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ศึกษาความชุกชุมและการแพรกระจายของไขปลากะตักและปลากะตักวัยออน บริเวณอาวไทย
ตอนลาง ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส โดยใชถุงลากแพลงกตอน 
ขนาดตา 330 ไมโครเมตร  ทําการเก็บตัวอยางใน 21 สถานี รวม 4 เที่ยวเรือ ในเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม 
กรกฎาคม และกันยายน ป 2544   พบไขปลากะตักและปลากะตักวัยออนมีปริมาณเฉลี่ย  เทากับ  451 ฟอง/
น้ําทะเล 1,000 ลบ.ม. และ 282 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ลบ.ม. ตามลําดับ โดยไขปลากะตักและปลากะตักวัยออน 
มีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน รองลงมา คือ  เดือนกรกฎาคม กุมภาพันธ และพฤษภาคม  ไขปลา
กะตักมีความชุกชุมมากที่สุดที่ระยะหางฝง 1-15 ไมลทะเล  และที่ความลึกของน้ําทะเล 19-26 ม. ในขณะที่
ปลากะตักวัยออนมีความชุกชุมมากที่สุดที่ระยะหางฝง >15-30 ไมลทะเล  และที่ระดับน้ําความลึก >26-34 ม.  
สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยส่ิงแวดลอมกับความชุกชุมของไขปลากะตักและปลากะตักวัยออน พบวา
ความชุกชุมของไขปลากะตักและปลากะตักวัยออนแสดงความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความเค็ม  
 
คําสําคัญ : ไขปลากะตัก  ปลากะตักวัยออน   ความชุกชมุ   การแพรกระจาย  อาวไทยตอนลาง  
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Abstract 
 

Study on  abundance  and  distribution of  anchovy  eggs  and  larvae  in   southern  Gulf  of  
Thailand  was  carried  out  in  Nakhon  Si  Thammarat,  Songkhla,  Pattani   and  Narathiwat  Provinces  
in  February,  May,  July  and  September  2001. Samples were collected  from  21  stations  by  330  um  
plankton  net.  The  abundances  of   anchovy   eggs   and   larvae   were   451  eggs/1,000 m3 of   sea  water   
and   282   larvae/ 1,000  m3   of   sea   water,  respectively.  The  highest   peak  of  those  abundances  were   
found  in  September  followed   by  July,  February   and   May.  Anchovy  eggs  were  found  the  most  
in 1-15 nm zone  with 19-26 m depth, while the most of its larvae was in >15-30 nm with >26-34 m depth. 
Abundances  of  anchovy  eggs  and  anchovy  larvae  were  significantly  related  to salinity.  
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