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สภาวะทรัพยากรสัตวน้ําที่จับไดจากเรืออวนลากคู ขนาด ๑๘-๒๕ เมตร
ในบริเวณอาวไทยตอนบน ป ๒๕๔๕-๒๕๔๗
เสาวมล ภูตีกา
กลุมวิชาการ สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
บทคัดยอ
การศึกษาอัตราการจับ องคประกอบชนิด และขนาดความยาวเหยียด (Total length) ของสัตวน้ํา
ที่จับไดโดยเรือประมงอวนลากคู ขนาด 18-25 เมตร ในบริเวณอาวไทยตอนบน ป 2545-2547 พบวา การลงแรง
ประมงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 125.12 ชม./ลํา/เที่ยว ในป 2545 เปน 134.46 ชม./ลํา/เที่ยว และ 142.42 ชม./ลํา/เที่ยว
ในป 2546 และ ป 2547 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราการจับสัตวน้ําเฉลีย่ ใหผลตรงขามกันคือ มีแนวโนม
ลดลง โดยในป 2545 มีอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยเทากับ 132.592 กก./ชม. ขณะที่ ป 2546 เทากับ 116.484 กก./ชม.
อัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยลดลง 16.108 กก./ชม. หรือรอยละ 12 และเมื่อเทียบอัตราการจับเฉลี่ยระหวางป
2546 กับ ป 2547 ซึ่งมีคาเทากับ 105.039 กก./ชม. พบวาอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยลดลง 11.345 กก./ชม. หรือ
รอยละ 10 สําหรับองคประกอบชนิดของสัตวน้ําเศรษฐกิจพบวา อัตราสวนปลาดีตอปลาเปดโดยประมาณ
เทากับ 58:42 56:44 58:42 ในป 2545 ป 2546 และ ป 2547 ตามลําดับ ชนิดสัตวน้ําเศรษฐกิจทีพ่ บบอยและ
จํานวนมาก ไดแก หมึกกลวย ปลาทรายแดง ปลาตาหวาน ปลาจวด ปลาปากคม ปลาทู-ลัง ปลาสีกนุ เปนตน ใน
สวนปลาเปด ประกอบดวยลูกปลาเศรษฐกิจและปลาเปดแท มีอัตราสวนโดยประมาณเทากับ 70:30 69:31 และ
69:31 ในป 2545 2546 และ 2547 ตามลําดับ สวนขนาดความยาวสัตวน้ําเศรษฐกิจ ไดแก ปลาทรายแดง ปลา
ปากคม ปลาตาหวาน ปลาทู-ลัง พบวา ปลาทรายแดงสวนใหญขนาดความยาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ยกเวน ชนิด
Nemipterus japonicus ที่มีแนวโนมลดลง สวนปลาปากคม ชนิด Saurida undosquamis มีแนวโนมเพิม
่ ขึ้น
ตรงขามกับ S. elongata ที่มีแนวโนมลดลง สําหรับปลาตาหวานขนาดความยาวมีแนวโนมลดลง และปลาทู-ลัง
ความยาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนขนาดความยาวสัตวน้ําเศรษฐกิจในปลาเปด พบปลาปากคมสวนใหญมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น หมึกกะตอย และหมึกกลวย มีขนาดความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตรงขามกับปลาทู-ลัง ที่ความยาวเฉลี่ยลดลง
คําสําคัญ: เรืออวนลากคู อัตราการจับ องคประกอบชนิด อาวไทยตอนบน
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ABSTRACT

Catch rate, species composition and total length of marine resources caught by a
pair trawler (boat length 18-25 meters) during 2002-2004 were investigated from the upper
Gulf of Thailand. The result showed that fishing effort was increasing whereas catch per unit
effort (CPUE) was decreasing. Fishing effort were increased from 125.12 hr/boat/trip in 2002
to 134.46 hr/boat/trip in 2003 and to 142.42 hr/boat/trip in 2004. Mean catch rate in 2002 was
132.592 kg/hr which was decreased to 116.484 kg/hr in 2003 (or 12%) and to 105.039 kg/hr
in 2004 (or 10% from year 2003). The ratio of economic fish and trash fish almost the same
which were 58:42 in 2002, 2004 and 56:44 in 2003. Species composition of economical
marine species were dominated by squid, threadfin bream, bigeye, croacker, lizardfish,
mackerel and scad. Species composition of trash fish were composed of small size economic
fish and true trash fish, the ratios between them were 70:30, 69:31 and 69:31 in 2002-2004,
respectively. The length of economic marine resources such as threadfin bream, most of them
were increased except Nemipterus japonicus, lizardfish: Saurida undosquamis was increasing
whereas S. elongata was decreasing, bigeye was decreasing whereas mackerel was increasing.
The length of small size economic fish in trash fish was found that lizardfish and squid were
increasing whereas mackerel was decreasing.
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