ทรัพยากรสัตวน้ําจากเรือสํารวจประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ป 2547-2548
วิรัตน สนิทมัจโร* และ ณรงคศักดิ์ คงชัย
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
บทคัดยอ
ศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตอําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี จนถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ ขนาดตาอวนกนถุง 40
มิลลิเมตร และอวนคลุมกนถุงขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร โดยเรือสํารวจประมง 9 ในระหวางเดือน
กุมภาพันธ 2547-สิงหาคม 2548 ปละ 4 เที่ยวเรือโดยทําการลากอวน 174 ครั้ง จาก 23 สถานี ระดับความลึก
10-50 เมตร ผลวิเคราะหอัตราการจับสัตวน้ํารวมเฉลี่ยทั้งหมดมีคาเทากับ 25.399 กก./ชม. ประกอบดวยกลุม
ปลาเปดแทสูงสุดรอยละ 42.95 รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดิน 28.46 ปลาหมึก 22.59 ปลาผิวน้ํา 3.16 ปู 1.16
สัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆ 1.31 และกลุมกุง 0.38 เปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําระหวางเขตสํารวจ พบวาอัตรา
การจับสัตวน้ํารวมบริเวณอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีคาสูงกวา
บริเวณตอนลางเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05) โดยอัตราการจับของสัตวน้ํากลุมปลาหนาดิน ปลาหมึก กุง และกลุมปลาเปดแท ระหวางเขตสํารวจ
แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบตามระดับความลึกพบวากลุมปลาผิวน้ํา ปลาหมึก กุง และสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที่อัตราการจับในแตละเดือนมีคาไมแตกตางกัน (p>0.05) การ
แพรกระจายของสัตวน้ํากลุมตางๆ อยูในชวง 0.01-66.99 กก./ชม. และอัตราการจับสัตวน้ํารวมแตละสถานี
เฉลี่ยอยูในชวง 11.33-96.41 กก./ชม. โดยกลุมปลาหนาดิน และปลาหมึกพบแพรกระจายหนาแนนในเขตน้ํา
ลึก สวนสัตวน้ํากลุมอื่นๆ พบแพรกระจายในเขตน้ําตื้นเปนสวนใหญ ขนาดของสัตวน้ําที่จับไดมีความ
หลากหลาย พบขนาดสัตวน้ําในป 2548 มีขนาดที่เล็กลงจากป 2547 จํานวน 45 ชนิด มีสัตวน้ําหลุดลอดจาก
อวนกนถุงขนาดตาอวน 40 มิลลิเมตร ไปสูอวนคลุมกนถุงขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร 97 ชนิด คิดเปนรอย
ละ 37.77 ของอัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมด
คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวนา้ํ อวนลากแผนตะเฆ เรือสํารวจประมง อาวไทยตอนลาง
* ผูรับผิดชอบ : ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐.
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Abstract

Study on marine resources in the Southern Gulf of Thailand which covered from
Ko Samui district, Surat Thani Province to Takbai district, Narathiwat Province was carried
out by otter board trawler with 40 millimeter mesh size of cod-end and 25 millimeter mesh
size of covernet, research vessel Pramong 9. The 174 successful hauls were conducted during
February 2004 – August 2005, 4 cruises/year at 23 stations covering the depth zone 10-50
meters. The overall average catch per unit effort (CPUE) was 25.39 kg/hr. The catch
composition of marine resources consisted of true trash fish 42.92 %, demersal fish 28.46 %,
cephalopods 22.59 %, pelagic fish 3.16 %, crab 1.16 %, miscellaneous species 1.13 % and
shrimps 0.38 %. The CPUE of area Singhanakorn district, Songkhla Province to Takbai
district, Narathiwat Province was significant higher than area Southern of Ko Samui district,
Surat Thani Province to Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat Province (p<0.05). The
CPUE of each groups of demersal fish, cephalopods, shrimps and miscellaneous species were
significant among the area. The CPUE of pelagic fish, cephalopods, shrimps and
miscellaneous species considered by water depth was significant (p<0.05) whereas the
CPUE considered by month was non-significant (p>0.05). Demersal fish and cephalopods
were found high density in the deep water whereas the other groups were found high density
in the shallow water. The distribution of marine resources group catch rate was between 0.0166.99 kg/hr. The CPUE of total catch by station was between 11.33-96.41 kg/hr. The
measured lengths of 45 species in 2005 were smaller than that in 2004. The escapement pass
through 40 millimeter of cod-end mesh size was 37.77 % which was composed of 98 species.

Key words : marine resources, otter board trawler, fishery research vessel,
southern Gulf of Thailand
Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla Province 90000.
e-mail : wiratanas@yahoo.com

