รายงานโครงการศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง
ระบบนิเวศหาดทราย/หาดหิน/หาดโคลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒๕๖๑

๒

บทนำ
โครงการศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบางระบบนิเวศหาดทราย/หาดหิน/หาดโคลน
กรมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ชายหาดที่อยู่นอกการดูแลของหน่วยงานต่างๆ โดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
และการศึกษาสำรวจภาคสนามทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศต่างๆ และในกรณีของของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก อาทิ
สัตว์หน้ าดินและแพลงก์ตอน ได้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบั ติการ ในการนี้ ได้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึง
องค์ประกอบชนิดความชุกชุมและการแพร่กระจายของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณ
ชายหาดจำนวน ๒๓ แห่ง รวม ๙ จังหวัด ได้แก่ ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช
สงขลา ปัตตานี และกระบี่ ดังนี้
พืน้ ที่ชายฝั่ง
อ่าวไทย

อันดามัน

ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๑
๒

รายชื่อ
หาดไม้รูด
หาดทรายดำ
อ่าวธรรมชาติ
เกาะกระดาด
บ้านปากทะเล – แหลมผักเบี้ย
หาดบ่อทองหลาง
หาดฝั่งแดง
หาดบางสะพาน
หาดบางเบิด
หาดทุ่งซาง
หาดบ่อเมา
หาดบางสน
หาดสะพลี
หาดทุ่งวัวแล่น
หาดผาแดง
หาดปากน้ำหลังสวน
หาดตะวันฉาย
แหลมตะลุมพุก
หาดนาทับ
หาดสวนกง – ตลิ่งชัน
หาดแหลมตาชี – ตะโล๊ะสะมิแล
เกาะศรีบอยา
หาดแหลมคอกวาง

จังหวัดที่ตั้ง
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สงขลา
สงขลา
ปัตตานี
กระบี่
กระบี่

๓

อ่าวไทยแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น ๔ ส่วน โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๔
ศูนย์วิจัย ได้แก่
๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศึกษาพื้นที่จังหวัดตราด
จำนวน ๔ หาด คือ อ่าวธรรมชาติ หาดทรายดำ หาดไม้รูด และเกาะกระดาด
๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน ๑ หาด คือ บ้านปากทะเล – แหลมผักเบี้ย
๓) ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อ่ า วไทยตอนบนศึ ก ษาพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร จำนวน ๑๒ หาด แบ่งออกเป็นจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ หาด
คือ หาดบ่อทองหลาง หาดบางสะพานและหาดฝั่งแดงจังหวัดชุมพรจำนวน ๙ หาด คือ หาดบาง
เบิดหาดทุ่งซางหาดบ่อเมา หาดบางสนหาดสะพลีหาดทุ่งวัวแล่นหาดผาแดงหาดปากน้ำหลังสวน
และหาดตะวันฉาย
๔) ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อ่ า วไทยตอนกลาง ศึ ก ษาพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช สงขลา และปั ต ตานี จำนวน ๔ หาด ได้ แ ก่ แหลมตะลุ ม พุ ก จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชหาดนาทับและหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จังหวัดสงขลา และหาดแหลมตาชี – ตะโล๊ะสะมิ
แลจังหวัดปัตตานี
ทะเลอันดามันมีการศึกษาโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ๒ แห่ง คือ เกาะศรีบอยา และหาดแหลมคอกวาง
ในการรายงานจะเรียงลำดับโดยแบ่งออกเป็นฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ซึ่งจะเรียงตามศูนย์วิจัย ทั้งนี้
รายละเอียดการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอน/วิธีการ และผลการศึกษา ดังต่อไปนี้

อ่าวไทย (ส่วนที่ 1)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศึกษาพื้นที่จังหวัดตราด
จำนวน ๔ หาด คือ อ่าวธรรมชาติ หาดทรายดำ หาดไม้รูด และเกาะกระดาดในระบบนิเวศหาดเลน หาดทราย
และระบบนิเวศป่าชายเลน รายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอน/วิธีการ
1) สำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในระบบนิเวศป่าชายเลน
ในพื้นที่หาดทรายดำโดยใช้วิธีวางเส้น line transect ร่วมกับการสุ่มเก็บตัวอย่างด้วย quadrat
1.1) บริเวณสถานีสำรวจ เก็บตัวอย่างจากพื้นที่ขนาด 0.50 x 0.50ตร.ม. สถานีละ 1 ซ้ำ ยกเว้นสถานี
ติดแหล่งน้ำ เก็บสถานีละ 5 ซ้ำ จำนวน 2 line เพื่อนำมาจำแนกชนิด และคำนวณหาความหนาแน่น
1.2) บริเวณนอกสถานี ส ำรวจ เก็บตัวอย่างสัตว์ห น้าดินที่พบระหว่างการสำรวจ เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ

๔
2) สำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในระบบนิเวศหาดเลน
และหาดทราย บริเวณหาดทรายดำ หาดอ่าวธรรมชาติ และหาดไม้รูด จังหวัดตราดด้วยการเก็บตัวอย่างบริเวณ
หัวหาด กลางหาด และท้ายหาด สำรวจเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (3 สถานี สถานีละ 3 ระดับ ระดับละ 3 ซ้ำ)
เพื่อนำมาจำแนกชนิด และคำนวณหาความหนาแน่น
3) สำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในระบบนิเวศหญ้าทะเล บริเวณอ่าว
ธรรมชาติ และเกาะกระดาด จังหวัดตราด สถานีละ 3 ซ้ำ ด้วยการลากอวนทับตลิ่ง หน้ากว้าง 5 เมตร เป็น
ระยะเวลา 10 นาที เพื่อนำมาจำแนกชนิด และคำนวณหาความหนาแน่น
4) สำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน บริเวณหาดทรายดำ และ
หาดอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด ทำการจำแนกชนิด นับจำนวน พร้อมวัดขนาดต้นไม้ในพื้นที่ 30x 30ตร.ม.
สำหรับป่าชายหาด บริเวณหาดไม้รูด จังหวัดตราด ทำการจำแนกชนิด นับจำนวนในพื้นที่ 10 x 10 ตร.ม.
ผลการศึกษา
1. หาดทรายดำ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด
ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2561 สำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศป่าชายเลน ในสถานี
สำรวจ 10 สถานี และพื้นที่นอกสถานีสำรวจ ในระบบนิเวศหาดเลน จำนวน 3 สถานี สถานีละ 3 ระดับ และ
เก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 1)
ผลการสำรวจป่าชายเลน พบพันธุ์ไม้ 6 ชนิด โดยมีต้นโกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata เป็นพันธุ์
ไม้ชนิดเด่น (ตารางที่ 1)
ผลการจำแนกชนิดสัตว์หน้าดิน ในระบบนิเวศป่าชายเลน พบทั้งหมด 47 ชนิด 25 วงศ์ จาก 4 ไฟลัม
(ตารางที่ 2) โดยกลุ่มปู กุ้ง (Decapoda) มีความหลากชนิดมากที่สุด 18ชนิด ตามด้วยด้วยกลุ่มหอยฝาเดียว

๕
(Gastropoda)13 ชนิด (รูปที่ 2) ในเชิงปริมาณเฉพาะในพื้นที่สถานีสำรวจ 10 สถานี พบความชุกชุมของสัตว์
หน้าดินอยู่ระหว่าง 3 – 40 ตัวต่อตารางเมตร โดยพบสูงสุดที่สถานี E2 และ E4 (รูปที่ 3)
ผลการจำแนกชนิด สัต ว์พื้น ทะเล ในระบบนิเวศหาดเลน พบทั้งหมด 15ชนิด 11 วงศ์ จาก 2 ไฟลั ม
(ตารางที่ 3) ความชุกชุมอยู่ระหว่าง 372 – 1,388 ตัวต่อตารางเมตร (รูปที่ 4) กลุ่มไส้เดือนทะเลเป็นสิ่งมีชีวิต
กลุ่มเด่นทั้งในด้านความหลากหลายและในเชิงปริมาณ โดยมีไส้เดือนทะเล Cossura sp.2 เป็นชนิดเด่น
ตารางที่ 1 ชนิดและจำนวนพรรณไม้ในป่าชายเลน บริเวณจุดสำรวจในพื้นที่หาดทรายดำ และอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด
วงศ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avicenniaceae

Avicennia alba Blume
Avicennia marina (Forsk.) Vierh.
Rhizophoraceae Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam.
Ceriops tagal (Perr) CB.Rob.
Rhizophora apiculata Blume
Rhizophora mucronata Lam.
Lythraceae
Sonneratia alba Sm.
Xylocarpus granatumJ.König
Meliaceae

ชื่อไทย
แสมขาว
แสมทะเล
พังกาหัวสุมดอกแดง
โปรงแดง
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่
ลำพูทะเล
ตะบูนขาว

หาดทรายดำ
E M W
22
57
127
6

15
46
147
8

24
9
177
-

อ่าวธรรมชาติ
E M W
108
142
-

3
1
99
15
-

10
4
1
108
3
-

ตารางที่ 2 สัตว์หน้าดินในระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylum Annelida
Class Oligochaeta
unidentified Oligochaeta (ตะเข็บ)
Class Polychaeta
Family Goniadidae
Goniada sp.
Family Lumbrineridae
Lumbrineris sp.
unidentified Lumbrineridae
Family Capitellidae
Hetromastus sp.
Mediomastus sp.
unidentified Capitellidae
Family Nereididae
Namalycastis sp.
Perinereis sp.
Phylum Arthropoda

in-line
E

W

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

off-line

๖
Class Malacostraca
Order Amphipoda
Family Hyalidae
unidentified Hyalidae
Family Talitridae
Talorchestia sp.
Order Isopoda
Family Cirolanidae
unidentified Cirolanidae
Order Decapoda
Family Sesarmidae
Perisesarma eumolpe (de Man, 1895) ปูแสมก้ามแดง
Perisesarma indiarum (de Man, 1895) ปูแสมก้ามแดง

x
x

x

x

x

X
X

ตารางที่ 2 สัตว์หน้าดินในระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด (ต่อ)
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Episesarma mederi (H. Milne Edwards, 1853)ปูแสม
Perisesama sp.
unidentified Sesarmidae
Family Grapsidae
Matopograpsus frontalis (Miers, 1880) ปูแสมหินก้ามม่วง
Matopograpsus latifrons (White, 1847) ปูแสมหินก้ามม่วงหน้ากว้าง
Family Varunidae
Metaplax elegans (de Man, 1895) ปูแสมก้ามยาว
Metaplax dentipes (Heller, 1865) ปูแสมก้ามหัก
Family Macrophthalmidae
Macrophthalmus definitus (Adams & wite, 1849) ปูก้ามหัก
Macrophthalmus teschi (kemp,1919) ปูก้ามหัก
Family Ocypodidae
Uca perplexa (H. Milne Edwards, 1837) ปูก้ามดาบก้ามขาว
Uca forcipata (Adams & wite, 1837) ปูก้ามดาบปากคีบ
Uca paradussumieri (Bott, 1973) ปูก้ามดาบ
Family Camptandriidae
Paracleistostoma sp. ปูโคลน
Family Menippidae
Myomenippe hardwickii (Gray, 1831) ปูใบ้ก้ามดำ

in-line
E

W

off-line
X

x
x

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x

x

X
X

๗
Family Portunidae
Scylla olivacea (Heller, 1796) ปูดำ
Family Alpheidae
Alpheus sp. กุ้งดีดขัน
Phylum Mollusca
Class Bivalvia
Family Cyrenidae
Geloina expansa (Mousson, 1849)
Class Gastropoda
Family Assimineidae

X
x

x

x

ตารางที่ 2 สัตว์หน้าดินในระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด (ต่อ)
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Assiminea brevicula (Pfeiffer, 1855) หอยหัวเข็มหมุดแดง
Family Littorinidae
Littoraria carinifera (Menke, 1830) หอยขี้นก
Family Potamididae
Cerithidea obtusa (Lamarck, 1822)
Cerithidea quoyii (Hombron & Jacquinot, 1848)
Pirenella cingulata (Gmelin, 1791) หอยจุ๊บแจงลาย
Telescopium telescopium (Linnaeus, 1758) หอยขี้ค้อน
Family Ellobiidae
Ellobium cf. aurisjudaeหอยหมาก
Cassidula cf. aurisfelis หอยหู
Cassidula cf. nucleus หอยหู
Melampus parvulus L. Pfeiffer, 1856
Melampus sincaporesis L. Pfeiffer, 1855
Allochroa bronnii (Philippi, 1846)
Family Neritidae
Neritodryas dubia (Gmelin, 1791)
Phylum Sipuncula
unidentified Sipuncula (หนอนถั่ว)

in-line
E
x

W
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

off-line

๘

รูปที่ 2 องค์ประกอบชนิดของสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด

รูปที่ 3 ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในสถานีสำรวจในระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด

รูปที่ 4 ความชุกชุมของสัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดเลนบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด

๙
ตารางที่ 3 สัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดเลนบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylum Annelida
Class Polychaeta
Family Cossuridae
Cossura sp.1
Cossura sp.2
Family Goniadidae
Glycinde sp.
Family Lumbrineridae
Lumbrineris sp.
Family Magelonidae
Magelona sp.
Family Nephtyidae
Nephtys oligobranchia Southern, 1921
Nephtys sp.
Family Onuphidae
Diopatra sp.
Family Ophellidae
Armandia sp.
Family Pilargiidae
Ancistrosyllis sp.
Sigambra sp.
Family Spionidae
Prionospio komaeti Hylleberg & Nateewathana,
1991
Paraprionospio sp.
Family Sternaspidae
Sternaspis sp.

BSB 1

BSB 2

BSB 3

HT

ML

LT

HT

ML

LT

X
X

x
x

x
x

x
x

x
x

X

x

HT

ML

LT

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
X

x
x

X

x

X

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
X

x

x

ตารางที่ 3 สัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดเลนบริเวณหาดทรายดำ จังหวัดตราด (ต่อ)
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylum Arthropoda
Class Malacostraca

BSB 1
HT

ML

BSB 2
LT

HT

ML

BSB 3
LT

HT

ML

LT

๑๐
Order Amphipoda
Family Photidae
Photis sp.

x

2. อ่าวธรรมชาติ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ

รูปที่ 5 สถานีเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด
ระหว่างวันที่2 – 3 และ 24 – 25 พฤษภาคม 2561สำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาด
เลน จำนวน 3 สถานี เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล จำนวน 1 สถานี และเก็บข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 5)
ผลการสำรวจป่าชายเลนพบพันธุ์ไม้ 4 ชนิด โดยมีต้นโกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata เป็นพันธุ์
ไม้ชนิดเด่น (ตารางที่ 1)
ผลการสำรวจสัตว์น้ำ พบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอย่างน้อย 39 ชนิด 39 สกุล 33 วงศ์ จาก 5 ไฟลัม (ตารางที่
4) โดยมีปลาสลิดหินลายขาว Siganus javus เป็นชนิดเด่น
ผลการจำแนกชนิด สัต ว์พื้น ทะเลในระบบนิเวศหาดเลน พบทั้งหมด 30 ชนิด 20 วงศ์ จาก 2 ไฟลั ม
(ตารางที่ 5) ความชุกชุมอยู่ระหว่าง 75 – 2,145 ตัวต่อตารางเมตร (รูปที่ 6) กลุ่มไส้เดือนทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่ม
เด่นทั้งในด้านความหลากหลายและในเชิงปริมาณ โดยมีไส้เดือนทะเล Parheteromastus เป็นชนิดเด่น

๑๑

รูปที่ 6 ความชุกชุมของสัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดเลน หาดอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด
ตารางที่ 4 สัตว์น้ำที่พบในแนวหญ้าคาทะเลบริเวณอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด โดยวิธีการสำรวจด้วยอวนทับตลิ่ง
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylum Chordata
Order Beloniformes
Family Hemiramphidae
1. Hemiramphus archipelagicus Collette & Parin, 1978
Order Clupeiformes
Family Engraulidae
2. Stolephorus sp.
Order Perciformes
Family Ambassidae
3. Ambassis kopsii Bleeker, 1858
Family Carangidae
4. Carangoides cf. praeustus
Family Chaetodontidae
5. Parachaetodon ocellatus (Cuvier, 1831)
Family Eleotridae
6. Butis butis (Hamilton, 1822)
Family Gerreidae
7. Gerresfilamentosus Cuvier, 1829
8. unidentified Gerreidae
Family Gobiidae
9. Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837)
Family Leiognathidae

ชื่อไทย

ปลากระทุงเหว

ปลากระตัก

ปลาขี้จีนครีบดำ
ปลาสีกุนเล็กครีบดำ
ปลาผีเสื้อครีบจุด
ปลาบู่เกล็ดแข็งหางแดง
ปลาดอกหมากกระโดง
ปลาดอกหมาก
ปลาบู่จุดเขียว

๑๒
10. Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851)
Family Lethrinidae
11. Lethrinus lentjan (Lacepède, 1802)
Family Lutjanidae
12. Lutjanus russellii (Bleeker, 1849)
Family Mullidae
13. Upeneus tragula Richardson, 1846
Family Scatophagidae
14. Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)
Family Siganidae
15. Siganus canaliculatus (Park, 1797)
16. Siganus guttatus (Bloch, 1787)
17. Siganus javus (Linnaeus, 1766)

ปลาแป้นจมูกสั้น
ปลาหมูสีแก้มแดง
ปลากระพงข้างปาน
ปลาแพะลาย
ปลาตะกรับ
ปลาสลิดหินจุดขาว
ปลาสลิดหินจุดส้มใหญ่
ปลาสลิดหินลายขาว

ตารางที่ 4สัตว์น้ำที่พบในแนวหญ้าคาทะเลบริเวณอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด โดยวิธีการสำรวจด้วยอวนทับตลิ่ง(ต่อ)
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Family Sillaginidae
18. Sillago sihama (Forsskål, 1775)
Family Sphyraenidae
19. Sphyraena obtusata Cuvier, 1829
20. Sphyraena sp.
Family Teraponidae
21. Terapon puta Cuvier, 1829
Order Pleuronectiformes
Family Soleidae
22. Solea ovata Richardson, 1846
Order Scorpaeniformes
Family Platycephalidae
23. Inegocia japonic (Cuvier, 1829)
24. unidentified Scorpaeniformes
Order Syngnathiformes
Family Syngnathidae
25. Syngnathoides cf. biaculcatus
Order Tetraodontiformes
Family Monacanthidae
26. Monacanthus chinensis (Osbeck, 1765)
27. Paramonacanthus cf. choirocephalus
Family Monodactylidae
28. Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)

ชื่อไทย
ปลาเห็ดโคน
ปลาสากแก้มตัด
ปลาสาก
ปลาข้างลายเกล็ดเล็ก

ปลาลิ้นหมาหูดำ

ปลาหัวแบน
ปลาช้างเหยียบ

ปลาจิ้มฟันจระเข้หกเหลีย่ ม

ปลาวัวหางพัด
ปลาวัวหน้าหมู
ปลาเฉี่ยว

๑๓
Family Tetraodontidae
29. Chelonodon patoca (Hamilton, 1822)
Family Triacanthidae
30. Triacanthus nieuhofii Bleeker, 1852
31. unidentified bony fish
Phylum Arthropoda
Order Stomatopoda
Family Squillidae
32. Cloridopsis sp.
Order Decapoda
Family Portunidae
33. Charybdis (Charybdis) hellerii (A. Milne-Edwards, 1867)
34. Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)

ปลาปักเป้าลายหินอ่อน
ปลาวัวสีเงิน
ปลากระดูกแข็งไม่ทราบชนิด

กั้งตั๊กแตน

ปูม้าเหล็กไฟ
ปูม้า

ตารางที่ 4สัตว์น้ำที่พบในแนวหญ้าคาทะเลบริเวณอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด โดยวิธีการสำรวจด้วยอวนทับตลิ่ง (ต่อ)
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อไทย

Family Penaeidae
35. Penaeus merguiensis de Man, 1888
36. Penaeus semisulcatus De Haan, 1844 [in De Haan, 1833-1850]
37. Metapenaeus moyebi (Kishinouye, 1896)
Family Sergestidae
38. Acetes sp.
39. unidentified penaeoid shrimps
40. unidentified caridean shrimps
41. unidentified hermit crabs
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
42. unidentified gastropods
Phylum Echinodermata
Class Echinoidea
43. unidentified sea urchin

กุ้งแชบ๊วย
กุ้งกุลาลาย
กุ้งตะกาดขาว
กุ้งเคย
กุ้งไม่ทราบชนิด
กุ้งคาริเดียนไม่ทราบชนิด
ปูเสฉวนไม่ทราบชนิด

หอยฝาเดียวไม่ทราบชนิด

เม่นทะเลไม่ทราบชนิด

ตารางที่ 5 สัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดเลนบริเวณอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylum Annelida
Class Polychaeta
Family Ampharetidae
Isolda pulchella Müller in Grube, 1858
Family Amphinomidae

TMC 1
HT

ML

TMC 2
LT

HT

ML

TMC 3
LT

HT

ML

LT

x

๑๔
Linopherus sp.
Family Capitellidae
Barantolla sculpta Southern, 1921
Heteromastus sp.
Mediomastus sp.
Parheteromastus sp.
Family Cossuridae
Cossura sp.1

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

ตารางที่ 5 สัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดเลนบริเวณอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด (ต่อ)
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Cossura sp.2
Family Goniadidae
Glycinde sp.
Family Hesionidae
Podarkeopsis sp.
Family Lumbrineridae
Kuwaita sp.
Lumbrineris sp.
Family Nephtyidae
Nephtys oligobranchia Southern, 1921
Family Nereididae
Neanthes sp.
Family Onuphidae
Diopatra sp.
Family Ophellidae
Armandia sp.
Family Paraonidae
Aricidea (Acmira) sp.
Paradoneis sp.
Family Pilargiidae
Ancistrosyllis sp.
Sigambra sp.
Family Sabellidae
Potamillasp.
Family Spionidae

TMC 1
HT

ML

TMC 2
LT

HT

ML

TMC 3
LT

HT

ML

LT

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

๑๕
Minuspio sp.
Paraprionospio sp.
Prionospio komaeti Hylleberg & Nateewathana,
1991
Pseudopolydora sp.

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

ตารางที่ 5 สัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดเลนบริเวณอ่าวธรรมชาติ จังหวัดตราด (ต่อ)
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylum Arthropoda
Class Malacostraca
Order Amphipoda
Family Photidae
Photis sp.
Family Eriopisidae
Victoriopisa cf. chilkensis
Family Ischyroceridae
Cerapussp.
Family Oedicerotidae
Perioculodes sp.
Family Paracalliopiidae
Paracalliope sp.

TMC 1
HT

ML

TMC 2
LT

HT

ML

TMC 3
LT

HT

x

ML

LT

x

x

x

x

x
x
x

3. หาดไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่

รูปที่ 7 สถานีเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณไม้รูด จังหวัดตราด

x

๑๖
วันที่10 เมษายน 2561สำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดทราย จำนวน 3 สถานี และเก็บ
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ในป่าชายหาด จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 7)
ผลการสำรวจป่าชายหาดพบพันธุ์ไม้ 48 ชนิด โดยมีต้นปอทะเลHibiscus tilliaceusเป็นพันธุ์ไม้ชนิดเด่น
(ตารางที6่ )
ผลการจำแนกชนิดสัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดทราย พบทั้งหมด 19 ชนิด 14 วงศ์ จาก 3 ไฟลัม
(ตารางที่ 7) ความชุกชุมอยู่ระหว่าง 0 – 2,418 ตัวต่อตารางเมตร (รูปที่ 8) กลุ่มไส้เดือนทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่ม
เด่นทั้งในด้านความหลากหลายและในเชิงปริมาณ โดยมีไส้เดือนทะเลสกุล Glyceraเป็นชนิดเด่น
ตารางที่ 6ชนิดพรรณไม้ป่าชายหาดบริเวณจุดสำรวจในพื้นทีห่ าดไม้รูดจังหวัดตราด
วงศ์
Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Aquifoliaceae
Arecaceae
Casuarinaceae
Casuarinaceae
Combretaceae
Commelinaceae
Convolvulaceae
Dilleniaceae
Dioscoreaceae
Ebenaceae
Ebenaceae
EguminosaeMinosiodeae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae
Goodeniaceae
Guttiferae
Irvingiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

ชื่อวิทยาศาสตร์
Gluta sp.

ชื่อไทย

Planchonella obovata (R.Br.) Pierre
Dischidia major (Vahl) Merr.
Willughbeia cochinchinensis Pierre.
Ilex cymosa Blume
Cocos nucifera L.
Casuarina junghuhniana Miq.
Casuarina equisetifalia J. R. & C. Forst.
Terminalia catappa L.
Murdannia sp.
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
Dillenia sp.
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze
Diospyros sp.
Diospyrus ferrea var. ferrea
Acacia mangium willd.

สกุลมะม่วง
นมหนู/นมแมว
วงศ์กระดังงา
โกงกางบก (งาไซ)
จุกโรหินี (บวบลม)
เถาคุย
ศิลา
มะพร้าว
สนปฏิพัทธ์
สนทะเล
หูกวาง
หญ้า
ผักบุ้งทะเล
ส้าน
ท้าวยายม่อม
มะเกลือ
ลำบิดทะเล
กะถินเทพา

Elaeocarpus robustus Roxb.
Gelonium multiflorumA.Juss.
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.
Calophyllum inophyllum L.
Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.
Vitex pinnata L.
Vitex canescens Kurz
Volkameria inermis L.

สะท้อนรอก
ขันทองพยาบาท
รักทะเล
สารภีทะเล
กะบก
ตีนนก
ผ่าเสี้ยน
สำมะงา

หาดไม้รดู
E
M
W
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

x

๑๗
Liliaceae
Lauraceae
Malvaceae
Moraceae

Dianella ensifolia (L.) DC.

หญ้าหนูต้น
วงศ์อบเชย
ปอทะเล
ไทร

Hibiscus tilliaceus L.
Ficus sp.

X
X
X
X

X

X

ตารางที่ 6ชนิดและจำนวนพรรณไม้ป่าชายหาดบริเวณจุดสำรวจในพื้นทีห่ าดไม้รูดจังหวัดตราด(ต่อ)
วงศ์

ตาเป็ดตาไก่
เสม็ดแดง
เสม็ดขาว

หาดไม้รดู
E
M
W
X
X
X
X

โทะ(พรวด)
ช้างน้าว
พุทราทะเล
ตาลขโมย
เตยทะเล
พลองเหมือด
กวางดูถูก

X
X
X
X
X
x
X

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อไทย

Myrsinaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Ardisia crenata Sims
Syzygium cinerea Kurz
Melaleuca leucadendra Linn.
Var. minor Duthie
Myrtaceae
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.
Ochnaceae
Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Ximenia americana L.
Olacaceae
Orchidaceae
Apostasia nuda R.Br.
Pandanaceae
Pandanus odoratissimus L.f.
Melastometaceae Memecylon edule Roxb.
Ranculaceae
Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f.&
Th.
Rhizophoraceae Rhizophora mucronata Lam.
Rutaceae
Acronychia pedunculata (L.) Miq.
Sapindacece
Mischocarpus sundaicus Blume
Schizaeaceae
Schizaea dichotoma (L.) Sm.
Simaroubaceae Eurycoma longifolia Jack
Sterculiaceae
Sterculia pexa Pierre
Verbenaceae
Premna obtusifolia R.Br.
Zingiberaceae
Alpinia sp.

X

โกงกางหูช้าง
กะอวม
เขากวาง (พะบ้างเล็ก)
ตาลซ่าน
ปลาไหลเผือก
ปอบ้าน
ช้าเลือด
ข่า

X
X
X
X
X
X
X
X

ตารางที่ 7 สัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดทรายบริเวณหาดไม้รูด จังหวัดตราด
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylum Annelida
Class Polychaeta
Family Glyceridae
Glycerasp.1
Family Nereididae
Tylonereis sp.

TMC 1
HT

ML

TMC 2
LT

x

HT

ML

TMC 3
LT

x

HT

ML

LT

x

x

x

x

๑๘
Neanthes sp.
Family Onuphidae
Onuphissp.
Family Ophellidae
Armandia sp.
Family Orbiniidae
Scoloplos sp.
Family Owenidae
Oweniasp.
Pisionesp.
Family Polynoidae
Antinoesp.
Family Sigalionidae
Pisionidens indica (Aiyar & Alikunhi, 1940)
Family Spionidae
Microspio sp.
Prionospio cornuta Hylleberg & Nateewathana,
1991
Spio sp.
Family Syllidae
Langerhansia sp.
Phylum Arthropoda
Class Malacostraca

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

ตารางที่ 7 สัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดทรายบริเวณหาดไม้รูด จังหวัดตราด โดยการสำรวจด้วยเครื่องเก็บ
ตัวอย่างตะกอนดินแบบท่อ (core)(ต่อ)
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Order Amphipoda
unidentified Amphipoda
Order Isopoda
Family Ligiidae
Ligiasp.
Order Decapoda
Family Ocypodidae
Ocypode ceratophthalmus (Pallas, 1772)
Family Matutidae

TMC 1
HT

ML

TMC 2
LT

HT

ML

TMC 3
LT

HT

x

x

x

x

x

ML

LT

๑๙
Matuta victor (Fabricius, 1781)
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Family Nassariidae
Nassarius pullus (Linnaeus, 1758)

x

x

รูปที่ 8ความชุกชุมของสัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศหาดทรายบริเวณหาดไม้รูด จังหวัดตราด
4. เกาะกระดาด ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด

รูปที่ 9 สถานีเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด
วันที่5 มิถุนายน 2561สำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเลและนอกแนวหญ้าทะเล จำนวน 4 สถานี
(รูปที่ 9)พบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอย่างน้อย35 ชนิด23สกุล 22 วงศ์ จาก 3 ไฟลัม โดยมีปลาหัวแข็งAtherinomorus
lacunosusเป็นชนิดเด่น(ตารางที่ 8)

๒๐
ตารางที่ 8สัตว์น้ำในระบบนิเวศหญ้าทะเลบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด โดยวิธีการสำรวจด้วยอวนทับตลิ่ง (EA:
หญ้าคาทะเล,M:หญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย CY:หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย B:นอกแนวหญ้า)
สถานี
EA M CY

B

x
x

x

x

x

x
x

ปลาช้างเหยียบ

x

x

ปลาผีเสื้อครีบจุด

x

ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylum Chordata
Order Atheriniformes
Family Atherinidae
1. Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801)
2. Atherinomorus sp.
Order Perciformes
Family Blenniidae
3. Petroscirtes cf. variabilis
4. unidentified Blenniidae
Family Callionymidae
5. Callionymus sp.
Family Chaetodontidae
6. Parachaetodon ocellatus (Cuvier, 1831)
Family Gerreidae
7. Gerressp.
Family Gobiidae
8. Amblygobius semicinctus (Bennett, 1833)
9. Valenciennea cf. muralis
Family Labridae
10. Halichoeres bicolor (Bloch & Schneider, 1801)
11. Halichoeres vrolikii (Bleeker, 1855)
12. Halichoeres argus (Bloch & Schneider, 1801)
Family Lethrinidae
13. Lethrinus lentjan (Lacepède, 1802)
Family Lutjanidae
14. Lutjanus russellii (Bleeker, 1849)
15. Lutjanus carponotatus (Richardson, 1842)
Family Mullidae
16. Upeneus tragula Richardson, 1846
Family Nemipteridae
17. Scolopsis ciliata (Lacepède, 1802)
Family Pomacentridae
18. Pomacentrus tripunctatus Cuvier, 1830

ชื่อไทย

ปลาหัวตะกั่ว ปลาหัวแข็ง
ปลาข้างเงิน

วงศ์ปลาตั๊กแตนหิน

ปลาดอกหมาก

x

x

x

ปลาบู่
ปลาบู่

x
x

x

x

x

x
x

ปลานกขุนทองแถบสองจุด
ปลานกขุนทองเขียวหลังขีด
ปลานกขุนทองจุด

x
x

x
x
x

ปลาหมูสีแก้มแดง

x

x

ปลากระพงข้างปาน
ปลากระพงหลังโสด

x

x
x

ปลาแพะลาย

x

x
x

x

ปลาทรายขาวแถบ
ปลาสลิดหินหางสามจุด

x

x
x

ตารางที่ 8สัตว์น้ำในระบบนิเวศหญ้าทะเลบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด โดยวิธีการสำรวจด้วยอวนทับตลิ่ง (EA:
หญ้าคาทะเล,M:หญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย CY:หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย B:นอกแนวหญ้า) (ต่อ)

๒๑
ชื่ออันดับ/ชื่อวงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Family Scaridae
19. Scarus sp.
Family Serranidae
20. Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830)
Family Siganidae
21. Siganus canaliculatus (Park, 1797)
22. Siganus guttatus (Bloch, 1787)
23. Siganus javus (Linnaeus, 1766)
24. Siganus virgatus (Valenciennes, 1835)
Family Sphyraenidae
25. Sphyraena forsteri Cuvier, 1829
26. Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)
Family Teraponidae
27. Terapon puta Cuvier, 1829
28. unidentified Perciformes
Order Pleuronectiformes
Family Soleidae
29. Pardachirus pavoninus (Lacepède, 1802)
Order Syngnathiformes
Family Syngnathidae
30. Syngnathoides cf. biaculcatus
Order Tetraodontiformes
Family Monacanthidae
31. Monacanthus chinensis (Osbeck, 1765)
32. unidentified bony fish
Phylum Arthropoda
Order Decapoda
Family Portunidae
33. Thalamita crenata Rüppell, 1830
34. Thalamita sp.
Phylum Mollusca
Class Cephalopoda
Family Loliginidae
35. Sepioteuthis lessoniana d’Orbigny, 1826

ชื่อไทย

สถานี
EA M CY

ปลานกแก้ว

x

x

ปลากะรังลายเสือครีบยาว

x

x

x

ปลาสลิดหินจุดขาว
ปลาสลิดหินจุดส้มใหญ่
ปลาสลิดหินลายขาว
ปลาสลิดหินแถบกว้าง

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

ปลาสากหลักดอก
ปลาสากใหญ่

x
x

ปลาข้างลายเกล็ดเล็ก
ปลาบู่ไม่ทราบชนิด

x

ปลาลิ้นหมาลายนกยูง

x

ปลาจิ้มฟันจระเข้หกเหลีย่ ม

x
x

x

x

ปลาวัวหางพัด
ปลาหลดไม่ทราบชนิด

x
x

x
x

x
x

ปูหิน
ปูหิน

x

x

x
x

หมึกหอม

B

X

X

๒๒

ภาคผนวก
สถานภาพแนวปะการังและสัตว์น้ำในแนวปะการังบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด
จากการสำรวจสถานภาพปะการังในปี2556,2558 และ2560 โดย ศวทอ. มีพื้นที่แนวปะการัง 2,171 ไร่
แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยมีสภาพเสียหายมาก(ปะการังมีชีวิต :ปะการังตาย เท่ากับ 1.0:2.6, 1:14.8 และ
1:14.8ตามลำดับ)
จากการสำรวจในปี 2561แนวปะการังก่อตัวหลวมๆพบปะการังที่มีชีวิตใต้เส้นเทปที่ใช้ในการสำรวจ2 สกุล
ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย21.40±1.59% และปะการังตายเฉลี่ย76.93±1.59% อัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่
ของปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายเท่ากับ1 : 3.60 จัดว่าแนวปะการังอยู่ในสถานภาพเสียหายมากปะการังที่มีชีวิต
ที่เด่นทั้ งในด้านจำนวนโคโลนี และการปกคลุมพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ มีรูปทรงเป็นก้อนได้แก่ปะการังโขด (Porites sp.)
ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) พบปะการังวัยอ่อน4 ชนิดได้แก่ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน
(Favia sp.) ปะการั งลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการั งดาวเหลี่ ย ม (Leptasitea sp.) และพบปะการั งโขด
(Porites sp.) เป็ นปะการั งชนิ ดเด่นจำนวน27 โคโลนี ความยาวเฉลี่ ยของปะการังวัยอ่ อนในสถานีเกาะกระดาด
เท่ากับ3.03 เซนติเมตรในสถานีเกาะกระดาดความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วง11-3.0 เซนติเมตรพบปะการังวัยอ่อนทั้งหมด
จำนวน30 โคโลนี
สำรวจปลาในแนวปะการัง พบปลา 16 ชนิด 9 ครอบครัวส่วนสัตว์น้ำอื่นๆ ที่พบเป็นชนิดเด่นได้แก่เม่นดำ
หนามยาว (Diademasetosum sp.)หอยแมลงภู่ปะการัง (Pedum Spondyloideum)หอยเจดีย์(Clypeomorus
b. Bifasciata)
สถานภาพหญ้าทะเลบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด
จากการสำรวจในปี 2561พบพื้ น ที่ ห ญ้ าทะเล733.86 ไร่ มี ห ญ้ า4ชนิ ด ได้ แ ก่ ห ญ้ าชะเงาใบฟั น เลื่ อ ย
(Cymodocea serrulata) หญ้ าคาทะเล (Enhalus acorides) หญ้ ากุ ยช่ ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ า
กุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) ลักษณะพื้นเป็นทรายปนกรวดปนเศษเปลือกหอยและเศษปะการังที่ความลึ ก
0.50 – 3.00 เมตรมีการแพร่กระจายเป็นผืนและหย่อมๆแนวปะการังแทรกขึ้นในพื้นที่หญ้าทะเลสภาพของหญ้า
ทะเลโดยทั่วไปอยู่ในระดับสมบูรณ์ดีมากมีความหนาแน่นของหญ้าทะเลร้อยละ80 ของพื้นที่คุณภาพน้ำทั่วไปมีค่า
ดังนี้ความเค็ม30 ppt ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ7.60 มิลลิกรัมต่อลิตรความเป็นกรดด่าง6.60และอุณหภูมิ32
องศาเซลเซียส

๒๓

รูปที่ 8แผนที่สำรวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด

๒๔

อ่าวไทย (ส่วนที่ 2)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน ๑ หาด คือ ชายหาด ต.ปากทะเล – ต.แหลมผัก เบี้ ย อ.บ้ านแหลมในระบบนิเวศหาดทรายปนเลน
รายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาด ต.ปากทะเล – ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนินการเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่ปากทะเล และแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีในเดือนมีนาคม 2561
จำนวน 1 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ คือบริเวณพื้นที่ปากทะเล และบริเวณพื้นที่แหลมผักเบี้ย รวมทั้งสิ้น
15 สถานี (ภาพที่ 2) โดยเก็บตัวอย่างดินพื้นทะเล ด้วยเครื่องมือเก็บดินแบบท่อเก็บตัวอย่าง (Core) ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 25 ×25 เซนติเมตร สถานี ละ 3 ซ้ำ เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่
และเก็บตัวอย่างดินตะกอนเพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติดินตะกอน ความเป็นกรด - ด่าง ขนาดของอนุภาคดิน
ตะกอน ปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอน และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารของน้ำในดินตะกอน
ผลการศึกษา
การแพร่กระจายชนิดของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่พบทั้งหมด 27 ชนิดความหนาแน่นเฉลี่ย 366 ± 441
ตัว/ตารางเมตร (ภาพที่ 3) โดยกลุ่มเด่นที่พบกลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaetes) พบ 12 ชนิด ความหนาแน่น

๒๕
เฉลี่ย 271 ± 357 ตัว/ตารางเมตร ครอบครัวเด่นที่พบคือ Capitellidae และ Spioniidae รองลงมากลุ่มกุ้ง –
ปูขนาด เล็ก (Crustacea) พบ 5 ชนิด ความหนาแน่นเฉลี่ย 53 ± 149 ตัว/ตารางเมตร กลุ่มเด่นที่พบคือปูกลุ่ม
หอย (Mollusca) พบ 8 ชนิด ความหนาแน่นเฉลี่ย 31 ± 58 ตัว/ตารางเมตร ชนิดเด่นที่พบคือGlauconome
chiensis cf .และกลุ่ ม อื่ น ๆ พบ 2 ชนิ ด ความหนาแน่ น เฉลี่ ย 12 ± 15 ตั ว /ตารางเมตร ได้ แ ก่ พ วก
Nemertenea ตามลำดับ

รูปที่ 2 กราฟแสดงความความหนาแน่นของกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ปากทะเล และแหลม
ผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 1แสดงปัจจัยสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปากทะเล และแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

PTL
HI 1
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-
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-

-
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-

-

-

-

2.6

2.0

1.1

1.4

1.8

2.2

1.9
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27.0

27.0

27.0

28.0

28.0

31.0

31.0

31.0

27.0

29.0

25.4
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26.0

27.0

27.9

อุณหภูมิน้ำ (0c)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.1

26.2

26.5

26.1

26.1

26.1

26.2

ความเป็นกรด-ด่าง
ของน้ำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2

8.0

8.0

8.2

8.1

8.2

8.1

ความเค็มของน้ำ
(ppt.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.4
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32.1

31.5

31.7
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ความโปร่งแสงของ
น้ำ (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.4

ออกซิเจนละลายใน
น้ำ (mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.5

5.3

5.3

5.3

5.4

5.3

5.4

อุณหภูมิดิน (0c)

28.0

28.0

28.0

28.0

28.0

29.5

28.0

28.0

28.0

-

-

-

-

-

-

28.2

ความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน

8.11

8.05

8.17

8.12

8

8

8.13

8.07

8.09

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม
ความลึก (m)
อุณหภูมิอากาศ (0c)

8.1
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ภาคผนวก
ชายหาด ต.ปากทะเล – ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นหาดที่มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติด
กับ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และทิศใต้ติดกับ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี หาดมี
ลักษณะเว้าเหมือนอ่าว ลักษณะดินตะกอนเป็นโคลนปนทราย และทรายปนโคลน เป็นแนวเชื่อ มต่อระหว่างระบบ
นิเวศหาดโคลนและหาดทราย เป็นแหล่งที่อยู่ที่สำคัญของหอยสองฝาชนิดหนึ่ง คือ หอยเสียบ (Pharella javanica)
บางแห่งอาจเรียก หอยมีดโกน หอยเสียบ หอยเสียบทราย ซึ่งหอยชนิดนี้พบได้เฉพาะบริเวณชายหาดที่มีลักษณะเป็น
โคลนปนทราย นอกจากนั้น ยังเป็น ถิ่น ที่อยู่ อาศัยของนกประจำถิ่นและนกอพยพ เช่นนกหัวโตมลายู (Charadrius
peroneii) ซึ่งพบเฉพาะในคาบสมุทรมลายู มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) เป็น
นกชายเลนอีกชนิด ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ โดยคาดว่าปัจจุบัน เหลือไม่ถึง 1,200 ตัว รวมถึงนกชายเลนปากช้อน
(Calidris pygmeus) ซึ่ งสหภาพสากลว่าด้ ว ยการอนุ รัก ษ์ (The World Conservation Union) จัด ให้ เป็ น นกที่ มี
สถานภาพใกล้ สู ญ พั น ธุ์ อ ย่ างยิ่ ง (Critically Endangered – CR) นอกจากนี้ บ ริเวณดั งกล่ า วเป็ น แหล่ งที่ มี ค วาม
หลากหลายของสัตว์หน้าดินซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคนและนก ซึ่งควรแก่การปกป้องจากภัยคุกคาม
คุณลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ
ชายหาด ต.ปากทะเล – ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะทางยาวประมาณ 13.5 กิโลเมตร มี
ลักษณะเว้าเหมือนอ่าว ลั กษณะดิน ตะกอนเป็นโคลนปนทราย และทรายปนโคลน โดยทางทิศใต้ มีแนวสันทราย
ลักษณะปลายแหลมที่ยื่นล้ำเข้าไปในทะเล ทำให้เป็นบริเวณที่เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศหาดโคลนและหาด
ทราย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) ได้ศึกษาทิศทางของกระแสน้ำบริเวณดังกล่าว พบว่าในภาพรวมขณะที่น้ำ
ลงกระแสน้ำจะไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ แต่ในขณะที่น้ำขึ้นกระแสน้ำจะไหลจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ
ประชาคมสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืช บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีพบแพลงก์
ตอนพืชทั้งหมด 2 ดิวิชันได้แก่ดิวิชัน Cyanophyta 5
สกุลและดิวิชัน Chromophyta 47 สกุลรวม 52 สกุลโดยแพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Chromophyta ที่เป็นสกุล
เด่นได้แก่ CoscinodiscusและChaetoceros (เสถียรพงษ์และคณะ, 2558)
ความชุกชุมของหอยบริเวณชายฝั่งทะเล ในเขตตำบลแหลมผั กเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพ บ
ทั้ ง หมด 4 ออร์ เดอร์ 7 ครอบครั ว 10 สกุ ล 20 ชนิ ด หอยที่ ต รวจพบทุ ก เดื อ นได้ แ ก่ Meretrix casta, Marcia
hiantina, Marcia marmorata, Katelysia marmorata, Anomalocardia squamosa, Solen strictus,
Solen gradis, Anadara granasและNatica tirinaหอยที่พบมากที่สุดคือ Meretrix casta (เสถียรพงษ์และคณะ,
2558) ขณะที่ หอยเสียบ (Pharella javanica) เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่พบในพื้นที่ชายฝั่ง ต.ปากทะเล – ต.แหลม
ผั ก เบี้ ย อ.บ้ า นแหลม จ.เพชรบุ รี ซึ่ ง หอยชนิ ด นี้ พ บได้ เฉพาะบริ เวณชายหาดที่ มี ลั ก ษณะเป็ น โคลนปนทราย
(Darachaet al., 2012 และ Suvaluck and Ratana, 2015)
องค์ป ระกอบชนิดความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
พบว่าปลาวัยอ่อนในครอบครัวปลาหลังเขียว (Clupeidae) เป็นครอบครัวที่พบเสมอและมีปริมาณสูงสุด ประมาณ
40.33 % (ธันยพร, 2546) ขณะที่องค์ประกอบปลาโตเต็มวัยบริเวณแหลมผักเบี้ย ได้แก่ปลาในครอบครัวปลาหางแข็ง
(Carangidae) และปลาในครอบครัวปลาแป้น (Leiongathidae) (ณิฏฐารัตน์ และคณะ, 2549)

28
นกชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ยพบไม่ต่ำกว่า 17 ชนิด (ฑิฐิ และคณะ, 2557) นอกจากนั้นบริเวณดังกล่าวยัง
เป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของนกประจำถิ่ น และนกอพยพ เช่ น นกหั ว โตมลายู (Charadrius peroneii) ซึ่ งพบเฉพาะใน
คาบสมุทรมลายู มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม(มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย, 2559) อีกทั้งบริเวณระหว่าง แหลมผักเบี้ย -ปาก
ทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ยังเป็นบริเวณที่พบนกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญ
พันธุ์ และคาดว่าปัจจุบัน เหลือไม่ถึง 1,200 ตัว (เว็บไซต์มติชนออนไลน์และโอเคเนชั่น)
นกชายเลนปากช้อน (Calidris pygmeus)พบที่ นาเกลื อตำบลบ้ านปากทะเล 3 ตัว และนาเกลื อที่ ตำบล
แหลมผักเบี้ยอีก 3 ตัวของรายงานการพบเห็นนกชายเลนปากช้อนในรอบปี 2549 ซึ่งในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา จำนวน
ประชากรของนกชนิดนี้ลดลงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มของจำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำ
ให้ในสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (The World Conservation Union) จำเป็นต้องเลื่อนอันดับของนกชายเลน
ปากช้อนจากสถานภาพของนกที่มีแนวโน้ มใกล้ สู ญพั นธุ์ (Vulnerable – VU) เป็นนกที่มีส ถานภาพใกล้ สูญ พันธุ์
(Endangered – EN) ปี พ.ศ. 2551 และขยับสถานะขึ้นมาอีกครั้งเป็นนกมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically
Endangered – CR) “ ปัจจุบันทั้งโลกนี้เหลือนกชายเลนปากช้อนอยู่ไม่ถึง 400 ตัว ” (เว็บไซต์สมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทย) โดยบริเวณนาเกลือ แหลมผักเบี้ย-ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นบริเวณที่พบนก
ชายเลนปากช้อนได้บ่อยของอ่าวไทยตอนใน(เว็บไซต์มติชนออนไลน์)
สภาพคุณลักษณะและแนวโน้มในอนาคตของพื้นที่
ปัจจุบันพื้นที่ของชายหาด ต.ปากทะเล – ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มีสภาพเสื่อมโทรมลงใน
หลายพื้นที่ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น
- ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีมีชายฝั่งระยะทางยาวประมาณ 91 ก.ม. แบ่งลักษณะชายฝั่ง
เป็น 2 ประเภทคือชายฝั่งหาดโคลนตั้งแต่เขตจ.สมุทรสงคราม ลงไปจนถึงปลายแหลมผักเบี้ยยาวประมาณ 44 ก.ม.
(โดยได้รับอิทธิพลจากตะกอนปากแม่น้ำเพชรบุรี ) และชายฝั่งหาดทรายพบทางตอนใต้ของจังหวัดตั้งแต่ปลายแหลม
ผั กเบี้ ย ลงไปจนถึงเขตจ.ประจวบคี รีขัน ธ์ย าวประมาณ 47 ก.ม. พื้น ที่กั ดเซาะชายฝั่ งจ.เพชรบุ รี พบเป็ นแนวยาว
ต่อเนื่องทั้งนี้มีการสร้างโครงสร้างชายฝั่งทะเลในรูปแบบต่างๆเพื่อป้องกันตลอดแนวชายฝั่งทำให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
สูญเสียพื้นที่หน้าหาดไปโดยพบพื้นที่กัดเซาะรุนแรงที่ ต.แหลมผักเบี้ยอ.บ้านแหลมระยะทางกัดเซาะ 5.6 ก.ม. อัตรา
การกัดเซาะมากกว่า 5 ม./ปีและพบพื้นที่กัดเซาะปานกลางที่ต .ปากทะเลอ.บ้านแหลมระยะทางกัดเซาะ 2.5 ก.ม.
อัตราการกัดเซาะ 1-5 ม./ปี (ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี. การกัดเซาะ
ช า ย ฝั่ ง จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี . สื บ ค้ น เ มื่ อ 24 เ ม ษ า ย น 2 5 6 0. จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.phetchaburi.go.th/data/pd/d33.pdf) สอดคล้ อ งกั บ รายงานของ ระบบแผนที่ อ อนไลน์ ระบบ
ฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งพบว่า ต.
แหลมผักเบี้ย มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงที่ขณะที่ ต.ปากทะเล มีอัตราการกัดเซาะอยู่ในระดับปานกลาง
- การเสื่อมสภาพของระบบนิเวศน์ในป่าชายเลนและการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนเนื่องจากการบุกรุกเพื่อทำ
นากุ้งและนาเกลือ การลักลอบทิ้งของเสียจากนากุ้งและชุมชนลงในป่าชายเลน และไม่มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ
เสียซึ่งหากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่ได้รับการบำบัดที่ถูกต้องก่อนปล่ อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำ
ด้อยลงและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลของ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชาย
เลนที่ 5 (เพชรบุรี) (2555) ชี้ให้ เห็ นว่าพื้น ที่ป่าชายเลนในเขตอำเภอบ้านแหลม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จากจำนวน 102,160.76 ไร่เหลือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า
ชายเลนเพียงจำนวน 13,611.24 ไร่เท่านั้น
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รูปที่ 1หอยเสียบ (Pharella javanica) ที่พบได้บริเวณชายหาด ตำบลปากทะเล-แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

รูปที่ 2นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) ที่พบได้บริเวณชายหาด ต.ปากทะเล – ต.แหลมผักเบี้ย
แหลม จ.เพชรบุรี (ที่มา : โอเคเนชั่น http://oknation.nationtv.tv)

รูปที่ 3 นกชายเลนปากช้อน (Calidris pygmeus) ที่พบได้บริเวณชายหาด ต.ปากทะเล – ต.แหลมผักเบี้ย
แหลม จ.เพชรบุรี (ที่มา : มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/news/818414)

อ.บ้าน

อ.บ้าน
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อ่าวไทย (ส่วนที่ 3)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ชุมพร จำนวน ๑๒ หาด แบ่งออกเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ หาด คือ หาดบ่อทองหลาง หาดบางสะพาน
และหาดฝั่งแดงจังหวัดชุมพรจำนวน ๙ หาด คือ หาดบางเบิดหาดทุ่งซางหาดบ่อเมา หาดบางสนหาดสะพลีหาดทุ่งวัว
แล่นหาดผาแดงหาดปากน้ำหลังสวนและหาดตะวันฉายในระบบนิเวศหาดทราย รายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอน/วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างภาคสนาม
ทำการศึกษาความลาดชันของหาด เก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินและตัวอย่างตะกอนดินในระบบนิเวศหาด
ทรายสถานีละ 3 จุด (ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาด) จุดละ 3 แนว (น้ำขึ้นสูงสุด ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง น้ำลงต่ำสุด)
แนวละ 3 ซ้ำ ด้วยท่อเก็บตัวอย่างดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตรกดลงในดินลึก 10 เซนติเมตร
2. การจำแนกชนิดสัตว์ทะเลหน้าดิน
นำตัวอย่างดินที่เก็บได้แต่ละครั้งร่อนผ่านตะแกรงตัวอย่างทั้งหมดที่ค้างอยู่บนตะแกรงเก็บรักษาในฟอร์มาลีน
10% เพื่อนำไปแยกชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดินจากการดูลักษณะของตัวอย่างที่พบตามกลุ่มและนับจำนวนเพื่อหา
ปริมาณความชุกชุม (ตัว/ตารางเมตร)
3. การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคตะกอนดิน (Grain size)
นำตัวอย่างดินมาชั่งประมาณ 100 กรัม แล้วนำไปอบที่ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตัวอย่างดิน
ที่อบแห้งและทิ้งให้เย็นแล้ว นำมาชั่งประมาณ 50 กรัม นำไปใส่น้ำ 500 มิลลิลิตร ที่ผสมด้วยสารละลาย Sodium
hexametaphosphate 20 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปร่อนผ่านตะแกรงเครื่องร่อนอัตโนมัติแบบเปียก (Wet automatic
mechanical sieving) ที่มีขนาดช่องตะแกรงต่างๆ กัน จำนวน 6 ชั้น คือ ขนาดตา 2 มิลลิเมตร 1 มิลลิเมตร 500
ไมโครเมตร 250 ไมโครเมตร 125 ไมโครเมตร และ63 ไมโครเมตร ตามลำดับ นำตะกอนดินที่ ร่อนได้ในแต่ล ะชั้น
ตะแกรงไปอบแห้งแล้วมาชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ แล้วนำไปเขียนกราฟความถี่สะสมของแต่ละตัวอย่าง
ขนาดอนุ ภ าคตะกอนดิน เฉลี่ ย (Mean grain size) คือค่าที่ 50 เปอร์เซ็นต์ความถี่ส ะสม และจัดชนิดของอนุ ภ าค
ตะกอนดินตาม Wentworth grain size classification (Buchanan, 1984)
4. การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ (Organic content)
นำตัวอย่างดินที่อบแห้งและทิ้งให้เย็นแล้วมาชั่งประมาณ 10 กรัม เผาที่ความร้อน 550 องศาเซลเซียส นาน
3 ชั่วโมง นำตัวอย่างดินที่เผาและทิ้งให้เย็นแล้วมาชั่งอีกครั้ง น้ำหนักที่หายไปคือปริมาณสารอินทรีย์ (Walkey and
Black,1947)
การแบ่งกลุ่มขนาดอนุภาคตะกอนดินมีหลายเกณฑ์ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะเลือกใช้เกณฑ์แตกต่างกัน อย่างเช่นใน
อเมริกาเหนือนิยมใช้เกณฑ์ของ Wentworth ส่วนที่อื่นๆ นิยมใช้เกณฑ์สากล (Bartram and Ballance, 1996)
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ผลการศึกษา
1. หาดบ่อทองหลาง

รูปที่ 1สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดบ่อทองหลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หาดบ่อทองหลางตั้งอยู่ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอ่าวขนาดเล็ก มีชายหาดโค้งเกือบจะเป็นรูป
วงกลมสวยแปลกตา มีชายหาดขาวเวลาน้ำลดจะเห็นแนวหาดทรายเหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นอย่างมาก
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนกันยายน 2561 พบว่าบริเวณท้ายหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและกลางหาดมี
ความลาดชันใกล้เคียงกัน
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รูปที่ 2สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดบ่อทองหลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนกันยายน 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง โดยต้น
หาดบริ เวณน้ ำลงต่ ำสุ ด มี ข นาดของอนุ ภ าคตะกอนดิ น เล็ ก ที่ สุ ด เท่ ากั บ 0.18±0.08 มิ ล ลิ เมตร และมี ป ริ ม าณ
สารอิน ทรีย์ รวมต่ำสุ ด เท่ากับ 2.63±2.50% ส่ วนบริเวณน้ำขึ้นสู งสุ ดและระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงมีขนาดของอนุภ าค
ตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์ รวมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอน
ดิน ใหญ่ ที่ สุ ด เท่ ากั บ 0.23±0.01 มิล ลิ เมตร และมีป ริมาณสารอินทรีย์รวมต่ ำสุ ด เท่ ากั บ 1.80±1.31% ท้ ายหาด
บริเวณน้ำขึ้นสูงสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดิน เล็กที่สุด เท่ากับ 0.26±0.13มิลลิเมตร และมีปริมาณสารอินทรีย์
รวมสูงสุด เท่ากับ 5.50±4.79 %(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดบ่อทองหลาง
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ต้นหาดบ่อทองหลาง
น้ำขึ้นสูงสุด

027±0.03

6.40±2.51

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำลงต่ำสุด

0.30±0.04
0.18±0.08

5.53±3.02
2.63±2.50

ทรายปานกลาง
ทรายปานกลาง

กลางหาดบ่อทองหลาง
น้ำขึ้นสูงสุด

0.21±0.06

5.87±3.36

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.23±0.01

1.80±1.31

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.19±0.01

5.67±2.25

ทรายปานกลาง

ท้ายหาดบ่อทองหลาง
น้ำขึ้นสูงสุด

0.26±0.13

5.50±4.79

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำลงต่ำสุด

0.32±0.09
0.33±0.08

2.37±1.62
2.33±2.76

ทรายปานกลาง
ทรายปานกลาง

สถานี

ลักษณะดิน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนกัน ยายน 2561 พบสั ตว์ทะเลหน้ าดินจำนวน 3 ไฟลั ม คือ Annelida, Mollusca และ
Arthropoda ต้น หาดพบเพี ย งบริ เวณน้ ำลงต่ ำสุ ด กลุ่ ม ที่ พ บมากสุ ด คื อกลุ่ ม Crustacean มีป ริมาณความชุ กชุ ม
35.71±35.71 ตัวต่อตารางเมตร กลางหาดพบมากที่สุดบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบคือกลุ่ม Bivalve มีปริมาณความ
ชุกชุม 178.51±128.77 ตัวต่อตารางเมตร ท้ายหาด พบเพียงบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบคือกลุ่ม Bivalve มีปริมาณ
ความชุกชุม 95.24±20.62 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดบ่อทองหลาง
สัตว์ทะเลหน้าดิน
สถานี

ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)
ต้นหาดบ่อทองหลาง
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง
นำ้ ลงตำ่ สุด

นำ้ ขึน้ สูงสุด

กลางหาดบ่อทองหลาง
ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง
นำ้ ลงตำ่ สุด

ท้ายหาดบ่อทองหลาง
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

11.90±20.62

11.90±20.62

178.57±128.77

95.24±20.62

P.Annelida
Polychaete

11.90±20.62

P. Mollusca
Gastropod
Fam.Potamididae
Bivalve

23.81±20.62

11.90±20.62

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

35.71±35.71

11.90±20.62

23.81±41.24

47.62±82.48
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2. หาดบางสะพาน
หาดบางสะพานตั้งอยู่ที่ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หาดทรายเป็นทราย
ละเอียด พื้นทรายนุ่ม มีสีน้ำตาลอ่อน บริเวณชายหาดมีแนวต้นสน บรรยากาศบนชายหาดเหมาะกับการพักผ่อน มี
บรรยากาศที่เงียบสงบ มีแนวปะการังตามทางไปเกาะทะลุ

รูปที่ 3 สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนกันยายน 2561 พบว่าบริเวณท้ายหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและกลางหาดมี
ความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 4สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนกันยายน 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาด มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง โดย
ต้นหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้น น้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินใหญ่ที่สุด เท่ากับ 0.33±0.06มิล ลิเมตร และมี
ปริมาณสารอินทรีย์รวมต่ำสุด เท่ากับ 1.73±1.08%ส่วนบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดมีขนาดของอนุภาคตะกอน
ดินและปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็ก
ที่ สุ ด เท่ ากั บ 0.33±0.02 มิ ล ลิ เมตร และมี ป ริม าณสารอิน ทรีย์ รวมต่ ำสุ ด เท่ ากั บ 3.17±2.73% ท้ ายหาดบริเวณ
ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็กที่สุด เท่ากับ 0.33±0.01 มิลลิเมตร และมีปริมาณสารอินทรีย์
รวมต่ำสุด เท่ากับ 2.50±0.35 %(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดบางสะพาน
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (%
dry weight of organic
matter)

ลักษณะดิน

น้ำขึ้นสูงสุด

030±0.03

2.57±0.80

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.33±0.06

1.73±1.08

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.30±0.02

1.77±0.23

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.34±0.01

5.13±3.36

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.33±0.02

3.17±2.73

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.34±0.00

4.47±3.21

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.34±0.02

4.03±3.76

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.33±0.01

2.50±0.35

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.35±0.01

3.53±1.91

ทรายปานกลาง

สถานี
ต้นหาดบางสะพาน

กลางหาดบางสะพาน

ท้ายหาดบางสะพาน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึก ษาเมื่ อ เดื อนกั น ยายน 2561 พบสั ต ว์ท ะเลหน้ าดิ น จำนวน 3 ไฟลั ม คือ Annelida, Mollusca และ
Arthropoda ต้ น หาดพบเพี ย งบริ เวณน้ ำ ลงต่ ำ สุ ด กลุ่ ม ที่ พ บมากสุ ด คื อ กลุ่ ม Crustceaมี ป ริ ม าณความชุ ก ชุ ม
25.71±61.86 ตัวต่อตารางเมตร กลางหาดพบเพียงบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบคือกลุ่ม Bivalve มีปริมาณความชุก
ชุม 35.71±35.71 ตัวต่อตารางเมตร ท้ายหาด พบเพียงบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบคือกลุ่ม Bivalve มีปริมาณความ
ชุกชุม 28.81±20.62 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที่ 4)

38
ตารางที่ 4ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดบางสะพาน
สัตว์ทะเลหน้าดิน
สถานี

ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)
ต้นหาดบางสะพาน
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

กลางหาดบางสะพาน
ท้ายหาดบางสะพาน
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

P.Annelida
Polychaete

11.90±20.62

P. Mollusca
Gastropod
Fam.Potamididae
Bivalve

23.81±20.62

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

35.71±61.86

35.71±35.71

23.81±20.62
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3. หาดฝั่งแดง
หาดฝั่งแดงตั้งอยู่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชายหาดเป็นหาดทราย
ปนหิน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 10,000 เมตร มีแนวหน้าผาสีแดงลวดลายสวยงาม เกิดขึ้นจากน้ำทะเลที่
พัดพานำตะกอนทรายเข้ามาสะสม โดยมีแร่เหล็กเป็นตัวเชื่อมประสานตะกอนเหล่านี้ สะสมมานานนับร้ อยล้านปี จน
เกิดเป็นหน้าผาหินกรวดมนแทรกสลับกับทราย เมื่อถูกน้ำทะเลกัดเซาะ ทำปฏิกิริยาเกิดเป็นลวดลายตามชั้นหิน โดย
หน้าผาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกต้านคลื่นลมทะเล โดยมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และมีความสูงประมาณ
20-30 เมตร มีลักษณะเป็นแอ่งก้นกระทะ แต่มีลักษณะเป็ นวังน้ำ คือจะมีบางจุดที่ตื้นและบางจุดก็เป็นหลุมลึก ไม่
เหมาะสำหรับการเล่นน้ำในบริเวณนี้ และนอกจากหาดฝั่งแดงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งประมงชายฝั่ง
ขนาดเล็ก มีการทำประมงปู ปลา หมึก ในบริเวณที่มีคลองเป็นตัวกั้นของแนวเขตหาด

รูปที่ 5สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดฝั่งแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่าบริเวณท้ายหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและกลางหาดมี
ความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 6สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดฝั่งแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนพฤษภาคม 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาด มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง โดย
ต้น หาดบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินใหญ่ที่สุด เท่ากับ 0.32+0.03 มิลลิเมตร และมีป ริมาณ
สารอิน ทรีย์ รวมต่ำสุ ด เท่ากับ 2.67±2.67% ส่ว นบริเวณระหว่างน้ำขึ้น น้ำลงและน้ำลงต่ำสุ ดมีขนาดของอนุ ภ าค
ตะกอนดินเท่ากัน แต่บริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงมีปริมาณสารอินทรีย์มากกว่า กลางหาดบริเวณน้ำลงต่ำสุด มีขนาด
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ของอนุ ภาคตะกอนดิน ใหญ่ ที่สุด เท่ากับ 0.34±0.01 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและระหว่างน้ำขึ้ นน้ำลงมี
ขนาดของอนุภาคตะกอนดินเท่ากัน แต่บริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงมีปริมาณสารอินทรีย์มากกว่า ท้ายหาดบริเวณน้ำ
ลงต่ำสุ ด มีขนาดของอนุ ภ าคตะกอนดิน ใหญ่ ที่สุด คือ 0.36±0.01 มิล ลิเมตร และมีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุ ด
เท่ากับ 6.10±2.99% ส่วนบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน (ตารางที่
5)
ตารางที่ 5 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดฝั่งแดง
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ลักษณะดิน

น้ำขึ้นสูงสุด

0.32±0.03

2.67±2.67

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำลงต่ำสุด

0.30±0.02

9.13±1.59

ทรายปานกลาง

0.30±0.02

6.23±0.64

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.33±0.01

3.60±2.76

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.33±0.01

11.77±11.4

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.34±0.01

6.23±1.66

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.32±0.01

5.90±4.93

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.33±0.02

5.03±2.18

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.36±0.01

6.10±2.99

ทรายปานกลาง

สถานี
ต้นหาดฝั่งแดง

กลางหาดฝั่งแดง

ท้ายหาดฝั่งแดง

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 พบสัตว์ทะเลหน้าดินเพียง 1 ไฟลัม คือ Arthropoda ที่บริเวณท้ายหาด
หาด กลุ่มที่พบ คือกลุ่ม Crustcea มีปริมาณความชุกชุม 11.90±20.62 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดฝั่งแดง
สัตว์ทะเลหน้าดิน
สถานี

ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)
ต้นหาดฝั่ งแดง

กลางหาดฝั่ งแดง

นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

ท้ายหาดฝั่ งแดง
นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

P.Annelida
Polychaete

P. Mollusca
Gastropod
Fam.Potamididae
Bivalve

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

11.90±20.62
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4.หาดบางเบิด
หาดบางเบิ ด ตั้ งอยู่ ที่ ต.ปากคลอง อ.ปะทิ ว จ.ชุ ม พร เป็ น สั น ทรายธรรมชาติ ที่ มี ร ะบบนิ เวศที่
เปราะบางและสลับซับซ้อนมาก เป็นสันทรายแห่งเดียวที่ยังคงความสมบูรณ์ สันทรายมีลักษณะเป็นรูปตัวยู
(Parabolic dune) ที่เกิดจากการพัดพาทรายจากชายหาดไปสะสมตัวบริเวณสันทราย สันทรายป้องกันลมพายุ
ได้เป็นอย่างดี แต่สันทรายบริเวณนี้มีถนนตัดผ่านตามแนวยาวของสันทราย ซึ่งนอกจากจะทำให้ทรายไถลลงสู่
ถนนแล้ วยังทำให้ ทรายเคลื่อนตัว เกิดการเปลี่ ยนแปลงชายฝั่งในบริเวณหน้าหาด ทำให้ บริเวณหน้าหาดมี
ลักษณะตั้งชันเป็นหน้าผาทรายเนื่องจากการกัดเซาะของคลื่นและการเคลื่อนตัวของทรายตามกระแสลม

รูปที่ 7สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดบางเบิด จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนเมษายน 2561พบว่าบริเวณท้ายหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและกลาง
หาดมีความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 8สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดบางเบิด จังหวัดชุมพร
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ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนเมษายน 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง
โดยต้นหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็กที่สุด เท่ากับ 0.03+0.01 มิลลิเมตร
และมีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 10.63±2.17% ส่วนบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดมีขนาดของ
อนุภาคตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดของ
อนุภาคตะกอนดินเล็กที่สุด เท่ากับ 0.24±0.14 มิลลิเมตร และบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดมีปริมาณสารอินทรีย์รวม
สูงสุด เท่ากับ 6.33±0.21% ท้ายหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง และน้ำลงต่ำสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอน
ดิน ใหญ่ เท่ ากัน คือ 0.26±0.01 มิ ล ลิ เมตร แต่บ ริเวณน้ ำลงต่ ำสุ ด มี ป ริม าณสารอิ น ทรีย์รวมสู งสุ ด เท่ ากั บ
10.87±4.52% ส่วนบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน (ตารางที่
7)
ตารางที่ 7 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดบางเบิด
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ลักษณะดิน

ต้นหาดบางเบิด
น้ำขึ้นสูงสุด

0.27±0.01

7.43±3.50

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.03±0.01

10.63±2.17

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.30±0.01

7.80±2.86

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.25±0.02

6.33±0.21

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำลงต่ำสุด

0.24±0.14

3.65±0.25

ทรายปานกลาง

0.33±0.01

4.07±2.06

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.25±0.02

2.90±3.86

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำลงต่ำสุด

0.26±0.01

4.36±3.28

ทรายปานกลาง

0.26±0.01

10.87±4.52

ทรายปานกลาง

สถานี

กลางหาดบางเบิด

ท้ายหาดบางเบิด

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนเมษายน 2561 หาดบางเบิด ไม่พบสัตว์ทะเลดิน
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5. หาดทุ่งซาง
หาดทุ่งซางเป็นชายหาดทอดโค้งยาวคล้ายเสี้ยวพระจันทร์ มีความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำบลชุม
โค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จุ ดเด่นคือมีหาดทรายขาวละเอียด ซึ่งอยู่ระหว่างแหลมที่ยื่นออกไปทางทะเลทั้งสอง
ด้าน ทัศนียภาพสวยงามสามารถมองเห็นเกาะต่างๆ และอ่าวยังติดกับหน้าผาสูง ร่มรื่นไปด้วยไปด้วยทิวมะพร้าว (ชล
ดรงค์ ทองสง และคณะ, 2555) เหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งธรรมชาติจากโครงการแนว
ทางการจั ด การแผนแม่ บ ทเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ ปี 2547 (สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)

รูปที่ 9 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณหาดทุ่งซาง จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่าบริเวณท้ายหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและ
กลางหาดมีความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 10สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดทุ่งซาง จังหวัดชุมพร
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาด มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง โดย
ต้น หาดบริเวณน้ ำขึ้น สู งสุ ด มีขนาดของอนุ ภ าคตะกอนดินใหญ่ ที่สุ ด เท่ากับ 0.34±0.03มิล ลิ เมตร และมีปริมาณ
สารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 15.37±13.53% ส่วนบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำลงต่ำสุดมีขนาดของอนุภาค
ตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงมีขนาดของอนุภาคตะกอน
ดินใหญ่ที่สุด เท่ากับ 0.50±0.32 มิลลิเมตร และมีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 17.13±15.67% ท้ายหาด
บริเวณระหว่างน้ ำขึ้น น้ ำลงมีขนาดของอนุ ภ าคตะกอนดินใหญ่ ที่สุ ด เท่ากับ 0.36±0.03 มิล ลิ เมตร และมีปริมาณ
สารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 8.20±2.89 %(ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดทุ่งซาง
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (%
dry weight of organic
matter)

ลักษณะดิน

น้ำขึ้นสูงสุด

0.34±0.03

15.37±13.53

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.29±0.15

2.33±1.80

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.32.±0.02

6.97±3.17

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.35.±0.00

2.77±3.77

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.50±0.32

17.13±15.67

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.36±0.01

13.73±4.30

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.35±0.00

4.80±2.43

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.36±0.03

8.20±2.89

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.33±0.02

3.13±3.10

ทรายปานกลาง

สถานี
ต้นหาดทุ่งซาง

กลางหาดทุ่งซาง

ท้ายหาดทุ่งซาง

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 พบสัตว์ทะเลหน้าดินจำนวน 2 ไฟลัม คือ Annelida และ Mollusca ต้น
หาดพบมากที่สุดบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Polychaete มีปริมาณความชุกชุม 23.81±20.62 ตัว
ต่อ ตารางเมตร กลางหาดพบบริ เ วณระหว่างน้ ำขึ้น น้ ำลง กลุ่ ม ที่ พ บคื อ Bivalve และน้ ำลงต่ ำสุ ด กลุ่ ม ที่ พ บคื อ
Polychaete ทั้ งสองบริ เวณมีป ริ ม าณความชุ กชุ มเท่ ากัน คื อ 11.90±20.62 ตั ว ต่ อตารางเมตร ท้ ายหาดพบเพี ย ง
บริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบ คือกลุ่ม Gastropod มีปริมาณความชุกชุม 11.90±20.62 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที่
9)
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ตารางที่ 9ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดทุ่งซาง
สัตว์ทะเลหน้าดิน

ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)

สถานี

ต้นหาดทุง่ ซาง
นำ้ ขึน้ สูงสุด

ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

กลางหาดทุง่ ซาง

ท้ายหาดทุง่ ซาง

นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

นำ้ ลงตำ่ สุด

P.Annelida
Polychaete

23.81±20.62

11.90±20.62

P. Mollusca
Gastropod

11.90±20.62

Fam.Potamididae
Bivalve

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

11.90±20.62

11.90±20.62
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6. หาดบ่อเมา
หาดบ่อเมาตั้งอยู่ที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า ต้นหาดและท้ายหาด
ขนาบด้วยหาดหิน และกลางหาดเป็ นหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร หาดทรายขาวสะอาด เป็นพื้นที่ชุมชน
ประมงซึ่งสร้างสลับอยู่กับป่าชายหาด เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์หอยมือเสือ เนื่องจากมีหอยมือเสือมากที่สุดของจังหวัด
ชุมพร ทั้งที่ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ นำมาปล่อยเพื่อเพาะขยายพันธุ์

รูปที่ 11 สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดบ่อเมา จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 พบว่าบริเวณท้ายหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและกลางหาดมี
ความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 12สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดบ่อเมา จังหวัดชุมพร
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนเดือนมิถุนายน 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาด มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายละเอียดโดย
ต้น หาดบริเวณน้ ำขึ้นสู งสุ ด มีขนาดของอนุภ าคตะกอนดินเล็กที่สุด เท่ากับ 0.24±0.01 มิลลิ เมตร และมีปริมาณ
สารอินทรีย์รวมต่ำสุด เท่ากับ 1.43±0.68 % ส่วนบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดมีขนาดของอนุภาคตะกอนดิน
และปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็กที่สุด
เท่ากับ 0.17±0.01 มิลลิเมตร และ มีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 6.93±5.24 % ท้ายหาด บริเวณน้ำขึ้น
สูงสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินใหญ่ที่สุด เท่ากับ 0.29±0.03มิลลิเมตร แต่บริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีปริมาณ
สารอินทรีย์รวมสูงสุด 11.00±9.85%(ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดบ่อเมา
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ลักษณะดิน

น้ำขึ้นสูงสุด

0.30±0.03

1.43±0.68

ทรายละเอียด

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.24±0.01

4.97±1.62

ทรายละเอียด

น้ำลงต่ำสุด

0.19±0.00

8.97±1.51

ทรายละเอียด

น้ำขึ้นสูงสุด

0.19±0.03

5.77±3.07

ทรายละเอียด

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.17±0.01

6.93±5.28

ทรายละเอียด

น้ำลงต่ำสุด

0.19±0.02

0.33±0.01

ทรายละเอียด

น้ำขึ้นสูงสุด

0.29±0.03

5.77±3.07

ทรายละเอียด

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.21±0.02

11.00±9.85

ทรายละเอียด

น้ำลงต่ำสุด

0.14±0.04

4.37±4.63

ทรายละเอียด

สถานี
ต้นหาดบ่อเมา

กลางหาดบ่อเมา

ท้ายหาดบ่อเมา

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 พบสัตว์ทะเลหน้าดิน จำนวน 3 ไฟลั ม คือ Annelida,Mollusca และ
Arthropoda ต้นหาดพบมากที่สุดบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Gastropod มีปริมาณความชุกชุม
166.67±288.68 ตัวต่อตารางเมตร กลางหาดพบเพียงบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากที่สุดคือ Potamididae มี
ปริมาณความชุกชุม 142.86±247.44 ตัวต่อตารางเมตร ท้ายหาดพบมากที่สุ ดบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากที่สุด
คือกลุ่ม Crustcea มีปริมาณความชุกชุม 166.67±20.62 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที1่ 1)
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ตารางที่ 11ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดบ่อเมา
สัตว์ทะเลหน้าดิน
สถานี

ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)
ต้นหาดบ่อเมา
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

กลางหาดบ่อเมา
นำ้ ลงตำ่ สุด

นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

ท้ายหาดบ่อเมา
นำ้ ลงตำ่ สุด

นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

P.Annelida
Polychaete

59.52±54.55

11.90±20.62

47.62±82.48

P. Mollusca
Gastropod

166.67±288.68

11.90±20.62

Fam.Potamididae

83.33±144.34

142.86±247.44

107.14±185.58

Bivalve

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

59.52±103.10
11.90±20.62

166.67±20.62

50
7. หาดบางสน
หาดบางสนเป็นหาดที่มีหาดทรายยาวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร บรรยากาศเงียบสงบ บริเวณใกล้ๆ เป็นจุดชมวิวเขาดินสอ สามารถชมวิวมุมสูงของอ่าวบางสน
และเกาะต่างๆ ในทะเลชุมพรได้

รูปที่ 13 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณหาดบางสน จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561พบว่าบริเวณต้นหาดหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนกลางหาดและท้าย
หาดมีความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 14สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดบางสน จังหวัดชุมพร
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง โดย
ต้นหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้น น้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินใหญ่ที่สุด เท่ากับ 0.47±0.03มิล ลิเมตร และมี
ปริมาณสารอิน ทรีย์ ร วมต่ำสุ ด เท่ากับ 5.33±5.04% ส่ วนบริเวณน้ำขึ้น สู งสุ ดและน้ ำลงต่ำสุ ดมีขนาดของอนุ ภ าค
ตะกอนดิน ใกล้ เคียงกัน แต่บ ริเวณน้ำขึ้น สูงสุด มีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 12.50±12.80%กลางหาด
บริเวณน้ำลงต่ำสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็กที่สุด เท่ากับ 0.21±0.03มิลลิเมตร และบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำ
ลง มีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 11.03±8.23% ท้ายหาดบริเวณน้ำลงต่ำสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดิน
เล็กที่สุด เท่ากับ 0.28±0.01 มิลลิเมตร และมีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 4.70±2.72% ส่วนบริเวณน้ำขึ้น
สูงสุดและระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงมีขนาดของอนุภาคตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดบางสน
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ลักษณะดิน

น้ำขึ้นสูงสุด

0.28±0.02

12.50±12.80

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.47±0.03

5.33±5.04

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.37±0.08

7.97±6.13

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.28±0.03

6.17±2.94

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.27±0.03

11.03±8.23

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.21±0.03

1.97±1.19

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.31±0.06

2.83±2.14

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.33±0.05

2.77±1.53

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.28±0.01

4.70±2.72

ทรายปานกลาง

สถานี
ต้นหาดบางสน

กลางหาดบางสน

ท้ายหาดบางสน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 พบสั ตว์ท ะเลหน้ าดิ นจำนวน 3 ไฟลั ม คื อ Annelida, Mollusca และ
Arthropoda ต้นหาดพบมากที่สุดบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Potamididae มีปริมาณความชุกชุม
202.38±320.10 ตัวต่อตารางเมตร กลางหาดพบมากที่สุดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง กลุ่มที่พบคือ Potamididae
มีปริมาณความชุกชุม 285.71±494.87 ตัวต่อตารางเมตร ท้ายหาดพบบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำลงต่ำสุด โดย
ระหว่างน้ ำขึ้นน้ ำลง พบกลุ่ม Potamididae และCrustcea มีปริมาณความชุก ชุมเท่ากัน คือ 11.90±20.62 ตัวต่อ
ตารางเมตรและบริเวณน้ ำลงต่ำสุ ดพบกลุ่ ม Polychaete มีปริมาณความชุกชุม 11.90±20.62 ตัวต่อตารางเมตร
(ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดบางสน
ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)

สัตว์ทะเลหน้าดิน
สถานี

ต้นหาดบางสน
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

กลางหาดบางสน

ท้ายหาดบางสน

นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

47.62±82.48

11.90±20.62

11.90±20.62

11.90±20.62

P.Annelida
Polychaete

11.90±20.62

P. Mollusca
Gastropod

214.29±198.85

Fam.Potamididae

202.38±320.10

285.71±494.87

47.62±54.55

11.90±20.62

Bivalve

11.90±20.62

23.81±20.62

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

11.90±20.62

11.90±20.62
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8. หาดสะพลี
หาดสะพลีตั้งอยู่ในเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีลักษณะของหาดเป็นหาดโค้ง หาดทรายกว้างทรายขาว
ละเอียด และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพน้ำดีอันดับที่ 1

รูปที่ 15 สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดสะพลี จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าบริเวณท้ายหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและกลางหาดมี
ความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 16สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดสะพลี จังหวัดชุมพร
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนสิงหาคม 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง โดยต้น
หาด บริ เวณน้ ำขึ้ น สู งสุ ด มี ข นาดของอนุ ภ าคตะกอนดิ น เล็ ก ที่ สุ ด เท่ ากั บ 0.29±0.02 มิ ล ลิ เมตร และมี ป ริม าณ
สารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 7.87±7.74%ส่วนบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำลงต่ำสุดมีขนาดของอนุภาคตะกอน
ดิน และปริมาณสารอิน ทรีย์รวมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็กที่สุด
เท่ากับ 0.26±0.01มิลลิเมตร และมีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 15.70±10.71% ท้ายหาด ทั้งสามบริเวณ มี
ขนาดของอนุ ภ าคตะกอนดิ น ใกล้ เคี ย งกั น แต่ บ ริ เ วณน้ ำ ขึ้ น สู ง สุ ด มี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ร วมสู ง สุ ด เท่ า กั บ
19.77±12.46%(ตารางที่ 14)
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ตารางที่ 14 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดสะพลี
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ลักษณะดิน

น้ำขึ้นสูงสุด

0.29±0.02

7.87±7.74

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.43±0.09

4.60±1.15

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.36±0.09

4.07±1.75

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.26±0.01

15.70±10.71

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.33±0.03

5.47±2.87

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.31±0.02

14.37±5.44

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.26±0.03

19.77±12.46

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.26±0.02

16.03±9.81

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.26±0.05

9.23±8.20

ทรายปานกลาง

สถานี
ต้นหาดสะพลี

กลางหาดสะพลี

ท้ายหาดสะพลี

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พบบริเวณต้นหาดและกลางหาด โดยต้นหาดพบสัตว์ทะเลหน้าดินจำนวน 2
ไฟลั ม คื อ Annelida และ Mollusca พบมากที่ สุ ด บริ เ วณระหว่ า งน้ ำ ขึ้ น น้ ำ ลง กลุ่ ม ที่ พ บมากสุ ด คื อ กลุ่ ม
Potamididae มีปริมาณความชุกชุม 607.14±689.76 ตัวต่อตารางเมตร กลางหาดพบบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง
กลุ่มที่พบคือ Gastropod มีปริมาณความชุกชุม 43.62±82.48 ตัวต่อตารางเมตร และน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากสุด
คือ Potamididae มีปริมาณความชุกชุม 142.86±247.44 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที่ 15)
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ตารางที่ 15ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดสะพลี
ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)

สัตว์ทะเลหน้าดิน
สถานี

ท้ายหาดสะพลี

กลางหาดสะพลี

ต้นหาดสะพลี

นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

P.Annelida
59.52±103.10

71.43±61.86

Gastropod

357.14±472.46

83.33±82.48

Fam.Potamididae

607.14±689.76

35.71±35.71

Polychaete

35.71±61.86

P. Mollusca

Bivalve

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

47.62±82.48

95.24±164.96
142.86±247.44
83.33±144.34
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9. หาดทุ่งวัวแล่น
หาดทุ่งวัวแล่นเป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ทอดตัวยาวสุดสายตา ตั้งอยู่ตำบลสะพลี จังหวัด
ชุมพร ลั กษณะเป็ น ชายหาดน้ ำตื้น ค่อย ๆ ลาดเอียงลงทีล ะน้ อย หาดกว้าง เหมาะแก่การเล่ นน้ำ เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว ส่วนทางด้านใต้ของหาดติดภูเขาจะเป็นหาดที่มีหินอยู่ มากมาย เป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงมีปะการัง
และปลาหลายชนิด

รูปที่ 17 สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าบริเวณกลางหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและท้ายหาดมี
ความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 18สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนสิงหาคม 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง โดยต้น
หาดบริ เวณน้ ำขึ้ น สู งสุ ด มีข นาดของอนุ ภ าคตะกอนดิ น ใหญ่ ที่ สุ ด เท่ ากั บ 0.42±0.09 มิ ล ลิ เมตร และมี ป ริม าณ
สารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 20.17±17.05% ส่วนบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำลงต่ำสุดมีขนาดของอนุภาค
ตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณน้ำลงต่ำสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็ก
ที่สุด เท่ากับ 0.29±0.05 มิลลิเมตร และมีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 18.93±17.30% ท้ายหาดบริเวณ
ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอนดิน ใหญ่ที่สุด เท่ากับ 0.34±0.01มิลลิเมตร แต่บริเวณน้ำขึ้นสูงสุด มี
ปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 17.57±1.86%(ตารางที่ 16)
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ตารางที่ 16 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดทุ่งวัวแล่น
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ลักษณะดิน

น้ำขึ้นสูงสุด

0.42±0.09

20.17±17.05

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.33±0.02

9.23±10.10

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.42±0.12

5.47±4.79

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.32±0.00

8.60±9.69

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.32±0.03

2.53±2.24

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.29±0.05

18.93±17.30

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.32±0.03

17.57±1.86

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.34±0.01

16.93±11.53

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.30±0.02

10.30±8.66

ทรายปานกลาง

สถานี
ต้นหาดทุ่งวัวแล่น

กลางหาดทุ่งวัวแล่น

ท้ายหาดทุ่งวัวแล่น

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึ ก ษาเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2561 พบสั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ น จำนวน 4 ไฟลั ม คื อ Annelida, Mollusca,
Arthropoda และEchinodermata ต้นหาดพบบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำลงต่ำสุด โดยระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง
กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Crustcea มีปริมาณความชุกชุม 23.81±41.24 ตัวต่อตารางเมตร และบริเวณน้ำลงต่ำสุด
กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Crustcea มีปริมาณความชุกชุม 35.71±61.86 ตัวต่อตารางเมตร กลางหาดพบบริเวณ
ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำลงต่ำสุด โดยระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Polychaete มีปริมาณความ
ชุกชุม 40.62±82.48 ตัวต่อตารางเมตร และบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Bivalve มีปริมาณความชุก
ชุม 273.81±474.25 ตัวต่อตารางเมตร ท้ายหาด พบเพียงบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Bivalve มี
ปริมาณความชุกชุม 476.19±824.79 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที่ 17)
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ตารางที่ 17ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น
สถานี

ต้นหาดทุง่ วัวแล่น
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

กลางหาดทุง่ วัวแล่น
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

นำ้ ขึน้ สูงสุด

ท้ายหาดทุง่ วัวแล่น
ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

P.Annelida
Polychaete

119.05±144.34

47.62±82.48

95.24±54.55

142.86±217.24

273.81±474.25

476.19±824.79

23.81±20.62

11.90±20.62

P. Mollusca
Gastropod
Fam.Potamididae
Bivalve

11.90±20.62

P. Arthropoda
Crustcea

23.81±41.24

35.71±61.86

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

11.90±20.62

23.81±20.62
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10. หาดผาแดง
หาดผาแดงเป็นหาดทรายสีแดงและหินสวยงามหลากหลายชนิด ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดทรายรี
อำเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร มีซุ้มหินชายฝั่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหาดผาแดง ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผาชันริมชายหาด
จัดอยู่ในหมวดหินสามจอมอายุยุคครีเทเชียส ชั้นหินประกอบด้วยหินทรายที่มีหินกรวดมนแทรกสลับเป็นช่วงๆ มีสี
น้ำตาลแดง มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า การเรียงตัวจากตะกอนหยาบสู่ตะกอนละเอียด (Fining
upward sequence) ซึ่งจะพบได้หลายช่วง แสดงว่ามีตะกอนถูกพัดพามาสะสมตัวหลายครั้งด้วยกัน

รูปที่ 19 สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดผาแดง จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนเมษายน 2561พบว่าบริเวณกลางหาดมีความลาดชันมากที่สุด ส่วนต้นหาดและท้ายหาดมี
ความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 20สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดผาแดง จังหวัดชุมพร
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนเมษายน 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลางโดยต้น
หาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็กที่สุด เท่ากับ 0.29±0.03มิลลิเมตร และมีปริมาณ
สารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 18.07±7.91 % ส่วนบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดมีขนาดของอนุภาคตะกอนดิน
และปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณน้ำลงต่ำสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็กที่สุด เท่ากับ
0.37±0.22 มิลลิเมตร และบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง มีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 10.97±0.06 %ท้าย
หาดบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดิน เล็กที่ สุด เท่ากับ 0.33±0.02 มิลลิเมตร แต่บริเวณน้ำลงต่ำสุด
มีปริมาณสารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 11.17±14.88%(ตารางที่ 18)
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ตารางที่ 18 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดผาแดง
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ลักษณะดิน

ต้นหาดผาแดง
น้ำขึ้นสูงสุด

0.34±0.02

10.33±7.73

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.29±0.03

18.07±7.91

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.32±0.01

9.00±7.20

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.53±0.03

10.13±10.22

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.52±0.27

10.97±0.06

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.37±0.22

9.23±5.34

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.33±0.02

11.17±14.88

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.37±0.03

10.87±10.16

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.34±0.00

3.67±1.96

ทรายปานกลาง

สถานี

กลางหาดผาแดง

ท้ายหาดผาแดง

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนเมษายน 2561 พบสัตว์ทะเลหน้าดินจำนวน 1 ไฟลัม คือ Mollusca โดยต้นหาด พบเพียง
บริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง กลุ่มที่พบ คือกลุ่ม Potamididae มีปริมาณความชุกชุม 23.81±41.24 ตัวต่อตารางเมตร
กลางหาดพบบริเวณระหว่างน้ำ ขึ้นน้ำลงและน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบมากที่สุดคือ Gastropod มีปริมาณความชุกชุม
23.81±41.24 ตัวต่อตารางเมตร ท้ายหาดพบเพียงบริเวณน้ำลงต่ำสุด กลุ่มที่พบ คือกลุ่ม Potamididae มีปริมาณ
ความชุกชุม 95.24±135.21 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที่ 19)

61
ตารางที่ 19ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดผาแดง
สัตว์ทะเลหน้าดิน
สถานี

ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)
ต้นหาดผาแดง

กลางหาดผาแดง

ท้ายหาดผาแดง

นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด
P.Annelida
Polychaete

P. Mollusca
Gastropod
Fam.Potamididae
Bivalve

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

23.81±41.24

23.81±41.24

23.81±20.62

11.90±20.62

11.90±20.62

23.81±20.62

95.24±135.21
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11. หาดปากน้ำหลังสวน
หาดปากน้ำหลั งสวนตั้งอยู่ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ชายหาดมีความยาวต่อเนื่องจาก
ชายฝั่ง ทรายนุ่มสีน้ำตาล ตลอดแนวชายหาดมีต้นสน ให้ความร่มรื่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมาก

รูปที่ 21 สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนกันยายน 2561 พบว่าบริเวณกลางหาดมีความลาดชันมากที่สดุ ส่วนต้นหาดและท้ายหาด
มีความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 22สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดิน
ในเดือนกันยายน 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรายปานกลาง โดยต้น
หาดบริ เวณน้ ำลงต่ ำสุ ด มี ข นาดของอนุ ภ าคตะกอนดิ น เล็ ก ที่ สุ ด เท่ ากั บ 0.43±0.02 มิ ล ลิ เมตร และมี ป ริ ม าณ
สารอินทรีย์รวมสูงสุด เท่ากับ 3.80±5.46 % ส่ วนบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงมีขนาดของอนุภ าค
ตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์รวมใกล้เคียงกันกลางหาดบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงมีขนาดของอนุภาคตะกอนดิน
เล็ ก ที่ สุ ด เท่ ากั บ 0.38±0.01มิ ล ลิ เมตร และบริเวณระหว่างน้ ำขึ้ น น้ ำลง มี ป ริมาณสารอิน ทรีย์รวมสู งสุ ด เท่ ากั บ
5.63±6.45 % ท้ ายหาดบริเวณระหว่างน้ ำขึ้นน้ ำลง มี ขนาดของอนุ ภ าคตะกอนดิ นใหญ่ ที่ สุ ด เท่ ากับ 0.47±0.02
มิลลิเมตร แต่บริเวณน้ำลงต่ำสุด มีปริมาณสารอินทรีย์รวมต่ำสุด เท่ากับ 0.53±0.31 %(ตารางที่ 20)
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ตารางที่ 20 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรีย์รวม และลักษณะดินบริเวณหาดปากน้ำหลังสวน
อนุภาคตะกอนดิน
(มม.)

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (% dry
weight of organic matter)

ลักษณะดิน

น้ำขึ้นสูงสุด

049±0.01

2.30±2.01

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.47±0.02

2.03±0.55

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.43±0.02

3.80±5.46

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.42±0.01

2.73±3.61

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.38±0.01

5.63±6.45

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.43±0.01

1.53±1.15

ทรายปานกลาง

น้ำขึ้นสูงสุด

0.43±0.01

15.17±7.05

ทรายปานกลาง

ระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง

0.47±0.02

0.53±0.31

ทรายปานกลาง

น้ำลงต่ำสุด

0.43±0.03

8.03±9.69

ทรายปานกลาง

สถานี
ต้นหาดปากน้ำหลังสวน

กลางหาดปากน้ำหลังสวน

ท้ายหาดปากน้ำหลังสวน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึกษาเมื่อเดือนกัน ยายน 2561 พบสั ตว์ทะเลหน้าดินจำนวน 3 ไฟลั ม คือ Annelida, Mollusca และ
Arthropoda ต้ น หาดพบเพี ย งบริ เวณน้ ำ ลงต่ ำ สุ ด กลุ่ ม ที่ พ บมากสุ ด คื อ กลุ่ ม Crustcea มี ป ริ ม าณความชุ ก ชุ ม
47.62±54.55 ตัวต่อตารางเมตร กลางหาดพบบริเวณระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำลงต่ำสุด โดยระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง
กลุ่ มที่พบมากสุด คือกลุ่ ม Bivalve มีป ริมาณความชุกชุม 916.67±1123.91 ตัวต่อตารางเมตร และบริเวณน้ำลง
ต่ำสุด กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Crustcea มีปริมาณความชุกชุม 119.05±41.24 ตัวต่อตารางเมตร ท้ายหาด พบ
เพี ย งบริ เวณน้ ำลงต่ ำสุ ด กลุ่ ม ที่ พ บคื อ กลุ่ ม Polychaete มี ป ริม าณความชุ ก ชุ ม 35.71±61.86 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร
(ตารางที่ 21)
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ตารางที่ 21ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดปากน้ำหลังสวน
สัตว์ทะเลหน้าดิน
สถานี

ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)
ต้นหาดปากนา้ หลังสวน
กลางหาดปากนา้ หลังสวน
ท้ายหาปากนา้ หลังสวน
นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

P.Annelida
Polychaete

11.90±20.62

11.90±20.62

23.81±20.62

35.71±61.86

23.81±41.24

11.90±20.62

P. Mollusca
Gastropod
Fam.Potamididae
Bivalve

916.67±1123.91

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

47.62±54.55

119.05±41.24
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12. หาดตะวันฉาย
หาดตะวันฉายตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นหาดที่สวยงามมีน้ำใส นักท่องเที่ยว
นิยมจำนวนมาก บริเวณชายหาดมีการทำประมง

รูปที่ 23 สถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณหาดตะวันฉาย จังหวัดชุมพร
สัณฐานของชายหาด
ศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าบริเวณกลางหาดมีความลาดชันมากที่สดุ ส่วนต้นหาดและท้ายหาด
มีความลาดชันใกล้เคียงกัน

รูปที่ 24สัณฐานของชายหาดบริเวณหาดตะวันฉาย จังหวัดชุมพร
ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรียร์ วม และลักษณะดิน
ในเดือนสิงหาคม 2561 ต้นหาด กลางหาด และท้ายหาดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นทรายปานกลาง โดย
ต้นหาดบริเวณนา้ ลงต่าสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินเล็กที่สดุ เท่ากับ 0.47±0.02 มิลลิเมตร และมีปริมาณ
สารอินทรียร์ วมต่าสุด เท่ากับ 0.73±0.76% ส่วนบริเวณนา้ ขึน้ สูงสุดและระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลงมีขนาดของอนุภาค
ตะกอนดินและปริมาณสารอินทรียร์ วมใกล้เคียงกัน กลางหาดบริเวณนา้ ลงต่าสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดิน
เล็กที่สุด เท่ากับ 0.33±0.06 มิลลิเมตร และบริเวณระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลงมีปริมาณสารอินทรียร์ วมต่าสุด เท่ากับ
2.33±2.19% ท้ายหาดบริเวณนา้ ลงต่าสุด มีขนาดของอนุภาคตะกอนดินใหญ่ท่ีสดุ เท่ากับ 0.46±0.04 มิลลิเมตร
แต่บริเวณนา้ ลงต่าสุด มีปริมาณสารอินทรียร์ วมสูงสุด เท่ากับ 3.47±2.48%(ตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 ขนาดอนุภาคตะกอนดินปริมาณสารอินทรียร์ วม และลักษณะดินบริเวณหาดตะวันฉาย
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อนุภาคตะกอน
ดิน(มม.)

ปริมาณสารอินทรียร์ วม (%
dry weight of organic
matter)

ลักษณะดิน

นา้ ขึน้ สูงสุด

041±0.05

2.10±2.88

ทรายปานกลาง

ระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลง

0.41±0.02

2.17±2.38

ทรายปานกลาง

นา้ ลงต่าสุด
กลางหาดตะวันฉาย

0.47±0.02

0.73±0.76

ทรายปานกลาง

นา้ ขึน้ สูงสุด

0.36±0.01

3.50±1.11

ทรายปานกลาง

ระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลง

0.35±0.02

4.20±6.58

ทรายปานกลาง

นา้ ลงต่าสุด
ท้ายหาดตะวันฉาย

0.33±0.06

2.33±2.19

ทรายปานกลาง

นา้ ขึน้ สูงสุด

0.33±0.02

1.60±2.17

ทรายปานกลาง

ระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลง

0.29±0.03

2.97±2.19

ทรายปานกลาง

นา้ ลงต่าสุด

0.46±0.04

3.47±2.48

ทรายปานกลาง

สถานี
ต้นหาดตะวันฉาย

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
ศึ ก ษาเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม พบสั ต ว์ท ะเลหน้ า ดิ น จ านวน 3 ไฟลั ม คื อ Annelida, Mollusca และ
Arthropoda ต้นหาดพบบริเวณระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลงและนา้ ลงต่าสุด โดยระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลง กลุ่มที่พบมากสุด คือ
กลุ่มGastropod มีปริมาณความชุกชุม 357.14±557.87 ตัวต่อตารางเมตร และบริเวณนา้ ลงต่าสุด กลุ่ม ที่พ บ
มากสุด คื อกลุ่ม Gastropodมี ป ริม าณความชุก ชุม 202.38±125.42 ตัวต่ อ ตารางเมตร กลางหาดพบบริเวณ
ระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลงและนา้ ลงต่าสุด โดยระหว่างนา้ ขึน้ นา้ ลง กลุ่มที่พ บมากสุด คือกลุ่ม Gastropod มีปริมาณ
ความชุกชุม 11.90±20.62 ตัวต่อตารางเมตร และบริเวณนา้ ลงต่าสุด กลุ่มที่พบมากสุด คือกลุ่ม Gastropod มี
ปริมาณความชุกชุม 130.95±89.88 ตัวต่อตารางเมตร ท้ายหาด พบมากสุดบริเวณนา้ ลงต่าสุด กลุ่มที่พบมากสุด
คือกลุม่ Bivalve มีปริมาณความชุกชุม 357.14±500.00 ตัวต่อตารางเมตร (ตารางที่ 24)
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ตารางที่ 24ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดตะวันฉาย

สัตว์ทะเลหน้าดิน

ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน (ตัว /ตารางเมตร)
ต้นหาดตะวันฉาย

สถานี
นำ้ ขึน้ สูงสุด

ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

กลางหาดตะวันฉาย
นำ้ ลงตำ่ สุด

ท้ายหาดตะวันฉาย

นำ้ ขึน้ สูงสุด ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง นำ้ ลงตำ่ สุด

นำ้ ขึน้ สูงสุด

47.62±82.48

11.90±20.62

ระหว่ำงนำ้ ขึน้ นำ้ ลง

นำ้ ลงตำ่ สุด

P.Annelida
Polychaete

11.90±20.62

P. Mollusca
Gastropod

357.14±557.87

202.38±125.42

11.90±20.62

130.95±89.88

23.81±41.24

47.62±82.48

Fam.Potamididae
Bivalve

166.67±288.68

P. Arthropoda
Crustcea

Isopod
P. Echinodermata
Echinoderm

11.90±20.62

95.24±135.21

357.14±500.00
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่ บ
ตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินทีพ

Polychaete

Gastropod

Bivalve

Fam.Potamididae

Crustcean

Isopod

Echinoderm
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อ่าวไทย (ส่วนที่ 4)
พื้นที่ทางทะเลที่มีความสำคัญด้านระบบนิเวศหรือทางชีวภาพ
หาดนาทับต. นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
1. บทคัดย่อ
ชายหาดนาทับมีลักษะเป็นหาดทรายสีขาว ละเอียด มีลำคลองนาทับไหลลงสู่ทะเล มีการสะสมของ
ตะกอนดินและทรายก่อตัวเป็นเกาะเล็กๆ (Coastal Island) หรือแนวสันทรายยาว (Coastal Barrier) เรียกว่า
แนวสันทรายปากคลองนาทับ ปัจจุบันถูกแปรสภาพไปเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทราย ในบริเวณชายหาด
เป็นป่าสันทรายและเป็นป่าพรุตลอดแนวยังมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ชายหาดและสัตว์ทะเล รวมไปถึงนก
ประจำถิ่นอีกหลายชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะประกอบไปด้วยสัตว์ทะเลหน้าดิน กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete)
กลุ่มครัสตาเซียน (Crustacean) เช่น แอมฟิฟอด ไอโซฟอด กุ้ง จักจั่นทะเลพบ 2 ชนิด ได้แก่ Emerita sp.
กับ Hippatruncatifrons กลุ่มมอลลัส (Mollusca) และกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminifera)รวมไปถึงพืช
ชายหาดพบทั้งหมด 28 ชนิด มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 2,885 ต้น/ไร่ เช่น ต้นสนทะเล สำมะหง่าคนทีสอ
ทะเลมะเค็ ด น้ ำใจไคร่ ก กชายหาดนอกจากนี้ มี ห ญ้ า ทะเลในคลองนาทั บ จำนวน 2 ชนิ ด หญ้ า เงาแคระ
(Halophila beccarii) กั บ หญ้ า กุ ย ช่ า ยเข็ ม (Halodule pinifolia) ในปั จ จุ บั น นี้ ช ายหาดนาทั บ ได้ รั บ
ผลกระทบจากขยะทะเลและการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อ วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและสัตว์
ทะเลในแนวชายฝั่ง ด้วยลักษณะของพื้นที่ชายหาดนาทับที่ มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและมีลักษณะ
ชายหาดเป็นสันทราย จึงให้ชายหาดนาทับอยู่ในเกณฑ์แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์/ความเปราะบาง/ความอ่อนไหว/
ฟื้นคืนตัวช้า ตามเกณฑ์ EBSAs
2. บทนำ
หาดนาทับมีความยาวหาด 4.16 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นสันทราย หาดทรายสีขาว ละเอียดโดยสัน
ทรายนั้นเกิดขึ้นจากแหล่งทรายที่มาทับถมตามแนวชายฝั่งและขนานกันไปกับทะเล ซึ่งในการเกิดขึ้นของสัน
ทราย เม็ดทรายต้องมีขนาดพอเหมาะ ให้ลมสามารถพัดพาขึ้นไปกองสูงขึ้นไปได้ การเคลื่ อนที่ของเม็ดทราย
แบบที่จ ะทำให้เกิดสันทรายสู งและเป็ นแนว (sand bar) ที่ค่อนข้างมีระเบียบได้นั้น ต้องเป็นไปในลักษณะ
กระโดด (saltation) ของทรายจากแรงลม พัดทรายให้กระโดดไปในทิศทางแนวเดียวกันชายหาดที่จะเหมาะ
กับการเกิดสันทรายสูงได้ ต้องกว้างพอที่เมื่อน้ำลงแล้ว ทรายจะแห้งให้ลมพัดทรายขึ้นไปได้ ในฤดูแล้งน้ำทะเล
ลดลงไปจนหาดกว้าง และฤดูนี้ที่คลื่นดิ่งจะพัดสันดอนทรายใต้ทะเล ที่เมื่อฤดูมรสุมน้ำทะเลกัดเซาะทราย
ชายฝั่ง ลงไปกองในทะเลให้กลับมาไว้บนฝั่ง ปล่อยให้แห้งแล้วลมก็พัดขึ้นไปเป็นสันทรายลูกอ่อน (Embryo
dune) อยู่ด้านหน้า ซ่อมแซมสันทรายเดิมจนถึงฤดูมรสุมครั้งต่อไป คลื่นใหญ่ก็ซัดทรายกลับลงไป เป็นสันดอน
ทรายใต้ทะเลอีกครั้ง สันดอนทรายใต้ทะเลนี้มีประโยชน์ ที่จะช่วยลดความรุนแรงของคลื่นด้วย เมื่อเกิดสัน
ทรายแรกแล้ว ลมพัดเม็ดทรายให้ปลิวต่อและตกไปข้างหลังไปเรื่อยๆ ทำให้กองสันทรายแรกค่ อยๆเคลื่อนลึก
เข้ า ไปๆ ทรายใหม่ ข้ า งหน้ าก็ ถู ก พั ด มากองใหม่ ข้ า งหน้ า เป็ น สั น ทรายหน้ า (Front dune) ลู ก ใหม่ และ
ขบวนการนี้ดำเนินต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเกือบตลอดแนวพื้นที่ชายหาดมีป่าสันทรายชายหาด นับเป็นแหล่ง
รวมความหลากหลายของทรัพยากรหลายชนิด เช่น พันธุ์ไม้ มอส เฟิร์ น กาฝาก และมีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาด
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3. ที่ตั้ง ชายหาดนาทับ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศเหนือ
ติดกับ ตำบลทุ่งหวัง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้
ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
4. พิกัดทางภูมิศาสตร์
ขอบเขตชายหาดนาทับ N 07.07169o E 100.69837o
N 07.03985o E 100.71832o

ภาพที่ 1. ภูมิประเทศของชายหาดนาทับ อ.จะนะ จ. สงขลา
5. คุณลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ ชายหาดนาทับ มีลักษณะเป็นสันทรายซึ่งสัน ทรายจะเกิดขึ้นจากแหล่งทราย
ที่มาทับ ถมตามแนวชายฝั่ งและขนานกัน ไปกับทะเล ซึ่งในการเกิดขึ้นของสั นทราย เม็ดทรายต้องมีขนาด
พอเหมาะ ให้ลมสามารถพัดพาขึ้นไปกองสูงขึ้นไปได้ การเคลื่อนที่ของเม็ดทรายแบบที่จะทำให้เกิดสันทรายสูง
และเป็นแนว (sand bar) ที่ค่อนข้างมีระเบียบได้นั้น ต้องเป็นไปในลักษณะกระโดด (saltation) ของทรายจาก
แรงลม พัดทรายให้ไปในทิศทางแนวเดียวกันโดยอาศั ยความเร็วลมที่พอเหมาะประมาณ 15-45 ไมล์/ชั่วโมง
จากการพัดพาทรายของลมทำให้เม็ดทรายที่อยู่ด้านหน้าถูกพัดปลิวข้ามสันไปตกด้านที่อับลม ทำให้สันทราย
กร่อนจากด้านหน้าไปโตทางด้านหลังและเคลื่อนที่ถอยห่างฝั่งไปเรื่อยๆ จนถึงระยะหนึ่ง สันทรายลูกใหม่จะ
เกิดขึ้นทดแทน นอกจากนี้เมื่อฤดูมรสุมน้ำทะเลกัดเซาะทรายชายฝั่งลงไปในทะเล แล้วซัดทรายกลับมาไว้บน
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ฝั่งอีกครั้ง ปล่อยให้ทรายแห้ง ลมก็พัดขึ้นไปเป็นสันทรายลูกอ่อน (Embryo dune) อยู่ด้านหน้า ซ่อมแซมสัน
ทรายเดิมจนถึงฤดูมรสุมครั้งต่อไป (รัชนี บุญโสภณ. 2548)
จากการสำรวจลักษณะทางกายภาพของหาดนาทับพบว่าหาดนาทับมีความยาวของชายหาด 4.16
กิโลเมตร มีความกว้างของชายหาดอยู่ในช่วง 35-40 เมตร ทรายมีสีขาว เป็นทรายละเอียดปนทรายหยาบ แต่
ในบางบริเวณเป็นทรายหยาบผสมเศษเปลือกหอย โดยมีพิกัดด้านเหนือสุดของชายหาดนาทับ N 07.07169 O /
E 100.69837 O และพิกัดด้านใต้ของชายหาดนาทับ N 07.03985 O/ E 100.71832 Oมีหมู่บ้านที่ติดกับชายหาด
จำนวน 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง และหมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ต.นาทับ เช่นเดียวกัน
ลักษณะภูมิอากาศ หาดนาทับตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอยู่ 2 ฤดู คือฤดูร้อนกับฤดู
ฝน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 2. การกำเนิดสันทรายชายฝั่ง (Coastal sand dune) โดยกระบวนการพัดของลม
(อ้างอิงจาก: รัชนี บุญโสภณ. 2548. ป่าสันทรายชายหาดแห่งสงขลา)
ประชาคมสิ่งมีชีวิตพืชชายหาดบริเวณหาดนาทับ มีความทนต่อละอองน้ำเค็มลม แสงแดด และแรง
เสียดสีของทราย ได้เป็นอย่างดี ทำให้บางบริเวณของชายหาดมีการแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่ม
พื้นที่ป่ าชายหาดเพิ่มมากขึ้นด้วย พืชที่พบในป่าชายหาดมักเป็นชนิดแพร่พันธุ์เร็ว และเจริญงอกงามได้ทุก
ฤดูกาล ได้แก่ กล้วยไม้ เฟิร์น กาฝาก ไปจนถึงไม้ยืนต้นชนิดต่าง อาทิเช่น สนทะเล กกชายหาด เตยทะเล
โคลงเคลง เสม็ดขาว แพงพวย เฟิร์นยายแพรก เฟิร์นเกล็ดนาคราช หญ้าลอยลม อีกทั้งมีหญ้าทะเลในคลองนา
ทับ จำนวน 2 ชนิด คือหญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) กับหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia)ใน
ส่วนของสัตว์ทะเลพบว่าในระบบนิเวศชายหาดนาทับ มีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในบริเวณนี้มีกุ้งเคย
(Acetes spp.) ให้ ช าวประมงพื้ น บ้ านได้ท ำการประมงได้ต ลอดฤดูกาล ซึ่งกุ้ งเคยนั้น เป็ น สั ต ว์น้ ำที่มี ความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศสูงมากหากมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม้เพียงเล็กน้อยก็
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ตาม รวมไปถึงแหล่งทำประมงปูม้ า และกุ้งแชบ๊วย สำหรับหอยเสียบและจักจั่นทะเลจากการายงานของศักดิ์
อนันต์ ปลาทองและจินตนา ปลาทอง พบความหลากหลายของหอยเสียบจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Donax faba,
Donax semigranosum, Donaxcuneatus และจักจั่นทะเลจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด Emerita sp. และ
ชนิด Hippa truncatifrons
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆที่
อาศัยอยู่บริเวณชายหาด เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนทรายและฝั่งตัวอยู่ในทราย และเป็นแหล่ง
ประมงพื้นบ้าน เช่น ข่ายดักปลา ตกเบ็ดปลาหน้าหาด คราดหอยเสียบ ประมงเคย ปูม้าและกุ้งแชบ๊วย เป็นต้น

ข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรบริเวณชายหาด
ดำเนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ างบริเวณพื้ น ที่ ห าดนาทั บ ในเดื อ นเมษายน 2561จำนวน 1 ครั้ง มี การเก็ บ
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทรายการสำรวจพืชทะเลและความลาดชันของหาด (Beach profile)
การเก็บ ตัวอย่ างสั ตว์ทะเลหน้ าดิน การเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน โดยการวางQuadrat ขนาด
50×50 เซนติเมตร ลงบนหาดทรายที่ศึกษาจำนวน 3 สถานี(หัว กลาง ท้ายของชายหาด) โดยแต่ละสถานีเก็บ
ตัวอย่าง3 บริเวณ คือในบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด ระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง และบริเวณน้ำลงต่ำสุด สังเกตรอบๆบริเวณที่
เก็บข้อมูลบันทึกลักษณะของหาดทราย ลักษณะสีและขนาดของเม็ดทรายด้วยสายตา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
บริเวณชายหาดนั้นด้วยจากนั้นบันทึกผลสิ่งที่สังเกต หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างทรายมีพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร ขุด
ทรายลึกลงไป 10 เซนติเมตร และร่อนตัวอย่างทรายด้วยตะแกรงขนาดตา 5 มิลลิเมตร1 มิลลิเมตรและ 0.5
มิ ล ลิ เมตร เก็ บ ตั ว อย่ า งและรั ก ษาสภาพตั ว อย่ า งในฟอร์ ม าลี น 10 เปอร์ เซ็ น ต์ นำตั ว อย่ า งมาศึ ก ษาใน
ห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์
การสำรวจพืชชายหาดทำการสำรวจพันธุ์พืชบริเวณหาดทรายของพื้นที่ศึกษา มีการวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 30x30 เมตร แล้ วใช้ส ายเทปวัดและเข็มทิศเล็ งแนวเป็นมุมฉากและจัดแบ่งแปลงย่อยขนาด 10x10
ตารางเมตร เพื่อเก็บข้อมูลพรรณไม้ได้ง่ายขึ้น บัน ทึก ชนิดและจำนวนของพรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อยและ
เก็บตัวอย่างพรรณไมที่ไมทราบชื่อในรูปตัวอย่างแห้ง เทียบเคียงกับเอกสารอ้างอิง อีกทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ของสังคมพืช เพื่อหาความหนาแน่น ความเด่นของชนิดพันธุ์ในพื้นที่สำรวจ
ความลาดชัน ของหาด (Beach profile)วัดความลาดชัน ใช้คน 2 คน ยืนห่ างกันตามแนวเส้ นตรง
ประมาณ 5 เมตร โดยที่คนแรกยืนอยู่ตอนบนของหาดพรอมกับถือไมวัดเป็นเมตร ตั้งตรง โดยคนแรกจะอ่าน
ความสูงจากสายวัดระดับน้ำ คนที่สองจะยืนถือไมวัดเช่นเดียว พร้อมอ่านความสูงจากสายวัดระดับน้ำพร้อมกัน
หลังจากนั้นคนแรกจะเดินไปยืนจุดถัดไปอีก 5 เมตร โดยเดินเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน และต้องตั้งฉากกับแนว
แผนดิน และวัดระดับใหม่ ทำอย่างไปนี้เรื่อยๆ จนถึงระดับระดับน้ำลงต่ำสุดและหาค่ าความลาดชัน (slope)
ระหว่างจุดต่างๆ หารด้วยความยาวหาดที่วัด จะหาความชันทุกๆ 5 เมตร
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ภาพที่ 3 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาดนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
จากการศึกษาความหลากหลายสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดนาทับ โดยพบสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่ม
ต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) กลุ่มครัสตาเซียน (Crustacean) อาทิเช่น แอมฟิฟอด
ไอโซฟอด กุ้ง จักจั่นทะเล กลุ่มกลุ่มมอลลัส (Mollusca) อาทิเช่น หอยฝาเดียวกับหอยสองฝา และกลุ่มฟอ
แรมมินิเฟอรา (Foraminifera) ซึ่งในบริเวณหาดนาทับพบสัตว์ทะเลหน้าดินมีความชุกชุมเฉลี่ย 12,679 ตัว/
ตารางเมตร โดยกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรามีความชุกชุมมากที่สุด พบความชุกชุมเฉลี่ย 12,455 ตัว/ตารางเมตร
รองลงมากลุ่มของหอยฝาเดียว พบความชุกชุมเฉลี่ย 100 ตัว/ตารางเมตร ในส่วนของจักจั่นทะเลพบ 2 ชนิด
ได้แก่ Emerita sp. กับ Hippatruncatifrons
จากการสำรวจพืชบริเวณชายหาดนาทับ พบพันธุ์พืชในแนวสำรวจจำนวนทั้งหมด 28 ชนิด มีความ
หนาแน่ น รวมเท่ากับ 2,885 ต้น /ไร่ ประกอบด้วย ต้นสนทะเล สำมะหง่าคนธิสอทะเลมะเค็ดน้ำใจไคร่กก
ชายหาดกระถินณรงค์กระถินเทพาหลุมพอทะเลรสสุคนธ์หว้าเตยทะเลเลียบโคลงเคลงเสม็ดขาวมิกกี้เมาส์
มะม่วงหิ มพานต์โท๊ะผกากรองดอกแดงกระทกรกรักทะเลดอกขาวรักทะเลดอกม่ว งหญ้ าลอยลมปอทะเล
ผักบุ้งทะเลดอกม่วงเสม็ดชุนกระบองเพชรและแพงพวยดอกชมพู โดยพรรณพืชที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ
มะเค็ด มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 1,536 ต้น/ไร่
ความชันของหาดนาทับพบว่าทั้ง 3จุดที่มีการสำรวจความลาดชัน พบว่าหาดนาทับมีความชัน ในช่วง
ระยะ 5-15 เมตรแรกจากระดับขอบชายหาด และความชันจะลดต่ำลงหลังจากช่วงระยะ 20 เมตรขึ้นไป
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กราฟที่ 1.กราฟแสดงความลาดชันของหาดนาทับ

6. สภาพคุณลักษณะและแนวโน้มในอนาคตของพื้นที่
ในปัจจุบันพื้นที่ของหาดนาทับมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุม
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพธรรมชาติของ
พื้นที่ เช่น การสร้างโครงสร้างชายฝั่งทะเล เช่น คันดักทราย (Jetty) เขื่อนกันคลื่น (Offshore Breakwater)
ในพื้นที่ของชายหาดนาทับมีการกัดเซาะชายฝั่งด้านเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองนาทับ การ
สร้างเขื่อนกันทรายที่ปากคลองนาทับ เพื่อป้องกันการทับถมของตะกอนทรายบริเวณปากแม่น้ำเขื่อนดังกล่าว
ได้ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะเป็นทางยาวส่งผลกระทบต่อถนนเลียบชายฝั่งไปนาทับขาดเสียหายไม่สามารถใช้
สัญจร อีกทั้งชุมชนบ้านปึก และสาธารณูปโภคบนฝั่งเช่นเสาไฟฟ้าและถนนถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงเกิดความ
เสียหายลุกลามไปและการแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างต่างๆทำให้การพังทลายลุกลามถึ งอำเภอเมืองสงขลา
(ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์. 2550. และเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด. 2556)
7. ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์ EBSAs
เกณฑ์ C4Sensitivity or slow recovery: แนวโน้มใกล้ศูนย์พันธุ์/ความเปราะบาง/ความอ่อนไหว/
ฟื้นคืนตัวช้า
นิยาม พื้นที่ที่มีถิ่นอาศัย Biotopes หรือชนิดพันธุ์ที่มีความเปาระบาง (เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของ
มนุษย์หรือภัยธรรมชาติได้ง่าย) หรือฟื้นคืนตัวช้า ในสัดส่วนที่สูง
ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่
ด้ว ยความหลากหลายของทรั พ ยากรบริเวณหาดนาทั บ ทั้ งสั ตว์ท ะเลและพรรณพื ช ที่ มี อ ย่างอุ ด ม
สมบู รณ์ และลักษณะของชายหาดที่เป็ นสันทราย จึงจัดให้ ชายหาดนาทับอยู่ในเกณฑ์ C4 (Sensitivity or
slow recovery) แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์/ความเปราะบาง/ความอ่อนไว/ฟื้นคืนตัวช้า ตามเกณฑ์ EBSAs
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แหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
1. บทคัดย่อ
แหลมตาชีหรือแหลมโพธิ์ เป็นแนวสันทรายยื่นออกไปในทะเลในแนวที่เกือบขนานกับผืนแผ่นดินโอบ
ล้อมพื้นที่ตอนในของอ่าวปัตตานีเป็นลักษณะสันดอนจะงอยทราย(Sand Spit) ส่วนปลายของแหลมโพธิ์โค้งงอ
เข้าหาฝั่ งคล้ ายตะขอ มี ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ส่ วนกว้างสุ ด ของแหลมอยู่ ที่บ้ านบูดี กว้าง 1.6
กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่บ้านตะโล๊ะสะมิแลกว้าง70 เมตร ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณ
พื้นที่ชายหาดปลายแหลมตาชีมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะปรากฏข้อมูลในพื้นที่อ่าวปัตตานีเป็นส่วนใหญ่ โดย
พบว่าในพื้นที่อ่าวปัตตานีนั้นนับเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญนานาชนิด มีทรัพยากรอื่นๆ ที่
เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น สาหร่ายทะเล หญ้าทะเล หาดโคลน ป่าสันทราย และป่าชายหาด
ส่งผลให้ระบบนิเวศชายหาดมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากร มีพันธุ์ไม้ชายหาดหลาย
ชนิด สัตว์ชายหาด สัตว์ป่า รวมไปถึงนกอพยพและนกประจำถิ่น ซึ่งสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วย สัตว์ทะเลหน้าดิน
กลุ่ม กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) กลุ่มครัสตาเซียน (Crustacean) เช่น แอมฟิฟอด ไอโซฟอด กุ้ง จักจั่น
ทะเลพบ 2 ชนิด ได้แก่ Emerita sp. กับ Hippatruncatifronsกลุ่มมอลลัส (Mollusca) กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม
เช่น เหรียญทะเล ดาวทะเลและกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา(Foraminifera)ส่วนพืชชายหาดพบจำนวนทั้งหมด 10
ชนิด มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 750 ต้น/ไร่ ประกอบด้วย สนทะเลรักทะเลดอกม่วงผักบุ้งทะเลหญ้าลอยลม
แมงลักป่าบานไม่รู้โรยป่าคณธิสอทะเลมะพร้าวกกชายหาดและฝาดดอกขาวโดยต้นต้นทะเลมีความหนาแน่น
มากที่สุด อย่างไรก็ตามจากข้อมูลกัดเซาะ 50 ปี สถานการณ์กัดเซาะบริเวณปลายแหลมตาชี ในปัจจุบันถูกกัด
เซาะในระดับปานกลาง ในขณะที่บริเวณหาดตะโล๊ะสะมิแลซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ ถัดเข้ามาถูกกัดเซาะในระดับ
รุนแรงและมีบางจุดอยู่ในระดับระดับวิกฤต ด้วยลักษณะของพื้นที่แหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจึงจัดพื้นที่แห่งนี้อยู่
ในเกณฑ์ ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วในโลก (Uniqueness) หรื อ หายาก (Rarity) ตามเกณฑ์ Ecologically or
Biologically Significant Marine Areas (EBSAs)
2. บทนำ
แหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแล อยู่ที่ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ต่อเนื่องมาถึงตำบล
แหลมโพธิ์ แหลมนี้เกิดจากการก่อตัวของสันทรายที่ยื่นออกไปในทะเล ในลักษณะสันดอนจะงอย (Sand Spit)
ขนานกับชายฝั่งโอบล้อมพื้นที่ตอนในของอ่าวในลักษณะสัน ดอนจะงอยทราย ส่วนปลายของแหลมโพธิ์โค้งงอ
เข้าหาฝั่งคล้ายตะขอที่มีความยาวประมาณ 18.5 กิโลเมตร ทำให้เกิดอ่าวปัตตานีด้านในของแหลม ปกติปลาย
แหลมจะงอยเพิ่มออกไปทุกปี ปีละประมาณ 20-40 เมตร ชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากคลื่นลม
และกระแสน้ำ ด้านนอกของแหลมเป็นหาดทราย ตลอดแนวจนถึงปลายแหลม ภูมิทัศน์สวยงาม ส่วนด้านในที่
ติดกับ อ่าวเป็ น ที่ตั้งชุมชนหลายแห่ ง ทำให้ ภ ายในอ่าวได้รับการป้องกันจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อ
ส่วนกว้างสุดของแหลมอยู่ที่บ้านบูดี กว้าง 1.6 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่บ้านตะโล๊ะสะมิแล กว้าง 70
เมตรส่วนใหญ่บริเวณอีกฝั่งที่ปลายแหลมชี้ไป จะเป็นบริเวณที่ดินงอกออกไป ซึ่งเกิดจากตะกอนที่มีการพัดพา
ไปถมไว้ตามชายฝั่ง และตะกอนจากแม่น้ำไหลลงสู่อ่าวปัตตานีทำให้เกิดเป็นชายหาดทะเลโคลนเกิดขึ้น ทำให้
สภาพภายในอ่าวมีลักษณะเป็นกบดักตะกอนและธาตุอาหารต่างๆ (Nutrient trap) โดยได้รับอิทธิพลจาก
แม่น้ำสำคัญ 2 สายคือ แม่น้ำยะหริ่ง และแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำทั้งสองสายมีน้ำ จืดไหลลงสู่ทะเลประมาณวันละ
3.7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้นยังได้รับน้ำจืดจากคลองเล็ก ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ คลองบ้านดี คลองโต๊ะ
โสม ครองสุไหงปาแน คลองปาปิรี จึงเกิดดินดอนที่มีลักษณะเป็นหาดโคลนกว้างใหญ่ พัฒนาการมาเป็นป่า
ชายเลนที่สมบูรณ จึงมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง เกิดเป็นแหล่ งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญนานา
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ชนิดและมีทรัพยากรอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น หญ้าทะเล สาหร่ายทะเล นกน้ำ
หาดโคลน หาดทรายป่าชายหาด ป่าสันทราย เป็นต้น
3. ที่ตั้ง ชายหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลตั้งอยู่ในเขต ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ติดกับ อ่าวปัตตานี
ติดกับ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ติดกับ ทะเลอ่าวไทย

4. พิกัดทางภูมิศาสตร์
ขอบเขตของชายหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแล

N 06.93005o
N 06.90624o

E 101.23264o
E 101.35327o

ภาพที่ 1. ภูมิประเทศของชายหาดแแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
5. คุณลักษณะของพื้นที่
ลักษณะทางกายภาพแหลมตาชีเป็นแนวสันทรายที่ยื่นออกไปในทะเลในลักษณะสันดอนจะงอยจะเพิ่ม
ออกไปทุกปี ปีละประมาณ 20-40 เมตร และชายฝั่งบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากคลื่นลมและ
กระแสน้ ำ ด้ านนอกของแหลมเป็ น หาดทราย ด้ านใน (ทิ ศ ใต้ ) ติ ด กั บ อ่ า วปั ต ตานี บริ เวณนี้ มี อั ต ราการ
ตกตะกอนสูงโดยได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำที่สำคัญ 2 สายคือ แม่น้ำยะหริ่ง และแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำทั้งสองสายมี
น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลวันละประมาณ 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้นยังได้รับน้ำจืดจากคลองเล็กๆ อีกหลาย
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สาย ได้แก่ คลองโต๊ะโสม คลองบ้านดีคลองปาปิรี และคลองสุไหงปาแน เป็นต้น จึงเกิดเป็นดินดอนที่มีลักษณะ
เป็ นหาดโคลนกว้ า งใหญ่ พั ฒ นามาเป็ นป่ าชายเลนที่ สมบู รณ์ (คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532) ส่วนในพื้นที่อ่าวปัตตานีเป็นลักษณะอ่าวกึ่งปิด (semi-enclosed) มีพื้นที่
ทั้งสิ้นประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร ภายในอ่าวมีกระแสน้ำหมุนเวียนค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีสันทรายขวางกั้น
กระแสน้ำจากภายนอกอ่าวทำให้สภาพภายในอ่าวมีลักษณะเป็นกับดักตะกอนและธาตุอาหารต่างๆส่งผลให้
อ่าวปัตตานีเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทรัพยากรชายฝั่งทั้งพืช และสัตว์ซึ่งเหมาะเป็นแหล่งทำการประมง
พื้นบ้านของชุมชนโดยรอบพื้นที่อ่าว (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541) มีระบบนิเวศหลายแบบทั้งป่าชาย
เลน หาดโคลน หาดทราย และแหล่งหญ้าทะเล นับเป็นแหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาล แหล่งหาอาหาร และแหล่ง
อาศัยที่สำคัญของสั ตว์น้ ำหลายชนิ ด(Hajisamae, et al., 2006) แต่ในปัจจุบันระบบนิเวศในอ่าวปัตตานีมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากพื้นบางส่วนได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งทะเล การถม
ทะเลเพื่อขยายพื้นที่ การตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม การขุดลอกร่องน้ำปัตตานี (กฤษณอินทรสุข, 2542)
จากการสำรวจลักษณะทางกายภาพของหาดแหลมตะลุมพุกพบว่า หาดแหลมตาชี -ตะโล๊ะสะมิแล มี
ความยาวของชายหาด 15.6 กิโลเมตร มีความกว้างของชายหาดอยู่ในช่วง 15-100 เมตร และบริเวณปลาย
แหลมมีความกว้าง 100 เมตร ทรายมีสีขาว เป็นทรายละเอียดปนทรายหยาบ แต่ในบางบริเวณเป็นทราย
หยาบผสมเศษเปลือกหอย โดยมีพิกัดด้านเหนือสุดของชายหาดหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแล N 06.93005o E
101.23264o และพิกัดด้านใต้ของชายหาดบริเวณล่างสุดของหาดแหลมตาชี -ตะโล๊ะสะมิแล N 06.90624o E
101.35327o มีห มู่บ้านที่ติดกับชายหาดจำนวน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านบูดี หมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ ะสะมิแล
และหมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ เช่นเดียวกัน
ความหลากหลายทางชีวภาพพบพืชชายหาดขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ผักบุ้งทะเลและเตยทะเล และสัน
ทรายเก่าบางบริเวณได้พัฒนาเป็นป่าสันทรายที่มีพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หลายชนิดขึ้นอยู่ ส่วนที่ลุ่มน้ ำทะเล
เคยขึ้นถึงอาจมีพรรณไม้ชายเลนหลงเหลืออยู่ เช่น ปอทะเล โพธิ์ทะเล หวายลิง ตาตุ่มทะเล ปรงทะเล เป้ง
และพื้ น ที่ลุ่ ม ระหว่างสั น ทรายมีพ รรณไม้ น้ ำจืดขึ้นแทนเช่น กระจูดหนู ธูป ฤาษี บั ว และกกสามเหลี่ ยมใน
ส่วนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่ชายหาดปลายแหลมตาชีมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะ
ปรากฏข้อมูลในพื้น ที่อ่าวปั ตตานี เป็ นส่วนใหญ่ โดยพบว่าในพื้นที่อ่าวปัตตานีนั้นนับเป็นแหล่ง อนุบาลและ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญ นานาชนิ ด และมีทรัพยากรอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น
สาหร่ายทะเล หญ้าทะเล หาดโคลน ป่าสันทราย ป่าชายหาด และหาดทราย เป็นต้น อ่าวปัตตานีนับเป็นระบบ
นิ เวศที่มี ค วามอุดมสมบู รณ์ แห่ งหนึ่ งพบการแพร่ก ระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่ จำนวน 16 ชนิด ได้ แก่
Lyngbya majuscule, Rosenvingea intricateและGracilariafisheriเป็ น ต้ น (ระพี พ รและคณะ2548)พบ
ก ารแ พ ร่ ก ระ จ าย ข อ งห ญ้ าท ะ เล จ ำน ว น 3 ส กุ ล 4 ช นิ ด ได้ แ ก่ haloduleuninervis,Ruppia
maritime,HalophilaovalisและHalophilabeccariiเป็นต้น(โชคชัย และคณะ2548) พบการแพร่กระจ่าย
ของหอยทะเลทั้งหมด 3 คลาส (Bivalvia, GastropodaและScaphopoda) 25 วงศ์ 90 ชนิดโดยจัดเป็นหอย
ทะเลเศรษฐกิจ 5 วงศ์ 11 ชนิด ได้แก่ หอยตลับ (Marcia marmorata) หอยลาย (Gafariumdivaricatum)
เป็นต้น(ชินวัฒน์ และคณะ,2548) และพบมีการแพร่กระจ่ายของสัตว์หน้าดินไม่ต่ำกว่า 159 ชนิด อีกทั้งยังพบ
จักจั่นทะเล 2 ชนิด ได้แก่ Hippatruncatifronsและ Emerita sp. (ศักดิ์อนันต์2545) และมีรายงานพบทาก
ทะเลสายพันธุ์ใหม่ 7 สายพันธุ์ที่ค้นพบครั้งแรกในโลกที่อ่าวปัตตานีได้แก่ Elysia bangtawaensis, Elysia
siamensis,
Gascoignella jabae,
Gascoignella nukuli, Costasiella coronate,
Ercolaniapseudotentaculata และ Gymnodoris pattani
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ในปี พ.ศ. 2557 จากการสำรวจโดยศูนย์วิจัยและพัฒ นาทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนล่างพบว่าบริเวณด้านหน้าของชายหาดปลายแหลมตาชีไม่พบหญ้าทะเล แต่จะพบหญ้าทะเลบริเวณด้าน
ในของชายหาด (ฝั่ ง ในอ่ า ว) จำนวน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ หญ้ า ใบมะกรู ด (Halophilaovalis) หญ้ า เงาแคระ
(Halophilabeccarii) และหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodulepinifolia)จำนวนพื้นที่ 1,400 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์
เล็กน้อยตามธรรมชาติส่วนสาหร่ายผักกาด U. reticulata พบกระจายอยู่ทั่วไป แต่ที่บริเวณปลายแหลมตาชี
จะพบปริมาณสาหร่ายชนิดนี้มากกว่าบริเวณอื่นๆ นอกเหนือจากบริเวณปลายแหลมตาชี บริเวณบ้านตันหยงลุ
โละ ปากแม่น้ำยะหริ่งบ้านดาโตะ ก็เป็นบริเวณที่พบการแพร่กระจายของสาหร่ายชนิดนี้ได้ทั่วไปเช่นกัน (วัน
เพ็ญ, 2549; สุภาจรี, 2542)
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งประมงพื้นบ้า น เช่น
ข่ายดักปลา คราดหอยตลับ ตกปลาหน้าหาด ประมงปูม้า เป็นต้น
ข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรบริเวณชายหาด
ดำเนินการเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่หาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลในเดือนเมษายน2561จำนวน 1
ครั้ ง มีก ารเก็ บ ตัว อย่ างสิ่ งมี ชีวิต บริ เวณหาดทรายการสำรวจพื ช ทะเลและความลาดชั น ของหาด (Beach
profile
การเก็บ ตัวอย่ างสั ตว์ทะเลหน้ าดิน การเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน โดยการวางQuadrat ขนาด
50×50 เซนติเมตร ลงบนหาดทรายที่ศึกษาจำนวน 3 สถานี(หัว กลาง ท้ายของชายหาด) โดยแต่ละสถานีเก็บ
ตัวอย่าง3 บริเวณ คือในบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด ระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง และบริเวณน้ำลงต่ำสุด สังเกตรอบๆบริเวณที่
เก็บข้อมูลบันทึกลักษณะของหาดทราย ลักษณะสีและขนาดของเม็ดทรายด้วยสายตา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
บริเวณชายหาดนั้นด้วยจากนั้นบันทึกผลสิ่งที่สังเกต หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างทรายมีพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร ขุด
ทรายลึกลงไป 10 เซนติเมตร และร่อนตัวอย่างทรายด้วยตะแกรงขนาดตา 5 มิลลิเมตร1 มิลลิเมตรและ 0.5
มิ ล ลิ เมตร เก็ บ ตั ว อย่ า งและรั ก ษาสภาพตั ว อย่ า งในฟอร์ ม าลี น 10 เปอร์ เซ็ น ต์ นำตั ว อย่ า งมาศึ ก ษาใน
ห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์
การสำรวจพืชชายหาดทำการสำรวจพันธุ์พืชบริเวณหาดทรายของพื้นที่ศึกษา มีการวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 30x30 เมตร แล้ วใช้ส ายเทปวัดและเข็มทิศเล็ งแนวเป็นมุมฉากและจัดแบ่งแปลงย่อยขนาด 10x10
ตารางเมตร เพื่อเก็บข้อมูลพรรณไม้ได้ง่ายขึ้น บัน ทึก ชนิดและจำนวนของพรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อยและ
เก็บตัวอย่างพรรณไมที่ไมทราบชื่อในรูปตัวอย่างแห้ง เทียบเคียงกับเอกสารอ้างอิง อีกทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ของสังคมพืช เพื่อหาความหนาแน่น ความเด่นของชนิดพันธุ์ในพื้นที่สำรวจ
ความลาดชัน ของหาด (Beach profile)วัดความลาดชัน ใช้คน 2 คน ยืนห่ างกันตามแนวเส้ นตรง
ประมาณ 5 เมตร โดยที่คนแรกยืนอยู่ตอนบนของหาดพรอมกับถือไมวัดเป็นเมตร ตั้งตรง โดยคนแรกจะอ่าน
ความสูงจากสายวัดระดับน้ำ คนที่สองจะยืนถือไมวัดเช่นเดียว พร้อมอ่านความสูงจากสายวัดระดับน้ำพร้อมกัน
หลังจากนั้นคนแรกจะเดินไปยืนจุดถัดไปอีก 5 เมตร โดยเดินเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน และต้องตั้งฉากกับแนว
แผนดิน และวัดระดับใหม่ ทำอย่างไปนี้เรื่อยๆ จนถึงระดับระดับน้ำลงต่ำสุดและหาค่ าความลาดชัน (slope)
ระหว่างจุดต่างๆ หารด้วยความยาวหาดที่วัด จะหาความชันทุกๆ 5 เมตร
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ภาพที่ 2 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
จากการศึกษาความหลากหลายสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดแหลมตาชี -ตะโล๊ะสะมิแลโดยพบสัตว์
ทะเลหน้าดินกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) กลุ่มครัสตาเซียน (Crustacean) อาทิ
เช่น แอมฟิฟอด ไอโซฟอด กุ้ง จักจั่นทะเล กลุ่มกลุ่มมอลลัส (Mollusca) อาทิเช่น หอยฝาเดียวกับหอยสองฝา
กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม (เหรียญทะเล) และกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminifera) ซึ่งในบริเวณหาดแหลมตาชี ตะโล๊ะสะมิแลพบสัตว์ทะเลหน้าดินมีความชุกชุมเฉลี่ย 176 ตัว/ตารางเมตร โดยกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรามีความ
ชุกชุมมากที่สุด พบความชุกชุมเฉลี่ย 89 ตัว/ตารางเมตร รองลงมากลุ่มของไส้เดือนทะเล พบความชุกชุมเฉลี่ย
25 ตัว/ตารางเมตร ในส่วนของจักจั่นทะเลพบ 2 ชนิด ได้แก่ Emerita sp. กับ Hippatruncatifrons
จากการสำรวจพืชบริเวณชายหาดแหลมตาชี -ตะโล๊ะสะมิแลพบพันธุ์พืชในแนวสำรวจจำนวนทั้งหมด
10 ชนิด มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 750 ต้น/ไร่ ประกอบด้วย สนทะเลรักทะเลดอกม่วงผักบุ้งทะเลหญ้าลอย
ลมแมงลั กป่ าบานไม่รู้โรยป่ าคณธิสอทะเลมะพร้าวกกชายหาดและ ฝาดดอกขาว โดยพรรณพื ชที่ มีความ
หนาแน่นมากที่สุด คือ ต้นสนทะเล มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 146 ต้น/ไร่
ความชันของหาดแหลมตาชี -ตะโล๊ะสะมิแลพบว่าทั้ง 7จุดที่มีการสำรวจความลาดชัน พบว่าหาด
แหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลมีความชัน ในช่วงระยะ 5-10เมตรแรกจากระดับขอบชายหาด และความชันจะลด
ต่ำลงหลังจากช่วงระยะ 10 เมตรขึ้นไป
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กราฟที่ 1.กราฟแสดงความลาดชันของหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี
6. ลักษณะและแนวโน้มในอนาคตของพื้นที่
การกัดเซาะเกิดขึ้นบนหาดทรายด้านนอกมีระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร พบการกัดเซาะอย่าง
รุนแรง อัตราการกัดเซาะเฉลี่ยของบริเวณนี้ประมาณ 5-6 เมตรต่อปี ทำลายแนวสันทรายธรรมชาติ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง คล้ายบริเวณบ้านเกาะฝ้าย-นำทรัพย์คือ ริมถนนบ้านตะโละสะมิแล
บนแหลมตาชีจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นช่วงที่ถนนกับชายฝั่งอยู่ใกล้กันมากที่สุด พื้นที่ชายฝั่งบริเวณนี้มีลักษณะ
แคบลงอย่างเห็นไดชัด จากภาพ โดยมีระยะการกัดเซาะสูงสุดประมาณ 130 เมตร ในช่วงปี 2510-2538 เป็น
ระยะทางยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ตั้งแต่บ้านตะโล๊ะสะมิแล ถึงบ้านดาโตะ คาดว่าในอนาคตหากไมมีการ
เสริมคันป้องกัน ชายฝั่งบริเวณนี้อาจขาดออกจากกันไดเพราะเป็นช่วงชายฝั่งที่แคบที่สุดของแหลมตาชีและบ้าน
บางตาวา จังหวัดปัตตานี (ด้านเหนือของแหลมตาชี) ชายฝั่งถูกกัดเซาะไปถึง 400 เมตร ในช่วงปี 2510-2538
(สมปรารถนา,2538) จากข้อมูลกัดเซาะ 50 ปี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายงานว่า สถานการณ์
กัดเซาะบริเวณปลายแหลมตาชีในปัจจุบันถูกกัดเซาะในระดับปานกลาง ในขณะที่บริเวณตะโล๊ะสะมิแลซึ่งเป็น
บริ เวณที่ อยู่ ถั ดเข้ ามาถูกกัดเซาะในระดั บรุ นแรงการกั ดเซาะเกิ ดขึ้นบนหาดทรายด้ านนอกมี ระยะทางยาว
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ประมาณ 2 กม.พบการกัดเซาะอย่างรุนแรงถึงระดับวิกฤต บางแห่งมีกองหินป้องกันการกัดเซาะ อัตราการกัด
เซาะเฉลี่ยของบริเวณนี้ประมาณ 5-6 เมตรต่อปี ทำลายแนวสันทรายธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อเส้นทางไป
แหลมตาชี ส่วนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณปลายแหลมตาชี เป็นจุดชมพระอาทิตย์แสงแรก และแสงลับ
ขอบฟ้า ที่สำคัญแห่งหนึ่ง และมีชายหาดที่สวยงาม เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามวาระจังหวัดให้ประชาชนชาว
ปัตตานี มีอาชีพ และรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ จึงได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการ
รับรู้ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมหัศจรรย์ “แสงแรก
ฟ้า...ที่แหลมตาชี”

ภาพที่ 2.แสดงสถานการณ์กัดเซาะบริเวณปลายแหลมตาชี - ตะโล๊ะสะมิแล
(เส้นสีฟ้า
= กัดเซาะระดับปานกลาง)
(เส้นสีแดง
= กัดเซาะระดับรุนแรง)
(ดอกจันสีส้ม = กัดเซาะระดับวิกฤติ)
7. ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ที่เชื่อมโยงเข้ากันกับเกณฑ์ของ EBSAs
เกณฑ์ C1 : ความเป็นหนึ่งเดียวในโลก (Uniqueness) หรือความหายาก (Rarity)
นิยาม :
มีลักษณะพิเศษ หายาก หรือเป็นชนิดพันธุ์ ประชากรหรือสังคมเฉพาะถิ่น และ/หรือ
ถิ่นที่อยู่
อาศั ย หรื อ ระบบนิ เวศที่ มี ลั ก ษณะพิ เศษ หายาก โดเด่ น และ/หรื อ มี ลั ก ษณะ
โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาและสมุทรศาสตร์ที่พิเศษและไม่เหมือนใคร
ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่
แหลมตาชีมีลักษณะเป็นแนวสันดอนทรายที่โผล่พ้นน้ำ มีรูปร่างยาวแคบยื่นยาวจากชายฝั่งออกไปใน
ทะเลในแนวที่เกือบขนานกับผืนแผ่นดิน โดยจะมีส่วนที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินและยื่นออกไปในทะเลซึ่งสันดอน
จะงอย เป็นสันดอนที่โผล่พ้นน้ำ มีรูปร่างยาวแคบเหมือนกับแหลมงอก ส่วนปลายของสั นดอนมีรูปร่างโค้งงอ
เป็นจะงอยเกิดจากตะกอนที่มีการพัดพาไปถมไว้ตามชายฝั่ง และดินตะกอนที่ถูกพัดพาจากแม่น้ำ ก่อตัวเป็น
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แนวสันทรายยื่นออกไปในทะเลในแนวที่เกือบขนานกับพื้นแผ่นดิน โอบล้อมพื้นที่ตอนในของอ่าวในลักษณะสัน
ดอนจะงอยทราย และปลายแหลมจะงอยจะเพิ่มออกไปทุกปี ปีละประมาณ 20-40 เมตรด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพและลักษณะพิเศษของพื้ นที่นี้ จึงจัดชายหาดแหลมตาชีอยู่ในเกณฑ์ ความเป็นหนึ่งเดียวในโลก
(Uniqueness) หรือหายาก (Rarity) ตามเกณฑ์ Ecologically or Biologically Significant Marine Areas.
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ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม
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แผ่นที่และรูปภาพ

รูปที่ 1.พื้นที่ที่ทำการศึกษาชายหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี
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รูปที่ 2.พื้นทีช่ ายหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี

รูปที่ 3.Foraminifera ที่พบได้บริเวณหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี
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รูปที่ 4.ดาวทะเลที่พบได้บริเวณหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี

รูปที่ 5.เหรียญทะเลที่พบได้บริเวณหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี
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รูปที่ 6.ไส้เดือนทะเล (Ophiodromas sp.) ที่พบได้บริเวณหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี

รูปที่ 7.จักจั่นทะเล (Hippa truncatifrons) ที่พบได้บริเวณหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี

รูปที่ 8.สาหร่ายบริเวณหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี

94

รูปที่ 9.ป่าชายเลนบริเวณหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี

รูปที่ 10.สภาพการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหาดแหลมตาชี-ตะโล๊ะสะมิแลจ.ปัตตานี
พื้นที่ทางทะเลที่มีความสำคัญด้านระบบนิเวศหรือทางชีวภาพ
แหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
1. บทคัดย่อ
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แหลมตะลุมพุกมีลักษณะเป็น สันดอนจะงอย มีรูปร่างยาว แคบ และยื่นจากชายฝั่งออกไปในทะเล
ส่วนปลายของจะงอยมีรูปร่างโค้งงอ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ำและตะกอนปากแม่น้ำมาทับถมทำให้
แหลมตะลุมพุกเกิดเป็นสันดอนจะงอย (Spit) ขึ้นส่งผลให้ระบบนิเวศชายหาดมีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายของทรัพยากร มีพันธุ์ไม้ชายหาดหลายชนิด สั ตว์ชายหาด สัตว์ป่า รวมไปถึงนกอพยพและนก
ประจำถิ่น ซึ่งสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วย สัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่ม กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) กลุ่มครัสตา
เซียน (Crustacean) กลุ่มกลุ่มมอลลัส (Mollusca) กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม(Echinodermata) และกลุ่มฟอแรมมินิ
เฟอรา (Foraminifera)ส่วนนกอพยพและนกประจำถิ่นจะพบนกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons) นก
อัญชันป่าขาแดง (Rallina fasciata) นกแต้วแล้วอกเขียว (Pitta sordid) อีกทั้งรวมไปถึงพืชบริเวณชายหาด
ชนิด มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 1,456 ต้น/ไร่ ประกอบด้วย ต้ นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นฝาด
ต้นแสมดำเป็นต้น ในปัจจุบันบริเวณนี้หาดแหลมตะลุมพุกได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้
พื้นที่ริมชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้วิถีชีวิตชาวประมงที่อาศัยบริเวณริมชายหาดต้องปรับเปลี่ยนไป
ด้วย นอกจากนี้บริเวณแหลมตะลุมพุกเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแหล่งอาหารของ
มนุษย์และสัตว์ป่าด้วย ลักษณะของพื้นที่ของแหลมตะลุมพุกที่เป็นจะงอยและมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เวณชายหาดเช่ น นี้ จึ ง ได้ จั ด แหลมตะลุ ม พุ ก อยู่ ใ นเกณฑ์ ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วในโลก
(Uniqueness) หรือหายาก (Rarity) ตามเกณฑ์ EBSAs
2. บทนำ
แหลมตะลุมพุก มีลักษณะเป็นสันดอนจะงอย หรือสันดอนจะงอยทราย โดยแนวสันทรายจะมีส่วนที่
เชื่อมต่อกับแผ่นดินและยื่นออกไปขนานกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ สันทรายนี้เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนทะเล (Marine deposite) กับตะกอนจากแม่น้ำ (Alluvail deposite) หลายช่วงด้วยกัน แนว
สันทรายจึงขยายกว้างขึ้น การที่เกิดเป็นแนวสันทรายขึ้น สันนิฐานว่าน่าจะมีหินฐานอยู่ใต้ระดับน้ำซึ่งเป็นตัวลด
ระดับความเร็วของคลื่น และทำให้ตะกอนทรายทับถมรวมกัน คล้ายกับบริเวณสันทรายซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมือง
นครศรีธรรมราช แผ่นดินทางด้านตะวันตกต่ำกว่าทางด้านตะวันออก ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลม
ตะลุมพุก เป็นหาดทรายขาวสะอาด มีต้นสนขึ้นเป็นแนวยาวสวยงาม ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เป็นฝั่งชายเลน
เต็มไปด้วยป่า ไม้โกงกางและป่าชายเลนอื่น ๆ ส่วนตอนเหนือของตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นสันดอนจะงอย
(Spit) โดยมีแนวสันทรายต่อเนื่องจากชายฝั่งอย่างสม่ำเสมอตลอดแนวตลอดจนมีพันธุ์ไม้ชายหาดหลายชนิด
สัตว์ป่า สัตว์ชายหาด รวมไปถึงนกอพยพและนกประจำถิ่นด้วย
3. ที่ตั้ง
แหลมตะลุมพุกตั้งอยู่ในเขตตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ห่างจาก
อำเภอปากพนังไปทางทิศเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
จดกับทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้
จดกับตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนัง
ทิศตะวันออก จดกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดกับอ่าวปากพนัง
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4. พิกัดทางภูมิศาสตร์
ขอบเขตชายหาดแหลมตะลุมพุก N 08.51848o E 100.10990o
N 08.40727o E 100.22807o

ภาพที่ 1. ภูมิประเทศของชายหาดแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
5. คุณลักษณะของพื้นที่
ลักษณะทางกายภาพแหลมตะลุมพุกมีลั กษณะเป็น สันดอนจะงอยยื่นออกไปในทะเล โดยสันดอน
จะงอย เป็นสันดอนที่โผล่พ้นน้ำ มีรูปร่างยาวแคบ มีทิศทางเกือบขนานไปกับแนวชายฝั่ง ส่วนปลายของสัน
ดอนมีรูปร่างโค้งงอคล้ายตะขอ ซึ่งตัวของแหลมตะลุมพุกนั้นมีพื้นที่ติดเขตป่าสงวนและเขตห้ามล่ าสัตว์ป่า
แหลมตะลุมพุก โดยในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกครอบคลุมเนื้อที่ 56.73 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
ภู มิ อ ากาศในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคมถึ งเดื อ นมกราคม จะมี ฝ นตกมากที่ สุ ด เพราะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือนำความชื้นมาจากบริเวณอ่าวไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม มีฝนตก
น้อยมากเพราะได้รับอิทธิพลของลมซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้และช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
เป็นช่วงที่ฝนตกปานกลาง เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับ
มวลอากาศ จะมี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์ อ ยู่ ในเกณฑ์ สู ง เนื่ อ งจากได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากมรสุ ม ทั้ งสองฤดู คื อ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มรสุมทั้งสองนี้ก่อนจะพัดเข้าสู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ผ่านทะเลและมหาสมุทรจึงได้พัดเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาด้วย ทำให้มีความชุ่มชื้นและความชื้นสัมพัทธ์
สู งเป็ น เวลานาน ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ เฉลี่ ย ตลอดปี ป ระมาณ 81 %นอกจากนี้ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ระบบ
หมุนเวียนของลมในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะเป็นลมทิศเหนือ ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6-9 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง เดือนมกราคมถึงเมษายนจะเป็นลมทิศตะวันออกความเร็วลมเฉลี่ย 4-9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายนจะเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 4-9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)
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จากการสำรวจลักษณะทางกายภาพของหาดแหลมตะลุมพุกพบว่า หาดแหลมตะลุมพุกมีลักษณะเป็น
หาดทรายละเอียด บางช่ว งเป็นทรายหยาบ มีเศษเปลือกหอยผสมอยู่ในบางพื้นที่ ความยาวของชายหาดยาว
ประมาณ 19.2 กิโลเมตร ซึ่งมีความกว้างบริเวณปลายแหลม 150 เมตร จากปลายแหลมตะลุมพุกถึงแนวต้น
สนต้นแรกมีระยะทาง 220 เมตร โดยมีพิกัดด้านเหนือสุดของชายหาดปลายแหลมตะลุมพุก N 08.51848 O /
E 100.10990 O และพิกัดด้านใต้ของชายหาดบริเวณล่างสุดของแหลมตะลุมพุก N 08.40727 O/ E1 00.22807
O มี ต ำบลที่ ติ ด กั บ ชายหาดแหลมตะลุ ม พุ ก จำนวน 2 ตำบล คื อ ตำบลแหลมตะลุ ม พุ ก กั บ ตำบลปากพนั งฝั่ ง
ตะวันออก ซึ่งมีห มู่บ้านติดอยู่กับบริเวณชายหาดแหลมตะลุมพุก จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบหมู่ที่ 1 บ้าน
ปลายทรายหมู่ที่ 2 บ้านแหลมตะลุมพุกหมู่ที่ 3 บ้านแหลมตะลุมพุกหมู่ที่ 4 บ้านปลายทราย และหมู่ที่ 6 บ้าน
เนินน้ำหักของตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชชายหาดบริเวณแหลมตะลุมพุกจะทนทานต่อละอองน้ำเค็ม กระแส
ลม แสงแดดและแรงเสียดสีของทรายในช่วงฤดูมรสุม อีกทั้งมีระบบรากที่แข็งแรง ดูดซับสารอาหารได้ดี พืชที่
พบในป่าชายหาดแหลมตะลุมพุกมักเป็นชนิดที่มีอายุยืนยาวหลายปี ได้แก่ สนทะเล มะพร้าว โกงกาง แสมและ
ฝาด รวมไปถึงพืชที่ขึ้นปกคลุมอยู่บริเวณหน้าดิน ส่วนบริเวณทิศตะวันตกของแหลมตะลุมพุก เป็นป่าชายเลน
ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างซับซ้อนและเป็นแหล่งรวมพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ทั้ง
สัตว์บก สัตว์ปีกและสัตว์น้ำตลอดจนเป็นแหล่งผสมพันธุ์สร้างรัง วางไข่ของนกอพยพในส่วนของสัตว์ป่าและ
สัตว์ทะเลพบว่ามีน กที่อาศัย บริเวณป่ าปลายแหลมจำนวน 13ชนิด ได้แก่ นกนางนวลแกลบเล็ ก (Sterna
albifrons) นกอัญชันป่าขาแดง (Rallina fasciata) นกแต้วแล้วธรรมดา (Pitta moluccensis) นกแต้วแล้ว
อกเขีย ว (Pitta sordid) นกนางแอ่ น กิน รั ง (Aerodramus fuciphagus) และนกเขนน้ อ ยคิ้ ว ขาว (Lalage
nigra) นกกาบบั ว (Mycteria leucocephala) นกเหยี่ ย วแดง (Haliastur indus) นกอี ลุ้ ม (Gallicrex
cinerea) นกเขาใหญ่ (Spilopelia chinensis)นกเป็ดคับ แค (Nettapus coromandelianus) นกกระเต็น
หัวดำ (Halcyon pileata) นกกระสานวล (Ardea cinerea)(สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542)
อีกทั้งยังพบว่านกกาบบัวเป็นสัตว์ป่าในบัญชีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) และนกเหยี่ยวแดงกับนกอีลุ้มเป็น
สัตว์ป่าในบัญชีใกล้ถูกคุกคาม (NT) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ตามแนวชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันออกพบ เสือ
ปลา ค่างดำ ชะมดแปลงลายแถบและอีเห็นชนิดต่างๆ และยังพบว่าชะมดแปลงลายแถบเป็นสัตว์ป่าในบัญชีมี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) อีกทั้งยังมีรายงาน (ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 2545) พบความหลากหลายของหอย
เสี ย บ จำนวน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Donax faba, Donaxsemigranosum, Donaxcuneatusและจั ก จั่ น ทะเล
จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด Emerita sp. และชนิด Hippa truncatifronsในส่วนของทากทะเลพบในป่าชาย
เลน ชื่อวิทยาศาสตร์ Aiteng aterหรือ ไอ้เท่งบริเวณที่พบมีลักษณะเป็นดินโคลน ปกคลุมด้วยต้นโกงกาง แสม
ทะเล ตาตุ่มทะเล และปรงทะเล ฯลฯ รวมถึงบริเวณแอ่งที่มีน้ำท่วมขัง และมีการทับถมของใบไม้และไม้ผุ เป็น
เขตที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้น -น้ำลงสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน
เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ พบได้น้อยมากเมื่อเทียบกับทากชนิดอื่นๆ (Dr. C.Swennen 2009)
กิจกรรมการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
บนทรายและฝั่งตัวอยู่ในทราย และเป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน เช่น ข่ายดักปลา คราดหอยเสียบ ประมงกุ้งเคย
ปูม้า เป็นต้น
ข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรบริเวณชายหาด
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ดำเนินการเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่หาดแหลมตะลุมพุกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561จำนวน 1 ครั้ง มีการ
เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทรายการสำรวจพืชทะเลและความลาดชันของหาด (Beach profile)
การเก็บ ตัวอย่ างสั ตว์ทะเลหน้ าดิน การเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน โดยการวางQuadrat ขนาด
50×50 เซนติเมตร ลงบนหาดทรายที่ศึกษาจำนวน 3 สถานี(หัว กลาง ท้ายของชายหาด) โดยแต่ละสถานีเก็บ
ตัวอย่าง3 บริเวณ คือในบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด ระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง และบริเวณน้ำลงต่ำสุด สังเกตรอบๆบริเวณที่
เก็บข้อมูลบันทึกลักษณะของหาดทราย ลักษณะสีและขนาดของเม็ดทรายด้วยสายตา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
บริเวณชายหาดนั้นด้วยจากนั้นบันทึกผลสิ่งที่สังเกต หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างทรายมีพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร ขุด
ทรายลึกลงไป 10 เซนติเมตร และร่อนตัวอย่างทรายด้วยตะแกรงขนาดตา 5 มิลลิเมตร1 มิลลิเมตรและ 0.5
มิ ล ลิ เมตร เก็ บ ตั ว อย่ า งและรั ก ษาสภาพตั ว อย่ า งในฟอร์ ม าลี น 10 เปอร์ เซ็ น ต์ นำตั ว อย่ า งมาศึ ก ษาใน
ห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์
การสำรวจพืชชายหาดทำการสำรวจพันธุ์พืชบริเวณหาดทรายของพื้นที่ศึกษา มีการวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 30x30 เมตร แล้ วใช้ส ายเทปวัดและเข็มทิศเล็ งแนวเป็นมุมฉากและจัดแบ่งแปลงย่อยขนาด 10x10
ตารางเมตร เพื่อเก็บข้อมูลพรรณไม้ได้ง่ายขึ้น บัน ทึก ชนิดและจำนวนของพรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อยและ
เก็บตัวอย่างพรรณไมที่ไมทราบชื่อในรูปตัวอย่างแห้ง เทียบเคียงกับเอกสารอ้างอิง อีกทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ของสังคมพืช เพื่อหาความหนาแน่น ความเด่นของชนิดพันธุ์ในพื้นที่สำรวจ
ความลาดชัน ของหาด (Beach profile)วัดความลาดชัน ใช้คน 2 คน ยืนห่ างกันตามแนวเส้ นตรง
ประมาณ 5 เมตร โดยที่คนแรกยืนอยู่ตอนบนของหาดพรอมกับถือไมวัดเป็นเมตร ตั้งตรง โดยคนแรกจะอ่าน
ความสูงจากสายวัดระดับน้ำ คนที่สองจะยืนถือไมวัดเช่นเดียว พร้อมอ่านความสูงจากสายวัดระดับน้ำพร้อมกัน
หลังจากนั้นคนแรกจะเดินไปยืนจุดถัดไปอีก 5 เมตร โดยเดินเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน และต้องตั้งฉากกับแนว
แผนดิน และวัดระดับใหม่ ทำอย่างไปนี้เรื่อยๆ จนถึงระดับระดับน้ำลงต่ำสุดและหาค่ าความลาดชัน (slope)
ระหว่างจุดต่างๆ หารด้วยความยาวหาดที่วัด จะหาความชันทุกๆ 5 เมตร

ภาพที่ 2 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาดแหลมตะลุมพุก อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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การศึกษาความหลากหลายสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดแหลมตะลุมพุกโดยพบสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่ม
ต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) กลุ่มครัสตาเซียน (Crustacean) อาทิเช่น แอมฟิฟอด
ไอโซฟอด กุ้ง จักจั่นทะเล กลุ่มกลุ่มมอลลัส (Mollusca) อาทิเช่น หอยฝาเดียวกับหอยสองฝา กลุ่มเอคไคโน
เดิร์ม (เหรียญทะเล) และกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminifera) ซึง่ ในบริเวณหาดแหลมตะลุมพุกพบสัตว์ทะเล
หน้าดินมีความชุกชุมเฉลี่ย 4,223 ตัว/ตารางเมตร โดยกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรามีความชุกชุมมากที่สุด พบความ
ชุกชุมเฉลี่ย 4,075 ตัว/ตารางเมตร รองลงมากลุ่มของหอยฝาเดียว พบความชุกชุมเฉลี่ย 56 ตัว/ตารางเมตรใน
ส่วนของจักจั่นทะเลพบเพียง 1 ชนิด คือ Emerita sp.
จากการสำรวจพืชบริเวณชายหาดแหลมตะลุมพุก พบพันธุ์พืชในแนวสำรวจจำนวนทั้งหมด 10 ชนิด
มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 1,456 ต้น/ไร่ ประกอบด้วย ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นฝาด ต้นแสม
ดำ ต้นแสมขาว ต้นสนทะเล ต้นถั่วขาว ต้นถั่วดำ ต้นหูกวาง และต้นคณธิสอทะเล เป็นต้น โดยต้นแสมดำจะมี
ความหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคือ ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นสน และต้นถั่วดำตามลำดับ ส่วนบริเวณนอกแนว
สำรวจยังพบแนวต้นสน ต้นโปร่งแดง โกงกาง แสมขาว หูกวาง ตาตุ่มทะเล เป็นต้น
ความชัน ของหาดแหลมตะลุมพุกที่มีการสำรวจทั้งหมด 4 หาด คือ บริเวณปลายแหลมตะลุ มพุ ก
บริเวณหาดหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าปลายแหลมตะลุมพุก หาดหน้าร้านค้าริมทะเล และหาดแหลมตะลุมพุกส่วน
ต้นพบว่าทั้ง 3หาดมีความชันเล็กน้อยใน ชวงระยะ 10 เมตรแรกจากระดับขอบชายหาด และความชันจะลด
ต่ำลงหลังจากช่วงระยะ 15 เมตรขึ้นไป ส่วนบริเวณหาดแหลมตะลุมพุกส่วนต้น มีความชันมากที่สุดรองลงมา
คือหาดหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าปลายแหลมตะลุมพุก

กราฟที่ 1.กราฟแสดงความลาดชันของหาดแหลมตะลุมพุกอ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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6. สภาพคุณลักษณะและแนวโน้มในอนาคตของพื้นที่
ในปัจจุบันพื้นที่ของแหลมตะลุมพุกมีสภาพเสื่อมโทรมลง เนื่องจากเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดู
มรสุมบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพธรรมชาติ
ของพื้นที่ เช่น การปรับพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสร้างโครงสร้างชายฝั่งทะเล เช่น กำแพงกันคลื่น
เขื่อนคอนกรีต เขื่อนหินทิ้ง (Seawall) รอดักทราย (Groin) เขื่อนกันคลื่น (Offshore Breakwater) ในพื้นที่
ของแหลมตะลุมพุก มีการกัดเซาะอยู่ตลอดแนวชายฝั่งและการศึกษาเปรียบเทียบสถิติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ชายฝั่งแหลมตะลุมพุก โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม พบชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ เป็นบางจุด พื้นที่แหลมตะลุมพุก
บริเวณบ้านปลายทราย มีความยาวของชายฝั่ง 11,700 เมตร พบบริเวณที่มีการกัดเซาะรุนแรง 200 เมตร (กัด
เซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่ทั้งหมด และพบบริเวณที่มีการกัดเซาะปานกลาง 2,900
เมตร คิดเป็นร้อยละ 25 (ระดับอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง 1-5 เมตรต่อปี) จากการเปรียบเทียบข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม พบแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะปานกลางยาวประมาณ 500 เมตร บริเวณปลายสุดแหลมตะลุมพุกทำให้
มีพื้น ที่ เสี ย หายมีทั้งชุมชนชายฝั่ ง บ่ อปลาบ่อกุ้ง สวนมะพร้าว รวมทั้งโครงสร้างตามแนวชายฝั่ ง ทั้ งเขื่อน
คอนกรีต เขื่อนหินทิ้ง รวมทั้งรอดักทรายและเขื่อนกั้นทรายปากคลองต่างๆ จมน้ำทะเลเสียหายเป็นจำนวน
มาก ซึ่งในอนาคตหากไม่ได้รั บ การแก้ไขปั ญ หาการกัดเซาะชายฝั่ งอาจส่ งผลกระทบต่อทรัพ ยากรบริเวณ
ชายหาดได้(ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์. 2550) ส่วนปัญหาการแก่งแย่งทรัพยากรโดยเรืออวนรุนที่มาจากท้องถิ่นอื่นเข้า
มาทำการประมงในบริเวณทะเลชายฝั่งทำให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงแบบพื้นบ้านจับสัตว์น้ำได้ยากขึ้น
และสัตว์น้ำมีจำนวนลดลงส่งผลให้รายได้ของราษฎรลดลงไปด้วย อีกทั้งยังมีการเสื่อมสภาพของระบบนิเวศน์
ในป่าชายเลนและการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนเนื่องจากการบุกรุกเพื่อทำนากุ้ง ลักลอบทิ้งของเสียจากนากุ้ง
ลงในป่าชายเลน และไม่มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะน้ำเสียจากนากุ้ง น้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งหาก
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่ได้รับการบำบัดที่ถูกต้องก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำด้อย
ลงและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์ EBSAs
เกณฑ์ C1 ความเป็นหนึ่งเดียวในโลก (Uniqueness) หรือความหายาก (Rarity)
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นิยาม มีลักษณะพิเศษ หายาก หรือเป็นชนิดพันธุ์ ประชากรหรือสังคมเฉพาะถิ่น และ/หรือถิ่นที่อยู่
อาศัยหรือระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษ หายาก โดเด่น และ/หรือมีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาและสมุทร
ศาสตร์ที่พิเศษและไม่เหมือนใคร
ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่
แหลมตะลุ มพุกมีลั กษณะเป็ น แนวสั นดอนทรายที่โผล่ พ้นน้ ำ มีรูปร่างยาวแคบยื่นยาวจากชายฝั่ ง
ออกไปในทะเลในแนวที่เกือบขนานกับผืนแผ่นดิน โดยจะมีส่วนที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินและยื่นออกไปในทะเลซึ่ง
สันดอนจะงอย เป็นสันดอนที่โผล่พ้นน้ำ มีรูปร่างยาวแคบเหมือนกับแหลมงอก ยื่นยาวจากชายฝั่งออกไปใน
ทะเล มีทิศทางเกือบขนานไปกับแนวชายฝั่ง ส่วนปลายของสันดอนมีรูปร่างโค้งงอเป็นจะงอย
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1. บทคัดย่อ
ชายหาดนาทับมีลักษะเป็นหาดทรายสีขาว ละเอียด มีลำคลองนาทับไหลลงสู่ทะเล มีการสะสมของ
ตะกอนดินและทรายก่อตัวเป็นเกาะเล็กๆ (Coastal Island) หรือแนวสันทรายยาว (Coastal Barrier) เรียกว่า
แนวสันทรายปากคลองนาทับ ปัจจุบันถูกแปรสภาพไปเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทราย ในบริเวณชายหาด
เป็นป่าสันทรายและเป็นป่าพรุตลอดแนวยังมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ชายหาดและสัตว์ทะเล รวมไปถึงนก
ประจำถิ่นอีกหลายชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะประกอบไปด้วยสัตว์ ทะเลหน้าดิน กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete)
กลุ่มครัสตาเซียน (Crustacean) เช่น แอมฟิฟอด ไอโซฟอด กุ้ง จักจั่นทะเลพบ 2 ชนิด ได้แก่ Emerita sp.
กับ Hippatruncatifrons กลุ่มมอลลัส (Mollusca) และกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminifera)รวมไปถึงพืช
ชายหาดพบทั้งหมด 28 ชนิ ด มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 2,885 ต้น/ไร่ เช่น ต้นสนทะเล สำมะหง่า คนทีสอ
ทะเล มะเค็ด น้ ำใจไคร่ กกชายหาด นอกจากนี้มีห ญ้ าทะเลในคลองนาทับ จำนวน 2 ชนิด หญ้ าเงาแคระ
(Halophila beccarii) กั บ หญ้ า กุ ย ช่ า ยเข็ ม (Halodule pinifolia) ในปั จ จุ บั น นี้ ช ายหาดนาทั บ ได้ รั บ
ผลกระทบจากขยะทะเลและการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและสัตว์
ทะเลในแนวชายฝั่ง ด้วยลักษณะของพื้นที่ชายหาดนาทับที่ มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและมีลักษณะ
ชายหาดเป็นสันทราย จึงให้ชายหาดนาทับอยู่ในเกณฑ์แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์/ความเปราะบาง/ความอ่อนไหว/
ฟื้นคืนตัวช้า ตามเกณฑ์ EBSAs
2. บทนำ
หาดนาทับมีความยาวหาด 4.16 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นสันทราย หาดทรายสีขาว ละเอียด โดยสัน
ทรายนั้นเกิดขึ้นจากแหล่งทรายที่มาทับถมตามแนวชายฝั่งและขนานกันไปกับทะเล ซึ่งในการเกิดขึ้ นของสัน
ทราย เม็ดทรายต้องมีขนาดพอเหมาะ ให้ลมสามารถพัดพาขึ้นไปกองสูงขึ้นไปได้ การเคลื่อนที่ของเม็ดทราย
แบบที่จ ะทำให้เกิดสันทรายสู งและเป็ นแนว (sand bar) ที่ค่อนข้างมีระเบียบได้นั้น ต้องเป็นไปในลักษณะ
กระโดด (saltation) ของทรายจากแรงลม พัดทรายให้กระโดดไปในทิศทางแนวเดียวกัน ชายหาดที่จะเหมาะ
กับการเกิดสันทรายสูงได้ ต้องกว้างพอที่เมื่อน้ำลงแล้ว ทรายจะแห้งให้ลมพัดทรายขึ้นไปได้ ในฤดูแล้งน้ำทะเล
ลดลงไปจนหาดกว้าง และฤดูนี้ที่คลื่นดิ่งจะพัดสันดอนทรายใต้ทะเล ที่เมื่อฤดูมรสุมน้ำทะเลกัดเซาะทราย
ชายฝั่ง ลงไปกองในทะเลให้กลับมาไว้บนฝั่ง ปล่อยให้แห้งแล้วลมก็พัดขึ้นไปเป็นสันทรายลูกอ่อน (Embryo
dune) อยู่ด้านหน้า ซ่อมแซมสันทรายเดิมจนถึงฤดูมรสุมครั้งต่อไป คลื่นใหญ่ก็ซัดทรายกลับลงไป เป็นสันดอน
ทรายใต้ทะเลอีกครั้ง สันดอนทรายใต้ทะเลนี้มีประโยชน์ ที่จะช่วยลดความรุ นแรงของคลื่นด้วย เมื่อเกิดสัน
ทรายแรกแล้ว ลมพัดเม็ดทรายให้ปลิวต่อและตกไปข้างหลังไปเรื่อยๆ ทำให้กองสันทรายแรกค่อยๆเคลื่อนลึก
เข้ า ไปๆ ทรายใหม่ ข้ า งหน้ าก็ ถู ก พั ด มากองใหม่ ข้ า งหน้ า เป็ น สั น ทรายหน้ า (Front dune) ลู ก ใหม่ และ
ขบวนการนี้ดำเนินต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเกือบตลอดแนวพื้นที่ชายหาดมีป่าสันทรายชายหาด นับเป็นแหล่ง
รวมความหลากหลายของทรัพยากรหลายชนิด เช่น พันธุ์ไม้ มอส เฟิร์น กาฝาก และมีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาด
3. ที่ตั้ง ชายหาดนาทับ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศเหนือ
ติดกับ ตำบลทุ่งหวัง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้
ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ อ่าวไทย
ติดกับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

4. พิกัดทางภูมิศาสตร์
ขอบเขตชายหาดนาทับ N 07.07169o E 100.69837o
N 07.03985o E 100.71832o

ภาพที่ 1. ภูมิประเทศของชายหาดนาทับ อ.จะนะ จ. สงขลา
5. คุณลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ ชายหาดนาทับ มีลักษณะเป็นสันทราย ซึ่งสัน ทรายจะเกิดขึ้นจากแหล่งทราย
ที่มาทับ ถมตามแนวชายฝั่ งและขนานกัน ไปกับทะเล ซึ่งในการเกิดขึ้นของสั นทราย เม็ดทรายต้องมีขนาด
พอเหมาะ ให้ลมสามารถพัดพาขึ้นไปกองสูงขึ้นไปได้ การเคลื่อนที่ของเม็ดทรายแบบที่จะทำให้เกิดสันทรายสูง
และเป็นแนว (sand bar) ที่ค่อนข้างมีระเบียบได้นั้น ต้องเป็นไปในลักษณะกระโดด (saltation) ของทรายจาก
แรงลม พัดทรายให้ไปในทิศทางแนวเดียวกัน โดยอาศัยความเร็วลมที่พอเหมาะประมาณ 15-45 ไมล์/ชั่วโมง
จากการพัดพาทรายของลมทำให้เม็ดทรายที่อยู่ด้านหน้าถูกพัดปลิวข้ามสันไปตกด้านที่อับลม ทำให้สันทราย
กร่อนจากด้านหน้าไปโตทางด้านหลังและเคลื่อนที่ถอยห่างฝั่งไปเรื่อยๆ จนถึงระยะหนึ่ง สันทรายลูกใหม่จะ
เกิดขึ้นทดแทน นอกจากนี้เมื่อฤดูมรสุมน้ำทะเลกัดเซาะทรายชายฝั่งลงไปในทะเล แล้วซัดทรายกลับมาไว้บน
ฝั่งอีกครั้ง ปล่อยให้ทรายแห้ง ลมก็พัดขึ้นไปเป็นสันทรายลู กอ่อน (Embryo dune) อยู่ด้านหน้า ซ่อมแซมสัน
ทรายเดิมจนถึงฤดูมรสุมครั้งต่อไป (รัชนี บุญโสภณ. 2548)
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จากการสำรวจลักษณะทางกายภาพของหาดนาทับพบว่าหาดนาทับมีความยาวของชายหาด 4.16
กิโลเมตร มีความกว้างของชายหาดอยู่ในช่วง 35-40 เมตร ทรายมีสีขาว เป็นทรายละเอียดปนทรายหยาบ แต่
ในบางบริเวณเป็นทรายหยาบผสมเศษเปลือกหอย โดยมีพิกัดด้านเหนือสุดของชายหาดนาทับ N 07.07169 O /
E 100.69837 O และพิกัดด้านใต้ของชายหาดนาทับ N 07.03985 O/ E 100.71832 Oมีหมู่บ้านที่ติดกับชายหาด
จำนวน 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง และหมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ต.นาทับ เช่นเดียวกัน
ลักษณะภูมิอากาศ หาดนาทับตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอยู่ 2 ฤดู คือฤดูร้อนกับฤดู
ฝน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 2. การกำเนิดสันทรายชายฝั่ง (Coastal sand dune) โดยกระบวนการพัดของลม
(อ้างอิงจาก: รัชนี บุญโสภณ. 2548. ป่าสันทรายชายหาดแห่งสงขลา)
ประชาคมสิ่งมีชีวิต พืชชายหาดบริเวณหาดนาทับ มีความทนต่อละอองน้ำเค็ม ลม แสงแดด และแรง
เสียดสีของทราย ได้เป็นอย่างดี ทำให้บางบริเวณของชายหาดมีการแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่ม
พื้นที่ป่ าชายหาดเพิ่มมากขึ้นด้วย พืชที่พบในป่าชายหาดมักเป็นชนิดแพร่พันธุ์เร็ว และเจริญงอกงามได้ทุ ก
ฤดูกาล ได้แก่ กล้วยไม้ เฟิร์น กาฝาก ไปจนถึงไม้ยืนต้นชนิดต่าง อาทิเช่น สนทะเล กกชายหาด เตยทะเล
โคลงเคลง เสม็ดขาว แพงพวย เฟิร์นยายแพรก เฟิร์นเกล็ดนาคราช หญ้าลอยลม อีกทั้งมีหญ้าทะเลในคลองนา
ทับ จำนวน 2 ชนิด คือหญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) กับหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) ใน
ส่วนของสัตว์ทะเล พบว่าในระบบนิเวศชายหาดนาทับ มีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในบริเวณนี้มีกุ้ง
เคย (Acetes spp.) ให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ทำการประมงได้ตลอดฤดูกาล ซึ่งกุ้งเคยนั้นเป็นสัตว์น้ำที่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิ เวศสูงมากหากมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม้เพียงเล็กน้อยก็
ตาม รวมไปถึงแหล่งทำประมงปูม้า และกุ้งแชบ๊วย สำหรับหอยเสียบและจักจั่นทะเลจากการายงานของศักดิ์
อนันต์ ปลาทองและจินตนา ปลาทอง พบความหลากหลายของหอยเสียบจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Donax faba,
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Donax semigranosum, Donaxcuneatus และจักจั่นทะเลจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด Emerita sp. และ
ชนิด Hippa truncatifrons
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆที่
อาศัยอยู่บริเวณชายหาด เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนทรายและฝั่งตัวอยู่ในทราย และเป็นแหล่ง
ประมงพื้นบ้าน เช่น ข่ายดักปลา ตกเบ็ดปลาหน้าหาด คราดหอยเสียบ ประมงเคย ปูม้าและกุ้งแชบ๊วย เป็นต้น

ข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรบริเวณชายหาด
ดำเนิ น การเก็บ ตัว อย่ างบริเวณพื้ น ที่ห าดนาทับ ในเดือนเมษายน 2561 จำนวน 1 ครั้ง มีการเก็ บ
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทราย การสำรวจพืชทะเล และความลาดชันของหาด (Beach profile)
การเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน การเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน โดยการวางQuadrat ขนาด
50×50 เซนติเมตร ลงบนหาดทรายที่ศึกษาจำนวน 3 สถานี (หัว กลาง ท้ายของชายหาด) โดยแต่ละสถานีเก็บ
ตัวอย่าง 3 บริเวณ คือในบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด ระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง และบริเวณน้ำลงต่ำสุด สังเกตรอบๆบริเวณ
ที่เก็บข้อมูลบันทึกลักษณะของหาดทราย ลักษณะสีและขนาดของเม็ดทรายด้วยสายตา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่บริเวณชายหาดนั้นด้วยจากนั้นบันทึกผลสิ่งที่สังเกต หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างทรายมีพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร
ขุดทรายลึกลงไป 10 เซนติเมตร และร่อนตัวอย่างทรายด้วยตะแกรงขนาดตา 5 มิลลิเมตร 1 มิลลิเมตรและ
0.5 มิล ลิ เมตร เก็บ ตัว อย่างและรักษาสภาพตัว อย่างในฟอร์มาลี น 10 เปอร์เซ็นต์ นำตัว อย่างมาศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์
การสำรวจพืชชายหาดทำการสำรวจพันธุ์พืชบริเวณหาดทรายของพื้นที่ศึกษา มีการวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 30x30 เมตร แล้วใช้สายเทปวัดและเข็มทิศเล็งแนวเป็นมุมฉาก และจัดแบ่งแปลงย่ อยขนาด 10x10
ตารางเมตร เพื่อเก็บข้อมูลพรรณไม้ได้ง่ายขึ้น บัน ทึก ชนิดและจำนวนของพรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และ
เก็บตัวอย่างพรรณไมที่ไมทราบชื่อในรูปตัวอย่างแห้ง เทียบเคียงกับเอกสารอ้างอิง อีกทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ของสังคมพืช เพื่อหาความหนาแน่น ความเด่นของชนิดพันธุ์ในพื้นที่สำรวจ
ความลาดชันของหาด (Beach profile) วัดความลาดชัน ใช้คน 2 คน ยืนห่ างกันตามแนวเส้นตรง
ประมาณ 5 เมตร โดยที่คนแรกยืนอยู่ตอนบนของหาดพรอมกับถือ ไมวัดเป็นเมตร ตั้งตรง โดยคนแรกจะอ่าน
ความสูงจากสายวัดระดับน้ำ คนที่สองจะยืนถือไมวัดเช่นเดียว พร้อมอ่านความสูงจากสายวัดระดับน้ำพร้อมกัน
หลังจากนั้น คนแรกจะเดินไปยืนจุดถัดไปอีก 5 เมตร โดยเดินเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน และต้องตั้งฉากกับแนว
แผนดิน และวัดระดับใหม่ ทำอย่างไปนี้เรื่อยๆ จนถึงระดับระดับน้ำลงต่ำสุดและหาค่ าความลาดชัน (slope)
ระหว่างจุดต่างๆ หารด้วยความยาวหาดที่วัด จะหาความชันทุกๆ 5 เมตร
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ภาพที่ 3 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาดนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
จากการศึกษาความหลากหลายสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดนาทับ โดยพบสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่ม
ต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) กลุ่มครัสตาเซียน (Crustacean) อาทิเช่น แอมฟิฟอด
ไอโซฟอด กุ้ง จักจั่นทะเล กลุ่มกลุ่มมอลลัส (Mollusca) อาทิเช่น หอยฝาเดียวกับหอยสองฝา และกลุ่มฟอ
แรมมินิเฟอรา (Foraminifera) ซึ่งในบริเวณหาดนาทับพบสัตว์ทะเลหน้าดินมีความชุกชุมเฉลี่ ย 12,679 ตัว/
ตารางเมตร โดยกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรามีความชุกชุมมากที่สุด พบความชุกชุมเฉลี่ย 12,455 ตัว/ตารางเมตร
รองลงมากลุ่มของหอยฝาเดียว พบความชุกชุมเฉลี่ย 100 ตัว/ตารางเมตร ในส่วนของจักจั่นทะเลพบ 2 ชนิด
ได้แก่ Emerita sp. กับ Hippatruncatifrons
จากการสำรวจพืช บริเวณชายหาดนาทับ พบพันธุ์พืชในแนวสำรวจจำนวนทั้งหมด 28 ชนิด มีความ
หนาแน่นรวมเท่ากับ 2,885 ต้น/ไร่ ประกอบด้วย ต้นสนทะเล สำมะหง่า คนธิสอทะเล มะเค็ด น้ำใจไคร่ กก
ชายหาด กระถินณรงค์ กระถินเทพา หลุมพอทะเล รสสุคนธ์ หว้า เตยทะเล เลียบ โคลงเคลง เสม็ดขาว มิกกี้
เมาส์ มะม่วงหิมพานต์ โท๊ะ ผกากรองดอกแดง กระทกรก รักทะเลดอกขาว รักทะเลดอกม่วง หญ้าลอยลม ปอ
ทะเล ผักบุ้งทะเลดอกม่วง เสม็ดชุน กระบองเพชร และแพงพวยดอกชมพู โดยพรรณพืชที่มีความหนาแน่นมาก
ที่สุด คือ มะเค็ด มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 1,536 ต้น/ไร่
ความชัน ของหาดนาทับ พบว่าทั้ง 3 จุดที่มีการสำรวจความลาดชัน พบว่าหาดนาทับมีความชัน
ในช่วงระยะ 5-15 เมตรแรกจากระดับขอบชายหาด และความชันจะลดต่ำลงหลังจากช่วงระยะ 20 เมตรขึ้นไป
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กราฟที่ 1.กราฟแสดงความลาดชันของหาดนาทับ

6. สภาพคุณลักษณะและแนวโน้มในอนาคตของพื้นที่
ในปัจจุบันพื้นที่ของหาดนาทับมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุม
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพธรรมชาติของ
พื้นที่ เช่น การสร้างโครงสร้างชายฝั่งทะเล เช่น คันดักทราย (Jetty) เขื่อนกันคลื่น (Offshore Breakwater)
ในพื้นที่ของชายหาดนาทับมีการกัดเซาะชายฝั่งด้านเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองนาทับ การ
สร้างเขื่อนกันทรายที่ปากคลองนาทับ เพื่อป้องกันการทับถมของตะกอนทรายบริเวณปากแม่น้ำ เขื่อนดังกล่า ว
ได้ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะเป็นทางยาวส่งผลกระทบต่อถนนเลียบชายฝั่งไปนาทับขาดเสียหายไม่สามารถใช้
สัญจร อีกทั้งชุมชนบ้านปึก และสาธารณูปโภคบนฝั่ง เช่น เสา ไฟฟ้า และถนน ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงเกิด
ความเสียหายลุกลามไปและการ แก้ปั ญหาโดยใช้โครงสร้างต่างๆทำให้การพังทลายลุกลามถึงอำเภอเมือง
สงขลา (ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์. 2550. และเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด. 2556)
7. ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์ EBSAs
เกณฑ์ C4Sensitivity or slow recovery: แนวโน้มใกล้ศูนย์พันธุ์/ความเปราะบาง/ความอ่อนไหว/
ฟื้นคืนตัวช้า
นิยาม พื้นที่ที่มีถิ่นอาศัย Biotopes หรือชนิดพันธุ์ที่มีความเปาระบาง (เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของ
มนุษย์หรือภัยธรรมชาติได้ง่าย) หรือฟื้นคืนตัวช้า ในสัดส่วนที่สูง
ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่
ด้ว ยความหลากหลายของทรั พ ยากรบริเวณหาดนาทั บ ทั้ งสั ตว์ท ะเลและพรรณพื ช ที่ มี อ ย่างอุ ด ม
สมบู รณ์ และลักษณะของชายหาดที่เป็ นสันทราย จึงจัดให้ ชายหาดนาทับอยู่ในเกณฑ์ C4 (Sensitivity or
slow recovery) แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์/ความเปราะบาง/ความอ่อนไว/ฟื้นคืนตัวช้า ตามเกณฑ์ EBSAs
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รูปที่ 9 .การกัดเซาะชายหาดนาทับอย่างรุนแรง
(อ้างอิงจาก : เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด. 2556)

รูปที่ 10 .การกัดเซาะสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งหาดนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
(อ้างอิงจาก : เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด. 2556)
พื้นที่ทางทะเลที่มีความสำคัญด้านระบบนิเวศหรือทางชีวภาพ
ชายหาดสวนกง – ตลิ่งชันอ.จะนะ จ.สงขลา
1. บทคัดย่อ
แนวชายหาดบ้านสวนกง - ตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสันทรายเก่าแก่เกิดจากการทับถม
กันเป็นระยะเวลานาน มีชื่อว่าป่าสันทรายชายหาดแห่งสงขลา (Songkhla Coastal Sand DuneForest) เป็น
แหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ มีเฟิร์นซิสเซีย ซึ่งเป็นเฟิร์นโบราณที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังพบพันธุ์ไม้ชายหาดดั้งเดิมหลายชนิด สัตว์ป่า รวมถึงนกอพยพและนกประจำถิ่นนานาชนิด ซึ่ง
สิ่ ง มี ชี วิ ต ประกอบไปด้ ว ย สั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ น กลุ่ ม กลุ่ ม ไส้ เดื อ นทะเล (Polychaete) กลุ่ ม ครั ส ตาเซี ย น
(Crustacean) เช่ น แอ ม ฟิ ฟ อ ด ไอ โซ ฟ อ ด กุ้ ง จั กจั่ น ท ะเล พ บ 2 ช นิ ด ได้ แ ก่ Emerita sp. กั บ
Hippatruncatifronsกลุ่มมอลลัส (Mollusca) และกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminifera)ส่วนพืชชายหาด
พบจำนวนทั้งหมด 28 ชนิด มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 2,885 ต้น/ไร่ ประกอบด้วย ต้นสนทะเล สำมะหง่า
คนธิสอทะเลมะเค็ดน้ำใจไคร่กกชายหาดกระถินณรงค์กระถินเทพาหลุมพอทะเลรสสุคนธ์หว้าเตยทะเลเลียบ
โคลงเคลงเป็ น ต้น โดยต้น มะเค็ดมีความหนาแน่น มากที่สุ ด ในปัจจุบันบริเวณนี้ห าดสวนกง-ตลิ่ งชันได้ รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวประมง เนื่องจากพื้นที่ในการพักผ่อนและจอด
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เรือลดลง นอกจากนี้ในอนาคตรัฐบาลและกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีจะผลักดันการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก
จากชายฝั่งทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทย และเป็นพื้นที่รองรับแนวเส้นทางในการพัฒนาระบบรางรถไฟเพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทย ด้วยลักษณะของพื้นที่ชายหาดสวนกง-ตลิ่งชันที่มีความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตและมีลักษณะชายหาดที่เป็นแนวสันทราย จึงให้ชายหาดสวนกง-ตลิ่งชันอยู่ในเกณฑ์
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์/ความเปราะบาง/ความอ่อนไว/ฟื้นคืนตัวช้า ตามเกณฑ์ EBSAs
2.บทนำ
ชายหาดสวนกง - ตลิ่งชัน เป็นแนวชายฝั่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีหาดทรายสีขาว ละเอียด เกิดจาก
การทับถมกันของทรายเม็ดเล็กๆ จากการพัดพาของลมทะเลเป็นเวลายาวนาน พื้นทรายมีการยกตัวกลายเป็น
สันทรายที่สูงขึ้นมาเป็นสันชัดเจนในช่วงด้านหน้าทะเล และค่อยๆ ราบลงเมื่อลึกเข้าไปในแผ่นดิน ระหว่างเนิน
ทรายเป็นลำราง (Trough) ซึ่งบางลำรางมีทางออกสู่ทะเล จึงมีสภาพเป็นน้ำกร่อย ส่วนที่ไม่มีทางออกบางแห่ง
มีน้ำจืดขังตลอดปี บางแห่งกว้างใหญ่เป็นพรุ เป็นแหล่งอาศัยแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิดเป็นภูมินิเวศอัน
เกื้อหนุนให้ผืนดินเก็บซับน้ำฝนได้ดีกว่าพื้นที่ราบเรียบ น้ำที่ซึมผ่านลงไปใต้ดินจำนวนมาก จะเป็นผนังน้ำช่วย
กั้นยันน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในแหล่งน้ำใต้ดินริมฝั่ง เกือบตลอดแนวพื้นที่ชายหาดมีป่ าสันทรายชายหาด ซึ่งได้
ชื่อว่าป่ าสัน ทรายชายหาดแห่งสงขลา (Songkhla Coastal Sand DuneForest) ได้แก่ ป่าสั นทรายชายหาด
และป่าพรุบริเวณบ้านสวนกง ต. นาทับและบ้านในไร่ ต.ตลิ่งชัน ผืนป่าสันทรายชายหาดแห่งนี้นับเป็นแหล่งรวม
ความหลากหลายของทรัพยากรนานาชนิด เช่น พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ เฟิร์นชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเฟิร์นซิสเซีย หรือ
ตาลทราย ซึ่งเป็นเฟิร์นโบราณที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ได้พบอีกครั้งในป่าบ้านในไร่ (ตลิ่งชัน) ซึ่งสันนิษฐานว่า
เป็นแหล่งสุดท้ายของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่านานาชนิด นกอพยพและนกประจำถิ่นมากกว่า 70 ชนิด
ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงชายฝั่งเป็นหลัก ทรัพยากรประมงที่สำคัญได้แก่ ปลาทู
ปลาทราย ปลาสองซี่ ปลาจ้องม้อง ปลาแดง กุ้งหางแข็ง ปูม้า และหอยแมลงภู่ เป็นต้น ต่อเดือนคิดเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจหลายล้านบาท และยังมีการทำการเกษตร เช่น ปลูกแตงโม ทำสวนมะพร้าว ปลูกผัก เลี้ยงแพะ
เลี้ยงวัว และเลี้ยงไก่ เป็นต้น
3. ที่ตั้ง ชายหาดสวนกง - ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ในเขตตำบลนาทับและตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
- ทิศเหนือ
จดตำบลทุ่งหวัง ตำบลเกาะแต้ว อ . เมื อ งส งข ล า จ .
สงขลา
- ทิศใต้
จดตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะ จ. สงขลา
- ทิศตะวันออก
จดทะเลอ่าวไทย
- ทิศตะวันตก
จดตำบลจะโหนง อ.จะนะ จ. สงขลา
4. พิกัดทางภูมิศาสตร์
ขอบเขตของชายหาดสวนกง – ตลิ่งชัน
N 07.01962o E 100.73419o
N 06.97473o E 100.77771o
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ภาพที่ 1. ลักษณะภูมิประเทศของชายหาดสวนกง-ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
5. คุณลักษณะของพื้นที่
ลักษณะทางกายภาพ ชายหาดบ้านสวนกง - ตลิ่งชัน เป็นสันทรายเก่าแก่ ที่เกิดจากกระบวนการที่
อาศัยปัจจัยและเงื่อนไขหลายประการ ได้แก่ มีแหล่งทรายที่จะถูกพัดมาพอกพูนปริมาณมากกว่าหลายเท่า ซึ่ง
ภูมิประเทศที่เหมาะสมเป็นชายหาดกว้าง อยู่ไม่ไกลจากปากแม่น้ำ เม็ดทรายต้องมีขนาดพอเหมาะกล่าวคือ
ประมาณ ๐.๑ – ๒.๐ ม.ม. เพื่อให้ล มสามารถพัดพาให้ กองสู งขึ้นไปได้ โดยอาศัยความเร็ว ลมที่พอเหมาะ
ประมาณ ๑๕-๔๕ ไมล์/ชั่วโมง โดยที่แรกเริ่มจะต้องมีขยะทะเลจำพวกที่เป็นซากพืชซากสัตว์ ใต้ทะเลที่คลื่นซัด
มากองตามแนวบนสุดของน้ำขึ้น ขยะเหล่านี้เป็นกับดักแรกที่จะดักจับทรายที่ถูกพัดตกลงมา ในขณะเดียวกันก็
กลาย เป็นปุ๋ย ให้พืชจำพวกหญ้าชายทะเลงอกงาม ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะช่วยตรึงทรายเอาไว้อีกทีหนึ่ง พืชที่ขึ้นอยู่
ที่มีอายุยืนหลายปีจะช่วยตรึงทรายให้สันทรายสูงได้มาก ๒ เมตรจากการพัดพาทรายของลมทำให้เม็ดทรายที่
อยู่ด้านหน้าถูกพัดปลิวข้ามสันไปตกด้านที่อับลมทำให้สันทรายกร่อนจากด้านหน้าไปโตด้านหลัง และเคลื่อนที่
ถอยห่างฝั่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระยะหนึ่ง สันทรายลูกอ่อนแนวใหม่จะเกิดขึ้นทดแทนทำให้เกิดการขยับของสัน
ทรายชายหาดซึ่งใช้เวลาเป็นร้อยๆ หรือเป็นพันปี
จากการสำรวจลักษณะทางกายภาพของหาดสวนกง-ตลิ่งชันพบว่า มีความยาวของชายหาด 6.95
กิโลเมตร มีความกว้างของชายหาดอยู่ในช่วง 35-40 เมตร ทรายมีสีขาว เป็นทรายละเอียด โดยมีพิกัดด้าน
เหนื อสุ ด ของชายหาดสวนกง-ตลิ่ งชัน N 07.01962o E 100.73419o และพิ กัด ด้านใต้ของชายหาดบริเวณ
ล่างสุดของหาดสวนกง-ตลิ่งชัน N 06.97473o E 100.77771Oมีหมู่บ้านที่ติดกับชายหาดจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ
หมู่ ที่ 11 บ้ านสวนกง ต.นาทั บ , หมู่ ที่ 2 บ้ านตลิ่ งชัน , หมู่ ที่ 7 บ้ านในไร่ และหมู่ที่ 8 บ้ านวังงู ต.ตลิ่ งชั น
เช่นเดียวกัน
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชชายหาดของป่าสันทรายชายหาดแห่งสงขลา (Songkhla Coastal
Sand DuneForest) บริเวณบ้านสวนกง ต. นาทับและบ้านในไร่ ต.ตลิ่งชัน ทนต่อละอองน้ำเค็ม ลม แสงแดด
และแรงเสียดสีของเม็ดทราย ใบมีผิวมันและเป็นขน มีระบบรากที่หาอาหารได้ดี มีรากยาวลึก และเหง้าที่แผ่
ออกไปข้างๆ ทำให้สันทรายขยายพื้นที่กว้างออกไปในแนวขวาง ด้วย พืชที่พบในป่าสันทรายชายหาดมักเป็น
ชนิดแพร่พันธุ์เร็วทันกับการทับถมของทราย และงอกงามได้ทุกฤดูกาลและมัก เป็นชนิดที่มีอายุยืนยาวเป็นปีๆ
ได้แก่ เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ กล้วยไม้ เฟิร์นชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเฟิร์นซิสเซีย หรือ ตาลทราย ซึ่ งเป็นเฟิร์นโบราณที่
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เคยคิดกันว่าสู ญพั นธุ์ไปแล้ ว แต่ได้พบอีกครั้งในป่าบ้านในไร่ (ตลิ่ งชัน) ซึ่งสั นนิษฐานว่าเป็นแหล่ งสุ ดท้ ายของ
ประเทศไทย ในส่วนของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเล พบมีนกอพยพและนกประจำถิ่นมากกว่า 70 ชนิด โดยเฉพาะนกเขา
ใหญ่ และนกเขาชวามี อาศั ยอยู่ เป็ น จำนวน(จากรายงานวี ร ะศั ก ดิ์ จั น ทร์ ส่ ง แสง. 2546) พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ ำ ที่
หลากหลาย และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจรวม 144 ชนิด มีสัตว์ที่ยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ คือ
โลมา เต่า และสัตว์อื่นๆกว่า 38 ชนิดนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทำประมงเคย (Acetes spp.) ที่สำคัญ ซึ่งเป็น
สิ่งชี้ชัดว่าระบบนิเวศบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะ “เคย” เป็นสัตว์น้ำที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ระบบนิเวศสูงมากหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในทางลบแม้เพียงเล็กน้อยรวมถึงแหล่งทำประมงปู
ม้า (Portunus spp.)สำหรับ หอยเสียบและจักจั่นทะเลมีการรายงานของศักดิ์อนันต์ ปลาทองและจินตนา
ปลาทองพบความหลากหลายของหอยเสียบจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Donax faba, D. semigranosum, D.
cuneatusและจักจั่นทะเล 2 ชนิดได้แก่ Hippa truncatifronsจำนวน37 ตัว) กับ Emerita sp. (420 ตัว)
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งประมงพื้นบ้าน ได้แก่
ข่ายดักปลา คราดหอยเสียบ ประมงเคย และวางอวนปูม้า เป็นต้น
ข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรบริเวณชายหาด
ดำเนินการเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่หาดสวนกง-ตลิ่งชันในเดือนเมษายน2561จำนวน 1 ครั้ง มีการ
เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทรายการสำรวจพืชทะเลและความลาดชันของหาด (Beach profile)
การเก็บ ตัวอย่ างสั ตว์ทะเลหน้ าดิน การเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน โดยการวางQuadrat ขนาด
50×50 เซนติเมตร ลงบนหาดทรายที่ศึกษาจำนวน 3 สถานี(หัว กลาง ท้ายของชายหาด) โดยแต่ละสถานีเก็บ
ตัวอย่าง3 บริเวณ คือในบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด ระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง และบริเวณน้ำลงต่ำสุด สังเกตรอบๆบริเวณที่
เก็บข้อมูลบันทึกลักษณะของหาดทราย ลักษณะสี และขนาดของเม็ดทรายด้วยสายตา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
บริเวณชายหาดนั้นด้วยจากนั้นบันทึกผลสิ่งที่สังเกต หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างทรายมีพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร ขุด
ทรายลึกลงไป 10 เซนติเมตร และร่อนตัวอย่างทรายด้วยตะแกรงขนาดตา 5 มิลลิเมตร1 มิลลิเมตรและ0.5
มิ ล ลิ เมตร เก็ บ ตั ว อย่ า งและรั ก ษาสภาพตั ว อย่ า งในฟอร์ ม าลี น 10 เปอร์ เซ็ น ต์ นำตั ว อย่ า งมาศึ ก ษาใน
ห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์
การสำรวจพืชชายหาดทำการสำรวจพันธุ์พืชบริเวณหาดทรายของพื้นที่ศึกษา มีการวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 30x30 เมตร แล้ วใช้ส ายเทปวัดและเข็มทิศเล็ งแนวเป็นมุ มฉากและจัดแบ่งแปลงย่อยขนาด 10x10
ตารางเมตร เพื่อเก็บข้อมูลพรรณไม้ได้ง่ายขึ้น บัน ทึก ชนิดและจำนวนของพรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อยและ
เก็บตัวอย่างพรรณไมที่ไมทราบชื่อในรูปตัวอย่างแห้ง เทียบเคียงกับเอกสารอ้างอิง อีกทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ของสังคมพืช เพื่อหาความหนาแน่น ความเด่นของชนิดพันธุ์ในพื้นที่สำรวจ
ความลาดชัน ของหาด (Beach profile)วัดความลาดชัน ใช้คน 2 คน ยืนห่ างกันตามแนวเส้ นตรง
ประมาณ 5 เมตร โดยที่คนแรกยืนอยู่ตอนบนของหาดพรอมกับถือไมวัดเป็นเมตร ตั้งตรง โดยคนแรกจะอ่าน
ความสูงจากสายวัดระดับน้ำ คนที่สองจะยืนถือไมวัดเช่นเดียว พร้อมอ่านความสูงจากสายวัดระดับน้ำพร้อมกัน
หลังจากนั้นคนแรกจะเดินไปยืนจุดถัดไปอีก 5 เมตร โดยเดินเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน และต้องตั้งฉากกับแนว
แผนดิน และวัดระดับใหม่ ทำอย่างไปนี้เรื่อยๆ จนถึงระดับระดับน้ำลงต่ำสุดและหาค่ าความลาดชัน (slope)
ระหว่างจุดต่างๆ หารด้วยความยาวหาดที่วัด จะหาความชันทุกๆ 5 เมตร
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ภาพที่ 2 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาดสวนกง-ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
การศึกษาความหลากหลายสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดสวนกง-ตลิ่งชัน โดยพบสัตว์ทะเลหน้าดิน
กลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) กลุ่มครัสตาเซียน (Crustacean) อาทิเช่น แอมฟิ
ฟอด ไอโซฟอด กุ้ง จักจั่นทะเล กลุ่มมอลลัส (Mollusca) อาทิเช่น หอยฝาเดียวกับหอยสองฝา และกลุ่มฟอ
แรมมินิ เฟอรา (Foraminifera) ซึ่งในบริ เวณหาดสวนกง-ตลิ่ งชัน พบสั ตว์ทะเลหน้าดินมีความชุกชุมเฉลี่ ย
2,230ตัว/ตารางเมตร โดยกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรามีความชุกชุมมากที่สุด พบความชุกชุมเฉลี่ย 2,148 ตัว/ตาราง
เมตร รองลงมากลุ่มของจักจั่นทะเล พบความชุกชุมเฉลี่ ย 37 ตัว/ตารางเมตร ในส่วนของจักจั่นทะเลพบ 2
ชนิด ได้แก่ Emerita sp. กับ Hippatruncatifrons
จากการสำรวจพืชบริเวณชายหาดสวนกง-ตลิ่งชัน พบพันธุ์พืชในแนวสำรวจ จำนวนทั้งหมด 38 ชนิด
มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 1,732 ต้น/ไร่ ประกอบด้วย กกชายหาดหญ้าลอยลมผักบุ้งทะเลกำชำเตยทะเลสน
ทะเลโคลงเคลงน้ ำใจไคร่ตาเป็ ดตาไก่โท๊ะมิกกี้เมาส์ห ว้าเกล็ ดนาคราชเอื้องม้าวิ่งเฟิร์นยายแพรกนางขี้ไหล
ขี้หนอนโปร่งฟ้าม้าวรามอิฐนางเหล้าเคียดมะม่วงหิมพานต์กระถินณรงค์กระถินเทพาก้างปลาเสม็ดชุนกระบอก
เพชรยอเถื่อนรสสุคนธ์แพงพวยดอกขาวแพงพวยดอกม่วงตีนเป็ดหีบไม้งามกะพ้อโอนและตะขรบ โดยพรรณ
พืชที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ ต้นสนทะเล มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 117 ต้น/ไร่
ความชันของหาดสวนกง-ตลิ่งชันพบว่าทั้ง 6จุดที่มีการสำรวจความลาดชัน พบว่าหาดสวนกง-ตลิ่ง
ชัน มีความชัน ในช่วงระยะ 5-10เมตรแรกจากระดับขอบชายหาด และความชั นจะลดต่ำลงหลังจากช่วงระยะ
10 เมตรขึ้นไป
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กราฟที่ 1.กราฟแสดงความลาดชันของหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา
6. คุณลักษณะและแนวโน้มในอนาคตของพื้นที่
รัฐบาลและกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีกระทรวงคมนาคมพยายามผลักดันการก่อสร้างท่าเรือ
น้ำลึกระหว่างชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน บริเวณตำบลนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา หมู่ที่ 11 บ้านสวนกง
และหมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะ สำหรับโครงการก่อสร้างเทียบเทียบเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (ท่าเรือน้ำ
ลึกสงขลาแห่งที่ 2) มีเนื้อที่ประมาณ 650 ไร่ และรองรับแนวเส้นทางในการพัฒนาระบบรางรถไฟเพื่อเชื่อมโยง
การขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทย (ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2) กับท่าเรือฝั่งอันดามัน (ท่าเรือน้ำลึก
ปากบารา) ระยะทางประมาณ 142 กม.
ท่าเรือน้ำลึกจะนะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล เพื่อรองรับการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ จ.สงขลา โครงการนี้ ผ่ า นการศึ ก ษาและผลั ก ดั น มาหลายรั ฐ บาล โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ตั้งเป้าหมายภาคใต้จะเป็นทางเลือกใน
การรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยนำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่ อเนื่ อง จึ งต้อ งพัฒ นาระบบโลจิส ติกส์ (การขนส่ ง) ให้ เป็ นศูนย์กลางการขนส่ งของภู มิภ าค
เชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยด้วยระบบคมนาคมที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
ส่วนข้อมูลการกัดเซาะ 50 ปี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าบริเวณชายหาดตลิ่งชัน
พบการกัดเซาะระดับปานกลาง ส่วนบริเวณหาดสวนกงไม่พบการกัดเซาะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่ง
บริเวณนี้บางแห่งได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะเพิ่มมากขึ้นแม้จะมีการสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
แต่ปัญหาการกัดเซาะก็ยังคงดำรงอยู่ ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวประมงได้แก่ พื้นที่ชายหาดลดลงเสียพื้นที่ใน
การพักผ่อนและการจอดเรือ ทำให้ สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ อีกทั้งยังมี การอนุรักษ์และฟื้น ฟู
ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำ “อูหยำ”หรือปะการังเทียมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้ง
การทำความสะอาดปะการังเทียมและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จึงมีศักยภาพเป็นแหล่งผลติอาหารทะเลที่
สำคัญโดยสามารถส่งอาหารทะเลไปขายทั้งในและต่างประเทศ
7. ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่เชื่อมโยงเข้ากันกับเกณฑ์EBSAs
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เกณฑ์ C4 sensitivity or slow recovery: มีความสำคัญสำหรับชนิดพันธุ์และ/หรือถิ่นที่อยู่อาศัยที่
ถูกภัยคุกคาม ใกล้สูญพันธุ์ หรือลดลง)
นิยาม : พื้นที่ที่ครอบคลุมถิ่นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นต่อความอยู่ รอดหรือฟื้นคืนกลับของชนิดพันธุ์ที่ใกล้
สูญพันธุ์ ถูกคุกคาม และมีจำนวนลดลง หรือเป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของชนิดพันธุ์นั้นๆ
ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่
1) มีสันทรายเก่าแก่ ซึ่งเกิดจากการทบถมกันของแหล่งทรายเป็นสันทรายที่สูงขึ้นมา ซึ่งต้องใช้ระยะ
เวลานาน
2) มีป่าสันทรายชายหาดและป่าพรุบริเวณบ้านสวนกง ต. นาทับและบ้านในไร่ ต.ตลิ่งชัน ซึ่งได้รับ
ขนานนามว่าเป็นป่าสันทรายชายหาดแห่งสงขลา (Songkhla Coastal Sand DuneForest)
3) บริเวณสันทรายตลอดแนวเป็นป่า (ชาวบ้านเรียก “ป่าแก่”) มีความหลากหลายของชนิดพรรณพืช
ตั้งแต่ มอส ไลเค่น เอื้อง เห็ด รา เฟิร์น กาฝาก ไปจนถึงไม้ยืนต้น ตัวอย่างเช่น โชน ย่านลิเภา กล้วยไม้ เอื้อง
นกกระยาง เอื้องแปรงสี ฟัน เอื้องม้าวิ่ง นมตำเรีย นมแมว บุห รง โดยเฉพาะต้นบุห รงจัดเป็นไม้ห ายากใน
ตระกูลสายหยุด นอกจากนี้ยังพบพวกเฟิร์นหลายชนิดที่ทนสภาพแห้งแล้งได้ดี เช่น กระแตไต่ไม้ เฟิร์นยาย
แพก และ เฟิร์นเกล็ดนาคราช ส่วนบริเวณที่ถัดจากแนวชายฝั่งเข้าไปด้านในพบพันธุ์ไม้ป่าพรุ เช่น ก้างปลา ลำ
เทง ลิเพา รวมถึงพันธุ์ไม้สูงใหญ่ชนิดต่างๆ มีแนวป่าดงยาง (Dipterocarpus Forest) เกิดขึ้นชัดเจน
4) บ ริ เ ว ณ สั น ท ราย เป็ น แ ห ล่ งที่ พ บ เฟิ ร์ น โบ ราณ ชื่ อ เฟิ ร์ น ต าน กิ่ งห รื อ เฟิ ร์ น ซิ ส เซี ย
(Schizaeadichotoma) ขึ้นบนสันทรายอยู่ทั่วไป นับเป็นบริเวณที่พบเฟิร์นชนิดนี้ได้เพียงแห่งเดียวในประเทศ
ไทย

เอกสารอ้างอิง
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รูปที่ 1.พื้นที่ที่ทำการศึกษาชายหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา

รูปที่ 2.ลักษณะสันทรายลูกอ่อนชายหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา
(อ้างอิงจาก : รัชนี บุญโสภณ. 2548)
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รูปที่ 3.ป่าสันทรายชายหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา

รูปที่ 4.เอื้องม้าวิ่งบริเวณป่าสันทรายชายหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา

รูปที่ 5.Isopod ที่พบได้บริเวณหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา
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รูปที่ 6.หอยเสียบพบได้บริเวณหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา

รูปที่ 7.Amphipodที่พบได้บริเวณหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา
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รูปที่ 8.ไส้เดือนทะเล (polygordius sp.)ที่พบได้บริเวณหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา

รูปที9่ . สภาพการกัดเซาะพืชที่อยู่บริเวณชายหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา
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รูปที1่ 0. การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสวนกง-ตลิ่งชัน จ.สงขลา

อันดามัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามัน ศึกษาพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒
หาด คือ หาดบนเกาะศรีบอยา เป็นชายหาดที่เป็นระบบนิเวศเชื่อมต่อกับแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ และป่าชาย
เลน และแหลมคอกวางเป็นหาดทรายปนเลนรายละเอียดดังนี้
เกาะศรีบอยา
1. บทคัดย่อ
เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่
มีความอุดมสมบูรณ์ดีมากและมีพื้นที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งของไทยพบหญ้าทะเลทั้งหมด 11 ชนิด คือหญ้าชะ
เงาใบฟั น เลื่ อ ย หญ้ าเงา หญ้ าต้ น หอมทะเล หญ้ ากุ ย ช่ าย
ทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้าชะเงาเต่า หญ้าเงาใส หญ้าคา
ทะเล หญ้าชะเงาใบมน หญ้าเงาแคระ หญ้าชะเงาใบเล็ก ทั้ง
ยังมีป่ าชายเลนอยู่รอบเกาะทำให้มีระบบนิเวศเชื่อมต่อกัน
ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิ เวศหญ้าทะเล ระบบนิเวศ
รูปที่ 1 แผนที่แสดงเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่
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ชายหาดมีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอนพืช สัตว์พื้นทะเล และสัตว์ น้ำ เป็นต้น รวมถึงยัง
พบสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน เต่า โลมา ในบริเวณนี้และใกล้เคียงด้วย
2. ที่ตั้ง เกาะศรีบอยา อยู่ในจังหวัดกระบี่
ทิศเหนือ
: ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชันและตำบลคลองขนาน
ทิศใต้
: ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ตำบลคลองยางและตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
4. คุณลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพเกาะศรีบอยาเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศ มีระบบนิเวศหญ้าทะเล
แหล่งใหญ่เกือบรอบเกาะ ระบบนิเวศป่าชายเลนด้านตะวันออกของเกาะ มีความหลากหลายของระบบนิเวศที่
เชื่อมโยงกัน จึ งทำให้ มีความหลากหลายทางชีว ภาพมากตามไปด้วย พื้ นที่เกาะศรีบ อยาครอบคลุ มเนื้อที่
62.617 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่แนวหญ้าทะเล 16.32 ตารางกิโลเมตร
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งประมงพื้นบ้าน และเป็น
แหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนทรายและฝังตัวอยู่ในทราย อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน
ประชาคมสิ่งมีชีวิต
ข้อมูลจากการสำรวจมีการสำรวจแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์พื้นทะเล
และคุณภาพน้ำ พื้นที่เกาะศรีบอยาตำแหน่งตามรูปที่ 2ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561

รูปที่ 2 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณเกาะศรีบอยา จ.กระบี่
แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ
ผลการวิเคราะห์ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ พบว่า
แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่น รองลงมากลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต และกลุ่มไซยาโน
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แบคทีเรีย ตามลำดับ แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในพื้นที่เกาะศรีบอยาคือ Pseudonitzschia pungens,
Chaetocerosspp., Gyrosigmasp., Peridiniumspp. เป็นต้น
ตารางที่ 1 ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช (เซลล์ต่อลิตร) พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พื้นที่เก็บตัวอย่าง
สถานี
ระดับความลึกของการเก็บตัวอย่าง

เกาะศรีบอยา
1
0.5

2
1.3

0.5

3
1.3

0.5

30

15

4
4.0

5

0.5

1.5

2.5

0.5

2.5

5.0

90

105

60

60

150

75

45

120

165

Division Cyanophyta (สาหร่าย
สีเขียวแกมน้ำเงิน)
Class Cyanophyceae
Order Oscillatoriaceae
Family Pseudoanabaenaceae
Pseudoanabaena sp.

30

Family Oscillatoriaceae
Oscillatoriasp.

15

30

15

45

135

75

15

15

90

75

Division Chromophyta
Class Bacillariophyceae (ได
อะตอม)
Order Biddulphiales
Suborder Coscinodiscineae
Family Thalassiosiraceae
Cyclotellasp.
Lauderia annulata Cleve
Planktoniella sol(Wallich)
Schütt

180

90
60

180

150

15

Thalassiosira sp.

105

Family Melosiraceae
Paralia sulcata(Ehrenberg)
Cleve
Family Coscinodiscaceae
Coscinodiscussp.
Palmeria hardmaniana
Greville
Family Asterolampraceae

90

15

15

30
15

45

825
15

345

210

225

600

300
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พื้นที่เก็บตัวอย่าง

เกาะศรีบอยา

สถานี
ระดับความลึกของการเก็บตัวอย่าง

1

2

0.5

1.3

Asterolamprasp.

15

30

0.5

3
1.3

0.5

4
4.0

0.5

30

1.5

5
2.5

0.5

2.5

15

5.0
15

Family Hemidiscaceae
Pseudoguinardia rectavon
Stosch

105

15

Suborder Rhizosoleniineae
Family Rhizosoleniaceae
Dactyliosolen
phuketensis (Sundström) Hasle
Guinardiacylindrus
(Cleve)Hasle
Guinardia flaccida (Castracane)
H.Peragallo
Guinardia striata (Stolterfoh)
Hasle
Proboscia alata (Brightwell)
Sundström
Proboscia indica (H.Peragallo)

210

165

195

240

315

75

135

105

1245

600

45

60

45

135

45

240

345

180

360

420

570

180

60

450

1905

1395

345

285

285

525

180

600

3375

3705

2280

4725

4875

3795

45

180

105

240

210

285

210

90

30

225

645

330

Hernández-Becerril
Pseudosolenia calcaravis
(Schultze)
Sundström
Rhizosolenia
bergonii

45

180

180

240

645

285

105

60

90

330

390

180

180

90

1680

1005

480

630

1740

2400

1905

6330

9165

9375

H.Peragallo
Rhizosolenia hyalina
Ostenfeld
Rhizosolenia robusta Normann

240

315

300

165

210

75

390

1530

2505

1020

30

465

240

210

45

45

210

30

330

600

525

45

15

30

Rhizosolenia striata Greville

285

255

930

1065

780

1140

4695

5325

3495

1425

2385

1620

Rhizosolenia spp.

270

225

1170

1860

1230

1755

2430

2745

1395

3240

3225

1740

30

120

60

30

15

45

Family Hemiaulaceae
Eucampia cornuta (Cleve)
Grunow
Eucampia zodiacus Ehrenberg

90

Hemiaulus hauckii Grunow
Hemiaulus indicus Karsten
Hemiaulus membranaceus
Cleve
Hemiaulussinensis Greville
Suborder Biddulphiineae

105
45

1890

15

1725

75

165

1695

705

1005

525

45

90

30

165

195

150

45
75

60
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พื้นที่เก็บตัวอย่าง
สถานี
ระดับความลึกของการเก็บตัวอย่าง

เกาะศรีบอยา
1
0.5

2
1.3

0.5

3
1.3

0.5

4
4.0

Family Chaetoceraceae
Bacteriastrum furcatum
Shadbolt
Chaetoceros compressus

1.5

2.5

0.5

2.5

5.0

375

405

195

45

60

195

225

525

105

30

15

90

15

90

Lauder
Chaetoceros diversus Cleve
Chaetoceros lorenzianus
Grunow
Chaetoceros peruvianus
Brightwell
Chaetoceros
pseudocurvisetus Mangin
Chaetoceros spp.

0.5

5

75

105

30

105

30

360

180

165

105

45

45

210

135

165

330

630

630

1305

3045

Family Lithodesmaceae
Bellerochea malleus
(Brightwell)
Van Heurck
Ditylum brightwellii
(West)

1155

15
30

Grunow
Ditylum sol Grunow

45
45

Family Eupodiscaceae
Odontella aurita (Lyngbye) C.A
Agardh
Odontella mobiliensis (Bailey)

45

15
60

Grunow
Odontella sinensis (Greville)
Grunow
Triceratium favus Ehrenberg

165

75

120

405

150

15

15

15

105

60

105

240

165

Order Bacillariales
Suborder Fragilariineae
Family Thalassionemataceae
Thalassionema frauenfeldii
(Grunow) Hallegraef
Family Lyrellaceae
Lyrella sp.

15

15

60

60

90

Suborder Bacillariineae
Family Naviculaceae
Amphora sp.

60

Diploneis sp.

45

405

165

45

Haslea sp.
Gyrosigma sp.

195

15
45

75

45

60
135

255

60

15

45

30

90

105

210

255

150

75

75
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พื้นที่เก็บตัวอย่าง
สถานี
ระดับความลึกของการเก็บตัวอย่าง
Meunier membranacea
(Cleve) P.C.Silva
Navicula sp.
Trachyneis sp.

เกาะศรีบอยา
1
0.5

2
1.3

Campylodiscus sp.
Entomoneis robusta (Mc Call)
Reimer
Surirella sp.

1.3

0.5

4
4.0

15
90

Family Bacillariaceae
Bacillaria paxillifer (O.F.
Müller)
Hendeyclosterium
Cylindrotheca
(Ehrenberg) Reimann et Lewin
Nitzschia sp.
Pseudonitzschia pungens
(Grunow & Cleve) Hasle
Family Surirellaceae

0.5

3
0.5

135
165

150

1.5

165

60

45

5
2.5

0.5

2.5

5.0

135

105

30

210

285

345

30

60

105

75

120

150

165

1380

4680

2685

30
150

45

105
315

1140

270

825

165

75

15

30

60

15

15

60

Class Dictyochophyceae
Order Dictyochales
Family Dictyochophyceae
Dictyocha fibula Ehrenberg
var.
(Haeckel)
Classstapedia
Dinophyceae
(ไดโนแฟล
Lemmermann
เจลเลต)
Order Prorocentrales

15

Family Prorocentraceae
Prorocentrum micans
Ehrenberg
Order Dinophysiales
Family Dinophysiaceae
Dinophysis caudata Savilla–
Kent
Order Gonyaulacales
Family Ceratiaceae
Ceratium furca (Ehrenberg)
Claparède
& Lachmann
Ceratium fusus
(Ehrenberg)
Dujardin
Ceratium porrectum (Karsten)
Jörgensen
Ceratium trichoceros
(Ehrenberg) Kofoid

15

15

30

15

30

75

15

15

15

60

90
15

15
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พื้นที่เก็บตัวอย่าง

เกาะศรีบอยา

สถานี
ระดับความลึกของการเก็บตัวอย่าง
Ceratium tripos (O.F. Müller)
Nitzsch
Family Pyrocystaceae

1
0.5

2
1.3

0.5

3
1.3

0.5

4
4.0

0.5

1.5

5
2.5

0.5

2.5

15

5.0
15

Pyrocystis sp.

15

Family Pyrophacaceae
Pyrophacus horologium Stein

15

15

45

15

45

195

240

Order Peridiniales
Family Peridiniaceae
Peridinium spp.

255

480

345

525

300

375

30

105

45

Family Protoperidiniaceae
Protoperidinium spp.
Total

1,9
05

2,4
30

6,51 7,7 5,6 7,0 18, 19, 15, 28, 39, 25,
0
70 25 05 540 335 405 455 210 650

แพลงก์ตอนสัตว์
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณรอบเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ ในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 5
สถานี ด้วยถุงลากแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดตา 330 ไมโครเมตร พบประชากรแพลงก์ตอนสัตว์ 35 กลุ่ม 6 ไฟลัม
ความหนาแน่นเฉลี่ย 9.11 x 105 ตัวต่อปริมาตรน้ำ 100 ลบ.ม.กลุ่มที่มีความโดดเด่นที่สุด 3 กลุ่มแรกได้แก่
1.Copepodid larvae 2. Luciferidae 3. Brachyuralarvae ซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ย158.32 x 105 ตัว
116.93 x 105 ตัวและ 72.07 x 105 ตัว ต่อปริมาตรน้ำ 100 ลบ.ม. ตามลำดับ

สัตว์น้ำ
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แผนภูมวิ งกลม แสดงสัดส่วนสัตว์น้ำ บริเวณเกำะศรีบอยำ จ.
กระบี่
1%
1%

90%
2%
8%

crab

fish

Mantis Shrimp

squid

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิวงกลม แสดงสัดส่วนสัตว์น้ำ บริเวณเกาะศรีบอยา จ.กระบี่
ผลการศึกษาจากการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำด้วยอวนลากคานถ่างขนาดเล็ก พบกลุ่มสัตว์น้ำ 4 กลุ่ม กลุ่ม
ปลา กลุ่มปู กลุ่มหมึก และกลุ่มกั้ง กลุ่มปลาเป็นกลุ่มเด่น จำนวน 14 วงศ์ 16 ชนิด จำนวน 112.2 ตัวต่อ
ตารางเมตร รองลงมากลุ่มปู จำนวน 1 วงศ์ 4ชนิดจำนวน 9.6 ตัวต่อตารางเมตร
สัตว์พื้นทะเล
แผนภูมวิ งกลม แสดงสัดส่วนสัตว์พน้ื ทะเล บริเวณเกำะศรีบอยำ
จ.กระบี่
27%

4%

28%
0%
5%

1%

40%
polychaeta

Bivalvia

Crustacean

gastropoda

sipuncula

nematoda

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิวงกลม แสดงสัดส่วนสัตว์พื้นทะเล บริเวณเกาะศรีบอยา จ.กระบี่
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ผลการศึกษาพบกลุ่มสัตว์พื้นทะเล 6 กลุ่ม กลุ่มไส้เดือนทะเล กลุ่มหอยสองฝา กลุ่มหอยฝาเดียว กลุ่ม
ปู กลุ่มหนอนตัวกลม และกลุ่มหนอนถั่ว ไส้เดือนทะเลเป็นกลุ่มเด่น จำนวน 4 วงศ์ จำนวน 2.17 ตัวต่อตาราง
เมตร รองลงมากลุ่มหอยสองฝา จำนวน 4 วงศ์ จำนวน 1.52 ตัวต่อตารางเมตร
5. สภาพคุณลักษณะและแนวโน้มในอนาคตของพื้นที่
ในปัจจุบันพื้นที่ของหาดนาทับมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุม
บริเวณฝั่งอ่าวไทย และเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพธรรมชาติของพื้นที่ เช่น
การสร้างโครงสร้างชายฝั่งทะเล เช่น คันดักทราย (Jetty) เขื่อนกันคลื่น (Offshore Breakwater) ในพื้นที่ของ
ชายหาดนาทับมีการกัดเซาะชายฝั่งด้านเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองนาทับ การสร้างเขื่อนกัน
ทรายที่ปากคลองนาทับ เพื่อป้องกันการทับถมของตะกอนทรายบริเวณปากแม่น้ำเขื่อนดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิด
การกัดเซาะเป็น ทางยาวส่งผลกระทบต่อถนนเลียบชายฝั่งไปนาทับขาดเสียหายไม่สามารถใช้สัญจร อีกทั้ง
ชุมชนบ้านปึก และสาธารณูปโภคบนฝั่งเช่นเสาไฟฟ้าและถนนถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงเกิดความเสียหายลุกลาม
ไป และการแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างต่างๆทำให้การพังทลายลุกลามถึงอำเภอเมืองสงขลา(ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์,
2550; เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด, 2556)
6. ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์ EBSAs
ความสำคัญตาม
เกณฑ์ EBSAs
ระดับความ
เชื่อมโยง

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

หมายเหตุ
เกณฑ์ C1 ความเป็นหนึ่งเดียวในโลก หรือความหายาก
เกณฑ์ C2 มีความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงวงจรชีวิตของชนิดพันธุ์
เกณฑ์ C3 มีความสำคัญสำหรับชนิดพันธุ์และ/หรือถิ่นที่อยู่อาศัยที่ถูกภัยคุกคาม ใกล้สูญพันธุ์ หรือ
ลดลง
เกณฑ์ C4 แนวโน้มใกล้ศูนย์พันธุ์/ความเปราะบาง/ความอ่อนไหว/ฟื้นคืนตัวช้า
เกณฑ์ C5 อัตราผลผลิตทางชีวภาพ
เกณฑ์ C6 ความหลากหลายทางชีวภาพ
เกณฑ์ C7 ความเป็นธรรมชาติ
ลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ที่เชื่อมโยงเข้ากันกับเกณฑ์ของ EBSAs
เกณฑ์ C3 : ความสำคัญสำหรับชนิดพันธุ์ และ/หรือ ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม, สูญพันธุ์ หรือมีจำนวนลดลง
เกณฑ์ C4 : ความเสี่ยง เปราะบาง อ่อนไหวต่อผลกระทบหรือฟื้นตัวได้ช้า
เกณฑ์ C5 : ผลผลิตทางชีวภาพ
เกณฑ์ C6 : ความหลากหลายทางชีวภาพ
เกณฑ์ C7 : ความเป็นธรรมชาติ
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สรุปพื้นที่มีความโดดเด่นของพื้นที่ที่เชื่อมโยงเข้ากันกับเกณฑ์ของ EBSAs จัดได้สามข้อดังนี้
1.เป็นแหล่ง อาศัย แหล่งหากิน ของกลุ่มสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ เช่น พะยูน เต่าทะเล และโลมา ข้อมูลจากการ
สำรวจของกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศวทม. ในบริเวณ จ.กระบี่ พบกลุ่มสัตว์ทะเลหายากมากที่สุด บริเวณ
รอบๆเกาะศรีบอยา
2.มีความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณเกาะศรีบอยา มีระบบนิเวศที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกัน เช่น ระบบ
นิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศหญ้าทะเล กลุ่มสิ่งมีชีวิตจากระบบนิเวศต่างๆ อาศัยเชื่อมโยงกัน
3.บริเวณเกาะศรีบอยายังคงรักษาสภาพความเป็นธรรมชาติ ไม่มีปัญหารุกล้ำพื้นที่ ไม่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่
และยังคงทำประมงแบบพื้นบ้าน
เอกสารอ้างอิง
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ระบบแผนที่ อ อนไลน์ . ระบบฐานข้ อ มู ล กลางและมาตรฐานข้ อ มู ล ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรม
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แผนที่และรูปภาพ

รูปที3่ พื้นที่ที่ทำการศึกษา เกาะศรีบอยา จ.กระบี่
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รูปที่ 4 บริเวณป่าชายเลน และชายหาดบนเกาะศรีบอยา จ.กระบี่

รูปที่ 5ตัวอย่างสัตว์น้ำและสัตว์พื้นทะเล ที่พบได้ทั่วไปตามหาดทรายบนเกาะศรีบอยา จ.กระบี่
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รูปที่ 6 การทำงาน บริเวณเกาะศรีบอยา จ.กระบี่
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แหลมคอกวาง
1. บทคัดย่อ
แหลมคอกวาง จั งหวัดกระบี่ มี ลั กษณะกึ่งโคลน
เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล โดยมีจุดที่แคบที่สุดเชื่อมต่อ
กับหาดคลองดาวหาดคอกวางมีจุดเด่น คือเวลาน้ำทะเลลด
ระดับ สามารถเดิน บนหาดคอกวางที่ท อดยาวไปถึงเกาะ
แร้ง เกาะเล็ กๆที่ตั้ งอยู่ ป ลายแหลมคอกวาง ซึ่งลั ก ษณะ
คล้ายนกแร้งกำลังนอน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เห็นฝูงปู
มดแดง เป็นปูตัวเล็กๆสีออกแดงที่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
เวลาเห็น แต่ไกลจะเหมือนกับ ฝูงมดแดง มีการวางไข่เต่า
ทะเลบริเวณหาดคลองดาว และหาดพระแอ๊ะ เป็นบริเวณ
ใกล้เคียงแหลมคอกวางและเป็นแหล่งผลผลิตขั้นปฐมภูมิที่
สำคัญเช่นแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์พื้น
ทะเล

รูปที่ 1 แผนที่แสดงแหลมคอกวาง จังหวัดกระบี่

2. ที่ตั้ง แหลมคอกวาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ทิศเหนือ
ติดเกาะลันตาน้อย จ.กระบี่
ทิศใต้
ติดหาดพระแอ๊ะ เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่บ้านศาลาด่าน
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน
4. คุณลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพแหลมคอกวาง เป็นหาดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะลันตาใหญ่ ทางตะวันออก
อยู่ ติดกั บ หมู่บ้ านศาลาด่ าน ถัดมาทางตะวัน ตกมี จุดที่ แคบทีสุ ดเชื่อ มต่อกั บหาดคลองดาว ระยะทางยาว
ประมาณ 60 เมตร ลักษณะกึ่งโคลน
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่ง ทำการประมง และเป็นแหล่งวาง
ไข่เต่า
ประชาคมสิ่งมีชีวิต
ข้อมู ล จากการสำรวจมี การสำรวจแพลงก์ต อนพื ช แพลงก์ต อนสั ตว์ สั ต ว์พื้ น ทะเล และ
คุณภาพน้ำ พื้นที่เกาะลันตาตำแหน่งตามรูปที่ 2ในระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2561
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รูปที่ 2สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณแหลมคอกวาง จ.กระบี่
จุดสีเหลือง :สถานีรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลจุดสีเขียว : สถานีรวบรวมตัวอย่าง แพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำ
แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ
ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนแขวนลอยในตัวอย่างน้ำทะเลพื้นที่แหลมคอกวางและหาดคลองดาว
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพราะว่าปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่าประมาณ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้น
ตัวอย่างที่เก็บที่ระดับเหนือพื้นท้องน้ำของสถานีที่ 7 หาดคลองดาวมีค่าสูงถึง 27 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บี ในพื้นที่แหลมคอกวางและหาดคลองดาวพบว่ามีค่าระหว่าง 0.06 –
1.14 และ 0.1 – 0.92 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และหาดคลองดาวสถานีที่ 7 และ 8 พบว่ามีทั้งปริมาณ
คลอโรฟิลล์ เอ และ บี สูงเมื่อเปรียบเที่ยบกับสถานีอื่น ๆ
ผลการวิเคราะห์ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชพบว่าหาดคลองดาวสถานีที่ 7 และ 8 มี
ความหนาแน่นสูงและมีค่าช่วง 1,095 – 3,330 เซลล์ต่อลิตร ดังแสดงในตารางที่ 1 เนื่องจากพบแพลงก์ตอน
พืชกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียสกุล Trichodesmiumเด่น และพบว่าในสถานีอื่น ๆ ทั้งในพื้นที่หาดคลองและแหลม
คอกวางมีความหนาแน่นน้อยกว่า 1,000 เซลล์ต่อลิตร ยกเว้นระดับเก็บเหนือพื้นท้องน้ำของสถานีที่ 4 แหลม
คอกวางมีค่า 1,425 เซลล์ต่อลิตร เนื่องจากพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมชนิด Cylindrotheca
closteriumสูงถึง 375 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งผลความหนาแน่นนั้นสอดคล้องกับปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ตรวจวัดได้
แพลงก์ตอนสัตว์
บริเวณหาดคลองดาวและหาดคอกวาง เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเก็บตัวอย่างในเดือน มีนาคม
2561 เช่นกัน หาดละ 3 สถานี บริเวณหาดคลองดาว พบประชากรแพลงก์ตอนสัตว์ 59กลุ่ม 10ไฟลัม ความ
หนาแน่นเฉลี่ย 16.9 x 105 ตัวต่อปริมาตรน้ำ 100 ลบ.ม.กลุ่มที่มีความโดดเด่นที่สุด 3 กลุ่มแรกได้แก่
1.Ophiopluteus larvae 2.Cyclopoida 3.Luciferidae ซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ย 710.44 x 105 ตัว
493.57 x 105 ตัวและ 343 x 105 ตัว ต่อปริมาตรน้ำ 100 ลบ.ม.ตามลำดับหาดคอกวาง พบประชากรแพลงก์
ตอนสัตว์ 53กลุ่ม 10ไฟลัม ความหนาแน่นเฉลี่ย 23.91 x 105 ตัวต่อปริมาตรน้ำ 100 ลบ.ม.กลุ่มที่มีความโดด
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เด่นที่สุด 3 กลุ่มแรกได้แก่ 1.Ophiopluteus larvae 2.Luciferidae 3.Copepodid larvaeซึ่งมีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 1,672.75 x 105 ตัว 394.45.57 x 105 ตัวและ 269.18 x 105 ตัว ต่อปริมาตรน้ำ 100 ลบ.ม.
ตามลำดับ
สัตว์พื้นทะเล

จานวน ตัวต่อตารางเมตร

กราฟแสดงความชุกชุมของสัตว์พนื้ ทะเล บริเวณแหลมคอกวาง
เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

แหลมคอกวาง

หาดคลองดาว

polychaeta Bivalvia Crustaceangastropoda sipuncula nematoda cnidaria

กลุม่ สัตว์พนื ้ ทะเล

รูปที่ 3 กราฟแสดงความชุกชุมขิงสัตว์พื้นทะเล บริเวณแหลมคอกวาง จ.กระบี่

ผลการศึกษาพบกลุ่มสัตว์พื้นทะเล 6 กลุ่ม กลุ่มไส้เดือนทะเล กลุ่มหอยสองฝา กลุ่มปู กลุ่มหนอนตัว
กลม กลุ่มหนอนถั่ว และกลุ่มดอกไม้ทะเล ไส้เดือนทะเลเป็นกลุ่มเด่น จำนวน 6 วงศ์ รองลงมากลุ่มปู จำนวน 4
วงศ์โดย
แหลมคอกวางพบกลุ่มสัตว์พื้นทะเล 5 กลุ่ม กลุ่มไส้เดือนทะเล กลุ่มหอย กลุ่มปู กลุ่มหนอนตัวกลม
กลุ่มหนอนถั่ว และกลุ่มดอกไม้ทะเล ไส้เดือนทะเลเป็นกลุ่มเด่น จำนวน 2.49 ตัวต่อตารางเมตรรองลงมากลุ่ม
ปู จำนวน 1.37 ตัวต่อตารางเมตร
หาดคลองดาวพบกลุ่มสัตว์พื้นทะเล 5 กลุ่ม กลุ่มไส้เดือนทะเล กลุ่มหอย กลุ่มปู กลุ่มหนอนตัวกลม
กลุ่มหนอนถั่ว และกลุ่มดอกไม้ทะเล ไส้เดือนทะเลเป็นกลุ่มเด่น จำนวน 3.02 ตัวต่อตารางเมตรรองลงมากลุ่ม
ปู จำนวน 1.56 ตัวต่อตารางเมตร
พื้นที่มีความโดดเด่นของพื้นที่ที่เชื่อมโยงเข้ากันกับเกณฑ์ของ EBSAs จัดได้ ดังนี้
1.เคยเป็นแหล่งว่างไข่ เต่าทะเล และมีการพบเจอโลมา ข้อมูลจากการ สำรวจของกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก
ศวทม.
2.มีความหลากหลายทางชีวภาพ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์พื้นทะเลและสัตว์น้ำ
เอกสารอ้างอิง
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แผนที่และรูปภาพ

รูปที่ 4พื้นที่ที่ทำการศึกษา แหลมคอกวาง เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
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รูปที่ 5 พื้นที่ชายหาดบริเวณแหลมคอกวาง เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
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รูปที่ 6 ตัวอย่างสัตว์น้ำและสัตว์พื้นทะเล ที่พบได้ บริเวณแหลมคอกวาง เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่

รูปที่ 7 การทำงาน บริเวณแหลมคอกวาง เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่

