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การศึกษาการประมงปลากะตักในอาวไทย ป 2551 พบเครื่องมือประมง 4 ประเภท คือ เรืออวนครอบ
ปลากะตักประกอบแสงไฟลอขนาดเล็ก เรืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟลอขนาดมากกวา 14 เมตร
เรืออวนลอมจับปลากะตักกลางวัน และเรืออวนลอมจับปลากะตักประกอบแสงไฟลอ โดยมีอัตราการจับสัตว
น้ําเฉลี่ยเทากับ 499.46 1,327.41 1,754.95 และ 2,521.70 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ องคประกอบชนิดสัตวน้ํา
ประกอบดวยปลากะตัก รอยละ 83.92 83.22 87.63 และ 76.96 ตามลําดับ และสัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 16.08
16.78 12.37 และ 23.04 ตามลําดับ โดยชนิดของปลากะตักที่พบมากจากทั้ง 4 เครื่องมือ คือ Encrasicholina
heteroloba E. punctifer และ E. devisi ตามลําดับ ชนิดสัตวน้ําอื่นๆ ที่พบมาก ไดแก ปลาทู-ลัง ปลาทู ปลาลัง
ปลาขางเหลือง ปลาหลังเขียว ปลาแขงไก ปลาทูแขก และปลาสีกุนตาโต โดยปลากะตักและปลาผิวน้ํา
เศรษฐกิจที่จับไดมีความยาวเฉลี่ยขนาดเล็กกวาขนาดที่เริ่มสืบพันธุครั้งแรก และพบวาการทําประมงปลากะตัก
ในอาวไทยมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนําเอาปลาผิวน้ําเศรษฐกิจทั้ง 9 ชนิดมาใชประโยชนกอน
ขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุสูงที่สุดจากเรืออวนลอมจับปลากะตักประกอบแสงไฟลอ เทากับ 7,385.40 บาท/วัน
รองลงมาคือ เรืออวนลอมจับปลากะตักกลางวัน เทากับ 2,621.16 บาท/วัน เรืออวนครอบปลากะตักประกอบ
แสงไฟลอขนาดมากกวา 14 เมตร เทากับ 1,359.38 บาท/วัน และเรืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟลอ
ขนาดเล็กเทากับ 1,027.61 บาท/วัน
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Abstract
Anchovy fisheries in the Gulf of Thailand was studied in 2008. Four fishing gears were found:
anchovy falling net with luring light (small size), anchovy falling net with light luring (size more than 14
m), daytime anchovy purse seine and anchovy purse seine with light luring. Catch rates of those 4 anchovy
fishing gears were 499.46, 1,327.41, 1,754.95 and 2,521.70 kg/day, respectively. The percentages of
anchovies found in the compositions of those 4 fishing gears were 83.92, 83.22, 87.63 and 76.96,
respectively, while those of other fish were 16.08, 16.78, 12.37 and 23.04, respectively. Dominant species
of anchovies were Encrasicholina heteroloba, E. punctifer and E. devisi, while the other fish were
Rastrelliger spp., R. kanagurta, R. brachysoma, Selaroides leptolepis, Sardinella gibbosa, Atule mate,
Megalaspis cordyla, Decapterus maruadsi and Selar crumenophthalmus. Average sizes of anchovies
including the other fish from anchovy fisheries were found smaller than their sizes at first maturity.
Economic loss from anchovy fisheries in the Gulf of Thailand due to the catches of those 9 economically
important fish juveniles was also studied. The maximum loss of 7,385.40 baht/day was found from
anchovy purse seine with light luring, followed by those of daytime anchovy purse seine, anchovy falling
net with light luring (size more than 14 m) and anchovy falling net with light luring (small size) which
were 2,621.16, 1,359.38 and 1,027.61 baht/day, respectively.
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