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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา) เป็ นหน่ วยงานในสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง มี
ภาระกิจทางด้ านการประมงทะเล ทังในด้ านการศึกษา วิจัย การพัฒนา การตรวจสอบรั บรองแหล่ง
ประมง บริ เวณพืนทีอ่ าวไทยตอนล่ าง เพือพัฒนาการประมงให้ มีประสิ ทธิ ภาพและยังยืน อันจะส่ งผล
ต่ อระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมทีดีขึนของชาวประมง รวมถึงการปฏิ บัติภาระกิจอื นๆ ที
ได้ รับมอบหมาย ซึ งในรอบปี
ได้ ดาํ เนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมต่ างๆ จนสําเร็ จลุล่วงดัง
ปรากฎในรายงานประจําปี ฉบับนี
ผลสําเร็จของการปฏิ บัติงานและรายงานฉบับนี เกิดจากความร่ วมมือของเจ้ าหน้ าทีทุก
ฝ่ าย และการเอาใจใส่ อย่างดียิงจากอดีตท่ านผู้อาํ นวยการศูนย์ฯ
(นางสาวไพเราะ กนกลัคนา)
จึ งขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี ขอให้ ความตังใจจริ งในการทํางาน ความขยันหมันเพียร และความรู้ รั ก
สามัคคี จงอยู่ค่ กู ับบุคคลากรของศูนย์ต่อไป และหวังเป็ นอย่ างยิงว่ าผลงานทีปรากฎในรายงานฉบับนี
จะเกิดประโยชน์ กับหน่ วยงานทีเกียวข้อง และผู้ทีสนใจนําไปใช้ ประโยชน์ ต่อไป

(นายวุฒิชยั วังคะฮาต)
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนล่าง ถือกําเนิ ดจากสถานีประมงทะเลสงขลา
ก่อตังขึนเมือปี พ.ศ.
สังกัดกองสํารวจและค้นคว้า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 กรมประมงได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการเพิมผลผลิ ตโปรตีนจากสัตว์นาํ
จึงได้เน้นกิจกรรมเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
ง เช่น กุง้
ทะเล ปลากะพงขาว จึงได้มีการเปลียนชือ “สถานี
ประมงทะเลสงขลา” เป็ น “สถานีประมงจังหวัดสงขลา” ทําให้การพัฒนากิจการด้านประมงทะเลซึง
อยูใ่ นความรับผิดชอบของสถานีประมงสงขลาเดิมถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 กรมประมง
และบริ ษทั เอนไวโรคอน อินเตอร์เนชันแนลจํากัด ทําสัญญาให้สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ ทําหน้าที
ปรึ กษาเพือทําวิจยั การจัดส่ วนราชการ การจัดการและ
ผลการปฏิบตั ิงานของกรมประมง และได้เสนอให้
กรมประมงจัดตังศูนย์พฒั นาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ในปี งบประมาณ 2532
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการเปลียนแปลงโครงสร้าง
ของกรมประมงตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีการ
เปลียนชือใหม่เป็ น “ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเล
อ่าวไทยตอนล่าง”
สถานทีตัง: สํานักงาน เลขที 79/1 ถนนวิเชียรชม ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย์
90000 หมายเลขโทรศัพท์ 074-312595 , โทรสาร 074-312495
บ้ านพักราชการ เลขที / - หมู่ที ตําบลเขารู ปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
. สํารวจ ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจยั ทรัพยากรประมงทะเล การทําประมง แหล่งประมง
และสิ งแวดล้อมทางการประมงทะเล เพือประโยชน์ในการบริ หารและจัดการการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรประมงทะเล อย่างสู งสุ ดและยังยืน
. พัฒนาแหล่งประมง เพือเพิมผลผลิตและฟื นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลไม่ให้อยูใ่ นสภาพเสื อมโทรม
. พัฒนาการจัดการประมงชายฝัง ให้มีการทําประมงอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยไม่ทาํ ลายพันธุ ์
สัตว์นาและสิ
ํ
งแวดล้อมในพืนทีทีรับผิดชอบ
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

พืนทีรับผิดชอบเขตชายฝังทะเลยาว 555 กิโลเมตร บริ เวณ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิ วาส รวมพืนทีทังหมดประมาณ 60,000 ตาราง
กิโลเมตร

รายนามผู้ดํารงตําแหน่ งผู้อาํ นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่ าง จังหวัดสงขลา
ชือ – นามสกุล
ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ง
. นายสมศักดิ ปราโมกข์ชุติมา
พ.ศ. 2531-2540
. นายมณฑล เอียมสอาด
พ.ศ. . นายมาโนช รุ่ งราตรี
พ.ศ. . นางสาวไพเราะ กนกลัคนา
พ.ศ. . นายวุฒิชยั วังคะฮาต
พ.ศ. -ปัจจุบนั
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การแบ่งส่ วนราชการของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ตามลักษณะ
งาน และความรับผิดชอบ ดังนี

นายวุฒิชัย วังคะฮาต
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

นางสุ ปรีญา พันธุรัตน์
หัวหน้ างานธุรการ

นายสมชาย วิบุญพันธ์
หัวหน้ ากลุ่มงานชีวประวัติสัตว์ทะเล

นายอํานวย คงพรหม
หัวหน้ ากลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์
สภาวะทรัพยากรและการประมง

นางสาววราภรณ์ เดชบุญ
หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒนาแหล่งประมง
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

งานธุรการ
มีหน้าทีรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานต่างๆ อันเป็ นส่ วนประกอบ
สําคัญทางด้านบริ หาร ได้แก่ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ-ครุ ภณั ฑ์ งานธุรการทัวไป งานบุคคล งานแผนงาน
และติดตาม
กลุ่มงานสํ ารวจและวิเคราะห์ สภาวะทรัพยากรและการประมง
มีหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทรัพยากรสัตว์นาชนิ
ํ ดที
สําคัญทางเศรษฐกิจในพืนทีทีรับผิดชอบ เพือทราบชนิ ด ขนาด
ปริ มาณความชุกชุม การแพร่ กระจาย อัตราการจับต่อพืนที การ
เปลียนแปลงปริ มาณความชุกชุม
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย
สิ งแวดล้อมทีเกียวข้องกับการประมง ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ
วิจยั โครงสร้างของประชากรเฉพาะแหล่ง การเปลียนแปลง
โครงสร้างประชากร การจําแนกประชากร ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์นาและการประมงในพื
ํ
นทีที
รับผิดชอบ เพือการใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดและยังยืน และเป็ นแนวทางในการบริ หาร
และการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กลุ่มงานชีวประวัติสัตว์ทะเล
มีหน้าทีศึกษา วิจยั ชีววิทยาของสัตว์นาํ ชนิดทีสําคัญทางเศรษฐกิจ
ในพืนทีทีรับผิดชอบรับ เพือทราบขันตอนการพัฒนาจากไข่ ระยะวัยอ่อน
จนถึงขนาดทีเป็ นพ่อแม่พนั ธุ ์ ศึกษาแหล่งวางไข่ ฤดูวางไข่ พฤติกรรมการ
วางไข่ ศึกษา วิเคราะห์ ชนิด ปริ มาณ นิสัยในการกินอาหาร โรค และ
พยาธิ สัตว์นาํ
อันจะเป็ นประโยชน์ในการบริ หารและจัดการการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นาได้
ํ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กลุ่มงานพัฒนาแหล่งประมง
มีหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ วิจยั สภาวะทรัพยากรสัตว์นาและ
ํ
การประมงทะเล ในพืนทีทีรับผิดชอบ ศึกษา ทดลองและพัฒนา
รู ปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ศึกษา สํารวจ และติดตาม
ผ ล ก า ร ป ล่ อ ย สั ต ว์ นํา ช นิ ด ที เ ห ม า ะ ส ม ใ น พื น ที ที
รั บ ผิ ด ช อ บ เพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ และฟื นฟูแหล่ง
ประมงทีเสื อมโทรม ศึกษา วิจยั และส่งเสริ มการจัดการ
ประมงทะเล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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อัตรากําลังข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และอัตราจ้างเหมา ของศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ปี งบประมาณ
มีจาํ นวนทังสิ น อัตรา จําแนกเป็ น
ข้าราชการ อัตรา ลูกจ้างประจํา อัตรา พนักงานราชการ อัตรา และอัตราจ้างเหมา อัตรา
โดยข้าราชการประกอบด้วย นักวิชาการประมง
อัตรา เจ้าพนักงานประมง อัตรา เจ้าหน้าที
บริ หารงานธุรการ อัตรา เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี อัตรา

คน

อัตรากําลังข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ ปี 2550
จําแนกตามภาระกิจ
35
30
25
20
15
10
5
0

32
อัต ราจ้ างเหมา
พนักงานราชการ

19

ลูก จ้ างประจํา
เจ้ าพนัก งานประมง

7

6

1

จนท.การเงินและบัญชี
จบง.ธุรการ
นัก วิชาการ

ผูอ้ ํานวยการศูนย์ฯ

งานธุรการ

กลุ่มงานสํา รวจ

กลุ่มงานชีวประวัต ิ กลุ่มงานพัฒนาแหล่ ง

อัตรากํา ลังพนักงานราชการ ปี 2550 จํา แนกตามกิจกรรม
11

12
10

คน

8

นายท้ายเรือ
9

6

จนท.ธุรการ
จนท.การเงิน
โภชนากร

6

ช่างเครืองยนต์

4

พนักงานผูช้ ่วยประมง

2

จนท.ประมง

0
เพิมผลผลิต สัตว์นาํ

พัฒนาและสํารวจแหล่ งประมง

ตรวจสอบและรับรองคุ ณภาพสัตว์นาํ

นักวิชาการ
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

รับโล่รางวัลประกวดผลงานวิชาการ ประจําปี

สาขาการวิจยั ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรประมง

นําเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการสํานักวิจยั และพัฒนาประมง กรมประมง - กรกฎาคม
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

ก
ค

ข
ง

จ
ช

ฉ
ซ

กิจกรรมพัฒนาสํานักงาน ท่าเทียบเรื อ และบ้านพัก

(ก) ร่ วมถวายพวงมาลา ตุลาคม
(ข) ร่ วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ธันวาคม
(ค) และ (ง) ปล่อย
พันธุ์สัตว์นาํ (จ) และ (ฉ) เก็บข้อมูลสัตว์นาจากท่
ํ
าเทียบเรื อ (ช) และ (ซ) แสดงมุทิตาจิตต่อผูเ้ กษียนอายุราชการ
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

งาน/โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ทีได้รับอนุมตั ิ ทีได้จ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. แผนงาน ส่ งเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม พัฒนาการทําประมงและสํารวจแหล่งประมง

- เงินเดือน
- ค่าตอบแทนข้าราชการระดับ 8
- ค่าครองชีพข้าราชการ
- ค่าจ้างประจํา
- ค่าตอบแทนลูกจ้างประจํา
- ค่าครองชีพลูกจ้างประจํา
- ค่าจ้างพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
- ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง
รวม

4,759,061.00
42,000.00
0.00
1,971,780.00
37,524.00
33,120.00
1,101,840.00
1,203,200.00
184,000.00

4,759,061.00
42,000.00
0.00
1,971,780.00
37,524.00
33,120.00
1,101,840.00
1,202,828.64
183,780.38

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
371.36
219.62
0.00
0.00

9,332,525.00 9,331,934.02

590.98

660,600.00 637,691.00
1,575,600.00 1,573,337.01

22,909.00
2,262.99

2. แผนงาน ส่ งเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม เพิมผลผลิตสัตว์นาํ
- ค่าจ้างพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
- ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง
รวม

90,000.00
947,737.00

90,000.00
946,337.00

0.00
1,400.00

3,273,937.00 3,247,365.01

26,571.99

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

การใช้ จ่ายงบประมาณปี

(ต่อ)

งาน/โครงการ

งบประมาณ
ทีได้รับอนุมตั ิ
(บาท)

3. แผนงาน ส่ งเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม โครงการสํารวจสภาวะการทําประมงใน
พืนทีทะเลสาบสงขลา
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง
รวม
4. แผนงาน ส่ งเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม โครงการพระราชดําริ
- ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง
รวม
5. แผนงาน ส่ งเสริมการผลิตการเกษตร
งาน พัฒนาการประมง
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้า
ประมง
- ค่าจ้างพนักงานราชการ
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
-ค่าสาธารณู ปโภค
-ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง
รวม

งบประมาณ งบประมาณ
ทีได้จ่าย
คงเหลือ
(บาท)

(บาท)

300,000.00

299,579.38

420.62

300,000.00

299,579.38

420.62

400,000.00

399,833.17

166.83

400,000.00

399,833.17

166.83

766,800.00 732,094.00
3,766,200.00 3,756,777.48

34,706.00
9,422.52
0.00

4,533,000.00 4,488,871.48

44,128.52
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

การใช้ จ่ายงบประมาณปี

(ต่อ)

งาน/โครงการ
5. แผนงาน ส่ งเสริมการผลิตการเกษตร (ต่อ)
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
- ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง
รวม
รวมทังสิ น

งบประมาณ
ทีได้รับอนุมตั ิ
(บาท)

งบประมาณ
ทีได้จ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

150,000.00

149,870.13

129.87

150,000.00

149,870.13

129.87

17,989,462.00 17,917,453.19

72,008.81

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

สถานการณ์ ทรัพยากรประมงทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่ าง ปี 2550
กลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์ สภาวะทรัพยากรและการประมง
………………………………………
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ได้ติดตามสถานการณ์ ทรัพยากร
ประมงทะเลบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง (ตอนล่างอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช
สงขลา ปั ตตานี และนราธิ ว าส) ตามนโยบายของสํานัก วิจ ัยและพัฒ นาประมงทะเล กรมประมง
เพื อ ใ ห้ ท ร าบ ถึ งส ภ าพ ก ารณ์
ประเด็ น ปั ญ หา อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด
การตระหนัก ถึงความสู ญเสี ยของ
ทรั พ ยากรที เกิ ด ขึ น หากมิ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ท รัพ ยากรอย่างมีคุณ ค่ า
แล ะขาด ก ารจั ด การที ดี แล ะมี
ประสิ ท ธิ ภาพ โดยดํ า เนิ น การ
สํารวจทรัพ ยากรประมงทะเลด้วย
เครื องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาด
ตาอวนก้น ถุ ง มิ ล ลิ เ มตร และ
อวนคลุ ม ก้ น ถุ ง ขนาดตาอวน 25
มิลลิเมตร
ด้วยเรื อสํารวจ
“ประมง 9” บริ เวณเขตการประมง
7 8 และ 9 (ภาพที แ ละ )
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ มี น าคม
ภาพที แผนทีสํารวจบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง

พฤษภาคม และสิ งหาคม
ทําการลากอวน
ครัง จาก สถานี ระดับ ความลึก นํา - เมตร
พบว่าปริ ม าณการจับ สั ต ว์นําต่อหน่ วยการลงแรง
ประมง (catch per unit effort, CPUE) บริ เวณอ่ า ว
ไ ท ย ต อ น ล่ า ง เฉ ลี ย เท่ ากั บ 29.492 ก ก ./ช ม .
ประกอบด้วยกลุ่ ม ปลาเป็ ดแท้สู งสุ ดร้ อยละ 46.51
รองลงมาคื อ กลุ่ มปลาหน้าดิ น . หมึ ก 19.92
ปลาผิวนํา . สัตว์นําเศรษฐกิจอืนๆ 1.00 ปู 0.69
และกุง้ 0.45 (ภาพที )

ภาพที เรื อสํารวจ “ประมง ” ทีใช้ในการสํารวจ
ตอนล่าง
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

0.203, 0.69%

0.655, 2.22%

13.718, 46.51%

8.612, 29.20%

Pelagic fish
Demersal fish
Shrimps
Cephalopods
Misc. species

0.134, 0.45%
0.295, 1.00%

5.875, 19.92%

True trash fish
Crabs

ภาพที ทรัพยากรสัตว์นาจากเรื
ํ
อสํารวจประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี
เมือพิจารณาองค์ประกอบสัตว์นาที
ํ จับได้ โดยจําแนกตามกลุ่มสัตว์นาํ พบว่า กลุ่ม
ปลาผิวนํา (pelagic fish) มี CPUE เท่ากับ . กิโลกรัม/ชัวโมง อัตราการจับสูงสุ ด 1.393 กิโลกรัม/
ชัวโมง บริ เวณสถานี 345 และตําสุด 0.196 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 371 (ภาพที 4) ปลาผิวนํา
ส่ วนใหญ่ทีพบ คือ วงศ์ปลาสี กุน (Carangidae) ชนิดทีพบมากคือ Carangoides armatus พบมาก
บริ เวณสถานี 321 เท่ากับ 0.375 กิโลกรัม/ชัวโมง และตําสุด 0.013 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 371
(ภาพที 5)

ภาพที กลุ่มปลาผิวนํา

ภาพที ปลาสี กนุ Carangoides armatus

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

กลุ่มปลาหน้าดิน (demersal fish) มี CPUE เท่ากับ 8.612 กิโลกรัม/ชัวโมง อัตราการ
จับสูงสุด 41.422 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 422 และตําสุด 1.650 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี
345 (ภาพที 6)โดยปลาหน้าดินทีพบส่วนใหญ่ คือ วงศ์ปลาแพะ (Mullidae) ชนิดทีพบมากคือ Upeneus
sundaicus เท่ากับ 2.752 กิโลกรัม/ชัวโมง พบมากบริ เวณสถานี 422 เท่ากับ 33.006 กิโลกรัม/ชัวโมง
และตําสุด 0.003 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 201 (ภาพที 7) รองลงมาคือปลาทรายขาว (Scolopsis
taeniopterus) เท่ากับ 1.103 กิโลกรัม/ชัวโมง พบมากบริ เวณสถานี 420 เท่ากับ 5.122 กิโลกรัม/ชัวโมง
และตําสุด 0.004 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 243 (ภาพที 8) ปลาตาโตชนิ ด Priacanthus tayenus
เท่ากับ 0.733 กิโลกรัม/ชัวโมง พบมากบริ เวณสถานี 373 เท่ากับ 5.153 กิโลกรัม/ชัวโมง และตําสุด
0.005 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 371 (ภาพที 9) และ ปลาปากคมชนิ ด Saurida undosquamis
เท่ากับ 0.635 กิโลกรัม/ชัวโมง พบมากบริ เวณสถานี 422 เท่ากับ 2.650 กิโลกรัม/ชัวโมง และตําสุด
0.035 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 319 (ภาพที 10)

ภาพที กลุ่มปลาหน้าดิน

ภาพที ปลาแพะ Upeneus sundaicus
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ภาพที ปลาทรายขาว Scolopsis taeniopterus

ภาพที ปลาตาโต Priacanthus tayenus

ภาพที

ภาพที

ปลาปากคม Saurida undosquamis

กลุ่มหมึก

กลุ่มหมึก (cephalopods) มี CPUE เท่ากับ . กิโลกรัม/ชัวโมง สู งสุด 10.050
กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 345 และตําสุด 2.970 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 319 (ภาพที 11)
โดยหมึกทีพบส่ วนใหญ่ คือ วงศ์ Loliginidae ชนิดทีพบมากคือ Photololigo chinensis บริ เวณสถานี
321 เท่ากับ 6.163 กิโลกรัม/ชัวโมง และตําสุด 0.315 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 243 (ภาพที 12)
รองลงมาคือ P. duvaucelii พบมากบริ เวณสถานี 345 เท่ากับ 6.816 กิโลกรัม/ชัวโมง (ภาพที 13)

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

ภาพที

หมึกกล้วย Photololigo chinensis

ภาพที หมึกกล้วย P. duvaucelii

กลุ่มกุง้ (shrimps) พบเพียงเล็กน้อยเท่านัน มี CPUE เท่ากับ 0.134 กิโลกรัม/ชัวโมง
สู งสุด 0.779 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 243 และตําสุด 0.005 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 371
(ภาพที 14)โดยพบกุง้ ทราย (Metapenaeopsis barbata) สูงสุ ดบริ เวณสถานี 319 เท่ากับ 0.215
กิโลกรัม/ชัวโมง (ภาพที 15)

ภาพที

กลุ่มกุง้

ภาพที กุง้ ทราย Metapenaeopsis barbata
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

กลุ่มปู (crabs) มี CPUE เท่ากับ 0.203 กิโลกรัม/ชัวโมง สู งสุ ด 0.598 กิโลกรัม/ชัวโมง
บริ เวณสถานี 371 และสํารวจไม่พบทีสถานี 296 โดยส่ วนใหญ่จะพบปูลาย (Charybdis cruciata) และ
ปูมา้ (Portunus pelagicus) (ภาพที 16)
กลุ่มสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จอืนๆ (Miscellaneous species) มี CPUE เท่ากับ 0.295 กิโลกรัม/
ชัวโมง ทีพบมากคือกังตักแตน เท่ากับ 0.065 กิโลกรัม/ชัวโมง (ภาพที 17)

ภาพที

กลุ่มปู

ภาพที

กลุ่มสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จอืนๆ

กลุ่มปลาเป็ ดแท้ (true trash fish) มี CPUE เท่ากับ 13.718 กิโลกรัม/ชัวโมง สู งสุ ด
61.748 กิโลกรัม/ชัวโมง สถานี 321 และตําสุด 3.013 กิโลกรัม/ชัวโมง สถานี 345 (ภาพที 18)
องค์ประกอบสัตว์นาที
ํ พบส่วนใหญ่ คือ วงศ์ปลาแป้น (Leiognathidae) โดยสํารวจพบชนิด
Leiognathus bindus มีอตั ราการจับสู งสุ ด เท่ากับ 51.645 กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 321 และ
. กิโลกรัม/ชัวโมง บริ เวณสถานี 296 (ภาพที 19) รองลงมาคือ L. leuciscus อัตราการจับ เท่ากับ
2.408 กิโลกรัม/ชัวโมง พบมากบริ เวณสถานี 321 เท่ากับ 4.335 กิโลกรัม/ชัวโมง และวงศ์ปลาปั กเป้า
มีอตั ราการจับ เท่ากับ 0.605 กิโลกรัม/ชัวโมง
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ภาพที

กลุ่มปลาเป็ ดแท้

ภาพที

ปลาแป้น Leiognathus bindus

จากผลการสํารวจเมือเปรี ยบเทียบกับอัตราการจับสัตว์นาในช่
ํ วงเดียวกันของปี 254749 ซึงมีผลจับเท่ากับ .
. และ . กิโลกรัม/ชัวโมง ตามลําดับ (วิรัตน และณรงค์ศกั ดิ,
2549; วิรัตน และคณะ,
) พบว่ามีแนวโน้มเพิมขึนจากเดิมเล็กน้อย เมือพิจารณาองค์ประกอบสัตว์
นําจากการสํารวจในปี
พบว่า กลุ่มปลาเป็ ดแท้ซึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํามีองค์ประกอบสู งสุ ด
ซึงแตกต่างกับผลการศึกษาในปี
ทีพบว่ากลุ่มปลาหน้าดินจะเป็ นองค์ประกอบของสัตว์นาที
ํ จับ
ได้สูงสุ ด แสดงให้เห็นว่าสัตว์นาที
ํ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มปลาหน้าดิน ถูกใช้ประโยชน์
มาก จนส่งผลให้อตั ราการจับลดลง แต่เป็ นทีน่าสังเกตุวา่ กลุ่มหมึก มีอตั ราการการจับทีเพิมขึนจากปี
การเพิมขึนของอัตราการจับสัตว์นาโดยรวมน่
ํ
าจะมีสาเหตุมาจาก การปรับเปลียนเครื องมือ
ประมงของชาวประมงในระยะ - ปี ทีผ่านมา จากเครื องมืออวนลาก เป็ นเครื องมือทีเลือกจับสัตว์นาํ
(fishing gear selectivity) และมีตน้ ทุนในการทําการประมงตํา เช่น อวนครอบปลากะตักปั นไฟ อวน
ไดน์หมึก ลอบ (ลอบหมึก ปู และปลา) เพิมมากขึน ประกอบกับปัญหาราคานํามันมีราคาสู งอย่าง
ต่อเนือง จนส่งผลให้เรื อประมงบางส่วนปรับเปลียนเครื องมือ และบางส่วนหยุดกิจการหรื อขายเรื อ
รวมถึงกิจกรรมของภาครัฐในการบริ หารจัดการทรัพยากร ควบคู่กบั การฟื นฟูทะเลไทยให้คืนความ
อุดมสมบูรณ์เพิมมากขึน ผลการสํารวจในครังนีแสดงแนวโน้มให้เห็นได้ในระดับหนึงว่า หาก
สามารถควบคุมจํานวนเรื อ
และเครื องมือประมงให้เหมาะสมกับทรัพยากรในแต่ละประเภท
ชาวประมงมีจรรยาบรรณในการทําประมงด้วยความรับผิดชอบ ลดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทียัง
ไม่ได้ขนาดจนเกิดความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจในแต่ละปี อย่างประเมินค่าไม่ได้
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรของภาครัฐและองค์กรชุมชนท้องถินมีประสิ ทธิ ภาพและเดินไปในทิศทางเดียวกัน การฟื น
คืนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย จะสร้างความมันคงทางอาหารของลูกหลานไทยได้
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ความชุกชุมและการแพร่ กระจายของไข่ ปลากะตักและปลากะตักวัยอ่ อน
บริเวณอ่ าวไทยตอนล่ าง
นิรชา สองแก้ว* ธิดารัตน์ คงชัย และอุทิศ โชติธรรมโม
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
ศึกษาความชุ กชุ มและการแพร่ กระจายของไข่ปลากะตักและปลากะตักวัยอ่อน บริ เวณ
อ่าวไทยตอนล่าง ครอบคลุมพืนทีตังแต่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิ วาส โดยใช้ถุงลาก
แพลงก์ตอน ขนาดตา ไมโครเมตร ทําการเก็ บ ตัวอย่างใน สถานี รวม เที ยวเรื อ ในเดื อ น
กุม ภาพัน ธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน ปี
พบไข่ ปลากะตักและปลากะตัก วัยอ่อนมี
ปริ มาณเฉลีย เท่ากับ
ฟอง/นําทะเล ,000 ลบ.ม. และ ตัว/นําทะเล ,000 ลบ.ม. ตามลําดับ
โดยไข่ปลากะตักและปลากะตักวัยอ่อน มีป ริ มาณเฉลียสู งสุ ดในเดื อนกันยายน รองลงมา คือ เดือน
กรกฎาคม กุมภาพันธ์ และพฤษภาคม ไข่ปลากะตักมีความชุกชุมมากทีสุ ดทีระยะห่ างฝัง - ไมล์
ทะเล และที ความลึ ก ของนําทะเล 19-26 ม. ในขณะที ปลากะตัก วัยอ่ อนมี ความชุ กชุ ม มากที สุ ด ที
ระยะห่ างฝั ง >15- ไมล์ทะเล และทีระดับนําความลึก >26-34 ม. สําหรั บความสัม พันธ์ระหว่าง
ปั จจัยสิ งแวดล้อมกับ ความชุ กชุมของไข่ปลากะตักและปลากะตักวัยอ่อน พบว่าความชุกชุมของไข่
ปลากะตักและปลากะตักวัยอ่อนแสดงความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญกับความเค็ม
คําสํ าคัญ : ไข่ปลากะตัก ปลากะตักวัยอ่อน ความชุกชุม การแพร่ กระจาย อ่าวไทยตอนล่าง
*ผูร้ ับผิดชอบ: ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail: sniracha@hotmail.com
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Technical paper No. 1/2550

Abundance and Distribution of Anchovy Eggs and Larvae
in Southern Gulf of Thailand
Niracha Songkaew*, Tidarat Kongchai and Utit Chotithammo
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Abstract
Study on abundance and distribution of anchovy eggs and larvae in southern
Gulf of Thailand was carried out in Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Pattani and
Narathiwat Provinces in February, May, July and September 2001. Samples were collected
from 21 stations by 330 um plankton net. The abundances of anchovy eggs and larvae
were 451 eggs/1,000 m3 of sea water and 282 larvae/ 1,000 m3 of sea water, respectively.
The highest peak of those abundances were found in September followed by July,
February and May. Anchovy eggs were found the most in 1-15 nm zone with 19-26 m depth,
while the most of its larvae was in >15-30 nm with >26-34 m depth. Abundances of anchovy eggs
and anchovy larvae were significantly related to salinity.

Key words : Anchovy eggs, anchovy larvae, abundance, distribution, southern Gulf of
Thailand
*Corresponding author: 79/1 Wichianchom Rd., Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
e-mail : sniracha@hotmail.com
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ชีววิทยาบางประการของปลาทรายแดงโม่ง (Nemipterus hexodon)
บริเวณอ่ าวไทยตอนล่ าง
ธเนศ ศรีถกล* สมชาย วิบุญพันธ์ และ ทรงฤทธิ โชติธรรมโม
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
เก็ บ ตั ว อย่ า งปลาทรายแดงโม่ ง Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824) จาก
ท่าเทียบเรื อประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างในจังหวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา และปั ตตานี ระหว่าง
เดื อ นธัน วาคม พ.ศ.
ถึ ง กัน ยายน พ.ศ.
จากเครื องมื อ ประมงอวนลากคู่ เพื อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับนําหนักตัว และความยาวเหยียดกับความยาวมาตรฐาน ฤดู
วางไข่ ขนาดที เริ มสื บพันธุ์ได้ และอัตราส่ วนเพศผูต้ ่อเพศเมีย พบว่าปลาทรายแดงจํานวน , ตัว
มีช่วงความยาวเหยียด . - . (22.9±0.06) เซนติเมตร เป็ นปลาเพศผู ้ ตัว ช่วงความยาวเหยียด
12.4-29.3 (24.0±0.09) เซนติ เ มตร และปลาเพศเมี ย , ตัว ช่ ว งความยาวเหยี ย ด 11.1-29.4
(22.1±0.08) เซนติเมตร มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับนําหนักตัวของปลารวมเพศ
เพศผู ้ และเพศเมี ย เท่ ากับ W=0.0135TL3.0112 W=0.0148TL2.9810 และ W=0.0125TL3.0353 ตามลํา ดับ
สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับความยาวมาตรฐานเท่ากับ TL=1.9164+1.1702SL
TL=2.3280+1.1511SL และ TL=1.8622+1.1713 SL ตามลําดับ ปลาทรายแดงโม่งสามารถวางไข่ได้
ตลอดปี มีช่วงวางไข่มาก ช่วง คือ เดื อนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
ขนาดความยาวเหยียดเฉลียทีเริ มสืบพันธุ์ได้ เท่ากับ . เซนติเมตร และมีอตั ราส่ วนเพศผูต้ ่อเพศเมีย
โดยรวม เท่ากับ :1.46
คําสํ าคัญ : ชีววิทยา ปลาทรายแดงโม่ง อ่าวไทยตอนล่าง
________________
*ผูร้ ับผิดชอบ : ทีอยู่ ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : sthanate@gmail.com
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Technical paper No. 5/2550

Some Biological Aspects of Ornate Threadfin Bream
(Nemipterus hexodon) in the Southern Gulf of Thailand
Thanate Sritakon* Somchai Vibunpant and Songrit Chotithammo
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Abstract

Specimens of ornate threadfin bream, Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824), were
sampled during December 2003 - September 2005 from pair-trawlers landed at the fishing ports in
the lower southern Gulf of Thailand mainly in Nakorn Si Thammarat, Songkhla and Pattani
Provinces. The relationships between total length and body weight, total length and standard length,
spawning seasons, size at first maturation and sex ratio were analyzed. It was found that the total
2,006 ornate threadfin breams showed their total length of 11.1-29.4 cm (22.9±0.06 cm). There were
817 males sized 12.7-29.3 cmTL (24.0±0.09 cmTL) and 1,189 females sized 11.1-29.4 cmTL
(22.1±0.08 cmTL). Relationships between total length and weight in both sexes was
W=0.0135TL3.0112, in males was W=0.0148TL2.9810, and in female was W=0.0125TL3.0353.
Relationships between total length and standard length in both sexes was TL=1.9164+1.1702SL, in
males was TL=2.3280+1.1511SL and in females was TL=1.8622+1.1713SL. The ornate threadfin
bream were year-round spawners with 2 peaks in February - May and September - November.
Average length at first maturation was 18.77 cmTL. Sex ratio of male to female was 1:1.46.
Keywords : biology, ornate threadfin bream, Nemipterus hexodon, southern Gulf of Thailand
___________
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000
e-mail : sthanate@gmail.com
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สภาวะทรัพยากรสัตว์ นําในอ่าวไทยและฝังทะเลอันดามัน
จากเรื ออวนลากพาณิชย์
อํานวย คงพรหม๑* รัตนาวลี พลูสวัสดิ๒ สุ วรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล๑ อุดมสิ น อักษรผอบ๓
สิ ชล หอยมุข๔ กําพล ลอยชื น๔ มนตรี สุ มณฑา๔ และ สุ ภัทร ศรีพันธุ์ไพบูลย์ ๕
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
๓
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
๔
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลฝังอันดามัน (ภูเก็ต)
๕
สํานักงานประมงจังหวัดสกลนคร
๑

๒

บทคัดย่อ
ศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์นาในอ่
ํ าวไทยและฝังทะเลอันดามันจากเรื ออวนลากพาณิ ชย์
โดยเก็บข้อมูลจากเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคู่ บริ เวณท่าเทียบเรื อใน
เขตจังหวัดชายฝังอ่าวไทยและฝังทะเลอันดามัน จํานวน จังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึง
กั น ยายน
พบว่ า เรื ออวนลากแผ่น ตะเฆ่ ข นาดเล็ ก ทางฝั งอ่ า วไทย มี แ หล่ งทํา การประมง
ครอบคลุมพืนทีระดับความลึก - เมตร ทางฝังทะเลอันดามันทําการประมงครอบคลุมพืนทีระดับ
ความลึ ก - เมตร เรื อ อวนลากแผ่ น ตะเฆ่ ข นาดกลางทางฝั งอ่ าวไทย มี แ หล่ ง ทําการประมง
ครอบคลุมพืนทีระดับความลึก - เมตร ทางฝังทะเลอันดามันทําการประมงครอบคลุมพืนทีระดับ
ความลึก - เมตร โดยเรื อทังสองฝังมีก ารขยายแหล่งประมงออกไปไกลฝั งในระดับ ความลึ ก
มากขึนจากอดีต สําหรับเรื ออวนลากคู่ในอ่าวไทยมีแหล่งทําการประมงครอบคลุมพืนทีระดับความลึก
ตังแต่ 18-60 เมตร โดยมี การทําประมงหนาแน่นที ระดับความลึก 40-50 เมตร สําหรับเรื ออวนลากคู่ทาง
ฝั งทะเลอันดามัน ทําการประมงหนาแน่ นบริ เวณชายแดนไทย - พม่ า บริ เวณเกาะต่ างๆ หน้าจังหวัด
ระนอง พังงา กระบี ตรัง และสตูล ระดับความลึกนํา - เมตร โดยทีเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคู่ในอ่าวไทยมีอัตราการจับเฉลียเท่ากับ .
. และ .
กก./ชม. ตามลํา ดับ โดยผลจับ ของเรื อ อวนลากแผ่น ตะเฆ่ ข นาดเล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคู่
ประกอบด้วยสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จร้อยละ .
. และ . ตามลําดับ ปลาเป็ ดร้อยละ . 1 49.08
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และ . ตามลําดับ โดยส่ วนของปลาเป็ ดประกอบด้วยลูกสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จร้อยละ 33.62 30.65 และ
47.77 ตามลําดับ ปลาเป็ ดแท้ร้อยละ 66.38 69.35 และ 52.23 ตามลําดับ สําหรับทางฝั งทะเลอันดามันมี
อัตราการจับเฉลียเท่ากับ .
. และ . กก./ชม. ตามลําดับ ผลจับประกอบด้วยสัตว์นาํ
เศรษฐกิจร้อยละ . . และ . ตามลําดับ ปลาเป็ ดร้อยละ 69.53 . และ . ตามลําดับ
โดยส่ วนของปลาเป็ ดประกอบด้วยลูกสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จร้อยละ .
. และ . ตามลําดับ
และปลาเป็ ดแท้ร้อยละ 33.73 39.78 และ24.15 ตามลําดับ
สัตว์นาหน้
ํ าดินในกลุ่มสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จจากผลจับของเครื องมืออวนลากแต่ละประเภททัง
สองฝัง มีความยาวเฉลียมากกว่าสัตว์นาชนิ
ํ ดเดียวกันในกลุ่มปลาเป็ ดอย่างชัดเจน และโดยส่ วนใหญ่
สัตว์นาหน้
ํ าดินชนิดเดียวกันจากผลจับของเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก มีความยาวเฉลี ยน้อยกว่าที
จับ ได้จ ากเครื องมื ออวนลากแผ่น ตะเฆ่ข นาดกลาง และอวนลากคู่ ในขณะที สั ต ว์นําหน้า ดิน ชนิ ด
เดียวกันจากเครื องมือประมงประเภทเดียวกันในแต่ละพืนทีมีขนาดใกล้เคียงกัน
คําสํ าคัญ : ทรัพยากรสัตว์นาํ อ่าวไทย ทะเลอันดามัน อวนลากพาณิ ชย์
* ผูร้ ับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : akongprom@yahoo.com
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Technical paper No. 8/2550

Status of Marine Resources from Commercial Trawlers in the Gulf of
Thailand and Andaman Sea
Amnuay Kongprom1* Rattanawalee Phoonsawat2 Suwantana Tossapornpitakkul1
Udomsin Augsornpa-ob3 Sichon Hoimuk4 Kumpon Loychuen4 Montri Sumontha4
and Supat Sripanpaibool5
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)
3
Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center
4
Andaman Sea Marine Fisheries Research and Development Center (Phuket)
5
Sakhonnakon Provincial Fisheries Office
1

2

Abstract
Study on status of marine resources caught by commercial trawlers in the Gulf of
Thailand and the Andaman Sea was conducted by collecting data from small otter board trawlers,
medium otter board trawlers and paired trawlers at fishing ports of 16 provinces along the Gulf of
Thailand and the Andaman Sea during November 2003 - September 2005. The results showed that
the fishing ground of small otter board trawlers was 10-30 meters in depth of the Gulf of Thailand
and 10-50 meters in depth of the Andaman Sea. For medium otter board trawlers, the fishing ground
was 10-70 meters in depth of the Gulf of Thailand and 15-100 meters in depth of the Andaman Sea.
The fishing grounds of both types of trawlers were deeper than they were in the past. The fishing
ground of paired trawlers in the Gulf of Thailand was 18-60 meters in depth, which was dense in 4050 meter depth zone. For paired trawlers in the Andaman Sea, they densely operated in the areas of
Thai-Myanmar border and the islands located in Ranong, Phang-nga, Krabi, Trang and Satun
Province, which were 20-80 meters in depth. In the Gulf of Thailand, the average catch per unit
effort of small otter board trawlers, medium otter board trawlers and paired trawlers was 23.642,
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35.431 and 155.045 kg/hr, respectively. They caught 49.99%, 50.92% and 63.92% of economic
marine species, respectively and 50.01%, 49.08% and 36.08% of trash fish, respectively. The
compositions of trash fish were 33.62%, 30.65% and 47.77% of young economic marine species,
respectively and 66.38%, 69.35% and 52.23% of true trash fish, respectively. In the Andaman Sea,
the average catch per unit effort of small otter board trawlers, medium otter board trawlers and
paired trawlers was 35.528, 57.652 and 103.461 kg/hr, respectively. They caught 30.47%, 41.47%
and 28.06% of economic marine species, respectively and 69.53%, 58.53% and 71.94% of trash
fish, respectively. The compositions of trash fish were 66.27%, 60.22% and 75.85% of young
economic marine species, respectively and 33.73%, 39.78% and 24.15% of true trash fish,
respectively.
The size of demersal species in economic marine resource group was apparently
bigger than the size of same species in trash fish group for all type of trawlers operating in the two
coasts. The size of demersal species caught by small otter board trawlers was smaller than the size
of same species caught by medium otter board trawlers and paired trawlers, while the size of same
demersal species caught by same type of trawlers was similar among areas.
Key words : marine resources, Gulf of Thailand, Andaman Sea, commercial trawlers
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000
e-mail : akongprom@yahoo.com
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คุณภาพนําและทรัพยากรสัตว์ นําบริเวณอ่ าวไทยตอนล่าง
ณรงค์ ศักดิ คงชัย* และ วิรัตน สนิทมัจโร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
การสํารวจคุณภาพนําและทรัพยากรสัตว์นาบริ
ํ เวณอ่าวไทยตอนล่าง จํานวน
สถานี
ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม ปี 254 แบ่งเป็ นเขตสํารวจ 3 เขต คือ เขตที
ตังแต่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ถึงอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช เขตที ตังแต่อาํ เภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถึงอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเขตที ตังแต่อาํ เภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ถึง
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการสํารวจพบว่า ความลึกนํามีค่าอยูใ่ นช่วง 10.0-48.9 เมตร ความ
โปร่ งแสงมีค่าอยูใ่ นช่วง 1.5-25.5 เมตร อุณหภูมินามี
ํ ค่าอยูใ่ นช่วง 27.2-31. องศาเซลเซียส ความเค็ม
มีค่าอยูใ่ นช่วง . - . ส่วนต่อพันส่ วน ความเป็ นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.97-8. ออกซิเจนที
ละลายในนํามีค่าอยู่ในช่วง . - . มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทังหมดมีค่าอยูใ่ นช่วง 11.4-41.2
มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนํามีค่าอยูใ่ นช่วง - เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรท์มีค่าตํามากวัด
ไม่ได้จนถึง 0.012 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.170 มิลลิกรัมต่อลิตร
แอมโมเนียมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.048 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง
0.193 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มปัจจัยคุณภาพนําเชิงพืนที จัดได้ 5 กลุ่ม คือ
กลุ่มที1 บริ เวณตังแต่เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ถึงอําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา กลุ่มที 2
บริ เวณตังแต่อาํ เภอระโนด จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส กลุ่มที 3 `บริ เวณปากอ่าว
นครศรี ธรรมราช กลุ่มที 4 บริ เวณอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกลุ่มที 5 บริ เวณห่างฝังของ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช การจัดกลุ่มปั จจัยคุณภาพนําเชิงเวลา จัดได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แรก เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มทีสอง เดือนมีนาคม กลุ่มทีสาม เดือนสิ งหาคม และกลุ่มทีสี เดือน
พฤษภาคม พบทรัพยากรสัตว์นาทั
ํ งหมด ชนิด ทีพบมาก 5 ชนิด คือ ปลาแป้นชนิด Leiognathus
splendens หมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii ปลาแป้นชนิด L. bindus หมึ ก กล้ว ยชนิ ด P.
chinensis และปลาแป้ น ชนิ ด L. leuciscus พบร้อยละ .
.
.
. และ .
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ตามลําดับ ผลการจัดกลุ่มทรัพยากรสัตว์นาพบว่
ํ
าการจัดกลุ่มเชิงพืนที จัดได้ กลุ่ม คือ กลุ่มทีหนึง
บริ เวณใกล้ฝังของอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุ่มทีสอง บริ เวณใกล้ฝังตังแต่เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ถึงอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช กลุ่มทีสาม บริ เวณใกล้ฝังตังแต่อาํ เภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี กลุ่มทีสี บริ เวณห่างฝังตังแต่อาํ เภอขนอม ถึงอําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช กลุ่มทีห้า เป็ นกลุ่มใหญ่ทีสุด บริ เวณห่างฝังตังแต่อาํ เภอปากพนัง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส และกลุ่มทีหก บริ เวณใกล้ฝังตังแต่อาํ เภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถึงอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา การจัดกลุ่มทรัพยากรสัตว์นาเชิ
ํ ง
เวลาแบ่งได้ กลุ่ม คือ กลุ่มทีหนึงเดือนกุมภาพันธ์ และกลุ่มทีสองเดือนมีนาคม พฤษภาคม และ
สิ งหาคม
คําสํ าคัญ : ทรัพยากรสัตว์นาํ คุณภาพนํา อ่าวไทยตอนล่าง
*ผูร้ ับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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Technical paper No. 9/2550

Water Quality and Marine Resources
in the Southern Gulf of Thailand
Narongsak Khongchai * and Wirat Sanitmajjaro
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Abstract
Investigation on water quality and marine resources from 23 stations of Southern Gulf
of Thailand was conducted monthly in February, March, May and August 2006. Sampling zone was
grouped into 3 areas i.e. area VII: Samui Island, Surat Thani Province - Tasala District, Nakhon Sri
Thammarat Province, area VIII: Tasala District, Nakhon Sri Thammarat Province - Sathing Phra
District, Songkhla Province, area IX: Sathing Phra District, Songkhla Province - Takbai District,
Narathiwat Province. The results was as follows: water depth was 10.0-48.9 meter, water
transparency was 1.5-25.5 meter, temperature was 27.2-31.8 oC, salinity was 31.1-34.1 ppt., pH
was 7.97-8.38, dissolved oxygen was 5.18-7.95 mg/l, total suspended solid was 11.4-41.2 mg/l,
current speed was 0-820 cm/sec, nitrite was ND-0.012 mg/l, nitrate was ND-0.170 mg/l,
ammonia was ND-0.048 mg/l and phosphates was ND-0.193 mg/l. From PCA analysis,
water quality factors could be classified into 5 groups by area i.e. group 1: nearshore and
offshore areas from Samui Island, Surat Thani Province to Singhanakorn District, Songkhla
Province group 2: nearshore and offshore areas from Ranod District, Songkhla Province to
Takbai District, Narathiwat Province group 3: mouth of Nakhon Sri Thammarat bay group 4:
nearshore area around Sathing Phra District, Songkhla Province and group 5: offshore area around
Pak Phanang District, Nakhon Sri Thammarat Province. Four groups were categorized by time:
group 1 was February, group 2 was March, group 3 was August and group 4 was May. There
were 134 species of marine resources, of which Leiognathus spendens, Photololigo
duvaucelii, L. bindus, P. chinensis and L. leuciscus was predominant with 11.60 % 11.39 %
10.69 % 8.63 % and 5.32 % of the total catch, respectively. Fish assemblage were identified by
Cluster and MDS analysis into 6 groups by area i.e. group 1: nearshore area around Chana District,
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Songkhla Province, group 2: nearshore area from Samui Island, Surat Thani Province to Tasala
District, Nakhon Sri Thammarat Province, group 3: nearshore area from Sathing Phra District,
Songkhla Province to Sai Buri District, Pattani Province, group 4: offshore area from Kanom
District to Pak Phanang District, Nakhon Sri Thammarat Province, group 5: offshore area from Pak
Phanang District, Nakhon Sri Thammarat Province to Takbai District, Narathiwat Province and
group 6: nearshore area from Hua Sai District, Nakhon Sri Thammarat Province to Ranod District,
Songkhla Province. Two temporal groups were also classified: group 1 was February whereas group
2 were March, May and August.

Keywords : marine resources, water quality, southern Gulf of Thailand
*Corresponding author : 79/1, Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com

รายงานประจําปี ๒๕๕๐

33

ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

เอกสารวิชาการฉบับที 12/2550

ทรัพยากรสัตว์ นําจากเรื อสํารวจประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่ าง ปี
วิรัตน สนิทมัจโร* อํานวย คงพรหม ณรงค์ ศักดิ คงชัย และ กิงกาญจน์ วิบุญพันธ์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
ศึกษาทรัพยากรสัตว์นาบริ
ํ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ครอบคลุมพืนทีตังแต่อาํ เภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จนถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ด้วยเครื องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวน
ก้นถุง มิลลิเมตร และอวนคลุมก้นถุงขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร โดยเรื อสํารวจประมง 9 ในเดือน
กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 9 ทําการลากอวน ครัง จาก สถานี ระดับความ
ลึกนํา - เมตร ผลวิเคราะห์อตั ราการจับสัตว์นารวมจากอวนก้
ํ
นถุง และอวนคลุมก้นถุง พบว่ามี
อัตราการจับสัตว์นาทั
ํ งหมดเฉลียเท่ากับ 26.234 กก./ชม. ประกอบด้วยกลุ่มปลาหน้าดินสู งสุ ดร้อยละ
40.36 รองลงมาคือ กลุ่มปลาเป็ ดแท้ 39.27 ปลาหมึก 15.11 สัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จอืนๆ 1.64 ปู 1.59 ปลาผิวนํา
1.54 และกุง้ 0.49 โดยทีอัตราการจับสัตว์นาทั
ํ งหมด บริ เวณอําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา ถึง อําเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส และบริ เวณอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถึง อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา มีค่าสู งกว่าบริ เวณตอนล่างเกาะสมุย ถึง อําเภอปากพนัง อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) ในขณะทีอัตรา
การจับสัตว์นาทั
ํ งหมด และของกลุ่มสัตว์นาในแต่
ํ
ละเดือนมีค่าแตกต่างกัน อย่างไม่ มีน ัยสํา คัญ เมื อ
เปรี ยบเทียบอัตราการจับ ตามระดับความลึกพบว่า กลุ่ม ปลาผิ วนํา ปลาหน้าดิน ปลาหมึก ปู และ
สัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จอืนๆ มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
การแพร่ ก ระจายของสัตว์นาบริ
ํ เ วณอ่าวไทยตอนล่า ง พบสัตว์นาทั
ํ งหมดมี อัต ราการ
จับ เฉลี ยรายสถานี อยู่ในช่ว ง 8.412-82.085 กก./ชม.
มีอ ัตราการจับ สู งบริ เวณหน้า อําเภอ
สิ งหนคร ถึง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา บริ เวณตอนเหนือของแหลมตาชี จังหวัดปัตตานี ส่ วนกลุ่มสัตว์
นําทีมีอตั ราการจับสูงได้แก่ กลุ่มปลาหน้าดิน มีอตั ราการจับอยูใ่ นช่วง 1.318-43.238 กก./ชม. พบอัตรา
การจับสู งบริ เวณเกาะกระ บริ เวณหน้าอําเภอสทิงพระ ถึง อําเภอตากใบ กลุ่มปลาเป็ ดแท้และปลาหมึก
พบแพร่ กระจายโดยทัวไปทุกสถานี มีอตั ราการจับอยูใ่ นช่วง . - . และ 1.798-7.504 กก./ชม.
ตามลําดับ
ความยาวเฉลียของสัตว์นากลุ
ํ ม่ ปลาหน้าดินทีจับได้ในอวนก้นถุงมากกว่าสัตว์นาชนิ
ํ ด
เดียวกันในอวนคลุมก้นถุงอย่างชัดเจน เช่น ปลาปากคม (Saurida elongata) ปากคมหางจุด
(S.undosquamis) ปลาตาหวาน (Priacanthus tayenus) ปลาสร้อยนกเขา (Diagramma pictum) ปลา
ทรายแดง (Nemipterus mesoprion) และปลาทรายขาว (Scolopsis taeniopterus) มีสัตว์นาหลุ
ํ ดลอด
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จากอวนก้นถุงขนาดตาอวน 40 มิลลิเมตร ไปสู่อวนคลุมก้นถุงขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร เท่ากับ .
กก./ชม. คิดเป็ นร้อยละ 39.29 ของปริ มาณการจับสัตว์นาทั
ํ งหมด
คําสํ าคัญ : ทรัพยากรสัตว์นาํ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อ่าวไทยตอนล่าง
* ผู้รับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : wiratanas@yahoo.com
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Technical paper No. 12/2550

Marine Resources Caught by Fishery Research Vessel
in the Southern Gulf of Thailand, 2006
Wirat Sanitmajjaro* Amnuay Kongprom Narongsak Khongchai and Kingkan Vibunpant
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)

Abstract
Study on marine resources in the Southern Gulf of Thailand covering the area from Ko
Samui District, Surat Thani Province to Takbai District, Narathiwat Province, was carried out by
fishery research vessel Pramong 9, which was otter board trawler with 40 mm mesh size of cod-end
net and 25 mm mesh size of cover net. The 82 successful hauls were conducted in February, March,
May and August 2006 at 23 stations covering the 15-49 meter depth zone. The overall average catch
per unit effort (CPUE) was 26.234 kg/hr. The catch composition of marine resources consisted of
demersal fish 40.36%, true trash fish 39.27%, cephalopods 15.11%, miscellaneous species 1.64%,
crabs 1.59%, pelagic fish 1.54%, and shrimps 0.49%. The CPUE obtained in the area from
Singhanakorn District, Songkhla Province to Takbai District, Narathiwat Province and in the area
from Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province to Satingpra District, Songkhla Province
was significantly higher than the CPUE obtained in the area from the south of Koh Samui District,
Surat Thani Province to Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province (p<0.05). The overall
CPUE of marine resources was not significantly different by month, as same as the CPUE of each
group of marine resources, while the CPUE of pelagic fish, demersal fish, cephalopods, crabs, and
miscellaneous species was significantly different by water depth (p<0.05).
Considering the distribution of marine resources in the southern Gulf of Thailand, it
was found that the overall catch rate by station was 8.412-82.085 kg/hr. The high catch rate was
obtained in the area from Singhanakorn District to Thepa District, Songkhla Province and the north
of Ta Chee Cape, Pattani Province. Demersal fish was found in high catch rate (1.318-43.238
kg/hr), particularly in the area from Koh Kra, Satingpra District, Songkhla Province to Takbai
District, Narathiwat Province. True trash fish and cephalopods were generally caught at all stations
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with 2.419-41.558 and 1.798-7.504 kg/hr, respectively. The average length of demersal species
found in cod-end net was apparently longer than the length of the same species found in cover net,
for instances, Saurida elongata, S. undosquamis, Priacanthus tayenus, Diagramma pictum,
Nemipterus mesoprion and Scolopsis taeniopterus. The marine species passing through 40 mm
mesh size of cod-end net to 25 mm mesh size of cover net was found at 10.308 kg/hr or 39.29% of
total catch rate.
Key words : marine resources, otter board trawl, the southern Gulf of Thailand
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla Province 90000
e-mail : wiratanas@yahoo.com
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Sustainable Management of Pelagic Fisheries in
the South China Sea Region1
Pakjuta Khemakorn
Southern Marine Fisheries Research and Development Center
ABSTRACT
The South China Sea (SCS) is one of the most important and abundant commercial
fisheries areas in the world. Fisheries play a critical role in the food security and the economies of
the States in the SCS region. Many of the pelagic fish stocks in this area are straddling fish stocks.
In principle, no single State owns these common pool resources, which renders fisheries
management in the region very difficult. The fishing capacity in the SCS is in excess, and the
fishery resources are in a severe state of overexploitation. Thus, it is imperative for the pelagic fish
stocks in the SCS to be managed at a regional level. However, disputes over fisheries resources in
the region have made it more difficult to jointly manage such resources in a sustainable manner. The
paper examines the geo-political situation in the SCS region, analyses the pelagic fisheries profile
and sustainable management of pelagic fisheries in the area, as well as proposes solutions to achieve
the sustainable management of such fisheries in the SCS region. It is maintained that fisheries
management in the SCS region must focus on both the dynamics of the fisheries resources and
address issues relating to other aspects of fisheries management including the resolution of
delimitation problems. The conservation and management approaches under the Law of the Sea
Convention, and other related international instruments, also play a significant role towards the
sustainable management of pelagic fisheries in the SCS region.

http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/khemakorn/khemakor
n_page.pdf
1
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รหัสทะเบียนวิจยั

แผนทีทางทะเลแสดงการปนเปื อนของโลหะหนักในแหล่งประมง
บริเวณอ่าวไทยตอนล่ าง
สมชาย วิบุญพันธ์ * ณรงค์ศักดิ คงชัย ทรงฤทธิ โชติธรรมโม และ สุ ภาพร ชุมภูวรณ์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
การจัด ทําแผนที ทางทะเลแสดงการปนเปื อนของโลหะหนัก ในแหล่ ง ประมง เป็ น
การศึ กษาการปนเปื อนของโลหะหนัก 4 ชนิ ด คือ แคดเมียม ตะกัว ทองแดง และเหล็ก ในนําทะเล
และสัตว์นาํ 7 ชนิด ได้แก่ หมึกกล้วย หมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง ปลาทรายแดง กุง้ แชบ๊วย และ
ปลาหลัง เขียว ที สุ่ ม เก็บ จากเรื อสํารวจประมง ด้วยเครื องมื ออวนลากแผ่ นตะเฆ่ ในแหล่งประมง
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี 38-2544 ในนําทะเลพบว่าการปนเปื อนของแคดเมียม ตะกัว
ทองแดง และเหล็ ก มี ค่ า ความเข้ม ข้น <0.0004 <0.0086 <0.0040 และ < 0.0052 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร
ตามลําดับ ซึ งตํากว่าค่ามาตรฐานคุณภาพนําทะเลทีกําหนดไว้ไม่เกิน . 5 0.050 0.050 และ 0.300
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ในสัตว์นาพบว่
ํ
าหมึกสาย มีความเข้มข้นของแคดเมียม ตะกัว และทองแดง
เฉลียมากสุ ด เท่ากับ 1.653, 0.237, และ . ไมโครกรัม/กรัม ตามลําดับ และปลาหลังเขียว มีความ
เข้มข้นของเหล็กเฉลียมากทีสุ ด เท่ากับ . ไมโครกรัมต่อกรัม สัตว์นาตั
ํ วอืนๆ มีการปนเปื อนจาก
โลหะหนักเฉลียน้อยกว่าสัตว์นาที
ํ กล่าวมาแล้วข้างต้น สําหรับสถานะภาพการปนเปื อนโลหะหนักใน
แหล่งประมงนัน คุณภาพนําทะเลมีสภาพปกติธรรมชาติ ในสัตว์นาพบว่
ํ
า หมึกสาย หมึกกระดอง และ
กุง้ แชบ๊วย มีการปนเปื อนสู งกว่า หมึกกล้วย หมึกหอม ปลาทรายแดง และปลาหลังเขียว ทังหมดมีค่า
ตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย และค่ามาตรฐานของ Codex การบริ โภค
สั ตว์นําในแหล่ ง ประมงบริ เวณอ่า วไทยตอนล่า ง ยังมี ค วามปลอดภัย จากโลหะหนัก ดัง กล่ าวต่ อ
ผูบ้ ริ โภค
คําสํ าคัญ :โลหะหนัก อ่าวไทยตอนล่าง
*ผูร้ ับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : somchaivib@yahoo.com
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Mapping of Heavy Metal Contamination in Marine Fishing Ground
of the Southern Gulf of Thailand
Somchai Vibunpant* Narongsak Khongchai Songrit Chotithammo
and Supaporn Chumpuvorn
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Abstract
The mapping in marine fishing ground. Study on heavy metal contamination of sea
water and some marine animal were cadmium (Cd), lead (Pb), copper (Cu) and iron (Fe), some
marine organisms such as Photololigo spp., Sepioteuthis lessoniana, Octopus spp., Sepia spp., Penaeus
merguiensis, Nemipterus hexodon and Sardinella spp. The samples were collected by bottom otter-board
trawl in fishing grounds of the southern gulf of Thailand, during 1995-2001. The result showed values
distribution contaminate of heavy metals and plot latitude-longitude in mapping. The concentration of
Cd, Pb, Cu and Fe in sea water were found lower than contamination standard limited level of sea water
in Thailand lower than were 0.005, 0.050, 0.050 and 0.300 mg/l respectively. The average
concentrations highest of Cd, Pb and Cu found that in Octopus spp. were 1.653, 0.237, and 15.522
ug/g respectively. The average concentrations highest of Fe found that in Octopus spp. is 14.263 ug/g.
It is concluded that contamination levels of heavy metals in sea water and some marine animal were
lower than contamination standard limited level in food issued by the Ministry of Public Health of
Thailand and by Codex. The fishing ground of the southern gulf of Thailand for consumptions some
marine animal have safety with consumer.
Key words :heavy metals, southern Gulf of Thailand
Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000
e-mail : somchaivib@yahoo.com
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คํานํา

การปนเปื อนของโลหะหนักในสิ งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิมสูงขึน และค่าความเข้มข้นของ
โลหะหนักทีสะสมในสิ งมีชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิงแคดเมียมและตะกัวในสัตว์ทะเลจําพวกปลา กุง้
หอย ก็มีค่าสูงขึนด้วยเช่นกัน (สุ ธรรม และสุวรรณี , 2527) ค่าความเข้มข้นสูงของโลหะหนักในสัตว์
ทะเลอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ผบู ้ ริ โภคสัตว์ทะเลเหล่านันเป็ นอาหารได้เพราะโลหะหนักส่วนใหญ่
จะมีผลต่อระบบการทํางานของร่ างกายเช่น ระบบการหายใจ ระบบการทํางานของอวัยวะภายใน และ
ระบบประสาท ซึ งจะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เป็ นง่อย เป็ นอัมพาต และอาจเสี ยชีวิตได้ในทีสุ ด
(ชูสง่า, 2526; กิตติ, 2528) และในอนาคตปริ มาณการปนเปื อนจากโลหะหนักในแหล่งประมงอาจจะมี
แนวโน้มสู งขึนถ้าหากภาครัฐไม่ทราบข้อมูลเบืองต้น และมาตรการป้ องกัน ซึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผูบ้ ริ โภคโดยตรง และผลกระทบต่อราคาของสัตว์นาได้
ํ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลาได้ดาํ เนิ นการสํารวจ
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างนํา และสัตว์นาบางชนิ
ํ
ด ได้แก่ หมึกกล้วย หมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง
กุง้ แชบ๊วย ปลาทรายแดง และปลาหลังเขียว จากเรื อสํารวจประมง ด้วยเครื องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่
ในแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง มาตรวจวิเคราะห์หาปริ มาณการปนเปื อนจากโลหะหนัก
ชนิด ได้แก่ แคดเมียม ตะกัว ทองแดง และเหล็ก เนืองจากโลหะหนักเหล่านีมีพิษทีมีฤทธิตกค้างได้
นาน มีโอกาสถ่ายทอดมลพิษมายังผูบ้ ริ โภคจากการบริ โภคสัตว์นานั
ํ นๆ และสะสมในร่ างกายตามห่วง
โซ่อาหาร ดังนันการจัดทําแผนทีทางทะเลแสดงปริ มาณสารพิษในแหล่งประมง ต้องการแสดงให้
ทราบสถานะแหล่งทําการประมง
มีการปนเปื อนของโลหะหนักจากสิ งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด
นําเสนอเป็ นรู ปแผนทีแสดงค่าความเข้มข้นทีพบในนําทะเล และสัตว์นาบางชนิ
ํ
ด ซึงเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที
ประชาชนนิ ยมบริ โภคหรื อนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร
วัตถุประสงค์
. เพือศึกษาความเข้มข้นของปริ มาณโลหะหนักทีปนเปื อนอยูใ่ นนําทะเล และสัตว์นาบางชนิ
ํ
ดทีอาศัยอยู่
ในแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
2. เพือทําแผนทีแสดงปริ มาณการปนเปื อนของโลหะหนักทีพบในนําทะเล และสัตว์นาบางชนิ
ํ
ดในแหล่ง
ประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
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วิธดี ําเนินการ
1. สถานทีและระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง
สถานทีดําเนินการได้แก่ พืนทีในแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ในเขตจังหวัด
นราธิวาส ปั ตตานี สงขลา และนครศรี ธรรมราช จํานวน สถานี (ภาพที 1) พืนทีสถานีละ
ตารางไมล์ทะเล ( x ตารางไมล์ทะเล) เก็บตัวอย่างนําทะเล สําหรับสัตว์นาเก็
ํ บจากจากเครื องมือ
อวนลากแผ่นตะเฆ่ ตามสถานีสาํ รวจ ลากอวนครังละ ชัวโมง โดยเรื อสํารวจประมง ตังแต่ปี พ.ศ.
2538 ถึงปี พ.ศ. 2544 แต่ปี พ.ศ.
–
ไม่สามารถทําการเก็บตัวอย่างนําทะเล และสัตว์นาได้
ํ
เนืองจากเรื อสํารวจประมง ชํารุ ดออกปฏิบตั ิงานในทะเลไม่ได้ ดังนันผลการศึกษาในครังนี ข้อมูลที
ปรากฏเป็ นข้อมูลทีได้จากการเก็บตัวอย่างในปี พ.ศ.
และ
เป็ นระยะเวลา ปี
โดยออกเก็บตัวอย่าง ครังต่อปี
2. วิธีรวบรวมข้อมูล
2.1 การเก็บตัวอย่างนํา
ใช้กระบอกเก็บนํา (water sampler) เก็บตัวอย่างนําทีระดับกึงกลางความลึกของนํา ใส่
ขวดพลาสติก ขนาด ลิตร กรองด้วยกระดาษกรอง millipore ขนาดช่อง ไมโครเมตร รักษา
คุณภาพนําให้อยูใ่ นสภาพเป็ นกรด ด้วยกรดไนตริ ก (HNO3) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 2.2 การเก็บตัวอย่างสัตว์นาํ
สุ่ มเก็บตัวสัตว์นาจํ
ํ านวน ชนิด คือ หมึกกล้วย (Photololigo spp.) หมึกหอม
(Sepioteuthis lessoniana) หมึกสาย (Octopus spp.) หมึกกระดอง (Sepia spp.) กุง้ แชบ๊วย (Penaeus
merguiensis) ปลาทรายแดง (Nemipterus spp.) และปลาหลังเขียว (Sardinella spp.) จากแหล่งประมง
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์นาประมาณ
ํ
1-2 กิโลกรัมต่อชนิด ใส่ ถุงพลาสติกติด
ป้ ายแสดงชนิดสถานที และวันทีเก็บตัวอย่าง เก็บรักษาตัวอย่างด้วยการแช่แข็งทีอุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส ในห้องปฏิบตั ิการเพือรอการวิเคราะห์ต่อไป
2.3 การเตรี ยมตัวอย่างในห้องปฏิบตั ิการ
2.3.1 ตัวอย่างนําทะเล
นําตัวอย่างนําทะเลทีปรับค่าความเป็ นกรด-ด่างแล้ว ใส่ใน separal funnel
จํานวน มิลลิลิตร เติม % APDC (Ammonium Pyrrolidine dithiocarbamate) 10 มิลลิลิตร เขย่า
ประมาณ วินาที เติม MIBK (Methyl Isobutyl Ketone) 15 มิลลิลิตร เขย่า นาที ตังทิงไว้ให้แยกชัน
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แล้วไขชันล่างทิง เติมกรดไนตริ กเข้มข้น . มิลลิลิตร เขย่า วินาที เติมนํากลัน มิลลิลิตร เขย่า
ประมาณ นาที ตังทิงไว้ให้แยกชัน ไขนําชันล่างเก็บไว้ในขวดพลาสติก เพือทําการวิเคราะห์ดว้ ย
เครื องวิเคราะห์หาโลหะหนักต่อไป

ภาพที สถานีเก็บตัวอย่างนําทะเลและสัตว์นาํ ในแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างปี

-
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. . ตัวอย่างสัตว์นาํ
นําตัวอย่างสัตว์นาที
ํ แช่แข็งมาวางไว้ทีอุณหภูมิห้องเพือให้นาแข็
ํ งละลายโดยไม่ให้
สัมผัสนําโดยตรง ทําการแล่ส่วนทีเป็ นเนือให้ได้นาหนั
ํ กประมาณ 200 กรัม บดด้วยเครื องบดไฟฟ้าให้
ละเอียดเป็ นเนือเดียวกัน นําตัวอย่างทีบดแล้วประมาณ กรัม ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการต่อไป
2.4 วิธีวิเคราะห์หา แคดเมียม ตะกัว ทองแดง และเหล็ก
วิเคราะห์ตามวิธีของ AOAC (2000) ซึงมีขนตอนโดยสั
ั
งเขปดังนี นําตัวอย่างที
บดละเอียด 1 กรัม ใส่ ในหลอดพลาสติกฝาเกลียว (digestion vessel) ขนาด 50 มิลลิกรัม ทําการย่อย
สลายด้วยกรดไนตริ ก (HNO3) เข้มข้น 5 มิลลิลิตร ปิ ดฝาเกลียวให้แน่นแล้ววางในอ่างนําร้อน (water
bath) ทีตังอุณหภูมิไว้ 95-100 องศาเซลเซียส นาน 2 ชัวโมง ตังทิงไว้ให้เย็น ถ่ายสารละลายทีย่อยได้ลง
ใน volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริ มาตรด้วยนํากลัน วัดความเข้มข้นของแคดเมียม ตะกัว
ทองแดง และเหล็ก ในตัวอย่างด้วยเครื อง atomic absorption spectrophotometer ชนิด flameless
(graphite tube) ค่าทีวัดได้นาํ มาคํานวณหาความเข้มข้นโดยการเปรี ยบเทียบกับค่าของสารละลาย
มาตรฐานของโลหะหนักแต่ละชนิด โดยมีหน่วยเป็ นไมโครกรัม/กรัม ของนําหนักเปี ยก (ug/g wet
weight) และมีหน่วยเป็ นมิลลิกรัม/ลิตร (mg/l) สําหรับตัวอย่างนําทะเล
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
. วิเคราะห์หาค่าเฉลียความเข้มข้นของโลหะหนักแต่ละชนิดในนําทะเลแต่ละสถานี
และในสัตว์นาแต่
ํ ละชนิ ด เทียบกับค่ามาตรฐานทีกําหนดไว้ทงของประเทศไทยและต่
ั
างประเทศ
. นําผลทีได้เป็ นค่าความเข้มข้นแสดงเป็ นกราฟ และแผนทีทะเลแสดงปริ มาณการ
ปนเปื อนของโลหะหนักแต่ละสถานีในพืนทีแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
. ความเข้มข้ นของปริมาณโลหะหนักทีปนเปื อนอยู่ในนําทะเล และสัตว์ นําบางชนิดทีอาศัยอยู่ในแหล่ง
ประมงบริเวณอ่ าวไทยตอนล่ าง
. นําทะเล
ค่าความเข้มข้นของปริ มาณโลหะหนัก ชนิ ด ได้แก่ แคดเมียม ตะกัว ทองแดง และ
เหล็ก ทีปนเปื อนอยูใ่ นนําทะเล ณ ทีระดับกึงกลางความลึกของนําในแต่ละสถานีสาํ รวจ จํานวน
สถานี ในแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี
. . แคดเมียม
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ค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทีปนเปื อนอยู่ในนําทะเลในแหล่งประมงบริ เวณ
อ่าวไทยตอนล่าง นัน พบว่าค่าความเข้มข้นอยูใ่ นระดับทีตํากว่าเครื องวิเคราะห์หาโลหะหนักทีตรวจวัดจะ
ตรวจวัดได้ ซึงค่าตําสุดทีเครื องสามารถตรวจวัดได้ (limit of quantitative, LOQ) คือ .
มิลลิกรัม/
ลิตร ค่าของแคดเมียมทีพบจากการศึกษาในครังนี ในแต่ละสถานีสาํ รวจมีค่าตํากว่า .
มิลลิกรัม
ต่อลิตร สําหรับค่ามาตรฐานของแคดเมียมในนําทะเลประเทศไทยกําหนดไว้ทีระดับ . มิลลิกรัม/
ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, ) แสดงว่าคุณภาพของนําทะเลในบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ตังแต่ใต้เกาะส
มุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ถึง นอกฝังจังหวัดนราธิวาส มีค่าการปนเปื อนจากแคดเมียมอยู่ในเกณฑ์ปกติ
และตํากว่าค่ามาตรฐานทีกําหนดไว้ ซึงเมือเทียบกับคุณภาพนําทะเลบริ เวณชายฝังจังหวัดระยองในปี
จากการศึกษาของศุภวัตร และคณะ ( ) ปริ มาณแคดเมียมในนําทะเลมีคา่ อยู่ในช่วง . . ไมโครกรัม/ลิตร ( .
-.
มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/ลิตร ( .
มิลลิกรัม/ลิตร) และเมือเทียบกับคุณภาพนําทะเลในบริ เวณอ่าวไทยตอนบนในปี
จากการศึกษา
ของสุ วรรณี ( ) ปริ มาณแคดเมียมในนําทะเลมีค่าอยูใ่ นช่วง <LOQ- .
ไมโครกรัม/ลิตร
(<LOQ- .
มิลลิกรัม/ลิตร) นันคือค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทีปนเปื อนอยูใ่ นนําทะเลบริ เวณ
ชายฝังจังหวัดระยองในปี
บริ เวณอ่าวไทยตอนบนในปี
และจากการสํารวจในครังนี มีค่าอยู่
ในเกณฑ์ปกติ และตํากว่าค่ามาตรฐานทีกําหนดไว้
. . ตะกัว
ค่าความเข้มข้นของตะกัวทีปนเปื อนอยูใ่ นนําทะเลในแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทย
ตอนล่างนัน พบว่าค่าความเข้มข้นอยูใ่ นระดับทีตํากว่าเครื องวิเคราะห์หาโลหะหนักทีตรวจวัดจะตรวจวัด
ได้ ซึงค่าตําสุ ดทีเครื องสามารถตรวจวัดได้ คือ . มิลลิกรัม/ลิตร ค่าของตะกัวทีพบจากการศึกษาใน
ครังนี ในแต่ละสถานีสาํ รวจมีค่าตํากว่า .
มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับค่ามาตรฐานของตะกัวในนํา
ทะเลประเทศไทยกําหนดไว้ทีระดับ . มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) เมือเปรี ยบเทียบ
กับคุณภาพนําทะเลบริ เวณชายฝังจังหวัดระยองในปี
จากการศึกษาของศุภวัตร และคณะ ( )
ปริ มาณตะกัวในนําทะเลมีค่าอยูใ่ นช่วง < . - .
ไมโครกรัม/ลิตร (< .
-.
มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/ลิตร ( .
มิลลิกรัม/ลิตร) และเมือเทียบกับคุณภาพนํา
ทะเลในบริ เวณอ่าวไทยตอนบนในปี
จากการศึกษาของสุวรรณี ( ) ปริ มาณตะกัวในนําทะเล
มีค่าอยูใ่ นช่วง <LOQ- . ไมโครกรัม/ลิตร (<LOQ- .
มิลลิกรัม/ลิตร) ลักษณะเดียวกันกับ
แคดเมียม นันคือค่าความเข้มข้นของตะกัวทีปนเปื อนอยู่ในนําทะเลบริ เวณชายฝังจังหวัดระยองในปี
บริ เวณอ่าวไทยตอนบนในปี
และจากการสํารวจในครังนี มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และตํากว่า
ค่ามาตรฐานทีกําหนดไว้ เช่นกัน
. . ทองแดง
ค่าความเข้มข้นของทองแดงทีปนเปื อนอยู่ในนําทะเลในแหล่งประมงบริ เวณ
อ่าวไทยตอนล่าง นัน พบว่าค่าความเข้มข้นอยูใ่ นช่วง < . - .
มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลีย .
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มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับค่ามาตรฐานของทองแดงในนําทะเลประเทศไทยกําหนดไว้ทีระดับ .
มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) เปรี ยบเทียบกับคุณภาพนําทะเลบริ เวณชายฝังจังหวัดระยองใน
ปี
จากการศึกษาของศุภวัตร และคณะ ( ) ปริ มาณทองแดงในนําทะเลมีค่าอยู่ในช่วง <0.001. ไมโครกรัม/ลิตร (< .
-.
มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/ลิตร ( .
มิลลิกรัม/ลิตร) พบว่าบริ เวณชายฝังจังหวัดระยอง มีค่าการปนเปื อนจากทองแดงในนําทะเลตํากว่า
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่างเล็กน้อย แต่เมือเทียบกับบริ เวณปากแม่นาเจ้
ํ าพระยาในปี
จากการศึกษา
ของพัชรา และคณะ ( ) มีค่าเฉลีย .
มิลลิกรัม/ลิตร บริ เวณอ่าวไทยตอนล่างมีค่าการปนเปื อน
จากทองแดงตํากว่าบริ เวณปากแม่นาเจ้
ํ าพระยา ทังนีระดับความเข้มข้นของทองแดงในแหล่งนําทีกล่าว
มาแล้วยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และยังตํากว่าระดับความเข้มข้นของค่ามาตรฐานทีกําหนดไว้
. . เหล็ก
ค่าความเข้มข้นของเหล็กทีปนเปื อนอยูใ่ นนําทะเลในแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทย
ตอนล่าง พบว่าค่าความเข้มข้นอยูใ่ นช่วง < . - .
มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลีย .
มิลลิกรัม/ลิตร
สําหรับค่ามาตรฐานของเหล็กในนําทะเลประเทศไทยกําหนดไว้ทีระดับ . มิลลิกรัม/ลิตร (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2540) การปนเปื อนของเหล็กในนําทะเลบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างนัน เมือเทียบกับการ
ปนเปื อนของเหล็กในนําบริ เวณปากแม่นาเจ้
ํ าพระยาในปี
จากการศึกษาของพัชรา และคณะ
( ) มีค่าเฉลีย . มิลลิกรัม/ลิตร ซึ งมีค่าสูงกว่าในนําทะเลถึง เท่า เป็ นผลมาจากบริ เวณปาก
แม่นาเจ้
ํ าพระยาเป็ นแหล่งรับนําจากแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนเมืองในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลก่อนออกสู่ ทะเล ซึ งผลจากการสํารวจในครังนี มีค่าของเหล็กอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และตํากว่า
ค่ามาตรฐานทีกําหนดไว้
. ในสัตว์นาํ
ค่าความเข้มข้น แคดเมียม ตะกัว ทองแดง และเหล็ก ทีปนเปื อนใน หมึกกล้วย หมึก
หอม หมึกสาย หมึกกระดอง ปลาทรายแดง กุง้ แชบ๊วย และปลาหลังเขียว ทีจับได้จากเครื องมืออวน
ลากแผ่นตะเฆ่จากเรื อสํารวจในแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี
. . แคดเมียม
การปนเปื อนของแคดเมียมในสัตว์นาแต่
ํ ละชนิด มีค่าอยู่ในช่วง
. -.
ไมโครกรัม/กรัม สัตว์นาที
ํ มีการปนเปื อนมากทีสุดคือ หมึกสายมีค่าอยูใ่ นช่วง
. -.
ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม รองลงมาเป็ นหมึกกล้วยมีค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม
หมึกกระดอง . ไมโครกรัม/กรัม กุง้ แชบ๊วย . ไมโครกรัม/กรัม หมึกหอม . ไมโครกรัม/
กรัม ปลาหลังเขียว . ไมโครกรัม/กรัม และปลาทรายแดง . ไมโครกรัม/กรัม แสดงให้เห็นว่า
สัตว์นาประเภทปลาหมึ
ํ
ก มีการปนเปื อนของแคดเมียมมากกว่าสัตว์นาประเภทกุ
ํ
ง้ และปลา (ภาพที 3) ซึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัธยา และคณะ ( ) ได้ศึกษาการสะสมของแคดเมียมในหมึกกล้วย
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ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

หมึกสาย และหมึกกระดอง โดยเก็บตัวอย่างจากอ่าวไทยตังแต่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถึง สุราษฎร์
ธานี มีผลการศึกษาพบว่า หมึกกล้วยและหมึกกระดอง มีค่าเฉลีย ตํากว่า . ไมโครกรัม/กรัม แต่
หมึกสายมีการปนเปื อนสูง ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม สําหรับแหล่งประมงทะเลบริ เวณอ่าวไทย
ฝังตะวันออก ศุภวัตร และคณะ ( ) ได้ทาํ การศึกษาการปนเปื อนของสารแคดเมียมในสัตว์นาํ
ประเภทปลาหมึก ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเข้มข้นอยูใ่ นช่วง . - . ไมโครกรัม/กรัม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . ไมโครกรัม/กรัม ในหมึกกระดอง (Sepia pharaonis) มีค่าความเข้มข้นทีปนเปื อนสู งสุ ด
เท่ากับ . ไมโครกรัม/กรัม ซึงนับได้วา่ เป็ นปั ญหาหนักสําหรับการส่ งออกสัตว์นาประเภทหมึ
ํ
กไปยัง
ตลาดต่างประเทศ เนื องจากแหล่งทําการประมงในอ่าวไทยเป็ นทะเลเปิ ดและเป็ นแหล่งรองรับนําเสี ยจาก
ส่ วนต่างๆของประเทศ ซึ งไม่สามารถควบคุมคุณภาพนําได้ ความแตกต่างของชนิ ดสัตว์นาลั
ํ กษณะการ
กินอาหารของสัตว์นาก็
ํ มีผลต่อการสะสมของแคดเมียมได้เช่นกัน เช่น หมึกกระดอง และหมึกสาย
ชอบหากินตามพืนทะเล ส่วนหมึกหอม หมึกกล้วย และปลาหลังเขียวจะว่ายอยูก่ ลางนํา หากแหล่ง
ประมงนันมีการปนเปื อนจากแคดเมียมสูง จึงเป็ นไปได้ทีหมึกสายและหมึกกระดองมีโอกาสสะสม
แคดเมียมสู งกว่าหมึกกล้วย หมึกหอม และปลาหลังเขียว ค่าการปนเปื อนของแคดเมียมทีได้จาก
การศึกษาในอดีต พบว่ามีค่าแตกต่างกันบ้างในแต่ละชนิดสัตว์นาซึ
ํ งมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
แปรผันตามสภาพแวดล้อม หรื อแหล่งกําเนิดมลพิษ สําหรับค่ามาตรฐานแคดเมียมเป็ นโลหะหนักทีแต่
ละประเทศ กําหนดระดับทียอมรับให้มีการปนเปื อนแตกต่างกันในสัตว์นาชนิ
ํ ดเดียวกัน และแตกต่างกัน
ตามชนิดของสัตว์นาํ ระดับทีกําหนดอยู่ระหว่าง . - . ไมโครกรัมต่อกรัม แม้แต่ในมาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศยังไม่มีขอ้ ยุติ อย่างไรก็ดีค่าความเข้มข้นของสารแคดเมียมเฉลียในตัวอย่างสัตว์
นําทีตรวจพบในการศึกษาครังนียังมีค่าทีตํากว่าค่ามาตรฐานทีกําหนดไว้ คือ 2.0 ไมโครกรัมต่อกรัม ของ
The National Health and Medical Research Council ประเทศออสเตรเลีย (Eustace, 1974) สําหรับค่า
มาตรฐานในการปนเปื อนของสารแคดเมียม ในสัตว์นาของประเทศไทยยั
ํ
งไม่มีรายงานกําหนดไว้ การ
เปรี ยบเทียบค่ามาตรฐานยังคงอาศัยข้อมูลจากต่างประเทศอยู่ เช่นประเทศมาเลเซี ย กําหนดค่า
มาตรฐานการปนเปื อนของสารแคดเมียมในอาหารไม่เกิน 1.000 ไมโครกรัมต่อกรัม (Shazili et al.,
1995) ประเทศออสเตรเลียภายใต้หน่วยงานทีชือ The Tasmanian Public Health Regulation กําหนดไว้
5.5 ไมโครกรัมต่อกรัม (Thrower and Eustace, 1973) สําหรับการบริ โภคสัตว์นาดั
ํ งกล่าวเป็ นอาหาร
ยังมีความปลอดภัยจากแคดเมียม แต่ควรระมัดระวังการบริ โภคหมึกสายและหมึกกระดอง เพือลด
ความเสี ยงไม่ควรบริ โภคบ่อยๆ

48

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
3.000

หมึกกล้วย
หมึกหอม
หมึกสาย
หมึกกระดอง
ปลาทรายแดง
กุ้งแชบ๊วย
ปลาหลังเขียว

ค่าความเข้มข้นของแคดเมียม (ไมโครกรัม/กรัม)
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ภาพที 3 ค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทีปนเปื อนในสัตว์นาแต่
ํ ละสถานีบริ เวณอ่าวไทย
ตอนล่าง ปี
. . ตะกัว
การปนเปื อนของตะกัวในสัตว์นาแต่
ํ ละชนิ ดมีลกั ษณะเดียวกันกับแคดเมียม แต่
พบในปริ มาณทีน้อยกว่า ซึงพบว่ามีค่าอยูใ่ นช่วง ตรวจวัดไม่ได้- . ไมโครกรัม/กรัม สัตว์นาที
ํ มี
การปนเปื อนมากทีสุด คือ หมึกสาย มีค่าอยูใ่ นช่วง . - . ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .
ไมโครกรัม/กรัม รองลงมาเป็ น กุง้ แชบ๊วย . ไมโครกรัม/กรัม หมึกกระดอง . ไมโครกรัม/
กรัม หมึกกล้วย . ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง . ไมโครกรัม/กรัม ปลาหลังเขียว .
ไมโครกรัม/กรัม และ หมึกหอม . ไมโครกรัม/กรัม (ภาพที 4) สําหรับค่ามาตรฐานในการ
ปนเปื อนของสารตะกัวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื องมาตรฐานอาหารทีมีสาร
ปนเปื อน กําหนดไว้ไม่เกิน . ไมโครกรัม/กรัม เว้นแต่อาหารทีมีตะกัวปนเปื อนตามธรรมชาติใน
ปริ มาณสูงให้มีได้ตามทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (กระทรวง
สาธารณสุข,
) โดยทัวไปประเทศต่างๆ จะกําหนดระดับการปนเปื อนไว้ระหว่าง 0.500-2.000
ไมโครกรัม/กรัม ส่ วนค่ามาตรฐานระหว่างประเทศของ CODEX กําหนดค่าไว้ 2.000 ไมโครกรัม/กรัม
ดังนันผลจากการศึกษาในครังนี สัตว์นาจํ
ํ าพวกปลาหมึก ปลาทรายแดง กุง้ แชบ๊วย และปลาหลังเขียว
มีความปลอดภัยจากตะกัวสําหรับการบริ โภคสัตว์นาดั
ํ งกล่าวเป็ นอาหาร เมือเทียบกับค่ามาตรฐานของ
ประเทศไทย และค่าของ Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard
Programme (WHO, 2000)
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1.000

หมึกกล้วย
0.900

หมึกหอม
หมึกสาย

ค่าความเข้มข้นของตะกัว (ไมโครกรัม/กรัม)
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ภาพที 4 ค่าความเข้มข้นของตะกัวทีปนเปื อนในสัตว์นาํ แต่ละสถานีบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
ปี
. . ทองแดง
การปนเปื อนของทองแดงในสัตว์นาแต่
ํ ละชนิ ดมีลกั ษณะเดียวกันกับแคดเมียม แต่
พบในปริ มาณทีมากกว่า มีค่าอยูใ่ นช่วง . - . ไมโครกรัม/กรัม สัตว์นาที
ํ มีการปนเปื อนมากทีสุ ด
คือ หมึกสาย มีค่าอยูใ่ นช่วง . - .
ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .
ไมโครกรัม/กรัม
รองลงมาเป็ น หมึกกระดองมีค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม กุง้ แชบ๊วย มีค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/
กรัม หมึกหอม . ไมโครกรัม/กรัม หมึกกล้วย . ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง .
ไมโครกรัม/กรัม และปลาหลังเขียว . ไมโครกรัม/กรัม แสดงให้เห็นว่า สัตว์นาประเภทปลาหมึ
ํ
ก
มีการปนเปื อนของทองแดง มากกว่าสัตว์นาประเภทกุ
ํ
ง้ และปลา (ภาพที 5) ลักษณะการสะสมของ
ทองแดงในสัตว์นาแต่
ํ ละชนิดนันค่าความเข้มข้นทีวิเคราะห์พบเป็ นเช่นเดียวกับแคดเมียม น่าจะเกิด
จากลักษณะการกินอาหาร หรื อทีอยูอ่ าศัยของสัตว์นานั
ํ นๆ โดยทีหมึกสายและหมึกกระดอง ชอบหา
กินตามพืนทะเล ส่ วนหมึกหอม หมึกกล้วย ปลาทรายแดง และปลาหลังเขียวจะว่ายอยูก่ ลางนํา สําหรับ
ค่ามาตรฐานในการปนเปื อนของสารทองแดงในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง
มาตรฐานอาหารทีมีสารปนเปื อน กําหนดไว้ไม่เกิน . ไมโครกรัม/กรัม (กระทรวงสาธารณสุข,
2529) ดังนันผลจากการศึกษาในครังนี สัตว์นาจํ
ํ าพวกปลาหมึก ปลาทรายแดง กุง้ แชบ๊วย และปลา
หลังเขียว มีความปลอดภัยจากตะกัวสําหรับการบริ โภคสัตว์นาดั
ํ งกล่าวเป็ นอาหาร เมือเทียบกับค่า
มาตรฐานของประเทศไทย
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
40.000

หมึกกล้วย
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หมึกหอม
หมึกสาย

ค่าความเข้มข้นของทองแดง (ไมโครกรัม/กรัม)

30.000

หมึกกระดอง
ปลาทรายแดง
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กุ้งแชบ๊วย
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รูปที 5 ค่าความเข้มข้นของทองแดงทีปนเปื อนในสัตว์นาแต่
ํ ละสถานีบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
ปี
1.2.4 เหล็ก
การปนเปื อนของเหล็กในสัตว์นาแต่
ํ ละชนิด มีค่าอยูใ่ นช่วง
. - .
ไมโครกรัม/กรัม สัตว์นาที
ํ มีค่าการปนเปื อนมากทีสุด คือ ปลาหลังเขียว ค่าอยูใ่ นช่วง . - .
ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม รองลงมา กุง้ แชบ๊วยมีค่าอยูใ่ นช่วง . - .
ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม สถานี
พบมีค่าสู งสุด . ไมโครกรัม/กรัม
หมึกสาย ค่าอยูใ่ นช่วง . - . ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง
ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม หมึกกล้วย ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม หมึกกระดอง ค่าเฉลีย
. ไมโครกรัม/กรัม และหมึกหอม ค่าเฉลีย . ไมโครกรัม/กรัม แสดงให้เห็นว่า สัตว์นาํ
ประเภทปลามีการปนเปื อนของเหล็กมากกว่าสัตว์นาประเภทกุ
ํ
ง้ และปลาหมึก (ภาพที 6) ส่วนค่า
มาตรฐานระหว่างประเทศของ CODEX กําหนดค่าไว้ 15.000 ไมโครกรัมต่อกรัม ดังนันผลจาก
การศึกษาในครังนี สัตว์นาจํ
ํ าพวกหมึก ปลาทรายแดง กุง้ แชบ๊วย และปลาหลังเขียว มีความปลอดภัย
จากตะกัว สําหรับการบริ โภคสัตว์นาดั
ํ งกล่าวข้างต้นเป็ นอาหาร ค่าของ Codex Alimentarius
Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme (WHO, 2000)
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)
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สถานี

ภาพที 6 ค่าความเข้มข้นของเหล็กทีปนเปื อนในสัตว์นาแต่
ํ ละสถานีบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
ปี
2. จัดทําแผนทีแสดงปริมาณการปนเปื อนของโลหะหนักทีพบในนําทะเล และสั ตว์นาบางชนิ
ํ
ดในแหล่ง
ประมงบริเวณอ่ าวไทยตอนล่ าง
แสดงค่าการปนเปื อนปริ มาณสารโลหะหนักแต่ละชนิดตามพิกดั แผนทีในทะเลแต่ละ
สถานี ของ แหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง จากการวิเคราะห์ในนําทะเล (ภาพที 7) และสัตว์นาํ
ทัง ชนิด ได้แก่ หมึกกล้วย หมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง ปลาทรายแดง กุง้ แซบ๊วย และปลา
หลังเขียว (ภาพที 8-11)
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

(A)

(B)

(C)

(D)

ภาพที 7 ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักในนําทะเล รายสถานีบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) แคดเมียม (B) ตะกัว (C) ทองแดง และ (D) เหล็ก

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

(A)

(C)

(B)

(D)

ภาพที 8 ค่าความเข้มข้นของแคดเมียมในสัตว์นาํ รายสถานีบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) หมึกกล้วย (B) หมึกหอม (C) หมึกสาย และ (D) หมึกกระดอง
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

(A)

(B)

(C)
ภาพที 9 ค่าความเข้มข้นของแคดเมียมในสัตว์นาํ รายสถานีบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) ปลาทรายแดง (B) กุง้ แซบ๊วย และ (C) ปลาหลังเขียว

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

(A)

(B)

(C)

(D)

ภาพที 10 ค่าความเข้มข้นของตะกัวในสัตว์นาํ รายสถานี บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) หมึกกล้วย (B) หมึกหอม (C) หมึกสาย และ (D) หมึกกระดอง
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

(A)

(B)

(C)
ภาพที 11 ค่าความเข้มข้นของตะกัวในสัตว์นารายสถานี
ํ
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) ปลาทรายแดง (B) กุง้ แซบ๊วย และ (C) ปลาหลังเขียว

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

(A)

(C)

(B)

(D)

ภาพที 12 ค่าความเข้มข้นของทองแดงในสัตว์นารายสถานี
ํ
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) หมึกกล้วย (B) หมึกหอม (C) หมึกสาย และ (D) หมึกกระดอง
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

(A)

(B)

(C)
ภาพที 13 ค่าความเข้มข้นของทองแดงในสัตว์นารายสถานี
ํ
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) ปลาทรายแดง (B) กุง้ แซบ๊วย และ (C) ปลาหลังเขียว

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

(A)

(C)

(B)

(D)

ภาพที 14 ค่าความเข้มข้นของเหล็กในสัตว์นารายสถานี
ํ
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) หมึกกล้วย (B) หมึกหอม (C) หมึกสาย และ (D) หมึกกระดอง

59

60

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

(A)

(B)

(C)
ภาพที 15 ค่าความเข้มข้นของเหล็กในสัตว์นารายสถานี
ํ
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี
2538-2544 (A) ปลาทรายแดง (B) กุง้ แซบ๊วย และ (C) ปลาหลังเขียว

รายงานประจําปี ๒๕๕๐

61

ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

สรุปผลการศึกษา
. ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักได้แก่ แคดเมียม ตะกัว ทองแดง และเหล็ก ทีปนเปื อน
ในตัวอย่างนําทะเลบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง จํานวน สถานี ในช่วงปี
- ยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ทีพบทัวไปในบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างและบริ เวณใกล้เคียง รวมทังยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติและตํากว่าระดับ
ความเข้มข้นทีกําหนดไว้เป็ นค่ามาตรฐานคุณภาพนําทะเลของประเทศไทยทียอมให้มีการปนเปื อนจาก
โลหะหนักชนิ ดต่างๆได้
2. แคดเมียม ตะกัว ทองแดง และเหล็ก มีการปนเปื อนในปลาหมึก กุง้ และปลา ทีจับจาก
แหล่งประมงในบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างตังแต่ใต้เกาะสมุย (จังหวัดสุราษฏร์ธานี) นครศรี ธรรมราช
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
. แคดเมียม ตะกัว และทองแดง มีการปนเปื อนในปลาหมึกสู งกว่าในกุง้ แชบ๊วยและปลา
ส่ วนเหล็กมีการสะสมในกุง้ แชบ๊วยและปลาสูงกว่าในหมึก
. หมึกสาย และหมึกกระดอง มีค่าการปนเปื อนจากแคดเมียม ตะกัว และทองแดงสูง
กว่าหมึกหอม หมึกกล้วย ปลาทรายแดง กุง้ แชบ๊วย และปลาหลังเขียว
. การบริ โภคปลาหมึกทีจับจากแหล่งประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างเป็ นอาหารยังมีความ
ปลอดภัย แต่ควรระมัดระวัง และถ้าจะลดความเสี ยงก็ไม่ควรบริ โภคหมึกสายและหมึกกระดองบ่อยๆ
. การบริ โภคปลาและกุง้ แชบ๊วยทีจับจากแหล่งประมงในบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างเป็ น
อาหารยังมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะ
. ควรมีการศึกษาเพิมเติมสําหรับการตรวจวิเคราะห์การปนเปื อนของโลหะหนักอย่าง
ต่อเนือง ในตะกอนดิน และสัตว์นาอื
ํ นๆในระบบห่วงโซ่อาหาร เพือเฝ้าระวังปั ญหาจากมลภาวะของ
โลหะหนัก โดยเฉพาะแคดเมียมในปลาหมึก หรื อตะกัวในปลา ซึงจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลการปนเปื อนของ
โลหะหนักในสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จชนิดต่างๆทีเป็ นปัจจุบนั ทีสุด
เพือเตรี ยมไว้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคตสําหรับความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคอาหารทะเล และส่ งออกผลผลิต หรื อผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ทะเลไปยังตลาดต่างประเทศ
2. ถึงแม้วา่ ผลการศึกษาจะพบว่า ปริ มาณโลหะหนักทีปนเปื อนในสัตว์ทะเลบางชนิด ยัง
มีค่าอยูใ่ นระดับทีปลอดภัยสําหรับการบริ โภคในภาวะปัจจุบนั
ควรได้มีการศึกษาถึงผลจากการ
เปลียนแปลงของปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมบางประการ เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม pH Alkalinity และ
Hardness ของแหล่งนํารวมทังการเปลียนแปลงปริ มาณความเข้มข้นของโละหนักในนํา เพราะปัจจัย
เหล่านีอาจมีผลเอืออํานวยให้สัตว์นามี
ํ การสะสมโลหะหนักไว้ในร่ างกายเพิมขึนหรื อลดลงได้
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รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
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รหัสทะเบียนวิจยั

14 06 45 152

ปัจจัยสิ งแวดล้อมกับความชุ กชุ มของแพลงก์ ตอนพืช
บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
ณรงค์ ศักดิ คงชัย* สมชาย วิบุญพันธ์ ทรงฤทธิ โชติธรรมโม และ สุ ภาพร ชมภูวรณ์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
การสํารวจปั จจัยสิ งแวดล้อมและชนิ ดของแพลงก์ตอนพืช บริ เวณชายฝั งของจังหวัด
สงขลา จํานวน 19 สถานี ระหว่า งเดือนมีนาคม ถึ งเดื อนสิ งหาคม ปี 2543 แบ่งเป็ น 3 เขต คือ เขต
ชายฝังทะเล 1 - 3 กิโลเมตร เขตชายฝั งทะเล 3 - 5 กิโลเมตร และเขตชายฝั งทะเล 5 - 10
กิ โลเมตร ผลการสํารวจพบว่า ความลึกนํามีค่า อยู่ในช่ วง 4.0-15.0 เมตร ความโปร่ งแสงมีค่าอยู่
ในช่วง 1.4-11.0 เมตร อุณหภูมินามี
ํ ค่า อยู่ในช่ วง 28.51-33.29 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่าอยู่
ในช่วง 28.6-33.3 ส่ วนต่อพันส่ วน ความเป็ นกรด-ด่า งมี ค่าอยู่ในช่ วง 7.89-8.50 ออกซิ เจนที
ละลายในนํามีค่าอยู่ในช่ วง 5.15-8.93 มิล ลิกรัม ต่อลิตร สารแขวนลอยทังหมดมี ค่าอยู่ในช่วง 7.058.8 มิล ลิ กรัมต่อลิตร ความเร็ วกระแสนํามี ค่า อยู่ในช่ วง -78 เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรท์มีค่า
ตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.009 มิล ลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าตํามากวัด ไม่ได้จนถึ ง 0.039 มิ ลลิกรั ม
ต่อลิตร แอมโมเนี ยมีค่าตํามากวัดไม่ ได้จนถึ ง 0.063 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมี ค่า ตํามากวัด
ไม่ได้จนถึง 0.346 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึ กษาพบแพลงก์ตอนพืช 24 สกุล พบปริ มาณตําสุ ด
และสู งสุ ดในเดื อนเมษายน และเดือนมีน าคม ตามลําดับ สกุล Chaetoceros spp., Bacteriastrum
spp., Thalassiothrix spp., Rhizosolenia spp. และ Pleurosigma spp. พบเป็ นชนิ ดเด่น คิดเป็ น
ร้อยละ 28.6 16.7 9.9 9.5 และ 5.5 ของปริ มาณแพลงก์ตอนพืชทีพบทังหมดตามลํา ดับ และมี
การแพร่ ก ระจายตลอดทังปี เมื อวิเ คราะห์ค วามสั มพันธ์ระหว่างความชุก ชุมของแพลงก์ตอนพืช
กับ ปั จจัยสิ งแวดล้อม พบความสัม พันธ์ในเชิ งเวลามีค วามสัม พันธ์สูงสุ ดกับ 6 ปั จจัย คือ อุณหภูมิ
ออกซิ เจนละลายนํา ตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ ไนเตรท และออร์ โธฟอสเฟต ทีระดับ 0.974
คําสํ าคัญ : แพลงก์ตอนพืช คุณภาพนํา จังหวัดสงขลา
*ผูร้ ับ ผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมื อง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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Environmental Factors and Phytoplankton Abundance the Coastal Area of
Songkhla province
Narongsak Khongchai* Somchai Vibunpant Songrit Chotithammo
and Supaporn Chumpuvorn
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Abstract
Investigation on environmental data and phytoplankton from 21 stations along the
coast of Songkhla Province was conducted monthly during March to August 2000. Sampling
area was grouped into 3 zones i.e. 1-3, 3-5, and 5-10 kilometer offshore. The results were as
follows: water depth was 4.0-15.0 meter, water transparency was 1.4-11.0 meter, temperature
was 28.51-33.29 oC, salinity was 28.6-33.3 ppt., pH was 7.89-8.50, dissolved oxygen was
5.15-8.93 mg/l, total suspended solid was 7.0-58.8 mg/l, current speed was 0-78 cm/sec,
nitrite was ND-0.009 mg/l, nitrate was ND-0.039 mg/l, ammonia was ND-0.063 mg/l and
phosphates was ND-0.346 mg/l. There were 24 genus of phytoplankton, of which
Chaetocerros spp. Bacteriastrum spp., Thalassiothrix spp., Rhizosolenia spp. and Pleurosigma
spp. were predominant with 28.6 % 16.7 % 9.9% 9.5 and 5.5 % respectively. They were
found all year round. The correlation by time of phytoplankton and environmental factors,
namely temperature, dissolved oxygen, suspended solid, nitrite-nitrogen, nitrate-nitrogen and
orthophosphates, were found as the highest correlated factors with the best variable combination
value of 0.974.

Keywords : Phytoplankton ,Water quality, Songkhla
*Corresponding author : 79/1, Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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คํานํา
การขยายตัวของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของภาคใต้
ได้เพิมขยายขึนเป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะการเลียงกุง้ ทะเล
ซึงจังหวัดสงขลาเป็ นจังหวัดหนึงทางภาคใต้ก็เช่นกันทีมีการขยายตัวของภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื อง
ตลอดแนวชายฝังทะเลด้านทิศตะวันออกของสงขลาเป็ นทีตังของ
บ้านเรื อน ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และพืนทีเพาะเลียงกุง้ ทะเลเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีการใช้ประโยชน์ทาง
ทะเลจากการคมนาคม อุตสาหกรรม และการประมง กิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนส่ งผลกระทบให้ทาํ ให้ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลลดลง ซึงการศึกษาปัจจัยสิ งแวดล้อม ความชุกชุม และการแพร่ กระจายของแพลงก์ตอน
พืช ก็เป็ นแนวทางหนึงเพือทีจะบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนําและทรัพยากรสัตว์นาํ
จะเห็นได้จาก
การศึกษาคุณสมบัตินาทะเลในบริ
ํ
เวณอ่าวไทยตอนล่างตังแต่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถึงจังหวัดนราธิวาส เป็ นทีมี
การเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
ง คุณภาพนําโดยทัวไปในบริ เวณนอกฝังยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ปกติและมีการเปลียนแปลงตาม
ฤดูกาลซึงได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุมค่อนข้างสู ง ส่วนบริ เวณใกล้ฝังการเปลียนแปลงคุณภาพนําโดยเฉพาะความเค็ม
อุณหภูมิ และปริ มาณตะกอนแขวนลอย ขึนกับปริ มาณนําฝนในแต่ละฤดูกาลเป็ นสําคัญ (ณรงค์ศกั ดิ และวิชาญ,

2540) นอกจากนีผลผลิตขันต้นและสารอาหารบริ เวณใกล้ฝัง จะมีค่าค่อนข้างสู งกว่านอกฝังมากเนืองจากได้รับ
อิทธิ พลจากนําทิงจากการเพาะเลียงกุง้ ทะเลบริ เวณชายฝัง ซึงปั จจัยทางสิ งแวดล้อมเป็ นองค์ประกอบหนึงต่อการ
เปลียนแปลงปริ มาณแพลงก์ตอนพืช แต่ละพืนทีการเปลียนแปลงของปัจจัยสิงแวดล้อมย่อมไม่เหมือนกัน การศึกษา
คุณภาพนําทะเล ทังทางกายภาพ ทางเคมี และสารอาหารพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซึงมีผลต่อการควบคุมการ
เจริ ญเติบโต การแพร่กระจาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช ทําให้มีผลต่อการเปลียนแปลงของแพลงก์ตอน
พืช การศึกษาในครังนีจึงเป็ นแนวทางหนึงในการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํา ทรัพยากรสัตว์นาํ และ
แหล่งทีอยูอ่ าศัยของสัตว์นาํ โดยแพลงก์ตอนพืชเป็ นผลผลิตขันต้นของแหล่งนํา มีความสําคัญเป็ นห่วงโซ่อาหารของ
ระบบนิเวศน์แหล่งนํา และเป็ นดัชนีในการบ่งบอกถึงทรัพยากรสัตว์นาํ หากบริ เวณใดมีแพลงก์ตอนพืชน้อย ก็จะทํา
ให้มีแพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์นาอื
ํ นๆ น้อยลงไปด้วย
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาปัจจัยสิ งแวดล้อมบริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
2. ศึกษาความชุกชุมและการแพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืช
3. เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ งแวดล้อมกับแพลงก์ตอนพืช
วิธีดําเนินการ
. พืนทีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ
เก็บข้อมูลคุณภาพนํา ตัวอย่างนํา และแพลก์ตอนพืช บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลาจํานวน
19 สถานี (ภาพที ) ปฏิบตั ิงานโดยเรื ออวนลากกุง้ ขนาดความยาว เมตร มีระยะปฏิบตั ิงาน เทียว
เรื อ ตังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิ งหาคม ในปี 2543 โดยแบ่งพืนทีทําการศึกษาเป็ น 3 เขต คือ
เขตสํารวจระยะห่างฝัง - 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานี A1 B1 D1 F1 และ G1
เขตสํารวจระยะห่างฝัง >3 - 5 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานี A2 B2 C2 D2 E2 F2
และ G2
เขตสํารวจระยะห่างฝัง >5 - 10 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานี A3 B3 C3 D3 E3 F3
และ G3
. การเก็บตัวอย่ าง
. ตัวอย่างนํา
เก็บตัวอย่างนํา โดยใช้กระบอกเก็บนํา (water sampler) ใส่ ขวดพลาสติกขนาด ลิตร แช่
เย็นในภาชนะบรรจุนาแข็
ํ งรักษาระดับอุณหภูมิประมาณ องศาเซลเซียส แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า
สารแขวนลอยทังหมด (total suspended solids) และค่าปริ มาณธาตุอาหารในนํา (nutrient) ทีศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ขณะเก็บตัวอย่างนําได้ทาํ การวัดค่าดัชนี
คุณภาพนําอืนๆในภาคสนามด้วยได้แก่ วัดปริ มาณออกซิเจนละลายนํา มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร
(mg/l) และวัดค่าอุณหภูมิหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส (oC) โดยใช้เครื องวัดออกซิเจนละลายนํา ตราอักษร
YSI model 58 วัดค่าความเค็ม มีหน่วยเป็ นส่วนต่อพันส่ วน (ppt) โดยใช้เครื องวัดความเค็ม ตราอักษร
YSI model 30 วัดค่าความเร็ วกระแสนํา มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใช้เครื องวัด
กระแสนําตราอักษร Sensordata a.s model MDO. SD–30 วัดความลึกโดยใช้เครื องหยังนําทีแสดง
ความลึกหน่วยเป็ นเมตร (m) และวัดความโปร่ งแสง โดยใช้แผ่นขาวดําเส้นผ่านศูนย์กลาง
เซนติเมตร หน่วยเป็ นเมตร (m)
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ภาพที 1 แผนทีแสดงสถานีและจุดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และปัจจัยทางสิ งแวดล้อม
บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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2.2 แพลงก์ตอนพืช
ใช้ถุงลากแพลงก์ตอนพืชขนาด
ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางปากถุง
เซ็นติเมตร พร้อมติดตังเครื องวัดปริ มาตรนําทีไหลผ่านถุงแพลงก์ตอน (flowmeter) ทําการลากจาก
พืนสู่ ผิวนํา แบบ vertical นําตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชใส่ขวดพลาสติกและเก็บรักษาด้วยนํายา
ฟอร์มาลิน % นําตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชมายังห้องปฏิบตั ิการของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเล
อ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา
. การวิเคราะห์ ตัวอย่าง
. ตัวอย่างนํา
. . วัดความลึกโดยใช้เครื องหยังนําทีแสดงความลึกหน่วยเป็ นเมตร (m)
. . วัดค่าปริ มาณออกซิเจนละลายนํา มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) และวัด
ค่าอุณหภูมิหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส (oC) โดยใช้เครื องวัดออกซิเจนละลายนํา ตราอักษร YSI model
58
. . วัดค่าความเค็ม มีหน่ วยเป็ นส่ วนต่อพันส่วน (ppt) โดยใช้เครื องวัดความเค็ม
ตราอักษร YSI model 30
3.1.4 ความเร็วกระแสนํา มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใช้เครื องวัด
กระแสนําตราอักษร Sensordata a.s model MDO. SD – 30
. . สารแขวนลอยทังหมด (TSS) หน่วยวัดเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) นําตัวอย่าง
นํามากรองด้วยกระดาษกรอง GF/C ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง . เซนติเมตร นําไปอบทีอุณหภูมิ 100120 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชัวโมง นํากระดาษกรองทีอบมาชังนําหนักหาสารแขวนลอยทีค้างบน
กระดาษกรอง โดยวิธีการของ APHA, AWWA and WPCP (1980)
3.1.6 ปริ มาณสารอาหาร นําตัวอย่างนําทีผ่านการกรองแล้วแช่ แข็งจากภาคสนาม
นํามาวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์ ใช้วิธี cadmium reduction ปริ มาณไนเตรท ใช้วธิ ี colorimetric
method ปริ มาณแอมโมเนีย ใช้วธิ ี ammonia method และปริ มาณฟอสเฟต ใช้วิธี ascorbic method โดย
ใช้วิธีการของ Strickland and Parsons (1972)
3.2 แพลงก์ตอนพืช
นําตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชทีอยูใ่ นขวดมาเขย่าเพือให้แพลงก์ตอนกระจายทัวกันแล้ว
สุ่มตัวอย่างมา มิลลิลิตร ใส่ ในสไลด์นบั จํานวน (Sedgwick rafter counting cell) ขนาดความจุ .
ลูกบาศก์เซนติเมตร นับจํานวนเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยายสู งโดยการสุ่ มนับจํานวน ครัง
โดยนับจํานวนเซลล์ และจําแนกถึงระดับสกุล (genus) ปริ มาณของแพลงก์ตอนพืชแสดงเป็ นความ
หนาแน่ นมีหน่วยเป็ นเซลล์ต่อลิตร โดยวิธีการแยกของ ลัดดา ( ), Cupp (1943), Lebour (1978)
และ Shirota (1966)
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
. นําข้อมูลคุณภาพนําในแต่ละพารามิเตอร์มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ความเบียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด และค่าตําสุด
4. แพลงก์ตอนพืช นําข้อมูลในแต่ละสถานี แต่ละเดือนมาคํานวนหาความชุกชุมต่อ
หน่วยปริ มาตรนํา และจําแนกชนิดของแพลงก์ตอนพืช
4. วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ งแวดล้อม กับแพลงก์ตอนพืช โดยนําข้อมูลของ
ปัจจัยสิ งแวดล้อม กับแพลงก์ตอนพืชมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพือหาค่าสหสัมพันธ์ (best variable
combinations, w) ในแต่ละสถานีแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ทีได้แสดงในรู ปของค่า Harmonic
rank correlation coefficient (Weighted spearman) (Clarke and Warwick, 1994; Carr, 1997) โดยตัว
แปรปั จจัยสิ งแวดล้อมตังแต่ 1 ตัวแปร ไปจนถึง ตัวแปร โดยใช้โปรแกรม BIOENV
ผลการศึกษา
1. ปัจจัยสิ งแวดล้อมบริเวณชายฝังจังหวัดสงขลา
. คุณภาพนํา
ความลึก มี ค่าสู งสุ ด ตําสุ ดทีสถานี C3 และ D1 ตามลําดับ มีการเปลียนแปลงอยู่
ในช่วง 4 - 15 เมตร มีค่าเฉลียเท่ากับ 11.232.77 เมตร (ภาพที )
ความโปร่ งแสง มีค่าสูงสุด ตําสุดทีสถานี E3 และ D1 ตามลําดับ มีการเปลียนแปลง
อยูใ่ นช่วง 1.4 - 11.0 เมตร มีค่าเฉลียเท่ากับ 5.111.95 เมตร (ภาพที )
อุณหภูมิ มีค่าสู งสุด ตําสุดทีสถานี E3 และ A3 ตามลําดับ มีการเปลียนแปลงอยู่
ในช่วง 28.51 - 33.29 oC มีค่าเฉลียเท่ากับ 30.072.77 oC (ภาพที )
ความเค็ม มีค่าสู งสุ ด ตําสุดทีสถานี C3 และ D2 ตามลําดับ มีการเปลียนแปลงอยู่
ในช่วง 28.6 -33.3 ppt มีค่าเฉลียเท่ากับ 32.060.82 ppt (ภาพที )
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง มีค่าสูงสุด ตําสุดทีสถานี A3 และ D1 ตามลําดับ มีการ
เปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง 7.89 – 8.50 มีค่าเฉลียเท่ากับ . 0.08 (ภาพที )
ออกซิเจนละลายนํา มีค่าสูงสุ ด ตําสุดทีสถานี B1 และ D2 ตามลําดับ มีการ
เปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง 5.15 – 8.93 mg/l มีค่าเฉลียเท่ากับ 6.010.37 mg/l (ภาพที )
สารแขวนลอยทังหมด มีค่าสูงสุด ตําสุดทีสถานี D1 และ F3 ตามลําดับ มีการ
เปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง 7.0 – 58.8 mg/l มีค่าเฉลียเท่ากับ 27.46 11.34 mg/l (ภาพที )
ความเร็วกระแสนํา มีค่าสูงสุด ตําสุดทีสถานี E2 และ F2 ตามลําดับ มีการ
เปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง 0 – 78 cm/sec มีค่าเฉลียเท่ากับ 11.8313.48 cm/sec (ภาพที )
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ภาพที แสดงค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย และค่าตําสุ ด ของระดับความลึกบริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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ภาพที แสดงค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย และค่าตําสุ ด ของความโปร่งแสง บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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ภาพที แสดงค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย และค่าตําสุ ด ของอุณหภูมิ บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
35
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E3
F1
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SD2 SD3 SE2
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SF3
SG1
SG2
SG3
สถานี

Avg

Min

Max

ภาพที แสดงค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย และค่าตําสุ ด ของความเค็ม บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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Avg

max

Max

ภาพที แสดงค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย และค่าตําสุ ด ของความเป็ นกรดเป็ นด่าง บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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SA1
สถานี

Avg

Min

Max

ภาพที แสดงค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย และค่าตําสุ ด ของปริ มาณออกซิเจนทีละลายนํา บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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ภาพที แสดงค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย และค่าตําสุ ด ของปริ มาณตะกอนแขวนลอย บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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G3 สถานี
SA1
สถานี

Avg

Min

Max

ภาพที แสดงค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย และค่าตําสุ ด ของความเร็ วของกระแสนํา บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
1.2 ปริมาณสารอาหารในนําทีอยู่ในรู ปของไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย และออร์ โธ
ฟอสเฟต
ไนไตรท์ มีค่าค่อนข้างตําและตํามาก ซึงบางครังตํากว่าประสิ ทธิ ภาพของเครื อง
วิเคราะห์ทีจะตรวจพบได้ (ND = Non-Detectable) ค่าของไนไตรท์จะไม่ค่อยคงทีจะเปลียนรู ปไปมา
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ระหว่างไนไตรท์กบั ไนเตรททําให้ค่าทีตรวจพบมีค่าตํามาก บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา ไนไตรท์ มี
ค่าสูงสุด ตําสุดทีสถานี G3 และ A1 ตามลําดับ มีการเปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง ND – 0.009 mg-N/l มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 0.0030.002 mg-N/l (ภาพที )
ไนเตรท มีค่าสูงสุด ตําสุดทีสถานี A2 และ B3 ตามลําดับ มีการเปลียนแปลงอยู่
ในช่วง ND – 0.039 mg-N/l มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.0090.010 mg-N/l (ภาพที )
แอมโมเนีย มีค่าสูงสุด ตําสุดทีสถานี C2 และ A2 ตามลําดับ มีการเปลียนแปลงอยู่
ในช่วง ND – 0.063 mg-N/l มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.0120.014 mg-N/l (ภาพที )
ออร์โธฟอสเฟต มีค่าสูงสุด ตําสุดทีสถานี C2 และ B3 ตามลําดับ มีการเปลียนแปลง
อยูใ่ นช่วง ND – 0.346 mg-N/l มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.0120.045 mg-N/l (ภาพที )
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F2 SF3
F3 SG1
G1 SG2
G2 SG3
G3 สถานี
สถานี
SA1

Avg

ภาพที

Min

Max

แสดงค่าสู งสุด ค่าเฉลีย และค่าตําสุด ของไนไตรท์ บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
A1 A2
A3
B1
B2
B3 C2
C3
D1 D2 D3
E2
E3
F1
F2
F3
G1 G2 G3 สถานี
SA1
SA2 SA3
SB1
SB2
SB3
SC2 SC3
SD1
SD2 SD3 SE2
SE3
SF1
SF2
SF3
SG1
SG2 SG3 สถานี

Avg

ภาพที

Min

Max

แสดงสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตําสุด ของไนเตรท บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
0.100
0.090
0.080
0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000
A1 SA2
A2 SA3
A3 SB1
B1 SB2
B2 SB3
B3 SC2
C2 SC3
C3 SD1
D1 SD2
D2 SD3
D3 SE2
E2 SE3
E3 SF1
F1 SF2
F2 SF3
F3 SG1
G1 SG2
G2 SG3
G3 สถานี
สถานี
SA1

ภาพที

Avg

Min

Max

แสดงค่าสู งสุด ค่าเฉลีย และค่าตําสุด ของแอมโมเนียรวม บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
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0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000

A1
A1

A2
A2

A3
A3

B1
B1

B2
B2

B3
B3

C2
C2

C3
C3

D1
D1

D2
D2

D3
D3

E2
E2

E3
E3

F1
F1

F2
F2

F3
F3

G1
G2
G3
G1 G2 G3 สถานี

SA1 SA2 SA3 SB1 SB2 SB3 SC2 SC3 SD1 SD2 SD3 SE2 SE3 SF1 SF2 SF3 SG1 SG2 SG3

ภาพที

Avg

Min

Max

สถานี

แสดงค่าสู งสุด ค่าเฉลีย และค่าตําสุด ของออร์โธฟอสเฟต บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
2 ความชุ กชุ มและการแพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืช

ผลการสํารวจแพลงก์ตอนพืชบริ เวณชายฝังของจังหวัดสงขลา จํานวน 21 สถานี พบ
แพลงก์ตอนพืชจํานวน ครอบครัว สกุล โดยมีปริ มาณเฉลียทังปี ทีปริ มาณ 14,349 เซลล์/ลิตร
พบสู งสุด และ ตําสุด ในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ทีปริ มาณ 38,884 และ 1,869 เซลล์/ลิตร
ตามลําดับ สถานีที F1 และสถานีที F2 ทีปริ มาณ 53,820 และ 3,747 เซลล์/ลิตร มีปริ มาณสู งสุด และ
ตําสุดตามลําดับ แพลงก์ตอนพืชสกุล Chaetocerros spp. , Bacteriastum spp. , Thalassiothix spp.
Rizosolinia spp. และ Pleurosigma spp. พบมีปริ มาณมากทีสุด สกุลแรก คิดเป็ น 28.6% 16.7%
9.9% 9.5% และ 5.5% ของปริ มาณแพลงก์ตอนพืชทีพบทังหมดตามลําดับ และมีการแพร่ กระจาย
ตลอดทังปี (ตารางที 1 และตารางที 2)
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3. ความระหว่างปัจจัยสิ งแวดล้ อมกับความชุกชุ มแพลงก์ตอนพืช

Temperature

Salinity

pH

DO

TSS

Current speed

Nitrite

Nitrate

Phosphate

0.18

0.20

0.07 0.18

0.25

-0.07

-0.08

-0.05

-0.13

Depth

w 0.05 0.02

Factor

Transparency

3.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ เชิงสถานี (Best variable combinations, w)
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ปัจจัยสิ งแวดล้อมแต่ละตัวแปร
ทีมีผลต่อปริ มาณและชนิ ดของ
แพลงก์ตอนพืช บริ เวณชายฝัง 10 กิโลเมตร ของจังหวัดสงขลา มีผลสูงทีสุดคือ ประมาณตะกอน
แขวนลอย ที 0.25 ดังแสดงในตารางที 3 และเมือวิเคราะห์ปัจจัยสิ งแวดล้อมทัง 11 ปัจจัย พบว่าค่า
ของ 4 ปัจจัยคือ อุณหภูมิ ความเค็ม ปริ มาณออกซิเจนละลายนํา และประมาณตะกอนแขวนลอย มี
ค่าสูงสุดที 0.39 (ตารางที 4)
ตารางที 3 สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิ งแวดล้อมแต่ละตัวแปรกับประชาคมแพลงก์ตอนพืช เชิงพืนที

F หมายถึงจํานวนปัจจัยร่ วม(combination factor)
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/
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/
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/
/
/
/
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/
/
/

/
/
/
/
/
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Salinity

0.32
0.38
0.39*
0.37
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32

Temperature

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(w)

Transparency

F

Max
Correlation

Depth

ตารางที 4 ค่า Harmonic rank correlation coefficient (weighted spearman) เชิงพืนที ระหว่างปัจจัย
สิ งแวดล้อมกับแพลงก์ตอนพืช บริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลา
Best variable combinations (w)

/

/
/
/
/
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3.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ เชิงเวลา
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ปัจจัยสิ งแวดล้อมเพียงตัวเดียวทีมีผลต่อปริ มาณและชนิดของ
แพลงก์ตอนพืช เชิงเวลาบริ เวณชายฝั ง 10 กิโลเมตร ของจังหวัดสงขลา มีผลสูงทีสุ ดคือ ปริ มาณไน
เตรต ที 0.64 ดังแสดงในตารางที 5 และเมือวิเคราะห์ปัจจัยสิ งแวดล้อมทัง 11 ปัจจัย พบว่าค่าของ 6
ปัจจัยคือ อุณหภูมิ, ปริ มาณออกซิเจนละลายนํา ปริ มาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรต์ ไนเตรท และ
ออร์โธฟอสเฟต มีค่าสูงสุดที 0.97 (ตารางที 6)

Transparency

Temperature

Salinity

pH

DO

TSS

Current speed

Nitrite

Nitrate

Phosphate

w -0.32

-0.05

0.46 0.30

-0.16

0.27

0.04

-0.22

0.10

0.64*

0.35

Factor

Depth

ตารางที 5 สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิ งแวดล้อมแต่ละตัวแปรกับประชาคมแพลงก์ตอนพืช เชิงเวลา
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F หมายถึงจํานวนปัจจัยร่ วม (combination factor)
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Temperature
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(w)

Transparency

F
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Depth

ตารางที 6 ค่า Harmonic rank correlation coefficient (weighted spearman) เชิงเวลา ระหว่างปัจจัย
สิ งแวดล้อมกับแพลงก์ตอนพืช บริ เวณชายฝั งจังหวัดสงขลา
Best variable combinations (w)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
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สรุปและวิจารณ์ ผลการศึกษา
1. คุณภาพนํา
คุณภาพนําทางกายภาพและเคมีทงั ปัจจัยคือ ความลึก ความโปร่ งแสง อุณหภูมิ
ความเค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายนํา สารแขวนลอยทังหมด และความเร็ วกระแสนํา มีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติทวไป
ั
เมือเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนําทะเลทีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ (สํานักงานสิ งแวดล้อมภาคที ,
) เมือเปรี ยบเทียบกับคุณภาพ
นําบริ เวณทะเลสาบสงขลา จากการศึกษาของ ยงยุทธ และนิคม ( ) พบว่าบริ เวณทะเลสาบสงขลา
จะมีความเค็มตํามีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่วนต่อพันส่ วน และบริ เวณตอนในของทะเลสาบสงขลาความ
เค็มจะตํามากเกือบจะเป็ นนําจืด ( ส่วนต่อพันส่ วน) ซึงจะมีการถ่ายเทนําลงสู่ ชายฝังทะเลทําให้
บริ เวณปากทะเลสาบสงขลาจะมีความเค็มตํากว่าบริ เวณสํารวจชายฝังอืนๆ ปริ มาณตะกอนแขวนลอย
บริ เวณทะเลสาบสงขลามีค่าเฉลีย . มิลลิกรัมต่อลิตร ซึงมีค่าสู งกว่าชายฝังทะเลทีทําการสํารวจ
( . มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่เมือเปรี ยบเทียบบริ เวณปากทะเลสาบสงขลาทีทําการสํารวจ ( . มิลลิกรัม
ต่อลิตร) กับบริ เวณสํารวจชายฝังสถานีอืนๆ นันแสดงว่าตะกอนแขวนลอยจากทะเลสาบสงขลา
ถ่ายเทออกสู่ฝังทะเลทําให้บริ เวณปากทะเลสาบสงขลามีตะกอนสู งกว่าบริ เวณอืน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ณรงค์ศกั ดิ และวิชาญ ( ) คุณภาพนําโดยทัวไปบริ เวณนอกฝังยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
และมีการเปลียนแปลงตามฤดูกาลซึ งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมค่อนข้างสู ง
ส่ วนใกล้ฝังการ
เปลียนแปลงคุณภาพนําโดยเฉพาะความเค็ม อุณหภูมิ และปริ มาณตะกอนแขวนลอย ขึนกับปริ มาณ
นําฝนในแต่ละฤดูกาลเป็ นสําคัญ ส่ วนค่าออกซิ เจนละลายนํา และความเป็ นกรด-ด่าง จากการศึกษาใน
ครังนี กับการศึกษาของ ภาสกร และคณะ ( ) มีค่าทีใกล้เคียงกัน ซึงอยูใ่ นช่วงทีเหมาะสมกับการ
เพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
ง (สถาบันวิจยั การเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
ง,
) โดยรวมปัจจัยสิ งแวดล้อมจะ
แบ่งเป็ น 3 แหล่ง คือ บริ เวณปากแม่นาหรื
ํ อปากทะเลสาบ เขต 1–5 กิโลเมตร และเขต 5–10 กิโลเมตร
แต่บริ เวณปากทะเลสาบสงขลาจะมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมโดยรวมเนื องจาก
ทะเลสาบสงขลามีการรับนําจากแม่นาลํ
ํ าคลองต่างๆแล้วมารวมกันทีทะเลสาบ นําจากทะเลสาบจะ
ไหลลงสู่ ทะเล ทําให้บริ เวณปากทะเลสาบสภาพสิ งแวดล้อมจะค่อนข้างเปลียนแปลงไปจากบริ เวณ
อืนๆ ในรอบเดือนปัจจัยทางสิ งแวดล้อมจะมีแนวโน้มการเปลียนแปลงสู งกว่าการเปลียนแปลงในเชิง
พืนทีอันเนืองมาจากการผันแปรตามฤดูกาล การถ่ายเทของมวลนําจากทะเลสาบสงขลา การพัดพา
ตะกอน การเปลียนแปลงของความเค็ม ซึงทําให้ปัจจัยสิ งแวดล้อมโดยรวมเปลียนแปลงไปด้วย
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2. แพลงก์ตอนพืช
บริ เวณชายฝัง 10 กิโลเมตรของจังหวัดสงขลา พบแพลงก์ตอนพืชจํานวน ครอบครัว
สกุล โดยมีปริ มาณเฉลียทังปี ทีปริ มาณ 14,349 เซลล์/ลิตร พบสูงสุ ด และตําสุด ในเดือนมีนาคม และ
เดือนเมษายน ทีปริ มาณ 38,884 และ 1,869 เซลล์/ลิตร ตามลําดับ สถานีที F1 และสถานีที F2 ที
ปริ มาณ 53,820 และ 3,747 เซลล์/ลิตร ตามลําดับ มีปริ มาณสูงสุดและตําสุดตามลําดับ แพลงก์ตอน
พืชสกุล Chaetocerros spp., Bacteriastum spp., Thalassiothix spp., Rizosolinia spp. และ
Pleurosigma spp. พบมีปริ มาณมากทีสุด สกุลแรก คิดเป็ น 28.6% 16.7% 9.9% 9.5% และ 5.5% ของ
ปริ มาณแพลงก์ตอนพืชทีพบทังหมดตามลําดับ และมีการแพร่ กระจายตลอดทังปี เมือเปรี ยบเทียบกับ
บริ เวณทะเลสาบสงขลา จากการศึกษาของ ยงยุทธ และนิคม ( ) สกุลทีพบมากได้แก่
Trichodesmium spp., Nitzschia spp., Oscillatoria spp., Spirulina spp. และ Skeletonema spp.,
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าชนิดและการแพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริ เวณชายฝังกับทะเลสาบ
สงขลามีโครงสร้างทีแตกต่างกัน อันเนื องมาจากความเค็ม อุณหภูมิ และตะกอนแขวนลอย ทีมีความ
แตกต่างกันอย่างเด่นชัด แพลงก์ตอนพืชบริ เวณชายฝัง 10 กิโลเมตรของจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่การ
แพร่ กระจายจะเป็ นไปตามระบบนิเวศ และระยะห่างจากฝั ง ดังจะเห็นจากผลการวิเคราะห์ปาก
ทะเลสาบชนิดและปริ มาณแพลงก์ตอนจะมีความแตกต่างจากบริ เวณอืน และบริ เวณหนึ งคือบริ เวณ
ทางตอนเหนือของปากทะเลสาบสงขลามีการแพร่ กระจายในช่วงกว้าง
ในทางตอนใต้ของปาก
ทะเลสาบจะแบ่งเป็ น 2 เขต คือบริ เวณใกล้ฝังตังแต่ 1–5 กิโลเมตร และบริ เวณไกลฝังคือ 3–10
กิโลเมตร
ประชาคมแพลงก์ตอนพืชจะมีความหนาแน่ นค่อนข้างสู งในเขต 1–3 กิโลเมตรการ
แพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืชจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณสารอาหาร คุณภาพนํา และกระแสนําจะมีผล
โดยตรงต่อการเปลียนแปลงของแพลงก์ตอนพืช บริ เวณปากแม่นาแพลงก์
ํ
ตอนพืชจะมีความแตกต่าง
จากบริ เวณอืนอย่างชัดเจน อันเนืองมาจากความเค็มจะมีการเปลียนแปลงตลอด มีการถ่ายเทมวลนํา
ตะกอนต่างๆ จากปากแม่นาลงสู
ํ ่ทะเลชายฝัง ซึงแพลงก์ตอนพืชจะเคลือนทีไปตามกระแสนํา นําขึนนําลง และการไหลของนําจากทะเลสาบจะพัดพาแพลงก์ตอนพืชไปด้วย การแพร่ กระจายของแพลงก์
ตอนพืช ในเชิงพืนทีตะกอนแขวนลอยจะมีอิทธิพลมากทีสุดต่อการเปลียนแปลงของแพลงก์ตอนพืช
ส่ วนการเปลียนแปลงในเชิงเวลาปริ มาณสารอาหาร (ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟต) มีอิทธิพลมาก
ทีสุดต่อการเปลียนแปลงของแพลงก์ตอนพืช อันเนื องมาจากมีการถ่ายเทสารอาหารจากทะเลสาบ
สงขลา ปากแม่นาต่
ํ าง กิจกรรมต่างๆของชุมชน และการเพาะเลียงสัตว์นาํ รองลงมาเป็ นอุณหภูมิ และ
ความเค็ม ทีเป็ นปัจจัยทีทําให้แพลงก์ตอนพืชเปลียนแปลงไปด้วย
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3. ความสั มพันธ์ ระหว่างปัจจัยสิ งแวดล้ อม กับแพลงก์ ตอนพืช
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของแพลงก์ตอนพืช ในเชิงพืนที บริ เวณชายฝังทะเล 10
กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มากทีสุด คือ ตะกอนแขวนลอย (0.25) รองลงมา คือ ความเค็ม ออกซิเจนที
ละลายในนํา และความโปร่ งใส (ตารางที ) ซึงพบว่ามีอิทธิพลค่อนข้างน้อย แต่เมือเปรี ยบเทียบปัจจัย
ทางสิ งแวดล้อมทีมีอิทธิพลในเชิงเวลา พบว่า ไนเตรท (0.64) มีอิทธิพลสูงสุ ดรองลงมาคือ ความ
โปร่ งใส ฟอสเฟต ความเค็ม และ ออกซิเจนทีละลายนํา (ตารางที )
เมือมาเปรี ยบเทียบทัง 11 ปัจจัย จะเห็นได้ว่าบริ เวณชายฝั งสงขลาการเปลียนแปลงโครงสร้าง
ตามพืนที 4 ปัจจัยมีอิทธิพลสู งสุ ด คือ ความเค็ม อุณหภูมิ ออกซิ เจนทีละลายในนํา และปริ มาณสาร
แขวนลอย ทีระดับ 0.39 มีอทิ ธิพลต่อโครงสร้างมากทีสุด ความเค็มก็เป็ นปัจจัยหนึงต่อการ
แพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืช ซึ งทีบริ เวณปากทะเลสาบสงขลา จะมีนาจื
ํ ดมาจากทะเลสาบสงขลา
ในช่วงฤดูฝนจึงทําให้มีความเค็มตํา ปริ มาณสารแขวนลอยก็เป็ นส่ วนหนึ งทีมีอิทธิพลทีทําให้ความชุก
ชุมแพลงก์ตอนพืชเปลียนแปลงไป ดังจะเห็นบริ เวณปากทะเลสาบสงขลาจะมีปริ มาณสารแขวนลอย
มากซึงเกิดจากการพัดพาตะกอนจากทะเลสาบมากจึงทําให้มีโครงสร้างแตกต่างจากบริ เวณอืน ส่วน
การเปลียนแปลงในเชิงเวลา ปัจจัยสิ งแวดล้อม 6 ปัจจัย จะมีอิทธิพลสู งสุ ด คือ อุณหภูมิ ออกซิเจนที
ละลายนํา ตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟส ทีระดับ 0.97 ซึงมีอิทธิพลสูงมาก แสดง
ว่าการเปลียนแปลงของปั จจัยทางสิ งแวดล้อมก็จะเปลียนแปลงในเชิงเวลามากกว่าทีจะเปลียนแปลง
เชิงสถานี ซึงมีการเปลียนแปลงน้อยมาก จากการศึกษาของ ยงยุทธ และนิคม ( ) ความสัมพันธ์
ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับปัจจัยสิ งแวดล้อม ปริ มาณสารอาหาร และความเค็มมีผลต่อโครงสร้าง
แพลงก์ตอนพืชบริ เวณทะเลสาบสงขลา ซึงเห็นได้วา่ สิ งมีชีวิตในทะเลบริ เวณจังหวัดสงขลา ปาก
ทะเลสาบสงขลา ความเค็มมีอิทธิพลมากเนืองจากมีการเปลียนแปลงค่อนข้างสู ง จากทะเลสาบสงขลา
ซึงเป็ นแหล่งรับนําจืด
หากความเค็มมีการเปลียนแปลง โครงสร้างของประชาคมสัตว์นาก็
ํ จะ
เปลียนแปลงด้วย ซึงสอดคล้องกับ พิมพ์วลัญช์ ( ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์กบั ปัจจัยสิ งแวดล้อมกับ
แพลงก์ตอนพืชโดยรวม พบว่าปริ มาณแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิ ความเค็ม ความ
โปร่ งแสงของนํา ปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และปริ มาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
เอกสารอ้ างอิง
จุไรวรรณ รุ่ งกําเนิดวงศ์ และโสภณ อ่อนคง. 2540. การแพร่ กระจายและความหนาแน่นของแพลงค์
ตอนในแหล่งนํา บริ เวณชายฝังอ่าวละงู จังหวัดสตูล. เอกสารวิชาการฉบับที 4/2540. ศูนย์
พัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
ง จังหวัดสตูล, กองเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
ง, กรมประมง.
19 หน้า.
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การแพร่ กระจายขนาดความยาวของปลากะตักในจังหวัดสงขลา
ภัคจุฑา เขมากรณ์ และ กิงกาญจน์ วิบุญพันธ์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
๗๙/๑ ถ. วิเชียรชม ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙0000
บทคัดย่ อ
ศึกษาการแพร่ กระจายขนาดความยาวของปลากะตักในจังหวัดสงขลาโดยสุ่ มตัวอย่าง
ปลากะตักจากเรื ออวนครอบปลากะตักระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2545 โดยแบ่งเขตเก็บ
ตัวอย่างออกเป็ น 2 เขต คือ เขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล และเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป
พบว่าในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล ปลากะตักชนิด Encrasicholina devisi มีความยาวอยู่
ในช่วง 3.00 - 9.25 ซม. ความยาวเฉลีย 5.01 ± 0.56 ซม. ชนิด E. heteroloba มีความยาวอยูใ่ นช่วง
2.50 - 9.25 ซม. ความยาวเฉลีย 5.83 ± 0.89 ซม. ชนิด E. punctifer มีความยาวอยูใ่ นช่วง 3.50 - 4.75
ซม. ความยาวเฉลีย 4.20 ± 0.35 ซม. ชนิด Stolephorus chinensis มีความยาวอยูใ่ นช่วง 4.75 - 8.50
ซม. ความยาวเฉลีย 7.12 ± 1.63 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวอยูใ่ นช่วง 6.00 - 11.75 ซม. ความ
ยาวเฉลีย 8.98 ± 0.96 ซม. ส่วนในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป พบว่าชนิด E. devisi มีความ
ยาวอยู่ในช่วง 3.00 - 8.75 ซม. ความยาวเฉลีย 5.35 ± 0.65 ซม. ชนิด E. heteroloba มีความยาวอยู่
ในช่วง 3.25 - 9.50 ซม. ความยาวเฉลีย 5.86 ± 0.98 ซม. ชนิด E. punctifer มีความยาวอยูใ่ นช่วง 3.25 8.75 ซม. ความยาวเฉลีย 5.78 ± 0.80 ซม. ชนิด S. indicus มีความยาวอยู่ในช่วง 9.75 - 12.50 ซม.
ความยาวเฉลีย 9.52 ± 2.56 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวอยูใ่ นช่วง 8.25 - 10.50 ซม. ความยาว
เฉลีย 9.35 ± 0.72 ซม. ปลากะตักแต่ละชนิดส่วนใหญ่มีขนาดความยาวลําตัวเฉลี ยสู งสุดในเดือน
เมษายนและพฤษภาคม และตําสุดในเดือนสิ งหาคมและกันยายนในทังสองเขต ปลากะตักทีพบในเขต
ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล มีการแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงขนาดเล็ก
กว่าปลากะตักทีพบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป
คําสํ าคัญ : การแพร่ กระจายความยาว กะตัก จังหวัดสงขลา
เขียนแบบใหม่
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Length Distribution of Anchovy in Songkhla Province
Pakjuta Khemakorn and Kingkan Vibunpant
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (สงขลา)
79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
Abstract
Study on length distribution of anchovy in Songkhla province was conducted by
sampling anchovies from anchovy cover nets during April - September 2002. The sampling area
was divided into 2 zones, which were 5 -12 nautical mile from shore and beyond 15 nautical mile
from shore. The results showed that in the zone of 5 -12 nautical mile from shore, Encrasicholina
devisi was found 3.00 - 9.25 cm of body length with 5.01 ± 0.56 cm in average. E. heteroloba was
found 2.50 - 9.25 cm of body length with 5.83 ± 0.89 cm in average. E. punctifer was found 3.50 4.75 cm of body length with 4.20 ± 0.35 cm in average. Stolephorus chinensis was found 4.75 8.50 cm of body length with 7.12 ± 1.63 cm in average, and S. waitei was found 6.00 - 11.75 cm of
body length with 8.98 ± 0.96 cm in average. For the zone of beyond 15 nautical mile from shore, E.
devisi was found 3.00 - 8.75 cm of body length with 5.35 ± 0.65 cm in average. E. heteroloba was
found 3.25 - 9.50 cm of body length with 5.86 ± 0.98 cm in average. E. punctifer was found 3.25 8.75 cm of body length with 5.78 ± 0.80 cm in average. S. indicus was found 9.75 - 12.50 cm of
body length with 9.52 ± 2.56 cm in average, and S. waitei was found 8.25 - 10.50 cm of body
length with 9.35 ± 0.72 cm in average. Anchovies in both zones were mostly found with the longest
average body length in April and May, while they were found with the shortest average body length
in August and September. Anchovies found in the zone of 5 - 12 nautical mile from shore had
length distribution in smaller length range than the ones found in the zone of beyond 15 nautical
mile from shore.
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คํานํา
ปลากะตักเป็ นปลาผิวนําขนาดเล็กชนิดหนึ งทีมีการแพร่ กระจายอย่างกว้างขวางตาม
บริ เวณชายฝั งทะเลและหมู่เกาะต่างๆ โดย ทศพร (2528) รายงานผลการศึ กษาปลากะตัก ในสกุล
Stolephorus ของเขตอิน โด-แปซิ ฟิก ซึ งพบว่ามี อยู่รวมทังสิ น 18 ชนิ ด โดยพบในเขตน่ านนําไทย
จํานวน 11 ชนิ ด เนื องจากปลากะตักเป็ นปลาที เกล็ดหลุดง่าย เสื อมคุณภาพเร็ ว การใช้ป ระโยชน์
ส่ วนใหญ่จึงนิ ยมใช้เป็ นวัตถุดิบในการทํานําปลา นอกจากนียังใช้ทาํ นําบูดู ตากแห้ง ต้ม - ตากแห้ง
และปลาป่ น เป็ นต้น โดยใช้บริ โภคทังในประเทศและส่ งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ ปริ มาณการ
จั บ ปลากะตัก รวมทั งหมดในปี พ.ศ. 2545-2547 เท่ า กั บ 151,731 153,660 และ 163,237 ตั น
ตามลํา ดั บ คิ ด เป็ นมู ล ค่ า 937,101,000 1,016,130,000 และ 896,808,000 บาท ตามลํา ดั บ (กรม
ประมง, 2547, 2548, 2549) และเมือตลาดมีความต้องการเพิมขึน ทําให้มีการพัฒนาเครื องมือประมง
และวิธีจบั ให้มีประสิ ทธิภาพในการจับสู งขึน โดยในอดีตปลากะตักส่วนใหญ่ได้จากการทําประมง
อวนล้อมปลากะตักในเวลากลางวันบริ เวณอ่าวไทยฝั งตะวันออก เครื องมือประมงสําคัญรองลงมา
ได้แก่ โป๊ ะ อวนรุ น และอวนลากคู่ ต่อมามีก ารใช้แสงไฟล่อและใช้อวนตาถี รวมทังมีก ารขยาย
แหล่งการจับออกไปนอกชายฝังทะเลมากขึน ในปั จจุบนั เครื องมือประมงทีสําคัญและจับปลากะตัก
ได้ปริ มาณมากได้แก่ เครื องมืออวนล้อมจับ และอวนไดปลากะตัก
จังหวัดสงขลาเป็ นแหล่งทําการประมงปลากะตักทีสําคัญแหล่งหนึง โดยเฉพาะเรื อ
อวนไดปลากะตัก ประเภทอวนครอบปลากะตัก ซึ งเมือถึงฤดูลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ชาวประมง
ในจังหวัดสงขลาจะเปลียนเครื องมือประมงจากอวนลาก อวนลอยปู เป็ นอวนไดปลากะตัก รวมทัง
มีเรื อต่างถินได้เคลือนย้ายเรื ออวนไดปลากะตักมาทําประมงในพืนทีจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกัน
(สมศักดิ, 2541) เป็ นเหตุก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื องการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างเครื องมือประมง
ขึน ทังระหว่างเรื ออวนไดปลากะตักกับเรื อประมงอวนลากขนาดเล็ก และระหว่างเรื ออวนไดปลา
กะตักกับเรื อประมงพืนบ้าน โดยชาวประมงพืนบ้านอ้างว่าการทําประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟ
ล่อได้ทาํ ลายทรัพยากรสัตว์นาอย่
ํ างรุ นแรง ทําให้ชาวประมงพืนบ้านจับสัตว์นาได้
ํ ลดลง ผลของ
ความขัดแย้งได้ขยายตัวจนกลายเป็ นปัญหาระดับชาติ
จนต้องนําปั ญหาเข้าสู่ การพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ผลสรุ ปของการแก้ไขปั ญหาโดยคณะกรรมการพหุ ภาคี
จังหวัดสงขลาซึงมีมติเมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2543 ให้มีการกําหนดเขตพืนทีทําการประมงปลา
กะตักขึน โดยอนุญาตให้เรื ออวนครอบ อวนช้อน หรื ออวนยกปลากะตักทีมีความยาวเรื อไม่เกิน 14
เมตร ทําการประมงได้ในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล ส่วนเรื ออวนครอบ อวนช้อน หรื ออวน
ยกปลากะตักทีมีความยาวเรื อมากกว่า 14 เมตร ให้ทาํ การประมงได้ในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์
ทะเลขึนไป
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การศึกษาในครังนี เป็ นการศึกษาการแพร่ กระจายขนาดความยาวของปลากะตักจากเรื อ
อวนครอบปลากะตักทีทําการประมงในเขตพืนทีดังกล่าว เพือนําข้อมูลทีได้มาใช้เป็ นข้อมูลพืนฐาน
ประกอบการพิจารณาในการจัดการทรัพยากรปลากะตักในจังหวัดสงขลาให้ดียิงขึนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาขนาดความยาวลําตัวเฉลียของปลากะตัก
2. ศึกษาการแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตัก
วิธีดําเนินการ
1. พืนทีดําเนินการ
พืนทีในเขตจังหวัดสงขลา โดยแบ่งเขตเก็บข้อมูล 2 เขต คือ ระยะห่ างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล
และระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป
2. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนเมษายน - กันยายน 2545
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากเรื ออวนครอบปลากะตักเป็ นประจําทุกเดือน โดยใช้เรื อ
สํารวจประมง 9 แล่นเข้าเทียบเรื ออวนครอบปลากะตักและสุ่มเก็บตัวอย่างปลากะตักขณะทีเรื ออวน
ครอบปลากะตักทําการประมงในทะเล โดยเก็บตัวอย่างเขตละ 15 ลําต่อเดือน ทําการแยกชนิดปลา
กะตัก ตรวจวัดความยาวลําตัวลงในกระดาษฟอร์มวัดความยาว ชังนําหนัก
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
หาค่าความยาวลําตัวเฉลียของปลากะตักแต่ละชนิดโดยใช้สูตร
n

x

=

 xi fi
i 1
n

 fi
i 1

เมือ

x

= ความยาวลําตัวเฉลีย (ซม.)
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xi

= ค่ากึงกลางอันตรภาคชันที i

fi

= ความถีของอันตรภาคชันที i

n

= จํานวนอัตรภาคชัน
ผลการศึกษา

1. ความยาวลําตัวเฉลียของปลากะตัก
ผลการศึกษาพบว่าปลากะตักแต่ละชนิดจากเรื ออวนครอบปลากะตักทีทําประมงในเขต
ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล มีขนาดลําตัวเฉลียเล็กกว่าปลากะตักทีพบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์
ทะเลขึนไป (ตารางที 1)
โดยในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล พบว่าปลากะตักชนิด Encrasicholina devisi มี
ความยาวอยูใ่ นช่วง 3.00 - 9.25 ซม. ความยาวเฉลีย 5.01 ± 0.56 ซม. ชนิ ด E. heteroloba มีความยาว
อยูใ่ นช่วง 2.50 - 9.25 ซม. ความยาวเฉลีย 5.83 ± 0.89 ซม. ชนิด E. punctifer มีความยาวอยู่ในช่วง
3.50 - 4.75 ซม. ความยาวเฉลีย 4.20 ± 0.35 ซม. ชนิด Stolephorus chinensis มีความยาวอยู่ในช่วง
4.75 - 8.50 ซม. ความยาวเฉลีย 7.12 ± 1.63 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวอยูใ่ นช่วง 6.00 - 11.75
ซม. ความยาวเฉลีย 8.98 ± 0.96 ซม.
ส่วนในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป พบว่าปลากะตักชนิด E. devisi มีความยาว
อยูใ่ นช่วง 3.00 - 8.75 ซม. ความยาวเฉลีย 5.35 ± 0.65 ซม. ชนิด E. heteroloba มีความยาวอยู่ในช่วง
3.25 - 9.50 ซม. ความยาวเฉลีย 5.86 ± 0.98 ซม. ชนิด E. punctifer มีความยาวอยูใ่ นช่วง 3.25 - 8.75
ซม. ความยาวเฉลีย 5.78 ± 0.80 ซม. ชนิด S. indicus มีความยาวอยูใ่ นช่วง 9.75 - 12.50 ซม. ความยาว
เฉลีย 9.52 ± 2.56 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวอยูใ่ นช่วง 8.25 - 10.50 ซม. ความยาวเฉลีย 9.35
± 0.72 ซม.
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ตารางที 1 ขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักจากเรื ออวนครอบปลากะตักในจังหวัดสงขลา
ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2545
ระยะห่ างฝัง 5 - 12 ไมล์ ทะเล

ระยะห่ างฝัง 15 ไมล์ ทะเลขึนไป
จํานวน
(ตัว)

พิสัย
(ซม.)

ค่ าเฉลีย
(ซม.)

ค่ า
เบียงเบน
มาตรฐาน
(ซม.)

0.56

3,641

3.00-8.75

5.35

0.65

5.83

0.89

4,667

3.25-9.50

5.86

0.98

3.50-4.75

4.20

0.35

4,615

3.25-8.75

5.78

0.80

30

4.75-8.50

7.12

1.63

-

-

-

-

S. indicus

-

-

-

-

6

9.75-12.50

9.52

2.56

S. waitei

1,168

6.00-11.75

8.98

0.96

437

8.25-10.50

9.35

0.72

ชนิด

ค่ า
ค่ าเฉลีย เบียงเบน
(ซม.) มาตรฐาน
(ซม.)

จํานวน
(ตัว)

พิสัย
(ซม.)

Encrasicholina devisi

2,626

3.00-9.25

5.01

E. heteroloba

2,500

2.50-9.25

E. punctifer

7

Stolephorus chinensis

2. การแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตัก
2.1 การแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักรายเดือน
เมือพิจารณาการแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักรายเดือน พบว่าส่ วน
ใหญ่ปลากะตักชนิดเดียวกันจะมีแนวโน้มของการแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวสอดคล้องกันทัง
สองเขต โดยพบว่าปลากะตักชนิด Encrasicholina devisi มีความยาวเฉลียสูงสุ ดในเดือนพฤษภาคม
คือ 6.13 และ 6.31 ซม. ในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 และ 15 ไมล์ทะเลขึนไป ตามลําดับ มีความยาวเฉลีย
ตําสุดในเดือนสิ งหาคม คือ 4.80 และ 4.74 ซม. ในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 และ 15 ไมล์ทะเลขึนไป
ตามลําดับ ชนิด E. heteroloba มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนเมษายน คือ 6.85 และ 7.40 ซม. ในเขต
ระยะห่างฝัง 5 - 12 และ 15 ไมล์ทะเลขึนไป ตามลําดับ มีความยาวเฉลียตําสุดในเดือนสิ งหาคม คือ
4.63 และ 4.73 ซม. ในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 และ 15 ไมล์ทะเลขึนไป ตามลําดับ ชนิด E. punctifer ที
พบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนเมษายน คือ 6.72 ซม. และ
ตําสุดในเดือนสิ งหาคม คือ 4.70 ซม. ชนิด Stolephorus indicus ทีพบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเล
ขึนไป มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม คือ 11.63 ซม. และตําสุดในเดือน
กันยายน คือ 6.19 ซม. และชนิด S. waitei ทีพบในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล มีความยาวเฉลีย
สู งสุดในเดือนพฤษภาคม คือ 9.26 ซม. และตําสุดในเดือนกันยายน คือ 7.07 ซม. ส่วนทีพบในเขต
ระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนมิถุนายน คือ 10.13 ซม. และตําสุ ดใน
เดือนสิ งหาคม คือ 8.38 ซม. (ภาพที 1)
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Encrasicholina devisi

ซม. 7

ซม. 8

Encrasicholina heteroloba

7
6
5
4
3
2
1
0

6
5
4
3
2
1
0
เมษายน พฤษภาคม มิ ถนุ ายน กรกฎาคม สิ งหาคม
5-12 ไมล์ทะเล

กันยายน

15 ไมล์ทะเลขึ นไป

5-12 ไมล์ทะเล

Encrasicholina punctifer

ซม. 8

เมษายน พฤษภาคม มิ ถนุ ายน กรกฎาคม สิ งหาคม

ซม. 8

กันยายน

15 ไมล์ทะเลขึ นไป

Stolephorus chinensis

7
6
5
4
3
2
1
0

7
6
5
4
3
2
1
0
เมษายน พฤษภาคม มิ ถนุ ายน กรกฎาคม สิ งหาคม
5-12 ไมล์ทะเล

ซม. 14

กันยายน

เมษายน พฤษภาคม มิ ถนุ ายน กรกฎาคม สิ งหาคม

15 ไมล์ทะเลขึ นไป

Stolephorus indicus

5-12 ไมล์ทะเล

ซม. 12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

กันยายน

Stolephorus waitei

2

2

0

0
เมษายน พฤษภาคม มิ ถนุ ายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน
15 ไมล์ทะเลขึ นไป

เมษายน พฤษภาคม มิ ถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม
5-12 ไมล์ทะเล

กันยายน

15 ไมล์ทะเลขึ นไป

ภาพที ขนาดความยาวลําตัวเฉลียของปลากะตักจากเรื ออวนครอบปลากะตักระหว่างเดือนเมษายน –
กันยายน
(ใส่คาํ อธิบายแกนy)
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2.2 การแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักรายเขต
เมือพิจารณาการแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักรายเขต พบว่าในเขต
ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล ปลากะตักชนิด E. devisi มีการแพร่ กระจายความยาวส่ วนใหญ่อยู่
ในช่วง 4.25 - 4.75 ซม. ชนิด E. heteroloba มีการแพร่ กระจายความยาวส่ วนใหญ่อยู่ในช่วง 4.25 5.75 ซม. ชนิด S. chinensis มีการแพร่ กระจายความยาวส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6.50 - 7.00 ซม. และชนิด
S. waitei มีการแพร่ กระจายความยาวส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 8.50 - 9.50 ซม. ส่ วนในเขตระยะห่างฝัง 15
ไมล์ทะเลขึนไป พบปลากะตักชนิด E. devisi มีการแพร่ กระจายความยาวส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 5.25 5.75 ซม. ชนิด E. heteroloba มีการแพร่ กระจายความยาวส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 5.25 - 5.75 ซม. ชนิ ด E.
punctifer มีการแพร่ กระจายความยาวส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 6.25 - 6.75 ซม. และชนิ ด S. waitei มีการ
แพร่ กระจายความยาวส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 9.25 - 9.75 ซม. (ภาพที 2)
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Encrasicholina devisi

จํา นวนตัว
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0
0
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6

7

9 10 11 12 13ซม.

8

5-12 ไมล์ทะเล

0

1
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4

5

6

7

0

4

6

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

15 ไมล์ทะเลขึ นไป

8

15 ไมล์ทะเลขึ นไป

12

9 10 11 12 13ซม.

8

15 ไมล์ทะเลขึ นไป

7

9 10 11 12 ซม.
13

8

5-12 ไมล์ทะเล

Stolephorus waitei

จํา นวนตัว
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

10

7

Stolephorus chinensis

จํา นวนตัว
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Stolephorus indicus

2

1

5-12 ไมล์ทะเล

9 10 11 12 13ซม.

8

5-12 ไมล์ทะเล

จํา นวนตัว
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9
8
7
6
5
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2
1
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0

15 ไมล์ทะเลขึ นไป

Encrasicholina punctifer

จํา นวนตัว
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0

Encrasicholina heteroloba

จํา นวนตัว
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14

0

1

2

3

4

5

6

7

5-12 ไมล์ทะเล

ภาพที การแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักจากเรื ออวนครอบปลากะตัก
ในแต่ละเขตระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน

8

ซม.
9 10 11 12 13
15 ไมล์ทะเลขึ นไป
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สรุปผลการศึกษา
1. ความยาวลําตัวเฉลียของปลากะตักในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล พบว่าปลา
กะตักชนิ ด Encrasicholina devisi มีความยาวเฉลีย 5.01 ± 0.56 ซม. ชนิด E. heteroloba มีความยาว
เฉลีย 5.83 ± 0.89 ซม. ชนิด E. punctifer มีความยาวเฉลีย 4.20 ± 0.35 ซม. ชนิ ด Stolephorus
chinensis มีความยาวเฉลีย 7.12 ± 1.63 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวเฉลีย 8.98 ± 0.96 ซม. ส่วน
ในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป พบว่าชนิ ด E. devisi มีความยาวเฉลีย 5.35 ± 0.65 ซม. ชนิ ด E.
heteroloba มีความยาวเฉลีย 5.86 ± 0.98 ซม. ชนิด E. punctifer มีความยาวเฉลีย 5.78 ± 0.80 ซม. ชนิ ด
S. indicus มีความยาวเฉลีย 9.52 ± 2.56 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวเฉลีย 9.35 ± 0.72 ซม.
2. การแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตัก พบว่ามีขนาดความยาวลําตัว
เฉลียสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม และมีขนาดความยาวลําตัวเฉลียตําสุดในเดือนสิ งหาคม
และกันยายนในทังสองเขต การแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักรายเขต พบว่าในเขต
ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล มีการแพร่ กระจายขนาดความยาวลําตัวส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงขนาดเล็ก
กว่าปลากะตักทีพบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป
ปัญหาอุปสรรค
ข้อมูลความยาวขนาดลําตัวของปลากะตักแต่ละชนิ ดทีรวบรวมได้ในระยะเวลาทีทําการ
วิจยั ไม่สมบูรณ์พอทีจะนําไปวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยาประมง เนื องจากเรื ออวนครอบ
ปลากะตักในจังหวัดสงขลาออกทําการประมงเฉพาะช่วงลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้เท่านัน
เอกสารอ้ างอิง
กรมประมง. 7. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 5. เอกสารฉบับที 30/2547. ศูนย์
สารสนเทศ, กรมประมง. 91 หน้า.
กรมประมง. 8. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 6. เอกสารฉบับที 6/2548. ศูนย์
สารสนเทศ, กรมประมง. 91 หน้า.
กรมประมง. 2549. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 7. เอกสารฉบับที 4/2549. ศูนย์
สารสนเทศ, กรมประมง. 85 หน้า.
ทศพร วงศ์รัตน์. . วิธีวิเคราะห์ปลากะตักสกุล Stolephorus (Pisces: Engraulidae) ในเขตอินโดแปซิฟิก. วรสารวิจยั วิทยาศาสตร์ 10(1): 46 หน้า.
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สมศักดิ ปราโมกข์ชุติมา. 2541. การจัดการทรัพยากรปลากะตักในพืนทีจังหวัดสงขลา. เอกสาร
เผยแพร่ ฉบับที 11/2541. สํานักผูต้ รวจราชการกรม. กรมประมง. 42 หน้า.

98

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

รหัสทะเบียนวิจยั 45140645001008

คุณภาพนําในเขตทะเลชายฝัง 3 กิโลเมตร ในแหล่ งประมงเคยบริเวณอ่ าวไทยตอนล่าง
ณรงค์ศักดิ คงชัย* สมชาย วิบุญพันธ์ ทรงฤทธิ โชติธรรมโม และ สุ ภาพร ชมภูวรณ์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
การสํารวจคุณภาพนําในเขตทะเลชายฝัง 3 กิโลเมตร ในแหล่งประมงเคยบริ เวณอ่าวไทย
ตอนล่าง จํานวน 28 สถานี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงกันยายน ปี 2545 แบ่งเป็ นเขตสํารวจ 4 เขต
ระยะห่างฝัง 250 เมตร ระยะห่างฝัง 1,000 เมตร ระยะห่างฝัง 2,000 เมตร และระยะห่างฝัง 3,000 เมตร
ผลการสํารวจพบว่า ความลึกนํามีค่าอยู่ในช่วง 0.8-16.0 เมตร ความโปร่ งแสงมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.8-16.0
เมตร อุณหภูมินามี
ํ ค่าอยูใ่ นช่วง 27.20-33.40 องศาเซลเซี ยส ความเค็มมีค่าอยูใ่ นช่วง 23.50-33.90 ส่ วน
ต่อพันส่ วน ความเป็ นกรด-ด่างมีค่าอยูใ่ นช่วง 8.00-8.48 ออกซิเจนทีละลายในนํามีค่าอยู่ในช่วง 3.77-8.65
มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทังหมดมีค่าอยูใ่ นช่วง 11.0-194.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนํา
มีค่าอยูใ่ นช่วง -729.8 เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรท์มีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนเตรทมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.020
มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.028 มิลลิกรัมต่อลิตร
คําสํ าคัญ : คุณภาพนํา อ่าวไทยตอนล่าง
*ผูร้ ับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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Water Quality in 3 Kilometers, Fishing Ground
of Sergestid Shrimp Fisheries in the Southern Gulf of Thailand
Narongsak Khongchai* Somchai Vibunpant Songrit Chotithammo
and Supaporn Chumpuvorn
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Abstract
Investigation on water quality from 28 stations in 3 kilometers offshore, which was the
fishing ground of sergestid shrimp fisheries of the Southern Gulf of Thailand, was conducted
monthly between January to September 2003. Sampling zone was grouped into 4 areas i.e. area 250
meters offshore, 1,000 meters offshore, 2,000 meters offshore and 3,000 meters offshore. The
results ware as follows: water depth was 0.8-16.0 meter, water transparency was 0.8-16.0 meter,
temperature was 27.20-33.40 oC, salinity was 23.50-33.90 ppt., pH was 8.00-8.48, dissolved
oxygen was 3.77-8.65 mg/l, total suspended solid was 11.0-194.2 mg/l, current speed was 0 729.8 cm/sec, nitrite was ND-0.010 mg/l, nitrate was ND-0. 0.065 mg/l, ammonia was ND0.020 mg/l and phosphates was ND-0.028 mg/l.
Keywords : water quality, southern Gulf of Thailand
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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คํานํา
กุง้ เคยเป็ นสัตว์นาขนาดเล็
ํ
ก มีวงจรชีวิตสัน แต่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ งต่อ
ชาวประมงพืนบ้าน ปั จจุบนั บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง มีการทําประมงเคยทังจากการประมงพาณิ ชย์และ
การประมงพืนบ้าน ซึงมักมีแหล่งทําการประมงเดียวกัน และการทําการประมงเคยจะอยูใ่ นเขตชายฝัง
3 กิโลเมตร ซึงแนวชายฝัง 3 กิโลเมตร เป็ นแหล่งวางไข่ แหล่งของอาหารสัตว์นาํ และแหล่งเลียงตัว
อ่อนของสัตว์นาํ
ซึงการทําประมงเคยจากชาวประมงพืนบ้าน และประมงพาณิชย์ดงั กล่าวอาจ
ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมทางทะเลทีเปลียนไปซึงอาจกระทบต่อแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร และแหล่ง
เลียงตัวอ่อนของสัตว์นาํ ปัจจัยสิ งแวดล้อมก็เป็ นปั จจัยหนึ งทีสําคัญทีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งนํา แหล่งวางไข่ แหล่งเลียงตัวอ่อน และทรัพยากรสัตว์นาํ ทีมีประโยชน์ต่อการประเมินศักยภาพ
ผลผลิตทางการประมง จากการสํารวจเอกสารพบว่า ข้อมูลคุณสมบัตินาทะเลในบริ
ํ
เวณอ่าวไทย
ตอนล่างตังแต่ จ. นครศรี ธรรมราชถึง จ.นราธิวาส ชายฝังจุดทีมีการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
งมาก เช่น
อ่าวนครศรี ธรรมราช ทะเลสาบสงขลา ชายฝั ง จ.สงขลา และอ่าวปัตตานีคุณภาพนําโดยทัวไปใน
บริ เวณนอกฝังยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ปกติและมีการเปลียนแปลงตามฤดูกาลซึงได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุม
ค่อนข้างสู ง ส่ วนใกล้ฝังการเปลียนแปลงคุณภาพนําโดยเฉพาะความเค็ม อุณหภูมิ และปริ มาณตะกอน
แขวนลอย ขึนกับปริ มาณนําฝนในแต่ละฤดูกาลเป็ นสําคัญ (ณรงค์ศกั ดิ และวิชาญ, 2540) นอกจากนี
ผลผลิตขันต้นและสารอาหารบริ เวณใกล้ฝัง
จะมีค่าค่อนข้างสูงกว่านอกฝังค่อนข้างมากเนืองจาก
ได้รับอิทธิพลจากนําทิงจากการเพาะเลียงกุง้ ทะเล (วลีรัตน์ และคณะ, 2538) ซึงบ่งชีว่าบริ เวณชายฝัง 3
กิโลเมตรมีความอุดมสมบูรณ์สูงหากสิ งแวดล้อมเกิดผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวก็จะเกิด
ผลกระทบต่อแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร และแหล่งเลียงตัวอ่อนของสัตว์นาบริ
ํ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
ซึงผลทีได้จากการศึกษาในครังนีเป็ นพืนฐานในการจัดการทรัพยากร การกําหนดแนวเขต เพือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเคยและการใช้ประโยชน์อย่างยังยืน
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วัตถุประสงค์
ศึกษาคุณภาพนําเขตชายฝัง 3 กิโลเมตร ในแหล่งประมงเคยบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
วิธดี ําเนินการ
. พืนทีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ
เก็บข้อมูลคุณภาพนํา และตัวอย่างนํา บริ เวณชายฝังเขต กิโลเมตร ในแหล่งประมงเคย
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง ตังแต่จงั หวัดนครศรี ธรรมราชถึงจังหวัดนราธิวาส จํานวน สถานี (ภาพที
) ปฏิบตั ิงานโดยเช่าเหมาเรื อประมงพืนบ้าน มีระยะปฏิบตั ิงาน เทียวเรื อ ตังแต่เดือนมกราคม ถึง
เดือนกันยายน ในปี 2545 โดยศึกษาเป็ นระยะห่างฝังดังนี
ห่างฝัง เมตร มีจาํ นวน สถานี คือ A1 B1 C1 D1 E1 F1 และ G1
ห่างฝัง , เมตร มีจาํ นวน สถานี คือ A2 B2 C2 D2 E2 F2 และ G2
ห่างฝัง , เมตร มีจาํ นวน สถานี คือ A3 B3 C3 D3 E3 F3 และ G3
ห่างฝัง , เมตร มีจาํ นวน สถานี คือ A4 B4 C4 D4 E4 F4 และ G4

ภาพที 1 สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพนําในแหล่งประมงเคย บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง

102

รายงานประจําปี ๒๕๕๐
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

. การเก็บข้ อมูล
เก็บตัวอย่างนํา โดยใช้กระบอกเก็บนํา (water sampler) ใส่ ขวดพลาสติกขนาด ลิตร
แช่เย็นในภาชนะบรรจุนาแข็
ํ งรักษาระดับอุณหภูมิประมาณ องศาเซลเซี ยส แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า
สารแขวนลอยทังหมด (total suspended solids) และค่าปริ มาณธาตุอาหารในนํา (nutrient) ทีศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ขณะเก็บตัวอย่างนําได้ทาํ การวัดค่าดัชนี
คุณภาพนําอืนๆในภาคสนามด้วยได้แก่ วัดปริ มาณออกซิเจนละลายนํา มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร
(mg/l) และวัดค่าอุณหภูมิหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส (oC) โดยใช้เครื องวัดออกซิเจนละลายนํา ตราอักษร
YSI model 58 วัดค่าความเค็ม มีหน่วยเป็ นส่วนต่อพันส่ วน (ppt) โดยใช้เครื องวัดความเค็ม ตราอักษร
YSI model 30 ที วัดค่าความเร็วกระแสนํา มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใช้เครื องวัด
กระแสนําตราอักษร Sensordata a.s model MDO. SD – 30 วัดความลึกโดยใช้เครื องหยังนําทีแสดง
ความลึกหน่วยเป็ นเมตร (m) และวัดความโปร่ งแสง โดยใช้แผ่นขาวดําเส้นผ่านศูนย์กลาง
เซนติเมตร หน่วยเป็ นเมตร (m)
. การวิเคราะห์ ตัวอย่าง
. สารแขวนลอยทังหมด (TSS) หน่วยวัดเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) นําตัวอย่างนํา
มากรองด้วยกระดาษกรองใยแก้ว GF/C ขนาดตากรอง . ไมโครเมตร นําไปอบทีอุณหภูมิ 100-120
องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชัวโมง นํากระดาษกรองทีอบมาชังนําหนักหาสารแขวนลอยทีค้างบน
กระดาษกรอง โดยวิธีการของ APHA, AWWA and WPCF (1980)
. ปริ มาณธาตุ อาหาร นํา ตัวอย่างนําทีผ่า นการกรองแล้วแช่ แข็งจากภาคสนามนํา มา
วิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์ใช้วิธี cadmium reduction ปริ มาณไนเตรทใช้วธิ ี colorimetric ปริ มาณ
แอมโมเนียใช้วธิ ี phenol-hypochlorite และปริ มาณฟอสเฟตใช้วิธี ascorbic โดยใช้วิธีการของ
Strickland and Parsons (1972)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติข องคุณภาพนําในแต่ละพารามิเตอร์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (nonparametric test) เพือ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพนําในแต่ละสถานี เดือน และระยะห่างฝัง โดยใช้สถิติทดสอบของ
Kruskal-Wallis H Test ทีระดับนัยสําคัญ .
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ผลการศึกษา
ผลการสํารวจคุณภาพนําบริ เวณชายฝัง 3 กิโลเมตร บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง จํานวน 28
สถานี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงกันยายน ปี 2545
ความลึกพบว่ามีระดับความลึกอยูร่ ะหว่าง . - . เมตร ความลึกโดยเฉลียเท่ากับ .
เมตร± . เมตร มีความลึกสู งสุ ดทีสถานีห่างฝัง , เมตร บริ เวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดนราธิวาส
(สถานี A4) และตําสุ ดทีสถานีห่างฝัง เมตร บริ เวณบ้านรู สะมิแล จังหวัดปัตตานี (สถานี C1) ดัง
แสดงตารางผนวกที 1 ค่าความลึกจะเพิมระดับมากขึนเรื อยๆเมือห่างฝังออกไป ความลึกของนําใน
สถานี และระยะห่างฝังทีศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ความลึกไม่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละเดือน
ความโปร่ งแสง มีค่าอยู่ระหว่าง . - . เมตร โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . เมตร± . เมตร
สถานี ทีนํามีความโปร่ งแสงน้อยทีสุดคือสถานีห่างฝัง
เมตร บริ เวณบ้านรู สะมิแล จังหวัดปัตตานี
(สถานี C1) โดยมีค่าเท่ากับ . เมตร ในเดือนเมษายน ส่วนสถานีทีมีความโปร่ งแสงมากทีสุดคือ
สถานี ห่างฝัง , เมตร บริ เวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดนราธิวาส (สถานี A4) ซึงวัดได้ . เมตร ใน
เดือนมิถุนายน (ตารางผนวกที 2) ความโปร่ งแสงของนําในแต่ละสถานี ในแต่ละระยะห่างฝัง และใน
แต่ละเดือนทีศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
อุณหภูมิ มีค่าอยู่ระหว่าง . - . องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ± .
องศาเซลเซียส สถานีทีนํามีอุณหภูมินอ้ ยทีสุดคือสถานีห่างฝัง 2,000 เมตร บริ เวณบริ เวณหาดชลาทัศน์
จังหวัดนราธิวาส (สถานี A3) โดยมีค่าเท่ากับ 27.20 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม ส่วนสถานี ทีมี
ความโปร่ งแสงมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง
เมตร บริ เวณบ้านท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
(สถานี G1) ซึงวัดได้ 33.40 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม (ตารางผนวกที 3) อุณหภูมิของนําใน
แต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝังไม่มีความแตกต่าง แต่ตรงกันข้ามอุณหภูมิของนําในแต่ละเดือน
ทีศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ความเค็มมี ค่าอยูร่ ะหว่าง . - . ส่วนในพันส่ วน โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ±
0.99 ส่วนในพันส่ วน สถานี ทีนํามีความเค็มน้อยทีสุดคือสถานีห่างฝัง
เมตร บริ เวณบริ เวณบ้านรู
สะมิแล จังหวัดปั ตตานี (สถานี C3) โดยมีค่าเท่ากับ . ส่วนในพันส่ วนในเดือนพฤษภาคม ส่วน
สถานี ทีมีความเค็มมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง
เมตร บริ เวณบ้านหน้าศาล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
(สถานี F1) ซึงวัดได้ 33.90 ส่วนในพันส่ วนในเดือนสิ งหาคม (ตารางผนวกที 4) ความเค็มของนําใน
แต่ละสถานี และในแต่ละเดือนทีศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ตรงกันข้ามความเค็ม
ของนําในแต่ละระยะห่างฝังไม่มีความแตกต่างกัน
ความเป็ นกรด-ด่าง มีค่าอยูร่ ะหว่าง . - . โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ± . สถานีทีนํา
มีความเป็ นกรด-ด่างน้อยทีสุดคือสถานีห่างฝัง
เมตร บริ เวณบริ เวณบ้านนาทับ จังหวัดสงขลา
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(สถานี D1) โดยมีค่าเท่ากับ . ในเดือนมีนาคม ส่วนสถานีทีมีความเป็ นกรด-ด่างมากทีสุดคือสถานี
ห่างฝัง
เมตร บริ เวณบ้านรู สะมิแล จังหวัดปัตตานี (สถานี C1) ซึงวัดได้ 8.48 ในเดือนกันยายน
(ตารางผนวกที 5) ความเป็ นกรด-ด่างของนําในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝังทีศึกษาไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่ตรงกันข้ามความเป็ นกรด-ด่างของนําในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ
ออกซิเจนละลายในนํา มีค่าอยูร่ ะหว่าง 3.77-8.65 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
5.90±0.60 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนํามีออกซิเจนละลายนําน้อยทีสุดคือสถานีห่างฝัง
เมตร
บริ เวณบ้านรู สะมิแล จังหวัดปัตตานี (สถานี C1) โดยมีค่าเท่ากับ . มิลลิกรัมต่อลิตรในเดือน
มกราคม ส่วนสถานีทีมีออกซิเจนละลายนํามากทีสุดคือสถานีห่างฝัง
เมตร บริ เวณบ้านรู สะมิแล
จังหวัดปั ตตานี (สถานี C1) ซึงวัดได้ . มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนพฤษภาคม (ตารางผนวกที 6)
ออกซิ เจนละลายนําในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝั งทีศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน แต่ตรงกัน
ข้ามออกซิเจนละลายนําในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ปริ มาณสารแขวนลอยทังหมด มีค่าอยู่ระหว่าง . - . มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากับ . ± . มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนํามีปริ มาณสารแขวนลอยทังหมดน้อยทีสุดคือ
สถานี ห่างฝัง 3,000 เมตร บริ เวณบ้านท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี G4) โดยมีค่าเท่ากับ
11.0 มิลลิกรัมต่อลิตรในเดือนพฤษภาคม ส่วนสถานีทีมีปริ มาณสารแขวนลอยทังหมดมากทีสุดคือ
สถานี ห่างฝัง เมตร บริ เวณบ้านรู สะมิแล จังหวัดปัตตานี (สถานี C1) ซึงวัดได้ . มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ในเดือนเมษายน (ตารางผนวกที 7) ปริ มาณสารแขวนลอยทังหมดในแต่ละสถานี ในแต่ละ
ระยะห่างฝัง และในแต่ละเดือนทีศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ความเร็วกระแสนํา มีค่าอยู่ระหว่าง - . เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
. ± . เซนติเมตรต่อวินาที สถานีทีนํามีความเร็วกระแสนําน้อยทีสุดคือสถานี ห่างฝัง 3,000
เมตร บริ เวณบ้านหน้าศาล จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี F4) โดยมีค่าเท่ากับ 0 เซนติเมตรต่อวินาที
ในเดือนมีนาคม ส่วนสถานีทีมีความเร็วกระแสนํามากทีสุดคือสถานีห่างฝัง , เมตร บริ เวณบ้าน
ท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี G3) ซึงวัดได้ 729.8 เซนติเมตรต่อวินาที ในเดือนสิ งหาคม
(ตารางผนวกที 8) ความเร็วกระแสนําในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝังทีศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่ตรงกันข้ามความเร็วกระแสนําในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ไนไตรท์ มีค่าค่อนข้างตําและตํามาก ซึงบางครังตํากว่าประสิ ทธิภาพของเครื องวิเคราะห์
ทีจะตรวจพบได้ (ND = Non-Detectable) ปริ มาณไนไตรท์มีค่าอยูร่ ะหว่าง ตรวจวัดไม่ได้- .
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ± . มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนํามีปริ มาณไนไตรท์
น้อยสุดเป็ นค่าทีตรวจวัดไม่ได้มีเกือบทุกสถานี ทุกระยะห่างฝัง และทุกเดือน ส่ วนสถานีทีมีปริ มาณ
ไนไตรท์มากทีสุ ดคือสถานีห่างฝัง , เมตร บริ เวณบ้านท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี
G4) ซึงวัดได้ 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนมกราคม (ตารางผนวกที 9) ปริ มาณไนไตรท์ในแต่ละ
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สถานี และในแต่ละระยะห่างฝังไม่มีความแตกต่างกัน แต่ตรงกันข้ามปริ มาณไนไตรท์ในแต่ละเดือนที
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ไนเตรท มีค่าค่อนข้างตําและตํามาก ซึงบางครังตํากว่าประสิ ทธิภาพของเครื องวิเคราะห์
ทีจะตรวจพบได้ ปริ มาณไนเตรทมีค่าอยูร่ ะหว่าง ตรวจวัดไม่ได้- . มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . ± . มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนํามีปริ มาณไนเตรทน้อยสุ ดเป็ นค่าทีตรวจวัดไม่ได้มี
เกือบทุกสถานี ทุกระยะห่างฝัง และทุกเดือน ส่วนสถานีทีมีปริ มาณไนเตรทมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง
เมตร บริ เวณบ้านท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี G1) ซึงวัดได้ 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร
ในเดือนมกราคม (ตารางผนวกที 10) ปริ มาณไนเตรทในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝั งไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่ตรงกันข้ามปริ มาณไนเตรทในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
แอมโมเนีย มีค่าค่อนข้างตําและตํามาก ซึ งบางครังตํากว่าประสิ ทธิ ภาพของเครื อง
วิเคราะห์ทีจะตรวจพบได้ ปริ มาณแอมโมเนียมีค่าอยู่ระหว่าง ตรวจวัดไม่ได้- . 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . 1±0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนํามีปริ มาณแอมโมเนียน้อยสุดเป็ นค่าที
ตรวจวัดไม่ได้มีเกือบทุกสถานี ทุกระยะห่างฝัง และทุกเดือน ส่วนสถานีทีมีปริ มาณแอมโมเนียมาก
ทีสุดคือสถานีห่างฝัง 2,000 เมตร บริ เวณบ้านหน้าศาล จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี F3) ซึงวัดได้
0.020 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนมีนาคม (ตารางผนวกที 11) ปริ มาณแอมโมเนียในแต่ละสถานี และใน
แต่ละระยะห่างฝังไม่มีความแตกต่างกัน แต่ตรงกันข้ามปริ มาณแอมโมเนี ยในแต่ละเดือนทีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ฟอสเฟตมีค่าค่อนข้างตําและตํามาก ซึงบางครังตํากว่าประสิ ทธิภาพของเครื องวิเคราะห์
ทีจะตรวจพบได้ ปริ มาณฟอสเฟตมีค่าอยูร่ ะหว่าง ตรวจวัดไม่ได้- . มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . ± . 0 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนํามีปริ มาณฟอสเฟตน้อยสุดเป็ นค่าทีตรวจวัดไม่ได้มี
เกือบทุกสถานี ทุกระยะห่างฝัง และทุกเดือน ส่ วนสถานีทีมีปริ มาณฟอสเฟตมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง
1,000 เมตร บริ เวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดนราธิวาส (สถานี A2) ซึงวัดได้ 0.028 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน
เดือนพฤษภาคม (ตารางผนวกที 12) ปริ มาณฟอสเฟตในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝั ง ไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่ตรงกันข้ามปริ มาณฟอสเฟตในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สรุปและวิจารณ์ ผลการศึกษา
คุณภาพนําทางกายภาพและเคมีทงั
ปัจจัย คือ ความลึก ความโปร่ งแสง ความเค็ม
อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็ นกรดเป็ นด่าง ออกซิเจนละลายนํา สารแขวนลอยทังหมด และความเร็ว
กระแสนํา มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติทวไปเมื
ั
อเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนําทะเลทีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ (สํานักงานสิ งแวดล้อมภาคที , ) คุณภาพนําชายฝัง
ทะเลตังแต่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิ วาส เมือทดสอบค่าความแตกต่างทาง
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สถิติของคุณภาพนําบริ เวณทีศึกษาปรากฏว่า ค่าอุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง สารแขวนลอย
ทังหมด และความเร็วกระแสนํา ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย และฟอสเฟต ไม่มีความแตกต่างกัน
(P>0.05) ในเชิงพืนที แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ในแต่ละเดือนทีสํารวจ และ
ค่าความโปร่ งแสงจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ทังเชิงพืนที และแต่ละเดือนที
สอดคล้องกับการศึกษาของณรงค์ศกั ดิ และวิชาญ ( ) พบว่าการเปลียนแปลงคุณภาพนําบริ เวณ
อ่าวไทยตอนล่างโดยเฉพาะอุณหภูมิ ความเค็ม และสารแขวนลอยทังหมดขึนอยู่กบั ปริ มาณนําฝนและ
การไหลเวียนของนําในแต่ละเดือนเป็ นสําคัญ ส่ วนระยะห่างฝังค่าของความโปร่ งแสง และปริ มาณ
สารแขวนลอยทังหมด มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพนําส่วนใหญ่ระยะห่าง
ฝังในแนว 3 กิโลเมตรไม่มีความแตกต่างกันไม่มีผลต่อแหล่งประมงเคยและสิ งแวดล้อม แต่ความ
โปร่ งแสงและสารแขวนลอยจะขึนอยูก่ บั ความลึกเป็ นสําคัญใกล้ฝังจะมีตะกอนแขวนลอยมากกว่า
และค่าโปร่ งแสงน้อยกว่ากัน
ปริ มาณสารอาหารทีอยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนี ย และฟอสเฟต มีค่า
ผันแปรน้อยมากมีค่าอยู่ระหว่าง ND–0.010 mg/l ND–0.065 mg/l ND–0.020 mg/l และ ND–0.028
mg/l ตามลําดับ มีค่าเฉลีย เมือเปรี ยบเทียบจากการศึกษาของ ณรงค์ศกั ดิ และคณะ (2546) บริ เวณ
ชายฝังจังหวัดสงขลามีปริ มาณไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนี ย และฟอสเฟต มีค่าอยูร่ ะหว่าง ND–0.009
mg/l ND–0.039 mg/l ND–0.063 mg/l และ ND–0.346 mg/l ซึงมีค่าไนไตรท์ และไนเตรทมีค่าที
ใกล้เคียงกัน แต่ปริ มาณแอมโมเนีย และปริ มาณฟอสเฟตบริ เวณชายฝังจังหวัดสงขลามีแนวโน้มสูง
กว่า ชายฝังจังหวัดปั ตตานี สาเหตุมาจากกิจกรรมการเพาะเลียงสัตว์นาํ นําทิงจากแหล่งชุมชน และ
โรงงานอุตสาหกรรม
บริ เวณทะเลสาบสงขลาทีมีพนที
ื รับนําเหล่านันและถ่ายเทลงสู่ทะเลบริ เวณ
ชายฝัง ทําให้ค่าแอมโมเนี ยและฟอสเฟตมีค่าสูงกว่าชายฝังทัวไป
เอกสารอ้ างอิง
ณรงค์ศกั ดิ คงชัย, สมชาย วิบุญพันธ์, ทรงฤทธิ โชติธรรมโม และอุมา เกือกูล.
. ปัจจัยทาง
สิ งแวดล้อมกับประชาคมสัตว์นาบริ
ํ เวณทะเลชายฝังจังหวัดสงขลา. เอกสารวิชาการฉบับที
/ . สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
หน้า.
ณรงค์ศกั ดิ คงชัย และวิชาญ ชูสุวรรณ์. 2540. สภาวะแวดล้อมชายฝังในเขต 3 กิโลเมตรบริ เวณอ่าว
ไทยตอนล่าง. เอกสารวิชาการฉบับที 3/2540. ศูนย์พฒั นาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง,
กองประมงทะเล, กรมประมง. 27 หน้า.
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์, สมชาย วิบุญพันธ์, วิชาญ ชูสุวรรณ์ และกิงกาญจณ์ สุดใจ. 2538. การศึกษา
คุณสมบัตินาทะเลบริ
ํ
เวณการจัดสร้างระบบนําทิงจากการเลียงกุง้ อ.ระโนด จ.สงขลา.
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เอกสารวิชาการฉบับที 1/2538. ศูนย์พฒั นาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, กองประมงทะเล,
กรมประมง. 13 หน้า.
สมชาย วิบุญพันธ์ และกิงกาญจน์ สุดใจ. 2539. การศึกษาสภาวะแวดล้อมในทะเลบริ เวณอ่าวไทย
ตอนล่าง. รายงานการสัมมนาประจําปี 2539, กรมประมง. หน้า 277-297
สํานักงานสิ งแวดล้อมภาคที . . คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ งแวดล้อม, สํานักงานสิ งแวดล้อมภาค
ที , สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม,
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม. หน้า.
APHA, AWWA and WPCF. 1980. Standard Methods for the Examination of water and Wastewater.
15th ed. American Public Health Association. Washington. 1134 pp.
Strickland, J. D. H. and T.R. Parsons. 1972. A Practical Handbook of Seawater Analysis. Fish. Res.
Bd. Canada. Ottawa. 278 pp.
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รหัสทะเบียนวิจยั

การประมงปลากะตักในพืนทีจังหวัดสงขลา
อํานวย คงพรหม* ภัคจุฑา เขมากรณ์ วิรัตน สนิทมัจโร กิงกาญจน์ วิบุญพันธ์
และ สมใจ เวชประสิ ทธิ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
ศึกษาการทําการประมงปลากะตักในพืนทีจังหวัดสงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรื อ
อวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก (ความยาวเรื อไม่เกิ น 14 เมตร) และเรื ออวนครอบปลากะตักขนาด
ใหญ่ (ความยาวเรื อ มากกว่า 14 เมตร) ที ทําการประมงในพื นทีจัง หวัด สงขลา ณ บริ เวณท่าเทีย บ
เรื อประมงในเขตจังหวัดสงขลา และบริ เวณแหล่งทําการประมง ระหว่างเดือนเมษายน ถึ ง กันยายน
2545 พบเรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก มีความยาวเรื ออยู่ในช่วง . - . เมตร ใช้ไดนาโม ลูก
ขนาด - กิโลวัตต์ มี หลอดไฟสําหรับล่อสัตว์นํา - ดวง ไฟสปอตไลต์ 4-10 ดวง กําลังส่ อง
สว่างดวงละ วัตต์ เนื ออวนเป็ นชนิ ดไม่มีปมมีขนาดช่องตา . - . มิลลิเมตร ความกว้างอวนอยู่
ระหว่า ง 8-14 เมตร ความยาวอวนยาวกว่าความกว้าง 3-4 เมตร ความลึ ก 15-32 เมตร ออกทําการ
ประมงระยะห่ า งฝั ง 3- ไมล์ท ะเล ความลึ ก นํา - เมตร มี อัต ราการจับ เฉลี ยตลอดปี เท่ากับ
289.51 กก./ลํา/วัน ประกอบด้วยวงศ์ปลากะตักสู งสุ ดร้อยละ 83.08 ของสัตว์นาทั
ํ งหมด โดยพบว่ามี
สัดส่วนของวงศ์ปลากะตักในผลจับแต่ละเดือนมีค่าอยูใ่ นช่วงร้อยละ 75.01-90.90
ส่วนเรื ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ มีความยาวเรื ออยู่ในช่วง . - . เมตร ใช้
ไดนาโม ลูก ขนาด - กิโลวัตต์ มีหลอดไฟสําหรับล่อสัตว์นาํ - ดวง ไฟสปอตไลต์ 6-12
ดวง กําลังส่ องสว่างดวงละ วัตต์ เนืออวนเป็ นชนิดไม่มีปมมีขนาดช่องตา . - . มิลลิเมตร ความ
กว้างอวนอยู่ระหว่าง 13-17 เมตร ความยาวอวนยาวกว่าความกว้าง 4-5 เมตร ความลึ ก 24-38 เมตร
ออกทําการประมงระยะห่างฝั งเกิน ไมล์ทะเล ความลึกนํา - เมตร มีอตั ราการจับเฉลียตลอดปี
เท่ากับ 930.43 กก./ลํา/วัน ผลจับประกอบด้วยวงศ์ปลากะตักสู งสุ ดร้อยละ 86.56 ของสัตว์นาทั
ํ งหมด
โดยพบว่ามีสัดส่ วนของวงศ์ปลากะตักในผลจับแต่ละเดือนมีค่าอยู่ใ นช่วงร้อยละ 76.65 - 92.79
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Anchovy Fisheries in Songkhla Province
Amnuay Kongprom* Pakjuta Khemakorn Wirat Sanitmajjaro
Kingkarn Vibunpant and Somjai Vesprasit
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)

Abstract
Study on anchovy fisheries in Songkhla province was conducted by collecting data
from small anchovy falling net (boat length ≤ 14 m) and large anchovy falling net (boat length > 14
m) at fishing ports and fishing grounds of Songkhla province during April-September 2002. The
results showed that the small anchovy falling net boats were 7.50-14.00 m in length. The boat
used a dynamo (5-10 kw), 14-36 light bulbs (500 w each), and 4-10 spotlights (500 w each). The
net was knotless with 5.0-6.0 mm of mesh size. It had 8-14 m in width and 15-32 m in depth. The net
length was 3-4 m longer than the width. The fishing grounds were 3-12 nm off shore with 10-25 m
of sea depth. The average annual catch per unit effort was 289.51 kg/boat/day, which mostly
consisted of Engraulidae (83.08%). The proportion of Engraulidae in monthly catch was 75.0190.90%.
The large anchovy falling net boats were 14.10-23.50 m in length. The boat used
two dynamo (10-20 kw), 28-48 light bulbs (500 w each), and 6-12 spotlights (500 w each). The
net was knotless with 5.0-6.0 mm of mesh size. It had 13-17 m in width and 24-38 m in depth.
The net length was 4-5 m longer than the width. The fishing grounds were farer than 12 nm off
shore with 15-40 m of sea depth. The average annual catch per unit effort was 930.43
kg/boat/day, which mostly consisted of Engraulidae (86.56%). The proportion of Engraulidae in
monthly catch was 76.65-92.79%.
Key words : Anchovy, Songkhla province
Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000.
e-mail : akongprom@yahoo.com
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คํานํา
ปลากะตัก (anchovy) มีชือวิทยาศาสตร์จดั อยูใ่ นสกุล Stolephorus มีชือท้องถินคือ ไส้ตนั
จิงจัง มะลิ ยู่เกีย หัวอ่อน เก๋ ย ฯลฯ สําหรับจังหวัดทางภาคใต้นิยมเรี ยกว่า ปลาจิงจัง (ไพโรจน์, 2533)
ปลากะตักเป็ นปลาผิวนําขนาดเล็ก แพร่ กระจายอยู่ทวไปตามแนวชายฝั
ั
งของอ่าวไทยตังแต่บริ เวณอ่าว
ไทยฝังตะวันออกจรดชายแดนประเทศกัมพูชา บริ เวณก้นอ่าวไทยตังแต่ จังหวัดชลบุรี ถึง จ. เพชรบุรี
และบริ เวณชายฝังของอ่าวไทยฝังตะวันตกจรดชายแดนประเทศมาเลเซีย ในอ่าวไทยพบ 10 ชนิ ด ชนิ ด
ทีพบมากทีสุ ดคือปลากะตักหัวแหลม (Stolephorus heterolobus) ประมาณ 86.8 เปอร์ เซ็นต์ ของปลา
กะตักทีจับได้ทงหมด
ั
(กรมประมง, 2536) ปลากะตักมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจการประมงเป็ นอย่าง
มาก จากสถิติผลจับปลากะตักในอ่าวไทยพบว่าในช่วงปี 2540-2543 มีผลจับเฉลียเท่ากับ 114,783 ตัน
คิดเป็ นมูลค่าเฉลียประมาณ 534 ล้านบาท (กรมประมง, 2543-2546)
สําหรับจังหวัดสงขลามีการทําการประมงปลากะตักมาตังแต่อดีต ชาวประมงจะจับปลา
ด้วยเรื อล้อมจับพืนบ้านขนาดเล็กโดยการแล่นเรื อตระเวนหาฝูงปลาบริ เวณชายฝังในเวลากลางวัน เมือ
พบก็จะทําการประมงโดยวิธีปล่อยอวนล้อมฝูงปลา แล้วใช้คนดําลงไปกลัดขอปิ ดด้านล่างของผืนอวน
แต่ผลจับปลากะตักในแต่ละปี ยังมีนอ้ ย ปลากะตักทีจับได้ส่วนใหญ่จะนํามาทํานําบูดู ดองเค็ม (จิงจัง)
และนําปลา เมือความต้องการปลากะตักของตลาดมีเพิมขึน เนืองจากมี การส่ งออกนําปลา ปลากะตัก
แห้ง และปลากะตักต้ม-ตากแห้ง ไปยังต่างประเทศเช่น มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ใต้หวัน ฮ่องกง และญีปุ่ น
บริ เวณจังหวัดสงขลาซึ งมีปลากะตักชุ กชุมและอยู่ใกล้ประเทศส่ งออก จึงมีการย้ายแหล่งจับของเรื อ
ปลากะตัก ต่ างถิ นมาทําการประมงปลากะตัก ในพื นที จัง หวัด สงขลา และมี เรื อ ท้อ งถิ นบางส่ ว น
ปรั บ เปลี ยนเครื องมื อมาทําการประมงปลากะตัก ทํา ให้เกิ ด ความขัด แย้งระหว่างชาวประมงที ใช้
เครื องมือต่างชนิ ดกัน มี การรวมตัวกันเรี ยกร้องให้ทางราชการทบทวนประกาศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หลายครั ง เพือเป็ นการยุติ ปั ญหาความขัดแย้ง กรมประมงจึงได้แต่งตังคณะกรรมการ
พิจารณาแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของชาวประมง (กรรมการพหุพาคี) ประจําจังหวัดสงขลาขึน เพือ
หาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ปั จจุบ ันจังหวัดสงขลาบริ หารจัดการการทําประมงปลากะตัก โดย
ยึดถือตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัน ที 23 มีน าคม 2544 โดยการแบ่งเขตทําการ
ประมงคือ ภายในเขต 5 ไมล์ทะเล นับจากขอบนําชายฝังเป็ นเขตห้ามทําการประมงปลากะตัก ระยะ 512 ไมล์ท ะเล เป็ นเขตทําการประมงปลากะตัก ขนาดเล็ก ความยาวเรื อ ไม่ เกิ น 14 เมตร ส่ วนเรื อที มี
ขนาดความยาวมากกว่า 14 เมตร ให้ท ําการประมได้น อกเขตแนวชายฝั ง 15 ไมล์ท ะเล ถื อ ได้ว่า
มาตรการการจัดการทรัพยากรปลากะตักโดยการกําหนดเขตการทําการประมงเป็ นมาตรการที ใหม่
ดังนันการติดตามสภาวะการทําประมงปลากะตักในเขตพืนทีมาตรการจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง ทังนี
เพือจะได้ข ้อมูล ไปใช้ในการประเมิ น ผลของมาตรการ และนําไปปรั บ ปรุ งมาตรการดังกล่าวให้มี
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ประสิ ท ธิภาพมากขึน ชาวประมงสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลากะตักได้ถูกต้องเกิดประโยชน์
สู งสุดและยังยืน
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาการทําประมงอวนครอบปลากะตักบริ เวณจังหวัดสงขลา
2. ศึกษาอัตราการจับสัตว์นาจากเครื
ํ
องมืออวนครอบปลากะตัก
3. ศึกษาองค์ประกอบชนิดสัตว์นาจากเครื
ํ
องมืออวนครอบปลากะตัก
วิธดี ําเนินการ
. พืนทีดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากเรื ออวนครอบปลากะตักทีทําการประมงในพืนทีจังหวัดสงขลา โดยสุ่ ม
เรื อตัวอย่างในแหล่งประมง ตามแพปลาและท่าเทียบเรื อประมงต่างๆ (ภาพที 1)
. ระยะเวลาทีดําเนินการ
เดือนเมษายน-กันยายน ปี 2545
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 สุ่ มตัวอย่างบริ เวณแหล่งทําการประมง โดยสุ่ ม ตัวอย่างเรื อประมงอวนครอบปลา
กะตักขนาดเล็ก (ความยาวเรื อไม่เกิน เมตร) และ ขนาดใหญ่ (ความยาวเรื อมากกว่า เมตร) ทีทํา
การประมงบริ เวณพืนทีทะเลจังหวัดสงขลา (ภาพที ) โดยใช้เรื อสํารวจประมง เป็ นพาหนะในการ
ดําเนินการ เดือนละประมาณ วันๆละ ลํา ทําการบันทึกพิกัดแหล่งทําการประมง ชังนําหนักผล
จับทังหมด พร้อมทังสุ่มตัวอย่างสัตว์นาลํ
ํ าละ - กิโลกรัม โดยสุ่ มตัวอย่างสัตว์นาก่
ํ อนทีชาวประมง
จะคัดเลือก เพือนําไปแยกองค์ประกอบสัตว์นาเมื
ํ อกลับเข้าฝังในตอนเช้า
. สุ่ มตัวอย่างบริ เวณท่าขึนปลา สุ่ มตัวอย่างเรื อประมงอวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก
และ ขนาดใหญ่ ทีทําการประมงบริ เวณพืนทีทะเลจังหวัดสงขลา และนําสัตว์นาเข้
ํ ามาขายบริ เวณท่า
ขึนปลาในเขตจังหวัดสงขลา เดือนละ วันๆละ ลํา โดยท่าขึนปลาทีสุ่มตัวอย่างมีดงั นี
- ท่าขึนปลาบ้านม่วงงาม ตําบลม่วงงาม อําเภอสิ งหนคร
- ท่าขึนปลาบ้านหัวเขา ตําบลหัวเขา อําเภอสิ งหนคร
- ท่าขึนปลาเทศบาลเมือง อําเภอเมืองสงขลา
- ท่าขึนปลาบ้านคลองข่าและบ้านปากบาง ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ
- ท่าขึนปลาบ้านปากบาง ตําบลเทพา อําเภอเทพา
สัมภาษณ์ไต้ก๋งเรื อถึงแหล่งทําการประมง การลงแรงประมง พร้อมทังบันทึกปริ มาณการจับสัตว์นาํ
ทังหมด (กก.)
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คัดแยกสัตว์นาตั
ํ วอย่างโดยแยกสัตว์นาเป็
ํ น กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มปลาผิวนํา (pelagic fish) กลุ่มปลาหน้าดิน
(demersal fish) กลุ่มสัตว์นาไม่
ํ มีกระดูกสันหลัง (invertebrate) และกลุ่มปลาเป็ ดแท้ (true trash fish)
ซึงหมายถึง กลุ่มสัตว์นาที
ํ มีราคาตํา และมีขนาดเล็ก แม้จะโตเต็มวัยแล้วก็ตาม และจําแนกชนิดสัตว์นาในแต่
ํ
ละกลุ่ม
โดยอ้างอิงจาก Carpenter and Niem (1998, 1999a, 1999b, 2001) ชังนําหนักรวมแต่ละชนิด

ภาพที 1 สถานทีเก็บข้อมูลจากเรื ออวนครอบปลากะตักทีทําการประมงในพืนทีจังหวัดสงขลา
ปี
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์หาผลจับสัตว์นาต่
ํ อหน่วยการลงแรงประมง (catch per unit effort, CPUE)
ของเรื อตัวอย่างแต่ละลํามีหน่วยเป็ น กิโลกรัม/ลํา/วัน
4.2 วิเคราะห์หาอัตราการจับสัตว์นาเฉลี
ํ ยแยกตามขนาดความยาวเรื อโดยแบ่งเป็ น 2
ขนาด คือขนาดเล็ก (ความยาวไม่เกิน 14 เมตร) และขนาดใหญ่ (ความยาวมากกว่า 14 เมตร) และแยก
ตามเดือนทีทําการประมงโดยใช้สูตร
n

CPUE 

เมือ

CPUE
cpuei
n

=
=
=

 cpue

i

i 1

n

อัตราการจับสัตว์นาเฉลี
ํ ย (กก./ลํา/วัน)
อัตราการจับสัตว์นาของเรื
ํ
อตัวอย่างลําที i (กก./ลํา/วัน)
จํานวนเรื อตัวอย่าง (ลํา)

4.3 วิเคราะห์องค์ประกอบสัตว์นาํ ในรู ปของร้อยละต่อปริ มาณสัตว์นาทั
ํ งหมดทีจับได้
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การทําประมงอวนครอบปลากะตักในพืนทีจังหวัดสงขลา
1.1 เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก
เรื อประมงกลุ่มนี ส่วนใหญ่ปรับเปลียนเครื องมือมาจากเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่ โดย
เรื อบางลําเมือหมดฤดูกาลทําประมงปลากะตัก (เมษายน- ตุลาคม) ก็จะกลับไปใช้เครื องมืออวนลาก
แผ่นตะเฆ่เช่นเดิม แต่มีบางส่วนจะปรับเปลียนเครื องมืออย่างถาวร เรื อประมงกลุ่มนี มีความยาวอยู่
ระหว่าง . - . เมตร เครื องยนต์มีแรงม้าขนาดตังแต่ - แรงม้า เรื อส่ วนใหญ่มีไดนาโม ลูก
ขนาด - กิโลวัตต์ มีหลอดไฟธรรมดาสําหรับล่อสัตว์นาํ - ดวง หลอดไฟสปอตไลต์ทีติดตัง
แบบรวมกลุ่ม จํานวน - ดวง โดยทีหลอดไฟทังสองแบบมีกาํ ลังส่ องสว่างดวงละ วัตต์ อวนที
ใช้เป็ นเนื ออวนชนิดไม่มีปม ขนาดช่องตา . – . มิลลิเมตร อวนมีลกั ษณะคล้ายมุง้ ความกว้างของ
อวน (ส่วนทียืนออกจากตัวเรื อ) อยูร่ ะหว่าง - เมตร ส่ วนความยาวอวนด้านทีอยูร่ ะหว่างปลายคัน
ไม้ไฝ่ ทังสองยาวกว่าความกว้างประมาณ - เมตร ส่ วนด้านทีแนบกับกราบเรื อจะยาวพอๆกับความ
กว้างของอวน ความลึกอวน - เมตร เรื อกลุ่มนีส่วนใหญ่ออกทําการประมงระยะห่างฝัง 3- ไมล์
ทะเล ความลึกนํา - เมตร ออกทําการประมงเทียวละ - คืน แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ จะออกทํา
การประมงเทียวละ คืน ลงอวนคืนละ - ครัง แต่โดยส่วนใหญ่ลงอวน - ครัง/คืน ในปี
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สามารถออกทําการประมงได้ประมาณ
เดือน คือ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
สิ งหาคม และ กันยายน สําหรับเดือนตุลาคมจะออกทําการประมงน้อยมากเนื องจากมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงใต้
1.2 เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่
เรื อประมงกลุ่มนีส่วนใหญ่ยา้ ยแหล่งทําการประมงมาจากแหล่งอืนเช่น
จังหวัด
ระยอง และตราด โดยจะย้ายมาทําการประมงในพืนทีจังหวัดสงขลาในช่วงเดือน เมษายน - ตุลาคม
เมือหมดฤดูทาํ การประมงแล้วก็จะนําเรื อกลับไปทําการประมงในแหล่งเดิม เรื อประมงกลุ่มนี มีความ
ยาวอยู่ระหว่าง . - . เมตร เครื องยนต์มีแรงม้าขนาดตังแต่ - แรงม้า เรื อส่ วนใหญ่มี
ไดนาโม ลูก ขนาด - กิโลวัตต์ มีหลอดไฟธรรมดาสําหรับล่อสัตว์นาํ - ดวง หลอดไฟ
สปอตไลต์ทีติดตังแบบรวมกลุ่ม จํานวน - ดวง โดยทีหลอดไฟทังสองแบบมีกาํ ลังส่ องสว่างดวง
ละ
วัตต์ อวนทีใช้เป็ นเนืออวนชนิดไม่มีปม ขนาดช่องตา . - . มิลลิเมตร อวนมีลกั ษณะคล้าย
มุง้ ความกว้างของอวน (ส่วนทียืนออกจากตัวเรื อ) อยูร่ ะหว่าง - เมตร ส่ วนความยาวอวนด้านที
อยูร่ ะหว่างปลายคันไม้ไฝ่ ทังสองยาวกว่าความกว้างประมาณ - เมตร ส่ วนด้านทีแนบกับกราบเรื อ
จะยาวพอๆกับความกว้างของอวน ความลึกอวน - เมตร เรื อกลุ่มนีส่วนใหญ่ออกทําการประมง
ระยะห่างฝังเกิน ไมล์ทะเล ความลึกนํา - เมตร ออกทําการประมงเทียวละ - คืน แต่ส่วน
ใหญ่ร้อยละ . จะออกทําการประมงเทียวละ คืน ลงอวนคืนละ - ครัง โดยส่ วนใหญ่ลงอวน ครัง/คืน ในปี
สามารถออกทําการประมงได้ประมาณ เดือน คือ เมษายน พฤษภาคม
มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน และ ตุลาคม
2. อัตราการจับสัตว์ นาจากเครื
ํ
องมืออวนครอบปลากะตัก
2.1 เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก
มีอตั ราการจับเฉลียตลอดปี เท่ากับ . กก./ลํา/วัน โดยพบว่ามีอตั ราการจับเฉลีย
สู งสุ ดในเดื อนเมษายนเท่ากับ . กก./ลํา/วัน ส่ วนในเดื อนพฤษภาคม-กัน ยายน มีอตั ราการจับ
ใกล้เคียงกัน อยู่ในช่ วง . - . กก./ลํา/วัน (ภาพที 2) โดยเมื อเปรี ยบเที ยบกับ อัตราการจับ
เฉลียของเรื ออวนครอบปลากะตักในพืนทีจังหวัดสงขลา ปี
- ซึงมีค่าเท่ากับ . กก./ลํา/วัน
(สมศักดิ,
) พบว่ามีอตั ราการจับเฉลียเพิมขึนร้อยละ . ถึงแม้ว่าการลงแรงประมงในปี
จะมี ปริ มาณเพิมขึนก็ตาม โดยในปี
มีเรื อประมงอวนครอบปลากะตักทีทําการประมงในพืนที
จังหวัดสงขลาเท่ากับ ลํา โดยเป็ นเรื อขนาดความยาวไม่เกิน เมตร จํานวน ลํา และเป็ นเรื อ
ขนาดความยาวมากกว่า เมตร จํานวน ลํา (ไพโรจน์,
) ในขณะทีในปี
มีจาํ นวน
ลํา (สํานั ก งานประมงจังหวัด สงขลา,
อ้างตาม สมศัก ดิ ,
) ทังนี อาจเกิด จากผลของการ
กําหนดเขตการทําประมง ที ทําให้เรื อประมงขนาดใหญ่เข้ามาทําการประมงในบริ เวณที เรื อประมง
ขนาดเล็กทําการประมงน้อยลง ไม่มีก ารแย่งชิ งทรัพยากร อีก ทังความชํานาญของไต๋ ก๋งเรื อที มีการ
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อัตราการจับเฉลีย (กก./ลํา /วัน)

ปรับเปลียนเครื องมือก่อนหน้านี มีเพิมขึน แต่อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาค่าอัตราการจับเฉลียในแต่ละ
เดือนพบว่ามีความผันแปรของผลจับสู งมาก ทังนี เนื องจากเรื อบางลําเพิงปรับเปลียนเครื องมือยังไม่มี
ความชํานาญ อี กทังเรื อกลุ่มนี ส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื องมือหาฝูงปลา การปั นไฟล่ อปลาแต่ละครังก็ใช้
วิธีการสุ่ ม ทําให้ผลจับแต่ละครังไม่ค่อยแน่นอน
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อัตราการจับเฉลีย

ส.ค.

ก.ย.

เม.ย.-ก.ย.

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

ภาพที อัตราการจับเฉลียรายเดือนของเรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก ในพืนทีจังหวัดสงขลา
ปี
2.2 เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่
มีอตั ราการจับเฉลียตลอดปี เท่ากับ 930.43 กก./ลํา/วัน โดยพบว่ามีอตั ราการจับเฉลีย
สู งสุ ดในเดื อนเมษายนเท่ากับ 2,111.61 กก./ลํา/วัน รองลงมาเดือนมิ ถุน ายน , . กก./ลํา/วัน
และมีอตั ราการจับเฉลียตําสุ ดในเดือนพฤษภาคม
กก./ลํา/วัน (ภาพที ) โดยเมือเปรี ยบเทียบกับ
อัตราการจับเฉลี ยของเรื ออวนครอบปลากะตักในพื นทีจังหวัดสงขลา ปี
ซึ งมี ค่าเท่ากับ
1,029.92 กก./ลํา/วัน (สมศักดิ,
) พบว่ามีค่าลดลงร้อยละ 10.69 ทังนี น่ าจะเกิดจากการเพิมกําลัง
ลงแรงประมงและการกําหนดพืนทีในการทําการประมง อย่างไรก็ตามความผันแปรของผลจับในแต่
ละเดือนยังคงมีสูงเช่นกัน
จากอัตราการจับ สั ตว์นําเฉลี ยของเรื อทังสองขนาดพบว่ามี ลัก ษณะใกล้เคียงกัน คื อ มี
อัตราการจับสู งในเดื อนเมษายน ซึ งเป็ นเดือนแรกที เริ มมีการทําการประมงปลากะตัก หลังจากนัน
อัตราการจับ เฉลียในแต่ละเดือนมีค่ าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็ นว่าในแต่ละปี หลังจากหยุดทําประมง
ปลากะตักในช่วงเดื อนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม ของทุกปี ทรัพยากรปลากะตักสามารถฟื นคืนอยู่ใน
สภาพอุดมสมบูรณ์ ได้ แต่เมือมีการลงแรงประมงในเดือนแรกมากเกินไปทําให้ประชากรปลากะตัก
ลดลงอย่างรวดเร็ว
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ภาพที อัตราการจับเฉลียรายเดือนของเรื ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ ในพืนทีจังหวัดสงขลา
ปี
3. องค์ประกอบของชนิดสัตว์นําจากเครื องมืออวนครอบปลากะตัก
3.1 เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก
องค์ประกอบชนิ ดสัตว์นําทีจับได้ป ระกอบด้วยวงศ์ป ลากะตักสู งสุ ดร้อยละ 83.08
ของสัต ว์นําทังหมด ส่ วนสัตว์นาชนิ
ํ ดอืนทีจับ ได้ม ากรองลงมาเช่น วงศ์ป ลาหลังเขียวร้อยละ 6.18
หมึกกล้วยร้ อยละ6.10 วงศ์ป ลาสี กุน ร้อยละ 1.85 และวงศ์ปลาทู-ลัง ร้ อยละ 1.14 และเมื อพิจารณา
องค์ป ระกอบชนิ ดสัต ว์นํารายเดือน พบว่าวงศ์ปลากะตักมีค่าร้อยละสู งทุกเดือนโดยมี ค่าอยู่ในช่วง
75.01-90.90 สําหรับวงศ์ปลาหลังเขียวพบมากในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน หมึกกล้วยพบมากใน
เดือนกรกฎาคม ส่ วนวาศ์ปลาทู-ลัง พบมากในเดือนเมษายน โดยทีสัดส่ วนของวงศ์ปลากะตักทีจับได้
ในปี 2545 มีค่าใกล้เคียงกับ ปี 2540-2541 ซึงสมศักดิ (2541) รายงานว่าองค์ประกอบชนิดสัตว์นาของ
ํ
ผลจับจากเรื ออวนครอบปลากะตักขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร ประกอบด้วยวงศ์ปลากะตักร้อยละ
83.42 ของสัตว์นาทั
ํ งหมด
3.2 เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่
องค์ป ระกอบชนิ ด สัตว์นําที จับได้ป ระกอบด้วยวงศ์ปลากะตักสู งสุ ด ร้อยละ 86.56
ของสัตว์นาทั
ํ งหมด ส่วนสัตว์นาชนิ
ํ ดอืนทีจับได้มากรองลงมาเช่น วงศ์ปลาสี กุนร้อยละ 4.03 วงศ์ปลา
หลังเขียวร้อยละ 3.48 และวงศ์ปลาทู-ลังร้อยละ 2.46 และเมือพิจารณาองค์ประกอบชนิ ดสัตว์นาราย
ํ
เดื อน พบว่าวงศ์ป ลากะตัก มี ค่าร้อยละสู ง ทุ ก เดื อนโดยมี ค่า อยู่ใ นช่ วง 76.65-92.79 ส่ วนวงศ์ป ลา
หลังเขียวจะจับได้มากในเดือนพฤษภาคม และมิ ถุนายน วงศ์ปลาสี กุนพบมากในเดือนเมษายน และ
เดือนพฤษภาคม สําหรับวาศ์ปลาทู-ลัง พบมากในเดือนเมษายน-มิถุนายน โดยทีสัดส่ วนของวงศ์ปลา
กะตักทีจับได้ในปี 2545 มีค่าสู งกว่า ใน ปี 2540-2541 เล็กน้อย โดยทีในปี 2540-2541 องค์ประกอบ
ของผลจับประกอบด้วยวงศ์ปลากะตักร้อยละ 82.20 ของสัตว์นาทั
ํ งหมด (สมศักดิ , 2541)
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ตารางที 1 องค์ประกอบชนิดสัตว์นาํ (ร้อยละ) จากเรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก ในพืนทีจังหวัด
สงขลา ปี
ชนิดสัตว์นาํ
Engraulidae

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน

เฉลีย

78.68

82.80

82.00

75.01

85.30

90.90

83.08

Encrasicholina devisi

3.24

15.28

60.87

50.05

39.01

36.37

33.66

Encrasicholina heteroloba

36.81

41.68

18.25

11.52

30.35

27.57

29.34

Encrasicholina punctifer

0.00

0.03

0.00

0.17

0.00

0.01

0.02

Stolephorus chinensis

0.00

0.64

0.01

6.73

5.46

13.55

3.51

Stolephorus indicus

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

0.07

Stolephorus waitei

36.63

20.83

0.10

5.12

4.40

11.29

13.41

Engruaridae spp.

1.57

4.34

2.77

1.42

6.08

2.04

3.07

Clupeidae

3.69

7.04

13.15

1.44

1.28

0.56

6.18

Dussumieridae

0.18

2.02

0.66

0.07

0.24

0.31

0.85

Carangidae

3.54

1.91

1.06

1.58

3.65

1.03

1.85

Atule mate

0.20

0.51

0.01

0.05

1.60

0.03

0.30

Megalaspis cordyla

0.00

0.01

0.00

0.00

0.06

0.00

0.01

Selar crumenopthalmus

0.67

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

Selaroides leptolepis

2.23

0.82

1.05

1.52

0.91

1.00

1.15

Carangidae spp.

0.44

0.08

0.00

0.01

1.08

0.00

0.16

3.76

2.05

0.22

0.18

0.05

0.00

1.14

Rastrelliger spp.

3.56

1.76

0.15

0.13

0.05

0.00

1.01

Scomberomorus commersoni

0.20

0.29

0.07

0.05

0.00

0.00

0.13

Thunnidae

0.00

0.19

0.00

0.00

0.04

0.00

0.06

misc. pelagic fishes

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

Synodontidae

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

Priacanthidae

0.05

0.00

0.00

0.10

0.12

0.00

0.02

0.05

0.00

0.00

0.10

0.12

0.00

0.02

Siganidae

0.08

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

misc. demersal fishes

0.11

0.15

0.22

0.29

0.13

0.18

0.18

Photololigo spp.

9.42

2.60

2.62

20.75

9.05

6.76

6.10

Sepia spp.

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

Octopus spp.

0.00

0.05

0.01

0.03

0.06

0.00

0.02

other shrimps

0.01

0.01

0.00

0.04

0.00

0.03

0.01

other

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

0.01

true trash fish

0.37

1.18

0.05

0.40

0.08

0.23

0.47

Scombridae

Priacanthus tayenus
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ํ
ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ในพืนทีจังหวัดสงขลา
ตารางที 2 องค์ประกอบชนิดสัตว์นาจากเรื
ปี
ชนิดสัตว์นาํ
Engraulidae

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน

เฉลีย

88.56

76.65

87.91

92.79

87.03

85.47

86.56

Encrasicholina devisi

0.00

8.37

4.91

31.56

30.30

54.4

11.54

Encrasicholina heteroloba

6.42

15.65

33.82

40.36

42.27

26.14

20.62

Encrasicholina punctifer

81.48

35.66

48.46

20.86

9.35

4.81

50.85

Stolephorus indicus

0.00

0.01

0.00

0.01

3.50

0.05

0.17

Stolephorus insularis

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Stolephorus waitei

0.00

16.91

0.24

0.00

0.01

0.00

2.94

Engruaridae spp.

0.66

0.04

0.48

0.00

1.60

0.07

0.44

Clupeidae

1.59

4.72

7.59

3.70

0.90

0.44

3.48

Dussumieridae

0.09

2.00

0.68

0.18

0.72

0.75

0.62

Carangidae

4.05

11.97

0.37

0.42

2.56

2.19

4.03

Atule mate

2.46

0.03

0.00

0.01

0.03

0.10

0.97

Megalaspis cordyla

0.00

0.08

0.00

0.00

0.04

0.00

0.02

Selar crumenopthalmus

1.43

0.16

0.07

0.01

0.00

0.00

0.60

Selaroides leptolepis

0.16

11.64

0.30

0.40

2.47

2.06

2.43

Carangidae spp.

0.00

0.06

0.00

0.00

0.02

0.03

0.01

3.54

2.27

2.20

0.91

0.54

1.40

2.46

Rastrelliger spp.

3.54

2.21

2.12

0.84

0.51

1.38

2.42

Scomberomorus commersoni

0.00

0.06

0.08

0.07

0.03

0.02

0.04

Thunnidae

0.03

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

0.02

misc. pelagic fishes

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

Synodontidae

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

Priacanthidae

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.05

0.01

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.05

0.01

Siganidae

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

misc. demersal fishes

0.04

0.32

0.53

0.03

0.12

0.16

0.20

Photololigo spp.

1.32
0.00

0.65
0.00

1.85
0.00

6.67

7.15

1.90

Sepia spp.

1.25
0.00

0.00

0.74

0.06

Octopus spp.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

Other shrimps

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

other

0.01

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

true trash fish

0.82

0.46

0.03

0.11

1.41

1.59

0.60

Scombridae

Priacanthus tayenus
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สรุปผลการศึกษา
1. การทําประมงอวนครอบปลากะตักในพืนทีจังหวัดสงขลา
เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก มีความยาวเรื ออยู่ในช่ วง . - . เมตร ใช้ไดนาโม
ลูก ขนาด หรื อ กิโลวัตต์ มีหลอดไฟสําหรับล่อสัตว์นาํ - ดวง หลอดไฟสปอตไลต์ทีติดตัง
แบบรวมกลุ่ม จํานวน - ดวง กําลังส่ องสว่างดวงละ วัตต์ อวนมีขนาดช่องตา . - . มิลลิเมตร มี
ความกว้าง - เมตร ความยาวมากกว่าความกว้างประมาณ - เมตร ความลึกอวน - เมตร ออก
ทําการประมงระยะห่ างฝัง 3- ไมล์ทะเล ความลึกนํา - เมตร โดยส่ วนใหญ่ออกทําการประมง
เทียวละ คืน ลงอวนคืนละ 3-5 ครัง สามารถทําการประมงได้ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิ งหาคม และ กันยายน
เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ มีความยาวเรื ออยูใ่ นช่วง . - . เมตร ใช้
ไดนาโม ลูก ขนาด , หรื อ กิโลวัตต์ มีหลอดไฟสําหรับล่อสัตว์นาํ - ดวง หลอดไฟ
สปอตไลต์ทีติดตังแบบรวมกลุ่ม จํานวน - ดวง กําลังส่ องสว่างดวงละ
วัตต์ อวนมีขนาดช่อง
ตา . - . มิลลิเมตร อวนมีความกว้างอยู่ระหว่าง - เมตร ส่วนด้านยาวยาวกว่าความกว้าง
ประมาณ - เมตร ความลึกอวน - เมตร ออกทําการประมงระยะห่างฝังเกิน ไมล์ทะเล ความ
ลึกนํา - เมตร โดยส่วนใหญ่ทาํ การประมงเทียวละ - คืน ลงอวนคืนละ - ครัง สามารถทํา
การประมงได้ในเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน และ ตุลาคม
2. อัตราการจับสัตว์นําจากเรื ออวนครอบปลากะตัก
เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก มีอตั ราการจับเฉลียตลอดปี เท่ากับ . กก./ลํา/วัน
โดยที มีอัตราการจับ เฉลี ยสู งสุ ดในเดือนเมษายนเท่ากับ . กก./ลํา/วัน ส่ วนในเดื อนพฤษภาคมกันยายน มีอตั ราการจับใกล้เคียงกันอยูใ่ นช่วง . - . กก./ลํา/วัน
เรื ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ มีอตั ราการจับเฉลี ยตลอดปี เท่ ากับ 930.43 กก./ลํา/วัน
โดยพบว่ามีอัตราการจับ เฉลียสู งสุ ดในเดื อนเมษายน 2,111.61 กก./ลํา/วันส่ วนในเดือนพฤษภาคมกันยายน มีอตั ราการจับใกล้เคียงกันอยูใ่ นช่วง 609.00-1,004.66 กก./ลํา/วัน
3. ศึกษาองค์ ประกอบของชนิดสัตว์นําจากเครื องมืออวนครอบปลากะตัก
ผลจับจากเรื ออวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก ประกอบด้วยวงศ์ปลากะตักสู งสุ ดร้ อยละ
83.08 ของสัตว์นาทั
ํ งหมด โดยพบว่ามีสัดส่ วนของวงศ์ปลากะตักในผลจับสู งทุกเดือนมีค่าอยู่ในช่วง
ร้อยละ 75.01-90.90 ส่ วนสัตว์นาชนิ
ํ ดอืนทีจับได้มากรองลงมาเช่น วงศ์ปลาหลังเขียว หมึกกล้วย วงศ์
ปลาสี กุน และวงศ์ปลาทู-ลัง มีองค์ประกอบเท่ากับร้อยละ 6.18 6.10 1.85 และ 1.14 ตามลําดับ
ผลจับจากเรื ออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ ประกอบด้วยวงศ์ปลากะตักสู งสุ ดร้อยละ
86.56 ของสัตว์นาทั
ํ งหมด โดยพบว่ามีสัดส่ วนของวงศ์ปลากะตักในผลจับสู งทุกเดือนมีค่าอยู่ในช่วง
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ร้อยละ 76.65-92.79 ส่ วนสัตว์นาชนิ
ํ ดอืนทีจับได้มากรองลงมาเช่น วงศ์ป ลาสี กุน วงศ์ปลาหลังเขี ยว
และวงศ์ปลาทู-ลัง มีองค์ประกอบเท่ากับร้อยละ 4.03, 3.48 และ 2.46 ตามลําดับ
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Purpose. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 5. bony fishes
part 3 (Menidae to Pomacentridae). FAO. Rome, Italy. pp. 2791–3380.
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รหัสทะเบียนวิจยั 46041046120003

คุณภาพนําในเขตทะเลชายฝัง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณรงค์ศักดิ คงชัย* ทรงฤทธิ โชติธรรมโม และสุ ภาพร ชุ มภูวรณ์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
การสํารวจคุณภาพนําในเขตทะเลชายฝัง 10 กิโลเมตร บริ เวณจังหวัดนครศรี ธรรมราช
จํานวน 1 สถานี ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน ปี 2546 แบ่งเป็ นเขตสํารวจ 3
เขต ระยะห่างฝัง 1-3 กิโลเมตร ระยะห่างฝัง 3-5 กิโลเมตร และระยะห่างฝัง 5-10 กิโลเมตร ผลการ
สํารวจพบว่า ความลึกนํามีค่าอยูใ่ นช่วง 5.5-24.0 เมตร ความโปร่ งแสงมีค่าอยู่ในช่วง 2.0-11.0 เมตร
อุณหภูมินามี
ํ ค่าอยูใ่ นช่วง 28.7-33.4 องศาเซลเซี ยส ความเค็มมีค่าอยูใ่ นช่วง 30.1-33.0 ส่ วนต่อพัน
ส่วน ความเป็ นกรด-ด่างมีค่าอยูใ่ นช่วง 8.08-8.46 ออกซิเจนทีละลายในนํามีค่าอยู่ในช่วง 5.12-6.39
มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทังหมดมีค่าอยู่ในช่วง 5.4-43.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนํามี
ค่าอยูใ่ นช่วง -618 เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรท์มีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนเตรทมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.047 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.387
มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.223 มิลลิกรัมต่อลิตร
คําสํ าคัญ : คุณภาพนํา นครศรี ธรรมราช
*ผูร้ ับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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Water Quality in 10 Kilometers, Inshore Area,
Nakhon Si Thammarat province
Narongsak Khongchai * Songrit chotithammo and Supaporn chumpuvorn
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Abstract
Investigation on water quality from 21 stations of inshore area in Nakhon Si
Thammarat Province was conducted in March, May, July and September 2003. Sampling zone was
grouped into 3 areas, i.e. 1-3 kilometers offshore, 3-5 kilometers offshore and 5-10 kilometers
offshore. The results ware as follows: water depth was 5.5-24.0 meter, water transparency was 2.011.0 meter, temperature was 28.7-33.4 oC, salinity was 30.1-33.0 ppt., pH was 8.08-8.46,
dissolved oxygen was 5.12-6.39 mg/l, total suspended solid was 5.4-43.2 mg/l, current speed was
0-618 cm/sec, nitrite was ND-0.003 mg/l, nitrate was ND-0.047 mg/l, ammonia was ND0.387 mg/l and phosphates was ND-0.223 mg/l.
Keywords : water quality, Nakorn Si Thammarat province
*Corresponding author : 79/1, Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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คํานํา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นจังหวัดหนึ งที มี ก ารใช้ท รั พ ยากรและการทํา การประมงสู ง
ปั จ จุ บ ัน สภาวะสิ งแวดล้อมมี ก ารเปลียนแปลงตลอดเวลา จากการขยายตัวของพืนทีการเพาะเลียงกุง้
ทะเล และการเพิมขึนของโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้ปริ มาณนําเสียดังกล่าวได้แพร่ กระจายไปสู่ทะเล
บริ เวณชายฝังของจังหวัดนครศรี ธรรมราชซึ งเป็ นทะเลเปิ ดและยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุ มทําให้มี
การหมุ น เวีย นของกระแสนําตามฤดู ก าลค่อนข้างแรงเป็ นการฟอกนําและนํามวลนําออกนอกฝั ง
(สมชาย และกิงกาญจน์, 9) นอกจากนีเนืองจากในบริ เวณพืนทีชายฝังยังมีโพงพางเป็ นจํานวนมาก
จึง เป็ นตัวจํากัดทิ ศ ทาง และความเร็ วในการไหลของนําใกล้ช ายฝั งให้ มี ก ารไหลเวีย นผิ ด ไปจาก
ธรรมชาติ จึงทําให้เกิดการเปลียนแปลงบริ เวณชายฝังทะเลค่อนข้างสู ง จากการศึกษาของณรงค์ศกั ดิ
และวิ ช าญ (
) ได้ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ น ํ าทะเลในบริ เวณอ่ า วไทยตอนล่ า งตั งแต่ จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช ถึ ง จัง หวัด นราธิ ว าส พบว่ า บริ เวณชายฝั งที มี ก ารเพาะเลี ยงสั ต ว์น ํ า เช่ น อ่ า ว
นครศรี ธรรมราช ทะเลสาบสงขลา ชายฝังจังหวัดสงขลา และอ่าวปัตตานี คุณภาพนําบริ เวณใกล้ฝัง
การเปลี ยนแปลงคุณ ภาพนําโดยเฉพาะความเค็ม อุณ หภูมิ และปริ ม าณตะกอนแขวนลอย ขึ นกับ
ปริ ม าณนําฝนในแต่ ล ะฤดู ก าลเป็ นสํ า คัญ ส่ ว นบริ เวณนอกฝั งยังคงอยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ แ ละมี ก าร
เปลี ยนแปลงตามฤดู ก าล ซึ งได้รับอิท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม ค่อนข้างสู ง นอกจากนี ผลผลิต ขันต้นและ
สารอาหารบริ เวณใกล้ฝัง จะมีค่าสู งกว่านอกฝังค่อนข้างมากเนื องจากได้รับอิทธิ พลจากนําทิงจากการ
เพาะเลียงกุง้ ทะเลบริ เวณชายฝั ง กิโลเมตร ซึ งทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์นําโดยตรง ซึ ง
ผลที ได้จ ากการศึ ก ษาในครั งนี จึ ง เป็ นการติ ด ตามการเปลี ยนแปลงคุ ณ ภาพนํ าทะเลของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช เพือใช้เป็ นข้อมูลในการฟื นฟูทรั พยากรสัตว์นํา ในการกําหนดพืนที การเพาะเลียง
สัตว์นาํ แหล่ งปล่อยพันธ์สัตว์นํา อันจะเกิ ดประโยชน์ต่อความอุด มสมบูรณ์ ของทรั พยากรสัตว์นํา
บริ เวณจังหวัดนครศรี ธรรมราชต่อไป
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วัตถุประสงค์
ศึกษาคุณภาพนําบริ เวณทะเลชายฝังของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิธดี ําเนินการ
. พืนทีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ
เก็บข้อมูลคุณภาพนํา และตัวอย่างนํา บริ เวณทะเลชายฝังของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
จํานวน สถานี (ภาพที 1) โดยปฏิบตั ิงาน เทียวเรื อ ทําการสํารวจเดือน มีนาคม พฤษภาคม กรฎา
คม และกันยายน ปี
โดยแบ่งการพืนทีการศึกษาเป็ น เขต ดังนี
1. เขตระหว่าง - กิโลเมตร มี สถานี คือ A1, B1, C1, D1, E1, F1 และ G1
2. เขตระหว่าง 3-5 กิโลเมตร มี สถานี คือ A2, B2, C2, D2, E2, F2 และ G2
3. เขตระหว่าง - กิโลเมตร มี สถานี คือ A3, B3, C3, D3, E3, F3 และ G3

ภาพที 1 สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพนํา บริ เวณชายฝังทะเลจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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. การเก็บข้ อมูล
เก็บตัวอย่างนํา โดยใช้กระบอกเก็บนํา (water sampler) ใส่ ขวดพลาสติกขนาด ลิตร แช่
เย็นในภาชนะบรรจุนาแข็
ํ งรักษาระดับอุณหภูมิประมาณ องศาเซลเซียส แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า
สารแขวนลอยทังหมด (total suspended solids) และค่าปริ มาณธาตุอาหารในนํา (nutrient) ทีศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ขณะเก็บตัวอย่างนําได้ทาํ การวัดค่าดัชนี
คุณภาพนําอืนๆในภาคสนามด้วยได้แก่ วัดปริ มาณออกซิเจนละลายนํา มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร
(mg/l) และวัดค่าอุณหภูมิหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส (oC) โดยใช้เครื องวัดออกซิเจนละลายนํา ตราอักษร
YSI model 58 วัดค่าความเค็ม มีหน่วยเป็ นส่วนต่อพันส่ วน (ppt) โดยใช้เครื องวัดความเค็ม ตราอักษร
YSI model 30 วัดค่าความเร็ วกระแสนํา มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใช้เครื องวัด
กระแสนําตราอักษร Sensordata a.s model MDO. SD–30 วัดความลึกโดยใช้เครื องหยังนําทีแสดง
ความลึกหน่วยเป็ นเมตร (m) และวัดความโปร่ งแสง โดยใช้แผ่นขาวดําเส้นผ่านศูนย์กลาง
เซนติเมตร หน่วยเป็ นเมตร (m)
. การวิเคราะห์ ตัวอย่าง
. สารแขวนลอยทังหมด (TSS) หน่ วยวัดเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) นําตัวอย่างนํา
มากรองด้วยกระดาษกรองใยแก้ว GF/C ขนาดตากรอง . ไมโครเมตร นําไปอบทีอุณหภูมิ 100-120
องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชัวโมง นํากระดาษกรองทีอบมาชังนําหนักหาสารแขวนลอยทีค้างบน
กระดาษกรอง โดยวิธีการของ APHA, AWWA and WPCF (1980)
. ปริ มาณธาตุ อาหาร นํา ตัวอย่างนําทีผ่า นการกรองแล้วแช่ แข็งจากภาคสนามนํา มา
วิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์ใช้วิธี cadmium reduction ปริ มาณไนเตรทใช้วธิ ี colorimetric ปริ มาณ
แอมโมเนียใช้วธิ ี phenol-hypochlorite และปริ มาณฟอสเฟตใช้วิธี ascorbic โดยใช้วิธีการของ
Strickland and Parsons (1972)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติข องคุณภาพนําในแต่ละพารามิเตอร์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (nonparametric test) เพือ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพนําในแต่ละสถานี เดือน และระยะห่างฝัง โดยใช้สถิติทดสอบของ
Kruskal-Wallis H Test ทีระดับนัยสําคัญ .
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ผลการศึกษา
ผลการสํารวจคุณ ภาพนํา บริ เวณชายฝั งจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จํานวน สถานี
ระหว่างเดือน มีนาคม
ถึงเดือนกันยายน
ความลึ ก ลักษณะโดยทัวไปชายฝังทะเล พบว่ามีระดับความลึกอยู่ในช่วง 5.5- เมตร
ความลึกโดยเฉลียเท่ากับ . เมตร± . เมตร ความลึกของนําบริ เวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตร อําเภอ
ขนอม (สถานี G3) และบริ เวณห่ างฝั ง 0-3 กิโลเมตร อําเภอหัวไทร (สถานี A1) มีค่าความลึ กสู ง สุ ด
และตําสุ ดตามลําดับ ค่า ความลึก จะเพิมระดับ มากขึนเรื อยๆ เมื อห่ างฝั งออกไป (ตารางผนวกที 1)
ความโปร่ งแสง มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง . - . เมตร มีค่าเฉลียเท่ากับ . ± .
เมตร ความโปร่ งแสงของนําบริ เวณห่ า งฝั ง 0-3 กิโลเมตร ปากร่ องนํา อําเภอสิ ช ล (สถานี F1) และ
บริ เวณห่ า งฝั ง 5-10 กิ โ ลเมตร อํา เภอขนอม (สถานี G3) มี ค่ า สู ง สุ ด และตําสุ ด ตามลํา ดับ การ
เปลียนแปลงตามเวลา เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน มีค่ามีค่าสู งสุ ด และตําสุ ดตามลําดับ (ตาราง
ผนวกที 2) ค่าความโปร่ งแสงของนํา จะมีค่ามากขึนตามระดับความลึกเมือห่ างฝังออกไป ผลวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความโปร่ งแสงไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนที แต่จะมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างเดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ
อุณหภูมิ มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง . –33.40 C มีค่าเฉลียเท่ากับ .71±1.05 C
อุ ณ หภู มิ ข องนํ าบริ เวณห่ างฝั ง 0-3 กิ โลเมตร อํา เภอขนอม (สถานี G1) และบริ เวณห่ างฝั ง 5-10
กิโลเมตร อําเภอขนอม (สถานี D3) มีค่าสู งสุ ด และตําสุ ดตามลําดับ การเปลี ยนแปลงตามเวลา เดือน
พฤษภาคม และกรกฎาคม มี ค่ าสู งสุ ด และตําสุ ด ตามลําดับ (ตารางผนวกที 3) ผลวิเคราะห์ ค วาม
แตกต่างทางสถิ ติ พบว่าอุณ หภูมิไ ม่มี ค วามแตกต่างกัน ระหว่างพื นที และเขตสํารวจ แต่จะมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ระหว่างเดือนทีศึกษา
ความเค็ม มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ในช่ว ง 30.0- . ส่ วนในพัน ส่ ว น มี ค่า เฉลี ยเท่ า กับ
31.86±0.656 ส่ วนในพันส่ วน ความเค็มของนําบริ เวณห่ างฝัง 0-3 กิโลเมตรของปากนํา อําเภอสิ ชล
(สถานี F1) และบริ เวณห่ างฝั ง 0-3 กิโลเมตรของปากนํา อําเภอท่าศาลา (สถานี C1) มีค่าสู งสุ ด และ
ตําสุ ดตามลําดับ การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนพฤษภาคม และเดือนมีนาคม มีค่าสู งสุ ด และตําสุ ด
ตามลําดับ (ตารางผนวกที 4) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเค็ม ไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างเดือนทีศึกษา
ความเป็ นกรด-ด่าง มีการเปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง 8.08–8.46 มีค่าเฉลียเท่ากับ 8.22±0.067
ความเป็ นกรด-ด่าง ของนําบริ เวณห่ างฝั ง 0-3 กิโลเมตรของปากนํา อําเภอท่าศาลา (สถานี C1) และ
บริ เวณห่ างฝั ง 5-10 กิ โลเมตรของ อําเภอท่าขนอม (สถานี G3) มีค่าสู งสุ ด และตําสุ ดตามลําดับ การ
เปลี ยนแปลงตามเวลา เดื อนกันยายน และเดือนพฤษภาคม มีค่าสู งสุ ด และตําสุ ด ตามลําดับ (ตาราง
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ผนวกที 5) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเป็ นกรด-ด่าง ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
พืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างเดือนทีศึกษา
ออกซิ เจนที ละลายในนํา มีก ารเปลี ยนแปลงอยู่ในช่วง 5.12-6.39 มิ ล ลิก รั ม ต่อลิ ต ร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 5.67±0.310 มิลลิกรัมต่อลิตร ออกซิเจนทีละลายในนําบริ เวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตร ของ
บ้านทุ่งปรัง อําเภอสิ ชล (สถานี E1) และบริ เวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตรของ อําเภอขนอม (สถานี G3) มี
ค่า สู งสุ ด และตําสุ ด ตามลํา ดับ การเปลี ยนแปลงตามเวลา เดื อนพฤษภาคม และเดื อ นกัน ยายน มี
ค่าสูงสุด และตําสุ ดตามลําดับ (ตารางผนวกที 6) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าออกซิเจนที
ละลายในนํา ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ
ตะกอนแขวนลอยทังหมด มีก ารเปลี ยนแปลงอยู่ในช่ วง 5.4-43.2 มิ ล ลิ ก รั มต่ อลิ ตร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 18.45±0.7.614 มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกอนแขวนลอยทังหมดบริ เวณห่ างฝัง 3-5 กิโลเมตร
ของปากนํา อําเภอท่าศาลา (สถานี C2) และบริ เวณห่ างฝั ง 5-10 กิ โลเมตรของ อําเภอขนอม (สถานี
G3) มีค่ าสู งสุ ด และตําสุ ดตามลําดับ การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนมี นาคม และเดื อนกันยายน มี
ค่าสู งสุ ด และตําสุ ด ตามลําดับ (ตารางผนวกที 7) ผลวิเคราะห์ค วามแตกต่างทางสถิติ พบว่าตะกอน
แขวนลอยทังหมด ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ ระหว่างเดือนทีศึกษา
ความเร็ ว ของกระแสนํ า มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ ใ นช่ ว ง 0-618 เซนติ เมตรต่ อ วิ น าที
ความเร็ วของกระแสนํา บริ เวณห่ างฝั ง 5-10 กิ โลเมตร ของปากนํา อําเภอท่ าศาลา (สถานี C3) และ
บริ เวณห่ างฝั ง 0-3 กิ โลเมตรของบ้า นปากดวด อําเภอท่ าศาลา (สถานี D1) มี ค่ าสู ง สุ ด และตําสุ ด
ตามลํา ดับ การเปลี ยนแปลงตามเวลา เดื อ นกรกฎาคม และเดื อนกัน ยายน มี ค่ าสู ง สุ ด และตําสุ ด
ตามลําดับ (ตารางผนวกที 8) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเร็ วของกระแสนํา ไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ระหว่างเดือน
ทีศึกษา
ไนไตรท์ มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ใ นช่วง ตํามากจนวัดไม่ ได้-0.003 มิ ล ลิ ก รั มต่ อลิ ต ร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 0.001±0.0007 มิ ลลิกรัม ต่อลิตร ส่ วนใหญ่ปริ ม าณไนไตรท์จะตํามากจนวัดไม่ ได้ทวั
บริ เวณชายฝั งของอ่ าวนคร และบริ เวณห่ า งฝั ง 3-5 กิ โลเมตร ของ อํา เภอหั ว ไทร (สถานี A2) มี
ค่าสูงสุ ด ในเดือนกรกฎาคม (ตารางผนวกที 9) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไนไตรท์ ไม่
มีความแตกต่างกันระหว่างพืนที และเขตสํารวจ แต่ จะมี ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสํ าคัญ ระหว่าง
เดือนทีศึกษา
ไนเตรท มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ใ นช่ วง ตํามากจนวัด ไม่ ได้-0.003 มิล ลิ ก รั ม ต่อ ลิ ต ร มี
ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 0.001±0.001 มิล ลิก รัม ต่อ ลิต ร ส่ วนใหญ่ ป ริ ม าณไนเตรท จะตํามากจนวัดไม่ ได้ทวั
บริ เวณชายฝั งของจังหวัดนครศรี ธรรมราช และบริ เวณห่ างฝั ง 3-5 กิโลเมตร ของปากนํา อําเภอสิ ชล
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(สถานี F2) มี ค่าสู งสุ ด ในเดือนพฤษภาคม (ตารางผนวกที 10) ผลวิเคราะห์ความแตกต่ างทางสถิ ติ
พบว่าไนเตรท ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ
แอมโมเนี ย มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตํามากจนวัดไม่ได้-0.387 มิลลิกรัมต่อลิ ตร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 0.003±0.007 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่ วนใหญ่ปริ มาณแอมโมเนี ยจะตํามากจนวัดไม่ได้ท วั
บริ เวณชายฝั งของจังหวัดนครศรี ธรรมราช และบริ เวณห่ างฝั ง 5-10 กิโลเมตร ของปากนํา อําเภอท่า
ศาลา (สถานี C3) มีค่าสู งสุ ด ในเดือนกันยายน (ตารางผนวกที 11) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ
พบว่าแอมโมเนี ย ไม่ มี ค วามแตกต่ างกัน ระหว่างพื นที แต่จ ะมี ความแตกต่ างกัน อย่ างมี นัย สํ าคัญ
ระหว่างเดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ
ฟอสเฟต มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ใ นช่ วง ตํามากจนวัด ไม่ ได้-0.223 มิ ล ลิ ก รั มต่ อลิ ต ร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 0.001±0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่ วนใหญ่ปริ มาณแอมโมเนี ยจะตํามากจนวัดไม่ได้ท วั
บริ เวณชายฝั งของจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช และบริ เวณห่ างฝั ง 5-10 กิ โลเมตร ของ อําเภอขนอม
(สถานี C3) มีค่าสู งสุ ด ในเดือนกันยายน (ตารางผนวกที 12) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
ฟอสเฟตไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ
สรุปและวิจารณ์ ผล
คุณภาพนําทางกายภาพและเคมีทงั ปัจจัยคือ ความลึก ความโปร่ งแสง อุณหภูมิ ความ
เค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายนํา สารแขวนลอยทังหมด และความเร็วกระแสนํา มี ค่ า อยู่
ในเกณฑ์ ป กติ ท ัวไป เมื อเปรี ย บเที ย บกับ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพนําทะเลที กํา หนดโดยสํา นั ก งาน
คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ (สํานักงานสิ งแวดล้อมภาคที ,
) เมือทดสอบค่าความ
แตกต่างทางสถิติของคุณภาพนําบริ เวณทีศึกษาปรากฏว่า คุณภาพนําทังหมดไม่มีความแตกต่างกัน
(P>0.05) ในเชิงพืนที อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง สารแขวนลอยทังหมด และความเร็ ว
กระแสนํา จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ในแต่ละเดือนทีสํารวจ และค่าความโปร่ ง
แสงจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ในแต่ละเดือน และเขตทีสํารวจ สอดคล้องกับ
การศึกษาของณรงค์ศกั ดิ และวิชาญ ( ) พบว่าการเปลียนแปลงคุณภาพนําบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความเค็ม และสารแขวนลอยทังหมดขึนอยูก่ บั ปริ มาณนําฝนและการไหลเวียน
ของนําในแต่ละเดือนเป็ นสําคัญ ส่วนออกซิเจนทีละลายในนําไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) ทังใน
เชิงพืนที และแต่ละเดือนทีสํารวจ
จากผลการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารทีอยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย และ
ฟอสเฟต มีค่าผันแปรน้อยมาก ปริ มาณไนไตรท์มีค่าเฉลีย . 1 มิลลิ กรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตํามาก
วัดไม่ได้–0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าเฉลีย . 01 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตํามากวัดไม่ได้–
0.047 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าเฉลีย . 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตํามากวัดไม่ได้–0.387
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มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าเฉลีย . 01 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตํามากวัดไม่ได้–0.223
มิลลิกรัมต่อลิตร เมือเปรี ยบเทียบการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารทีอยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ ไนเตรท
แอมโมเนีย และฟอสเฟต ของ ณรงค์ศกั ดิ และคณะ (2549) บริ เวณชายฝังจังหวัดปัตตานี ค่าอยู่
ระหว่าง ตํามากวัดไม่ได้–0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร ตํามากวัดไม่ได้–0.031 มิลลิกรัมต่อลิตร ตํามากวัด
ไม่ได้–0.191 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ตํามากวัดไม่ได้–0.175 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ซึงเห็นว่ามีค่า
ผันแปรน้อยมาก ซึงมีค่าไนไตรท์และไนเตรทมีค่าทีใกล้เคียงกัน แต่ปริ มาณแอมโมเนีย บริ เวณที
ศึกษาในครังนีมีแนวโน้มสูงกว่า บริ เวณชายฝังจังหวัดปั ตตานี สาเหตุมาจากกิจกรรมการเพาะเลียง
สัตว์นาํ นําทิงจากแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม บริ เวณอ่าวปากพนัง ปากนําท่าศาลา และ
ปากนําสิ ชล ทีมีพนที
ื รับนําจากแหล่งเหล่านันและถ่ายเทลงสู่ทะเลบริ เวณชายฝัง ทําให้ค่าแอมโมเนี ยมี
แนวโน้มทีสูงกว่า
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รหัสทะเบียนวิจยั

คุณภาพนําบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ณรงค์ ศักดิ คงชัย* ทรงฤทธิ โชติธรรมโม และ สุ ภาพร ชุมภูวรณ์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
บทคัดย่อ
การสํารวจคุณภาพนําและทรัพยากรสัตว์นาบริ
ํ เวณอ่าวไทยตอนล่าง จํานวน
สถานี
ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิ งหาคม ปี 2546 แบ่งเป็ นเขตสํารวจ 3 เขต คือ
เขตที ตังแต่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถึงอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช เขตที ตังแต่อาํ เภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถึงอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเขตที ตังแต่อาํ เภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการสํารวจพบว่า ความลึกนํามีค่าอยู่ในช่วง 12.5-49.5 เมตร
ความโปร่ งแสงมีค่าอยูใ่ นช่วง 2.0-11.0 เมตร อุณหภูมินามี
ํ ค่าอยูใ่ นช่วง 27.80-31.60 องศาเซลเซียส
ความเค็มมีค่าอยูใ่ นช่วง 30.80-35.10 ส่วนต่อพันส่ วน ความเป็ นกรด-ด่างมีค่าอยูใ่ นช่วง 7.99-8.32
ออกซิเจนทีละลายในนํามีค่าอยูใ่ นช่วง 5.14-8.37 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทังหมดมีค่าอยูใ่ นช่วง
7.00-40.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนํามีค่าอยูใ่ นช่วง -699 เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรท์มี
ค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.051 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร แอมโมเนี ยมีค่าตํามากวัดไม่ได้จนถึง 0.051 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตํามากวัดไม่ได้
จนถึง 0.670 มิลลิกรัมต่อลิตร
คําสํ าคัญ : คุณภาพนํา อ่าวไทยตอนล่าง
*ผูร้ ับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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Water Quality in the Southern Gulf of Thailand
Narongsak Khongchai * Songrit chotithammo and Supaporn chumpuvorn
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
Abstract
Investigation on water quality from 23 stations in Southern Gulf of Thailand was
conducted monthly in February, March, May, July and September 2003. Sampling zone was
grouped into 3 areas i.e. area VII: Samui Island, Surat Thani Province-Tasala District, Nakhon
Sri Thammarat Province, area VIII: Tasala District, Nakhon Sri Thammarat Province-Sathing
Phra District, Songkhla Province, area IX: Sathing Phra District, Songkhla Province-Takbai
District, Narathiwat Province. The results was as follows: water depth was 12.5-49.5 meter,
water transparency was 2.0-11.0 meter, temperature was 27.80-31.60 oC, salinity was 30.8035.10 ppt., pH was 7.99-8.32, dissolved oxygen was 5.14-8.37 mg/l, total suspended solid was
7.00-40.20 mg/l, current speed was 0-699 cm/sec, nitrite was ND-0.005 mg/l, nitrate was
ND-0.051 mg/l, ammonia was ND-0.051 mg/l and phosphates was ND-0.670 mg/l.
Keywords : water quality, southern Gulf of Thailand
*Corresponding author : 79/1, Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand
e-mail : narongsak_sk@yahoo.com
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คํานํา
อ่าวไทยตอนล่างเป็ นแหล่ง ผลิตอาหารจากสัตว์นาที
ํ สํา คัญเป็ นอู่ข ้าวอู่นาของ
ํ
ประเทศแหล่ง หนึ ง แต่บ ริ เ วณอ่าวไทยตอนล่างนันปั จ จุบ ันได้มีการพัฒนาอย่างต่อ เนื อง เช่ น การ
พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม การเพาะเลียงกุง้ ทะเล การเกษตรกรรม ตลอดจนการขยายตัวของ
ชุมชน ซึงได้มีการปล่อยของเสี ยลงสู่ทะเล สิ งปฏิกูลเหล่านีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพนําบริ เวณ
ชายฝัง และบริ เวณนอกฝังได้ จากการศึกษาพบว่าคุณภาพนําในทะเลตังแต่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยทัวไปยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
เมือเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนําทะเลของ
ประเทศไทย เพราะบริ เวณนีเป็ นทะเลเปิ ดและได้รับอิทธิพลจากมรสม 2 ฤดู คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้การหมุนเวียนของกระแสนําในแต่ละฤดู
ค่อนข้างแรงเป็ นการฟอกนําและนํามวลนําออกนอกฝัง (สมชาย และกิงกาญจน์, 2539) และจาก
การศึกษาของ ณรงค์ศกั ดิ และวิชาญ,
ได้ศึกษาคุณสมบัตินาทะเลในบริ
ํ
เวณอ่าวไทยตอนล่าง
ตังแต่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถึงจังหวัดนราธิวาส ชายฝั งทีมีการเพราะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
ง เช่นอ่าว
นครศรี ธรรมราช ทะเลสาบสงขลา ชายฝังจังหวัดสงขลา และอ่าวปัตตานี คุณภาพนําโดยทัวไปใน
บริ เวณนอกฝังยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ปกติและมีการเปลียนแปลงตามฤดูกาล ซึงได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุม
ค่อนข้างสู ง ส่ วนใกล้ฝังการเปลียนแปลงคุณภาพนําโดยเฉพาะความเค็ม อุณหภูมิ และปริ มาณตะกอน
แขวนลอย ขึนกับปริ มาณนําฝนในแต่ละฤดูกาลเป็ นสําคัญ นอกจากนี ผลผลิตขันต้นและสารอาหาร
บริ เวณใกล้ฝัง จะมีค่าค่อนข้างสู งกว่านอกฝังค่อนข้างมากเนืองจากได้รับอิทธิพลจากนําทิงจากการ
เพาะเลียงกุง้ ทะเลบริ เวณชายฝัง กิโลเมตร ดังนันการศึกษาคุณภาพนําบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างในครัง
นี เพือเป็ นการตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลียนแปลงของคุณภาพนํา เป็ นข้อมูลพืนฐานในการจัดการ
ผลกระทบของสิ งแวดล้อมทีอาจเกิดขึนในอนาคต เพือใช้ในการฟื นฟูทรัพยากรสัตว์นาํ ในการ
กําหนดพืนทีการเพาะเลียงสัตว์นาํ แหล่งปล่อยพันธ์สัตว์นาํ อันจะเกิดประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์นาํ บริ เวณอ่าวไทยตอนล่างต่อไป

รายงานประจําปี ๒๕๕๐

145

ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

วัตถุประสงค์
ศึกษาคุณภาพนําบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
วิธดี ําเนินการ
. พืนทีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ
เก็บข้อมูลคุณภาพนํา และตัวอย่างนํา บริ เวณทะเลอ่าวไทยตอนล่างจํานวน
สถานี
(ภาพที ) ปฏิบตั ิงานโดยเรื อสํารวจประมง ของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
จังหวัดสงขลา ทําการสํารวจในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกันยายน ปี 2546 กําหนดเขตพืนทีอ่าวไทย
ตอนล่างเป็ น 3 เขต ดังนี
เขตสํารวจที 7 ตังแต่เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ถึงอําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช มี 6 สถานี คือ 201 221 243 245 258 และ 270
เขตสํารวจที ตังแต่อาํ เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถึงอําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลามี 8 สถานี คือ 294 296 319 321 345 347 371 และ 373
เขตสํารวจที 9 ตังแต่อาํ เภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มี
9 สถานี คือ 395 397 399 420 422 424 445 447 และ 466

ภาพที 1 สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพนํา บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
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. การเก็บข้ อมูล
เก็บตัวอย่างนํา โดยใช้กระบอกเก็บนํา (water sampler) ใส่ ขวดพลาสติกขนาด ลิตร
แช่เย็นในภาชนะบรรจุนาแข็
ํ งรักษาระดับอุณหภูมิประมาณ องศาเซลเซี ยส แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า
สารแขวนลอยทังหมด (Total suspended solids) และค่าปริ มาณธาตุอาหารในนํา (nutrient) ทีศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ขณะเก็บตัวอย่างนําได้ทาํ การวัดค่าดัชนี
คุณภาพนําอืนๆในภาคสนามด้วยได้แก่ วัดปริ มาณออกซิเจนละลายนํา มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร
(mg/l) และวัดค่าอุณหภูมิหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส (oC) โดยใช้เครื องวัดออกซิเจนละลายนํา ตราอักษร
YSI model 58 วัดค่าความเค็ม มีหน่วยเป็ นส่วนต่อพันส่ วน (ppt) โดยใช้เครื องวัดความเค็ม ตราอักษร
YSI model 30 ที วัดค่าความเร็วกระแสนํา มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใช้เครื องวัด
กระแสนําตราอักษร Sensordata a.s model MDO. SD – 30 วัดความลึกโดยใช้เครื องหยังนําทีแสดง
ความลึกหน่วยเป็ นเมตร (m) และวัดความโปร่ งแสง โดยใช้แผ่นขาวดําเส้นผ่านศูนย์กลาง
เซนติเมตร หน่วยเป็ นเมตร (m)
. การวิเคราะห์ ตัวอย่าง
. สารแขวนลอยทังหมด (TSS) หน่วยวัดเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) นําตัวอย่างนํา
มากรองด้วยกระดาษกรองใยแก้ว GF/C ขนาดตากรอง . ไมโครเมตร นําไปอบทีอุณหภูมิ 100-120
องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชัวโมง นํากระดาษกรองทีอบมาชังนําหนักหาสารแขวนลอยทีค้างบน
กระดาษกรอง โดยวิธีการของ APHA, AWWA and WPCF (1980)
. ปริ มาณธาตุ อาหาร นํา ตัวอย่างนําทีผ่านการกรองแล้ว แช่ แข็งจากภาคสนาม
นํามาวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์ใช้วิธี cadmium reduction ปริ มาณไนเตรทใช้วิธี colorimetric
ปริ มาณแอมโมเนี ยใช้วิธี phenol-hypochlorite และปริ มาณฟอสเฟตใช้วิธี ascorbic โดยใช้วิธีการของ
Strickland and Parsons (1972)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติข องคุณภาพนําในแต่ละพารามิเตอร์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (nonparametric test) เพือ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพนําในแต่ละสถานี เดือน และเขตสํารวจ โดยใช้สถิติทดสอบของ
Kruskal-Wallis H Test ทีระดับนัยสําคัญ .

รายงานประจําปี ๒๕๕๐

147

ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่ าง (สงขลา)

ผลการศึกษา
ผลการสํารวจคุณ ภาพนํา บริ เวณอ่ าวไทยตอนล่า ง จํานวน 3 สถานี ระหว่ า งเดื อ น
กุมภาพันธ์ ถึงกันยายน
ความลึ ก ลักษณะโดยทัวไปชายฝั งทะเล พบว่ามี ระดับ ความลึ ก อยู่ใ นช่ วง 12.5-49.5
เมตร ความลึกโดยเฉลียเท่ากับ 31.04 เมตร±10.42 เมตร ความลึกของนําบริ เวณห่ างฝัง ของอําเภอสาย
บุ รี จัง หวัด ปั ต ตานี (สถานี 447) และบริ เ วณอ่ า วนครศรี ธรรมราช อํา เภอปากพนั ง จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช (สถานี 268) มีค่าความลึกสู งสุ ด และตําสุ ดตามลําดับ ค่าความลึกจะเพิมระดับมาก
ขึนเรื อยๆ เมือห่างฝังออกไป (ตารางผนวกที 1)
ความโปร่ งแสง มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง . - . เมตร มีค่าเฉลียเท่ากับ . ± .
เมตร ความโปร่ งแสงของนําบริ เวณห่างฝัง ของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สถานี 347) และบริ เวณ
อ่าวนครศรี ธ รรมราช อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธ รรมราช (สถานี 268) มี ค่าสู งสุ ด และตําสุ ด
ตามลําดับ การเปลี ยนแปลงตามเวลา เดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม มีค่าสู งสุดและตําสุ ดตามลําดับ
(ตารางผนวกที 2) ค่าความโปร่ งแสงของนํา จะมีค่ามากขึนตามระดับความลึ กเมือห่ างฝังออกไป ผล
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความโปร่ งแสงมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ ระหว่าง
พืนทีศึกษา เดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ
อุณหภูมิ มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่ วง 27.80-31.60 C มี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 29.73±0.75 C
อุณหภูมิของนําบริ เวณใกล้ฝัง ของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สถานี 345) และบริ เวณใกล้ฝัง ของ
อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา (สถานี 395) มีค่าสูงสุ ด และตําสุดตามลําดับ การเปลียนแปลงตามเวลา
เดื อนมี นาคม และกรกฎาคม มีค่าสู งสุ ดและตําสุ ด ตามลําดับ (ตารางผนวกที 3) ผลวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิ ติ พบว่าอุณ หภูมิไ ม่มี ค วามแตกต่างกัน ระหว่างพื นที และเขตสํารวจ แต่จะมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ระหว่างเดือนทีศึกษา
ความเค็ม มี การเปลี ยนแปลงอยู่ในช่ วง 30.80-35.10 ส่ วนในพันส่ วน มีค่าเฉลียเท่ากับ
32.39±1.08 ส่ วนในพันส่ วน ความเค็มของนําบริ เวณใกล้ฝัง ของอําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี (สถานี
445) และบริ เวณทางใต้ข องเกาะสมุ ย จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี (สถานี 201) มี ค่ า สู ง สุ ด และตําสุ ด
ตามลําดับ การเปลี ยนแปลงตามเวลา เดื อนพฤษภาคม และเดือนกุม ภาพัน ธ์ มี ค่าสู งสุ ด และตําสุ ด
ตามลําดับ (ตารางผนวกที 4) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเค็ม ไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างพืนที แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างเขตสํารวจ และเดือนทีศึกษา
ความเป็ นกรด-ด่าง มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 7.99-8.32 มีค่าเฉลียเท่ากับ 8.16±0.005
ความเป็ นกรด-ด่าง ของนําบริ เวณห่ างฝัง ของอําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี 221) และ
บริ เวณใกล้ฝั ง ของอําเภอเมื อง จัง หวัดปั ต ตานี (สถานี 445) มี ค่าสู งสุ ด และตําสุ ด ตามลําดับ การ
เปลียนแปลงตามเวลา เดือนพฤษภาคม และมีนาคม มีค่าสูงสุด และตําสุดตามลําดับ (ตารางผนวกที 5)
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ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเป็ นกรด-ด่าง ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนทีและ
เขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างเดือนทีศึกษา
ออกซิ เจนที ละลายในนํา มีก ารเปลี ยนแปลงอยู่ในช่วง 5.14-8.37 มิ ล ลิก รั ม ต่อลิ ต ร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 6.32±0.790 มิลลิกรัมต่อลิตร ออกซิ เจนทีละลายในนําบริ เวณใกล้อ่าวนครศรี ธรรมราช
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี 268) และบริ เวณห่างฝัง ของอําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา (สถานี 373) มี ค่ าสู ง สุ ด และตําสุ ด ตามลําดับ การเปลี ยนแปลงตามเวลา เดื อ นมี น าคม มี
ค่าสูงสุด และตําสุ ด (ตารางผนวกที 6) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าออกซิเจนทีละลายใน
นํา ไม่มี ค วามแตกต่างกัน ระหว่างพื นที และเขตสํารวจ แต่จะมี ค วามแตกต่างกัน อย่างมี นัย สํ าคัญ
ระหว่างเดือนทีศึกษา
ตะกอนแขวนลอยทังหมด มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 7.00-40.20 มิลลิกรัมต่อลิ ตร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 14.84± 4.740 มิลลิกรัม ต่อลิตร ตะกอนแขวนลอยทังหมดบริ เวณใกล้ฝัง ของอําเภอ
เมือง จังหวัดนครนราธิ วาส (สถานี 466) และบริ เวณห่างฝัง ของอําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขา (สถานี
397) มีค่าสู งสุ ด และตําสุ ดตามลําดับ การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนกรกฎาคม มีค่าสู งสุ ด และตําสุ ด
(ตารางผนวกที 7) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าตะกอนแขวนลอยทังหมด ไม่ มีค วาม
แตกต่างกัน ระหว่างพื นที และเดือนที ศึ กษา แต่จะมี ค วามแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ระหว่างเขต
สํารวจ
ความเร็ ว ของกระแสนํ า มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ ใ นช่ ว ง 0-699 เซนติ เมตรต่ อ วิ น าที
ความเร็ วของกระแสนํา บริ เวณห่ างฝัง ของอําเภอสายบุรี จังหวัดนราธิ วาส (สถานี 447) และบริ เวณ
ใกล้ฝัง ของอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (สถานี 445) มีค่าสู งสุด และตําสุดตามลําดับ การเปลียนแปลง
ตามเวลา เดือนกันยายน และกรกฎาคม มีค่าสูงสุด และตําสุดตามลําดับ (ตารางผนวกที 8) ผลวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเร็ วของกระแสนํา ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนทีและเดือนที
ศึกษา แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างเขตสํารวจ
ไนไตรท์ มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ใ นช่วง ตํามากจนวัดไม่ ได้-0.005 มิ ล ลิ ก รั มต่ อลิ ต ร มี
ค่าเฉลียเท่า กับ 0.002±0.002 มิ ลลิ กรัม ต่อ ลิตร ส่ วนใหญ่ ป ริ ม าณไนไตรท์จะตํามากจนวัดไม่ได้ท ัว
บริ เวณชายฝั งของอ่าวไทยตอนล่าง และบริ เวณใกล้ฝัง ของอําเภอหัวไทร จังหวัด นครศรี ธรรมราช
อําเภอสิ งหคร จังหวัดสงขลา และอําเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส (สถานี 319 395 และ 466) มีค่าสู งสุ ด
ในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม (ตารางผนวกที 9) ผลวิเคราะห์ความแตกต่ างทางสถิติ พบว่าไน
ไตรท์ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนที เดือนทีศึกษาและเขตสํารวจ
ไนเตรท มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ใ นช่ วง ตํามากจนวัด ไม่ ได้-0.051 มิล ลิ ก รั ม ต่อ ลิ ต ร มี
ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 0.001±0.001 มิล ลิก รัม ต่อ ลิต ร ส่ วนใหญ่ ป ริ ม าณไนเตรท จะตํามากจนวัดไม่ ได้ทวั
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง และบริ เวณห่ างฝัง อําเภอเมื อง จังหวัดปั ตตานี (สถานี 424) มีค่าสู งสุ ด ใน
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เดื อนมี น าคม (ตารางผนวกที 10) ผลวิเคราะห์ ค วามแตกต่า งทางสถิ ติ พบว่า ไนเตรท ไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันระหว่างพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ
แอมโมเนี ย มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตํามากจนวัดไม่ได้-0.051 มิลลิกรัมต่อลิ ตร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 0.002±0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่ วนใหญ่ปริ มาณแอมโมเนี ยจะตํามากจนวัดไม่ได้ท วั
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง และบริ เวณใกล้ฝัง ของอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (สถานี 420) มีค่าสู งสุ ด ใน
เดื อนกรกฎาคม (ตารางผนวกที 11) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าแอมโมเนี ย ไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ
ฟอสเฟต มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ใ นช่ วง ตํามากจนวัด ไม่ ได้-0.670 มิ ล ลิ ก รั มต่ อลิ ต ร มี
ค่าเฉลียเท่ ากับ 0.112±0.152 มิล ลิก รัม ต่อลิตร ส่ วนใหญ่ป ริ มาณฟอสเฟตจะตํามากจนวัดไม่ ได้ท ัว
บริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง และบริ เวณห่ างฝั ง ของอําเภอสิ งหนคร (สถานี 397) มี ค่ าสู ง สุ ด ในเดือ น
กรกฎาคม (ตารางผนวกที 12) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าฟอสเฟตไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างเดือนทีศึกษา
สรุปและวิจารณ์ ผล
คุณภาพนําทางกายภาพและเคมีทงั ปัจจัยคือ ความลึก ความโปร่ งแสง อุณหภูมิ ความ
เค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายนํา สารแขวนลอยทังหมด และความเร็วกระแสนํา มี ค่ า อยู่
ในเกณฑ์ ป กติ ท ัวไป เมื อเปรี ย บเที ย บกับ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพนําทะเลที กํา หนดโดยสํา นั ก งาน
คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ (สํานักงานสิ งแวดล้อมภาคที ,
) เมือทดสอบค่าความ
แตกต่างทางสถิติของคุณภาพนําบริ เวณทีศึกษาปรากฏว่า คุณภาพนําไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05)
ในเชิงพืนที ยกเว้นค่าความโปร่ งแสง ทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ส่วนค่าของอุณหภูมิ ความ
เค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง ออกซิเจนทีละลายในนํา และความเร็วกระแสนํา จะมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (P<0.05) ในแต่ละเดือนทีสํารวจ และค่าความโปร่ งแสงจะมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (P<0.05) ในเชิงพืนที เดือน และเขตทีสํารวจ
จากผลการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารทีอยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย และ
ฟอสเฟต มีค่าผันแปรน้อยมาก ปริ มาณไนไตรท์มีค่าเฉลีย . 2 มิลลิ กรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตํามาก
วัดไม่ได้ – 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าเฉลีย . 01 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตํามากวัดไม่ได้
– 0.051 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าเฉลีย . 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตํามากวัดไม่ได้–0.051
มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าเฉลีย .112 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตํามากวัดไม่ได้–0.670
มิลลิกรัมต่อลิตร เมือเปรี ยบเทียบการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารทีอยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ ไนเตรท
แอมโมเนีย และฟอสเฟต ของ ณรงค์ศกั ดิ และคณะ (2549) บริ เวณชายฝังจังหวัดปัตตานี ค่าอยู่
ระหว่าง ตํามากวัดไม่ได้–0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร ตํามากวัดไม่ได้–0.031 มิลลิกรัมต่อลิตร ตํามากวัด
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ไม่ได้–0.191 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ตํามากวัดไม่ได้–0.175 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ซึงเห็นว่ามีค่า
ผันแปรน้อยมาก ซึงมีค่าไนไตรท์และไนเตรทมีค่าทีใกล้เคียงกัน แต่ปริ มาณแอมโมเนีย บริ เวณที
ศึกษาในครังนีมีแนวโน้มสู งกว่า ชายฝังจังหวัดปั ตตานี สาเหตุมาจากกิจกรรมการเพาะเลียงสัตว์นาํ นํา
ทิงจากแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม บริ เวณอ่าวปัตตานี แม่นาสายบุ
ํ
รี ทีมีพนที
ื รับนําจาก
แหล่งเหล่านันและถ่ายเทลงสู่ทะเลบริ เวณชายฝั ง ทําให้ค่าแอมโมเนี ยมีแนวโน้มทีสูงกว่า ส่ วนค่า
ฟอสเฟตบริ เวณทีศึกษา ในเดือนกรกฎาคม และกันยายนมีแน้วโน้มทีสูง บริ เวณใกล้ปากทะเลสาบ
สงขลามีปริ มาณฟอสเฟตสู งสุ ด อันเนื องมาการถ่ายเทนําจากชุมชน แม่นาลํ
ํ าคลองต่างๆ และเป็ นช่วง
ฤดูฝนปริ มาณนําหลากถ่ายเทลงสู่ ทะเลมากกว่าปกติทาํ ให้ปริ มาณฟอสเฟตมีค่าสู ง
สอดคล้องกับ
ณรงค์ศกั ดิ และคณะ (2546) รายงานว่าบริ เวณใกล้ปากทะเลสาบสงขลาปริ มาณฟอสเฟตมีค่าสู งทีสุด
อันเนืองมาจากการถ่ายเทนําจากชุมชนต่างๆบริ เวณรอบทะเลสาบสงขลา
เอกสารอ้ างอิง
ณรงค์ศกั ดิ คงชัย, สมชาย วิบุญพันธ์, ทรงฤทธิ โชติธรรมโม และอุมา เกือกูล.
. ปัจจัยทาง
สิ งแวดล้อมกับประชาคมสัตว์นาบริ
ํ เวณทะเลชายฝังจังหวัดสงขลา. เอกสารวิชาการฉบับที
/ . สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
หน้า.
ณรงค์ศกั ดิ คงชัย, สมชาย วิบุญพันธ์, ทรงฤทธิ โชติธรรมโม และสุ ภาพร ชมภูวรณ์. 2549. ปัจจัยทาง
สิ งแวดล้อมกับทรัพยากรสัตว์นาบริ
ํ เวณชายฝังจังหวัดปัตตานี. รายงานประจําปี 2549.
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล, กรม
ประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 90-117.
สํานักงานสิ งแวดล้อมภาคที .
. คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ งแวดล้อม. สํา นั ก งานสิ งแวดล้ อ ม
ภาคที , สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสิ งแวดล้อ ม,
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม. หน้า.
APHA, AWWA and WPCF. 1980. Standard Methods for the Examination of water and
Wastewater. 15th ed. American Public Health Association. New York. 1134 pp.
Strickland, J.D.H. and T.R. Parsons. 1972. A Practical Handbook of Seawater Analysis. Fish. Res.
Bd. Canada. Ottawa. 278 pp.
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การจัดสร้ างแหล่ งอาศัยสัตว์ ทะเลด้ วยรถยนต์
เ นื อ ง จ า ก
ก รุ งเท พ ม ห าน ค รมี รถ ข ย ะ
จํานวนมากที เสื อมสภาพไม่ ใช้
งาน แ ล้ ว ก รม ป ระ ม งแ ล ะ
หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งเห็ น ว่ า
สามารถนําไปใช้ทาํ เป็ นปะการัง
เทียมได้ คล้ายกับ ตูร้ ถไฟเก่า ที
เป็ นโครงเหล็ ก หนาแข็ ง แรง
เมื อ วั น ที ตุ ล าค ม
กรุ ง เทพมหานครได้น้ อ มเกล้า
ถวายรถยนต์เก่ าซึ งเป็ นรถเก็บมูลฝอยระบบไฮโดรลิค รถบรรทุกขยะแบบเปิ ดข้าง และรถบรรทุกนํา
รวม คัน โดยในปี พ.ศ.
จํานวน คัน และในปี พ.ศ.
จํานวน คัน ก่อนทีจะนํา
รถขยะไปใช้ถอดชุดเครื องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฮโดรลิคอัดมูลฝอย และชินส่ วนต่างๆ
เช่น เบาะนัง กระจก ฯลฯ ออกทังหมด เพือลดการปนเปื อนของคราบไขมัน ทีเกิดจากนํามันหล่อลืน
และจารบี จึงทําความสะอาดโดยใช้เครื องอัดฉี ดนําแรงดันสู งประกอบกับเครื องทํานําร้อนกับนํายา
ขจัด คราบไขมัน ต่อ มาใช้รถลากจู งจากซอยอ่อนนุ ช ไปกองเก็บ ไว้ทีท่าเรื อ คลองเตย ของการ
ท่าเรื อแห่งประเทศไทย ถอดชุดเพลาล้อ แหนบ คงเหลือแต่ส่วนตัวถังที เก็บมูลฝอยติดอยู่กบั แชสซี
หลังจากนันลําเลียงรถลงเรื อบรรทุกสิ นค้า จากท่าเรื อคลองเตยไปจังหวัดปั ตตานี และนราธิ วาส โดย
สํ านั ก งานคณะกรรมการประสานงานโครงการอัน เนื องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สนับ สนุ น
งบประมาณในการลําเลียงรถยนต์
กรมประมงได้สํารวจพืนที สําหรับ จัดวางรถยนต์ในทะเล โดยฟั งความคิดเห็ นของ
ชาวประมงท้องถินในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส กําหนดจุดจัดวาง ทําการจัดวางโดยใช้เครนเรื อยก
และหย่อนวางให้ถึงพืนทะเล ตัวรถยนต์อยู่ในสภาพวางตังตามปกติ อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มซ้อนทับกัน
ไม่เป็ นระเบียบ ในปี พ.ศ.
กรมประมงได้จดั วางรถยนต์ จังหวัดละ แห่ ง แห่ งละ - คัน ทํา
การลําเลียง เทียวเรื อ โดยเทียวที จัดวางในพืนทีจังหวัดปั ตตานี และนราธิ วาสบางส่ วน และเทียวที
จัดวางในพืนทีจังหวัดนราธิ วาสแล้วเสร็ จเมื อ วันที มิถุนายน
ต่อมาในปี พ.ศ.
ได้จดั
วางรถยนต์ ในจังหวัดปั ตตานี แห่ ง จํานวน คัน และในจังหวัดนราธิวาส แห่ ง แห่ งละ คัน
ทําการลําเลียง เทียวเรื อแล้วเสร็ จเมือ วันที กรกฎาคม
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พืนทีจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในปี
ปี
2549
2549
2549
2549
2550
2550
2550
2550
2550

จังหวัด
ปั ตตานี
ปั ตตานี
นราธิ วาส
นราธิ วาส
ปั ตตานี
นราธิ วาส
นราธิ วาส
นราธิ วาส
นราธิ วาส

สถานที
ต.ตะโล๊ะกาโปร์ อ. ยะหริ ง
ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี
ต.บางนาค อ. เมือง
ต.ไพรวัน อ. ตากใบ
ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี
ต. บางนาค อ.เมือง
ต. กะลุวอเหนื อ อ.เมือง
ต.ไพรวัน อ. ตากใบ
ต.ศาลาใหม่ อ. ตากใบ

ห่างฝัง
(กม.)
5.5
7.5
9.0
11.0
9.5
12
10.5
10.5
10.5

-

ดังนี

นําลึก(ม.) จํานวนรถยนต์
(คัน)
13
45
21
48
20
48
22
48
24
40
23
40
20
40
20
40
20
40

เมือสร้างเสร็ จแล้ว จะมีสัตว์นาเข้
ํ ามาอยู่อาศัย ความซับซ้อนของโครงรถยนต์ และการ
ซ้อนทับกันเป็ น กลุ่มเกิดเป็ นช่องโพรง และพืนผิวทีแตกต่างกัน ทําให้สัตว์นาหลากชนิ
ํ
ด ต่างขนาด
เลือกเข้าไปอยู่อาศัยตามความชอบ จึงเป็ นอีกแหล่งหนึ งทีจะช่วยฟื นฟูทรัพยากรสัตว์นาํ สร้างความ
อุดมสมบูรณ์ของสัตว์นากลั
ํ บคืนมา
การวิจยั ติดตามผลการจัดวางรถยนต์พบว่าจัดวางอยูบ่ นพืนทรายปนโคลน ดํานําสํารวจ
พบปลาทีสําคัญในปี 2550 บริ เวณรถยนต์พบปลา ชนิด 32 ครอบครัว โดยทีครอบครัวปลาทีพบ
หลายชนิด อาทิเช่น ปลาสี กุน ปลากะพง และปลากะรัง ปลาทีพบทุกครังทีสํารวจ อาทิเช่น ปลา
กะพงเหลืองขมิน ปลากะพงข้างปาน ปลาสร้อยนกเขา ปลาทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น
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ปลากะรัง ปลาสี กุน ปลาแพะ ปลากะพง และปลาทีพบยากและรู ปร่ างแปลกตา อาทิเช่น ปลาปั กเป้ า
ปลาการ์ ตนู ปลาผีเสื อ
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The United Nations - The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme

~Human Resources Development and Advancement of the Legal Order of the World's Oceans~
เมือวันที 22 เมษายน 2547 องค์กรสหประชาชาติ หรื อ the United Nations (UN) และ the
Nippon Foundation of Japan ได้ทาํ สัญญาตกลงร่ วมกันในการให้ทุนสําหรับพัฒนาบุคลากรแก่รัฐ
ชายฝังทีกําลังพัฒนา (Developing Coastal States) ซึงเป็ นภาคีของสนธิ สัญญาว่าด้วยกฏหมายทะเล
(the United Nations Convention on the Law of the Sea หรื อ UNCLOS) หรื อไม่ก็ได้ โดยทุน
โปรแกรมนี Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) และ Department of
Economic and Social Affairs (DESA) ของ UN เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดย DOALOS เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หลัก2
วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพือให้ผรู ้ ับทุนได้ศึกษาและฝึ กงานในระดับสู งทางด้าน
Ocean Affairs และ the Law of the Sea และสามารถนําความรู ้ทีจําเป็ นกลับไปช่วยประเทศในการ
กําหนดนโยบายทางทะเล รวมทังสนับสนุนให้เกิดเกณฑ์ปฏิบตั ิตามสนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล
และสนธิ สัญญาอืนๆ ทีเกียวข้อง
โปรแกรมนีมีระยะเวลาทังหมด 9 เดือน แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วง 6 เดือนแรกเป็ น
การศึกษาและทําวิจยั ระดับสูงภายใต้การดูแลของผูเ้ ชียวชาญในสาขาทีศีกษา ณ สถานศึกษาทีเข้าร่ วม
ในโปรแกรมนีจํานวน 23 สถาบัน ใน 13 ประเทศ3 และช่วง 3 เดือนหลังเป็ นการทําวิจยั และฝึ กงานที
DOALOS ซึงตังอยูท่ ีสํานักงานใหญ่ของ UN เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา
สําหรับทุนปี 2006 - 2007 ซึ งเป็ นปี ที 2 ของโปรแกรม มีผไู ้ ด้รับทุนจํานวน 10 คน จาก
10 ประเทศ4 และมีผรู ้ ับทุนจากประเทศไทยเป็ นคนแรก คือ นางสาวภัคจุฑา เขมากรณ์ นักวิชาการ
ประมง 6ว. สั งกัดกลุ่มงานสํ ารวจและวิเคราะห์ สภาวะทรัพยากรและการประมง ศู นย์ วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอ่ าวไทยตอนล่าง สํ านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยในช่วง 6 เดือนแรก (1 มีนาคม 31 สิงหาคม 2549) นางสาวภัคจุฑา เขมากรณ์ ได้ศึกษาและทําวิจยั ณ Centre for Maritime Policy
(CMP) ซึงปัจจุบนั เปลียนชือเป็ น Australian National Centre for Ocean Resources & Security
(ANCORS)5, University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้การดูแลของ Professor Martin
Tsamenyi6 โดยทําวิจยั ในหัวข้อเรื อง “Sustainable Management of Pelagic Fisheries in the South
http://www.un.org/depts/los/nippon/
http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_programme_hosts.htm
4
http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_programme_status.htm
5
http://ancors.uow.edu.au/
6
http://ancors.uow.edu.au/boardmembers/tsamenyi-m.html
2
3
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China Sea Region”7 และในระหว่างทีทําการวิจยั นีนางสาวภัคจุฑาได้มีโอกาสเข้าเรี ยน Professional
Short Course จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “Law of the Sea” 8 และ “Maritime Regulation and
Enforcement”9 ซึงจัดโดย ANCORS
หลังจากทําวิจยั เป็ นเวลา 6 เดือนทีประเทศออสเตรเลีย นางสาวภัคจุฑาได้เดินทางไป
ทําวิจยั และฝึ กงานต่อที DOALOS เป็ นเวลา 3 เดือน (1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2549) โดยที
DOALOS นางสาวภัคจุฑาได้นาํ เสนอผลงานวิจยั 10 ในทีประชุมร่ วมกับผูร้ ับทุนจากประเทศต่างๆ
รวมทังศึกษาวิธีการทํางานและภารกิจของ
DOALOS
นอกจากนียังได้มีโอกาสเข้าร่ วมเป็ นผู ้
สังเกตการณ์ในการประชุม the Informative Consultations เกียวกับ “Sustainable fisheries, including
through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related instruments”
และ “Impacts of fishing on vulnerable marine ecosystems: actions taken by States and regional
fisheries management organizations and arrangements to give effect to paragraphs 66 to 69 of
General Assembly resolution 59/25 on sustainable fisheries, regarding the impacts of fishing on
vulnerable marine ecosystems” ซึงจัดขึนระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครังที 61 ช่วงวันที
2 - 6 และ 9 ตุลาคม 2549

http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/khema
korn_0607_thailand.pdf
8
http://www.ancors.uow.edu.au/short_course/course-lawofsea.html
9
http://www.ancors.uow.edu.au/short_course/course-maritime-reg.html
10
http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/khem
akorn_0607_thailand_PPT.pdf
7
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