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ประวัติ
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง (ศวทล.) กอตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบ
ราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน ไดมีกระทรวงใหมเกิดขึ้น 6 กระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในกระทรวงใหมที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลงานดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมแหงชาติตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนลาง เปนหนวยงานหนึ่งในกระทรวงนี้ สังกัดอยูในสวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
หนาที่
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 5
จังหวัด ไดแก นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ ศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห วิจัย และสํารวจชีววิทยา นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และทรัพยากร ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและจาก
การกระทําของมนุษย เพื่อใชในการจักการ สงวน อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เสนอแนะ
มาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางถูกตองและเหมาะสม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษที่ยั่งยืน โยรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเล ตั่งแต
จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงนราธิวาส
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โครงสรางหนวยงาน
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางแบงออกเปน ฝายอํานวยการ และฝายวิชาการ ตาม
ผังดานลาง

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาวไทย
ฝายอํานวยการ
กลุมสารสนเทศ
ฝายวิชาการ

กลุมสํารวจทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง

กลุมสมุทรศาสตร
และสิ่งแวดลอม

กลุมศึกษาระบบนิเวศ
วิทยาและสัตวทะเลหายาก

กลุมผลผลิต
ชีวภาพเบื้องตน

ฝายอํานวยการ
รับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ บริหารงาน บุคลากร รักษาความปลอดภัย รวบรวมแผนงาน
โครงการ และรายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และงานพัสดุ ดูแลระบบเครือขาย
และสารสนเทศ การซอมบํารุงครุภัณฑ และสิ่งกอสราง ยานพาหนะตางๆ
กลุมสารสนเทศ
รับผิดชอบในการจัดทํา ปรับปรุง จัดการและบริหารงานระบบขอมูล และสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เผยแพร และประชาสัมพันธผลงานวิชาการ และการดําเนินงานของศูนย ติดตอประสานงานและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับสถาบันอื่นๆ อํานวยความสะดวก และใหบริการขอมูลแกสาธารณะชน ปรับปรุงระบบฐานขอมูล
สารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ

2

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552

Annual report 2009

กลุมสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
รับผิดชอบศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวกับชนิด ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง ศึกษาวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตตามระบบอนุกรมวิธาน จัดหมวดหมู ลงทะเบียน
ตัวอยาง ดูแลรักษา เพื่อใชเปนตัวอยางเปรียบเทียบ ตรวจสอบ
อางอิง ศึกษา คนควา วิจัยชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตวทะเลการเพาะและขยายพันธุสัตวน้ําบางชนิด จัด
นิทรรศการเผยแพรความรูดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการรักษา
ความใหลากหลายทางชีวภาพ
กลุมสมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม
รั บผิด ชอบศึก ษา ค นควา วิจัย และวิเ คราะหสภาวะทาง
สมุทรศาสตร ครอบคลุ มถึ ง สภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง
ชนิดการแพรกระจาย และรูปแบบของมลสาร ตลอดจนระดับความ
เป น พิ ษ ที่ มี ต อ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ติ ด ตามศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมชายฝง เพื่อใชเปนขอมูลในการ
สนับสนุนการเตือนภัยและเสนอแนะแนวทางในการปองกันผลกระทบตอชายฝง ใหความรู และสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหถูกตอง
กลุมศึกษาระบบนิเวศวิทยาและสัตวทะเลหายาก
รั บ ผิ ด ชอบศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห วิ จั ย แหล ง
ทรัพยากรในทะเลและชายฝง โดยเฉพาะแหลงปะการัง และ
หญาทะเล ตลอดจนสํารวจ ศึกษาสัตวทะเลที่หายากและใกล
สู ญ พั น ธุ เพื่ อ ทราบชนิ ด ปริ ม าณความชุ ก ชุ ม และการ
แพร ก ระจาย และระบบนิ เ วศของแต ล ะแหล ง ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบประชาชนศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรสัตว
ทะเลที่หายากและใกลสูญพันธุ และพื้นที่ชายฝงและทะเลใหมีความอุดมสมบูรณ
กลุมผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝง
รับผิดชอบศึกษา คนควา และวิจัยโครงสรางประชากรพืชและสัตว
น้ํ า ในกลุ ม แพลงก ต อนและสั ต ว ห น า ดิ น ประเมิ น สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรประเภทตางๆศึกษา และวิจัยผลผลิตชีวภาพ
ระบบหวงโซอาหาร และภาวการณเกิดน้ําเปลี่ยนสี ทดลอง และ
วิ จั ย การเลี้ ย งสิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการฟ น ฟู ท รั พ ยากร
ตลอดจนประชาสัมพันธและสรางแรงจูงใจใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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บุคลากร

ผอ. สุพจน จัทรภรณศิลป
ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนลาง

หัวหนากลุม / ฝาย

นางสาวสุภาพร องสารา
นายสันติ นิลวัตน
หัวหนากลุมสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หัวหนากลุมศึกษาระบบนิเวศวิทยาและสัตวทะเลหายาก

นางรัชนี พุทธปรีชา
หัวหนากลุมผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝง

นางสาวจิรารัตน เรี่ยมเจริญ
หัวหนากลุมสมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม

นางปรานี บุญตะรัตน
หัวหนาฝายอํานวยการ
4
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อัตรากําลังเจาหนาที่
ตําแหนงขาราชการ
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาพนักงานธุรการ
นายชางไฟฟา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
พนักงานขับรถยนต
เจาหนาที่ระบบคอมฯ
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาหนาที่ประมง
นายชางกลเรือ
นายชางเครื่องกล
คนงานประมง
นายทายเรือ
กะลาสี
รวมขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
จางเหมา
รวม

หมายเหตุ
- กลุมสํารวจฯ
- กลุมสมุทรศาสตรฯ
- กลุมนิเวศวิทยาฯ
- กลุมผลผลิตฯ

ฝาย
อํานวยการ

กลุม
สารสนเทศ

กลุม
สํารวจฯ

กลุม
สมุทรศาสตรฯ

กลุม
นิเวศวิทยาฯ

กลุม
ผลผลิตฯ

รวม

1
1
3
1
3
1
5
3
4
8
15

1
1
2
1
3

3
2
2
1
3
6

3
2
2
2
3
2
6

4
2
1
1
1
3
1
4
1
5
4
14

4
1
1
2
3
2
7

1
1
3
1
3
1
1
15
7
4
1
1
5
3
1
13
1
18
20
51

หมายถึง กลุมสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
หมายถึง กลุมสมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม
หมายถึง กลุมศึกษาระบบนิเวศวิทยาและสัตวทะเลหายาก
หมายถึง กลุมผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝง

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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สรุปผลการดําเนินงานศูนย์วิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ประจําปีงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2552 ศูนยวิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดรับงบประมาณการ
ดําเนินงาน 2 แผนงาน รวม 3 กิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรมหลัก 1 : สํารวจประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมยอย 1.1: สํารวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1.1 ศึกษาสถานภาพทรัพยากรชายฝงอาวไทยตอนลาง
1.1.1 โครงการสํารวจสัตวทะเลหายากอาวไทยตอนลาง
1.1.2 โครงการสํารวจหญาทะเล
1.2 ศึกษาและประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดลอมบริเวณอาวขนอม
1.2.1 โครงการสํารวจสัตวน้ําบริเวณอาวขนอม
1.2.2 โครงการสํารวจสัตวหนาดิน และแพลงกตอนบริเวณอาวขนอม
1.2.3 โครงการศึกษาชีววิทยาสัตวทะเลหายากอาวขนอม
1.2.4 โครงการศึกษาอัตราการตกตะกอนบริเวณอาวขนอม
1.2.5 โครงการศึกษาการปนเปอนปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําบริเวณอาวขนอม
1.3 ศึกษาความหลากหลายของสัตวหนาดินขนาดใหญในพื้นที่ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.4 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
1.4.1 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเกาะโลซิน
กิจกรรมยอย 1.2 : บริหารจัดการฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2.1 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมชายฝงอาวไทยตอนลาง
1.2.2 โครงการศึกษาบทบาทของชุมชนในการจัดการฐานขอมูลทรัพยากรระดับ
ทองถิ่น
-ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร และชายฝงโดยชุมชนอาวขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมหลัก 2 : เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพสิง่ แวดลอม
กิจกรรมยอย 2.1 : ศึกษาผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศทางทะเล และชายฝงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.2 โครงการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝงพื้นที่การกัดเซาะ จังหวัดสงขลา
กิจกรรมหลัก 3 : พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบ
กิจกรรมยอย 1: ศึกษาและจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝงในทะเลสาบสงขลา
6
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3.1 สํารวจ ติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรสัตวนา้ํ และสิ่งแวดลอมทะเลสาบ
สงขลา และพื้นทีใ่ กลเคียง
3.1.1 โครงการศึกษาสัตวทะเลหนาดิน และแพลงกตอนในทะเลสาบสงขลา
3.1.2 โครงการผันแปรในรอบวัน และรอบปของคุณภาพน้ําจากคลองตางๆที่
ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา
3.1.3 โครงการศึกษาการปนเปอนปโตรเลียมไฮโดรคารบอนบริเวณปาก
ทะเลสาบสงขลา
3.2 สํารวจ ศึกษา และอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
3.3 ศึกษาเพาะขยายพันธุ และฟนฟูประชากรเตากระอานในทะเลสาบสงขลา
3.4 อบรมเผยแพรความรู และจัดนิทรรศการสูชุมชนทองถิ่น
3.4.1 โครงการฝกอบรมเยาวชน “คายวิทยาศาสตรทางทะเล”
3.4.2 โครงการจัดนิทรรศการสูชุมชนทองถิ่น
3.5 ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
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กิจกรรมหลัก 1 : สํารวจประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมย่อย 1.1 : สํารวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.1 ศึกษาสถานภาพทรัพยากรชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
1.2 ศึกษาและประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดล้อม
บริเวณอ่าวขนอม

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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1.1 ศึกษาสถานภาพทรัพยากรชายฝง อาวไทยตอนลาง
1.1 โครงการสํารวจสัตวทะเลหายากอาวไทยตอนลาง
ดําเนินการรวบรวมและเก็บซากสัตวทะเลหายากเกยตื้นในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช - นราธิวาส
และบริเวณทะเลสาบสงขลา จํานวน 9 ครั้ง แบงเปนโลมา และ เตาทะเล ดังนี้
ลําดับ

วันที่

ชนิด

เพศ

ความยาว

บานแหลมคุลา ต.
ผู
1.96 ม.
เกาะใหญ
อ.กระแสสินธุ
ชายหาด
เมีย 88.5*92.5ซม.
อ.สทิงพระ
อาวทองชิง
เมีย
2.47 ม.
ต.ทองเนียน
อ.ขนอม
บานแขวงเภา
เมีย
2.20 ม.
ต.ทองชิง
อ.ขนอม

1.

5 ม.ค.52

โลมาอิรวดี

2.

20 ม.ค.52

เตาตนุ

3.

23 ม.ค.52

โลมาหลัง
โหนก

4.

8 ก.พ.52

โลมาหลัง
โหนก

5.

15 ก.พ.52

โลมาหัว
บาตรหลัง
เรียบ

6.

10 ก.พ.52

เตาตนุ

7.

3 มี.ค.52

โลมาหลัง
โหนก

เมีย

1.93 ม.

8.

27 เม.ย.52

โลมาอิรวดี

เมีย

97 ซม.

9.

15 ส.ค. 52

หัวบาตร
หลังเรียบ

ผู

1.40 ม.

10

สถานที่

ผู

1.14 ม.
52.5*55.5ซม.
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ชายหาด ม.1
อ.สทิงพระ
ม.6 ต.ทาศาลา
อ.ทาศาลา
ม.3 บ.เราะ
ต.สระแกว
อ.สิชล
บ.แหลมหาด
ต.เกาะใหญ อ.
กระแสสินธุ
หาดหนาดาน
อ.ขนอม
จ.นครศรีฯ

พิกัด

สาเหตุการ
ตาย

รหัส

-

-

SKCE62

-

ติดอวน

SKTU11

-

ปวยตาย

SKCE63

-

N 08.39.937
E 99057.299

ติดอวนลอย
SKCE64
ปลา
ปวยตาย

SKCE65

ติดอวน
ไมทราบ
สาเหตุ

N07.33.799'
E100.16.305'

ตัวออนไม
แข็งแรง

N09.17'48.64"
E099.50'14.44"

ไมทราบ
สาเหตุ

SKCE66
SKCE 67

SKCE68
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¾ โลมาหลังโหนก 8 ก.พ.52

¾ โลมาหลังโหนก 23 ม.ค.52

¾ เตาตนุ 20 ม.ค.52

¾ โลมาอิรวดี 5 ม.ค.52

¾ โลมาหลังโหนก 3 มี.ค.52

¾ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ15 ก.พ.52

¾ เตาตนุ 10 ก.พ.52

¾ โลมาอิรวดี 27 เม.ย.52

¾ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 15 ส.ค.52

ภาพที่ 1 ตัวอยางซากสัตวทะเลหายากเกยตืน้ ในพืน้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช - นราธิวาส และบริเวณทะเลสา
สงขลา

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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1.2.2 โครงการสํารวจหญาทะเล
ขอมูลการสํารวจ
ออกสํ า รวจหญ า ทะเลบริ เ วณคลองตากใบ
จ.นราธิวาส ซึ่งมีความยาวคลองตากใบประมาณ 12 กิโลเมตร
วาง Line โดยใชเครื่อง GPS กําหนดเสน Line ประเมินชวง
สํารวจหญาทะเลคลองตากใบ
ระยะ 30 เมตร พบ
หญ า ทะเลในพื้ น ที่
คลองตากใบ 2 ชนิด คือ หญากุยชายเข็ม (Haloduly pininervis)
และหญาชะเงาแคระ (Halophila baccarii) สํารวจพบหญาทะเล
บริเ วณปากคลองหมูบา นปู ลาเจะ มู ด อ อ.ตากใบ จ.นราธิว าส
พิกัด N6 17.319 E102 00.884 - N6 17.478 E102 00.543 เปน
ชนิดหญากุยชายเข็ม (Haloduly pininervis) จํานวน 43 ไร
หญาชะเงาแคระ
เปอรเซ็นตการปกคลุมของหญาทะเล ประมาณ 49 เปอรเซ็นต
และหมูบานศาลาใหมสํารวจพบหญาทะเลชนิดหญากุยชายเข็ม
(Haloduly pininervis) พิกัดN6 17.628 E102 00.475- N6 17.686
E102 00.342 จํานวน 8 ไร ประมาณ 30 เปอรเซ็นต และสํารวจ
พบบริเวณหมูบานหาดยาว พิกัด N6 14.890 E102 04.486 - N6
14.844 E102 04.592 ชนิดหญากุยชายเข็ม (Haloduly pininervis)
และหญาชะเงาแคระ (Halophila
baccarii) เปนประปราย
หญากุยชายเข็ม
ประมาณ 12 ไร เปอรเซ็นตการปกคลุมของหญาทะเล ประมาณ
32 เปอรเซ็นต คุณภาพน้ําอยูในระดับ ความเค็ม 23-30 ppt ความลึก 50-60 ซม. ความโปรงใส 45-60 ซม.
pH 7-8.5 อุณหภูมิ 31.6-33.6 องศาเซนเซียส
สํารวจหญาทะเลบริเวณอาวมะนาว อ.เมือง
จ.นราธิวาส มีความยาวคลองอาวมะนาว 1.4 กิโลเมตร พบหญา
ทะเลเป น หย อ มๆชนิ ด เดี ย ว คื อ หญ า กุ ย ช า ยเข็ ม (Haloduly
pininervis) ในพิกัด N6 26.429 E101 50.002–N6 26.129 E101
50.429 วาง Line โดยใชเครื่อง GPS กําหนดเสน Line
สํารวจแหลงหญาทะเลในอาวมะนาว
12
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ประเมินชวงระยะ 30 เมตร ตามความยาวของลําคลอง
พื้นที่ประมาณ 62 ไร เปอรเซ็นตการปกคลุมของหญา
ทะเล ประมาณ 45 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมด คุณภาพ
น้ํา ความเค็ม 20-26 ppt ความลึก 50-80 ซม. ความ
โปรงใส 45-80 ซม.pH 7 อุณหภูมิ 30.2-31.1 องศาเซน
เซียส
หญากุยชายเข็มที่พบในอาวมะนาว
สํารวจหญาทะเลหาดชลาลัย อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
ความยาวคลอง ประมาณ 1.3 กิโลเมตร จากการสํารวจพบหญาทะเลชนิดเดียว คือหญากุยชายเข็ม ( Haloduly
pininervis) ในพิกัด N6 51.695 E101 30.59 - N6 51.888 E101 30.170 พบหญาทะเลลักษณะเปน หยอม
เล็กๆ ประมาณ 20 ไร เปอรเซ็นตการปกคลุมของหญาทะเล ประมาณ 25 เปอรเซ็นต คุณภาพน้ําอยูใน
ระดับ ความเค็ม 14 ppt ความลึก 40 ซม. ความโปรงใส 40 ซม. pH 7 อุณหภูมิ 32.7 องศาเซลเซียส
สํ า รวจหญ า ทะเลอ า วป ต ตานี กํ า หนดสถานี 6
สถานี ตามหมูบานรอบอาวปตตานี พิกัด N6 52.502 E101
19.646 , N6 52.788 E101 20.085, N6 54.463 E101 19.855,
N6 55.551 E101 19.082 , N6 55.555 E101 18.042 , N6
56.397 E101 17.149 วาง Line โดยใชเครื่อง GPS กําหนด
เสน Line ประเมินชวงระยะ 30 เมตร โดยใชเจาหนาที่ดําน้ํา
งมเพื่อประเมินชนิดหญาทะเล จํานวน 3 คน พบหญาทะเล
2 ชนิด หญาใบมะกรูด ( Halophila Ovalis ) และหญาชะ

หญาใบมะกรูด (Halophila Ovalis)

เจาหนาที่ลงสํารวจหญาทะเล
อาวปตตานี
เงาแคระ( Halophila baccarii ) ในพื้นที่ ประมาณ 687 ไร
พบชนิดหญาทะเลบริเวณหมูบานตะโละสะมิแล ในพิกัด N6
55.527 E101 19.079 - N6 55.340 E101 19.147 เปนชนิด
หญาใบมะกรูด ( Halophila Ovalis ) เปอรเซ็นตการปกคลุม
ของหญาทะเล ประมาณ 65 เปอรเซ็นต พบหญาใบมะกรูด (
Halophila Ovalis ) หนาแนนและมีความสมบูรณของลําตน
และใบ และพบหญาชะเงาแคระ ( Halophila baccarii ) อยู
ประปราย คุณภาพน้ําอยูในระดับ ความเค็ม 27 ppt ความลึก
35 ซม. ความโปรงใส 5 ซม. pH 7 อุณหภูมิ 28.2 องศาเซน
เซียส
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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เจาหนาที่ลงสํารวจ

เจาหนาทีเ่ ตรียมสํารวจ
หญาทะเล

สภาพน้ําในแหลงหญาทะเล
ขุน

14

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

วาง Line โดยกําหนดดวย
เครื่อง GPS

สภาพตะกอนปกคลุมหญา
ทะเล

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552

Annual report 2009

1.2 ศึกษาและประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดลอมบริเวณอาวขนอม
1.2.1 โครงการสํารวจสัตวนา้ํ บริเวณอาวขนอม
1. การสํารวจชนิด ความหลากหลายและการแพรกระจายหอยในอาวขนอม
สัตวจําพวกหอย (Molluska) เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญมากในระบบนิเวศทาง
ทะเล เปนสัตวที่มีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้หอยยังมีความสําคัญตอ
ระบบห ว งโซ อ าหารที่ มี ค วามสมดุ ล ต อ ระบบนิ เ วศทางทะเลได อ ย า งเหมาะสม และยั ง เป น สั ต ว น้ํ า ที่ มี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจอีกดวย
อาวขนอมจัดเปนแหลงที่มีสภาพทางระบบนิเวศทางทะเลที่มีความหลากหลายและสมบูรณเปนอยาง
ยิ่ง นอกจากนี้อาวขนอมยังมีพื้นที่อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติอาวขนอม-หมูเกาะทะเลใต ซึ่งบริเวณ
ดังกลาวมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลสูง
ดังนั้นการศึกษา ชนิด ความหลากหลายและการแพรกระจายของหอยบริเวณอาวขนอมจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง เพื่อนําผลที่ไดใชประกอบการประเมินสภาวะทางทรัพยากรและหาแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรหอยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
หอยที่พบในอาวขนอม จ. นครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมตัวอยางเปนเวลา 4 เดือน คือ เดือน
ธันวาคม 2551 เดือนมีนาคม 2552 เดือนมิถุนายน 2552 และเดือนกันยายน 2552 พบวาประกอบดวยหอย
ทั้งหมด 37 วงศ 60 สกุล 73 ชนิด เปนหอยฝาเดียวจํานวน 25 วงศ 37 สกุล 56 ชนิด หอยสองฝาจํานวน 12
วงศ 21 สกุล 17 ชนิด และจากการสํารวจพบความชุกชุมของหอยทะเลเฉลี่ย 11.89 ตัว/ ตร.ม
หอยที่เปนชนิดเดนและมีการแพรกระจายในอาวขนอม ซึ่งแบงออกเปนระบบนิเวศตาง ๆ คือ
ระบบนิเวศหญาทะเล ไดแก Nerita undata , Nassarius livescens , Cerithidae cigulata ,
Planaxia sulcstus , Anadara ganara และ Gafrarium tumidum
ระบบนิเวศหาดหิน ไดแก Planaxis sulcatus , Monodonta labio , Morula musiva ,
Nodilitorina trochides , Littoraria cf. strigata และ Saccostrea cucullata
ระบบนิเวศหาดเลน ไดแก Clithon oualaniensis , Cerithidae cingulata , Cerithidae obtuse
และ Geloina erosa
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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เขตกอสราง/หินทิ้ง ไดแก Planaxis sulcatus , Monodonta labio , Morula musiva ,
Nodilitorina trochides และ Saccostrea cucullata
ระบบนิเวศปาชายเลน ไดแก Assiminea brevicula , Neritina
aurisfelis , Geloina erosa และ Cassidula mustelina

violacea , Cassidula

ระบบนิเวศหาดทราย ไดแก Umbonium vistiarium และ Donax faba

หอยหอมเล็ก
Cyclophorus volvulus

หอยมะระ
Molura granulate

หอยครองแครง
Planaxis sulcatus

หอยทะนานลายคลื่น
Nerita undulate

หอยตาไก
Natica didyma

หอยราก/หอยปากเปด
Lingula unguis

หอยแครงลิง
Gafrarium tumidum

หอยขวานหมู/หอยหมู
Anomalocadia squamosa

หอยหลอด/หอยใบมีดโกน
Solen sp.

ภาพที่ 2 ตัวอยางหอยทะเลในพื้นที่อาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
16
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ภาพที่ 3 การสํารวจเก็บตัวอยางหอยบริเวณชายฝง อาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. การสํารวจชนิด ความหลากหลายการแพรกระจายของปูในอาวขนอม
ปูเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีรยางคเปนขอปลองและมีขา 10 ขา ที่ถือวามีความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สุดในกลุมเดคาโพดา (dacapoda) มีการประมาณวาบนโลกนาจะมีปูไมต่ํากวา 12,500 ชนิด ซึ่ง
เทากับ 1 ใน 5 ของสัตวทะเลในกลุมครัสเตเชีย (crustacean) ที่ถือวาเปนกลุมสัตวทะเลกลุมหนึ่งที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด มนุษยไดนําความหลากหลายทางชีวภาพของปูมาใชประโยชนหลากหลาย
ดานที่สําคัญที่สุดคือ อาหาร ประมง เพาะเลี้ยง และอุตสาหกรรม ปูเปนสัตวที่สามารถดํารงชีวิตไดในที่อยู
อาศัยทุกแหงในทองทะเล ไมวาจะเปนแนว ปะการัง เขตน้ําขึ้นน้ําลงที่มีที่อยูอาศัยเปนหาดหิน หาดทราย ปา
ชายเลน และแนวหญาทะเล ไปจนถึงทะเลลึกลวนแตสามารถพบปูได
ปูเปนสัตวน้ําที่คนไทยใชเปนอาหารมาเปนเวลาชานาน ในขณะที่ปูเพียงไมกี่ชนิดที่ถูกนํามาใช
เปนอาหารและใชในอุตสาหกรรมแชแข็งและกระปองเพื่อการสงออก ซึ่งสวนใหญจะเปนปูในวงศปอรตูนิดี
(Family Portunity) ไดแก ปูมา (Portunus pelagicus) ปูทะเล (Scylla serata) และปูในวงศแกรบซิดี
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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(Family Grapsidae) ไดแกปูแสม (Sesarma mederi, Sesarma vesicolor) ดวยเหตุนี้ประชาชนจึงสนใจและ
รูจักเฉพาะปูเหลานี้ แทจริงยังมีปูทะเลชนิดอื่นๆอีกเปนจํานวนมากที่นาสนใจ
อาวขนอม ตั้งอยูในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราชเปนพื้นที่ๆมีความหลากหลายของระบบนิเวศ
และยั ง มี พื้ น ที่ บ างส ว นติ ด อยู ใ นเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ห าดขนอมหมู เ กาะทะเลใต ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ๆ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพสูงแหงหนึ่ง
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความหลากหลายของชนิดปู รวมถึงความชุกชุม การแพรกระจาย
บริเวณพื้นที่ชายฝงของอาวขนอม พรอมทั้งระบบอนุกรมวิธานเนื่องจากการสํารวจปูในประเทศไทยยังมี
นอยและเพื่อเอื้อประโยชนในการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดของปูบริเวณชายฝง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาชนิด และการแพรกระจายของปู ในระบบนิเวศตางๆ บริเวณชายฝง อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
3. เพื่อใหรูถึงสถานภาพและแนวโนมความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝง อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
วิธีการดําเนินงาน
1. การกําหนดสถานีเก็บตัวอยาง
อําเภอขนอม อยูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มีชายฝงทะเลติดกับอาวไทย และดวยลักษณะชายฝง
ที่ประกอบไปดวยระบบนิเวศที่หลากหลายทําใหอําเภอขนอมเปนพื้นที่ๆมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชนิดสัตวน้ําสูง การเก็บตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จะทําการเก็บตัวอยางปูตามระบบนิเวศตางๆ จํานวน 7
ระบบนิเวศ ดังนี้ ระบบนิเวศหาดทราย, ระบบนิเวศหาดเลน, ระบบนิเวศหาดหิน, ระบบนิเวศปาชายเลน,
ระบบนิเวศหญาทะเล, ระบบนิเวศปะการัง และ ระบบนิเวศทะเลเปด และไดทําการแบงสถานีเก็บตัวอยาง
ออกเปน 8 สถานี คือ 1.แนวหญาทะเลเกาะทาไร 2.กองปะการังเกาะทาไร 3.แหลมประทับ 4.อาวทราย (เลน
ปนทราย) 5.ทาเรือเฟอรีเกา 6.ปาชายเลนคลองขนอม 7.หาดในเพลา และ 8.พื้นที่บริเวณนอกชายฝงในเขต
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 1 พิกดั สถานีเก็บตัวอยางปูบริเวณชายฝง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
รหัสสถานี
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8

สถานีเก็บตัวอยาง
กองปะการังเกาะทาไร
แนวหญาทะเลเกาะทาไร
แหลมประทับ
อาวทราย
ทาเรือเฟอรีเกา
ปาชายเลนคลองขนอม
หาดในเพลา
นอกชายฝง

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
X
585942.29878978
585757.57215995
588487.78911414
587777.45926227
592801.10120834
593709.29144977
596135.45538942
595244.49900000

Y
1030676.33287291
1030431.05840029
1029731.31169884
1028650.15290259
1026171.52633744
1018993.23343679
1015733.55597407
1026009.78300000

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอยางบริเวณชายฝง อาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ผลการดําเนินงาน
จากการสํารวจพบปูทั้งหมด 8 วงค 20 สกุล 34 ชนิด วงค Portunidae มีจํานวนชนิดมากที่สุด 12
ชนิด วงค Grapsidae พบ 8 ชนิด วงค Ocypodidae พบ 4 ชนิด วงค Menippidae พบ 3 ชนิด วงค Calappidae
พบ 2 ชนิด วงค Eriphiidae พบ 2 ชนิด วงค Xanthidae พบ 2 ชนิด และวงค Dorippidae พบ 1 ชนิด ปูที่พบ
เปนชนิดเดนและพบมีการแพรกระจายเกือบทุกสถานี ไดแก ปูหินกามฟา Thalamita crenata และปูใบ
Menippe hardwickii ซึ่งเปนปูที่พบไดทั่วไปตามชายฝงของ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช สวนปูที่พบ
แพร ก ระจายตามระบบนิ เ วศต า งๆได แ ก ระบบนิ เ วศปะการั ง พบปู 5 ชนิ ด คือ ปู หิน ขาลาย Charybdis
annulata, ปูหิน C. hellerii, ปูหินกามฟา T. crenata, ปูใบ M. hardwickii และปูใบหลังเตา Atergatis
integerrimus ระบบนิเวศหาดหินพบปู 10 ชนิด ชนิดเดนไดแก ปูหินกามฟา T. crenata, ปูใบ M. hardwickii,
และปูใบ M. rumphii ระบบนิเวศหาดเลนพบปู 8 ชนิด ชนิดเดนไดแก ปูทะเล Scylla serrata, ปูแสมกามยาว
Metaplax dentipes และปูแสมกามยาว M. elegans ระบบนิเวศหาดทรายพบปู 4 ชนิดคือ ปูหนุมาน Matuta
victor, ปูหนุมานลายดอก M. planipes ปูลม Ocypode ceratophthalmus และ ปูลม O. cordimanus ระบบ
นิเวศหญาทะเลพบปู 9 ชนิดๆเดนไดแก ปูมา Portunus pelagicus, ปูหินกามฟา T. crenata, และ ปูทะเล
S. serrataระบบนิเวศปาชายเลนพบปู 12 ชนิดๆเดนไดแก ปูแสมกามมวง Episesarma mederi, ปูแสมกาม
แดง Perisesarma eumolpe และ ปูแสม P. indiarum และระบบนิเวศพื้นทะเลนอกชายฝงพบปู 7 ชนิด ชนิด
เดนไดแก ปูกะตอย C. affinis, ปูกะตอย C. anisodon และปูดาว P. sanguinolentus

ปูใบหลังเตา
Atergatis integerrimus

ปูหนุมาน
Matuta planipes

ปูกะตอย
Charybdis affinis

ปูแสมกามมวง
Episesarma mederi

ปูแสมกามยาว
Metaplax elegans

4

ปูหินขาลาย
Charybdis annulata
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ปูลม
Ocypode ceratophthalmus

ปูใบ
Menippe rumphii

ภาพที่ 5 ตัวอยางปูที่สํารวจพบบริเวณชายฝง อาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพการปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 6 การเก็บตัวอยางปูบริเวณชายฝง อาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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3. สํารวจชนิดและปริมาณสัตวน้ําบริเวณชายฝงทะเล อําเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช
อ า วขนอมบริ เ วณที่ ทํ า การ
สํารวจขอมูลเริ่มตั้งแตชายฝงทะเลบริเวณเขต
อํ า เภอขนอมที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ อํ า เภอสิ ช ล
ครอบคลุมตลอดแนวชายฝงจนถึงรอยตอกับ
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ระบบ
นิ เ วศในบริเ วณนี้มีค วามหลากหลายและมี
หลายรู ป แบบ ไมว า จะเป น หาดทราย หาด
โคลนปนทราย และปาชายเลน และตลอด
แนวชายฝงมีกิจกรรมการใชประโยชนพื้นที่
หลายรูปแบบเชนเดียวกัน ไมวาจะเปน รีสอรท แหลงทองเที่ยว หรือชุมชนประมง การสํารวจสัตวน้ําบริเวณ
ชายฝงอาวขนอม เปนการศึกษาเพื่อสํารวจความหลากหลายและความอุดมสมบูรณของชายฝงในบริเวณนี้
ออกสํารวจรวบรวมตัวอยางสัตวน้ําบริเวณชายฝงอําเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในเดือน
กรกฎาคม จํานวน 4 สถานี ไดแก อาวเตล็ด อาวแขวงเภา หาดหนาดาน และหาดในเพลา โดยใชเครื่องมือ
อวนทับตลิ่ง พรอมทั้งเก็บขอมูลปจจัยสภาวะสิ่งแวดลอมที่สําคัญบางประการ ไดแก ความลึก อุณหภูมิน้ํา
ความเค็ม ความโปรงแสง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา และคาความเปนกรด-ดาง พบวาสถานีอาวเตล็ด มี
สัตวน้ําหลากหลายที่สุด คือพบสัตวน้ําจํานวน 75 ชนิด สัตวน้ําที่สํารวจพบมาก (เปอรเซ็นตโดยจํานวนตัว)
ไดแก ปลาแปน Leiognathus spendens 49.4% ปลาแปน Secutor insidiator 12.0% ปลาแปน L. brevirostris
11.4% กุงขาว Metapenaeus lysianassa 5.0%ปลาบูจุดเขียว Acentrogobius caninus 3.8% เปนตน สถานีอาว
แขวงเภา มีสัตวน้ําหลากหลายรองลงมา คือพบสัตวน้ําจํานวน 53 ชนิด สัตวน้ําที่สํารวจพบมากไดแก ปลา
เห็ดโคน Sillago sihama 67.8% ปลาแปน S. insidiator 12.3% ปลาแปน L. brevirostris 5.0% ปลาหมูสี
Lethrinus lenjan 2.2% ปลากะตักควาย Stolephorus indicus 2.0% เปนตน สถานีหาดคอเขา พบสัตวน้ํา
จํานวน 33 ชนิด สัตวน้ําที่สํารวจพบมากไดแก ปลาเห็ดโคน Sillago sihama 67.3% ปลาดอกหมากกระโดง
ยาว Gerres filamentosus 11.3% ปลาแปน Secutor insidiator 4.9% ปลาแปน Leiognathus brevirostris 3.4%
ปลากดขี้ลิง Arius sagor 1.9% กุงแชบวย 1.2% เปนตน สถานีหาดในเพลา พบสัตวน้ําจํานวน 32 ชนิด สัตว
น้ําที่สํารวจพบมาก ไดแก ปลาดอกหมาก G. oyena 31.2% ปลาดอกหมากกระโดงยาว G. filamentosus
30.0% ปลาเห็ดโคน Sillago sihama 21.8% ปลาแปน Secutor insidiator 9.8% เปนตน
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ตารางที่ 2 พิกดั สถานีเก็บตัวอยางสัตวน้ําบริเวณชายฝง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
รหัสสถานี
ST1
ST2
ST3
ST4

สถานีเก็บตัวอยาง
อาวเตล็ด
อาวแขวงเภา
หาดคอเขา
หาดในเพลา

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
X
586027.33304728
592521.15457884
596254.63958312
596209.57733405

Y
1029381.41563086
1026338.68488842
1017512.43879728
1010631.37661183

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางสัตวนา้ํ และภาพการปฏิบัติงาน ป 2552
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ปลาหมูสีแกมแดง

ปลาดอกหมากกระโดงยาว

ปลากดขี้ลิง

ปลาเห็ดโคน

ภาพที่ 8 ตัวอยางสัตวน้ําที่สํารวจไดบริเวณอาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.2.2 โครงการสํารวจสัตวหนาดิน และแพลงกตอนบริเวณอาวขนอม
1. ศึกษาและประเมินสถานภาพแพลงกตอนและสัตวหนาดินบริเวณอาวขนอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดิน
บริเวณอาวขนอม
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับแพลงกตอน และสัตวหนาดินบริเวณอาวขนอม
วิธีการดําเนินงาน
กําหนดสถานีเก็บตัวอยางแพลงกตอน สัตวหนาดินและคุณภาพน้ําจํานวน 8 สถานี เก็บตัวอยางทุกๆ
3 เดือน (4 ครั้ง) รวมสถานีเปาหมาย 32 สถานี เก็บแพลงกตอนโดยตักน้ําปริมาตร 20 ลิตร ผานถุงกรองขนาด
ชองตา 20 ไมครอน และดองตัว อยา งดว ยฟอรม าลีน ความเขม ขน 4 เปอรเซ็นต นํามาวิเคราะหชนิดและ
ปริมาณ เก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใช เครื่องตักดินแบบ Ekman grab (พื้นที่ 0.04 ตารางเมตร) จํานวน 3 ซ้ํา
ตอจุดเก็บตัวอยาง และนํามารอนผานตะแกรงรอนดิน (Sieve) และเก็บรักษาตัวอยางไวในขวดเก็บตัวอยาง
ซึ่งบรรจุฟอรมาลิน10% เก็บตัวอยางน้ํา เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีทุกครั้งในสถานีที่ศึกษา โดย
24
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วัดความลึกน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม พีเอช ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ไนไตรท ไนเตรท และออรโธฟอสเฟต
และเก็บตัวอยางตะกอนดินนํามาวิเคราะหคุณสมบัติและองคประกอบ ไดแก ขนาดอนุภาคเม็ดดิน (particle size)
และ ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter)
พื้นที่ดําเนินการศึกษา : บริเวณอาวขนอม
สถานีเก็บตัวอยาง
1. เขาพลายดํา
2. อาวทองหยี
3. หนาลีลารีสอรท
4. หนาโรงโมหิน
5. หนาโรงไฟฟาขนอม
6. อาวทองเนียน
7. แหลมประทับ
8. อาวเตล็ด

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอยางแพลงกตอน สัตวหนาดิน และคุณภาพน้ําอาวขนอม
ตารางที่ 3 พิกดั เก็บตัวอยางในแตละสถานี
รหัสสถานี
KN1
KN2
KN3
KN4
KN5
KN6
KN7
KN8

สถานีเก็บตัวอยาง
เขาพลายดํา
ทองหยี
ลีลารีสอรท
โรงโมหิน
โรงไฟฟา
ทองเนียน
แหลมประทับ
อาวเตล็ด

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
X
586747
590117
596453
595121
596411
596159
596820
599031

Y
1029929
1028771
1013944
1021671
1017696
1012118
1009114
1007222

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ผลการดําเนินงาน
เก็บตัวอยางแพลงกตอน และสัตวหนาดิน ครบตามแผนงาน จํานวน 4 ครั้ง รวมสถานีเปาหมาย 32
สถานี
แพลงกตอน
พบแพลงกตอนพืช 40 สกุล 40 ชนิด ปริมาณรวมของแพลงกตอนพืช มีคาเทากับ 732,955 เซลลตอ
ลิตร จัดอยูใน Class Cyanophyceae 1 สกุล 1 ชนิด (791 เซลลตอลิตร, 0.27%) Class Chlorophyceae 6 สกุล 6
ชนิด (183 เซลลตอลิตร, 0.06 %) Class Bacillariophyceae 29 สกุล 29 ชนิด (268,762 เซลลตอลิตร, 90.60%
ClassDinophyceae 3 สกุล 3 ชนิด (26,414 เซลลตอลิตร, 8.90%) และ Class Dictyochophyceae 1 สกุล 1
ชนิด (498 เซลลตอลิตร,0.17%) แพลงกตอนพืชที่พบมากสุดอยูใน Class Bacillariophyceae (กลุมไดอะตอม)
เนื่องจากประกอบดวยไดอะตอมทะเลเปนกลุมเดน พบการแพรกระจายทั้งชนิด และปริมาณสูงตลอดทั้งป
Class Bacillariophyceae
90.60%

ภาพที่ 10 คาเฉลี่ยปริมาณสัดสวน (%) ของ
แพลงกตอนพืชในแตละดิวิชัน

Class Dictyochophyceae
0.17%

0.06%
Class Chlorophyceae
Division Cyanophyta

8.90%
Class Dinophyceae
0.27%
Class Cyanophyceae

Division Chlorophyta

Division Chromophyta

สวนแพลงกตอนสัตวพบ 6 สกุล 6
ชนิด ปริมาณรวม 9,524 ตัวตอลิตร จัดอยูใน
Phylum Protozoa 3 สกุล 3 ชนิด (945 ตัวตอ
ลิตร คิดเปนรอยละ 9.77) Phylum Rotifera 2
สกุล 2 ชนิด (27 ตัวตอลิตร, 0.28%) Phylum
Annelida 1 class (225 ตัวตอลิตร, 2.33%)
Phylum Arthropoda ไมสามารถจําแนกชนิดได
4 order (8,090 ตัวตอลิตร, 83.62%) Phylum
ภาพที่ 11 คาเฉลี่ยปริมาณสัดสวน (%) ของแพลงกตอน
Mollusca 1 class (14 ตัวตอลิตร ,0.12%) และ
สัตวในแตละไฟลัม
Phylum Chordata 1 สกุล 1 ชนิด (377 ตัวตอ
ลิตร, 3.86%) จากการศึกษาในครั้งนี้พบแพลงกตอนสัตว Phylum Arthropoda มากที่สุด โดยเฉพาะในกลุม
โคพีพอด รองลงมาเปน Phylum Protozoa, Chordata, Annelida, Rotifera และMollusca
0.14%

3.86%

9.77%

0.28%

2.33%

83.62%
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บริ เ วณที่ พ บปริ มาณรวมของแพลงก
ตอนพืชมากที่สุดคือ อาวทองหยี (56,939 เซลล
ตอลิตร) รองลงมาคือ เขาพลายดํา (43,442 เซลล
ต อลิ ตร) และหน าโรงโม หิ น (42,843 เซลล ต อ
ลิตร) สวนบริเวณที่มีปริมาณรวมแพลงกตอนพืช
นอยสุดคือ แหลมประทับ (25,093 เซลลตอลิตร)
(ภาพที่ 12) และบริ เวณที่มี ปริมาณรวมแพลงก
ตอนสั ตว มากที่ สุ ด คื อ บริ เวณอ าวท องเนี ยน
(1,787 ตัวตอลิตร)
รองลงมาคือ อาวทองหยี (1,598 ตัวตอ
ลิ ตร) และหน าโรงไฟฟ าขนอม (1,500 ตั วต อ
ลิ ตร) ส วนบริ เวณที่ มี ปริ มาณรวมของแพลงก
ตอนสัตวนอยที่สุดคือ แหลมประทับ (665 ตัวตอ
ลิตร) (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 ปริมาณรวม (ตัวตอลิตร) ของแพลงกตอน
สัตวแตละสถานี
สัตวหนาดิน
พบสัตวหนาดิน 7 กลุม คือ ไสเดือนทะเล, แอมฟพอด, คูมาเซีย, ปู, ปลา, หอย และ ตัวออนแมลง
โดยกลุมสัตวหนาดินที่มีความชุกชุมเฉลี่ยมากสุด คือ ไสเดือนทะเล (2,365 ตัว/ม2, 70%) รองลงมาคือ แอมฟ
พอด (2,559 ตัว/ม2, 28%) ตัวออนแมลง (41 ตัว/ม2,1% ) และ ปู (17 ตัว/ม2 ,1%) (ภาพที่ 14) พบความชุกชุม
รวมของสัตวหนาดินที่สถานีที่ 1 (บริเวณแหลมเขาพรายดํา) สูงที่สุด (12,469 ตัว/ม2) สัตวหนาดินกลุมเดน
คือ แอมฟพอด (6,369 ตัว/ม2) ไสเดือนทะเล (6,028 ตัว/ม2) และ ปู (56ตัว/ม2) สถานีที่พบความชุกชุมรองลงมา
คือ สถานีที่ 7 (บริเวณแหลมประทับ) (3,233ตัว/ม2) สัตวหนาดินกลุมเดน คือ ไสเดือนทะเล (3,125 ตัว/ม2)
แอมฟพอด (67 ตัว/ม2) และ ตัวออนแมลงน้ํา (42 ตัว/ม2) สําหรับสถานีอื่น ๆ พบความปริมาณความชุกชุมของ
กลุมสัตวหนาดินมีคาอยูในชวง (1,036 - 2,678 ตัว/ม2) (ภาพที่ 15)

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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Insect lavae,
Crab, 1%
1%

Amphipod,
28%
Polychaete

Polychaete,
70%
Amphipod

Crab

ภาพที่ 14 คาเฉลี่ยปริมาณสัดสวน (%)
ของสัตวหนาดินแตละกลุม

Insect lavae

ภาพที่ 15 ปริมาณสัตวหนาดินรวม (ตัว/ม2)
ของแตละกลุม ที่พบแตละสถานี

ตะกอนดิน และคุณภาพน้ําบริเวณอาวขนอม
ผลการวิ เ คราะห ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ พ บว า มี ค า 0.2-1.2 เปอร เ ซ็ น ต โดยพบค า เฉลี่ ย ปริ ม าณ
อินทรียวัตถุต่ําสุดบริเวณเขาพลายดํา มีคาอยูในชวง 0.04-0.4 เปอรเซ็นต (เฉลี่ย 0.1 เปอรเซ็นต) และมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดบริเวณลีลารีสอรท มีคาอยูในชวง 0.04-4.02 เปอรเซ็นต (เฉลี่ย1.2 เปอรเซ็นต) (ภาพที่ 16)
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ภาพที่ 16 ปริมาณอินทรียวัตถุในพื้นที่ บริเวณแตละสถานี
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ลักษณะตะกอนดินบริเวณจุดเก็บตัวอยางในทุกสถานีมีลักษณะเนื้อดินหยาบ (Coarse Textur Soils)
มีเนื้อดินทราย 3 แบบ คือ ดินทราย (Sand ) พบในบริเวณเขาพลายดํา โรงโมหิน โรงไฟฟาขนอม และ แหลม
ประทับ ลักษณะเนื้อดินรวนปนทราย (Sandy Loam) พบในบริเวณอาวทองหยี และลีลารีสอรท และเนื้อดิน
ทรายรวน (Loamy Sand) พบในบริเวณเขาพลายดํา และบริเวณอาวเตล็ด (ภาพที่ 17)
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ภาพที่ 17 เปอรเซ็นตของ Sand, Silt, Clay แตละสถานี
อุณหภูมิน้ํา
อุณหภูมิน้ําในแตสถานี มีคาอยูในชวง 29.0-31.4 องศาเซลเซียส สถานีที่ 4 (หนาโรงโมหิน) มีคา
ต่ําสุดเทากับ 29.0 องศาเซลเซียส และสถานีที่ 2 (อาวทองหยี) มีคาสูงสุดเทากับ 31.4 องศาเซลเซียส
ความเปนกรด-ดางของน้ํา
ความเปนกรด-ดางในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 7.2-7.8 สถานีที่ 7 (แหลมประทับ) มีคาต่ําสุด
เทากับ 7.2 และสถานีที่ 2 (อาวทองหยี) มีคาสูงสุดเทากับ 7.8
คาความโปรงใส
ความโปรงใสแตละสถานี มีคาอยูในชวง 38.50-98.33 เซนติเมตร สถานีที่ 8 (อาวเตล็ด) มีคาต่ําสุด
เทากับ 38.50 เซนติเมตร และสถานีที่ 1 (เขาพลายดํา) มีคาสูงสุดเทากับ 98.33 เซนติเมตร
ความลึก
ความลึกในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 1.88-4.77 เมตร สถานีที่ 8 (อาวเตล็ด) คาต่ําสุดเทากับ 1.88
เมตร และสถานีที่ 3 (หนาลีลารีสอรท) มีคาสูงสุดเทากับ 4.77 เมตร
ความเค็ม
ความเค็มในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 26.0-29.7 psu สถานีที่ 7 (แหลมประทับ) มีคาต่ําสุดเทากับ
26.0 psu สถานีที่ 1 (เขาพลายดํา) มีคาสูงสุดเทากับ 29.7 psu
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา มีคาอยูในชวง 2.54-4.36 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 2 (อาวทองหยี) มีคา
ต่ําสุดเทากับ 2.54 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 8 (อาวเตล็ด) มีคาสูงสุดเทากับ 4.36 มิลลิกรัมตอลิตร
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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คาออรโธฟอสเฟต
คาออรโธฟอสเฟตในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0.005-0.030 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 4 (หนาโรง
โมหิน) มีคาต่ําสุดเทากับ 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 8 (อาวเตล็ด) มีคาสูงสุดเทากับ 0.030 มิลลิกรัมตอ
ลิตร
คาไนไตรท
คาไนไตรทในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0.002-0.013 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 2 (อาวทองหยี) มี
คาต่ําสุดเทากับ 0.002 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 5 (หนาโรงไฟฟาขนอม) มีคาสูงสุดเทากับ 0.013 มิลลิกรัม
ตอลิตร
คาไนเตรท
คาไนเตรทในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0.013-0.034 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 6 (อาวทองเนียน) มี
คาต่ําสุดเทากับ 0.013 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 2 (อาวทองหยี) มีคาสูงสุดเทากับ 0.034 มิลลิกรัมตอลิตร

ภาพที่ 18 ตัวอยางสัตวหนาดินที่พบและภาพการปฏิบัติงานในบริเวณอาวขนอม
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1.2.3 โครงการศึกษาชีววิทยาสัตวทะเลหายากอาวขนอม
ไดจัดชุดวิ่งเรือสํารวจโลมาอาวขนอม ทําการถายรูปเพื่อทํา Photo ID การวิ่งเรือสํารวจพบ
โลมา ที่พิกัด N9 18.997 E99 47.219 จํานวน 4 ตัว สีชมพู 3 ตัว สีเทาดํา 1 ตัว และพิกัด N9 19.012 E99
47.96 สีเทาดําจํานวน 1 ตัว
ภาพการปฏิบัติงาน

โลมาวายน้ําอยูขางเรือ

โลมากําลังลอมจับปลา

โลมาสีชมพูขึ้นโชวสวน
หัวเหนือผิวน้ํา

จับกลุมบริเวณขางเรือ

เรือนักทองเทีย่ วชมโลมา

นักทองเที่ยวตางชาติหยุด
เรือชมโลมา

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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1.2.4 โครงการศึกษาอัตราการตกตะกอนบริเวณอาวขนอม
อาวเตล็ดเปนอาวขนาดเล็ก ตั้งอยู
ที่ ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ตามแนวชายฝ ง ทะเลของอ า วมี ร ะบบนิ เ วศ
หนึ่งที่มีคุณคามหาศาล นั่นคือ “ระบบนิเวศ
หญาทะเล” ซึ่งเปนแหลงหญาทะเล มีพื้นที่ 75
ไร แนวหญาทะเลเปนบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล
มีความอุดมสมบูรณของสิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิต
อยูรวมกันสูงดังนั้นแนวหญาทะเลจึงเหมาะแก
การเจริ ญเติ บ โตของพื ชและสั ตว น านาชนิ ด
และมีความสําคัญตอระบบนิเวศชายฝง
ปจจุบัน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ใน จ.นครศรีธรรมราช มีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากรทางทะเลที่
อุดมสมบูรณสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี โดยมีอาณาเขตทิศเหนือจดพื้นที่ อ.ดอนสัก
และ อ.สมุย จ.สุราษฎรธานี ทิศใตจด อ.สิชล จ.สุราษฎรธานี ทิศตะวันออกจดอาวไทย และทิศตะวันตกจด
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร ธานี รวมทั้ง ในพื้ น ที่ของอาวเตล็ด มีการกอสร างท า เที ยบเรือ หา งจากเกาะทา ไร
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยอยูฝงตรงขามกับอาว (ปจจุบันไดหยุดทําการสรางแลว) การพัฒนาเหลานี้ทําให
คุณภาพน้ําและตะกอนดินในธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และเนื่องจากการกอสรางทาเทียบเรือใน
อาวดังกลาว อาจมีการฟุงกระจายของตะกอนในน้ําไปยังบริเวณแหลงหญาทะเล จากการถมที่เพื่อสรางทา
เทียบเรืออาจเกิดการทับถมของตะกอนมากขึ้น สงผลใหเกิดตะกอนแขวนลอยฟุงกระจายมากขึ้นและอัตรา
การตกตะกอนเร็วกวาในธรรมชาติ เนื่องจากตะกอนที่ตกเร็วขึ้นอาจเปนตะกอนที่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดจาก
ชายฝง อยางการสรางทาเทียบเรือ ซึ่งตะกอนที่ตกลงพื้น
ทองน้ําเหลานี้ ทั้งที่เปนอินทรียสารและอนินทรียสาร
จะไปบดบังการสองผานของแสงที่ใชในการสังเคราะห
แสงของของผูผลิตในแหลงน้ํา (Han, 1997 อางถึงใน
Batholomew, 2002) จึงเปนที่นาสนใจตอการศึกษาถึง
อั ต ราการตกตะกอนของสารแขวนลอยในน้ํ า ว า มี
ปริ ม าณที่ ส ง ผลกระทบต อ ผลผลิ ต เบื้ อ งต น และแหล ง
หญาทะเลหรือไมและเพื่อใชเปรียบเทียบกับบริเวณใน
อา วขางเคี ย งที่ไ ม ไดรับผลกระทบจากการกอสรางทา
เทียบเรือวามีอัตราการตกตะกอนตอหนวยตอเวลาเทาใด
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาอัตราการตกตะกอน และองคประกอบของตะกอนแขวนลอยในพื้นที่อาวเตล็ด และ
อาวขางเคียง รวมถึงบริเวณแหลงหญาทะเล
วิธีการดําเนินการ
1) กําหนดแผนงานทั้งหมด 4 ครั้ง คือ พฤศจิกายน, มกราคม, มีนาคม และกรกฎาคม
2) ดําเนินการวาง Sediment trap จํานวน 11 สถานี และตรวจวัดคุณภาพน้ําพื้นฐาน
3) ปจจัยที่ทําการศึกษา ไดแก
คุณภาพน้ําทั่วไป
คุณภาพตะกอนดิน ไดแก สารอินทรีย, อินทรียคารบอน, อนินทรียคารบอน, ฟอสฟอรัส
ทั้งหมดไนโตรเจนทั้งหมด
อัตราการตกตะกอน
กระจายตัวของอนุภาคตะกอนดิน
พื้นที่ดําเนินการ
อาวเตล็ด และอาวแหลมประทับ

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยาง และวาง Sediment trap

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
Station
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
ST10
ST11
ST12
ST13
ST14
ST15
ST16

X
585474
585677
585922
586631
586792
588436
588671
589359
589657
590319
590578
586185
586425
587205
587462
588997

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

Y
1029550
1029931
1030402
1029531
1029910
1029064
1029617
1028676
1029336
1028525
1029136
1030890
1031387
1030641
1031198
1030384
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การวาง Sediment trap ใตน้ําใชหลักการเดียวกับลอบดักปลาหมึกของชาวประมง และภาพการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา
: คุณภาพน้ําทัว่ ไปพื้นที่อาวเตล็ด และอาวแหลมประทับ

(ก) ความลึกน้ํา

(ค) อุณหภูมิ
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(จ) การนําไฟฟา

(ฉ) ของแข็งละลายทั้งหมด

(ช) ออกซิเจนละลาย

(ซ) pH

กราฟคาเฉลี่ย (± คาแปรปรวนมาตรฐาน) ของคุณภาพน้าํ ทั่วไปเปรียบเทียบระหวางอาวเตล็ด และอาวแหลม
ประทับ
ผลการศึกษา
: คุณภาพตะกอนแขวนลอย

(ก) สารอินทรีย

(ข) อนินทรียคารบอน

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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(ง) ฟอสฟอรัสทั้งหมด

อัตราการตกตะกอนของตะกอนแขวนลอย

(จ) อัตราการตกตะกอนแขวนลอย

อัตราการตกตะกอนแขวนลอยพบวาอาวเตล็ดมีคานอยกวาอาวแหลมประทับเกือบเทาตัว โดยอาว
เตล็ดมีคาเฉลี่ย 4.19 ± 3.58 กิโลกรัมตอวันตอตารางเมตร และอาวแหลมประทับมีคาเฉลี่ย 7.42 ± 6.90
กิโลกรัมตอวันตอตารางเมตร (รูป-จ)
การสะสมตัวของตะกอนแขวนลอย
จากการวิ เ คราะห ก ารกระจายของขนาด
อนุภาคตะกอนแขวนลอย พบวาอาวเตล็ดมีตะกอน
แขวนลอยที่ มี แ หล งกํ า เนิ ด ของตะกอนขนาดเล็ ก ที่
สามารถลองลอยในน้ําได ตั้งแตสองแหลงขึ้นไป โดย
แหลงแรกเปนแหลงหลัก และมีอีกแหลงเปนแหลง
รองซึ่งใหตะกอนที่ชวงขนาดอนุภาคประมาณ 10-20
ไมโครเมตร โดยดู จ ากลั ก ษณะกราฟการกระจาย
ขนาดอนุภาค จะมีเสนหยัก ไมโคงเรียบ (รูป ก)
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ส ว นอ า วแหลมประทั บ กราฟมี
ลักษณะเสนที่โคงเรียบกวาอาวแหลมประทับ
(รูป ข) สันนิษฐานวาตะกอนแขวนลอยมี
แหลงกําเนิดเพียงแหลงเดียวเทานั้น

(ข) อาวแหลมประทับ
สรุปผลการศึกษา
อาวแหลมประทับมีความลึกมากกวาอาวเตล็ด 0.45 เมตร คุณภาพน้ําทั่วไปของทั้งสองอาว มีคา
ไมคอยแตกตางกันมากนัก สวนปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ํามีการฟุงกระจายสูงพอๆ กันทั้งในและนอก
อาวของทั้งสองอาว สงผลใหอัตราการตกตะกอนของสารแขวนลอยมีคามากตามไปดวย
อัตราการตกตะกอนในอาวแหลมประทับมีคามากกวาอาวเตล็ดเกือบ 1 เทาตัว จากการศึกษา
คุณภาพของตะกอนแขวนลอย พบวาปริมาณสารของสารอาหารประเภทไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ไมมี
ความแตกต า งกั น ทางสถิ ติ และจากการวิเ คราะห ห าการสะสมตั ว ของตะกอนแขวนลอยที่ถู ก พั ด พามา
สันนิษฐานวา อาวเตล็ดมีถูกพัดพามาจากแหลงกําเนิดตะกอนมากกวาหนึ่งแหลงขึ้นไป สวนอาวแหลม
ประทับมีแหลงกําเนิดของตะกอนแขวนลอยเพียงแหลงเดียวเทานั้น
คุณน้ําและตะกอนแขวนลอยของทั้งสองอาวยังอยูในเกณฑดี แตมีการฟุงกระจายของตะกอน
คอนขางมากเทานั้น สาเหตุมาจากการที่น้ําตื้นและมีการสัญจรของเรือไปมา ทําใหมีอัตราการตกตะกอนมาก
ตามไปดวย หากตองการอนุรักษแหลงประมงและแหลงอาหารของสัตวน้ําไว ไมควรที่จะสรางหรือสิ่งปลูก
สรางรอบๆ อาว ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของตะกอนมากไปกวานี้ โดยเฉพาะอาวเตล็ดที่มีแหลงหญาทะเลอยู
เพราะอาจสงผลใหมีตะกอนจากแหลงอื่นเพิ่มขึ้น ทําใหแสงสองผานมาถึงบริเวณแหลงหญาไดนอยลง
เนื่องจากหญาทะเลตองการแสงในการสังเคราะหและสรางอาหารอยางมาก
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1.2.5 โครงการศึกษาการปนเปอนปโตรเลียมไฮโรคารบอนในน้ําบริเวณอาวขนอม

โครงการนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษา
ถึ ง การปนเป อ นของสารป โ ตรเลี ย ม
ไฮโดรคารบอนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต
ละชวงฤดูมรสุม ในพื้นที่อาวขนอมบริเวณ
เสนทางที่มีการเขาออกของเรือน้ํามัน และ
เรือประมง หนาโรงไฟฟาอําเภอขนอม ที่มี
ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ที่ แ ต ก ต า ง กั น
ครอบคลุมระยะเวลาในรอบป ซึ่งขอมูลที่
ไดจะสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ศึกษาวิจัยและการวางแผนพัฒนาและจัดการการใชประโยชนพื้นที่บริเวณปากทะเลสาบสงขลาตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาการปนเปอนของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลบริเวณอาวขนอม
2. ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับปริมาณปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลบริเวณ
อาวขนอม
3. ศึกษาการปนเปอนของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงฤดูมรสุม
วิธีการดําเนินงาน
กําหนดแผนงานทั้งหมด 4 ครั้ง คือ พฤศจิกายน, กุมภาพันธ, พฤษภาคม และสิงหาคม
¾ ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนดิน จํานวน 8 สถานี
¾ ปจจัยที่ทําการศึกษา
- คุณภาพน้ํา ไดแก TPH (Total Petroleum Hydrocarbon), DO (Dissolve Oxygen), SS
(Suspended Solid), Nitrate, Nitrite, Phosphate, Ammonia
¾
การเก็บ และวิเคราะหตวั อยาง
เก็บตัวอยางน้าํ ทะเลที่ความลึก 1 เมตร โดย drop-bottle technique จํานวน 1 ซ้ํา
สกัดสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนตามวิธขี อง IOC/UNESCO (1984)
วิเคราะหตัวอยางโดยใชเทคนิคฟลูออเรสเซนตสเปกโตรสโคป(fluorescence
spectroscopy)
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พื้นที่ดําเนินการ

Station
PKN1
PKN2
PKN3
PKN4
PKN5
PKN6
PKN7
PKN8

X
594334
594353
594349
594433
595053
595132
594906
595629

Y
1019321
1019224
1020271
1020260
1021111
1021070
1021645
1021238

ภาพที่ 19 แผนที่แสดงพิกัด และสถานีเก็บขอมูลคุณภาพน้ํา ในบริเวณอาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพการปฏิบตั ิงาน
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ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและชวงพิสยั ของคุณภาพน้ําทะเลบริเวณขนอม ในเดือนพฤศจิกายน– กุมภาพันธ
2552 พฤษภาคม 2552 และสิ่งหาคม 2552
พารามิเตอร
ความลึก
(เมตร)
ความโปรงแสง
(เมตร)
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียล)
ความเค็ม
(สวนในพันสวน)
ความเปนกรด-ดาง
(pH)
ออกซิเจนละลายน้ํา
(มิลลิกรัม/ลิตร)
ปริมาณสาร
แขวนลอยทั้งหมด
(mg/L)
ซิลิเกต
(μg Si/L)
ฟอสเฟต
(μg P/L)
ไนไตรท
(μg N/L)
ไนเตรท
(μg N/L)
แอมโมเนีย
(μg N/L)

พฤศจิกายน
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)

0.7 ± 0.2
(0.40 – 0.90)
26.71 ± 0.24
(26.49 – 27.04)
23.31 ± 1.09
(21.13 – 24.0)
7.79 ± 0.27
(7.56 – 8.31)
4.77 ± 1.09
(2.86 – 5.87)
61.80 ± 45.29
(22.94 – 150.5)

กุมภาพันธ
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)
3.90 ± 4.30
(3.40 – 3.90)
0.60 ± 0.10
(0.40 – 0.80)
28.34 ± 0.29
(27.80 – 28.68)
23.08 ± 0.19
(22.83 – 23.37)
8.20 ± 0.16
(7.89 – 8.32)
5.0 ± 0.89
(4.15 – 6.30)
79.40 ± 35.03
(48.6– 148.0)

พฤษภาคม
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)
5.50 ± 1.20
(3.70 – 7.20)
1.10 ±0.10
(1.0 – 1.30)
29.76 ±0.87
(28.15 – 31.44)
28.51 ±3.32
(20.65 – 31.40)
7.52 ±0.57
(6.14 – 8.15)
5.66 ± 0.30
(5.16 – 5.98)
37.88 ± 5.14
(32.80 – 46.20)

737.14 ± 368.7
(361.10 –
1271.46)
4.14 ± 0.52
(3.60 – 5.07)
5.14 ± 0.41
(4.69 – 5.69)
20.31 ± 11.33
(5.25 – 36.04)
19.0 ± 15.29
(5.20 – 47.46)

234.9 ± 113.1
(130.0 –
412.94)
4.68 ± 1.13
(3.21 – 6.63)
2.32 ± 0.46
(1.68 – 2.86)
8.24 ± 3.85
(4.17 – 13.72)
21.50 ± 16.85
(5.86 – 46.30)

296.1 ± 236.15 522.3 ± 287.3
(77.79
– (195.50
–
755.83)
1066.97)
4.58 ± 1.94
18.44 ± 12.73
(2.60 – 8.29)
(2.0 – 31.90)
1.68 ± 0.88
4.68 ± 2.22
(1.13 – 3.43)
(1.80 – 8.10)
7.71 ± 3.56
23.38 ± 15.45
(4.22 – 13.65) (6.20 – 49.60)
40.66 ± 32.15 111.41 ± 95.16
(10.45– 103.1) (1.40 – 230.0)

-

* หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ, 2549
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สิงหาคม
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)
4.40 ± 1.70
(2.50 – 7.80)
1.0 ± 0.10
(0.80 – 1.20)
31.40 ± 0.85
(30.25 – 32.78)
22.50 ± 0.95
(21.03 – 23.82)
7.82 ± 0.30
(7.24 – 8.17)
3.61 ± 1.34
(2.15 – 6.0)
41.80 ± 5.06
(36.60 – 48.40)

มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภท
ที่ 1
ลดจากสภาพธรรมชาติ
ไมเกินรอยละ10จากคาต่ําสุด
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน 1 จาก
สภาพธรรมชาติ
เปลี่ ย นไม เ กิ น ร อ ยละ 10 ของค า
ความเค็มต่ําสุด
7.0 – 8.5
ไมนอยกวา 4
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกินผลรวม
ของค า เฉลี่ ย 1 วั น หรื อ 1 เดื อ น
หรือ 1 ป
ไมเกิน 15
ไมเกิน 20
ไมเกิน 70
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ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําบริเวณอาวขนอมในป พ.ศ. 2551 –
2552
สถานี
PKN_St1
PKN_St2
PKN_St3
PKN_St4
PKN_St5
PKN_St6
PKN_St7
PKN_St8

ปริมาณสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ํา (μg/L)
พ.ย. 51
ก.พ. 52
พ.ค. 52
ส.ค. 52
0.90*
0.29
3.09*
0.88*
2.05*
4.09*
0.72*
0.90*
0.13
3.88*
0.68*
0.55*
3.69*
0.36
0.54*
0.20
4.01*
0.75*
0.12
3.59*
0.31
0.62*
0.08
3.64*
0.19
0.58*
0.18
2.98*
0.25

* หมายถึง มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2549)

มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ไมเกิน 0.5 μg/l

ภาพที่ 20 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนอาวบริเวณขนอม ในป
พ.ศ. 2551- 2552
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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สรุป
จากการศึกษาการปนเปอนของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําบริเวณอาวขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ซึ่งกําหนดใหบริเวณที่ใชประโยชนเพื่อ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรปะการัง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีปริมาณสาร
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําไมเกิน 0.5 ไมโครกรัมตอลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) พบวาในเดือน
พฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคม ทุกสถานีมีคาการปนเปอนปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําสูงเกิน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ถึงแมวาคาเฉลี่ยโดยรวมบริเวณอาวขนอมจะไมเกินเกณฑมาตรฐานฯ แต
พบว า มี ก ารปนเป อ นสู ง สุ ด ของสาร
ปโตรเลี ยมไฮโดรคารบอนรวมในน้ํา
สูงถึง 4.09 ไมโครกรัมตอลิตร (สถานีที่
2) ซึ่งเปนบริเวณทาจอดเรือ จึงมีโอกาส
ที่ จ ะเกิ ด การปนเป อ นของน้ํ า มั น จาก
กิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ บ ริ เ ว ณ ท า เ ที ย บ
เรือประมง
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1.3 ศึกษาความหลากหลายของสัตวหนาดินขนาดใหญในพื้นที่ฟน ฟูทรัพยากรปาชายเลน
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินขนาดใหญ ในบริเวณพื้นที่
โครงการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
2.เพื่อเก็บรวบรวมฐานขอมูลความหลากหลายชนิดของผลผลิตขั้นตนในแปลงปลูกปาชายเลน
เพื่อใชในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพความอุดมสมบูรณในระบบนิเวศปาชายเลนปลูกใหม
วิธีการดําเนินงาน
พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่ตําบลทาไร ตําบลทาซัก ตําบลปากพูน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
กํ า หนดสถานี เ ก็ บ ตั ว อย า งสั ต ว ห น า
ดิ น ในพื้ น ที่ โ ครงการฟ น ฟู ท รั พ ยากรป า ชาย
เลน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาไร ตําบลทาซัก
ตํ า บลปากพู น อ. เมื อ ง จ. นครศรี ธ รรมราช
จํานวน 9 สถานี และกําหนดจุดอางอิงบริเวณ
พื้นที่ชายฝงทะเล จํานวน 3 สถานี เก็บตัวอยาง
สั ต ว ห น า ดิ น โดยใช ท อ เจาะดิ น (ขนาดเส น
ผา นศู น ย กลาง 6นิ้ว ) ทุ ก ๆ
3 เดือน เป น
ระยะเวลา 1 ป รวมสถานีเปาหมาย 48 สถานี

ภาพที่ 21 แสดงจุดเก็บตัวอยางสัตว
หนาดินบริเวณพืน้ ที่โครงการ
ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ตารางที่ 6 แสดงขอบเขตที่ตงั้ สถานีเก็บตัวอยางโครงการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
ละติจูด

จํานวนพื้นที่
แปลงปลูก
(ไร)

อายุแปลงปลูกปาชายเลน

08๐27'44.6"

100๐04'03.5"

40

7 เดือน 15 วัน

ตําบลทาไร

08๐27'16.3"

100๐02'56.7"

50

6 เดือน

TR3

ตําบลทาไร

08๐25'51.8

100๐04'19.5"

137

7 เดือน 10 วัน

TS1

ตําบลทาซัก

08๐28'58.9"

100๐03'31.7"

50

8 เดือน 10 วัน

TS2

ตําบลทาซัก

08๐27'16.3"

100๐02'56.7"

25

7 เดือน 10 วัน

TS3

ตําบลทาซัก

08๐30'09.7"

100๐03'04.0"

20

7 เดือน 14 วัน

PP1

ตําบลปากพูน

08๐33'26.1"

100๐00'58.1"

10

6 เดือน

PP2

ตําบลปากพูน

08๐31'07.0"

100๐00'04.8"

75

7 เดือน 10 วัน

PP3

ตําบลปากพูน

08๐33'06.0"

99๐59'33.3"

50

6 เดือน

C1

ตําบลทาไร

08๐27'51.1"

100๐04'09.2"

-

สถานีเปรียบเทียบ

C2

ตําบลทาซัก

08๐29'49.2"

100๐03'29.8"

-

สถานีเปรียบเทียบ

C3

ตําบลปากพูน

08๐33'49.0"

100๐01'18.6"

-

สถานีเปรียบเทียบ

รหัส
สถานี

ขอบเขต/ที่ตั้ง

ลองติจูด

TR1

ตําบลทาไร

TR2

ผลการดําเนินงาน
เก็บตัวอยางสัตวหนาดินครบตามแผนงานจํานวน 4 ครั้ง รวมสถานีเปาหมาย 48 สถานี
พบสัตวหนาดิน 3 ไฟลัม 9 กลุม คาเฉลี่ยปริมาณความชุกชุมรวมเทากับ 2,025 ตัว/ม2 กลุมสัตวหนา
ดินที่มีความชุกชุมรวมมากที่สุดเปนกลุมครัสตาเซียน (1,165 ตัว/ม2) โดยทาไนดาเซีย มีความชุกชุมมากทีส่ ดุ
(551 ตัว/ม2) รองลงมา คือ แอมฟพอด (516 ตัว/ม2) สวนกลุมสัตวหนาดินที่มีปริมาณความชุกชุมรองลงมา
จากกลุมครัสตาเซียน คือ ไสเดือนทะเล (492 ตัว/ม2) โอลิโกขีต (229 ตัว/ม2) และหอย (139 ตัว/ม2) ในขณะที่
พวกออสตราคอตตัวออนแมลงน้ํา กุง และปลาพบในปริมาณนอย (ภาพที่ 22)
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Oligochaete
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fish 2%
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Polychaete

Oligochaete, 11%

Amphipod
Polychaete, 24%

Tanaidacea
Ostracod
Shrimp
fish
Mollusc

Tanaidacea, 28%

Insec lavae

Amphipod, 26%

ภาพที่ 22 คาเฉลี่ยปริมาณสัดสวน (%) สัตวหนาดินแตละกลุมที่พบบริเวณพืน้ ที่โครงการ

Os
Sthrarcod
,
Moimp , 00.4%
l
l
u
Oli sc , .3%
goc 1%
hae
te , 1%

บริเวณสถานีอางอิงพบสัตวหนาดิน 9 กลุม คาเฉลี่ยปริมาณความชุกชุมรวมเทากับ 22,389 ตัว/ม2
สัตวหนาดินที่มีความชุกชุมมากสุดคือ แอมฟพอด (16,974 ตัว/ม2) รองลงมาคือ ทาไนดาเซีย (4,327 ตัว/ม2)
ไสเดือนทะเล (456 ตัว/ม2)โอลิโกขีต (163 ตัว/ม2) หอย (299 ตัว/ม2) ไอโซพอด (90 ตัว/ม2) กุง (78 ตัว/ม2)
สวนสัตวพวกปูและปลาพบในปริมาณนอยเชนเดียวกัน (ภาพที่ 23)

Tanaidacea, 19%

Oligochaete
Polychaete

Polychaete, 2%

Amphipod
Tanaidacea
Ostracod
Shrimp
Crab
Amphipod, 77%

fish
Mollusc

ภาพที่ 23 คาเฉลี่ยปริมาณสัดสวน (%) ของสัตวหนาดินแตละกลุมที่พบบริเวณสถานีเปรียบเทียบ
ตําบลทาไร
พบสัตวหนาดิน 9 กลุม ปริมาณความชุกชุมรวม 1,226 ตัว/ม2 สัตวหนาดินที่พบปริมาณมากสุดเปน
กลุมไสเดือนทะเลมีความชุกชุม 603 ตัว/ม2 รองลงมาเปนพวกครัสตาเซียน (563 ตัว/ม2) ไดแก ทาไนดาเซีย (372
ตัว/ม2) แอมฟพอด (139 ตัว/ม2) กุง (46 ตัว/ม2) ออสตราคอต (3 ตัว/ม2) และสัตวหนาดินพวกหอยมีความชุกชุม
60 ตัว/ม2 พบหอยสองฝาเปนกลุมเดน 53 ตัว/ม2 โดยสถานี TR3 พบความชุกชุมรวมของสัตวหนาดินสูงที่สุด
เทากับ 2,015 ตัว/ม2 รองลงมาคือ TR2 (1,345 ตัว/ม2) สวนสถานี TR1 พบความชุกชุมสัตวหนาดินต่าํ สุด (357 ตัว/
ม2) (ภาพที่ 24)
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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สถานีเปรียบเทียบ C1 พบสัตวหนาดิน 9 กลุม ปริมาณความชุกชุมรวม 13,149 ตัว/ม2 สัตวหนาดิน
ที่มีความชุกชุมมากที่สุด คือ ทาไนดาเซีย (11,499 ตัว/ม2) รองลงมาคือ ไสเดือนทะเล (771 ตัว/ม2) แอมฟพอด
(463 ตัว/ม2)โอลิโกขีต (356 ตัว/ม2) หอยฝาเดียว (31 ตัว/ม2) กุง (19 ตัว/ม2) สวนหอยสองฝา ปลาและไอโซพอด
พบปริมาณนอย เดือนที่พบสัตวหนาดินมีปริมาณความชุกชุมสูงสุดคือ เดือนกุมภาพันธ (42,070 ตัว/ม2)โดย
พบสัตวกลุมเดนคือ ทาไนดาเซีย (39,945 ตัว/ม2)รองลงมาคือ แอมฟพอด (883 ตัว/ม2)โอลิโกขีต (625 ตัว/ม2)
และไสเดือนทะเล (458 ตัว/ม2) สวนเดือนพฤศจิกายน พบปริมาณความชุกชุมต่ําสุด (2,075 ตัว/ม2)
(ภาพที่ 24)
2
ตัว/ม
/

120000
100000

Mollusca
80000

fish
Shrimp

60000

Isopod
Tanaidacea

40000

Amphipod
Polychaete

20000
สถานี

0
TR1 TR2 TR3

C1

TS1 TS2 TS3

C2

PP1 PP2 PP3

Oligochaete

C3

ภาพที่ 24 ปริมาณรวม (ตัว/ม2) ของสัตวหนาดินแตละกลุมที่พบแตละสถานี
ตําบลทาซัก
พบสัตวหนาดินรวม 9 กลุม ปริมาณความชุกชุมรวม 1,951 ตัว/ม2 กลุมสัตวหนาดินที่พบปริมาณมาก
ที่สุดเปนกลุมโอลิโกขีตมีความชุกชุม 673 ตัว/ม2 รองลงมาเปน ไสเดือนทะเล (456 ตัว/ม2) แอมฟพอด (414
ตัว/ม2) ทาไนดาเซีย (292 ตัว/ม2) หอยฝาเดียว (69 ตัว/ม2) กุง (26 ตัว/ม2) ออสตราคอต (12 ตัว/ม2) สวนปลา
และตัวออนแมลงน้ําพบปริมาณนอย (5 ตัว/ม2) สถานีเก็บตัวอยางในตําบลทาซักป 2552 สถานี TS2 พบ
ความชุกชุมรวมสูงสุด (2,706 ตัว/ม2) รองลงมาคือสถานี TS1 มีความชุกชุมเทากับ 1,914 ตัว/ม2 สวนสถานี
TS3 มีความชุกชุมนอยที่สุดเทากับ 1,232 ตัว/ม2 (ภาพที่ 24)
สถานีเปรียบเทียบ C2 พบสัตวหนาดิน 9 กลุม ปริมาณความชุกชุมรวม (52,819 ตัว/ม2) สัตวหนา
ดินที่มีความชุกชุมมากที่สุด คือ แอมฟพอด (50,454 ตัว/ม2) รองลงมาคือ ทาไนดาเซีย (1,481 ตัว/ม2) ไสเดือน
ทะเล (350 ตัว/ม2) ไอโซพอด (269 ตัว/ม2) โอลิโกขีต (131 ตัว/ม2) หอยสองฝา (99 ตัว/ม2) กุง (31 ตัว/ม2)
สวนปลาและปูพบในปริมาณนอย (4 ตัว/ม2) เดือนกุมภาพันธพบปริมาณความชุกชุมสูงที่สุด (1,648 ตัว/ม
2
)โดยพบสัตวกลุมเดนไดแก แอมฟพอด (192,283 ตัว/ม2) รองลงมาคือไสเดือนทะเล (1,233 ตัว/ม2) ไอโซ
พอด (1,075 ตัว/ม2) ทาไนดาเซีย (400 ตัว/ม2) หอยสองฝา (308 ตัว/ม2) และกุง (108 ตัว/ม2) สวนเดือนที่พบสัตว
หนาดินชุกชุมต่ําสุดคือ เดือนสิงหาคม (742 ตัว/ม2) (ภาพที่ 24)
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ตําบลปากพูน
พบสัตวหนาดินรวม 9 กลุม ปริมาณความชุกชุมรวม 2,900 ตัว/ม2 กลุมสัตวหนาดินที่พบปริมาณมาก
ที่สุดไดแกทาไนดาเซีย (1,223 ตัว/ม2) รองลงมาคือแอมฟพอด (762 ตัว/ม2) ไสเดือนทะเล (418 ตัว/ม2) หอย
ฝาเดียว (272ตัว/ม2) ตัวออนแมลง (145 ตัว/ม2) ออสตราคอต (49 ตัว/ม2) หอยสองฝา (17 ตัว/ม2) สวนปลา
และโอลิโกขีต พบในปริมาณนอย สถานีเก็บตัวอยางสัตวหนาดินตําบลปากพูนป 2552 สถานี PP1 พบความ
ชุกชุมรวมสูงที่สุด (6,033 ตัว/ม2) รองลงมาคือสถานี PP2 มีความชุกชุม 2,372 ตัว/ม2 สวนสถานี PP3 มีความ
ชุกชุมนอยที่สุดเทากับ 325 ตัว/ม2 (ภาพที่ 24)
สถานีเปรียบเทียบ C3 พบสัตวหนาดิน 6 กลุม ความชุกชุมรวม (1,200 ตัว/ม2) สัตวหนาดินที่มีความ
ชุกชุมมากที่สุด คือหอยสองฝา (737 ตัว/ม2) รองลงมาคือไสเดือนทะเล (247 ตัว/ม2) กุง (18 3 ตัว/ม2)หอยฝา
เดียว(23 ตัว/ม2) แอมฟพอดและปลา (5 ตัว/ม2) ปริมาณความชุกชุมมีคาสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคม (2,418
ตัว/ม2) โดยพบสัตวกลุมเดน คือ หอยสองฝา (1,136ตัว/ม2) กุง (696 ตัว/ม2) ไสเดือนทะเล (458 ตัว/ม2) หอย
ฝาเดียว (92 ตัว/ม2) แอมฟพอด และปลา (18 ตัว/ม2) สวนเดือนพฤศจิกายนพบมีคาความชุกชุมต่ําสุด (220
ตัว/ม2) (ภาพที่ 24)
ตัวอยางสัตวหนาดินกลุมเดนที่พบในพืน้ ที่แปลงปลูกปาชายเลน
กลุมไสเดือนทะเล (Polychaete)

1 mm

Family Nereididae

0.5 mm

Family Cossuridae

1 mm

1 mm

Family Sternaspidae

1 mm

Family Capitellidae

1 mm

Family Eunicidae

Family Sabellidae
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กลุมครัสตาเซียน (Crustacean)

0.5 mm

0.5 mm

Order Tanaidacea

Order Amphipoda

0.5 mm

Subclass Ostracod

กลุมหอย (Mollusc)

0.5 mm

Class Bivalvia

0.5 mm

Class Gastropoda

ภาพที่ 25 ตัวอยางสัตวหนาดินกลุมเดนทีพ่ บในพื้นทีแ่ ปลงปลูกปาชายเลน
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ภาพปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 8 เก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใช
ทอเจาะดินในแปลงปลูก

ภาพที่ 9 ลางตะกอนดินเพื่อคัดแยกสัตวหนาดินผาน
ตะแกรงรอน และดองรักษาสภาพตัวอยาง

ภาพที่ วิเคราะหคุณภาพน้ําเบื้องตน และเก็บ
ตะกอนดินวิเคราะห OM และ Grain
Size

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

49

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552

Annual report 2009

1.4 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
1.4.1 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเกาะโลซิน
ขอมูลการสํารวจ
ออกสํารวจ 2 ครั้ง คือ
วันที่ 8-12 พ.ค. 52
วันที่ 24-29 ก.ย. 52
ดําน้ําสํารวจพื้นที่โดยรอบของเกาะโลซิน 1 ไดวฟ จากนั้นไดวางแผนการทํางานที่จะ
ดําเนินการสํารวจในไดวฟ ตอๆ ไป โดยมีการกําหนดทิศทางของลาย จํานวน 5 ลาย คือ ทิศเหนือ ,ทิศใต ทิศ
ตะวันออก ,ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะ

ออกสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพเกาะโลซินรวม
กั บ เจ า หน า ที่ จ าก สวพ.ภู เ ก็ ต , ศู น ย ฯ ตะวั น ออก ระยองและ
หนวยงานอื่น ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สถาบันวิทยาศาสตร
ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา, จํานวน 20 ทาน โดยการดําน้ําสํารวจ
ปะการังและสัตวน้ําในแนวปะการัง ตลอดจนเก็บตัวอยางแพลงกตอน
ทั้ง 4 จุด คือทิศเหนือ, ทิศตะวันตก, ทิศตะวันออก และแนวกองหิน
เล็กของเกาะโลซิน

ปะการังฟอกขาว
วาง Line ในแนวปะการังเขากวาง

ดาวมงกุฎหนาม
50
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กิจกรรมย่อย 1.2 : บริหารจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
1.2.1 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและสิ่งแวดล้อชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนล่าง
1.2.2 โครงการศึกษาบทบาทของชุมชนในการจัดการฐานข้อมูล
ทรัพยากรระดับท้องถิ่น

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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1.2.1 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมชายฝง อาวไทยตอนลาง
ขอมูลการสํารวจ
โครงการศึกษาคุณภาพน้ําทั่วไป ที่สงออกสูชายฝง
ท ะ เ ล อ า ว ไ ท ย ต อ น ล า ง ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชถึงจังหวัดนราธิวาส โดยทําการสํารวจขอมูล
คุ ณ ภาพน้ํ า รวมถึ ง ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงตามฤดู ก าลของ
คุณ ภาพน้ํ าและตะกอนดิน ในพื้น ที่ ชายฝ งอาวไทยตอนลาง
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน และวิเคราะหสถานการณคุณภาพน้ํา
ทะเล รวมถึงศึกษาผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใชเปนขอมูล
สนับสนุนในการวางนโยบายหรือออกมาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ออกสูชายฝงทะเลตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและสํ า รวจข อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลบริ เ วณอ า วไทยตอนล า ง ตั้ ง แต จ งหวั ด
นครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดปตตานี
2. เพื่อทําการวิเคราะหสถานการณคุณภาพน้ําทะเล และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของคุณภาพน้ําและตะกอนดินในพื้นที่ชายฝงอาว
วิธีดําเนินการ
กําหนดการเก็บตัวอยาง จํานวน 4 ครั้ง

ในเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ พฤษภาคม และ

สิงหาคม
- DO (mg/l)
- PO4 (mg/l),
- Temperature (°C)
- pH

- TCB (MPN/100ml)
- NO3 (mg/l
- SS (mg/l),
- NH4 (mg/l)

ปจจัยที่ทําการศึกษา : พารามิเตอรใน
การจัดทํา MWQI มี 8 พารามิเตอร ไดแก
9
9
9
9
9

เสื่อมโทรมมาก
เสื่อมโทรม
พอใช
ดี
ดีมาก

นําขอมูลคุณภาพน้ําที่ไดมาคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพ
น้ําทะเลชายฝง (Marine Water Quality Index) ใชคํานวณ
ตามวิธีที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ
,2546) เพื่อเปนตัวบงบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ํา ซึ่งคาดัชนีที่ไดแบงเปน 5 ระดับคือ
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ตารางที่ 7 พิกัดสถานีเก็บขอมูลคุณภาพน้ํา และเก็บตัวอยางน้ํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(บริเวณในอาวปาก
พนัง)
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

สงขลา

สงขลา

สถานีเก็บตัวอยาง

รหัสสถานี

ปากน้ําขนอม อําเภอขนอม
หางจากปากน้ําขนอม ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากปากน้ําขนอม ประมาณ 3 กิโลเมตร
ปากน้ําสิชล อําเภอสิชล
หางจากปากน้ําสิชล ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากปากน้ําสิชล ประมาณ 3 กิโลเมตร
บริเวณนากุง อําเภอทาศาลา
หางจากนากุง ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากนากุง ประมาณ 3 กิโลเมตร
ปากคลองกลาย อําเภอทาศาลา
หางจากปากคลองกลาย ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากปากคลองกลาย ประมาณ 3 กิโลเมตร
ทาเรือกันคลื่น บานทาสูงบน อําเภอทาศาลา
หางจากบานทาสูงบน ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากบานทาสูงบน ประมาณ 3 กิโลเมตร
คลองทาแพ อําเภอเมือง
หางจากคลองทาแพ ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากคลองทาแพ ประมาณ 3 กิโลเมตร
บานปากนคร อําเภอเมือง
คลองปากพนัง อําเภอปากพนัง
กลางอาวปากพนัง อําเภอปากพนัง
แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง
คลองบางแรด อําเภอหัวไทร
หางจากคลองบางแรด ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากคลองบางแรด ประมาณ 3 กิโลเมตร
บานปากระวะ อําเภอหัวไทร
หางจากบานปากระวะ ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากบานปากระวะ ประมาณ 3 กิโลเมตร
คลองปากแตระ บานหัวคลอง อําเภอระโนด
หางจากคลองปากแตระ ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากคลองปากแตระ ประมาณ 3 กิโลเมตร
บานปลายคลอง อําเภอสทิงพระ
หางจากบานปลายคลอง ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากบานปลายคลอง ประมาณ 3 กิโลเมตร

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง

NK_ St 1
NK_ St 2
NK_ St 3
NK_ St 4
NK_ St 5
NK_ St 6
NK_ St 7
NK_ St 8
NK_ St 9
NK_ St 10
NK_ St 11
NK_ St 12
NK_ St 13
NK_ St 14
NK_ St 15
NK_ St 16
NK1_ St 17
NK_ St 18
NKG_ St 19
NKG_ St 20
NKG_ St 21
NKG_ St 22
NK_ St 23
NK_ St 24
NK_ St 25
NK_ St 26
NK_ St 27
NK_ St 28

x
595852
596365
598032
601699
602234
604552
601999
602501
604507
603572
604059
606070
605203
605754
607765
610987
611297
612477
616223
628845
622613
623957
639141
639628
641586
647963
648471
650503

y
1021509
1021932
1023165
996564
996792
997639
980130
980193
980421
972156
972167
972262
957564
957574
957611
947092
947579
949293
940906
927624
936407
941253
920462
920579
920997
877423
877481
877714

SK_ St 29
SK_ St 30
SK_ St 31
SK_ St 32
SK_ St 33
SK_ St 34

651879
652376
654419
657834
658347
660352

859779
859811
659933
835482
835583
835948
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ตารางที่ 7 (ตอ) พิกัดสถานีเก็บขอมูลคุณภาพน้ํา และเก็บตัวอยางน้ํา
ลําดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

จังหวัด
สงขลา

สงขลา

สงขลา
ปตตานี
(บริเวณในอาว
ปตตานี)
นราธิวาส

สถานีเก็บตัวอยาง

รหัสสถานี

ปากคลองสําโรง
บานหัวเขา อําเภอสําโรง
ปากทะเลสาบสงขลา อําเภอเมือง
ปากคลองนาทับ อําเภอจะนะ
หางจากปากคลองนาทับ ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากปากคลองนาทับ ประมาณ 3 กิโลเมตร
คลองตูหยง อําเภอเทพา
หางจากคลองตูหยง ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากคลองตูหยง ประมาณ 3 กิโลเมตร

SKG_ St 35
SKG_ St 36
SKG_ St 37
SK_ St 38
SK_ St 39
SK_ St 40
SK_ St 41
SK_ St 42
SK_ St 43

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
x
y
675271
794348
674929
796707
674376
799164
687962
782052
688444
782238
690354
783026
722145
758405
722230
758902
722505
760923

ปากแมน้ําปตตานี
กลางอาวปตตานี
ปากคลองบางปู
แหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง

PTG_ St 44
PTG_ St 45
PTG_ St 46
PTG_ St 47

748500
753125
759024
748124

762894
764481
761949
766084

ปากแมน้ําบางนรา
หางจากแมน้ําบางนรา ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากแมน้ําบางนรา ประมาณ 3 กิโลเมตร

NR_ St 48
NR_ St 49
NR_ St 50

814009
814316
815703

713243
713624
715090

แผนที่แสดงตําแหนงสถานีเก็บตัวอยางน้ําพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดนราธิวาส
54
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ผลการดําเนินงาน
สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลบริเวณอาวไทยตอนลางป 2552 (ภาพที่ 2) สถานีตรวจวัดสวนใหญ
คุณภาพน้ําเฉลี่ยอยูในเกณฑดี (รอยละ64 ) และพอใช (รอยละ 36) โดยไมมีสถานีตรวจวัดที่มีคุณภาพน้ําจัด
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากโดยในภาพรวมคุณภาพน้ําชายฝงทั้งหมด มีพารามิเตอรที่อยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2549)
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณอาวไทยตอนลางกับคามาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเล ที่ตรวจวัดไดในสถานีตางๆ พบวาปริมาณฟอสเฟตที่ตรวจวัดคาเฉลี่ยในรอบป 2552 สูงเกินคาเกณฑ
มาตรฐาน (เกณฑมาตรฐานกําหนดไวไมเกิน 45 ไมโครกรัมอะตอมฟอสฟอรัสตอลิตร) ไดแก สถานี19 ใน
อาวปากพนังบริเวณบานปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคาเทากับ 57.84±34.6 ไมโครกรัมอะตอม
ฟอสฟอรัสตอลิตร และปริมาณแอมโมเนียที่ตรวจวัดคาเฉลี่ยในรอบป 2552 สูงเกินคาเกณฑมาตรฐาน
(เกณฑมาตรฐานกําหนดไวไมเกิน 100 ไมโครกรัมอะตอมไนโตรเจนตอลิตร) ไดแก สถานี 19ในอาวปาก
พนังบริเวณบานปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคาเทากับ 150.6±70 ไมโครกรัมอะตอมไนโตรเจนตอ
ลิตร และสถานี44 ในอาวปตตานีบริเวณปากแมน้ําปตตานี มีคาเทากับ 137.8±42.3 ไมโครกรัมอะตอม
ไนโตรเจนตอลิตร
โดยสถานีที่ตรวจวัดคาเฉลี่ยในรอบป สูงกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้าํ เปนสถานีที่อยูในพืน้ ที่อาว
ปากพนัง และอาวปตตานี ซึง่ เปนสถานีที่อยูบริเวณปากแมน้ํา ใกลแหลงชุมชน สารอาหารตางๆจากแผนดิน
ถูกพามากับน้ําทําใหมีคาของปริมาณสารอาหารสูง กวาบริเวณทีห่ างออกไปในทะเล

ภาพที่ 26 รอยละของสถานีตรวจวัดบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง จําแนกตามเกณฑคุณภาพน้ําทะเล

ภาพที่ 26 รอยละของสถานีตรวจวัดบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง จําแนกตามเกณฑคุณภาพน้ําทะเล
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ผลการดําเนินงาน
จากกผลการวิเคราะหชนิดของแพลงกตอนพืชที่เก็บรวบรวมจากบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง ตั่ง
แตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 52 ชนิด จําแนก
ออกเปน 2 ดิวิชัน (Division) ไดแก 1).Division Cyanophyta ประกอบดวย Class Cyanophyceae (สาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงิน) 3 ชนิด 2).Division Chromophyta ประกอบดวย Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 34
ชนิด Class Dinophyceae (สาหรายสีน้ําตาลแกมทอง) 14 ชนิด Class Dinophyceae (ไดโนแฟลเจลเลต) Class
Dictyochophyceae (ซิลิโคแฟลเจลเลต) 1 ชนิด และมีคาความหนาแนนเฉลี่ยของเซลลอยูในชวง 66-105,025
เซลลตอลิตร โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 14,522 .63 เซลลตอลิตร

Ceratium sp.

Coscinodiscus

Skeletonema

Dinophysis miles

Thalassionema

ตัวอยางแพลงกตอนพืชทีพ่ บบริเวณชายฝง อาวไทยตอนลาง

56

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง ประจําป พ.ศ. 2552
รหัส
สถานี

ความลึก
(m)

โปรงแสง
(m)

อุณหภูมิ
(Co)

ความเค็ม
(psu)

ความเปน
กรด-ดาง

ออกซิเจน
ละลาย
(mg/l)

สารแขวนลอย
ทั้งหมด

ซิลิเกต
(mg/l)

ฟอสเฟต
(ug/L)

ไนไตรท
(ug/L)

ไนเตรท
(ug/L)

แอมโมเนีย
(ug/L)

SK_ST34

8.37±0.31

2.33±0.98

29.74±1.87

24.91±4.10

8.38±0.06

4.70±2.34

25.73±6.80

0.37±0.40

1.56±0.95

21.15±20.24

20.55±19.78

2.72±1.53

0.34±0.20

4-30

SK_ST35

3.25±0.43

0.63±0.08

30.19±1.63

22.26±5.40

7.88±0.57

5.92±0.41

51.40±13.80

0.68±0.83

2.31±1.37

6.33±5.56

45.16±50.06

46.70±70.61

1.42±1.09

13-1100

SK_ST36

5.73±1.46

0.75±0.09

30.08±1.74

23.08±5.60

8.12±0.37

5.61±0.36

50.45±13.43

0.64±0.76

1.53±1.57

2.52±1.67

16.95±10.60

31.96±45.77

0.92±0.18

13-1400

SK_ST37

10.65±3.80

0.85±0.15

30.00±1.75

24.04±4.66

8.16±0.33

5.73±0.55

61.79±24.63

0.39±0.41

1.20±0.92

3.26±2.64

13.98±9.18

17.71±28.07

0.99±0.40

13-700

SK_ST38

4.60±0.43

1.70±0.62

29.88±0.34

25.49±4.37

7.42±1.34

6.23±0.39

45.78±23.76

0.23±0.16

2.72±1.29

1.99±1.56

11.38±3.38

3.50±3.36

0.28±0.05

4-110

SK_ST39

7.27±0.61

2.67±0.24

29.94±0.76

25.91±3.99

8.19±0.14

5.94±0.49

35.35±6.11

0.22±0.09

2.48±1.36

0.83±0.42

4.54±3.38

2.72±1.00

0.22±0.06

<2-30

SK_ST40

10.03±0.97

3.50±0.37

30.25±0.46

26.04±4.06

8.17±0.06

6.44±0.11

27.64±2.23

0.13±0.10

3.10±2.17

0.18±0.08

5.82±4.34

2.89±1.10

0.22±0.07

4-13

SK_ST41

3.25±0.47

0.93±0.33

29.91±1.13

25.15±3.53

7.91±0.48

6.75±0.66

47.44±9.10

0.35±0.29

1.89±0.59

0.87±0.43

1.91±0.93

1.92±1.96

1.01±0.41

8-220

SK_ST42

4.30±0.52

2.27±0.54

29.69±1.16

25.23±3.42

8.10±0.16

6.00±0.27

31.67±11.13

0.23±0.24

1.99±0.78

0.64±0.32

2.81±2.16

2.06±2.12

0.63±0.37

13-170

SK_ST43

6.58±0.63

2.93±0.09

29.58±1.25

26.16±3.42

8.10±0.12

5.49±0.95

27.66±8.34

0.23±0.18

1.96±0.99

0.25±0.07

4.96±1.64

3.42±2.92

0.36±0.10

13-140

PTG_ST44

2.78±0.68

0.43±0.22

30.05±0.49

18.81±9.77

8.05±0.31

5.90±0.62

73.34±28.87

3.67±1.77

19.59±5.72

4.26±1.39

50.77±16.31

137.85±42.34

1.16±0.54

1100-14000

PTG_ST45

1.75±0.50

0.60±0.38

31.12±0.54

23.49±1.51

7.49±0.69

6.71±0.89

56.06±19.00

0.52±0.44

4.58±2.61

2.70±1.14

7.55±3.79

14.47±16.92

1.52±0.99

30-220

PTG_ST46

1.63±0.74

0.38±0.04

30.72±0.92

20.61±2.79

8.02±0.38

6.23±1.64

80.92±26.06

1.46±1.02

8.26±3.95

5.63±3.13

21.28±18.72

28.74±35.10

1.81±1.15

110-500

PTG_ST47

2.88±0.84

0.98±0.31

30.84±0.45

23.80±2.14

7.99±0.22

6.85±0.96

40.31±14.52

0.31±0.17

2.18±1.09

3.31±2.42

2.65±2.25

3.62±2.31

0.97±0.34

17-140

NR_ST48

5.05±1.61

1.53±0.31

29.80±0.81

21.71±1.75

7.75±0.36

5.51±1.02

28.30±9.55

0.17±0.12

2.98±1.86

2.18±0.91

3.24±3.56

4.99±3.52

0.94±0.76

14-170

NR_ST49

8.40±0.70

2.55±0.62

30.01±0.84

24.39±4.39

8.09±0.15

5.37±0.72

25.06±14.38

0.18±0.09

1.77±0.64

1.97±1.32

2.56±0.34

2.94±3.32

0.26±0.18

8-80

NR_ST50

10.70±0.67

3.20±0.43

29.78±1.03

37.37±20.79

7.90±0.26

6.32±0.23

20.32±10.11

0.13±0.04

2.09±1.49

0.75±0.37

1.85±0.95

2.63±1.56

0.16±0.10

13-110

Chlorophyll
TCB
3
(mg/m ) (MPN/100ml)

ตารางที่ 8 (ตอ) คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง ประจําป พ.ศ. 2552
ความเค็ม
(psu)

ความเปน
กรด-ดาง

ออกซิเจน
ละลาย
(mg/l)

สารแขวนลอย
ทั้งหมด

ซิลิเกต
(mg/l)

ฟอสเฟต
(ug/L)

ไนไตรท
(ug/L)

ไนเตรท
(ug/L)

แอมโมเนีย
(ug/L)

0.53±0.23 30.05±1.77

24.26±3.77

8.33±0.06

5.70±1.32

94.64±33.29

0.67±0.74

7.50±3.34

6.89±5.67

20.53±26.32

16.64±23.95

1.76±1.11

<2-30

2.13±0.09

0.26±0.16 30.55±2.70

16.61±6.75

8.32±0.19

5.04±1.31

127.23±68.15

2.13±1.02

57.84±34.67

20.25±8.43

42.10±15.33

150.61±70.05

1.26±0.41

170-330

NKG_ST20

2.53±0.12

0.33±0.19 30.11±2.08

21.43±1.42

8.41±0.34

4.96±2.24

206.54±84.91

2.14±0.91

38.95±18.82

12.96±4.50

29.07±19.59

53.71±67.48

3.79±2.10

90-2700

NKG_ST21

4.93±0.54

0.74±0.42 29.68±1.12

22.75±1.59

8.29±0.09

4.80±1.50

65.01±27.62

0.62±0.17

23.41±20.40

4.94±2.93

12.20±6.92

17.99±15.77

1.94±2.21

27-80

NKG_ST22

1.67±0.66

0.55±0.09 30.30±2.13

24.22±4.25

8.26±0.09

5.05±1.43

55.83±16.12

0.25±0.25

2.00±1.02

1.52±0.63

2.95±1.51

5.38±4.36

0.81±0.39

4-170

NK_ST23

3.37±0.05

0.64±0.10 29.14±1.62

24.68±3.92

8.24±0.13

5.37±1.24

96.38±80.58

0.36±0.45

2.84±1.19

1.28±0.54

5.83±3.14

7.35±7.58

1.94±1.20

13-170

NK_ST24

4.53±0.19

0.80±0.27 29.20±1.63

25.38±3.46

8.26±0.11

4.91±1.51

52.20±10.02

0.24±0.22

1.90±0.41

0.79±0.35

2.33±1.94

1.27±1.02

0.97±0.72

<2-13

NK_ST25

6.77±0.21

1.05±0.38 29.20±1.54

25.07±3.88

8.13±0.21

4.31±0.95

79.10±59.03

0.19±0.17

1.83±1.14

1.00±0.50

2.61±1.75

1.76±0.50

0.63±0.26

11-140

NK_ST26

4.20±0.54

0.98±0.43 29.53±1.72

25.80±4.65

8.27±0.05

5.19±1.20

33.20±14.73

0.47±0.45

2.12±1.03

0.84±0.38

7.33±6.36

7.31±5.66

0.56±0.12

8-23

NK_ST27

5.30±0.36

1.23±0.45 29.43±1.64

25.62±3.53

8.25±0.04

5.48±1.35

43.10±4.81

0.38±0.47

1.38±0.40

0.95±0.42

4.22±2.50

3.61±2.75

0.38±0.05

4-30

NK_ST28

7.50±0.22

2.00±0.35 29.40±1.55

24.82±4.20

8.21±0.09

4.93±1.57

27.05±7.85

0.28±0.30

0.71±0.43

0.59±0.41

6.16±2.76

40.06±47.08

0.18±0.07

13-27

SK_ST29

3.70±0.49

0.95±0.22 29.93±2.12

25.46±3.70

8.34±0.04

5.40±1.07

45.69±16.83

0.42±0.52

1.64±0.97

2.05±1.03

11.28±4.97

13.36±9.52

0.73±0.27

<2-220

SK_ST30

5.10±0.57

1.33±0.48 29.80±2.15

25.46±3.70

8.37±0.03

4.97±1.82

31.68±11.17

0.32±0.35

1.01±0.31

1.95±1.03

6.05±3.13

3.33±2.55

0.36±0.15

<2-7

SK_ST31

7.77±0.25

2.08±0.75 29.35±1.90

24.21±4.46

8.33±0.06

5.06±1.22

37.47±12.98

0.40±0.51

0.72±0.44

0.48±0.61

6.72±3.27

2.85±3.08

0.26±0.16

<2-4

SK_ST32

4.43±0.31

1.26±0.28 29.70±1.82

23.69±4.72

8.34±0.03

4.95±2.14

38.90±7.77

0.42±0.54

1.36±0.89

2.51±2.28

9.71±7.83

11.25±7.91

0.61±0.30

4-30

SK_ST33

5.70±0.14

2.03±0.87 29.76±1.87

25.36±3.69

8.38±0.07

4.29±1.67

38.83±13.31

0.40±0.48

1.22±0.40

6.11±4.51

13.40±9.12

2.57±2.46

0.58±0.42

4-23

รหัส
สถานี

ความลึก
(m)

โปรงแสง
(m)

NK_ST18

1.5±0.36

NKG_ST19

อุณหภูมิ
(Co)

Chlorophyll
TCB
3
(mg/m ) (MPN/100ml)

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง ประจําป พ.ศ. 255
รหัส
สถานี

ความลึก
(m)

โปรงแสง
(m)

อุณหภูมิ
(Co)

ความเค็ม
(psu)

ความเปน
กรด-ดาง

ออกซิเจน
ละลาย
(mg/l)

สาร
แขวนลอย
ทั้งหมด

ซิลิเกต
(mg/l)

ฟอสเฟต
(ug/L)

ไนไตรท
(ug/L)

ไนเตรท
(ug/L)

แอมโมเนีย
(ug/L)

NK_ST1

6.73±1.08

2.88±3.55

29.76±0.73

25.90±3.49

8.08±0.22

5.83±0.17

50.44±20.66

0.20±0.10

2.45±0.66

3.69±2.54

7.28±3.88

6.69±3.70

0.83±0.25

4-30

NK_ST2

8.37±0.63

1.15±0.32

29.04±1.33

25.45±3.50

8.22±0.08

5.81±0.56

45.84±16.02

0.16±0.12

2.82±0.78

2.85±2.08

5.12±1.78

7.54±4.14

0.76±0.16

2-23

NK_ST3

12.23±0.37 1.53±0.27

28.79±1.48

25.06±3.83

8.17±0.15

5.54±0.68

45.42±27.39

0.13±0.07

2.52±0.43

1.88±1.40

3.94±1.53

6.29±4.21

0.46±0.19

<2-23

NK_ST4

5.03±0.54

0.93±0.40

29.28±1.64

25.08±3.91

8.31±0.08

4.84±1.99

39.79±11.78

0.19±0.16

1.84±0.87

2.29±1.55

6.13±2.93

3.29±1.35

0.74±0.19

4-13

NK_ST5

6.37±0.41

1.23±0.37

29.07±1.59

24.98±3.89

8.35±0.08

4.10±1.40

41.72±5.61

0.17±0.17

2.73±1.75

3.72±3.00

6.90±5.87

3.86±3.75

0.89±0.20

<2-50

NK_ST6

11.70±0.90 1.65±0.45

29.27±1.97

25.11±4.02

8.32±0.06

4.52±2.01

30.75±6.40

0.21±0.12

1.89±0.59

2.50±2.18

5.08±3.75

8.92±4.24

0.66±0.38

<2-30

NK_ST7

3.90±1.13

0.73±0.19

29.60±1.93

25.11±3.13

8.28±0.06

4.68±1.84

51.60±12.70

0.19±0.20

5.34±5.00

1.97±1.33

9.30±4.33

5.37±4.54

1.28±0.26

<2-23

NK_ST8

5.67±0.63

3.95±5.24

29.49±1.86

23.22±2.10

8.34±0.08

4.58±2.17

31.83±6.08

0.17±0.18

2.14±0.66

3.26±1.94

6.53±3.08

5.52±4.17

0.97±0.30

<2-23

NK_ST9

9.23±0.57

1.80±0.59

29.24±1.88

24.96±3.97

8.26±0.13

4.64±1.99

27.79±7.47

0.17±0.17

1.55±0.64

1.75±1.31

6.33±2.09

3.51±3.05

0.61±0.30

<2-30

NK_ST10

3.50±0.57

0.90±0.19

29.76±1.79

25.19±4.05

8.28±0.03

5.00±2.19

37.30±7.11

0.19±0.21

2.05±1.01

2.25±1.73

4.49±2.11

4.08±2.60

0.58±0.27

<2-80

NK_ST11

5.10±0.45

1.25±0.36

29.75±1.84

25.03±3.55

8.31±0.06

4.96±2.30

35.07±9.14

0.19±0.17

2.93±1.33

1.49±0.86

3.80±0.29

4.95±3.19

0.73±0.17

4-17

NK_ST12

8.47±0.65

1.93±0.44

29.45±1.82

25.04±2.95

8.33±0.02

5.13±1.68

32.74±6.25

0.20±0.14

2.89±3.09

0.35±0.11

4.13±1.37

2.34±2.01

0.45±0.32

2-30

NK_ST13

2.87±0.69

0.60±0.22

30.13±2.08

24.48±4.10

8.30±0.05

4.70±1.69

64.47±21.43

0.23±0.19

4.47±1.04

1.57±0.62

5.50±1.98

5.12±3.03

1.92±0.17

<2-22

NK_ST14

3.70±0.50

0.83±0.33

29.58±1.77

22.45±1.64

8.32±0.02

5.14±2.05

48.20±30.42

0.20±0.21

4.21±2.19

2.28±1.26

6.11±5.54

3.44±1.45

0.94±0.31

8-70

NK_ST15

6.87±0.60

1.73±0.94

34.65±7.50

24.69±3.67

8.30±0.07

5.24±2.28

26.42±4.43

0.18±0.20

1.85±0.55

2.40±1.26

5.83±4.57

4.95±2.70

0.55±0.40

2-17

NK_ST16

0.83±0.33

0.28±0.15

30.26±2.04

22.32±2.82

8.31±0.14

4.94±0.94

142.20±93.93

1.02±0.94

12.28±8.02

7.21±5.94

12.62±13.92

27.77±33.60

1.85±1.01

22-500

NK_ST17

1.1±0.28

0.35±0.11

29.98±1.85

23.57±2.80

8.31±0.14

5.13±0.83

122.58±42.71

0.91±0.91

11.58±5.62

7.16±5.90

17.24±20.73

20.03±18.25

3.30±2.81

8-270

Chlorophyll
TCB
3
(mg/m ) (MPN/100ml)

ตารางที่ 9 สถานะคุณภาพน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง ประจําป พ.ศ. 2552
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

อาวปากพนัง
นครศรีธรรมราช

NK_ST1

พฤศจิกายน
คาดัชนี
สถานะ
84.22
ดี

กุมภาพันธุ
คาดัชนี
สถานะ
86.47
ดี

พฤษภาคม
คาดัชนี
สถานะ
85.89
ดี

สิงหาคม
คาดัชนี
สถานะ
82.21
ดี

คาเฉลี่ย
คาดัชนี
สถานะ
84.70
ดี

หางฝง ประมาณ 1 กม.

NK_ST2

81.03

ดี

87.32

ดี

87.52

ดี

82.96

ดี

84.71

ดี

หางฝง ประมาณ 3 กม.
ปากน้ําสิชล อําเภอสิชล

NK_ST3
NK_ST4

84.15
65.52

ดี
พอใช

81.42
86.73

ดี
ดี

87.46
86.43

ดี
ดี

81.48
85.23

ดี
ดี

83.63
80.98

ดี
ดี

หางฝงประมาณ 1 กม.

NK_ST5

66.59

พอใช

78.14

พอใช

85.32

ดี

80.32

ดี

77.59

พอใช

หางฝง ประมาณ 3 กม.
บริเวณนากุง อ.ทาศาลา

NK_ST6
NK_ST7

66.09
67.77

พอใช
พอใช

82.76
75.32

ดี
พอใช

87.93
86.03

ดี
ดี

83.32
85.32

ดี
ดี

80.03
78.61

ดี
พอใช

หางฝง ประมาณ 1 กม.

NK_ST8

66.31

พอใช

79.24

พอใช

88.87

ดี

85.74

ดี

80.04

ดี

หางฝงประมาณ 3 กม.
ปากคลองกลาย
หางฝง ประมาณ 1 กม.
หางฝง ประมาณ 3 กม.
เขื่อนกันคลื่น อ.ทาศาลา
หางฝง ประมาณ 1 กม.
หางฝง ประมาณ 3 กม.
คลองทาแพ อ.เมือง
หางฝง ประมาณ 1 กม.
หางฝง ประมาณ 3 กม.
บานปากนคร อ.เมือง
คลองปากพนัง อ.ปากพนัง
กลางอาวปากพนัง อ.ปากพนัง
แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง

NK_ST9
NK_ST10
NK_ST11
NK_ST12
NK_ST13
NK_ST14
NK_ST15
NK_ST16
NK_ST17
NK_ST18
NKG_ST19
NKG_ST20
NKG_ST21
NKG_ST22

66.50
64.25
66.71
70.46
63.69
67.84
67.70
66.31
68.21
64.93
52.28
32.44
62.22
67.10

พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
เสื่อมโทรม
พอใช
พอใช

80.99
87.49
83.31
87.89
81.58
80.09
86.10
82.17
80.15
81.83
67.35
64.22
84.68
84.15

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดี

89.09
86.29
87.94
85.05
81.12
87.60
90.76
71.82
73.24
83.79
67.88
71.64
82.32
83.54

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดี

86.83
86.85
87.05
86.37
82.75
87.48
88.61
61.91
66.60
78.33
41.73
46.69
80.59
79.34

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
ดี
พอใช

80.85
81.22
81.25
82.44
77.28
80.75
83.29
70.55
72.05
77.22
57.31
53.75
77.45
78.53

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

สถานีเก็บตัวอยาง

รหัสสถานี

ปากน้ําขนอม อ.ขนอม

ตารางที่ 9 (ตอ) สถานะคุณภาพน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง ประจําป พ.ศ. 2552
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาวปากพนัง
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

สงขลา

สงขลา

สงขลา

NK_ST16
NK_ST17
NK_ST18
NKG_ST19

พฤศจิกายน
คาดัชนี
สถานะ
66.31
พอใช
68.21
พอใช
64.93
พอใช
52.28
พอใช

กุมภาพันธุ
คาดัชนี
สถานะ
82.17
ดี
80.15
ดี
81.83
ดี
67.35
พอใช

พฤษภาคม
คาดัชนี
สถานะ
71.82
พอใช
73.24
พอใช
83.79
ดี
67.88
พอใช

สิงหาคม
คาดัชนี
สถานะ
61.91
พอใช
66.60
พอใช
78.33
พอใช
41.73
เสื่อมโทรม

คาเฉลี่ย
คาดัชนี
สถานะ
70.55
พอใช
72.05
พอใช
77.22
พอใช
57.31
พอใช

คลองปากพนัง อ.ปากพนัง

NKG_ST20

32.44

เสื่อมโทรม

64.22

พอใช

71.64

พอใช

46.69

เสื่อมโทรม

53.75

พอใช

กลางอาวปากพนัง อ.ปากพนัง

NKG_ST21

62.22

พอใช

84.68

ดี

82.32

ดี

80.59

ดี

77.45

พอใช

แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
คลองบางแรด อ.หัวไทร

NKG_ST22
NK_ST23

67.10
58.15

พอใช
พอใช

84.15
81.69

ดี
ดี

83.54
84.57

ดี
ดี

79.34
85.20

พอใช
ดี

78.53
77.40

พอใช
พอใช

หางฝง ประมาณ 1 กม.

NK_ST24

68.28

พอใช

85.16

ดี

85.17

ดี

82.65

ดี

80.32

ดี

หางฝง ประมาณ 3 กม.
บานปากระวะ อ.หัวไทร

NK_ST25
NK_ST26

58.23
75.05

พอใช
พอใช

81.25
85.58

ดี
ดี

81.28
87.30

ดี
ดี

80.46
82.79

ดี
ดี

75.30
82.68

พอใช
ดี

หางฝง ประมาณ 1 กม.

NK_ST27

73.20

พอใช

85.50

ดี

86.85

ดี

87.24

ดี

83.20

ดี

หางฝง ประมาณ 3 กม.

NK_ST28

71.18

พอใช

81.85

ดี

87.03

ดี

83.44

ดี

80.88

ดี

คลองปากแตระ อ.ระโนด
หางฝง ประมาณ 1 กม.
หางฝง ประมาณ 3 กม.
บานปลายคลอง อ.สทิงพระ
หางฝง ประมาณ 1 กม.
หางฝง ประมาณ 3 กม.
ปากคลองสําโรง
บานหัวเขา อ.สําโรง
ปากทะเลสาบสงขลา

SK_ST29
SK_ST30
SK_ST31
SK_ST32
SK_ST33
SK_ST34
SK_ST35
SK_ST36
SK_ST37

74.79
69.27
74.43
64.40
68.73
63.08
60.80
68.14
66.20

พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

83.23
83.97
82.53
82.39
74.73
86.61
84.47
82.88
88.51

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี

82.79
88.41
86.34
88.18
82.49
87.96
84.56
79.45
82.13

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี

83.57
84.10
84.51
86.68
85.61
85.15
79.58
81.02
78.73

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช

81.09
81.44
81.95
80.41
77.89
80.70
77.35
77.87
78.89

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช

สถานีเก็บตัวอยาง

รหัสสถานี

คลองทาแพ อ.เมือง
หางฝง ประมาณ 1 กม.
หางฝง ประมาณ 3 กม.
บานปากนคร อ.เมือง
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จังหวัด

สงขลา

สงขลา

ปตตานี
บริเวณในอาว
ปตตานี
นราธิวาส

พฤศจิกายน
คาดัชนี
สถานะ
-

กุมภาพันธุ
คาดัชนี
สถานะ
81.59
ดี

พฤษภาคม
คาดัชนี
สถานะ
90.84
ดีมาก

สิงหาคม
คาดัชนี
สถานะ
89.59
ดี

คาเฉลี่ย
คาดัชนี
สถานะ
87.34
ดี

-

87.10

ดี

87.67

ดี

84.49

ดี

86.42

ดี

83.70

ดี

88.62
87.09

ดี
ดี

89.41
88.24

ดี
ดี

88.84
88.99

ดี
ดี

88.96
87.00

ดี
ดี

SK_ST42

82.43

ดี

88.91

ดี

87.48

ดี

87.80

ดี

86.65

ดี

หางฝง ประมาณ 3 กม.

SK_ST43

83.33

ดี

90.43

ดีมาก

87.61

ดี

77.34

พอใช

84.68

ดี

ปากแมน้ําปตตานี

PTG_ST44

50.04

พอใช

71.25

พอใช

54.52

พอใช

60.28

พอใช

59.02

พอใช

กลางอาวปตตานี

PTG_ST45

79.96

พอใช

84.38

ดี

93.46

ดีมาก

82.52

ดี

85.08

ดี

ปากคลองบางปู

PTG_ST46

64.07

พอใช

82.19

ดี

77.50

พอใช

79.24

พอใช

75.75

พอใช

แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง

PTG_ST47

79.97

พอใช

89.82

ดี

90.37

ดีมาก

89.25

ดี

87.35

ดี

ปากแมน้ําบางนรา

NR_ST48

85.69

ดี

79.32

พอใช

83.55

ดี

88.08

ดี

84.16

ดี

หางฝง ประมาณ 1 กม.

NR_ST49

85.34

ดี

79.36

พอใช

88.36

ดี

86.87

ดี

84.98

ดี

หางฝง ประมาณ 3 กม.

NR_ST50

87.77

ดี

87.48

ดี

90.14

ดีมาก

90.36

ดีมาก

88.94

ดี

สถานีเก็บตัวอยาง

รหัสสถานี

ปากคลองนาทับ อ.จะนะ

SK_ST38

หางฝง ประมาณ 1 กม.

SK_ST39

-

หางฝง ประมาณ 3 กม.
คลองตูหยง อ. เทพา

SK_ST40
SK_ST41

หางฝง ประมาณ 1 กม.
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1.2.2 โครงการศึกษาบทบาทของชุมชนในการจัดการฐานขอมูลทรัพยากรระดับทองถิ่น
ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร และชายฝง โดยชุมชนอาวขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอมูลการปฏิบัติงาน
ออกปฏิบัตงิ าน 8 ครั้ง
วันที่ 1-3 เม.ย.52
วันที่ 25-29 พ.ค.52

วันที่ 5-6 ส.ค.52
วันที่ 13-15 ส.ค.52
วันที่ 24-25 ส.ค.52
วันที่ 28-29 ส.ค.52

เขาพบแกนนําชุมชนและกลุมชาวประมงพื้นบานเพื่อชี้แจงโครงการฯ
ออกสัมภาษณชาวบาน ชาวประมงตามพื้นที่เปาหมายที่ไดกําหนดไว การ
ขุดหอยราก การเจาะหอย การดักจับปูเปยว การเก็บหอยจุบแจง การ
ชักเฮ โดยจะทํากันบริเวณเขาออก บานแหลมประทับ จากนั้นลงพื้นที่ ม.
3 ,ม.5 ต.ทองเนียน เพื่อทําการสัมภาษณชาวประมง และบันทึกภาพเก็บ
ขอมูล
จัดประชุม เวที ที่ 1
จัดประชุม เวที ที่ 2
จัดประชุม เวที ที่ 3
จัดประชุม เวที ที่ 4

มีการจัดประชุมชาวประมงเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ณ ศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรปา
ชายเลนที่ 3 อ.ขนอม โดยมี ผอ.สุพจน จันทภรณศิลป เปน
ประธานเปดพิธีซึ่งการประชุมจัดขึ้นทั้งหมด 4 เวที ๆละ 40
คน โดยมีคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณรวมดวยซึ่งมี
ทรัพยากรในอาวขนอมแบงเปนกลุมไดดังนี้คือกลุมปลากระบอก ,
กลุ ม ปู เ ป ย ว ,กลุ ม หอย ,กลุ ม กุ ง และกลุ ม โลมา-หญ า ทะเล ซึ่ ง
จัดเปนทรัพยากรสําคัญทางดานการ
วันที่ 20-24 ก.ย.52
พาคณะที่ประชุมไปศึกษาดูงานที่จังหวัดประจวบฯ และ
ชุมพร ในระหวางวันที่ 21-23 กันยายน 2552 ตามสถานที่ตางๆ
ดังนี้ ศึกษาการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงชุมชนเกาะพิทักษ จ.ชุมพร ซึ่งมีกิจกรรมธนาคารปู
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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และชุมชนตนแบบ ,ดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเลี้ยงหอยเปาฮื๊อ,ปลานวลจันทรทะเล และหอยมือเสือ ที่
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง จ.ประจวบคีรีขันธ(คลองวาฬ), เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสัตวน้ําหวากอ และ
ศึกษาระบบนิเวศชายหาด ณ อุทยานแหงชาติวนกร, ศึกษาดูงานเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลน ณ สถานี
ประมงปาชายเลนที่ 12 (ชุมพร)
ภาพการปฏิบัติงาน

การสัมภาษณชาวประมง
พื้นบานในพืน้ ที่อาวขนอม

การทําประมงพื้นบานบริเวณชุมชนอาวขนอม

การวางอวนลอย 3 ชั้น
(อวนกุง)
64

การหาหอยเจาะ

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ศึกษาดูงาน

ดูงานชุมชนเกาะพิทักษ จ.ชุมพร

บอเลี้ยงปลานวลจันทรทะเล

หอยมือเสืออายุ ประมาณ 6 ป

เจาหนาที่จากศูนย ฯประมง(คลองวาฬ)ใหความรูเรื่องการเลี้ยงหอยมือเสือและหอยเปาฮื้อใหกับคณะฯ

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

65

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552

Annual report 2009

กิจกรรมหลัก 2 : เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย 2.1 : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่ง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.2.2 โครงการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งพื้นที่การกัดเซาะ จังหวัด
สงขลา
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2.1 โครงการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝง พื้นที่การกัดเซาะ จังหวัดสงขลา
ลักษณะชายฝงสงขลา เปนหาดทรายยาว ทอด
ตั ว ในแนวเกื อ บเหนื อ -ใต ตั้ ง แต อํ า เภอระโนดลงมา
จนถึงหัวเขาแดง ซึ่งเปนภูเขาหินทรายตั้งอยูบริเวณปาก
ทะเลสาบด า นเหนื อ ส ว นปากทะเลสาบด า นใต มี
ลักษณะเปนสันดอนจะงอยที่ทอดตัวยาวลงไปจนถึงเขา
เกาเสง ซึ่งเปนภูเขาหินแกรนิตอยูริมทะเล จากนั้นจะ
เปนแนวหาดทรายตอเนื่องไปจนถึงเขตจังหวัดปตตานี
จากลั ก ษณะของชายฝ ง อ า วไทยตอนล า ง มี
ชายฝงเปนทะเลเปด ไมมีแนวกําบังคลื่นลมตามธรรมชาติ ทําใหคลื่นซึ่งเคลื่อนที่มาจากทะเลจีนใตเขาปะทะ
ชายฝงไดโดยตรง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชายฝง
จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีชายหาดทรายเปนแนวยาวและออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง
จากคลื่น ลม และกิ จกรรมของมนุษ ย สิ น และคณะ (2545) รายงานวาชายฝ งจัง หวัดสงขลา มี ก าร
เปลี่ยนแปลงชายฝงเกิดขึ้นหลายบริเวณ โดยเปนชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง 4 กิโลเมตร กัดเซาะปานกลาง
33 กิโลเมตร ชายฝงสะสมตัวประมาณ 31.5 กิโลเมตร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไมมาก ชายฝงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสวนมากจะอยูทางตอนเหนือของจังหวัดตั้งแตอําเภอเมืองขึ้นไป ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย
เปนหลัก ในปจจุบันการพังทลายของชายฝงไดเกิดขึ้นทั่วไป พบวา ชายหาดชลาทัศน บริเวณบานเกาเสงบานทุงใหญ อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 7 กิโลเมตร เปน 1ใน12 พื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตดานอาวไทยที่ถูก
กัดเซาะเสียหายรุนแรง และเปน 1 ใน 6 พื้นที่ชายฝงวิกฤตเสี่ยงภัย ที่มีความจําเปนตองแกไขปญหาเรงดวน
การกัดเซาะในพื้นที่นี้มีความรุนแรงที่ 2 บริเวณ จุดแรกคือบริเวณชายฝงบานเกาเสงไปจนถึงฐานทัพเรือ จ.
สงขลา ความยาวประมาณ 400 เมตร ชายหาดบริเวณนี้ถูกกัดเซาะออกไปจนเหลือความกวางเพียง 4 เมตร
บริเวณที่มีกองหินทิ้งปองกันการกัดเซาะ ทรายจะถูกพัดพาออกไปทั้งหมดสําหรับการสรางหินทิ้งปองกัน
คลื่นรูปตัวที (T) จํานวน 3 ตัว ความยาว 50 เมตร สันกวาง 45 เมตร และชองระหวางตัวที่หางกัน 20 เมตร
และการถมหาดบานเกาเสง ทําใหหาดมีเสถียรภาพกลับคืน แตทําใหเกิดการกัดเซาะบริเวณดานเหนือบานเกา
เสง เทศบาลนครสงขลาจึงนําหินมาถมหาด เพื่อปองกันการการกัดเซาะยาว 250 เมตร ก็เกิดการกัดเซาะ
บริเวณดานเหนือของกองหินขึ้นไปอีก จุดที่ 2 คือ ชายฝงดานใตสุดรั้วของสถาบันวิจัยประมงทะเล จนถึง
ชายฝงบริเวณสถานีอนามัยบานทุงใหญ พื้นที่บริเวณนี้มีการถอยรนของทะเลกัดเซาะมาจนติดขอบถนนทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 3044 การควบคุมการกัดเซาะและปองกันการตกตะกอนชายฝง นับเปนปญหาที่
กําลั งเผชิญอยูทั่วไป การเปลี่ ยนแปลงของรูปร า งชายหาดในระยะยาวตองไดรับการศึ ก ษาไวกอ นที่ จ ะ
ออกแบบ ซึ่ ง ปฏิ สัม พั น ธร ะหว า งการเคลื่ อนที่ ข องตะกอนกั บ โครงสร า งชายฝ งต า งๆจะต อ งไดรั บ การ
วิเคราะหอยางละเอียด และมีการติดตามผลกระทบอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาสรุปเปนมาตรการปองกันการกัด
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เซาะและรักษาชายฝง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไปโครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาอัตรา
การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลจากอดีตจนถึงปจจุบันและปจจัยของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พื้นที่ศึกษาหลัก
คือ บริเวณชายฝงจังหวัดสงขลาที่มีการกัดเซาะรุนแรงใน 2 พื้นที่ ดังกลาวขางตน ขอมูลจากผลการศึกษานี้จะ
เปนขอมูลพื้นฐานใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงสงขลาซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยเพื่อการ
วางแผนการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่บริเวณนี้ตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงบริเวณหาดสมิหลา หาดชลาทัศน และหาดเกาเสง รวมระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร
2. ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลสงขลา
พื้นที่ดําเนินการ
บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดสงขลาครอบคลุมพื้นที่โครงการบริเวณชายฝงหาดเกาเสงจนถึง
แหลมสนออน และชายหาดบานทุงใหญ หมู 3 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จนถึงเขื่อนกันทรายและคลื่น
รองน้ํานาทับ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 25 กิโลเมตร
สมิหลา
เกาเสง

บออิฐ
นาทับ

ภาพที่ 27 แสดงพื้นที่ และพิกัดของแตละสถานี บริเวณพื้นทีห่ าดสมิหลา เกาเสง บออิฐ และนาทับ
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วิธีการดําเนินงาน
1 ปฏิบัติงานจัดทําหมุดระดับชั่วคราวใชสําหรับเปนจุดอางอิงในการสํารวจ โดยการถายโยงคาระดับ
จากหมุดหลักฐานที่ทราบคาระดับ ไปยังตําแหนงที่เก็บขอมูล Beach profile ซึ่งจัดทําตลอดความยาว
ครอบคลุมพื้นที่โครงการ บริเวณชายฝงหาดเกาเสงจนถึงแหลมสนออน และชายหาดบานทุงใหญ หมู 3
ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จนถึงเขื่อนกันทรายและคลื่นรองน้ํานาทับ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ ระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 25 กิโลเมตร
ตอกหมุดระดับชั่วคราวพรอมทั้งบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก หมุดระดับพื้นราบ
เก็บขอมูลคาพิกัดตําแหนง Beach profile ดวย GPS 2 จุด คือจุดแนวระดับน้ําทะเล และ
แนวสันทราย โดยวางสายวัดตลอดระยะทางระหวางจุดสองจุด
ตั้งกลองระหวางหมุดระดับชั่วคราวกับจุดเริ่มตนของแนว
profile อานคาระดับไมเมตรที่ตําแหนงหมุดระดับ บันทึกคา ยายไมเมตร
วางในตําแหนงของแนว Beach profile อานคาไมเมตรทุก 3-5 เมตร ตลอด
แนวสายวัดไปถึงสันทราย บันทึกคาลงสมุดสนาม

การตั้งกลอง และการเก็บ
ขอมูลพิกัดตําแหนง
การตอกหมุดระดับชั่วคราว
2 ปฏิบัติงานหยั่งความลึกน้ําทุก 5-10 เมตร โดยขับเรือในแนวตั้งฉากกับชายฝงซึ่งเปนแนวที่ตอเนื่อง
กับแนว Beach profile บนฝงลงไปในทะเล ระยะทาง 2,000 เมตร ใช GPS นําทาง และวัดความลึกดวยเครื่อง
Echo sounder พรอมทั้งบันทึกตําแหนงดวยเครื่อง GPS และบันทึกคาความลึกของแนวชายฝง จํานวน 26
แนว
ติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณการหยั่งน้ํา : เครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียม GPS Garmin เปน
เครื่องหาตําแหนงพิกั ดด วยดาวเทีย มแบบมือถือและรับขอมูลปรั บแกขอมู ลพิกัดให แมนยํามากขึ้นจาก
ดาวเทียม WAAS ติดตังเสาอากาศเครื่องรับดาวเทียมระบบ GPS (GPS Satellite Receiver) บนหลังคาเรือ
สํารวจตอสายสัญญาณเขากับตัวเครื่องที่ติดตั้งไวภายในเรือ
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ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณการหยั่งน้ํา
เครื่องหยั่งน้ํา (Echo Sounder) ติดตั้งหัวรับสงคลื่นความถี่เสียงใตน้ํา
(Transducer) ไวที่กาบเรือซาย-ขวา ของเรือ โดยใหหัวรับสงคลื่นความถี่เสียงใตน้ําลึก
ลงไปในน้ํานับจากผิวน้ํา 0.50 เมตร ตอสายสัญญาณเขากับตัวเครื่องที่ติดตั้งไวภายใน
เรือเพื่อรับสัญญาณ

ขั้นตอนการตอสายสัญญาณเขากับตัวเครื่องเพื่อรับสัญญาณ
หยั่งน้ําและบันทึกขอมูล (Sounding & Recording) : แนวหยั่งน้ํา (Survey Lines) กําหนดคา
พิกัดจุดเริ่มตน (Start Point) และจุดสิ้นสุด (End Point) ของแตละแนว ในระบบพิกัดแผนที่ U.T.M.Grid
(INDAIN DATUM 1975) เพื่อใชเปนแนวในการเดินเรือดวยเครื่องหาพิกัด GPS บันทึกขอมูลการสํารวจ
(Survey Data) ขอมูลที่บันทึกประกอบดวยเวลา ตําแหนง และความลึกของน้ํา
ผลการดําเนินงาน
ผลการสํารวจพื้นความลึกทองน้ํา : จากการสํารวจพื้นทองน้ําดวยเครื่องหยั่งความลึกน้ํา Echo
Sounder บริเวณชายฝงหาดเกาเสงจนถึงแหลมสนออน และชายหาดบานทุงใหญ หมู 3 ตําบลเขารูปชาง
อําเภอเมือง จนถึงเขื่อนกันทรายและคลื่นรองน้ํานาทับ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ พบคาความลึกอยูระหวาง
1.2 – 10.80 เมตร โดยมีแนวการสํารวจ ดังนี้
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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 พื้นที่บริเวณชายฝงหาด
เกาเสงจนถึงแหลมสนออน

 พื้นที่บริเวณชายหาดบานทุง
ใหญ หมู 3 ตําบลเขารูปชาง อําเภอ
เมือง จนถึงเขื่อนกันทรายและคลื่นรอง
น้ํานาทับ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ
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กิจกรรมหลัก 3 : พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบ
กิจกรรมย่อย 3.1
ศึกษาและจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งในทะเลสาบสงขลา
3.1 สํารวจ ติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ํา และ
สิ่งแวดล้อมทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง
3.2 สํารวจ ศึกษา และอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
3.3 ศึกษาเพาะขยายพันธุ์ และฟื้นฟูประชากรเต่ากระอานในทะเลสาบ
สงขลา
3.4 อบรมเผยแพร่ความรู้ และจัดนิทรรศการสู่ชุมชนท้องถิ่น
3.5 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
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ศึกษาและจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝง ในทะเลสาบสงขลา
3.1 สํารวจ ติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ํา และสิ่งแวดลอมทะเลสาบ
สงขลา และพืน้ ที่ใกลเคียง
3.1.1 โครงการศึกษาสัตวทะเลหนาดิน และแพลงกตอนในทะเลสาบสงขลา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนา
ดินในทะเลสาบสงขลา
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับแพลงกตอน และสัตวหนาดินบริเวณทะเลสาบ
สงขลา
วิธีการดําเนินงาน
กําหนดสถานีเก็บตัวอยางแพลงกตอนและสัตวหนาดินจํานวน 15 สถานี เก็บตัวอยางจํานวน 4 ครั้ง
ในเดือนพฤศจิกายน 2551 กุมภาพันธ พฤษภาคม และสิงหาคม 2552 ตามลําดับ รวมสถานีเปาหมาย 120
สถานี เก็บแพลงกตอนโดยตักน้ําปริมาตร 20 ลิตร มากรองผานถุงกรองขนาดชองตา 20 ไมครอน และดอง
ตัวอยางดวยฟอรมาลีนความเขมขน 4 เปอรเซ็นต
เก็บสัตวหนาดินโดยโดยใช เครื่องตักดินแบบ Ekman grab (พื้นที่ 0.04 ตร.ม.) เก็บตัวอยางจํานวน 3 ซ้ํา
ตอจุดเก็บตัวอยาง และนํามารอนผานตะแกรงรอนดิน (Sieve) และเก็บรักษาตัวอยางไวในขวดเก็บตัวอยางซึ่ง
บรรจุฟอรมาลิน10 %
เก็บตัวอยางน้ํา เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีทุกครั้งในสถานีที่ศึกษา โดยวัดความลึก
น้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม พีเอช ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ไนไตรท ไนเตรท และออรโธฟอสเฟต เก็บตัวอยาง
ตะกอนดินนํามาวิเคราะหขนาดอนุภาคเม็ดดิน (Particle size) และ ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter)
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พื้นที่ดําเนินการศึกษา : บริเวณทะเลสาบสงขลา
1. คลองขวาง
2. คลองสําโรง
3. คลองพะวง
4. คลองอูตะเภา
5. คลองปากบาง-ภูมี
6. คลองสทิ้งหมอ
7. คลองหนัง
8. คลองเชิงแส
9. คลองตะเครียะ
10. คลองนางเรียม
11. คลองปากประ
12. คลองลําปา
13. คลองบางแกว
14. คลองกระอาน
15. คลองปาบอน
ภาพที่ 28 แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอยางแพลงกตอน สัตวหนาดิน และ คุณภาพน้ําในทะเลสาบ
สงขลา
ตารางที่ 10 แสดงพิกดั เก็บตัวอยางในแตละสถานี
รหัสสถานี
PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7
PK8
PK9
PK10
PK11
PK12
PK13
PK14
PK15

สถานีเก็บตัวอยาง
คลองขวาง
คลองสําโรง
คลองพะวง
คลองอูตะเภา
คลองปากบาง-ภูมี
คลองสทิ้งหมอ
คลองหนัง
คลองเชิงแส
คลองตะเครียะ
คลองนางเรียม
คลองปากประ
คลองลําปา
คลองบางแกว
คลองกระอาน
คลองปาบอน

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
X
675311
675597
672136
660367
656473
668197
654162
645769
639580
632460
626458
627882
632481
637198
641510

Y
796120
794189
790456
791385
794375
798781
834756
844159
862224
859918
854401
843058
829332
821186
814542
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ผลการดําเนินงาน
เก็บตัวอยางแพลงกตอน และสัตวหนาดิน ครบตามแผนงาน จํานวน 4 ครั้ง รวมสถานีเปาหมาย 120
สถานี
แพลงกตอน
พบแพลงกตอนพืช 60 สกุล 62 ชนิด ปริมาณรวมของแพลงกตอนพืช มีคาเทากับ 150,747 เซลลตอ
ลิตร จัดอยูใน Class Cyanophyceae 5 สกุล 5 ชนิด (3,639 เซลลตอลิตร คิดเปนรอยละ 3.01) Class
Chlorophyceae 23 สกุล 24 ชนิด (34,491 เซลลตอลิตร คิดเปนรอยละ 28.57) Class Euglenophyceae 3 สกุล
3 ชนิด (10,729 เซลลตอลิตร คิดเปนรอยละ 8.89) Class Bacillariophyceae 25 สกุล 25 ชนิด (69,186 เซลล
ตอลิตร คิดเปนรอยละ 57.30) Class Dinophyceae 3 สกุล 4 ชนิด (2,579 เซลลตอลิตร คิดเปนรอยละ 2.14)
และ Class Dictyochophyceae 1 สกุล 1 ชนิด (123 เซลลตอลิตร คิดเปนรอยละ 0.10) ผลการศึกษาในครั้งนี้
พบแพลงกตอนพืช Class Bacillariophyceae(กลุมไดอะตอม)มากที่สุด เนื่องจากไดอะตอมเปนกลุมเดนที่
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดสี อดคลองกับการศึกษาแพลงกตอนพืชในทะเลสาบสงขลา
(ไพโรจน และคณะ, 2521) และ นิคมและยงยุทธ (2540)
Class Euglenophyceae
8.89%
Class Chlorophyceae
28.57%
Class Cyanophyceae
3.01%
57.30%
Class Dinophyceae
2.14%

0.10%
Class Dictyochophyceae

Division Cyanophyta

Division Chlorophyta

Class Bacillariophyceae

Division Chromophyta

ภาพที่ 29 คาเฉลี่ยปริมาณสัดสวน (%) ของแพลงกตอนพืชในแตละดิวิชันในทะเลสาบสงขลา
สวนแพลงกตอนสัตวพบ 20 สกุล 21 ชนิด ปริมาณรวมแพลงกตอนสัตวมีคาเทากับ 18,380 ตัวตอ
ลิตร จัดอยูใน Phylum Protozoa 5 สกุล 5 ชนิด (1,708 ตัวตอลิตร คิดเปนรอยละ 9.29) Phylum Rotifera 12
สกุล 12 ชนิด (11,434 ตัวตอลิตร คิดเปนรอยละ 62.21) Phylum Annelida 1 class (21 ตัวตอลิตร คิดเปนรอย
ละ 0.1) Phylum Arthropoda 2 สกุล 3 ชนิด และที่ไมสามารถจําแนกชนิดไดอีก 3 order (4,533 ตัวตอลิตร
คิดเปนรอยละ 24.7) Phylum Mollusca 2 class (629 ตัวตอลิตร คิดเปนรอยละ 3.42) และ Phylum Chordata
1 สกุล 1 ชนิด (35 ตัวตอลิตร คิดเปนรอยละ 0.19) ผลการศึกษาแพลงกตอนสัตวพบ Phylum Rotifera มาก
ที่สุด รองลงมาเปน Phylum Arthropoda, Protozoa, Mollusca, Chordata และ Annelida แสดงวาในทะเลสาบ
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สงขลามีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตวสูง สอดคลองกับการศึกษาแพลงกตอนสัตว
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก (Angsupanich, 1997) และ อานนทและเสาวภา ( 2538)
22.81%

2.95%
0.16%

0.12%
9.61%

64.34%
Phylum Protozoa
Phylum Arthropoda

Phylum Rotifera
Phylum Mollusca

Phylum Annelida
Phylum Chordata

ภาพที่ 30 คาเฉลี่ยปริมาณสัดสวน (%) ของแพลงกตอนสัตวในแตละไฟลัมในทะเลสาบสงขลา
ปริมาณรวมของแพลงกตอนพืชพบมากที่สุดที่ปากคลองสทิงหมอ (47,046 เซลลตอลิตร) รองลงมาคือ
ปากคลองเชิงแส (22,164 เซลลตอลิตร) และปากคลองตะเครียะ (9,866 เซลลตอลิตร) สวนปากคลองที่มี
ปริมาณรวมของแพลงกตอนพืชนอยที่สุดคือ ปากคลองปากประ (1,026 เซลลตอลิตร) (ภาพที่ 31) และบริเวณ
ปากคลองที่มีปริมาณรวมของแพลงกตอนสัตวมากที่สุด คือ บริเวณปากคลองตะเครียะ (3,702 ตัวตอลิตร)
รองลงมาคือ ปากคลองเชิงแส (2,302 ตัวตอลิตร) และปากคลองอูตะเภา (2,075 ตัวตอลิตร) สวนบริเวณปาก
คลองที่มีปริมาณรวมของแพลงกตอนสัตวนอ ยที่สุดคือ ปากคลองปากบาง-ภูมี (82 ตัวตอลิตร) (ภาพที่ 32)
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ภาพที่ 31ปริมาณรวม (เซลลตอลิตร) ของแพลงกตอนพืชแตละสถานีในทะเลสาบสงขลา
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ภาพที่ 32 ปริมาณรวม (ตัวตอลิตร) ของแพลงกตอนสัตวแตละสถานีในทะเลสาบสงขลา
ตัวอยางแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว ชนิดเดนในทะเลสาบ

ก.

ข.

ค.

ภาพที่ 33 แพลงกตอนพืช (ก) Pleurosigma sp. (ข) Ditylum sp. (ค) Ceratium sp.

ก.

ข.

ค.

ภาพที่ 34 แพลงกตอนสัตว (ก) Brachionusa sp. (ข) Tintinopsis sp. (ค) Cyclopoid copepod
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สัตวหนาดินที่มีความชุกชุมเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ หอย (621 ตัว/ม2) รองลงมาคือ แอมฟ
พอด (602 ตั ว /ม 2) ตั ว อ อ นแลง (410 ตั ว /ม 2)
และ ไสเดือนทะเล (151 ตัว/ม2)

Shrimp
fish

ภาพที่ 35 คาเฉลี่ยปริมาณสัดสวน (%) ของสัตวหนาดิน
แตละกลุมบริเวณบริเวณทะเลสาบสงขลา
สวนความชุกชุมและปากคลองที่มีความชุกชุมรวมของสัตวหนาดินมากที่สุดคือ ปากคลองปาบอน
(6,058 ตัว/ม2)มีสัตวหนาดินกลุมเดนคือแอมฟพอด(4,803 ตัว/ม2) ตัวออนแมลงน้ํา (1,06 4 ตัว/ม2) และทาไน
ดาเซีย (111 ตัว/ม2) รองลงมาคือ ปากคลองพะวง (4,400 ตัว/ม2) มีสัตวหนาดินกลุมเดนคือ แอมฟพอด
(3,389 ตัว/ม2) ทาไนดาเซีย (325ตัว/ม2) และไสเดือนทะเล (611 ตัว/ม2) ปากคลองตะเครี๊ยะ (4,006 ตัว/ม2) มี
สัตวหนาดินกลุมเดนคือ หอย (3,461 ตัว/ม2) ออสตราคอส (225 ตัว/ม2) และไอโซพอด (189 ตัว/ม2) สวน
บริเวณปากคลองที่ มีความชุกชุมรวมของสัตวหนาดินนอยที่สุดคือ ปากคลองขวาง (303 ตัว/ม2) ไสเดือน
ทะเลเพียงกลุมเดียว (300 ตัว/ม2) (รูปที่ 36)

ภาพที่ 36 ปริมาณรวม (ตัว/ม2) สัตวหนาดินแตละสถานีบริเวณปากคลองทะเลสาบสงขลา
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ตัวอยางสัตวหนาดินบริเวณปากคลองทะเลสาบสงขลา

แอมฟพอด

ไสเดือนทะเล

หอย

ผลการศึกษาตะกอนดินและคุณภาพน้ําบริเวณปากคลองในทะเลสาบสงขลา
ปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดินบริเวณปากคลองทะเลสาบสงขลาพบวามีคาอยูในชวง 0.4-4.9
เปอรเซ็นตโดยพบมีคาปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดินสูงสุดบริเวณหนัง (4.9%) รองลงมาคือ คลองพะวง
(4.7%) คลองลําปา (3.4% (ภาพที่ 37)

ภาพที่ 37 ปริมาณอินทรียวัตถุในพื้นที่ปากคลองบริเวณทะเลสาบสงขลา
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ลักษณะเนื้อดินบริเวณปากคลองทะเลสาบสงขลามีลักษณะเนื้อดินแตกตางกันในแตละบริเวณไดแก
ดินรวนเหนียว (clay loam) ดินรวนปนทรายแปง (silt loam) ดินทรายปนดินรวน (loamy sand) ดินรวนปน
ทราย (sandy loam) ดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (silty clay loam)
(ภาพที่ 38)

ภาพที่ 38 เปอรเซ็นตของ Sand, Silt, Clay แตละปากคลองบริเวณทะเลสาบสงขลา
อุณหภูมิน้ํา
อุณหภูมิน้ําในแตสถานี มีคาอยูในชวง 28 - 32 องศาเซลเซียส สถานีที่ 6 (ปากคลองสทิ้งหมอ) มีคา
ต่ําสุดเทากับ 28 องศาเซลเซียส และสถานีที่ 12 (ปากคลองลําปา) มีคาสูงสุดเทากับ 32 องศาเซลเซียส
ความเปนกรด-ดางของน้ํา
ความเปนกรด-ดางในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 5.6-6.9 สถานีที่ 10 (ปากคลองนางเรียม) มีคา
ต่ําสุดเทากับ 5.6 และสถานีที่ 2 (ปากคลองสําโรง) มีคาสูงสุดเทากับ 6.9
คาความโปรงใส
ความโปรงใสแตละสถานี มีคาอยูในชวง 9-51 เซนติเมตร สถานีที่ 9 (ปากคลองตะเครียะ) มีคาต่ําสุด
เทากับ 9 เซนติเมตร และสถานีที่ 1 (ปากคลองขวาง) มีคาสูงสุดเทากับ 51 เซนติเมตร
ความลึก
ความลึกในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0.7-3.1 เมตร สถานีที่ 8 (ปากคลองเชิงแส) คาต่ําสุดเทากับ
0.7 เมตร และสถานีที่ 4 (ปากคลองอูตะเภา) มีคาสูงสุดเทากับ 3.1 เมตร
ความเค็ม
ความเค็มในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0-10.7 psu สถานีที่ 9-15 ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
และตอนบนมีคาต่ําสุดเทากับ 0 psu สถานีที่ 2 (ปากคลองสําโรง) มีคาสูงสุดเทากับ 10.7 psu

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

81

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552

Annual report 2009

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา มีคาอยูในชวง 3.1-8.2 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 11 (ปากคลองปากประ)
มีคาต่ําสุดเทากับ 3.1 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 14 (ปากคลองกระอาน) มีคาสูงสุดเทากับ 8.2 มิลลิกรัมตอ
ลิตร
คาออรโธฟอสเฟต
คาออรโธฟอสเฟตในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0.015-0.44 มิลลิกรัมตอลิตรสถานีที่ 10 (ปากคลอง
นางเรียม) มีคาต่ําสุดเทากับ 0.015 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 1 (ปากคลองขวาง) มีคาสูงสุดเทากับ 0.44
มิลลิกรัมตอลิตร
คาไนไตรท
คาไนไตรทในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0.002-0.022 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 14 (ปากคลอง
กระอาน) มีคาต่ําสุดเทากับ 0.002 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 4 (ปากคลองอูตะเภา) มีคาสูงสุดเทากับ 0.022
มิลลิกรัมตอลิตร
คาไนเตรท
คาไนเตรทในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0.033-1.143 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 8 (ปากคลองเชิง
แส) มีคาต่ําสุดเทากับ 0.033 มิลลิกรัมตอลิตร สถานีที่ 4 (ปากคลองอูตะเภา) มีคาสูงสุดเทากับ 1.143
มิลลิกรัมตอลิตร
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3.1.2 โครงการผันแปรในรอบวัน และรอบปของคุณภาพน้ําจากคลองตางๆที่ไหลลงสูท ะเลสาบสงขลา
ระบบทะเลสาบสงขลาเปนแหลงน้ําที่
เรียกวา ลากูน (Lagoon) หรือทะเลกึ่งปด โดยมี
ทางออกติ ด ต อ กั บ ทะเลอ า วไทย ทํ า ให มี ร ะบบ
นิเวศที่หลากหลายเพราะไดรับอิทธิพลทั้งจากน้ํา
จืดที่ไหลลงมาและจากทะเลหนุน นอกจากนี้ยังมี
คลองสายสั้ น ๆไหลลงสู ท ะเลสาบสงขลาและ
คลองสายหลัก การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ชุมชน และกิจกรรมทางการเกษตร เชน การเลี้ยง
สุกรและอื่นๆ จะสงผลใหคุณภาพน้ําในแมน้ําสาย
หลักมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง เนื่องจากไมมีความตระหนักและขาดจิตสํานึกในการที่จะบําบัดน้ําเสียใหได
มาตรฐานก อ นปล อ ยลงสู แ หล ง น้ํ า จากสถานการณ ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ของสํ า นั ก งาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 16 และกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแตป 2541- 2549 พบวาคุณภาพน้ําของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา สวนใหญอยูในสภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก โดยมีขอมูลพื้นฐานคุณภาพน้ําโดยรวมอยูใน
เกณฑระดับพอใชขึ้นไป และในชวงป 2540 จนถึงปจจุบันมีปลาในทะเลสาบสงขลาตายเกือบทุกป
โดยเฉพาะในป 2540 นั้นเหตุการณรุนแรงกวาปอื่นๆ เพราะมีปลาตายเปนจํานวนมากครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต
เกาะใหญ ไ ปจนถึ ง โรงสู บ น้ํ า ชลประทานระโนด และยั ง มี ก ารตายอย า งต อ เนื่ อ งอยู ทุ ก ป เพื่ อ เป น การ
เตรียมการและเฝาระวังคุณภาพน้ํามิใหเสื่อมโทรมลง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําจากคลองสายหลักที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการ
วางแผนปองกันและแกไขปญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นใหทันตอเหตุการณ
โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการแปรผันในรอบวันและรอบปของคุณภาพน้ําจากคลองตางๆ
ที่เขาสูทะเลสาบสงขลา โดยดําเนินการในพื้นที่คลองสายหลักที่มีปญหาเสื่อมโทรมมาก จํานวน 10 คลอง
เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งเป น ประโยชน และให มี ข อ มู ล อย า งต อ เนื่ อ งเหมาะสมแก เ วลา สํ า หรั บ การชี้
สถานการณคุณภาพน้ําเพื่อการเตือนภัยลวงหนาวางแผนปองกันและแกไขตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ํา และตะกอนดิน จากคลองตางๆที่เขาสูทะเลสาบสงขลา
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในรอบวันของบริเวณจากคลองตางๆที่เขาสูทะเลสาบ
สงขลา
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วิธีการดําเนินงาน
1. ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนดิน ทั้งสิ้นจํานวน 4 ครั้ง ในเดือน ตุลาคม มกราคม เมษายน
และกรกฎาคม เก็บตัวอยางทัง้ หมด 27 ชั่วโมง (โดยเก็บทุก 3 ชั่วโมง) พืน้ ที่ 4 สถานี ไดแก คลองปากรอ ปาก
คลองอูตะเภา ปากคลองพะวง และปากทะเลสาบสงขลา
2. ปจจัยที่ทําการศึกษา : พารามิเตอรในการจัดทํา MWQI มี 8 พารามิเตอร ไดแก
- DO (mg/l)
- PO4 (mg/l)
- Temperature (°C)
- pH

- TCB (MPN/100ml)
- NO3 (mg/l
- SS (mg/l),
- Ammonia (mg/l)

พื้นที่ดําเนินการ

ภาพที่ 39 แสดงพื้นที่ที่ทําการศึกษา และภาพการปฏิบตั ิงานของโครงการผันแปรในรอบวัน และรอบปของ
คุณภาพน้ําจากคลองตางๆที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา
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ผลการดําเนินงาน
: การเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายในรอบ 24 ชั่วโมง

จากการวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายในรอบ 24 ชั่วโมง บริเวณคลองปากรอ คลอง
อูตะเภา คลองพะวง และบริเวณปากทะเลสาบ พบวาสถานีที่ตรวจวัดคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในรอบ
วันไดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (เกณฑมาตรฐานกําหนดไวไมต่ํากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร) ไดแก คลองอูตะเภา
ซึ่งมีคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในทุกเดือนที่ตรวจวัด โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม
และกรกฎาคมมีคาเปลี่ยนแปลงต่ํามาก อยูในชวง 1.22 – 2.68 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคาต่ําสุดในรอบวันใน
ชวงเวลา 24.00-06.00 นาฬิกา ยกเวนเดือนกรกฎาคมที่มีคาต่ําสุดตอนหกโมงเย็น
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ผลการดําเนินงาน
: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าํ บริเวณ คลองปากรอ

คลองปากรอ มีคาปริมาณสารอาหารในน้าํ ไดแก ซิลิกาละลาย แอมโมเนีย ฟอสเฟต ไนไตรท ไนเต
รทมีคาสูงในเดือนเมษายน และลดต่ําลงในเดือนกรกฎาคม
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ผลการดําเนินงาน
: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าํ บริเวณคลองอูตะเภา

คลองอูตะเภา มีคาปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอตเฟต และโคลิฟอรมแบคทีเรีย สูงเกิน
คามาตรฐานคุณภาพน้ําในทุกเดือน สถานภาพคุณภาพน้าํ คลองอูตะเภาจัดอยูใ นเกณฑเสื่อมโทรมมาก
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ผลการดําเนินงาน
: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าํ บริเวณคลองพะวง

คลองพะวง มีคาปริมาณ ซิลิกาละลาย แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอตเฟตและโคลิฟอรม
แบคทีเรีย มีคาสูงในเดือนมกราคม และมีคาสูงเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ํา
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ผลการดําเนินงาน
: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าํ บริเวณปากทะเลสาบสงขลา

ปากทะเลสาบสงขลามีคาปริมาณ ซิลิกาละลาย ไนไตรท ไนเตรท ฟอตเฟต และโคลิฟอรมแบคทีเรีย
สูงในเดือนมกราคม ยกเวนปริมาณแอมโมเนียมีคาสูงในเดือนตุลาคม และมีคาสูงเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ํา
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3.1.3 โครงการศึกษาการปนเปอนปโตรเลียมไฮโรคารบอนบริเวณปากทะเลสาบสงขลา
ปากทะเลสาบสงขลาตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณทะเลสาบ
สงขลาตอนลาง เปนสวนที่เปดออกสูอาวไทย ซึ่งทําใหพื้นที่
ดังกลาวมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประมงและการขนสงทาง
เรือเปนจํานวนมาก ไดแก การดําเนินกิจการทาเรือน้ําลึก ทา
เทียบเรือประมง และแพขนานยนต เปนตน ซึ่งการดําเนิน
กิ จ กรรมต า งๆ
เหล า นี้ อาจจะ
กอใหเกิดการปนเปอนของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนลงสูทะเล
ใน บริเวณดังกลาวได และจากการศึกษาของ คนึงนิจ จรูญศักดิ์
(2540) พบว า โอกาสที่ จ ะเกิ ด การปนเป อ นของน้ํ า มั น จาก
กิจกรรมทาเทียบเรือประมงเกิดจาก กิจกรรมการสูบถายน้ํามัน
การล า งเรื อ และท อ ที่ ใ ชใ นการขนถ ายน้ํ า มัน การรั่ ว ไหลของ
น้ํามันจากเรือเนื่องจากการสึกหรอของเครื่องยนต รวมถึงการเท
น้ํามันเครื่องที่ไมใชแลวลงสูทะเลโดยตรง นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติเหตุตางๆ ทางเรือ เชน เรือบรรทุกน้ํามัน
ชนกัน ถังน้ํามันเรือแตก หรือเรือเกยตื้น อุบัติเหตุเหลานี้จะกอใหเกิดการชะลางและปนเปอนคราบน้าํ มันลงสู
แหลงน้ําได
ปากรองน้ําทะเลสาบสงขลาเปนพื้นที่หนึ่งที่กําลังเกิดปญหาเสื่อมโทรมจากการปนเปอนของน้ํามัน
เนื่องจากมีจิกกรรมที่เกี่ยวของกับการประมงที่กอใหเกิดการปนเปอนของน้ํามันลงสูแหลงน้ําอยูเปนจํานวน
มาก และจากการศึกษาของ ศรัณย เพ็ชรพิรุณ (2531) พบวามีการปนเปอนของปโตรเลียมไฮโดรคารบอน
คอนขางสูง ในบริเวณทาเทียบเรือประมงสงขลา แตก็ยังพบวาการศึกษาที่
เกี่ ย วกั บ การปนเป อ นของป โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร บ อนใน
บริเวณทะเลสาบสงขลายังมีนอย โดยเฉพาะงานวิจัยที่
ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ปากทะเลสาบสงขลาทั้งหมด ซึ่งพบวา
มี เ พี ย ง จริย า ออ นทองเท านั้ น ที่ ทํ า การศึ ก ษาไว เ มื่ อ ป พ.ศ.
2547 การศึกษาของโครงการนี้จึงมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาถึง
การปนเป อ นของสารป โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร บ อนที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงในแต ล ะช ว งฤดู ม รสุ ม ในแต ล ะพื้ น ที่ ข องปาก
ทะเลสาบสงขลาที่มีการดําเนินกิจกรรมที่แตกตางกัน ครอบคลุมระยะเวลาในรอบป ซึ่งขอมูลที่ไดจะสามารถ
ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยและการวางแผนพัฒนาและจัดการการใชประโยชนพื้นที่บริเวณปาก
ทะเลสาบสงขลาตอไป
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วัตถุประสงค
1) ศึกษาการปนเปอนของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลบริเวณปากทะเลสาบสงขลา
2) ศึกษาเปรียบเทียบการปนเปอนในแตละพื้นที่
3) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับปริมาณปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลบริเวณ
ปากทะเลสาบสงขลา
วิธีการดําเนินงาน
กําหนดแผนงานทั้งหมด 4 ครั้ง คือ พฤศจิกายน, กุมภาพันธ, พฤษภาคม และสิงหาคม
ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนดิน จํานวน 18 สถานี
ปจจัยที่ทําการศึกษา
 คุณภาพน้ํา ไดแก TPH (Total Petroleum Hydrocarbon), DO (Dissolve Oxygen), SS
(Suspended Solid), Nitrate, Nitrite, Phosphate, Ammonia
การเก็บ และวิเคราะหตวั อยาง
 เก็บตัวอยางน้าํ ทะเลที่ความลึก 1 เมตร โดย drop-bottle technique จํานวน 1 ซ้ํา
 สกัดสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนตามวิธขี อง IOC/UNESCO (1984)
 วิเคราะหตัวอยางโดยใชเทคนิคฟลูออเรสเซนตสเปกโตรสโคป(fluorescence spectroscopy)
พื้นที่ดําเนินการ

ภาพที่ 40 แสดงแผนที่ และสถานีที่ใชในการเก็บตัวอยาง บริเวณปากทะเลสาบสงขลา
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ตารางที่ 11 แสดงพิกัดของสถานีในการเก็บขอมูลคุณภาพน้ํา ในบริเวณปากทะเลสาบสงขลา
Station
PSK1
PSK2
PSK3
PSK4
PSK5
PSK6
PSK7
PSK8
PSK9

X
673927
673889
974434
674214
675020
674439
675451
675453
675392

Y
799263
797961
797964
796767
796792
795304
795331
794570
793531

Station
PSK10
PSK11
PSK12
PSK13
PSK14
PSK15
PSK16
PSK17
PSK18

X
673408
673609
673224
672226
672149
672291
672354
670559
670325

Y
794399
793224
792097
794841
793690
792254
791099
795316
789623

ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยและชวงพิสัยของคุณภาพน้ําทะเลบริเวณปากทะเลสาบในเดือนพฤศจิกายน2551 –
กุมภาพันธ 2552 พฤษภาคม 2552 และสิ่งหาคม 2552

ความลึก
(เมตร)
ความโปรงแสง
(เมตร)

พฤศจิกายน
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)
3.38 ± 2.71
(1 – 12)
0.55 ± 0.13
(0.30 – 0.70)

กุมภาพันธ
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)
4.26 ± 3.44
(0.80 – 11.70)
0.87 ± 0.30
(0.50 – 1.60)

พฤษภาคม
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)
3.98 ± 3.08
(0.70 – 10.60)
1.16 ±0.19
(0.70 – 1.60)

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียล)
ความเค็ม
(สวนในพันสวน)
ความเปนกรด-ดาง
(pH)
ออกซิเจนละลายน้ํา
(มิลลิกรัม/ลิตร)

25.31 ± 0.50
(24.70 – 27.18)
7.56 ± 2.73
(5.0 – 15.0)
7.18 ± 0.11
(7.01 – 7.39)
5.84 ± 0.60
(4.54 – 6.88)

29.52 ± 0.37
(28.82 – 30.26)
12.93 ± 6.03
(4.74 – 23.07)
8.38 ± 0.30
(7.92 – 8.92)
6.79 ± 0.75
(5.87 – 8.59)

30.02 ±0.34
(29.44 – 30.51)
21.60 ±4.80
(14.26 – 29.88)
7.71 ±0.44
(6.58 – 8.23)
6.88 ± 0.91
(4.91 – 8.59)

พารามิเตอร
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สิงหาคม
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)
3.56 ± 3.02
(0.30 – 10.40)
0.84 ± 0.28
(0.30 – 1.20)

มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ประเภทที่ 1
-

ลดจากสภาพธรรมชาติ
ไมเกินรอยละ10จากคา
ต่ําสุด
29.08 ± 0.33 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน
(28.35 – 29.45) 1 จากสภาพธรรมชาติ
28.65 ± 1.55 เปลี่ ย นไม เ กิ น ร อ ยละ 10
(24.61 – 30.86) ของคาความเค็มต่ําสุด
7.82 ± 0.10
7.0 – 8.5
(7.57 – 7.91)
5.57 ± 0.73
ไมนอยกวา 4
(4.41 – 6.76)

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552

Annual report 2009

ตารางที่ 12 (ตอ) แสดงคาเฉลี่ยและชวงพิสัยของคุณภาพน้ําทะเลบริเวณปากทะเลสาบในเดือนพฤศจิกายน
2551 – กุมภาพันธ 2552 พฤษภาคม 2552 และสิ่งหาคม 2552
พารามิเตอร

พฤศจิกายน
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)

กุมภาพันธ
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)

พฤษภาคม
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)

สิงหาคม
คาเฉลี่ย ± SD
(ชวงพิสัย)

มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ประเภทที่ 1

ปริมาณสาร
แขวนลอยทั้งหมด
(mg/L)

39.42 ± 20.46
(15.60 – 97.67)

22.01 ± 5.90
(15.20 – 41.40)

26.46 ± 11.09
(15.20 – 55.80)

38.23 ± 19.55
(16.96 – 90.80)

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน
ผลรวมของคาเฉลี่ย 1 วัน
หรือ 1 เดือน หรือ 1 ป

2495.9 ± 375.0
(1795.5 –
3604.9)
12.43 ± 10.48
(1.13 – 47.97)
11.15 ± 7.46
(2.49 – 35.48)
81.90 ± 49.17
(14.89 – 227.9)
196.26 ± 74.15
(39.0 – 389.9)

2261.6 ± 591.2
(1100.1 –
3076.1)
7.46 ± 9.37
(2.05 – 44.14)
3.43 ± 2.60
(0.47 – 10.62)
50.49 ± 31.75
(7.16 – 106.93)
34.19 ± 43.04
(2.73 – 198.66)

1293.7 ± 908.5
(77.33–
2669.25)
3.43 ± 0.91
(2.05 – 5.13)
1.20 ± 0.75
(0.34 – 2.69)
18.71 ± 18.61
(0.14 – 52.87)
10.09 ± 8.05
(0 – 23.17)

1123.0 ± 232.3
(688.89 –
1511.58)
24.99 ± 51.49
(4.20 – 227)
4.55 ± 1.16
(1.50 – 6.70)
25.61 ± 11.72
(1.80 – 58.0)
95.12 ± 36.28
(32.30 – 150.0)

ซิลิเกต
(μg Si/L)
ฟอสเฟต
(μg P/L)
ไนไตรท
(μg N/L)
ไนเตรท
(μg N/L)
แอมโมเนีย
(μg N/L)

ไมเกิน 15
ไมเกิน 20
ไมเกิน 70

ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในป พ.ศ. 2551 2552
สถานี
PSK1
PSK2
PSK3
PSK4
PSK5
PSK6
PSK7
PSK8
PSK9

ปริมาณสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ํา (μg/L)
พ.ย. 51
ก.พ. 52
พ.ค. 52
ส.ค. 52
0.93*
0.27
0.15
0.20
0.90*
0.83*
0.12
0.40
0.73*
0.53*
0.13
0.30
0.62*
0.84*
0.18
0.20
0.46
0.90*
0.12
0.40
0.34
1.54*
0.15
0.10
0.89*
1.01*
4.53*
0.20
0.86*
2.81*
4.27*
0.20
1.33*
2.74*
3.74*
0.20
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ตารางที่ 13 (ตอ) แสดงปริมาณสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําบริเวณปากทะเลสาบสงขลาใน
ป พ.ศ. 2551 - 2552
สถานี
PSK10
PSK11
PSK12
PSK13
PSK14
PSK15
PSK16
PSK17
PSK18

ปริมาณสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ํา (μg/L)
พ.ย. 51
ก.พ. 52
พ.ค. 52
ส.ค. 52
0.54*
4.09*
3.30*
0.20
0.67*
4.51*
3.38*
0.20
0.39
5.66*
4.02*
0.20
0.37
3.74*
4.41*
0.20
0.33
4.91*
3.75*
0.30
0.95*
4.13*
3.33*
0.30
0.58*
3.64*
3.46*
0.40
0.64*
3.78*
3.73*
0.30
0.52*
2.90*
3.42*
0.30

* หมายถึง มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2549)
ภาพการปฏิบตั ิงาน
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จากการศึ กษาการปนเปอนของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ํ าบริเวณปากทะเลสาบ
จังหวัดสงขลา เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ซึ่งกําหนดใหบริเวณที่ใชประโยชนเพื่อการ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรปะการั ง และการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า มี ป ริ ม าณสาร
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําไมเกิน 0.5 ไมโครกรัมตอลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) พบวามีคาเกิน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลหลายสถานีสํารวจโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ 2552 มีคาเกินเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทุกสถานี ยกเวนสถานีที่ 1 ซึ่งเปนบริเวณนอกสุดของปากทะเลสาบฯ มีการถายเท
หมุนเวียนของน้ําทะเลจากอาวไทยจึงมีคาไมสูง และในเดือนพฤษภาคม 2552 จากสถานีที่ 7 – 18 ซึ่งเปน
สถานีที่เขามาในทะเลสาบฯ เปนที่ตั้งของทาเทียบเรือประมงสงขลา พบมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
น้ําทะเล มีคาเทากับ 4.53, 4.27, 3.74, 3.30, 3.38, 4.02, 4.41, 3.75, 3.33, 3.46, 3.73, และ 3.42 ไมโครกรัมตอ
ลิตร ตามลําดับ มีคาการปนเปอนสูงสุดของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําสูงถึง 5.66 ไมโครกรัม
ตอลิตร ในเดือนกุมภาพันธ 2552 และคาต่ําสุดเทากับ 0.1 ไมโครกรัมตอลิตร ในเดือนสิงหาคม 2552 ซึ่งมีคา
ไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทุกสถานี

มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ไมเกิน 0.5 μg/l

กราฟที่ 41 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในป
พ.ศ. 2551-2552
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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3.2 สํารวจ ศึกษา และอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา

ขอมูลการสํารวจ
ไดออกสํารวจโลมาทะเลสาบ โดยใชเรือ ศวทล. 261 พรอมดวยเจาหนาที่ 6 คน ออกทําการ
สํารวจพื้นที่ทะเลสาบตอนบน โดยใชเรือ ศวทล 261 วิ่ง Line-transact ตามที่กําหนดและคอยเฝาสังเกตการ
บริเวณที่ชาวประมงแจงวามีการพบปลาโลมาอิรวดี ในการสํารวจทางเรือไดพบเรือประมงออกทําการประมง
ทุกวันที่ทําการสํารวจประมาณวันละ 3-8 ลําเนื่องจากสภาพอากาศดีจึงมีเรือออกทําประมงทุกวัน จากการ
สัมภาษณการพบเจอโลมาฯและการทําประมงของชาวประมงไมพบการทําประมงปลาบึก เรือประมงสวน
ใหญจะทําการประมงกุงกามกรามและอวนปลาหัวโมง
จากออกสํารวจในครั้งนี้ ในการวิ่งเรือแบบ
Line-transact และ วิ่งเรือสํารวจรอบๆทะเลสาบตอนบน
รวมถึงจอดเรือเฝาสังเกตการณบริเวณที่เคยพบเจอโลมา
ปรากฏวาไมพบเจอโลมาในขณะออกทําการสํารวจ
ออกสํ า รวจโลมาอิ ร วดี ท ะเลสาบสงขลา
โดยใช เ รื อ ศวทล. 261สํ า รวจทะเลสาบตอนบนและ
ตอนกลางตามที่ไดรับรายงานการพบเจอปลาโลมาอิรวดี
วิ่งเรือสํารวจบริเวณรอบเขตแนวทุนอนุรักษโลมา พบ
อวนปลาบึกลักษณะวางทิ้งไวหลายวันแลว ซึ่งแนวยาว
ประมาณ 760 เมตร ในพิกัด N7 37.872 E100 17.184 N7 37.931 E100 16.784และวิ่งเรือสํารวจแบบ Line
สลับฟนปลา พบเรือออกทําประมงสวนใหญอยูบริเวณ
Line-transact
ใกลชายฝง จากการสัมภาษณชาวประมงที่กําลังวางอวน
ลอยปลาและใชเครื่องมือประมงประเภทแหในการจับกุง
บริเวณหนาเกาะใหญ ไดรายงานวาพบโลมาอิรวดีประมาณ 10-15 ตัว ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ลักษณะ
โผลขึ้นเลนน้ําบริเวณรอบๆเรือประมงที่กําลังวางลอบปลาดุกทะเล ชาวประมงเลาวาเมื่อวิ่งเรือเขาฝงฝูงโลมา
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ก็ตามเขาไปเกือบจะถึงฝง จึงไดติดตอชาวประมงตําบล เกาะใหญ คือนายอุทัย ยอดจันทร ซึ่งเปนกลุม
อนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบ นําเรือหางยาวออกมารวมสํารวจในครั้งนี้ เพื่อใหโลมาคุนเคยกับเสียงเครื่อง
เรือประมง
จากการสํารวจรวมกับชาวประมงในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. พบโลมาอิรวดีขึ้นเลน
น้ําบริเวณรอบๆเรือ พบพฤติกรรมจะแบงกลุมยอย กลุมละ 1-2 ตัว และ 3-4 ตัว วายน้ําและโผลหัวขึ้นผิวน้ํา
บริเวณรอบๆ เรือหางจากเรือประมาณ 50-100 เมตร เปนเวลาประมาณ 20 นาที นับจํานวนไดประมาณ 1315 ตัว พบในพิกัด N7 37.931 E100 16.784 สภาพทั่วไปของทะเลคลื่นลมสงบทะเลเรียบ
จากนั้นไดออกสํารวจวันตอไปรวมกับชาวประมงในพื้นที่พบโลมาและพื้นที่อื่นๆบริเวณทะเลสาบ
ตอนบน ปรากฏวาไมพบโลมา

3.3 ศึกษาเพาะขยายพันธุ และฟนฟูประชากรเตากระอานในทะเลสาบสงขลา
ขอมูลการสํารวจ
เดินทางไปราชการ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552
ออกแบบแปลนบอเลี้ยงและบออนุบาลเตากระอาน โครงการฯ กับนายก อบต. นาปะขอ
หารื อ เกี่ ย วกั บ การขอขยายเขตการใช ไ ฟฟ า ซึ่ ง ทางศู น ย ฯ จะต อ งทํ า หนั ง สื อ ขอความ
อนุเคราะหไปยัง สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
สํารวจจุดที่จะทําการปกเสาไฟฟา
เดินทางไปราชการ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552
ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหขอขยายเขตการใชไฟฟา และหารือกับนายทวี ชัยชํานาญ
พชง.6
ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหขอขยายเขตการใชไฟฟา และชี้แจงงบประมาณที่จะใชใน
การกอสรางบอฯ

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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นายทวี ชัยชํานาญ พชง 6. ชี้แจงรายละเอียด
การขอขยายเขตการใชไฟฟาใหเจาหนาที่ศูนยฯ

ชางอบต.นาปะขอ กําลังชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับแบบบอเลี้ยง บ ออนุบาลเตากระอานและ
อาคารสํานักงานใหกับ เจาหนาที่ศูนย

3.4 อบรมเผยแพรความรู และจัดนิทรรศการสูชุมชนทองถิ่น
3.4.1 โครงการฝกอบรมเยาวชน “คายวิทยาศาสตรทางทะเล”
ระยะเวลาการดําเนินการ
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2552
รุนที่ 2 ระหวาง 26 - 28 มิถุนายน 2552
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง สมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
เขาใจถึงประโยชนและความสําคัญของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวม สรางเครือขายความรวมมือ ในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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3. เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีประสบการณและสัมผัสความจริงจากสภาพธรรมชาติ มีทัศน
วิสัยที่กวางไกลกวาในตําราเรียน
คุณสมบัตขิ องผูเขารับการฝกอบรม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนพื้นทีจ่ งั หวัดชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง
หัวขอการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและชีววิทยาของปะการัง หญาทะเล ชนิดพันธุปลา สัตวทะเลหา
ยาก ความหลากหลายของสัตวและพืชในปาชายเลน รวมทั้งสมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
ประโยชน ความสําคัญ สาเหตุการทําลาย และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง
บทบาทหนาทีข่ องเยาวชนในการอนุรักษ และสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการ
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
วิธีการดําเนินการ
จัดฝกอบรมเยาวชนหลักสูตร คายวิทยาศาสตรทางทะเล จํานวน 2 รุนๆละ 40 คน ในการฝกอบรม
ใชระยะเวลา 3 วัน 2 คืนโดยการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปนตัวแทนจากโรงเรียน
ตางๆ ในพื้นที่เปาหมาย มาเขาคายฝกอบรมใหความรูทางดานตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยภาคทฤษฎี
เปนการบรรยายประกอบการฉายสไลดในหองเรียนโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และภาคปฏิบัติเปนการนําผูเขา
ฝกอบรมเดินทางไปทัศนะศึกษาแหลงทรัพยากรพรอมกับฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง และจัดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ดําเนินการจัดการฝกอบรมทั้งสิ้น 2 รุน 80 คน
ผลการปฏิบัติงาน
1. การอบรมเยาวชนคายวิทยาศาสตรทางทะเล
นักเรียนเขารวมการฝกอบรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 19 - 21
มิถุนายน 2552 จํานวน 42 คน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
2. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2
3. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
4. โรงเรียนจะนะวิทยา

จํานวน 11 คน
จํานวน 10 คน
จํานวน 10 คน
จํานวน 11 คน
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นักเรียนเขารวมการฝกอบรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 26–28
มิถุนายน 2552 จํานวน 43 คน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนสทิงพระวิทยา
2. โรงเรียนวรนารีเฉลิม
3. โรงเรียนสามบอวิทยา
4. โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค

จํานวน 12 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 10 คน
จํานวน 10 คน

1. ภาคทฤษฎี
เปนการบรรยายประกอบการฉายสไลด โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ โดยมีหัวขอการบรรยาย
ดังนี้
บทบาทของเยาวชนตอการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ความรูเกี่ยวกับปาชายเลน
ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปะการังและหญาทะเล
ความหลากหลายของสัตวทะเล

3. ภาคปฏิบตั ิ
นํานักเรียนเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงาน และรวมทํากิจกรรม
ตางๆดังนี้
ทัศนะศึกษาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสตูล ศึกษาการ
เลี้ยงเตา
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ทัศนะศึกษาอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา เกาะลิดี ศึกษาระบบนิเวศ ประกอบกิจกรร
ตางๆ ดังนี้
9 นิเวศวิทยาและชีววิทยาของปะการัง หญาทะเล
9 ความหลากหลายของสัตวและพืชในปาชายเลน
9 สมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
9 ศึกษาระบบนิเวศ หาดหิน และหาดทราย

Present งานกลุมที่ไดศึกษา นําเสนอโดยแสดงละครเกี่ยวกับการอนุรักษ และกิจกรร
สันทนาการ
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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พิธีเทียน และอําลาอาลัย

พิธีมอบประกาศนียบัตร
4. สรุปผล
จากการฝกอบรมเยาวชน หลักสูตร “คายวิทยาศาสตร
ทางทะเล” รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2552 และรุน
ที่ 2 ระหวาง 26 - 28 มิถุนายน 2552 จํานวน 2 รุน มีผูเขารับ
การฝ ก อบรมทั้ ง สิ้ น 85 คน 8 โรงเรี ย น การประเมิ น ผลภาค
ความรูในหัวขอ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปาชายเลน ปะการัง หญา
ทะเล ชนิดพันธุปลา และสัตวทะเลหายาก ระบบนิเวศหาดหิน
หาดทราย จากแบบสอบถามก อ นเขารับการอบรม ผู เ ขารับการ
ฝกอบรมมีความรูในหัวขอดังกลาว อยูในเกณฑพอใช เปรียบเทียบ
กับแบบสอบถามหลังจากไดเขารับการฝกอบรม นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนอยางดีมาก
และสรุปกิจกรรมของแตละกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได ผ ลเป น ที่ น า พอใจ แสดงออกถึ ง จิ ต สํ า นึ ก ในการหวงแหนทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ตรงตาม
วัตถุประสงคของการจัดการฝกอบรมในครั้งนี้ สําหรับการประเมินผล ดานการจัดการอบรม ในครั้งนี้ผูเขา
รับการอบรมสวนใหญมีความพอใจมากที่สุด คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 95.5 ซึ่งโดยภาพรวม ถือไดวาการจัดการ
อบรมคายวิทยาศาสตรทางทะเลประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจเปนอยางยิ่ง
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3.4.2 โครงการจัดนิทรรศการสูชุมชนทองถิน่
จั ง หวั ด สงขลาเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาในภาคใต จั ง หวั ด หนึ่ ง ซึ่ ง ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและไดสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแกโรงเรียน ชุมชนทองถิ่น เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกแกเยาวชนในสถานศึกษา และทองถิ่น
ใหเกิดการหวงแหนทรัพยากร โดยการนําความรู ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษา นําไปใชประโยชน และ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต
โครงการจั ด ทํ า จั ด แสดงสื่ อ สารสนเทศชุ ม ชนทะเลสาบสงขลา ป 2552 เป น ศู น ย ก ลางสํ า หรั บ
นักเรียน และชุมชนในทองถิ่นเพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหการ
ดําเนินการของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหนาที่ของการใหความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในงบประมาณ 2552 ศูนยฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสงขลา
งบประมาณประจําป 2552 และไดดําเนินกิจกรรมเผยแพร จัดทํานิทรรศการ แหลงเรียนรูชุมชนทองถิ่น
ทะเลสาบสงขลาเพื่ อ ความรู ค วามเข า ใจในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
ศูน ย ฯ ได จัด ทํ า และจั ด แสดง
โครงการดั ง กล า ว ณ โรงเรี ย นวั ด คง
คาวดี ต. รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ. สงขลา
เนื่องจากเปนโรงเรียนที่มีความพรอม
ทั้ ง ครู นั ก เรี ย น และชุ ม ชนเจ า ของ
พื้นที่ ผลการดําเนินงานแลวเสร็จและ
ไดสงมอบใหกับทางโรงเรียนในวันที่
11 สิงหาคม 2552 โดยมีอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปน ผู
ส ง มอบโครงการและ ผอ.สพฐ เขต
การศึกษาสงขลาเขต 2 เปนผูรับมอบ
อาคารจัดแสดง

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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พิธีสงมอบนิทรรศการ

รอง ผอ. สพฐ เขตการศึกษาสงขลา เขต 2 รับมอบโครงการ
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงประธานในพิธีสงมอบโครงการ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลกลาวรายงานความเปนมาของ

รวมเปดปายโครงการ

สงมอบบัญชีครุภัณฑ

ตัวแทนนักเรียนนําชมนิทรรศการ
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การแสดงรํามโนราของนักเรียน

ถายรูปรวมกันเปนที่ระลึก

บรรยากาศภายในหองจัดแสดง

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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3.5 ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
ฐานขอมูลทะเลสาบสงขลา
ดําเนินโดยการรวบรวมขอมูลจากกลุมงานวิจัยเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทะเลสาบสงขลา ดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS - Geographic Information Systems )เพื่อนํามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทะเลสาบสงขลาเพื่อที่จะสามารถจําลองปจจัยตางๆใหแสดงออกมาใกลเคียงกับความเปน
จริงบนพื้นผิวโลก และสามารถแสดงผลในรูปแบบการวิเคราะห (Output Format) คือ การแสดงผลใน
รูปแบบตาราง การแสดงผลในรูปแบบแผนที่ และ Output & Display จะแสดงออกในลักษณะเปนภาพนิ่งไม
เคลื่อนไหว มีสัญลักษณ และจุดสี ตางๆ แสดงใหเห็น และเขาใจงาย และสามารถการปรับปรุงขอมูล การ
คํานวณ และการวิเคราะหขอมูลใหแสดงผลในรูปของขอมูลที่สามารถอางอิงในทางภูมิศาสตรได โดยไม
ซับซอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเปนฐานขอมูลทะเลสาบสงขลาที่เกี่ยวของกับระบบภูมิศาสตร
2. เพื่อเปนแหลงเผยแพรขอมูล
3. เพื่อใหทราบถึงปรากฏการณเปลี่ยนแปลงในทะเลสาบสงขลา
องคประกอบระบบสารสนทศ
1.ขอมูลสารสนเทศขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูลอรรถอธิบาย
2. แผนที่
แผนที่กรมทหาร
แผนที่การใชประโยชนลุมน้ําทะเลสาบ
3. ภาพถายดาวเทียม
spot 5
lansat 7
4.ประมวลผล
DNS Garmin
Map Source
Arc Map 9.2
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รายละเอียดฐานขอมูล
1. ผลการสํารวจโลมาในทะเลสาบสงขลา
1.1 ผลการสํารวจโลมาในทะเลสาบสงขลา ป 2549
1.2 ผลการสํารวจโลมาในทะเลสาบสงขลา ป 2550
1.3 ผลการสํารวจโลมาในทะเลสาบสงขลา ป 2551
1.4 ผลการสํารวจโลมาในทะเลสาบสงขลา ป 2552
2. พื้นที่อนุรักษโลมาทะเลสาบสงขลาตอนบน
3. แพลงกตอนในทะเลสาบสงขลา
3.1 แพลงกตอนในทะเลสาบสงขลาป 2551
4. สัตวหนาดินทะเลสาบสงขลา
4.1 สัตวหนาดินทะเลสาบสงขลาป 2551

ภาพที่ 42 ตัวอยางฐานขอมูลทะเลสาบ
ฐานขอมูลอาวเตล็ด
ดําเนินโดยการรวบรวมขอมูลจากกลุมงานวิจัยเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทะเลสาบสงขลาดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS - Geographic Information Systems )
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเปนฐานขอมูลอาวเตล็ดที่เกีย่ วของกับระบบภูมิศาสตร
2. เพื่อเปนแหลงเผยแพรขอมูล
3. เพื่อใหทราบถึงปรากฏการณเปลี่ยนแปลงบริเวณอาวเตล็ด
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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องคประกอบระบบสารสนเทศ
1.ขอมูลสารสนเทศขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูลอรรถอธิบาย
2. แผนที่
แผนที่กรมทหาร
3. ภาพถายดาวเทียม
spot 5
4. ประมวลผล
DNS Garmin
Map Source
Arc Map 9.2
รายละเอียดฐานขอมูล
1. แพลงกตอนอาวเตล็ด
1.1 แพลงกตอนป 2551
2. หญาทะเลอาวเตล็ด 2551
2.1 หญาทะเลอาวเตล็ด
3. สัตวน้ําอาวเตล็ด 2551.
3.1 สัตวน้ําอาวเตล็ด 2551

ภาพที่ 43 ตัวอยางฐานขอมูลอาวเตล็ด

การจัดทําเว็บไซตของศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลา (www.smcrrc.go.th)
เว็บไซต (Web Site) คือ แหลงที่เก็บ
รวบรวมขอมูลเอกสารและสื่อประสมตาง ๆ เชน ภาพ
เสียง ขอความ ของแตละบริษัทหรือหนวยงานโดยเรียก
เอกสารตาง ๆ เหลานี้วา เว็บเพจ (Web Page) และเรียก
เว็บหนาแรกของแตละเว็บไซตวา โฮมเพจ (Home Page)
หรืออาจกลาวไดวา เว็บไซตก็คือเว็บเพจอยางนอยสอง
หนาที่มีลิงก (Links) ถึงกัน
ประโยชน ข องการจั ด ทํ า เว็ บ ไซต เ พื่ อ เป น การเสริ ม ภาพลั ก ษณ ข ององค ก รให มี ค วามทั น สมั ย
นาเชื่อถือมากขึ้น ชวยเผยแพรขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
108
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ภาพที่ 44 รูปแบบเว็บไซตศนู ยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งอาวไทย
ตอนลาง จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลงานวิจัยในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาของศู น ย วิ จั ย ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง อ า วไทย
ตอนลาง รวมถึงขอมูลของภาคสวนอื่นๆ ตามที่สามารถรวบรวม
มาได

ภาพที่ 45 ตัวอยางฐานขอมูลทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ภาพที่ 46 ตัวอยางขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ภาพที่ 47 ตัวอยางขอมูลสัตวทะเลเกยตื้น

ฐานขอมูลการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ศูนยวิจัยฯ ตอนลาง
ฐานข อ มู ล การเดิ น ทางไปราชการของ
เจ า หน า ที่ ศู น ย วิ จั ย ฯ ตอนล า ง จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความ
สะดวกในการจัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูลการเดินทาง
ไปราชการของบุคลากรภายในหนวยงาน และสามารถ
เรียกดูเปนรายงานสรุปของแตละบุคคลหรือของแตละ
กลุมงานได
ภาพที่ 48 แบบฟอรมการปอนขอมูล
การเดินทางไปราชการ

ภาพที่ 49 ตัวอยางรายงานสรุปผลการเดิน
ทางไปราชการของกลุมงาน
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กิจกรรมเดนป 2552
จัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครู ภูมิปญญาทองถิ่น
ประจําป 2552 วันที่ 4-5 มีนาคม 2552 ณ บริเวณหองประชุม ศาลา
ประชาคมลานเอนกประสงคและสถานที่ที่วาการอําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา

จัดนิทรรศการงานวันรักษเกาะขาม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 บริเวณชายหาด อําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา

จัดนิทรรศการงานกิจกรรมวางปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา โครงการฟนฟูทรัพยากร
ชายฝงทะเลไทยตามแนวพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 20 สิงหาคม
2552 บริเวณทาเทียบเรือน้ําลึกจังหวัดปตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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จัดนิทรรศการทางวิชาการในงานเกษตรภาคใต ครั้งที่
17 ระหวางวันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2552 ณ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาสงขลานครินทร

จัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดลอมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ
หอประชุมโรงเรียนสทิงพระวิทยา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

จัดนิทรรศการงานแถลงขาวการสงมอบทุนกําหนดแนวเขตอนุรักษโลมาสีชมพูพื้นที่ อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ ราชาคีรี รีสอรท แอนดสปา อําเภอขนอม จังหวัดนคร
ศรีธรรม

จัดนิทรรศการ งานลอยแพสะเดาะเคราะหประจําป 2552 วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ
บริเวณวัดวารีปาโมกข หมูที่ 4 ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
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นักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
วัน/เดือน/ป
6 – 24 ตุลาคม 2552
2 – 20 มีนาคม 2552

คณะ/สถาบันการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร / จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง/
2 มีนาคม -2 พฤษภาคม 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17 สิงหาคม – 25 กันยายน 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร/มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2 – 31 มีนาคม 2552
คณะทรัพยากรธรรมชาติ/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาศาสตรทางทะเล
วาริชศาสตร

จํานวน
(คน)
1
2

วิทยาศาสตรทางทะเล

2

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วาริชศาสตร

2
2

วิชาเอก

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ผลงานวิชาการ
บทคัดยอสัมมนาวิชาการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางประจําป 2551
คุณภาพน้ําและตะกอนดินอาวปากพนังและบริเวณนอกปากทะเลสาบสงขลา
จิรารัตน เรี่ยมเจริญ1, จงกล บุญครองชีพ1, วิชาญ ชูสุวรรณ1 และ เพ็ญใจ สมพงษชยั กุล2
1
ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ๑๕๘ หมู ๘ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
2
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถ.กาญจนวนิชย อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๒
บทคัดยอ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําและตะกอนดินบริเวณปากแมน้ําใหญที่เปดออกสูอาวไทย
ตอนลาง เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการคุณภาพน้ําทะเลชายฝง โดยทําการสํารวจและเก็บตัวอยาง
2 ครั้ง อาวปากพนังจํานวน 15 สถานี และนอกปากทะเลสาบสงขลาจํานวน 16 สถานี ในเดือนกุมภาพันธ
(ตนฤดูแลง) และปลายเดือนพฤษภาคม-ตนเดือนมิถุนายน (ตนฤดูฝน) พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบวาอาว
ปากพนังในตนฤดูฝนและตนฤดูแลง คาเฉลี่ยอุณหภูมิน้ํามีคา 32.1± 0.93oC และ 28.7± 1.6oC ตามลําดับ
ปากทะเลสาบสงขลาในตนฤดูฝนและตนฤดูแลง คาเฉลี่ยอุณหภูมิน้ํามีคา 31.5± 0.4oC และ 30.1± 0.8oC
ตามลําดับ อาวปากพนัง มีความแปรปรวนของความเค็มและความเปนกรด-ดาง ระหวางสถานีมากกวา
บริเวณนอกปากทะเลสาบสงขลา เนื่องจากอิทธิพลของน้ําจืดจากแมน้ําปากพนัง ปริมาณสารอาหารทุกชนิด
(N, P และ Si) ในอาวปากพนังมีคาสูงกวาบริเวณนอกปากทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสเฟตและ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด มีคาสูงกวามาก ระดับคลอโรฟลล เอ เฉลี่ยในอาวปากพนังในตนฤดูฝนและตนฤดูแลง
มีคา 2.51 ± 2.08 และ 1.90 ± 1.27 mg/m3 ตามลําดับ สวนบริเวณนอกปากทะเลสาบสงขลา มีคา 0.48 ±
0.15 และ 0.58 ± 0.33 mg/m3 ตามลําดับ ตะกอนดินในอาวปากพนังสวนใหญมีขนาดละเอียดกวาตะกอน
นอกปากทะเลสาบสงขลา ยกเวนบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก ปริมาณสารอินทรียและสารอาหารที่สะสม
อยูในตะกอนดินนอกปากทะเลสาบสงขลา มีความสัมพันธกับปริมาณตะกอนดินทั้งขนาดดินเหนียว (< 2
μm) และขนาดทรายแปง (2 – 63 μm) สวนตะกอนดินในอาวปากพนังจะมีความสัมพันธเฉพาะกับขนาด
ดินเหนียวเทานั้น นอกจากนี้ผลการศึกษาบงชี้วาสารอาหารสวนหนึ่งจะถูกกักเก็บไวในทะเลสาบสงขลา
ไมไดถูกสงออกมาสูทะเลอาวไทยทั้งหมด
คําสําคัญ: อาวปากพนัง นอกปากทะเลสาบสงขลา อาวไทย สารอาหาร

116

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552

Annual report 2009

WATER AND SEDIMENT QUALITY IN PAK PANANG BAY AND
OFF SONGKHLA LAKE MOUTH
Chirarat Riumcharoen1, Jongkhon Booncrongcheep1, Wichan Chusuwan1
and Penjai Sompongchaiyakul2
1

Southern Marine and Coastal Resources Research Center,
158 Moo 8, Pawong, Muang, Songkhla 90100

2

Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University, Hat-Yai, Songkhla
90112

ABSTRACT

The qualities of water and sediment in Pak Panang Bay (PPB) and Off Songkhla
Lake mouth (OSKL) were assessed. The information obtained will be used for coastal water
quality management in the areas. Two investigations were preformed in February (early dry
season) and late May–early June (early wet season) 2007, composed of 15 stations in PPB and
16 stations in OSKL. In PPB, the results showed water temperature in early wet and dry
seasons were 32.1±0.93 oC and 28.7±1.6 oC, respectively. In OSKL area, the results showed
water temperature in early wet and dry seasons were 31.5±0.4 oC and 30.1±0.8 oC,
respectively. The variation of salinity and pH in PPB water was higher than those in OSKL
as a result of freshwater discharged from Pak Panang river. Nutrients (N, P and Si)
concentration in PPB were higher than OSKL, in particular, reactive phosphate and total
phosphorus were much higher. Average chlorophyll a concentration in PPB in early wet and
dry seasons were 2.51 ± 2.08 and 1.90 ± 1.27 mg/m3, respectively, and were 0.48 ± 0.15 and
0.58 ± 0.33 mg/m3, respectively, in OSKL. In general, the texture of bottom sediment in PPB
was finer than those of OSKL except nearby Laem Ta-Lum-Pok. In OSKL area, organic
matter and nutrient contents in sediment were related to percentage of both clay-size (< 2 μm)
and silt-size (2 – 63 μm) particles, while PPB were related only to the percentage of clay-size
particles. Moreover, the results indicated that some amount of nutrients were entrapped in
the Songkhla Lake which less of them were exported to the Gulf of Thailand.
Key words: Pak Panang Bay, Off Songkhla Lake mouth, Gulf of Thailand, nutrients
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คุณภาพน้ําและตะกอนดินในบริเวณพื้นทีท่ ี่เสนอใหประกาศเปนพื้นทีอ่ นุรักษโลมา
ในทะเลสาบสงขลาตอนบน
จิรารัตน เรี่ยมเจริญ1, จงกล บุญครองชีพ1, จรรยา แกวเกลี้ยง1, และคอซาลี โอมณี1, เพ็ญใจ สมพงษชัยกุล2
1
ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ๑๕๘ หมู ๘ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
2
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถ.กาญจนวนิชย อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๒
บทคัดยอ
ศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้ํ า และตะกอนดิ น เพื่อ ใชเ ป น ขอมู ลพื้น ฐานประกอบการเสนอประกาศเขต
คุมครองและจัดรางมาตรการการอนุรักษโลมาในทะเลสาบสงขลา โดยทําการสํารวจคุณภาพน้ําและตะกอน
ดิน จํานวน 2 ครั้งในเดือนมกราคมและพฤษภาคม 2550 เก็บตัวอยางน้ําและตะกอนดินจาก 9 สถานี ใน
บริเวณที่เสนอใหคุมครองอนุรักษโลมาพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร ผลการศึกษาพบวาในเดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิของน้ําระดับบนและระดับลางมีคาเฉลี่ย 30.5±0.3 oC และ 30.4±0.3 oC ตามลําดับ เดือนมกราคม
อุณหภูมิของน้ําระดับบนและระดับลางมีคาเฉลี่ย 27.4±0.2 oC และ 27.2±0.2 oC ตามลําดับ คาความเค็มต่ําอยู
ในชวง 0.1 ถึง 0.4 สวนในพันสวน มวลน้ําระดับลางมีปริมาณสารอาหารพืชสูงกวาระดับบนเล็กนอย และมี
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ปริมาณคลอโรฟลล เอ สูงประมาณ 10 มิลลิกรัมตอตารางเมตร ทุกสถานี บงชี้
วาทะเลสาบสวนนี้มีความอุดมสมบูรณสูง เปนสาเหตุใหในชวงกลางวันมีคาออกซิเจนละลายน้ําและคาความ
เปนกรด-ดางสูง จากอัตราสวนไนโตรเจนตอฟอสฟอรัส บงชี้วาทะเลสาบสวนนี้มีสารอาหารไนโตรเจนเปน
ปจจัยจํากัด ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีคาประมาณ 250 ไมโครโมลาร ทั้งสองฤดู แตปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมด ในชวงเดือนพฤษภาคมสูงกวาในชวงเดือนมกราคมเกือบ 2 เทา สําหรับสภาพตะกอนดิน พบวาทั้ง
สองฤดูมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ เปนทรายแปงปนดินเหนียว (clayey silt) คารบอนอินทรียมีคาประมาณ 1
เปอรเซ็นต ตะกอนดินในเดือนพฤษภาคมมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงกวาในเดือนมกราคม คุณภาพน้ํา
และตะกอนดินโดยรวมยังอยูในเกณฑดี แตมีภาวะคุกคามมากขึ้นเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่ลุมน้ํา หากตองการคุมครองอนุรักษโลมาอิรวดีไวไมใหสูญพันธุจากทะเลสาบ ควรจะมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการอนุรักษทั้งโลมาและคุณภาพของแหลงที่อยูอาศัย
คําสําคัญ: พื้นที่คุมครองอนุรักษโลมาอิรวดี, ทะเลสาบสงขลา, สารอาหาร
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WATER AND SEDIMENT QUALITY IN THE PROPOSED CONSERVATION AREA
FOR IRRAWADI DOLPHIN IN THE UPPER SONGKHLA LAKE
Chirarat Riumcharoen1, Jongkhon Booncrongcheep1, Janya Kaeokliang1,
Kosalee Omanee1 and Penjai Sompongchaiyakul2
1

Southern Marine and Coastal Resources Research Center
158 Moo 2, Pawong, Muang, Songkhla, 90100

2

Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University, Hat-Yai, Songkhla
90112

ABSTRACT
The objective of this study was to be the baseline data supporting the proposal
and establishing measure for Irrawadi dolphin conservation area in the Upper Songkhla Lake.
The proposed area of 100 km2were investigated in January and May 2007. 9 stations were set
for water and sediment samplings. In May the results showed that water temperature in
surface water and bottom water was 30.5±0.3 oC and 30.4±0.3 oC, espectively. In January the
results showed that water temperature in surface water and bottom water was 27.4±0.2 oC and
27.2±0.2 oC, respectively. Salinity in the area were low, ranging from 0.1 – 0.4 ppt in both
months. Nutrient concentrations in bottom water were slightly higher than surface water and
showed seasonal variation. Chlorophyll a were found at high level about 10 mg/m3 in all
stations. It was indicated that the status of study area was eutrophic level. This situation
therefore caused high dissolved oxygen and high pH during daytime. The N:P ratio revealed
that the area was N-limiting system. Total nitrogen concentration in both seasons were about
250 μM. Total phosphorus concentration in May was almost two times higher than in January.
Sediment characteristics were clayey silt in both investigations. Organic carbon content in
sediment was about 1%. In general, water and sediment qualities in this area were still in good
condition. However, it was threatened from an economical development in the watershed. To
conserve Irrawadi dolphin in this lake, efficiency measure applicable to protect dolphin and
habitat quality should be implemented.

Keywords: Conservation Area for Irrawadi dolphin, Songkhla Lake, nutrients
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การแพรกระจายและชีววิทยาของโลมาอิรวดี ( Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris)
ในทะเลสาบสงขลา
สันติ นิลวัตน, นิภล จันทขวัญ และ อุมา เกื้อกูล
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลตอนลาง ๑๕๘ หมู ๘ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
บทคัดยอ
สํ า รวจประชากรและการแพร ก ระจายของโลมาอิ ร วดี (Irrawaddy dolphin,
Orcaella
brevirostris) ในทะเลสาบสงขลา 2 แนวทางคือ 1) ทางเรือ โดยใชเรือทองแบนขนาดความยาว 26 ฟุต ติด
เครื่องยนตทายขนาด 90 แรงมา สํารวจแบZigzag line transect และ 2) ทางอากาศ โดยใชเครื่องรอนไมโคร
ไลทแบบ 2 ที่นั่ง บินที่ระดับความสูง 400-500 ฟุต สํารวจแบบ Strip transect ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบ
ตอนบนทั้งหมด ในระหวางป พ.ศ. 2549-2551 พบวามีจํานวนประชากรโลมาอิรวดีประมาณ 36 ตัว มีพื้นที่
แหลงอาศัยหลัก อยูในบริเวณรองน้ําลึกตอนกลางของทะเลสาบสงขลาตอนบน คิดเปนพื้นที่ 86 ตาราง
กิโลเมตร
ขอมูลจากการสัมภาษณชาวประมงที่ทําการประมงในเขตทะเลสาบสงขลาตอนบน เมื่อป 2549
จํานวน 121 ราย พบวาชาวประมง 70 ราย เคยพบเห็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาคิดเปน 58% และขอมูล
การเกยตื้นของโลมาอิรวดี ระหวางป 2549-2551 จํานวน 20 ตัวอยาง พบวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามี
อัตราการเสียชีวิตปละ 6.6±4.7 ตัว ประกอบดวยโลมาที่เปนตัวเต็มวัย 49% (ความยาวระหวาง 1.8-2.5 เมตร)
แรกเกิดถึงวัยรุน 51% (ความยาวระหวาง 0.8-1.5 เมตร) สาเหตุการเสียชีวิตหลักมาจากการติดอวน คิดเปน
83.30% ของการเกยตื้นที่ทราบสาเหตุ จากการผาซากดูองคประกอบของอาหารในกระเพาะ จํานวน 2
ตัวอยาง พบวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา กินปลาตะเพียนทราย (Puntius leiacanthus) ปลาดุกทะเล
(Plotosus canius) ปลากดหัวโมง (Arius maculatus) ปลากดคันหลาว (Arius truncatus) และกุงกามกราม
(Macrobrachium rosenbergii) เปนอาหาร
นอกจากนี้ยังพบปจจัยที่สงผลกระทบในแงลบไดแก สภาวะตื้นเขินของทะเลสาบ การลดลง
ของทรัพยากรสัตวน้ํา และความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมของน้ําในทะเลสาบ
คําสําคัญ: โลมาอิรวดี ทะเลสาบสงขลา
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DISTRIBUTION AND BIOLOGY OF IRRAWADDY DOLPHIN
(Orcaella brevirostris) IN SONGKHLA LAKE

Santi Ninwat, Nibbon Chunkhan and Uma Kuakul
Southern Marine and Coastal Resources Research Center158 Moo 8, Phawong, Muang,
Songkhla 90100, Thailand

ABSTRACT
Distribution and abundance of Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris) in
Songkhla Lake were observed during 2006-2008 based on 1) a zigzag line transect boat
survey technique using a 26-feet boat in length, equipped with a 90-HP out board engine and
2) a strip transect aerial survey technique using a 2-seats microlite aircraft surveyed at 400500 feet above sea level. The survey covered the whole area in the upper part of Songkhla
Lake. The population of Irrawaddy dolphin was estimated around 36 individuals. Home
range located in the central part of Tale-Luang covering 86 square kilometers.
Interview survey had been done to the fisherman around upper part of Songkhla
Lake in 2006. The results showed that 58% of the fisherman had ever seen the dolphin during
fishing. Two stomach content study from 20 stranding Irrawaddy dolphins between 2006 to
2008 revealed that they consumed Small Thai carp (Puntius leiacanthus), Gray eel-catfish
(Plotosus canius), Spotted catfish (Arius maculatus), Long spined catfish (Arius truncates),
Average annual mortality was 6.6±4.7 individuals comprised of 49% adult dolphins (size
ranged 1.8-2.5 meters), 51% neonate to juvenile dolphins (size ranged 0.8-1.5 meters),. A
major mortality cause was gill net entanglement accounted as 83.% of known causes. The
other threats to the status of Irrawaddy dolphins in Songkhla Lake were the shallowness of the
lake, declining of food sources, and deterioration of water quality.
Keywords: Irrawaddy dolphin, Songkhla lake
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ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ (Parapocryptes serperaster Richardson, 1845)
ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง
สุภาพร องสารา, สุกัญญา บุญรักษ, อับดุลรอซะ, บูงอตันหยง และ เชาวดี ชอมณี
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง 158 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
บทคัดยอ
ศึ ก ษาชี ว วิ ท ยาการสื บ พั น ธุ ข องปลาท อ งเที่ ย วเกล็ ด ใหญ Parapocryptes
serperaster
(Richardson, 1846) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 รวมเปนระยะเวลา 16 เดือน
รวบรวมตัวอยางจากเกาะยอ เดือนละครั้ง โดยเครื่องมือขายปลาทองเที่ยวและขายกุง ซึ่งมีแหลงทําการ
ประมงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยอ บันทึกขอมูลความยาวลําตัวปลา น้ําหนักตัวปลา และ
น้ําหนักเซลลสืบพันธุ
ผลการศึกษาพบวา ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมีขนาดความยาวตัวระหวาง 14.0-27.0 เซนติเมตร
สมการความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนัก รวมทั้งสองเพศเทากับ W = 0.0984 L2.041 เพศผู
เทากับ W = 0.0368 L2.331 และเพศเมียเทากับ W = 0.0610 L2.225 อัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมียของปลา
ทองเที่ยวเกล็ดใหญ ในรอบปเทากับ 1 : 0.7 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมียเทากับ
19.8 เซนติเมตร ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมีการพัฒนาของเซลลสืบพันธุ และมีคาดัชนีความสมบูรณเพศสูง 2
ชวง คือตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน โดยชวงการ
สืบพันธุวางไขของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมีคาสูงในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธุ, ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ, ทะเลสาบสงขลาตอนลาง
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REPRODUCTIVE BIOLOGY OF LARGE SCALE GOBY
(Parapocryptes serperaster Richardson, 1845) IN SONGKHLA LOWERLAKE

Supaporn Aongsara, Sukanya Boonrak, Abdulrorsah Bu-ngortanyong,
and Chaowadee Chormanee
Southern Marine And Coastal Resources Research Center
158 Moo 8, Pawong, Muang, Songkhla 90100, Thailand

ABSTRACT

Large scale goby Parapocryptes serperaster (Richardson, 1845) in Songkhla
Lower Lake was sampled monthly from November 2005 to February 2007. Total number of
455 specimens were collected from Large scale goby net and shrimp net at the northwest of
Yor Island (Koh Yor).
Total length of P. serperaster range between 14.0-27.0 cm, The length-weight
relationship of pooled specimen P. serperaster was W = 0.0984 L2.041 in total W = 0.0368
L2.331 in male sample and W = 0.0610 L2.225 in female sample. Annual sex ratio of P.
serperaster was 1 : 0.7, which size at first maturity was 19.8 cm in female. The spawning
season of P. serperaster devided into two peaks; the first peak was during November to
January, which was the optimum peak and the second peak was in April to June.
Keywords: Reproductive biology, Large scale goby, Songkhla lower lake
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ทรัพยากรสัตวน้ําจากเครื่องมือไซนั่งในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
สุภาพร องสารา
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
158 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
บทคัดยอ
สํารวจทรัพยากรสัตวน้ําจากเครื่องมือไซนั่งในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ระหวางเดือน
มิถุนายน 2546 - กันยายน 2547 พบวา ทรัพยากรสัตวน้ําที่ถูกจับไดจากไซนั่งมีอัตราการจับ 0.9 ก.ก./ลูก/วัน
ประกอบดวยสัตวน้ํา จํานวน 273 ชนิด ไดแก กลุมกุง 26 ชนิด ปลา 214 ชนิด ปู 23 ชนิด หมึก 5 ชนิด และ
กั้งตั๊กแตน 5 ชนิด องคประกอบสัตวน้ําทีจ่ ับไดโดยน้ําหนัก แยกออกเปน กลุมกุง 54.7 % กลุมปลา 36.6 %
กลุมปู 4.5 % กลุมกั้งตั๊กแตน 4.2 % จากผลการศึกษาพบวา สัตวน้ําทีถ่ ูกจับได สวนใหญเปนกลุม กุง และ
กลุมรองลงมาคือกลุมปลา ซึ่งปลาที่พบสวนใหญเปนกลุมที่ไมใชปลาเศรษฐกิจ สัตวน้ําที่สําคัญคือกุง ชนิด
ตางๆ ปู และกั้ง มีขนาดความยาวเฉลี่ยดังนี้ กุงแชบวย Penaeus merguiensis 9.6+0.06 เซนติเมตร กุงหัวมัน
Metapenaeus tenuipes 7.5+0.08 เซนติเมตร กุงกุลาลาย P. semisulcatus 9.1+0.34 เซนติเมตร กุงขาว
M. lysianassa 4.5+0.02 เซนติเมตร ปูมา Portunus pelagicus 6.2+0.57 เซนติเมตร กั้งตัก๊ แตนสันแดง
Erugosquilla woodmansoni 7.5+0.06 เซนติเมตร และสัตวน้ําที่ถกู จับไดจากการศึกษาในครั้งนี้ มีขนาด
เล็กลงกวาเมื่อ 2 ปที่ผานมา แตขนาดของสัตวน้ําที่ถูกจับไมไดมีขนาดเล็กกวาขนาดที่เริ่มสืบพันธุได
คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวน้ํา ไซนั่ง ทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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AQUATIC RESOURCES FROM SHRIMP TRAP
IN SONGKHLA OUTER LAKE

Supaporn Aongsara
Southern Marine And Coastal Resources Research Center
158 Moo 8, Pawong, Muang , Songkhla 90100, Thailand
ABSTRACT

Survey on aquatic faunal resources from shrimp trap in Songkhla outer lake
basin were conducted from June 2003 to September 2004. Catch per unit effort of the
gear was recorded at 0.9 kg/trap/day. Total faunal collection were 273 species, compose of
26 species of shrimp, 214 species of fish, 23 species of crab, 5 species of squid and 5
species of mantis shrimp. Percentage by weight of aquatic faunal composition consisted
of shrimp 54.7% fish 36.6% crab 4.5% mantis shrimp 4.2%. The results revealed that
the most constituent was shrimps followed by fish that was not economy fish. The
most important aquatic fauna was shrimps then crabs and mantis shrimps ; the average
length for each species was as follow : Banana shrimp Penaeus merguiensis average
length was 9.6+0.06 cm, Yellow shrimp Metapenaeus tenuipes average length was 7.5+
0.08 cm, Green tiger prawn P. semisulcatus average length was 9.1+0.34 cm, Bird
shrimp M. lysianassa average length was 4.5+0.02 cm, Blue swimming crab Portunus
pelagicus

average

length

was

6.2+0.57 cm

and

Mantis

shrimp

Erugosquilla

woodmansoni average length was 7.5+0.06 cm. All those aquatic fauna which were
caught by shrimp trap were found smaller size than 2 year ago, but not smaller than
the average size at first maturity.
Keywords: Aquatic resources, shrimp trap, Songkhla outer lake
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ผลงานวิชาการ
บทคัดยอสัมมนาวิชาการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางประจําป 2552
องคประกอบชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนพืช
และคุณภาพน้าํ ในทะเลสาบสงขลา
รัชนี พุทธปรีชา, สาโรช อุบลสุวรรณ และ ปรัชญา เจริญผล
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
๑๕๘ ม. ๘ ต. พะวง อ.เมือง จ. สงขลา ๙๐๑๐๐
บทคัดยอ
การศึกษาองคประกอบชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําใน
ทะเลสาบสงขลา ระหวางเดือน ธันวาคม 2549 ถึงเดือน กันยายน 2550 พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 92 สกุล
104 ชนิด ประกอบดวย Division Chromophyta จํานวน 46 สกุล 49 ชนิด Division Chlorophyta จํานวน 35
สกุล 44 ชนิด Division Cyanophyta จํานวน 11 สกุล 11 ชนิด ปริมาณและการแพรกระจาย ของแพลงกตอน
พืช มีค วามแตกตา งกัน ทั ้ง ในเชิง เวลาและสถานีเ ก็บ ตัว อยา ง โดยปริม าณรวมของแพลงกต อนพืช มี
คาสูงสุดบริเวณบานแหลมโพธิ์ (สถานี 3) และมีคาต่ําสุดบริเวณกลางทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (สถานี 10)
ซึ่งมีปริมาณสูงสุดในเดือนกันยายน และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน 2550
คําสําคัญ: องคประกอบชนิด ปริมาณ การแพรกระจาย แพลงกตอนพืช ทะเลสาบสงขลา
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SPECIES COMPOSITION ABUNDANCE AND DISTRIBUTION
OF PHYTOPLANKTON AND WATER QUALITY IN SONGKHLA LAKE
Ratchanee Puttapreecha, Saroch Ubonsuwan, and Phratya Charoenpol
Songkhla Marine and Coastal Resources Research Center,
158 Moo8, Pawong, Muang, Songkhla 90100, Thailand
ABSTRACT
The study on species composition, abundance and distribution of phytoplankton
and water quality in Songkhla Lake was conducted from December 2006 to September 2007.
A total of 92 genera 104 species of phytoplankton were identified. These consisted of
Division Chromophyta (46 genera, 49 species), Chlorophyta (35 genera, 44 species) and
Cyanophyta (11 genera, 11 species). There were temporal and spatial variation in abundance
and distribution of phytoplankton. Abundance of phytoplankton was highest at the Ban Laem
Pho (station 3) and lowest at the central of middle Songkhla Lake (station 10). The highest
density was found on September 2007, while the lowest density was found on June 2007.
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อัตราการตกตะกอนในอาวเตล็ดและอาวแหลมประทับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จงกล บุญครองชีพ1, วิชาญ ชูสุวรรณ1, ปยวรรณ นาคินชาติ1, คอซาลี โอมณี1
และ เพ็ญใจ สมพงษชัยกุล2
1
ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ๑๕๘ หมู ๘ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
2
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถ.กาญจนวนิชย อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๒
บทคัดยอ
อาวเตล็ดเปนอาวขนาดเล็กที่นอกชายฝงไปทางเกาะทาไร หางจากเกาะประมาณ 1.5 กิโลเมตร
มีระบบนิเวศนหญาทะเลอยู จากการศึกษาคุณภาพน้ํา องคประกอบของตะกอนแขวนลอย และอัตราการ
ตกตะกอนในอาวเตล็ด และอาวแหลมประทับที่อยูใกลเคียง ในชวงเดือนพฤษภาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552
พบวา อาวเตล็ดและอาวแหลมประทับมีความลึกเฉลี่ย 1.36 ± 0.24 และ 1.81 ± 0.34 เมตร ตามลําดับ อุณหภูมิ
และความเค็มไมแตกตางกัน ความเค็มของน้ําทะเลอาวเตล็ดและอาวแหลมประทับมีคา 22.3 ± 2.0 และ 22.4
± 2.0 psu ตามลําดับ ออกซิเจนละลายเฉลี่ย 4.94 ± 1.19 และ 4.70 ± 1.10 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ํา ในและนอกอาวเตล็ดมีคา 23 – 177 และ 60 – 231 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใน
และนอกอาวแหลมประทับมีคา 58 – 209 และ 23 – 300 มิลลิกรัมตอลิตร โดยตะกอนแขวนลอยในอาวเตล็ด
และอาวแหลมประทับมีปริมาณสารอินทรียเฉลี่ย 3.4 ± 1.0 และ 2.6 ± 0.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีอนินทรีย
คารบอนเฉลี่ย 0.84 ± 0.45 และ 0.70 ± 0.34 ตามลําดับ ตะกอนแขวนลอยของอาวเตล็ดและอาวแหลม
ประทับมีไนโตรเจนทั้งหมด 603.6 ± 481.2 และ 684.1 ± 575.9 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอกิโลกรัม ตามลําดับ
และมีฟอสฟอรัสทั้งหมด 368.5 ± 290.5 และ 313.9 ± 204.9 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอกิโลกรัม ตามลําดับ
จากขอมูลการกระจายของขนาดอนุภาค บงชี้วาอาวเตล็ดนาจะมีแหลงที่มาของตะกอนแขวนลอยมากกวา 1
แหลง โดยเปนแหลงรองเปนแหลงที่ใหตะกอนในชวง 10 – 20 ไมครอน ขณะที่อาวแหลมประทับนาจะมี
แหลงที่มาของตะกอนแขวนลอยเพียงแหลงเดียว
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RATE OF SEDIMENTATION IN TALET BAY AND LEAMBRATUB BAY,
NAKORN-SRITHAMMARAJ PROVINCE
Jongkhon Booncrongcheep1, Wichan Chusuwan1, Piyawan Nakinchart1, Kosalee
Omanee1 and Penjai Sompongchaiyakul2
1

Marine and Coastal Resources Research Center, Lower Gulf of Thailand,
158 Moo 2, Pawong, Maung, Songkhla, 90100

2

Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University, Hat-Yai, Songkhla
90112
ABSTRACT

Talet and Leambratub bays are small bay where 1.5 km offshore has a small island
named Koh Tharai where is a home of a healthy seagrass bed. This research aimed to study
water quality, suspended solid composition and sedimentation rate during May 2008 and
March 2009. The average depth of Talet and Leambratub bays were 1.36 ± 0.24 and 1.81 ±
0.34, respectively. There was no different in temperature between the two bays. Salinity of the
two bays were 22.3 ± 2.0 and 22.4 ± 2.0 psu, dissolved oxygen were 4.94 ± 1.19 and 4.70 ±
1.10 mg L-1, respectively. The suspended solids inside and outside of Talet bay were ranged
from 23 to 177 and from 60 to 231 mg L-1, respectively, while Leambratub bay were were
ranged from 58 to 209 and from 23 to 300 mg L-1, respectively. Organic matter in the
suspended solids inside and outside of Talet bay were 3.4 ± 1.0 and 2.6 ± 0.6 percent,
respectively, while inorganic carbon 0.84 ± 0.45 and 0.70 ± 0.34 respectively. Total nitrogen
in suspended solids of Talet and Leambratub bays were 603.6 ± 481.2 and 684.1 ± 575.9 mgN L-1, respectively, whereas total phospherus were 368.5 ± 290.5 and 313.9 ± 204.9 mg-P L-1.
Particle size distribution suggests that suspended solids of Talet bay may came from more
than one source of which the minor source provides sediment sized around 10 – 20 micron,
while Leambratub bay has only on source.
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องคประกอบของอาหารในกระเพาะปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลาง
สุภาพร องสารา, ธนัญญา ไทยกลาง และ สุกัญญา ดําชู
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง 158 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
บทคัดยอ
ศึ ก ษาชี ว วิ ท ยาการสื บ พั น ธุ ข องปลาท อ งเที่ ย วเกล็ ด ใหญ Parapocryptes
serperaster
(Richardson, 1846) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 รวมเปนระยะเวลา 16 เดือน
รวบรวมตัวอยางจากเกาะยอ เดือนละครั้ง โดยเครื่องมือขายปลาทองเที่ยวและขายกุง ซึ่งมีแหลงทําการ
ประมงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยอ
ศึกษาองคประกอบของอาหารในกระเพาะปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอน
นอก พบวาปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญกนิ แพลงกตอนเปนสวนใหญ เกือบทัง้ หมดของตัวอยางกระเพาะอาหารที่
สํารวจพบอาหารในกระเพาะ ซึ่งมีกลุม Pennate Diatom เปนหลัก ชนิดที่พบเปนหลัก ไดแก Pleurosigma
พบในชวง 3.45-100.00% โดยความถี่ที่พบ และชวง 21.97-97.95% โดยจํานวนตัว และ Nitzschia พบในชวง
3.45-100.00% โดยความถี่ทพี่ บ และชวง 1.11-64.64% โดยจํานวนตัว ซึ่ง Nitzschia เปนแพลงกตอนชนิดที่
พบแพรกระจายมากที่สุดในทะเลสาบสงขลาทั้งในเชิงพืน้ ที่และเวลาเมือ่ ประมาณ 5 ปที่ผานมา การศึกษาใน
ครั้งนี้พบวาปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญกินอาหารตามโอกาสที่หาไดในสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยูโดยควบคูกับการ
กินตามความชอบ
คําสําคัญ : องคประกอบอาหารในกระเพาะ ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ ทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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IN SONGKHLA LOWER LAKE
Supaporn Aongsara, Thananya Thaiklang and Sukanya Damchoo
Southern Marine And Coastal Resources Research Center
158 Moo 8, Pawong, Muang, Songkhla 90100, Thailand
ABSTRACT
Large scale goby, Parapocryptes serperaster (Richardson, 1845) in Songkhla
Lower Lake was sampled monthly from November 2005 to February 2007. Total number of
455 specimens were collected from Large scale goby net and shrimp net at the northwest of
Yor Island (Koh Yor).
Large scale goby were feeding mainly on plankton. Stomach content almost has
major components of Pennate Diatom. Pleurosigma were the most dominant prey of Large
scale goby ranging from 3.45-100.00% by frequency of occurrence and 21.97-97.95% by
number. Nitzschia ranging from 3.45-100.00% by frequency of occurrence and 1.11-64.64%
by number. And Nitzschia was found that the highest distribute and density in Songkhla Lake
about 5 years ago. This study implies that Large scale goby feed opportunistically on a variety
of prey in their environment coupled with preferential feeding.
Keywords : Stomach Contents, Large scale goby, Songkhla lower lake
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