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Editorial
The Marine and Coastal Resource journal you
are holding is the second issue of the first printing
year which presents activities and research which
the Department of Marine and Coastal Resources
found very interesting. It is written in both Thai and
English as a medium to communicate broadly between
the Department of Marine and Coastal Resources
and all sectors domestically and internationally. This
includes government organizations, state enterprises,
private sectors, private companies, education
institutes, and the public sector. The journal aims
to build learning and awareness of the situations
and problems occurring to natural resources,
the marine environment and coasts of Thailand.
Additionally, it is our purpose to acknowledge the
ongoing management and solutions to the problems.
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Interesting information in this issue includes
the identification of Bryde’s whale, breeding and
nursing behavior of the dugong in Trang province’s
territorial waters, the distribution of jellyfish along the
coast of Nakorn Sri Thamarat, Song-Kla and Pattani
provinces, and the marine debris situation. These
articles specify the sequences which would create
benefits and the realization for all to be responsible
to the situation so that natural resources could be
protected and cultivated in a sustainable manner.
The Marine and Coastal resource journal will
be issued 2 times a year. Last but not least, our
editorial team are pleased to listen to any comments
or feedback from people so as to improve the journal
to be the best medium of The Department at Marine
and Coastal Resources.
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Species and distribution of the jellyfish in coastal areas in
Nakhon Si Thammarat, Songkhla and Pattani Provinces.
โดย สุภาพร องสารา ถนอมพงศ์ บัวบรรจง และธนัญญา ไทยกลาง

By Supaporn Aongsara, Thanompong Buabunjong, and Thananya Thaiklang
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
158 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
Southern Marine and Coastal Resources Research Center,
158 M. 8, Pawong District, Muang, Songkhla 90110

คำ�นำ�
แมงกะพรุน (Jellyfish) จัดอยู่ ใน
ประเภทสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง ไฟลัมไนดาเรีย
(Cnidaria) แมงกะพรุนมีรปู ร่างทัง้ ทีเ่ ป็นโพลิป
(Polyp) และเมดูซา (Medusa) แต่มอี งค์ประกอบ
พื้ น ฐานที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น โดยประกอบด้ ว ย
ล�ำตัวที่อ่อนนุ่ม (Soft body) มีกลุ่มของ
หนวดจับอาหาร (Tentacle) อยูร่ อบๆ ปาก
ทีอ่ ยูต่ รงกลาง แมงกะพรุนพบอาศัยอยูม่ าก
บริเวณที่ตื้นชายฝั่ง และพบทั่วไปทุกแห่ง
ในทะเลและมหาสมุทร (จิตติมา, 2544)
แมงกะพรุ น จะมี เ ซลล์ ที่ เ รี ย กว่ า ไนโดไซต์
(Cnidocyte) เป็นเซลล์สร้างออร์แกเนลล์พเิ ศษ
ซึง่ เป็นถุงด้ายพิษคือ นีมาโทซีสต์ (Nematocyst)
แต่ มี ร ะดั บ ความเป็ น พิ ษ ของแต่ ล ะชนิ ด
แตกต่างกันไป (บพิธ และนันทพร, 2545)
พิสฐิ และคณะ (2551) กล่าวว่าแมงกะพรุน
เป็นแพลงตอนสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยสามารถน�ำมารับประทาน
เป็นอาหารได้เมือ่ แปรรูปเป็นแมงกะพรุนดอง
เค็ม ซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดสูงมาก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ตลาดต่างประเทศ เช่น ญีป่ นุ่
ไต้หวัน และเกาหลี ใต้ ปริมาณการน�ำเข้า
แมงกะพรุนดองเค็มของประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ปี
1988-1999 พบว่ามีประมาณ 5,400-10,000
ตันต่อปี ปริมาณเฉลีย่ ปีละ 2,945 ตัน คิด
เป็นมูลค่าประมาณ 25.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยประเทศผูส้ ง่ ออกสูงสุด 5 อันดับ
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แรกได้แก่ ประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ นอกจากจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์
แมงกะพรุนดองเค็มไปญีป่ นุ่ แล้ว ยังมีการส่งออกไปเกาหลี ใต้
เป็นจ�ำนวนมากด้วยเช่นกัน โดยแมงกะพรุนทีน่ ำ� มาแปรรูปส่วน
ใหญ่เป็นแมงกะพรุนใน Order Rhizostomeae (Jellyfish)
แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) มีรปู ร่างคล้ายกับลูกบาศก์
แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือพวกแรกเป็นกลุ่มที่มีหนวด
หลายเส้น (Multiple tentacles) โดยจะมีหนวดออกมาจาก
ส่วนล่างของถ้วย 4 กลุม่ และอีกพวกหนึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ หี นวด
เส้นเดียว (Single tentacles) จะมีหนวดออกมาจากส่วนล่าง
ของถ้วยมุมละ 1 เส้น แมงกะพรุนกล่องทัง้ 2 จ�ำพวกสามารถ
พบได้ ในทะเลเขตร้อนในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปินส์ และไทย แมงกะพรุนกล่องบางชนิดมีพษิ ทีร่ นุ แรง
และเป็นอันตรายต่อคนสามารถท�ำให้เสียชีวิตได้ (Fenner
and Lippmann, 2009) อย่างไรก็ตามยังไม่มรี ายงานการ
บาดเจ็บและเสียชีวติ ของนักท่องเทีย่ วจากพิษของแมงกะพรุน
กล่องและแมงกะพรุนอืน่ ๆ บริเวณชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงชนิด และ
การแพร่กระจายของแมงกะพรุนทีพ่ บบริเวณชายฝัง่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ซึง่ เป็น
บริเวณชายฝัง่ ทะเลทีม่ กี ารใช้ประโยชน์อย่างมากไม่วา่ จะเป็น
ด้านการท่องเทีย่ ว และการท�ำประมงชายฝัง่ ของชาวประมง
พืน้ บ้าน ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการศึกษาถึงชนิด และการ
แพร่กระจายของแมงกะพรุนทีพ่ บบริเวณชายฝัง่ เพือ่ เป็นข้อมูล
เบือ้ งต้นในการหาแนวทางการจัดการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ ไข อันตรายหรือผลกระทบต่างๆทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้กบั ผู้ ใช้
ประโยชน์ ในบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ต่อไป
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imports of salted jellyfish fromthe year 1988-1999
showed that there are about 5,400-10,000 tons
per year, an aveage of 2,945 tons per year,worth
about 25.5 billion U.S.dollars . The top five exporting
countries are Thailand, China, Indonesia, Malaysia and
Myanmar. For Thailand, It has exported products
to Japan, it is a salted jellyfish. There is a lot
of exports to South Korea as well. The jellyfish
are processed mainly in the Order Rhizostomeae
Box jellyfish are shaped like a cube. There
are two group is their first, is that even multiple
tentacles, It has tentacles coming out of the bottom
of the bell from 4 sides, each situated on a pedalium
and they have even a single tentacles group, It has
tentacles coming out of the bottom of the bell, a 1 per
side. The two group of Box jellyfish can be found in
the sea, tropical Australia, Indonesia, Philippines and
Thailand. Some kind of toxin from box jellyfish,
the severity and harm can result in death (Fenner
and Lippmann, 2009)

Introduction
Jellyfish are classified as invertebrates
in the Phylum Cnidaria. Shaped jellyfish as well
as the polyp and Medusa , but there are fundamental
similarities include of body is soft and a group of
tentacles to catch food around the mouth in the
middle. Jellyfish are found living in shallow
coastal areas and found widespread in the sea
and ocean. (Ayuttaka, 2001) Jellyfish have cells
called Cnidocyte, cells to create a special organelles,
which as a toxin is a thread bag called Nematocyst,
but the level of toxicity of each species varies.
(Charuphan and Charuphan, 2002) Wongsa-ngasri
et al. (2008) Jellyfish are the large zooplankton
with economic value. It can be eaen as a meal
when processed into salted jellyfish. The demand
is very high. Especially in overseas markets such
as Japan, Taiwan and South Korea. Japan's

However, no reports of injuries and deaths
of tourists from the venom of box jellyfish and
other jellyfish at the Lower Gulf of Thailand coast.
This study aimed to determine the species and the
distribution of jellyfish found in coastal province
of Nakhon Si Thammarat, Songkhla and Pattani.
The coastal area is very much a guest and fishing
along the coast of local fishermen. Therefore, it is
necessary to study the species and the distribution of
jellyfish found in coastal areas to a few basic strategies
for prevention, surveillance and harmful effects that
could occur with the use of the coastal area.
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

01-49.indd 5

5

10/19/11 2:30 AM

MARINE AND COASTAL RESOURCES

วัตถุประสงค์

Objective

เพื่อศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน
To study species and distribution of the jellyfish
(Class Hydrozoa, Class Cubozoa, Class Scyphozoa) (Class Hydrozoa, Class Cubozoa, Class Scyphozoa)
บริเวณชายฝัง่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และ in Nakhon Si Thammarat, Songkhla, and Pattani
จังหวัดปัตตานี
Province.
วิธีดำ�เนินการ

Procedures

1. พื้นที่ศึกษา
1. Survey area
รวบรวมตัวอย่างจากพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทัง้ หมด 7 สถานี
Jellyfish were conducted in 7 stations along the coast.
ST1: เกาะท่าไร่ : พืน้ ทีเ่ ป็นอ่าว พืน้ ที่ โดยรอบมีระบบ
ST1: Koh Tharai: The area is a gulf surrounded
นิเวศป่าชายเลน หญ้าทะเล และเกาะ
by the mangrove, seagrass, and island
ST2: แหลมตะลุมพุก : พืน้ ทีเ่ ป็นชายหาด
ecosystem
ST3: หาดสวนป่าทักษิณ : พืน้ ทีเ่ ป็นชายหาด
ST2: Talumpuk Cave: The area is a beach
ST4: หาดสมิหลา : พืน้ ทีเ่ ป็นชายหาด
ST3: Suan Pa Thaksin Beach: The area is a
ST5: ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง : พืน้ ทีท่ เี่ ป็นทะเลสาบ
beach
น�ำ้ กร่อย
ST4: Samila Beach: The area is a beach
ST5: Lower Songkhla lake: The area is brackish
ST6: หาดสะกอม : พืน้ ทีเ่ ป็นชายหาด
ST7: ถ�ำ่ ตาชี : พืน้ ทีเ่ ป็นชายหาด
water lake
ST6: Sakom Beach: The area is a beach
ST7: Tachee Cave: The area is a beach
6
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ST1 - ST2
ST3 - ST6
ST7		

;
;
;

พืน
้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
พืน
้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา		
พืน
้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี		

Nakhon Si Thammarat province
Songkhla Province
Pattani province
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. อุปกรณ์และวิธกี าร
2.1 เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนจากอวนลอยกุง้ 3 ชัน้ ขนาด
ตาอวนชัน้ นอก 15 ซม. ตาอวนชัน้ ใน5 ซม. ความลึกของอวน
150 ซม. ยาว 250 ม. ห่างจากชายฝัง่ ประมาณ 1-1.5 กม. โดย
วางอวนตัง้ ฉากกับแนวชายฝัง่ นาน 20 นาที
2.2 ใช้สวิงตักแมงกะพรุนทีม่ องเห็นขณะวิง่ เรือส�ารวจ
ห่างจากชายฝัง่ ประมาณ 2 กม. ระยะทาง 1 กม. ขนานกับ
แนวชายฝัง่
2.3 ถ่ายรูปตัวอย่างแมงกะพรุนสด จดบันทึกลักษณะ
สัณฐานและสีตามธรรมชาติเพือ่ ใช้ประกอบในการจ�าแนกชนิด
ทางอนุกรมวิธาน
2.4 คงสภาพตัวอย่างโดยใช้ฟอร์มาลิน 20% ประมาณ
7-10 วัน จากนัน้ ให้นา� ตัวอย่างเก็บรักษาในฟอร์มาลิน 5% และ
น�ามาจ�าแนกชนิดในห้องปฏิบตั กิ ารต่อไป
2.5 การจ�าแนกชนิดแมงกะพรุนใช้คู่มือการจ�าแนก
แมงกะพรุน Class Scyphozoa ของ Cornelius (1985)
คูม่ อื การจ�าแนกแมงกะพรุน Class Cubozoa ของ Gershwin
(2005) และ Gershwin (2008)

2. Materials and Methods
2.1 Collecting the jellyfish by the trammel net and
dip net which its external Mesh size is about 15 cm.
and the internal one is 5 cm. while the depth is 150
cm. and the length is 250 m. The installation of the
trammel net is placed far from the shore about 1.0-1.5
km. and to be perpendicular to the shore. Leave it there
for 20 minutes.
2.2 Using the dip net to scoop any visible jellyfish
along the boat survey in 2 km. distant from the shore.
2.3 Taking pictures of the living jellyfish and
recording its features and natural color in order to
classify its species by the taxonomy method.
2.4 Preserving the samples with 20% formalin for
7-10 days and then taking the samples to 5% formalin
and finally taking them to classify the species.
2.5 Classifying the species of jellyfish by referred
to the classification manual called “Class Scyphozoa”
by Comelius (1985) and jellyfish classification manual
called “Class Cubozoa” by Gershwin (2005) and
Gershwin (2008)
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วัดคุณภาพน้ำ
Water Quality
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ถ่ายรูปตัวอย่างแมงกะพรุนสด
Taking the picture of living jellyfish
จดบันทึกลักษณะ และสีตามธรรมชาติเพื่อใช้ประกอบในการจำแนกชนิด
Recording its features and natural color in order to classify its
species by the taxonomy

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

Results and Discussion

จากการศึกษาพบแมงกะพรุนทัง้ หมด 3 Class 8 วงศ์
From the survey, there are 3 classes 8 family 11
11 ชนิด ได้แก่
species of jellyfish which can be classified as follows;
1. Class Hydrozoa พบ 1 วงศ์ 1 ชนิด
1. Class Hydrozoa found 1 family 1 species
(1) วงศ์ Porpitidae : Porpita porpita
(1) Family Porpitidae : Porpita porpita

Family(วงศ์) Porpitidae
Porpita porpita

10
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2. Class Cubozoa (แมงกะพรุนกล่อง) พบ 2 วงศ์ 2 ชนิด 2. Class Cubozoa found 2 family 2 species
2.1 วงศ์ Tamoyidae : Morbakka cf. fenneri
2.1 Family Tamoyidae : Morbakka cf. fenneri
2.2 วงศ์ Chiropsalmidae : Chiropsoides buitendijki
2.2 Family Chiropsalmidae : Chiropsoides
buitendijki

Morbakka cf. fenneri

Family(วงศ์) Chiropsalmidae
Chiropsoides buitendijki

วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

01-49.indd 11

11

10/19/11 2:30 AM

MARINE AND COASTAL RESOURCES

3. Class Scyphozoa พบ 5 วงศ์ 8 ชนิด
3. Class Scyphozoa found 5 family 8 species
3.1 วงศ์ Catostylidae : Acromitus ﬂagellatus
3.1 Family Catostylidae : Acromitus ﬂagellatus
Catostylus townsendii
Catostlus townsendii
Catostylus sp.
Catostylus sp.
3.2 วงศ์ Pelagiidae : Chrysaora sp.
3.2 Family Pelagiidae : Chrysaora sp.
3.3 วงศ์ Lobonematidae : Lobonema smithii
3.3 Family Lobonematidae : Lobonema smithii
3.4 วงศ์ Mastigiidae : Phyllorhiza punctata
3.4 Family Mastigiidae : Phyllorhiza punctata
3.5 วงศ์ Rhizostomatidae : Rhopilema hispidum
3.5 Family Rhizostomatidae : Rhopilema hispidum
Rhopilema sp.
Rhopilema sp.

Family (วงศ์) Catostylidae

Acromitus fagellatus

Catostylus townsendii

Catostylus sp.

12
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Family(วงศ์) Pelagiidae
Chrysaora sp.

Family(วงศ์) Lobonematidae
Lobonema smithii

Family(วงศ์) Mastigiidae
Phyllorhiza punctata
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Rhopilema hispidum

Rhopilema sp.

Family(วงศ์) Rhizostomatidae

Emumbrella with
numerous points eacth 1 mm
diameter, rough to the touch

14
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สถานี Station
1.เกาะท่าไร่
จ.นครศรีฯ

Taxon

1. Koh Tarai

2.แหลม
ตะลุมพุก
จ.นครศรีฯ

3.หาดสวนป่า
ทักษิณ
จ.สงขลา

2. Talumpuk
Cave

3. Suan
Pa Thaksin
Beach

4. หาดสมิหลา
จ.สงขลา
4. Samila
Beach

5.ทะเลสาบ
6.หาดสะกอม
สงขลาตอนล่าง จ.สงขลา
จ.สงขลา
6. Sakom
5.Lower
Beach
Songkhla
lake

7. แหลมตาชี
จ.ปัตตาน
7. Tachee
Cave

Class Hydrozoa

-

-

-

-

-

-

-

Family Porpitidae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Porpita porpita
Class Cubozoa

-

-

-

-

-

-

-

Family Chiropsalmidae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chiropsoides buitendijki
Family Tamoyidae

-

Morbakka cf. fenneri
Class Scyphozoa

-

-

-

-

-

-

-

Family Catostylidae

-

-

-

-

-

-

-

Acromitus flagellatus

-

-

-

-

-

-

-

Catostylus townsendii
Catostylus sp.

-

Family Pelagiidae

-

Chrysaora sp.
Family Lobonematidae

-

-

-

-

-

Lobonema smithii
Family Mastigiidae

-

-

Phyllorhiza punctata

-

-

Family Rhizostomatidae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rhopilema hispidum
Rhopilema sp.

-

-

-
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ชนิด Station
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สถานี
Station
ST1 เกาะท่าไร่
(Koh Tarai)

ST2 แหลมตะลุมพุก
(Talumpuk Cave)
ST3 หาดสวนปาทักษิณ
(Suan Pa Thaksin
Beach)
ST4 หาดสมิหลา
(Samila Beach)

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(เดือนพฤศจิกายน-เมษายน)
North eastern monsoon
(November-April)
8 ชนิด (species)
Porpita porpita,Chiropsoides buitendijki,
Morbakka cf. fenneri ,Catostylus
townsendii, Chrysaora sp., Lobonema
smithii, Rhopilema hispidum,
Rhopilema sp.
3 ชนิด (species)
Lobonema smithii, Rhopilema sp.,
Catostylus sp.
1 ชนิด (species)
Rhopilema hispidum

ฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
(เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม)
South western monsoon
(May-October)
2 ชนิด (species)
Chiropsoides buitendijki,
Rhopilemahispidum

4 ชนิด (species)
Porpita porpita, Catostylus sp.,
Rhopilema hispidum, Chrysaora sp.

2 ชนิด (species)
Rhopilema hispidum,
Chrysaora sp.

1 ชนิด (species)
Rhopilema hispidum
3 ชนิด (species)
Rhopilema hispidum, Phyllorhiza
punctata, Chrysaora sp.

Jellyfish by Totoro's Expy
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Conclusions and Discussion

การศึกษาในครัง้ นีพ้ บแมงกะพรุนทัง้ หมด 3 Class 8
วงศ 11 ชนิด Class ทีม่ คี วามหลากหลายของชนิดแมงกะพรุน
มากทีส่ ดุ คือ Class Scyphozoa พบทัง้ หมด 8 ชนิด
แมงกะพรุนทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจพบ 2 ชนิด
ไดแก แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum และแมงกะพรุน
ลอดชอง Lobonema smithii (พจนา, 2521 และพจนา, 2522,
Omori and Nakano, 2001)
แมงกะพรุนลอดชอง Lobonema smithii พบในเดือน
กุมภาพันธ ในสถานีที่ 1 (เกาะทาไร) และสถานีที่ 2 (แหลม
ตะลุมพุก)
แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum พบมากใน
สถานีที่ 3 (หาดสวนปาทักษิณ) สถานีที่ 6 (หาดสะกอม) และ
สถานีที่ 7 (แหลมตาชี) ในเดือนสิงหาคมซึง่ เปนฤดูลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ซึง่ สอดคลองกับกับ
รายงานของ พจนา (2521) ทีร่ ายงานขอมูลจากการสัมภาษณ
วาพบแมงกะพรุนหนัง R. hispidum มากในพืน้ ทีช่ ายฝง จังหวัด
สงขลา ในเดือนเมษายน - สิงหาคม และพืน้ ทีช่ ายฝง จังหวัด
ปตตานี ในเดือนมิถนุ ายน-ตุลาคม
แมงกะพรุนทีม่ พี ษิ และเปนอันตรายตอมนุษยสาํ รวจ
พบ 3 ชนิดไดแก แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. (Scyphozoa)
แมงกะพรุนกลอง Chiropsoides buitendijki (Cubozoa) และ
แมงกะพรุนกลอง Morbakka cf. fenneri (Cubozoa) (Fenner et al.,
1985; Fenner, 2006; Fenner and Lippmann ,2009)
แมงกะพรุนกลองทัง้ 2 ชนิด (Chiropsoides buitendijki,
Morbakka cf. fenneri ) สํารวจพบทีส่ ถานีที่ 1 (เกาะทาไร)

According to the survey, there are 3 class 8
family 11 species of jellyﬁsh. The most varied species
of jellyﬁsh is Class Schyphozoa which posses 8
species altogether.
There are 2 species of jellyﬁsh which are
important to the economy; Rhopilema hispidum
and Lobonema smithii (Pojana, 1979, 1980; Omori and
Nakano, 2001)
Lobonema smithii found in February at the
station 1 (Koh Tharai) and station 2 (Talumpuk Cave)
Rhopilema hispidum found at station 3 (Suan Pa
Thaksin Beach), Station 6 (Sakom Beach) and station
7 (Tachee Cave) in August which is the season of
southwest monsoon (May-October). This result is in line
with the research by Pojana (1979) regarding the data
from interview about the R. hispidum are plenty along
Songkhla Province coast in April-August and the coast
along Pattani Province in June-October.
There are 3 species of jellyﬁsh that is
poisonous and dangerous to human; Chrysaora sp.
(Scyphozoa), Chiropsoides buitendijki and Morbakka cf.
fenneri (Cubozoa) Both kinds of Box jellyﬁsh were found
at station 1 (Koh Tharai) Nakhon Sithammarat Province.
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การจ�ำแนกประชากรปลาวาฬบรูด้า
บริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยการใช้ภาพถ่าย (Photo-ID)
Photo Identification of Bryde’s whale in the
Upper Gulf of Thailand
สุรศักดิ์ ทองสุกดี กาญจนา อดุลยานุโกศล สุระชัย ภาสดา
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Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Gulf), Samut Sakhon Province
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ปลาวาฬบรูดา้ หรือวาฬบรูดา้ (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) เป็นปลาวาฬ
ชนิดที่ ไม่มฟี นั (Baleen whale) แต่มซี กี่ รองอาหารทีเ่ รียกว่าบาลีนเพลท (Baleen plate)
อาหารหลักของปลาวาฬบรูดา้ คือ ปลากะตัก ปลาไส้ตนั โดยมักกินปลาขนาดเล็กทีร่ วมอยูก่ นั
เป็นฝูง (Fish Schooling) ปลาวาฬบรูดา้ เมือ่ โตเต็มทีม่ ขี นาดล�ำตัวยาว 14-15.5 เมตร หนัก
12-30 ตัน ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผูเ้ ล็กน้อย ลูกแรกเกิดมีความยาว 3.4-4 เมตร และมี
น�ำ้ หนัก 900 กิโลกรัม พบการแพร่กระจายบริเวณชายฝัง่ ทะเลของพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนบน โดย
เฉพาะบริเวณชายฝัง่ ทะเลจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี และบางครัง้ อาจพบได้บริเวณชายฝัง่ ทะเลของจังหวัดชลบุรี ปลาวาฬบรูดา้ บางตัว
มีการเคลื่อนย้ายตามอาหารไปทางด้านล่างของอ่าวไทยเช่นที่เคยพบบริเวณบ้านบ่อนอก
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ บริเวณที่พบปลาวาฬบรูด้านั้นอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลตั้งแต่ 4-30
กิโลเมตร สามารถพบปลาวาฬบรูดา้ ได้ตลอดทัง้ ปี ในพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนบน ช่วงเวลาทีพ่ บบ่อย
อยูร่ ะหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีม่ ปี ลากะตักและกุง้ เคย
อุดมสมบูรณ์

Introduction

Bryde’s whale : Balaenoptera edeni is the baleen whale with the baleen
plate. Its main diets are anchovies or other small fish schooling. When fully
matured, the Bryde’s whale is length about 14-15.5 meters and weighed 12-30 tons.
The female is slightly larger than the male while the calf is length 3.4-4 meters and
weighed 900 kilograms. Bryde’s whale is found along the upper Gulf of Thailand
coast particularly along the coast of Samut Prakan, Bangkok, Samut Sakhon,
Samut Songkhram, Phetchaburi and sometimes along the coast of Chon Buri.
Some of the Bryde’s whales follow the food by moving to the lower part of the
Gulf around Ban Bo-Nok, Prachuab Khiri Khan. The upper Gulf of Thailand is
the area where the Bryde’s whales were found that was distant from the shore
around 4-30 kilometers. They are discovered throughout the year, especially
between April to September when anchovies and shrimps were abundant.
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Photo by: http://www.petethomasoutdoors.com/whaling/

Photo by: http://www.spoki.lv/aktuali/Vali/136600

http://pacificenvironment.org/section.php?id=345

ขณะนี้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนด�าเนินการศึกษาจ�าแนกประชากรปลาวาฬบรูด้าโดย
การใช้ภาพถ่าย (Photo Identification, Photo-ID) ข้อมูลการส�ารวจทางเรือระหว่างปี พ.ศ. 2551- เดือนพฤษภาคม 2554
พบปลาวาฬบรูดา้ มากทีส่ ดุ คือ 18 ตัวต่อครัง้ แต่ โดยทัว่ ไปมักพบครัง้ ละ 1-3 ตัว การจ�าแนกประชากรปลาวาฬบรูดา้ โดย
การใช้ภาพถ่าย จะอาศัยต�าหนิบริเวณครีบหลัง ส่วนหัว ตลอดจนต�าหนิบริเวณต่างๆ ตามล�าตัว สามารถจ�าแนกความ
แตกต่างของปลาวาฬบรูดา้ ได้มากถึง 24 ตัว (ตารางที่ 1)
Currently, the Marine and Coastal Resources Research Center (the Upper Gulf of Thailand ) has
identified Bryde’s whales from their photography (Photo Identification, Photo-ID). The finding from the survey
by boat between 2008- 2011 indicated that the maximum numbers of Bryde’s whales found at one survey
was 18 but in normal circumstance 1-3 whales were usually found. To identify the Bryde’s whale by Photo
Identification method, it depended on the flaws found on whale dorsal fin, head, or other parts on whale’s
body. So far the research team has been able to identify the difference of whales for 24 of them (Table 1).
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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การศึกษาเรื่องการจําแนกประชากรปลาวาฬบรูด้า The survey of Bryde’s whale population identiﬁcation
โดยการใช้ภาพถ่ายนี้ คือ
by photography can be explained as follows;
1. ใช้ภาพถ่ายหลักทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ ภาพถ่ายต�าหนิ
บริเวณครีบหลัง (ถ่ายในแนวตัง้ ฉากกับล�าตัวบริเวณครีบหลัง)
เพราะขณะปลาวาฬบรูดา้ โผล่ขนึ้ หายใจ ครีบหลังจะเป็นส่วน
ที่ โผล่พน้ น�า้ ทุกครัง้ ส่วนหางมักไม่ โผล่พน้ น�า้ เหมือนปลาวาฬ
บางชนิด
2. ใช้ตา� หนิอนื่ ๆ เป็นต�าหนิรองลงไปมาประกอบเพิม่
เติม เช่น ต�าหนิทพี่ บตามล�าตัว ส่วนหัว บริเวณปาก ซีก่ รอง
และหาง แต่อย่างไรก็ตามต�าหนิบริเวณอื่นที่ ไม่ ใช่ครีบหลัง
เช่น ซีก่ รอง หรือจุดด�าในปากนัน้ จะเลือนหายไปเมือ่ เวลาผ่าน
ไประยะหนึ่ง หรือบางครั้งหากปลาวาฬไม่ขึ้นงับอาหารโดย
อ้าปากเหนือผิวน�า้ ก็ ไม่สามารถถ่ายรูปปาก รูป ในช่อปาก และ
ซี่กรองได้ ถึงแม้รอยแผลที่ครีบหลังอาจเลือนหายได้เช่นกัน
แต่ ส ามารถติ ด ตามได้ อ ย่ า งสม�่ า เสมอจึ ง ท� า ให้ ท ราบว่ า
เป็นปลาวาฬตัวเดิมหรือไม่

Photo: Arf Friedlaender

1. The main photo used was the picture of
dorsal fin flaws (using the perpendicular angle of its
body and dorsal fin) as the dorsal fin is prominent
when it comes above the water surface while the
fluke is not appeared like other species of whales.
2. Use other flaws to be minor identification
such as flaws on the body, head, mouth, baleen
plates, and fluke. However, the flaws found from
other parts besides the dorsal fin such as baleen
plates or black spot in its mouth can be diminished
from time to time. Sometimes, when whale did not
open its mouth to eat above the surface, the photos
of its mouth, inside the mouth, or baleen plates were
unable to be shot. Although the wounds on its dorsal
fin could be disappeared, the whales were usually
investigated therefore it could be identified if they
were the same individual.
In consequence, the editor team was able to
identify only the whales with unique features and
easily notified which could be found 24 of them and
be collected in this report. The evidence of how the
Bryde’s whales were found such as photos, places,
and time were enormously useful to investigate about
its migration, foraging behavior, breeding, and how
they labor and take care the calves. This information
could be also used to manage the preservation of the
Bryde’s whale in sea territory in Thailand in the future.

ดังนั้นคณะผู้เขียนจึงได้จ�าแนกปลาวาฬเฉพาะตัวที่มี
ลักษณะเด่นมาก และสามารถสังเกตได้ง่ายเท่านั้นจ�านวน
24 ตัว ไว้ ในรายงานฉบับนี้ ข้อมูลการพบเห็นปลาวาฬบรูดา้
รูปถ่าย รวมทัง้ สถานที่ และเวลาทีพ่ บนัน้ นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างมากในการศึกษาเรื่องการอพยพย้ายถิ่น พฤติกรรม
การกินอาหาร การผสมพันธุ์ ตลอดจนการออกลูกและเลีย้ งลูก
ซึง่ สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ ในการจัดการอนุรกั ษ์ปลาวาฬ
บรูดา้ ในน่านน�า้ ไทยต่อไปในอนาคต
Photo: MARC CARPENTER / AP
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1.กล้องส่องทางไกล ขนาดเหมาะสมคือ 8 X 40, 8 x 42 หรือ
10 x 42
2.กล้องถ่ายรูป Digital DSLR สามารถถอดเปลีย่ นเลนส์ได้ พร้อม
เลนส์ซมู ขนาด 70-300 ม.ม.
3.วัสดุและอุกรณ์กนั แดด เช่น แว่นตากันแดด หมวก เสือ้ แขนยาว
ครีมกันแดด เป็นต้น
Basic equipment to observe the whale;
1.Binoculars: the suitable size is 8 X 40, 8 x 42 or 10 x 42
2.Digital DSLR camera which 70-300 mm telephoto lens.
3.UV protection equipment such as sun glasses, hat,
long sleeves shirt and sun block lotion.
ศูนย์รบั แจ้งข้อมูลการพบเห็นปลาวาฬบรูดา้
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลาวาฬบรูด้าในอ่าวไทย
โปรดแจ้งข้อมูลการพบเห็นปลาวาฬบรูด้าได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 120/1 หมู่ 6
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร/โทรสาร 034-497073-4
หรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าทีทรี่ บั ผิดชอบ
1.นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี surasak43@gmail.com
(086-3491703)
2.นางสาวกาญจนา อดุลยานุโกศล
k.adulyanukosol@gmail.com (081-5975133)
3.นายสุระชัย ภาสดา kar_yong@live.com (089-0687846)

MARINE AND COASTAL RESOURCES

อุปกรณ์พื้น°านที่ชมปลาวาฬ

Bryde’s whale detected center
To be part of Bryde’s whale conservation, please inform us
when you observe the Bryde’s whale anytime including the public
holidays at the Marine and Coastal Resources Research Center
(the upper Gulf of Thailand), 120/1 Moo 6 Bangyapraek, Mueang,
Samut Sakhon 74000 Phone/Fax 034-497073-4 or directly contact
the staff in charged listed below;
1.Mr. Surasak Thongsukdee, surasak43@gmail.com
(086-3491703)
2.Miss Kanjana Adulyanukosol,
k.adulyanukosol@gmail.com (081-5975133)
3.Mr. Surachai Passada, kar_yong@live.com (089-0687846)
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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การเรียกชื่อปลาวาฬ

Name of the whale

การเรียกชื่อปลาวาฬ เนื่องจากลักษณะภายนอกที่
เห็นในธรรมชาตินั้นไม่สามารถระบุเพศของปลาวาฬว่าเป็น
เพศผู้หรือเพศเมียได้ ดังนั้นโดยทั่วไปตัวที่ยังไม่สามารถ
ระบุเพศได้รวมทั้งตัวที่คาดว่าจะเป็นเพศผู้ด้วยจะมีชื่อว่า
“เจ้า + ชือ่ ” หากสามารถระบุวา่ เป็นเพศเมียจะเรียกว่า “แม่ + ชือ่ ”
และในที่นี้ ไม่นิยมตั้งชื่อปลาวาฬเป็นชื่อของลักษณะด้อย
เช่น แหว่ง ด้วน ด่าง ค่อม ปาน หลังโก่ง เป็นต้น อนึง่ หาก
เมือ่ พบปลาวาฬทีม่ ตี า� หนิชดั เจนตัวใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ คณะส�ารวจ
จะได้ปรับปรุงรายละเอียดและน�าเสนอในโอกาสต่อไป

Only the external natural attributes cannot
indicate the gender of the whale, therefore we named
the male, including the suspected ones as “Jao + Name”
while the female was called as “Mae + Name”. In addition,
the name was not created after its flaws such as
indentation, amputation, hunched curve, spot, or mark.
Last but not least, when other whales with distinctive
flaws were discovered, the research team will update
the information and present them in the future.

Pic by: http://www.noaanews.noaa.gov/stories2006/s2745.htm
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Table 1 Shows the number of the Bryde’s whale discovered from 2008 - May 2011 : 24 flawed
whales were found.

ตัวที่
NO.

ปีที่พบ
ชื่อปลาวาฬ

หมายเหตุ
2551

2552

2553

2554

1

เจ้าเฟิร์ส (Jao First)

2

เจ้าบางแสน (Jao Bangsan)

3

เจ้าสามมุข (Jao Sammuk)

4

เจ้าสิงหา (Jao Singha)

5

แม่สาคร (Mae Sakhon)

6

แม่สดใส (Sodsai)

7

แม่สีคราม (Mae Srikhram)

8

เจ้าธันวา Jao Thunwa

9

เจ้าตุลา Jao Tula

10

เจ้าเพชร Jao Petch

11

เจ้าชัดเจน Jao Chudjen

12

แม่กันยา Mae Gunya

13

แม่ตองอ่อน Mae Tong-On

14

ชื่อเจ้าน�ำโชค Jao Numchok

15

เจ้าตรัย Jao Tri

16

แม่วันดี Mae Wandee

17

เจ้าบันเทิง Jao Bunterng

18

เจ้าสีฟ้า Jao Seefah

19

เจ้าเมษา Jao Mesa

20

เจ้าสมุทร Jao Samut

21

เจ้าส้มต�ำ Jao Somtum

แม่ชื่อ แม่ข้าวเหนียว
Mother is Mae Khaoniew

22

แม่วันสุข Mae Wansuk

ลูกชื่อ เจ้าสุขใจ
Calf is Jao Sukjai

23

เจ้าสุขใจ Jao Sukjai

แม่ชื่อ แม่วันสุข
Mother is Mae Wansuk

24

เจ้ายิ้มหวาน Jao Yimwarn

มีลูกชื่อเจ้าท่าจีน
Calf is Thachin

มีลูกชื่อเจ้าสีฟ้า
Calf is Jao Seefah

ลูกชื่อ เจ้าแตงไทย
Calf is Jao Tangthai

แม่ชื่อ แม่สีคราม
Mother is Mae Srikhram

วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 1. แสดงจ�ำนวนปลาวาฬบรูดา้ ทีส่ ำ� รวจพบในแต่ละปี ระหว่างปีพ.ศ. 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2554
พบปลาวาฬทีม่ ตี ำ� หนิมที งั้ หมด 24 ตัว
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1. เจ้าเ¿ร์ส Jao First

รอยแหว่งอยูด่ า้ นหลังของครีบหลัง
Indented mark at the dorsal fin

3. เจ้าสามมุข Jao Sammuk

รอยแหว่งอยูด่ า้ นหลังของครีบหลัง มีลกั ษณะคล้ายตัว C
Indented mark at the dorsal fin look similar to C-shape

5. แม่สาคร Mae Sakhon

รอยแผลเป็นขนาดใหญ่บริเวณกลางเพดานปาก
Large scar in the middle of palate

24
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2. เจ้าบางแสน Jao Bangsan

ส่วนหลังพิการ โค้งงอ
Hunched back

4. เจ้าสิงหา Jao Singha

รอยแหว่งอยูด่ า้ นหลังของครีบหลัง
Indented mark at the dorsal fin

6. แม่สดใส Mae Sodsai

ปลายครีบหลังงอนเล็กน้อย
Curved dorsal fin

วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รอยแหว่ง 2 รอย อยูด่ า้ นหลังครีบหลัง คล้ายตัว C
2 indented marks at the dorsal fin look similar to C

9. เจ้าตุลา Jao Tula

ซีก่ รองอาหารด้านขวาแหว่งเป็นรูปตัว C คล้ายตัว C
Indented mark at the right baleen plate looks smilar to the
C-shape

11. เจ้าชัดเจน Jao ChudJen

รอยแผลเส้นตรง 6 เส้น ด้านซ้ายใกล้ครีบหลัง
6 striped wounds near the dorsal fin

8. เจ้าธันวา Jao Thunwa

รอยแหว่งบริเวณฐานครีบหลังคล้ายตัว
Indented mark at the base of the dorsal fin look similar to C

10. เจ้าเพชร Jao Petch

จุดสีดา� บริเวณเพดานปากด้านซ้าย
Black spot on the left palate

12. แม่กันยา Mae Gunya

รอยแผลเป็นเส้นตรงบริเวณหัว
The straight lined wound on the head

วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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7. แม่สีคราม Reference
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13. แม่ตองอ่อน Mae Tong-On

จุดด�าทีซ่ ก่ี รองอาหาร และลายทีข่ อบปากด้านขวา
Black spot at the baleen plate and the edge of the right mouth

15. เจ้าตรัย Jao Tri

รอยแผลเป็นสีขาวหน้าครีบหลัง และรอยแผลหลุมตืน้ 2 แห่ง
บนล�าตัวด้านขวา
White scar in front of the dorsal fin and 2 shallow holed
scars on the right side of body

17. เจ้าบันเทิง Jao Bunterng

14. เจ้านำโชค Jao Numchok

จุดด�าทีเ่ พดานปากด้านขวา และจุดด�าขนาดเล็กกลางเพดานปาก
Black spot at the right palate and a small black spot in the
middle of the palate

16. แม่วันดี Mae Wandee

ลายบนขอบปากด้านขวา และสีขาวปลายปากด้านล่างล�าตัวด้านขวา
Some pattern on the edge of the right mouth and white mark
at the tip of lower lip

18. เจ้าสี¿‡า Jao Seefah

แม่สคี ราม Mae Seekarm

เจ้าสีฟา้ Jao Seefah

แผลสีขาวเหนือดวงตาด้านขวา และจุดด�าเพดานปากด้านซ้ายล�าตัว
ด้านขวา
The white wound above the right side of the eye and a black
spot on the left baleen plate
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รอยแหว่งของปลายครีบหลัง
Indented mark at dorsal fin

21. เจ้าส้มตำ Somtum

รอยแหว่งด้านหลังของครีบหลัง
Indented mark at the dorsal fin

23. เจ้าสุขใจ Jao Sukjai

จุดด�าบริเวณเพดานปากด้านซ้าย 2 จุด จุดบนใหญ่กว่าจุดล่าง
2 black spots at the plate on the left side of the mouth.
The top spot bigger than the lower one.

20. เจ้าสมุทร Jao Samut

รอยด่างสีขาวบริเวณปลายปาก
The white marks at the tip of the snout

22. แม่วันสุข Mae Wansuk

MARINE AND COASTAL RESOURCES

19. เจ้าเมษา Jao Mesa

จุดด�าบริเวณเพดานปากด้านซ้าย 2 จุด
2 black spots on the left side of the plate

24. เจ้ายิ้มหวาน Jao Yimwarn

รอยแหว่งของแถบซีก่ รองด้านซ้าย
Indented mark on the left baleen plates

Photograph by Mr. Woraphon Duanglomchan
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการเลี้ยงดูลูกของพะยูนในน่านน�ำ้
จังหวัดตรัง

Mating Behavior and Parental Care of Dugong in Trang Waters
กาญจนา อดุลยานุโกศล และสุรศักดิ์ ทองสุกดี
Kanjana Adulyanukosol and Surasak Thongsukdee
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จ.สมุทรสาคร
Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Gulf), Samut Sakhon Province

คำ�นำ�
พะยูน (Dugong dugon) และมานาตี (Trichechus spp.) เป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่
กินเฉพาะพืชเป็นอาหาร (Herbivorous marine mammals) สัตว์ทะเลกลุ่มนี้มีรูปแบบการแพร่กระจาย
ที่ชัดเจนรวมถึงพฤติกรรมการสืบพันธุ์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ประเทศออสเตรเลียที่ซึ่งมีประชากร
พะยูนมากที่สุดในโลกนั้นมีการท�ำงานวิจัยและงานอนุรักษ์พะยูนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมาก
อย่างไรก็ตามรูปแบบการผสมพันธุข์ องพะยูนยังไม่เป็นทีก่ ระจ่าง แม้วา่ จะมีรายงานถึงสามฉบับในประเทศ
ออสเตรเลียเกีย่ วกับพฤติกรรมดังกล่าว แต่กย็ งั ไม่สมบูรณ์และมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป รายงานฉบับ
หนึ่งแยกพฤติกรรมการผสมพันธุ์ออกเป็น; น�้ำกระจาย (splashing) การติดตาม (following) การต่อสู้
(fighting) และการผสมพันธุ์ (mounting)
เอกสารฉบับนีเ้ ป็นรายงานครัง้ แรกของพฤติกรรมการผสมพันธุข์ องพะยูนทีพ่ บในทะเลเขตร้อนของ
ภูมิภาคเอเชีย (Adulyanukosol et al., 2007) รายงานภาษาอังกฤษพิมพ์เผยแพร่แล้วในปี พ.ศ.2550
รูปแบบการผสมพันธุ์แตกต่างจากรายงานที่เคยพบมาแล้วในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
ต่อการเข้าใจพฤติกรรมทั่วไปและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของพะยูนในธรรมชาติว่ามีความแตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ของการแพร่กระจาย ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนการอนุรักษ์พะยูนต่อไป
Introduction
Dugongs (Dugong dugon) and manatees (Trichechus spp.) are the only known
herbivorous marine mammals. They demonstrate distinctive distribution patterns as well as
remarkable breeding and social behaviors. Research and managemnet of dugongs were well
documented in Australia where the global largest population of dugong inhabits. The mating
system of dugongs is poorly understood. The three most reliable descriptions of dugong
sexual behavior in Australia are incomplete and differ considerably. One of those reports
stated that the principal mating behaviors were; splashing, following, fighting and mounting.
This article was the first report (Thai version) of mating behavior of wild dugongs
in a tropical Asian region. (Adulyanukosol et al., 2007) Patterns of mating behavior that
differed from those reported in previous studies from Australian waters were observed. This
information is valuable in that it provides a basis for understanding the general behavior and
reproductive rituals of wild dugongs in different geographical ranges. Other behaviors such as
parental care, feeding, interaction with boats are also described. All the information presented
in this article would be useful for developing species conservation plans.
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พื้นที่การศึกษา

Study site

พฤติ ก รรมของพะยู น รวมทั้ ง การผสมพั น ธุ ์ ไ ด้ ถู ก
สังเกตและบันทึกภาพถ่ายได้จากการส�ารวจทางอากาศ
(Aerial survey) เพื่อศึกษาประชากรพะยูนและแหล่ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยในฝัง่ ทะเลอันดามันบริเวณระหว่างเกาะมุกด์และ
เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง ในปี พ.ศ.2546 และ 2548 พื้นที่
ส�ารวจประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่
ที่เป็นแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ
เป็นแหล่งหากินของพะยูนทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ของประเทศอีกด้วย

Dugong behaviors including mating activities
were observed and photographed during aerial
surveys of dugong populations and habitats in the
Andaman Sea near Muk Island and Talibong Island
in the Trang Province of Thailand in 2003 and 2005.
This area measuring approximately 95 km2 is the
largest seagrass bed in Thailand and has been
identified through previous aerial surveys as the
most important dugong feeding ground in Thailand.

ผลการศึกษา

Results

พะยูนทีเ่ กาะมุกด์และเกาะตะลิบง มีการกระจายตัว
เป็นกลุ่มเล็กๆ ระหว่าง 1-79 ตัว ซึ่งภายในกลุ่มใหญ่ก็ยัง
ประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยอีกด้วย มีอัตราการพบลูกพะยูน
ค่อนข้างสูงคิดเป็น 9.2-16.7% ของจ�านวนพะยูนที่ส�ารวจ
พบ พะยูนคู่แม่ลูกจะหากินบริเวณเกาะตะลิบง ส่วนที่
เกาะมุกด์พบพะยูนหากินแบบตัวเดียว

Dugongs at Muk and Talibong Islands were
scattered throughout the seagrass beds in groups
of 1-79 animals, which included numerous small
groups and scattered individuals. A relatively high
percentage (9.2-16.7%) of the animals observed were
calves. Groups of dugongs including cow-calf pairs
were found feeding mainly at Talibong Island, while
individuals were found feeding mainly at Muk Island.
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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1. พฤติกรรมการผสมพันธุ์ (Mating behavior)

1. Mating behavior

พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของพะยูนคู่แรกพบในช่วง
บ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2546 ในเขตน�้าตื้นทางทิศใต้ของ
เกาะตะลิบง (7° 14’ N, 99° 25’ E, ห่างจากเกาะประมาณ
1 กิโลเมตร ขณะน�้าขึ้นสูงสุดมีความลึก 1-2 เมตร) พะยูน
คู่นี้อยู่ห่างจากพะยูนฝูงใหญ่ที่ก�าลังหากินจ�านวน 31 ตัว
ประมาณ 5 กิโลเมตร พะยูนฝูงใหญ่หากินอยู่ทิศตะวันออก
เฉี ย งใต้ ข องเกาะ พฤติ ก รรมการผสมพั น ธุ ์ ถู ก บั น ทึ ก ไว้
จากเวลา 12:59 น. ถึง 13:19 น.
พฤติกรรมการผสมพันธุ์คู่ที่สองพบเวลา 10:47 น.
ถึง 10:54 น. ในวันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2548 บริเวณช่อง
ระหว่างเกาะเกาะตะลิบงกับจังหวัดตรัง (7° 17’ N, 99°
26’ E ห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร ขณะน�้าขึ้นสูงสุด
มีความลึก 2-3 เมตร) นอกจากนีย้ งั สังเกตพบพะยูนฝูงหนึง่
ประกอบด้วยตัวใหญ่ 11 ตัว และลูก 2 ตัวก�าลังหากิน
ห่างจากพะยูนคู่นี้ ไปประมาณ 3-5 กิโลเมตร ส่วนคู่ที่สาม
นั้นสังเกตเห็นพฤติกรรมเป็นเวลาสั้นๆ เท่านั้นในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 11:51 น. ห่างจากชายฝั่งจังหวัด
ตรังประมาณ 1.7 กิโลเมตรและห่างจากบริเวณทีพ่ บคูท่ สี่ อง
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร (7° 16’ N, 99° 27’ E ขณะน�้าขึ้น
เต็มที่มีความลึก 2-3 เมตร) และมีฝูงพะยูนจ�านวน 27 ตัว
ในจ�านวนนี้มีลูกพะยูน 7 ตัว ก�าลังกินอาหารห่างจากจุดที่
พบคู่ที่สาม 1-5 กิโลเมตร

Mating behavior of a pair of dugongs was
first observed on the afternoon of 5 March 2003
in the shallow waters of the southern shore of
Talibong Island (7° 14’ N, 99° 25’ E, 1-2 m depth
at high tide, 1 km from the island). Mating took
place approximately 5 km from a large herd of 31
dugongs located at the southeast end of the island.
The behavior was observed from 12:59 until 13:19.
The second observation of mating behavior occurred
between 10:47 and 10:54 on 20 February 2005 in
a channel between the northeast side of the island
and the mainland of Trang (7° 17’ N, 99° 26’ E, 2-3
m depth at high tide) approximately 2 km from the
island and the mainland. A group of dugongs including
11 adults and two calves were feeding 3-5 km from
the mating location. The third observation of mating
behavior was brief and took place on 24 February
2005 at 11:51, approximately 1.7 km from the mainland
and 3.5 km from the location of the second observation (7° 16’ N, 99° 27’ E, 2-3 m depth at high tide).
A group of 27 dugongs including seven calves were
found feeding 1-5 km from the mating area.

เราไม่สามารถทราบว่าพฤติกรรมการผสมพันธุ์ ในแต่ละครั้งเริ่มต้น
เวลาเท่าไร พฤติกรรมของสองคูแ่ รกนัน้ ยาวนานพอจนสามารถสังเกตได้วา่
พฤติกรรมทัง้ สองครัง้ มีรปู แบบการผสมพันธุ์ ใกล้เคียงกัน ดังนัน้ จึงพิจารณา
พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของพะยูนออกเป็น 5 ขั้น อนึ่งเราไม่สามารถแยก
เพศพะยูนได้จากรูปร่างภายนอกที่มองเห็นจากทางอากาศ อย่างไรก็ดี
เราก�าหนดเพศจากพฤติกรรมทีส่ งั เกตเห็นขัน้ ตอนการผสมพันธุ์ 5 ขัน้ ดังนี้
1) การติดตาม (Following) ตัวผู้ว่ายน�้าตามตัวเมีย (รูปที่ 1a)
2) การเข้าประกบและกระตุน้ (Approaching and stimulating)
ตัวผู้เข้าประกบตัวเมีย ใช้ส ่ว นหัวสัมผัส ด้านท้องของตัวเมี ย รวมถึ ง
หน้าอก ท้อง และบริเวณช่องเพศซึ่งอยู่ค่อนไปทางส่วนหาง หรือตั้งอยู่ ใน
ต�าแหน่งประมาณ ¾ ของความยาวล�าตัวนับจากส่วนหัว (รูปที่ 1b) ในการ
สังเกตคู่แรก (5 มีนาคม 2548) ตัวผู้ ใช้ส่วนหัวสัมผัสส่วนหัวของตัวเมีย
แล้วจึงไปสัมผัสด้านท้อง ในขัน้ ตอนนีแ้ สดงให้เห็นว่าตัวผูม้ คี วามพยายามที่
จะกระตุ้นตัวเมียเพื่อการผสมพันธุ์
30
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It is not known the times at which courtship or mating behavior was initiated on each occasion.
The first two observations lasted long enough to allow observations of similar activities between the two
mating events, and to determine a general pattern of dugong mating behavior that followed five distinct
stages. Dugongs are not conspicuously sexually dimorphic; therefore, the sexes in the observed mating
pairs were assigned according to the individuals’ behavior during the sightings. The five observed stages
were as follows:
1) Following: The male swam behind the female (Fig. 1a).
2) Approaching and stimulating: The male was close to the female and used his muzzle to
touch the ventral side of the female including her chest, belly, and especially the genital region, which is
located towards the tail, approximately three-quarters of the body length from the head (Fig. 1b). In the
first observation (5 March 2003), the male first used his muzzle to touch the muzzle of the female and
then touched her belly. This stage of the behavior was interpreted as an indication that the male was
attempting to stimulate the female or induce her to copulate.

1
รูปที่ 1. (a-i) แสดงรูปแบบการผสมพันธุ์ของพะยูน 5 ขั้นตอนจากการสังเกตพฤติกรรมของพะยูนทางอากาศ (a): 1) การติดตาม: ตัวผู้ว่ายตาม
ตัวเมีย (b): 2) การเข้าประกบและกระตุ้น: ตัวผู้เข้าประกบตัวเมียและใช้ส่วนหัวสัมผัสท้องตัวเมีย (c): 3) การจับคู่: ตัวผู้และตัวเมียว่ายคู่ขนานกัน
(d): 4) การผสมพันธุ์: ตัวผู้ท�าน�้ากระจาย (e): ตัวผู้เข้าใกล้ชิดตัวเมียอีกครั้ง และใช้ส่วนหัวสัมผัสด้านท้องของตัวเมีย (f): ตัวผู้ผสมพันธุ์กับตัวเมีย
โดยส่วนท้องประกบส่วนท้องและใช้ครีบกอดตัวเมีย g: ตัวเมียว่ายน�้าหนีและตัวผู้ว่ายตาม (h): ตัวผู้เข้าประกบตัวเมียและใช้ส่วนหัวสัมผัสด้านท้อง
ของตัวเมีย (i): 5) การแยกจากกัน: ตัวผู้และตัวเมียว่ายน�้าแยกกันหลังจากการโผล่ขึ้นหาย (ภาพโดยสุรศักดิ์ ทองสุกดี)
Figure 1. a-i General patterns of the five stages of dugong mating behavior as determined from aerial observations. (a): 1) Following:
The male follows the female. (b): 2) Approaching and stimulating: The male approaches the female and muzzles her belly. (c):
3) Pairing: The male and female swim in parallel. (d): 4) Mounting: Water splashes caused by the male during copulation. (e)
The male approaches the female again and uses his muzzle to touch her ventral side. (f): The male copulates with the female,
belly to belly, and uses his flippers to hold the female. (g): The female swims away with the male in pursuit. (h): The male
approaches the female again and muzzles her belly. (i): 5) Separating: The male and female separate after surface breathing.
(Photos by S.Thongsukdee)
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3) การจับคู่ (Pairing) ตัวผู้และตัวเมียว่ายน�้ำ
เคียงคู่กัน โดยหันด้านท้องเข้าหากัน (คู่ที่สองในวันที่ 20
กุมภาพันธุ์ 2548, รูปที่ 1c) หรือหันด้านหลังขนานกับด้านหลัง
(คู่แรกในวันที่ 5 มีนาคม 2546) ในขั้นตอนนี้ดูเหมือนว่า
ตัวเมียจะยินยอมให้ตัวผู้เข้าผสมพันธุ์
4) การผสมพันธุ์ (Mounting) ตัวผู้เข้าผสมพันธุ์
กับตัวเมีย สังเกตเห็นน�ำ้ กระจายทีผ่ วิ น�ำ้ ในคูแ่ รกและคูท่ สี่ อง
(รูปที่ 1d) เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวผู้สามารถผสมพันธุ์
ได้สำ� เร็จในขัน้ ตอนนี้ แต่กน็ า่ จะเป็นความพยายามในขัน้ แรก
ก่อน แล้วตัวเมียก็วา่ ยน�ำ้ แยกจากตัวผู้ ตัวผูว้ า่ ยน�ำ้ ตามตัวเมีย
อีกครั้ง (Following ขั้นตอนที่ 1) ตัวผู้เข้าใกล้ชิดและใช้
ส่วนหัวคลอเคลียตัวเมีย (Approaching and stimulating

5) การแยกจากกัน (Separating) ขัน้ ตอนนีเ้ หมือน
ทั้งคู่ ไม่มีความสนใจซึ่งกันและกันแล้ว ทั้งคู่ โผล่ขึ้นหายใจ
เหนือผิวน�้ำ และว่ายน�้ำแยกจากกันไปคนละทิศ (รูปที่ 1i)
อาจเป็นไปได้ว่าตัวผู้เข้าผสมพันธุ์ ได้ส�ำเร็จและแยกจาก
ตัวเมียไป หรือตัวผู้เกิดความเหนื่อยล้าในการไล่ติดตาม
ตัวเมีย การแยกจากกันโดยสมบูรณ์นสี้ งั เกตได้ ในพฤติกรรม
ทั้งในคู่แรกและคู่ที่สอง
การผสมพั น ธุ ์ ข องสั ต ว์ ท ะเลเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมนั้ น
มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ออกไป ลั ก ษณะปกติ คื อ การใช้
ส่วนท้องแนบกันในท่าล�ำตัวขนานกันไปในทิศทางเดียวกัน
หรื อ ตั ว ผู ้ อ าจเข้ า ผสมในลั ก ษณะที่ ไม่ ใ ช่ ล� ำ ตั ว ขนานกั น
กับตัวเมีย รายงานฉบับนี้ตัวผู้พยายามปลุกเร้าตัวเมีย
จนตัวเมียยินยอม และการผสมพันธุ์อยู่ ในแบบส่วนท้อง
แนบส่ ว นท้ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามเป็ น การยากที่ จ ะอธิ บ าย
พฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แท้จริงของพะยูนในธรรมชาติ
พฤติกรรมการผสมพันธุข์ องพะยูนน่าจะเกิดขึน้ ในที่
ตืน้ หรืออ่าวปิด ซึง่ คลืน่ ลมไม่แรงท�ำให้งา่ ยต่อการขึน้ หายใจ
ที่ผิวน�้ำ ในการศึกษาของเราพบว่าพฤติการผสมพันธุ์เกิดใน
ทีต่ นื้ (ความลึกเพียง 1-3 เมตรในขณะน�ำ้ ขึน้ สูงสุด) และห่างฝัง่
ประมาณ 1-2 กิโลเมตรเท่านั้น พฤติกรรมการใช้ส่วนหัว
สัมผัสกันเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ ในคู่แรกซึ่งคล้ายกับ
พฤติกรรมของมานาตี ขัน้ ตอนบางขัน้ ตอนของการผสมพันธุ์
ในรายงานฉบับนี้คล้ายกับพฤติกรรมของพะยูนในตู้เลี้ยงที่
Toba Aquarium เมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น พฤติกรรม
บางขัน้ ตอนก็คล้ายคลึงกับทีพ่ บในประเทศออสเตรเลีย เช่น
การติดตาม การใช้หางตีนำ�้ น�ำ้ กระจายทีผ่ วิ น�ำ้ แต่พฤติกรรม
รุนแรงและการผสมพันธุร์ วมกลุม่ นัน้ ไม่พบในการศึกษาครัง้ นี้
ถึงแม้ว่าจะเคยพบรอยแผลคู่ขนานบนหลังของพะยูนที่ตาย
บางตัวก็ตาม แต่กพ็ บรอยแผลดังกล่าวได้ ในทัง้ สองเพศ เรา
ไม่พบพฤติกรรมการต่อสู้กันในระหว่างการผสมพันธุ์ แม้ว่า
รอยแผลนี้อาจเกิดจากการต่อสู้กันในขณะผสมพันธุ์ก็ ได้

ขั้นตอนที่ 2 รูปที่ 1e) ในการสังเกตครั้งหนึ่งพบว่าตัวผู้
เข้าผสมโดยใช้ดา้ นท้องแนบกับด้านท้องของตัวเมีย (Bellyto-belly) (Copulating รูป 1f) และตัวผู้ ใช้ครีบกอดตัวเมีย
(รูปที่ 1f) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการ
ผสมพันธุ์ส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์หรือไม่ ในเวลาต่อมาตัวเมีย
ว่ายน�ำ้ แยกจากตัวผูอ้ ย่างรวดเร็ว และตัวผูว้ า่ ยน�ำ้ ตามตัวเมีย
อย่างรวดเร็วเช่นกัน (รูปที่ 1g) ตัวผู้มีความพยายามจะ
เข้าผสมพันธุ์กับตัวเมียอีก โดยการใช้ส่วนหัวคลอเคลียกับ
ส่วนท้องของตัวเมีย (รูปที่ 1h)
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3) Pairing: The male and female swam in
parallel, ventral side to ventral side (second observation,
20 February 2005; Fig. 1c), or dorsal side to dorsal
side (first observation, 5 March 2003). It appeared
that the female had already accepted the stimulation
of the male and was ready to copulate.
4) Mounting: The male copulated with the
female. Water splashes were observed on the sea
surface in both the first and second observations
(Fig. 1d). It was not possible to determine whether
copulation actually took place at this stage, however
it was suspected to be an early copulation attempt
by the male. The female then separated from the
male, who swam rapidly while following her as in
Stage 1 (following). The male then approached the
female again, using the muzzle-touching behavior, as
in Stage 2 (approaching and stimulating; Fig. 1e). On
one occasion it appeared that the male succeeded
in copulating in a belly-to -belly position (copulating:
Fig. 1f). The male was also observed embracing the
female with his flippers (Fig. 1f). However, it was
again not possible to determine whether the male
succeeded in complete copulation at this stage.
Subsequently, the female separated from the male
again and swam away. The male then rapidly pursued
the female again (following; Fig. 1g) and attempted
further stimulation by touching her belly with his
muzzle (approaching and stimulating; Fig. 1h).
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5) Separating: At this stage it appeared that
neither the male nor the female were interested in
each other any longer, as they surfaced to breathe and
then separated by swimming in different directions
(Fig. 1i).It is possible that the male had succeeded
in copulation and then separated from the female, or
that the male had become too exhausted to pursue
further mating attempts. The behaviour of complete
separation following mating was obvious in both the
first and second observations.
Marine mammals copulate from a variety of
orientations. Common positions include ventrum to
ventrum with the pair oriented in the same direction
or the male may mount the female from a non-parallel
position. In this report, male dugongs attempted
to entice the females into being receptive, and
copulation appeared to be in a belly-to-belly position.
However, it was difficult to confidently determine
the real pattern of mating behavior in wild dugongs.
Dugong courtship and mating behavior may occur
more readily in shallow waters or in enclosed bays
where the animals come to feed and where calm seas
make surface breathing easier. In our observations,
mating behaviors occurred in shallow waters (1-3 m
deep at high tide) at 1-2 km from shore. The snoutto-snout contact seen in our first observation
resembled the manatee behavior. Some patterns of
mating behavior described in our study, such as
approaching and stimulating, were similar to those
of captive dugongs in the Toba Aquarium, Mie
Prefecture, Japan. Some of the activities reported
here, such as following, tail slapping, and splashing,
also correspond to observations reported in Australian.
The violent behavior and group mating that was
observed in Australian dugongs were not observed
during this study, although some parallel line scars
have been observed on the backs of both sexes of
stranded Thai dugongs. These scars may be the
result of wounds incurred during fighting behaviors
associated with mating that we did not observe.
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2. การดูแลลูก (Parental care)

การส�ารวจทางอากาศ (Aerial survey) สังเกตพบ
พะยูนคู่แม่-ลูกหลายคู่อย่างสม�่าเสมอ ขนาดของลูกพะยูน
แตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ (ช่วงความ
ยาวประมาณ 1-1.5 เมตร) เราแยกลูกอ่อนกับลูกที่อายุมาก
แล้วโดยการเปรียบเทียบขนาดระหว่างลูกและแม่ แม่พะยูน
มีความยาวล�าตัวประมาณ 2.5-3 เมตร ลูกอ่อนมีความยาว
ล�าตัวประมาณ 1-1.2 เมตร
ลูกอ่อนมีขนาดเล็กและรูปร่างเพรียว และมีความยาว
น้อยกว่าความยาวครึ่งหนึ่งของแม่ แม่และลูกมีพฤติกรรม
แบบเดียวพร้อมๆ กันเสมอ เช่น การว่ายน�้าและการกิน
อาหาร และจะอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร ทั้งคู่จะขึ้นหายใจ
ที่ผิวน�้าพร้อมๆ กัน ลูกที่มีขนาดเล็กมากๆ จะว่ายน�้าโดย
ล�าตัวสัมผัสกับตัวแม่ ซึ่งอาจเป็นข้างล�าตัวหรือการว่ายน�้า
บนหลังแม่ (รูปที่ 2a, b) พะยูนคู่แม่และลูกสามารถพบเห็น

ได้เป็นปกติ อย่างไรก็ดีบางครั้งพบพะยูนคู่แม่และลูกกับ
พะยูนตัวใหญ่อีก 1-2 ตัวที่ก�าลังเข้ามากินหญ้าทะเลในที่ตื้น
ด้วยกัน (รูปที่ 2c) นอกจากนี้ยังมีการสังเกตพบพะยูนตัว
ใหญ่หนึ่งตัวและลูกพะยูนขนาดเท่าๆ กัน 2 ตัว (1 ครั้ง) ซึ่ง
อาจจะเป็นลูกแฝดที่หาได้ยากในพะยูน (รูปที่ 2d)
พะยูนไม่ ใช่สัตว์ที่อยู่รวมเป็นฝูงใหญ่ๆ แต่ก็เป็นที่
ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกนั้นมีสูงมาก
การสังเกตพฤติกรรมการเลีย้ งดูลกู นัน้ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
ผลการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย พะยูนคูแ่ ม่และลูก พบ
หากินอยู่ที่แหล่งอาหารส�าคัญ 2 แห่ง ที่มีหญ้าอ�าพัน หรือ
หญ้าใบมะขาม (Halophila ovalis) เป็นหญ้าชนิดเด่น คือ
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะตะลิบง แม่พะยูนอาจจะมีการถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับ
แหล่งหญ้าทะเลที่มีคุณค่าทางสารอาหารที่สมบูรณ์แก่

2
รูปที่ 2. รูปแสดงพะยูนแม่และลูกที่พบบริเวณเกาะตะลิบงระหว่างการส�ารวจในปีพ.ศ.2548-2549 (a) ลูกอ่อน (อาจจะเป็นลูกแรกเกิด)
ที่มีขนาดล�าตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของแม่ (b) พะยูนคู่แม่-ลูก 2 คู่ โดยลูกที่มีขนาดใหญ่อยู่ด้านบนของภาพและลูกที่มีขนาดเล็ก
อยู่ด้านล่างของภาพ (c) ลูกพะยูนจะว่ายน�้าข้างแม่เสมอ และ (d) รูปพะยูนที่คาดว่าจะเป็นลูกแฝด (ภาพ (a-c) โดยสุรศักดิ์ ทองสุกดี
และภาพ (d) โดยไชยพัทธ ประสิทธิพรกุล)
Figure 2. Pictures showing cow-calf pairs at Talibong Island taken during the surveys in 2005-6: (a) a very young calf
(probably newborn) is very small size in comparison to its mother, (b) two cow-calf pairs ; a large calf (upper) and a
small calf (lower), (c) a calf always swims or rides beside its mother and (d) Probable twin calves. (Photos (a-c) by
S. Thongsukdee and photo (d) by C. Prasitthipornkul)
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Aerial survey observations yielded regular
sightings of cow-calf pairs. The sizes of the calves
varied between very small and quite large (ranging
from 1 to approximately 1.5 m long). We distinguished
between very young and somewhat older calves by
comparing the dimensions of the calf and its mother. A
mother was approximately 2.5-3 m in length while the
very young calf was approximately 1-1.2 m in length.
A very young calf had a small and slender
body, and its length was less than half that of
the mother. Mother and calf always synchronized
their activities such as swimming and feeding on
seagrass, remaining approximately 1 m apart. They
surfaced to breathe simultaneously. Very small

calves always maintained body contact with their
mothers, either laterally or by riding on the mother’s
back (Fig. 2a, b). Single cow-calf pairs were
commonly observed. In addition, cow-calf pairs
along with one or two larger animals entering
shallow areas to feed were often observed (Fig. 2c).
There was also an observation of an adult with
two young calves likely to be twins, which is an
occurrence that is considered to be rare (Fig. 2d).
Dugongs are not colonial breeders, although they are
well-known for the strong relationships and social
bonds between mothers and calves. Observations
on parental care during this study show similarities
with dugongs in Australia. Cow-calf pairs were only

MARINE AND COASTAL RESOURCES

2. Parental care

3
รูปที่ 3. (a-f) รูปชุดแม่พะยูนกอดลูกน้อยด้วยครีบทั้งสองข้าง พบใกล้ผิวน�้าระหว่างเกาะตะลิบงและปากคลองเจ้าไหม
จังหวัดตรัง (ภาพโดยสุรศักดิ์ ทองสุกดี)
Figure 3. (a-f) A series of pictures showing a mother holding a very young calf with her flippers at the sea
surface in the channel between Talibong Island and Chaomai River mount (Khlong Chaomai), Tang Province.
(Photos by S. Thongsukdee)
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ลูกอ่อนจากรุ่นสู่รุ่น กรณีที่พะยูนมีการลดจ�านวนลงก็อาจท�าให้การถ่ายทอดความรู้แบบนี้
หายไปเช่นเดียวกับที่เคยมีรายงานในมานาตีที่รัฐฟลอริด้ามาแล้ว
การศึกษานี้ยังสังเกตพบพฤติกรรมโดดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก
พะยูนประมาณ 2 นาที ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 โดยแม่พะยูนโอบกอดลูก (Embracing)
ลักษณะเหมือนคนที่แม่ โอบกอดลูก (รูปที่ 3a-f) ในเวลาต่อมาลูกอ่อนขึ้นหายใจและแม่ก็
กอดลูกอีกครั้ง คล้ายกับพฤติกรรมการเล่นหรือการสอนลูกอยู่ พฤติกรรมที่สังเกตเห็นนี้
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาแล้วว่า แม่และลูกพะยูนมีความสัมพันธ์ ใกล้ชดิ กันมาก และ
ลูกต้องอาศัยอยู่กับแม่นานเกือบสองปีเพื่อกินนมและหญ้าทะเล
รายงานฉบับนีช้ ี้ ให้เห็นว่าพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เกาะตะลิบง จังหวัดตรังเป็นพืน้ ทีท่ เี่ หมาะ
สมกับวงจรการสืบพันธุข์ องพะยูน เพราะพะยูนตัวผูส้ ามารถค้นหาตัวเมียได้งา่ ยในฝูงพะยูน
ที่รวมกลุ่มหากินอยู่ ในบริเวณนั้น
observed feeding at the two main feeding grounds that were dominated by
H. ovalis at the southeast and northeast sides of Talibong Island. Dugong
mothers may transfer their knowledge of the location of patches of high quality
food resources to their offspring. As such, local depletions of dugongs will lead
to the loss of this knowledge transfer, as has been reported in Florida manatees.
In this report, the remarkable relationship of parental care was observed
at Talibong Island lasting approximately two minutes on 23 February 2005.
The mother embraced her newly born calf with her two flippers as a human
being would (Fig. 3a-f). Moments later, her calf surfaced to breathe and then
she embraced the calf again. The mother has apparently played with her calf
and trained the young animal. These observations agreed with the previous
studies which reported that mother and calf have a
very close relationship and that the calf needs to
live with its mother for almost two years to feed on
its mother’s milk and seagrass.
Therefore, this study indicated that the area
near Talibong Island is likely to be a suitable location
for dugong reproduction, because males can find
females easily in the aggregative feeding ground.

Photo by: http://photocompetition.upclive.com/seo/photo/269564/lamantin/red_sea_dugong.html
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ไดโนแ¿ลกเจลเลตบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
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ปราก®การณ์น้ำเปลี่ยนสี
Red tide phenomenon
คำนำ
• ไดโนแฟลกเจลเลตเป็นแพลงก์ตอนพืชทีม่ คี วามส�าคัญเป็นอันดับสองรองจากไดอะตอม มีบทบาทส�าคัญ
ในระบบนิเวศในแง่ของการเป็นผู้ผลิตในสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งและทะเลเปิด
• สามารถสร้างโครงร่างแข็งหุ้มเซลล์ (cyst) เพื่อให้สามารถทนต่อสภาวะที่ ไม่เหมาะสมได้
• พบอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น zooxanthallae ในเนื้อเยื่อของปะการัง
• ปัจจุบันพบมากกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด
• กระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน�้าบริเวณเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก
• พบในน�้าทะเลและน�้ากร่อย มากกว่าแหล่งน�้าจืด
• เป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดปรากฎการณ์น�้าทะเลเปลี่ยนสี (red tides) ที่เกิดจากการเพิ่มจ�านวน
อย่างรวดเร็ว
Introduction
• Dinoflagellates are the second dominant primary producers, in terms of species diversity
and density, in coastal and marine ecosystem.
• They are able to produce resting cysts to survive critical environment.
• They can be found associated with other species, e.g. zooxanthalle in the coral tissue.
• There are more than 2,000 species recorded at present.
• They are distributed in tropical or temperate waters.
• They are distributed in wide range of salinity, but found more in marine and brackish waters.
• They are the cause of red tide phenomena especially those are harmful algal blooms.
• Many species can produce biotoxins, which are accumulated through food chain and are
harmful to their consumers.
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วัตถุประสงค์

Objectives

• ศึกษาความหลากชนิดและการกระจายของแพลงก์ตอน • To study species diversity and distribution of
พืชในกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตในทะเลอันดามัน
dinoflagellates at the Similan Islands.
• ศึกษาไดโนแฟลกเจลเลตชนิดที่สามารถสร้างสารชีวพิษ • To monitor the dinoflagellate species those can
• เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดการสิง่ แวดล้อมบริเวณอุทยาน produce biotoxins.
แห่งชาติ
• To provide information of dinoflagellates for
phytoplankton database establishment in the marine
national park.
วิธีวิจัย
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Photo by: http://breakthroughstoday.blogspot.com/2010/12/toxins-in-red.html

Methodology

• บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัด • The samplings were conducted on a transect line
พังงา
across the Similan island, Phang-Nga province,
• เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นตัวแทนฤดู from inshore to offshore.
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็น • Samples were collected in October 2007, representing
ตัวแทนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�าดับ
the southwest monsoon season, and in March
2008, representing the northeast monsoon season.
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เรือจักรทอง ทองใหÞ่

Photos of Chakratong
Tongyai research vessel.
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Locality of the Similan
Islands in Phangnga
Province.
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แผนที่เส้นทาง

สถานีเก็บตัวอย่าง

Sampling stations
on the transect line.
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Rosette for water samplers and CTD.
วิธีวิจัย

Methodology

• เก็บตัวอย่างน�ำ้ ทะเลจ�ำนวน ๑๑ สถานี
• เก็บจากกระบอกเก็บน�้ำที่มีเครื่องวัดคุณภาพน�้ำ CTD
• ในแต่ละสถานี ได้ทำ� การเก็บตัวอย่างน�ำ้ ทะเลทีห่ ลายระดับ
ความลึก แต่ ในการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงที่
• ระดับความลึกที่ผิวน�ำ้ (๔ เมตร)
• และระดับความลึกที่ความเข้มแสงสูงสุด (fluorescence
maximum) ของแต่ละสถานีซึ่งมีความลึกระหว่าง ๒๕
ถึง ๕๐ เมตร
• ความลึกในแต่ละสถานีทที่ ำ� การเก็บตัวอย่างมีคา่ ระหว่าง
๓๐ ถึง ๓๒๕ เมตร
• เก็บน�้ำทะเลในแต่ละระดับความลึกจ�ำนวน ๒๐ ลิตร
• แ ล้ ว กรองน�้ ำ ผ่ า นถุ ง กรองแพลงก์ ต อนขนาด ๒๐
ไมโครเมตร
• น� ำ น�้ ำ ที่ ก รองใส่ ข วดสี ช าและเก็ บ รั ก ษาตั ว อย่ า ง
แพลงก์ ต อนพื ช ด้ ว ยสารละลายฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ให้ มี
ความเข้มข้นสุดท้าย ๓ เปอร์เซ็นต์

•S
 eawater was collected from 11 stations on the
transect, using rosette of Niskin bottles with a
CTD attached.
• Samples were collected from various depths but
in this study only the samples from sub-surface
depth (4 meter) and fluorescence maximum depth
(FM) were determined.
• The FM depths varied between 25 to 50 meters
along the transect according the station depths,
which varied from 30 to 325 meters (inshore to
offshore).
• From each sampling occasion, 20 litre of seawater
from each depth was filtered onto a 20-micron
nylon net and the filtrate was fixed and preserved
in a 3% formalin solution (final concentration) until
analysis.
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ปัจจัยคุณภาพน�ำ้ ทะเล เช่น ความลึก, อุณหภูม,ิ ความ
A number of parameters (Depth, Temperature,
เค็ม และปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ เป็นต้น ท�ำการวัด Salinity and Dissolved Oxygen) were measured in
ด้วยเครือ่ งวัดคุณภาพน�ำ้ CTD ระหว่างการเก็บตัวอย่างน�ำ้ situ during the water sampling.
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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วิธีการจำแนกตัวอย่างไดโนแ¿ลกเจลเลต

The methods of dinoflagellates identification

เชิงคุณภาพ

Qualitative Method

วิธีวิจัย

เชิงปริมาณ

Quantitative Method

Methodology

• พบไดโนแฟลกเจลเลตอย่างน้อย ๘๙ ชนิด จาก ๒๙ สกุล • At least 89 species belonging to 29 genera, 19
๑๙ ครอบครัว ๘ อันดับ
families, 8 orders of marine dinoflegellates were
• ความหลากหลายของชนิดไม่มคี วามแตกต่างกันทัง้ สองฤดู indentified.
มรสุมพบ ๗๒ ชนิดเท่ากัน
• Diversity of the dinoflagellates in the Andaman
• สกุลทีม่ คี วามหลากหลายของชนิดมากทีส่ ดุ Ceratium พบ Sea in southwest monsoon season was the same
๒๗ เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนชนิดที่พบทั้งหมด
as found in northeast monsoon season.
• ตามด้วยสกุล Dinophysis ๒๑ เปอร์เซ็นต์
• The most diverse genera was Ceratium comprised
• และสกุล Protoperidinium ๑๐ เปอร์เซ็นต์
27% of the total species richness, followed by
Dinophysis (21%) and Protoperidium (10%).

Ceratium
44
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Protoperidinium
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• ไดโนแฟลกเจลเลตสกุล Scrippsiella และ Protoperidinium
เป็นสกุลที่พบปริมาณมากที่สุด
• ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ความหน้าแน่นของไดโนแฟลก
เจลเลตที่ระดับความลึกผิวน�้าและระดับความลึกที่ความ
เข้มแสงสูงสุด คือ ๑๙ - ๖๒ เซลล์ต่อลิตร และ ๑๑ ๑,๔๙๕ เซลล์ต่อลิตร
• ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ๓๖ - ๑๑๖ เซลล์ตอ่ ลิตร
และ ๔๑ - ๗๙ เซลล์ต่อลิตร
• ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ตุลาคม ๒๕๕๐) ความ
หนาแน่นไดโนแฟลกเจลเลตสูงที่ระดับความลึกที่ความ
เข้มสูงสุด (๓๔ เมตร) ในสถานีที่ความลึก ๓๐๓ เมตร
• แต่ ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าความหนาแน่น
จะใกล้เคียงกันในทุกสถานี

Protoperidinium
• The most frequent occurred genera were Scrippsiella
and Protoperidinium.
• Densities of dinoflagellates at surface and FM
depths were 19 – 62 cells/L, and 11 – 1,495
cells/L, respectively.
• Densities were 36 – 116 cells/L in southwest
monsoon season, and 41 – 79 cells/L in northeast
monsoon season.
• The average density of dinoflagellates was highest
at FM depth (34 meter) in October 2007, at the
station with depth of 303 meters.
• However, in the northeast monsoon season,
dinoflagellates densities were similar in all stations.

MARINE AND COASTAL RESOURCES

Protoperidinium

ชนิดและความหนาแน่นของไดโนแฟลกเจตเลตไม่มีความ
แตกต่างกัน
Species and densities of dinoflagellates are not
different.

วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ชนิดที่ก่อให้เกิดน้ำเปลี่ยนสีและสร้าง
สารพิษ
Species of dinoflagellates those are
the cause of red tide phenomena.

Alexandrium sp.

Dinophysis caudata

Dinophysis miles

Noctiluca scintillans

Ceratium furca

ค่าดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความสม่ำเสมอ และดัชนีความมากชนิด

Table for species diversity index, similarity index, richness index:
the results of all indices in the both seasons were similar,
indicated that the composition and density of dinoflagellats were not different.

monsoon season

species diversity index

similarity index

richness index

southwest

0.41 - 1.26

0.53 - 0.95

1.43 - 7.93

northeast

0.54 - 1.24

0.52 - 0.92

2.68 - 6.59

คุณภาพน้ำ

Water quality: the result of all parameter measurements showed no statistical
different between the 2 seasons.

surface
monsoon
season

46
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Temperature
(˚C)

Salinity
(psu)

ﬂuorescence maximum depth
dissolved
oxygen
(mg/L)

Temperature
(0C)

Salinity
(psu)

southwest 28.72 ± 0.10 30.91 ± 0.11

5.60 ± 0.07 27.23 ± 1.05 31.01 ± 0.48

northeast 28.98± 0.28 30.96 ± 1.44

4.78 ± 1.09

dissolved
oxygen
(mg/L)
5.14 ± 0.48

27.95± 0.25 31.05 ± 0.16 5.27 ± 0.50
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Reports on dinoflagellates in the Andaman Sea and adjacent areas.

รายชื่อ

สถานที่เก็บตัวอย่าง

จํานวนชนิด

ชนิดเด่น

อําพัน และสุนีย์ (2507)

ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย

167

-

ลัดดา (2525)

มหาสมุทรอินเดีย

24

ศึกษาเฉพาะ Ceratium

เพ็ญศรี (2528)

อ่าวพังงา และฝงตะวันออกของ
เกาะภูเก็ต

15

Ceratium

โสภณา (2530)

เกาะลังกาวี ถึงชายฝงจังหวัดระนอง

92

Protogonyaulax
cohorticula

ภูริภัทร และคณะ (2548) เกาะกาเบง จังหวัดสตูล

15

-

สุนันท์ และคณะ (2550)

หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

22

-

จิรพร (2550)

ปาชายเลน อ่าวภูเก็ต

12

Protoperidinium

ภูริภัทร (2551)

หมู่เกาะระ และเกาะพระทอง
จังหวัด พังงา

43

Ceratium

จิรพร และสุรีย์ (2551)

รอบเกาะภูเก็ต

12

Ceratium และ
Protoperidinium

Subrahmanyan (1968)

มหาสมุทรอินเดีย

66

ศึกษาเฉพาะ Ceratium

Taylor (1976)

มหาสมุทรอินเดีย

291

-

Eashwar (2001)

เกาะบาเรน

8

เฉพาะ Ceratium

Boonyapiwat (2004X)

ทะเลอันดามัน (ไทย พม่า อินโดนีเซีย)

82

-

การศึกษาครั้งนี้

หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

89

Protoperidinium
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ไดโนแ¿ลกเจลเลตที่มีรายงานในทะเลอันดามันน่านน้ำไทยและบริเวณใกล้เคียง
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Ceratium

Dinophysis

Protoperidinium

Ceratium

Dinophysis

Protoperidinium

Ceratium

Dinophysis

Protoperidinium

Ceratium

Dinophysis

Protoperidinium
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Dinophysis

Protoperidinium

Ceratium

Dinophysis

Protoperidinium

Ceratium

Dinophysis

Protoperidinium
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Ceratium

Ceratium
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ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษ®ร์¸านี

Fauna community associated in seagrass beds at ko
Pha-Ngan, Surat Thani Province, Thailand
ณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล ข้อดี้เยาะ พรชัย สมัย พลพยุห์
ชลอ ราชเดิม ปิ่นฤทัย ฤคดี พัชรินทร์ ดาวตุ่น และณัฐพล วิเชียรเพชร
Natthawadee Bantiwiwatkul, Khodeeyoe Pornchai, Samai Polpayu
Chalor Rachaderm, Pinruthai Ruekadee, Pacharin Downtun, and Natthapol Vicheanpeth
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
Marine and Coastal Resources Research Center, The Central Gulf of Thailand

วัตถุประสงค์
เพือ่ ทราบถึงองค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของประชาคมสัตว์นา�้ ในแหล่งหญ้าทะเล
Objective
To study the species composition and abundance of marine fauna
community in seagrass beds.
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พื้นที่ÈÖกษา : เกาะพะงัน จ.สุราษ®ร์¸านี
Study area : Ko Pha-Ngan, Surat Thani Province

สถานีเก็บตัวอย่าง
Sampling stations
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วิ¸ีการÈÖกษา

Methodology

การเก็บตัวอย่าง
ด�าเนินการโดยเครือ่ งมืออวนรุนหรือเรียกว่า “ระวะ”
รุนเก็บตัวอย่างในเวลากลางวัน โดยเดินเก็บตัวอย่างทีร่ ะดับ
น�้าลึกประมาณ 1 เมตร ในช่วงน�้าก�าลังขึ้นของช่วงน�้าเกิด
ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถนุ ายน และสิงหาคม 2553 เก็บ
เดือนละ 1 ครัง้ จ�านวน 12 เทีย่ วต่อครัง้ การรุนแต่ละครัง้
ระยะทาง 100 เมตร การเก็บตัวอย่างในแต่ละเดือนครอบคลุม
พืน้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 3,600 ตารางเมตรต่อเทีย่ วขนาดตา
อวนของระวะ 2 มิลลิเมตร ความกว้างของปากอวน 3.0 เมตร
ตัวอย่างที่ ได้แยกออกเป็น 4 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ กลุม่ ปลา
กลุม่ กุง้ กลุม่ ปู และ กลุม่ หอย โดยจ�าแนกถึงระดับชนิดและ
วัดขนาด วัดขนาดตัวอย่างจะมีความแตกต่างกันตามกลุม่ สัตว์
วิเคราะห์มวลชีวภาพของสัตว์นา�้ ในรูปของน�า้ หนักเปียก น�า้ หนัก
แห้งและน�า้ หนักอินทรียส์ าร

Sampling methods
Fauna organisms in seagrass area were
collected by using scoop-net or the so-called “Rawa”
on 4 sampling periods (February April June and proc
August 2011). The mesh size of the scoop-net using
is about 2 millimeters with the net-mouth of about
3 meters. For each sampling period, 12 scoop-net
samplings were conducted during early flooding time
of spring tide. Only 4 groups of organisms were
encountered: fishes, shrimps, crabs and mollusks
(bivalves and gastropods). The sampling collections
were carried out once a month and 12 times per one
collection. The sampling activities were operated for
100 square-meters in each site, which totally covered
3,600 square-meters per one survey.
The samples were separated into 4 main
groups which are fishes, shrimps, crabs and mollusks.
Species identification and sizes measurement were
also done, which measurement methods are depend
upon group of organisms. Total biomass and organic
matter were also determined.
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ความชุกชุมสัตวนาํ้ (ตัว/100 ตารางเมตร)
มวลชีวภาพของสัตวนาํ้ (กรัม/100 ตารางเมตร)
คาความชุกชุมทางชนิด (species richness)
คาดรรชนีความหลากหลายทางชนิดโดยใช
Shannon-Wiener species diversity index (H’)
คาดรรชนีความสมํา่ เสมอ (J’)
วิเคราะหการจัดกลุม (cluster analysis)

Data analysis
Marine faunal density (1 animal/100 sq. meter)
Marine fauna biomass (gram/100 sq. meter)
Specie Richness
Shannon-Weiner Species Diversity Index (H’)
Evenness (J’)
Cluster Analysis
ÇÒÃÊÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§·ÐàÅáÅÐªÒÂ½˜›§
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ผลการÈÖกษา
Results

Photo By http://nmfs.vt.edu/case_studies/mpa/eemp_stakeholders_tourism.php

ความชุกชุมทางชนิด
พบสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หมด 41 ชนิด จาก 31 วงศ์

Species composition
Total 41 species, 31 families were found

40
species
จำนวน (ชนิด) figures (types)
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ค่าเ©ลี่ยสัดส่วนความชุกชุม (%)
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
Species diversity
เดือน
Month

จ�ำนวนชนิด
Type

ความชุกชุมทางชนิด
Density of Type

ดรรชนีความ
สม�่ำเสมอ
Consistency Index

ดรรชนีความหลาก
หลาย
Diversity Index

ก.พ.
Feb

36

6.828

0.4971

1.781

เม.ย.
Apr

19

4.204

0.6548

1.928

มิ.ย.
Jun

25

3.171

0.00799

0.2573

ส.ค.
Aug

21

3.273

0.3757

1.144

ค่าเฉลีย่ ความชุกชุมของสัตว์นำ�้ (ตัวต่อ 100 ตารางเมตร)
The average density of marine fauna (individual
บริเวณแหล่งหญ้าทะเลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก per 100 sq. meters) in seagrass beds, Ko Pha-Ngan,
การเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2553 Surat Thani Province. Samplings were undertaken from
(ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
February – August 2010. (mean+SD)

กลุ่มสัตว์
Animal

กุมภาพันธ์
February

เมษายน
April

มิถุนายน
June

สิงหาคม
August

ค่าเฉลี่ยรวม
Total Average

ปลา
Fish

35.67 ± 1.89

25.33 ± 2.26

49.00 ± 3.25

10.67 ± 0.52

30.17 ± 1.98

ปู
Crab

20.67 ± 6.02

2.00 ± 0.37

3.00 ± 0.55

59.00 ± 19.16

21.17 ± 6.53

กุ้ง
Shrimp

2.33 ± 6.02

1.33 ± 0.78

1.00 ± 0.58

0.67 ± 0.38

1.33 ± 0.63

หอย
Seashell

234.67 ± 19.80

43.67 ± 7.31

1,053.33 ± 46.67 304.33 ± 64.34 409.00 ± 34.53
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพของสัตว์น�้า (กรัม/100 ตร.ม.)
The average weight of marine faunal biomass
บริเวณแหล่งหญ้าทะเลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก (gram/100 sq. meter) in seagrass beds, Ko Pha-Ngan,
การเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–สิงหาคม 2553 Surat Thani, Province. Samplings were undertaken from
(ค่าเฉลีย่ มวลชีวภาพ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
February – August 2010. (mean+SD)
กลุ่มสัตว์
Animal

กุมภำพันธ์
February

เมษำยน
April

มิถุนำยน
June

สิงหำคม
August

ค่ำเฉลี่ยรวม
Total Average

ปลำ
Fish

92.13 ± 53.80

42.64 ± 37.57

61.44 ± 1.62

11.84 ± 10.71

52.01 ± 33.66

ปู
Crab

1.81 ± 2.84

0.06 ± 0.05

0.41 ± 0.26

0.003 ± 0.005

0.57 ± 0.84

กุ้ง
Shrimp

12.41 ± 10.91

2.79 ± 2.46

26.59 ± 25.54

43.39 ± 50.16

21.30 ± 17.67

หอย
Seashell

14.19 ± 9.69

7.30 ± 3.09

294.87 ± 199.75

31.11 ± 34.32

86.86 ± 139.03

300.0000

หอย
Seashell
225.0000

ปู
Crab

150.0000

75.0000

กุ้ง
Shrimp

0
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ปลา
Fish
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องค์ประกอบสัตว์นำ้ ชนิดเด่น ปลา
Composition of the dominant group Fish
จ�ำนวนชนิด
Type

ควำมชุกชุมทำง
ชนิด
Density of
Type

ดรรชนีควำม
สม�่ำเสมอ
Consistency
Index

ดรรชนีควำม
หลำกหลำย
Diversity
Index

ปลำสลิดทะเลจุดขำว Whitespotted spinefoot
(Siganus canaliculatus)

20.56

<10
(6.58)

<10
(2.04)

18.75

ปลำข้ำงตะเภำจุด Fourlined terapon
(Pelates quadrilineatus)

19.63

43.42

25.85

<10
(6.25)

ปลำวัวหำงพัด Fanbellied leatherjacket
(Monacanthus chinensis)

12.15

19.73

<10
(2.04)

15.63

ปลำดอกหมำกกระโดง Whipﬁn silverbiddy
(Gerres ﬁlamentosus)

<10
(5.61)

<10
(7.89)

<10
(2.04)

<10
(6.25)

ปลำสลิดทะเลหน้ำด�ำ Doublebarred spinefoot
(Siganus virgatus)

0

0

20.41

0

Species

ปลาชนิดเด่น Dominant species

ปลาวัวหางพัด
(Monacanthus chinensis)
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ปลาสลิดทะเลจุดขาว
(Siganus canaliculatus)
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ปลาไหลงู
(Congrogadus subducens)

ปลาไหลงูหางแข็ง
(Posonodophis cancrivorus)

ไม่เหมือนทีพ่ บในแหล่งหญ้าทะเลฝัง่ อันดามัน
Different from species found in the seagrass beds at Andaman Sea.
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ปู Crab

กุง้
Shrimp
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หอย
Seashell

สัตว์นำ้ อืน่ æ
Other marine organisms
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47.96%
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ลักษณะประชาคมสัตว์นำ้ �
Cluster analysis

Stress : 0

กลุม่ 2
Group 2

APRIL

JUNE

FEB

กลุม่ 1
Group 1

AUGUST

62

50-81.indd 62

วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

10/19/11 1:33 AM

Conclusion and discussion

ชนิด ความชุกชุม และมวลชีวภาพไม่มคี วามแตกต่างกัน
ตลอดการศึกษา (จะน้อยกว่าการศึกษาของวรารินและคณะ,
2551)
องค์ประกอบของสัตว์นำ�้ ทีเ่ ป็นกลุม่ เด่นจากการศึกษา
ครัง้ นี้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันตลอดการเก็บตัวอย่าง
กลุ ่ ม ปลาเป็ น สั ต ว์ น�้ ำ ที่ พ บแพร่ ก ระจายมี ค วาม
หลากหลายทางชนิดสูงทีส่ ดุ ตลอดการศึกษา
หอยมีความชุกชุมมากที่สุด แต่ความหลากหลาย
ทางชนิดต�ำ่ ทีส่ ดุ
การวิเคราะห์องค์ประกอบประชาคมปลาในระดับวงศ์
พบว่าวงศ์ของปลาที่พบเป็นวงศ์เด่นในแหล่งหญ้าทะเล
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าปลาในวงศ์ Siganidae,
Terapontidae, Monacanthidae, Gerreidae (ใกล้เคียงกับ
การศึกษาของวรารินและคณะ,2551) และยังมีกลุม่ กุง้ และปู
เป็นชนิดเด่นด้วย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นเพียงการศึกษาชนิดสัตว์นำ�้ ในแหล่ง
หญ้าทะเลที่ ใช้เครือ่ งมือเดียวคืออวนรุน และช่วงเวลาปีเดียว
4 ครัง้ เป็นเพียงตัวแทนของฤดูกาลเท่านัน้ ซึง่ ยังขาดความ
ช�ำนาญในการแยกชนิดสัตว์นำ�้

Species density and biomass show no significantly
different throughout the study (but the numbers found
was less than the study of Vararin et al., 2008)
Composition of the dominance group was found
in similar figures throughout the study.
Fishes were distributed in highest diversity
throughout the study.
Mollusks show highest density but lowest
diversity.
Dominant group of fish in seagrass beds at Ko
Pha-Ngan, Surat Thani Province, are Siganidae,
Terapontidae, Monacanthidae, and Gerreidae. (Similar to
Vararin et al, 2008) Shrimp and crab are also found
dominant.
This research work aimed only to study
fauna composition in the seagrass beds by
using the scoop net for sampling 4 times in a
year, which represent 2 different seasonal periods.
Species identification skill is needed

และสัตว์นำ�้ ที่ ได้สว่ นใหญ่อยู่ในระยะทีย่ งั โตไม่เต็มวัย
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สรุปและวิจารณ์ผล

Most captured were in non-matured stage.
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สถานการณ์ขยะทะเลและสภาพปัญหา
Marine litter situation and the problems

นส.สุหทัย ไพรสานฑ์กุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ , นายสันธีร์ เพชรกุล
นักวิชาการประมงส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Miss Suhatai Prisankul and Mr. Santee Petchkul, Marine Biologist
marine and coastal resource conservation extensions
ขยะทะเล
ขยะทะเล (marine litter / marine debris) เป็นวัสดุทถี่ กู ทิง้ จากอุตสาหกรรม หรือ
กระบวนการผลิต โดยการจงใจทิง้ หรือการ ปล่อยปละทิง้ ขว้างสูส่ ภาพแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝัง่ ขยะทะเลประกอบด้วยสิง่ ของ ทีถ่ กู ท�ำขึน้ หรือถูกใช้โดยมนุษย์และทิง้ ลงสูท่ ะเล แม่นำ�้
หรือบนชายหาด ซึง่ ขยะเหล่านี้ ไหลลงทะเลผ่านแม่นำ�้ แหล่งน�ำ้ โสโครก กระแสน�ำ้ ทีเ่ ชีย่ วกราด
หรือกระแสลม รวมทัง้ วัตถุทสี่ ญ
ู หายในทะเลในขณะทีส่ ภาพ อากาศเลวร้าย (เครือ่ งมือประมง,
สินค้าในเรือขนส่ง) หรือการเจตนาทิง้ โดนมนุษย์บนชายหาดและชายฝัง่
ขยะทะเลสามารถลอยน�ำ้ ไปได้ทวั่ โลกตามกระแสน�ำ้ ขยะทะเลอาจจะพบใกล้แห่งทีเ่ กิด
แต่เกือบทัง้ หมดสามารถถูกพัดพาไปได้ ในระยะทางไกลๆ ด้วย กระแสน�ำ้ ในมหาสมุทรและ
กระแสลม ดังนัน้ ขยะทะเลจึงถูกพบในพืน้ ทีท่ กุ ทะเล ทัว่ โลก ไม่เพียงแต่ บริเวณชายฝัง่ แต่ยงั
สามารถพบได้ ในสถานทีห่ า่ งไกลจากแหล่งก�ำเนิด อย่างชัดเจน (เช่น บน เกาะกลางมหาสมุทร และ
บริเวณขัว้ โลก สามารถพบขยะทะเลลอยอยูบ่ ริเวณผิวน�ำ้ กลางมวลน�ำ้ และจมลงสูพ่ นื้ ท้องทะเล
ทีร่ ะดับความลึกแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ท�ำให้ขยะทะเลเป็นปัญหาระดับโลก

Marine litter
Marine litter or marine debris is the manufactured or industrial material deliberately
discarded to the marine and coastal environment. Marine litter consists of any substance
invented or used by human disposed to the sea, rivers or beaches and passes through
the sea, rivers, sewage, storm water or wind and other belongings such as fishery
tools or goods in the commercial ships that are lost in the bad conditioned weather
or deliberately abandoned on beaches and coasts by human.
Marine litters are able to be distributed globally by the tide or possibly found
near the origin but mostly are likely to be brought to long distant area by the tide and
the wind in the ocean. Therefore, marine litter is discovered in any sea and throughout
the world, not only the coast but including places absolutely distant from the original
source such as island, mid-ocean, and the pole. The debris can be found on the water
surface, in the mass of water, and drown into the sea floor at the different level affecting
the marine creatures and this leads to the global problem.
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ต้นทางของขยะทะเล แบ่งäด้ 2 แหล่ง คือ
บนฝัง่ /แผ่นดิน ร้อยละ 60-80 ของขยะทะเลเกิดจาก
บนฝัง่ ซึง่ เกิดจากแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝัง่ การขนส่ง
จากแม่นา�้ บริเวณชายฝัง่ ของเสียจากบ้านเรือน จากการท่องเทีย่ ว
บริเวณชายฝัง่ รวมทัง้ พายุฝนทีพ่ ดั พาขยะลงสูท่ ะเล
มหาสมุทร เช่น เรือประมง การขนส่งทางเรือ เรือส�าราญ
และเรือท่องเทีย่ ว ประมงชายฝัง่ แท่งขุดเจาะน�า้ มันและ กาซ

The origin of the marine debris can
be identified into 2 sources which
are;

On the shore/land 60-80% of marine litters
originate from the shore as a result of industrial disposal
along the beach, transportation, community’s wastes,
coastal tourism, and the rainy storm that carries the
litter into the sea.
In the ocean the litters are disposed from the
fishery boat, marine transportation, cruising boat, coastal
fishery, petroleum and natural gas drilling station.
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Photo By http://www.patagonia.com.au/journal/?p=1284
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แพขยะใหญ่แปซิฟกิ (ข้อมูล จาก NOAA ,2009)
Great Pacific Garbage Patch (Information from NOAA ,2009)

แพขยะใหญ่แปซิฟกิ (อังกฤษ: Great Pacific Garbage
Patch) ซึง่ เรียกอีกชือ่ หนึง่ ได้วา่ แพขยะตะวันออก หรือ วงวน
ขยะแปซิฟกิ (อังกฤษ: Pacific Trash Vortex) คือวงวน
ใหญ่ของขยะมหาสมุทร (marine litter) ทีอ่ ยูส่ ว่ นกลางของ
มหาสมุทรแปซิฟกิ เหนือ ต�ำแหน่งประมาณ 135 -135° ตะวันตก
ถึง 155-155° ตะวันตก และเส้นขนานที่ 35° เหนือ ถึงเส้นขนาน
ที่ 42° เหนือ และประมาณขนาดใหญ่ได้เป็น 2 เท่าของเนือ้ ที่
รัฐเท็กซัสซึง่ มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทย แพขยะมีลกั ษณะ
ของการรวมตั ว อย่ า งเข้ ม ของขยะพลาสติ ก และขยะอื่ น
66
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The Great Pacific Garbage Patch, also described
as the Pacific Trash Vortex, is a gyre of marine litter in
the central North Pacific Ocean located roughly between
135°W to 155°W and 35°N to 42°N.[1] The patch extends
over an indeterminate area, with estimates ranging very
widely depending on the degree of plastic concentration
used to define the affected area.
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การปรากฏตัวตนของแพขยะขนาดยักษ์นี้ ได้รบั ความ
สนใจจากสาธารณชนและวงการวิทยาศาสตร์ ในวงกว้างขึน้
หลังจาก ชาร์ล มูร์ (Charles Moore) กัปตันเรือและนักวิจยั
สมุทรศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียได้รวบรวมไว้ ในบทความวิชาการ
หลายเรือ่ ง มูร์ได้กลับเข้าฝัง่ ผ่านวงวนใหญ่แปซิฟกิ เหนือหลังจาก
เสร็จสิน้ การแข่งเรือ “ทรานแพ็ค” (Transpac) และได้เห็นขยะ
ทะเลทีส่ ะสมลอยตัวอยูอ่ ย่างสุดลูกหูลกุ ตามูร์ได้สง่ สัญญาณ
เตือนไปถึง นักสมุทรศาสตร์ (oceanographer) ชือ่ เคอร์ตสิ
เอบเบสเมเยอร์ (Curtis Ebbesmeyer) ให้ทราบถึงปรากฏารณ์นี้
รวมทัง้ ยังได้ตงั้ ชือ่ ขยะทะเลนีว้ า่ “แพขยะตะวันออก” (Garbage
Patch - EGP) พื้นที่บริเวณนี้ ได้ปรากฏรายงานข่าวและ
เรือ่ งราวในสือ่ ต่างๆ มากมายโดยยกเป็นตัวอย่างส�าคัญของ
มลภาวะทางทะเล (marine pollution)

The Patch is characterized by exceptionally high
concentrations of pelagic plastics, chemical sludge, and
other debris that have been trapped by the currents of
the North Pacific Gyre.[2] Despite its size and density,
the patch is not visible from satellite photography since
it primarily consists of suspended particulates in the
upper water column. Since plastics break down to ever
smaller polymers, concentrations of submerged particles
are not visible from space, nor do they appear as a
continuous debris field. Instead, the patch is defined
as an area in which the mass of plastic debris in the
upper water column is significantly higher than average
The existence of the Great Pacific Garbage Patch
was predicted in a 1988 paper published by the National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) of
the United States. The prediction was based on results
obtained by several Alaska-based researchers between
1985 and 1988 that measured neustonic plastic in
the North Pacific Ocean.[3] This research found high
concentrations of marine debris accumulating in regions
governed by ocean currents. Extrapolating from findings
in the Sea of Japan, the researchers hypothesized that
similar conditions would occur in other parts of the
Pacific where prevailing currents were favorable to the
creation of relatively stable waters. They specifically
indicated the North Pacific Gyre.[4]
Charles J. Moore, returning home through the North
Pacific Gyre after competing in the Transpac sailing race
in 1997, came upon an enormous stretch of floating debris.
Moore alerted the oceanographer Curtis Ebbesmeyer,
who subsequently dubbed the region the "Eastern Garbage Patch" (EGP).[5] The area is frequently featured
in media reports as an exceptional example of marine
pollution.[6] Moore's claim of having discovered a large,
visible debris field is, however, a mischaracterization of
the polluted region overall, since it primarily consists of
particles that are generally invisible to the naked eye.[7]
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ทีถ่ กู กักรวมได้ ด้วยกระแสวงวนใหญ่แปซิฟกิ เหนือ แม้ขนาด
แพขยะนีจ้ ะมีขนาดใหญ่มหาศาลและหนาแน่นแต่ก็ ไม่อาจเห็น
ได้จากดาวเทียม เนือ่ งจากตัวขยะทัง้ หมดอยู่ใต้หรือใกล้ผวิ น�า้
ได้มกี ารท�านายการมีแพขยะใหญ่มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2531
ในรายงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ โดยส� า นั ก งานสมุ ท รศาสตร์ แ ละ
บรรยากาศแห่งชาติ หรือ (NOAA) ของสหรัฐฯ (National
Oceanic and Atmospheric Administration) บนพืน้ ฐานของ
ผลงานของนักวิจยั ประจ�าสถานีอะลาสก้าระหว่าง พ.ศ. 2528
– พ.ศ. 2531 ทีท่ า� การวัดพลาสติกทีม่ ี “นูสตอน” หรือ จุลชีวนิ
ผิวน�า้ (neuston) เกาะอาศัยอยู่ ผลงานวิจยั ชิน้ นีพ้ บว่ามีขยะ
ทะเลรวมตัวกันหนาแน่นโดยเฉพาะในย่านทีก่ า� กับโดยกระแสน�า้
ทีม่ รี ปู แบบเฉพาะ จากการหาค่าด้วยตัวแปรที่ ได้จากทะเลญีป่ นุ่
นักวิจยั ได้นา� ผลมาใช้เป็นมูลบทว่าในสภาพคล้ายคลึงกันนี้ น่าจะ
เกิดปรากฏการณ์อย่างเดียวกันในบางส่วนมหาสมุทรแปซิฟกิ
ทีซ่ งึ่ กระแสน�า้ ประจ�าเอือ้ ให้เกิดมวลน�า้ ทีค่ อ่ นข้างเสถียร กลุม่
นักวิจยั จึงได้บง่ ชี้ ไปทีว่ งวนใหญ่มหาสมุทรแปซิฟกิ เหนือ
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การก่อตัว แพขยะทะเลตะวันออกก่อตัวขึน้ ในลักษณะ
เช่นเดียวกันกับการเกิดขยะทะเลที่อื่น นั่นคือ ค่อยก่อตัว
ช้าๆ ทีล่ ะน้อยเป็นเวลานานซึง่ เป็นผลจากมลภาวะทะเลทีม่ า
รวมตัวกันโดยกระแสน�า้ ใน มหาสมุทรแพขยะทะเลจะกินที่
กว้างขวางและนิง่ อยูก่ บั ที่ ในย่านมหาสมุทรแปซิฟกิ เหนือ ที่
ก�ากับโดยวังวนใหญ่แปซิฟกิ เหนือ (บริเวณห่างไกลทีเ่ รียกันว่า
“ละติจดู ม้า” หรือ horse latitudes) รูปแบบวงวนทีก่ ระท�า
โดยวงวนแปซิฟกิ เหนือได้ดงึ เอาวัสดุตา่ งๆ ทีเ่ ป็นขยะลอยจาก
มหาสมุทรแปซิฟกิ เหนือทัง้ หมดรวมทัง้ อเมริกาเหนือและญีป่ นุ่
ในขณะทีว่ สั ดุเหล่านัน้ ถูกจับไว้ โดยกระแสน�า้ ลมทีผ่ วิ น�า้ ก็จะ
พัดขยะเข้าสูศ่ นู ย์กลางและติดกับรวมอยูด่ ว้ ยกันในภูมภิ าคนัน้
ขนาดทีแ่ ท้จริงของบริเวณภูมภิ าคที่ ได้รบั ผลกระทบยัง
ไม่เป็นทีท่ ราบแน่นอน เพราะขนาดใหญ่ของชิน้ ขยะทีส่ ามารถ
มองเห็นได้จากเรือมีน้อยและอยู่ห่างกัน ขยะเกือบทั้งหมด
ประกอบด้วยพลาสติกชิน้ จิว๋ จ�านวนมากแขวนตัวอยู่ใต้นา�้ หรือ
ใกล้ๆ ผิวน�า้ จึงมองเห็นได้ยากจากเครือ่ งบินหรือจากกล้อง
ถ่ายภาพจากดาวเทียม ขนาดของบริเวณประมาณได้วา่ อยู่
ระหว่าง 700,000 กม² ถึงมากกว่า 15 ล้าน km², (0.41% ถึง
8.1% ของขนาดมหาสมุทรแปซิฟกิ ) ทัง้ บริเวณอาจมีขยะทะเล
รวมน�า้ หนักได้มากกว่า 100 ล้านตัน

Credit: Scripps Institution of Oceanography
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It is thought that, like other areas of concentrated
marine debris in the world's oceans, the Great Pacific
Garbage Patch formed gradually as a result of marine
pollution gathered by oceanic currents.[10] The garbage
patch occupies a large and relatively stationary region
of the North Pacific Ocean bound by the North Pacific
Gyre (a remote area commonly referred to as the horse
latitudes). The gyre's rotational pattern draws in waste
material from across the North Pacific Ocean, including
coastal waters off North America and Japan. As material
is captured in the currents, wind-driven surface currents
gradually move floating debris toward the center, trapping
it in the region.
The size of the patch is unknown, as large items
readily visible from a boat deck are uncommon. Most
debris consists of small plastic particles suspended
at or just below the surface, making it impossible to
detect by aircraft or satellite. Instead, the size of the
patch is determined by sampling. Estimates on size
range from 700,000 square kilometres (270,000 sq mi)
to more than 15,000,000 square kilometres (5,800,000
sq mi) (0.41% to 8.1% of the size of the Pacific Ocean),
or, in some media reports, up to "twice the size of the
continental United States".[11] Such estimates, however,
are conjectural based on the complexities of sampling
and the need to assess findings against other areas.
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The impact of the Marine litter are on the following
1. Ecosystem : the system has been changed
and the other alienate species have sprung.
2. Economy : causing disaster to the boats and
fishery tools, besides the amount of marine animals and
fishery industry are also affected.
3. Tourism : destroying the beautiful scenery
resulted in the decreased value of tourist attraction.
4. Environment and Health : causing the human
and marine animals’ health problems which are injury
from the litters on the beach, blockage in the alimentary
canal or absorbing toxic from the debris.
The Marine litter affects in both social and economic
aspects causing the vast of deprivation of economic
value each year. Moreover, the impact on the marine
ecosystem and the marine residents are exposed in direct
and indirect affects. The direct affect is from consuming
the debris causing the death of animals and if there
is an increasing amount of garbage, the accumulation
of toxic in the atmosphere prevails. As a result, there
could be the specie alteration in the affected areas.
The specialists in marine biology and chemistry
have done the research on the contamination along the
coast; it is found that numbers of tiny plastic bits are
polluted throughout the sea, the shore and the silt in
water mass. According to the survey from the specialist
in marine biology regarding เพรียงทะเล and sand worm,
it is found that these 2 animals have consumed some
pieces of plastic and it tends to be an increasing amount
of plastic garbage and more contamination.
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ผลกระทบของขยะทะเล ประกอบด้วย
1. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท�ำให้ระบบนิเวศ เปลีย่ น
และยังท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุต์ า่ งถิน่
2. ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สร้างความ เสียหายให้กบั
เรือและเครือ่ งมือประมง อีกทัง้ ส่งผลต่อ จ�ำนวนสัตว์นำ�้ และ
การท�ำการประมง
3. ผลกระทบ ต่อการท่องเทีย่ ว ท�ำลายทัศนียภาพ
ทีส่ วยงาม ท�ำให้คณ
ุ ค่าของแหล่งท่องเทีย่ วลดลง
4. ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส่งผล
ต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ ได้รบั บาดเจ็บจากขยะ
บริเวณชายหาด จากการกินหรือติดบริเวณทางเดินอาหาร
หรืออาจได้รบั สารพิษจากขยะเหล่านัน้
ขยะทะเลจะส่ ง ผลกระทบทั้ ง ทางด้ า นสั ง คมและ
เศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในแต่ละปี
เป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
และสัตว์นำ�้ ทีอ่ าศัยอยู่ในแหล่งน�ำ้ ผลกระทบโดยตรงก็คอื การ
กินขยะเข้าไปท�ำให้สตั ว์นำ�้ เสียชีวติ ได้ ถ้าหากขยะมีปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะท�ำให้เกิด การสะสมของสารพิษ ซึง่ อาจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง สายพันธุข์ องสัตว์ทอี่ าศัยอยู่ใน สภาพ
แวดล้อมนัน้ ๆ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านชีววิทยาทางทะเลและทางด้านเคมีได้มี
การท�ำการวิจยั เกีย่ วกับการปนเปือ้ นบริเวณ ชายฝัง่ ทะเล ผลการ
ศึกษาพบพลาสติกทีม่ ขี นาดเล็กปนเปือ้ นอยูท่ วั่ ไปทัง้ ในทะเลและ
บริเวณชายฝัง่ ชิน้ ส่วน พลาสติกนัน้ จะพบทัง้ ในบริเวณชายหาด
และดินตะกอนในมวลน�ำ้ จากการศึกษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
ชีววิทยาทางทะเล ซึง่ ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับเพรียงทะเลและ
หนอนทะเล พบว่าสัตว์ทงั้ สองประเภทนี้ ได้มี การกินชิน้ ส่วนของ
พลาสติกเข้าไปและยังมีแนวโน้มว่าจะมีขยะประเภทพลาสติกนี้
เพิม่ ขึน้ และท�ำให้มกี าร ปนเปือ้ นเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
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ปริมาณขยะทะเล จากรายงานในปี 2007 ของ COBSEA (Coordinating Body on the Seas of East Asia) กล่าวว่า
มี ปริมาณขยะมากถึง 6.4 ล้านตัน/ปี (1,800 ตัน/วัน) โดย
ขยะทะเล 8 ล้านตัน ถูกทิง้ ลงสูท่ ะเล ทุก วัน ซึง่ ในจ�านวน
นี้ ประมาณ 5 ล้านตัน มาจากกิจกรรมในทะเล ขยะทะเล
ทีล่ อ่ งลอยอยู่ ในทะเลเป็นพวก พลาสติก 89% หรือมีขยะ
พลาสติกประมาณ 46,000 ชิน้ /ตารางไมล์ ซึง่ คิดเป็น 3 เท่า
ของปริมาณปลาทีจ่ บั ได้ นอกจากนีย้ งั มีการประมาณว่าทุกๆ
ตารางกิโลเมตรของทะเลมีขยะประเภทเศษพลาสติกลอยอยู่
มากกว่า 13,000 ชิน้

Marine litter amount according from the report
in 2007 by COBSEA (CoordinatinBody on the Seas of
East Asia), it is stated that there are up to 6.4 million
tons/ year (1,800 tons/day) while 8 million tons of
garbage are disposed into the sea everyday in which
approximately 5 million tons are from sea activities.
These floating marine debris are classified as plastic
89% or counted as 46,000 pieces/mile sq. or 3 times
of caught fish. Furthermore, there is a forecast indicating
that the plastic debris floating more than 13,000 pieces.

สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
ขยะมูลฝอย ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศไทยปริมาณวันละกว่า
15.03 ล้านตัน ซึง่ ในปี 2551 มีการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
3.405 คิดเป็นร้อยละ 23 (ข้อมูลจากสรุปสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทย, 2551) ขยะมูลฝอย บางส่วนถูกทิง้ ลงทะเล
จากความยาวชายฝัง่ ของประเทศไทย 2,815 กิโลเมตร ปริมาณ
ขยะชายหาด ทีก่ รมฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมีขยะชายหาดทีพ่ บ
จ�านวน 12,329,840 ชิน้ คิดเป็น 1,965 ตัน โดยส่วนส่งเสริม
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ท�าการเก็บรวบรวม
และบันทึก จากศูนย์อนุรกั ษ์ ฯ ในพืน้ ที่ และกลุม่ อาสาสมัคร
รวบรวมข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล International Coastal
Clean up (ICC data card )

The marine letter situation in Thailand
The garbage in Thailand can be weighed approximately 15.03 million tons and in 2008 there was
a garbage recycle scheme which brought 3.405 or 23%
of debris to be in use. (Information from the summary of
the pollution situation in Thailand) while some garbage
are disposed into the sea. From 2,815 kilometers of
Thailand’s coast, the garbage amount along the coast
can be found 12,329,840 pieces or 1,965 tons. This
research finding is undertaken with the method of
International Coastal Clean up (ICC data card ) from the
preservation center by the department of the marine and
coastal resource preservation support and volunteers.
Photo By Colocho
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ปที่เก็บขยะชายหาด

2552

2553

2554

รวมเก็บขยะชายหาด
ป 2552-2554
Total amount of
Marine letter
ป 2009-2011

11.30

26.30

2.50

40.10

121,557 50,672

ระยะทางที่เก็บขยะชายหาด
Distance Cleaned

กิ โลเมตร
Kilometer

จํานวนขยะชายหาด
Number of marine liter

ชิ้น
Piece

3,411

175,640

นํ้าหนักขยะชายหาด
Weight Collected

กิ โลกรัม 5,926.30 3,107.00 140.60
Kilogram

9,173.90

ระยะทางชายหาดทั้งประเทศไทย
Total Thailand’s Coastline

กิ โลเมตร
Kilometer

เฉลี่ยแลวจํานวนขยะชายหาดทั้งประเทศไทย

ชิ้น
Piece

เฉลี่ยแลวจํานวนขยะชายหาดทั้งประเทศไทย

ตัน
Ton

Average of marine liter throughout the country
Average weight Collected throughout the country

2,815
30,281,677

1,476

2,815

2,815

5,423,638 3,840,786.00

332

157

2,815
12,329,840
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Table shows the Marine litter (Beach/shoreline) information in Thailand
by the department of marine and coastal resources

1,965

Photo By http://anthrome.wordpress.com/2010/03/12/plastic-and-driftwood-on-beach/
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น้ำหนักรวมของขยะชายหาดทีเ่ ก็บข้อมูล ป‚ 2552-2554
Total weight of waste collected for the years 2552-2554 the beach.

6,000
5,000
4,000
3,000

กิâลกรัม Kg.

MARINE AND COASTAL RESOURCES

แผนภูมแิ ท่งแสดงข้อมูล ปริมาณขยะชายหาดในประเทÈäทย ป‚ 2552-2554
Chart of the amount of Marine letter (Beach/Shoreline) on the coast of
Thailand during 2009-2011

2,000
1,000
0

2552
ป‚ที่เก็บข้อมูลขยะชายหาด

2553
2554
The waste storage beach.

จำนวนรวมของขยะชายหาดทีเ่ ก็บข้อมูล ป‚ 2552-2554
The total number of beach waste storage in 2552-2554.

140,000

จำนวน (ชิ้น) Number (pcs)

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

2552
ป‚ที่เก็บข้อมูลขยะชายหาด
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2553
2554
The waste storage beach.
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กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน
กิจกรรมทางน้ำ
กิจกรรม เกี่ยวกับการสูบ
ขยะขนาดใหญ่
อุปกรณ์การแพทย์/อนามัย

54.79
21.16
5.97
2.28
15.80

%
%
%
%
%

ขยะทะเล 10 อันดับแรกทีเ่ ก็บรวบรวมäด้มากทีส่ ดุ จากชายหาดประเทÈäทย
ระหว่างป‚ พ.È. 2552-2554
Top 10 Marine letter collected from the beach / shoreline in Thailand during
2008-2011
ปที่เก็บขยะชำยหำด

จ�ำนวนชิ้น

สัดส่วนร้อยละ

List of marine debris

Piece

Percentage

อื่นๆ Others

27,498

15.66

เชือก Rope

20,248

11.53

ฝำ/จุก Lids

19,418

11.06

ถุงพลำสติก Plastic bags

18,667

10.63

กระดำษ/หนังสือพิมพ์/ใบปลิว
Paper/newspaper/leaﬂet

13,898

7.91

ถ้วย /จำน/ชำม/ช้อน/ซ้อม/มีด
Cup/plates/bowl/spoons/Forks/knives

8,776

5.00

หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม Straw/Stirrers

8,458

4.82

ทุ่นลอย Buoys/Floats

7,434

4.23

ขวดเครื่องดื่มแก้ว Beverage Bottles (glass)

6,763

3.85

บุหรี่/ก้นกรอง Cigarette/Cigarette ﬁlters

6,314

3.59
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แผนภูมวิ งกลม แสดงกิจกรรมทีส่ ร้างขยะทะเลของประเทÈäทย ป‚ 2552-2554
The pile chart of the activities causing the marine letter in Thailand
during 2009-2011
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The impact of marine debris on rare marine animals (information from PMBC
Phuket : rare marine animals group, 2011)

สถิตขิ องสัตว์ทะเลทีเ่ กยตืน้ ของสัตว์ทะเลหายาก
Statistic of rare marine animals died over the shore
200
180
160
140
120
100
80
60

จำนวนตัว
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ผลกระทบของขยะทะเลที่มีผลต่อสัตว์ทะเลหายาก (ข้อมูลจาก สวพ.ภูเก็ต: กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก,2554)

40
20
0

36 2538 540 542 544 546 548 550 552
2
2
2
2
2
2
2

25

âลมาและปลาวาฬ

Dolphins and whales

âลมาและปลาวาฬ
Dolphins and whales

21.16 %

เต่าทะเล

5.97

Sea turtles
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Sea turtles

พะยูน

Dugong

54.79 %

พะยูน

Dugong

เต่าทะเล

%
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เต่าทะเล
Sea turtles
เครื่องมือประมง
ป†วย
ขยะ
อื่นæ

74
22
2
2

%
%
%
%

âลมาและปลาวาฬ
Dolphins and whales
เครื่องมือประมง
ป†วย
ขยะ
อื่นæ

พะยูน
Dugong

เครื่องมือประมง
ป†วย
อื่นæ

30
63
3
4

%
%
%
%

89 %
10 %
1 %
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แผนภูมแิ สดงสาเหตุการเกยตืน้ ของสัตว์ทะเลหายากในประเทÈäทย
Chart shows the cause of the death over the shore of the marine
endanger species in Thailand
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แพขยะใหญ่แปซิฟกิ (อังกฤษ: Great Paciﬁc Garbage
Patch) ซึง่ เรียกอีกชือ่ หนึง่ ได้วา่ แพขยะตะวันออก หรือ วงวน
ขยะแปซิฟกิ (อังกฤษ: Paciﬁc Trash Vortex) คือวงวนใหญ่ของ
ขยะมหาสมุทร (marine litter) ทีอ่ ยูส่ ว่ นกลางของมหาสมุทร
แปซิฟกิ เหนือ ต�าแหน่งประมาณ 135 -135° ตะวันตก ถึง 155155° ตะวันตก และเส้นขนานที่ 35° เหนือ ถึงเส้นขนานที่ 42°
เหนือ และประมาณขนาดใหญ่ได้เป็น 2 เท่าของเนือ้ ทีร่ ฐั เท็กซัส
ซึง่ มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทย แพขยะมีลกั ษณะของการ
รวมตัวอย่างเข้มของขยะพลาสติกและขยะ

The Great Paciﬁc Garbage Patch, also described
as the Paciﬁc Trash Vortex, is a gyre of marine litter in
the central North Pacific Ocean located roughly between
135°W to 155°W and 35°N to 42°N.[1] The patch extends
over an indeterminate area, with estimates ranging very
widely depending on the degree of plastic concentration
used to define the affected area.

ภาพแสดงขยะทีอ่ ดุ ตันในลำäส้ของ
เต่าทะเล ถุงพลาสติกจำนวนมาก
ในกระเพาะâลมา เÈษอวนทีถ่ กู ทิง้ ลงทะเล
The picture shows some litters
stuck in the sea turtle’s intestine.
Many plastic bags and some
fishnet scraps are found
in the dolphin’s stomach.
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The marine letter produces some impact on tourism
in particularly the significant beach attractions such as
Koh Lanta in Krabi, Pathong beach in Phuket, Pattaya
beach and Bangsan beach in Cholburi. On the beach,
there are plenty of accumulated marine debris primarily
some plastic scraps. Although this issue can be solved
by the collection, each area deploys the different level
of practice. For example, some area doesn’t collect any
waste at all while some have raised a campaign to collect
the garbage on the beach regularly by the cooperation
of the local government organization, residents, and
students. Some area in the front of private hotels, the
hotel staff are assigned to clean the beach in front
of the beach daily while other places are cleaned by
tourists who become aware of this problem while
walking on the beach.
Besides, the coral reef in Thailand is also
enormously affected from the marine letter, especially the
remote area of the rock piles where fish are abundant
attracting the fishery boats to catch the fish and left
the fishery net covering the coral reef. The duck and
chicken den in Chumporn province is another affected
area or Kong Hin national park in Chumporn.
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ปัญหาขยะทะเลส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว โดย
เฉพาะบริเวณชายหาดการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญ เช่น เกาะลันตา
จ.กระบี่ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ชายหาดพัทยา ชายหาดบางแสน
จ.ชลบุรี บนชายหาดจะมี ขยะทะเลสะสมอยู่ในปริมาณมาก
โดยเฉพาะพวกเศษพลาสติก การแก้ ไขปัญหาดังกล่าวกระท�ำได้
โดยการเก็บซึง่ ในแต่ละพืน้ ทีม่ รี ะดับการแก้ ไขปัญหาทีแ่ ตกต่าง
จากกัน เช่น บางแห่งไม่มกี ารเก็บเลย บาง แห่งมีการรณรงค์
ให้มกี ารเก็บขยะบริเวณชายหาดเป็นประจ�ำโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ร่วมกับ ประชาชน นักเรียน หรือบางแห่งโดยเฉพาะ
ที่อยู่บริเวณหน้าโรงแรมเอกชนจะมีเจ้าหน้าที่ โรงแรมได้รับ
มอบหมายให้ทำ� ความสะอาดบริเวณชายหาดด้านหน้าโรงแรม
เป็นประจ�ำทุกวัน บางแห่งนอกจากทีก่ ล่าว มาแล้วพบว่ามี
นักท่องเทีย่ วทีม่ จี ติ ส�ำนึกเดินเก็บขยะบริเวณชายหาดเป็นประจ�ำ
อีกด้วย
นอกจากนีแ้ นวปะการังในประเทศไทยได้รบั ผลกระทบ
จากขยะทะเลอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณกองหินไกล ฝัง่ ทีอ่ ดุ ม
สมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลา มักจะมีเรือประมงมาท�ำการประมงและ
พบอวนคลุมปะการัง เช่น แนวปะการัง บริเวณเล้าเป็ด เล้าไก่
จังหวัดชุมพร หรือแม้แต่บางครัง้ จะเป็นบริเวณทีอ่ ยู่ในอุทยาน
แห่งชาติกป็ ระสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน เช่น กองหินชุมพร
จ.ชุมพร
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การสำ�รวจเบื้องต้น : เสียงของปลาวาฬบรูด้า
Preliminary acoustic survey of Bryde’s whale
กาญจนา อดุลยานุโกศล สุรศักดิ์ ทองสุกดี สุระชัย ภาสดา
ธีรวัตร เปรมปรี และธเนตร วรรณรังษี
Kanjana Adulyanukosol, Surasak Thongsukdee, Surachai Passada,
Therawat Prempree and Tanet Wannarungsi
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จ.สมุทรสาคร
Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Gulf), Samut Sakhon Province

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ โดยศูนย์วจิ ยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนบน
ได้ดำ� เนินการศึกษาเรือ่ งเสียง (Acoustic survey) ของปลาวาฬบรูดา้ (Bryde’s whale: Balaenoptera
edeni) บริเวณอ่าวไทยตอนบนเป็นครัง้ แรก ในระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2554 การศึกษาครัง้ นีม้ ผี ู้
เชีย่ วชาญจากประเทศญีป่ นุ่ Dr.Tomonari Akamatsu จาก National Research Institute of Fisheries
Engineering, Fisheries Research Agency น�ำอุปกรณ์ Acoustic suction cup มาใช้ ในการศึกษา
และได้ฝกึ เจ้าหน้าทีข่ องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ในการติดเครือ่ งหมายปลาวาฬบรูดา้
พาหนะและอุปกรณ์ที่ ใช้ ได้แก่ เรือเร็วของศูนย์อนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 2
(จ.สมุทรสาคร) ก�ำลังเครือ่ ง 225 แรงม้า ความเร็วสูงสุดที่ 50 กม./ชม. ด้ามที่ ใช้ ในการติดอุปกรณ์
(pole) ความยาวประมาณ 6 ม. ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ อุปกรณ์บนั ทึกเสียง (Acoustic suction cup)
เข็มขัดและอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการยึดล�ำตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน นอกจากนีจ้ ำ� เป็นต้องมีผบู้ อกทิศทางและความเร็วเรือ
เพือ่ สะดวกกับการติดตามปลาวาฬ
อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลมีตวั ดูด (Suction cup) ซึง่ สามารถติดตัวปลาวาฬนีเ้ รียกว่า Mini Automatic
Sounds Monitoring System หรือเรียก Acoustic suction cup อุปกรณ์นมี้ แี บตเตอรีท่ สี่ ามารถ
ใช้งานได้นาน 200 ชม. แต่ โดยทัว่ ไปทีม่ กี ารศึกษาในปลาวาฬชนิดอืน่ นัน้ อุปกรณ์ดงั กล่าวจะสามารถ
ติดอยูน่ าน 3-10 ชม.
Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Gulf), Department of Marine
and Coastal Resources has conducted the Acoustic survey on Bryde’s whale (Balaenoptera
edeni) in the first time at Upper Gulf of Thailand (GT) during 12-20 September 2011 in
collaboration with Dr.Tomonari Akamatsu from National Research Institute of Fisheries
Engineering, Fisheries Research Agency, Japan. He brought the acoustic suction cup and
trained our staff to tag the whales with this equipment.
Materials: Vehicle was a speed boat equipped with 225 HP engine, maximum speed
at 50 km/hr. Other equipments were a 6 m long carbon fiber pole, acoustic suction cup, and
belt to seize the deployed person.
Mini Automatic Sounds Monitoring System or acoustic suction cup has battery which
can last for 200 hr. However previous study showed that the suction cup could attach on
whale for 3-10 hr. Acoustic suction cup with floating part was 27.5 cm long. Antenna was
33 cm long. Diameter of suction cup was 8 cm. Total weight of acoustic suction cup with
battery was 500 g.
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พÄติกรรมการกินอาหารของปลาวาฬบรูดา้
âดยการตะแคงÎุบเหยือ่ และการเสยส่วนหัวâผล่ขน้Ö กินอาหาร
Lunge feeding of Bryde’s whales

Acoustic suction cup เป็นอุปกรณ์ทปี่ ระกอบด้วย
กระบอกอุปกรณ์พร้อมทุน่ ลอยมีความยาว 27.5 ซม. ความยาว
เสาอากาศ 33 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวดูดยาว 8 ซม.
น�า้ หนักรวมทัง้ หมดของอุปกรณ์ 500 ก. ภายในกระบอกอุปกรณ์
ประกอบด้วยเครือ่ งบันทึกข้อมูลและแบตเตอรี่ ส่วนเสาอากาศ
ไว้สง่ สัญญาณวิทยุที่ ใช้ ในการติดตามอุปกรณ์หลังจากหลุดจาก
ตัวปลาวาฬ

MARINE AND COASTAL RESOURCES

รูปที่ 1.
Fig. 1.

Technique of deployment: Captain and controller
have to work corresponding to approach whale for
tagging. Controller had to inform the direction and speed
of the boat. While approaching, boat has to be in parallel
with the whale body and kept constant speed. We didn’t
recommend tagging mother and calf because it might
cause injury to the calf. The best duration to tag was
(ซ้าย) อุปกรณ์ Acoustic suction cup
(ขวา) ด้ามจับ Pole
(Left) Acoustic suction cup
(Right) Pole

รูปที่ 2.
Fig. 2.
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ติดเครือ่ งหมายบนตัวปลาวาฬ กัปตันเรือและผูบ้ อก
ทิศทางต้องท�างานประสานกันอย่างดีเยี่ยม จะต้องให้เรือ
เข้าใกล้ปลาวาฬทางด้านข้างล�าตัว โดยรักษาความเร็วของเรือ
อย่างต่อเนือ่ ง กรณีทดี่ ที สี่ ดุ คือ ในขณะปลาวาฬเสยกินอาหาร
ซึง่ ช่วงนีจ้ ะใช้เวลาค่อนข้างนาน (ประมาณ 30-60 วินาที) ให้
เร่งความเร็วเรือเพือ่ เข้าใกล้ปลาวาฬในระยะห่าง 3-4 ม. เพือ่
ติดอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนตัวปลาวาฬ (ขณะปลาวาฬว่ายน�า้
หรือกินอาหารใต้นา�้ มี โอกาสติดอุปกรณ์ได้นอ้ ยมาก) จะต้อง
ติดตัวดูดตัง้ ฉาก (90o) กับล�าตัวปลาวาฬในขณะทีต่ า� แหน่ง
ทีต่ ดิ อยูเ่ หนือผิวน�า้ และออกแรงกดลงไปให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ไล่
อากาศออก อุปกรณ์จะติดกับตัวปลาวาฬแน่นขึน้ เมือ่ ปลาวาฬ
ด�าลงไปในน�า้ (รูปที่ 1-3)
ผลการศึกษาเบือ้ งต้น สามารถเข้าใกล้ตวั ปลาวาฬเพือ่
จะติดเครือ่ งหมาย Acoustic suction cup ได้ทงั้ หมด 10 ครัง้
แต่สามารถติด Acoustic suction cup ทีล่ า� ตัวปลาวาฬ จ�านวน
4 ครัง้ เนือ่ งจากต�าแหน่งทีต่ ดิ ไม่เหมาะสม อุปกรณ์ดงั กล่าว
จึงติดอยู่ได้ ไม่นานก็หลุดลอยออกมา
การศึกษาครัง้ นี้ ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารเข้าใกล้ปลาวาฬเพือ่
การติดอุปกรณ์ และพบว่า Acoustic suction cup ไม่เหมาะสม
ทีจ่ ะใช้กบั ปลาวาฬบรูดา้ ถึงแม้จะประสบความส�าเร็จกับการ
ติดปลาวาฬหลายชนิด เช่น ปลาวาฬหลังค่อม (Humpback
whale) และปลาวาฬสีนา�้ เงิน (Blue whale) แต่ไม่เหมาะสมกับ
การติดปลาวาฬบรูดา้ เนือ่ งจากปลาวาฬบรูดา้ มีขนาดเล็กกว่า
และมีความว่องไวมาก ดังนัน้ ในอนาคตจะมีการพัฒนาอุปกรณ์
จาก Suction cup เป็น Harpoon ลักษณะคล้ายลูกดอก
ขนาดเล็ก เพือ่ ให้สามารถติดทีล่ า� ตัวปลาวาฬได้งา่ ย การติด
เครือ่ งส่งสัญญาณดาวเทียม เพือ่ ให้ ได้ขอ้ มูลการเดินทางอพยพ
ย้ายถิน่ หรือการติดกล้องวิดิโอ เพือ่ ให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
กินอาหารและชนิดของอาหาร เป็นต้น ข้อมูลเหล่านีส้ ามารถ
ใช้บริหารจัดการพืน้ ทีก่ ารแพร่กระจายของปลาวาฬบรูดา้ และ
การอนุรกั ษ์ได้ ในอนาคต

while whale was performing lunge feeding. Lunging
took about 30-60 seconds. Then the boat has to speed
up and approach whale at distance 3-4 m for tagging.
Suction cup should have to attach whale in angle of
90O to the exposed part of whale body. Suction cup
will attach firmly when whale dive (Fig. 1-3).
Preliminary result: We could approach whale for
tagging 10 times. We deployed the suction cup on
whales 4 times but they were not in good area and right
angle. Then suction cup could attach on whale body only
few seconds. However, in this study we achieved the
technique how to approach whale for deployment. Although
the suction cup devices have been successfully
deployed in other whales i.e. humpback whale and
blue whale. However it was not suitable for Bryde’s
whale. Since Bryde’s whales were smaller size than
those whales and very active. In the future we have
to use harpoon like equipments to deploy on whale.
Deployment of Satellite tag can reveal the migration
pattern or video-imaging instrument would also show
the feeding behavior and prey items. This information
will be very useful for management and conservation of
Bryde’s whales in the future.

รูปที่ 3.
Fig. 3.
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การติดอุปกรณ์ Acoustic suction cup
บนลำตัวปลาวาฬบรูดา้
Tagging the acoustic suction cup
on whale body
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