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การสํารวจชลชี ววิทยาและทรัพยากรประมงในคลองละงู จ.สตูล ได้ทาํ การสํารวจ
วิเคราะห์ลกั ษณะภูมิประเทศ คุ ณภาพนํ้า แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พรรณไม้
นํ้า ชนิดและประชากรปลา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2543 รวม 6 ครั้ง ใน 8 จุด
สํารวจ โดยเริ่ มจากจุดต้นนํ้าจนกระทัง่ ถึงปลาย คลองละงู ความยาว 60 กิโลเมตร ค่าเฉลี่ยความ
กว้าง 65 เมตร ความลึก 8 เมตร อุณหภูมิน้ าํ 25-29 องศาเซลเซี ยส ความโปร่ งใส 44 -69 เซนติเมตร
ความเค็ม 0-28 พี พี ที ความเป็ นกรด-ด่า ง 7.3-7.8 ออกซิ เจนละลาย 5.1-7.4 มิ ล ลิ ก รั ม/ลิ ตร
คาร์ บอนไดออกไซด์ 0.18-0.38 มิลลิ กรัม/ลิตร ความเป็ นด่าง 90-172 มิลลิกรัม/ลิตร และความ
กระด้าง 102-333 มิลลิกรัม/ ลิตร พบแพลงก์ตอนพืช 45 สกุล ปริ มาณเฉลี่ย 63.47 X 10 4 เซลล์/
ลูกบาศก์เมตร แพลงก์ตอนสัตว์ 15 สกุล ปริ มาณ เฉลี่ย 21.54 X 10 4 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร จัดกลุ่ม
ความคล้ายคลึงของแพลงก์ตอนตามจุดสํารวจเป็ น 5 กลุ่ม และแบ่งตามฤดูกาลเป็ น 3 กลุ่ม สัตว์หน้า
ดินพบ 15 ครอบครัว ปริ มาณเฉลี่ย 542 ตัว/ตารางเมตร จัดกลุ่มความคล้ายคลึงของสัตว์หน้าดินตาม
จุดสํารวจแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม และแบ่งตามฤดูกาลเป็ น 3 กลุ่ม พรรณไม้น้ าํ พบ 21 ชนิด เป็ นพรรณไม้น้ าํ
ประเภทริ มฝั่งหรื อชายนํ้าทั้งหมด ปลาพบ 6 ครอบครัว 30 ชนิด กุง้ 2 ครอบครัว 3 ชนิด ปู 2
ครอบครัว 2 ชนิด โครงสร้างประชาคมปลาประกอบด้วยปลาเกล็ดร้อยละ 67.43 กลุ่มปลาหนังร้อย
ละ 11.87 กลุ่มปลาช่ อนร้อยละ 10.52 กลุ่มปลาอื่น ๆ ร้อยละ 10.18 และกลุ่มความคล้ายคลึงของ
ปลาตามจุดสํารวจเป็ น 3 กลุ่ม และแบ่งตามฤดูกาลเป็ น 2 กลุ่ม
คําสํ าคัญ; ชลชีววิทยา ทรัพยากรประมง คลองละงู
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ABSTRACT
Studies on hydrobiology and Fisheries Resources in Khlong La Ngu
Satun Province. Samples were collected water quality, macrophyte, phytoplankton,
zooplankton benthos and fish fauna. were conducted during January 2000 to
November 2000 and employing 8 sampling stations. Khlong La-Ngu is 60 kilometers
in length 65 meters in average width and 8 meters in average depth. Water quality
parameters include temperature 25-29 degree Celsius, transparency 44-69 centimeter,
salinity 0-28 ppt, pH 7.3-7.8, dissolved oxygen 5.1-7.4 milligrams/ litres, free
carbondioxide 0.18-0.38 milligrams/ litres, alkalinity 90-172 milligrams/ litres, and
hardness 102-333 milligrams/ litres. About 45 species of phytoplankton was observed
with the average density of 29.76 x102cell/m3. 15 species of zooplankton was
observed with the average density of 8.33 x 102 cell/ m3. 15 families of benthos was
observed with the average number of 94.80 organisms/m 3. about 21 species of
macrophyte was found is marginal type on the most .The total of 30 species in 15
families of fishes, 3 species in 2 families of prawns and 2 species in 2 families of
crabs were recorded. The Cyprinidae families were the most dominant species, Evalue of cyprinids more than 10 percent. There were nine carnivorous, one
herbivorous and three ommivorous. Fisheries in khlong La Ngu is considered as
subsistence. and some fishing gears wrong used by fisherman.
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