สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝงอาวไทยตอนลาง เดือนมิถุนายน 2563
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลอาว
ไทยตอนลาง พื้นที่จังหวัด สงขลา ปตตานี และนราธิวาส จํานวนทั้งสิ้น 25 สถานี (ชายฝง 500 เมตร และหางฝง
3 กิโลเมตร) เป6นประจําทุก 3 เดือน ประกอบด7วย 12 ปจจัย ได7แก อุณหภูมิน้ําทะเล ความเค็ม ความเป6นกรด-ดาง
ความโปรงแสง สารแขวนลอยในน้ําทะเล ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ปริมาณสารอาหาร (ไนไตรท-ไนโตรเจน
ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟ>ลล เอ และแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมทั้งหมดในน้ําทะเล
นําคาคุณภาพน้ําทั้งหมด 8 พารามิเตอร ได7แก ได7แก ความเป6นกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ
สารแขวนลอยทั้ งหมด แบคที เ รี ย กลุ มโคลิ ฟอรมทั้ งหมด ปริ มาณสารอาหารไนเตรท ฟอสเฟต และแอมโมเนี ย
นําข7อมูลคุณภาพน้ําคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (Marine Water Quality Index) เพื่อเป6นตัวบงบอก
ถึงสถานภาพของคุณภาพน้ํา 5 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช7 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก

ผลการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล.อมทางทะเลและชายฝง เดือนมิถุนายน 2563
พื้นที่ชายฝงจังหวัดสงขลา ถึงจังหวัดนราธิวาส
ตรวจวัดคุณภาพน้ําและปริมาณสารอาหารมีคาเฉลี่ย และคาพิสัย ดังนี้
ความลึกเฉลี่ย 8.21±4.09 เมตร คาพิสัยอยูในชวง 3.5-17.6 เมตร คาความโปรงแสงเฉลี่ย 2.74±1.76 เมตร
คาพิสัยอยูในชวง 0.6-6.0เมตร คาความเป6นกรด-ดาง มีคาเฉลี่ย 7.92±0.31 มีคาพิสัยอยูในชวง 6.87-8.18
คาอุณหภูมิเฉลี่ย 30.65±0.43 องศาเซลเซียล คาพิสัยในชวง 29.7-31.3 องศาเซลเซียล
ความเค็มมีคาเฉลี่ย 27.82±4.84 ppt มีคาพิสัย 15.0-30.4 ppt
ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเฉลี่ย 6.04±0.63 mg/l คาพิสัย 4.12-6.9 mg/l
ปริมาณคลอโรฟ>ลล เอ มีคาเฉลี่ย 0.6±0.51 mg/m3 คาพิสัย 0.09-1.85 mg/m3
ปริมาณฟอสเฟต มีคาเฉลี่ย 2.83±2.55 µg/l คาพิสัยอยูในชวง 0-9.18 µg/l
ปริมาณไนไตรท มีคาเฉลี่ย 0.42±0.69 µg/l คาพิสัยอยูในชวง 0-2.42 µg/l
ปริมาณไนเตรท มีคาเฉลี่ย 7.9±7.74 µg/l คาพิสัยอยูในชวง 0-25.7 µg/l
ปริมาณแอมโมเนีย มีคาเฉลี่ย 3.31±3.51 µg/l คาพิสัยอยูในชวง 0-14.01 µg/l
ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด มีคาอยูในชวง 2-270 MPN/100 ml
พื้นที่ในอาวปตตานี จังหวัดปตตานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ําและปริมาณสารอาหารมีคาเฉลี่ย และคาพิสัย ดังนี้
ความลึกเฉลี่ย 1.48±0.5 เมตร คาพิสัยอยูในชวง 0.9-2.5 เมตร คาความโปรงแสงเฉลี่ย 0.46±0.12 เมตร
คาพิสัยอยูในชวง 0.3-0.7 เมตร คาความเป6นกรด-ดาง มีคาเฉลี่ย 7.95±0.13 มีคาพิสัยอยูในชวง 7.60-8.06
คาอุณหภูมิเฉลี่ย 30.33±0.43 องศาเซลเซียล คาพิสัยอยูในชวง 29.7-31.0 องศาเซลเซียล
ความเค็มมีคาเฉลี่ย 17.5±5.33 ppt มีคาพิสัยอยูในชวง 10.0-25.5 ppt
ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเฉลี่ย 6.42±0.5 mg/l คาพิสัยอยูในชวง 5.27-6.9 mg/l
ปริมาณคลอโรฟ>ลล เอ มีคาเฉลี่ย 1.15±0.25 mg/m3 คาพิสัยอยูในชวง 0.88-1.64 mg/m3
ปริมาณฟอสเฟต มีคาเฉลี่ย 7.73±6.70 µg/l คาพิสัยอยูในชวง 1.93-26.98 µg/l
ปริมาณไนไตรท มีคาเฉลี่ย 0.51±0.77 µg/l คาพิสัยอยูในชวง 0-2.69 µg/l
ปริมาณไนเตรท มีคาเฉลี่ย 13.12±26.89 µg/l คาพิสัยอยูในชวง 0-92.34 µg/l
ปริมาณแอมโมเนีย มีคาเฉลี่ย 15.14±33.97 µg/l คาพิสัยอยูในชวง 1.33-117.31 µg/l
ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด มีคาอยูในชวง 2-340 MPN/100 ml
เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล มีคาคุณภาพน้ําเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ
แหลงปะการัง ปจจัยคุณภาพน้ําที่มีคาสวนใหญเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ํา คือปริมาณสารอาหาร ได7แก ปริมาณ
ไนเตรท ปริมาณฟอสเฟต และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรทั้งหมด และแบคทีเรียกลุมฟbคอลโคลิฟอรม

สถานภาพคุณภาพน้าํ ทะเลในแต%ละพื้นที่อ%าวไทยตอนล%าง ในเดือนมิถุนายน 2563
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้ําเฉลี่ยอยูในเกณฑ ดีมาก ร7อยละ 58 และ ดี ร7อยละ 42
อาวปตตานี : คุณภาพน้ําเฉลี่ยอยูในเกณฑ ดีมาก ร7อยละ 18 ดี ร7อยละ 73 และพอใช7 ร7อยละ 9
จังหวัดปตตานี : คุณภาพน้ําเฉลี่ยอยูในเกณฑ ดีมาก ร7อยละ 50 และ ดี ร7อยละ 50
จังหวัดนราธิวาส : คุณภาพน้ําเฉลี่ยอยูในเกณฑ ดีมาก ร7อยละ 50 และ ดี ร7อยละ 50
ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝงอ%าวไทยตอนล%าง เดือนมิถุนายน 2563
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แผนที่แสดงคาดัชนีคุณภาพน้ําพื้นที่อาวไทยตอนลาง เดือนมิถุนายน 2563

