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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศกึษาแหลง่ท าประมงปลาทใูนอา่วไทยโดยใช้ข้อมลูจากระบบติดตามเรือและสมดุบนัทกึการ
ท าการประมงจากเรือประมงพาณิชย์อวนล้อมจบัท่ีออกท าการประมงพืน้ท่ีอา่วไทยในปี 2562 และศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แหล่งท าประมงปลาทูกับคลอโรฟิลล์-เอ และอุณหภูมิที่ผิวน า้ทะเลจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม MODIS-Aqua โดยใช้
แบบจ าลอง Generalized Additive Model (GAM) ผลการศกึษาพบวา่แหลง่ท าประมงปลาทเูปลีย่นแปลงไปตามลมมรสมุ ใน
ฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดฝูน) แหลง่ท าประมงจะอยูใ่นบริเวณตัง้แตจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานี ชมุพร และประจวบคีรีขนัธ์จนถึง
บริเวณอ่าวไทยตอนบน ในฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดหูนาว) แหลง่ท าประมงจะอยูใ่นบริเวณอ่าวไทยตอนบน เร่ือยลง
ไปยังจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในช่วงเปลี่ยนจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้      
(ฤดรู้อน) พบการท าประมงมากบริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง GAM พบว่าคลอโรฟิลล์-เอ
และอุณหภูมิที่ผิวน า้ทะเลมีความสมัพนัธ์กบัการท าประมงปลาท ู(p < 0.001) ในช่วงคลอโรฟิลล์-เอที่ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลกูบาศก์เมตร และอณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลที่ 29.5-31.0 องศาเซลเซียส และพบว่าพืน้ที่ท าการประมงในช่วงเวลาตา่งๆ มีความ
สอดคล้องกบัลกัษณะการไหลเวียนกระแสน า้ตามฤดกูาลในอา่วไทย   

 

ค าส าคัญ :  แหลง่ท าประมงปลาท ู; อา่วไทย ; ภมูิสารสนเทศ ; การส ารวจระยะไกล ; Generalized Additive Model (GAM) 
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Abstract 

 The objectives of this study were to investigate mackerel (Rastrelliger spp.) fishing grounds in the Gulf of 

Thailand based on data from vessel monitoring system (VMS) and fishing logbook from surrounding net fisheries in 

the Gulf of Thailand in 2019. The relationships between mackerel fishing grounds with satellite data of chlorophyll-
a (Chl-a)  and sea surface temperature (SST)  from MODIS-Aqua Sensor were investigated using the Generalized 

Additive Model (GAM) . The results showed that mackerel fishing grounds change according to the monsoons. In 

the southwest monsoon ( rains) , fishing grounds were located from Surat Thani, Chumphon and Prachuap Khiri 

Khan provinces to the upper Gulf of Thailand.  In the northeast monsoon ( winter) , fishing grounds were found the 

move from the upper Gulf of Thailand to Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani provinces. During inter-
monsoon (summer), most fishing grounds were in Prachuap Khiri Khan Province. Fishing grounds were significantly 

related (p < 0.001)  to Chl-a ranging between 0.2 – 0.5 milligram per cubic meter and SST between 29.5 -  31.5 

degree Celsius. Temporal variations in fishing areas were in line with seasonal circulations in the Gulf of Thailand. 
 

Keywords :  mackerel fishing grounds, Gulf of Thailand, geoinformatics, remote sensing,  

                   Generalized Additive Model (GAM) 
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บทน า  
 การประมงทางทะเลของประเทศไทยมีความส าคญัทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก 
ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลติจากการประมงอยูอ่นัดบัที่สบิห้าของโลก (FAO, 2020) ผลผลติรวมในปี 2561 ของการประมงปลา
ผิวน า้อยู่ที่ 38.62% ของผลผลิตประมงโดยรวม และกว่า 75.44% มาจากอ่าวไทย  (Department of Fisheries, 2018) ปลาทู
อินโด - แปซิฟิก (Rastrelliger brachysoma) เป็นปลาผิวน า้ที่มีความส าคญัมากที่สดุชนิดหนึ่งที่มีคณุค่าและมีความส าคญั
ทางเศรษฐกิจ นิยมน ามาบริโภคภายในประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นที่ต้องการของตลาดตา่งประเทศ มีการสง่ออกสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศปีละหลายล้านบาท จากสถิติกรมประมง ปี 2554 ประเทศไทยจบัปลาทไูด้มากกวา่ 140,000 ตนั แต่ลา่สดุในปี 2561 

ปริมาณการจับลดลงเหลือเพียง 17,000 ตัน หรือลดลงเกือบ 10 เท่าในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี (Department of Fisheries, 

2018)  
 การศึกษาปัจจยัสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของที่อยู่อาศยัของสตัว์น า้ มีความส าคญัต่อความยัง่ยืน
ของการประมง ปัจจยัสิ่งแวดล้อมมีสว่นส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทะเลโดยเฉพาะปลาทะเลขนาดเล็ก เนื่องจาก
ปลามีการว่ายน า้ตลอดเวลาส่งผลให้ปลามีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้ทนัที การ
กระจายตวัของปลาทะเลขนาดเล็กสามารถคาดการณ์ได้จากตวัชีว้ดัทางกายภาพและทางชีววิทยาของสภาพแวดล้อมผิวน า้
ทะเล อณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเล (SST) และคลอโรฟิลล์-เอ (Chl-a) เป็นปัจจยัทางสมทุรศาสตร์ที่ส าคญัที่สดุ มกัใช้เพ่ือท านายแหลง่
ท าการประมงที่อาจเกิดขึน้ (Solanki et al., 2005) คลอโรฟิลล์-เอเป็นดชันีชีวมวลของแพลงก์ตอนพืช เป็นตวับ่งชีถึ้งแหล่ง
อาหาร (Solanlki et al., 2001) อณุหภมูิพืน้ผิวทะเลเป็นปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช และ
เป็นตวับ่งชีถึ้งสภาพโดยรวมในการด ารงชีวิตของสตัว์น า้ (Solanki et al., 2008) เนื่องจากปลาเป็นสตัว์เลือดเย็นอณุหภมูิของ
น า้จะสง่ผลต่อสรีรวิทยา กระบวนการเมตาบอลิซึม อีกทัง้ยงัเป็นตวัแปรส าคญัที่เก่ียวข้องกับการกระจายตวั และความอดุม
สมบรูณ์ของสตัว์น า้ (Pitchaikani & Lipton, 2012) 

การวิเคราะห์ปัจจัยทางสมุทรศาสตร์กับข้อมูลการท าประมง โดยแบบจ าลองทางสถิติสามารถน ามาอธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางสมุทรศาสตร์กับแหล่งท าประมง ช่วยให้เข้าใจความสมัพนัธ์พืน้ฐานระหว่างทรัพยากรการ
ประมงกบัปัจจยัทางสมทุรศาสตร์ (Zagaglia et al., 2004) น ามาใช้ในการท านายแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์น า้ การประยกุต์ใช้
การส ารวจระยะไกลส าหรับการวิจยัการประมง การระบพืุน้ที่การจดัการทางทะเล และการอธิบายการเปลี่ยนแปลงแหลง่ที่อยู่
อาศยัสตัว์น า้ ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสงูส าหรับการจดัการและควบคมุการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 
(Santos, 2000) การส ารวจระยะไกลได้รับความส าคญัเพ่ิมขึน้ในการศกึษาทางทะเลแทนวิธีการศกึษาจากการสุม่ตวัอยา่งจาก
มหาสมทุรโดยใช้เรือวิจยั ซึ่งถกูจ ากดัทัง้ในด้านเวลาและความครอบคลมุของพืน้ที่ ท าให้ยากตอ่การศึกษาระบบนิเวศทัง้หมด 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลสามารถช่วยประเมนิแหลง่ท าการประมงที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งแมน่ย า รวดเร็ว 
และครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างมากขึน้ เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลให้ข้อมลูที่ส าคญัเก่ียวกบัมหาสมทุร ช่วยให้เข้าใจคณุลกัษณะ
ของระบบนิเวศและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความผนัแปรของสิ่งแวดล้อมในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่ง
อาจสง่ผลต่อการทดแทนประชากร การอยู่รอด รูปแบบการกระจายและการย้ายถ่ินของปลา (Chassot    et al., 2011) อีกทัง้
ได้มีการน าระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) น ามาใช้ในการตรวจสอบกิจกรรมการท าประมงเชิงพืน้ท่ีด้วย
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ความละเอียดเชิงเวลาที่สงูขึน้ สามารถสง่ข้อมลูจากเรือประมงไปยงัหน่วยงานตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ข้อมลูการลงแรงท า
ประมงและปริมาณการจบัสตัว์น า้เป็นแหลง่ข้อมลูหลกัที่เก่ียวข้องกบัสถานะของการประมง (FAO, 1998) 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรปลาทูในบริเวณอ่าวไทย จากข้อมูลปลาทูโตเต็มวยัที่จับได้จาก
เรือประมงพาณิชย์ เป็นตวัแทนของประชากรปลาทูในอ่าวไทย ท าการศึกษาแหล่งท าประมงของปลาทู  โดยใช้ข้อมูลพิกัด
เส้นทางการเดินเรือจากระบบติดตามเรือ (VMS) ซึ่งกรมประมงได้มีประกาศให้เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตัง้แต่ 30 ตนักรอส
ขึน้ไปติดตัง้บนเรือประมง น าข้อมลูพิกดัท าประมงมาบรูณาการเข้ากบัข้อมลูการจบัสตัว์น า้จากสมดุบนัทึกการท าการประมง 
(Fishing logbook) เพ่ือหาแหล่งท าประมงปลาทแูละปริมาณการจับสตัว์น า้  และน าข้อมลูมาหาความสมัพนัธ์กบัปัจจยัทาง
สมทุรศาสตร์ ได้แก่ คลอโรฟิลล์-เอ และอณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเล ซึง่ตรวจวดัโดยข้อมลูดาวเทียม ผลที่ได้จากการศกึษาครัง้นีท้ าให้
ทราบถึงแหลง่ท าการประมงปลาทใูนอา่วไทย ตลอดจนปัจจยัสิง่แวดล้อมที่มีผลตอ่แหลง่ท าประมงปลาท ูข้อมลูที่ได้น าไปสูก่าร
ก าหนดมาตรการเพ่ือให้สามารถบริหารจดัการทรัพยากรปลาทใูนอา่วไทยให้ยัง่ยืน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. พืน้ทีท่ าการศึกษา 

ทะเลอา่วไทย (ภาพท่ี 1) เป็นอา่วก่ึงปิด ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลจีนใต้ มีพิกดัทางภมูิศาสตร์ที่ละติจดู 6 
ถึง 14 องศาเหนือ และลองจิจูด 99 ถึง 105 องศาตะวนัออก อ่าวไทยเป็นพืน้ที่อยู่ระหว่างทะเลจีนใต้กับฝ่ังทะเลอนัดามัน                   
ซึง่ท าให้พืน้ท่ีอา่วไทยเป็นแหลง่รับลมมรสมุทัง้ 2 ด้าน คือ มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดอืนตลุาคม) 
และมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์) ฤดูกาลของอ่าวไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น                
3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน (ช่วงเปลี่ยนจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ) ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ฤดูฝน (มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้) ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว 
(มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ) ระหวา่งกลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ (Meteorological Department, 2021)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  พืน้ท่ีท าการศกึษา 
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2. ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

2.1) ข้อมลูทตุิยภมูิพิกดัเส้นทางท าประมงของเรือประมงพาณิชย์เคร่ืองมืออวนล้อมจบัจ านวน 166 ล า ที่ออกท าประมง           
ในปีพ.ศ. 2562 จากระบบติดตามเรือประมง (VMS) ข้อมูลประกอบด้วยวนัที่และเวลา ละติจูดลองจิจูด (อัพเดตพิกัดทุก                  
1 ชัว่โมง ตามประกาศกรมประมง) และความเร็ว ทิศทางในการเดินเรือของเรือประมง ข้อมลูได้รับความอนเุคราะห์จากกรม
ประมง โดยโหลดข้อมลูพิกดั CSV File จาก https://vms.fisheries.go.th 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิปริมาณการจับปลาทูจาก Logbook บันทึกโดยผู้ควบคุมเรือ ข้อมูลประกอบด้วยวนัที่และเวลาท า
ประมง พิกดัท าประมง และชนิดน า้หนกัสตัว์น า้ที่จบัได้ ได้รับความอนเุคราะห์ข้อมลูจากกรมประมง  

2.3) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม คลอโรฟิลล์-เอ (Chl-a) และอุณหภูมิที่ผิวน า้ทะเล (SST) ในปี 2562 ผลิตภณัฑ์ Level 2 
รายวนั และLevel 3 รายวนั รายละเอียดเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) หรือขนาดพิกเซลล์เท่ากบั 1,000 และ 4,000 
เมตร ตามล าดบั ตดัขอบเขตของภาพในบริเวณอ่าวไทยที่เป็นพืน้ท่ีศกึษา (6-14˚N 99-103˚E) ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจวดัโดย
เซ็นเซอร์ MODIS ที่ติดตัง้บนดาวเทียม Aqua จากเว็บไซต์ (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov)  
3. การศกึษาแหลง่ท าประมง และปริมาณการจบัปลาทบูริเวณอา่วไทย  

น าข้อมูลพิกัดท าประมงจาก VMS มาเปรียบเทียบกับข้อมลูการจบัปลาทูจาก Logbook คดัแยกเฉพาะจุดที่จับได้
ปลาทูเป็นสตัว์น า้หลกั บนัทึกพิกัดท าประมง และปริมาณปลาทูที่จบัได้ในแต่ละครัง้ลงในตารางโปรแกรม Microsoft Excel 

บนัทึกนามสกุลไฟล์เป็น .csv จัดท าแผนที่แสดงเขตท าประมง และปริมาณการจับปลาทูบริเวณอ่าวไทยเชิงพืน้ที่ -เวลา โดย
โปรแกรม RStudio (Version 1.4.1106) (RStudio Team, 2021) 
4. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการจบัปลาทกูบัคลอโรฟิลล์-เอ และอณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลในพืน้ท่ีอา่วไทย 

น าจดุพิกดัท าการประมงปลาททูี่ออกท าการประมงในช่วงเวลาเดียวกบัภาพถ่ายดาวเทียม มาสกดัข้อมลูคลอโรฟิลล์-
เอ และอุณหภูมิที่ผิวน า้ทะเลในแต่ละจุดท าการประมงจากภาพถ่ายดาวเทียม ผลิตภัณฑ์ Level 2 รายวัน โดยโปรแกรม 
SeaWiFS Data Analysis System (Version 7.5.3) (SeaDAS Development Group, 2019) 

เนื่องจากการกระจายตวัของปลาและปัจจยัสมทุรศาสตร์มีความสมัพนัธ์ไมเ่ป็นเส้นตรง จากคณุลกัษณะของข้อมลูนี ้
การวิเคราะห์ Generalized Additive Model (GAM) จึงมีความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์และก าหนดความสมัพนัธ์
ระหว่างการกระจายตวัของปลากบัปัจจยัทางสมทุรศาสตร์ ซึ่ง GAM เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ความ
ถดถอยแบบนอนพาราเมตริก สามารถปรับให้เข้ากับโมเดลที่ซบัซ้อนมีความสมัพนัธ์แบบไม่เชิงเส้น มีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  (Yee & Mitchell, 1991)  

น าข้อมลูน า้หนกัที่จบัได้ ความเข้มข้นของ คลอโรฟิลล์-เอ และ อณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเล ในแตล่ะจดุท าการประมง น ามา
วิเคราะห์ GAM ในโปรแกรม RStudio (Version 1.4.1106) (RStudio Team ,2021) ดังสมการ (1) (Hastie & Tibshirani, 

1990) : 
log(y+1) = a + s(Chl-a) + s(SST) + e  (1) 
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โดยที่ y คือน า้หนกัที่จบัได้ (กิโลกรัม) a เป็นคา่คงที่ s คือฟังก์ชนั spline smoothing ของตวัแปร (Chl-a และ SST) 
และ e เป็นความคลาดเคลือ่นแบบสุม่ 

 

ผลการวิจัย 

1. แหล่งท าประมง และปริมาณการจบัปลาทูบริเวณอ่าวไทย  
 แหลง่ท าประมงปลาทมูีการเปลี่ยนแปลงไปตามลมมรสมุในอ่าวไทย (ภาพที่ 2) จุดในแผนที่แสดงพิกดัแหลง่ท าการ
ประมงปลาทจูากระบบติดตามเรือ และปริมาณการจบัปลาทจูากสมดุบนัทกึการท าการประมง  

ภาพที่ 2   แหลง่ท าประมงปลาทใูนอา่วไทยตามฤดลูมมรสมุ (a) ฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดฝูน) (b) ฤดมูรสมุ 

                ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดหูนาว) (c) ชว่งเปลีย่นจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้  
                (ฤดรู้อน) ลกูศรสแีดงแสดงทิศทางลมมรสมุ 

 

1)  ฤดูมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน) เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม 
แหล่งท าการประมงปลาทูในฤดูมรสมุนีพ้บการท าประมงมากในระหว่างละติจูดที่ 10-13 องศาเหนือ โดยตัง้แต่กลางเดือน
พฤษภาคม (ภาพที่ 3(a)) แหล่งท าการประมงปลาทูเคลื่อนที่จากละติจูดที่ 10 องศาเหนือ ขึน้ไปทางเหนือผ่านจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่อ่าวไทยตอนใน ละติจูดที่  13 องศาเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม                  
(ภาพท่ี 3 (d-f))  
 

 

 



                           
                          วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีที่ 27 (ฉบบัที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

                          BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 27 (No.2)  May – August   2022                                                    บทความวิจยั 

 

 

 

 1023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  แหลง่ท าประมงปลาทใูนฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดฝูน) (a) กลางเดือนพฤษภาคม (b) เดือนมิถนุายน  
               (c) เดือนกรกฎาคม (d) เดือนสงิหาคม (e) เดือนกนัยายน (f) กลางเดือนตลุาคม กรอบสีน า้เงินแสดงพืน้ท่ีปิดอา่ว 

 

2)  ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว) เร่ิมประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ แหลง่ท าการประมงปลาทใูนฤดมูรสมุนีพ้บการท าประมงมากในระหว่างละติจูดที่ 11-13 องศาเหนือ แต่พบน้อย
กว่าช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยตัง้แต่กลางเดือนตุลาคม (ภาพที่ 4(a)) พบการเคลื่อนที่จากอ่าวไทยตอนบนด้าน
ตะวนัออกมาทางด้านตะวนัตกของอ่าว (ภาพที่ 4(b)) และเคลื่อนที่ลงใต้จากพืน้ที่อ่าวไทยตอนบนลงไปยงักลางอ่าว โดยพบ
มากบริเวณหน้าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ตลุาคม-ธันวาคม) ในเดือนมกราคม แหลง่ท าประมงปลาทูกระจกุตวัมากบริเวณอา่ว
ไทยตอนบนด้านตะวนัตก และพบการกระจายไปยงักลางอา่วไทยในเดือนกมุภาพนัธ์ (ภาพท่ี 4)  
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ภาพที่ 4  แหลง่ท าประมงปลาทใูนฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดหูนาว) (a) กลางเดือนตลุาคม (b) เดือนพฤศจิกายน  
               (c) เดือนธนัวาคม (d) เดือนมกราคม (e) กลางเดอืนกมุภาพนัธ์  

 

3)  ช่วงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูร้อน) เร่ิมประมาณกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พบการท าประมงมากบริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  (ละติจูดที่ 12 องศาเหนือ) 
(ภาพท่ี 5) 
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          ภาพที่ 5  แหลง่ท าประมงปลาทใูนชว่งเปลีย่นจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดรู้อน)  
                         (a) กลางเดือนกมุภาพนัธ์ (b) เดือนมีนาคม (c) เดือนเมษายน (d) กลางเดือนพฤษภาคม  
                         กรอบสีน า้เงินแสดงพืน้ท่ีปิดอา่ว 

 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งท าประมงปลาทูกบัคลอโรฟิลล์-เอ และอณุหภูมิทีผิ่วน ้าทะเลในพืน้ทีอ่่าวไทย 

คลอโรฟิลล์-เอในอ่าวไทย ในฤดูมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ มีค่าสงูบริเวณอ่าวไทยตอนบน และสงูมากในบริเวณใกล้
ชายฝ่ัง (ภาพท่ี 6(a)) ในฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ คลอโรฟิลล์-เอมีคา่สงูมากบริเวณอา่วไทยตอนบนใกล้บริเวณปากแมน่ า้
ฝ่ังตะวนัตก และพบสงูบริเวณชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอา่วไทย (ภาพท่ี 6(b)) และในช่วงเปลีย่นจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนอื
เป็นตะวันตกเฉียงใต้ พบคลอโรฟิลล์-เอสูงบริเวณอ่าวไทยตอนบนถึงบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลางหน้าจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ และสงูมากบริเวณอา่วไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออกใกล้ปากแมน่ า้ (ภาพที่ 6(c)) 
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                     ภาพที่ 6  แหลง่ท าประมงปลาท ู(จดุสดี า) ซ้อนทบักบัแผนท่ีคา่เฉลีย่คลอโรฟิลล์-เอ (a) มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้    
                                    (b) มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (c) ช่วงเปลีย่นจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  แหลง่ท าประมงปลาท ู(จดุสดี า) ซ้อนทบักบัแผนท่ีคา่เฉลีย่อณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเล ในฤด ู(a) มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  
               (b) มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (c) ช่วงเปลีย่นจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้ 
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อณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลในอา่วไทย ในฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือมีคา่ต า่กวา่ในทกุฤด ู(ภาพท่ี 7(b)) อณุหภมูิที่ผิวน า้
ทะเลตามแนวชายฝ่ังทัว่ทัง้อ่าวไทยพบคา่สงูกวา่ในบริเวณอ่ืนในทกุฤดกูาล ความถ่ีที่พบปลาทมูากที่สดุ พบในพืน้ที่ที่มีความ
เข้มข้นคลอโรฟิลล์-เอที่ 0.6-0.8 มก./ลบ.ม. (ภาพที่ 8(c)) และ อณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลที่ 30.5-31.0 °C (ภาพที่ 8(d)) ซึ่งพบว่า
ปริมาณการจบัปลาทสูงูสดุพบในพืน้ท่ีที่มีความเข้มข้น คลอโรฟิลล์-เอที่ 0.2-0.4 มก./ลบ.ม. (ภาพท่ี 8(a)) และอณุหภมูิที่ผิวน า้
ทะเลที่ 29.5-31.0 °C (ภาพท่ี 6(b)) 

 

 

ภาพที่ 8  กราฟผลรวมของปริมาณปลาททูี่จบัได้ (กิโลกรัม) ในแตล่ะช่วง (a) ความเข้มข้นคลอโรฟิลล์-เอ และ (b) อณุหภมู ิ

               ที่ผิวน า้ทะเล และกราฟความถ่ีที่พบปลาทใูนแตล่ะชว่ง (c) ความเข้มข้นคลอโรฟิลล์-เอ  และ (d) อณุหภมูิที่ผิวน า้ 

               ทะเล 

  
จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง GAM พบว่าคลอโรฟิลล์-เอ และอณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลมีความสมัพนัธ์กบัแหลง่ท า

ประมงปลาทู (p < 0.001) จากเส้นแสดงอิทธิพลของตวัแปรท านาย (ภาพที่ 9) พบช่วงกราฟที่มีผลบวกต่อการกระจายของ 
ปลาท ู(คา่มากกวา่ 0 ในแกน y) ในช่วงคลอโรฟิลล์-เอที่ 0.2-0.5 มก./ลบ.ม. และอณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลที่ 29.5-31.0 °C ผลลพัธ์
สอดคล้องกบักราฟของผลรวมของปริมาณปลาททูี่จบัได้และความถ่ีที่พบปลาททูี่แสดงในภาพท่ี 8 
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       ภาพที ่9  อิทธิพลของตวัแปรท านาย (a) คลอโรฟิลล์-เอ และ (b) อณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเล จากการวิเคราะห์ GAM แกน x  

                       แสดงจดุข้อมลูความถ่ีของการจบัปลาททูีพ่บ และเส้นแรเงาระบชุว่งความเช่ือมัน่ 95% 

 

วิจารณ์ผลการวิจัย 

การศึกษาแหลง่ท าประมงปลาท ูผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลของรูปแบบการไหลเวียนของ
กระแสน า้ที่สอดคล้องกบัทิศทางของลมมรสมุ  

ฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ แหลง่ท าประมงปลาทูพบการกระจายตัง้แตบ่ริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของอา่วไทยถึงอา่วไทย
ตอนบน การกระจายตามแนวบน-ลา่ง พบการเคลื่อนที่ขึน้เหนือจากบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัตก (ค่าเฉลี่ยละติจูดที่ 11 องศา
เหนือ) เข้าสู่อ่าวไทยตอนบน (ค่าเฉลี่ยละติจูดที่ 13 องศาเหนือ) และบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (ละติจูดที่ 6-8 องศาเหนือ)                
(ภาพท่ี 10(a)) การกระจายตามแนวซ้าย-ขวา พบการกระจายสงูในช่วงคา่เฉลีย่ลองจิจูดที่ 100.0-100.5 องศาตะวนัออก และ
พบประปรายในช่วงคา่เฉลี่ยลองจิจูดที่ 101-102.5 องศาตะวนัออก (ภาพที่ 10(b)) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรูปแบบลมและ
กระแสน า้ที่เกิดขึน้ในช่วงเวลานี ้โดยในช่วงมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้กระแสน า้มีทิศทางการไหลเข้าทางด้านใต้ ไหลเลียบขึน้ไป
ตามแนวชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอ่าว และไหลเบนทางขวาออกด้านตะวนัออกของอ่าว ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนกระแสน า้มี
ลกัษณะการไหลเบนไปทางขวาจากฝ่ังตะวนัตกไปยงัตะวนัออกของอา่วไทยตอนบน ในรูปแบบตามเข็มนาฬิกา (ภาพท่ี 11(a)) 
(Buranapratheprat & Bunpapong, 1998) จากรูปแบบการไหลของกระแสน า้นี ้ท าให้ฤดูนีพ้บแหล่งท าประมงมากบริเวณ
ชายฝ่ังด้านตะวนัตก และพบการเคลื่อนที่ขึน้เหนือเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน นอกจากนีย้งัพบว่าเมื่อกระแสน า้ไหลเข้าสู่
กลางอ่าว บางส่วนได้มีการไหลแยกไปทางทิศตะวนัออก ไหลออกทางด้านตะวนัออกของอ่าวไทย และพบกระแสน า้ไหลวน
ทวนเข็มนาฬิกาในบริเวณเหนือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี และบริเวณตอนล่างของอ่าวไทยตอนบน               
ซึง่ท าให้พบแหลง่ท าประมงปลาทตูามจดุดงักลา่วด้วย   
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ฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ แหลง่ท าประมงปลาทพูบการกระจายตัง้แต่อา่วไทยตอนบนถึงบริเวณชายฝ่ังตะวนัตก
ของอ่าวไทย การกระจายตามแนวบน-ล่าง พบการเคลื่อนที่ลงใต้จากบริเวณอ่าวไทยตอนบน (ค่าเฉลี่ยละติจูดที่ 13 องศา
เหนือ) ลงสู่อ่าวไทยฝ่ังตะวนัตก (ค่าเฉลี่ยละติจูดที่ 12 องศาเหนือ) (ภาพที่ 10(a)) การกระจายตามแนวซ้าย-ขวา พบการ
กระจายสงูในช่วงค่าเฉลี่ยลองจิจูดที่ 100.0-100.5 องศาตะวนัออก และพบประปรายในช่วงค่าเฉลี่ยลองจิจูดที่ 101-102.5 
องศาตะวนัออก (ภาพที่ 10(b)) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรูปแบบลมและกระแสน า้ที่มี รูปแบบการไหลเข้าทางด้านใต้ และ
ไหลเบนไปทางขวาออกทางด้านตะวนัออกของอ่าวไทย ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีลกัษณะการไหลเบนไปทางซ้ายจาก                 
ฝ่ังตะวันออกไหลออกไปยังตะวันตกของอ่าว และไหลลงไปตามแนวชายฝ่ังด้านตะวันตกของอ่าวไทย (ภาพที่ 11(b)) 
(Buranapratheprat & Bunpapong, 1998)  

ช่วงเปลี่ยนจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้ กระแสน า้ไหลเข้าทางตอนใต้ของอ่าวไทย และมี
รูปแบบการไหลที่ไมช่ดัเจนเทา่กบัในช่วงมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ กระแสน า้บริเวณกลางอา่วไทยมีทิศทางการไหลวนออกไป
ทางตะวนัออกของอา่วเห็นได้ชดัในเดือนมีนาคม และในบริเวณอา่วไทยตอนบนกระแสน า้มีรูปแบบการไหลที่ไม่แนน่อนเช่นกนั 
เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสมุ (ภาพที่ 11(c)) (Buranapratheprat & Bunpapong, 1998) แหล่งท าประมงปลาทูในฤดู
มรสมุนีพ้บการท าประมงมากบริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ละติจดูที่ 11-12 องศาเหนือ) (ภาพท่ี 10(a)) สาเหตทุี่พบแหลง่ท า
ประมงสงูถึงแค่บริเวณ ละติจูดที่ 12 องศาเหนือ อาจเป็นเพราะมีมาตรการปิดอ่าวในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 
ถึง 15 พฤษภาคม ในเขตท้องที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และสรุาษฎร์ธานี (ภาพที่ 12) ท าให้เรือประมงไมส่ามารถเข้าไป
ท าประมงในเขตปิดอา่วได้  
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ภาพที่ 10   Boxplots ของคา่เฉลีย่รายเดือน (a) ละติจดูแหลง่ท าประมงปลาท ูและ (b) ลองจิจดูแหลง่ท าประมงปลาท ู
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ภาพที่ 11 คา่เฉลีย่รายเดือนรูปแบบการไหลของกระแสน า้ในอา่วไทย (a) ฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (กรกฎาคม) (b) ฤดมูรสมุ 

                ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ธนัวาคม) และ (c) ชว่งเปลีย่นจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้ (เมษายน)  
                (Buranapratheprat & Bunpapong, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ภาพที่ 12  พืน้ท่ีและระยะเวลาการปิดอา่วตามประกาศกรมประมง 
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แหลง่ท าประมงปลาทใูนช่วงฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้พบสงูบริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวไทย อาจเป็นเพราะใน
ฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ลมพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศออกจากชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของ       
อ่าวไทยจึงเป็นบริเวณต้นลม ท าให้คลื่นมีขนาดเล็กกว่าในบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกที่เป็นบริเวณท้ายลม ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากลมมรสมุโดยตรง สง่ผลให้พบแหลง่ท าประมงมากบริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของอา่วไทยในฤดมูรสมุนี ้เช่นเดียวกบัแหลง่ท า
ประมงปลาทใูนช่วงฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือทีพ่บสงูบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นเพราะในฤดูมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ
ลมพดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่เป็นทิศออกจากชายฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทยตอนบน บริเวณอา่วไทยตอนบนจึงเป็น
บริเวณต้นลม ท าให้คลืน่มีขนาดเลก็กวา่ในบริเวณอา่วไทยฝ่ังตะวนัตกที่เป็นบริเวณท้ายลม (Buranapratheprat et al., 2015) 

จากการศึกษาพบว่าบริเวณที่มีคลอโรฟิลล์-เอสงู ไม่ได้ส่งผลต่อการจับปลาทูที่สงูเสมอไป ผลการวิเคราะห์ GAM 

พบวา่คลอโรฟิลล์-เอทีส่ง่ผลบวกตอ่การจบัปลาทอูยูใ่นช่วง 0.2-0.5 มก./ลบ.ม. คลอโรฟิลล์-เอที่สงูกวา่ 0.5 มก./ลบ.ม.จะสง่ผล
ลบต่อการจบัปลาทู บริเวณอ่าวไทยตอนบน พบคลอโรฟิลล์-เอสงูโดยเฉพาะในบริเวณปากแม่น า้ เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีรับน า้ทา่
จากแมน่ า้หลกั 4 สาย แพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโตและเพ่ิมจ านวนขึน้อยา่งรวดเร็วจากปริมาณสารอาหารจ านวนมากจากการ
ระบายของแมน่ า้ สง่ผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ลดลงจากการยอ่ยสลายซากพงก์ตอนท่ีตาย สง่ผลกระทบตอ่การอยู่
รอดของสตัว์น า้ แม้ว่าคลอโรฟิลล์-เอจะสงูกว่าในพืน้ที่อ่ืน แต่ไม่พบแหล่งท าประมงปลาทูในบริเวณดงักล่าว สอดคล้องกบั
การศึกษาของ Nurdina et al. (2017) พบว่าพืน้ที่ที่มีศักยภาพสูงในการท าประมง Rastrelliger kanagurta พบได้ในช่วง
คลอโรฟิลล์-เอที่ 0.35 ± 0.05 มก./ลบ.ม พืน้ที่ที่มีศักยภาพน้อยส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเล ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มี   
คลอโรฟิลล์-เอสงู (มากกว่า 0.60 มก./ลบ.ม.) เนื่องจากการปลอ่ยน า้จากแม่น า้น าพาสารอาหารจากแผ่นดินลงสูพื่น้ที่ชายฝ่ัง
ทะเล สง่ผลให้ปริมาณออกซิเจนในน า้ลดลง ไมเ่หมาะตอ่การอยูอ่าศยัของปลา 

ปลาทเูป็นปลาที่มีการอพยพย้ายถ่ินเพ่ือหาอาหารและสืบพนัธุ์ (Department of Fisheries, 1965) ผลการศึกษาใน
ครัง้นีท้ี่พบวา่ ในช่วงเดือนมีนาคม-กนัยายน แหลง่ท าประมงปลาทพูบมากบริเวณอา่วไทยฝ่ังตะวนัตก สอดคล้องกบัการศกึษา
ของกรมประมงทีไ่ด้ท าการศกึษาวงจรชีวิตปลาท ูพบวา่ปลาทมูีการวางไขเ่กือบทัง้ปี แตช่่วงเวลาวางไขท่ี่ส าคญัคอืระหวา่งเดอืน
กุมภาพนัธ์-พฤษภาคมของทุกปี พ่อแม่พนัธุ์ปลาทูจะมีการอพยพเพ่ือผสมพนัธุ์วางไข่ในพืน้ที่นอกชายฝ่ังอ่าวไทยตะวนัตก
ตัง้แต่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร จนถึง สรุาษฎร์ธานี ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม หลงัจากเจริญเติบโตในพืน้ที่ช่วง
ระยะเวลาหนึ่งจะเคลื่อนย้ายไปอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนในและเจริญเติบโตในพืน้ที่ดงักลา่ว จนกระทัง่ถึงใกล้ช่วงปีใหม่ของปี
ถัดไปจึงเคลื่อนย้ายกลับสู่แหล่งวางไข่อีกครั ง้  (Department of Fisheries, 1965)และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Krajangdara et al. (2007) ที่ได้ท าการศึกษาฤดูสืบพนัธุ์วางไข่บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม และกรกฎาคม-ตุลาคม พบการวางไข่สูง โดยแหล่งวางไข่ปลาทูพบตัง้แต่บริเวณน่านน า้ของจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร จนถึงสรุาษฎร์ธานี  

จากผลการศึกษาพบแหลง่ท าประมงปลาทมูากบริเวณอ่าวไทยตอนบนในช่วงเดือนกนัยายน-ตลุาคม ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาฤดูสืบพนัธุ์วางไข่บริเวณอ่าวไทยตอนบนของ Maila-iad et al. (2006) พบว่าฤดูสืบพนัธุ์วางไข่มากใน 2 ช่วง 
ได้แก่ เดือนกมุภาพนัธ์-พฤษภาคม และเดือนสิงหาคม-กนัยายน และมีค่าสงูสดุอยูร่ะหวา่งเดือนสงิหาคม-กนัยายน และเดือน
พฤศจิกายน โดยมีแหล่งวางไข่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี และ อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  (Upper Gulf 
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Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan), 2008) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการอพยพเพ่ือ
ผสมพนัธุ์และวางไขข่องพอ่แมพ่นัธุ์ปลาทใูนอา่วไทย 

 

สรุปผลการวิจัย   
แหลง่ท าประมงปลาทแูปรผนัตามฤดูลมมรสมุ ในฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ แหลง่ท าประมงปลาทพูบการกระจาย

ตัง้แต่อ่าวไทยตอนบนถึงบริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวไทย ในฤดูมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ พบแหล่งท าประมงปลาทู
บริเวณเดียวกับในฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ แต่พบการเคลื่อนที่ตรงกันข้าม โดยมีการเคลื่อนที่ลงใต้จากบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนสูอ่า่วไทยฝ่ังตะวนัตก ในช่วงเปลีย่นจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้ พบการท าประมงมากบริเวณ
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

ความถ่ีของปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ที่พบแหล่งท าประมงปลาทูมากที่สดุ พบในช่วงของคลอโรฟิลล์-เอ ที่ 0.6-0.8    
มก./ลบ.ม. และอณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลที่ 30.5-31.0 °C และปริมาณการจบัปลาทสูงูสดุพบในพืน้ที่ท่ีมีความเข้มข้นคลอโรฟิลล์-
เอ ที่   0.2-+0.4 มก./ลบ.ม. และช่วงอุณหภูมิที่ผิวน า้ทะเลที่ 29.5-31.0°C จากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างแหล่ง                
ท าประมงปลาทกูบัปัจจยัทางสมทุรศาสตร์ด้วยแบบจ าลอง GAM พบวา่คลอโรฟิลล์-เอ และอณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลความสมัพนัธ์
กบัการท าประมงปลาท ู(p < 0.001) ในช่วงคลอโรฟิลล์-เอที่ 0.2-0.5 มก./ลบ.ม. และอณุหภมูิที่ผิวน า้ทะเลที ่29.5-31.0 °C 

การกระจายของแหลง่ท าประมงปลาทสูอดคล้องกบัรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน า้ในแตล่ะฤดกูาล ในช่วงมรสมุ
ตะวนัตกเฉียงใต้ กระแสน า้มีทิศทางการไหลเลียบขึน้ไปตามแนวชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอา่ว สอดคล้องกบัแหลง่ท าประมงที่
พบมากบริเวณชายฝ่ังด้านตะวนัตกที่มีแนวโน้มของการเคลื่อนตัวขึน้เหนือเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ในช่วงฤดูมรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กระแสน า้มีลกัษณะการไหลจากฝ่ังตะวนัออกไปยงัฝ่ังตะวนัตกของอ่าว และไหลลงไปตามแนวชายฝ่ัง
ด้านตะวนัตกของอา่วไทยตอนกลาง สง่ผลให้พบแหลง่ท าประมงปลาทูกระจายตัง้แต่บริเวณอา่วไทยตอนบนถึงบริเวณชายฝ่ัง
ตะวนัตกของอ่าวไทย ช่วงเปลี่ยนจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตะวนัตกเฉียงใต้ กระแสน า้มีรูปแบบการไหล เวียนที่ไม่
ชดัเจน พบแหลง่ท าประมงปลาทมูากบริเวณเหนือเขตปิดอ่าวที่ครอบคลมุเขตพืน้ที่บางสว่นของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร 
และสรุาษฎร์ธานี  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณกรมประมงส าหรับข้อมลูแหล่งท าประมงปลาทูจากระบบติดตามเรือและสมดุบนัทึกการท าการประมง 
ขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ที่ได้ให้ค าแนะน าการใช้โปรแกรมที่น ามา
วิเคราะห์ข้อมลูในงานวิจยันี ้
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