ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวะแหล่งน้าและสถานการณ์การเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่งในจังหวัดสตูล
1 ทรัพยากรน้า
(1) ลักษณะแหล่งน้าธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของแหล่งน้าในจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้ำสำยใหญ่ มีเพียงแม่น้ำสำยสั้น ๆ และแคบ ซึ่งมีต้นก้ำเนิดมำจำกเทือกเขำทำงทิศเหนือและทิศตะวั นออก ชำวบ้ำน
เรียก “คลอง”
ในจังหวัดสตูลมีแหล่งน้้ำจืดที่ส้ำคัญ 4 ระบบล้ำน้้ำ โดยคลองต้นน้้ำเชื่อมต่อคลองสำขำ และคลองย่อยๆหลำกหลำยสำขำ ไหลลงทะเลใน
พื้นที่อ้ำเภอติดชำยฝั่งทะเล บำงคลองเป็นแหล่งน้้ำเพื่อกำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง แยกตำมสภำพพื้นที่ ดังนี้
1. คลองละงู หรือคลองลำโลน ต้นน้้ำอยู่บริเวณเทือกเขำด้ำนใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุงไหลมำทำงด้ำนเหนือของจังหวัดสตูล ตำมแนว
เส้นแบ่งเขตอ้ำเภอละงูและอ้ำเภอควนกำหลง ไหลมำบรรจบกับคลองปำกบำรำ ที่อ้ำเภอละงู คลองยำวประมำณ 47 กิโลเมตร บริเวณปำกคลองก่อน
ไหลลงสู่ทะเลจะกว้ำงกว่ำด้ำนในซึ่งบริเวณปำกคลองปำกบำรำเป็น ท่ำเทียบเรือ ท่องเที่ยว เรือพำณิชย์และเรือประมงพื้นบ้ำน ส่วนคลองแยกทำงด้ำน
เหนือไหลออกสู่ทะเลเรียกที่ต้ำบลแหลมสน อ้ำเภอละงู เรียกคลองบุ โบย เชื่อมต่อคลองบ่อเจ็ดลูก อีกเส้นไหลเชื่อมคลองดู คลองย่ำนซื่อ คลองวังวน
คลองบำรำยี คลองสังข์หยุด ไหลออกทะเลที่ต้ำบลรำไว อ้ำเภอทุ่งหว้ำ คลองละงู มีพื้นที่รับน้้ำฝน 937.08 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน้้ำฝนเฉลี่ย 2,000
มิลลิเมตรต่อปี และปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ย 709.06 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ต่อปี (แผนพัฒนำจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
2. คลองดุสน หรือคลองมำบัง ต้นน้้ำอยู่บริเวณเทือกเขำระหว่ำงอ้ำเภอควนกำหลง และอ้ำเภอควนโดนแตกสำขำเป็นล้ำห้วยเล็กๆ ไหลมำ
รวมกันผ่ำนพื้นที่อ้ำเภอเมืองสตูล และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่ำวต้ำมะลัง มีพื้นที่รับน้้ำฝน 391.30 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน้้ำฝน เฉลี่ย 2,100
มิลลิเมตรต่อปี ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ย 679.38 ล้ำนลูกบำศกเมตรต่อปี (แผนพัฒนำจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
3) คลองท่ำแพ หรือคลองบำรำเกต ต้นน้้ำอยู่บริเวณเขำสำมยอด ดอนสีเดน ไหลผ่ำนอ้ำเภอควนกำหลงผ่ำนอ้ำเภอท่ำแพ และไหลออกสู่
ทะเลบริเวณปำกอ่ำวเกำะแดง เรียกคลองท่ำแพ คลองบำรำเกต มีพื้นที่รับน้้ำฝน 452.16 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน้้ำฝนเฉลี่ย 2,200 มิลลิเมตรต่อปี
ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ย 1,100 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี (แผนพัฒนำจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
4) คลองลำโลนน้อย ต้นน้้ำอยู่บริเวณเขำเขียว เขำใคร เขำโต๊ะ ไหลผ่ำนเขตอ้ำเภอควนกำหลง มำบรรจบกับคลองละงู ที่บ้ำนต้ำแหลมเป็น
คลองที่มีสำยน้้ำไหลตลอดทั้งปี คลองท่ำจีน ต้นน้้ำเกิดบริเวณเทือกเขำติดกับประเทศมำเลเซีย เขตอ้ำเภอเมืองสตูล คลองสำยนี้อยู่ทำงทิศตะวันออกของ
อ้ำเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่ำวท่ำจีน มีคลองย่อย สำขำเช่น คลองวังประ คลองพร้ำว คลองน้้ำเวียน คลองดำหวำ เป็นต้น (แผนพัฒนำจังหวัด
สตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ภาพที่ 1. แสดงลุ่มน้าสาขาที่ส้าคัญในจังหวัดสตูล

ที่มำข้อมูล: ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ณ เดือน มิถุนำยนพ.ศ. ๒๕๕๙
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ตารางที่ 1 แสดงชื่อลุ่มน้าสาขา และแหล่งน้าส้าคัญในจังหวัดสตูล
รหัสและชื่อลุ่มนำสำขำ
ครอบคลุมอำเภอ
2511 ลุ่มน้้ำสำขำคลองละงู
- อ.ควนกำหลง และ อ.มะนัง เป็นส่วนใหญ่
- อ.ทุ่งหว้ำ และ อ.ละงู เป็นบำงส่วน

แหล่งนำที่สำคัญ
คลองละงู และ
คลองล้ำโลน

2512 ลุ่มน้้ำสำขำคลองม้ำบัง

- อ.ควนโดน เป็นส่วนใหญ่
- อ.ควนกำหลง และ อ.เมือง เป็นบำงส่วน

คลองดุสน หรือ
คลองม้ำบัง

2513 ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันตกตอนล่ำง

อ.ท่ำแพ
- อ.เมือง เป็นส่วนใหญ่
- อ.ละงู อ.ควนกำหลง อ.ควนโคน และ
อ.ทุ่งหว้ำ เป็นบำงส่วน และ อ.มะนัง
เป็นบำงส่วน

คลองท่ำแพ
คลองน้้ำเค็ม
คลองท่ำจีน และ
คลองบุโบย
คลองลิพัง และ
คลองหญ้ำระ

หมำยเหตุ รหัสและชื่อลุม่ น้้ำสำขำ รวมถึงขอบเขตลุม่ น้้ำสำขำ ยึดถือตำมคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ
จำกรำยงำนมำตรฐำนลุ่มน้้ำและลุ่มน้้ำสำขำ (สิงหำคม 2538) ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่ำง (ต.ทุ่งหว้ำ) มีล้ำน้้ำที่ไหลลงจังหวัดตรัง (ข้อมูล: ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยนพ.ศ. ๒๕๕๙)

(๒) แหล่งน้าเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง
แหล่งน้้ำชำยฝั่ง มีต้นน้้ำเริ่มจำกชำยฝั่งทะเล ไหลเข้ำสู่แผ่นดินใหญ่ มีลักษณะเป็นล้ำคลองน้้ำกร่อยสำยเล็กๆ แยกเป็นคลองสำขำสำยย่อยๆ
ปำกคลองใหญ่ มีควำมกว้ำงประมำณ 100-200 เมตร ระดับน้้ำขึ้นลงตำมระดับน้้ำทะเลชำยฝั่ง สภำพแวดล้อม เป็นป่ำโกงกำง แสม ป่ำไม้ชำยเลน และ
พรรณไม้ชำยเลนหลำกหลำยชนิด เป็นแหล่งอำศัยและแหล่งอำหำรของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่ส้ำคัญ คุณภำพน้ำ้ เหมำะสมต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์นำ้ ชำยฝั่ง
ควำมเค็มระหว่ำง 15-40 ppt (ตำมฤดูกำล) จังหวัดสตูล มีแหล่งน้้ำธรรมชำติเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง ในพื้นที่ ๔ อ้ำเภอ ดังนี้
อ้ำเภอละงู ประกอบด้วย คลองบุโบย คลองบ่อเจ็ดลูก คลองดู คลองปำกบำรำ คลองน้้ำเค็ม (คลองบำกันโต๊ะทิด) และคลองตีหงี
อ้ำเภอทุ่งหว้ำ ประกอบด้วย คลองดู คลองย่ำนซื่อ คลองวังวน คลองบำรำยี คลองสังข์หยุด คลองอ่ำวพ็อก
อ้ำเภอท่ำแพ ประกอบด้วย คลองบำรำเกต คลองท่ำแพ คลองทุ่งริ้น
อ้ำเภอเมืองสตูล ประกอบด้วย คลองท่ำจีน คลองวังประ คลองพร้ำว คลองน้้ำเวียน คลองดำหวำ

(๓) แหล่งน้าทะเลชายฝั่ง
ควำมยำวชำยฝั่งทะเล จังหวัดสตูล ประมำณ 144.8 กิโลเมตร มีคลองสำยหลัก 6 สำย ควำมยำวคลอง ทั้งสิ้น รวม 277.55 กิโลเมตร มี
เกำะในทะเล จ้ำนวน 105 เกำะ เกำะที่มีผู้คนและถิ่นฐำนอำศัย จ้ำนวน 9 เกำะ กำรคมนำคมทำงน้้ำที่ส้ำคัญ เป็นกำรเดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ และกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศไปยังประเทศมำเลเซียทำงทะเล

๔. สภาวะทรัพยากรประมงและการประมง : (ที่มำข้อมูล : ส้ำนักงำนประมงจังหวัดสตูล ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2563)
จังหวัดสตูล มีมูลค่ำผลผลิตด้ำนกำรประมง ปี 2562 มูลค่ำทั้งสิ้น 4,467.35 ล้ำนบำท โดย สำขำที่มูลค่ำสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กำร
ประมงพำณิชย์ 1,859.34 ล้ำนบำท รองลงมำคือ กำรประมงพื้นบ้ำน 1,134.28 ล้ำนบำท และกำรเลี้ยงกุ้งทะเล 885.54 ล้ำนบำท มูลค่ำกำรผลิต
ปี 2558 -2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนือ่ งจำกผลผลิตจำกกำรประมงทะเลพำณิชย์ และกำรประมงพื้นบ้ำนเพิ่มขึ้น เมือ่ เปรียบเทียบกับปีฐำน 2561
พบว่ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.68
1) กำรประมงทะเลพำณิชย์ เป็นกำรท้ำกำรประมงนอกเขตชำยฝั่ง มีเรือประมง จ้ำนวน 370 ล้ำและมีเรือบำงส่วนมำจำกต่ำงถิ่น น้ำปลำมำ
ขึ้นท่ำในจังหวัดสตูล โดยปี 2562 ประมำณกำรมีปริมำณสัตว์น้ำรวมทั้งหมด 51,183.16 ตัน มูลค่ำ 1,859.34 ล้ำนบำท มูลค่ำกำรผลิตปี 2562 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจำกมำตรกำรกำรควบคุมให้เรือประมงท้ำกำรประมงที่ถูกต้องตำมกฎหมำย เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล 2561 พบว่ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ
7
2) กำรประมงพื้นบ้ำน เป็นกำรท้ำกำรประมงบริเวณเขตชำยฝั่งทะเล เรือประมง จ้ำนวน 2,776 ล้ำ มีผลผลิตสัตว์น้ำ ทีจ่ ับได้ ปี 2562
จ้ำนวน 13,222.59 ตัน มูลค่ำ 1,134.28 ล้ำนบำท ปริมำณผลผลิต ปี 2558 - 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมำตรกำรกำรปรำบปรำม
เครื่องมือท้ำกำรประมงที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยของภำครัฐที่เข้มงวดขึ้น เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล ปี 2561 พบว่ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
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3) กำรท้ำฟำร์มเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย พื้นที่กำรเลี้ยงอยู่ใน 4 อ้ำเภอชำยฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เป็นปลำกะพงขำว ปลำกะรัง เลีย้ งในกระชังและบ่อ
ดิน กำรเลี้ยงปูนิ่ม และกำรเลี้ยงปลำ อืน่ ๆ มี จ้ำนวน 726 ฟำร์มพื้นที่กำรเลี้ยง 452.51 ไร่ ผลผลิตปี 2562 จ้ำนวน 994.08 ตัน มูลค่ำ 150.125
ล้ำนบำท มีแนวโน้มคงที่ เนื่องจำกกำรส่งเสริมอำชีพภำครัฐประกอบกับรำคำที่เกษตรกรจ้ำหน่ำยได้ มีรำคำสูงขึ้น เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล ปี 2561
พบว่ำผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.08
4) กำรเพำะและอนุบำลปลำน้้ำกร่อย เป็นกำรอนุบำลลูกปลำกะพงขำว มีจ้ำนวน เกษตรกร 36 รำยผลผลิต ปี 2562 อยู่ที่ 2.05 ล้ำนตัว
มูลค่ำ 24.6 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ ที่อ้ำเภอละงู มีแนวโน้มคงที่เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล ปี 2561 พบว่ำผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.43
5) กำรท้ำฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟำร์มที่ขึ้นทะเบียน จ้ำนวน 455 ฟำร์ม พืน้ ที่กำรเลี้ยง 7,627.29ไร่ โดยผลผลิตปี 2562 มีปริมำณ
6,470.93 ตัน มูลค่ำ 885.54 ล้ำนบำท รำคำผลผลผลิตกุ้งขนำด 100 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ย 100-130 บำท จ้ำนวนเกษตรกรมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจำกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลประสบปัญหำเรื่องโรคกุ้งและรำคำไม่จูงใจในกำรเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล ปี 2561 พบว่ำ ผลผลิตลดลงร้อย
ละ 14.62
6) กำรเพำะพันธุ์และอนุบำลกุ้งทะเล มีฟำร์ม จ้ำนวน 12 รำย ปี 2562 มีผลผลิต 386.71 ล้ำนตัว มูลค่ำ 42.5 ล้ำนบำท โดยรำคำลูกกุ้ง
ขนำดโพสลำวำ 10-12 เฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 สตำงค์ต่อตัว มีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกรำคำลูกกุ้งที่ยังค่อนข้ำงต่้ำ ไม่จูงใจให้ผลิตเพิ่มขึ้น แนวโน้มกำรเลี้ยง
ในจังหวัดลดลง เมื่อเทียบกับควำมเสี่ยงในกำรเลี้ยง เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล ปี 2561 พบว่ำผลผลิตลดลง ร้อยละ 13.01
7) กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีฟำร์มเลี้ยง 1,959 ฟำร์ม พื้นที่กำรเลี้ยง 7 อ้ำเภอ 995.28 ไร่ปี 2562 ผลผลิตอยู่ที่ 1,037.23 ตัน มูลค่ำ
62.23 ล้ำนบำท มีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกเกิดภำวะภัยแล้งต่อเนื่อง ท้ำให้มีผลผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล ปี 2561 พบว่ำผลผลิตลดลง
ร้อยละ 4.99
8) กำรจับสัตว์น้ำจืดจำกแหล่งธรรมชำติ ส่วนใหญ่จับจำกแม่น้ำล้ำคลอง หนองบึง เพื่อน้ำมำบริโภคในครัวเรือนมีปริมำณสัตว์น้ำ 162.21
ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 8.92 ล้ำนบำท มีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกเกิดสภำวะภัยแล้งต่อเนื่องปี 2561-2562 เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล ปี 2561 พบว่ำ
ผลผลิตลดลง ร้อยละ 5
9) ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง ปี 2562 พบว่ำมีผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลำและพ่อค้ำคนกลำง จ้ำนวน 225 รำย
สถำนประกอบกำรผู้ค้ำปัจจัยกำรผลิตสัตว์น้ำ จ้ำนวน 2 รำย สถำนประกอบกำรแปรรูปเบื้องต้น 9 รำย สถำนประกอบกำรแปรรูปพื้นเมือง 6 รำย
โรงงำนแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 2 รำย ผู้น้ำเข้ำและส่งออกสัตว์น้ำ 108 รำย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะผู้รวบรวมสัตว์น้ำ เนื่องจำกอุปสงค์ด้ำน
สินค้ำสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทั้งในตลำดภำยในและต่ำงประเทศ
10) ท่ำเทียบเรือประมง จ้ำนวน 69 แห่ง (ท่ำเอกชน 68 แห่ง และท่ำองค์กำรสะพำนปลำ 1 แห่ง) ส่วนท่ำเทียบเรือประมงพื้นบ้ำนส้ำหรับ
ชำวประมงพื้นบ้ำนใช้ในกำรสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจ้ำนวน 69 แห่งส่วนใหญ่มีสภำพช้ำรุด ต้องใช้งบประมำณในกำรซ่อมแซมด่วน เพรำะหำกปล่อย
ไว้จะเกิดควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยและทรัพย์สินของผู้สัญจร อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกอยู่ในเขตพื้นที่ป่ำสงวนหรือป่ำชำยเลน ท้ำให้กำรของบประมำณ
ซ่อมแซม มีข้อจ้ำกัดด้วยระเบียบต่ำงๆ กำรหำแนวทำงในทำงปฏิบัติที่มีระเบียบรองรับในกำรด้ำเนินกำร ท้ำได้รวดเร็ว จะสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของชำวประมงในพื้นที่และผู้สญ
ั จร

๕ สภาวะการเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่งและผลผลิต
ปี 2558 จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ จ้ำนวน 4,319 รำย มีพื้นที่กำรเลี้ยงรวม 12,514.63 ไร่ ประกอบด้วย กำรเลี้ยงกุ้ง
ทะเล 464 ฟำร์ม พื้นที่ 8,887.12 ไร่ รองลงมำ กำรเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประกอบด้วย กำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน และกระชัง จ้ำนวน 1,812 ฟำร์ม พื้นที่
2,622.44 ไร่ และกำรเลี้ยงปลำน้้ำจืด ส่วนใหญ่เป็นปลำนิล ปลำดุก และปลำกินพืช 2,043 ฟำร์ม พื้นที่ 1,005.08 ไร่ (ข้อมูล: ส้ำนักงำนประมง
จังหวัด สตูล ณ ธันวำคม 2558)
ปี ๒๕๖๐ จังหวัดสตูล โดยคณะกรรมกำรประมงประจ้ำจังหวัดสตูล ก้ำหนดเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส้ำหรับกิจกำรเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำควบคุม
ประเภท กำรเพำะเลี้ยงหอยทะเล (ชนิดหอยแครง) พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้ำนวน ๗ แปลง (ตำมแผนที่แนบท้ำยประกำศ) ดังนี้
(๑) อ่ำวต้ำมะลัง เขตท้องที่หมู่ที่ ๓ ต้ำบลต้ำมะลัง อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(๒) อ่ำวต้ำมะลัง เขตท้องที่หมู่ที่ ๓ ต้ำบลต้ำมะลัง อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(๓) อ่ำวปูยู เขตท้องที่หมู่ที่ ๓ ต้ำบลต้ำปูยู อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(๔) อ่ำวปูยู เขตท้องที่หมู่ที่ ๓ ต้ำบลต้ำปูยู อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(๕) อ่ำวบำกันเคย เขตท้องที่หมู่ที่ ๓ ต้ำบลตันหยงโป อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(๖) อ่ำวปูยู เขตท้องที่หมู่ที่ ๓ ต้ำบลต้ำปูยู อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(๗) อ่ำวตันหยงโป เขตท้องที่หมู่ที่ ๓ ต้ำบลตันหยงโป อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
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นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรประมงประจ้ำจังหวัดสตูล ก้ำหนดเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส้ำหรับกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้้ำควบคุม ประเภท กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 (ตำมแผนที่แนบท้ำยประกำศ) ดังนี้
(1) ทะเลอันดำมัน เขตท้องที่หมู่ที่ 4 ต้ำบลเกำะสำหร่ำย อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(2) ทะเลอันดำมัน เขตท้องที่หมู่ที่ 3 ต้ำบลเกำะสำหร่ำย อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(3) ทะเลอันดำมัน เขตท้องที่หมู่ที่ 3 ต้ำบลเกำะสำหร่ำย อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(4) คลองละงู เขตท้องที่หมู่ที่ 6,15,17 ต้ำบลละงู อ้ำเภอละงู จังหวัดสตูล
(5) ทะเลอันดำมัน เขตท้องที่หมู่ที่ 1 ต้ำบลแหลมสน อ้ำเภอละงู จังหวัดสตูล
(6) คลองทุ่งริ้น เขตท้องที่หมู่ที่ 1 ต้ำบลสำคร อ้ำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล
(7) คลองทุ่งริ้น เขตท้องที่หมู่ที่ 1 ต้ำบลสำคร อ้ำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล
(8) คลองบำรำเกต เขตท้องที่หมู่ที่ 2 ต้ำบลสำคร อ้ำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล
(9) คลองบำรำเกต เขตท้องที่หมู่ที่ 2 ต้ำบลสำคร อ้ำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล
ปี ๒๕๖๒ พระรำชก้ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (มำตรำ 6 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 76) ก้ำหนดให้กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นกิจกำรกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และมำตรำ 77 บัญญัติห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมนอกเขตพื้นที่คณะกรรมกำรประมงประจ้ำ
จังหวัดประกำศก้ำหนดให้เป็นเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ 28 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมำตรำ 77 นั้น จังหวัดสตูล โดย
คณะกรรมกำรประมงประจ้ำจังหวัดสตูล จึงได้ก้ำหนดเขตเพำะเลี้ยงสัตว์นำ้ ส้ำหรับกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล
พ.ศ. 2562 และออกประกำศให้เขตท้องที่ เป็นเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำส้ำหรับกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์นำ้ ควบคุม ประเภท กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล
ประกำศ ณ วันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
(1) ต้ำบลพิมำน ต้ำบลเจ๊ะบิลัง ต้ำบลต้ำมะลัง ต้ำบลตันหยงโป ต้ำบลปูยู ต้ำบลเกำะสำหร่ำย หมู่ที่ 6
ต้ำบลควนโพธิ์ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6 ต้ำบลควนขัน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 ต้ำบลคลองขุด อ้ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(2) หมู่ที่ 1, 5, 6, 7 ต้ำบลท่ำแพ หมู่ที่ 2, 3, 4, 6 ต้ำบลท่ำเรือ ต้ำบลสำคร อ้ำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล
(3) ต้ำบลก้ำแพง ต้ำบลละงู ต้ำบลปำกน้้ำ ต้ำบลแหลมสน อ้ำเภอละงู จังหวัดสตูล
(4) หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 ต้ำบลนำทอน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 8 ต้ำบลทุ่งหว้ำ ต้ำบลขอนคลำน ต้ำบล ทุ่งบุหลัง อ้ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัด
สตูล
ปี 25๖๓ จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง จ้ำนวน 1,1๓๐ รำย มีพื้นที่กำรเลี้ยงรวม จ้ำนวน ๙,๕๗๐ไร่ ประกอบด้วย กำร
เลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งขำวแวนำไมและกุ้งกุลำด้ำ จ้ำนวน ๓๐๘ ฟำร์ม พื้นที่ รวมทั้งสิ้น จ้ำนวน 8,88๖.๒๒ ไร่ รูปแบบกำรเลี้ยงเชิงพำณิชย์ ระบบกำรเลี้ยง
แบบเปิด (เปลี่ยนถ่ำยน้ำ้ ระหว่ำงกำรเลีย้ ง) เป็นส่วนใหญ่ มีระบบกำรเลี้ยงแบบปิดหรือระบบน้้ำหมุนเวียนบ้ำบัด มีเป็นส่วนน้อย รองลงมำกำรเลี้ยงปลำ
ทะเลในบ่อดิน และกระชัง จ้ำนวน ๗๓๕ ฟำร์ม พื้นที่รวม จ้ำนวน ๔๖๐.๑๙ ไร่ และกำรเลี้ยงปูทะเล จ้ำนวน 87 ฟำร์ม พื้นที่รวม จ้ำนวน ๒๒๔.๐๗ ไร่
(ที่มำข้อมูล : ส้ำนักงำนประมงจังหวัดสตูล ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2563)

ภาพที่ ๒. แสดงที่ตังฟาร์มกุ้งทะเลจังหวัดสตูล
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๖.ผลผลิตกุ้งทะเลจังหวัดสตูล (ข้อมูล: งำนรับรองมำตรฐำนฟำร์ม ศพท. สตูล)
ตารางที่ ๒ แสดงสถิติผลผลิตกุ้งทะเลจังหวัดสตูล ปี 256๐- ๒๕๖๓
ผลผลิตกุง้ ทะเล จ. สตูล ปี 2560/ตัน ผลผลิตกุง้ ทะเล จ. สตูล ปี 2561/ตัน ผลผลิตกุง้ ทะเล จ. สตูล ปี 2562/ตัน ผลผลิตกุง้ ทะเล จ. สตูล ปี 2563/ตัน
กุง้ ขาวแวนาไม กุง้ กุลาดา รวม
กุง้ ขาวแวนาไม กุง้ กุลาดา รวม กุง้ ขาวแวนาไม กุง้ กุลาดา รวม
กุง้ ขาวแวนาไม กุง้ กุลาดา รวม
มกราคม
467.08 128.82 595.90
345.71 85.80 431.51
603.58 104.34 707.92
634.47 34.68 669.15
กุมภาพันธ์
447.10 71.60 518.70
330.42 137.70 468.12
418.40 69.49 487.89
350.88 100.37 451.25
มีนาคม
514.53 75.30 589.83
720.50 123.60 844.10
439.35 112.49 551.84
310.69 51.19 361.88
เมษายน
563.75 72.93 636.68
281.75 99.60 381.35
375.60 78.79 454.39
270.99 27.59 298.58
พฤษภาคม
753.40 73.80 827.20
562.33 48.10 610.43
420.65 59.23 479.88
416.78 24.68 441.46
มิถนุ ายน
762.13 49.60 811.73
625.83 60.25 686.08
611.38 43.45 654.83
479.01 27.95 506.96
กรกฎาคม
612.08 74.90 686.98
498.27 51.03 549.30
550.65 44.40 595.05
563.00 22.27 585.27
สิงหาคม
460.70 37.60 498.30
828.57 99.86 928.43
511.05 64.57 575.62
766.56 39.77 806.33
กันยายน
527.58 45.50 573.08
522.85 51.95 574.80
454.31 26.64 480.95
618.05 40.83 658.88
ตุลาคม
530.16 60.08 590.23
737.88 114.29 852.17
443.60 29.07 472.67
528.99 12.77 541.76
พฤศจิกายน
665.07 34.93 700.00
447.00 94.99 541.99
548.40 91.17 639.57
606.88 57.67 664.55
ธันวาคม
472.93 62.40 535.33
587.85 135.27 723.12
625.97 44.73 670.7
522.91 34.10 557.01
รวม
6,776.50 787.46 7,563.95
6,488.97 1,102.44 7,591.41
6,002.94 768.37 6,771.31
6,069.21 473.87 6,543.08
เฉลีย่ /เดือน
564.71 65.62 630.33
540.75 91.87 632.62
500.25 64.03 564.28
505.77 39.49 545.26
เดือน

ภาพที่ ๓ ภาพแสดงผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนาไมและกุง้ กุลาด้า) จังหวัดสตูล ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓

ผลผลิตกุ้งทะเล(รวมกุ้งขาวแวนาไมและกุ้งกุลาดา) จ. สตูล /ตัน
1000.00
800.00
600.00
400.00

200.00
0.00

ผลผลิตกุ ้งทะเล จ.สตูล / ตัน ปี 2560

ผลผลิตกุ ้งทะเล จ.สตูล / ตัน ปี 2561

ผลผลิตกุ ้งทะเล จ.สตูล / ตัน ปี 2562

ผลผลิตกุ ้งทะเล จ.สตูล / ตัน ปี 2563
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๗ การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมแหล่งเลียงสัตว์น้า
ปี 2557-2559 งำนตรวจวิเครำะห์และรับรองคุณภำพสินค้ำประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลสตูล ชื่อเดิม ศูนย์วิจยั และพัฒนำ
ประมงอันดำมันตอนล่ำง (สตูล) ได้รับมอบภำรกิจให้ด้ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้้ำและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้ำธรรมชำติในจังหวัดสตูล ตำมโครงกำรเฝ้ำ
ระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้ำธรรมชำติเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งของกรมประมง เพื่อติดตำมและเฝ้ำระวังคุณภำพน้้ำและสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งน้้ำ และติดตำมผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้้ำและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้ำในจังหวัดสตูล
โดยออกส้ำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่ำงน้้ำ ในคลองธรรมชำติ จ้ำนวน ๔ คลอง ได้แก่ คลองน้้ำเค็ม คลองสำคร คลองทุ่งหว้ำ และคลองเจ๊ะบิ
ลัง วิเครำะห์ข้อมูลและรำยงำนผลคุณภำพน้ำ้ เป็นรำยเดือน เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชำชน สมำคมผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึง
หน่วยงำนในพื้นที่ โดยคำดหวังว่ำข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของผู้ประกอบกำรเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ กำรวำงแผนจัดกำรระบบกำร
ผลิตในฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล และสัตว์นำ้ เศรษฐกิจที่ส้ำคัญของจังหวัดสตูล นอกจำกนี้ กำรเฝ้ำระวัง
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้ำอย่ำงต่อเนื่อง ยังเป็นกำรเฝ้ำระวังและติดตำมผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อแหล่งเพำะเลี้ยงสัตว์นำ้
ชำยฝั่ง โดยด้ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้้ำในพื้นที่ที่มีกิจกรรมกำรเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำชำยฝั่ง ทั้ง 4 อ้ำเภอ ได้แก่ อ้ำเภอเมือง ท่ำแพ ละงู และอ้ำเภอทุ่งหว้ำ
ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ จ้ำนวน 9 พำรำมิเตอร์ ประกอบด้วย อุณหภูมิน้ำ ควำมเค็ม ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ปริมำณออกซิเจนละลำย (DO) ปริมำณ
ไนโตรเจนรวม (TN) ปริมำณฟอสฟอรัสรวม (TP) ปริมำณแอมโมเนียรวม (TAN) ปริมำณของสำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ปริมำณของออกซิเจนที่
แบคทีเรียใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ (BOD) โดยก้ำหนดช่วงเวลำกำรออกเก็บตัวอย่ำงทุกเดือน เป็นเวลำ 3 ปี (2557-2559)
ปี 2563 งำนตรวจวิเครำะห์และรับรองคุณภำพสินค้ำประมง ศูนย์วิจยั และพัฒนำประมงทะเลสตูล ออกส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงน้้ำ โครงกำรเฝ้ำระวัง
กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำ้ ในแหล่งน้้ำธรรมชำติ ที่มีกำรใช้น้ำในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง ในจังหวัดสตูล ครอบคลุม 4 อ้ำเภอ คือ อ้ำเภอเมืองสตูล ท่ำแพ
ละงู และทุ่งหว้ำ มีจุดเก็บตัวอย่ำง จ้ำนวน 9 จุดส้ำรวจ ได้แก่ คลองน้้ำเค็ม 3 จุดส้ำรวจ คลองทุ่งหว้ำ 1 จุดส้ำรวจ คลองท่ำอ้อย 1 จุดส้ำรวจ คลองสำคร ๒
จุดส้ำรวจ และคลองท่ำจีน ๒ จุดส้ำรวจ ออกส้ำรวจระหว่ำงเดือนมกรำคม 2563 ถึงมีนำคม 2563 และมีกำรปรับจุดเก็บตัวอย่ำงน้้ำ เหลือเพียง 4 จุดส้ำรวจ
ได้แก่ คลองน้้ำเค็ม ๑ จุดส้ำรวจ คลองท่ำจีน 1 จุดส้ำรวจ คลองทุ่งริ้น 1 จุดส้ำรวจ และคลองอ่ำวพ๊อก 1 จุดส้ำรวจ ออกส้ำรวจระหว่ำงเดือนเมษำยน 2563
ถึงเดือนธันวำคม 2563
ประโยชน์
1. ทรำบสถำนกำรณ์คุณภำพน้้ำและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้ำเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. เป็นข้อมูลในกำรแจ้งเตือนผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพือ่ ลดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. เป็นข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้้ำ เพื่อน้ำไปใช้วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุ ในกรณีพบปัญหำกำรเกิดโรคระบำดจำกกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพือ่ ก้ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในระยะยำว
วิธีการด้าเนินการ
การเก็บตัวอย่างน้า
1. ก้ำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงน้้ำ ในแหล่งน้้ำธรรมชำติ จังหวัดสตูล ได้แก่ คลองเจ๊ะบิลัง คลองสำคร
คลองน้้ำเค็ม และคลองทุ่งหว้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้้ำที่มีกำรน้ำน้ำ้ มำใช้ประโยชน์เพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์นำ้ ชนิดที่ส้ำคัญ เช่น กำรเลี้ยงกุ้งทะเล กำรเลี้ยงปลำใน
กระชัง กำรเลี้ยงหอยทะเล และอื่นๆ
2. ช่วงเวลำกำรเก็บตัวอย่ำง ท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้้ำในช่วงแรม 7–8 ค่้ำ (ช่วงน้้ำตำย) ซึ่งช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นช่วงน้้ำนิ่ง และเป็นช่วง
ที่คุณภำพน้้ำชำยฝั่งเสื่อมโทรมที่สุดในรอบเดือน
3. ระดับควำมลึกในกำรเก็บตัวอย่ำง เก็บทีร่ ะดับกึ่งกลำงของควำมลึกของระดับน้้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่ำง
4. ตรวจสอบคุณภำพน้ำ้ ตำมพำรำมิเตอร์ทเี่ ป็นตัวชี้วัดคุณภำพน้ำ้ คือ ดัชนีชวี้ ัดคุณภำพน้ำ้ ทำงกำยภำพ (Physical parameter)
และ ดัชนีชี้วัดคุณภำพทำงน้้ำเคมี (Chemical parameter) ด้ำเนินกำรในห้องปฏิบัติกำรทำงชีวเคมี ศูนย์วจิ ัยและพัฒนำประมง
ทะเลสตูล
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ตารางที่ ๓ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและพารามิเตอร์
ประเภทดัชนีวัดคุณภาพน้า
พารา
มิเตอร์
1. กำยภำพ (Physical parameter) อุณหภูมิ
ควำมเค็ม

2. เคมี (Chemical parameter)

หน่วย
oC

ppt

TSS

mg/l

DO
pH
TN

mg/l
mg/l
mg/l

TP

mg/l

สถานที่ตรวจ
วิเคราะห์
ภำคสนำม
ภำคสนำม

วิธีการวิเคราะห์

ใช้เครื่องวัดควำมเค็ม และอุณหภูมิ (S–C-T Meter)
ใช้เครื่องวัดควำมเค็มที่ใช้หลักกำรหำค่ำแบบอิเล็กโตร
เมตริก คอนดักติวิตี้ หรือแบบ เดนซิตี้ (ส้ำหรับมำตรฐำนน้้ำ
ทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งและสัตว์น้ำกร่อย
ห้องปฏิบัติกำร
ใช้ วิ ธี ก รองผ่ ำ นแผ่ น กรองใยแก้ ว ขนำดใยกรอง 1.2
ไมโครเมตร
ภำคสนำม
ใช้เครื่องวัดควำมเค็ม และอุณหภูมิ (S-C-T Meter)
ภำคสนำม
ใช้เครื่องวัด pH
ห้องปฏิบัติกำร
1. ใช้วิธี
ก. ไนโตรเจนละลำย ใช้วธิ ี Persulfate Digestion
ข. ไนโตรเจนแขวนลอยให้ใช้วิธวี ัดค่ำสำรแขวนลอย
บนแผ่นใยแก้วขนำดตำกรอง 0.7 ไมโครเมตร และ
วิเครำะห์ด้วย Nitrogen Analyzer
2. ใช้วิธี Simultaneous Alkaline Persulphate
Oxidation หรือ Simultaneous Acid Persulphate
Oxidation
ห้องปฏิบัติกำร
1. ใช้วิธี Ascorbic Acid
2. ใช้วิธี Simultaneous Alkaline Persulphate Oxidation
หรือ Simultaneous Acid Persulphate Oxidation

ภาพที่ ๔ แผนที่แสดงจุดส้ารวจและเก็บตัวอย่างน้าแหล่งน้าธรรมชาติจังหวัดสตูล
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ตารางที่ ๔ แสดงพารามิเตอร์คุณภาพน้า (Mo 3) ปี 2557-25๕๙ (ค่าเฉลีย่ ทังปี)
คลอง
อุณหภูมิ
( oC)
คลองเจ๊ะบิลัง ปี 57
ปี 58
ปี 59
คลองสำคร ปี 57
ปี 58
ปี 59
คลองน้้ำเค็ม ปี 57
ปี 58
ปี 59
คลองทุ่งหว้ำ ปี 57
ปี 58
ปี 59

29.71
30.26
29.83
29.66
30.22
30.42
29.14
29.75
29.24
29.40
29.63
29.36

ควำมเค็ม
(ppt)
28.54
28.29
31.25
28.44
29.06
31.73
27.99
28.14
30.54
26.26
26.32
27.31

pH

7.00
7.03
7.07
7.14
7.10
7.24
7.07
7.15
7.04
6.94
7.08
7.08

พำรำมิเตอร์
Total
Total
Nitrogen
Phosphorus
(TN)
(TP)
(mg/l)
(mg/l)
0.36
0.01
0.43
0.01
1.00
0.04
0.32
0.02
0.42
0.01
0.86
0.03
0.51
0.01
0.28
0.02
0.70
0.02
0.42
0.04
0.30
0.01
0.67
0.01

DO
(mg/l)
6.39
6.23
5.87
6.42
6.12
5.98
5.92
5.46
5.34
6.01
5.38
5.77

Total
Ammonia
(TAN)
(mg/l)
0.03
0.15
0.19
0.03
0.09
0.18
0.03
0.14
0.17
0.03
0.12
0.20

Total
suspended
solids (TSS)
(mg/l)
156.50
136.00
152.43
116.53
79.75
117.29
78.41
65.86
115.20
79.05
65.05
87.42

BOD
(mg/l)
1.88
2.03
1.40
1.48
1.76
1.73
1.29
1.05
1.21
1.37
1.40
1.15

ตารางที่ ๕ แสดงพารามิเตอร์คุณภาพน้า (Mo3) ปี 25๖๓ (ค่าเฉลีย่ ช่วงเวลา เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

อุณหภูมิ (0C )

ความเค็ม (ppt)

พีเอช

D.O. (มก./ล)

ฟอสฟอรัสรวม
(มก./ล)

แอมโมเนียรวม
(มก./ล)

สารแขวนลอย
ทังหมด (มก./ล)

บีโอดี (มก./ล)

คลองน้้ำเค็ม 1
คลองน้้ำเค็ม 2

ละงู
ละงู

X
6.820587
6.822084

Y
99.836617
99.829374

ไนโตรเจนรวม (มก./
ล)

ค่าคุณภาพน้า เฉลี่ย

30.30
30.00

34.11
35.11

7.30
7.41

4.51
4.53

0.2300
0.2200

0.0000
0.0000

0.0200
0.0200

57.33
58.11

0.87
0.78

คลองน้้ำเค็ม 3
คลองทุ่งหว้ำ 1
คลองท่ำอ้อย 1
คลองสำคร 1
คลองสำคร 3
คลองท่ำจีน 1
คลองท่ำจีน 3

ละงู
ทุ่งหว้ำ
ทุ่งหว้ำ
ท่ำแพ
ท่ำแพ
เมืองสตูล
เมืองสตูล

6.820083
7.106731
7.123488
6.731879
6.739983
6.623932
6.634488

99.822626
99.746017
99.754497
99.906240
99.905592
100.111495
100.108951

30.40
31.10
31.10
30.30
30.40
30.40
30.07

35.00
32.67
31.22
33.56
34.56
33.78
26.33

7.43
7.53
7.58
7.58
7.65
7.53
7.34

4.64
5.22
5.09
5.51
5.38
5.42
5.20

0.1900
0.2600
0.2600
0.2000
0.2100
0.2500
0.4000

0.0200
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0200
0.0600
0.0200
0.0200
0.0200
0.0300

58.78
60.78
92.44
60.44
66.22
54.89
57.67

0.78
0.84
1.00
1.02
1.04
0.96
1.36

ชื่อจุดเก็บ

อ้าเภอ

พิกัด

ตารางที่ ๖ แสดงพารามิเตอร์คุณภาพน้า (Mo3) ปี 25๖๓ (ค่าเฉลีย่ ช่วงเวลา เดือนเมษายน-เดือนธันวาคม ๒๕๖๓)

แอมโมเนียรวม
(มก./ล)

ฟอสฟอรัสรวม
(มก./ล)

X
6.820083
6.634659
6.71819
6.955337

ไนโตรเจนรวม
(มก./ล)

ละงู
เมืองสตูล
ท่ำแพ
ทุ่งหว้ำ

D.O. (มก./ล)

คลองน้้ำเค็ม 3
คลองท่ำจีน 2
คลองทุ่งริ้น
คลองอ่ำวพ็อก

พิกัด

พีเอช

อ้าเภอ

ความเค็ม (ppt)

ชื่อจุดเก็บ

อุณหภูมิ (0C )

ค่าคุณภาพน้าเฉลี่ย

Y
99.822626
29.39 26.11 7.32 4.62 0.4300 0.0400 0.0700
100.108250 30.21 21.22 7.51 4.73 0.6100 0.0600 0.0200
99.907707
30.50 27.67 7.76 5.62 0.3700 0.0600 0.0400
99.741635
29.99 27.00 7.39 4.82 0.2600 0.0100 0.0300
ที่มำข้อมูล: งำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง ศพท.สตูล (12/๐๓/๖๔)
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๘ ปัญหาและอุปสรรคด้านการเพาะเลียงสัตว์น้า
กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นรูปแบบกำรเลี้ยงเชิงพำณิชย์ ทั้งหมด ในพื้นที่อ้ำเภอชำยฝั่งทะเล ปัญหำหลักทีพ่ บคือโรคตำยด่วน กำรเกิดโรค
คล้ำยกับอำกำรของโรคในกลุ่ม Early Mortality Syndrome: EMS หรือ โรคตำยด่วนในกุ้งขำวแวนนำไม โดยจะเกิดกับลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดิน
ช่วง 20-30 วันแรก แล้วมีอำกำรตับอักเสบอย่ำงเฉียบพลัน มีอัตรำกำรตำยสูงถึง 100% ในระยะเวลำเพียง 2-3 วัน หลังจำกพบอำกำรของโรคนั้น
ส่งผลกระทบถึงภำพรวมของผลผลิตกุ้งทั้งจังหวัดสตูล และผลผลิตภำยในประเทศรวมถึงกำรส่งออกกุ้งในตลำดโลก
กรมประมง ก้ำหนดแนวทำงป้องกันกำรแพร่ขยำยของโรคและแนวทำงแก้ไขปัญหำ คือ กำรป้องกันทั้งต้นน้้ำ กลำงน้้ำและปลำยน้ำ้ ส้ำหรับต้น
น้้ำ คือโรงเพำะฟัก จะเน้นให้โรงเพำะฟักผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภำพ รวมทั้งบ่ออนุบำล/โรงอนุบำลที่ผลิตลูกกุ้ง PL เพื่อให้เกษตรกรปล่อยลูกกุ้งที่มีคุณภำพ
และพยำยำมให้ปลอดโรคน้อยที่สุด กำรปรับปรุงสุขอนำมัยโรงเพำะฟักกุ้งทะเล เพื่อป้องกันควำมสูญเสียจำกกลุ่มอำกำรตำยด่วน เนื่องจำกโรงเพำะฟัก
เป็นแหล่งผลิตลูกกุ้งแรกฟักหรือนอเพลียส โดยคำดว่ำจะช่วยชะลอกำรระบำดของโรค ในส่วนปลำยน้้ำ คือฟำร์มเลี้ยงบ่อดิน เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยน
วิธีกำรเลี้ยง มีมำตรกำรดูแล และกำรปฏิบัติที่ดีตำมมำตรฐำน GAP เช่น ระบบกำรจัดกำรกำรเลี้ยง ระบบกำรให้อำหำร กำรลดของเสียหรือระบบกำร
จัดกำรของเสียในบ่อ กำรใช้จุลินทรีย์ ช่วยบ้ำบัดของเสียระหว่ำงกำรเลี้ยง รวมทั้งมำตรกำรควบคุมกำรทิ้งน้้ำสู่ระบบแหล่งน้้ำธรรมชำติ โดยคำดว่ำจะช่วย
ลดปัญหำควำมเสี่ยงของโรค EMS นี้ได้ สำเหตุของกำรเกิดโรคนี้ ปัจจุบันเรำยังไม่ทรำบสำเหตุแน่ชัดว่ำ เกิดจำกเชื้อโรค หรือว่ำสำรเคมี หรือว่ำจะเป็นกำร
จัดกำรที่ไม่เหมำะสม

๙. ชมรมและสมาคม
กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสตูล มีกำรรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ เกษตรกร ก่อตั้งเป็นชมรมภำคเอกชน เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
เลี้ยง เผยแพร่ข่ำวสำร และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่สมำชิกในกลุ่ม โดยจัดท้ำวำรสำรกุ้งสตูล ตั้งกลุ่มสมำชิกไลน์ และกลุ่มสมำชิกเฟชบุก เป็นต้น
จังหวัดสตูล มีชมรมภำคเอกชน จ้ำนวน 1 ชมรม ดังนี้
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล
ประวัติก่อตั้ง “ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสตูล” ตำมที่จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดฝั่งอันดำมันของไทยที่มีกำรเลี้ยงกุ้งกุลำด้ำ ตั้งแต่ปี 2522 ใน
ยุคที่ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตยังน้อยมำก ระหว่ำงปี 2522-2533 กำรเลี้ยงในจังหวัดสตูลยังเป็นแบบธรรมชำติและกึ่งธรรมชำติ ผู้เลี้ยงกุ้งก็ยังมี
น้อยรำยปี 2533-2545 กำรเลี้ยงกุ้งเริ่มเป็นที่สนใจมำกขึ้นเมื่อนำยทุนจำกจังหวัด3 สมุทร เข้ำมำลงทุนและประสบควำมส้ำเร็จ ประกอบกับมีกำร
ส่งเสริมจำกภำครัฐให้เลี้ยงกุ้งมำกขึ้น ตลอดระยะเวลำ ผู้ที่อยู่ในวงกำรกุ้ง ล้วนเจอเรื่องรำวมำกมำยทั้งดีและร้ำย กุ้งเสียหำยจำกโรคระบำดกุ้งไมโต ต้นทุน
สูง มีสำรตกค้ำง รำคำกุ้งตกต่้ำ ขำดทุนจนต้องเลิกเลี้ยง กลำยเป็นเศรษฐีหรือยำจก ในชั่วข้ำมคืน บทเรียนเหล่ำนี้ ที่ท้ำให้ผู้เลี้ยงกุ้งต้องร่วมมือกัน
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจกุ้งยั่งยืนต่อไป ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล เป็นกำรก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2545 ประกอบด้วย นำยชัย
พร เอ้งฉ้วน เป็นประธำนผูก้ ่อตั้งคนแรก มีนพ.ธีรพัฒน์ หงสกุล เป็นประธำนคนที่ 2 และมีนำยเชำวลิต แสงฉำย เป็นประธำนคนปัจจุบัน
จนถึงวันนี้ ปี ๒๕๖๓ ชมรมมีสมำชิก ทั้งสิ้น จ้ำนวน ๒๔๙ คน ชมรมฯ มีบทบำทมำกขึ้นในเวทีกุ้งทั่วประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เลี้ยงกุ้ง
ทั้งภำยในและนอกจังหวัด ระหว่ำงชมรมฯ ต่ำงๆ ร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนวงกำรกุ้งให้ยั่งยืน และมีเสถียรภำพมำกขึ้น โดยชมรมผู้
เลี้ยงกุ้งสตูล จะเป็นศูนย์รวมพลังสำมัคคี สร้ำงควำมเป็นน้้ำหนึ่งใจเดียว แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้วงกำรกุ้งสำมำรถผ่ำนวิกฤตต่ำงๆ ไปได้
บนพื้นฐำนคุณธรรม และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนำกำรเลี้ยงอย่ำงไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตกุ้งคุณภำพดีที่สุด ออกสู่ตลำดดัง MOTTO ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง
สตูล ที่ว่ำ "สำมัคคี อนุรักษ์ พัฒนำ"
ที่มาข้อมูล: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล (12/03/64)

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๕/๐๓/๖๔)
ที่ตั้ง อ. ละงู หมู่ที่ 4 ต. ปากน้า อ. ละงู จ. สตูล 91110 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7474 0136 E-mail : satuncenter@gmail.com
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