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การสํารวจคุณภาพน้ําและทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง จํานวน 23 สถานี ในเดือน
กุมภาพันธ มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม ป 2548 แบงเปนเขตสํารวจ 3 เขต คือ เขตที่ 7 ตั้งแตเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏรธานี ถึงอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 8 ตั้งแตอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถึงอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเขตที่ 9 ตั้งแตอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ผลการสํารวจพบวา ความลึกน้ํามีคาอยูใ นชวง 10.0-48.9 เมตร ความโปรงแสงมีคาอยูในชวง 1.5-25.5 เมตร
อุณหภูมิน้ํามีคา อยูในชวง 27.2-31.8 องศาเซลเซียส ความเค็มมีคาอยูในชวง 31.1-34.1 สวนตอพันสวน
ความเปนกรด-ดางมีคาอยูในชวง 7.97-8.38 ออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคา อยูในชวง 5.18-7.95 มิลลิกรัมตอลิตร
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคาอยูในชวง 11.4-41.2 มิลลิกรัมตอลิตร ความเร็วกระแสน้ํามีคาอยูในชวง
0-820 เซนติเมตรตอวินาที ไนไตรทมีคาต่ํามากวัดไมไดจนถึง 0.012 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรทมีคาต่ํามากวัด
ไมไดจนถึง 0.170 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียมีคาต่ํามากวัดไมไดจนถึง 0.048 มิลลิกรัมตอลิตร และ
ฟอสเฟตมีคาต่ํามากวัดไมไดจนถึง 0.193 มิลลิกรัมตอลิตร ผลการวิเคราะหรูปแบบการจัดกลุมปจจัยคุณภาพ
น้ําเชิงพื้นที่ จัดได 5 กลุม คือ กลุมที่1 บริเวณตั้งแตเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงอําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา กลุมที่ 2 บริเวณตั้งแตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กลุมที่ 3
`บริเวณปากอาวนครศรีธรรมราช กลุมที่ 4 บริเวณอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกลุมที่ 5 บริเวณหางฝง
ของอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดกลุม ปจจัยคุณภาพน้ําเชิงเวลา จัดได 4 กลุม คือ กลุมแรก
เดือนกุมภาพันธ กลุมที่สอง เดือนมีนาคม กลุมที่สาม เดือนสิงหาคม และกลุมที่สี่ เดือนพฤษภาคม
พบทรัพยากรสัตวน้ําทั้งหมด 134 ชนิด ที่พบมาก 5 ชนิด คือ ปลาแปนชนิด Leiognathus splendens หมึก
กลวยชนิด Photololigo duvaucelii ปลาแปนชนิด L. bindus หมึ ก กลว ยชนิด P. chinensis และปลาแปน
ชนิด L. leuciscus พบรอยละ 11.60 11.39 10.69 8.63 และ 5.32 ตามลําดับ ผลการจัดกลุมทรัพยากรสัตว
น้ําพบวาการจัดกลุมเชิงพื้นที่ จัดได 6 กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง บริเวณใกลฝงของอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
กลุมที่สอง บริเวณใกลฝงตัง้ แตเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุมที่สาม บริเวณใกลฝงตั้งแตอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี กลุมที่สี่ บริเวณ
หางฝงตัง้ แตอําเภอขนอม ถึงอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมที่หา เปนกลุมใหญที่สุด บริเวณหางฝง
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ตั้งแตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และกลุมที่หก บริเวณใกล
ฝงตั้งแตอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา การจัดกลุมทรัพยากรสัตว
น้ําเชิงเวลาแบงได 2 กลุม คือ กลุมที่หนึง่ เดือนกุมภาพันธ และกลุมที่สองเดือนมีนาคม พฤษภาคม และ
สิงหาคม
คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวนํา้ คุณภาพน้ํา อาวไทยตอนลาง
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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, 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:
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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.
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