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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง  (สงขลา) เป็นหน่วยงานในสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเล สาํนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง มี

ภาระกิจทางด้านการประมงทะเล ทังในด้านการศึกษา วิจัย การพัฒนา การตรวจสอบรับรองแหล่ง

ประมง บริเวณพืนทีอ่าวไทยตอนล่าง เพือพัฒนาการประมงให้มีประสิทธิภาพและยังยืน อันจะส่งผล

ต่อระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมทีดีขึนของชาวประมง รวมถึงการปฏิบัติภาระกิจอืนๆ ที

ได้รับมอบหมาย ซึงในรอบปี  ได้ดาํเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมต่างๆ จนสาํเร็จลลุ่วงดัง

ปรากฎในรายงานประจาํปีฉบับนี 

ผลสาํเร็จของการปฏิบัติงานและรายงานฉบับนี เกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าทีทุก

ฝ่าย  และการเอาใจใส่อย่างดียิงจากอดีตท่านผู้อาํนวยการศูนย์ฯ          (นางสาวไพเราะ   กนกลัคนา) 

จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี ขอให้ความตังใจจริงในการทาํงาน ความขยันหมันเพียร และความรู้รัก

สามัคคี จงอยู่คู่กับบุคคลากรของศูนย์ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิงว่าผลงานทีปรากฎในรายงานฉบับนี

จะเกิดประโยชน์กับหน่วยงานทีเกียวข้อง และผู้ทีสนใจนาํไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 

 

 

         (นายวุฒิชยั วงัคะฮาต) 

       ผูอ้าํนวยการศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 
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            ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทย

ตอนล่าง ถือกาํเนิดจากสถานีประมงทะเลสงขลา 

ก่อตงัขึนเมือปี พ.ศ.  สังกดักองสาํรวจและคน้ควา้  

ต่อมาในปี  พ.ศ.  2516  กรมประมงไดต้ระหนกัถึง

ความสาํคญัของการเพิมผลผลิตโปรตีนจากสัตวน์าํ 

จึงไดเ้น้นกิจกรรมเพาะเลียงสัตวน์าํชายฝัง เช่น กุง้

ทะเล ปลากะพงขาว จึงไดม้ีการเปลียนชือ “สถานี

ประมงทะเลสงขลา” เป็น “สถานีประมงจงัหวดัสงขลา” ทาํใหก้ารพฒันากิจการดา้นประมงทะเลซึง

อยูใ่นความรับผิดชอบของสถานีประมงสงขลาเดิมถูกยกเลิกไป     ต่อมาในปี พ.ศ. 2529  กรมประมง

และบริษทัเอนไวโรคอน  อินเตอร์เนชนัแนลจาํกดั  ทาํสัญญาใหส้ถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ ทาํหนา้ที

ปรึกษาเพือทาํวิจยัการจดัส่วนราชการ การจดัการและ

ผลการปฏิบติังานของกรมประมง และไดเ้สนอให้

กรมประมงจดัตงัศูนยพ์ฒันาประมงทะเลอ่าวไทย

ตอนล่าง จงัหวดัสงขลา ในปีงบประมาณ 2532 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การเปลียนแปลงโครงสร้าง

ของกรมประมงตามนโยบายของรัฐบาล จึงไดมี้การ

เปลียนชือใหม่เป็น “ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเล

อ่าวไทยตอนล่าง”   

สถานทีตัง:  สํานักงาน เลขที 79/1 ถนนวเิชียรชม ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา รหัสไปรษณีย ์

90000 หมายเลขโทรศพัท ์074-312595 , โทรสาร 074-312495  

      บ้านพักราชการ เลขที / -  หมู่ที  ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

 
. สาํรวจ ศึกษา คน้ควา้ ทดลองและวิจยัทรัพยากรประมงทะเล การทาํประมง แหล่งประมง 

และสิงแวดลอ้มทางการประมงทะเล เพอืประโยชน์ในการบริหารและจดัการการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรประมงทะเล อยา่งสูงสุดและยงัยืน 

.  พฒันาแหล่งประมง เพือเพิมผลผลิตและฟืนฟูทรัพยากรสัตวท์ะเลไม่ให้อยูใ่นสภาพเสือมโทรม 

. พฒันาการจดัการประมงชายฝัง ใหม้ีการทาํประมงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไมท่าํลายพนัธุ์

สัตวน์าํและสิงแวดลอ้มในพืนทีทรีับผิดชอบ 
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พืนทีรับผิดชอบเขตชายฝังทะเลยาว  555  กิโลเมตร   บริเวณ 4  จงัหวดัภาคใต ้  คือ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช  สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมพืนทีทงัหมดประมาณ  60,000  ตาราง

กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามผู้ดํารงตําแหน่งผู้อาํนวยการศูนย์วิจัยและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา 

 ชือ – นามสกุล            ระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง  

. นายสมศกัดิ  ปราโมกขชุ์ติมา     พ.ศ. 2531-2540    

. นายมณฑล  เอียมสอาด    พ.ศ. -  

. นายมาโนช  รุ่งราตรี      พ.ศ. -  

. นางสาวไพเราะ  กนกลคันา    พ.ศ. -  

.  นายวฒุิชยั วงัคะฮาต    พ.ศ. -ปัจจุบนั 
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การแบ่งส่วนราชการของศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ตามลกัษณะ

งาน และความรับผิดชอบ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

นายวุฒิชัย วังคะฮาต 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสุปรีญา  พันธุรัตน์                                                                                                              นายอาํนวย  คงพรหม                                  

    หัวหน้างานธุรการ                                                                                                            หวัหน้ากลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์                                                                                                                 

           สภาวะทรัพยากรและการประมง

      

 

 

 

 

 

 

                                            

                                    นายสมชาย  วิบุญพนัธ์                                    นางสาววราภรณ์ เดชบุญ   

                           หัวหน้ากลุ่มงานชีวประวัติสัตว์ทะเล             หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาแหล่งประมง      
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 งานธุรการ 

              มีหนา้ทีรับผิดชอบในการปฏิบติังานต่างๆ  อนัเป็นส่วนประกอบ

สาํคญัทางดา้นบริหาร ไดแ้ก่ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงิน

และบญัชี งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์ งานธุรการทวัไป งานบุคคล งานแผนงาน

และติดตาม 

กลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง 
       มีหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทรัพยากรสัตวน์าํชนิดที

สาํคญัทางเศรษฐกิจในพืนทีทีรับผิดชอบ เพือทราบชนิด ขนาด 

ปริมาณความชุกชุม การแพร่กระจาย อตัราการจบัต่อพืนที   การ

เปลียนแปลงปริมาณความชุกชุม  ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยั

สิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการประมง  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ 

วิจยั โครงสร้างของประชากรเฉพาะแหล่ง การเปลียนแปลง

โครงสร้างประชากร  การจาํแนกประชากร ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน์าํและการประมงในพืนทีที

รับผิดชอบ เพือการใชป้ระโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยงัยนื และเป็นแนวทางในการบริหาร

และการจดัการการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรประมงไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  

กลุ่มงานชีวประวัติสัตว์ทะเล  
มีหนา้ทีศึกษา วิจยั ชีววทิยาของสัตวน์าํ ชนิดทีสาํคญัทางเศรษฐกิจ

ในพนืทีทีรับผิดชอบรับ เพือทราบขนัตอนการพฒันาจากไข่ ระยะวยัอ่อน 

จนถึงขนาดทีเป็นพ่อแม่พนัธุ์ ศึกษาแหล่งวางไข่ ฤดูวางไข่ พฤติกรรมการ

วางไข่ ศึกษา วิเคราะห์ ชนิด ปริมาณ นิสัยในการกินอาหาร โรค และ

พยาธิสัตวน์าํ  อนัจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและจดัการการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรสัตวน์าํไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

กลุ่มงานพฒันาแหล่งประมง  
              มีหนา้ทีศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  สภาวะทรัพยากรสัตวน์าํและ

การประมงทะเล ในพืนทีทีรับผิดชอบ ศึกษา ทดลองและพฒันา

รูปแบบการจดัสร้างแหล่งอาศยัสัตวท์ะเล ศึกษา สาํรวจ และติดตาม

ผ ล ก า ร ป ล่ อ ย สั ต ว์ นาํ ช นิ ด ที เ ห ม า ะ ส ม ใ น พื น ที ที

รั บ ผิ ด ช อ บ  เพือเพมิความอุดมสมบูรณ์ และฟืนฟูแหล่ง

ประมงทีเสือมโทรม ศึกษา วจิยั และส่งเสริมการจดัการ

ประมงทะเล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
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อตัรากาํลงัขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ และอตัราจา้งเหมา ของศูนยว์ิจยั

และพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนล่าง ปีงบประมาณ  มีจาํนวนทงัสิน  อตัรา จาํแนกเป็น

ขา้ราชการ  อตัรา ลูกจา้งประจาํ  อตัรา พนกังานราชการ  อตัรา และอตัราจา้งเหมา  อตัรา 

โดยขา้ราชการประกอบดว้ย นกัวิชาการประมง  อตัรา เจา้พนกังานประมง  อตัรา เจา้หนา้ที

บริหารงานธุรการ  อตัรา เจา้หนา้ทีการเงินและบญัชี  อตัรา 

 
 
 

 
 
 
 

อัตรากาํลังพนักงานราชการ ปี 2550 จาํแนกตามกิจกรรม
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รับโล่รางวลัประกวดผลงานวิชาการ ประจาํปี  สาขาการวิจยัดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรประมง 

นาํเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวชิาการสํานกัวิจยัและพฒันาประมง กรมประมง -  กรกฎาคม  
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กิจกรรมพฒันาสาํนกังาน ท่าเทียบเรือ และบา้นพกั 

(ก) ร่วมถวายพวงมาลา  ตุลาคม  (ข) ร่วมจุดเทียนชยัถวายพระพร  ธนัวาคม  (ค) และ (ง) ปล่อย

พนัธุ์สัตวน์าํ (จ) และ (ฉ)  เก็บขอ้มูลสตัวน์าํจากท่าเทียบเรือ (ช) และ (ซ) แสดงมุทิตาจิตตอ่ผูเ้กษียนอายุราชการ 

ก ข 

ค ง 
 

จ ฉ 

ช ซ 
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  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

งาน/โครงการ ทีไดรั้บอนุมติั ทีไดจ่้าย คงเหลือ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 

1.  แผนงาน ส่งเสริมการผลติการเกษตร      

งาน   พฒันาการประมง      

กิจกรรม พฒันาการทาํประมงและสาํรวจแหล่งประมง       

  - เงินเดือน 4,759,061.00 4,759,061.00 0.00 

  - ค่าตอบแทนขา้ราชการระดบั 8 42,000.00 42,000.00 0.00 

  - ค่าครองชีพขา้ราชการ 0.00 0.00 0.00 

  - ค่าจา้งประจาํ 1,971,780.00 1,971,780.00 0.00 

  - ค่าตอบแทนลูกจา้งประจาํ 37,524.00 37,524.00 0.00 

  - ค่าครองชีพลูกจา้งประจาํ 33,120.00 33,120.00 0.00 

  - ค่าจา้งพนกังานราชการ 1,101,840.00 1,101,840.00 0.00 

  - ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 1,203,200.00 1,202,828.64 371.36 

  - ค่าสาธารณูปโภค 184,000.00 183,780.38 219.62 

  - ค่าครุภณัฑ ์    0.00 

  - ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 

รวม  9,332,525.00 9,331,934.02 590.98 

2.  แผนงาน ส่งเสริมการผลติการเกษตร       

งาน   พฒันาการประมง      

กิจกรรม เพิมผลผลิตสัตวน์าํ      

  - ค่าจา้งพนกังานราชการ 660,600.00 

     

637,691.00  22,909.00 

  - ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 1,575,600.00 1,573,337.01 2,262.99 

   - ค่าสาธารณูปโภค      

  - ค่าครุภณัฑ ์ 90,000.00 90,000.00 0.00 

  - ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 947,737.00 946,337.00 1,400.00 

รวม  3,273,937.00 3,247,365.01 26,571.99 
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การใช้จ่ายงบประมาณปี  (ต่อ) 

  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

งาน/โครงการ ทีไดรั้บอนุมติั ทีไดจ่้าย คงเหลือ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 

3.  แผนงาน ส่งเสริมการผลติการเกษตร       

งาน   พฒันาการประมง       

กิจกรรม โครงการสาํรวจสภาวะการทาํประมงใน      

พืนทีทะเลสาบสงขลา       

  - ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 300,000.00 299,579.38 420.62 

  - ค่าสาธารณูปโภค      

  - ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง      

รวม  300,000.00 299,579.38 420.62 

4.  แผนงาน ส่งเสริมการผลติการเกษตร       

งาน   พฒันาการประมง      

กิจกรรม โครงการพระราชดาํริ      

  - ค่าตอบแทนใชส้อบและวสัดุ 400,000.00 399,833.17 166.83 

  - ค่าสาธารณูปโภค      

  - ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง      

รวม  400,000.00 399,833.17 166.83 

5.  แผนงาน ส่งเสริมการผลติการเกษตร       

งาน   พฒันาการประมง      

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้

ประมง      

  - ค่าจา้งพนกังานราชการ       766,800.00     732,094.00  34,706.00 

  -ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 3,766,200.00 3,756,777.48  9,422.52 

  -ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ    0.00 

  -ค่าสาธารณูปโภค      

  -ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง      

รวม 4,533,000.00 4,488,871.48 44,128.52 
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การใช้จ่ายงบประมาณปี  (ต่อ) 

  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

งาน/โครงการ ทีไดรั้บอนุมติั ทีไดจ่้าย คงเหลือ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 

5.  แผนงาน ส่งเสริมการผลติการเกษตร  (ต่อ)       

กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจดัการ       

  - ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ      

  - ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ      

  - ค่าสาธารณูปโภค 150,000.00 149,870.13 129.87 

  - ค่าครุภณัฑ ์      

  - ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง      

รวม  150,000.00 149,870.13 129.87 

รวมทงัสิน 17,989,462.00 17,917,453.19 72,008.81 
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สถานการณ์ทรัพยากรประมงทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2550 

กลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง 

……………………………………… 

  ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ไดติ้ดตามสถานการณ์ทรัพยากร

ประมงทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (ตอนล่างอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส) ตามนโยบายของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 

เพื อ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ส ภ า พ ก า ร ณ์  

ประเด็น ปัญหา อันจะก่อให้เกิด

การตระหนักถึงความสูญเสียของ

ทรัพยากรที เกิดขึน หากมิได้ใช้

ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 

แ ล ะ ข าด ก ารจัด ก า รที ดี แ ล ะ มี

ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  โดยดําเนิ น ก าร

สํารวจทรัพยากรประมงทะเลด้วย

เครืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาด

ตาอวนก้นถุง  มิลลิเมตร และ

อวนคลุมก้นถุงขนาดตาอวน 25 

มิลลิเมตร               ด้วยเรือสํารวจ 

“ประมง 9”  บริเวณเขตการประมง 

7  8 แ ล ะ  9 (ภ าพ ที   แ ล ะ  )    

ในเดือนกุมภาพันธ์     มีนาคม 

 

พฤษภาคม และสิงหาคม  ทาํการลากอวน  

ครัง จาก  สถานี ระดับความลึกนาํ -  เมตร 

พบว่าปริมาณการจบัสัตว์นําต่อหน่วยการลงแรง

ประมง (catch per unit effort, CPUE) บริเวณอ่าว

ไ ท ย ต อ น ล่ า ง เฉ ลี ย เท่ า กั บ  29.492 ก ก ./ช ม . 

ประกอบด้วยกลุ่มปลาเป็ดแท้สูงสุดร้อยละ 46.51 

รองลงมาคือ กลุ่มปลาหน้าดิน .  หมึก 19.92 

ปลาผิวนํา .    สัตว์นําเศรษฐกิจอืนๆ 1.00 ปู 0.69 

และกุง้ 0.45  (ภาพที ) 

ภาพที  แผนทีสาํรวจบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

ภาพที   เรือสํารวจ “ประมง ” ทีใชใ้นการสาํรวจ

ตอนล่าง 
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5.875, 19.92%

0.134, 0.45%

8.612, 29.20%

0.295, 1.00%

13.718, 46.51%

0.203, 0.69% 0.655, 2.22%

Pelagic fish

Demersal fish

Shrimps

Cephalopods

Misc. species

True trash fish

Crabs

 

  เมือพิจารณาองคป์ระกอบสัตวน์าํทีจบัได ้ โดยจาํแนกตามกลุ่มสัตวน์าํ พบว่า กลุ่ม

ปลาผิวนาํ (pelagic fish) มี CPUE เท่ากบั .  กิโลกรัม/ชวัโมง อตัราการจบัสูงสุด 1.393 กิโลกรัม/

ชวัโมง บริเวณสถานี 345 และตาํสุด 0.196 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 371 (ภาพที 4) ปลาผิวนาํ

ส่วนใหญ่ทีพบ คือ วงศป์ลาสีกุน (Carangidae) ชนิดทีพบมากคือ Carangoides armatus พบมาก

บริเวณสถานี 321 เท่ากบั 0.375 กิโลกรัม/ชวัโมง และตาํสุด 0.013 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 371 

(ภาพที 5) 

               

ภาพที   กลุ่มปลาผิวนาํ                    ภาพที   ปลาสีกนุ Carangoides armatus 

ภาพที   ทรัพยากรสัตวน์าํจากเรือสํารวจประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี  
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  กลุ่มปลาหนา้ดิน (demersal fish) มี CPUE เท่ากบั 8.612 กิโลกรัม/ชวัโมง อตัราการ

จบัสูงสุด 41.422 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 422 และตาํสุด 1.650 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 

345 (ภาพที 6)โดยปลาหนา้ดินทีพบส่วนใหญ่ คือ วงศป์ลาแพะ (Mullidae) ชนิดทีพบมากคือ Upeneus 

sundaicus เท่ากบั 2.752 กิโลกรัม/ชวัโมง พบมากบริเวณสถานี 422 เท่ากบั 33.006 กิโลกรัม/ชวัโมง 

และตาํสุด 0.003 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 201 (ภาพที 7) รองลงมาคือปลาทรายขาว (Scolopsis 

taeniopterus) เท่ากบั 1.103 กิโลกรัม/ชวัโมง พบมากบริเวณสถานี 420 เท่ากบั 5.122 กิโลกรัม/ชวัโมง 

และตาํสุด 0.004 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 243 (ภาพที 8) ปลาตาโตชนิด Priacanthus tayenus 

เท่ากบั 0.733 กิโลกรัม/ชวัโมง พบมากบริเวณสถานี 373 เท่ากบั 5.153 กิโลกรัม/ชวัโมง และตาํสุด 

0.005 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 371 (ภาพที 9) และ ปลาปากคมชนิด Saurida undosquamis 

เท่ากบั 0.635 กิโลกรัม/ชวัโมง พบมากบริเวณสถานี 422 เท่ากบั 2.650 กิโลกรัม/ชวัโมง และตาํสุด 

0.035 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 319 (ภาพที 10) 

    

ภาพที   กลุ่มปลาหนา้ดิน          ภาพที   ปลาแพะ Upeneus sundaicus 
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ภาพที   ปลาทรายขาว Scolopsis taeniopterus                ภาพที   ปลาตาโต Priacanthus tayenus 

     

ภาพที   ปลาปากคม Saurida undosquamis               ภาพที   กลุ่มหมึก  

  กลุ่มหมึก (cephalopods) มี CPUE เท่ากบั .  กิโลกรัม/ชวัโมง สูงสุด 10.050 

กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 345 และตาํสุด 2.970 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 319 (ภาพที 11) 

โดยหมึกทีพบส่วนใหญ ่ คือ วงศ ์ Loliginidae ชนิดทีพบมากคือ Photololigo chinensis บริเวณสถานี 

321 เท่ากบั 6.163 กิโลกรัม/ชวัโมง และตาํสุด 0.315 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 243 (ภาพที 12) 

รองลงมาคือ P. duvaucelii พบมากบริเวณสถานี 345 เท่ากบั 6.816 กิโลกรัม/ชวัโมง (ภาพที 13) 
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ภาพที   หมึกกลว้ย Photololigo chinensis                       ภาพที  หมึกกลว้ย  P. duvaucelii 

  กลุ่มกุง้ (shrimps) พบเพียงเลก็นอ้ยเท่านนั มี CPUE เท่ากบั 0.134 กิโลกรัม/ชวัโมง 

สูงสุด 0.779 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 243 และตาํสุด 0.005 กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 371 

(ภาพที 14)โดยพบกุง้ทราย (Metapenaeopsis barbata) สูงสุดบริเวณสถานี 319 เท่ากบั 0.215 

กิโลกรัม/ชวัโมง (ภาพที 15) 

    

ภาพที   กลุ่มกุง้           ภาพที  กุง้ทราย Metapenaeopsis barbata 
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  กลุ่มปู (crabs) มี CPUE เท่ากบั 0.203 กิโลกรัม/ชวัโมง สูงสุด 0.598 กิโลกรัม/ชวัโมง 

บริเวณสถานี 371 และสาํรวจไม่พบทีสถานี 296 โดยส่วนใหญ่จะพบปูลาย (Charybdis cruciata) และ

ปูมา้(Portunus pelagicus) (ภาพที 16) 

กลุ่มสัตวน์าํเศรษฐกิจอืนๆ (Miscellaneous species) มี CPUE เท่ากบั 0.295 กิโลกรัม/

ชวัโมง ทีพบมากคือกงัตกัแตน เท่ากบั 0.065 กิโลกรัม/ชวัโมง (ภาพที 17) 

         

ภาพที   กลุ่มปู                     ภาพที   กลุ่มสัตวน์าํเศรษฐกิจอืนๆ 

 กลุ่มปลาเป็ดแท ้ (true trash fish) มี CPUE เท่ากบั 13.718 กิโลกรัม/ชวัโมง สูงสุด 

61.748 กิโลกรัม/ชวัโมง สถานี 321 และตาํสุด 3.013 กิโลกรัม/ชวัโมง  สถานี 345 (ภาพที 18) 

องคป์ระกอบสัตวน์าํทีพบส่วนใหญ่ คือ วงศป์ลาแป้น (Leiognathidae) โดยสํารวจพบชนิด 

Leiognathus bindus มีอตัราการจบัสูงสุด เท่ากบั 51.645  กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 321  และ 

.  กิโลกรัม/ชวัโมง บริเวณสถานี 296 (ภาพที 19) รองลงมาคือ L. leuciscus  อตัราการจบั เท่ากบั 

2.408  กิโลกรัม/ชวัโมง พบมากบริเวณสถานี 321 เท่ากบั 4.335  กิโลกรัม/ชวัโมง และวงศป์ลาปักเป้า 

มีอตัราการจบั เท่ากบั 0.605  กิโลกรัม/ชวัโมง 
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ภาพที   กลุ่มปลาเป็ดแท ้            ภาพที   ปลาแป้น Leiognathus bindus 

  จากผลการสํารวจเมือเปรียบเทียบกบัอตัราการจบัสัตวน์าํในช่วงเดียวกนัของปี 2547-

49  ซึงมีผลจบัเท่ากบั .   .  และ .  กิโลกรัม/ชวัโมง ตามลาํดบั (วิรัตน และณรงคศ์กัดิ, 

2549; วิรัตน และคณะ, ) พบวา่มีแนวโนม้เพิมขนึจากเดิมเลก็นอ้ย เมือพิจารณาองคป์ระกอบสัตว์

นาํจากการสํารวจในปี  พบวา่ กลุ่มปลาเป็ดแทซึ้งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตาํมีองคป์ระกอบสูงสุด 

ซึงแตกต่างกบัผลการศึกษาในปี  ทีพบวา่กลุ่มปลาหนา้ดินจะเป็นองคป์ระกอบของสัตวน์าํทีจบั

ไดสู้งสุด แสดงใหเ้ห็นว่าสัตวน์าํทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มปลาหนา้ดิน ถูกใชป้ระโยชน์

มาก จนส่งผลให้อตัราการจบัลดลง แต่เป็นทีน่าสังเกตุวา่ กลุ่มหมึก มีอตัราการการจบัทีเพิมขนึจากปี 

 การเพมิขนึของอตัราการจบัสัตวน์าํโดยรวมน่าจะมีสาเหตุมาจาก การปรับเปลียนเครืองมือ

ประมงของชาวประมงในระยะ -  ปีทีผา่นมา จากเครืองมืออวนลาก เป็นเครืองมือทีเลือกจบัสัตวน์าํ 

(fishing gear selectivity) และมีตน้ทุนในการทาํการประมงตาํ เช่น อวนครอบปลากะตกัปันไฟ อวน

ไดน์หมึก ลอบ (ลอบหมึก ปู และปลา) เพิมมากขึน ประกอบกบัปัญหาราคานาํมนัมีราคาสูงอยา่ง

ต่อเนือง จนส่งผลใหเ้รือประมงบางส่วนปรับเปลียนเครืองมือ และบางส่วนหยุดกิจการหรือขายเรือ 

รวมถึงกิจกรรมของภาครัฐในการบริหารจดัการทรัพยากร ควบคู่กบัการฟืนฟูทะเลไทยใหค้ืนความ

อุดมสมบรูณ์เพิมมากขึน ผลการสาํรวจในครังนีแสดงแนวโนม้ใหเ้ห็นไดใ้นระดบัหนึงวา่ หาก

สามารถควบคุมจาํนวนเรือ และเครืองมือประมงใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรในแตล่ะประเภท 

ชาวประมงมีจรรยาบรรณในการทาํประมงดว้ยความรับผิดชอบ ลดการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทียงั

ไม่ไดข้นาดจนเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในแต่ละปีอยา่งประเมินค่าไม่ได ้ การบริหารจดัการ

ทรัพยากรของภาครัฐและองคก์รชุมชนทอ้งถินมีประสิทธิภาพและเดินไปในทิศทางเดียวกนั การฟืน

คืนความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเลไทย จะสร้างความมนัคงทางอาหารของลูกหลานไทยได ้
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ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่ปลากะตักและปลากะตักวยัอ่อน  

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

นิรชา สองแก้ว*  ธิดารัตน์ คงชัย  และอุทิศ โชติธรรมโม   

ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง  (สงขลา) 

บทคัดย่อ 

ศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่ปลากะตกัและปลากะตกัวยัอ่อน บริเวณ

อ่าวไทยตอนล่าง ครอบคลุมพนืทีตงัแต่จงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยใชถุ้งลาก

แพลงก์ตอน ขนาดตา  ไมโครเมตร  ทาํการเก็บตวัอย่างใน  สถานี รวม  เทียวเรือ ในเดือน

กุมภาพนัธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน ปี    พบไข่ปลากะตกัและปลากะตกัวยัอ่อนมี

ปริมาณเฉลีย  เท่ากบั   ฟอง/นาํทะเล ,000 ลบ.ม. และ  ตัว/นาํทะเล ,000 ลบ.ม. ตามลาํดับ 

โดยไข่ปลากะตกัและปลากะตักวยัอ่อน มีปริมาณเฉลียสูงสุดในเดือนกนัยายน รองลงมา คือ  เดือน

กรกฎาคม กุมภาพนัธ์ และพฤษภาคม  ไข่ปลากะตกัมีความชุกชุมมากทีสุดทีระยะห่างฝัง -  ไมล์

ทะเล  และทีความลึกของนําทะเล 19-26 ม. ในขณะทีปลากะตักวยัอ่อนมีความชุกชุมมากทีสุดที

ระยะห่างฝัง >15-  ไมล์ทะเล  และทีระดับนําความลึก >26-34 ม.  สําหรับความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัสิงแวดลอ้มกบัความชุกชุมของไข่ปลากะตกัและปลากะตกัวยัอ่อน พบว่าความชุกชุมของไข่

ปลากะตกัและปลากะตกัวยัออ่นแสดงความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัความเคม็  

 

คําสําคัญ : ไข่ปลากะตกั  ปลากะตกัวยัอ่อน   ความชุกชุม   การแพร่กระจาย  อ่าวไทยตอนล่าง  

*ผูรั้บผิดชอบ: 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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ชีววทิยาบางประการของปลาทรายแดงโม่ง  (Nemipterus hexodon)  

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง  

 

ธเนศ ศรีถกล*   สมชาย วิบุญพันธ์   และ ทรงฤทธ ิโชติธรรมโม 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

บทคัดย่อ 

 

 เก็บตัวอย่างปลาทรายแดงโม่ง Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824) จาก        

ท่าเทียบเรือประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างในจงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ระหว่าง

เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ถึ งกันยายน พ.ศ.  จากเครืองมือประมงอวนลากคู่  เพือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวเหยียดกบันาํหนกัตวั และความยาวเหยียดกบัความยาวมาตรฐาน  ฤดู

วางไข่ ขนาดทีเริมสืบพนัธุ์ได ้และอตัราส่วนเพศผูต้่อเพศเมีย   พบว่าปลาทรายแดงจาํนวน ,  ตวั 

มีช่วงความยาวเหยียด . - .  (22.9±0.06) เซนติเมตร  เป็นปลาเพศผู ้  ตวั ช่วงความยาวเหยียด 

12.4-29.3 (24.0±0.09) เซนติเมตร แล ะปลาเพ ศเมีย  ,  ตัว ช่วงความยาวเห ยียด 11.1-29.4 

(22.1±0.08) เซนติเมตร มีสมการความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวเหยยีดกบันาํหนกัตวัของปลารวมเพศ  

เพศผู ้ และเพศเมีย เท่ากับ W=0.0135TL3.0112 W=0.0148TL2.9810 และ  W=0.0125TL3.0353  ตามลําดับ  

สมการความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับความยาวมาตรฐานเท่ากับ  TL=1.9164+1.1702SL  

TL=2.3280+1.1511SL  และ  TL=1.8622+1.1713 SL  ตามลาํดบั  ปลาทรายแดงโม่งสามารถวางไข่ได้

ตลอดปี มีช่วงวางไข่มาก  ช่วง คือ เดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม และเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน 

ขนาดความยาวเหยยีดเฉลียทีเริมสืบพนัธุ์ได ้เท่ากบั .  เซนติเมตร และมีอตัราส่วนเพศผูต้่อเพศเมีย

โดยรวม เท่ากบั :1.46 

 

คําสําคัญ :    ชีววิทยา ปลาทรายแดงโม่ง อ่าวไทยตอนล่าง 

________________ 

*ผูรั้บผิดชอบ : ทีอยู ่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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สภาวะทรัพยากรสัตว์นําในอ่าวไทยและฝังทะเลอนัดามัน 

จากเรืออวนลากพาณิชย์ 

 

อาํนวย  คงพรหม๑
* รัตนาวลี พลูสวัสดิ๒  สุวรรณทนา  ทศพรพทิักษ์กุล๑  อุดมสิน  อักษรผอบ๓   

สิชล  หอยมุข๔  กาํพล  ลอยชืน๔ มนตรี  สุมณฑา๔  และ สุภัทร ศรีพันธ์ุไพบูลย์๕
 

 
๑ ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนล่าง (สงขลา) 

๒ ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
๓ ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

๔ ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเลฝังอนัดามนั (ภเูก็ต) 
๕ สาํนกังานประมงจงัหวดัสกลนคร 

 

บทคัดย่อ 

 

ศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตวน์าํในอ่าวไทยและฝังทะเลอนัดามนัจากเรืออวนลากพาณิชย ์

โดยเก็บขอ้มูลจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคู่ บริเวณท่าเทียบเรือใน

เขตจงัหวดัชายฝังอ่าวไทยและฝังทะเลอนัดามนั จาํนวน  จงัหวดั ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน  ถึง 

กันยายน    พบว่าเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กทางฝังอ่าวไทย มีแหล่งทําการประมง

ครอบคลุมพืนทีระดบัความลึก -  เมตร ทางฝังทะเลอนัดามนัทาํการประมงครอบคลุมพืนทีระดบั

ความลึก -  เมตร เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลางทางฝังอ่าวไทย มีแหล่งทําการประมง

ครอบคลุมพืนทีระดบัความลึก -  เมตร ทางฝังทะเลอนัดามนัทาํการประมงครอบคลุมพืนทีระดบั

ความลึก -   เมตร  โดยเรือทงัสองฝังมีการขยายแหล่งประมงออกไปไกลฝังในระดับความลึก

มากขึนจากอดีต  สําหรับเรืออวนลากคู่ในอ่าวไทยมีแหล่งทาํการประมงครอบคลุมพืนทีระดบัความลึก

ตงัแต่ 18-60 เมตร โดยมีการทาํประมงหนาแน่นทีระดบัความลึก 40-50 เมตร  สําหรับเรืออวนลากคู่ทาง

ฝังทะเลอันดามัน ทําการประมงหนาแน่นบริเวณชายแดนไทย - พม่า บริเวณเกาะต่างๆ หน้าจังหวดั

ระนอง พงังา กระบี  ตรัง และสตูล ระดบัความลึกนาํ -  เมตร โดยทีเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด

เล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคู่ในอ่าวไทยมีอัตราการจบัเฉลียเท่ากับ .   .  และ .  

กก./ชม. ตามลําดับ โดยผลจับของเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอวนลากคู่ 

ประกอบดว้ยสัตวน์าํเศรษฐกิจร้อยละ .  .  และ .  ตามลาํดบั ปลาเป็ดร้อยละ . 1 49.08 
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และ .  ตามลาํดบั โดยส่วนของปลาเป็ดประกอบดว้ยลูกสัตวน์าํเศรษฐกิจร้อยละ 33.62  30.65 และ

47.77 ตามลาํดบั ปลาเป็ดแทร้้อยละ 66.38  69.35 และ 52.23 ตามลาํดับ  สําหรับทางฝังทะเลอันดามนัมี

อตัราการจบัเฉลียเท่ากบั .   .  และ .   กก./ชม. ตามลาํดบั  ผลจบัประกอบดว้ยสัตวน์าํ

เศรษฐกิจร้อยละ .  .  และ .  ตามลาํดบั ปลาเป็ดร้อยละ 69.53  .  และ .   ตามลาํดบั 

โดยส่วนของปลาเป็ดประกอบดว้ยลูกสัตว์นาํเศรษฐกิจร้อยละ .   .   และ .  ตามลาํดับ 

และปลาเป็ดแทร้้อยละ 33.73 39.78 และ24.15 ตามลาํดบั 

สัตวน์าํหนา้ดินในกลุ่มสัตวน์าํเศรษฐกิจจากผลจบัของเครืองมืออวนลากแต่ละประเภททงั

สองฝัง  มีความยาวเฉลียมากกว่าสัตวน์าํชนิดเดียวกนัในกลุ่มปลาเป็ดอย่างชดัเจน และโดยส่วนใหญ่

สัตวน์าํหนา้ดินชนิดเดียวกนัจากผลจบัของเรืออวนลากแผน่ตะเฆ่ขนาดเลก็ มีความยาวเฉลียนอ้ยกวา่ที

จับได้จากเครืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง และอวนลากคู่ ในขณะทีสัตว์นําหน้าดินชนิด

เดียวกนัจากเครืองมือประมงประเภทเดียวกนัในแต่ละพืนทีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

 

คําสําคัญ :  ทรัพยากรสัตวน์าํ  อ่าวไทย  ทะเลอนัดามนั อวนลากพาณิชย ์

* ผูรั้บผิดชอบ :  ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐    

e-mail : akongprom@yahoo.com 
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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 

 
1Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

2Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
3Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 

4Andaman Sea Marine Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
5Sakhonnakon Provincial Fisheries Office 

 

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 40-

50 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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คุณภาพนําและทรัพยากรสัตว์นําบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

ณรงค์ศักด ิ คงชัย*  และ วิรัตน สนิทมัจโร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

บทคัดย่อ 

 

การสาํรวจคุณภาพนาํและทรัพยากรสัตวน์าํบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํนวน  สถานี 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม ปี 254  แบ่งเป็นเขตสํารวจ 3 เขต คือ เขตที  

ตงัแต่เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ถึงอาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เขตที  ตงัแต่อาํเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึงอาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา และเขตที  ตงัแตอ่าํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ถึง

อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ผลการสาํรวจพบวา่ ความลึกนาํมีค่าอยูใ่นช่วง 10.0-48.9 เมตร ความ

โปร่งแสงมีค่าอยูใ่นช่วง 1.5-25.5 เมตร อุณหภูมินาํมีค่าอยูใ่นช่วง 27.2-31.  องศาเซลเซียส ความเค็ม

มีค่าอยูใ่นช่วง . - .  ส่วนต่อพนัส่วน ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.97-8.  ออกซิเจนที

ละลายในนาํมีค่าอยู่ในช่วง . - .  มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทงัหมดมีค่าอยูใ่นช่วง 11.4-41.2 

มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนาํมีค่าอยูใ่นช่วง -  เซนติเมตรต่อวินาที  ไนไตรทม์ีค่าตาํมากวดั

ไม่ไดจ้นถึง 0.012 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.170 มิลลิกรัมต่อลิตร 

แอมโมเนียมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.048 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 

0.193 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจดักลุ่มปัจจยัคุณภาพนาํเชิงพืนที จดัได ้5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที1  บริเวณตงัแต่เกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ถึงอาํเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา  กลุ่มที 2 

บริเวณตงัแต่อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ถึงอาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส กลุ่มที 3 `บริเวณปากอ่าว

นครศรีธรรมราช กลุ่มที 4 บริเวณอาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา และกลุ่มที 5 บริเวณห่างฝังของ

อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช การจดักลุ่มปัจจยัคุณภาพนาํเชิงเวลา จดัได ้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม

แรก เดือนกุมภาพนัธ์ กลุ่มทีสอง เดือนมีนาคม กลุ่มทีสาม เดือนสิงหาคม และกลุ่มทีสี เดือน

พฤษภาคม พบทรัพยากรสัตวน์าํทงัหมด  ชนิด ทีพบมาก 5 ชนิด คือ ปลาแป้นชนิด Leiognathus 

splendens  หมึกกลว้ยชนิด Photololigo duvaucelii  ปลาแป้นชนิด L. bindus  หมึกกล้วยชนิด P. 

chinensis และปลาแป้นชนิด L. leuciscus  พบร้อยละ .   .   .   .  และ .  
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ตามลาํดบั ผลการจดักลุ่มทรัพยากรสัตวน์าํพบว่าการจดักลุ่มเชิงพืนที จดัได ้  กลุ่ม คือ กลุ่มทีหนึง 

บริเวณใกลฝั้งของอาํเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา      กลุ่มทีสอง    บริเวณใกลฝั้งตงัแต่เกาะสมุย  จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี ถึงอาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มทีสาม บริเวณใกลฝั้งตงัแต่อาํเภอสทิง

พระ จงัหวดัสงขลา ถึงอาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี กลุ่มทีสี บริเวณห่างฝังตงัแต่อาํเภอขนอม ถึงอาํเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มทีห้า เป็นกลุ่มใหญ่ทีสุด บริเวณห่างฝังตงัแต่อาํเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึงอาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส และกลุ่มทีหก บริเวณใกลฝั้งตงัแต่อาํเภอ

หวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึงอาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา การจดักลุ่มทรัพยากรสัตวน์าํเชิง

เวลาแบ่งได ้  กลุ่ม คือ กลุ่มทีหนึงเดือนกุมภาพนัธ์ และกลุ่มทีสองเดือนมีนาคม พฤษภาคม และ

สิงหาคม  
 

คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวน์าํ  คุณภาพนาํ  อ่าวไทยตอนล่าง 

*ผูรั้บผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 
  e-mail : narongsak_sk@yahoo.com 



                                                                                                                                                     รายงานประจาํปี ๒๕๕๐         31 
                                                                                                                                                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

                  

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 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาทรัพยากรสัตวน์าํบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง  ครอบคลุมพืนทีตงัแต่อาํเภอเกาะสมุย 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จนถึงอาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ดว้ยเครืองมืออวนลากแผน่ตะเฆ ่ขนาดตาอวน

กน้ถุง  มิลลิเมตร และอวนคลุมกน้ถุงขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร โดยเรือสาํรวจประมง 9 ในเดือน

กุมภาพนัธ์ มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 9 ทาํการลากอวน  ครัง จาก  สถานี ระดบัความ

ลึกนาํ -  เมตร ผลวิเคราะห์อตัราการจบัสัตวน์าํรวมจากอวนกน้ถุง และอวนคลุมกน้ถุง พบวา่มี

อตัราการจบัสัตวน์าํทงัหมดเฉลียเท่ากบั 26.234 กก./ชม. ประกอบดว้ยกลุ่มปลาหนา้ดินสูงสุดร้อยละ 

40.36 รองลงมาคือ กลุ่มปลาเป็ดแท ้39.27 ปลาหมึก 15.11 สัตวน์าํเศรษฐกิจอืนๆ 1.64 ปู 1.59 ปลาผิวนาํ 

1.54 และกุง้ 0.49 โดยทีอตัราการจบัสัตวน์าํทงัหมด บริเวณอาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา  ถึง อาํเภอตาก

ใบ  จงัหวดันราธิวาส และบริเวณอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึง อาํเภอสทิงพระ จงัหวดั

สงขลา มีค่าสูงกวา่บริเวณตอนล่างเกาะสมุย ถึง อาํเภอปากพนงั อย่างมีนยัสําคญั (p<0.05) ในขณะทีอตัรา

การจบัสัตวน์าํทงัหมด และของกลุ่มสัตวน์าํในแตล่ะเดือนมีค่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั เมือ

เปรียบเทียบอัตราการจบัตามระดบัความลึกพบว่า กลุ่มปลาผิวนาํ ปลาหนา้ดิน ปลาหมึก ปู และ

สัตวน์าํเศรษฐกิจอืนๆ มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั (p<0.05)  

การแพร่กระจายของสัตว์นาํบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง พบสัตว์นาํทงัหมดมีอัตราการ

จับเฉลียรายสถานีอยู่ในช่วง  8.412-82.085 กก./ชม.         มีอัตราการจับสูงบริเวณหน้าอาํเภอ

สิงหนคร ถึงอาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา บริเวณตอนเหนือของแหลมตาชี จงัหวดัปัตตานี  ส่วนกลุ่มสัตว์

นาํทีมีอตัราการจบัสูงไดแ้ก่ กลุ่มปลาหนา้ดิน มีอตัราการจบัอยูใ่นช่วง 1.318-43.238 กก./ชม. พบอตัรา

การจบัสูงบริเวณเกาะกระ บริเวณหนา้อาํเภอสทิงพระ ถึง อาํเภอตากใบ  กลุ่มปลาเป็ดแทแ้ละปลาหมึก

พบแพร่กระจายโดยทวัไปทุกสถานี มีอตัราการจบัอยูใ่นช่วง . - .  และ 1.798-7.504  กก./ชม. 

ตามลาํดบั  ความยาวเฉลียของสัตวน์าํกลุม่ปลาหนา้ดินทีจบัไดใ้นอวนกน้ถุงมากกวา่สัตวน์าํชนิด

เดียวกนัในอวนคลุมกน้ถุงอยา่งชดัเจน เช่น ปลาปากคม (Saurida elongata) ปากคมหางจุด 

(S.undosquamis) ปลาตาหวาน (Priacanthus tayenus) ปลาสร้อยนกเขา (Diagramma pictum) ปลา

ทรายแดง (Nemipterus mesoprion) และปลาทรายขาว (Scolopsis  taeniopterus)  มีสัตวน์าํหลุดลอด
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จากอวนกน้ถุงขนาดตาอวน 40 มิลลิเมตร ไปสู่อวนคลุมกน้ถุงขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร เท่ากบั .  

กก./ชม. คิดเป็นร้อยละ 39.29 ของปริมาณการจบัสัตวน์าํทงัหมด  
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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 
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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. 

 

 
 
 
 

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

n_page.pdf 
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บทคัดย่อ 

 

 การจัดทําแผนทีทางทะเลแสดงการปนเปือนของโลหะหนักในแหล่งประมง เป็น

การศึกษาการปนเปือนของโลหะหนัก 4 ชนิด คือ แคดเมียม ตะกัว ทองแดง และเหล็ก ในนําทะเล 

และสัตวน์าํ 7 ชนิด ไดแ้ก่ หมึกกลว้ย หมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง ปลาทรายแดง กุง้แชบ๊วย และ

ปลาหลงัเขียว ทีสุ่มเก็บจากเรือสํารวจประมง  ด้วยเครืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ในแหล่งประมง

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี 38-2544 ในนําทะเลพบว่าการปนเปือนของแคดเมียม ตะกัว 

ทองแดง และเหล็ก มีค่าความเข้มข้น <0.0004  <0.0086  <0.0040 และ < 0.0052 มิลลิกรัม/ลิตร 

ตามลาํดบั ซึงตาํกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพนาํทะเลทีกาํหนดไวไ้ม่เกิน . 5  0.050  0.050 และ 0.300 

มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาํดบั ในสัตวน์าํพบว่าหมึกสาย มีความเขม้ขน้ของแคดเมียม ตะกวั และทองแดง 

เฉลียมากสุด เท่ากบั 1.653, 0.237, และ .  ไมโครกรัม/กรัม ตามลาํดบั และปลาหลงัเขียว มีความ

เขม้ขน้ของเหล็กเฉลียมากทีสุด เท่ากบั .  ไมโครกรัมต่อกรัม สัตวน์าํตวัอืนๆ มีการปนเปือนจาก

โลหะหนกัเฉลียน้อยกวา่สัตวน์าํทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สาํหรับสถานะภาพการปนเปือนโลหะหนกัใน

แหล่งประมงนนั คุณภาพนาํทะเลมีสภาพปกติธรรมชาติ ในสัตวน์าํพบวา่ หมึกสาย หมึกกระดอง และ

กุง้แชบ๊วย มีการปนเปือนสูงกว่า หมึกกลว้ย หมึกหอม ปลาทรายแดง และปลาหลงัเขียว ทงัหมดมีค่า

ตาํกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย และค่ามาตรฐานของ Codex การบริโภค

สัตว์นําในแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ยงัมีความปลอดภัยจากโลหะหนักดังกล่าวต่อ

ผูบ้ริโภค  

 

คําสําคัญ :โลหะหนกั  อา่วไทยตอนล่าง 

*ผูรั้บผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วเิชียรชม  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  

 

 

 

 



                                                                                                                                                     รายงานประจาํปี ๒๕๕๐         41 
                                                                                                                                                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

                  

คํานํา 

 

 การปนเปือนของโลหะหนกัในสิงแวดลอ้มมีแนวโนม้เพิมสูงขึน และค่าความเขม้ขน้ของ

โลหะหนกัทีสะสมในสิงมีชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิงแคดเมียมและตะกวัในสัตวท์ะเลจาํพวกปลา กุง้ 

หอย ก็มีค่าสูงขึนดว้ยเช่นกนั (สุธรรม และสุวรรณี, 2527) ค่าความเขม้ขน้สูงของโลหะหนกัในสัตว์

ทะเลอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อมนุษยผ์ูบ้ริโภคสัตวท์ะเลเหลา่นนัเป็นอาหารไดเ้พราะโลหะหนกัส่วนใหญ่

จะมีผลต่อระบบการทาํงานของร่างกายเช่น ระบบการหายใจ ระบบการทาํงานของอวยัวะภายใน และ

ระบบประสาท    ซึงจะทาํใหเ้กิดอาการอ่อนเพลีย   เป็นง่อย   เป็นอมัพาต    และอาจเสียชีวิตไดใ้นทีสุด 

(ชูสง่า, 2526; กิตติ, 2528) และในอนาคตปริมาณการปนเปือนจากโลหะหนักในแหล่งประมงอาจจะมี

แนวโน้มสูงขึนถา้หากภาครัฐไม่ทราบขอ้มูลเบืองตน้ และมาตรการป้องกนั ซึงจะส่งผลกระทบต่อ

ผูบ้ริโภคโดยตรง และผลกระทบตอ่ราคาของสัตวน์าํได ้

 ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลาไดด้าํเนินการสาํรวจ 

โดยการสุ่มเก็บตวัอยา่งนาํ และสัตวน์าํบางชนิด ไดแ้ก่ หมึกกลว้ย  หมึกหอม  หมึกสาย  หมึกกระดอง  

กุง้แชบ๊วย  ปลาทรายแดง และปลาหลงัเขียว จากเรือสาํรวจประมง  ดว้ยเครืองมืออวนลากแผน่ตะเฆ่ 

ในแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณการปนเปือนจากโลหะหนกั  

ชนิด ไดแ้ก่ แคดเมียม ตะกวั ทองแดง และเหลก็ เนืองจากโลหะหนกัเหล่านีมีพิษทีมีฤทธิตกคา้งได้

นาน มีโอกาสถ่ายทอดมลพิษมายงัผูบ้ริโภคจากการบริโภคสัตวน์าํนนัๆ และสะสมในร่างกายตามห่วง

โซ่อาหาร ดงันนัการจดัทาํแผนทีทางทะเลแสดงปริมาณสารพิษในแหล่งประมง ตอ้งการแสดงให้

ทราบสถานะแหล่งทาํการประมง มีการปนเปือนของโลหะหนกัจากสิงแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใด 

นาํเสนอเป็นรูปแผนทีแสดงค่าความเขม้ขน้ทีพบในนาํทะเล และสัตวน์าํบางชนิด ซึงเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจที

ประชาชนนิยมบริโภคหรือนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์าหาร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

. เพือศึกษาความเขม้ขน้ของปริมาณโลหะหนกัทีปนเปือนอยูใ่นนาํทะเล และสัตวน์าํบางชนิดทีอาศยัอยู่

ในแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง  
2. เพือทาํแผนทีแสดงปริมาณการปนเปือนของโลหะหนกัทีพบในนาํทะเล และสัตวน์าํบางชนิดในแหล่ง

ประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 
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วิธดีําเนินการ 

 

1. สถานทีและระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่ง 

 

 สถานทีดาํเนินการไดแ้ก่ พืนทีในแหล่งประมงบริเวณอา่วไทยตอนล่าง ในเขตจงัหวดั

นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และนครศรีธรรมราช จาํนวน  สถานี (ภาพที 1) พืนทีสถานีละ  

ตารางไมลท์ะเล ( x  ตารางไมลท์ะเล) เก็บตวัอยา่งนาํทะเล สําหรับสัตวน์าํเก็บจากจากเครืองมือ

อวนลากแผ่นตะเฆ่ ตามสถานีสาํรวจ ลากอวนครังละ  ชวัโมง โดยเรือสาํรวจประมง  ตงัแต่ปี พ.ศ. 

2538 ถึงปี พ.ศ. 2544 แต่ปี พ.ศ. –  ไม่สามารถทาํการเก็บตวัอยา่งนาํทะเล และสัตวน์าํได ้

เนืองจากเรือสาํรวจประมง  ชาํรุดออกปฏิบติังานในทะเลไม่ได ้ดงันนัผลการศึกษาในครังนี ขอ้มูลที

ปรากฏเป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บตวัอยา่งในปี พ.ศ.    และ  เป็นระยะเวลา  ปี 

โดยออกเก็บตวัอยา่ง  ครังต่อปี 

 

2. วิธีรวบรวมขอ้มูล 

 

 2.1 การเก็บตวัอยา่งนาํ 

 ใชก้ระบอกเก็บนาํ (water sampler) เก็บตวัอยา่งนาํทีระดบักึงกลางความลึกของนาํ ใส่

ขวดพลาสติก ขนาด  ลิตร กรองดว้ยกระดาษกรอง millipore ขนาดช่อง  ไมโครเมตร รักษา

คุณภาพนาํใหอ้ยูใ่นสภาพเป็นกรด ดว้ยกรดไนตริก (HNO3) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ -  

 2.2 การเก็บตวัอยา่งสัตวน์าํ 

 สุ่มเก็บตวัสัตวน์าํจาํนวน  ชนิด คือ หมึกกลว้ย (Photololigo spp.)  หมึกหอม 

(Sepioteuthis lessoniana)  หมึกสาย (Octopus spp.) หมึกกระดอง (Sepia spp.)  กุง้แชบ๊วย (Penaeus 

merguiensis)  ปลาทรายแดง (Nemipterus  spp.) และปลาหลงัเขียว (Sardinella spp.) จากแหล่งประมง

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยสุ่มเก็บตวัอย่างสัตวน์าํประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อชนิด ใส่ถุงพลาสติกติด

ป้ายแสดงชนิดสถานที และวนัทีเก็บตวัอยา่ง เก็บรักษาตวัอยา่งดว้ยการแช่แขง็ทีอุณหภูมิ -20 องศา

เซลเซียส ในหอ้งปฏิบติัการเพือรอการวิเคราะห์ต่อไป 

 2.3 การเตรียมตวัอยา่งในห้องปฏิบติัการ 

 2.3.1 ตวัอยา่งนาํทะเล 

          นาํตวัอยา่งนาํทะเลทีปรับค่าความเป็นกรด-ด่างแลว้ ใส่ใน separal funnel 

จาํนวน  มิลลิลิตร  เติม % APDC (Ammonium Pyrrolidine dithiocarbamate) 10 มิลลิลิตร เขย่า

ประมาณ  วินาที  เติม MIBK (Methyl Isobutyl Ketone) 15 มิลลิลิตร เขยา่  นาที ตงัทิงไวใ้ห้แยกชนั 
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แลว้ไขชนัล่างทงิ เติมกรดไนตริกเขม้ขน้ .  มิลลิลิตร เขยา่  วินาที  เติมนาํกลนั  มิลลิลิตร เขย่า

ประมาณ  นาที ตงัทิงไวใ้หแ้ยกชนั ไขนาํชนัล่างเก็บไวใ้นขวดพลาสติก เพือทาํการวเิคราะห์ดว้ย

เครืองวิเคราะห์หาโลหะหนกัต่อไป 

 

ภาพที   สถานีเก็บตวัอยา่งนาํทะเลและสัตวน์าํ ในแหล่งประมงบริเวณอา่วไทยตอนล่างปี -  
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 . .  ตวัอย่างสัตวน์าํ 

                                       นาํตวัอย่างสัตวน์าํทีแช่แขง็มาวางไวที้อุณหภูมิห้องเพือให้นาํแข็งละลายโดยไม่ให้

สัมผสันาํโดยตรง ทาํการแล่ส่วนทีเป็นเนือใหไ้ดน้าํหนกัประมาณ 200 กรัม บดดว้ยเครืองบดไฟฟ้าให้

ละเอียดเป็นเนือเดียวกนั นาํตวัอย่างทีบดแลว้ประมาณ  กรัม ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการตอ่ไป  

 2.4 วิธีวิเคราะห์หา แคดเมียม ตะกวั ทองแดง และเหลก็ 

                            วเิคราะห์ตามวิธีของ AOAC (2000) ซึงมีขนัตอนโดยสังเขปดงันี นาํตวัอยา่งที

บดละเอียด 1 กรัม ใส่ในหลอดพลาสติกฝาเกลียว (digestion vessel) ขนาด 50 มิลลิกรัม ทาํการยอ่ย

สลายดว้ยกรดไนตริก (HNO3) เขม้ขน้ 5 มิลลิลิตร ปิดฝาเกลียวใหแ้น่นแลว้วางในอ่างนาํร้อน (water 

bath) ทีตงัอุณหภูมิไว ้95-100 องศาเซลเซียส นาน 2 ชวัโมง ตงัทิงไวใ้หเ้ยน็ ถ่ายสารละลายทียอ่ยไดล้ง

ใน volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร ปรบัปริมาตรดว้ยนาํกลนั วดัความเขม้ขน้ของแคดเมียม ตะกวั 

ทองแดง และเหลก็ ในตวัอยา่งดว้ยเครือง atomic absorption spectrophotometer ชนิด flameless 

(graphite tube) ค่าทีวดัไดน้าํมาคาํนวณหาความเขม้ขน้โดยการเปรียบเทียบกบัค่าของสารละลาย

มาตรฐานของโลหะหนกัแตล่ะชนิด โดยมีหน่วยเป็นไมโครกรัม/กรัม ของนาํหนกัเปียก (ug/g wet 

weight) และมีหน่วยเป็นมิลลิกรมั/ลิตร (mg/l) สาํหรับตวัอยา่งนาํทะเล 

 

. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

 .  วเิคราะห์หาค่าเฉลียความเขม้ขน้ของโลหะหนกัแต่ละชนิดในนาํทะเลแต่ละสถานี 

และในสัตวน์าํแต่ละชนิด เทียบกบัค่ามาตรฐานทีกาํหนดไวท้งัของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 .  นาํผลทไีดเ้ป็นค่าความเขม้ขน้แสดงเป็นกราฟ และแผนทีทะเลแสดงปริมาณการ

ปนเปือนของโลหะหนกัแต่ละสถานีในพืนทีแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 

. ความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนักทีปนเปือนอยู่ในนาํทะเล  และสัตว์นําบางชนิดทีอาศัยอยู่ในแหล่ง

ประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

 .  นาํทะเล 

 ค่าความเขม้ขน้ของปริมาณโลหะหนกั  ชนิด ไดแ้ก่ แคดเมียม ตะกวั ทองแดง และ

เหล็ก ทีปนเปือนอยูใ่นนาํทะเล ณ ทีระดบักึงกลางความลึกของนาํในแต่ละสถานีสาํรวจ จาํนวน  

สถานี ในแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 . .  แคดเมียม 
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 ค่าความเขม้ขน้ของแคดเมียมทีปนเปือนอยู่ในนาํทะเลในแหล่งประมงบริเวณ

อ่าวไทยตอนล่าง นนั พบว่าค่าความเขม้ขน้อยูใ่นระดบัทีตาํกวา่เครืองวิเคราะห์หาโลหะหนกัทีตรวจวดัจะ

ตรวจวดัได ้ ซึงค่าตาํสุดทีเครืองสามารถตรวจวดัได ้ (limit of quantitative, LOQ) คือ .  มิลลิกรัม/

ลิตร ค่าของแคดเมียมทีพบจากการศึกษาในครังนี ในแต่ละสถานีสาํรวจมีค่าตาํกวา่ .  มิลลิกรัม

ต่อลิตร สาํหรับค่ามาตรฐานของแคดเมียมในนาํทะเลประเทศไทยกาํหนดไวที้ระดบั .  มิลลิกรัม/

ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, ) แสดงวา่คุณภาพของนาํทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตงัแตใ่ตเ้กาะส

มุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ถึง นอกฝังจงัหวดันราธิวาส มีค่าการปนเปือนจากแคดเมียมอยู่ในเกณฑป์กติ 

และตาํกวา่ค่ามาตรฐานทีกาํหนดไว ้ ซึงเมือเทียบกบัคุณภาพนาํทะเลบริเวณชายฝังจงัหวดัระยองในปี 

 จากการศึกษาของศุภวตัร และคณะ ( ) ปริมาณแคดเมียมในนาํทะเลมีคา่อยู่ในช่วง . -

.  ไมโครกรัม/ลิตร ( . - .  มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/ลิตร ( .  

มิลลิกรัม/ลิตร) และเมือเทียบกบัคุณภาพนาํทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบนในปี  จากการศึกษา

ของสุวรรณี ( ) ปริมาณแคดเมียมในนาํทะเลมีค่าอยูใ่นช่วง <LOQ- .  ไมโครกรัม/ลิตร 

(<LOQ- .  มิลลิกรัม/ลิตร) นนัคือค่าความเขม้ขน้ของแคดเมียมทีปนเปือนอยูใ่นนาํทะเลบริเวณ

ชายฝังจงัหวดัระยองในปี  บริเวณอา่วไทยตอนบนในปี  และจากการสาํรวจในครังนี มีค่าอยู่

ในเกณฑป์กติ และตาํกวา่ค่ามาตรฐานทีกาํหนดไว ้ 

 . .  ตะกวั 

 ค่าความเขม้ขน้ของตะกวัทีปนเปือนอยูใ่นนาํทะเลในแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทย

ตอนล่างนนั พบวา่ค่าความเขม้ขน้อยูใ่นระดบัทีตาํกวา่เครืองวิเคราะห์หาโลหะหนกัทีตรวจวดัจะตรวจวดั

ได ้ซึงค่าตาํสุดทีเครืองสามารถตรวจวดัได ้คือ .  มิลลิกรัม/ลิตร ค่าของตะกวัทีพบจากการศึกษาใน

ครังนี ในแต่ละสถานีสาํรวจมีค่าตาํกวา่ .  มิลลิกรัมต่อลิตร สาํหรับค่ามาตรฐานของตะกวัในนาํ

ทะเลประเทศไทยกาํหนดไวท้ีระดบั .  มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) เมือเปรียบเทียบ

กบัคุณภาพนาํทะเลบริเวณชายฝังจงัหวดัระยองในปี  จากการศึกษาของศุภวตัร และคณะ ( ) 

ปริมาณตะกวัในนาํทะเลมีค่าอยูใ่นช่วง < . - .  ไมโครกรัม/ลิตร (< . - .  

มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/ลิตร ( .  มิลลิกรัม/ลิตร) และเมือเทียบกบัคุณภาพนาํ

ทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบนในปี  จากการศึกษาของสุวรรณี ( ) ปริมาณตะกวัในนาํทะเล

มีค่าอยูใ่นช่วง <LOQ- .  ไมโครกรัม/ลิตร (<LOQ- .  มิลลิกรัม/ลิตร) ลกัษณะเดียวกนักบั

แคดเมียม นนัคือค่าความเขม้ขน้ของตะกวัทปีนเปือนอยู่ในนาํทะเลบริเวณชายฝังจงัหวดัระยองในปี 

 บริเวณอา่วไทยตอนบนในปี  และจากการสํารวจในครังนี มีค่าอยูใ่นเกณฑป์กติ และตาํกวา่

ค่ามาตรฐานทีกาํหนดไว ้เช่นกนั 

 . .  ทองแดง 

 ค่าความเขม้ขน้ของทองแดงทีปนเปือนอยู่ในนาํทะเลในแหล่งประมงบริเวณ

อ่าวไทยตอนล่าง นนั พบว่าค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วง < . - .  มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลีย .  



46       รายงานประจาํปี ๒๕๕๐ 

                 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
มิลลิกรัม/ลิตร สาํหรับค่ามาตรฐานของทองแดงในนาํทะเลประเทศไทยกาํหนดไวที้ระดบั .  

มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) เปรียบเทียบกบัคุณภาพนาํทะเลบริเวณชายฝังจงัหวดัระยองใน

ปี  จากการศึกษาของศุภวตัร และคณะ ( ) ปริมาณทองแดงในนาํทะเลมีค่าอยู่ในช่วง <0.001-

.  ไมโครกรัม/ลิตร (< . - .  มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/ลิตร ( .  

มิลลิกรัม/ลิตร) พบวา่บริเวณชายฝังจงัหวดัระยอง มีค่าการปนเปือนจากทองแดงในนาํทะเลตาํกวา่

บริเวณอ่าวไทยตอนล่างเลก็นอ้ย แต่เมือเทียบกบับริเวณปากแม่นาํเจา้พระยาในปี  จากการศึกษา

ของพชัรา และคณะ ( ) มีค่าเฉลีย .  มิลลิกรัม/ลิตร บริเวณอา่วไทยตอนล่างมีค่าการปนเปือน

จากทองแดงตาํกวา่บริเวณปากแม่นาํเจา้พระยา ทงันีระดบัความเขม้ขน้ของทองแดงในแหล่งนาํทีกล่าว

มาแลว้ยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ และยงัตาํกว่าระดบัความเขม้ขน้ของค่ามาตรฐานทีกาํหนดไว ้

 . .  เหลก็ 

 ค่าความเขม้ขน้ของเหลก็ทีปนเปือนอยูใ่นนาํทะเลในแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทย

ตอนล่าง พบวา่ค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วง < . - .  มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลีย .  มิลลิกรัม/ลิตร 

สาํหรับค่ามาตรฐานของเหลก็ในนาํทะเลประเทศไทยกาํหนดไวท้ีระดบั .  มิลลิกรัม/ลิตร (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2540) การปนเปือนของเหลก็ในนาํทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนนั เมือเทียบกบัการ

ปนเปือนของเหล็กในนาํบริเวณปากแม่นาํเจา้พระยาในปี  จากการศึกษาของพชัรา และคณะ 

( ) มีค่าเฉลีย .  มิลลิกรัม/ลิตร ซึงมีค่าสูงกว่าในนาํทะเลถึง  เท่า เป็นผลมาจากบริเวณปาก

แม่นาํเจา้พระยาเป็นแหล่งรับนาํจากแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลก่อนออกสู่ทะเล ซึงผลจากการสาํรวจในครังนี มีค่าของเหลก็อยูใ่นเกณฑป์กติ และตาํกวา่

ค่ามาตรฐานทีกาํหนดไว ้

 

 .  ในสัตวน์าํ 

 ค่าความเขม้ขน้ แคดเมียม ตะกวั ทองแดง และเหลก็ ทีปนเปือนใน หมึกกลว้ย หมึก

หอม หมึกสาย หมึกกระดอง ปลาทรายแดง กุง้แชบ๊วย และปลาหลงัเขียว ทีจบัไดจ้ากเครืองมืออวน

ลากแผน่ตะเฆ่จากเรือสาํรวจในแหล่งประมงบริเวณอา่วไทยตอนล่าง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 . .  แคดเมียม 

 การปนเปือนของแคดเมียมในสัตวน์าํแต่ละชนิด มีค่าอยู่ในช่วง . - .  

ไมโครกรัม/กรัม สัตวน์าํทีมีการปนเปือนมากทีสุดคือ หมึกสายมีค่าอยูใ่นช่วง . - .  

ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม รองลงมาเป็นหมึกกลว้ยมีค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม 

หมึกกระดอง .  ไมโครกรัม/กรัม กุง้แชบ๊วย .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกหอม .  ไมโครกรัม/

กรัม ปลาหลงัเขียว .  ไมโครกรัม/กรัม และปลาทรายแดง .  ไมโครกรัม/กรัม แสดงให้เห็นว่า

สัตวน์าํประเภทปลาหมึก มีการปนเปือนของแคดเมียมมากกวา่สัตวน์าํประเภทกุง้ และปลา (ภาพที 3) ซึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อธัยา และคณะ ( ) ไดศ้ึกษาการสะสมของแคดเมียมในหมึกกลว้ย 



                                                                                                                                                     รายงานประจาํปี ๒๕๕๐         47 
                                                                                                                                                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

                  

หมึกสาย และหมึกกระดอง โดยเก็บตวัอยา่งจากอา่วไทยตงัแต่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ถึง สุราษฎร์

ธานี มีผลการศึกษาพบวา่ หมึกกลว้ยและหมึกกระดอง มีค่าเฉลีย ตาํกวา่ . ไมโครกรัม/กรัม แต่

หมึกสายมีการปนเปือนสูง ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม สําหรับแหล่งประมงทะเลบริเวณอา่วไทย

ฝังตะวนัออก  ศุภวตัร และคณะ ( ) ไดท้าํการศึกษาการปนเปือนของสารแคดเมียมในสัตวน์าํ

ประเภทปลาหมึก ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม มีค่าเฉลีย

เท่ากบั .  ไมโครกรัม/กรัม ในหมึกกระดอง (Sepia pharaonis) มีค่าความเขม้ขน้ทีปนเปือนสูงสุด 

เท่ากบั .  ไมโครกรัม/กรัม ซึงนบัไดว้า่เป็นปัญหาหนกัสาํหรับการส่งออกสัตวน์าํประเภทหมึกไปยงั

ตลาดต่างประเทศ เนืองจากแหล่งทาํการประมงในอ่าวไทยเป็นทะเลเปิดและเป็นแหล่งรองรับนาํเสียจาก

ส่วนต่างๆของประเทศ ซึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพนาํได ้ ความแตกต่างของชนิดสัตวน์าํลกัษณะการ

กินอาหารของสัตวน์าํก็มีผลต่อการสะสมของแคดเมียมไดเ้ช่นกนั เช่น หมึกกระดอง และหมึกสาย

ชอบหากินตามพืนทะเล ส่วนหมึกหอม หมึกกลว้ย และปลาหลงัเขียวจะวา่ยอยูก่ลางนาํ หากแหล่ง

ประมงนนัมีการปนเปือนจากแคดเมียมสูง จึงเป็นไปไดที้หมึกสายและหมึกกระดองมีโอกาสสะสม

แคดเมียมสูงกวา่หมึกกลว้ย หมึกหอม และปลาหลงัเขียว ค่าการปนเปือนของแคดเมียมทีไดจ้าก

การศึกษาในอดีต พบวา่มีค่าแตกต่างกนับา้งในแต่ละชนิดสัตวน์าํซึงมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

แปรผนัตามสภาพแวดลอ้ม หรือแหล่งกาํเนิดมลพิษ สําหรับค่ามาตรฐานแคดเมียมเป็นโลหะหนกัทีแต่

ละประเทศ กาํหนดระดบัทียอมรับให้มีการปนเปือนแตกต่างกนัในสัตวน์าํชนิดเดียวกนั และแตกต่างกนั

ตามชนิดของสัตวน์าํ ระดบัทีกาํหนดอยู่ระหว่าง . - .  ไมโครกรัมต่อกรัม แมแ้ต่ในมาตรฐาน

อาหารระหว่างประเทศยงัไม่มีขอ้ยตุิ อยา่งไรก็ดีค่าความเขม้ขน้ของสารแคดเมียมเฉลียในตวัอย่างสัตว์

นาํทีตรวจพบในการศึกษาครังนียงัมีค่าทีตาํกว่าค่ามาตรฐานทีกาํหนดไว ้คือ 2.0 ไมโครกรัมต่อกรัม ของ 

The National Health and Medical Research Council ประเทศออสเตรเลีย (Eustace, 1974) สาํหรับค่า

มาตรฐานในการปนเปือนของสารแคดเมียม ในสัตวน์าํของประเทศไทยยงัไม่มีรายงานกาํหนดไว ้การ

เปรียบเทียบค่ามาตรฐานยงัคงอาศยัขอ้มูลจากต่างประเทศอยู ่ เช่นประเทศมาเลเซีย กาํหนดค่า

มาตรฐานการปนเปือนของสารแคดเมียมในอาหารไม่เกิน 1.000 ไมโครกรัมต่อกรัม (Shazili et al., 

1995) ประเทศออสเตรเลียภายใตห้น่วยงานทีชือ The Tasmanian Public Health Regulation กาํหนดไว ้

5.5 ไมโครกรัมตอ่กรัม (Thrower and Eustace, 1973) สาํหรับการบริโภคสัตวน์าํดงักล่าวเป็นอาหาร 

ยงัมีความปลอดภยัจากแคดเมียม แต่ควรระมดัระวงัการบริโภคหมึกสายและหมึกกระดอง เพือลด

ความเสียงไม่ควรบริโภคบ่อยๆ 
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 ภาพที 3  ค่าความเขม้ขน้ของแคดเมียมทีปนเปือนในสัตวน์าํแต่ละสถานีบริเวณอ่าวไทย 

               ตอนล่าง ปี -  

 . .  ตะกวั 

 การปนเปือนของตะกวัในสัตวน์าํแต่ละชนิดมีลกัษณะเดียวกนักบัแคดเมียม แต่

พบในปริมาณทีน้อยกวา่ ซึงพบว่ามีค่าอยูใ่นช่วง ตรวจวดัไม่ได-้ .  ไมโครกรัม/กรัม สัตวน์าํทีมี

การปนเปือนมากทีสุด คือ หมึกสาย มีค่าอยูใ่นช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  

ไมโครกรัม/กรัม รองลงมาเป็น กุง้แชบ๊วย .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกกระดอง .  ไมโครกรัม/

กรัม หมึกกลว้ย .  ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง .  ไมโครกรัม/กรัม ปลาหลงัเขียว .  

ไมโครกรัม/กรัม และ หมึกหอม .  ไมโครกรัม/กรัม (ภาพที 4) สาํหรับค่ามาตรฐานในการ

ปนเปือนของสารตะกวัในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรืองมาตรฐานอาหารทีมีสาร

ปนเปือน กาํหนดไวไ้ม่เกิน .  ไมโครกรัม/กรัม เวน้แต่อาหารทีมีตะกวัปนเปือนตามธรรมชาติใน

ปริมาณสูงใหม้ีไดต้ามทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (กระทรวง

สาธารณสุข, ) โดยทวัไปประเทศต่างๆ จะกาํหนดระดบัการปนเปือนไวร้ะหวา่ง 0.500-2.000 

ไมโครกรัม/กรัม ส่วนค่ามาตรฐานระหว่างประเทศของ CODEX กาํหนดค่าไว ้ 2.000 ไมโครกรัม/กรัม 

ดงันนัผลจากการศึกษาในครังนี สัตวน์าํจาํพวกปลาหมึก ปลาทรายแดง กุง้แชบ๊วย และปลาหลงัเขียว 

มีความปลอดภยัจากตะกวัสาํหรับการบริโภคสัตวน์าํดงักล่าวเป็นอาหาร เมือเทียบกบัค่ามาตรฐานของ

ประเทศไทย และค่าของ Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard 

Programme (WHO, 2000) 
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 ภาพที 4  ค่าความเขม้ขน้ของตะกวัทีปนเปือนในสัตวน์าํ แต่ละสถานีบริเวณอา่วไทยตอนล่าง 

 ปี -  

 . .  ทองแดง 

 การปนเปือนของทองแดงในสัตวน์าํแต่ละชนิดมีลกัษณะเดียวกนักบัแคดเมียม แต่

พบในปริมาณทีมากกว่า มีค่าอยูใ่นช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม สัตวน์าํทีมีการปนเปือนมากทีสุด 

คือ หมึกสาย มีค่าอยูใ่นช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม 

รองลงมาเป็น หมึกกระดองมีค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม กุง้แชบ๊วย มีค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/

กรัม หมึกหอม .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกกลว้ย .  ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง .  

ไมโครกรัม/กรัม และปลาหลงัเขียว .  ไมโครกรัม/กรัม แสดงใหเ้ห็นวา่ สัตวน์าํประเภทปลาหมึก

มีการปนเปือนของทองแดง มากกวา่สัตวน์าํประเภทกุง้ และปลา (ภาพที 5) ลกัษณะการสะสมของ

ทองแดงในสัตวน์าํแตล่ะชนิดนนัค่าความเขม้ขน้ทีวิเคราะห์พบเป็นเช่นเดียวกบัแคดเมียม น่าจะเกิด

จากลกัษณะการกินอาหาร หรือทีอยูอ่าศยัของสัตวน์าํนนัๆ โดยทหีมึกสายและหมึกกระดอง ชอบหา

กินตามพนืทะเล ส่วนหมึกหอม หมึกกลว้ย ปลาทรายแดง และปลาหลงัเขียวจะวา่ยอยูก่ลางนาํ สาํหรับ

ค่ามาตรฐานในการปนเปือนของสารทองแดงในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง

มาตรฐานอาหารทีมีสารปนเปือน กาํหนดไวไ้ม่เกิน .  ไมโครกรัม/กรัม (กระทรวงสาธารณสุข, 

2529) ดงันนัผลจากการศึกษาในครังนี สัตวน์าํจาํพวกปลาหมึก ปลาทรายแดง กุง้แชบ๊วย และปลา

หลงัเขียว มีความปลอดภยัจากตะกวัสําหรับการบริโภคสัตวน์าํดงักล่าวเป็นอาหาร เมือเทียบกบัค่า

มาตรฐานของประเทศไทย 
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 รูปที 5  ค่าความเขม้ขน้ของทองแดงทีปนเปือนในสัตวน์าํแต่ละสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 ปี -  

 1.2.4 เหลก็ 

 การปนเปือนของเหลก็ในสัตวน์าํแต่ละชนิด มีค่าอยูใ่นช่วง . - .  

ไมโครกรัม/กรัม สัตวน์าํทีมีค่าการปนเปือนมากทีสุด คือ ปลาหลงัเขียว ค่าอยูใ่นช่วง . - .  

ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม รองลงมา กุง้แชบ๊วยมีค่าอยูใ่นช่วง . - .  

ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม สถานี  พบมีค่าสูงสุด .  ไมโครกรัม/กรัม 

หมึกสาย ค่าอยูใ่นช่วง . - .  ไมโครกรัม/กรัม ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม ปลาทรายแดง 

ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกกลว้ย ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม หมึกกระดอง ค่าเฉลีย 

.  ไมโครกรัม/กรัม และหมึกหอม ค่าเฉลีย .  ไมโครกรัม/กรัม แสดงให้เห็นวา่ สัตวน์าํ

ประเภทปลามีการปนเปือนของเหลก็มากกวา่สัตวน์าํประเภทกุง้ และปลาหมึก (ภาพที 6) ส่วนค่า

มาตรฐานระหว่างประเทศของ CODEX กาํหนดค่าไว ้ 15.000 ไมโครกรัมต่อกรัม ดงันนัผลจาก

การศึกษาในครังนี สัตวน์าํจาํพวกหมึก ปลาทรายแดง กุง้แชบ๊วย และปลาหลงัเขียว มีความปลอดภยั

จากตะกวั สาํหรับการบริโภคสัตวน์าํดงักล่าวขา้งตน้เป็นอาหาร ค่าของ Codex Alimentarius 

Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme (WHO, 2000) 
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 ภาพที 6  ค่าความเขม้ขน้ของเหล็กทีปนเปือนในสัตวน์าํแต่ละสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 ปี -  

 

2. จัดทําแผนทีแสดงปริมาณการปนเปือนของโลหะหนักทีพบในนําทะเล และสัตว์นาํบางชนิดในแหล่ง

ประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

 แสดงค่าการปนเปือนปริมาณสารโลหะหนกัแต่ละชนิดตามพิกดัแผนทีในทะเลแต่ละ

สถานี ของ แหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จากการวิเคราะห์ในนาํทะเล (ภาพที 7) และสัตวน์าํ

ทงั  ชนิด ไดแ้ก่ หมึกกลว้ย หมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง ปลาทรายแดง กุง้แซบ๊วย และปลา

หลงัเขียว (ภาพที 8-11) 
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                                    (A)                                                                          (B) 

 

            
                                    (C)                                                                            (D) 

 

ภาพที 7  ค่าความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในนาํทะเล รายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหวา่งปี  

 2538-2544 (A) แคดเมียม  (B) ตะกวั  (C) ทองแดง และ (D) เหลก็ 
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(A) (B) 

 

           
                                   (C)                                                                         (D) 

 

ภาพที 8  ค่าความเขม้ขน้ของแคดเมียมในสัตวน์าํ รายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหวา่งปี  

    2538-2544 (A) หมึกกลว้ย  (B) หมึกหอม  (C) หมึกสาย และ (D) หมึกกระดอง 
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                                   (A)                                                                       (B) 

 

 
                                                                            (C) 

 

ภาพที 9  ค่าความเขม้ขน้ของแคดเมียมในสัตวน์าํ รายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหวา่งปี  

               2538-2544 (A) ปลาทรายแดง  (B) กุง้แซบ๊วย และ (C) ปลาหลงัเขียว 
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                                   (A)                                                                             (B) 

 

          
                                   (C)                                                                             (D) 

 

ภาพที 10  ค่าความเขม้ขน้ของตะกวัในสัตวน์าํ รายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหวา่งปี 

        2538-2544 (A) หมึกกลว้ย  (B) หมึกหอม (C) หมึกสาย  และ (D) หมึกกระดอง 
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                                   (A)                                                                             (B) 

 

 
                                                                                (C) 

 

ภาพที 11  ค่าความเขม้ขน้ของตะกวัในสัตวน์าํรายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี  

       2538-2544 (A) ปลาทรายแดง  (B) กุง้แซบ๊วย  และ (C) ปลาหลงัเขียว 
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                                    (A)                                                                                   (B) 

 

          
                                     (C)                                                                          (D) 

 

ภาพที 12  ค่าความเขม้ขน้ของทองแดงในสัตวน์าํรายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหวา่งปี  

       2538-2544 (A) หมึกกลว้ย  (B) หมึกหอม  (C) หมึกสาย และ (D) หมึกกระดอง 
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                                    (A)                                                                             (B) 

 

 
                                                                               (C) 

 

ภาพที 13  ค่าความเขม้ขน้ของทองแดงในสัตวน์าํรายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหวา่งปี  

       2538-2544 (A) ปลาทรายแดง  (B) กุง้แซบ๊วย  และ (C) ปลาหลงัเขียว 
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                                    (A)                                                                               (B) 

 

          
                                     (C)                                                                         (D) 

 

ภาพที 14  ค่าความเขม้ขน้ของเหลก็ในสัตวน์าํรายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี  

        2538-2544 (A) หมึกกลว้ย (B) หมึกหอม  (C) หมึกสาย และ (D) หมึกกระดอง 
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                                    (A)                                                                           (B) 

 

 
                                                                                 (C) 

ภาพที 15  ค่าความเขม้ขน้ของเหลก็ในสัตวน์าํรายสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างปี  

       2538-2544 (A) ปลาทรายแดง  (B) กุง้แซบ๊วย และ (C) ปลาหลงัเขียว 
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สรุปผลการศึกษา 

 

 . ค่าความเขม้ขน้ของโลหะหนกัไดแ้ก่ แคดเมียม ตะกวั ทองแดง และเหล็ก ทีปนเปือน

ในตวัอยา่งนาํทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํนวน  สถานี ในช่วงปี -  ยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ

ทีพบทวัไปในบริเวณอา่วไทยตอนล่างและบริเวณใกลเ้คียง รวมทงัยงัอยูใ่นเกณฑป์กติและตาํกวา่ระดบั

ความเขม้ขน้ทีกาํหนดไวเ้ป็นค่ามาตรฐานคุณภาพนาํทะเลของประเทศไทยทียอมใหมี้การปนเปือนจาก

โลหะหนกัชนิดตา่งๆได ้

 2. แคดเมียม ตะกวั ทองแดง และเหลก็ มีการปนเปือนในปลาหมึก กุง้ และปลา ทีจบัจาก

แหล่งประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตงัแต่ใตเ้กาะสมุย (จงัหวดัสุราษฏร์ธานี) นครศรีธรรมราช 

สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส  

 . แคดเมียม ตะกวั และทองแดง มีการปนเปือนในปลาหมึกสูงกว่าในกุง้แชบ๊วยและปลา 

ส่วนเหลก็มีการสะสมในกุง้แชบ๊วยและปลาสูงกวา่ในหมึก 

 . หมึกสาย และหมึกกระดอง มีค่าการปนเปือนจากแคดเมียม ตะกวั และทองแดงสูง

กว่าหมึกหอม หมึกกลว้ย ปลาทรายแดง กุง้แชบ๊วย และปลาหลงัเขียว 

 . การบริโภคปลาหมึกทีจบัจากแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเป็นอาหารยงัมีความ

ปลอดภยั แตค่วรระมดัระวงั และถา้จะลดความเสียงก็ไม่ควรบริโภคหมึกสายและหมึกกระดองบ่อยๆ 

 . การบริโภคปลาและกุง้แชบ๊วยทีจบัจากแหล่งประมงในบริเวณอา่วไทยตอนล่างเป็น

อาหารยงัมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 . ควรมีการศึกษาเพิมเติมสําหรับการตรวจวิเคราะห์การปนเปือนของโลหะหนกัอย่าง

ต่อเนือง ในตะกอนดิน และสัตวน์าํอืนๆในระบบห่วงโซ่อาหาร เพือเฝ้าระวงัปัญหาจากมลภาวะของ

โลหะหนกั โดยเฉพาะแคดเมียมในปลาหมึก หรือตะกวัในปลา ซึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลการปนเปือนของ

โลหะหนกัในสัตวน์าํเศรษฐกิจชนิดต่างๆทีเป็นปัจจุบนัทีสุด เพอืเตรียมไวร้องรับสถานการณ์ใน

อนาคตสําหรับความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคอาหารทะเล และส่งออกผลผลิต หรือผลิตภณัฑจ์ากสัตว์

ทะเลไปยงัตลาดต่างประเทศ 

 2. ถึงแมว้า่ผลการศึกษาจะพบวา่ ปริมาณโลหะหนกัทีปนเปือนในสัตวท์ะเลบางชนิด ยงั

มีค่าอยูใ่นระดบัทีปลอดภยัสําหรับการบริโภคในภาวะปัจจุบนั ควรไดม้ีการศึกษาถึงผลจากการ

เปลียนแปลงของปัจจยัทางสภาวะแวดลอ้มบางประการ เช่น อุณหภมูิ ความเคม็ pH Alkalinity และ 

Hardness ของแหล่งนาํรวมทงัการเปลียนแปลงปริมาณความเขม้ขน้ของโละหนกัในนาํ เพราะปัจจยั

เหล่านีอาจมีผลเอืออาํนวยให้สัตวน์าํมีการสะสมโลหะหนกัไวใ้นร่างกายเพิมขนึหรือลดลงได ้
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ปัจจัยสิงแวดล้อมกบัความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช 

บริเวณชายฝังจังหวัดสงขลา 

 
ณรงค์ศักดิ คงชัย*   สมชาย วิบุญพนัธ์   ทรงฤทธิ โชติธรรมโม   และ สุภาพร ชมภูวรณ์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

บทคัดย่อ 

 

การสาํรวจปัจจยัสิงแวดลอ้มและชนิดของแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝังของจงัหวดั

สงขลา จาํนวน 19 สถานี ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2543 แบ่งเป็น 3 เขต คือ เขต

ชายฝังทะเล 1 - 3  กิโลเมตร  เขตชายฝังทะเล 3 - 5 กิโลเมตร และเขตชายฝังทะเล 5 - 10 

กิโลเมตร ผลการสาํรวจพบว่า ความลึกนาํมีค่าอยู่ในช่วง 4.0-15.0 เมตร ความโปร่งแสงมีค่าอยู่

ในช่วง 1.4-11.0 เมตร อุณหภูมินาํมีค่าอยู่ในช่วง 28.51-33.29 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่าอยู่

ในช่วง 28.6-33.3 ส่วนต่อพนัส่วน ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.89-8.50 ออกซิเจนที

ละลายในนาํมีค่าอยู่ในช่วง 5.15-8.93 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทงัหมดมีค่าอยู่ในช่วง 7.0-

58.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนาํมีค่าอยู่ในช่วง -78 เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรท์มีค่า

ตาํมากวดัไม่ได้จนถึง 0.009 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าตาํมากวดัไม่ได้จนถึง 0.039 มิลลิกรัม

ต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าตาํมากวดัไม่ได้จนถึง 0.063 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตาํมากวดั

ไม่ได้จนถึง 0.346 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืช  24 สกุล พบปริมาณตาํสุด 

และสูงสุดในเดือนเมษายน และเดือนมีนาคม ตามลาํดบั สกุล Chaetoceros spp., Bacteriastrum 

spp., Thalassiothrix spp.,  Rhizosolenia spp. และ Pleurosigma spp. พบเป็นชนิดเด่น คิดเป็น

ร้อยละ 28.6  16.7  9.9  9.5  และ 5.5  ของปริมาณแพลงก์ตอนพืชทีพบทงัหมดตามลาํดบั และมี

การแพร่กระจายตลอดทงัปี เมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช

กับปัจจยัสิงแวดลอ้ม พบความสัมพนัธ์ในเชิงเวลามีความสัมพนัธ์สูงสุดกบั 6 ปัจจยั คือ อุณหภูมิ 

ออกซิเจนละลายนาํ ตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟต ทีระดับ 0.974 

 

คําสําคัญ : แพลงกต์อนพืช  คุณภาพนาํ  จงัหวดัสงขลา 

*ผูรั้บผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐  
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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  
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คํานํา 

 
การขยายตวัของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของภาคใต ้ ไดเ้พิมขยายขนึเป็นจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะการเลียงกุง้ทะเล ซึงจงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัหนึงทางภาคใตก้็เช่นกนัทมีีการขยายตวัของภาค

เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมอยา่งต่อเนือง ตลอดแนวชายฝังทะเลดา้นทิศตะวนัออกของสงขลาเป็นทีตงัของ

บา้นเรือน ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และพืนทีเพาะเลียงกุง้ทะเลเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีการใชป้ระโยชนท์าง

ทะเลจากการคมนาคม อตุสาหกรรม และการประมง กิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนส่งผลกระทบใหท้าํใหค้วามอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลลดลง ซึงการศึกษาปัจจยัสิงแวดลอ้ม ความชุกชุม และการแพร่กระจายของแพลงกต์อน

พืช ก็เป็นแนวทางหนึงเพอืทจีะบง่บอกความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งนาํและทรัพยากรสัตวน์าํ จะเห็นไดจ้าก

การศึกษาคุณสมบติันาํทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตงัแต่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึงจงัหวดันราธิวาส เป็นทีมี

การเพาะเลียงสตัวน์าํชายฝัง คุณภาพนาํโดยทวัไปในบริเวณนอกฝังยงัคงอยูใ่นเกณฑป์กติและมีการเปลียนแปลงตาม

ฤดูกาลซึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมค่อนขา้งสูง ส่วนบริเวณใกลฝั้งการเปลียนแปลงคุณภาพนาํโดยเฉพาะความเคม็ 

อุณหภูมิ และปริมาณตะกอนแขวนลอย ขึนกบัปริมาณนาํฝนในแต่ละฤดูกาลเป็นสาํคญั (ณรงคศ์กัดิ และวิชาญ, 

2540) นอกจากนีผลผลิตขนัตน้และสารอาหารบริเวณใกลฝั้ง จะมีค่าค่อนขา้งสูงกว่านอกฝังมากเนืองจากไดรั้บ

อิทธิพลจากนาํทิงจากการเพาะเลียงกุง้ทะเลบริเวณชายฝัง  ซึงปัจจยัทางสิงแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบหนึงต่อการ

เปลียนแปลงปริมาณแพลงกต์อนพืช แต่ละพืนทีการเปลียนแปลงของปัจจยัสิงแวดลอ้มยอ่มไม่เหมือนกนั การศึกษา

คุณภาพนาํทะเล ทงัทางกายภาพ ทางเคมี และสารอาหารพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซึงมีผลตอ่การควบคุมการ

เจริญเติบโต  การแพร่กระจาย และความชุกชุมของแพลงกต์อนพืช ทาํให้มีผลต่อการเปลียนแปลงของแพลงกต์อน

พืช การศึกษาในครงันีจึงเป็นแนวทางหนึงในการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนาํ ทรัพยากรสัตวน์าํ และ

แหล่งทีอยูอ่าศยัของสัตวน์าํ โดยแพลงก์ตอนพืชเป็นผลผลิตขนัตน้ของแหล่งนาํ มีความสาํคญัเป็นห่วงโซ่อาหารของ

ระบบนิเวศน์แหล่งนาํ และเป็นดชันีในการบ่งบอกถึงทรัพยากรสัตวน์าํ หากบริเวณใดมีแพลงก์ตอนพืชนอ้ย ก็จะทาํ

ให้มีแพลงก์ตอนสัตว ์และสัตวน์าํอืนๆ นอ้ยลงไปดว้ย  
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วัตถุประสงค์ 

 

1. ศึกษาปัจจยัสิงแวดลอ้มบริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

2. ศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของแพลงกต์อนพืช 

3. เพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิงแวดลอ้มกบัแพลงก์ตอนพืช 

 

วิธีดําเนินการ 

. พืนทีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ 

เก็บขอ้มูลคุณภาพนาํ ตวัอยา่งนาํ และแพลกต์อนพืช บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลาจาํนวน 

19 สถานี (ภาพที ) ปฏิบติังานโดยเรืออวนลากกุง้ขนาดความยาว  เมตร มีระยะปฏิบติังาน  เทียว

เรือ ตงัแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม ในปี 2543 โดยแบ่งพืนทีทาํการศึกษาเป็น 3 เขต  คือ 

เขตสาํรวจระยะห่างฝัง  - 3 กิโลเมตร ประกอบดว้ยสถานี A1  B1  D1  F1 และ G1 

เขตสาํรวจระยะห่างฝัง >3 - 5 กิโลเมตร ประกอบดว้ยสถานี A2  B2  C2  D2  E2  F2 

และ G2  

เขตสาํรวจระยะห่างฝัง >5 - 10 กิโลเมตร ประกอบดว้ยสถานี A3  B3  C3  D3  E3  F3 

และ G3  

 

. การเกบ็ตัวอย่าง 

.  ตวัอยา่งนาํ 

เก็บตวัอยา่งนาํ โดยใชก้ระบอกเก็บนาํ (water sampler) ใส่ขวดพลาสติกขนาด  ลิตร แช่

เยน็ในภาชนะบรรจุนาํแขง็รักษาระดบัอุณหภูมิประมาณ  องศาเซลเซียส แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า

สารแขวนลอยทงัหมด (total suspended solids) และค่าปริมาณธาตุอาหารในนาํ (nutrient) ทีศูนยว์ิจยั

และพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลา ขณะเก็บตวัอยา่งนาํไดท้าํการวดัค่าดชันี

คุณภาพนาํอืนๆในภาคสนามดว้ยไดแ้ก่ วดัปริมาณออกซิเจนละลายนาํ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

(mg/l) และวดัค่าอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (oC) โดยใชเ้ครืองวดัออกซิเจนละลายนาํ ตราอกัษร 

YSI model 58 วดัค่าความเค็ม มีหน่วยเป็นส่วนต่อพนัส่วน (ppt) โดยใชเ้ครืองวดัความเคม็ ตราอกัษร 

YSI model 30 วดัค่าความเร็วกระแสนาํ มีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใชเ้ครืองวดั

กระแสนาํตราอกัษร Sensordata a.s model MDO. SD–30 วดัความลึกโดยใชเ้ครืองหยงันาํทีแสดง

ความลึกหน่วยเป็นเมตร (m) และวดัความโปร่งแสง โดยใชแ้ผน่ขาวดาํเส้นผ่านศูนยก์ลาง  

เซนติเมตร หน่วยเป็นเมตร (m) 
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ภาพที 1  แผนทีแสดงสถานีและจุดเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนพืช และปัจจยัทางสิงแวดลอ้ม  

   บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 
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2.2 แพลงกต์อนพืช  

ใชถุ้งลากแพลงกต์อนพืชขนาด  ไมโครเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปากถุง  

เซ็นติเมตร   พร้อมติดตงัเครืองวดัปริมาตรนาํทีไหลผา่นถุงแพลงกต์อน (flowmeter) ทาํการลากจาก

พืนสู่ผิวนาํ แบบ vertical นาํตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชใส่ขวดพลาสติกและเก็บรักษาดว้ยนาํยา

ฟอร์มาลิน  % นาํตวัอยา่งแพลงกต์อนพืชมายงัหอ้งปฏิบติัการของศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงทะเล

อ่าวไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลา 

 

. การวิเคราะห์ตัวอย่าง  

.  ตวัอยา่งนาํ 

. .  วดัความลึกโดยใชเ้ครืองหยงันาํทีแสดงความลึกหน่วยเป็นเมตร (m)  

. .  วดัค่าปริมาณออกซิเจนละลายนาํ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมตอ่ลิตร (mg/l) และวดั

ค่าอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (oC) โดยใชเ้ครืองวดัออกซิเจนละลายนาํ ตราอกัษร YSI model 

58   

. .  วดัคา่ความเค็ม มีหน่วยเป็นส่วนต่อพนัส่วน (ppt) โดยใชเ้ครืองวดัความเคม็ 

ตราอกัษร YSI model 30  

3.1.4 ความเร็วกระแสนาํ มีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใชเ้ครืองวดั

กระแสนาํตราอกัษร Sensordata a.s model MDO. SD – 30  

. .  สารแขวนลอยทงัหมด (TSS) หน่วยวดัเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) นาํตวัอยา่ง

นาํมากรองดว้ยกระดาษกรอง GF/C ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง .  เซนติเมตร นาํไปอบทีอุณหภูมิ 100-

120 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชวัโมง นาํกระดาษกรองทีอบมาชงันาํหนกัหาสารแขวนลอยทีคา้งบน

กระดาษกรอง โดยวธีิการของ APHA, AWWA and WPCP (1980)  

3.1.6 ปริมาณสารอาหาร นาํตวัอย่างนาํทีผ่านการกรองแลว้แช่แข็งจากภาคสนาม

นาํมาวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท ์ ใชวิ้ธี cadmium reduction ปริมาณไนเตรท ใชว้ธีิ colorimetric 

method ปริมาณแอมโมเนีย ใชว้ธีิ ammonia method และปริมาณฟอสเฟต ใชว้ิธี ascorbic method โดย

ใชว้ิธีการของ Strickland and Parsons (1972) 

3.2 แพลงกต์อนพืช  

นาํตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชทีอยูใ่นขวดมาเขย่าเพือใหแ้พลงกต์อนกระจายทวักนัแลว้

สุ่มตวัอยา่งมา  มิลลิลิตร ใส่ในสไลดน์บัจาํนวน (Sedgwick rafter counting cell) ขนาดความจุ .  

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร นบัจาํนวนเซลลภ์ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยายสูงโดยการสุ่มนบัจาํนวน  ครัง 

โดยนบัจาํนวนเซลล ์ และจาํแนกถึงระดบัสกุล (genus) ปริมาณของแพลงกต์อนพืชแสดงเป็นความ

หนาแน่นมีหน่วยเป็นเซลลต์่อลิตร โดยวิธีการแยกของ ลดัดา ( ), Cupp (1943), Lebour (1978) 

และ Shirota (1966)  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

.  นาํขอ้มูลคุณภาพนาํในแต่ละพารามิเตอร์มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ความเบียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด และค่าตาํสุด  

4.  แพลงก์ตอนพืช นาํขอ้มูลในแต่ละสถานี แต่ละเดือนมาคาํนวนหาความชุกชุมต่อ

หน่วยปริมาตรนาํ และจาํแนกชนิดของแพลงก์ตอนพืช 

4.  วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิงแวดลอ้ม กบัแพลงก์ตอนพชื โดยนาํขอ้มูลของ

ปัจจยัสิงแวดลอ้ม กบัแพลงกต์อนพืชมาวิเคราะห์ร่วมกนั เพือหาค่าสหสัมพนัธ์ (best variable 

combinations, w) ในแต่ละสถานีแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ทีไดแ้สดงในรูปของค่า Harmonic 

rank correlation coefficient  (Weighted spearman) (Clarke and Warwick, 1994; Carr, 1997) โดยตวั

แปรปัจจยัสิงแวดลอ้มตงัแต่ 1 ตวัแปร ไปจนถึง  ตวัแปร โดยใชโ้ปรแกรม BIOENV 

 

ผลการศึกษา 

 

1. ปัจจัยสิงแวดล้อมบริเวณชายฝังจังหวัดสงขลา 

.  คุณภาพนาํ 

ความลึก มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี C3 และ D1 ตามลาํดบั มีการเปลียนแปลงอยู่

ในช่วง 4 - 15 เมตร มีค่าเฉลียเท่ากบั 11.232.77 เมตร (ภาพที ) 

ความโปร่งแสง มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี E3 และ D1 ตามลาํดบั มีการเปลียนแปลง

อยูใ่นช่วง 1.4 - 11.0 เมตร มีค่าเฉลียเท่ากบั 5.111.95 เมตร (ภาพท ี ) 

อุณหภูมิ มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี E3 และ A3 ตามลาํดบั มีการเปลียนแปลงอยู่

ในช่วง 28.51 - 33.29 oC มีค่าเฉลียเท่ากบั 30.072.77 oC   (ภาพที ) 

ความเคม็ มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี C3 และ D2 ตามลาํดบั มีการเปลียนแปลงอยู่

ในช่วง 28.6 -33.3 ppt มีค่าเฉลียเท่ากบั 32.060.82 ppt (ภาพที ) 

ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี A3 และ D1 ตามลาํดบั มีการ

เปลียนแปลงอยูใ่นช่วง 7.89 – 8.50 มีค่าเฉลียเท่ากบั . 0.08 (ภาพที ) 

ออกซิเจนละลายนาํ มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี B1 และ D2 ตามลาํดบั มีการ

เปลียนแปลงอยูใ่นช่วง 5.15 – 8.93 mg/l มีค่าเฉลียเท่ากบั 6.010.37 mg/l (ภาพที ) 

สารแขวนลอยทงัหมด มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี D1 และ F3 ตามลาํดบั มีการ

เปลียนแปลงอยูใ่นช่วง 7.0 – 58.8 mg/l มีค่าเฉลียเท่ากบั 27.46 11.34  mg/l (ภาพที ) 

ความเร็วกระแสนาํ มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี E2 และ F2 ตามลาํดบั มีการ

เปลียนแปลงอยูใ่นช่วง 0 – 78 cm/sec มีค่าเฉลียเท่ากบั 11.8313.48 cm/sec (ภาพที ) 
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ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของความโปร่งแสง บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของระดบัความลึกบริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3   สถานี 

   A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3    สถานี 
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ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของอุณหภูมิ บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของความเคม็  บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3 
  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3       D1      D2     D3       E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3  สถานี 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3   สถานี 
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ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของความเป็นกรดเป็นด่าง บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของปริมาณออกซิเจนทีละลายนาํ บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3    สถานี 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3    สถานี 
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1.2  ปริมาณสารอาหารในนําทีอยู่ในรูปของไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย และออร์โธ

ฟอสเฟต 

 

ไนไตรท ์ มีค่าค่อนขา้งตาํและตาํมาก ซึงบางครังตาํกวา่ประสิทธิภาพของเครือง

วิเคราะห์ทีจะตรวจพบได ้ (ND = Non-Detectable) ค่าของไนไตรทจ์ะไม่ค่อยคงทีจะเปลียนรูปไปมา

ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของความเร็วของกระแสนาํ  บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3    สถานี 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3   สถานี 

ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของปริมาณตะกอนแขวนลอย  บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 
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ระหวา่งไนไตรทก์บัไนเตรททาํใหค้่าทีตรวจพบมีค่าตาํมาก บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา ไนไตรท ์ มี

ค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี G3 และ A1 ตามลาํดบั มีการเปลียนแปลงอยูใ่นช่วง ND – 0.009 mg-N/l มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.0030.002 mg-N/l (ภาพท ี ) 

ไนเตรท มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี A2 และ B3 ตามลาํดบั มีการเปลียนแปลงอยู่

ในช่วง ND – 0.039 mg-N/l  มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.0090.010  mg-N/l (ภาพที ) 

แอมโมเนีย มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี C2 และ A2 ตามลาํดบั มีการเปลียนแปลงอยู่

ในช่วง ND – 0.063 mg-N/l  มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.0120.014 mg-N/l (ภาพที ) 

ออร์โธฟอสเฟต มีค่าสูงสุด ตาํสุดทีสถานี C2 และ B3 ตามลาํดบั มีการเปลียนแปลง

อยูใ่นช่วง ND – 0.346 mg-N/l  มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.0120.045 mg-N/l (ภาพที ) 
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ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของไนไตรท ์ บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3      F1     F2      F3      G1     G2      G3  สถานี 
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ภาพท ี   แสดงสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของไนเตรท บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของแอมโมเนียรวม บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3      F1      F2      F3      G1     G2     G3  สถานี 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3      F1     F2     F3      G1      G2      G3 สถานี 
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2 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช 

 

ผลการสาํรวจแพลงกต์อนพชืบริเวณชายฝังของจงัหวดัสงขลา จาํนวน 21 สถานี พบ

แพลงกต์อนพืชจาํนวน  ครอบครัว  สกุล โดยมีปริมาณเฉลียทงัปี ทีปริมาณ 14,349 เซลล/์ลิตร 

พบสูงสุด และ ตาํสุด ในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ทีปริมาณ 38,884 และ 1,869 เซลล/์ลิตร 

ตามลาํดบั  สถานีที F1 และสถานีที F2  ทีปริมาณ 53,820 และ 3,747 เซลล/์ลิตร  มีปริมาณสูงสุด และ

ตาํสุดตามลาํดบั      แพลงกต์อนพืชสกุล Chaetocerros spp. , Bacteriastum spp. , Thalassiothix spp.  

Rizosolinia spp. และ Pleurosigma spp. พบมีปริมาณมากทีสุด  สกุลแรก คิดเป็น 28.6%  16.7%  

9.9%  9.5% และ 5.5% ของปริมาณแพลงกต์อนพืชทีพบทงัหมดตามลาํดบั และมีการแพร่กระจาย

ตลอดทงัปี (ตารางที 1 และตารางที 2) 

ภาพท ี   แสดงค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่าตาํสุด ของออร์โธฟอสเฟต บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 

  A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1      F2      F3      G1      G2      G3   A1     A2      A3      B1      B2      B3     C2       C3      D1     D2     D3      E2      E3       F1     F2      F3     G1     G2     G3  สถานี 
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3. ความระหว่างปัจจัยสิงแวดล้อมกบัความชุกชุมแพลงก์ตอนพืช 

 

3.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เชิงสถานี (Best variable combinations, w) 

วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ปัจจยัสิงแวดลอ้มแต่ละตวัแปร ทีมีผลต่อปริมาณและชนิดของ

แพลงกต์อนพืช บริเวณชายฝัง 10 กิโลเมตร ของจงัหวดัสงขลา มีผลสูงทีสุดคือ ประมาณตะกอน

แขวนลอย ที 0.25  ดงัแสดงในตารางที 3 และเมือวิเคราะห์ปัจจยัสิงแวดลอ้มทงั 11 ปัจจยั พบว่าค่า

ของ 4 ปัจจยัคือ อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายนาํ และประมาณตะกอนแขวนลอย มี

ค่าสูงสุดที 0.39 (ตารางที 4) 

ตารางที 3  สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสิงแวดลอ้มแต่ละตวัแปรกบัประชาคมแพลงก์ตอนพืช เชิงพืนที 
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w 0.05 0.02 0.18 0.20 0.07 0.18 0.25 -0.07 -0.08 -0.05 -0.13 

ตารางที 4  ค่า Harmonic rank correlation coefficient (weighted spearman) เชิงพืนที ระหวา่งปัจจยั

สิงแวดลอ้มกบัแพลงกต์อนพืช บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 
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2 0.32   /   /      

3 0.38   / /  /      

4 0.39*   / /  / /     

5 0.37  / / /  / /     

6 0.37  / / / / / /     

7 0.36  / /   / / / /   

8 0.35  / / / / / /  /  / 

9 0.34 / / / / / / / / /  / 

10 0.33 / / / / / / / / /  / 

11 0.32 / / / / / / / / / / / 

F หมายถึงจาํนวนปัจจยัร่วม(combination factor) 
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3.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เชิงเวลา  

 

วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ปัจจยัสิงแวดลอ้มเพียงตวัเดียวทีมีผลตอ่ปริมาณและชนิดของ

แพลงกต์อนพืช เชิงเวลาบริเวณชายฝัง 10 กิโลเมตร ของจงัหวดัสงขลา มีผลสูงทีสุดคือ ปริมาณไน

เตรต ที 0.64 ดงัแสดงในตารางที 5 และเมือวิเคราะห์ปัจจยัสิงแวดลอ้มทงั 11 ปัจจยั พบวา่ค่าของ 6 

ปัจจยัคือ อุณหภมูิ, ปริมาณออกซิเจนละลายนาํ  ปริมาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรต ์  ไนเตรท และ 

ออร์โธฟอสเฟต มีค่าสูงสุดที 0.97 (ตารางที 6) 

ตารางที 5  สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสิงแวดลอ้มแต่ละตวัแปรกบัประชาคมแพลงก์ตอนพืช เชิงเวลา 
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w -0.32 -0.05 0.46 0.30 -0.16 0.27 0.04 -0.22 0.10 0.64* 0.35 

 

ตารางที 6  ค่า Harmonic rank correlation coefficient (weighted spearman) เชิงเวลา ระหวา่งปัจจยั

สิงแวดลอ้มกบัแพลงกต์อนพืช บริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลา 
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2 0.83   /       /  

3 0.90         / / / 

4 0.87      / /  /  / 

5 0.93   /   / /  /  / 

6 0.97*   /   / /  / / / 

7 0.95   / / /  /  / / / 

8 0.92 /  / / / /   / / / 

9 0.87 /  / / / /  / / / / 

10 0.81 /  / / / / / / / / / 

11 0.57 / / / / / / / / / / / 

F หมายถึงจาํนวนปัจจยัร่วม (combination factor) 



                                                                                                                                                     รายงานประจาํปี ๒๕๕๐         83 
                                                                                                                                                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

                  

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 

1. คุณภาพนาํ 

คุณภาพนาํทางกายภาพและเคมีทงั  ปัจจยัคือ ความลึก ความโปร่งแสง อุณหภูมิ 

ความเคม็ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายนาํ สารแขวนลอยทงัหมด และความเร็วกระแสนาํ มีค่า

อยูใ่นเกณฑป์กติทวัไป เมือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพนาํทะเลทีกาํหนดโดยสํานกังาน

คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ (สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที , ) เมือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ

นาํบริเวณทะเลสาบสงขลา จากการศึกษาของ ยงยุทธ และนิคม ( ) พบวา่บริเวณทะเลสาบสงขลา

จะมีความเคม็ตาํมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ส่วนตอ่พนัส่วน และบริเวณตอนในของทะเลสาบสงขลาความ

เคม็จะตาํมากเกือบจะเป็นนาํจืด (  ส่วนต่อพนัส่วน) ซึงจะมีการถ่ายเทนาํลงสู่ชายฝังทะเลทาํให้

บริเวณปากทะเลสาบสงขลาจะมีความเค็มตาํกวา่บริเวณสาํรวจชายฝังอืนๆ ปริมาณตะกอนแขวนลอย

บริเวณทะเลสาบสงขลามีค่าเฉลีย .  มิลลิกรัมต่อลิตร ซึงมีค่าสูงกวา่ชายฝังทะเลทีทาํการสํารวจ 

( .  มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่เมือเปรียบเทียบบริเวณปากทะเลสาบสงขลาทีทาํการสํารวจ ( .  มิลลิกรัม

ต่อลิตร) กบับริเวณสาํรวจชายฝังสถานีอืนๆ นนัแสดงวา่ตะกอนแขวนลอยจากทะเลสาบสงขลา 

ถ่ายเทออกสู่ฝังทะเลทาํใหบ้ริเวณปากทะเลสาบสงขลามีตะกอนสูงกวา่บริเวณอืน สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ ณรงคศ์กัดิ และวิชาญ ( ) คุณภาพนาํโดยทวัไปบริเวณนอกฝังยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ

และมีการเปลียนแปลงตามฤดูกาลซึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมค่อนขา้งสูง ส่วนใกลฝั้งการ

เปลียนแปลงคุณภาพนาํโดยเฉพาะความเค็ม อณุหภมูิ และปริมาณตะกอนแขวนลอย ขึนกบัปริมาณ

นาํฝนในแต่ละฤดูกาลเป็นสาํคญั ส่วนค่าออกซิเจนละลายนาํ และความเป็นกรด-ด่าง จากการศึกษาใน

ครังนี กบัการศึกษาของ ภาสกร และคณะ ( ) มีค่าทีใกลเ้คียงกนั ซึงอยูใ่นช่วงทีเหมาะสมกบัการ

เพาะเลียงสัตวน์าํชายฝัง (สถาบนัวิจยัการเพาะเลียงสัตวน์าํชายฝัง, ) โดยรวมปัจจยัสิงแวดลอ้มจะ

แบ่งเป็น 3 แหล่ง คือ บริเวณปากแม่นาํหรือปากทะเลสาบ เขต 1–5 กิโลเมตร และเขต 5–10 กิโลเมตร 

แต่บริเวณปากทะเลสาบสงขลาจะมีอิทธิพลตอ่การเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มโดยรวมเนืองจาก

ทะเลสาบสงขลามีการรับนาํจากแม่นาํลาํคลองต่างๆแลว้มารวมกนัทีทะเลสาบ นาํจากทะเลสาบจะ

ไหลลงสู่ทะเล ทาํให้บริเวณปากทะเลสาบสภาพสิงแวดลอ้มจะค่อนขา้งเปลียนแปลงไปจากบริเวณ

อืนๆ  ในรอบเดือนปัจจยัทางสิงแวดลอ้มจะมีแนวโนม้การเปลียนแปลงสูงกวา่การเปลียนแปลงในเชิง

พืนทีอนัเนืองมาจากการผนัแปรตามฤดูกาล การถ่ายเทของมวลนําจากทะเลสาบสงขลา การพดัพา

ตะกอน การเปลียนแปลงของความเคม็ ซึงทาํใหปั้จจยัสิงแวดลอ้มโดยรวมเปลียนแปลงไปดว้ย 
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2. แพลงก์ตอนพืช 

บริเวณชายฝัง 10 กิโลเมตรของจงัหวดัสงขลา พบแพลงก์ตอนพืชจาํนวน  ครอบครัว  

สกุล โดยมีปริมาณเฉลียทงัปี ทีปริมาณ 14,349 เซลล/์ลิตร พบสูงสุด และตาํสุด ในเดือนมีนาคม และ

เดือนเมษายน ทีปริมาณ 38,884 และ 1,869 เซลล/์ลิตร ตามลาํดบั  สถานีที F1 และสถานีที F2  ที

ปริมาณ 53,820 และ 3,747 เซลล/์ลิตร ตามลาํดบั  มีปริมาณสูงสุดและตาํสุดตามลาํดบั      แพลงกต์อน

พืชสกุล Chaetocerros spp., Bacteriastum spp., Thalassiothix spp.,  Rizosolinia spp. และ 

Pleurosigma spp. พบมีปริมาณมากทีสุด  สกลุแรก คิดเป็น 28.6% 16.7% 9.9% 9.5% และ 5.5% ของ

ปริมาณแพลงกต์อนพืชทีพบทงัหมดตามลาํดบั และมีการแพร่กระจายตลอดทงัปี เมือเปรียบเทียบกบั

บริเวณทะเลสาบสงขลา จากการศึกษาของ ยงยทุธ และนิคม ( ) สกุลทีพบมากไดแ้ก่ 

Trichodesmium spp., Nitzschia spp.,  Oscillatoria spp.,  Spirulina spp. และ Skeletonema  spp., 

ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นว่าชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝังกบัทะเลสาบ

สงขลามีโครงสร้างทีแตกต่างกนั อนัเนืองมาจากความเค็ม อุณหภูมิ และตะกอนแขวนลอย ทีมีความ

แตกต่างกนัอยา่งเด่นชดั  แพลงกต์อนพืชบริเวณชายฝัง 10 กิโลเมตรของจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่การ

แพร่กระจายจะเป็นไปตามระบบนิเวศ และระยะห่างจากฝัง ดงัจะเห็นจากผลการวเิคราะห์ปาก

ทะเลสาบชนิดและปริมาณแพลงกต์อนจะมีความแตกต่างจากบริเวณอืน และบริเวณหนึงคือบริเวณ

ทางตอนเหนือของปากทะเลสาบสงขลามีการแพร่กระจายในช่วงกวา้ง ในทางตอนใตข้องปาก

ทะเลสาบจะแบ่งเป็น 2 เขต คือบริเวณใกลฝั้งตงัแต่ 1–5 กิโลเมตร และบริเวณไกลฝังคือ 3–10 

กิโลเมตร  ประชาคมแพลงกต์อนพืชจะมีความหนาแน่นค่อนขา้งสูงในเขต 1–3 กิโลเมตรการ

แพร่กระจายของแพลงกต์อนพืชจะขนึอยูก่บัปริมาณสารอาหาร คุณภาพนาํ และกระแสนาํจะมีผล

โดยตรงต่อการเปลียนแปลงของแพลงก์ตอนพืช บริเวณปากแม่นาํแพลงก์ตอนพืชจะมีความแตกต่าง

จากบริเวณอืนอย่างชดัเจน อนัเนืองมาจากความเคม็จะมีการเปลียนแปลงตลอด มีการถ่ายเทมวลนาํ

ตะกอนต่างๆ จากปากแม่นาํลงสู่ทะเลชายฝัง ซึงแพลงกต์อนพืชจะเคลือนทีไปตามกระแสนาํ นาํขนึ-

นาํลง และการไหลของนาํจากทะเลสาบจะพดัพาแพลงกต์อนพืชไปดว้ย การแพร่กระจายของแพลงก์

ตอนพืช ในเชิงพืนทีตะกอนแขวนลอยจะมีอิทธิพลมากทีสุดต่อการเปลียนแปลงของแพลงก์ตอนพืช 

ส่วนการเปลียนแปลงในเชิงเวลาปริมาณสารอาหาร (ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟต) มีอิทธิพลมาก

ทีสุดต่อการเปลียนแปลงของแพลงกต์อนพืช อนัเนืองมาจากมีการถ่ายเทสารอาหารจากทะเลสาบ

สงขลา ปากแม่นาํตา่ง กิจกรรมต่างๆของชุมชน และการเพาะเลียงสัตวน์าํ รองลงมาเป็นอุณหภูมิ และ

ความเคม็ ทีเป็นปัจจยัทีทาํให้แพลงกต์อนพืชเปลียนแปลงไปดว้ย 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิงแวดล้อม กบัแพลงก์ตอนพืช 

  

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของแพลงกต์อนพืช ในเชิงพืนที บริเวณชายฝังทะเล 10 

กิโลเมตร จงัหวดัสงขลา มากทีสุด คือ ตะกอนแขวนลอย (0.25) รองลงมา คือ ความเคม็ ออกซิเจนที

ละลายในนาํ และความโปร่งใส (ตารางที ) ซึงพบวา่มีอิทธิพลค่อนขา้งนอ้ย แต่เมือเปรียบเทียบปัจจยั

ทางสิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลในเชิงเวลา พบวา่ ไนเตรท (0.64) มีอิทธิพลสูงสุดรองลงมาคือ ความ

โปร่งใส ฟอสเฟต ความเค็ม และ ออกซิเจนทีละลายนาํ (ตารางที ) 

เมือมาเปรียบเทียบทงั 11 ปัจจยั จะเห็นไดว้่าบริเวณชายฝังสงขลาการเปลียนแปลงโครงสร้าง

ตามพนืที 4 ปัจจยัมีอิทธิพลสูงสุด คือ ความเคม็ อุณหภูมิ ออกซิเจนทีละลายในนาํ และปริมาณสาร

แขวนลอย ทีระดบั 0.39 มีอทิธิพลต่อโครงสร้างมากทีสุด ความเค็มก็เป็นปัจจยัหนึงต่อการ

แพร่กระจายของแพลงกต์อนพืช ซึงทีบริเวณปากทะเลสาบสงขลา จะมีนาํจืดมาจากทะเลสาบสงขลา

ในช่วงฤดูฝนจึงทาํใหมี้ความเคม็ตาํ ปริมาณสารแขวนลอยก็เป็นส่วนหนึงทีมีอิทธิพลทีทาํใหค้วามชุก

ชุมแพลงกต์อนพืชเปลียนแปลงไป ดงัจะเห็นบริเวณปากทะเลสาบสงขลาจะมีปริมาณสารแขวนลอย

มากซึงเกิดจากการพดัพาตะกอนจากทะเลสาบมากจึงทาํใหมี้โครงสร้างแตกต่างจากบริเวณอืน ส่วน

การเปลียนแปลงในเชิงเวลา ปัจจยัสิงแวดลอ้ม 6 ปัจจยั จะมีอิทธิพลสูงสุด คือ อุณหภูมิ ออกซิเจนที

ละลายนาํ ตะกอนแขวนลอย ไนไตรท ์ไนเตรท และฟอสเฟส ทีระดบั 0.97 ซึงมีอิทธิพลสูงมาก แสดง

วา่การเปลียนแปลงของปัจจยัทางสิงแวดลอ้มก็จะเปลียนแปลงในเชิงเวลามากกวา่ทีจะเปลียนแปลง

เชิงสถานี ซึงมีการเปลียนแปลงนอ้ยมาก จากการศึกษาของ ยงยทุธ และนิคม ( ) ความสัมพนัธ์

ระหวา่งแพลงกต์อนพืชกบัปัจจยัสิงแวดลอ้ม ปริมาณสารอาหาร และความเค็มมีผลต่อโครงสร้าง

แพลงกต์อนพืชบริเวณทะเลสาบสงขลา ซึงเห็นไดว้า่สิงมีชีวิตในทะเลบริเวณจงัหวดัสงขลา ปาก

ทะเลสาบสงขลา ความเคม็มีอิทธิพลมากเนืองจากมีการเปลียนแปลงค่อนขา้งสูง จากทะเลสาบสงขลา

ซึงเป็นแหล่งรับนาํจืด  หากความเคม็มีการเปลียนแปลง โครงสร้างของประชาคมสัตวน์าํก็จะ

เปลียนแปลงดว้ย ซึงสอดคลอ้งกบั พิมพว์ลญัช ์( ) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์กบัปัจจยัสิงแวดลอ้มกบั

แพลงกต์อนพืชโดยรวม พบวา่ปริมาณแพลงกต์อนพืชมีความสัมพนัธ์กบัอณุหภูมิ ความเคม็ ความ

โปร่งแสงของนาํ ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และปริมาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
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บทคดัย่อ 

 

ศึกษาการแพร่กระจายขนาดความยาวของปลากะตกัในจงัหวดัสงขลาโดยสุ่มตวัอย่าง

ปลากะตกัจากเรืออวนครอบปลากะตกัระหวา่งเดือนเมษายน - กนัยายน 2545 โดยแบ่งเขตเก็บ

ตวัอยา่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล และเขตระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป 

พบวา่ในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล ปลากะตกัชนิด Encrasicholina devisi มีความยาวอยู่

ในช่วง 3.00 - 9.25 ซม. ความยาวเฉลีย 5.01 ± 0.56 ซม. ชนิด E. heteroloba มีความยาวอยูใ่นช่วง 

2.50 - 9.25 ซม. ความยาวเฉลีย 5.83 ± 0.89 ซม. ชนิด E. punctifer มีความยาวอยูใ่นช่วง 3.50 - 4.75 

ซม. ความยาวเฉลีย 4.20 ± 0.35 ซม. ชนิด Stolephorus chinensis มีความยาวอยูใ่นช่วง 4.75 - 8.50 

ซม. ความยาวเฉลีย 7.12 ± 1.63 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวอยูใ่นช่วง 6.00 - 11.75 ซม. ความ

ยาวเฉลีย 8.98 ± 0.96 ซม. ส่วนในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป 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 มีความยาวอยูใ่นช่วง 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 มีความยาวอยูใ่นช่วง 8.25 - 10.50 ซม. ความยาว

เฉลีย 9.35 ± 0.72 ซม.  ปลากะตกัแต่ละชนิดส่วนใหญ่มีขนาดความยาวลาํตวัเฉลียสูงสุดในเดือน

เมษายนและพฤษภาคม และตาํสุดในเดือนสิงหาคมและกนัยายนในทงัสองเขต ปลากะตกัทีพบในเขต

ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล มีการแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงขนาดเลก็

กว่าปลากะตกัทีพบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป 

 

คําสําคัญ : การแพร่กระจายความยาว กะตกั จงัหวดัสงขลา 

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. 

 

Key words : length distribution, anchovy, Songkhla province 

เขียนแบบใหม่ 
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คํานํา 

 

ปลากะตกัเป็นปลาผิวนาํขนาดเล็กชนิดหนึงทีมีการแพร่กระจายอย่างกวา้งขวางตาม

บริเวณชายฝังทะเลและหมู่เกาะต่างๆ โดย ทศพร (2528) รายงานผลการศึกษาปลากะตกัในสกุล 

Stolephorus ของเขตอินโด-แปซิฟิก ซึงพบว่ามีอยู่รวมทงัสิน 18 ชนิด โดยพบในเขตน่านนาํไทย

จาํนวน 11 ชนิด เนืองจากปลากะตกัเป็นปลาทีเกล็ดหลุดง่าย เสือมคุณภาพเร็ว การใช้ประโยชน์

ส่วนใหญ่จึงนิยมใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทาํนาํปลา นอกจากนียงัใช้ทาํนาํบูดู ตากแห้ง ตม้ - ตากแห้ง 

และปลาป่น เป็นตน้ โดยใช้บริโภคทงัในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ ปริมาณการ

จับป ลากะ ตักรวมทังห มดในปี  พ .ศ. 2545-2547 เท่ากับ  151,731 153,660 และ 163,237 ตัน 

ตามลําดับ คิดเป็นมูลค่า 937,101,000  1,016,130,000 และ 896,808,000 บาท ตามลําดับ (กรม

ประมง, 2547, 2548, 2549) และเมือตลาดมีความตอ้งการเพิมขนึ ทาํใหม้ีการพฒันาเครืองมือประมง

และวิธีจบัให้มีประสิทธิภาพในการจบัสูงขึน โดยในอดีตปลากะตกัส่วนใหญ่ไดจ้ากการทาํประมง

อวนลอ้มปลากะตกัในเวลากลางวนับริเวณอ่าวไทยฝังตะวนัออก เครืองมือประมงสําคัญรองลงมา 

ได้แก่ โป๊ะ อวนรุน และอวนลากคู่ ต่อมามีการใช้แสงไฟล่อและใช้อวนตาถี รวมทังมีการขยาย

แหล่งการจบัออกไปนอกชายฝังทะเลมากขึน ในปัจจุบนัเครืองมือประมงทีสําคญัและจบัปลากะตกั

ไดป้ริมาณมากไดแ้ก่ เครืองมืออวนลอ้มจบั และอวนไดปลากะตกั  

จงัหวดัสงขลาเป็นแหล่งทาํการประมงปลากะตกัทีสาํคญัแหล่งหนึง โดยเฉพาะเรือ

อวนไดปลากะตกั ประเภทอวนครอบปลากะตกั ซึงเมือถึงฤดูลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตช้าวประมง

ในจงัหวดัสงขลาจะเปลียนเครืองมือประมงจากอวนลาก อวนลอยปู เป็นอวนไดปลากะตกั รวมทงั

มีเรือต่างถินไดเ้คลือนยา้ยเรืออวนไดปลากะตกัมาทาํประมงในพืนทีจงัหวดัสงขลาดว้ยเช่นกนั 

(สมศกัดิ, 2541) เป็นเหตุก่อให้เกิดความขดัแยง้เรืองการแย่งชิงทรัพยากรระหวา่งเครืองมือประมง

ขึน ทงัระหวา่งเรืออวนไดปลากะตกักบัเรือประมงอวนลากขนาดเลก็ และระหวา่งเรืออวนไดปลา

กะตกักบัเรือประมงพืนบา้น โดยชาวประมงพืนบา้นอา้งวา่การทาํประมงปลากะตกัโดยใชแ้สงไฟ

ล่อไดท้าํลายทรัพยากรสัตวน์าํอยา่งรุนแรง ทาํให้ชาวประมงพืนบา้นจบัสัตวน์าํไดล้ดลง ผลของ

ความขดัแยง้ไดข้ยายตวัจนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ จนตอ้งนาํปัญหาเขา้สู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ผลสรุปของการแกไ้ขปัญหาโดยคณะกรรมการพหุภาคี

จงัหวดัสงขลาซึงมีมติเมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2543 ใหมี้การกาํหนดเขตพืนทีทาํการประมงปลา

กะตกัขึน โดยอนุญาตให้เรืออวนครอบ  อวนชอ้น หรืออวนยกปลากะตกัทีมีความยาวเรือไมเ่กิน 14 

เมตร ทาํการประมงไดใ้นเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล  ส่วนเรืออวนครอบ  อวนชอ้น หรืออวน

ยกปลากะตกัทีมีความยาวเรือมากกวา่  14 เมตร ใหท้าํการประมงไดใ้นเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์

ทะเลขึนไป   
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การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาการแพร่กระจายขนาดความยาวของปลากะตกัจากเรือ

อวนครอบปลากะตกัทีทาํการประมงในเขตพืนทีดงักล่าว เพือนาํขอ้มูลทีไดม้าใช้เป็นขอ้มูลพืนฐาน

ประกอบการพิจารณาในการจดัการทรัพยากรปลากะตกัในจงัหวดัสงขลาใหด้ียิงขนึต่อไปในอนาคต 

      

วัตถุประสงค์ 

 

1. ศึกษาขนาดความยาวลาํตวัเฉลียของปลากะตกั 

2. ศึกษาการแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัของปลากะตกั 

 

วิธีดําเนินการ 

 

1. พืนทีดําเนินการ 

 พืนทีในเขตจงัหวดัสงขลา โดยแบ่งเขตเก็บขอ้มูล 2 เขต คือ ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล 

และระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป 

 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 

 เดือนเมษายน - กนัยายน 2545 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ออกสํารวจและรวบรวมขอ้มูลจากเรืออวนครอบปลากะตกัเป็นประจาํทุกเดือน โดยใชเ้รือ

สาํรวจประมง 9 แล่นเขา้เทียบเรืออวนครอบปลากะตกัและสุ่มเก็บตวัอยา่งปลากะตกัขณะทีเรืออวน

ครอบปลากะตกัทาํการประมงในทะเล โดยเก็บตวัอยา่งเขตละ 15 ลาํต่อเดือน ทาํการแยกชนิดปลา

กะตกั ตรวจวดัความยาวลาํตวัลงในกระดาษฟอร์มวดัความยาว ชงันาํหนกั  

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หาค่าความยาวลาํตวัเฉลียของปลากะตกัแต่ละชนิดโดยใชสู้ตร  

 

                                               =  

 

 

เมือ                                         =  ความยาวลาํตวัเฉลีย (ซม.) 
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                                       =  ค่ากึงกลางอนัตรภาคชนัที i  

                                               = ความถีของอนัตรภาคชนัที i   

                                n             = จาํนวนอตัรภาคชนั 

 

ผลการศึกษา 

 

1. ความยาวลาํตัวเฉลียของปลากะตัก 

ผลการศึกษาพบวา่ปลากะตกัแต่ละชนิดจากเรืออวนครอบปลากะตกัทีทาํประมงในเขต

ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล มีขนาดลาํตวัเฉลียเลก็กวา่ปลากะตกัทีพบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมล์

ทะเลขึนไป (ตารางที 1) 

โดยในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล พบวา่ปลากะตกัชนิด Encrasicholina devisi มี

ความยาวอยูใ่นช่วง 3.00 - 9.25 ซม. ความยาวเฉลีย 5.01 ± 0.56 ซม. ชนิด E. heteroloba มีความยาว

อยูใ่นช่วง 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 มีความยาวอยูใ่นช่วง 6.00 - 11.75 

ซม. ความยาวเฉลีย 8.98 ± 0.96 ซม.  

ส่วนในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป พบวา่ปลากะตกัชนิด E. devisi มีความยาว

อยูใ่นช่วง 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 มีความยาวอยูใ่นช่วง 3.25 - 8.75 

ซม. ความยาวเฉลีย 5.78 ± 0.80 ซม. ชนิด S. indicus มีความยาวอยูใ่นช่วง 9.75 - 12.50 ซม. ความยาว

เฉลีย 9.52 ± 2.56 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวอยูใ่นช่วง 8.25 - 10.50 ซม. ความยาวเฉลีย 9.35 

± 0.72 ซม.   
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if
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ตารางที 1 ขนาดความยาวลาํตวัของปลากะตกัจากเรืออวนครอบปลากะตกัในจงัหวดัสงขลา 

                 ระหวา่งเดือนเมษายน - กนัยายน 2545 

ชนิด 

ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมล์ทะเล  ระยะห่างฝัง 15 ไมล์ทะเลขึนไป 

จํานวน 

(ตัว) 

พิสัย 

(ซม.) 

ค่าเฉลยี 

(ซม.) 

ค่า

เบียงเบน

มาตรฐาน 

(ซม.) 

 
จํานวน 

(ตัว) 

พิสัย 

(ซม.) 

ค่าเฉลีย 

(ซม.) 

ค่า

เบียงเบน

มาตรฐาน 

(ซม.) 

Encrasicholina devisi 2,626 3.00-9.25 5.01 0.56  3,641 3.00-8.75 5.35 0.65 

E. heteroloba 2,500 2.50-9.25 5.83 0.89  4,667 3.25-9.50 5.86 0.98 

E. punctifer 7 3.50-4.75 4.20 0.35  4,615 3.25-8.75 5.78 0.80 

Stolephorus chinensis 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 

 

2. การแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตัวของปลากะตัก  

 

2.1 การแพร่กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักรายเดือน 

เมือพิจารณาการแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัของปลากะตกัรายเดือน พบว่าส่วน

ใหญ่ปลากะตกัชนิดเดียวกนัจะมีแนวโนม้ของการแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัสอดคลอ้งกนัทงั

สองเขต โดยพบว่าปลากะตกัชนิด Encrasicholina devisi มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 

คือ 6.13 และ 6.31 ซม. ในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 และ 15 ไมลท์ะเลขึนไป ตามลาํดบั มีความยาวเฉลีย

ตาํสุดในเดือนสิงหาคม คือ 4.80 และ 4.74 ซม. ในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 และ 15 ไมลท์ะเลขึนไป 

ตามลาํดบั ชนิด E. heteroloba มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนเมษายน คือ 6.85 และ 7.40 ซม. ในเขต

ระยะห่างฝัง 5 - 12 และ 15 ไมลท์ะเลขึนไป ตามลาํดบั มีความยาวเฉลียตาํสุดในเดือนสิงหาคม คือ 

4.63 และ 4.73 ซม. ในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 และ 15 ไมลท์ะเลขึนไป ตามลาํดบั ชนิด E. punctifer ที

พบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนเมษายน คือ 6.72 ซม. และ

ตาํสุดในเดือนสิงหาคม คือ 4.70 ซม. ชนิด Stolephorus indicus ทีพบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเล

ขึนไป มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม คือ 11.63 ซม. และตาํสุดในเดือน

กนัยายน คือ 6.19 ซม. และชนิด S. waitei ทีพบในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล มีความยาวเฉลีย

สูงสุดในเดือนพฤษภาคม คือ 9.26 ซม. และตาํสุดในเดือนกนัยายน คือ 7.07 ซม. ส่วนทีพบในเขต

ระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป มีความยาวเฉลียสูงสุดในเดือนมิถุนายน คือ 10.13 ซม. และตาํสุดใน

เดือนสิงหาคม คือ 8.38 ซม. (ภาพที 1) 
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ภาพที  ขนาดความยาวลาํตวัเฉลียของปลากะตกัจากเรืออวนครอบปลากะตกัระหวา่งเดือนเมษายน –  

 กนัยายน  

 

(ใส่คาํอธิบายแกนy) 
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5-12 ไมลท์ะเล 15 ไมลท์ะเลขึนไป
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5-12 ไมลท์ะเล 15 ไมลท์ะเลขึนไป
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2.2 การแพร่กระจายขนาดความยาวลําตัวของปลากะตักรายเขต 

เมือพิจารณาการแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัของปลากะตกัรายเขต พบวา่ในเขต

ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล ปลากะตกัชนิด E. devisi มีการแพร่กระจายความยาวส่วนใหญ่อยู่

ในช่วง 4.25 - 4.75 ซม. ชนิด E. heteroloba มีการแพร่กระจายความยาวส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4.25 - 

5.75 ซม. ชนิด S. chinensis มีการแพร่กระจายความยาวส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6.50 - 7.00 ซม. และชนิด 

S. waitei มีการแพร่กระจายความยาวส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 8.50 - 9.50 ซม. ส่วนในเขตระยะห่างฝัง 15 

ไมลท์ะเลขึนไป พบปลากะตกัชนิด E. devisi  มีการแพร่กระจายความยาวส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 5.25 - 

5.75 ซม. ชนิด E. heteroloba มีการแพร่กระจายความยาวส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 5.25 - 5.75 ซม. ชนิด E. 

punctifer มีการแพร่กระจายความยาวส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 6.25 - 6.75 ซม. และชนิด S. waitei มีการ

แพร่กระจายความยาวส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 9.25 - 9.75 ซม. (ภาพที 2) 
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ภาพที   การแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัของปลากะตกัจากเรืออวนครอบปลากะตกั 

 ในแต่ละเขตระหวา่งเดือนเมษายน - กนัยายน  
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สรุปผลการศึกษา 

 

1. ความยาวลาํตวัเฉลียของปลากะตกัในเขตระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล พบวา่ปลา

กะตกัชนิด 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. ชนิด Stolephorus 

chinensis มีความยาวเฉลีย 7.12 ± 1.63 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวเฉลีย 8.98 ± 0.96 ซม. ส่วน

ในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป พบวา่ชนิด E. devisi มีความยาวเฉลีย 5.35 ± 0.65 ซม. ชนิด E. 

heteroloba มีความยาวเฉลีย 5.86 ± 0.98 ซม. ชนิด E. punctifer มีความยาวเฉลีย 5.78 ± 0.80 ซม. ชนิด 

S. indicus มีความยาวเฉลีย 9.52 ± 2.56 ซม. และชนิด S. waitei มีความยาวเฉลีย 9.35 ± 0.72 ซม.  

 2. การแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัของปลากะตกั พบวา่มีขนาดความยาวลาํตวั

เฉลียสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม และมีขนาดความยาวลาํตวัเฉลียตาํสุดในเดือนสิงหาคม

และกนัยายนในทงัสองเขต การแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัของปลากะตกัรายเขต พบวา่ในเขต

ระยะห่างฝัง 5 - 12 ไมลท์ะเล มีการแพร่กระจายขนาดความยาวลาํตวัส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงขนาดเลก็

กว่าปลากะตกัทีพบในเขตระยะห่างฝัง 15 ไมลท์ะเลขึนไป 

 

ปัญหาอุปสรรค 

 

ขอ้มูลความยาวขนาดลาํตวัของปลากะตกัแต่ละชนิดทีรวบรวมไดใ้นระยะเวลาทีทาํการ

วิจยัไม่สมบูรณ์พอทีจะนาํไปวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยาประมง  เนืองจากเรืออวนครอบ

ปลากะตกัในจงัหวดัสงขลาออกทาํการประมงเฉพาะช่วงลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ท่านัน  

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กรมประมง. 7. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 5. เอกสารฉบบัที 30/2547. ศูนย์

สารสนเทศ, กรมประมง. 91 หนา้.  

กรมประมง. 8. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 6. เอกสารฉบบัที 6/2548. ศูนย์

สารสนเทศ, กรมประมง. 91 หนา้.  

กรมประมง. 2549. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 7. เอกสารฉบบัที 4/2549. ศูนย์

สารสนเทศ, กรมประมง. 85 หนา้.  

ทศพร วงศ์รัตน์. . วิธีวิเคราะห์ปลากะตกัสกุล Stolephorus (Pisces: Engraulidae) ในเขตอินโด-        

แปซิฟิก. วรสารวิจยัวิทยาศาสตร์ 10(1): 46 หนา้.   
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สมศกัดิ ปราโมกขชุ์ติมา. 2541. การจดัการทรัพยากรปลากะตกัในพืนทีจงัหวดัสงขลา. เอกสาร

เผยแพร่ฉบบัที 11/2541. สาํนกัผูต้รวจราชการกรม. กรมประมง. 42 หนา้. 
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รหัสทะเบียนวิจยั 45140645001008 

 

คุณภาพนําในเขตทะเลชายฝัง 3 กโิลเมตร ในแหล่งประมงเคยบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

ณรงค์ศักดิ คงชัย*  สมชาย วิบุญพันธ์  ทรงฤทธิ โชติธรรมโม  และ สุภาพร ชมภูวรณ์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

บทคัดย่อ 

 

การสาํรวจคุณภาพนาํในเขตทะเลชายฝัง 3 กิโลเมตร ในแหล่งประมงเคยบริเวณอา่วไทย

ตอนล่าง จาํนวน 28 สถานี ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงกนัยายน ปี 2545 แบ่งเป็นเขตสํารวจ 4 เขต 

ระยะห่างฝัง 250 เมตร ระยะห่างฝัง 1,000 เมตร ระยะห่างฝัง 2,000 เมตร และระยะห่างฝัง 3,000 เมตร 

ผลการสาํรวจพบว่า ความลึกนาํมีค่าอยู่ในช่วง 0.8-16.0 เมตร ความโปร่งแสงมีค่าอยูใ่นช่วง 0.8-16.0 

เมตร อุณหภูมินาํมีค่าอยูใ่นช่วง 27.20-33.40 องศาเซลเซียส ความเคม็มีค่าอยูใ่นช่วง 23.50-33.90 ส่วน

ต่อพนัส่วน ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยูใ่นช่วง 8.00-8.48 ออกซิเจนทลีะลายในนาํมีค่าอยู่ในช่วง 3.77-8.65 

มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทงัหมดมีค่าอยูใ่นช่วง 11.0-194.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนาํ

มีค่าอยูใ่นช่วง -729.8 เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรทมี์ค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.010 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไนเตรทมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.020 

มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.028 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

คําสําคัญ : คุณภาพนาํ  อ่าวไทยตอนล่าง 

*ผูรั้บผิดชอบ : 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 ND-

0.020 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 

 

กุง้เคยเป็นสัตวน์าํขนาดเลก็ มีวงจรชีวิตสัน แต่มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจชนิดหนึงต่อ

ชาวประมงพนืบา้น ปัจจุบนับริเวณอา่วไทยตอนล่าง มีการทาํประมงเคยทงัจากการประมงพาณิชยแ์ละ

การประมงพนืบา้น ซึงมกัมีแหล่งทาํการประมงเดียวกนั และการทาํการประมงเคยจะอยูใ่นเขตชายฝัง 

3 กิโลเมตร ซึงแนวชายฝัง 3 กิโลเมตร เป็นแหล่งวางไข่ แหล่งของอาหารสัตวน์าํ และแหล่งเลียงตวั

อ่อนของสัตวน์าํ ซึงการทาํประมงเคยจากชาวประมงพืนบา้น และประมงพาณิชยด์งักล่าวอาจ

ก่อใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้มทางทะเลทีเปลียนไปซึงอาจกระทบต่อแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร และแหล่ง

เลียงตวัอ่อนของสัตวน์าํ ปัจจยัสิงแวดลอ้มก็เป็นปัจจยัหนึงทีสําคญัทีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของ

แหล่งนาํ แหล่งวางไข่ แหล่งเลียงตวัอ่อน และทรัพยากรสัตวน์าํ ทีมีประโยชน์ต่อการประเมินศกัยภาพ

ผลผลิตทางการประมง จากการสาํรวจเอกสารพบว่า ขอ้มูลคุณสมบติันาํทะเลในบริเวณอ่าวไทย

ตอนล่างตงัแต่ จ. นครศรีธรรมราชถึง จ.นราธิวาส ชายฝังจุดทีมีการเพาะเลียงสัตวน์าํชายฝังมาก เช่น 

อ่าวนครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา ชายฝัง จ.สงขลา  และอ่าวปัตตานีคุณภาพนาํโดยทวัไปใน

บริเวณนอกฝังยงัคงอยูใ่นเกณฑป์กติและมีการเปลียนแปลงตามฤดูกาลซึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม

ค่อนขา้งสูง ส่วนใกลฝั้งการเปลียนแปลงคุณภาพนาํโดยเฉพาะความเคม็ อุณหภูมิ และปริมาณตะกอน

แขวนลอย ขึนกบัปริมาณนาํฝนในแต่ละฤดูกาลเป็นสาํคญั (ณรงคศ์กัดิ และวิชาญ, 2540)  นอกจากนี

ผลผลิตขนัตน้และสารอาหารบริเวณใกลฝั้ง  จะมีค่าค่อนขา้งสูงกวา่นอกฝังค่อนขา้งมากเนืองจาก

ไดรั้บอิทธิพลจากนาํทิงจากการเพาะเลียงกุง้ทะเล (วลีรัตน์ และคณะ, 2538) ซึงบ่งชีวา่บริเวณชายฝัง 3 

กิโลเมตรมีความอุดมสมบูรณ์สูงหากสิงแวดลอ้มเกิดผลกระทบจากกิจกรรมดงักล่าวก็จะเกิด

ผลกระทบต่อแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร และแหล่งเลียงตวัอ่อนของสัตวน์าํบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

ซึงผลทีไดจ้ากการศึกษาในครังนีเป็นพนืฐานในการจดัการทรัพยากร การกาํหนดแนวเขต เพือการ

อนุรักษท์รัพยากรเคยและการใชป้ระโยชน์อยา่งยงัยนื 
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วัตถุประสงค์ 

 

ศึกษาคุณภาพนาํเขตชายฝัง 3 กิโลเมตร ในแหล่งประมงเคยบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

วิธดีําเนินการ 

. พืนทีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ 

เก็บขอ้มูลคุณภาพนาํ และตวัอยา่งนาํ บริเวณชายฝังเขต  กิโลเมตร ในแหล่งประมงเคย

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตงัแต่จงัหวดันครศรีธรรมราชถึงจงัหวดันราธิวาส จาํนวน  สถานี (ภาพที 

) ปฏิบติังานโดยเช่าเหมาเรือประมงพืนบา้น มีระยะปฏิบติังาน  เทียวเรือ ตงัแต่เดือนมกราคม ถึง

เดือนกนัยายน ในปี 2545 โดยศึกษาเป็นระยะห่างฝังดงันี 

ห่างฝัง  เมตร มีจาํนวน  สถานี คือ A1 B1 C1 D1 E1 F1 และ G1 

ห่างฝัง ,  เมตร มีจาํนวน  สถานี คือ A2 B2 C2 D2 E2 F2 และ G2 

ห่างฝัง ,  เมตร มีจาํนวน  สถานี คือ A3 B3 C3 D3 E3 F3 และ G3 

ห่างฝัง ,  เมตร มีจาํนวน  สถานี คือ A4 B4 C4 D4 E4 F4 และ G4 

 
ภาพที 1  สถานีเก็บตวัอยา่งคุณภาพนาํในแหล่งประมงเคย บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 
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.  การเกบ็ข้อมูล 

 

 เก็บตวัอยา่งนาํ โดยใชก้ระบอกเก็บนาํ (water sampler) ใส่ขวดพลาสติกขนาด  ลิตร 

แช่เยน็ในภาชนะบรรจุนาํแข็งรักษาระดบัอุณหภูมิประมาณ  องศาเซลเซียส แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า

สารแขวนลอยทงัหมด (total suspended solids) และค่าปริมาณธาตุอาหารในนาํ (nutrient) ทีศูนยว์ิจยั

และพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลา ขณะเก็บตวัอยา่งนาํไดท้าํการวดัค่าดชันี

คุณภาพนาํอืนๆในภาคสนามดว้ยไดแ้ก่ วดัปริมาณออกซิเจนละลายนาํ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

(mg/l) และวดัค่าอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (oC) โดยใชเ้ครืองวดัออกซิเจนละลายนาํ ตราอกัษร 

YSI model 58 วดัค่าความเค็ม มีหน่วยเป็นส่วนต่อพนัส่วน (ppt) โดยใชเ้ครืองวดัความเคม็ ตราอกัษร 

YSI model 30 ที วดัค่าความเร็วกระแสนาํ มีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใชเ้ครืองวดั

กระแสนาํตราอกัษร Sensordata a.s model MDO. SD – 30 วดัความลึกโดยใชเ้ครืองหยงันาํทีแสดง

ความลึกหน่วยเป็นเมตร (m) และวดัความโปร่งแสง โดยใชแ้ผน่ขาวดาํเส้นผ่านศูนยก์ลาง  

เซนติเมตร หน่วยเป็นเมตร (m) 

 

. การวิเคราะห์ตัวอย่าง  

 

.  สารแขวนลอยทงัหมด (TSS) หน่วยวดัเป็นมิลลิกรมัต่อลิตร (mg/l)  นาํตวัอยา่งนาํ

มากรองดว้ยกระดาษกรองใยแกว้ GF/C ขนาดตากรอง .  ไมโครเมตร นาํไปอบทีอุณหภูมิ 100-120 

องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชวัโมง นาํกระดาษกรองทีอบมาชงันาํหนกัหาสารแขวนลอยทีคา้งบน

กระดาษกรอง โดยวธีิการของ APHA, AWWA and WPCF (1980)  

.  ปริมาณธาตุอาหาร นาํตัวอย่างนาํทีผ่านการกรองแลว้แช่แข็งจากภาคสนามนาํมา

วิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ใชวิ้ธี cadmium reduction ปริมาณไนเตรทใช้วธีิ colorimetric ปริมาณ

แอมโมเนียใชว้ธีิ phenol-hypochlorite และปริมาณฟอสเฟตใชวิ้ธี ascorbic โดยใชวิ้ธีการของ 

Strickland and Parsons (1972) 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของคุณภาพนาํในแต่ละพารามิเตอร์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (nonparametric test) เพือ

วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพนาํในแต่ละสถานี เดือน และระยะห่างฝัง โดยใชส้ถิติทดสอบของ 

Kruskal-Wallis H Test ทีระดบันยัสาํคญั .  
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ผลการศึกษา 

 

ผลการสาํรวจคุณภาพนาํบริเวณชายฝัง 3 กิโลเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํนวน 28 

สถานี ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงกนัยายน ปี 2545 

ความลึกพบวา่มีระดบัความลึกอยูร่ะหวา่ง . - .  เมตร ความลึกโดยเฉลียเท่ากบั .  

เมตร± .  เมตร มีความลึกสูงสุดทีสถานีห่างฝัง ,  เมตร บริเวณหาดชลาทศัน์ จงัหวดันราธิวาส 

(สถานี A4) และตาํสุดทีสถานีห่างฝัง  เมตร บริเวณบา้นรูสะมิแล จงัหวดัปัตตานี (สถานี C1) ดงั

แสดงตารางผนวกที 1 ค่าความลึกจะเพิมระดบัมากขึนเรือยๆเมือห่างฝังออกไป ความลึกของนาํใน

สถานีและระยะห่างฝังทีศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ความลึกไม่มีความแตกต่างกนั

ในแต่ละเดือน 

ความโปร่งแสง มีค่าอยู่ระหว่าง . - .  เมตร โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมตร± .  เมตร 

สถานีทีนาํมีความโปร่งแสงนอ้ยทีสุดคือสถานีห่างฝัง  เมตร บริเวณบา้นรูสะมิแล จงัหวดัปัตตานี 

(สถานี C1) โดยมีค่าเท่ากบั .  เมตร ในเดือนเมษายน ส่วนสถานีทีมีความโปร่งแสงมากทีสุดคือ

สถานีห่างฝัง ,  เมตร บริเวณหาดชลาทศัน์ จงัหวดันราธิวาส (สถานี A4) ซึงวดัได ้ .  เมตร ใน

เดือนมิถุนายน (ตารางผนวกที 2) ความโปร่งแสงของนาํในแตล่ะสถานี ในแต่ละระยะห่างฝัง และใน

แต่ละเดือนทีศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

อุณหภูมิ มีค่าอยู่ระหวา่ง . - .  องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั . ± .  

องศาเซลเซียส สถานีทีนาํมีอุณหภูมินอ้ยทีสุดคือสถานีห่างฝัง 2,000 เมตร บริเวณบริเวณหาดชลาทศัน์ 

จงัหวดันราธิวาส (สถานี A3) โดยมีค่าเท่ากบั 27.20 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม ส่วนสถานีทีมี

ความโปร่งแสงมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง  เมตร บริเวณบา้นท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(สถานี G1) ซึงวดัได ้33.40 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม (ตารางผนวกที 3) อุณหภูมิของนาํใน

แต่ละสถานี และในแตล่ะระยะห่างฝังไม่มีความแตกต่าง แต่ตรงกนัขา้มอุณหภูมิของนําในแตล่ะเดือน

ทีศึกษามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั  

ความเคม็มี ค่าอยูร่ะหว่าง . - .  ส่วนในพนัส่วน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั . ± 

0.99 ส่วนในพนัส่วน สถานีทีนาํมีความเค็มนอ้ยทีสุดคือสถานีห่างฝัง  เมตร บริเวณบริเวณบา้นรู

สะมิแล จงัหวดัปัตตานี (สถานี C3) โดยมีค่าเท่ากบั .  ส่วนในพนัส่วนในเดือนพฤษภาคม ส่วน

สถานีทีมีความเคม็มากทีสุดคือสถานีห่างฝัง  เมตร บริเวณบา้นหนา้ศาล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(สถานี F1) ซึงวดัได ้ 33.90 ส่วนในพนัส่วนในเดือนสิงหาคม (ตารางผนวกที 4) ความเคม็ของนาํใน

แต่ละสถานี และในแต่ละเดือนทีศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ตรงกนัขา้มความเค็ม

ของนาํในแตล่ะระยะห่างฝังไม่มีความแตกต่างกนั  

ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยูร่ะหวา่ง . - .  โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั . ± .  สถานีทีนาํ

มีความเป็นกรด-ด่างนอ้ยทีสุดคือสถานีห่างฝัง  เมตร บริเวณบริเวณบา้นนาทบั จงัหวดัสงขลา 
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(สถานี D1) โดยมีค่าเท่ากบั .  ในเดือนมีนาคม ส่วนสถานีทีมีความเป็นกรด-ด่างมากทีสุดคือสถานี

ห่างฝัง  เมตร บริเวณบา้นรูสะมิแล จงัหวดัปัตตานี (สถานี C1) ซึงวดัได ้ 8.48 ในเดือนกนัยายน 

(ตารางผนวกที 5) ความเป็นกรด-ด่างของนาํในแต่ละสถานี และในแตล่ะระยะห่างฝังทีศึกษาไมม่ี

ความแตกต่างกนั แต่ตรงกนัขา้มความเป็นกรด-ด่างของนาํในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญั  

ออกซิเจนละลายในนาํ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 3.77-8.65 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

5.90±0.60 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนาํมีออกซิเจนละลายนาํนอ้ยทีสุดคือสถานีห่างฝัง  เมตร 

บริเวณบา้นรูสะมิแล จงัหวดัปัตตานี (สถานี C1) โดยมีค่าเท่ากบั .  มิลลิกรัมต่อลิตรในเดือน

มกราคม ส่วนสถานีทีมีออกซิเจนละลายนาํมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง  เมตร บริเวณบา้นรูสะมิแล 

จงัหวดัปัตตานี (สถานี C1) ซึงวดัได ้ .  มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนพฤษภาคม (ตารางผนวกที 6) 

ออกซิเจนละลายนาํในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝังทีศึกษาไมม่ีความแตกต่างกนั แต่ตรงกนั

ขา้มออกซิเจนละลายนาํในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

ปริมาณสารแขวนลอยทงัหมด มีค่าอยู่ระหวา่ง . - .  มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั . ± .  มิลลิกรัมตอ่ลิตร สถานีทีนาํมีปริมาณสารแขวนลอยทงัหมดนอ้ยทีสุดคือ

สถานีห่างฝัง 3,000 เมตร บริเวณบา้นท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี G4) โดยมีค่าเท่ากบั 

11.0 มิลลิกรัมต่อลิตรในเดือนพฤษภาคม ส่วนสถานีทีมีปริมาณสารแขวนลอยทงัหมดมากทีสุดคือ

สถานีห่างฝัง  เมตร บริเวณบา้นรูสะมิแล จงัหวดัปัตตานี (สถานี C1) ซึงวดัได ้ .  มิลลิกรัมตอ่

ลิตร ในเดือนเมษายน (ตารางผนวกที 7) ปริมาณสารแขวนลอยทงัหมดในแต่ละสถานี ในแต่ละ

ระยะห่างฝัง และในแตล่ะเดือนทีศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

ความเร็วกระแสนาํ มีค่าอยู่ระหวา่ง - .  เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

. ± .  เซนติเมตรตอ่วินาที สถานีทีนาํมีความเร็วกระแสนาํนอ้ยทีสุดคือสถานีห่างฝัง 3,000 

เมตร บริเวณบา้นหนา้ศาล จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี F4) โดยมีค่าเท่ากบั 0 เซนติเมตรต่อวินาที 

ในเดือนมีนาคม ส่วนสถานีทีมีความเร็วกระแสนาํมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง ,  เมตร บริเวณบา้น

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี G3) ซึงวดัได ้ 729.8 เซนติเมตรตอ่วินาที ในเดือนสิงหาคม 

(ตารางผนวกที 8) ความเร็วกระแสนาํในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝังทีศึกษาไม่มีความ

แตกต่างกนั แต่ตรงกนัขา้มความเร็วกระแสนาํในแตล่ะเดือนทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

ไนไตรท ์ มีค่าค่อนขา้งตาํและตาํมาก ซึงบางครังตาํกวา่ประสิทธิภาพของเครืองวิเคราะห์

ทีจะตรวจพบได ้ (ND = Non-Detectable) ปริมาณไนไตรทม์ีค่าอยูร่ะหวา่ง ตรวจวดัไม่ได-้ .  

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั . ± .  มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนาํมีปริมาณไนไตรท์

นอ้ยสุดเป็นค่าทีตรวจวดัไม่ไดมี้เกือบทุกสถานี ทุกระยะห่างฝัง และทุกเดือน ส่วนสถานีทีมีปริมาณ

ไนไตรทม์ากทีสุดคือสถานีห่างฝัง ,  เมตร บริเวณบา้นท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี 

G4) ซึงวดัได ้ 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนมกราคม (ตารางผนวกที 9) ปริมาณไนไตรทใ์นแต่ละ
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สถานี และในแต่ละระยะห่างฝังไม่มีความแตกต่างกนั แต่ตรงกนัขา้มปริมาณไนไตรทใ์นแต่ละเดือนที

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั  

ไนเตรท มีค่าค่อนขา้งตาํและตาํมาก ซึงบางครังตาํกวา่ประสิทธิภาพของเครืองวิเคราะห์

ทีจะตรวจพบได ้ปริมาณไนเตรทมีค่าอยูร่ะหวา่ง ตรวจวดัไม่ได-้ .  มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั . ± .  มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนาํมีปริมาณไนเตรทนอ้ยสุดเป็นค่าทีตรวจวดัไม่ไดม้ี

เกือบทุกสถานี ทุกระยะห่างฝัง และทุกเดือน ส่วนสถานีทีมีปริมาณไนเตรทมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง 

 เมตร บริเวณบา้นท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี G1) ซึงวดัได ้0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ในเดือนมกราคม (ตารางผนวกที 10) ปริมาณไนเตรทในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝังไม่มี

ความแตกต่างกนั แต่ตรงกนัขา้มปริมาณไนเตรทในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั  

แอมโมเนีย มีค่าค่อนขา้งตาํและตาํมาก ซึงบางครังตาํกวา่ประสิทธิภาพของเครือง

วิเคราะห์ทีจะตรวจพบได ้ ปริมาณแอมโมเนียมีค่าอยู่ระหวา่ง ตรวจวดัไมไ่ด-้ . 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั . 1±0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนาํมีปริมาณแอมโมเนียนอ้ยสุดเป็นค่าที

ตรวจวดัไม่ไดมี้เกือบทุกสถานี ทุกระยะห่างฝัง และทุกเดือน ส่วนสถานีทีมีปริมาณแอมโมเนียมาก

ทีสุดคือสถานีห่างฝัง 2,000 เมตร บริเวณบา้นหนา้ศาล จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี F3) ซึงวดัได ้

0.020 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ในเดือนมีนาคม (ตารางผนวกที 11) ปริมาณแอมโมเนียในแต่ละสถานี และใน

แต่ละระยะห่างฝังไม่มีความแตกต่างกนั แต่ตรงกนัขา้มปริมาณแอมโมเนียในแต่ละเดือนทีมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั  

ฟอสเฟตมีค่าค่อนขา้งตาํและตาํมาก ซึงบางครังตาํกวา่ประสิทธิภาพของเครืองวิเคราะห์

ทีจะตรวจพบได ้ปริมาณฟอสเฟตมีค่าอยูร่ะหว่าง ตรวจวดัไม่ได-้ .  มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั . ± . 0  มิลลิกรัมต่อลิตร สถานีทีนาํมีปริมาณฟอสเฟตนอ้ยสุดเป็นค่าทีตรวจวดัไม่ไดม้ี

เกือบทุกสถานี ทุกระยะห่างฝัง และทุกเดือน ส่วนสถานีทีมีปริมาณฟอสเฟตมากทีสุดคือสถานีห่างฝัง 

1,000 เมตร บริเวณหาดชลาทศัน์ จงัหวดันราธิวาส (สถานี A2) ซึงวดัได ้ 0.028 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ใน

เดือนพฤษภาคม (ตารางผนวกที 12) ปริมาณฟอสเฟตในแต่ละสถานี และในแต่ละระยะห่างฝัง ไม่มี

ความแตกต่างกนั แต่ตรงกนัขา้มปริมาณฟอสเฟตในแต่ละเดือนทีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั  

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 

คุณภาพนาํทางกายภาพและเคมีทงั  ปัจจยั คือ ความลึก ความโปร่งแสง ความเคม็ 

อุณหภูมิ ความเคม็ ความเป็นกรดเป็นด่าง ออกซิเจนละลายนาํ สารแขวนลอยทงัหมด และความเร็ว

กระแสนาํ มีค่าอยูใ่นเกณฑป์กติทวัไปเมือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพนาํทะเลทีกาํหนดโดย

สาํนกังานคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ (สํานกังานสิงแวดลอ้มภาคที , ) คุณภาพนาํชายฝัง

ทะเลตงัแต่จงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส เมือทดสอบค่าความแตกตา่งทาง
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สถิติของคุณภาพนาํบริเวณทีศึกษาปรากฏว่า ค่าอุณหภมูิ ความเคม็ ความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอย

ทงัหมด และความเร็วกระแสนาํ ไนไตรท ์ ไนเตรท แอมโมเนีย และฟอสเฟต ไม่มีความแตกต่างกนั 

(P>0.05) ในเชิงพนืที แตจ่ะมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั (P<0.05) ในแต่ละเดือนทีสํารวจ และ

ค่าความโปร่งแสงจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) ทงัเชิงพนืที และแต่ละเดือนที 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณรงคศ์กัดิ และวิชาญ ( ) พบว่าการเปลียนแปลงคุณภาพนาํบริเวณ

อ่าวไทยตอนล่างโดยเฉพาะอุณหภูมิ ความเคม็ และสารแขวนลอยทงัหมดขึนอยู่กบัปริมาณนาํฝนและ

การไหลเวียนของนาํในแต่ละเดือนเป็นสาํคญั ส่วนระยะห่างฝังค่าของความโปร่งแสง และปริมาณ

สารแขวนลอยทงัหมด มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั แสดงใหเ้ห็นว่าคุณภาพนาํส่วนใหญ่ระยะห่าง

ฝังในแนว 3 กิโลเมตรไม่มีความแตกต่างกนัไม่มีผลต่อแหล่งประมงเคยและสิงแวดลอ้ม แต่ความ

โปร่งแสงและสารแขวนลอยจะขึนอยูก่บัความลึกเป็นสําคญัใกลฝั้งจะมีตะกอนแขวนลอยมากกวา่ 

และค่าโปร่งแสงนอ้ยกว่ากนั 

ปริมาณสารอาหารทีอยูใ่นรูปของไนไตรท ์ ไนเตรท แอมโมเนีย และฟอสเฟต มีค่า

ผนัแปรนอ้ยมากมีค่าอยู่ระหว่าง ND–0.010 mg/l   ND–0.065 mg/l   ND–0.020 mg/l   และ ND–0.028 

mg/l ตามลาํดบั มีค่าเฉลีย เมือเปรียบเทียบจากการศึกษาของ ณรงคศ์กัดิ และคณะ (2546) บริเวณ

ชายฝังจงัหวดัสงขลามีปริมาณไนไตรท ์ไนเตรท แอมโมเนีย และฟอสเฟต มีค่าอยูร่ะหว่าง ND–0.009 

mg/l   ND–0.039 mg/l   ND–0.063 mg/l   และ ND–0.346 mg/l ซึงมีค่าไนไตรท ์และไนเตรทมีค่าที

ใกลเ้คียงกนั แต่ปริมาณแอมโมเนีย และปริมาณฟอสเฟตบริเวณชายฝังจงัหวดัสงขลามีแนวโนม้สูง

กว่า ชายฝังจงัหวดัปัตตานี สาเหตุมาจากกิจกรรมการเพาะเลียงสัตวน์าํ นาํทิงจากแหล่งชุมชน และ

โรงงานอุตสาหกรรม บริเวณทะเลสาบสงขลาทีมีพนืทีรบันาํเหล่านนัและถ่ายเทลงสู่ทะเลบริเวณ

ชายฝัง ทาํใหค้่าแอมโมเนียและฟอสเฟตมีค่าสูงกวา่ชายฝังทวัไป 
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รหัสทะเบียนวิจยั   
 

การประมงปลากะตักในพนืทีจังหวดัสงขลา 

 

อาํนวย  คงพรหม*  ภัคจุฑา  เขมากรณ์   วิรัตน  สนิทมัจโร   กงิกาญจน์  วิบุญพนัธ์  

 และ สมใจ  เวชประสิทธิ 

 

 ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

บทคัดย่อ 

 

ศึกษาการทาํการประมงปลากะตกัในพืนทีจงัหวดัสงขลา โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเรือ

อวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก (ความยาวเรือไม่เกิน 14  เมตร) และเรืออวนครอบปลากะตักขนาด

ใหญ่ (ความยาวเรือมากกว่า 14  เมตร) ทีทาํการประมงในพืนทีจังหวดัสงขลา  ณ บริเวณท่าเทียบ

เรือประมงในเขตจงัหวดัสงขลา และบริเวณแหล่งทาํการประมง ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน  

2545  พบเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดเล็ก มีความยาวเรืออยู่ในช่วง . - .  เมตร ใชไ้ดนาโม  ลูก 

ขนาด  -  กิโลวตัต์ มีหลอดไฟสําหรับล่อสัตวน์ํา -  ดวง  ไฟสปอตไลต์ 4-10 ดวง กาํลงัส่อง

สว่างดวงละ  วตัต์ เนืออวนเป็นชนิดไม่มีปมมีขนาดช่องตา . - .  มิลลิเมตร ความกวา้งอวนอยู่

ระหว่าง 8-14 เมตร ความยาวอวนยาวกว่าความกวา้ง 3-4  เมตร ความลึก 15-32 เมตร ออกทําการ

ประมงระยะห่างฝัง 3-  ไมล์ทะเล  ความลึกนํา -  เมตร  มีอัตราการจบัเฉลียตลอดปีเท่ากับ 

289.51 กก./ลาํ/วนั ประกอบดว้ยวงศ์ปลากะตกัสูงสุดร้อยละ 83.08 ของสัตวน์าํทงัหมด โดยพบว่ามี

สัดส่วนของวงศป์ลากะตกัในผลจบัแต่ละเดือนมีค่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 75.01-90.90  

 ส่วนเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดใหญ่ มีความยาวเรืออยู่ในช่วง . - .  เมตร ใช้

ไดนาโม  ลูก  ขนาด -  กิโลวตัต ์ มีหลอดไฟสําหรับล่อสัตวน์าํ -  ดวง ไฟสปอตไลต์ 6-12  

ดวง กาํลงัส่องสว่างดวงละ  วตัต ์เนืออวนเป็นชนิดไม่มีปมมีขนาดช่องตา . - .  มิลลิเมตร ความ

กวา้งอวนอยู่ระหว่าง 13-17 เมตร ความยาวอวนยาวกว่าความกวา้ง 4-5  เมตร ความลึก 24-38 เมตร 

ออกทาํการประมงระยะห่างฝังเกิน  ไมลท์ะเล  ความลึกนาํ -  เมตร  มีอตัราการจบัเฉลียตลอดปี

เท่ากบั 930.43 กก./ลาํ/วนั  ผลจบัประกอบดว้ยวงศ์ปลากะตกัสูงสุดร้อยละ 86.56 ของสัตวน์าํทงัหมด 

โดยพบวา่มีสัดส่วนของวงศป์ลากะตกัในผลจบัแต่ละเดือนมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 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 75.01-

90.90%.  

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 
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คํานํา 

 

ปลากะตกั (anchovy) มีชือวิทยาศาสตร์จดัอยูใ่นสกุล Stolephorus มีชือทอ้งถินคือ ไส้ตนั 

จิงจงั มะลิ ยู่เกีย หัวอ่อน เก๋ย ฯลฯ สําหรับจงัหวดัทางภาคใตนิ้ยมเรียกว่า ปลาจิงจงั (ไพโรจน์, 2533) 

ปลากะตกัเป็นปลาผิวนาํขนาดเล็ก แพร่กระจายอยู่ทวัไปตามแนวชายฝังของอ่าวไทยตงัแต่บริเวณอ่าว

ไทยฝังตะวนัออกจรดชายแดนประเทศกมัพูชา บริเวณกน้อ่าวไทยตงัแต่ จงัหวดัชลบุรี ถึง จ. เพชรบุรี 

และบริเวณชายฝังของอ่าวไทยฝังตะวนัตกจรดชายแดนประเทศมาเลเซีย ในอ่าวไทยพบ 10 ชนิด ชนิด

ทีพบมากทีสุดคือปลากะตกัหัวแหลม (Stolephorus heterolobus) ประมาณ 86.8 เปอร์เซ็นต์ ของปลา

กะตกัทีจบัไดท้งัหมด (กรมประมง, 2536) ปลากะตกัมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจการประมงเป็นอย่าง

มาก จากสถิติผลจบัปลากะตกัในอ่าวไทยพบวา่ในช่วงปี 2540-2543 มีผลจบัเฉลียเท่ากบั 114,783 ตนั 

คิดเป็นมูลค่าเฉลียประมาณ 534 ลา้นบาท (กรมประมง, 2543-2546)  

สําหรับจงัหวดัสงขลามีการทาํการประมงปลากะตกัมาตงัแต่อดีต ชาวประมงจะจบัปลา

ดว้ยเรือลอ้มจบัพืนบา้นขนาดเล็กโดยการแล่นเรือตระเวนหาฝูงปลาบริเวณชายฝังในเวลากลางวนั เมือ

พบก็จะทาํการประมงโดยวิธีปล่อยอวนลอ้มฝงูปลา แลว้ใชค้นดาํลงไปกลดัขอปิดดา้นล่างของผืนอวน 

แต่ผลจบัปลากะตกัในแต่ละปียงัมีนอ้ย ปลากะตกัทีจบัไดส่้วนใหญจ่ะนาํมาทาํนาํบูดู ดองเค็ม (จิงจงั) 

และนาํปลา เมือความตอ้งการปลากะตกัของตลาดมีเพิมขึน เนืองจากมีการส่งออกนาํปลา ปลากะตกั

แห้ง และปลากะตกัตม้-ตากแห้ง ไปยงัต่างประเทศเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ใตห้วนั ฮ่องกง และญีปุ่ น 

บริเวณจงัหวดัสงขลาซึงมีปลากะตกัชุกชุมและอยู่ใกลป้ระเทศส่งออก จึงมีการยา้ยแหล่งจบัของเรือ

ปลากะตักต่างถินมาทําการประมงปลากะตักในพืนทีจังหวดัสงขลา และมีเรือท้องถินบางส่วน

ปรับเปลียนเครืองมือมาทําการประมงปลากะตัก ทําให้เกิดความขัดแยง้ระหว่างชาวประมงทีใช้

เครืองมือต่างชนิดกนั มีการรวมตวักนัเรียกร้องให้ทางราชการทบทวนประกาศของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์หลายครัง เพือเป็นการยุติปัญหาความขัดแยง้กรมประมงจึงได้แต่งตังคณะกรรมการ

พิจารณาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง (กรรมการพหุพาคี) ประจาํจงัหวดัสงขลาขึน เพือ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ปัจจุบันจงัหวดัสงขลาบริหารจดัการการทาํประมงปลากะตกัโดย

ยึดถือตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วนัที 23 มีนาคม 2544 โดยการแบ่งเขตทาํการ

ประมงคือ ภายในเขต 5 ไมลท์ะเล นบัจากขอบนาํชายฝังเป็นเขตหา้มทาํการประมงปลากะตกั ระยะ 5-

12 ไมล์ทะเล เป็นเขตทําการประมงปลากะตกัขนาดเล็กความยาวเรือไม่เกิน 14 เมตร ส่วนเรือทีมี

ขนาดความยาวมากกว่า 14 เมตร ให้ทําการประมได้นอกเขตแนวชายฝัง 15 ไมล์ทะเล  ถือได้ว่า

มาตรการการจดัการทรัพยากรปลากะตกัโดยการกาํหนดเขตการทาํการประมงเป็นมาตรการทีใหม่  

ดงันันการติดตามสภาวะการทาํประมงปลากะตกัในเขตพืนทีมาตรการจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง  ทงันี

เพือจะได้ข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลของมาตรการ และนําไปปรับปรุงมาตรการดังกล่าวให้มี
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ประสิทธิภาพมากขึน ชาวประมงสามารถใชป้ระโยชน์ทรัพยากรปลากะตกัได้ถูกตอ้งเกิดประโยชน์

สูงสุดและยงัยืน 

วัตถุประสงค์ 

1.  ศึกษาการทาํประมงอวนครอบปลากะตกับริเวณจงัหวดัสงขลา  

2.  ศึกษาอตัราการจบัสัตวน์าํจากเครืองมืออวนครอบปลากะตกั 

3.  ศึกษาองคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํจากเครืองมืออวนครอบปลากะตกั 

วิธดีําเนินการ 

.  พืนทีดําเนินการ 

รวบรวมขอ้มูลจากเรืออวนครอบปลากะตกัทีทาํการประมงในพนืทีจงัหวดัสงขลา โดยสุ่ม

เรือตวัอย่างในแหล่งประมง  ตามแพปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ (ภาพที 1) 

. ระยะเวลาทีดําเนินการ 

เดือนเมษายน-กนัยายน ปี 2545 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.1 สุ่มตัวอย่างบริเวณแหล่งทาํการประมง โดยสุ่มตัวอย่างเรือประมงอวนครอบปลา

กะตกัขนาดเลก็ (ความยาวเรือไม่เกิน  เมตร)  และ ขนาดใหญ่ (ความยาวเรือมากกว่า  เมตร) ทีทาํ

การประมงบริเวณพืนทีทะเลจงัหวดัสงขลา  (ภาพที ) โดยใชเ้รือสํารวจประมง  เป็นพาหนะในการ

ดาํเนินการ เดือนละประมาณ  วนัๆละ  ลาํ    ทาํการบนัทึกพิกัดแหล่งทาํการประมง ชงันาํหนักผล

จบัทงัหมด พร้อมทงัสุ่มตวัอย่างสัตวน์าํลาํละ -  กิโลกรัม โดยสุ่มตวัอยา่งสัตวน์าํก่อนทีชาวประมง

จะคดัเลือก  เพอืนาํไปแยกองคป์ระกอบสัตวน์าํเมือกลบัเขา้ฝังในตอนเชา้  

.  สุ่มตวัอย่างบริเวณท่าขึนปลา  สุ่มตวัอย่างเรือประมงอวนครอบปลากะตกัขนาดเล็ก 

และ ขนาดใหญ่ ทีทาํการประมงบริเวณพืนทีทะเลจงัหวดัสงขลา และนาํสัตวน์าํเขา้มาขายบริเวณท่า

ขึนปลาในเขตจงัหวดัสงขลา เดือนละ  วนัๆละ  ลาํ โดยท่าขึนปลาทีสุ่มตวัอยา่งมีดงันี 

-  ท่าขึนปลาบา้นม่วงงาม ตาํบลม่วงงาม อาํเภอสิงหนคร  

- ท่าขึนปลาบา้นหัวเขา ตาํบลหัวเขา อาํเภอสิงหนคร 

- ท่าขึนปลาเทศบาลเมือง อาํเภอเมืองสงขลา  

-  ท่าขึนปลาบา้นคลองข่าและบา้นปากบาง  ตาํบลนาทบั  อาํเภอจะนะ 

- ท่าขึนปลาบา้นปากบาง ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา 

สัมภาษณ์ไตก๋้งเรือถึงแหล่งทาํการประมง  การลงแรงประมง พร้อมทงับนัทึกปริมาณการจบัสัตวน์าํ

ทงัหมด (กก.)  
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คดัแยกสัตวน์าํตวัอยา่งโดยแยกสัตวน์าํเป็น  กลุ่มใหญ่ๆ  คือ กลุ่มปลาผิวนาํ (pelagic fish) กลุ่มปลาหนา้ดิน 

(demersal fish) กลุ่มสัตวน์าํไม่มีกระดูกสันหลงั (invertebrate) และกลุ่มปลาเป็ดแท ้(true trash fish) 

ซึงหมายถึง กลุ่มสัตวน์าํทีมีราคาตาํ และมีขนาดเลก็ แมจ้ะโตเต็มวยัแลว้ก็ตาม และจาํแนกชนิดสัตวน์าํในแต่ละกลุ่ม

โดยอา้งอิงจาก Carpenter and Niem (1998, 1999a, 1999b, 2001) ชงันาํหนกัรวมแต่ละชนิด  

 

                              
  

 ภาพที 1   สถานทีเก็บขอ้มูลจากเรืออวนครอบปลากะตกัทีทาํการประมงในพืนทีจงัหวดัสงขลา 

 ปี   
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์หาผลจบัสัตวน์าํต่อหน่วยการลงแรงประมง (catch per unit effort, CPUE) 

ของเรือตวัอย่างแต่ละลาํมีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ลาํ/วนั 

4.2 วิเคราะห์หาอตัราการจบัสัตวน์าํเฉลียแยกตามขนาดความยาวเรือโดยแบ่งเป็น 2   

ขนาด คือขนาดเล็ก (ความยาวไม่เกิน 14 เมตร) และขนาดใหญ่ (ความยาวมากกวา่ 14 เมตร) และแยก

ตามเดือนทีทาํการประมงโดยใชสู้ตร 

n

cpue
CPUE

n

i
i

 1  

  

เมือ   CPUE  =  อตัราการจบัสัตวน์าํเฉลีย (กก./ลาํ/วนั) 

    icpue   = อตัราการจบัสัตวน์าํของเรือตวัอยา่งลาํที i (กก./ลาํ/วนั) 

           n    = จาํนวนเรือตวัอยา่ง (ลาํ) 

   

4.3 วิเคราะห์องคป์ระกอบสัตวน์าํ ในรูปของร้อยละต่อปริมาณสัตวน์าํทงัหมดทีจบัได ้

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 1.  การทําประมงอวนครอบปลากะตักในพืนทีจังหวัดสงขลา  

1.1 เรืออวนครอบปลากะตักขนาดเลก็ 

        เรือประมงกลุ่มนีส่วนใหญ่ปรับเปลียนเครืองมือมาจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ โดย

เรือบางลาํเมือหมดฤดูกาลทาํประมงปลากะตกั (เมษายน- ตุลาคม) ก็จะกลบัไปใชเ้ครืองมืออวนลาก

แผน่ตะเฆเ่ช่นเดิม แต่มีบางส่วนจะปรับเปลียนเครืองมืออยา่งถาวร เรือประมงกลุ่มนีมีความยาวอยู่

ระหวา่ง . - .  เมตร เครืองยนตม์ีแรงมา้ขนาดตงัแต่ -  แรงมา้ เรือส่วนใหญ่มีไดนาโม  ลูก  

ขนาด -  กิโลวตัต ์ มีหลอดไฟธรรมดาสาํหรับล่อสัตวน์าํ -  ดวง หลอดไฟสปอตไลตที์ติดตงั

แบบรวมกลุ่ม จาํนวน -  ดวง โดยทีหลอดไฟทงัสองแบบมีกาํลงัส่องสวา่งดวงละ  วตัต ์อวนที

ใชเ้ป็นเนืออวนชนิดไม่มีปม ขนาดช่องตา . – .  มิลลิเมตร อวนมีลกัษณะคลา้ยมุง้ ความกวา้งของ

อวน (ส่วนทียืนออกจากตวัเรือ) อยูร่ะหว่าง -  เมตร ส่วนความยาวอวนดา้นทีอยูร่ะหวา่งปลายคนั

ไมไ้ฝ่ทงัสองยาวกวา่ความกวา้งประมาณ -  เมตร ส่วนดา้นทีแนบกบักราบเรือจะยาวพอๆกบัความ

กวา้งของอวน ความลึกอวน -  เมตร เรือกลุ่มนีส่วนใหญ่ออกทาํการประมงระยะห่างฝัง 3-  ไมล์

ทะเล  ความลึกนาํ -  เมตร ออกทาํการประมงเทียวละ -   คืน แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ  จะออกทาํ

การประมงเทียวละ  คืน ลงอวนคืนละ -  ครัง แต่โดยส่วนใหญ่ลงอวน -  ครัง/คืน ในปี  
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สามารถออกทาํการประมงไดป้ระมาณ    เดือน คือ เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม 

สิงหาคม และ กนัยายน สาํหรับเดือนตุลาคมจะออกทาํการประมงนอ้ยมากเนืองจากมีลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงใต ้

1.2 เรืออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ 

        เรือประมงกลุ่มนีส่วนใหญ่ยา้ยแหล่งทาํการประมงมาจากแหล่งอืนเช่น จงัหวดั

ระยอง และตราด โดยจะยา้ยมาทาํการประมงในพืนทีจงัหวดัสงขลาในช่วงเดือน เมษายน - ตุลาคม 

เมือหมดฤดูทาํการประมงแลว้ก็จะนาํเรือกลบัไปทาํการประมงในแหล่งเดิม  เรือประมงกลุ่มนีมีความ

ยาวอยู่ระหวา่ง . - .  เมตร เครืองยนตม์ีแรงมา้ขนาดตงัแต่ -  แรงมา้ เรือส่วนใหญ่มี

ไดนาโม  ลูก  ขนาด -  กิโลวตัต ์ มีหลอดไฟธรรมดาสาํหรับล่อสัตวน์าํ -  ดวง หลอดไฟ 

สปอตไลตที์ติดตงัแบบรวมกลุ่ม จาํนวน -  ดวง โดยทีหลอดไฟทงัสองแบบมีกาํลงัส่องสว่างดวง

ละ  วตัต ์ อวนทีใชเ้ป็นเนืออวนชนิดไม่มีปม ขนาดช่องตา . - .  มิลลิเมตร อวนมีลกัษณะคลา้ย

มุง้ ความกวา้งของอวน (ส่วนทียนืออกจากตวัเรือ) อยูร่ะหวา่ง -  เมตร ส่วนความยาวอวนดา้นที

อยูร่ะหว่างปลายคนัไมไ้ฝ่ทงัสองยาวกวา่ความกวา้งประมาณ -  เมตร ส่วนดา้นทีแนบกบักราบเรือ

จะยาวพอๆกบัความกวา้งของอวน ความลึกอวน -  เมตร เรือกลุ่มนีส่วนใหญ่ออกทาํการประมง

ระยะห่างฝังเกิน  ไมลท์ะเล  ความลึกนาํ -  เมตร ออกทาํการประมงเทียวละ -  คืน แต่ส่วน

ใหญ่ร้อยละ .  จะออกทาํการประมงเทียวละ  คืน ลงอวนคืนละ -  ครัง โดยส่วนใหญ่ลงอวน -

 ครัง/คืน ในปี  สามารถออกทาํการประมงไดป้ระมาณ  เดือน คือ เมษายน พฤษภาคม  

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน และ ตุลาคม   

 

2.  อตัราการจับสัตว์นาํจากเครืองมืออวนครอบปลากะตัก 

2.1 เรืออวนครอบปลากะตักขนาดเลก็ 

       มีอตัราการจบัเฉลียตลอดปีเท่ากบั .  กก./ลาํ/วนั โดยพบว่ามีอตัราการจบัเฉลีย

สูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากบั .   กก./ลาํ/วนั ส่วนในเดือนพฤษภาคม-กนัยายน มีอตัราการจับ

ใกลเ้คียงกันอยู่ในช่วง  . - .   กก./ลาํ/วนั (ภาพที 2) โดยเมือเปรียบเทียบกับอตัราการจับ

เฉลียของเรืออวนครอบปลากะตกัในพืนทีจงัหวดัสงขลา ปี -  ซึงมีค่าเท่ากบั .  กก./ลาํ/วนั 

(สมศกัดิ, ) พบว่ามีอตัราการจบัเฉลียเพิมขึนร้อยละ .  ถึงแมว้่าการลงแรงประมงในปี  

จะมีปริมาณเพิมขึนก็ตาม โดยในปี   มีเรือประมงอวนครอบปลากะตักทีทาํการประมงในพืนที

จงัหวดัสงขลาเท่ากบั  ลาํ โดยเป็นเรือขนาดความยาวไม่เกิน  เมตร จาํนวน  ลาํ และเป็นเรือ

ขนาดความยาวมากกว่า  เมตร จาํนวน  ลาํ (ไพโรจน์, ) ในขณะทีในปี  มีจาํนวน  

ลาํ (สํานักงานประมงจงัหวดัสงขลา,  อ้างตาม สมศักดิ, ) ทังนีอาจเกิดจากผลของการ

กาํหนดเขตการทาํประมง ทีทาํให้เรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาทาํการประมงในบริเวณทีเรือประมง

ขนาดเล็กทาํการประมงน้อยลง ไม่มีการแย่งชิงทรัพยากร อีกทังความชาํนาญของไต๋ก๋งเรือทีมีการ
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ปรับเปลียนเครืองมือก่อนหน้านีมีเพิมขึน แต่อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาค่าอตัราการจบัเฉลียในแต่ละ

เดือนพบว่ามีความผนัแปรของผลจบัสูงมาก ทงันีเนืองจากเรือบางลาํเพิงปรับเปลียนเครืองมือยงัไม่มี

ความชาํนาญ อีกทงัเรือกลุ่มนีส่วนใหญ่จะไม่มีเครืองมือหาฝูงปลา การปันไฟล่อปลาแต่ละครังก็ใช้

วิธีการสุ่ม  ทาํใหผ้ลจบัแต่ละครังไม่ค่อยแน่นอน  
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ภาพที  อตัราการจบัเฉลียรายเดือนของเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดเลก็ ในพืนทีจงัหวดัสงขลา 

 ปี   

 

2.2  เรืออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ 

       มีอตัราการจบัเฉลียตลอดปีเท่ากบั 930.43  กก./ลาํ/วนั โดยพบวา่มีอตัราการจบัเฉลีย

สูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ  2,111.61  กก./ลาํ/วนั  รองลงมาเดือนมิถุนายน , .  กก./ลาํ/วนั 

และมีอตัราการจบัเฉลียตาํสุดในเดือนพฤษภาคม   กก./ลาํ/วนั (ภาพที ) โดยเมือเปรียบเทียบกับ

อตัราการจบัเฉลียของเรืออวนครอบปลากะตกัในพืนทีจงัหวดัสงขลา ปี -  ซึงมีค่าเท่ากับ 

1,029.92 กก./ลาํ/วนั (สมศกัดิ, ) พบว่ามีค่าลดลงร้อยละ 10.69  ทงันีน่าจะเกิดจากการเพิมกาํลงั

ลงแรงประมงและการกาํหนดพืนทีในการทาํการประมง อย่างไรก็ตามความผนัแปรของผลจบัในแต่

ละเดือนยงัคงมีสูงเช่นกนั  

จากอตัราการจบัสัตว์นําเฉลียของเรือทังสองขนาดพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันคือ มี

อตัราการจบัสูงในเดือนเมษายน ซึงเป็นเดือนแรกทีเริมมีการทาํการประมงปลากะตกั หลงัจากนัน

อตัราการจบัเฉลียในแต่ละเดือนมีค่าใกลเ้คียงกัน แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีหลงัจากหยุดทาํประมง

ปลากะตกัในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม ของทุกปี ทรัพยากรปลากะตกัสามารถฟืนคืนอยู่ใน

สภาพอุดมสมบูรณ์ได ้แต่เมือมีการลงแรงประมงในเดือนแรกมากเกินไปทาํให้ประชากรปลากะตกั

ลดลงอย่างรวดเร็ว 

 

อตัราการจบัเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
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ภาพที  อตัราการจบัเฉลียรายเดือนของเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดใหญ่ ในพืนทีจงัหวดัสงขลา 

 ปี   

3. องค์ประกอบของชนิดสัตว์นําจากเครืองมืออวนครอบปลากะตัก 

3.1 เรืออวนครอบปลากะตักขนาดเลก็ 

       องค์ประกอบชนิดสัตวน์ําทีจับได้ประกอบดว้ยวงศ์ปลากะตกัสูงสุดร้อยละ 83.08 

ของสัตวน์ําทงัหมด  ส่วนสัตว์นาํชนิดอืนทีจับได้มากรองลงมาเช่น วงศ์ปลาหลงัเขียวร้อยละ 6.18 

หมึกกล้วยร้อยละ6.10 วงศ์ปลาสีกุนร้อยละ 1.85 และวงศ์ปลาทู-ลงั ร้อยละ 1.14  และเมือพิจารณา

องค์ประกอบชนิดสัตวน์ํารายเดือน  พบว่าวงศ์ปลากะตกัมีค่าร้อยละสูงทุกเดือนโดยมีค่าอยู่ในช่วง  

75.01-90.90 สําหรับวงศป์ลาหลงัเขียวพบมากในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน หมึกกลว้ยพบมากใน

เดือนกรกฎาคม ส่วนวาศป์ลาทู-ลงั พบมากในเดือนเมษายน  โดยทีสัดส่วนของวงศป์ลากะตกัทีจบัได้

ในปี 2545 มีค่าใกลเ้คียงกบั ปี 2540-2541 ซึงสมศกัดิ (2541) รายงานว่าองคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํของ

ผลจบัจากเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดความยาวไม่เกิน  14 เมตร ประกอบดว้ยวงศป์ลากะตกัร้อยละ 

83.42 ของสัตวน์าํทงัหมด 

3.2 เรืออวนครอบปลากะตักขนาดใหญ่ 

องค์ประกอบชนิดสัตว์นําทีจับได้ประกอบด้วยวงศ์ปลากะตกัสูงสุดร้อยละ 86.56 

ของสัตวน์าํทงัหมด  ส่วนสัตวน์าํชนิดอืนทีจบัไดม้ากรองลงมาเช่น วงศป์ลาสีกุนร้อยละ 4.03 วงศป์ลา

หลงัเขียวร้อยละ 3.48 และวงศ์ปลาทู-ลงัร้อยละ 2.46  และเมือพิจารณาองค์ประกอบชนิดสัตวน์าํราย

เดือน  พบว่าวงศ์ปลากะตักมีค่าร้อยละสูงทุกเดือนโดยมีค่าอยู่ในช่วง  76.65-92.79 ส่วนวงศ์ปลา

หลงัเขียวจะจบัไดม้ากในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน วงศ์ปลาสีกุนพบมากในเดือนเมษายน และ

เดือนพฤษภาคม สําหรับวาศป์ลาทู-ลงั พบมากในเดือนเมษายน-มิถุนายน  โดยทีสัดส่วนของวงศป์ลา

กะตกัทีจบัไดใ้นปี 2545 มีค่าสูงกว่า ใน ปี 2540-2541 เล็กน้อย โดยทีในปี  2540-2541 องค์ประกอบ

ของผลจบัประกอบดว้ยวงศป์ลากะตกัร้อยละ 82.20 ของสัตวน์าํทงัหมด (สมศกัดิ , 2541)  
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ตารางที 1 องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํ (ร้อยละ) จากเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดเลก็ ในพืนทีจงัหวดั 

 สงขลา ปี   

ชนิดสัตวน์าํ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน เฉลีย 

Engraulidae 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 

Scombridae 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 

   Priacanthus tayenus 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 
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ตารางที 2 องคป์ระกอบชนิดสัตวน์าํจากเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดใหญ่ในพืนทีจงัหวดัสงขลา 

 ปี   

ชนิดสัตวน์าํ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน เฉลีย 

Engraulidae 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 

Scombridae  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 

   Priacanthus tayenus   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.  1.25 1.32  0.65 1.85 6.67 7.15 1.90 

Sepia spp.  0.00 0.00  0.00 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 

 



126       รายงานประจําปี ๒๕๕๐ 

                 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
สรุปผลการศึกษา 

 

1.  การทําประมงอวนครอบปลากะตักในพืนทีจังหวัดสงขลา  

เรืออวนครอบปลากะตกัขนาดเล็ก มีความยาวเรืออยู่ในช่วง . - .  เมตร ใช้ไดนาโม  

 ลูก ขนาด  หรือ  กิโลวตัต ์มีหลอดไฟสําหรับล่อสัตวน์าํ -  ดวง หลอดไฟสปอตไลตที์ติดตงั

แบบรวมกลุ่ม จาํนวน -  ดวง กาํลงัส่องสวา่งดวงละ  วตัต์ อวนมีขนาดช่องตา . - .  มิลลิเมตร มี

ความกวา้ง -  เมตร ความยาวมากกว่าความกวา้งประมาณ -  เมตร ความลึกอวน -  เมตร ออก

ทาํการประมงระยะห่างฝัง 3-  ไมลท์ะเล ความลึกนาํ -  เมตร โดยส่วนใหญ่ออกทาํการประมง

เทียวละ  คืน ลงอวนคืนละ 3-5 ครัง สามารถทาํการประมงไดใ้นเดือนเมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน 

กรกฎาคม สิงหาคม และ กนัยายน  

เรืออวนครอบปลากะตกัขนาดใหญ่ มีความยาวเรืออยูใ่นช่วง . - .  เมตร ใช้

ไดนาโม  ลูก  ขนาด ,  หรือ  กิโลวตัต ์   มีหลอดไฟสาํหรับล่อสัตวน์าํ  -  ดวง  หลอดไฟ

สปอตไลตที์ติดตงัแบบรวมกลุ่ม จาํนวน -  ดวง กาํลงัส่องสวา่งดวงละ  วตัต ์ อวนมีขนาดช่อง

ตา .  - .  มิลลิเมตร อวนมีความกวา้งอยู่ระหว่าง -  เมตร ส่วนดา้นยาวยาวกวา่ความกวา้ง

ประมาณ -  เมตร ความลึกอวน -  เมตร ออกทาํการประมงระยะห่างฝังเกิน  ไมลท์ะเล  ความ

ลึกนาํ -  เมตร โดยส่วนใหญ่ทาํการประมงเทียวละ -  คืน ลงอวนคืนละ  -   ครัง สามารถทาํ

การประมงไดใ้นเดือน เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน และ ตุลาคม   

 

2.  อตัราการจับสัตว์นําจากเรืออวนครอบปลากะตัก 

เรืออวนครอบปลากะตกัขนาดเล็ก มีอตัราการจบัเฉลียตลอดปีเท่ากับ .  กก./ลาํ/วนั 

โดยทีมีอัตราการจบัเฉลียสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ .  กก./ลาํ/วนั ส่วนในเดือนพฤษภาคม-

กนัยายน มีอตัราการจบัใกลเ้คียงกนัอยูใ่นช่วง  . - .   กก./ลาํ/วนั  

เรืออวนครอบปลากะตกัขนาดใหญ่ มีอตัราการจบัเฉลียตลอดปีเท่ากบั 930.43 กก./ลาํ/วนั 

โดยพบว่ามีอัตราการจบัเฉลียสูงสุดในเดือนเมษายน 2,111.61 กก./ลาํ/วนัส่วนในเดือนพฤษภาคม-

กนัยายน มีอตัราการจบัใกลเ้คียงกนัอยูใ่นช่วง 609.00-1,004.66 กก./ลาํ/วนั 

3. ศึกษาองค์ประกอบของชนิดสัตว์นําจากเครืองมืออวนครอบปลากะตัก 

ผลจบัจากเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดเล็ก ประกอบด้วยวงศ์ปลากะตกัสูงสุดร้อยละ 

83.08 ของสัตวน์าํทงัหมด โดยพบว่ามีสัดส่วนของวงศ์ปลากะตกัในผลจบัสูงทุกเดือนมีค่าอยู่ในช่วง

ร้อยละ 75.01-90.90 ส่วนสัตว์นาํชนิดอืนทีจบัไดม้ากรองลงมาเช่น วงศป์ลาหลงัเขียว หมึกกลว้ย วงศ์

ปลาสีกุน และวงศป์ลาทู-ลงั มีองคป์ระกอบเท่ากบัร้อยละ 6.18  6.10  1.85 และ 1.14 ตามลาํดบั 

ผลจบัจากเรืออวนครอบปลากะตกัขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยวงศป์ลากะตกัสูงสุดร้อยละ 

86.56 ของสัตวน์าํทงัหมด โดยพบว่ามีสัดส่วนของวงศ์ปลากะตกัในผลจบัสูงทุกเดือนมีค่าอยู่ในช่วง
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ร้อยละ 76.65-92.79 ส่วนสัตวน์าํชนิดอืนทีจบัไดม้ากรองลงมาเช่น วงศ์ปลาสีกุน วงศ์ปลาหลงัเขียว 

และวงศป์ลาทู-ลงั มีองคป์ระกอบเท่ากบัร้อยละ 4.03, 3.48 และ 2.46 ตามลาํดบั 
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คุณภาพนําในเขตทะเลชายฝัง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ณรงค์ศักดิ คงชัย*  ทรงฤทธิ โชติธรรมโม  และสุภาพร ชุมภูวรณ์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

บทคัดย่อ 

 

การสาํรวจคุณภาพนาํในเขตทะเลชายฝัง 10 กิโลเมตร บริเวณจงัหวดันครศรีธรรมราช 

จาํนวน 1 สถานี ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และกนัยายน ปี 2546 แบ่งเป็นเขตสาํรวจ 3 

เขต ระยะห่างฝัง 1-3 กิโลเมตร ระยะห่างฝัง 3-5 กิโลเมตร และระยะห่างฝัง 5-10 กิโลเมตร ผลการ

สาํรวจพบวา่ ความลึกนาํมีค่าอยูใ่นช่วง 5.5-24.0 เมตร ความโปร่งแสงมีค่าอยู่ในช่วง 2.0-11.0 เมตร 

อุณหภูมินาํมีค่าอยูใ่นช่วง 28.7-33.4 องศาเซลเซียส ความเคม็มีค่าอยูใ่นช่วง 30.1-33.0 ส่วนตอ่พนั

ส่วน ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยูใ่นช่วง 8.08-8.46 ออกซิเจนทีละลายในนาํมีค่าอยู่ในช่วง 5.12-6.39 

มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทงัหมดมีค่าอยู่ในช่วง 5.4-43.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนาํมี

ค่าอยูใ่นช่วง -618 เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรทมี์ค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง  0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ไนเตรทมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.047 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.387 

มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.223 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 

คําสําคัญ : คุณภาพนาํ  นครศรีธรรมราช 

*ผูรั้บผิดชอบ : 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 2.0-

11.0 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 ND-

0.387 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 

 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นจงัหวดัหนึงทีมีการใช้ทรัพยากรและการทาํการประมงสูง 

ปัจจุบันสภาวะสิงแวดล้อมมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา จากการขยายตวัของพืนทีการเพาะเลียงกุง้

ทะเล และการเพมิขึนของโรงงานอุตสาหกรรม ทาํให้ปริมาณนาํเสียดงักล่าวไดแ้พร่กระจายไปสู่ทะเล 

บริเวณชายฝังของจงัหวดันครศรีธรรมราชซึงเป็นทะเลเปิดและยงัไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมทาํให้มี

การหมุนเวียนของกระแสนําตามฤดูกาลค่อนข้างแรงเป็นการฟอกนําและนํามวลนําออกนอกฝัง 

(สมชาย และกิงกาญจน์, 9) นอกจากนีเนืองจากในบริเวณพืนทีชายฝังยงัมีโพงพางเป็นจาํนวนมาก 

จึงเป็นตัวจาํกัดทิศทาง และความเร็วในการไหลของนําใกล้ชายฝังให้มีการไหลเวียนผิดไปจาก

ธรรมชาติจึงทาํให้เกิดการเปลียนแปลงบริเวณชายฝังทะเลค่อนขา้งสูง จากการศึกษาของณรงค์ศกัดิ 

และ วิช าญ  ( )  ได้ ศึก ษาคุ ณ ส มบัตินําท ะเลใน บริเวณ อ่าวไทยตอ นล่ างตังแต่  จังห วัด

นครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดนราธิวาส พบว่าบริเวณชายฝังทีมีการเพาะเลียงสัตว์นํา เช่นอ่าว

นครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา ชายฝังจงัหวดัสงขลา  และอ่าวปัตตานี คุณภาพนาํบริเวณใกลฝั้ง

การเปลียนแปลงคุณภาพนําโดยเฉพาะความเค็ม อุณหภูมิ  และปริมาณตะกอนแขวนลอย ขึนกับ

ปริมาณนําฝนในแต่ละฤดูกาลเป็นสําคัญ ส่วนบริเวณนอกฝังยงัคงอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีการ

เปลียนแปลงตามฤดูกาล ซึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมค่อนข้างสูง นอกจากนีผลผลิตขันต้นและ

สารอาหารบริเวณใกลฝั้ง จะมีค่าสูงกว่านอกฝังค่อนขา้งมากเนืองจากไดรั้บอิทธิพลจากนาํทิงจากการ

เพาะเลียงกุง้ทะเลบริเวณชายฝัง  กิโลเมตร ซึงทาํให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ําโดยตรง ซึง

ผลทีได้จากการศึกษาในครังนีจึงเป็นการติดตามการเปลียนแปลงคุณภาพนําทะเลของจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพือใช้เป็นขอ้มูลในการฟืนฟูทรัพยากรสัตวน์ํา ในการกาํหนดพืนทีการเพาะเลียง

สัตว์นาํ แหล่งปล่อยพนัธ์สัตว์นํา อนัจะเกิดประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์นํา 

บริเวณจงัหวดันครศรีธรรมราชต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 

ศึกษาคุณภาพนาํบริเวณทะเลชายฝังของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

วิธดีําเนินการ 

.  พืนทีศึกษาและระยะเวลาดําเนนิการ 

  

เก็บขอ้มูลคุณภาพนาํ และตวัอยา่งนาํ บริเวณทะเลชายฝังของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

จาํนวน  สถานี (ภาพที 1) โดยปฏิบติังาน  เทียวเรือ ทาํการสํารวจเดือน มีนาคม พฤษภาคม กรฎา

คม และกนัยายน ปี   โดยแบ่งการพืนทีการศึกษาเป็น  เขต ดงันี 

1. เขตระหวา่ง -    กิโลเมตร มี  สถานี คือ A1, B1, C1, D1, E1, F1 และ G1 

2. เขตระหวา่ง 3-5   กิโลเมตร มี  สถานี คือ A2, B2, C2, D2, E2, F2 และ G2 

3. เขตระหวา่ง -  กิโลเมตร มี  สถานี คือ A3, B3, C3, D3, E3, F3 และ G3 

 
 

ภาพที 1  สถานีเก็บตวัอยา่งคุณภาพนาํ บริเวณชายฝังทะเลจงัหวดันครศรีธรรมราช 



132       รายงานประจําปี ๒๕๕๐ 

                 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
.  การเกบ็ข้อมูล 

 

เก็บตวัอยา่งนาํ โดยใชก้ระบอกเก็บนาํ (water sampler) ใส่ขวดพลาสติกขนาด  ลิตร แช่

เยน็ในภาชนะบรรจุนาํแขง็รักษาระดบัอณุหภูมิประมาณ  องศาเซลเซียส แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า

สารแขวนลอยทงัหมด (total suspended solids) และค่าปริมาณธาตุอาหารในนาํ (nutrient) ทีศูนยว์ิจยั

และพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลา ขณะเก็บตวัอยา่งนาํไดท้าํการวดัค่าดชันี

คุณภาพนาํอืนๆในภาคสนามดว้ยไดแ้ก่ วดัปริมาณออกซิเจนละลายนาํ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

(mg/l) และวดัค่าอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (oC) โดยใชเ้ครืองวดัออกซิเจนละลายนาํ ตราอกัษร 

YSI model 58 วดัค่าความเค็ม มีหน่วยเป็นส่วนต่อพนัส่วน (ppt) โดยใชเ้ครืองวดัความเคม็ ตราอกัษร 

YSI model 30 วดัค่าความเร็วกระแสนาํ มีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใชเ้ครืองวดั

กระแสนาํตราอกัษร Sensordata a.s model MDO. SD–30 วดัความลึกโดยใชเ้ครืองหยงันาํทีแสดง

ความลึกหน่วยเป็นเมตร (m) และวดัความโปร่งแสง โดยใชแ้ผน่ขาวดาํเส้นผา่นศูนยก์ลาง  

เซนติเมตร หน่วยเป็นเมตร (m) 

 

. การวิเคราะห์ตัวอย่าง  

 

.  สารแขวนลอยทงัหมด (TSS) หน่วยวดัเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) นาํตวัอย่างนาํ

มากรองดว้ยกระดาษกรองใยแกว้ GF/C ขนาดตากรอง .  ไมโครเมตร นาํไปอบทีอุณหภูมิ 100-120 

องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชวัโมง นาํกระดาษกรองทีอบมาชงันาํหนกัหาสารแขวนลอยทีคา้งบน

กระดาษกรอง โดยวธีิการของ APHA, AWWA and WPCF (1980)  

.  ปริมาณธาตุอาหาร นาํตัวอย่างนาํทีผ่านการกรองแลว้แช่แข็งจากภาคสนามนาํมา

วิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ใชวิ้ธี cadmium reduction ปริมาณไนเตรทใช้วธีิ colorimetric ปริมาณ

แอมโมเนียใชว้ธีิ phenol-hypochlorite และปริมาณฟอสเฟตใชวิ้ธี ascorbic โดยใชวิ้ธีการของ 

Strickland and Parsons (1972) 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของคุณภาพนาํในแต่ละพารามิเตอร์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (nonparametric test) เพือ

วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพนาํในแต่ละสถานี เดือน และระยะห่างฝัง โดยใชส้ถิติทดสอบของ 

Kruskal-Wallis H Test ทีระดบันยัสาํคญั .  
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ผลการศึกษา 

 

ผลการสํารวจคุณภาพนํา บริเวณชายฝังจังหวดันครศรีธรรมราช จํานวน  สถานี 

ระหวา่งเดือน มนีาคม  ถึงเดือนกนัยายน   

ความลึก ลกัษณะโดยทวัไปชายฝังทะเล พบว่ามีระดับความลึกอยู่ในช่วง 5.5-  เมตร 

ความลึกโดยเฉลียเท่ากบั .  เมตร± .  เมตร ความลึกของนาํบริเวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตร อาํเภอ

ขนอม (สถานี G3) และบริเวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตร อาํเภอหัวไทร (สถานี A1) มีค่าความลึกสูงสุด 

และตาํสุดตามลาํดับ ค่าความลึกจะเพิมระดับมากขึนเรือยๆ เมือห่างฝังออกไป (ตารางผนวกที 1) 

ความโปร่งแสง มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง . - .  เมตร มีค่าเฉลียเท่ากบั . ± .  

เมตร ความโปร่งแสงของนําบริเวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตร ปากร่องนาํ อําเภอสิชล (สถานี F1) และ 

บริเวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตร อ ําเภอขนอม (สถานี  G3) มีค่าสูงสุด และตําสุดตามลําดับ การ

เปลียนแปลงตามเวลา เดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน มีค่ามีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั (ตาราง

ผนวกที 2) ค่าความโปร่งแสงของนาํ จะมีค่ามากขึนตามระดบัความลึกเมือห่างฝังออกไป ผลวิเคราะห์

ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความโปร่งแสงไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพืนที แต่จะมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญั ระหว่างเดือนทีศึกษา และเขตสาํรวจ 

อุณหภูมิ มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง . –33.40 C  มีค่าเฉลียเท่ากบั .71±1.05 C  

อุณหภูมิของนําบริเวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตร อาํเภอขนอม (สถานี G1) และบริเวณห่างฝัง 5-10 

กิโลเมตร อาํเภอขนอม (สถานี D3) มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั การเปลียนแปลงตามเวลา เดือน

พฤษภาคม และกรกฎาคม มีค่าสูงสุดและตาํสุดตามลําดับ (ตารางผนวกที 3) ผลวิเคราะห์ความ

แตกต่างทางสถิติ พบว่าอุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ระหวา่งเดือนทีศึกษา  

ความเค็ม มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 30.0- .  ส่วนในพันส่วน มีค่าเฉลียเท่ากับ          

31.86±0.656 ส่วนในพนัส่วน ความเค็มของนาํบริเวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตรของปากนาํ อาํเภอสิชล 

(สถานี F1) และบริเวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตรของปากนาํ อาํเภอท่าศาลา (สถานี C1) มีค่าสูงสุด และ

ตาํสุดตามลาํดบั การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนพฤษภาคม และเดือนมีนาคม มีค่าสูงสุด และตาํสุด

ตามลาํดับ (ตารางผนวกที 4) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเค็ม ไม่มีความแตกต่าง

กนัระหว่างพืนทีและเขตสาํรวจ แตจ่ะมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ระหวา่งเดือนทีศึกษา  

ความเป็นกรด-ด่าง มีการเปลียนแปลงอยูใ่นช่วง 8.08–8.46 มีค่าเฉลียเท่ากบั 8.22±0.067 

ความเป็นกรด-ด่าง ของนําบริเวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตรของปากนาํ อาํเภอท่าศาลา (สถานี C1) และ

บริเวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตรของ อาํเภอท่าขนอม (สถานี G3) มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั การ

เปลียนแปลงตามเวลา เดือนกันยายน และเดือนพฤษภาคม มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดับ (ตาราง
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ผนวกที 5) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบวา่ความเป็นกรด-ด่าง ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่ง

พืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ระหวา่งเดือนทีศึกษา 

ออกซิเจนทีละลายในนํา มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 5.12-6.39 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 5.67±0.310 มิลลิกรัมต่อลิตร ออกซิเจนทีละลายในนาํบริเวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตร ของ

บา้นทุ่งปรัง อาํเภอสิชล (สถานี E1) และบริเวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตรของ อาํเภอขนอม (สถานี G3) มี

ค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดับ การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน มี

ค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั (ตารางผนวกที 6) ผลวเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบวา่ออกซิเจนที

ละลายในนาํ ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ  

ตะกอนแขวนลอยทังหมด มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 5.4-43.2 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 18.45±0.7.614 มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกอนแขวนลอยทงัหมดบริเวณห่างฝัง 3-5 กิโลเมตร 

ของปากนาํ อาํเภอท่าศาลา (สถานี C2) และบริเวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตรของ อาํเภอขนอม (สถานี 

G3) มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดับ การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน มี

ค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั (ตารางผนวกที 7) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าตะกอน

แขวนลอยทงัหมด ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญั ระหว่างเดือนทีศึกษา 

ความเร็วของกระแสนํา มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 0-618 เซนติเมตรต่อวินาที 

ความเร็วของกระแสนํา บริเวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตร ของปากนํา อาํเภอท่าศาลา (สถานี C3) และ

บริเวณห่างฝัง 0-3 กิโลเมตรของบ้านปากดวด อาํเภอท่าศาลา (สถานี D1) มีค่าสูงสุด และตําสุด

ตามลําดับ การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน มีค่าสูงสุด และตําสุด

ตามลาํดบั (ตารางผนวกที 8) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเร็วของกระแสนาํ ไม่มี

ความแตกตา่งกนัระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั ระหว่างเดือน

ทีศึกษา 

ไนไตรท์ มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตาํมากจนวดัไม่ได้-0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.001±0.0007 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่ปริมาณไนไตรท์จะตาํมากจนวดัไม่ได้ทวั

บริเวณชายฝังของอ่าวนคร และบริเวณห่างฝัง 3-5 กิโลเมตร ของ อําเภอหัวไทร (สถานี A2) มี

ค่าสูงสุด ในเดือนกรกฎาคม (ตารางผนวกที 9) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไนไตรท ์ไม่

มีความแตกต่างกนัระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ระหว่าง

เดือนทีศึกษา 

ไนเตรท มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตาํมากจนวดัไม่ได้-0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.001±0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่ปริมาณไนเตรท จะตาํมากจนวดัไม่ได้ทวั

บริเวณชายฝังของจงัหวดันครศรีธรรมราช และบริเวณห่างฝัง 3-5 กิโลเมตร ของปากนาํ อาํเภอสิชล 
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(สถานี F2) มีค่าสูงสุด ในเดือนพฤษภาคม (ตารางผนวกที 10) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ 

พบวา่ไนเตรท ไมม่ีความแตกต่างกนัระหว่างพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสาํรวจ 

แอมโมเนีย มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตาํมากจนวดัไม่ได-้0.387 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.003±0.007 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่ปริมาณแอมโมเนียจะตาํมากจนวดัไม่ไดท้วั

บริเวณชายฝังของจงัหวดันครศรีธรรมราช และบริเวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตร ของปากนาํ อาํเภอท่า

ศาลา (สถานี C3) มีค่าสูงสุด ในเดือนกนัยายน (ตารางผนวกที 11) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ 

พบว่าแอมโมเนีย ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนที แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

ระหวา่งเดือนทีศึกษา และเขตสาํรวจ 

ฟอสเฟต มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตาํมากจนวดัไม่ได้-0.223 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.001±0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่ปริมาณแอมโมเนียจะตาํมากจนวดัไม่ไดท้วั

บริเวณชายฝังของจังหวดันครศรีธรรมราช และบริเวณห่างฝัง 5-10 กิโลเมตร ของ อาํเภอขนอม 

(สถานี C3) มีค่าสูงสุด ในเดือนกนัยายน (ตารางผนวกที 12) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า

ฟอสเฟตไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสํารวจ 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 

คุณภาพนาํทางกายภาพและเคมีทงั  ปัจจยัคือ ความลึก ความโปร่งแสง อุณหภูมิ ความ

เคม็ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายนาํ สารแขวนลอยทงัหมด และความเร็วกระแสนาํ มีค่าอยู่

ในเกณฑ์ปกติทัวไป เมือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนาํทะเลทีกาํหนดโดยสาํนักงาน

คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ (สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที , ) เมือทดสอบค่าความ

แตกต่างทางสถิติของคุณภาพนาํบริเวณทีศึกษาปรากฏวา่ คุณภาพนาํทงัหมดไม่มีความแตกต่างกนั 

(P>0.05) ในเชิงพนืที อุณหภูมิ ความเคม็ ความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอยทงัหมด และความเร็ว

กระแสนาํ จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) ในแต่ละเดือนทีสาํรวจ และค่าความโปร่ง

แสงจะมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั (P<0.05) ในแต่ละเดือน และเขตทีสํารวจ สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของณรงคศ์กัดิ และวิชาญ ( ) พบวา่การเปลียนแปลงคุณภาพนาํบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความเค็ม และสารแขวนลอยทงัหมดขึนอยูก่บัปริมาณนาํฝนและการไหลเวียน

ของนาํในแตล่ะเดือนเป็นสาํคญั ส่วนออกซิเจนทีละลายในนาํไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) ทงัใน

เชิงพืนที และแต่ละเดือนทีสํารวจ 

จากผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารทีอยูใ่นรูปของไนไตรท ์ ไนเตรท แอมโมเนีย และ

ฟอสเฟต มีค่าผนัแปรน้อยมาก ปริมาณไนไตรท์มีค่าเฉลีย . 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตาํมาก

วดัไม่ได–้0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าเฉลีย . 01 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตาํมากวดัไม่ได–้

0.047 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าเฉลีย . 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตาํมากวดัไม่ได–้0.387 
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มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าเฉลีย . 01 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตาํมากวดัไม่ได–้0.223 

มิลลิกรัมต่อลิตร เมือเปรียบเทียบการศึกษาปริมาณธาตอุาหารทีอยูใ่นรูปของไนไตรท ์ ไนเตรท 

แอมโมเนีย และฟอสเฟต ของ ณรงคศ์กัดิ และคณะ (2549) บริเวณชายฝังจงัหวดัปัตตานี ค่าอยู่

ระหวา่ง ตาํมากวดัไม่ได–้0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร   ตาํมากวดัไม่ได–้0.031 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตาํมากวดั

ไม่ได–้0.191 มิลลิกรัมต่อลิตร   และ ตาํมากวดัไม่ได–้0.175 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั ซึงเห็นวา่มีค่า

ผนัแปรนอ้ยมาก ซึงมีค่าไนไตรทแ์ละไนเตรทมีค่าทีใกลเ้คียงกนั แต่ปริมาณแอมโมเนีย บริเวณที

ศึกษาในครังนีมีแนวโนม้สูงกวา่ บริเวณชายฝังจงัหวดัปัตตานี สาเหตุมาจากกิจกรรมการเพาะเลียง

สัตวน์าํ นาํทิงจากแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณอ่าวปากพนงั ปากนําท่าศาลา และ

ปากนาํสิชล ทีมีพนืทีรับนาํจากแหล่งเหล่านนัและถ่ายเทลงสู่ทะเลบริเวณชายฝัง ทาํให้ค่าแอมโมเนียมี

แนวโนม้ทีสูงกว่า 
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รหัสทะเบียนวิจยั   
 

คุณภาพนําบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

ณรงค์ศักดิ คงชัย*  ทรงฤทธิ โชติธรรมโม  และ สุภาพร ชุมภวูรณ์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

บทคัดย่อ 

 

การสาํรวจคุณภาพนาํและทรัพยากรสัตวน์าํบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํนวน  สถานี 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม ปี 2546 แบ่งเป็นเขตสาํรวจ 3 เขต คือ 

เขตที  ตงัแต่เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ถึงอาํเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เขตที  ตงัแต่อาํเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึงอาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา และเขตที  ตงัแต่อาํเภอสทิงพระ จงัหวดั

สงขลา ถึงอาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส  ผลการสาํรวจพบว่า ความลึกนาํมีค่าอยู่ในช่วง 12.5-49.5 เมตร 

ความโปร่งแสงมีค่าอยูใ่นช่วง 2.0-11.0 เมตร อุณหภูมินาํมีค่าอยูใ่นช่วง 27.80-31.60 องศาเซลเซียส 

ความเคม็มีค่าอยูใ่นช่วง 30.80-35.10 ส่วนตอ่พนัส่วน ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยูใ่นช่วง 7.99-8.32 

ออกซิเจนทีละลายในนาํมีค่าอยูใ่นช่วง 5.14-8.37 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทงัหมดมีค่าอยูใ่นช่วง 

7.00-40.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเร็วกระแสนาํมีค่าอยูใ่นช่วง -699 เซนติเมตรต่อวินาที ไนไตรทม์ี

ค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.051 มิลลิกรัมตอ่

ลิตร แอมโมเนียมีค่าตาํมากวดัไม่ไดจ้นถึง 0.051 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าตาํมากวดัไม่ได้

จนถึง 0.670 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 

คําสําคัญ : คุณภาพนาํ  อ่าวไทยตอนล่าง 

*ผูรั้บผิดชอบ : 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 30.80-

35.10 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 

 

อ่าวไทยตอนล่างเป็นแหล่งผลิตอาหารจากสัตว์นาํทีสาํคญัเป็นอู่ข้าวอู่นาํของ

ประเทศแหล่งหนึง แต่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างนันปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง เช่น การ

พฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม  การเพาะเลียงกุง้ทะเล การเกษตรกรรม ตลอดจนการขยายตวัของ

ชุมชน ซึงไดม้ีการปล่อยของเสียลงสู่ทะเล สิงปฏิกูลเหล่านีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพนาํบริเวณ

ชายฝัง และบริเวณนอกฝังได ้ จากการศึกษาพบวา่คุณภาพนาํในทะเลตงัแต่จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ถึงจงัหวดันราธิวาสโดยทวัไปยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ เมือเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพนาํทะเลของ

ประเทศไทย เพราะบริเวณนีเป็นทะเลเปิดและไดรั้บอิทธิพลจากมรสม 2 ฤดู คือ ลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสมตะวนัตกเฉียงใต ้ ทาํใหก้ารหมุนเวียนของกระแสนาํในแตล่ะฤดู

ค่อนขา้งแรงเป็นการฟอกนาํและนาํมวลนาํออกนอกฝัง (สมชาย และกิงกาญจน์, 2539) และจาก

การศึกษาของ ณรงคศ์กัดิ และวิชาญ,   ไดศ้ึกษาคุณสมบติันาํทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

ตงัแต่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึงจงัหวดันราธิวาส ชายฝังทีมีการเพราะเลียงสัตวน์าํชายฝัง เช่นอ่าว

นครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา ชายฝังจงัหวดัสงขลา  และอา่วปัตตานี คุณภาพนาํโดยทวัไปใน

บริเวณนอกฝังยงัคงอยูใ่นเกณฑป์กติและมีการเปลียนแปลงตามฤดูกาล ซึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม

ค่อนขา้งสูง ส่วนใกลฝั้งการเปลียนแปลงคุณภาพนาํโดยเฉพาะความเค็ม อุณหภูมิ  และปริมาณตะกอน

แขวนลอย ขึนกบัปริมาณนาํฝนในแต่ละฤดูกาลเป็นสาํคญั นอกจากนีผลผลิตขนัตน้และสารอาหาร

บริเวณใกลฝั้ง จะมีค่าค่อนขา้งสูงกวา่นอกฝังค่อนขา้งมากเนืองจากไดรั้บอิทธิพลจากนาํทิงจากการ

เพาะเลียงกุง้ทะเลบริเวณชายฝัง  กิโลเมตร ดงันนัการศึกษาคุณภาพนาํบริเวณอ่าวไทยตอนล่างในครงั

นี เพือเป็นการตรวจสอบ เฝ้าระวงัการเปลียนแปลงของคุณภาพนาํ เป็นขอ้มูลพืนฐานในการจดัการ

ผลกระทบของสิงแวดลอ้มทีอาจเกิดขึนในอนาคต เพือใชใ้นการฟืนฟูทรัพยากรสัตวน์าํ ในการ

กาํหนดพืนทีการเพาะเลียงสัตวน์าํ แหล่งปล่อยพนัธ์สัตวน์าํ อนัจะเกิดประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรสัตวน์าํ บริเวณอา่วไทยตอนล่างต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 

ศึกษาคุณภาพนาํบริเวณอา่วไทยตอนล่าง 

 

วิธดีําเนินการ 

.  พืนทีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ 

  

เก็บขอ้มูลคุณภาพนาํ และตวัอยา่งนาํ บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนล่างจาํนวน  สถานี 

(ภาพที ) ปฏิบติังานโดยเรือสํารวจประมง  ของศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

จงัหวดัสงขลา ทาํการสาํรวจในเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงกนัยายน ปี 2546 กาํหนดเขตพืนทีอ่าวไทย

ตอนล่างเป็น 3 เขต ดงันี 

เขตสาํรวจที 7 ตงัแต่เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ถึงอาํเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช  มี 6 สถานี คือ 201  221  243 245  258 และ 270 

เขตสาํรวจที  ตงัแต่อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึงอาํเภอสทิงพระ จงัหวดั

สงขลามี  8 สถานี คือ 294  296  319   321  345  347  371 และ 373  

เขตสาํรวจที 9 ตงัแต่อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ถึงอาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส มี 

9 สถานี คือ 395  397  399  420  422  424  445  447 และ 466  

 
ภาพที 1  สถานีเก็บตวัอยา่งคุณภาพนาํ บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 
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.  การเกบ็ข้อมูล 

 

 เก็บตวัอยา่งนาํ โดยใชก้ระบอกเก็บนาํ (water sampler) ใส่ขวดพลาสติกขนาด  ลิตร 

แช่เยน็ในภาชนะบรรจุนาํแข็งรักษาระดบัอุณหภูมิประมาณ  องศาเซลเซียส แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า

สารแขวนลอยทงัหมด (Total suspended solids) และค่าปริมาณธาตุอาหารในนาํ (nutrient) ทีศูนยว์ิจยั

และพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลา ขณะเก็บตวัอยา่งนาํไดท้าํการวดัค่าดชันี

คุณภาพนาํอืนๆในภาคสนามดว้ยไดแ้ก่ วดัปริมาณออกซิเจนละลายนาํ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

(mg/l) และวดัค่าอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (oC) โดยใชเ้ครืองวดัออกซิเจนละลายนาํ ตราอกัษร 

YSI model 58 วดัค่าความเค็ม มีหน่วยเป็นส่วนต่อพนัส่วน (ppt) โดยใชเ้ครืองวดัความเคม็ ตราอกัษร 

YSI model 30 ที วดัค่าความเร็วกระแสนาํ มีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาที (cm/sec) โดยใชเ้ครืองวดั

กระแสนาํตราอกัษร Sensordata a.s model MDO. SD – 30 วดัความลึกโดยใชเ้ครืองหยงันาํทีแสดง

ความลึกหน่วยเป็นเมตร (m) และวดัความโปร่งแสง โดยใชแ้ผน่ขาวดาํเส้นผ่านศูนยก์ลาง  

เซนติเมตร หน่วยเป็นเมตร (m) 

 

. การวิเคราะห์ตัวอย่าง  

 

.  สารแขวนลอยทงัหมด (TSS) หน่วยวดัเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) นาํตวัอยา่งนาํ

มากรองดว้ยกระดาษกรองใยแกว้ GF/C ขนาดตากรอง .  ไมโครเมตร นาํไปอบทีอุณหภูมิ 100-120 

องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชวัโมง นาํกระดาษกรองทีอบมาชงันาํหนกัหาสารแขวนลอยทีคา้งบน

กระดาษกรอง โดยวธีิการของ APHA, AWWA and WPCF (1980)  

.  ปริมาณธาตุอาหาร นาํตวัอย่างนาํทีผ่านการกรองแลว้แช่แข็งจากภาคสนาม

นาํมาวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรทใ์ชว้ิธี cadmium reduction ปริมาณไนเตรทใชวิ้ธี colorimetric 

ปริมาณแอมโมเนียใชวิ้ธี phenol-hypochlorite และปริมาณฟอสเฟตใชว้ิธี ascorbic โดยใชวิ้ธีการของ 

Strickland and Parsons (1972) 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของคุณภาพนาํในแต่ละพารามิเตอร์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (nonparametric test) เพือ

วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพนาํในแต่ละสถานี เดือน และเขตสาํรวจ โดยใช้สถิติทดสอบของ 

Kruskal-Wallis H Test ทีระดบันยัสาํคญั .  
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ผลการศึกษา 

 

ผลการสํารวจคุณภาพนํา บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จาํนวน 3 สถานี ระหว่างเดือน 

กุมภาพนัธ์ ถึงกนัยายน   

ความลึก ลักษณะโดยทัวไปชายฝังทะเล พบว่ามีระดับความลึกอยู่ในช่วง 12.5-49.5 

เมตร ความลึกโดยเฉลียเท่ากบั 31.04 เมตร±10.42 เมตร ความลึกของนาํบริเวณห่างฝัง ของอาํเภอสาย

บุ รี จังหวัดปัตตานี  (สถานี  447) และบริเวณ อ่าวนครศรีธรรมราช อําเภอปากพ นัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช (สถานี 268) มีค่าความลึกสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั ค่าความลึกจะเพิมระดบัมาก

ขึนเรือยๆ เมือห่างฝังออกไป (ตารางผนวกที 1) 

ความโปร่งแสง มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง . - .  เมตร มีค่าเฉลียเท่ากบั . ± .  

เมตร ความโปร่งแสงของนาํบริเวณห่างฝัง ของอาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา (สถานี 347) และบริเวณ

อ่าวนครศรีธรรมราช อาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี 268) มีค่าสูงสุด และตาํสุด

ตามลาํดบั การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม มีค่าสูงสุดและตาํสุดตามลาํดบั 

(ตารางผนวกที 2) ค่าความโปร่งแสงของนาํ จะมีค่ามากขึนตามระดบัความลึกเมือห่างฝังออกไป ผล

วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความโปร่งแสงมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ระหว่าง

พืนทีศึกษา เดือนทีศึกษา และเขตสาํรวจ 

อุณหภูมิ มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 27.80-31.60 C  มีค่าเฉลียเท่ากบั 29.73±0.75 C  

อุณหภูมิของนาํบริเวณใกลฝั้ง ของอาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา (สถานี 345) และบริเวณใกลฝั้ง ของ

อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา (สถานี 395) มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั การเปลียนแปลงตามเวลา 

เดือนมีนาคม และกรกฎาคม มีค่าสูงสุดและตาํสุดตามลาํดับ (ตารางผนวกที 3) ผลวิเคราะห์ความ

แตกต่างทางสถิติ พบว่าอุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ระหวา่งเดือนทีศึกษา  

ความเค็ม มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 30.80-35.10 ส่วนในพนัส่วน มีค่าเฉลียเท่ากับ

32.39±1.08 ส่วนในพนัส่วน ความเค็มของนาํบริเวณใกลฝั้ง ของอาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี (สถานี 

445) และบริเวณทางใต้ของเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี (สถานี 201) มีค่าสูงสุด และตําสุด

ตามลาํดับ การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนพฤษภาคม และเดือนกุมภาพนัธ์ มีค่าสูงสุด และตาํสุด

ตามลาํดบั (ตารางผนวกที 4) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเค็ม ไม่มีความแตกต่าง

กนัระหว่างพืนที แต่จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ระหวา่งเขตสาํรวจ และเดือนทีศึกษา  

ความเป็นกรด-ด่าง มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 7.99-8.32 มีค่าเฉลียเท่ากบั 8.16±0.005 

ความเป็นกรด-ด่าง ของนาํบริเวณห่างฝัง ของอาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี 221) และ

บริเวณใกล้ฝัง ของอาํเภอเมือง จังหวดัปัตตานี (สถานี 445) มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลําดับ การ

เปลียนแปลงตามเวลา เดือนพฤษภาคม และมีนาคม มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั (ตารางผนวกที 5) 
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ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบวา่ความเป็นกรด-ด่าง ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพืนทีและ

เขตสาํรวจ แต่จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ระหวา่งเดือนทีศึกษา 

ออกซิเจนทีละลายในนํา มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 5.14-8.37 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 6.32±0.790 มิลลิกรัมต่อลิตร ออกซิเจนทีละลายในนาํบริเวณใกลอ่้าวนครศรีธรรมราช 

อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช (สถานี 268) และบริเวณห่างฝัง ของอาํเภอสทิงพระ จงัหวดั

สงขลา (สถานี 373) มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลําดับ การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนมีนาคม มี

ค่าสูงสุด และตาํสุด (ตารางผนวกที 6) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าออกซิเจนทีละลายใน

นํา ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพืนทีและเขตสํารวจ แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

ระหวา่งเดือนทีศึกษา 

ตะกอนแขวนลอยทงัหมด มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 7.00-40.20 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากับ 14.84± 4.740 มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกอนแขวนลอยทังหมดบริเวณใกลฝั้ง ของอาํเภอ

เมือง จงัหวดันครนราธิวาส (สถานี 466) และบริเวณห่างฝัง ของอาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขา (สถานี 

397) มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั การเปลียนแปลงตามเวลา เดือนกรกฎาคม มีค่าสูงสุด และตาํสุด 

(ตารางผนวกที 7) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าตะกอนแขวนลอยทังหมด ไม่มีความ

แตกต่างกันระหว่างพืนทีและเดือนทีศึกษา แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ระหว่างเขต

สาํรวจ 

ความเร็วของกระแสนํา มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 0-699 เซนติเมตรต่อวินาที 

ความเร็วของกระแสนํา บริเวณห่างฝัง ของอาํเภอสายบุรี จงัหวดันราธิวาส (สถานี 447) และบริเวณ

ใกลฝั้ง ของอาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี (สถานี 445) มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั การเปลียนแปลง

ตามเวลา เดือนกนัยายน และกรกฎาคม มีค่าสูงสุด และตาํสุดตามลาํดบั (ตารางผนวกที 8) ผลวิเคราะห์

ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าความเร็วของกระแสนาํ ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพืนทีและเดือนที

ศึกษา แต่จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ระหว่างเขตสาํรวจ 

ไนไตรท์ มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตาํมากจนวดัไม่ได้-0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.002±0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่ปริมาณไนไตรท์จะตาํมากจนวดัไม่ได้ทัว

บริเวณชายฝังของอ่าวไทยตอนล่าง และบริเวณใกลฝั้ง ของอาํเภอหัวไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 

อาํเภอสิงหคร จงัหวดัสงขลา และอาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส (สถานี 319  395 และ 466) มีค่าสูงสุด 

ในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม (ตารางผนวกที 9) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไน

ไตรท ์ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพืนที เดือนทีศึกษาและเขตสาํรวจ  

ไนเตรท มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตาํมากจนวดัไม่ได้-0.051 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.001±0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่ปริมาณไนเตรท จะตาํมากจนวดัไม่ได้ทวั

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง และบริเวณห่างฝัง อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี (สถานี 424) มีค่าสูงสุด ใน
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เดือนมีนาคม (ตารางผนวกที 10) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไนเตรท ไม่มีความ

แตกต่างกนัระหวา่งพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสาํรวจ 

แอมโมเนีย มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตาํมากจนวดัไม่ได-้0.051 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.002±0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่ปริมาณแอมโมเนียจะตาํมากจนวดัไม่ไดท้วั

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง และบริเวณใกลฝั้ง ของอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา (สถานี 420) มีค่าสูงสุด ใน

เดือนกรกฎาคม (ตารางผนวกที 11) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าแอมโมเนีย ไม่มีความ

แตกต่างกนัระหวา่งพืนที เดือนทีศึกษา และเขตสาํรวจ 

ฟอสเฟต มีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง ตาํมากจนวดัไม่ได้-0.670 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.112±0.152 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่ปริมาณฟอสเฟตจะตาํมากจนวดัไม่ได้ทัว

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง และบริเวณห่างฝัง ของอาํเภอสิงหนคร (สถานี 397) มีค่าสูงสุด ในเดือน

กรกฎาคม (ตารางผนวกที 12) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าฟอสเฟตไม่มีความแตกต่าง

กนัระหว่างพืนทีและเขตสาํรวจ แตจ่ะมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ระหวา่งเดือนทีศึกษา  

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 

คุณภาพนาํทางกายภาพและเคมีทงั  ปัจจยัคือ ความลึก ความโปร่งแสง อุณหภูมิ ความ

เคม็ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายนาํ สารแขวนลอยทงัหมด และความเร็วกระแสนาํ มีค่าอยู่

ในเกณฑ์ปกติทัวไป เมือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนาํทะเลทีกาํหนดโดยสาํนักงาน

คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ (สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที , ) เมือทดสอบค่าความ

แตกต่างทางสถิติของคุณภาพนาํบริเวณทีศึกษาปรากฏวา่ คุณภาพนาํไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) 

ในเชิงพนืที ยกเวน้ค่าความโปร่งแสง ทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วนค่าของอุณหภูมิ ความ

เคม็ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนทีละลายในนาํ และความเร็วกระแสนาํ จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญั (P<0.05) ในแต่ละเดือนทีสาํรวจ และค่าความโปร่งแสงจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญั (P<0.05) ในเชิงพืนที เดือน และเขตทีสาํรวจ  

จากผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารทีอยูใ่นรูปของไนไตรท ์ไนเตรท แอมโมเนีย และ

ฟอสเฟต มีค่าผนัแปรน้อยมาก ปริมาณไนไตรท์มีค่าเฉลีย . 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตาํมาก

วดัไม่ได ้– 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีค่าเฉลีย . 01 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตาํมากวดัไม่ได ้

– 0.051 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าเฉลีย . 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตาํมากวดัไม่ได–้0.051 

มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟตมีค่าเฉลีย .112 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพิสัย ตาํมากวดัไม่ได–้0.670 

มิลลิกรัมต่อลิตร เมือเปรียบเทียบการศึกษาปริมาณธาตอุาหารทีอยูใ่นรูปของไนไตรท ์ ไนเตรท 

แอมโมเนีย และฟอสเฟต ของ ณรงคศ์กัดิ และคณะ (2549) บริเวณชายฝังจงัหวดัปัตตานี ค่าอยู่

ระหวา่ง ตาํมากวดัไม่ได–้0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร   ตาํมากวดัไม่ได–้0.031 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตาํมากวดั
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ไม่ได–้0.191 มิลลิกรัมต่อลิตร   และ ตาํมากวดัไม่ได–้0.175 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั ซึงเห็นวา่มีค่า

ผนัแปรนอ้ยมาก ซึงมีค่าไนไตรทแ์ละไนเตรทมีค่าทีใกลเ้คียงกนั แต่ปริมาณแอมโมเนีย บริเวณที

ศึกษาในครังนีมีแนวโนม้สูงกวา่ ชายฝังจงัหวดัปัตตานี สาเหตุมาจากกิจกรรมการเพาะเลียงสัตวน์าํ นาํ

ทิงจากแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณอ่าวปัตตานี แม่นาํสายบุรี ทีมีพนืทีรับนาํจาก

แหล่งเหล่านนัและถ่ายเทลงสู่ทะเลบริเวณชายฝัง ทาํใหค้่าแอมโมเนียมีแนวโนม้ทีสูงกวา่ ส่วนค่า

ฟอสเฟตบริเวณทีศึกษา ในเดือนกรกฎาคม และกนัยายนมีแนว้โนม้ทีสูง บริเวณใกลป้ากทะเลสาบ

สงขลามีปริมาณฟอสเฟตสูงสุด อนัเนืองมาการถ่ายเทนาํจากชุมชน แม่นาํลาํคลองตา่งๆ และเป็นช่วง

ฤดูฝนปริมาณนาํหลากถ่ายเทลงสู่ทะเลมากกวา่ปกติทาํใหป้ริมาณฟอสเฟตมีค่าสูง สอดคลอ้งกบั 

ณรงคศ์กัดิ และคณะ (2546) รายงานวา่บริเวณใกลป้ากทะเลสาบสงขลาปริมาณฟอสเฟตมีค่าสูงทีสุด

อนัเนืองมาจากการถ่ายเทนาํจากชุมชนต่างๆบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา 
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การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยรถยนต์ 

 

 เ นื อ ง จ า ก

ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร มี ร ถ ข ย ะ

จํานวนมากทีเสือมสภาพไม่ใช้

งา น แ ล้ ว   ก ร ม ป ร ะ ม ง แ ล ะ

หน่วยงานที เกียวข้องเห็ นว่า

สามารถนาํไปใช้ทาํเป็นปะการัง

เทียมได ้ คลา้ยกบัตูร้ถไฟเก่า ที

เป็ นโครงเหล็กหน าแข็งแรง  

เมื อ ว ัน ที   ตุ ล า ค ม   

กรุงเทพมหานครได้น้อมเกล้า

ถวายรถยนต์เก่าซึงเป็นรถเก็บมูลฝอยระบบไฮโดรลิค รถบรรทุกขยะแบบเปิดขา้ง และรถบรรทุกนํา 

รวม  คนั  โดยในปี พ.ศ.  จาํนวน  คนั และในปี พ.ศ.  จาํนวน  คนั  ก่อนทีจะนํา

รถขยะไปใชถ้อดชุดเครืองยนต ์ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฮโดรลิคอดัมูลฝอย และชินส่วนต่างๆ 

เช่น เบาะนงั กระจก ฯลฯ ออกทงัหมด  เพือลดการปนเปือนของคราบไขมนั ทีเกิดจากนาํมนัหล่อลืน

และจารบี  จึงทาํความสะอาดโดยใช้เครืองอดัฉีดนาํแรงดันสูงประกอบกบัเครืองทาํนาํร้อนกบันาํยา

ขจดัคราบไขมัน  ต่อมาใช้รถลากจูงจากซอยอ่อนนุช  ไปกองเก็บไว้ทีท่าเรือคลองเตย ของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย  ถอดชุดเพลาลอ้  แหนบ  คงเหลือแต่ส่วนตวัถงัทีเก็บมูลฝอยติดอยู่กบัแชสซี  

หลงัจากนันลาํเลียงรถลงเรือบรรทุกสินคา้ จากท่าเรือคลองเตยไปจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาส โดย

สํานักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) สนับสนุน

งบประมาณในการลาํเลียงรถยนต ์

  กรมประมงได้สํารวจพืนทีสําหรับจดัวางรถยนต์ในทะเล โดยฟังความคิดเห็นของ

ชาวประมงทอ้งถินในจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาส กาํหนดจุดจดัวาง ทาํการจดัวางโดยใชเ้ครนเรือยก

และหย่อนวางให้ถึงพืนทะเล  ตวัรถยนตอ์ยู่ในสภาพวางตงัตามปกติ อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มซ้อนทบักัน  

ไม่เป็นระเบียบ  ในปี พ.ศ.  กรมประมงไดจ้ดัวางรถยนต์ จงัหวดัละ  แห่ง แห่งละ -  คนั ทาํ

การลาํเลียง  เทยีวเรือ โดยเทียวที  จดัวางในพืนทีจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาสบางส่วน และเทียวที 

 จดัวางในพืนทีจงัหวดันราธิวาสแลว้เสร็จเมือ วนัที  มิถุนายน   ต่อมาในปี พ.ศ.  ไดจ้ดั

วางรถยนต์ ในจงัหวดัปัตตานี  แห่ง จาํนวน  คนั และในจงัหวดันราธิวาส  แห่ง แห่งละ  คนั  

ทาํการลาํเลียง  เทียวเรือแลว้เสร็จเมือ วนัท ี  กรกฎาคม   
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พืนทีจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาส จดัสร้างแหล่งอาศยัสัตวท์ะเลในปี -  ดงันี 

 

ปี จงัหวดั สถานที ห่างฝัง

(กม.) 

นาํลึก(ม.) จาํนวนรถยนต ์

(คนั) 

2549 ปัตตานี ต.ตะโล๊ะกาโปร์ อ. ยะหริง 5.5 13 45 

2549 ปัตตานี ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี 7.5 21 48 

2549 นราธิวาส ต.บางนาค อ. เมือง 9.0 20 48 

2549 นราธิวาส ต.ไพรวนั อ. ตากใบ 11.0 22 48 

2550 ปัตตานี ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี 9.5 24 40 

2550 นราธิวาส ต. บางนาค อ.เมือง 12 23 40 

2550 นราธิวาส ต. กะลุวอเหนือ อ.เมือง 10.5 20 40 

2550 นราธิวาส  ต.ไพรวนั อ. ตากใบ 10.5 20 40 

2550 นราธิวาส  ต.ศาลาใหม่ อ. ตากใบ 10.5 20 40 

 

เมือสร้างเสร็จแลว้  จะมีสัตวน์าํเขา้มาอยู่อาศยั  ความซับซ้อนของโครงรถยนต ์และการ

ซ้อนทบักนัเป็นกลุ่มเกิดเป็นช่องโพรง และพืนผิวทีแตกต่างกัน ทาํให้สัตวน์าํหลากชนิด  ต่างขนาด

เลือกเขา้ไปอยู่อาศยัตามความชอบ  จึงเป็นอีกแหล่งหนึงทีจะช่วยฟืนฟูทรัพยากรสัตวน์าํ  สร้างความ

อุดมสมบรูณ์ของสัตวน์าํกลบัคืนมา 

 การวิจยัติดตามผลการจดัวางรถยนตพ์บวา่จดัวางอยูบ่นพืนทรายปนโคลน ดาํนาํสาํรวจ

พบปลาทีสาํคญัในปี 2550 บริเวณรถยนตพ์บปลา  ชนิด 32 ครอบครัว โดยทีครอบครัวปลาทีพบ

หลายชนิด  อาทิเช่น ปลาสีกุน ปลากะพง และปลากะรัง  ปลาทีพบทุกครังทีสาํรวจ  อาทิเช่น ปลา

กะพงเหลืองขมิน ปลากะพงขา้งปาน ปลาสร้อยนกเขา   ปลาทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ  อาทิเช่น 
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ปลากะรัง ปลาสีกุน ปลาแพะ ปลากะพง และปลาทีพบยากและรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ปลาปักเป้า  

ปลาการ์ตนู  ปลาผีเสือ   
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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~ 

 

เมือวนัที 22 เมษายน 2547 องคก์รสหประชาชาติ หรือ the United Nations (UN) และ the 

Nippon Foundation of Japan ไดท้าํสัญญาตกลงร่วมกนัในการใหทุ้นสาํหรบัพฒันาบุคลากรแก่รัฐ

ชายฝังทีกาํลงัพฒันา (Developing Coastal States) ซึงเป็นภาคีของสนธิสัญญาว่าดว้ยกฏหมายทะเล 

(the United Nations Convention on the Law of the Sea หรือ UNCLOS) หรือไม่ก็ได ้ โดยทุน

โปรแกรมนี Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) และ Department of 

Economic and Social Affairs (DESA) ของ UN เป็นผูด้าํเนินการ โดย DOALOS เป็นผูรั้บผิดชอบ

หลกั2 

วตัถุประสงค์หลกัของโครงการก็เพือให้ผูรั้บทุนไดศึ้กษาและฝึกงานในระดบัสูงทางดา้น 

Ocean Affairs และ the Law of the Sea และสามารถนาํความรู้ทีจาํเป็นกลบัไปช่วยประเทศในการ

กาํหนดนโยบายทางทะเล รวมทงัสนบัสนุนใหเ้กิดเกณฑป์ฏิบติัตามสนธิสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล

และสนธิสัญญาอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 โปรแกรมนีมีระยะเวลาทงัหมด 9 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 6 เดือนแรกเป็น

การศึกษาและทาํวิจยัระดบัสูงภายใตก้ารดูแลของผูเ้ชียวชาญในสาขาทีศีกษา ณ สถานศึกษาทีเขา้ร่วม

ในโปรแกรมนีจาํนวน 23 สถาบนั ใน 13 ประเทศ3 และช่วง 3 เดือนหลงัเป็นการทาํวจิยัและฝึกงานที 

DOALOS ซึงตงัอยูท่ีสาํนกังานใหญ่ของ UN เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาํหรับทุนปี 2006 - 2007 ซึงเป็นปีที 2 ของโปรแกรม มีผูไ้ดรั้บทุนจาํนวน 10 คน จาก 

10 ประเทศ4 และมีผูรั้บทุนจากประเทศไทยเป็นคนแรก คือ นางสาวภัคจุฑา เขมากรณ์ นกัวิชาการ

ประมง 6ว. สังกดักลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง ศูนย์วิจัยและพฒันา

ประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง สํานักวิจัยและพฒันาประมงทะเล โดยในช่วง 6 เดือนแรก (1 มีนาคม - 

31 สิงหาคม 2549) นางสาวภคัจุฑา เขมากรณ์ ไดศึ้กษาและทาํวิจยั ณ Centre for Maritime Policy 

(CMP) ซึงปัจจุบนัเปลียนชือเป็น Australian National Centre for Ocean Resources & Security 

(ANCORS)5, University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ภายใตก้ารดูแลของ Professor Martin 

Tsamenyi6 โดยทาํวิจยัในหวัขอ้เรือง “Sustainable Management of Pelagic Fisheries in the South 

 
2 http://www.un.org/depts/los/nippon/ 
3 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 
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China Sea Region”7 และในระหวา่งทีทาํการวิจยันีนางสาวภคัจุฑาไดม้ีโอกาสเขา้เรียน Professional 

Short Course จาํนวน 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร “Law of the Sea”8 และ “Maritime Regulation and 

Enforcement”9 ซึงจดัโดย ANCORS 

หลงัจากทาํวิจยัเป็นเวลา 6 เดือนทีประเทศออสเตรเลีย นางสาวภคัจุฑาไดเ้ดินทางไป

ทาํวจิยัและฝึกงานต่อท ี DOALOS เป็นเวลา 3 เดือน (1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2549) โดยท ี

DOALOS นางสาวภคัจุฑาไดน้าํเสนอผลงานวิจยั10 ในทีประชุมร่วมกบัผูรั้บทุนจากประเทศต่างๆ 

รวมทงัศึกษาวิธีการทาํงานและภารกิจของ DOALOS นอกจากนียงัไดมี้โอกาสเขา้ร่วมเป็นผู ้

สังเกตการณ์ในการประชุม the Informative Consultations เกียวกบั “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” ซึงจดัขนึระหวา่งการประชุมสมชัชาสหประชาชาติครังที 61 ช่วงวนัที 

2 - 6 และ 9 ตุลาคม 2549  

 

 

 
7http://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 
10http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/khem

akorn_0607_thailand_PPT.pdf 
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