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บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ท้าการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ด้าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงสิงหาคม 2556
โดยสุ่ มตั วอย่ างรวม 3 ครั้ง จาก 7 จุ ดส้ ารวจ แล้ วน้ าข้ อมู ลที่ ได้ มาวิ เคราะห์ ความหลากหลายและความชุ กชุ มของประชาคมปลา
ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่าย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลจับจากเครื่องมือข่าย
ผลการศึกษาพบพรุควนเคร็งมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาจากการจับด้วยเครื่องมือข่ายรวม 30 ชนิด 13 วงศ์ มีปริมาณ
ผลจับปลาเฉลี่ย 224.39±98.90 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรุควนเคร็งมีความชุกชุมของประชาคมปลา
ในระดับค่อนข้างต่้า เมื่อพิจารณาผลจับปลาตามจุดส้ารวจพบจุดส้ารวจบ้านหัวป่าเขียวมีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 363.09±183.06
กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และจุดส้ารวจบ้านดอนเปลี่ยนมีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 85.46±31.91 กรัมต่อพื้นที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ส่วนค่าความชุกชุมของประชาคมปลาตามเที่ยวส้ารวจพบเดือนธันวาคม 2555 มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ย
สูงสุด 352.36±267.37 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือเดือนสิงหาคม 2556 และเมษายน 2556 มีปริมาณผลจับ
เฉลี่ย 210.82±183.01 และ 109.98±64.88 กรัมต่อพื้ นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ปริมาณผลจับปลาตามจุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ และขนาดช่องตาพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ยกเว้นปัจจัย
เดือนส้ารวจของผลจับปลาเฉลี่ยโดยจ้านวน ส่วนผลการศึกษาการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบข่ายขนาด
ช่องตา 30 และ 40 มิลลิเมตร มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลามากที่สุดเท่ากัน 21 ชนิด รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 20,
55, และ 70 มิลลิเมตร สามารถจับชนิดพันธุ์ปลาได้ 20, 10, 7 ชนิด ตามล้าดับ ส่วนข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร สามารถจับชนิดพันธุ์
ปลาได้น้อยที่สุด 2 ชนิด
ค้าส้าคัญ: ประสิทธิภาพการจับ การเลือกจับ เครื่องมือข่าย พรุควนเคร็ง
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Abstract
A study on catch efficiency and gear selectivity of gillnet in the Kuan Kreng Peat Swamp, Nakhon Si
Thammarat Province was carried out by using a set of 6 mesh sizes gillnet (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm).
Field surveys were conducted during December 2012 to August 2013 at 7 sampling stations from 3 periods.
All received data were analyzed to fish diversity, abundance, gillnets efficiency, gillnets catch selection and
analysis of variance of fish catch.
The results showed that there were 13 families 30 species of fish diversity found in the Kuan Kreng
Peat Swamp. The average catch per unit of effort of gillnet was quite low at 224.39±98.90 g/100 m2/night.
The highest catch of 363.09±183.06 g/100 m2/night was found at Hoa pa Keaw station and the lowest catch
of 85.46±31.91 g/100 m2/night was found at Don Plen station. By temporal study, an average catches in
December 2012 was found at the highest amount of 352.36±267.37 g/100 m2/night. Also, average catches in
August 2013 and April 2013 were found at 210.82±183.01 and 109.98±64.88 g/100 m2/night, respectively.
There were significant different (p<0.05) among weight of fish catch of each sampling data event in stations,
period and mesh size. The result on selectivity of gillnet sampling indicated that 30, 40 mm mesh size gillnet
can be caught at the highest diversity of 21 species. Also gillnet mesh size at 20, 55 and 70 mm were found
at 20, 10, 7 species, respectively. In controversy gillnet mesh size of 90 mm can be caught at the lowest
diversity of 2 fish species.
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คานา
พรุค วนเคร็ง เป็ นผื น ป่าพรุที่ ตั้งอยู่ ในบริเวณลุ่ม น้้าปากพนั ง ตอนล่ างของจั งหวัดนครศรีธรรมราช มี เนื้ อที่ ป ระมาณ
223,320 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอจุฬาภรณ์ อ้าเภอหัวไทร อ้าเภอชะอวด อ้าเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พรุควนเคร็งมีลักษณะเป็นผืนป่ากระจายไม่ติดต่อเป็นผืน
เดียวกัน มีเส้นทางน้้าที่เป็นแนวเชื่อมต่อกับแม่น้า ปากพนังและร่องน้้าที่เชื่อมต่อไปยังทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา และเมื่อปี
พ.ศ. 2539 มีการขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง เพื่อระบายน้้าในพื้นที่ป่าพรุออกสู่ทะเล ท้าให้น้าที่เคยท่วมขังและหล่อเลี้ยงผืนป่าใน
พื้นที่พรุถูกระบายลงสู่คลองดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ระบบนิเวศของพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งขาดดุลยภาพ เกิดสภาวะดินเปรี้ยวน้้าเปรี้ยว ไม่สามารถน้ามาใช้ในการเกษตรหรืออุปโภค-บริโภคได้ ปลาและสัตว์น้าต่างๆ ที่เคยมีก็เริ่มลดน้อยลง ประกอบกับ เมื่อ
เกิดไฟไหม้ป่าก็ไม่สามารถดับได้ง่ายเหมือนครั้งก่อนๆ เนื่องจากขาดน้้าในพื้นที่ป่าที่ช่วยในการดับไฟ ต้องปล่อยให้ไฟลุกไหม้จนดับ
เอง ส่งผลให้ในปัจจุบันพื้นที่ป่าพรุผืนนี้ก้าลังประสบกับสภาพปัญหาวิกฤตรุนแรง และท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน (ส้านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5, 2548)
การท้าประมงในพื้นที่พรุถูกถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน และเป็นความรู้ประสบการณ์จนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนและชาวประมงมีความเชื่อว่าสัตว์น้าไม่มีวันหมด ประกอบกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เ ห็นความส้าคัญของ
มาตรการต่างๆ ทางด้านประมงที่ทางราชการออกมาบังคับใช้ และถึงแม้ว่าในปี 2550 กรมประมงได้ด้าเนินการประเมินทรัพยากร
ประมง เศรษฐกิ จ สั งคม และการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมงร่ว มในพรุค วนเคร็ง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช มาแล้วก็ตาม แต่ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรปลาที่มีอยู่ นั้นยังไม่เพียงพอส้าหรับตอบค้าถามและใช้ในการตัดสินใจ
วางแผนการจัดการทรัพยากรประมง และการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้ ให้ยั่งยืนได้ การศึกษา
ในครั้งนี้จะท้าให้ทราบสถานภาพของทรัพยากรปลาในปัจจุบันของพรุควนเคร็ง และเป็นการยืนยันข้อมูลประสิทธิภาพการจับปลา
และการเลือกจับของชุดเครื่องมือข่ายที่มีในอดีต แล้วน้ามารวมกับข้อมูลด้านต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องทั้งหมดมาสังเคราะห์ก่อนน้ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผน ก้าหนดนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพรุควนเคร็ ง เพื่อท้าให้การใช้
ประโยชน์จากป่าพรุผืนนี้เกิดประโยชน์สูงสุดในแนวทางที่ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของพรุควนเคร็งต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาประสิทธิภาพการจับและโครงสร้างผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย
2. ศึกษาการเลือกจับปลาของเครื่องมือข่ายที่มีขนาดช่องตาต่างกัน
วิธีดาเนินการ
1. แผนการศึกษา
การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของชุดเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง ได้ วางแผนการวิจัยโดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบ spatial and temporal random design จากการแบ่งพื้นที่พ รุออกเป็น 7 บริเวณ สุ่มตัวอย่างบริเวณละ 3 ซ้้า
ในช่วงเวลาระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงสิงหาคม 2556 รวม 3 ครั้ง ในรอบปี ดังนี้
1.1 ปัจจัยด้านจุดส้ารวจหรือพื้นทีใ่ นพรุควนเคร็ง ก้าหนดจุดสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งพื้นที่พรุตามลักษณะความแตกต่าง
ทางด้านสภาพนิเวศ ออกเป็น 7 จุดส้ารวจ ดังนี้
- จุดส้ารวจที่ 1 บ้านดอนเปลี่ยน อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งต้นน้้าหรือทางน้้าเข้าสู่
พื้นที่พรุ มีลักษณะเป็นล้าคลองเล็กๆ มารวมกันและไหลไปทางพื้นที่บ้านบางนกวัก มีความกว้างระหว่าง 5-10 เมตร และความลึก
ระหว่าง 2-5 เมตร
- จุดส้ารวจที่ 2 บ้านบางนกวัก ต้าบลสวนหลวง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นล้าคลองที่
ไหลมาจากบ้านดอนเปลี่ยนและไหลต่อไปยังพรุเมย์ไฟ ในฤดูแล้งน้้าจะลดน้อยลงท้าให้บางช่วงของล้าคลองมีระดับน้้าเพียง 1-2 เมตร
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- จุดส้ารวจที่ 3 บ้านป่าพรุเมย์ไฟ ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็น
บึงหรือแอ่งน้้าป่าพรุ มีพืชน้้าและพันธุ์ไม้ป่าพรุขึ้นอยู่ทั่วไป ระดับน้้าประมาณ 2-3 เมตร มีการขุดคลองเพื่อกักเก็บน้้าในฤดูแล้งและ
ระบายน้้าในช่วงฤดูฝนเชื่อมต่อจากพื้นที่พรุผ่านไปยังชุมชน และไหลสู่คลองการะเกด
- จุดส้ารวจที่ 4 บ้านบางปอ ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแอ่งน้้าเชื่อมต่อ
กับพรุเมย์ไฟและมีลักษณะเป็นป่าพรุผืนเดียวกัน มีการขุดคลองในพื้นที่พรุผ่านไปยังชุมชนและไหลลงสู่คลองชะอวด
- จุดส้ารวจที่ 5 บ้านย่านแดง ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นล้าคลองขนาด
ใหญ่ เป็นแหล่งรับน้้าจากคลองสาขาขนาดเล็กทางทิศตะวันตก น้้าส่วนหนึ่งไหลตามล้าคลองลงไปยังบ้านบางปอ และอีกส่วนหนึ่ง
ไหลเข้าพื้นที่พรุทางทิศใต้ไปเชื่อมต่อกับบ้านเคร็ง มีชุมชนกระจายอยู่ทั่วไป
- จุดส้ารวจที่ 6 บ้านเคร็ง ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคลองขุดในพื้นที่พรุมีทาง
เชื่อมต่อกับคลองสายหลักระหว่างหมู่บ้าน ขุดไว้ส้าหรับกักเก็บน้้า ซึ่งพื้นที่พรุบริเวณนี้จะแห้งในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูฝนน้้าจะ
ท่วมเต็มพื้นที่พรุ
- จุดส้ารวจที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มี ลั ก ษณ ะเป็ น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้้ า
ขนาดใหญ่ เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ในฤดูฝนน้้าท่วมเต็มพื้นที่ มีการขุดคลองระบายน้้าและใช้สัญจรทางเรือไปสู่ทะเลน้อย
1.2 ปัจจัยด้านเดือนส้ารวจหรือฤดูกาล ก้าหนดช่วงระยะเวลาสุ่มตัวอย่างตามปริมาณน้้าฝนหรือฤดูกาลออกเป็น 3
ครั้งในรอบปี ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนธันวาคม 2555 (เป็นตัวแทนช่วงฤดูน้าหลาก)
- ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2556 (เป็นตัวแทนช่วงฤดูแล้ง)
- ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 (เป็นตัวแทนช่วงต้นฤดูฝน)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมตัวอย่างปลาด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ประกอบด้วยข่ายขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70 และ
90 มิลลิเมตร โดยน้าข่ายแต่ละช่องตามาต่อเรียงกันเป็นแนวตรงแบบสุ่มโดยตลอด จุดส้ารวจละ 3 ซ้้า แต่ละซ้้ามี 6 ช่องตา ท้าการ
วางข่ายในช่วงเย็นแล้วเก็บกู้ข่ายเพื่อรวบรวมตัวอย่างปลาในช่วงเช้าของวันถัดไป
น้าตัวอย่างปลาที่รวบรวมได้ไปจ้าแนกชนิดและจัดล้าดับทางอนุกรมวิธาน วัดขนาดความยาวรายตัวด้วยไม้วัดที่มีระดับ
ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีระดับความละเอียด 0.01 กรัม แล้วน้าข้อมูลที่ได้ไปค้านวณตามสูตร
และวิธีการต่างๆ ต่อไป ส่วนชนิ ดพั น ธุ์ปลาที่ ยังไม่ส ามารถจ้าแนกได้ ท้ าการเก็บ รั กษาไว้ในสารละลายฟอร์ม าลิ นเข้ม ข้น 10
เปอร์เซ็นต์ เพื่อน้ากลับไปจ้าแนกชนิดต่อในห้องปฏิบัติการตามหนังสือคู่มือของชวลิต และคณะ (2540) และ Rainboth (1996)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 โครงสร้างผลจับและประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย
3.1.1 โครงสร้างผลจับปลา เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของประชาคมปลาที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่และ
ช่วงเวลาที่สุ่มตัวอย่างในพรุควนเคร็ง
1) ความถี่ในการพบชนิดพันธุ์ปลา (frequency of occurrence; F) เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความถี่หรือโอกาสของการ
พบพันธุ์ปลาแต่ละชนิดในช่วงเวลาที่ศึก ษา ซึ่งแสดงถึงลักษณะหรือการกระจายของชนิดปลาในเชิงพื้นที่ ได้แก่ ระยะทางหรือจุด
ส้ารวจ และในเชิงเวลา ได้แก่ ฤดูกาลหรือเดือนส้ารวจ มีค่าเป็นร้อยละ (Kolding, 1989 อ้างตาม บุญส่ง และคณะ, 2558) โดย
ค้านวณจากสูตร
จ้านวนครั้งที่พบปลาชนิดนั้น
F (%) =
X 100
จ้านวนครั้งทีส่ ุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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3.1.2 ประสิทธิภาพการจับของชุดเครื่องมือข่าย (catch per unit of effort; CPUE) เป็นการประเมินความชุกชุม
สัมพัทธ์ของประชาคมปลาในพรุควนเคร็ง โดยใช้การเปรียบเทียบระดับความชุกชุมสัมพั ทธ์จากประสิทธิภาพการจับของชุด
เครื่องมือข่ายที่สุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคือจ้านวนปลาและน้้าหนักปลาที่สุ่ม
ตัวอย่างได้ ซึ่งผ่านการปรับค่าข้อมูลให้เป็นค่าผลจับต่อพื้นที่ข่ายต่อเวลาการวางข่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีหน่วยเป็นตัวต่อ
พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน มีวิธีการค้านวณตามสูตร ดังนี้
จ้านวนปลาทีส่ มุ่ ตัวอย่างได้ทั้งหมด (ตัว)
CPUE โดยจ้านวนปลา
=
(ตัว/พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน)
พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม. x ระยะเวลาสุ่มตัวอย่าง (คืน)
น้้าหนักปลาทีส่ มุ่ ตัวอย่างได้ทั้งหมด (กรัม)
CPUE โดยน้้าหนักปลา
=
(กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน)
พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม. x ระยะเวลาสุ่มตัวอย่าง (คืน)
3.1.3 เปรีย บเที ย บประสิ ท ธิภ าพผลจั บ ของชุ ด เครื่อ งมื อ ข่ าย ใช้ วิธี ก ารวิ เคราะห์ ส ถิ ติ ด้ วยการวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนของผลจับหรือประสิทธิภาพการจับของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา โดยค้านวณปริมาณผลจับต่อหน่วยชุดเครื่องมือ
ข่ายด้วยปริมาณผลจับโดยน้้าหนักปลามีหน่วยเป็นกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และปริมาณผลจับโดยจ้านวนปลามี
หน่วยเป็น ตัวต่ อพื้น ที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จากแผนการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มในบล็อกสมบู รณ์ (randomized complete
block design; RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ปัจจัยตามวิธีของตูกี (Tukey’s method) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ หรือ p = 0.05 (จรัญ, 2540) ก่อนท้าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต้องมีการทดสอบข้อมูลที่น้ามาใช้ให้อยู่
ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้
การสุ่มตัวอย่างต้องสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) โดยเลือกใช้วิธีทดสอบ
แบบ Kolmogorov Sminov test
ความแปรปรวนในแต่ ละกลุ่ มตั วอย่ างต้ องเท่ ากั น (homogeneity of variance) โดยเลื อกใช้ การทดสอบแบบ
homogeneity of variance Levene Statistic
การสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มต้องสุ่มอย่างเป็นอิสระต่อกัน ตรวจสอบจากการวิจัยโดยใช้วิธีการสุ่ม (จัดการกระท้า
ให้เป็นอิสระต่อกัน)
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. ประสิทธิภาพการจับและโครงสร้างผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย
1.1 องค์ประกอบชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้จากชุดเครื่องมือข่าย
ชนิดพันธุ์ปลาที่พบในพรุควนเคร็ง มีองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลารวม 30 ชนิด 13 วงศ์ พบวงศ์ปลาตะเพียน
(Cyprinidae) มากที่สุด 10 ชนิด สัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจ้านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด ส่วนวงศ์ที่พบมากรองลงมา ได้แก่
วงศ์ปลากดปลาแขยง (Bagridae) และวงศ์ปลาช่อน (Channidae) พบรวม 4 และ 3 ชนิด สัดส่วนร้อยละ 13.33 และ 10.00 ของ
จ้านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด ตามล้าดับ พันธุ์ปลาที่มีโอกาสพบมากที่สุดคือ ปลาไส้ตันตาแดง โดยมีโอกาสในการพบร้อยละ
71.43 รองลงมาคือปลาหมอไทย มีโอกาสในการพบร้อยละ 66.67 ส่วนปลากระทุงเหว ปลาสลิด และปลาชะโด มีโอกาสในการพบ
น้อยที่สุดเท่ากันร้อยละ 4.76
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ในแต่ละจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่าง 12-23 ชนิ ด
ในขณะที่แต่ละเดือนส้ารวจสามารถจับได้ใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 22-23 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาครั้งที่ผ่านมา พบว่า
ชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ลดลงเล็กน้อย ซึ่งหฤษฎ์ (2551) ได้ท้าการศึกษาไว้ในปี พ.ศ.2550 และรายงานว่าพบชนิดชนิดพันธุ์ปลาในพรุ
ควนเคร็งรวม 32 ชนิด 14 วงศ์ โดยพบพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากสุด 14 ชนิด ส้าหรับชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ในแต่ละจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่าง 10-25 ชนิด และมีโอกาสพบปลาไส้ตันตาแดงและปลาหมอไทยสูงเช่นกัน โดยมีโอกาสพบ
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ร้อยละ 71.43 และ 76.19 ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ยังพบชนิดพันธุ์ปลาที่มีรายชื่ออยู่ในบั ญชี
สถานภาพทางการอนุรักษ์สัตว์น้าของประเทศไทย (Vidthayanon, 2005) ซึ่งจัดอยูในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ จ้านวน 2
ชนิด ได้แก่ ปลาตุมและปลาดุกอุย โดยที่ปลาตุมส่วนใหญ่จะพบบริเวณจุดส้ารวจบ้านย่านแดง และปลาดุกอุยพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะ
จุดส้ารวจบ้านพรุเมย์ไฟ บ้านบางปอ และบ้านห้วป่าเขียว ซึ่งมีลักษณะเป็นหนองน้้าหรือแอ่งน้้าบริเวณป่าพรุที่ระดับน้้าไม่ลึกมาก
1.2 ประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย
จากการประเมินประสิทธิภาพการจับปลาด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ได้แก่ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90
มิลลิเมตร จาก 6 จุดส้ารวจ และ 3 ครั้งส้ารวจในรอบปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 (ตารางที่ 1) พบมีค่า
ผลจับปลาเฉลี่ยเท่ากับ 224.39±98.90 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน เมื่อพิจารณาตามจุดส้ารวจ พบว่าบ้านหัวป่าเขียวมีผล
จับปลาเฉลี่ยสูงสุด 363.09±183.06 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จะเห็นได้ว่าในจุดส้ารวจบริเวณตอนกลางของพรุควนเคร็ง
มีผลจับปลาเฉลี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในจุดส้ารวจบ้านย่านแดง แต่พบว่ามีความแปรปรวนของผลจับปลาเฉลี่ยสูงมาก แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างของผลจับปลาที่ได้ในแต่ละเที่ยวการส้ารวจอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นคลองขนาดใหญ่ และ
มีคลองสาขาเล็กๆ ไหลลงมาบรรจบ ท้าให้มีการไหลถ่ายเทของกระแสน้้ามากกว่าจุดส้ารวจอื่นๆ โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฤดูฝน
มีปริมาณน้้ามาก และการเคลื่อนย้ายของประชากรปลาในข่วงน้้าหลากท้ าให้สามารถจับปลาได้ มาก แต่ในฤดูแล้งมีผลจับปลาเฉลี่ ย
ค่อนข้างต่้า อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าจุดส้ารวจบ้านหัวป่าเขียวมี ประสิทธิภาพการจับปลาสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
บริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลน้อย จึงได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้้าจากทะเลน้อยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า ท้าให้มีการเคลื่อนย้าย
ของประชากรปลาได้มากกว่าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ส่วนค่าผลจับปลาเฉลี่ยตามเดือนส้ารวจ
พบว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2555 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 352.36±267.37 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือ ช่วง
เดือนสิงหาคม 2556 และเดือนเมษายน 2556 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ย 210.82±183.01 และ 109.98±64.88 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน ตามล้าดับ
ตารางที่ 1 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่างด้วย
ชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
เดือนส้ารวจ
จุดส้ารวจ
เฉลี่ย
ธันวาคม 2555
เมษายน 2556
สิงหาคม 2556
บ้านดอนเปลีย่ น
77.65
127.86
50.88
85.46± 31.91
บ้านบางนกวัก
206.95
23.67
312.11
180.91± 119.19
บ้านพรุเมย์ไฟ
558.84
91.81
196.59
282.42± 200.09
บ้านบางปอ
458.62
98.06
107.22
221.30± 167.85
บ้านย่านแดง
761.78
66.88
85.85
304.84± 323.20
บ้านเคร็ง
20.86
231.44
145.79
132.70± 86.47
บ้านหัวป่าเขียว
381.84
130.10
577.33
363.09± 183.06
เฉลี่ย
352.36±267.37
109.98±64.88
210.82±183.01
224.39± 98.90
1.2.1 ประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายตามขนาดช่องตาข่าย
จากการประเมินประสิทธิภาพผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ได้แก่ 20, 30, 40, 55, 70 และ
90 มิลลิเมตร (ตารางที่ 2, ภาพที่ 1) พบมีค่าผลจับปลาเฉลี่ย 224.38±98.90 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่าย
ขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 667.89±364.99 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่าย
ขนาดช่อ งตา 30 และ 20 มิ ลลิ เมตร มีผ ลจับ ปลาเฉลี่ ยเท่ ากัน 245.10±113.40 และ 244.65±218.13 กรัม ต่อพื้ น ที่ ข่าย 100
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ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ ส่วนข่ายขนาดช่องตา 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร มีผลจับปลาเฉลี่ย 94.88±54.02, 70.23±67.95
และ 23.49±25.35 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ
เมื่อพิจารณาตามจุดส้ารวจพบว่าบริเวณบ้านหัวป่าเขียวมีผลจับปลาเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 363.09±357.80 กรัม
ต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน สามารถจับปลาได้มากด้วยข่ายขนาดช่องตา 40, 20 และ 30 มิลลิเมตร โดยมีผลจับปลาเฉลี่ย
1,005.20, 482.28 และ 367.21 กรัม ต่ อพื้ น ที่ ข่ าย 100 ตารางเมตรต่อ คื น ตามล้าดั บ ส่วนผลจับตามเดือนส้ ารวจพบว่าเดื อ น
ธันวาคม 2555 มีผลจับปลาเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 352.36±385.51 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน สามารถจับปลาได้มาก
ด้วยข่ายขนาดช่องตา 40, 30 และ 20 มิลลิเมตร มีผลจับปลาเฉลี่ย 1,074.68, 394.41 และ 381.58 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน ตามล้าดับ
ตารางที่ 2 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ตามปัจจัยศึกษาในพรุควนเคร็ง จาก
การสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
ปัจจัยศึกษา

ขนาดช่องตาข่าย (มิลลิเมตร)

เฉลี่ย

20

30

40

55

70

90

บ้านดอนเปลี่ยน

16.10

103.14

251.64

37.74

38.80

65.37

85.46±86.71

บ้านบางนกวัก

79.35

246.53

544.73

98.41

90.72

25.74

180.91±192.88

บ้านพรุเมย์ไฟ

104.19

267.33

1,163.80

87.59

41.80

29.79

282.42±440.11

บ้านบางปอ

110.87

144.24

907.24

116.09

5.81

43.54

221.30±339.93

บ้านย่านแดง

557.78

409.33

562.14

167.05

132.72

-

304.84±237.76

บ้านเคร็ง

362.01

178.32

240.46

15.41

-

-

132.70±151.82

บ้านหัวป่าเขียว

482.28

367.21

1,005.20

141.84

182.03

-

363.09±357.80

ธ.ค.2555

381.58

394.41

1,074.68

150.87

93.98

18.66

352.36±385.51

เม.ย.2556

190.25

127.04

275.72

34.35

32.49

-

109.98±107.72

ส.ค.2556

162.13

214.02

653.26

99.41

84.33

51.81

210.82±224.43

เฉลี่ย (จุดส้ารวจ)

244.65±218.13

245.10±113.40

667.89±364.99

94.88±54.02

70.23±67.95

23.49±25.35

224.39±98.90

จุดส้ารวจ

เดือนส้ารวจ

ภาพที่ 1 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ตามปัจจัยศึกษาในพรุควนเคร็ง จากการ
สุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
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1.2.2 ประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายตามประเภทกลุ่มปลา
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลจับปลาของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตาตามกลุ่มปลาหลักซึ่งจัดแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มปลาเกล็ด หรือกลุ่มวงศ์ ปลาตะเพียน (carp) กลุ่มปลาหนัง (catfish) หรือกลุ่มวงศ์ปลาไม่มีเกล็ด กลุ่มปลากินเนื้ อ
(murrels) หรือกลุ่มวงศ์ปลาช่อน และกลุ่มปลาอื่นๆ (miscellaneous) (ตารางที่ 3) พบกลุ่มปลาเกล็ดเป็นกลุ่มหลักมีผลจับปลาเฉลี่ย
สูงกว่ากลุ่มปลาอื่นๆ โดยมีผลจับปลาเฉลี่ย 73.47 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ร้อยละ 32.74 ของน้้าหนักปลาที่พบทั้งหมด)
กลุ่มปลากินเนื้อ และกลุ่มปลาหนัง มีผลจับปลาเฉลี่ย 20.46 และ 36.09 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ร้อยละ 9.12 และ
16.08 ของน้้าหนักปลาที่พบทั้งหมด) ตามล้าดับ ส่วนกลุ่มปลาอื่นๆ มีผลจับปลาเฉลี่ย 94.38 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน
(ร้อยละ 42.06 ของน้้าหนักปลาที่พบทั้งหมด)
ตารางที่ 3 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ตามกลุ่มปลาในพรุควนเคร็ง จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
กลุ่มปลา
ปัจจัยศึกษา
รวม
ปลาเกล็ด
ปลากินเนื้อ
ปลาหนัง
ปลาอื่น ๆ
จุดส้ารวจ
บ้านดอนเปลีย่ น
16.32
16.98
23.10
29.06
85.45
บ้านบางนกวัก
50.75
52.99
77.18
180.91
บ้านพรุเมย์ไฟ
34.49
63.07
9.15
175.71
282.42
บ้านบางปอ
27.06
35.37
26.93
131.93
221.30
บ้านย่านแดง
183.68
3.22
64.63
53.30
304.84
บ้านเคร็ง
85.32
15.46
31.92
132.70
บ้านหัวป่าเขียว
116.66
24.57
60.34
161.53
363.09
เดือนส้ารวจ
ธันวาคม 2555
131.41
22.13
59.36
139.46
352.36
เมษายน 2556
54.46
16.95
16.01
22.56
109.98
สิงหาคม 2556
34.53
22.30
32.89
121.11
210.82
ขนาดช่องตาข่าย (มิลลิเมตร)
20
209.63
1.06
10.07
23.89
244.65
30
88.53
21.78
68.37
66.48
245.16
40
107.45
59.42
112.33
388.68
667.89
55
11.20
18.78
24.98
39.91
94.88
70
23.99
11.23
0.77
34.28
70.27
90
10.48
13.01
23.49
เฉลี่ย
73.47
20.46
36.09
94.38
224.36
ร้อยละ
32.74
9.12
16.08
42.06
100.00
เมื่อพิจารณาชนิดพันธุ์ปลาในแต่ละกลุ่มปลา พบว่ากลุ่มปลาเกล็ดมีปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบ และปลาตะเพียนทราย
เป็นองค์ประกอบหลัก พบมากในช่วงฤดูฝนบริเวณจุดส้ารวจบ้านย่านแดงที่มีลักษณะเป็นล้าคลองขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้าไหล และ
จับได้มากด้วยขนาดช่องตาข่าย 20-40 มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่า จุดส้ารวจบ้านย่านแดงมีลักษณะเหมาะสมในการอยู่อาศัย และเป็นแหล่ง
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ผสมพั นธุ์วางไข่ของปลากลุ่ มนี้ กลุ่ มปลากินเนื้ อมี ปลาช่ อนเป็ นองค์ ประกอบหลัก และกลุ่ มปลาอื่ นๆ มี ปลาหมอไทยและปลาหมอ
ช้างเหยียบ เป็นองค์ประกอบหลัก พบมากในช่วงฤดูฝนบริเวณจุดส้ารวจบ้านพรุเมย์ไฟ บ้านบางปอ และบ้านหัวป่าเขียว ซึ่งมีลักษณะ
พื้นที่เป็นแอ่งน้้าป่าพรุ ในช่วงฤดูแล้งน้้านิ่งทรงตัว ระดับน้้าไม่ลึกมาก และในฤดูฝนน้้าท่วมเต็มพื้นที่ ท้าให้ทราบว่าปลากลุ่มเหล่านี้
สามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มปลาหนังมีปลาดุกอุยเป็นองค์ประกอบหลัก สามารถพบได้ทั่วไป ดังจะเห็นได้จากผล
จับปลากลุ่มนี้มีค่าค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดส้ารวจ
1.2.3 ประสิทธิภาพการผลจับของชนิดพันธุ์ปลาที่พบมาก
จากผลการศึกษาค่าองค์ประกอบชนิดปลา (E-value) ซึ่งเป็นค่าร้อยละจากน้้าหนักปลาที่พบแต่ละชนิดต่อ
น้้าหนักปลาที่พบทั้งหมดในแต่ละบริเวณที่ท้าการส้ารวจจากการใช้เครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง พบว่าองค์ประกอบโครงสร้างชนิด
ปลาโดยน้้าหนักของพันธุ์ปลาที่พบมากที่ระดับค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80 ของน้้าหนักปลาที่พบทั้งหมด พบพันธุ์ปลา 9 ชนิด แต่ที่
มีค่าสูงกว่าร้อยละ 5 มีเพียง 6 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอไทย ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบ ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน และปลาดุกอุย
(ภาพที่ 2) โดยพบปลาหมอไทยมี สั ดส่ วนโดยน้้ าหนั กมากที่ สุ ดร้ อยละ 28.1 รองลงมาได้ แก่ ปลาไส้ ตั นตาแดง ปลาแปบ ปลาหมอ
ช้างเหยียบ ปลาช่อน และปลาดุกอุย มีสัดส่วนร้อยละ 10.7, 8.9, 8.0, 7.0 และ 5.5 ตามล้าดับ และพบว่าพันธุ์ปลาทั้ง 6 ชนิด มีผลจับ
ปลาเฉลี่ย 62.95, 24.09, 19.96, 17.97, 15.72 และ 12.37 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล้าดับ
เมื่อพิจารณานิสัยการกินอาหารของชนิดปลาที่พบมากทั้ง 6 ชนิด พบว่าเป็นปลากินอาหารจ้าพวกพืชและแพลงก์ตอน 2
ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแปบ ส่วนอีก 4 ชนิด คือ ปลาหมอไทย ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน และปลาดุกอุย จัดเป็นปลา
กินเนื้อ ตัวอ่อนแมลง และสัตว์หน้าดิน (Rainboth, 1996; สุอินทร์และกาญจนรี, 2538) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง
ชนิดปลาที่พบในพรุควนเคร็ง ส่วนใหญ่เป็นปลากินเนื้อ ตัวอ่อนแมลง และสัตว์หน้าดิน

ภาพที่ 2 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (ร้อยละ) ตามชนิดปลาที่พบมากในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือ
ข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
1.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิทธิภาพผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็งโดยน้้าหนักปลา
(กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) และโดยจ้านวนปลา (ตัวต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ของปัจจัยศึกษาจ้านวน 3 ปัจจัย
ได้แก่ จุดส้ารวจ เดือนส้ารวจ และขนาดช่องตาข่าย พบว่าประสิทธิภาพผลจับปลาเฉลี่ยทั้งโดยน้้าหนักและจ้านวนของทุกปัจจัยศึกษามี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ยกเว้นปัจจัยเดือนส้ารวจของผลจับปลาเฉลี่ยโดยจ้านวนไม่มีความแตกต่างกัน และ
เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยการศึกษา (ตารางที่ 4) มีผลการทดสอบ ดังนี้
1.3.1 ประสิทธิภาพผลจับปลาต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายโดยน้้าหนักปลา
เมื่อน้าค่าเฉลี่ยผลจับปลาต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายโดยน้้าหนักปลาตามจุดส้ารวจ มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
พบว่าจุดส้ารวจบ้านดอนเปลี่ยนกับจุดส้ารวจบ้านหัวป่าเขียว ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนสุดและตอนล่างสุดของพรุควนเคร็ง มีค่าเฉลี่ย
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ผลจับปลาแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนปัจจัยเดือนส้ารวจ พบว่าเดือนธันวาคม 2555 กับเดือนเมษายน 2556
และสิงหาคม 2556 มีค่าเฉลี่ยผลจับปลาแตกต่างกันทางสถิติ อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) แต่ระหว่างเดือนเมษายน 2556 กับสิงหาคม
2556 นั้นไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตามปัจจัยขนาดช่องตาข่าย พบว่าค่าเฉลี่ยผลจับปลาของข่ายทุกขนาดช่องตา ไม่มีความ
แตกต่างกัน ยกเว้นข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยแตกต่างกับข่ายขนาดช่องตาอื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p<0.05)
1.3.2 ประสิทธิภาพผลจับปลาต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายโดยจ้านวนปลา
เมื่อน้าค่าเฉลี่ยผลจับปลาต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายโดยจ้านวนปลา ตามจุดส้ารวจ มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
พบว่าจุดส้ารวจบ้านดอนเปลี่ยนกับจุดส้ารวจบ้านหัวป่าเขียว มีค่าเฉลี่ยผลจับปลาแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วน
ปัจจัยเดือนส้ารวจ พบว่าค่าเฉลี่ยผลจับปลาของทุกเดือนส้ารวจไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาตามขนาดช่องตาข่าย พบว่า
ค่าเฉลี่ยผลจับปลาของข่ายทุกขนาดช่องตา ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยแตกต่างกับ
ข่ายขนาดช่องตาอื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลจับปลาโดยน้้าหนักและจ้านวนตัวต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายที่จับได้ในพรุ
ควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
ค่าเฉลี่ยโดยน้า้ หนัก
ค่าเฉลี่ยโดยจ้านวน
ปัจจัยที่ศึกษา
(ก./พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน)
(ตัว/พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน)
จุดส้ารวจ
ดอนเปลี่ยน
85.46a
2.22a
บางนกวัก
180.91ab
6.51ab
พรุเมย์ไฟ
282.42ab
10.42ab
บางปอ
221.30ab
8.40ab
ย่านแดง
304.84ab
22.48ab
เคร็ง
132.70ab
16.62ab
หัวป่าเขียว
363.09b
25.35b
เดือนส้ารวจ
ธันวาคม 2555
352.36a
18.37ns
เมษายน 2556
109.98b
9.35ns
สิงหาคม 2556
210.82b
11.71ns
ขนาดช่องตาข่าย
20 มิลลิเมตร
24.65b
46.14a
30 มิลลิเมตร
245.16b
15.17b
40 มิลลิเมตร
667.89a
15.65b
55 มิลลิเมตร
94.88b
1.14b
70 มิลลิเมตร
70.27b
0.65b
90 มิลลิเมตร
23.49b
0.10b
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งของแต่ละกลุ่มที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p<0.05)
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2. การเลือกจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย
การเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบว่าสามารถจับปลาได้รวม 30 ชนิด โดยข่ายขนาดช่อง
ตา 30 และ 40 มิลลิเมตร มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้มากสุดเท่ากัน 21 ชนิด รองลงมาคือ ข่ายขนาดช่องตา
20, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้รวม 20, 10, 7 และ 2 ชนิด ตามล้าดับ ชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากที่สุด
คือ ปลาแปบ จ้านวน 1,149 ตัว รองลงมาคือ ปลาตะเพียนทราย ปลาหมอไทย ปลาไส้ตันตาแดง และปลากระดี่หม้อ พบจ้านวน
729, 704, 543 และ 310 ตัว ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2550 พบว่ามีความสอดคล้องกันโดย
หฤษฎ์ (2551) ได้รายงานไว้ว่า ข่ายขนาดช่องตา 30 และ 40 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้มากกว่าข่ายขนาดช่อง
ตาอื่นๆ และสามารถเลือกจับปลาแปบและปลาตะเพียนทรายได้จ้านวนมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ เช่นกัน ส้าหรับชนิดพันธุ์ปลาที่เป็น
องค์ประกอบหลักของข่ายแต่ละขนาดช่องตามีความสอดคล้องกันและพิสัยความยาวของปลาที่สามารถจับของข่ายแต่ละขนาดช่อง
ตาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ถวัลย์ และคณะ (2522) ได้ศึกษาการใช้เครื่องมือข่ายรวบรวมข้อมูลบางประการในด้าน
บริหารการประมง เปรียบเทียบผลการจับต่อ 1 วัน ของเครื่องมือข่ายแต่ละขนาดช่องตา พบว่า ข่ายช่องตา 2.5, 3.0 และ 3.5 ซม.
จับปลาได้มากที่สุด ข่ายขนาด 4.0, 5.0 และ 6.0 ซ.ม. จับปลาได้รองลงมา ขนาด 7.0 ซม. จับได้น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบจาก
การศึกษาครั้งนี้ ปลาที่จับได้จากเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาตั้งแต่ 2.0-4.0 ซม. มีปลารวมทั้งหมด 30 ชนิด ขนาดความยาวตั้งแต่
4.2-27.7 ซม. ข่ายขนาดช่องตาต่้ากว่า 4.0 ซม. จับปลาขนาดเล็กซึ่งก้าลังเจริญเติบโตและยังใช้ประโยชน์ ได้ไม่เต็มที่ ท้าให้ปลา
ขนาดเล็กชนิดต่างๆ ถูกท้าลายไปก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ ส่วนข่ายขนาดช่องตา 4.0, 5.5, 7.0 และ 9.0 ซม. นับว่าเหมาะสมในแง่
เศรษฐกิจและอนุรักษ์
สรุปผลการศึกษา
1. ชนิดพั นธุ์ปลาที่พบในพรุควนเคร็ง รวม 30 ชนิด 13 วงศ์ โดยพบวงศ์ ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่ สุดรวม 10 ชนิ ด
พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งพบชนิดพันธุ์ปลารวม 32 ชนิด 14 วงศ์ และพบวงศ์ปลาตะเพียน มาก
ที่สุด 14 ชนิด
2. พั น ธุ์ ป ลาที่ มี โอกาสพบมากคื อ ปลาไส้ ตั น ตาแดง และปลาหมอไทย โดยมี โอกาสพบร้อ ยละ 71.43 และ 66.67
ตามล้าดับ สอดคล้องกับเมื่อปี พ.ศ.2550
3. การประเมินประสิทธิภาพผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบปริมาณผลจับปลาแสดง
ความชุกชุมของประชากรปลาอยู่ในระดับต่้าเท่ากับ 224.39+98.90 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยมีค่าสูงบริเวณจุด
ส้ารวจบ้านหัวป่าเขียวและบ้านย่านแดง เท่ากับ 363.09+183.06 และ 304.84+323.20 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน
ตามล้าดับ และมีค่าต่้าสุดบริเวณจุดส้ารวจบ้านดอนเปลี่ยนเพียง 85.46+31.91 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ส่วน
ปริมาณผลจับตามเดือนส้ารวจพบมีค่าสูงสุดในเดือนธันวาคม 2555
4. การศึกษาประสิทธิภาพผลจับปลาตามขนาดช่องตาข่ายแสดงให้เห็นว่าประชากรปลาในพรุควนเคร็งจะถูกจับมากที่สุด
ด้วยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 667.89+364.99 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน
โดยภาพรวมสรุปได้ว่าประชากรปลาในพรุควนเคร็งส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดกลางถึงค่อนข้างเล็ก เนื่องจากประชากรปลาส่วนใหญ่จะถูก
เลือกจับได้มากด้วยข่ายขนาดช่องตาตั้งแต่ 40 มิลลิเมตรลงมา
5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายด้วยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนโดยน้้าหนักและ
จ้านวนปลาของปัจจัยที่ศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ จุดส้ารวจ เดือนส้ารวจ และขนาดช่องตาข่าย พบปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยทั้งโดย
น้้าหนักและจ้านวนของทุกปัจจัยศึกษามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ยกเว้นปัจจัยเดือนส้ารวจของผลจับ
ปลาเฉลี่ยโดยจ้านวนไม่มีความแตกต่างกัน
6. การเลือกจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตาในพรุควนเคร็ง พบว่าสามารถเลือกจับปลาได้รวม 30 ชนิด โดยข่าย
ขนาดช่องตา 30 และ 40 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับปลาได้มากสุดเท่ากัน 21 ชนิด ส่วนการเลือกจับปลาตามขนาดความยาว พบว่า
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ข่ ายขนาดช่ องตา 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิ ลลิ เมตร สามารถเลื อกจั บ ปลาที่ มี ช่ วงความยาวระหว่ าง 4.2-17.0, 4.3–22.1,
6.1-27.7, 6.0-30.1, 10.2-30.1 และ 19.5-32.2 เซนติเมตร ตามล้าดับ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่าพรุควนเคร็งมีโครงสร้างประชาคมปลาเป็ นปลาขนาดกลางถึงขนาดเล็ ก ซึ่งพบมากบริเวณ
จุดส้ารวจบ้านย่านแดงในช่วงฤดูฝน (เดือนธันวาคม) ประกอบกับจุดส้ารวจบ้านย่านแดงมีลักษณะเป็นแหล่งต้นน้้าที่มีคลองสาขา
เล็กๆ ไหลมารวมกันหลายสาย จึงเหมาะส้าหรับเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน และเป็นแหล่งอาศัยของปลาขนาดเล็ก
หลายชนิดโดยเฉพาะปลาในกลุ่มปลาเกล็ด ดังนั้นหากสามารถก้าหนดให้บริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์หรือเขตห้ามจับปลาในช่วงฤดู
วางไข่ หรือ หามาตรการเพื่อ ควบคุม การท้ าประมงที่ เหมาะสมได้ จะท้ าให้การบริหารจัดการทรัพยากรปลาในพรุควนเคร็งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น
จากการศึกษาพบชนิดพันธุ์ปลาที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสถานภาพทางการอนุรักษ์สัตว์น้าของประเทศไทย (Vidthayanon,
2005) ซึ่งจัดอยูในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้ สูญพันธุ์ จ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลาตุมและปลาดุกอุย ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จีงควรรวบรวมพันธุ์ปลาเหล่านี้เพื่อน้ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ส้าหรับเพาะขยายพันธุ์เพื่อปล่อยเพิ่มผลผลิต
ในแหล่งน้้า และส่งเสริมให้เกษตรกรน้าไปเลี้ยงต่อไป
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