สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เดือนพฤศจิกายน 2562
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเลอ่าว
ไทยตอนล่าง พืนที่จังหวัด สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จ้านวนทังสิน 25 สถานี (ชายฝั่ง 500 เมตร และห่างฝั่ง
3 กิโลเมตร) เป็นประจ้าทุก 3 เดือน ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้าทะเล ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง
ความโปร่งแสง สารแขวนลอยในน้าทะเล ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า ปริมาณสารอาหาร (ไนไตร์ท -ไนโตรเจน
ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย -ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทังคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรีย กลุ่ม
โคลิฟอร์มทังหมดในน้าทะเล
น้าค่าคุณภาพน้าทังหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้า อุณหภูมิ
สารแขวนลอยทังหมด แบคทีเรี ย กลุ่ มโคลิ ฟอร์มทังหมด ปริมาณสารอาหารไนเตรท ฟอสเฟต และแอมโมเนีย
น้าข้อมูลคุณภาพน้าค้านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอก
ถึงสถานภาพของคุณภาพน้า 5 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก

ผลการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เดือนพฤศจิกายน 2562
พืนทีช่ ายฝั่งจังหวัดสงขลา ถึงจังหวัดนราธิวาส
ตรวจวัดคุณภาพน้าและปริมาณสารอาหารมีค่าเฉลี่ย และค่าพิสัย ดังนี
ความลึกเฉลี่ย 8.1±3.9 เมตร ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 3.3-15.3 เมตร ค่าความโปร่งแสงเฉลี่ย 1.5±1.2 เมตร
ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0.5-5.5 เมตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเฉลี่ย 8.22±0.11 มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 8.01-8.34
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย 30.5±0.8 องศาเซลเซียล ค่าพิสัยในช่วง 28.6-32 องศาเซลเซียล
ความเค็มมีค่าเฉลี่ย 27±2.7 psu มีค่าพิสัย 20-29.5 psu
ปริมาณออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 6.0±0.5 mg/l ค่าพิสัย 4.26-6.54 mg/l
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ย 0.50±0.32 mg/m3 ค่าพิสัย 0.21-1.56 mg/m3
ปริมาณฟอสเฟต มีค่าเฉลี่ย 4.34±2.5 µg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 1.63-9.47 µg/l
ปริมาณไนไตรท์ มีค่าเฉลี่ย 1.74±2.28 µg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0.04-7.75 µg/l
ปริมาณไนเตรท มีค่าเฉลี่ย 1.74±15 µg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0-48.85 µg/l
ปริมาณแอมโมเนีย มีค่าเฉลี่ย 10.74±14.7 µg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0-57.8 µg/l
ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทังหมด มีค่าอยู่ในช่วง 4.5-608 MPN/100 ml
พืนที่ในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ตรวจวัดคุณภาพน้าและปริมาณสารอาหารมีค่าเฉลี่ย และค่าพิสัย ดังนี
ความลึกเฉลี่ย 2.3±0.8 เมตร ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 1.5-4.3 เมตร ค่าความโปร่งแสงเฉลี่ย 0.7±0.2 เมตร
ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0.4-0.9 เมตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเฉลี่ย 8.07±0.18 มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 7.73-8.23
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย 28.5±0.4 องศาเซลเซียล ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 27.8-29 องศาเซลเซียล
ความเค็มมีค่าเฉลี่ย 18.5±5.3 psu มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 5-23.9 psu
ปริมาณออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 5.80±0.48 mg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 4.89-6.33 mg/l
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ย 3.91±2.8 mg/m3 ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 1.46-9.75 mg/m3
ปริมาณฟอสเฟต มีค่าเฉลี่ย 15.63±6.1 µg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 10.11-29.0 µg/l
ปริมาณไนไตรท์ มีค่าเฉลี่ย 3.06±0.9 µg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 1.08-4.58 µg/l
ปริมาณไนเตรท มีค่าเฉลี่ย 4.24±10 µg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0-32.76 µg/l
ปริมาณแอมโมเนีย มีค่าเฉลี่ย 16.31±26.5 µg/l ค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0-65.10 µg/l
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเล มีค่าคุณภาพน้าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์
แหล่งปะการัง ปัจจัยคุณภาพน้าที่มีค่าส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้า คือปริมาณสารอาหาร ได้แก่
ปริมาณไนเตรท ปริมาณฟอสเฟต และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ทังหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม

สถานภาพคุณภาพนา้ ทะเลในแต่ละพืนที่อ่าวไทยตอนล่าง ในเดือนพฤศจิกายน 2562
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 8 ดี ร้อยละ 67 และพอใช้ ร้อยละ 25
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 64 และพอใช้ ร้อยละ 36
จังหวัดปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 67 และ ดี ร้อยละ 33
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าส่วนใหญ่ มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
ดัชนีคุณภาพน้้าทะเลพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างเดือนพฤศจิกายน 2562
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แผนที่แสดงค่าดัชนีคุณภาพน้าพืนที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนพฤศจิกายน 2562

