมติดปลาทู และอวนลอยปลาทู จับปลาทูได้มากในช่วงปิ ดอ่าว
เครื องมือประมงพืนบ้านทางฝังอ่าวไทย มีการปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการทําประมงอยู่ตลอดเวลา
เพือจับสัตว์นาให้
ํ ได้มากทีสุ ดในช่วงปิ ดอ่าว เช่น อวนลอยปลาทู ซึ งชาวประมงได้มีการนําอวนมาต่อกันหลายๆ
ผื น เพื อให้ได้ค วามยาวมากขึ นจนอาจจะถึ ง กิ โลเมตร การทําประมงมี ก ารวางซ้ อ นกัน ไปมา เรี ยกกัน ว่า
อวนช็อต ซึงใช้จบั ปลาทูขนาดใหญ่ หรื อพ่อแม่พนั ธุ์ และจับได้จาํ นวนมาก
คําสํ าคัญ : ทรัพยากรประมงทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มาตรการปิ ดอ่าว ฝังทะเลอันดามัน 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 Indopacific 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
การประมงทะเลในน่านนําไทยประกอบด้วยการประมงทะเลในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน สําหรับ
ช่วงแรกของการประมงทะเล มีการใช้เครื องมือทีไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น อวนลอย หรื อโป๊ ะ ต่อมาหลังจากปี
พ.ศ.
การประมงทะเลก็มีการเปลียนแปลงและพัฒนา โดยเฉพาะทางฝังทะเลอ่าวไทย มีการริ เริ มพัฒนาทางด้าน
เครื องมือประมงและวิธีการทําการประมงของของเครื องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อันมีผลทําให้ปริ มาณการจับปลา
หน้าดินเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว คือ จาก 10,825 ตัน ในปี พ.ศ.
เป็ น 12,829 ตัน ในปี พ.ศ.
และข้อมูลจาก
เรื อสํารวจ 2 และประมง 9 ทีสํารวจเป็ นประจําทางฝังทะเลอ่าวไทยมีค่าอัตราการจับเฉลียเท่ากับ 235.8 กก./ชม.
ในปี พ.ศ.
(Ruamragsa and Isarankura, 1965) หลังจากนันการใช้ทรัพยากรสัตว์นาหน้
ํ าดินเพิมขึนอย่างมาก
อย่างมากเนื องจากจํานวนเรื ออวนลากทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว เมือมีการใช้ประโยชน์จากปลาหน้าดินมาก อัตรา
การจับก็ลดลงเหลือ 45.8 กก./ชม. ในปี พ.ศ.
และ 39.7 กก./ชม. 2529 (มณฑล, 2535) ในทํานองเดียวกัน
เครื องมือประมงอวนล้อมจับ ซึงมีเป้าหมายเพือจับปลาผิวนําในช่วงแรกๆ ก็มีอตั ราการจับสู ง และค่อยๆ ลดลง
แต่ก็ไม่ลดลงมากเมือเปรี ยบเทียบกับอวนลาก สําหรับทางฝังทะเลอันดามันก็มีการเปลียนแปลงทีมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับทางฝังทะเลอ่าวไทย
กรมประมง โดยสํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล เป็ นหน่ วนงานทีรับผิดชอบเพือบริ หาร และ
จัดการเกียวกับการประมงและทรัพยากรสัตว์นาํ ได้ทาํ การศึกษา ค้นคว้า วิจยั หลากหลายประเด็น เพือแก้ไขปั ญหา
การลดลงอย่างมากของทรัพยากรสัตว์นาทะเล
ํ
ทังนีผลสําเร็ จของการวิจยั เรื องวงจรชี วิตของปลาทูทางฝังอ่าวไทย
(อุรุพนั ธ์ และคณะ, 2511) ได้ถูกนํามาใช้เพือการบริ หารและการจัดการทรัพยากรปลาทู และต่อมาได้ปรับปรุ ง
แก้ไขเป็ นมาตรการอนุ รักษ์ทรัพยากรสัตว์นาในฤดู
ํ
ปลาวางไข่และเลียงตัวอ่อน โดยกรมประมงได้ดาํ เนิ นการ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ.
เรื อง การห้ามใช้เครื องมือทําการประมงบางชนิ ด ทําการ
ประมงในฤดูทีปลามีไข่ วางไข่ และเลียงตัวอ่อน ในท้องทีจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และสุ ราษฎร์ธานี
ภายในระยะเวลาทีกําหนดทางฝังทะเลอ่าวไทย คิดเป็ นพืนที , ตารางกิโลเมตร (ภาพที 1) ซึงประกาศฉบับ
นีได้ปรับปรุ งแก้ไขใหม่ เมือวันที
กันยายน พ.ศ.
และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื อง
กําหนดห้ามใช้เครื องมือทําการประมงบางชนิ ดในฤดูทีปลามีไข่ วางไข่ และเลียงตัวอ่อน ในท้องทีจังหวัดภูเก็ต
พังงา และกระบี ภายในระยะเวลาทีกําหนดทางฝังทะเลอันดามัน คิดเป็ นพืนที , ตารางกิโลเมตร ซึ งเป็ น
ประกาศ เรื องเดียวกัน เมือวันที เมษายน
(ภาพที 2)
กรมประมงประกาศให้มาตรการอนุ รักษ์ทรัพยากรสัตว์นามี
ํ ผลบังคับใช้มาตังแต่ ปี พ.ศ. 2528 จนถึง
ปัจจุบนั เป็ นเวลากว่ายีสิบปี แล้ว ดังนัน จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องประมวลผล โดยเฉพาะอย่างยิงข้อมูลทีเกียวข้อง
ทางด้านวิชาการ เพือติดตามการเปลียนแปลงของการประมง และทรัพยากรสัตว์นาอย่
ํ างต่อเนือง จากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั อันจะนําไปสู่ การปรับปรุ งแก้ไข หรื อคงไว้ซึงขอบเขตพืนที หรื อประเภทของเครื องมือประมง ตามนัยของ

114

ภาพที 1 เขตพืนทีมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาฝั
ํ งทะเลอ่าวไทย

ภาพที 2 เขตพืนทีมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาฝั
ํ งทะเลอันดามัน
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สองฉบับดังกล่าว ซึ งการศึกษานี เป็ นส่ วนหนึ งของชุ ดโครงการวิจยั
ผลกระทบของมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาํ
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาการประมง และทรัพยากรสัตว์นาจากเครื
ํ
องมือประมงพาณิ ชย์ และเครื องมือประมงพืนบ้าน
2. เพือทราบการเปลียนแปลงแหล่งทําการประมงของเครื องมือประมงพาณิ ชย์ และเครื องมือประมงพืนบ้าน
3. เพือทราบผลกระทบของมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาต่
ํ อการใช้เครื องมือประมงพาณิ ชย์ และเครื องมือ
ประมงพืนบ้าน
วิธีดําเนินการ
1. แบบแผนการวิจัย
1.1 สถานทีดําเนินการ
ดําเนินการออกสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการประมงของเครื องมือประมงพาณิ ชย์และ
เครื องมือประมงพืนบ้านจากท่าเทียบเรื อประมงและแพปลา
ทางฝังทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดพังงา กระบี และภูเก็ต
ทางฝังอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร
1.2 ระยะเวลาดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน ตุลาคม 2546 - กันยายน 2548
2. วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 เครื องมือประมงพาณิ ชย์ ประกอบด้วยเครื องมืออวนลาก และเครื องมืออวนล้อมจับ
2.1.1 อวนลาก ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 14 เมตร อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด 1418 เมตร และอวนลากคู่
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นประจําทุกเดือนๆ ละ 3-5 วัน โดยครอบคลุมข้อมูลทางด้าน
ปริ มาณการจับ การลงแรงประมง องค์ประกอบชนิ ดสัตว์นาํ แหล่งและฤดูทาํ การประมง เป็ นต้น รวมทังข้อมูล
และปั จจัยอืนๆ ทีมีผลต่อการทําประมง โดยข้อมูลต่างๆ ทีได้มามี 2 ลักษณะ คือ
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1. ข้อมูลจากการสอบถามชาวประมง เช่น แหล่งทําการประมง ฤดูทาํ การประมง การลงแรง
ประมง และปริ มาณการจับสัตว์นาํ เป็ นต้น
2. ข้อมูลปริ มาณการจับสัตว์นาแต่
ํ ละชนิดจากการสุ่ มตัวอย่าง เพือศึกษาองค์ประกอบชนิ ดสัตว์
นําโดยแบ่งสัตว์นาเป็
ํ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ สุ่ มตัวอย่าง กลุ่มละ 5 - 10 กก. ได้แก่
กลุ่มปลาผิวนํา (Pelagic fish) เช่น ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ปลาลัง (R.kanagurta) ปลา
สี กุน (Carangoides spp.) ปลากะตัก (Anchovies) และปลาผิวนําอืนๆ (Misc. pelagic fish)
กลุ่มปลาหน้าดิน (Demersal fish) เช่น ปลาปากคม (Saurida spp.) ปลาทรายแดง (Nemipterus
spp.) ปลาจวด (Sciaenidae) ปลาแพะ (Upeneus spp.) และปลาหน้าดินอืนๆ (Misc. demersal fish)
กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ เช่น หมึกกล้วย (Loligo spp.) หมึกสาย (Octopus) กุง้ แชบ้วย (Penaues
merguiensis) กุง้ กุลาลาย (P. semisulcatus) กุง้ ตะกาด (Metapenaeus spp.) ปูมา้ (Portunus pelagicus) ปูดาว (P.
sanguinolentus) และสัตว์นาอื
ํ นๆ (Misc. Invertebrate)
- กลุ่มปลาเป็ ด (Trash fish) สุ่ มตัวอย่าง กลุ่มละ 3-5 กก. ได้แก่
กลุ่มสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จขนาดเล็ก (Young economics fish) ได้แก่
กลุ่มปลาผิวนํา เช่น ปลาทู ปลาข้างเหลือง ปลากะตัก และปลาผิวนําอืนๆ
กลุ่มปลาหน้าดิน เช่น ปลาปากคม ปลาแพะ ปลาสลิดหิ นจุดขาว (Siganus canaliculatus)
ปลาแป้น (Leiognathidae) และปลาหน้าดินอืนๆ
กลุ่มปลาหมึก (Cephalopods)
กลุ่มกุง้ (Shrimps)
กลุ่มปู (Crabs)
กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ (Misc. Invertebrate trash fish)
กลุ่มปลาเป็ ดแท้ (Trash fish)
2.1.2 อวนล้อมจับ ได้แก่ อวนล้อมจับปันไฟ อวนดํา และอวนล้อมซัง
ออกสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากเครื องมือประมงอวนล้อมจับ เป็ นประจําทุกเดือนๆ ละ
ประมาณ วัน จากชาวประมง แพปลา และท่าเทียบเรื อประมงตามแนวชายฝังทะเลอันดามันและฝังอ่าวไทยที
กําหนดไว้ ทําการสุ่ มตัวอย่างสัตว์นาํ แยกชนิดสัตว์นาํ ตรวจวัดความยาวลงในกระดาษฟอร์มวัดความยาว ชัง
นําหนัก ให้ครอบคลุมชนิดและขนาดของทรัพยากร พร้อมทังจดบันทึกรายละเอียดข้อมูล ดังนี
- สอบถามชาวประมงถึงข้อมูลชนิดและขนาดเครื องมือประมง แหล่งทําประมง การลงแรง
ประมง ปริ มาณการจับ เป็ นต้น ในแต่ละเทียว
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- สอบถามชาวประมงและเจ้าของกิจการแพปลาถึงจํานวนเรื อที ออกทําการประมง จํานวนเรื อ
ทังหมดทีเข้าท่า การลงแรงประมงต่อเดือนต่อลํา ในแต่ละท่าเทียบเรื อและแพปลา
- สุ่ มตัวอย่างสัตว์นาจากเรื
ํ
ออวนล้อมจับ จํานวน 15-30 กก.ต่อลํา เพือหาองค์ประกอบชนิด ชัง
นําหนัก และวัดความยาวปลาผิวนําชนิดทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
- คัดลอกข้อมูล ปริ มาณการจับ อัตราการจับ แยกตามชนิดสัตว์นาในแต่
ํ
ละเทียวเรื อจากท่าเทียบ
เรื อและแพปลา (ถ้ามี)
2.2 เครื องมือประมงพืนบ้าน ประกอบด้วยเครื องมืออวนลอยปลาทู อวนลอยกุง้ อวนจมปู ลอบปู
โป๊ ะนําตืน และไดหมึก
ออกสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากชาวประมง แพปลาและตลาดกลางสัตว์นาํ เป็ นประจําทุก
เดือนๆ ละประมาณ 5-7 วัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวประมงทีทําการประมงด้วยเครื องมือประมงพืนบ้าน
แต่ละชนิด โดยการสุ่ มตัวอย่างองค์ประกอบชนิดและปริ มาณสัตว์นาํ ข้อมูลทางด้านแหล่งทําการประมง การลง
แรงประมง รวมทังข้อมูลอืนๆทีมีผลกระทบต่อการประมง
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แบ่งช่วงเวลาสําหรับการศึกษาสภาวะทรัพยากร และการประมงออกเป็ น 3 ช่วง
คือ ช่วงปกติ ช่วงก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ และช่วงหลังมาตรการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี
ฝังทะเลอันดามัน
- ช่วงปกติ ( 15 ตุลาคม - 15 มกราคม )
- ช่วงก่อนมาตรการฯ ( 15 มกราคม - 15 เมษายน )
- ช่วงมาตรการฯ ( 15 เมษายน- 15 มิถุนายน )
- ช่วงหลังมาตรการฯ ( 15 มิถุนายน- 15 กันยายน )
ฝังอ่าวไทย
- ช่วงปกติ ( 15 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน )
- ช่วงก่อนมาตรการฯ ( 15 พฤศจิกายน - 15 กุมภาพันธ์ )
- ช่วงมาตรการฯ (15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม )
- ช่วงหลังมาตรการฯ ( 15 พฤษภาคม- 15 สิ งหาคม )
- เครื องมืออวนลาก
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ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านการลงแรงประมง (ชม.) อัตราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง (กก./
ชม.) ปริ มาณการจับสัตว์นาํ (กก.) แต่ละชนิดในแต่ละลํา จําแนกตามรายเดือน
3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบชนิ ดสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ และปลาเป็ ด เป็ นร้อยละโดยนําหนัก ซึงจําแนก
เป็ นกลุ่ม ดังนี
3.1.1 สัตว์นาที
ํ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแบ่งได้เป็ นกลุ่ม ดังนี
- กลุ่มปลาผิวนํา เช่น ปลาทู ปลาลัง ปลาสี กุน ปลากะตัก ปลาหลังเขียว ฯลฯ
- กลุ่มปลาหน้าดิน เช่น ปลาจวด ปลาลินหมา ปลาทราย ปลาปากคม ฯลฯ
- กลุ่มปลาหมึก เช่น ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกสาย ฯลฯ
- กลุ่มกุง้ แบ่งเป็ น กลุ่มกุง้ ใหญ่ และกลุ่มกุง้ เล็ก
กลุ่มกุง้ ใหญ่ เป็ นกลุ่มกุง้ ทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีขนาดตัวโต และราคาสู งเมือมีการเจริ ญ
เติบโตเต็มที รวมทังเป็ นรายได้หลักของชาวประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตร กุง้ ชนิ ดทีพบมาก
ได้แก่ กุง้ กุลาดํา (Penaeus monodon) กุง้ กุลาลาย (P. semisulcatus) กุง้ แชบ๊วย (P. merguiensis) และกุง้ ตะกาด
หรื อกุง้ โอคัก (Metapenaeus ensis, M. affinis และ M. brevicornis)
กลุ่มกุง้ เล็ก เป็ นกลุ่มทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ แต่มีขนาดเล็ก และราคาตําถึงแม้จะเจริ ญ
เติบโตเต็มทีแล้วก็ตาม กุง้ ชนิ ดทีพบมาก ได้แก่ กุง้ หัวมันหรื อกุง้ แก้ว (Metapenaeus lysianassa) กุง้ ตะกาด
(M. moyebi) กุง้ ตกกระ (Merapenaeopsis stridulans) กุง้ ปล้อง (Parapenaeopsis hungerfordi และ P. hardwickii)
และกุง้ ทราย หรื อกุง้ เปลือกหนา (Trachypenaeus fulvus) ส่ วนกุง้ ขนาดเล็กชนิดอืนๆ เช่น กุง้ ในสกุล Solenocera
- กลุ่มปู เช่น ปูมา้ ปูลาย เป็ นต้น
- กลุ่มสัตว์นาอื
ํ นๆ เช่น กัง แมงกะพรุ น หอย เป็ นต้น
3.1.2 ปลาเป็ ด แบ่งได้เป็ น กลุ่ม คือ
- สัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จขนาดเล็ก เช่น ลูกปลาผิวนํา ลูกปลาหน้าดิน ลูกสัตว์นาอื
ํ นๆ เช่นปลาหมึก
กล้วย
ปลาหมึกกระดอง กุง้ และปู
- ปลาเป็ ดแท้ ได้แก่ ปลาทีไม่นิยมบริ โภค เช่น ปลาอมไข่ ปลาแป้ น ปลามังกรน้อย ปลาบู่ ปลากะรัง
หัวโขน และปูหินต่างๆ
3.2 วิเคราะห์แนวโน้มการเปลียนแปลงของทรัพยากรสัตว์นาํ
และการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่
ขนาดน้อยกว่า เมตร อวนลาก แผ่นตะเฆ่ และอวนลากคู่
- เครื องมืออวนล้อมจับ
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นําข้อมูลต่างๆ ทีได้จากการสํารวจมาทําการวิเคราะห์เป็ นประจําทุกเดือน ทางด้านปริ มาณการจับ
การลงแรงประมง อัตราการจับ องค์ประกอบชนิด และขนาดของปลาผิวนํา ตามประเภทของอวนล้อมจับ โดยใช้
สูตรตาม วีระ และคณะ ( )
การประเมินปริ มาณการจับในแต่ละเดือน แยกตามประเภทของอวนล้อมจับ ใช้สูตร ดังนี
T
โดยที

T
N
d
t
T1…Tn
‘n

=
=
=
=
=
=

=

Nd (T1 + T2 + …Tn)
‘t
n
ปริ มาณปลาผิวนําทีประเมิน (กก.)
จํานวนเรื อทีออกทําการประมง (ลํา)
จํานวนวันเฉลียทีออกทําการประมงต่อลําต่อเดือน (วัน)
จํานวนวันเฉลียทีออกทําการประมงต่อเทียวเรื อ (วัน)
ปริ มาณการจับปลาผิวนําต่อเทียวเรื อในแต่ละลําทีสุ่มตัวอย่าง (กก.)
จํานวนเทียวเรื อ (เรื อ) ทีสุ่มตัวอย่าง (ลํา)

การประเมินปริ มาณการจับปลาผิวนําแต่ละชนิด แต่ละเดือน แยกตามประเภทอวนล้อมจับ
และแหล่งทําการประมงใช้สูตร ดังนี

โดยที

Ts
T
P

Ts

=

T (P/100)

=
=
=

ปริ มาณปลาผิวนําแต่ละชนิด (กก.)
ปริ มาณปลาผิวนํารวม (กก.)
เปอร์ เซ็นต์ปลาผิวนําแต่ละชนิด จากการสุ่ มตัวอย่าง

3.5 การประเมินจํานวนตัวของทรัพยากรแต่ละชนิดในแต่ละช่วงความยาวตามประเภทอวนล้อมจับ
ในแต่ละเดือน คูณด้วย Raising factor (RF) ตามสมการ คือ

โดยที

Wt
Ws

RF

=

Wt / W s

=
=

นําหนักรวมจากการประเมิน (กก.)
นําหนักทรัพยากรทีสุ่มตัวอย่างความยาว (กก.)
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
ฝังทะเลอันดามัน
1. การประมง และทรัพยากรสัตว์นําจากเครื องมือประมงพาณิชย์ และเครื องมือประมงพืนบ้ าน
1.1 การประมง
1.1.1 เครื องมือประมงพาณิชย์
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตร
แหล่งทําการประมง ทําการประมงบริ เวณชายฝั งทีมีความลึกของนําไม่เกิน 20 เมตร ได้แก่
บริ เวณทางทิศใต้ของเกาะยาว เกาะไม้ท่อน เกาะพีพี เกาะหมา เกาะด้ามขวาน เกาะลันตา เกาะเฮ แหล่งทําการ
ประมงดังกล่าวอยูใ่ นเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา แล กระบี (รู ปที 3)

ภาพที แหล่งการทําประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 14 เมตรมาตรการปิ ดอ่าว ฝังทะเลอันดามัน
การลงแรงประมง ในปี พ.ศ.
และ พ.ศ.
ช่วงปกติ เท่ากับ 670 710 ชม. ช่วงก่อนมาตรการฯ
230 660 ชม. ช่วงมาตรการฯ 300 350 ชม. และ ช่วงหลังมาตรการฯ 1300 440 ชม. จึงกล่าวได้วา่ มีการลงแรง
ประมงมากในช่วงปกติ และช่วงก่อนมาตรการฯ ส่วนในช่วงมาตรการฯ การลงแรงประมงลดลงอย่างมากประมาณ
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27 % อย่างไรก็ตามการลงแรงประมงกลับมาเพิมขึนใกล้เคียงกับช่วงก่อนมาตรการฯ เมือมีการเปิ ดให้ทาํ ประมง
ตามปกติ (ตารางที 1)
อัตราการจับ ในปี พ.ศ.
และ พ.ศ. 2548 ช่วงปกติเท่ากับ 26.6 26.7 กก./ชม. ช่วงก่อนมาตรการ
ฯ 26.8 27.0 กก./ชม. ช่วงมาตรการฯ 37.9 33,4 กก./ชม. และช่วงหลังมาตรการฯ 26.3 17.4 กก./ชม. ซึงในช่วง
มาตรการฯ มีค่าสู งกว่าช่วงปกติ และหลังมาตรการฯ (ตารางที 1)
องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ ในปี พ.ศ.
และ พ.ศ.
ประกอบด้วยปลาหน้าดิน ปลาหมึก กุง้ ปู
และปลาเป็ ด เมือจําแนกเป็ นกลุ่มสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จและปลาเป็ ด พบว่ามีสัดส่ วนระหว่างสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ และ
ปลาเป็ ด 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 และหลังมาตรการฯ 25.8:74.2 55.3:44.7 ตามลําดับ (ตารางที 2-5) ชนิดสัตว์นาํ
ทีสําคัญทางเศรษฐกิจของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตรได้แก่ กุง้ กุลาลาย กุง้ แชบ๊วย กุง้ ตะกาด ปลา
จวด ปลาทรายแดง ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกกระดอง และปลาหมึกสาย
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ตารางที 1 การลงแรงประมง (ชม.) อัตราการจับ (กก./ชม.) และปริ มาณการจับ (กก.) จากเครื องมืออวนลากฝังทะเลอันดามัน ในช่วงต่างๆ ของการบังคับใช้มาตรการฯ
ปี /เครื องมือ
ปี 2547
ลากแคระ
ลากแผ่นตะเฆ่
ลากคู่
รวม
ปี 2548
ลากแคระ
ลากแผ่นตะเฆ่
ลากคู่
รวม

ช่วงปกติ
การลงแรง อัตราการจับ ปริ มาณการจับ

ก่อนมาตรการฯ
ระหว่างมาตรการฯ
หลังมาตรการฯ
การลงแรง อัตราการจับ ปริ มาณการจับ การลงแรง อัตราการจับ ปริ มาณการจับ การลงแรง อัตราการจับ ปริ มาณการจับ

670
5,256
8,028
13,954

26.6
72.1
93.5

18,329
168,147
714,862
901,338

1,230
5,256
16,000
22,486

26.8
72.1
122.3

32,433
293,837
1,593,999
1,920,269

300
4,156
5,305
9,761

37.9
80.3
106.9

20,200
459,127
817,159
1,296,486

1,300
8,112
10,317
19,729

26.3
62.0
79.4

28,038
381,270
632,064
1,041,372

710
2,940
7,790
11,440

26.7
56.4
121.9

20,604
174,335
904,604
1,099,543

660
3,894
9,618
14,172

27.0
76.0
96.4

18,707
277,839
851,924
1,148,470

350
2,940
4,608
7,898

33.4
69.0
107.1

37,709
270,167
613,184
921,060

440
3,680
5,028
9,148

17.4
58.5
73.9

6,748
142,408
337,999
487,155
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ตารางที 2 องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ (ร้อยละ) ช่วงปกติ ของเครื องมืออวนลาก ฝังทะเลอันดามัน
ชนิดเครื องมือประมง
องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ
ปลาผิวนํา Pelagic fish
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาลัง R. kanagurta
ปลาสี กุน Carangoides spp.
ปลากะตัก Anchovies
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic fish
ปลาหน้ าดิน Demersal fish
ปลาปากคม Saurida spp.
ปลาทรายแดง Nemipterus spp.
ปลาจวด Sciaenidae
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal fish
สัตว์ นาอื
ํ นๆ Invertebrate
หมึกกล้วย Loligo spp.
หมึกสาย Octopus
กุง้ แชบ๊วย Penaues merguiensis
กุง้ กุลาลาย Penaeus semisulcatus
กุง้ ตะกาด Metapenaeus spp.
ปูมา้ Portunus pelagicus
ปูดาว Portunus sanguinolentus
สัตว์นาอื
ํ นๆ Misc. Invertebrate
ปลาเป็ ด Trash fish
สัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จขนาดเล็ก Young economics fish
ปลาผิวนํา Pelagic fish
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis
ปลากะตัก Anchovies
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic fish
ปลาหน้ าดิน Demersal fish
ปลาปากคม Saurida spp.
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาสลิดหิ นจุดขาว Siganus canaliculatus
ปลาแป้น Leiognathidae
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal fish
ปลาหมึก Cephalopods
กุ้ง Shrimps
ปู Crabs
สัตว์นาอื
ํ นๆ Misc. Invertebrate trash fish
ปลาเป็ ดแท้ Trash fish

อวนลากแคระ
2547
2548
0.22
0.10
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.05
0.00
0.00
0.22
0.04
32.23
9.87
0.56
0.55
3.05
1.76
6.14
1.05
7.42
1.33
15.06
5.18
25.94
13.77
1.59
0.80
2.65
1.49
4.01
0.06
6.45
1.56
2.67
0.44
2.50
2.56
0.15
0.00
5.92
6.86
41.61
76.26
28.94
60.47
0.83
3.47
0.00
0.21
0.70
0.16
0.00
0.97
0.13
2.13
27.19
51.47
0.00
0.62
0.00
1.21
7.61
27.96
14.83
3.91
4.75
17.77
0.06
2.32
0.44
2.65
0.00
0.36
0.42
0.20
12.67
15.79

อวนลากแผ่นตะเฆ่
2547
2548
8.63
2.47
0.00
0.00
1.45
0.29
0.03
0.17
0.03
0.00
7.12
2.01
51.29
86.06
21.07
6.06
12.64
11.24
0.01
0.00
1.58
3.31
15.99
65.45
11.97
7.27
8.78
3.36
1.45
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
1.70
3.21
28.11
4.20
10.93
3.61
0.36
0.03
0.00
0.00
0.00
0.02
0.36
0.00
0.00
0.01
8.87
3.43
3.93
0.00
0.51
0.00
0.00
1.47
0.05
0.33
4.38
1.63
0.55
0.00
0.20
0.13
0.00
0.00
0.95
0.02
17.18
0.59

อวนลากคู่
2547
2548
14.80
9.41
1.00
0.34
0.86
1.38
0.63
0.44
0.07
0.42
12.24
6.83
27.34
18.37
2.49
2.02
5.93
3.08
1.13
2.17
2.92
1.07
14.87
10.03
36.49
10.65
18.61
5.41
5.01
1.26
0.00
0.02
0.24
0.13
0.09
0.13
1.37
0.40
0.25
0.20
10.92
3.10
36.17
61.57
17.39
57.61
5.27
4.16
0.98
0.59
0.86
1.54
0.34
0.98
3.09
1.05
11.73
51.73
0.04
0.25
0.76
1.71
3.23
44.86
5.75
0.25
1.95
4.66
0.39
0.53
0.00
1.16
0.00
0.01
0.00
0.02
18.78
3.96
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ตารางที 3 องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ (ร้อยละ) ช่วงก่อนมาตรการฯ ของเครื องมืออวนลาก ฝังทะเลอันดามัน
ชนิดเครื องมือประมง
องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ
ปลาผิวนํา Pelagic fish
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาลัง R. kanagurta
ปลาสี กุน Carangoides spp.
ปลากะตัก Anchovies
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic fish
ปลาหน้าดิน Demersal fish
ปลาปากคม Saurida spp.
ปลาทรายแดง Nemipterus spp.
ปลาจวด Sciaenidae
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal fish
สัตว์นาอื
ํ นๆ Invertebrate
หมึกกล้วย Loligo spp.
หมึกสาย Octopus
กุง้ แชบ๊วย Penaues merguiensis
กุง้ กุลาลาย Penaeus semisulcatus
กุง้ ตะกาด Metapenaeus spp.
ปูมา้ Portunus pelagicus
ปูดาว Portunus sanguinolentus
สัตว์นาอื
ํ นๆ Misc. Invertebrate
ปลาเป็ ด Trash fish
สัตว์นําเศรษฐกิจขนาดเล็ก Young economics fish
ปลาผิวนํา Pelagic fish
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis
ปลากะตัก Anchovies
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic fish
ปลาหน้าดิน Demersal fish
ปลาปากคม Saurida spp.
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาสลิดหิ นจุดขาว Siganus canaliculatus
ปลาแป้ น Leiognathidae
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal fish
ปลาหมึก Cephalopods
กุ้ง Shrimps
ปู Crabs
สัตว์นําอืนๆ Misc. Invertebrate trash fish
ปลาเป็ ดแท้ Trash fish

อวนลากแคระ
2547
2548
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.04
13.30
16.78
0.98
0.12
1.55
1.18
0.74
0.41
1.64
3.77
8.39
11.30
14.19
18.10
1.40
1.06
1.92
0.85
0.05
0.02
1.78
2.88
0.94
0.62
1.22
1.89
0.12
0.05
6.76
10.73
72.51
65.05
64.21
41.64
0.44
4.24
0.00
0.25
0.00
2.11
0.40
0.17

อวนลากแผ่นตะเฆ่
2547
2548
5.05
2.59
0.00
0.00
0.10
0.22
0.34
0.47
0.00
0.11
4.61
1.79
46.40
62.45
13.87
31.88
7.27
8.58
0.06
0.00
1.59
4.62
23.61
17.37
13.37
19.05
9.29
14.54
1.55
1.61
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.62
0.00
1.89
0.01
0.05
2.51
0.32
35.18
15.91
28.45
11.04
0.00
0.37
0.00
0.00
0.00
0.37
0.00
0.00

อวนลากคู่
2547
2548
6.75
13.06
1.19
0.44
0.79
1.60
0.20
0.74
0.09
0.20
4.48
10.08
21.06
38.33
2.79
2.81
4.21
7.94
0.64
0.45
3.83
3.40
9.59
23.73
25.00
23.11
16.93
14.49
2.43
1.62
0.01
0.00
0.15
0.44
0.04
0.06
0.53
1.01
0.07
0.10
4.84
5.39
53.94
25.50
40.47
19.74
3.74
6.10
0.61
0.13
0.52
0.00
0.56
0.29

0.04
57.90
0.39
1.62
49.22
1.71
4.96
0.64
4.25
0.00
0.98
8.30

0.00
27.10
0.00
0.26
25.06
0.00
1.78
0.65
0.70
0.00
0.00
6.73

2.05
34.30
0.84
1.30
22.05
6.11
4.00
1.98
0.35
0.10
0.00
13.47

1.71
21.98
0.64
3.01
2.67
9.05
6.61
1.57
10.31
2.01
1.53
23.41

0.00
8.81
1.28
0.78
0.15
0.15
6.45
0.24
1.47
0.00
0.15
4.87

5.68
10.02
0.47
0.17
0.73
1.20
7.45
1.31
0.80
0.82
0.69
5.76
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ตารางที 4 องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ (ร้อยละ) ช่วงมาตรการฯ ของเครื องมืออวนลาก ฝังทะเลอันดามัน
ชนิ ดเครื องมือประมง
องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ
ปลาผิวนํา Pelagic fish
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาลัง R. kanagurta
ปลาสี กนุ Carangoides spp.
ปลากะตัก Anchovies
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic fish
ปลาหน้ าดิน Demersal fish
ปลาปากคม Saurida spp.
ปลาทรายแดง Nemipterus spp.
ปลาจวด Sciaenidae
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal fish
สั ตว์นาอื
ํ นๆ Invertebrate
หมึกกล้วย Loligo spp.
หมึกสาย Octopus
กุง้ แชบ๊วย Penaues merguiensis
กุง้ กุลาลาย Penaeus semisulcatus
กุง้ ตะกาด Metapenaeus spp.
ปูมา้ Portunus pelagicus
ปูดาว Portunus sanguinolentus
สัตว์นาอื
ํ นๆ Misc. Invertebrate
ปลาเป็ ด Trash fish
สัตว์นําเศรษฐกิจขนาดเล็ก Young economics fish
ปลาผิวนํา Pelagic fish
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis
ปลากะตัก Anchovies
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic fish
ปลาหน้ าดิน Demersal fish
ปลาปากคม Saurida spp.
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาสลิดหินจุดขาว Siganus canaliculatus
ปลาแป้น Leiognathidae
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal fish
ปลาหมึก Cephalopods
กุ้ง Shrimps
ปู Crabs
สัตว์นําอืนๆ Misc. Invertebrate trash fish
ปลาเป็ ดแท้ Trash fish

อวนลากแคระ
2547
2548
0.17
0.18
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.17
0.12
22.11
20.94
2.54
0.60
2.61
3.37
1.01
0.60
3.56
1.93
12.39
14.44
19.66
17.68
1.86
0.62
3.20
3.64
0.58
0.00
1.80
0.77
0.79
0.00
2.59
1.20
0.07
0.99
8.77
10.46
58.06
61.20
38.40
50.90
3.45
0.51
0.79
0.00
1.10
0.32
1.16
0.19
0.40
0.00
26.61
38.37
0.78
0.41
1.40
3.15
0.51
23.90
13.98
7.36
9.94
3.55
2.09
1.12
5.36
9.99
0.00
0.03
0.89
0.88
19.66
10.30

อวนลากแผ่นตะเฆ่
2547
2548
6.07
3.75
0.02
0.00
0.76
0.59
0.27
0.33
0.00
0.00
5.02
2.83
62.33
44.54
16.70
9.98
18.02
10.00
0.02
0.00
3.32
2.73
24.27
21.83
20.45
17.29
13.02
8.97
3.16
2.09
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.04
1.20
0.03
0.99
4.17
4.04
11.15
34.42
9.92
25.20
0.86
3.70
0.22
0.00
0.06
0.67
0.02
0.94
0.56
2.09
8.65
17.93
0.33
1.74
0.23
0.66
5.71
5.97
0.11
5.31
2.27
4.25
0.30
0.21
0.04
0.71
0.00
0.12
0.07
2.53
1.23
9.22

อวนลากคู่
2547
2548
20.61
13.99
0.66
0.14
3.02
1.48
0.62
2.19
0.50
0.07
15.81
10.11
44.03
49.53
6.10
4.36
6.87
10.73
0.47
1.00
6.82
5.56
23.77
27.88
20.57
18.97
12.42
7.74
2.19
2.13
0.00
0.01
0.23
0.31
0.03
0.05
0.50
1.00
0.05
0.18
5.15
7.55
35.40
17.51
11.04
14.11
2.69
1.73
0.00
0.00
0.09
0.02
0.94
0.50
1.66
1.21
8.03
9.94
0.16
0.00
0.57
1.22
1.39
0.63
2.74
6.70
3.17
1.39
0.15
0.57
0.02
0.38
0.05
0.00
0.10
1.49
24.36
3.45
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ตารางที 5 องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ (ร้อยละ) ช่วงหลังมาตรการฯ ของเครื องมืออวนลาก ฝังทะเลอันดามัน
ชนิดเครื องมือประมง
องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ
ปลาผิวนํา Pelagic fish
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาลัง R. kanagurta
ปลาสี กุน Carangoides spp.
ปลากะตัก Anchovies
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic fish
ปลาหน้ าดิน Demersal fish
ปลาปากคม Saurida spp.
ปลาทรายแดง Nemipterus spp.
ปลาจวด Sciaenidae
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal fish
สัตว์นําอืนๆ Invertebrate
หมึกกล้วย Loligo spp.
หมึกสาย Octopus
กุง้ แชบ๊วย Penaues merguiensis
กุง้ กุลาลาย Penaeus semisulcatus
กุง้ ตะกาด Metapenaeus spp.
ปูมา้ Portunus pelagicus
ปูดาว Portunus sanguinolentus
สัตว์นาอื
ํ นๆ Misc. Invertebrate
ปลาเป็ ด Trash fish
สัตว์นําเศรษฐกิจขนาดเล็ก Young economics fish
ปลาผิวนํา Pelagic fish
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis
ปลากะตัก Anchovies
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic fish
ปลาหน้ าดิน Demersal fish
ปลาปากคม Saurida spp.
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาสลิดหิ นจุดขาว Siganus canaliculatus
ปลาแป้น Leiognathidae
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal fish
หมึก Cephalopods
กุ้ง Shrimps
ปู Crabs
สัตว์ นําอืนๆ Misc. Invertebrate trash fish
ปลาเป็ ดแท้ Trash fish

อวนลากแคระ
2547
2548

อวนลากแผ่นตะเฆ่
2547
2548

อวนลากคู่
2547
2548

0.09
0.00
0.00
0.00
0.00

0.11
0.00
0.00
0.02
0.00

6.11
0.02
0.49
0.29
0.16

2.37
0.00
0.68
0.68
0.00

15.88
0.55
2.32
0.68
0.56

12.07
0.84
1.32
1.87
0.01

0.09
10.02
0.84
1.67
0.38
1.82
5.31
15.71
1.14
0.77
0.71
3.41
0.67
1.90
0.14
6.97
74.18
59.09

0.09
24.02
0.29
2.90
1.34
4.70
14.79
31.26
2.90
0.74
0.29
7.63
0.02
5.00
0.00
14.68
44.61
15.98

5.15
57.19
13.96
14.67
0.04
4.64
23.88
10.22
3.32
1.88
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
4.99
26.48
14.99

1.01
70.67
10.34
16.35
0.00
4.73
39.25
5.30
0.51
0.85
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
3.91
21.66
9.60

11.77
40.21
4.68
7.09
0.82
5.13
22.49
27.24
17.37
1.17
0.02
0.34
0.08
0.97
0.08
7.21
32.55
14.86

8.03
62.65
3.30
8.22
6.55
8.23
36.35
25.28
11.78
0.72
0.13
0.58
0.21
1.72
0.23
9.91
0.00
0.00

1.14
0.00
0.61
0.17
0.36
51.20
1.77
1.67
40.72
2.27
4.77
1.16
3.15
1.76

0.08
0.00
0.00
0.04
0.04
10.29
0.13
0.58
0.00
0.56
9.02
1.52
2.55
0.38

1.38
0.00
0.12
0.73
0.53
12.07
2.52
0.57
1.01
2.33
5.64
0.71
0.37
0.35

0.81
0.00
0.00
0.42
0.39
7.95
1.49
0.54
2.43
0.21
3.28
0.49
0.29
0.00

2.40
0.00
0.31
0.70
1.39
5.20
0.41
1.10
0.24
2.18
1.27
6.96
0.30
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.68
15.09

1.16
28.63

0.11
11.49

0.06
12.06

0.00
17.69

0.00
0.00
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อวนลากแผ่นตะเฆ่
แหล่งทําการประมง กระจายอยูท่ วไปตลอดฝั
ั
งทะเลอันดามัน แต่จะหนาแน่นมากบริ เวณเกาะราชา
ทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต (หน้าหาดป่ าตอง หน้าสะพานสารสิน ทับละมุ บ้านนําเค็ม เกาะสิ มิลนั เกาะตาชัย
และเกาะสุรินทร์) (ภาพที 4)
การลงแรงประมง ในปี พ.ศ.
และ พ.ศ.
มีค่าในช่วงปกติ เท่ากับ 5,256 2,940 ชม. ช่วง
ก่อนมาตรการฯ 5,256 3894 ชม. ช่วงมาตรการฯ 4,156 2,940 ชม. และช่วงหลังมาตรการฯ 8,112 3,680 ชม.
จึงกล่าวได้วา่ มีการลงแรงประมงมากในช่วงปกติ และช่วงก่อนมาตรการฯ ส่ วนในช่วงมาตรการฯ การลงแรง
ประมงลดลงแต่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามการลงแรงประมงกลับมาเพิมขึนอย่างมากในปี 2547 และเพิมขึนใกล้
เคียงกับช่วงก่อนมาตรการฯ ในปี พ.ศ.
เมือมีการเปิ ดให้ทาํ ประมงตามปกติ (ตารางที 1)
อัตราการจับ ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ.
มีค่าในช่วงปกติ เท่ากับ 59.9, 56.4 กก./ชม. ช่วงก่อน
มาตรการฯ 72.1 76.0 กก./ชม. ช่วงมาตรการฯ 80.0 69.0 กก./ชม. และ ช่วงหลังมาตรการฯ 62.0 58.5 กก./ชม.
ซึงในปี พ.ศ.
ช่วงมาตรการฯ มีค่าสูงกว่าช่วงปกติ และหลังมาตรการฯ ในขณะที ปี พ.ศ.
อัตราการจับ
ช่วงมาตรการฯ มีค่าสู งกว่าช่วงปกติ และช่วงหลังมาตรการฯ แต่มีค่าตํากว่าช่วงก่อนมาตรการฯ (ตารางที 1)
องค์ประกอบชนิ ดสัตว์นาํ ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยปลาหน้าดิน ปลาหมึก ปู และปลาเป็ ด ซึ งจําแนก
เป็ นสัดส่ วนระหว่างสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จต่อปลาเป็ ดในปี 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 และหลังมาตรการ
ฯ 73.52:26.48 19.27:80.73 (ตารางที 2-5) ชนิ ดสัตว์นาที
ํ สําคัญทางเศรษฐกิจของอวนลากแผ่นตะเฆ่ ได้แก่ ปลา
ทรายแดง ปลาปากคม ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกกระดอง และปลาหมึกสาย
อวนลากคู่
แหล่งทําการประมง ใกล้เคียงกับอวนลากแผ่นตะเฆ่ แต่จะหนาแน่นทางทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดพังงา บางส่ วนของจังหวัดตรัง และสตูล (รู ปที 5)
การลงแรงประมง ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 มีค่าในช่วงปกติเท่ากับ 418 399 ชม. ช่วงก่อน
มาตรการฯ 812 631 ชม. ช่วงมาตรการฯ 292 231 ชม. และช่วงหลังมาตรการฯ 526 255 ชม. จึงกล่าวได้วา่ มีการ
ลงแรงประมงมากในช่วงปกติ และช่วงก่อนมาตรการฯ ส่วนในช่วงมาตรการฯ การลงแรงประมงลดลงอย่างมาก
หรื อประมาณ 50 % ของช่วงปกติ อย่างไรก็ตาม การลงแรงกลับมาเพิมขึนอย่างมากในปี พ.ศ. 2547 และเพิมขึน
ใกล้เคียงกับช่วงก่อนมาตรการฯ ส่ วนในปี พ.ศ. 2548 เมือมีการเปิ ดให้ทาํ ประมงตามปกติ การลงแรงประมงยัง
เพิมขึนไม่มาก (ตารางที 1)
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อัตราการจับ ในปี พ.ศ.
และ พ.ศ.
ช่วงปกติเท่ากับ 93.5 121.9 กก./ชม. ช่วงก่อน
มาตรการฯ 122.3 96.4 กก./ชม. ช่วงมาตรการฯ 106.9, 107.1 กก./ชม. และช่วงหลังมาตรการฯ 79.4 73.9 กก./ชม.
เป็ นทีน่าสังเกตว่า อัตราการจับในช่วงมาตรการฯ มีค่าสูงกว่าช่วงหลังมาตรการฯ ทังในปี พ.ศ.
และ พ.ศ.
(ตารางที 1)
องค์ประกอบชนิ ดสัตว์นาํ ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยปลาหน้าดิน ปลาผิวนํา ปลาหมึก ปู และปลาเป็ ด
ซึงจําแนกเป็ นสัดส่ วนระหว่างสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จต่อปลาเป็ ดในปี 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 และหลังมาตรการฯ 73.52:26.48 19.27:80.73 (ตารางที 2-5) ชนิ ดสัตว์นาที
ํ สําคัญทางเศรษฐกิจของ
อวนลากคู่ ได้แก่ ปลาปากคม ปลาทรายแดง ปลาแพะ ปลาดาบเงิน ปลาจวด ปลาทู ปลาลัง ปลาสี กุน ปลาข้าง
เหลือง ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกสาย ปูมา้ ปูลาย กุง้ กุลาลาย และกุง้ แชบ๊วย
เมือพิจารณาภาพรวมของปริ มาณการจับสัตว์นาของเครื
ํ
องมืออวนลากทังสามประเภท ตามช่วงเวลา
คือ ช่วงปกติ ก่อนมาตรการฯ ระหว่างมาตรการฯ และหลังมาตรการฯ พบว่าในปี พ.ศ.
และ พ.ศ.
เท่ากับ 901.3, 1099.5 1920.3, 1148.5 1,296.5, 921.1 และ 1,041.4, 487.2 ตัน ตามลําดับ ทังนีพบว่าอวนลากคู่
มีปริ มาณการจับสู งสุ ด รองลงมา คือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ โดยทีปริ มาณการจับในช่วงปกติ และก่อนมาตรการฯ มี
ค่าสู งกว่าช่วงระหว่างมาตรการฯ ในขณะทีปริ มาณการจับหลังมาตรการฯ มีค่าตํากว่าช่วงระหว่างมาตรการฯ ซึง
กลุ่มสัตว์นาที
ํ จับได้มากทีสุดในช่วงปกติ คือ กลุ่มปลาเป็ ด รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดิน สําหรับกลุ่มปลาผิวนํา
เข้ามาในข่ายทําการประมงของอวนลากคู่มากในช่วงมาตรการฯ และช่วงหลังมาตรการฯ นอกจากนียังพบว่า
ปลาหมึกกล้วย เป็ นชนิ ดสัตว์นาที
ํ สําคัญโดยเฉพาะอวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากคู่จะจับปลาหมึกได้มาก
ในช่วงมาตรการฯ และหลังมาตรการฯ
อวนล้อมจับปันไฟ
การประมงอวนล้อมจับทางฝังทะเลอันดามัน ชาวประมงมีการเปลียนแปลงวิธีทาํ การประมงจากเดิม
ทีทําการประมงในรู ปแบบของ อวนดํา อวนเขียว อวนล้อมซัง อวนตังเก และอวนล้อมจับปั นไฟ หันมาให้
ความสําคัญกับการทําประมงในรู ปแบบของอวนล้อมจับปั นไฟมากขึน เป็ นลําดับ นับตังแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2546
เป็ นต้นมา ดังนันการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประมงอวนล้อมจับเพือการศึกษาในครังนี จึงรวบรวมข้อมูลได้
เฉพาะอวนล้อมจับปันไฟเท่านัน
แหล่งทําการประมง ทําการประมงในเขตจังหวัดพังงา กระบี และภูเก็ต โดยส่ วนใหญ่จะไม่เข้าไป
ทําการประมงในบริ เวณอ่าวพังงา ยกเว้นเรื ออวนล้อมจับปันไฟของจังหวัดกระบี ทีจะเข้าไปทําการประมงในเขต
มาตรการฯ เฉพาะช่วงทีไม่ได้บงั คับใช้มาตรการฯ (รู ปที 6)
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ภาพที แหล่งการทําประมงอวนล้อมจับปั นไฟ มาตรการปิ ดอ่าว ฝังทะเลอันดามัน
การลงแรงประมง ทําการประมงตลอดทังปี ซึงจํานวนวันทําการประมงในปี พ.ศ.
- 2548 อยู่
ในช่วง 780 - 2,526 วัน โดยการลงแรงประมงในช่วงมาตรการฯ มีค่าเท่ากับ 888 - 780 วัน ตํากว่าช่วงหลัง
มาตรการฯ อย่างมากซึงมีค่า เท่ากับ 2,628 - 2,526 วัน ในปี พ.ศ.
- 2548 ตามลําดับ (ตารางที )
อัตราการจับ ในปี ในปี พ.ศ.
- 2548 ช่วงปกติมีขอ้ มูลเฉพาะปี พ.ศ.
เท่านัน อัตราการจับ
เท่ากับ 810.57 กก./ชม. ช่วงก่อนมาตรการฯ 779.0 1,198.2 กก./ชม. ช่วงมาตรการฯ 805.2 1,341.0 กก./ชม.
และช่วงหลังมาตรการฯ 604.3 729.6 กก./ชม. จะพบว่าในปี พ.ศ.
มีค่าอัตราการจับสู งกว่าปี พ.ศ.
นอกจากนี อัตราการจับในช่วงมาตรการฯ ของทังสองปี มีค่าสู งกว่าช่วงอืนๆ (ตารางที 6 )
องค์ประกอบชนิ ดสัตว์นาํ ทีพบสมําเสมอประกอบด้วย ปลาลัง ปลาสี กุนบัง ปลาทูแขก ปลาโอลาย
ปลาหลังเขียว ปลาแข้งไก่ ปลาข้างเหลือง ปลาทู และปลาหมึกกล้วย โดยมีเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบ
เปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทังนีพบว่าปลาทูซึงเป็ นเป้ าหมายหลักของอวนล้อมจับจะถูกจับได้น้อยมากโดย
เรื ออวนล้อมจับปั นไฟ อย่างไรก็ตามพบปลาหมึกกล้วยค่อนข้างสมําเสมอทุกช่วงของมาตรการฯ คิดเป็ นร้อยละ
อยูใ่ นช่วง 1.1 - 5.3 (ตารางที 6 )
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ตารางที 6 การลงแรงประมง อัตราการจับ และองค์ประกอบชนิดของอวนล้อมจับปั นไฟ ฝังทะเลอันดามัน
ช่วงเวลา
อัตราการจับ (กก./วัน)
วันทําการประมง (วัน)
ครังทีลงอวนเฉลีย (ครัง)
เรื อทีสุ่มตัวอย่าง (ลํา)
ปริ มาณการจับ (ตัน)
ชนิ ดสัตว์นาํ
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาลัง R. kanagurta
ปลาสี กนุ บัง Atul mate
ปลาสี กนุ ตาพอง Selar crumenophthalmus
ปลาทูแขกครี บหูยาว Decapterus maruadsi
ปลาทูแขกครี บหูสนั D. macronema
ปลาโอดํา Thunnus tonggol
ปลาโอลาย Euthynnus affinis
ปลาโอแกลบ Auxis thazard
ปลาหลังเขียว Clupeidae
ปลาแข้งไก่ Megalaspis cordyla
ปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis
ปลาอินทรี Scomberromorus spp.
ปลาจาระเม็ด Stromateidae
ปลาสี กนุ Carangoides spp.
ปลาผิวนําอืน ๆ Misc. pelagic fish
รวมปลาผิวนํา
ปลาสาก Sphyraenidae
ปลาดาบเงิน Trichiuridae
ปลาตาหวานรวม Priacanthidae
ปลาทรายแดง Nemipterus spp.
ปลาปากคม Nemipterus spp.
ปลาแพะ Upeneus spp.
ปลาหน้าดินอืน ๆ Misc. demersal fish
รวมปลาหน้ าดิน
หมึกกล้วย Loligo spp.
หมึกอืนๆ Misc. Cephalopods
รวมหมึก
กุ้ง Shrimps
ปู Crabs
ปลาเป็ ดแท้ Trash fish
รวมทังหมด

ช่วงปกติ
2547
2548
810.57
2,328
2.84
97
1,887
ร้อยละ ร้อยละ
0.05
10.98
2.29
7.83
5.92
11.45
0.74
10.60
0.91
4.04
11.40
1.14
2.76
2.46
0.21
14.49
87.27
3.32
0.37
0.66
0.00
0.11
0.02
3.70
8.18
2.02
0.00
2.02
0.03
0.00
2.50
100.00

ก่อนมาตรการฯ
2547
2548
779.01 1,211.61
1,896
2,807
3.06
2.77
53
126
1,477
3,401
ร้อยละ ร้อยละ
0.48
1.71
14.42
14.79
1.28
2.45
13.48
9.36
3.59
14.93
22.51
12.21
0.38
0.07
6.35
5.92
1.38
3.42
1.02
3.36
5.51
2.57
7.33
2.60
0.06
0.90
0.16
0.41
0.05
0.39
6.11
6.64
84.11
81.73
1.72
4.19
0.05
0.13
0.43
0.55
0.02
0.04
0.13
0.63
0.26
0.09
4.96
4.55
7.57
10.18
5.30
4.56
0.00
0.00
5.30
4.56
0.03
0.06
0.00
0.00
2.99
3.47
100.00 100.00

ช่วงมาตรการฯ
2547
2548
805.18 1,341.03
888
780
3.40
2.19
31
29
715
1,046
ร้อยละ ร้อยละ
1.22
0.99
2.79
16.22
2.99
1.44
4.92
3.35
6.21
24.45
0.40
4.01
0.08
0.00
12.19
4.25
8.66
0.85
12.04
9.15
0.00
4.12
9.29
10.46
0.10
0.00
0.08
0.00
0.10
0.05
6.21
3.34
67.28
82.68
0.72
1.63
0.10
0.17
0.05
0.20
0.00
0.11
0.09
0.37
0.09
0.24
28.32
11.43
29.37
14.15
1.97
1.12
0.00
0.02
1.97
1.14
0.00
0.05
0.00
0.00
1.38
1.98
100.00 100.00

หลังมาตรการฯ
2547
2548
604.26 729.61
2,628
2,526
3.02
3.11
62
49
1,588
1,843
ร้อยละ ร้อยละ
1.37
5.88
14.83
5.18
4.99
1.73
4.08
10.77
1.41
3.79
4.75
1.29
15.37
1.84
5.84
0.76
3.91
6.66
8.16
8.91
4.34
3.69
6.01
5.95
3.93
1.52
0.12
0.02
0.14
2.83
3.09
13.21
82.34
74.03
2.97
1.37
0.04
0.13
0.09
0.21
0.09
0.07
0.37
0.29
0.70
0.49
2.69
6.30
6.95
8.86
2.38
1.27
0.06
0.01
2.44
1.28
0.05
0.02
0.00
0.00
8.22
15.81
100.00 100.00
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ปริ มาณการจับปลาผิวนําในช่วงต่างๆ ของมาตรการฯ พบว่าช่วงปกติ ช่วงก่อนมาตรการฯ และช่วง
หลังมาตรการฯ มีค่าสู งกว่า ปริ มาณการจับ ช่วงระหว่างมาตรการฯ เมือพิจารณาในภาพรวม เครื องมืออวนล้อม
จับจะจับปลาผิวนําได้เป็ นส่ วนใหญ่ จับปลาหน้าดิน และสัตว์นาอื
ํ นๆ ได้น้อยมาก
1.1.2 เครื องมือประมงพืนบ้าน
เครื องมือประมงพืนบ้านทีพบ และชาวประมงใช้ทาํ การประมงโดยทัวไปในอ่าวพังงา ซึงเป็ นพืนที
ทีประกาศเป็ นเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาํ ได้แก่ อวนลอยปลาทู อวนลอยกุง้ อวนจมปู และโป๊ ะนําตืน
- อวนลอยปลาทู
ฤดูทาํ การประมง ทําการประมงได้ตลอดทังปี แต่จะหนาแน่นในฤดูปลาทูเข้าข่ายการทําประมง
เท่านัน คือ เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน
อัตราการจับ ในช่วงปี พ.ศ.
- 2548 พบว่า แต่ละช่วงมาตรการในแต่ละปี ไม่แน่นอน อยู่
ในช่วง 6.24–62.49 กก./เทียว (ตารางที )
แหล่งทําการประมง ส่ วนใหญ่ทาํ การประมงในอ่าวพังงา ซึงจะไม่เปลียนแปลงแหล่งทําการประมง
มากในระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ
สัตว์นาที
ํ จับได้ ในช่วงปี พ.ศ.
- 2548 ประกอบด้วยปลาผิวนํา ซึ งส่ วนใหญ่ คือ ปลาทู โดย
คิดเป็ นร้อยละอยู่ระหว่าง . - . . - . . - . และ . - . ในช่วงปกติ ก่อนมาตรการฯ ระหว่าง
มาตรการฯ และหลังมาตรการฯ ตามลําดับ (ตารางที ) ซึงจะจับได้มากในช่างปกติ ช่วงก่อนมาตรการฯ และช่วง
หลังมาตรการฯ นอกจากนียังพบว่า จับปลาหน้าดินได้ในปริ มาณมากคิดเป็ นร้อยละในช่วงปี พ.ศ.
- 2548
คิดเป็ นร้อยละ เท่ากับ 3.8 - 88.9 โดยเฉพาะปลาหน้าดินทีมีลกั ษณะของปลาฝูง เช่น ปลาตะเพียนนําเค็ม คิดเป็ น
ร้อยละอยูใ่ นช่วง 1.2 - 76.7 อย่างไรก็ตามการจับปลาหน้าดินมีแนวโน้มทีไม่แน่นนอน
- อวนลอยกุง้
ฤดูทาํ การประมง ทําการประมงได้ตลอดทังปี คือ เดือนตุลาคม - มกราคม
แหล่งทําการประมง ส่ วนใหญ่ทาํ การประมงในอ่าวพังงา ซึ งอยูภ่ ายในเขตมาตรการฯ โดยจะไม่
เปลียนแปลงแหล่งทําการประมงในระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ
อัตราการจับ ในช่วงปี พ.ศ.
- 2548 พบว่า แต่ละช่วงมาตรการในแต่ละปี มีค่าไม่แน่นอน อยู่
ในช่วง 2.3 - 5.1 กก./เทียว (ตารางที 8)
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ตารางที 7 อัตราการจับ และองค์ประกอบชนิด ของอวนลอยปลาทูตามช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ ฝังทะเลอันดามัน
ช่วงเวลา
จํานวนเรื อสุ่ม (ลํา)
จํานวนวัน (วัน)
จํานวนอวน (ผืน)
ปริ มาณการจับ (กก.)
อัตราการจับ (กก./เทียว)
องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ
ปลาทู Rastrelliger neglectus
ปลาทู R. brachysoma
ปลาทู R. kanagurta
ปลาอินทรี Scomberomorus spp.
ปลาดาบลาว Chirocentrus dorab
ปลาสีกุนบัง Atule mate
ปลาสีกุนตาพอง Selar crumenophthal
ปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis
ปลาหลังเขียว Clupeidae
ปลาสีกุนมง Carangidae
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic
รวมปลาผิวนํา Total pelagic
ปลาตะเพียนนําเค็ม Anodontostoma chacunda
ปลาจวด Sciaenidae
ปลาปากคม Synodontidae
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. demersal
รวมปลาหน้าดิน Total demersal
กุง้ อืนๆ Other shrimps
ปูอืนๆ Misc. crabs
อืนๆ Misc. other
รวมสัตว์นาอืํ นๆ Total other
รวม

2547
ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลังมาตรการฯ
10
14
26
10
14
26
57
79
162
327.19
87.30
1,624.65
32.72
6.24
62.49
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
2.80
5.12
91.06
0.04
0.00
1.14
0.83
3.17
0.86
0.57
0.37
0.01
0.03
0.09
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.46
0.06
0.35
0.34
3.38
0.02
1.95
0.70
0.50
7.02
12.89
94.07
76.71
20.48
1.24
5.36
4.63
0.59
0.94
0.34
0.06
5.97
31.03
1.90
88.98
56.48
3.79
2.27
24.73
1.58
1.26
5.76
0.39
0.47
0.14
0.17
4.00
30.63
2.14
100.00
100.00
100.00

ช่วงปกติ
36
36
234
1,079.10
29.98
ร้อยละ
0.00
56.15
0.68
1.91
0.39
0.05
0.00
0.02
0.69
0.23
1.31
61.43
28.03
0.62
0.12
2.35
31.12
6.50
0.66
0.29
7.45
100.00

2548
ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลังมาตรการฯ
10
12
24
10
12
24
63
112
164
104.28
354.17
1,158.65
10.43
29.51
48.28
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
0.00
2.71
0.00
17.43
1.69
30.93
0.06
0.11
0.03
7.87
0.14
0.54
0.00
2.14
0.71
4.08
0.54
0.20
0.42
0.02
0.04
0.00
0.04
0.02
0.39
0.11
0.39
0.58
0.09
0.08
5.19
6.14
2.08
36.02
13.73
35.02
28.35
62.09
53.82
3.88
2.25
0.67
2.13
0.10
0.61
7.69
13.96
4.12
43.98
78.40
59.22
14.15
6.56
4.47
3.65
1.09
1.06
2.20
0.22
0.23
20.00
7.87
5.76
100.00
100.00
100.00

ช่วงปกติ
16
16
100
181.81
11.36
ร้อยละ
0.00
7.98
0.05
0.45
0.00
0.00
0.00
0.01
0.07
0.07
1.47
10.10
78.13
0.81
0.43
4.25
83.62
4.27
1.76
0.25
6.28
100.00
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้ นตามช่วงเวลาต่างๆของมาตรการฯฝังทะเลอันดามัน
ตารางที8 อัตราการจับและองค์ประกอบชนิดของอวนลอยกุงสามชั
ช่วงเวลา
จํานวนเรือสุม่ (ลํา)
การลงแรง (วัน)
จํานวนผืนอวน(ผืน)
ปริมาณการจับ(กก.)
อัตราการจับ(กก./เทียว)
องค์ประกอบชนิดสัตว์นํา
้
กุงแชบ๊วย
Penaeus merguiensis
้ า Penaeus monodon
กุงกุลาดํ
้
กุงกุลาลาย
Penaeus semisulcatus
้ อ Penaeus japonicus
กุงลายเสื
้
กุงเหลือง
Penaeus latisulcatus
้
กุงเหลืองจุด
Penaeus longistylus
้
กุงตะกาดกรี
จดุ Metapenaeus ensis
้ ตะกาด Metapenaeus affinis
กุงโอคัก,
้
กุงตะกาดหางปลา
Metapenaeus intermedius
กุงอื้ นๆ Misc. shrimps
รวม Total

2546
ช่วงปกติ

7
7
144
23.910
3.42
ร้อยละ
81.38
4.72
0.09
0.00
0.00
0.00
3.81
9.17
0.00
0.83
100.00

2547
ก่อนมาตรการฯ มาตรการฯ หลังมาตรการฯ
20
12
17
22
12
17
481
277
382
59.156
37.919
48.240
2.96
3.16
2.84
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
82.32
84.96
82.76
1.42
1.25
0.17
0.52
2.55
2.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.26
0.00
0.00
9.36
9.73
11.29
0.00
0.00
0.00
4.12
1.51
3.54
100.00
100.00
100.00

ช่วงปกติ

36
40
883
182.538
5.07
ร้อยละ
83.46
1.41
0.53
0.00
0.00
0.00
1.80
9.95
0.00
2.85
100.00

2548
ก่อนมาตรการฯ มาตรการฯ หลังมาตรการฯ
15
11
15
15
11
15
377
265
384
34.526
32.723
64.430
2.3
2.97
4.3
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
96.01
86.42
89.72
0.34
0.00
0.33
0.51
1.65
2.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.70
11.81
5.87
0.00
0.00
0.00
0.44
0.12
1.23
100.00
100.00
100.00

ช่วงปกติ

6
6
154
22.750
3.79
ร้อยละ
97.56
0.00
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00
1.08
0.00
0.00
100.00
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สัตว์นาที
ํ จับได้ ประกอบด้วยกุง้ ชนิดต่างๆ หนึ งร้อยเปอร์ เซ็นต์ และทีมีองค์ประกอบ
มากทีสุด คือ กุง้ แชบ๊วย ซึ งจับได้มากโดยไม่มีการเปลียนแปลงตามช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ
คิดเป็ นร้อยละเท่ากับ 81.38 - 97.56 รองลงมา คือ กุง้ ตะกาด (Metapenaeus affinis) คิดเป็ นร้อยละ
เท่ากับ 1.08-11.8 ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2548
- โป๊ ะนําตืน
ฤดูทาํ การประมง
ไม่มีช่วงฤดูทีแน่นนอนแต่สามารถทําการประมงได้ตลอดทังปี
โดยเฉพาะในช่วงนําเกิด
แหล่งทําการประมง ส่วนใหญ่ทาํ การประมงในอ่าวพังงา บริ เวณชายฝังทีเป็ นหาดเลน
เวลานําขึนจะท่วมหาด และเวลานําลดหาดก็จะแห้ง ซึ งอยูภ่ ายในเขตมาตรการฯ โดยจะไม่
เปลียนแปลงแหล่งทําการประมงในระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ
อัตราการจับ มีค่าไม่แน่นอนอยูใ่ นช่วง 4.9 - 10.8 กก./เทียว ระหว่างปี พ.ศ.
(ตารางที )
สัตว์นาที
ํ จับได้มีความหลากหลายมาก เนืองจากเป็ นเครื องมือทีติดตังขวางทางนํา และดัก
จับสัตว์นาทุ
ํ กประเภททีถูกกระแสนําไหลผ่านเครื องมือ ประกอบด้วย กลุ่มปลาหน้าดิน เช่น ปลาจวด
ปลาแป้ น ปลาสลิดทะเล กลุ่มกุง้ เช่น แชบ๊วย กุง้ ตะกาด กุง้ กุลาลาย กลุ่มปลาผิวนํา เช่น ปลาทู ปลา
สี กุน ปลาสีกุนบัง กลุ่มปลาหมึก เช่น ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกกระดอง หอมปลาหมึก และกลุ่มปู
เช่น ปูมา้ เป็ นต้น สัตว์นาต่
ํ างๆ เหล่านีจะจับได้มากโดยไม่มีการเปลียนแปลงตามช่วงเวลาต่างๆ ของ
มาตรการฯ (ตารางที )
เครื องมือประมงทะเลพืนบ้าน มีแหล่งทําการประมงอยู่ไม่เกิน 3,000 เมตร จากแนว
ชายฝัง ดังนันแหล่งทําการประมงก็อยู่ในเขตมาตรการฯ แต่เนื องจากเครื องมือประมงทะเลพืนบ้าน
ส่วนใหญ่ ไม่มีลกั ษณะของการทําลายทรัพยากร จึงได้รับการผ่อนผันให้ทาํ การประมงในช่วงของการ
ใช้มาตราการฯ ซึ งมีความถูกต้อง และเหมาะสมตามข้อมูลทางวิชาการ
1.2 สภาวะทรัพยากรสัตว์ นําทีสําคัญทางเศรษฐกิจ
สัตว์นาที
ํ สําคัญทางเศรษฐกิจประกอบด้วยปลาผิวนํา ปลาหน้าดิน ปลาหมึก กุง้ และปลา
เป็ ด
- ปลาผิวนํา
ปลาผิวนําร้อยละ 95 ถูกจับโดยเครื องมืออวนล้อมจับ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั นีอวนล้อม
จับทีใช้ทาํ การประมงมาก คือ อวนล้อมจับปันไฟ ดังนัน ชนิดของปลาผิวนําทีสําคัญทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะปริ มาณทีจับได้จึงมีการเปลียนแปลง เช่น ปลาทู ในปี 2544 – 2545 (ตารางที ) ถูกจับได้จาก
อวนดํา และอวนล้อมจับปันไฟ คิดเป็ นร้อยละ 12.5 6.5 และ 1.9 (สนธยา และคณะ 2548)
ตามลําดับ แต่ในปี พ.ศ.
–
ไม่มีการใช้ อวนดําแต่ปลาทูก็ถูกจับได้นอ้ ยลง คือ ร้อยละ 1.7
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ตารางที 9 อัตราการจับ และองค์ประกอบชนิด ของโป๊ ะนําตืนตามช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ ฝังทะเลอันดามัน
ช่วงเวลา
จํานวนเรื อสุ่ม (ลํา)
ปริ มาณการจับ (กก.)
อัตราการจับ (กก./เทียว)
Species composition
ทู Rastrelliger brachysoma
สีกุน Carangoides talamparoides
สีกุนบัง Atule mate
หลังเขียว Sardinella gibbosa
สีเสี ยด Scomberoides tala
กระทุงเหว Tylosurus crocodilus
สากเหลือง Sphyraena obtusata
สากดํา S. jello
กระบอก Ellochelon vaigiensis
กระบอก Chelon parmata
สีกุนมง Caranx spp.
ปลาผิวนําอืนๆ Misc. pelagic
รวมปลาผิวนํา(Sub-total)
จวด Johnius belangerii
เก๋ าดอกแดง Ephinephelus coioides
กดขาว Arius maculatus
สลิดทะเลจุดขาว Siganus canaliculatus
สลิดทะเล S. Javus
แป้นใหญ่ Leiognathus equulus
แป้นคอดํา L. Brevirostis
แป้นเขียว Gazza minuta
แป้นเบีย Secutor ruconius
ปักเป้ าเหลือง Lagocephalus lunaris
ปลาหน้าดินอืนๆ Misc. demersal
รวมปลาหน้ าดิน Sub-total
หมึกหอม Sepioteuthis lessonniana
หมึกกล้วย Loligo duvauceli
หมึกกระดอง Sepia aculeata
หมึกสาย Octopus spp.
หมึกอืนๆ Misc. cephalopod
รวมหมึก Sub-total
กุลาลาย Penaeus semisulcatus
แชบ๊วย P. merguiensis
โอคัก Metapenaeus affinis
กุง้ อืนๆ Misc. shrimp
รวมกุ้ง Sub-total
ปูมา้ Portunus pelagicus
ปูอืนๆ Misc. crabs
รวมปู Sub-total
รวมอืนๆ Sub-total
รวม

2547
ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลังมาตรการฯ

5
24.374
4.87
ร้อยละ
3.88
0.00
0.00
0.00
0.67
1.03
0.00
12.41
0.60
0.47
0.00
1.96
21.02
3.14
0.00
2.54
0.75
0.00
3.51
0.00
0.00
25.28
0.00
7.73
42.95
3.16
2.45
3.75
2.12
0.00
11.48
11.93
9.65
1.51
0.30
23.39
1.16
0.00
1.16
0.00
100.00

19
105.992
5.58
ร้อยละ
2.03
0.00
0.00
0.17
1.04
3.31
4.85
0.00
5.13
1.89
1.38
2.16
21.96
3.86
0.23
1.32
0.70
0.03
0.99
0.89
5.09
1.00
1.39
11.49
26.99
2.68
2.13
1.44
0.45
0.00
6.70
5.44
23.37
1.74
0.86
31.41
12.64
0.30
12.94
0.00
100.00

21
114.672
5.46
ร้อยละ
1.59
1.47
1.67
1.23
1.29
0.18
0.44
0.00
2.98
0.89
0.55
1.71
14.00
9.10
0.07
2.50
0.76
2.16
0.34
0.56
10.00
0.07
0.64
10.36
36.56
2.70
2.60
5.40
0.48
0.00
11.18
3.97
22.06
2.15
0.35
28.53
9.10
0.00
9.10
0.63
100.00

2548
ปกติ

21
154.774
7.37
ร้อยละ
1.08
0.34
1.05
0.31
0.19
0.00
6.12
0.00
0.17
0.17
0.42
4.26
14.11
2.23
0.00
2.00
8.29
0.18
8.79
9.05
0.03
0.07
1.92
8.42
40.98
1.36
4.70
4.86
2.39
0.03
13.34
3.06
20.12
1.47
1.29
25.94
3.22
0.48
3.70
1.93
100.00

ก่อนมาตรการฯ ช่วงมาตรการฯ หลังมาตรการฯ

2
10.295
5.15
ร้อยละ
2.09
1.55
0.00
0.00
1.31
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.15
4.37
10.05
0.58
15.54
3.11
0.49
0.00
1.17
0.00
15.44
0.00
4.35
13.08
53.76
5.83
0.58
8.55
0.00
0.00
14.96
1.80
17.10
0.87
0.97
20.74
0.49
0.00
0.49
0.00
100.00

9
69.262
7.7
ร้อยละ
0.51
0.01
0.45
0.19
0.28
0.00
4.59
1.16
0.23
2.38
1.01
3.53
14.34
3.97
0.00
9.27
1.39
0.41
1.41
0.00
19.85
3.32
4.11
12.64
56.37
0.55
0.70
1.87
0.45
0.00
3.57
2.22
17.67
1.74
1.35
22.98
2.40
0.34
2.74
0.00
100.00

16
172.805
10.8
ร้อยละ
4.48
0.12
0.10
0.47
0.09
1.04
0.77
0.00
1.33
0.22
0.32
2.50
11.44
4.94
0.26
2.23
2.74
3.50
0.00
0.00
17.48
0.37
1.46
8.39
41.37
1.56
2.15
1.31
0.53
1.17
6.72
3.88
31.43
0.82
0.12
36.25
3.20
0.83
4.03
0.19
100.00

ปกติ

12
88.031
7.34
ร้อยละ
2.49
0.18
0.00
0.49
0.10
0.00
3.62
0.00
0.97
0.00
0.40
0.17
8.42
5.20
0.00
15.61
0.48
1.15
0.29
0.00
22.24
0.00
4.98
11.55
61.50
0.84
2.20
1.55
0.40
0.00
4.99
3.01
15.52
0.60
0.25
19.38
4.37
0.86
5.23
0.48
100.00

ชนิ ดปลาผิวนําทีสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึงจับได้จากอวนล้อมจับปันไฟ ได้แก่ ปลาลัง
ปลาทูแขก ปลาหลังเขียว ปลาสี กุน ปลาโอลาย ปลาข้างเหลือง ปลาแข้งไก่ ซึ งไม่มีความแตกต่างกัน
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แต่ปริ มาณการจับ และเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบชนิ ดจะแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ วี
ระ และคณะ (2541) และ สนธยา และคณะ (2548) นอกจากนี เมือพิจารณาจากร้อยละของชนิ ดปลาผิว
นําทีจับได้ในช่วงเวลาต่างๆ ของมาตรการฯ ก็พบว่าไม่มีความสอดคล้อง หรื อสัมพันธ์กนั แต่อย่างใด
ยกเว้นปลาหลังเขียวซึงพบว่ามีร้อยละของการจับสูงขึนในช่างของมาตรการฯ คือ 12 และ 9.2 % ใน
ปี พ.ศ.
ตามลําดับ
ปลาผิวนําก็ถูกจับด้วยเรื ออวนลาก คือ อวนลากคู่ และถูกจับได้มากในช่วงมาตรการฯ
คือ 14.0 - 20.6 % ส่วนในช่วงอืนๆ มีแนวโน้มไม่แน่นอน ชนิดทีจับได้มาก คือ ปลาทู ปลาลัง
เครื องมือประมงทะเลพืนบ้านทีจับปลาผิวนําได้ คือ อวนลอยปลาทู อย่างไรก็ตาม
ปริ มาณการจับของอวนลอยปลาทูจะขึนอยูก่ บั ฤดูของปลาทู ซึงมีผลทําให้ปริ มาณการจับไม่แน่นอน
เมือเปรี ยบเทียบปริ มาณการจับระหว่างชนิดของปลาผิวนํากับช่วงเวลาต่างๆ
ของ
มาตรการฯ พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีแนวโน้มทีชัดเจน
- ปลาหน้าดิน
เป็ นชนิดสัตว์นาที
ํ คงความสําคัญ คือ เป็ นองค์ประกอบอันดับหนึงของเครื องมืออวน
ลาก แต่เนื อง จากอวนลากทีทําการประมง มีสามประเภท คือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า
เมตร อวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากคู่ ดังนัน แต่ละประเภทจึงมีสัตว์นาเป้
ํ าหมายทีแตกต่างกัน
กล่าวคือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า
เมตรมีเป้าหมายเพือทําการประมงกุง้ ทะเล อวนลาก
แผ่นตะเฆ่มีเป้ าหมายทําการประมงปลาหน้าดิน ปลาหมึก และปลาเป็ ด อวนลากคู่มีเป้าหมายเพือทํา
การประมง ปลาหน้าดิน ปลาผิวนํา ปลาหมึก และปลาเป็ ด
ชนิดของปลาหน้าดินทีสําคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ปลาปากคม ปลาทรายแดง
ปลาตาหวาน ปลาดาบลาว ปลาจวด และทีแสดงความสําคัญขึนมาเป็ นลําดับ คือ ปลาแพะ ชนิดของ
สัตว์นาเหล่
ํ านีไม่ได้แตกต่างจากองค์ประกอบของปลาหน้าดินในอดีตมากนัก
แต่ทีแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน คือ สัตว์นาที
ํ จับได้มีขนาดทีเล็กลงอย่างมาก ในปั จจุบนั นี ปลาปากคม และปลาทราย
แดง ถูกจับได้มากจากอวนลากแผ่นตะเฆ่ แต่แสดงแนวโน้มไม่ชดั เจนในช่วงต่างๆ ของการทําประมง
สําหรับปลาแพะถูกจับได้มากจากอวนลากคู่ และพบว่าในช่วงมาตรการฯ ถูกจับได้มากกว่าช่วงอืนๆ
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
กุง้ เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุดของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตรทีทํา
การประมงในเวลากลางคืน ประกอบด้วย กุง้ กุลาลาย กุง้ แชบ๊วย และกุง้ ตะกาด จากการศึกษาพบว่า กุง้
จะถูกจับได้มากในช่วงหลังมาตรการฯ และก่อนมาตรการฯ ส่วนช่วงมาตรการฯ ถูกจับได้นอ้ ย
ปลาหมึก เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของอวนลากทังสามประเภท แต่ปริ มาณทีจับได้
จะมากหรื อน้อยแตกต่างกันตามกําลังความสามารถของเรื อ และเครื องมืออวนลาก ชนิดทีสําคัญ คือ
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ปลาหมึกกล้วย และปลาหมึกสาย อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตร จับปลาหมึกกล้วยได้
ไม่แตกต่างกันระหว่างช่วงต่างๆ ของมาตรการฯ คือ อยู่ในช่วง 0.6 - 1.9 % อวนลากแผ่นตะเฆ่จบั
ได้มากในช่วงก่อนมาตรการฯ และช่วงมาตรการฯ คือ อยู่ในช่วง 8.9 - 14.5 และจับได้ลดลงช่วงหลัง
มาตรการฯ คือ 0.5 - 3.3 % ส่ วนอวนลากคู่จบั ได้มากตลอดทังปี ไม่ว่าช่วงใดๆ ของมาตรการฯ และอยู่
ระหว่าง 5.4 - 18.6 %
- ปลาเป็ ด
เป็ นกลุ่มสัตว์นาที
ํ ถูกจับได้มากในทุกช่วงของมาตรการฯ
หรื อตลอดเวลาของการทํา
ประมงอวนลาก และส่ วนใหญ่ประกอบด้วยลูกสัตว์นาที
ํ สําคัญทางเศรษฐกิจ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด
น้อยกว่า เมตรจับปลาเป็ ดได้มากทุกช่วงของมาตรการฯ คือ ระหว่าง 31.6 - 76.3 % อวนลากแผ่น
ตะเฆ่จบั ได้น้อยลงในช่วงมาตรการฯ คือ 11.2 - 34.4 % อวนลากคู่ จับได้นอ้ ยลงในช่วงมาตรการฯ
เช่นเดียวกัน คือ 14.8 - 17.6 %
เนืองจากปลาเป็ ดเป็ นองค์ประกอบส่ วนใหญ่ของสัตว์นาจากเรื
ํ
ออวนลาก ดังนันการลด
ความหนาแน่ น ของการทําประมง (การลงแรงงานประมง หรื อจํานวนเรื อประมง) ก็จะช่วยลดปริ มาณ
การจับปลาเป็ ด หรื อสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จขนาดเล็กได้ อย่างไรก็ตาม ขนาดความยาวของสัตว์นาที
ํ สําคัญ
ทางเศรษฐกิจอาจจะใช้เป็ นตัวชีวัดได้วา่ มาตรการฯ มีผลอย่างไรต่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรสัตว์นาํ
2. การเปลียนแปลงแหล่งทําการประมงของเครื องมือประมงพาณิชย์ และเครื องมือประมงพืนบ้ าน
2.1 เครื องมือประมงพาณิชย์
- อวนลาก
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตร มีแหล่งทําการประมงส่ วนใหญ่อยู่ในอ่าวพังงา
ในเขตจังหวัดกระบี พังงา และภายในเขตมาตรการฯ จากรู ปที 1 พบว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อย
กว่า เมตรไม่มีการเปลียนแปลงแหล่งทําการประมง ไม่ว่าช่วงใดๆ ของมาตรการฯ
อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแหล่งทําการประมงส่ วนใหญ่อยู่ทางฝั งตะวันออกของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา และจังหวัดกระบีบางส่วน จากรู ปที 2 พบว่าเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่ไม่มีการทําการประมง
ในอ่าวพังงา และในเขตมาตรการฯ ดังนันเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่ จึงไม่มีการเปลียนแปลงแหล่งทํา
การประมงไม่ว่าช่วงใดๆ ของมาตรการฯ
อวนลากคู่ มีแหล่งทําการประมงกระจายอยู่ทวไปในเขตจั
ั
งหวัดภูเก็ต พังงา กระบี ตรัง
และสตูล จากรู ปที 5 พบว่าเรื ออวนลากคู่ทาํ การประมงในบริ เวณกว้าง และการเปลียนแปลงค่อนข้าง
คล้อยตามกับมาตรการฯ คือ ทังในระหว่าง และหลังมาตรการฯ ก็ทาํ การประมงอยูห่ นาแน่นนอกเขต
มาตรการฯ ส่วนช่วงปกติ และก่อนมาตรการฯ ก็ทาํ การประมงอยู่ทวไป
ั นอกเขตมาตรการฯ ตังแต่
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จังหวัดพังงา - สตูล อย่างไรก็ตามในช่วงหลังมาตรการฯ อาจจะมีการเข้าไปทําการประมงในเขต
มาตราการฯ บ้าง เพือจับปลาผิวนํา
- อวนล้อมจับ
อวนล้อมจับปันไฟ มีแหล่งทําการประมงกระจายอยูท่ วไปในเขตจั
ั
งหวัดกระบี พังงา
และภูเก็ต แต่หนาแน่ นมากในเขตจังหวัดพังงา เรื ออวนล้อมจับปั นไฟมีการเปลียนแปลงแหล่งทํา
การประมง คือ ในช่วงมาตรการฯ จะไม่เข้าไปทําการประมง แต่หลังจากมาตรการฯ ก็กลับเข้าไปทํา
การประมงภายในเขตมาตรการฯ แต่จะเป็ นเรื อขนาดเล็กเท่านัน จากรู ปที 6 เรื ออวนล้อมจับปั นไฟ
ทําการประมงหนาแน่นในเขตจังหวัดพังงา ไม่วา่ ช่วงใดๆ ของมาตรการฯ และมีการเปลียนแปลง
แหล่งทําการประมงค่อนข้างน้อย
2.2 เครื องมือประมงทะเลพืนบ้าน
มีแหล่งทําการประมงกระจายอยูท่ วไปในอ่
ั
าวพังงา และอยูภ่ ายในเขตมาตรการฯ ดังนัน
จึงกล่าวได้วา่ ไม่มีการเปลียนแปลงแหล่งทําการประมงไม่ว่าช่วงใดๆ ของมาตรการฯ
3. ผลกระทบของมาตรการอนุรักษ์ ทรัพยากรสั ตว์นําต่อการใช้ เครื องมือประมงพาณิชย์ และเครื องมือ
ประมงพืนบ้ าน
มาตรการอนุรักษ์ฯ มีผลกระทบต่อการประมง และทรัพยากรสัตว์นาํ ดังนี
3.1 เครื องมือประมงพาณิชย์
- การประมง
การลงแรงประมงของเครื องมืออวนลากทุกประเภท และอวนล้อมจับปันไฟลดลงในช่วง
มาตรการฯ
การย้ายแหล่ งทํา การประมงของเรื ออวนลาก และอวนล้อ มจับ ตามช่ ว งระเวลาของ
มาตรการฯ แต่สาํ หรับทางฝังทะเลอันดามันเรื อประมงได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย
เรื อประมงทีได้รับผลกระทบในทางลบ คือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ ซึ งจะไม่สามารถเข้าไป
ทําการ ประมงในอ่าวพังงาบางส่ วน สําหรับอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตรได้รับผลระทบ
ในทางบวก คือ สามารถทําการประมงได้ตามปกติไม่วา่ ช่วงใดของมาตราการฯ
ปริ ม าณการจับ สั ตว์นําในช่ วงมาตรการฯ ส่ วนใหญ่ มีค่าตํากว่าในช่ วงปกติ ช่ วงก่ อ น
มาตรการฯ และช่วงหลังมาตรการฯ อย่างไรก็ตามสัตว์นาที
ํ ถูกนําขึนมาใช้ประโยชน์ ตลอดเวลา คื อ
ปลาหน้าดิน และสัตว์นาอื
ํ นๆ เช่น ปลาหมึก กุง้ และปู
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ปริ มาณปลาเป็ ดทีจับได้โดเฉพาะจากอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า
เมตร ซึ งมี
ปริ มาณมากกว่าอวนลากอืนๆ ในทุกช่วงของมาตรการฯ โดยเฉพาะลูกปลาหน้าดินทีมีลกั ษณะของ
การรวมฝูง นอกจากนี ในช่วงมาตรการฯ ก็จบั ลูกปลาผิวนําได้เช่นเดียวกัน
- ทรัพยากรสัตว์นาํ
ทรัพยากรสัตว์นาที
ํ ได้รับผลกระทบมาก คือ กลุ่มปลาหน้าดิน กลุ่มปลาเป็ ด และกลุ่มปลา
ผิวนําทังนี เรื ออวนลากทุกประเภทจับปลาหน้าดิน และปลาเป็ ดได้ในทุกช่วงของมาตรการฯ โดย ปลา
ผิวนําเศรษฐกิจขนาดเล็กถูกจับได้มาก จากอวนลากคู่ช่วงระหว่าง และหลังมาตรการฯ นอกจากนี
อวนล้อมจับปันไฟก็สามารถจับปลาทูขนาดเล็กได้มาก (รู ปที - )
- ปลาหมึกถูกนํามาใช้ประโยชน์มากในทุกช่วงของมาตรการฯ ทังจากอวนลากและ
อวนล้อมจับปันไฟ
- ทรัพยากรสัตว์นาทุ
ํ กประเภทถูกนําขึนมาใช้ประโยชน์ลดลงในช่วงมาตรการฯ แต่
หลังจากการเปิ ดให้ทาํ การประมงตามปกติทรัพยากรสัตว์นาก็
ํ จะถูกจับอย่างไม่มีความระมัดระวัง
3.2 เครื องมือประมงทะเลพืนบ้ าน
มาตรการอนุรักษ์ฯ ทางฝังทะเลอันดามัน มีผลกระทบต่อการประมงทะเลพืนบ้านน้อย
มาก ซึ งโดย ทัวๆ ไป สามารถกว่าได้ว่ามาตรการฯ มีผลในทางบวกกับการประมงทะเลพืนบ้าน
กล่าวคือ มีแหล่งทําการประมงเพิมมากขึน มีสัตว์นาให้
ํ จบั เพิมมากขึน ยกเว้นอวนลอยปลาทู ซึ ง
ห้ามทําการประมงในช่วงมาตรการฯ แต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านลบ เนื องจากช่วงนันไม่ใช่
ฤดูทาํ การประมงปลาทู ในขณะเดียวกันช่วงหลังมาตรการฯ อวนลอยปลาทูก็สามารถจับปลาทูได้
มากกว่าช่วงอืนๆ
ฝังอ่าวไทย
พื น ที ปิ ดอ่ า วทางฝั งอ่ า วไทยครอบคลุ ม เขตจั ง หวัด ชุ ม พ ร สุ ราษฏร์ ธ านี และ
ประจวบคีรีขนั ธ์ คิดเป็ นพืน 26,800 ตารางกิโลเมตร ซึงพืนทีดังกล่าวนี อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง เรื อประมงพาณิ ชย์ส่วนใหญ่ทาํ การประมง และนํา
สั ต ว์นํ าขึ นท่ าในพื นที จัง หวัด ดัง กล่ า วด้ว ยดัง นัน ข้อ มู ล ที ใช้สํ า หรั บ การศึ ก ษาจึ ง เป็ นข้อ มู ล ซึ ง
ดําเนินการเก็บรวบรวมโดย ศูนย์ฯ ตอนกลาง ทังหมด
ฝังอ่าวไทย
4. การประมง และทรัพยากรสัตว์นําจากเครื องมือประมงพาณิชย์ และเครื องมือประมงพืนบ้ าน
4.1 การประมง
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4.1.1 เครื องมือประมงพาณิชย์
เครื องมืออวนลาก มีขอ้ ม◌ู ลเฉพาะในปี พ.ศ. 2548 ของ เดือนมกราคม มีนาคม
พฤษภาคม กรกฏาคม และ กันยายน เท่านัน
-อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตร
แหล่งทําการประมง อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 14 เมตร มีแหล่งทําประมง
ทีสําคัญอยูใ่ นเขตพืนทีของมารตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาํ (ภาพที )
การลงแรงประมง ช่วงก่อนปิ ดอ่าว เท่ากับ 431 ชม. ช่วงปิ ดอ่าวเท่ากับ 965 ชม.
และช่วงเปิ ดอ่าวเท่ากับ 1966 ชม. ซึงพบว่าการลงแรงประมงสูงในช่วงระหว่างการปิ ดอ่าวและหลังเปิ ด
อ่าว (ตารางที 10)
อัตราการจับ ช่วงก่อนปิ ดอ่าว เท่ากับ 21.4 กก/ ชม. ช่วงปิ ดอ่าวเท่ากับ 28.1 กก/ ชม.
และเปิ ดอ่าวเท่ากับ 32.7 กก/ชม. (ตารางที 10)
องค์ป ระกอบชนิ ดสัตว์สัตว์นํา ประกอบด้วยปลาหน้าดิน ปลาปลาหมึก กุง้ และปู
และปลาเป็ ด ซึงจําแนกเป็ นสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จและปลาเป็ ดแท้ มีสัดส่ วนระหว่างสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จและ
ปลาเป็ ดแท้ ของแต่ละช่วงคือช่วงปกติ 27.1:72.9 ช่วงก่อนปิ ดอ่าว 64.8:35.2 ช่วงปิ ดอ่าว 40.7:59.3และ
หลังปิ ดอ่าว 42.8:57.2 ตามลําดับ (ตารางที 11) ชนิดสัตว์นําทีสําคัญทางเศรษฐกิจได้แก่ กุง้ กุลาลาย
กุง้ แชบ๊วย กุง้ ตะกาด ปลาจวด ปลาทรายแดง และ ปลาปลาหมึกกล้วย
- อวนลากคู่
แหล่งทําการประมง ทําการประมงห่างจากบริ เวณชายฝังมาก และอยูใ่ นเขตพืนทีของ
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาํ (ภาพที )
การลงแรงประมง ช่วงปกติ เท่ากับ 1632 ชม. ช่วงก่อนปิ ดอ่าว เท่ากับ 2870 ชม. ช่วง
ปิ ดอ่าวเท่ากับ 2517 ชม. และเปิ ดอ่าวเท่ากับ 7837 ชม. ซึงพบว่าการลงแรงประมงสู งในช่วงระหว่าง
ก่อนปิ ดอ่าวและหลังเปิ ดอ่าว
อัตราการจับ ช่วงปกติ เท่ากับ 149.5 กก/ ชม. ช่วงก่อนปิ ดอ่าว เท่ากับ 124.4 กก/ ชม.
ช่วงปิ ดอ่าวเท่ากับ 84.0 กก/ ชม. และเปิ ดอ่าวเท่ากับ 493.54 กก/ชม.
องค์ประกอบชนิดสัตว์สัตว์นาํ ประกอบด้วยปลาหน้าดิน ปลาผิวนํา ปลาปลาหมึก
กล้วย และปลาเป็ ด ซึงจําแนกเป็ นสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จและปลาเป็ ดแท้ มีสัดส่วนระหว่างสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ
และปลาเป็ ดแท้ ของแต่ละช่วงคือช่วงปกติ 83.3:16.7 ช่วงก่อนปิ ดอ่าว 90.7:9.3 ช่วงปิ ดอ่าว 91.2:8.8
และ หลังปิ ดอ่าว 89.7:10.3 ตามลําดับ ซึ งเป็ นทีสังเกตุว่าสัดส่ วนนี มีสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จสู งกว่าปลา
เป็ ดมาก ดังนันอาจจะมี
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ภาพที 9 แหล่งการทําประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า
ไทย

เมตรมาตรการปิ ดอ่าวฝังทะเลอ่าว

ภาพที 10 แหล่งการทําประมงอวนลากคู่มาตรการปิ ดอ่าวฝั งทะเลอ่าวไทย
สาเหตุมาจากความคลาดเคลือนของการรวบรวมข้อมูล สําหรับชนิ ดสัตว์นาที
ํ สําคัญทางเศรษฐกิจได้แก่
ปลาทู ปลาลัง ปลาทรายแดง ปลาแพะ ปลาปากคม และ ปลาปลาหมึกกล้วย
- เครื องมืออวนล้อมจับ
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อวนล้อมจับทีทําการประมงในเขตพืนทีมาตราการอนุ รักษ์ทรัพยากรสัตว์นาทางฝั
ํ
ง
อ่าวไทย ประกอบด้วย อวนดํา อวนล้อมจับปันไฟ และอวนล้อมซัง
แหล่งทําการประมง ทําการประมงในเขตจังหวัด ชุมพร และสุ ราษฏร์ธานี โดยส่วน
ใหญ่จะเข้าไปทําการประมงในเขตมาตราการฯเฉพาะช่วงที ไม่ได้บงั คับใช้มาตราการฯ (ภาพที
และ )
การลงแรงประมง ทําการประมงตลอดทังปี แต่จะหนาแน่ นในช่วงทีไม่มีการ
บังคับใช้มาตรการฯ
อัตราการจับ ในปี พ.ศ.
อวนดํา มีอตั ราการจับ ช่วงปกติ ช่วงก่อนปิ ดอ่าว ช่วง
ปิ ดอ่าว และช่วงเปิ ดอ่าว เท่ากับ 2502.5 1772.9 1361.1 และ 3243.0 กก/วัน อวนล้อมจับปันไฟ มีอตั รา
การจับเท่ากับ 3082.2 1898.6 2293.2 และ 2803.9 กก/วัน อวนล้อมซัง มีอตั ราการจับเท่ากับ 3224.8
1818.5 2627.4 และ 3276.7 กก/วัน ตามลําดับ สําหรับปี พ.ศ.
อวนดํา มีอตั ราการจับ ช่วงปกติ
ช่ ว งก่ อนปิ ดอ่ าว ช่ ว งปิ ดอ่าว และช่ วงเปิ ดอ่ าว เท่ า กับ 2562.0 2707.8 4000.0 และ 6939.9 กก/วัน
อวนล้อมจับปันไฟ มีอตั ราการจับเท่ากับ 3861.9 1721.1 1381.3 และ 4146.4 กก/วัน อวนล้อมซัง มี
อัตราการจับเท่ากับ 3455.6 3186.1 2989.2 และ 3482.3 กก/วัน ตามลําดับ และพบว่าในปี พ.ศ.
มีค่าอัตราการจับ สู งกว่าปี 2547 นอกจากนี อัตราการจับในช่ วงหลังปิ ดอ่าวของทังสองปี มีค่าสู งกว่า
ช่วงอืนๆ
องค์ประกอบชนิ ดสัตว์นาํ ชนิดสัตว์นาที
ํ พบสมําเสมอ ประกอบด้วย ปลาทู ปลาลัง ปลา
สี กุนบัง ปลาทูแขก ปลาหลังเขียว ปลาโอลาย ปลาโอดํา ปลาข้างเหลือง และปลาปลาหมึกกล้วยโดยมี
เปอร์เซ็นขององค์ประกอบเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทังนีจะพบว่าปลาทูซึงเป็ นเป้าหมายหลัก
ของอวนล้มจับจะถูกจับได้นอ้ ยมากโดยเรื ออวนล้อมจับปั นไฟ และอวนล้อมซัง แต่จะจับได้มากจาก
อวนดํา โดยทีปลาทูจะถูกจับได้มากหลังจากการเปิ ดอ่าว สําหรับปลาปลาหมึกกล้วยถูกจับสมําเสมอ
จากอวนล้อมจับปั นไฟและอวนล้อมซัง ทุกช่วงของมาตรการคิดเป็ นร้อยละอยูใ่ นช่วง 2.4-12.0
ปริ ม าณการจับ ปลาผิ ว นําในช่ วงต่างๆของมาตราการฯ พบว่าช่ ว งปกติ ช่ ว งก่ อ น
มาตรการฯ และช่วงหลังมาตรการ มีค่าสู งกว่า ปริ มาณการจับ ช่วงระหว่างมาตรการ
4.1.2 เครื องมือประมงพืนบ้าน
เครื องมือประมงพืนบ้านทีพบและชาวประมงใช้ทาํ การประมงโดยทัวไปในเขตพืนที
มารตราการฯโดยเฉพาะในเขตจังหวัด ชุ ม พรได้แก่ อวนลอยปลาทู ลอบปู อวนจมปู และ ไดปลา
ปลาหมึก
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ภาพที 11 แหล่งการทําประมงอวนดํา มาตรการปิ ดอ่าวฝังทะเลอ่าวไทย

ภาพที 12 แหล่งการทําประมงอวนล้อมจับปันไฟ มาตรการปิ ดอ่าวฝังทะเลอ่าวไทย
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ภาพที 13 แหล่งการทําประมงอวนล้อมซัง มาตรการปิ ดอ่าวฝังทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
- อวนลอยปลาทู
ข้อมูลทีได้เป็ นเรื ออวนลอยปลาทูทีมีขนาดใหญ่มากกว่า 14 เมตร ชาวประมงใช้การ
ประมงมากในเขตจังหวัดชุ มพรและประจวบคีรีขนั ธ์ และพบมากช่วงหลังจากการเปิ ดอ่าว รวมทังมี
ข้อมูลเฉพาะในปี พ.ศ. 2547 เท่านัน ทําการประมงทําการประมงได้ตลอดทังปี แต่จะหนาแน่นในฤดู
ปลาทูเท่านัน คือเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน
แหล่งทําการประมงส่วนใหญ่ ทําการประมงในเขตมาตรการ ซึงจะไม่เปลียนแปลง
แหล่งมากในระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของมาตราการฯ
อัตราการจับ ในช่วงก่อนปิ ดอ่าว ช่วงปิ ดอ่าว และหลังปิ ดอ่าว มีค่าเท่ากับ 669.7
600.0 595.0 กก/เทียว ตามลําดับ
สัตว์นาที
ํ จับได้ ประกอบด้วยปลาผิวนําซึ งส่ วนใหญ่คือปลาทู โดยคิดเป็ นร้อยละอยู่
ระหว่าง37.8-72.4 รองลงมาคือปลาลัง ปลาสี กุนบัง นอกจากนี ยังพบว่าจับปลาหน้าดินได้ในปริ มาณ
ค่อนข้างมากมากคิ ดเป็ นร้ อ ยละอยู่ในช่ ว ง 16.0-30.4 ได้แก่ ปลาทรายแดง ปลาปากคม และปลา
ตาหวาน
อวนลอยปลาทู เป็ นเครื องมือประมงที ไม่ถูกห้ามทําการประมงในช่วงของมาตราการ
อนุรักษ์ฯ ดังนันชาวประมงจึ งได้ดดั แปลงโดยการนํา อวนลอยปลาทูหลายๆผืนมาต่อกันมีความยาว
หลายกิโลเมตร หรื อทีเรี ยกว่าอวนช๊ อต ทําให้จบั พ่อแม่พนั ธุ์ปลาทูได้เป็ นจํานวนมาก (จิ น ดา และ
ไพโรจน์,2546)
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- ลอบปู แบ่งกลุ่มการทําประมงลอบปูบริ เวณอ่าวไทยตอนกลางตามจํานวนลอบทีใช้

เป็ น 3 กลุ่ม เรื อลอบปูขนาดใหญ่ ใช้เครื องมือลอบมากกว่า 2,500 ลูก ขึนไป เรื อลอบปูขนาดกลาง ใช้
เครื องมื อ ลอบตั งแต่ 1,000-2,500 ลู ก เรื อลอบปู ข นาดเล็ ก ใช้ เครื องมื อ ลอบน้ อ ยกว่ า 500 ลู ก
เรื อประมงลอบปูขนาดใหญ่ ทีขึนท่าบริ เวณตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธ านี เป็ นเรื อ เครื องวางท้อ ง มี ค วามยาวเรื อ ระหว่า ง 13-20 เมตร เครื องยนต์เรื อ ที ใช้ เ ป็ น
เครื องยนต์ดีเซล กําลังเครื องยนต์อยู่ระหว่าง 150-700 แรงม้า ลอบปูขนาดกลาง ทีขึนท่าบริ เวณตําบล
ดอนสัก อําเภอ ดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นเรื อประมงหางยาว มีความยาวเรื อระหว่าง 12-17.5
เมตร เครื องยนต์ เรื อ ที ใช้เป็ นเครื องยนต์ดี เซล กํา ลัง เครื องยนต์อ ยู่ร ะหว่ าง 60-145 แรงม้า ส่ ว น
เรื อประมงลอบปูขนาดเล็ก ทีขึนท่าบริ เวณตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็ นเรื อประมง
หางยาว มี ค วามยาวเรื อ ระหว่า ง 4-11.5 เมตร เครื องยนต์เรื อที ใช้เป็ นเครื องยนต์เบนซิ น กํา ลั ง
เครื องยนต์อยูร่ ะหว่าง 5-11 แรงม้า
เรื อประมงลอบปูขนาดใหญ่และเรื อลอบปูขนาดกลาง เครื องมือลอบทีใช้มีลกั ษณะเป็ น
กล่องสี เหลียม โครงลอบทําด้วยลวดเบอร์ ดัดเป็ นรู ปกล่องสี เหลียม หุ้มด้วยเนื ออวนโปลี เอทธิ ลีน
ขนาดตา 1.25 นิ ว เท่ากันทุก ด้าน เรื อลอบปูขนาดใหญ่ใช้ลอบจํานวน มากกว่า 2,500-5,300 ลูก เรื อ
ลอบปูขนาดกลางใช้ลอบตังแต่ 1,000-2,500 ลูก ส่ วนเรื อลอบปูขนาดเล็ก เครื องมือลอบทีใช้มีลกั ษณะ
คล้ายกับเรื อลอบปูขนาดใหญ่และเรื อลอบปูขนาดกลาง แตกต่างกันทีโครงลอบทําด้วยลวดเบอร์ ดัด
เป็ นรู ปกล่องสี เหลียม หุ ้มด้วยเนืออวนโปลีเอทธิลีนขนาดตา 1.25 นิว ส่ วนตาอวนพืนท้องลอบขนาดตา
2.5 นิว จํานวนลอบทีใช้ 170-320 ลูกทําการวางลอบไว้ในทะเลประมาณ 1 คืน จึงทําการกูล้ อบ โดยเรื อ
ลอบปู ข นาดใหญ่ และขนาดกลางใช้เครื องกว้านขนาด 60-125 และ 5-8 แรงม้า เป็ นเครื องทุ่น แรง
ตามลําดับ ส่ วนเรื อลอบปูข นาดเล็ก ใช้เพียงแรงงานคนในการกู้ล อบเท่านัน ชาวประมงเรื อลอบปู
ขนาดใหญ่และขนาดกลางทําการกูล้ อบทังหมดทีวางไว้และเก็บลอบกลับเข้าฝัง ส่ วนเรื อลอบปูขนาด
เล็กบางส่ วนเก็บลอบเข้าฝั งทัง หมดภายหลังการกู ้และบางส่ วนทําการวางลอบต่อหลังจากทําการกู้
ลอบเสร็ จ
แหล่งทําการประมง เรื อลอบปูขนาดใหญ่ ทําการประมงทีระดับนําลึกตังแต่ 11-22
เมตร บริ เวณเกาะพะลวย เกาะเชือก ด้านทิศตะวันตกของเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทองบริ เวณใกล้กบั ช่อง
เหนื อ ด้านทิศ ตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะพงัน และบริ เวณหน้าหลังสวน เรื อลอบปูขนาด
กลางมี แหล่งทําการประมงอยู่ทีระดับนําลึกตังแต่ 4–16 เมตร บริ เวณด้านทิ ศตะวันตกของเกาะพะลวย
ทิศตะวันออก และตะวันตกของเกาะนกตะเภา และด้านทิ ศตะวัน ตกของเกาะสมุ ย ส่ ว นเรื อลอบปู
ขนาดเล็กมีแหล่งทําการประมงในเขตนําตืนตามแนวชายฝังทีระดับนําลึกตังแต่ 2-5 เมตร บริ เวณหน้า
หมู่บ ้านเกาะเตี ยบ เกาะพระ และเกาะเอียง การประมงลอบปูบริ เวณอ่าวไทยตอนกลาง สามารถทํา
ประมงได้ตลอดทังปี (ภาพที )
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อัตราการจับ ลอบปูขนาดใหญ่มีอตั ราการจับปูมา้ เฉลี ยในช่วง ก่อนปิ ดอ่าว ระหว่าง
ปิ ดอ่าว และหลังปิ ดอ่าวในปี พ.ศ.
เท่ากับ 172.3 102.7 110.4 กก/เที ยว และ 123.6 91.4
79.9 กก/เทียว ตามลําดับ ลอบปูขนาดกลางมีอตั ราการจับปูมา้ เฉลียในช่วงก่อนปิ ดอ่าว ระหว่างปิ ดอ่าว
และหลังปิ ดอ่าวใน

ภาพที

แหล่งทําการประมงลอบปูมาตรการปิ ดอ่าว ฝังอ่าวไทย
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ปี พ.ศ.
เท่ากับ 33.7 64.8 47.5 กก/เทียว และ 32.0 76.2 55.1 กก/เทียว ตามลําดับ ส่ วน
ลอบปูขนาดเล็กมี อตั ราการจับ ปูมา้ เฉลี ยในช่วง ก่ อนปิ ดอ่าว ระหว่างปิ ดอ่าว และหลังปิ ดอ่าวในปี
พ.ศ. 2547-2458 เท่ากับ 5.6 15.5 20.0 กก/เทียว และ 9.3 11.2 10 กก/เทียว ตามลําดับ
สัตว์นําทีจับได้ ลอบปู ขนาดใหญ่ ช่วงก่อนปิ ดอ่าวประกอบด้วย ปูมา้ เฉลีย ร้อยละ
84.0 83.5 ปูอืนๆร้อยละ 16.0 16.5 ช่ วงปิ ดอ่าว ปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 93.6 72.8 ปูอืนๆร้อยละ 6.3 27.2
ช่วงเปิ ดอ่าวปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 95.2 68.0 ปูอืนๆร้อยละ 4.8 32 ในปี พ.ศ.
ตามลําดับ ลอบ
ปูขนาดกลางช่วงก่อนปิ ดอ่าวประกอบด้วย ปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 54.7 55.6 ปูอืนๆร้อยละ 45.3 44.4 ช่วง
ปิ ดอ่าว ปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 82.0 79.5 ปูอืนๆร้อยละ 18.0 20.5 ช่วงเปิ ดอ่าวปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 94.0 79.4
ปู อื นๆร้ อยละ 6.0 20.6 ในปี พ.ศ.
ตามลําดับ และ ลอบปู ข นาดเล็ ก ช่ วงก่ อนปิ ดอ่า ว
ประกอบด้วย ปูม ้าเฉลีย ร้อยละ 70.3 92.6 ปูอืนๆร้อยละ 29.7 7.4 ช่วงปิ ดอ่าว ปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 97.8
88.2 ปู อืนๆร้ อยละ 2.2 11.8 ช่วงเปิ ดอ่าวปู มา้ เฉลีย ร้อยละ 99.5 93.8 ปูอืนๆร้ อยละ 4.5 6.2 ในปี
พ.ศ.
- ตามลําดับ
- อวนจมปู
เรื อประมงอวนจมปู เ ครื องวางท้อ งมี ค วามยาวเรื อ ที พบระหว่ า ง 9.5- 22 เมตร
เครื องยนต์เรื อทีใช้เป็ นเครื องยนต์ดีเซล กําลังเครื องยนต์อยู่ระหว่าง 100-500 แรงม้าเครื องมืออวนทีใช้
เป็ นอวนเอ็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเอ็น 0.25 มิลลิเมตร ความยาวผืนอวน - เมตร มีความ
ลึ ก 15 ตา ขนาดตาอวนที ใช้ 2 ขนาด ได้แ ก่ ขนาด และ เซนติ เมตร ส่ วนใหญ่ ใช้ข นาดตา
เซนติเมตร จํานวนผืนอวนทีใช้ขึนอยูก่ บั ขนาดเรื อ อยูใ่ นช่วง 150-900 ผืน ออกทําการประมง 2-5 วัน
ปล่อยให้อวนอยู่ในนํา 1-2 วัน จึงทําการกูอ้ วนโดยใช้เครื องกว้านขนาด 75-115 แรงม้า เป็ นเครื องทุ่น
แรง
เรื อ ประมงอวนจมปู ที เป็ นเรื อ หางยาว ความยาวเรื อ ที พบระหว่า ง 8.5-17 เมตร
เครื องยนต์เรื อทีใช้เป็ นเครื องยนต์ดีเซล กําลังเครื องยนต์อยู่ระหว่าง 85-145 แรงม้า เครื องมืออวนทีใช้
เป็ นอวนเอ็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเอ็น 0.25 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับทีใช้ในเรื ออวนจมปูเครื อง
วางท้อง ความยาวผืน อวนประมาณ เมตร มีค วามลึก 15 ตา ขนาดตาอวนที ใช้ 2 ขนาด ได้แ ก่
ขนาดตา และ เซนติเมตร ซึ งส่ วนใหญ่ใช้ขนาดตา เซนติเมตร จํานวนผืนอวนอยูใ่ นช่วง 30-390
ผืน ออกทําการประมง 1-2 วัน ต่อเที ยว ทําการกู้อวนในตอนเช้ามืด โดยใช้แ รงงานคน หรื อเครื อง
กว้านขนาด 5 แรงม้า เป็ นเครื องทุ่นแรงในกรณีทีใช้จาํ นวนผืนอวนมาก
แหล่งทําการประมง เรื ออวนจมปูเครื องวางท้องมีแหล่งทําการประมงอยู่ทีระดับนํา
ลึกตังแต่ 14-34 เมตร พบทําการประมงหนาแน่นที ระดับความลึก 14-22 เมตร ได้แก่ บริ เวณด้านทิศ
ตะวันออกของเกาะสมุย ด้านทิศตะวันตกของเกาะพงัน หมู่เกาะอ่างทอง บริ เวณรอยต่อจังหวัดชุมพร
และสุ ราษฎร์ ธานี หน้าปากนําตะโกและหลังสวนและด้านทิศใต้ของเกาะเต่า ส่ วนอวนจมปูเรื อหาง
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ยาวมีแหล่งทําการประมงอยู่ทีระดับนําลึกตังแต่ 2-13 เมตร พบทําการประมงหนาแน่ นทีระดับความ
ลึ ก 2-4 เมตร ได้แก่ บริ เวณหน้าแหลมซุ ย อ่าวบ้านดอนระหว่างทุ่ นไฟปากร่ อง และเกาะนกตะเภา
บริ เวณเกาะวัวตาหลํา และหมู่เกาะอ่างทอง การประมงอวนจมปูบริ เวณอ่าวไทยตอนกลาง สามารถ
ทําประมงได้ตลอดทังปี (ภาพที )
อัตราการจับ อวนจมปูทีใช้เครื องวางท้องมีอตั ราการจับปูมา้ เฉลียในช่วง ก่อนปิ ดอ่าว
ระหว่างปิ ดอ่าว และหลังปิ ดอ่าวในปี พ.ศ. 2547-2458 เท่ากับ 287.2 190.7 401.8 กก/เที ยว และ 246.6
133.2 136.1 กก/เทียว ตามลําดับ อวนจมปูทีใช้เครื องหางยาวมีอตั ราการจับปูมา้ เฉลียในช่วง ก่อนปิ ด
อ่าว ระหว่างปิ ดอ่าว และหลังปิ ดอ่าวในปี พ.ศ.
เท่ากับ 84.4 31.1 29.6 กก/เทียว และ 89.8
17.2 8.5 กก/เทียว ตามลําดับ
สัตว์นาที
ํ จับได้ อวนจมปูใช้กบั เรื อเครื องวางท้อง ช่วงก่อนปิ ดอ่าวประกอบด้วย ปูมา้
เฉลีย ร้อยละ 99.4 98.3 ปูอืนๆ ร้อยละ 0.4 1.7 ช่วงปิ ดอ่าว ปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 98.0 93.9 ปูอืนๆร้อย
ละ 2.0 6.1 ช่วงเปิ ดอ่าวปูมา้ เฉลี ย ร้อยละ 98.6 97.9 ปูอืนๆ ร้อยละ 1.4 2.1 ในปี พ.ศ.
ตามลําดับ อวนจมปูทีใช้กบั เครื องหางยาวช่วงก่ อนปิ ดอ่าวประกอบด้วย ปูมา้ เฉลี ย ร้อยละ 99.8 54.6
ปูอืนๆร้อยละ 0.2 45.4 ช่วงปิ ดอ่าว ปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 98.6 70.3 ปูอืนๆร้อยละ 1.4 29.7 ช่วงเปิ ดอ่าว
ปูมา้ เฉลีย ร้อยละ 94.0 79.4 ปูอืนๆร้อยละ 6.0 20.6 ในปี พ.ศ.
ตามลําดับ
- การประมงไดปลาหมึก
เรื อไดปลาหมึกทีพบเป็ นเรื อหางยาว มีความยาวระหว่าง 5 – 15 เมตร ทีพบมากอยู่
ในช่วง 7- 11 เมตร อุปกรณ์ปันไฟในเรื อใช้ไดนาโม 1- 2 ลูก มีกาํ ลังไฟรวม 5 - 40 กิโลวัตต์ พบมาก
อยู่ในช่วง 10 - 20 กิโลวัตต์ โดยมีทงการใช้
ั
หลอดนี ออนขนาด 400 - 500 วัตต์ จํานวน 10 - 30 หลอด
พบมากในช่วง 10 - 15 หลอด เพียงอย่างเดียว และใช้หลอดนี ออนประกอบกับหลอดไฟแสงจันทร์ 2
- 6 หลอด
เครื องมือประมงปลาหมึก มีลกั ษณะเป็ นแหขนาดใหญ่ โดยมีขนาดขึนอยูก่ บั ความ
ยาวเรื อ ซึงโดยทัวไป ความยาวรอบปากแหและความลึกตังแต่ตีนแหถึงจอมแห ประมาณ 4 เท่าและ
1.5 เท่าของความยาวเรื อตามลําดับ ขนาดตาอวนอยูใ่ นช่วง 1 - 1.5 นิว แต่ทีพบมากจะเป็ นขนาดตา
อวน 1.25 นิ ว
การประมงไดปลาหมึก ทําได้ในช่วงเดือนมืด ระหว่างแรม 4 คํา ถึ งขึน 7 คํา ขึนอยู่
กับความรุ นแรงของคลืนลม โดยชาวประมงไดปลาหมึกในเขตตําบลปากคลองทําการประมง 2 -15
วันต่อเดือน วิธี ทาํ ประมงจะกางแหเข้ากับคันไม้ 1 คู่ ซึงอยู่บริ เวณหัวเรื อ และท้ายเรื อ โดยให้แหกาง
ออกเป็ นรู ปสี เหลียมเหนือผิวนําและรวบส่ วนจอมแหไว้บนเรื อ หลังจากปั นไฟล่อปลาหมึกจนมีความ
หนาแน่นเพียงพอทีจะทําการประมง แล้วปล่อยแหลงนําพร้อมกันทัง 4 ด้าน เพือครอบปลาหมึกและ
รู ดเชือกสายคร่ าวล่างเพือปิ ดปากแห หลังจากนันจึงฉุดแหขึนเรื อ

149

รายงานประจำป 2554

150

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง

ปลาหมึ ก กล้ว ยเป็ นสั ต ว์นํ าเป้ า หมายและรายได้ห ลัก ของเครื องมื อ นี มี ก ารใช้
ประโยชน์ ทังการซื อขายเพือการบริ โภคในรู ปของปลาหมึกสด และการแปรรู ปเบืองต้นในรู ปของ
ปลาหมึกตากแห้ง สําหรับสัตว์นาอื
ํ นๆไม่มีการซือขายแต่ใช้บริ โภคในครัวเรื อน
แหล่งทําการประมง มีแหล่งทําการประมงบริ เวณเกาะเกียง

ภาพที 5 แหล่งทําการประมงอวนจมปูมาตรการปิ ดอ่าว ฝังอ่าวไทย
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4.2 สภาวะทรัพยากรสัตว์นาที
ํ สําคัญทางเศรษฐกิจ
สัตว์นาที
ํ สําคัญทางเศรษฐกิจประกอบด้วยปลาผิวนํา ปลาหน้าดิน ปลาหมึก กุง้ และ
ปลาเป็ ด
- ปลาผิวนํา
ปลาผิวนํามากกว่าร้อยละ 90 ถูก จับ โดยเครื องมือ อวนล้อมจับ ซึ งประกอบด้ว ย
อวนดํา อวนล้อมจับ ปั นไฟ และ อวนล้อมซั ง ดังนันชนิ ด ของปลาผิ ว นําที สําคัญ ทางเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะปริ ม าณที จับได้จึงมี ก ารเปลียนแปลงและขึนอยู่กับ ประเภทของอวนล้อมจับ เช่น ปลาทู
ปลาลัง เป็ นเป้าหมายของอวนดํา ปลาลัง ปลาสี กุนบัง ปลาหลังเขียว ปลาโอ ปลาหางแข็ง เป็ นเป้าหมาย
ของอวนล้อมจับปั นไฟ และ อวนล้อมซัง ทังนี ชนิ ด สัตว์นาจะไม่
ํ
แตกต่างกัน แต่ป ริ ม าณที จับ ได้จ าก
อวนล้อ มจับ แต่ล ะประเภทจะแตกต่า งกัน เมื อพิจารณาถึ งช่วงเวลาต่ างๆของการใช้ม าตราการฯ
พบว่า ในช่วงก่อนปิ ดอ่าว ปลาทูถูกจับได้มากจากอวนดํา รองลงมาคือ อวนล้อมจับปั นไฟ ส่วนอวน
ซังจับ ปลาลัง ปลาสี กุนบัง และปลาทูแขก ได้มาก ช่วงปิ ดอ่าว อวนดํายังคงจับปลาทูได้มากกว่าอวน
อืนๆแต่เปอร์ เซ็ นของปริ ม าณการจับจะลดลง ซึ งเป็ นไปในทํานองเดี ยวกับอวนอวนล้อมจับ ปั นไฟ
และ อวนล้อมซัง แต่เปอร์เซ็นของปลาทูในอวนทังสองประเภทจะตํามาก สําหรับหลังปิ ดอ่าวปริ มาณ
การจับปลาทูก็เพิมขึนและมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ ช่วงก่อนปิ ดอ่าว ของอวนดํา อวนล้อมจับปั นไฟ และ
อวนล้อมซัง (ตารางที ) ทังนี มีขอ้ สังเกตที พบความแตกต่างระหว่างฝั งทะเลอันดามัน และ ฝังอ่าว
ไทยคือ อวนดํา ชาวประมงใช้ทาํ การประมงน้อยลงทางฝังอันดามัน และมี แนวโน้มของการใช้อวน
ล้อมจับปันไฟ และ อวนล้อมซัง เพิมมากขึน
ปลาผิวนําทีสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาทู ปลาลัง ปลาสี กุนบัง ปลาหลังเขียว ถูกจับ
ได้นอ้ ยมากจากอวนลากคู่ อย่างไรก็ตามอจาจะมีความผิดพลาดของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื องจาก
ปริ มาณการจับปลาผิวนํามีค่าน้อยมาก (ตารางที )
นอกจาก นี ปลาผิวนําทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากทีสุ ดทางฝังอ่าวไทย ซึ งได้แก่
ปลาทู ถูกจับโดยเครื องมือ อวนล้อมติดตา และอวนลอยปลาทู สําหรับอวนล้อมติดตา ไม่มีขอ้ มูลใน
ช่วงเวลาของการศึกษาครังนี ส่ วนอวนลอยปลาทู มีขอ้ มูลเฉพาะอวนยลอยปลาทูทีใช้ทาํ การประมง
กับเรื อทีมีขนาดความยาวมากกว่า 14 เมตร ซึ งพบว่าสามารถจับปลาทูได้มากในช่วงก่อนปิ ดอ่าวคิด
เป็ นร้อยละ 72.4 60 .2 ในปี 2537-2538 รองลงมาคือช่วงปิ ดอ่าว คิดเป็ นร้อยละ 63.9 ในปี 2537 และ
น้อ ยที สุ ด หลัง ปิ ดอ่ า วคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.8 ในปี 2537 ตามลําดับ อย่างไรก็ ตามอวนลอยปลาทู เป็ น
เครื องมือทีกําลังมีปัญหามากในปั จจุบนั นี เนื องจากชาวประมงได้ดดั แปลงวิธีท าํ การประมง และ เพิม
ความยาวของอวนให้มากขึน หรื อทีเรี ยกว่า อวนช◌อ็ ต
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- ปลาหน้าดิน
เป็ นชนิ ดสัต ว์นาที
ํ คงความสําคัญคือเป็ นองค์ประกอบของชนิ ดสัตว์นาอั
ํ นดับหนึ งของ
เครื องมืออวนลาก แต่เนืองจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื องมืออวนลากซึ งมีขอ้ มูลปี 2538 รวมทัง
มีขอ้ มูลเฉพาะ อวนลากแคะ และอวนลากคู่ สําหรับอวนลากแคะมีเป้าหมายเพือทําการประมงกุง้ ทะเล
และ ปลาหน้าดิน ลากคู่ทาํ การประมง ปลาหน้าดิน ปลาผิวนํา ปลาหมึก และปลาเป็ ด
ชนิด ของปลาหน้าดิน ที สําคัญทางเศรษฐกิจ มีความแตกต่างน้อยมาก กับ ทางฝั งทะเล
อัน ดามัน แต่ปริ ม าณการจับ จะแตกต่างกัน ประกอบด้วย ปลาปากคม ปลาทรายแดง ปลาจวด และ
ปลาแพะ ชนิดของสัตว์นาเหล่
ํ านี ไม่ได้แตกต่างจากองค์ประกอบของปลาหน้าดินในอดีตมากนัก แต่
ทีแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือขนาดทีเล็กลงอย่างมากในปั จจุบนั นี
ปลาปากคม ปลาทรายแดง และ ปลาแพะ ถูกจับได้มากในช่วงก่อนปิ ดอ่าวและหลังจาก
ปิ ดอ่าว ทังนีสามารถกล่าวได้ว่ามาตราการอนุรักษ์ฯทางฝังอ่าวไทยชาวประมงอวนลากได้ปฎิบตั ิตาม
ในระดับทีดี
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
กุง้ เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุดของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตร ทีทําการ
ประมงในเวลากลางคืนประกอบด้วย กุง้ กุลาลาย กุง้ แชบ๊วย และกุง้ ตะกาด จากการศึกษาพบว่ากุง้ จะถูก
จับได้มากในช่วงก่อนมาตรการฯ และ
ช่วงหลังมาตราการฯ ส่ วนช่วงมาตรการถูกจับได้น้อย
นอกจากนี อวนลอยกุง้ สามชันสามารถใช้จบั กุง้ ได้เช่นเดียวกัน ใช้จบั กุง้ แชบ๊วย เป็ นเป้าหมายหลัก
ซึงปริ มาณการจับขึนอยูก่ บั ฤดูกาล
ปลาหมึก เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของอวนลาก แต่จากข้อมูลปริ มาณทีจับมีค่าน้อยซึง
แตกต่างจากฝังอันดามันทีมีปริ มาณการจับมากจากอวนลาก อย่างไรก็ตามฝังอ่าวไทยมีเรื อไดปลาหมึก
ซึงมีเป้าหมายเพือจับปลาหมึกกล้วย และจับได้ปริ มาณมาก
ปูมา้ ถูกจับได้มากจากลอปปู และ อวนจมปู ชาวประมงได้ดดั แปลงโดยการใช้ลอบปู ทํา
การประมงกับเรื อขนาดใหญ่ ทําให้มีจาํ นวนลอบมากขึนและออกไปทําการประมงในทีนําลึกเพิมขึน
มีผลทําให้บางครังลอบปูขนาดใหญ่มีปํญหาเกียวกับแหล่ งทําการประมงกับเรื ออวนลากคู่
ปลาเป็ ด เป็ นกลุ่มสั ตว์นาที
ํ ถูกจับได้มากในทุกช่วงของมาตรการฯ หรื อตลอดเวลาของ
การทําประทงอวนลากซึ งสอดคล้องกับ การประมงอวนลากทางฝั งทะเลอัน ดามัน และส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยลูก สัตว์น ําที สําคัญทางเศรษฐกิจ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตรจับปลาเป็ ด
ได้มากทุกช่ วงของมาตราการฯคือระหว่างร้อยละ 35.2 -72.9 สําหรับ อวนลากคู ่น่ าจะจับ ปลาเป็ ดได้
มากกว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตรและองค์ป ระกอบส่ วนใหญ่คือสัต ว์นาํ ขนาด
เล็กทีสําคัญทางเศรษฐกิจซึ งได้แก่ ปลาหน้าดิน ปลาผิวนํา แต่เนื องจากข้อมูลทีได้จากากรศึกษาในครัง
นี อาจจะมีความคลาดเคลื อนทําให้ไม่สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจน เนื องจากปลาเป็ ดเป็ นองค์ประกอบ
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ส่ วนใหญ่ของสั ตว์นาจากเรื
ํ
ออวนลาก ดังนันการลดความหนาแน่ นของการทําประมง (การลงแรงงาน
ประมง หรื อจํานวนเรื อประมง) ก็จะช่วยลดปริ มาณการจับปลาเป็ ดหรื อสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จขนาดเล็กได้
5. การเปลียนแปลงแหล่งทําการประมงของเครื องมือประมงพาณิชย์และพืนบ้ าน
5.1 เครื องมือประมงพาณิชย์
- อวนลาก
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตร มีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่ในเขต
จังหวัดชุมพร และ ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึงอยู่ในเขตมาตราการฯดังนันจึง พบว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด
น้อยกว่า เมตรไม่มีการเปลียนแปลงแหล่งทําการประมง ไม่ว่าช่วงใดๆของมาตราการฯ
อวนลากคู่ มีแหล่งทําการประมงกระจายอยู่ทวไปในเขตจั
ั
งหวัด ชุมพร สุ ราษร์ ธานี
และ ประจวบคีรี ข ัน ธ์ พบว่าเรื อ อวนลากคู่ ทําการประมงในบริ เวณกว้าง และการเปลี ยนแปลง
ค่อนข้างคล้อ ยตามกับ มาตราการอนุ รัก ษ์ฯ คือเมื อ ช่วงปิ ดอ่ าวและหลังปิ ดอ่าวก็ท าํ การประมงอยู่
หนาแน่นนอกเขตมาตราการฯ ส่ ว นช่ ว งปกติ แ ละก่ อ นปิ ดอ่า วก็ทาํ การประมงอยู่ท ัวไปนอกเขต
มาตรการฯ ซึ งเข้าไปถึ งเขตจังหวัด นครศรี ธรรมราช อย่างไรก็ตามในช่วงหลังเปิ ดอ่าวอาจจะมีการ
เข้าไปทําการประมงบ้างเป็ นบางครังในเขตมาตราการฯ เพือจับปลาผิวนํา
- อวนล้อมจับ
อวนล้อมจับปันไฟ อวนดํา และ อวนล้อมซัง มีแหล่งทําการประมงกระจายอยูท่ วไป
ั
ในเขตจังหวัดชุมพร สุราษร์ธานี และ ประจวบคีรีขนั ธ์ มีการเปลียแปลงแหล่งทําการประมงคือในช่วง
ปิ ดอ่าวจะไม่ทาํ การประมงภายในเขตมาตราการฯ แต่หลังจากเปิ ดอ่าวก็กลับเข้าไปทําการประมงใน
เขตมาตราการฯ และกระจายไปตามจังหวัดต่างๆตามปกติ
5.2 เครื องมือประมงทะเลพืนบ้ าน
มี แหล่ ง ทํา การประมงกระจายอยู่ ท ั วไปในเขตจัง หวัด ชุ ม พร สุ ร าษร์ ธ านี และ
ประจวบคีรีข ันธ์ และอยู่ภายในเขตมาตราการอนุ รักษ์ฯ ดัง นันจึ งกล่า วได้ว่าไม่ มีก ารเปลี ยนแปลง
แหล่งทําการประมงไม่วา่ ช่วงใดๆ ของมาตราการฯ
6. ผลกระทบของมาตราการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์ นําต่อทรัพยากรและการทําประมงของเครื องมือ
ประมงพาณิชย์และเครื องมือพืนบ้ าน
มาตราการอนุรักษ์ฯมีผลกระทบต่อการประมงและทรัพยากรสัตว์นาดั
ํ งนี
6.1 เครื องมือประมงพานิชย์
- การประมง
การลงแรงประมงของเครื องมืออวนลากทุกประเภทและอวนล้อมจับปั นไฟลดลง
ในช่วงมาตราการฯ
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การย้ายแหล่งทําการประมง ของเรื ออวนลากและอวนล้อมจับ ตามช่วงระเวลาของ
มาตราการฯ ซึ งอาจะส่ งผลกระทบต่อการเดินทางไปทําการประมงในระยะทางทีไกลกว่าเดิมมากขึน
ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิมมากขึนตามไป
เรื อ ประมงที ได้รับ ผลกระทบทางลบคื ออวนลากคู่ และอวนล้อ มจับ ซึ งจะไม่
สามารถเข้าไปทําการประมงในเขตมาตราการฯ ส่ วนอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตรได้รับ
ผลระทบทางบวกคือสามารถทําการประมงได้ตามปกติไม่วา่ ช่วงใด ในช่วงมาตราการฯ
ปริ มาณการจับสัตว์นาํ ในช่วงมาตราการฯปริ มาณการจับสัตว์นาโดยส่
ํ
วนใหญ่มีค่า
ตํากว่าในช่วงปกติ ช่วงก่อนมาตราการฯ และช่วงหลังมาตราการฯ อย่างไรก็ตามสัตว์นําทีถูกนําขึนมา
ใช้ตลอดเวลาคือปลาหน้าดิน และสัตว์นาอื
ํ นๆเช่น ปลาหมึก กุง้ และ ปู
ปริ มาณปลาเป็ ดที จับได้โดเฉพาะจากอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า เมตร
ซึงมีปริ มาณมากกว่าอวนลากอืนๆ ในทุกช่วงของมาตราการฯ โดยเฉพาะลูกปลาหน้าดินทีมีลกั ษณะ
ของการรวมฝูง นอกจากนี ในช่วงมาตราการฯก็จะจับลูกปลาผิวนําได้เช่นเดียวกัน
- ทรัพยากร
ทรัพยากรสัตว์นาที
ํ ได้รับผลกระทบมากคือ กลุ่มปลาผิวนํา กลุ่มปลาหน้าดิน และ
กลุ่มปลาเป็ ด ทังนี เรื ออวนลากทุกประเภทจับปลําหน้าดินและปลาเป็ ดได้ในทุกช่ วงของมาตราการฯ
โดยปลาผิวนําเศรษฐกิ จขนาดเล็ก ถู ก จับ ได้ม ากจากอวนลากคู่ช่ วงระหว่าง และ หลัง มาตราการฯ
นอกจากนี ยังพบว่า พ่อ แม่พนั ธ◌ุ ◌์ ปลาทู ถู กจับ ได้ม ากจากอวนลอยปลาทู ซึ งดัด แปลงวิ ธีท าํ การ
ประมงในรู ปแบบทีเรี ยกว่า อวนช๊อต
ปลาหมึกถูกนํามาใช้มากในทุกช่วงของมาตราการทังจากอวนลากและอวนล้อมจับ
ปันไฟ
ทรัพยากรสัตว์นาทุ
ํ กประเภท ถูกนําขึนมาใช้ประโยชน์ลดลงในช่ วงมาตราการฯ
แต่ หลังจากการเปิ ดให้ทาํ การประมงตามปกติทรัพยากรสัตว์นาก็
ํ จะถูกจับอย่างไม่มีความระมัดระวัง
6.2 เครื องมือประมงทะเลพืนบ้าน
มาตรการอนุรักษ์ฯ ทางฝังทะเลอ่าวไทยมีผลกระทบต่อการประมงทะเลพืนบ้านน้อย
มาก ซึงโดยทัวๆ ไปสามารถกว่าได้วา่ มาตรการฯมีผลในทางบวกกับการประมงทะเลพืนบ้านกล่าวคือ
มีแหล่งทําการประมงเพิมมากขึน มีสัตว์นาให้
ํ จบั เพิมมากขึน ยกเว้นอวนล้อมติดปลาทูซึงห้ามทําการ
ประมงในช่วงมาตราการฯ
อย่ า งไรก็ ต ามเนื องจากพื นที เขตมาตราการฯ ครอบคลุ ม พื นที ในทะเลมากมาย
ประกอบกับ เรื อ ประมงขนาดใหญ่ ไ ม่ ส ามารถทําการประมงได้ใ นช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว จึ ง เป็ นข้อ
สันนิ ษฐานว่า ชาวประมงพืนบ้านได้พยายามดัด แปลงเครื องมื อทําการประมงเพือให้จับ สัตว์นาให้
ํ
ได้ม ากทีสุ ด ประกอบกับการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพือให้ได้ประโยชน์ กับการทําประมงประเภท
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นันๆ และทีสําคัญทีสุ ดคือชาวประมง โดยทัวไปรับทราบ และยอมรับกันว่าภายในเขตมาตรการฯ เป็ น
แหล่งทีอยู่อาศัย วางไข่ และเลียงตัวอ่อนของปลาผิวนําทีสําคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิง ปลาทู
ดังนัน ในขณะทีเครื องมืออืนๆ ถูกห้ามทําการประมง ทําให้เครื องมื อประมงพืนบ้านทีได้ด ัดแปลงมี
โอกาสจับสัตว์นาในช่
ํ วงเวลาดังกล่าวให้ได้ปริ มาณมาก
เอกสารอ้ างอิง
จินดา นาครอบรู ้ และ ไพโรจน์ ซ้ายเกลียง.
. ผลกระทบจากการทําประมงอวนล้อมติดทีมีต่อพ่อ
แม่พนั ธุ์ปลาทูในเขตมาตรการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์นาํ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และ
สุราษฎร์ธานี. รายงานวิชาการฉบับที / . ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนกลาง, สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. หน้า
มณฑล เอียมสะอาด.
. สภาวะทรัพยากรและการประมงอวนลากบริ เวณเขตมาตรการอนุรักษ์
สัตว์นาํ ปี
- . รายงานสัมมนาทางวิชาการประจําปี
กรมประมง. หน้า - .
ยอดยิง เพชรธรานนท์ และ อุรุพนั ธ์ บุญประกอบ.
. รายงานการสํารวจความชุกชุมของไข่และ
ปลาทูวยั อ่อนระหว่างฤดูสืบพันธุ์. ในรายงานทางวิชาการหน่ายอนุรักษ์ปลาผิวนํา ปี
. หน้า - .
วีระ บุญรักษ์, จํานอง อุบลสุวรรณ และ สนธยา บุญสุ ข.
. ผลการออกมาตรการอนุรักษ์ปลาทู
โดยการปิ ดอ่าวพังงาทางฝังทะเลอันดามัน พ.ศ. - . รายงานทางวิชาการฉบับที
/ . ศูนย์พฒั นาประมงทะเลฝังอันดามัน, กองประมงทะเล, กรมประมง. หน้า.
สนธยา บุญสุ ข, จันทร์ทิพย์ บันลือเดช, วีระ บุญรักษ์ และจํานอง อุบลสุ วรรณ.
. การประมงอวน
ล้อมจับในพืนทีอ่าวพังงาและใกล้เคียง พ.ศ.
- . รายงานทางวิชาการฉบับที
/ . ศูนย์พฒั นาประมงทะเลฝังอันดามัน, กองประมงทะเล, กรมประมง. หน้า.
อุรุพนั ธ์ บุญประกอบ.
. สรุ ปผลการค้นคว้าเกียวกับประชากรปลาทูอ่าวไทยเพือประกอบการ
พิจารณาในการวางแผนมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทู. ในรายงานทางวิชาการหน่าย
อนุรักษ์ปลาผิวนํา ปี
- . หน้า - .
Rangsana, S. and A.P. Isarankura. 1965. An analysis of demersal catches takenfrom the
experimental trawling operation in the Gulf of Thailand. Department of Fisheries,
Bangkok, Thailand. 51 pp.
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รหัสทะเบียนวิจัย

สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
อํานวย คงพรหม๑* ภัคจุฑา เขมากรณ์ ๒ และ สมใจ เวชประสิทธิ๒
๑
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลฝังอันดามัน (ภูเก็ต)
๒
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
ศึกษาสภาวะทรั พยากรกุ้งตะกาดบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก โดยเก็บข้อมูลจาก
เครื องมือประมงไซนัง และโพงพาง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2547 พบว่าการทําการ
ประมงไซนังและโพงพางบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จับ กุ้งตะกาดได้ 5 ชนิ ด คื อ กุ้งตะกาด
ชนิ ด Metapenaeus affinis กุ้ ง ตะกาดกรี จุ ด (M. ensis) กุ้ ง ตะกาดขาว (M. moyebi) กุ้ ง ขาว (M.
lysianassa) กุง้ หลังไข่ (M. brevicornis) โดยทีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับนําหนักของ
กุ ้งตะกาดขาว (TL 41.37-95.47 มิ ล ลิเมตร) คือ W = 0.0000036 TL 3.159 มี ส มการการเติ บ โตของ
von Bertalanffy คือ Lt = 13.10 (1-e-1.45(t+0.0017)) และมีค่าสัมประสิ ทธิ การตายรวม (Z) เท่ากับ 9.96 ต่อ
ปี ค่าสัมประสิ ทธิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.91 ต่อปี และ ค่าสัมประสิ ทธิ การตายเนืองจาก
การประมง (F) เท่ากับ 7.05 ต่อ ปี จํานวนประชากรกุ้งตะกาดที เข้ามาทดแทนที บริ เวณทะเลสาบ
สงขลาตอนนอก ทีความยาว 3.75 เซนติเมตร มีจาํ นวนเท่ากับ 217,466,431 ตัว มีศกั ย์การผลิตเท่ากับ
227.98 ตัน และมูลค่าสูงสุ ดเท่ากับ 11.19 ล้านบาท เมือลดปริ มาณการลงแรงประมงลงร้อยละ 40 และ
60 จากปริ มาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2547 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การประเมินสภาวะทรัพยากร ทะเลสาบสงขลาตอนนอก กุง้ ตะกาด
* ผูร้ ับผิดชอบ : ๗๗ ม.7 ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต 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
1
Andaman 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,
Thailand Tel. 0-7639-1138-40 e-mail: akongprom@yahoo.com.com
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คํานํา
ทะเลสาบสงขลาตังอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรี ธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
อยู่ในตําแหน่งระหว่างเส้นรุ ้ง 7 องศา 08 ลิปดา ถึง 7 องศา 50 ลิบดาเหนื อ และเส้นแวง 100 องสา
7 ลิป ดา ถึ ง 100 องศา 37 ลิ บดาตะวันออก มีพืนที ทังหมดประมาณ 1,040 ตารางกิ โลเมตร แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน คือ ทะเลน้อย ทะเลหลวง และทะเลสาบตอนนอก สําหรับทะเลสาบตอนนอกนัน
จะเริ มนับจากปากทะเลสาบที ตําบลหัวเขา เข้าไปในทะเลสาบจนถึงบ้านปากจ่า อําเภอควนเนี ยง มี
พืนทีประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร ระดับความลึกนําโดยเฉลีย 1.5 เมตร สภาพของนําเป็ นนํากร่ อย
และเค็ม ความเค็มของนําอยู่ในช่วง - ส่ วนในพันส่ วน เนื องจากทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็ น
บริ เวณทีติดต่อกับทะเลโดยตรง จึงได้รับอิทธิพลของนําเค็มและนําขึนนําลง ตลอดจนอิทธิพลของนํา
จืดในช่วงฤดูนาหลาก
ํ
ทําให้ทะเลสาบตอนนอกมีพนั ธ์สัตว์นาหลากหลายทั
ํ
งสัตว์นาเค็
ํ ม สัตว์นากร่
ํ อย
และสั ตว์น ําจื ด จากการศึ ก ษาชนิ ด ของสั ตว์น ําในทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้ว ยลอบยืน พบว่ า
ประกอบด้วย ปลา 61 ชนิด ( . %) กุง้ 11 ชนิด ( . %) ปู 6 ชนิด (0.24%) กังตักแตน 2 ชนิด
( . %) และหมึ ก 2 ชนิ ด ( . %)โดยชนิ ด กุ้ง ที พบมากได้แก่ กุ้งตะกาดหางแดง (Metapeneaus
ensis) กุง้ ตะกาดขาว (M. moyebi) กุง้ ขาว (M. lysianassa) (จันทนา, 2545)
การเปลียนแปลงชนิ ดและปริ มาณของทรัพยากรสัตว์นําในทะเลสาบสงขลามีส าเหตุมา
จากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ภาวะสมดุลย์ตามธรรมชาติและจากผลกระทําของมนุษย์ (อังสุ นียแ์ ละ
คณะ, 2539) จากการประเมินจากผลผลิตทรัพยากรสัตว์นาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกและทะเล
ํ
หลวง เมือปี 2529 ของ อําพันและคณะ ( ) พบว่ามีผลผลิตขันต้น 5,444.55 ตัน/ปี ขณะที สิ ริ
และคณะ (2529) ได้ป ระเมิ น จากเครื องมื อ ทํา การประมง 7 ชนิ ด พบสั ต ว์นํ าถู ก นํา ขึ นมาใช้
ประโยชน์ , . ตัน/ปี จากการศึกษาของเสาวภา และคณะ (2537) พบว่าสัตว์นาในทะเลสาบ
ํ
สงขลาบางชนิ ด เท่านันที มีค วามสัม พัน ธ์เป็ นเส้น ตรงเชิ งบวกกับ ปริ ม าณแพลงก์ตอนพืช สั ตว์นํา
ประเภทกุ้งและปลาพบว่ามีท ังทีอยู่ประจํา (resident) และเข้ามาชัวคราว (migrant) จากการศึก ษา
ของอังสุ นีย์ และคณะ (2539) พบว่า ผลรวมการจับสัตว์นาจากทะเลสาบสงขลาที
ํ
ประเมินจากการใช้
เครื องมือทําการประมง 15 ชนิด ได้ทงสิ
ั น 9,634.2 ตัน/ปี
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็ นแหล่งทําประมงกุง้ ที สําคัญ มีเครื องมือประมงหลายชนิ ด
ด้วยกันเครื องมือแต่ละชนิดมีจาํ นวนมาก ได้แก่ ไซนัง ข่ายกุง้ และโพงพาง ทําให้ปริ มาณการจับกุ้ง
ลดลง โดยเฉพาะกลุ่ ม กุ้งตะกาดซึ งเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของผลจับ สภาวการณ์ ด ังกล่ าวจําเป็ น
จะต้องมีการจัดการทีถูกต้องและเหมาะสม การศึกษาเกียวกับสภาวะทรัพยากรกุง้ ตะกาดในทะเลสาบ
สงขลาตอนนอกยังมีนอ้ ย ไม่เพียงพอทีจะนําไปกําหนดแนวทางในการจัดการทรัพยากรกุง้ ตะกาด จึง
มีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องเร่ งดําเนินการศึกษาสภาวะทรัพยากรกุง้ ตะกาดในทะเลสาบสงขลาตอน
นอก เพื อที จะนําผลการศึ กษาไปกําหนดแนวทางในการจัดการทรั พ ยากรกุ ้งตะกาดให้ มี ก ารใช้
ประโยชน์สูงสุดและยังยืน
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาองค์ประกอบชนิดของกุง้ ตะกาดบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับนําหนักกุง้ ตะกาดขาว
3. เพือประมาณค่าพารามิเตอร์ดา้ นพลวัตประชากรของกุง้ ตะกาดขาวบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
4. เพือประเมินศักย์การผลิต และการลงแรงประมงทีเหมาะสมในการทําการประมงกุง้ ตะกาดบริ เวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก
วิธีดําเนินการ
. พืนทีและระยะเวลาดําเนินการ
เก็บข้อมูลบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ซึงกําหนดพืนทีตังแต่บริ เวณปากทะเลสาบ
สงขลาถึงบริ เวณร่ องนําตําบลปากรอ โดยเก็บข้อมูลจากเครื องมือโพงพางทีจุดเก็บตัวอย่าง ST1 และ
ST2 เครื องมือไซนังจากจุดเก็บตัวอย่าง ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 และST8 ระหว่างเดือน มกราคม –
ธันวาคม 2547

ภาพที จุดเก็บตัวอย่างกุง้ ตะกาดบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2547
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. สุ่มตัวอย่างกุง้ จากเครื องมือประมงไซนังและโพงพาง เป็ นประจําทุกเดือนตามจุดที
กําหนด นําตัวอย่างกุง้ ไปจําแนกชนิดโดยอ้างอิงจาก Carpenter and Niem (1998) บันทึกความยาว
เหยียด (เซนติเมตร) และชังนําหนัก (กรัม)
2.2 รวบรวมข้อมูลปริ มาณการจับของกลุ่มกุง้ ตะกาดบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
(ภาคผนวกที 1) (สถาบันวิจยั สัตว์นาชายฝั
ํ
ง, ติดต่อส่ วนตัว)
3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์หาองค์ประกอบชนิดของกุง้ ตะกาดในรู ปของร้อยละต่อปริ มาณการจับกุง้
ตะกาดทังหมด
3.2 หาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียด (TL) กับนําหนัก (W) ของกุง้ ตะกาดขาว
นําข้อมูลความยาวเหยียดและนําหนักของกุง้ ตะกาดขาว มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ตามสมการความสัมพันธ์ของ Bertalanffy ดังสมการ
W  qTLb

เมือ

W = นําหนัก (กรัม)
TL = ความยาว (มิลลิเมตร)
q = ค่าคงทีเกียวกับความถ่วงจําเพาะ
b = ค่าคงทีเกียวข้องกับการเติบโต
3.3 คํานวณหาจํานวนกุง้ ตะกาดขาวทีถูกจับในแต่ละอันตรภาคชัน จําแนกตามเดือน และ

รอบปี
การศึกษาครังนีใช้องค์ประกอบความยาวของกุง้ ตะกาดขาว (Metapeneaus moyebi)
เป็ นตัวแทนในการศึกษาเนืองจาก มีสัดส่ วนขององค์ประกอบมากทีสุด โดยมีขนตอนในการเตรี
ั
ยม
ข้อมูลดังนี
3.3.1 คํานวณหานําหนักเฉลียต่อตัวของกุง้ ตะกาดขาวในแต่ละอันตรภาคชัน โดยใช้
สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับนําหนักทีได้จากการศึกษาในครังนี
w i  qL i

เมือ

wi
Li

b

= นําหนักเฉลียต่อตัวของกุง้ ตะกาดขาวในอันตรภาคชันที i (กรัม)
= ความยาวกึงกลางอันตรภาคชันที i (มิลลิเมตร)
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q, b = ค่าคงที
3.3.2 คํานวณหานําหนักทังหมดของกุง้ ตะกาดขาวทีถูกจับในแต่ละอันตรภาคชัน
ด้วยสมการ
Ti 

f i w i
k

 (f
i 1

เมือ

i

S

w i )

Ti

= นําหนักทังหมดของกุง้ ตะกาดขาวทีถูกจับในอันตรภาคชันที i (กรัม)
= นําหนักเฉลียต่อตัวของกุง้ ตะกาดขาวอันตรภาคชันที i (กรัม)
wi
fi
= จํานวนกุง้ ตะกาดขาวตัวอย่างในอันตรภาคชันที i
S
= ปริ มาณการจับกุง้ ตะกาดขาวทังหมด (กรัม)
i
= อันตรภาคชันทีมีค่าตังแต่ 1, 2, 3,….k
3.3.3 คํานวณหาจํานวนกุง้ ตะกาดขาวทังหมดทีถูกจับในแต่ละอันตรภาคชัน ด้วย

สมการ
ni 

เมือ

ni

Ti
wi

= จํานวนกุง้ ตะกาดขาวทีถูกจับในอันตรภาคชันที i

3.3.4 คํานวณหาจํานวนกุง้ ตะกาดขาวทังหมดในรอบปี ทีถูกจับในแต่ละอันตรภาคชัน
j

Q  N
i

เมือ
N m ,i

m

m 1

m ,i

Qi
= จํานวนกุง้ ตะกาดขาวทังหมดในช่วงความยาว i
= จํานวนกุง้ ตะกาดขาวในช่วงความยาว i ในเดือน m
= จํานวนเดือนมีค่า 1,2,3,……j

3.4 ประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโต
นําข้อมูลการแจกแจงความถีตามขนาดความยาวในแต่ละเดือนของกุง้ ตะกาดขาว มา
หาค่าความยาวสูงสุด (L) และสัมประสิ ทธิของการเติบโต (K) ด้วยวิธี ELEFAN-I จากชุดโปรแกรม
สําเร็จรู ป 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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นําข้อมูลการแจกแจงความถีตามความยาวของผลจับกุง้ ตะกาดขาวในรอบปี
มาทําการวิเคราะห์โดยวิธี length converted catch curve จากชุดโปรแกรมสําเร็ จรู ป FAO-ICLARM
Stock Assessment Tool (FiSAT) (Gayanilo et al, 1994)
3. . ค่าสัมประสิ ทธิการตายโดยธรรมชาติ (natural mortality coefficient : M)
ประมาณค่าสัมประสิ ทธิ การตายโดยธรรมชาติ (M)โดยใช้สูตร Pauly’s empirical
formula (Sparre and Venema, 1992) ดังสมการ
M = -0.0152-0.279ln(L) + 0.6543ln(K) + 0.463ln(T)
3.5.3 ค่าสัมประสิทธิการตายเนืองจากการประมง (fishing mortality
coefficient :F)
โดยคํานวณจากผลต่างของค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) กับค่า
สัมประสิ ทธิการตายโดยธรรมชาติ (M) ดังสมการ
F=Z-M
3.6 จํานวนประชากรกุง้ ตะกาดทีเข้ามาทดแทนที
วิเคราะห์หาจํานวนประชากรกุง้ ตะกาดทีเข้ามาทดแทนทีจากข้อมูลผลจับในแต่ละ
ช่วงความยาวในรอบหนึงปี โดยใช้วิธีของ Jones (1984, อ้างตาม (Sparre and Venema, 1992) ทีเรี ยกว่า
length-based cohort analysis จากชุ ด โปรแกรมสํ า เร็ จรู ป FAO-ICLARM Stock Assessment Tool
(FiSAT) (Gayanilo et al, 1994)
3.7 การทํานายผลผลิตกุง้ ตะกาด
ทํานายผลผลิ ตทางการประมงของกุ ้งตะกาดเมื อมีการเปลียนแปลงการลงแรงงาน
ประมง โดยใช้ แ บบจํา ลองของ Thompson and Bell ที เรี ยกว่ า length-based Thompson and Bell
analysis (Sparre and Venema, 1992) ซึ งจะใช้ฐานข้อมูลความยาวคํานวณร่ วมกับค่าสัมประสิ ท ธิ การ
ตายเนื องจากการประมง จํานวนสัตว์นาทดแทนที
ํ
ค่านําหนัก ราคาสัตว์นาํ แยกตามกลุ่มอายุหรื อกลุ่ม
ความยาว ในการทํานายผลผลิ ต และมู ล ค่ า เมื อเปลี ยนแปลงปริ ม าณการลงแรงประมง โดยจะ
กําหนดให้การลงแรงประมงในปี ทีนําข้อมูลมาใช้มีค่า F-factor เท่ากับ 1 ถ้าหาก F-factor มีค่าตํากว่า 1
แสดงว่าการลงแรงประมงน้อยกว่าการลงแรงงานประมงในปี ทีนําข้อมูลมาใช้ ในทางกลับกันถ้าหาก
F-factor มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการลงแรงประมงมากกว่าการลงแรงประมงในปี ทีนําข้อมูลมาใช้ ผล
การเปลียนแปลง F-factor จะทําให้ได้จุดทีให้ผลผลิตสู งสุ ดเรี ยกจุดนี ว่า จุดผลผลิ ตสู งสุ ดอย่างยังยืน
(MSY) และจุดทีให้มูลค่าสู งสุ ด เรี ยกว่าจุดผลผลิตสู งสุ ดเชิงเศรษฐศาสตร์ (MEY)
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ผลการศึกษา
1. องค์ประกอบชนิดของกุ้งตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
1.1 ไซนัง ผลจับ จากไซนังบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกพบกุ้งตะกาด 5 ชนิ ด
ด้ว ยกั น ได้แ ก่ กุ้ง ตะกาดชนิ ด Metapenaeus affinis พบมากในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พฤษภาคม และ
มกราคม มี องค์ป ระกอบร้ อยละ 40.39, 35.66 และ34.55 ตามลําดับ กุ ้งตะกาดกรี จุด (M. ensis) พบ
สู งสุ ดในเดื อนมกราคม มีองค์ประกอบร้อยละ 22.81 รองลงมาเดือนธัน วาคมร้อยละ 19.50 และพบ
ตําสุ ด ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนร้ อ ยละ 0.47 กุ้ง ขาว (M. lysianassa) พบสู งสุ ด ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ มี
องค์ประกอบร้อยละ 29.23 รองลงมาเดือนธันวาคมร้อยละ 18.39 และพบตําสุ ดในเดือนพฤศจิกายนร้อย
ละ 0.09 กุ ้งตะกาดขาว (M. moyebi) พบมากเกือบทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์
เดือนทีพบมากทีสุ ดคือเดือนพฤศจิกายนมีองค์ประกอบร้อยละ 99.22 รองลงมาเดื อนตุลาคมร้อยละ
93.99 และพบน้อยสุ ด ในเดือนกุมภาพันธ์ มีองค์ป ระกอบร้อยละ 20.86 กุ้งหลังไข่ (M. brevicornis)
พบสู งสุ ดในเดือนเมษายนมีองค์ประกอบร้อยละ 15.30 และพบน้อยมากในระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึง ธันวาคม (ตารางที1)
ตารางที องค์ประกอบชนิ ด (%) ของกุง้ ตะกาดจากไซนังบริ เวณทะเลสาบตอนนอก พ.ศ. 2547
ชนิ ดสัตว์นาํ
Metapenaeus affinis
M. ensis
M. lysianassa
M. moyebi
M. brevicornis

ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
34.35 40.39 6.70 34.59 35.66 14.86 7.18 21.61 16.26 2.56 0.14 0.00
22.80 7.06 6.64 2.45 9.61 10.54 1.22 0.55 1.18 2.16 0.47 19.50
3.02 29.23 12.60 2.08 1.16 3.01 5.82 10.29 3.66 1.00 0.09 18.39
33.60 20.86 59.50 45.58 49.21 67.49 84.44 67.44 78.64 93.99 99.22 62.11
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 ผลจับ จากโพงพางพบกุ้งตะกาด 5 ชนิ ด เช่ น เดีย วกับ ไซนัง โดยพบกุ้ง
ตะกาดชนิ ด M. affinis สู งสุ ดในเดื อนเมษายนเท่ากับร้อยละ 64.32 รองลงมาเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ
16.66 และไม่พ บเลยในเดือนพฤษภาคม พฤศจิก ายน และธัน วาคม กุ ้ง ตะกาดกรี จุด พบสู ง สุ ด ใน
พฤษภาคมร้อยละ 33.41 รองลงมาเดือนมกราคมร้อยละ 22.93 และไม่พบเลยช่วงเดือนสิ งหาคม ถึง
พฤศจิ กายน กุง้ ขาวพบสู งสุ ดในเดือนสิ งหาคมมีองค์ประกอบร้อยละ 69.18 รองลงมาเดื อนธันวาคม
ร้อยละ 66.83 และไม่พบเลยในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน กุ้งตะกาดขาวพบสู งมากในเดือ น
กันยายนถึ งพฤศจิ กายน มีองค์ประกอบร้อยละ 90.91, 96.96 และ97.40 ตามลําดับ และพบตําสุ ดใน
เดื อ นธั น วาคมร้ อยละ 0.51 กุ้ง หลังไข่พ บสู ง สุ ด ในเดื อ นธัน วาคม มี อ งค์ ป ระกอบร้ อ ยละ 22.22
รองลงมาเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ 13.57 (ตารางที 2)
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ตารางที 2 องค์ประกอบชนิ ด (%) ของกุง้ ตะกาดจากโพงพางบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ.
ชนิ ดสัตว์นาํ
Metapenaeus affinis
M. ensis
M. lysianassa
M. moyebi
M. brevicornis

ม.ค.
4.76
22.93
47.72
18.69
5.90

ก.พ.
16.66
16.41
0.00
53.36
13.57

มี .ค.
2.84
12.48
7.31
66.35
11.02

เม.ย.
64.32
1.91
1.28
32.49
0.00

พ.ค.
0.00
33.41
0.24
65.01
1.34

มิ .ย.
6.22
3.24
1.08
88.38
1.08

ก.ค.
10.56
5.07
0.00
84.37
0.00

ส.ค.
2.37
0.00
69.18
28.06
0.39

ก.ย.
7.58
0.00
1.52
90.91
0.00

ต.ค.
2.07
0.00
0.32
96.96
0.64

พ.ย.
0.00
0.00
0.00
97.40
2.60

2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความยาวกับนําหนักกุ้งตะกาดขาว
จากข้อมูลความยาวเหยียด (TL) และนําหนักตัว (W) ของตัวอย่างกุง้ ตะกาดขาวจํานวน
172 ตัว มีความยาวเหยียดตังแต่ 41.37-95.47 มิลลิเมตร นํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวเหยียดกับนําหนัก โดยการวิเคราะห์เส้นถดถอยในรู ปสมการเส้นตรงของค่าลอการิ ธึมของค่าความยาว
เหยียด และนําหนั ก ได้ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความยาวเหยี ย ดกับ นํ าหนั ก เป็ นดั ง สมการ W =
0.0000036 TL 3.159 (ภาพที 2)
7

นําหนัก (กรั ม)
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ภาพที 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับนําหนักของกุง้ ตะกาดขาว บริ เวณทะเลสาบสงขลา
ตอนนอก พ.ศ.
3. ค่าพารามิเตอร์ ด้านพลวัตประชากรของกุ้งตะกาดขาว
3.1 ค่าพารามิเตอร์การเติบโต
จากข้อมูลการแจกแจงความถีตามขนาดความยาวในแต่ละเดือนของผลจับกุง้ ตะกาด
ขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ปี
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของการเติบโตตามแบบจําลองการ

ธ.ค.
0.00
10.44
66.83
0.51
22.22
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เจริ ญเติบโตของ von Bertalanffy ได้ค่าความยาวสูงสุดของชีวิต (L) เท่ากับ 13.10 ซม. และค่า
สัมประสิ ทธิ การเติบโต (K) เท่ากับ .45 ต่อปี
สําหรับค่าอายุสมมติของกุง้ ตะกาดขาวเมือความยาวเท่ากับศูนย์ ( t0) จะใช้ระยะเวลา
ฟั ก เป็ นตัว ของกุ ้งตะกาดซึ งมี ค่า เท่า กับ ชม. (Kurata and Vanitchkul, 1974 อ้า งตาม Dall et al.,
1990) ดังนันจะได้ค่า t0 เท่ากับ - .
ซึงเมือแทนค่าในสมการการเจริ ญเติบโตของ von Bertalanffy
จะได้เส้ น โค้ง การเติบ โตของกุ้ง ตะกาดขาวดัง สมการ Lt = 13.10 (1-e-1.45(t+0.0017)) และเส้ น โค้ง การ
เติบโตทีเหมาะสมกับความถีความยาวกุง้ ตะกาดขาว (ภาพที 3)
3.2 ค่าพารามิเตอร์การตาย
จากผลจับของกุ้งตะกาดขาวในบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบปี พ.ศ.
2547 จํา นวน 90 ล้านตัว มี ค วามยาวระหว่าง 3.75 – 11.25 เซนติ เมตร เมื อนํามาประมาณค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ การตายรวม (Z) ด้ว ยวิธี Length converted catch curve โดยใช้ค่ า K เท่ ากับ 1.45 ต่ อ ปี
และค่า L เท่ากับ 13.10 เซนติเมตร ได้ค่า Z เท่ากับ 9.96 ต่อปี และประมาณค่าสัมประสิ ท ธิ การตาย
โดยธรรมชาติ (M) ด้วยสู ตร Pauly’s empirical formula โดยใช้ค่า K เท่ากับ 1.45 ต่อปี ค่า L เท่ากับ
13.10 เซนติเมตร และค่าอุณหภูมิผิวนําเฉลีย .8 C ได้ค่า M เท่ากับ 2.91 ต่อปี และจะทําให้ได้ ค่า
สัมประสิ ทธิ การตายเนืองจากการประมง (F) เท่ากับ 7.05 ต่อปี

ความยาว (ซม.)

12
10
8
6
4
2
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ภาพที 3 เส้นโค้งการเติบโตตามสมการของ von Bertalanffy และโครงสร้างของข้อมูลความถีขนาด
ความยาวของกุง้ ตะกาดขาวบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ.
4. ประเมินศักย์ การผลิต และการลงแรงประมงทีเหมาะสมในการทําการประมงกุ้งตะกาดบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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4.1 จํานวนประชากรกุง้ ตะกาดทีเข้ามาทดแทนที
จากจํานวนผลจับ ของแต่ล ะช่วงความยาวในรอบปี อัน ตรภาคชัน . เซนติ เมตร
นํามาคํานวณหาประชากรกุง้ ตะกาดในทะเลสาบสงขลาตอนนอก โดยวิธี Jones ’Length-based cohort
analysis โดยให้ค่า สัดส่ วนการใช้ประโยชน์ (F/Z) ในช่วงสุ ดท้ายเท่ากับ .60 พบว่ากุง้ ตะกาดขนาด
เล็กทีสุ ดทีเริ มเข้ามาทดแทนทีมีความยาว 3.75 เซนติเมตร มี จาํ นวนเท่ากับ 217,466,431 ตัว โดยมีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ การตายเนื องจากการประมง อยู่ระหว่าง 0.0011-7.51 ต่อ ปี ทังนี กุ ้งตะกาดความยาว
มากกว่า 5.75 เซนติเมตร จะถูกจับมีค่าสัมประสิ ทธิ การตายจากการทําการประมงมากกว่า 2 ขึนไป
4. ศักย์การผลิตและการลงแรงประมงทีเหมาะสม
จากจํานวนกุ้งตะกาดที เริ มเข้า มาทดแทนที ๆ ความยาว 3.75 เซนติเมตร จํานวน
217,466,431 ตัว ประกอบกับค่าพารามิเตอร์ของการเติบโต และการตาย จากการศึกษาครั งนี นํามา
วิเคราะห์หาผลผลิ ต (yield) และ มูลค่า (value) ของกุ้งตะกาดด้วยวิธี length-based Thompson and
Bell analysis พบว่าใน พ.ศ. 2547 มีผลผลิตเท่ากับ 222.43 ตัน และมูลค่าเท่ากับ 9.56 ล้านบาท เมือ
ทดลองปรับ เปลี ยนระดับ การลงแรงประมง ในระดับ ต่างๆ พบว่า ผลผลิ ต และมูลค่าจะมี ปริ ม าณ
เพิ มขึน เมื อมี การลดระดับ การลงแรงประมงตํากว่าในปี ปั จจุ บนั โดยผลผลิ ตจะมี ค่ าสู งสุ ด เท่ ากับ
227.98 ตัน เมื อลดปริ มาณการลงแรงประมงลง 40 เปอร์ เซ็ น ต์จากปริ ม าณการลงแรงประมงในปี
ปั จ จุบ ัน และผลมูล ค่าจะมีค่าสู งสุ ด เท่ากับ 11.19 ล้านบาท เมื อลดปริ ม าณการลงแรงประมงลง 60
เปอร์เซ็นต์จากปริ มาณการลงแรงประมงในปี ปัจจุบนั (ภาพที4)
12

MEY
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MSY

ผลผลิต (ตัน)
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100
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2
0.0
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F-factor
ภาพที 4 ผลผลิตและมูลค่าของกุง้ ตะกาดทีระดับการลงแรงประมงต่างกันจากไซนัง และโพงพาง
บริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ.
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สรุปผลการศึกษา
1. องค์ประกอบชนิดของกุ้งตะกาดบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
การทําการประมงไซนังและโพงพางบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พบกุง้ ตะกาด 5
ชนิ ด คือ กุ้งตะกาดชนิ ด Metapenaeus affinis กุง้ ตะกาดกรี จุด (M. ensis) กุง้ ตะกาดขาว (M. moyebi) กุง้ ขาว
(M. lysianassa) กุง้ หลังไข่ (M. brevicornis)
2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความยาวกับนําหนักกุ้งตะกาดขาว
ความสั มพัน ธ์ ระหว่ างความยาวเหยียดกับ นํ าหนั กของกุ้ งตะกาดขาว (TL 41.37-95.47
มิลลิเมตร) คือ W = 0.0000036 TL 3.159
3. ค่าพารามิเตอร์ ด้านพลวัตประชากรของกุ้งตะกาดขาว
กุ ง้ ตะกาดขาวในบริ เ วณทะเลสาบสงขลาตอนนอก มีส มการการเติบ โตของ von
Bertalanffy คือ Lt = 13.10 (1-e-1.45(t+0.0017)) และมีค่าสัมประสิ ทธิ การตายรวม (Z) เท่ากับ 9.96 ต่อปี ค่า
สัมประสิ ทธิ การตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.91 ต่อปี และ ค่าสัมประสิ ทธิ การตายเนื องจากการ
ประมง (F) เท่ากับ 7.05 ต่อปี
4. ประเมินศักย์ การผลิต และการลงแรงประมงทีเหมาะสมในการทําการประมงกุ้งตะกาดบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก
จํานวนประชากรกุง้ ตะกาดทีเข้ามาทดแทนทีบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ทีความ
ยาว 3.75 เซนติเมตร มีจาํ นวนเท่ากับ 217,466,431 ตัว มีศกั ย์การผลิตเท่ากับ 227.98 ตัน เมือลดปริ มาณ
การลงแรงประมงลง 40 เปอร์เซ็นต์จากปริ มาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2547 และมีมูลค่าสู งสุ ดเท่ากับ
11.19 ล้านบาท เมือลดปริ ม าณการลงแรงประมงลง 60 เปอร์ เซ็นต์จากปริ มาณการลงแรงประมงใน
พ.ศ. 2547
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เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ปริ มาณการจับ (กก.)
7,442.0
49,956.5
36,000.0
18,230.0
350.0
35,000.0
17,300.0
16,507.0
12,585.0
13,900.0
15,000.0
157.5
222,428.0

