สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝั่งที่สาคัญ
พื้นทีอ่าวไทยตอนล่าง
สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง

คานา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
มีความยาวชายฝั่งทั้งสิ้นประมาณ 450 กิโลเมตร อาณาเขตรวมพื้นที่เกาะแก่งทั้งสิ้น จานวน 19 เกาะ
โดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 เกาะ ได้แก่ เกาะถ้า เกาะท่าไร่ เกาะน้อย เกาะน้อยนอก เกาะ
น้อยใน เกาะผี เกาะลอย และเกาะกระ จังหวัดสงขลามีจานวน 5 เกาะ ได้แก่ เกาะขาม เกาะแมว เกาะ
หนู เกาะยอ และเกาะตาเหียง (เกาะยอและเกาะตาเหียง อยู่ในทะเลสาบสงขลา) จังหวัดปัตตานี มีเกาะ
จานวน 4 เกาะ ได้แก่ เกาะโลซิน เกาะตู้ เกาะบาเละ และเกาะลอปี ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีเกาะจานวน 2
เกาะ คือ เกาะมะปิง และเกาะยาว ลักษณะของเกาะในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะที่อยู่ติดชายฝั่ง หรือมี
เพียงแม่น้ากั้นแยกตัวออกมาจากแผ่นดิน จึงมีลักษณะไม่เป็นเกาะที่แท้จริง พื้นที่อ่าวไทยตอนล่างอยู่
ส่ ว นท้ า ยของอ่ า วไทย ส่ ว นใหญ่ รั บ อิ ท ธิ พลของทะเลเปิ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลโดยตรงจากมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม นอกจากนั้นตลอดแนวชายฝั่ง
จะมีแม่น้าสาคัญหลายสายเปิดสู่ทะเลอ่าวไทย ทาให้มีการลาเลียงอาหาร แร่ธาตุ และตะกอนดินทรายลง
สู่อ่ าวไทยอย่า งต่อ เนื่ อง ส่งผลให้อ่ า วไทยตอนล่างเป็ น บริเวณที่มีทรัพยากรทางทะเลที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งทาการประมงที่สาคัญ สร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในท้องถิ่น และประเทศเป็นอย่าง
มาก ทรัพยากรทางทะเลที่สาคัญซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้าและแหล่งแพร่ความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่
แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และหาดทราย ซึ่งนอกจากจะสาคัญในด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน และเป็นแหล่งทาการประมงแล้ว ยังมีศักยภาพ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทารายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม พื้นที่เหล่านี้ มีการ
สารวจศึกษาข้อมูลน้อยมาก และไม่ได้ทาการสารวจสถานภาพทรัพยากรชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันกับการสารวจทรัพยากรชายฝั่งทะเลในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ
การศึกษาในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานวิจัยเข้ามาทาการศึกษากัน ไม่มากนัก
พื้นที่ชายฝั่งทะเลหลายพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง เนื่องจากสภาพปัญหาชายแดนภาคใต้ บางพื้นที่
อยู่ห่างไกลจากชายฝั่ง หลายพื้นที่จึง เพิ่งจะได้มีการศึกษาด้วยวิธีการมาตรฐานเป็นครั้งแรก เช่น เกาะ
หนู เกาะแมว เกาะขาม เกาะลอปิ เกาะโลซิน และแนวปะการังหน้าจังหวัดนราธิวาส สัตว์น้าหลายชนิดก็
มีรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย เช่น จักจั่นทะเลชนิด Hippa truncatifrons, และชนิด Emerita
sp. ซึ่งอาจจะเป็นชนิดใหม่ของโลก นอกจากนี้ ที่เกาะโลซินยังพบ ปลาผีเสื้อชนิด Chaetodon baronessa
และปลาผีเสื้อชนิด C. speculum ซึ่งเป็นปลาผีเสื้อที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมาก่อน
และยังพบปลาผีเสื้อที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบในทะเลฝั่งอ่าวไทยมาก่อน อีก 3 ชนิด คือ ปลาผีเสื้อ
ครีบยาว (C. auriga) ปลาผี เสื้อลายเส้น (C. lineolatus) และปลาผีเสื้ อพระจันทร์ (C. lunula)
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพบปลานกแก้ว (Scaridae) ที่หลากหลายที่สุดในอ่าวไทย คือ 33 ชนิด 3 สกุล
ปลานกแก้วที่พบมีชนิดที่หายาก 3 ชนิด คือ ปลานกแก้วหัวโหนก (Bolbomethopon muricatum) ซึ่งใน
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ประเทศไทยเคยมีรายงานพบทางฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้น นอกจากนั้นยังพบว่ามีแนวปะการังที่เพิ่ง
สารวจพบเป็นครั้งแรกบริเวณหน้าจั งหวัดนราธิวาส โดยแนวปะการังเหล่านี้ เดิมชาวประมงพื้นบ้าน
เข้าใจว่าเป็นเพียงกองหินใต้น้าที่ใช้สาหรับการทาการประมงเท่านั้น และพบว่ามีแหล่งปะการังที่สมบูรณ์
มากที่เกาะกระ ซึ่งมีชนิดของปะการังที่หลากหลาย และปะการังบางชนิดรวมทั้งปลาในแนวปะการังอีก
หลายชนิด เป็นสัตว์น้าที่เพิ่งมีการพบในฝั่งอ่าวไทยเช่นกัน
ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการสารวจพื้นที่ โดยหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล
สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระหว่างปี 2548 ถึง
ปี 2549 ซึ่งเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมทุกระบบนิเวศ และยังได้รวบรวมองค์ความรู้ที่คณะทางานได้
ศึกษาในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2542 ในโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกด้วย
หนังสือสถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝั่งที่สาคัญพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง จึงเป็นเอกสาร
ทางวิชาการที่รวบรวม วิเคราะห์ สังคมพืชในทะเล สัตว์ทะเล ปลาทะเล ปะการัง และอื่นๆ ที่มีอยู่ใน
ท้องทะเลและเขตชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
มุ่งหวังที่จะจัดทาขึ้นเพิ่อเป็น ข้อมูลเบื้องต้น ของผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่ า วไทยตอนล่า ง โดยเฉพาะเป็ น ข้ อ มูล สาหรับ ประชาชนในพื้น ที่ที่จ ะได้รับ ความรู้ ความเข้า ใจใน
ทรัพยากรท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลในเขตอ่าวไทยตอนล่าง ตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่ในการวางแผนการ
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าเหล่านี้
สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์
ผู้อานวยการ
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ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง

คุณภาพน้า้ ชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
การศึกษาข้อมูลคุณภาพน้้าทะเล และข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
เป็นสิ่งจ้าเป็นในการวางแผนเฝ้าระวังป้องกันความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าทะเล เนื่องจากบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างเป็นแหล่งส้าคัญที่รองรับน้้าเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้ง โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่ง
ชุมชน โดยเฉพาะเขตชายฝั่ง 3 กิโลเมตร เป็นแหล่งส้าคัญของระบบนิเวศวิทยา เป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์น้า เป็นแหล่งเลี้ยงดูตัวอ่อน และเป็นแหล่งท้าการประมงชายฝั่งที่ส้าคัญ หากเกิดผลกระทบต่อ
สภาวะแวดล้อมชายฝั่งทะเลก็จะท้าให้เกิดผลกระทบต่อการประมงและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่าง
มาก
จากการส้ารวจของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ในปี
พ.ศ. 2550 ได้ท้าการศึกษาติดตามตรจสอบสภาวะแวดล้อมในทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่
จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดนราธิวาส โดยก้าหนดสถานีเก็บตัวอย่าง จ้านวนทั้งสิ้น 50 สถานี
จุดเก็บตัวอย่างในระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 1 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร โดยท้าการตรวจวัดค่า
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ คือ ค่าออกซิเจน ค่าความโปร่งแสง อุณหภูมิ ความลึก ความเป็นกรตเป็นด่าง
(pH) ตะกอนแขวนลอย ไนเตรท ฟอสเฟส เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่พบว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพ
น้้าและสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลอยู่เสมอ ผลการศึกษาคุณภาพน้้าชายฝั่งของแต่ละจังหวัด ได้น้า
ค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่าก้าหนเมาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง
ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ผลสรุปโดยรวมดังนี้
ชายฝัง่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าวปากพนัง)
ค่าความโปร่งแสง เฉลี่ย 42±18.1 ซม.
อุณหภูมิ เฉลี่ย 28.4±0.8 องศาเซนเซียส
ความลึก เฉลี่ย 6.1±3.1 เมตร
ค่าความเค็ม เฉลี่ย 33.2±0.5 ppt.
ค่า pH เฉลี่ย 7.5±0.1
ค่าออกซิเจนในน้้า เฉลี่ย 6.2±0.3 mg/L
ค่าฟอสเฟต (PO4) ฉลี่ย 0.029±0.012 mg/L
ไนไตรท์ (No2) 0.003±0.001 mg/L
ค่าไนเตรท (No3) เฉลี่ย 0.018±0.01 mg/L
แอมโมเนีย (NH4) เฉลี่ย 0.007±0.006 mg/L
โดยสรุปคุณภาพน้้าชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ในเกณฑ์ปกติของคุณภาพน้้า
โดยทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้้าทะเลของประเทศไทย
ซึ่งก้าหนดโดยส้านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2549 ค่าต่างๆ นี้เก็บจากน้้าในบริเวณอ่าวปากพนัง อย่างไรก็
ตามในพื้นที่ชายฝั่งทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณภาพน้้าจะดีกว่าในอ่าวปากพนัง โดยมีค่า
ฟอสเฟตเฉลี่ย 0.007±00 mg/L ค่าไนไตรท์เฉลี่ย 0.003±0.001 md/L ค่าไนเตรทเฉลี่ย 0.018±0.01 mg/L
และค่าแอมโมเนียเฉลี่ย 0.007±0.006 mg/L
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ชายฝัง่ จังหวัดสงขลา
ค่าความโปร่งแสง เฉลี่ย 25.8±18.5 ซม.
อุณหภูมิ เฉลี่ย 27.1±10.3 องศาเซนเซียส
ความลึก เฉลี่ย 5.9±3.0 เมตร
ค่าความเค็ม เฉลี่ย 33.8±11.7 ppt.
ค่า pH เฉลี่ย 7.7±2.8
ค่าออกซิเจนในน้้า เฉลี่ย 5.9±2.2 mg/L
ค่าฟอสเฟต (PO4) ฉลี่ย 0.007±0.014 mg/L
ไนไตรท์ (No2) 0.002±0.007 mg/L
ค่าไนเตรท (No3) เฉลี่ย 0.004±0.029 mg/L
แอมโมเนีย (NH4) เฉลี่ย 0.006±0.03 mg/L
ในภาพรวมคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลา
ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติของคุณภาพน้้า
โดยทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้้าทะเลของประเทศไทย
ซึ่งก้าหนดโดยส้านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชายฝัง่ จังหวัดปัตตานี (อ่าวปัตตานี)
ค่าความโปร่งแสง เฉลี่ย 32.5±6.5 ซม.
อุณหภูมิ เฉลี่ย 26.9±0.5 องศาเซนเซียส
ความลึก เฉลี่ย 1.6±0.5 เมตร
ค่าความเค็ม เฉลี่ย 21.7±12.1 ppt.
ค่า pH เฉลี่ย 7.4±0.2
ค่าออกซิเจนในน้้า เฉลี่ย 6.1±0.9 mg/L
ค่าฟอสเฟต (PO4) ฉลี่ย 0.017±0.01 mg/L
ไนไตรท์ (No2) 0.03±0.002 mg/L
ค่าไนเตรท (No3) เฉลี่ย 0.06±0.078 mg/L
แอมโมเนีย (NH4) เฉลี่ย 0.075±0.073 mg/L
ในภาพรวมคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
อยู่ในเกณฑ์ปกติของคุณภาพน้้า
โดยทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้้าทะเลของประเทศไทย
ซึ่งก้าหนดโดยส้านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชายฝัง่ จังหวัดนราธิวาส
ค่าความโปร่งแสง เฉลี่ย 77.5±17.6 ซม.
อุณหภูมิ เฉลี่ย 27.0±0.16 องศาเซนเซียส
ความลึก เฉลี่ย 7.5±3.2 เมตร
ค่าความเค็ม เฉลี่ย 29.1±7.5 ppt.
ค่า pH เฉลี่ย 7.6±0.1
ค่าออกซิเจนในน้้า เฉลี่ย 6.1±0.08 mg/L
ค่าฟอสเฟต (PO4) ฉลี่ย 0.005±0.002 mg/L
ไนไตรท์ (No2) 0.002±0.002 mg/L
ค่าไนเตรท (No3) เฉลี่ย 0.042±0.06 mg/L
แอมโมเนีย (NH4) เฉลี่ย 0.011±0.0 mg/L
ในภาพรวมคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส
อยู่ในเกณฑ์ปกติของคุณภาพน้้า
โดยทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้้าทะเลของประเทศไทย
ซึ่งก้าหนดโดยส้านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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สถานภาพและระบบนิเวศแหล่งปะการัง
แนวปะการังและกองหินใต้น้าเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชี วภาพ เป็น
ระบบนิเวศที่มีการสร้างและหมุนเวียนสารอาหารที่สาคัญระบบหนึ่งในทะเล กระบวนการสร้างผลผลิต
ขั้นปฐมภูมิ ทาให้มีผลผลิตขั้นต้นสูง สามารถอานวยประโยชน์นานัปการให้กับมนุษย์ เช่น เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนานาชนิด และบางชนิดมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาเก๋า กุ้งมังกร
นอกจากนี้ สัตว์น้าวัยอ่อนหลายชนิดยังได้อาศัยแนวปะการังเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยก่อนที่
จะออกไปหากิ น ในทะเลลึ ก เมื่อ โตเต็ม วัย ผลจากการที่สิ่ งมี ชีวิ ตต่า งๆ เหล่ า นี้ เข้า มาอาศัย ร่ว มกั น
ก่อให้เกิดระบบห่วงโซ่อาหารที่สลับซับซ้อนของระบบนิเวศ อีกทั้งแนวปะการังเปรียบเสมือนปราการที่
ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมที่กระทาต่อชายฝั่ง ปัจจุบันมีชายฝั่งหลายแห่งที่แนวปะการังถูกทาลาย
ไป และเกิดปัญหาการพังทลายของชายฝั่ง รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณชายฝั่ง นอกจากนี้ แนว
ปะการังยังเป็น แหล่งท่อ งเที่ยวที่สวยงาม โดยแต่ละปีสามารถสร้า งรายได้ให้กับ ชุมชนท้องถิ่ น และ
ประเทศได้เป็นอย่างมาก
ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราชถึงจังหวัดนราธิวาส พบแนวปะการัง
และกองหินหลายบริเวณด้วยกัน (รูปที่ 1) แต่บางบริเวณยังไม่เคยมีการสารวจข้อมูลทางวิชาการมาก่อน
เช่น แนวปะการังหน้าจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ในขณะที่แนวปะการังบริเวณอื่นๆ ยังไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนที่แนวปะการังของประเทศไทย การสารวจครั้งนี้จึงเป็นการสารวจทางวิชาการครั้งแรก โดยแนว
ปะการังที่สารวจสามารถจาแนกตามรายจังหวัด ได้ดังตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1. พื้นที่แหล่งปะการังบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
สถานที่
หมู่เกาะกระ
จังหวัดครศรีธรรมราช

พิกัด

- เกาะกระ

08° 23' 54.23" N เกาะกระเป็นเกาะที่อยู่ด้านเหนือสุดและมีขนาดใหญ่ ที่สุดของหมู่
100° 43' 59.58" เกาะ ซึ่งมีพ้ืนที่ 244 ไร่ และถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
E
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย ตัวเกาะมีลักษณะรูปร่างคล้าย
หมวก มีหาดทรายทางด้านทิศใต้ของเกาะ พื้นที่ 2.5 ไร่ แม้หาดมี
พื้ น ที่ ไ ม่ มากนั ก แต่ ก็เ ป็ น แหล่ ง วางไข่ ข องเต่ า ทะเลที่ ส าคั ญ อี ก
แหล่งหนึ่งของฝั่งอ่าวไทย
08° 22' 30.40" N ถัดลงมาทางทิศใต้เป็นเกาะกลางมีพื้นที่ 37.5 ไร่ สภาพเกาะเป็น
100° 44' 35.55" โขดหินเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีพื้นที่ชายหาด รอบเกาะมีแนวปะการัง
E
ก่อตัวกว้างตั้งแต่ 70-100 เมตร ลงลึกถึง 18 เมตร สภาพ
ปะการังส่วนใหญ่สมบูรณ์มาก
08° 22' 35.48" N เกาะเล็กมีพื้นที่ 16.3 ไร่ ลักษณะคล้ายกันกับเกาะกลาง แนว
100° 44' 19.57" ปะการังก่อตัวถึงระดับความลึก 18 เมตรและอยู่ในสภาพสมบูรณ์
E
มากแห่งหนึ่ง

- เกาะกลาง

- เกาะเล็ก

ลักษณะทั่วไป
เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กอยู่นอกฝั่ง ห่างจากอาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ออกไป 52 กิโลเมตร ประกอยด้วยเกาะเล็กๆ 3
เกาะ และกองหิน 1 กอง

- หินเรือ

08° 21' 40.88" N หิ น เรื อ อยู่ ทางใต้ สุ ด ของหมู่ เ กาะ ลั ก ษณะเป็ น หิ น ที่ โ ผล่ พ้ น น้ า
100° 44' 5.76" E เล็กน้อยหรือหินปริ่มน้า รูปร่างทรงกลม มีพื้นที่ 0.6 ไร่

เกาะหนู
จังหวัดสงขลา

07° 14' 07" N
100° 35' 48" E

เป็นเกาะที่อยู่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดสงขลา ตัวเกาะวางตัวใน
แนวเหนือใต้ มีความยาวประมาณ 750 เมตร อยู่ใกล้กับท่าเทียบ
เรือน้าลึก มีระยะทางห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร น้าค่อนข้าง
ขุ่น เนื่องจากผลกระทบจากการเดินเรือ ปะการังเป็นแบบปะการัง
ริมฝั่ง (fringing reef) ทางทิศใต้ของเกาะ ความลึก 3-6 เมตร

เกาะแมว
จังหวัดสงขลา

07° 15' 45" N
100° 35' 21" E

เป็ น เกาะที่ อยู่ บริ เ วณชายฝั่ ง ของจั ง หวั ด สงขลา วางตั ว ในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก มีความยาวประมาณ 500 เมตร อยู่ใกล้กับท่า
เทียบเรือน้าลึก มีระยะทางห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร น้า
ค่อนข้างขุ่น เนื่องจากผลกระทบจากการเดินเรือ ปะการังเป็ นแบบ
ปะการังริมฝั่ง (fringing reef) ทางทิศเหนือของเกาะ ความลึก 3 6 เมตร

กองหินลูกแมวนอก
และกองหินลูกแมวใน
จังหวัดสงขลา

07° 15' 16" N
100° 35' 20" E

เป็นกองหินที่โผล่พ้นน้า พบแนวปะการังเคลือบบนก้อนหิน ส่วน
ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกมี ป ะการั ง ขึ้ น อยู่ ป ระปราย ได้ แ ก่
Goniastrea spp. และ Porites spp. ด้านทิศตะวันตกเป็นด้านที่
หันเข้าหาปากทะเลสาบสงขลา พบปะการังน้อยมาก มีสาหร่าย
ชนิด Sargassum sp. ขึ้นอยู่ตามโขดหินทั่วไป
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สถานที่
เกาะขาม
จังหวัดสงขลา

พิกัด
06° 58' 22" N
100° 51' 27" E

เกาะลอปิ
จังหวัดปัตตานี

06° 40' 15" N
101° 43' 55" E

กองหินด้านใน
เกาะลอปิ
จังหวัดปัตตานี

06° 40' 42" N
101° 45' 43" E

ก อ ง หิ น ด้ า น น อ ก 06° 40' 42" N
เกาะลอปิ
101° 45' 44" E
จังหวัดปัตตานี

ลักษณะทั่วไป
เป็นเกาะใกล้ฝั่งในเขตอาเภอจะนะ ลักษณะพื้นเป็นทราย น้าทะเล
ค่อนข้างขุ่น ทางทิศใต้ของเกาะมีปะการังพื้นราบกว้างประมาณ 70
เมตร ความลึกของน้าประมาณ 3-7 เมตร ปะการังที่พบส่วนมาก
เป็นปะการังก้อน กลุ่มปะการังโขด (Porites spp.)
เป็นเกาะใกล้ฝั่งในเขตอาเภอสายบุรี ลักษณะพื้นเป็นทรายปนเลน
และพื้นหิน น้าทะเลค่อนข้างใส บางช่วงเวลาจะขุ่น ความลึกของ
น้าประมาณ 7-19 เมตร ปะการังที่พบส่วนมากเป็นปะการังก้อน
กลุ่ มปะการั ง โขด (Porites spp.) และดอกไม้ ทะเล (Sea
Anemone)
แนวกองหินอยู่ใกล้เกาะลอปิด้านตะวันตกเฉียงใต้ ความสูงของ
ยอดกองหินลึกประมาณ 7 เมตร มีหลายยอด ขอบกองหินลึก
ประมาณ 17 เมตร ลักษณะพื้นเป็นหินด้านตะวันตกมีความชัน
ลาดลงทางด้านตะวันออก
แนวกองหินอยู่ใกล้เกาะลอปิด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงของ
ยอดกองหินลึกประมาณ 6 เมตร ขอบกองหินลึกประมาณ 19-21
เมตร ลักษณะพื้นเป็นหินด้านตะวันตกจะชันและลาดลงทางด้าน
ตะวันออก

เกาะโลซิน
จังหวัดปัตตานี

07° 19' 46" N
101° 59' 41" E

เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นกองหิน มีแนวปะการังสมบูรณ์สูง มีความ
หลากหลายของชนิดสูง พื้นทะเลเป็นพื้นทราย ความลึกของแนว
ปะการังประมาณ 5-40 เมตร น้าค่อนข้างใส

กองหินการังเล้า
จังหวัดนราธิวาส

06° 29' 30" N
101° 55' 21" E

พื้นที่กว้างพอสมควร พื้นทะเลเป็นทราย ปะการังสมบูรณ์ มีปลา
หลากหลายชนิด น้าลึกประมาณ 22 เมตร น้าค่อนข้างใส ห่างฝั่ง
ประมาณ 12 กิโลเมตร

กองหินการังบราแว
จังหวัดนราธิวาส

จุดที่ 1
06° 25' 12" N
102° 01' 41" E
จุดที่ 2
06° 25' 11" N
102° 01' 41" E

แนวปะการังกว้างมาก ปะการังมีความสมบูรณ์ โดยมีปะการังเขา
กวางเป็นหย่อมๆ สลับกับปะการังโขด ความลึกของน้าประมาณ
22 เมตร น้าค่อนข้างใส ห่างฝั่งประมาณ 12 กิโลเมตร
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วิธีการสารวจแนวปะการัง
1. การหาขอบเขตพื้นที่แนวปะการัง
ทาการสารวจเพื่อประเมินขนาดพื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกาะ
หนู เกาะแมว เกาะขาม จังหวัดสงขลา เกาะลอปิ และเกาะโลซิน ตลอดจนกองหินใต้น้าบริเวณจังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยดาน้าสารวจร่วมกับการใช้เครื่อง GPS ในการหมายแนวเขตปะการัง และ
การวาง Cross transect จากริมฝั่งลงไปจนสุดแนวปะการัง

2. การศึกษาประเมินสถานภาพของแนวปะการัง
ทาการสารวจปะการังที่พบในพื้นที่ศึกษา เช่น เกาะกระ เกาะหนู เกาะแมว เกาะขาม เกาะโลซิน
เกาะลอปิ และกองหินใต้น้าในพื้นที่โครงการ ด้วยวิธี Spot check สาหรับปะการังและกองหินน้าลึก และใช้
วิธี Manta tow สาหรับแนวปะการังใกล้เกาะ ซึ่งการดาเนินการสารวจแนวปะการังโดยการใช้นักดาน้าที่มี
ประสบการณ์ในการประเมิน สภาพแนวปะการัง โดยลากเรือไปตามขอบแนวปะการัง เพื่อประเมินสภาพ
ความสมบูรณ์ของแนวปะการังว่ามีสัดส่วนปะการังที่มีชีวิต ปะการังตาย พื้นทราย และพื้นหิน เป็นเท่าไร
ตลอดจนองค์ประกอบของปะการังชนิดเด่น และลักษณะพื้นที่ เพื่อนามาประเมินค่าความสมบูรณ์ของแนว
ปะการัง และการประเมินค่าศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแนวปะการังในแต่ละบริเวณว่ามี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากน้อยเพียงใด
1) การสารวจแนวปะการังอย่างละเอียด
ก. การเก็บข้อมูลโดยวิธี Video Belt Transect
การเก็บข้อมูลโดยวิธี Video belt transect เป็นการเก็บข้อมูลสภาพแนวปะการังที่ได้รับการ
พัฒนาไม่นานมานี้ เพื่อทดแทนการสารวจด้วยวิธี Line intercept transect โดยวิธีการนี้มีข้อดี คือ ให้ข้อมูล
ปกคลุมพื้ นที่ร วมถึ งสภาพแนวปะการังได้ดี ใช้เวลาน้ อยในการบัน ทึกข้อมูล สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลย้อนหลัง และใช้สาหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง (Monitoring) ได้โดยไม่จาเป็นต้อง
ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลใต้น้า และผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพ และเข้าใจได้ง่าย
วิธีการดาเนินการ โดยใช้เส้นเทป Transect line ความยาว 30 เมตร จานวน 3 - 5 Transect
ในแต่ละสถานี ขึน้ อยูก่ ับความยาวของแนวปะการัง และระยะเวลาในการทางานใต้น้า (English et al. , 1997;
พงศ์ธีระ, 2547) ทาการบันทึกข้อมูลด้วยกล้องบันทึกภาพใต้น้า ทุก Transect line โดยบันทึกภาพให้มี
ระยะห่างระหว่างกล้องบันทึกภาพกับพื้นประมาณ 25 เซนติเมตร ใช้ความเร็วในการบันทึกภาพประมาณ
10 เมตร/นาที หรือ Transect ละ 3 นาที และต้องมีทาการเครื่องหมายจุดเริ่มต้นในการบันทึกภาพทุกครั้ง
โดยบันทึก วันที่การเก็บข้อมูล, เวลา, ลาดับที่ของ Transect line, ชื่อสถานี ก่อนที่จะทาการบันทึกภาพทุก
ครั้ง
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทาการบันทึกโดยวิธี Video belt transect มีขั้นตอนดังนี้
1. นาเทปที่ทาการบันทึกข้อมูลโดยวิธี Video belt transect มาฉายผ่านจอโทรทัศน์หรือ
จอคอมพิวเตอร์
2. ทาการสุ่มหยุดภาพในแต่ละ Line transect ของการบันทึกภาพด้วยวิดีโอ โดยการสุ่ม
หยุดภาพเป็นช่วง จานวนประมาณ 50 - 60 Frames ต่อ Line
3. ในการหยุดภาพแต่ละครั้ง ทาการสุ่มจุด (Point) แบบกาหนดจุดแน่นอน (Fix point) ที่
9 จุด ทุกการหยุดภาพในแต่ละครั้ง (พงศ์ธีระ, 2547)
4. ทาการบันทึกค่าของข้อมูล ในระดับ สกุล (Genus) และรูปทรงของปะการัง (Life
form) ในจุดที่มีการซ้อนทับของจุดที่ทาการสุ่มในบริเวณหน้าจอที่ทาการหยุดภาพใน
แต่ละครั้ง ในแต่ละจุดที่มีการสุ่มภาพ
5. คานวณหาเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ของปะการังประเภทต่างๆ และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
ข. การสารวจแนวปะการังด้วยวิธี Line intercept transect
สารวจด้วยการใช้นักดาน้าวางสายวัดความยาว 30 เมตร พาดผ่านแนวปะการังที่ระดับ
ความลึก 2-3 เมตร และนักดาน้าอีกคนบันทึกชื่อ รูปทรง และระยะทางที่สายวัดพาดผ่านปะการังตลอด
ความยาว 30 เมตร (รูปที่ 2.) ทาซ้า จานวน 3 - 5 เส้น ขึ้นกับความยาวแนวปะการัง วิธีการนี้เหมาะสาหรับ
สารวจปะการังที่ก่อตัวเป็นแนวปะการัง (reef) และใช้ในการสารวจพื้นที่ที่น้าทะเลค่อนข้างขุ่น ซึ่งไม่เหมาะ
กับการสารวจโดยวิธี Video belt transect

รูปที่ 2. การบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกด้วยมือ วิธี Line Intercept Transect
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2) การเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ข้อมูลดิบ (เชิงปริมาณ) จะมีการเก็บข้อมูลในรูปฐานข้อมูล Microsoft Excel ข้อมูลดิบที่เป็น
รายละเอียดของแต่ละ Line intercept transect และ Video belt transect โดยมีปัจจัยหลัก คือ สถานที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการที่ใช้ จานวนซ้าของ Transect จานวนครั้งที่ในการหยุดภาพ (Frame) และจานวนจุด (Point)
ต่อการหยุดภาพในแต่ละครั้งของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปร คือ ปะการังแต่ละรูปทรง และปะการังแต่
ละสกุล ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้ในอนาคต เมื่อต้องมีการประเมินสภาพแนวปะการัง
ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลภาพถ่ายวีดีโอใต้น้า ที่อยู่ในรูป ดิจิทัล สาหรับการนาข้อมูลกลับมาใช้วิเคราะห์
ตัวแปรอื่นๆ ได้อีกด้วย
3) วิธีการประเมินสถานภาพปะการัง
นาข้อมูลมาคานวณหาสัดส่วนเพื่อประเมินสภาพแนวปะการัง ตามวิธีการของกรมประมง
(2542) โดยสภาพของปะการังคิดตามสัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย ดังนี้
ระดับสมบูรณ์ ปะการังมีชีวิต
1
3
2
2
3
1
4
1
5
1

:
:
:
:
:

ปะการังตาย
1
1
1
2
3

สถานภาพ
แนวปะการังมีความสมบูรณ์มาก
แนวปะการังสมบูรณ์
แนวปะการังสมบูรณ์ปานกลาง
แนวปะการังเสื่อมโทรม
แนวปะการังเสื่อมโทรมมาก

สถานภาพแหล่งปะการังอ่าวไทยตอนล่าง
1. แหล่งปะการังหมู่เกาะกระ
เกาะกระ แนวปะการังก่อตัวได้ดีรอบเกาะ มีลักษณะเป็นแนวปะการังริมฝั่ง ยกเว้นบางบริเวณ
ของเกาะทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ มีลักษณะเป็นเพียงกลุ่มปะการังบนโขดหินเท่านั้น (Coral
community on rock) โดยแนวปะการังก่อตัวได้ดีที่สุดทางด้านทิศใต้ ซึ่งมีความกว้างได้ถึง 300-400
เมตร ก่อตัวที่ความลึกน้้าได้ถึง 22 เมตร ในขณะที่ด้านอื่นๆ มีแนวปะการังกว้างไม่เกิน 150 เมตร ซึ่ง
ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ แนวปะการังก่อตัวได้ในระดับน้้าลึกสุด 13 เมตร เกาะกระมีขนาดพื้นที่
แนวปะการังรอบเกาะเท่ากับ 0.32 ตารางกิโลเมตร (หรือ 198 ไร่)
ส่วนใหญ่แนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมาก โดยมีปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มี
สภาพสมบูรณ์ดีมากถึง 50% ซึ่งส่วนมากมีปะการังมีชีวิต 50-75% มีสภาพสมบูรณ์ปานกลางและสภาพ
เสียหายมาก (หรือเสื่อมโทรมมาก) ในปริมาณที่เท่ากันคือ 18.8% ซึ่งบริเวณด้านหน้าหาดทรายทางด้าน
ทิศใต้ของเกาะอยู่ในสภาพที่เสียหายมากเมื่อเข้าใกล้เกาะ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นซากปะการังเขากวาง
และมีสภาพสมบูรณ์ดี 12.5% ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังเขากวาง Acropora spp. ปะการังช่องเล็ก
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แบบกิ่ง Montipora digitata ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น M. aequituberculata ปะการังดอกกะหล่้า
Pocillopora damicornis ปะการังสมองร่องยาว Platygyra daedalea ปะการังช่องเหลี่ยม Favites spp.
เป็นต้น
จากการศึกษาพบว่าเกาะกระมีลักษณะของแนวปะการังที่โดดเด่นกว่าแนวปะการังอื่นของฝั่ง
อ่าวไทยเนื่องจากสามารถพบปะการังเขากวางแปรงล้างขวดได้
เกาะกลางและเกาะเล็ก แนวปะการังเกาะกลางและเกาะเล็กก่อตัวได้ดีรอบเกาะ โดยทั่วไปมี
ความกว้างตั้งแต่ 70-100 เมตร ก่อตัวลงไปได้ถึงความลึกน้้า 18 เมตร ยกเว้นทางด้านทางด้านทิศ
ตะวันตกของเกาะกลางที่เชื่อมต่อกับแนวปะการังทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเล็ก (ช่องระหว่างเกาะ
ทั้งสองน้้าไหลแรง) มีลักษณะเป็นแนวปะการังน้้าตื้น ส่วนใหญ่ปะการังก่อตัวสิ้นสุดที่ความลึกน้้า 3-5
เมตร ขนาดพื้นที่แนวปะการังของเกาะกลางและเกาะเล็กรวมกันเท่ากับ 0.202 ตารางกิโลเมตร (หรือ
126 ไร่)
แนวปะการังเกาะกลางส่ วนใหญ่อ ยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมาก ซึ่งมีปริมาณครอบคลุมพื้นที่ถึ ง
87.5% โดยมีปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ 40-80% ส่วนอีก 12.5% อยู่ในสภาพเสียหาย (เสื่อมโทรม)
เฉพาะตรงบริเวณด้านหน้าหาดทรายทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเท่านั้น บริเวณทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือและทิศใต้ของเกาะ แนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมากกว่าบริเวณอื่นๆ ของเกาะ
บริเวณนี้สามารถจัดได้ว่าเป็นแนวปะการังน้้าตื้นที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีความสลับซับซ้อนของปะการั ง
รูปทรงต่างๆ ทั้งรูปแบบกิ่งก้านและแผ่นสลับกันไป ส้าหรับรูปแบบกิ่งก้านนั้นเป็นดงปะการังเขากวาง
ชนิดต่างๆ Acropora spp.สลับกั บปะการังช่องเล็ กแบบกิ่ง M. digitata ส่วนปะการังรูปแบบแผ่ น
(Foliaceous coral) นั้นมีปะการัง M. aequituberculata เป็นชนิดเด่น ส่วนปะการัง รูปแบบก้อน
(Massive coral) นั้นมีไม่มากนักได้แก่ ปะการังสมองร่องยาว P. daedalea ปะการังวงแหวน Favia spp.
และปะการังช่องเหลี่ยม Favites spp.
บริเวณริมรอยต่อของเกาะทั้งสองทางด้านทิศใต้ เรื่อยไปจนถึงบริเวณทางด้านทิศใต้ของเกาะ
เล็ก แนวปะการังอยู่ในสภาพที่เสียหายมาก ส่วนใหญ่เป็นซากปะการังเขากวางหนาแน่นเมื่ออยู่ใกล้
ชายฝั่งของเกาะ และเป็นเศษซากปะการังกระจายอยู่ตามพื้นทราย (Fragment on sand) เมื่ออยู่ไกล
ชายฝั่งของเกาะทั้งสองออกไป แนวปะการังเกาะเล็กส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เสียหายมาก (เสื่อมโทรม
มาก) 43% โดยมีปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ 5-20% รองลงมาคือ สภาพสมบูรณ์ดี 18.6% และแนว
ปะการังสภาพสมบูรณ์ดีมากและสภาพเสื่อมโทรมอยู่ในปริมาณที่เท่ากันคือ 14.3% โดยมีปะการังมีชีวิต
ปกคลุมพื้นที่ 60-70% เกาะเล็กมีปะการังชนิดเด่นเหมือนกับเกาะกลางคือ มีปะการังเขากวาง Acropora
spp. ขึ้นเป็นดงหนาแน่นสลับกับดงปะการังช่องเล็ก แบบกิ่ง M. digitata นอกจากนี้ยังมีปะการังจาน
Turbinaria sp. และปะการังที่เป็นรูปแบบแผ่นตั้ง (Frond) คือ ปะการังลายดอกไม้ Pavona decussata
อีกด้วย
หินเรือ แนวปะการังก่อตัวได้ดีรอบกองหิน มีความกว้าง 100 เมตร ปะการังก่อตัวสิ้ นสุดที่
ความลึกน้้า 22 เมตร มีสภาพสมบูรณ์ดี พบซากปะการังเขากวางเฉพาะบางบริเวณ ปะการังชนิดเด่น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ได้แก่ ปะการังเขากวางรูปแบบโต๊ะ โดยมี A. divaricata เป็นชนิดเด่น ปะการังจาน Turbinaria sp.
ปะการังกิ่งด้า Tubastrea micrantha เป็นต้น ขนาดพื้นที่แนวปะการัง ของหินเรือเท่ากับ 0.04 ตาราง
กิโลเมตร (หรือ 23 ไร่)
สรุปผลจากการส้ารวจครั้งล่าสุด ในปี 2550 โดยวิธี video belt transect ที่ระดับความลึกประมาณ
4 - 33 เมตร พบว่าสถานะภาพของแนวปะการังบริเวณนี้อยู่ในระดับสมบูรณ์มาก มีผลรวมของเปอร์เซ็นต์
ปกคลุมของปะการังที่มีชีวิตถึง 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2.) โดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ของ
ปะการังและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้เป็นปะการังมีชีวิต 72.12%, โดยปะการังเด่นในบริเวณนี้จะเป็นปะการังเขา
กวางชนิด Acropora sp. ที่เจริญเติบโตบนพื้นทรายและบนซากปะการังเก่า และเปอร์เซ็นต์ปะการังตาย
18.72% เป็นพื้นทราย 0.23% เป็นก้อนหิน 0.31% และอื่นๆ อีก 8.62% ซึ่งประกอบด้วยจ้าพวก Zoanthid
sp., ฟองน้้า อื่นๆ สรุปสถานภาพทรัพยากรปะการังหมู่เกาะกระ อยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก รายละเอียด
สถานภาพก้าหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่ต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.
ตารางที่ 2 เปอร์เซ๊นต์ปกคลุมปะการังเกาะกระ ส้ารวจโดยวิธี Video Belt Transect เมื่อปี 2550
ชนิดสิง่ มีชวี ติ
Acropora spp.
Montipora spp.
Pocillopora spp.
Platygyra spp.
Turbinaria spp.
Porites spp.
Goniopora spp.
Favia spp.
Favites spp.
Tubastraea sp.
Dendrophyllia sp.
Pavona spp.
Goniastrea spp.
Live Coral
Dead coral
Sponge

เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องปะการัง (% เฉลีย่ )
เกาะกระ
เกาะกลาง หินเรือ
เฉลีย่ รวม
66.87
86.73
23.15
58.92
2.52
1.11
2.65
2.09
2.47
0.25
0.93
1.22
0
0.03
1.23
0.42
0
2.81
14.20
5.67
0
0.81
5.99
2.27
0
0.1
3.46
1.19
0
0
0.31
0.10
0.02
0
0.00
0.01
0
0
0.06
0.02
0
0
0.19
0.6
0.05
0.31
0.00
0.12
0
0.12
0.00
0.04
71.93
25.24
2.26
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92.27
7.47
0.24

52.17
23.46
20.12

72.12
18.72
7.54
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Zoanthid sp.
Coral rubble
Sand
Other
ผลรวม

0
0
0
0.57
100

0
0
0
0.03
100

1.54
0.93
0.68
1.11
100

0.51
0.31
0.23
0.57
100

รูปที่ ....... ลักษณะทั่วไปของหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รูปที่ ...... ลักษณะของปะการังเกาะกระ
ระบบนิเวศและความหลากหลายของปลาในแนวปะการังเกาะกระ
จากการส้ารวจครั้งนี้มีปลาในแนวปะการังที่พบจากการส้ารวจทั้งสิ้น 125 ชนิด 68 สกุล จาก 33
วงศ์ (ตารางที่ 3) ปลาวงศ์เด่นที่พบได้ แก่ปลา สลิดหินในวงศ์ Pomacentridae (25 ชนิด) รองลงมาคือ ปลา
นกขุนทองในวงศ์ Labridae (17 ชนิด) กลุ่มปลาที่น่าสนใจได้แก่ปลาผีเสื้อ (Cheatodontidae) เนื่องจากเป็น
พื้นที่ไม่กี่แห่งในอ่าวไทยที่สามารถพบปลาผีเสื้อได้มากถึง 10 ชนิด แสดงถึงความสมบูรณ์ของแนว
ปะการังได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีปลาผีเสื้อที่พบว่ายังไม่เคยมีรายงายการพบในน่านน้้าไทยมาก่อน
2 ชนิดนั่นคือปลาผีเสื้อ ชนิด Chaetodon baronessa และ C. speculum (รูปที่ 4 และรูปที่ 5)

รูปที่ 4. Chaetodon baronessa

รูปที่ 5. C. speculum

ตารางที่ 3 ชนิดและแหล่งที่พบปลาในแนวปะการังหมู่เกาะกระ
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6

ครอบครัว
Apogonidae
Apogonidae
Apogonidae
Apogonidae
Apogonidae
Apogonidae

สกุล

Apogon
Apogon
Apogon
Apogon
Archamia
Cheilodipterus

ชนิด

Apogon sp.
Apogon cavitiensis
Apogon cookii
Apogon fragilis
Archamia fucata
Cheilodipterus macrodon

เกาะกระ
x
x
x

หินเรือ
x

x

เกาะกลาง
x
x
x
x
x

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ล้าดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ครอบครัว
Apogonidae
Balistidae
Belonidae
Caesionidae
Caesionidae
Caesionidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chanidae
Dasyatidae
Diodontidae
Eleotridae
Ephippidae
Grammistidae
Gobeisocidae
Haemulidae
Holocentridae
Kyphosidae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae

สกุล

Cheilodipterus
Balistoides
Tylosurus
Caesio
Caesio
Pterocaesio
Alepes
Carangoides
Caranx
Caranx
Caranx
Gnathanodon
Scomberoides
Scomberoides
Selaroides
Trachinotus
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chelmon
Coradion
Heniochus
Heniochus
Chanos
Dasyatis
Diodon
Ptereleotris
Platax
Diploprion
Diademichthys
Diagramma
Sargocentron
Kyphosus
Bodianus
Cheilinus
Cheilinus
Cheilinus
Choerodon
Deproctacanthus

ชนิด

Cheilodipterus
quinquelineatus
Balistoides
viridescens
Tylosurus crocodilus
Caesio caerulaurea
Caesio cuning
Pterocaesio chrysozona
Alepes vari
Carangoides fulvoguttatus
Caranx ignobilis
Caranx melampygus
Caranx sexfasciatus
Gnathanodon spesiosus
Scomberoides
commersonianus
Scomberoides tol
Selaroides leptolepis
Trachinotus bailoni
Chaetodon baronessa
Chaetodon lineolatus
Chaetodon lunula
Chaetodon speculum
Chaetodon octofasciatus
Chaetodon weibeli
Chelmon rostratus
Coradion chrysozona
Heniochus acuminatus
Heniochus singularius
Chanos chanos
Dasyatis khulii
Diodon sp.
Ptereleotris sp.
Platax teira
Diploprion bifasciatum
Diademichthys lineatus
Diagramma pictum
Sargocentron rubrum
Kyphosus sp.
Bodianus mesothorax
Cheilinus chlorurus
Cheilinus fasciatus
Cheilinus trilobatus
Choerodon schoenleinii
Deproctacanthus xanthurus
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เกาะกระ
x
x
x
x
x
x
x

หินเรือ
x
x

เกาะกลาง
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

x

x
x
x
x
x
x
x
x
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ล้าดับ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ครอบครัว
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Lethrinidae
Lethrinidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Microdesmidae
Monodactylidae
Mullidae
Mullidae
Muraenidae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Pempheridae
Pomacanthidae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae

89

Pomacentridae

สกุล

Ephibulus
Halichoeres
Halichoeres
Halichoeres
Halichoeres
Halichoeres
Hemigymnus
Labrichthys
Labroides
Stethojulis
Thalassoma
Lethrinus
Lethrinus
Lutjanus
Lutjanus
Lutjanus
Lutjanus
Lutjanus
Lutjanus
Lutjanus
Perioglossus
Monodactylus
Parupeneus
Upeneus
Gymnothorax
Scolopsis
Scolopsis
Scolopsis
Scolopsis
Pempheris
Pomacanthus
Abudefduf
Abudefduf
Abudefduf
Abudefduf
Amblyglyphidodon
Amblyglyphidodon
Amblyglyphidodon
Amphiprion
Cheiloprion
Chromis

ชนิด

Ephibulus insidiator
Halichoeres chloropterus
Halichoeres marginatus
Halichoeres nigrescens
Halichoeres purpurascens
Halichoeres vroliki
Hemigymnus melapterus
Labrichthys unlineatus
Labroides dimidiatus
Stethojulis trilineatus
Thalassoma lunare
Lethrinus lentjan
Lethrinus ornatus
Lutjanus argentimaculatus
Lutjanus carponotatus
Lutjanus fulviframma
Lutjanus lemniscatus
Lutjanus lutjanus
Lutjanus russellli
Lutjanus vitta
Perioglossus philippinus
Monodactylus argenteus
Parupeneus indicus
Upeneus tragula
Gymnothorax tyrsoides
Scolopsis ciliatus
Scolopsis magaritifer
Scolopsis monogramma
Scolopsis vosmeri
Pempheris oualensis
Pomacanthus annularis
Abudefduf bengalensis
Abudefduf sexfasciatus
Abudefduf sordidus
Abudefduf veigiensis
Amblyglyphidodon aureus
Amblyglyphidodon curacao
Amblyglyphidodon
leucogaster
Amphiprion perideraion
Cheiloprion labriatus
Chromis cinerascens

เกาะกระ
x
x
x
x
x
x
x

หินเรือ
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

เกาะกลาง
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
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ล้าดับ
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

ครอบครัว
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Rachycentridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Siganidea
Siganidae
Siganidae
Siganidae
Sphyraenidae
Tetraodontidae

สกุล

ชนิด

Dascyllus
Dascyllus
Hemiglyphidodon
Neoglyphididin
Neoglyphididin
Neopomacentrus
Neopomacentrus
Neopomacentrus
Neopomacentrus
Plectoglyphidodon
Pomacentrus
Pomacentrus
Pomacentrus
Pomacentrus
Pomacentrus
Rachycentron
Chlorourus
Scarus
Scarus
Scarus
Scarus
Cephalopholis
Cephalopholis
Cephalopholis
Epinephelus
Epinephelus
Epinephelus
Epinephelus
Epinephelus
Plectropomus
Siganus
Siganus
Siganus
Siganus
Sphyraena
Arothron

Dascyllus reticulatus
Dascyllus trimaculatus
Hemiglyphidodon
plagiometopon melas
Neoglyphididin
Neoglyphididin nigroris
Neopomacentrus
anabatoides
Neopomacentrus
benkieri
Neopomacentrus cyanomos
Neopomacentrus
filamentosus
Plectoglyphidodon
lacrymatus chrysurus
Pomacentrus
Pomacentrus coelestris
Pomacentrus cuneatus
Pomacentrus moluccensis
Pomacentrus tripunctatus
Rachycentron canadum
Chlorourus sp.
Scarus ghobban
Scarus quoyi
Scarus rivulatus
Scarus rubroviolaceus
Cephalopholis boenak
Cephalopholis cyanostigma
Cephalopholis formosa
Epinephelus areolatus
Epinephelus coioides
Epinephelus erythrurus
Epinephelus fasciatus
Epinephelus merra
Plectropomus leopadus
Siganus canaliculatus
Siganus guttatus
Siganus javus
Siganus stellatus
Sphyraena sp.
Arothron stellatus

เกาะกระ
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

หินเรือ

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

ปลาทีพ่ บในแนวปะการังหมูเ่ กาะกระสามารถจ้าแนกเป็นกลุม่ ต่างๆ ได้ดงั นี้
กลุ่มปลาที่จา้ แนกตามพฤติกรรมการกินอาหาร สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มคือ
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เกาะกลาง
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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1 ปลาที่กินแพลงตอนเป็นอาหาร (Planktivorous fish) กลุ่มส้าคัญได้แก่ ปลากล้วย (Caesionidae)
และปลาสลิดหินเล็กในสกุล Neopomacentrus ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 9 ชนิด
คิดเป็น 7.20% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
2 ปลาที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivorous fish) กลุ่มที่ส้าคัญได้แก่ ปลานกแก้ว (Scaridae) และปลา
สลิดทะเล (Siganidae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 11 ชนิด คิดเป็น 8.80% ของ
ชนิดปลาที่พบทั้งหมด
3 ปลาที่กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร (Carnivorous fish) เป็นปลากลุ่มที่มี
สมาชิกมากที่สุด กลุ่มที่ส้าคัญได้แก่ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) ปลาทรายขาว
(Nemipteridae) และปลาอมไข่ (Apogonidae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 52 ชนิด
คิดเป็น 41.60% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
4 ปลาที่กินปลาเป็นอาหาร (Piscivorous fish) ปลากลุ่มนี้มักเป็นปลาที่มีความส้าคัญทางเศษฐกิจ
กลุ่มที่ส้าคัญได้แก่ ปลาสีกุน (Carangidae) ปลากะพง (Lutjanidae) และปลาเก๋า (Serranidae) ในการส้ารวจ
ครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 31 ชนิด คิดเป็น 24.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
5 ปลาที่กินอาหารได้หลากหลาย (Omnivorous fish) ปลากลุ่มนี้ที่ส้าคัญได้แก่ ปลาสลิดหิน
(Pomacentridae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 22 ชนิด คิดเป็น 17.60% ของชนิด
ปลาที่พบทั้งหมด
Fish Dietary

omnivore
18%

Fish
25 %

Plankton
7%
Plant
9%

Invertebrate
41 %

รูปที่ 6. สัดส่วนของปลากลุ่มปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารแบบต่างๆ
กลุ่มปลาที่จา้ แนกตามลักษณะการอยูอ่ าศัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มคือ
1 ปลาที่ว่ายหากินอยู่ในมวลน้้า (Pelagic fish) ส่วนมากมักจะเป็นปลาที่กินแพลงก์ตอน หรือกิน
ปลาเป็นอาหาร ปลาที่ส้าคัญได้แก่ ปลากล้วย (Caesinidae) ปลาสีกุน (Carangidae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบ
ปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 19 ชนิด คิดเป็น 15.20% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
2 ปลาที่ว่ายหากินอยู่ในบริเวณแนวปะการัง (Reef associated fish) ได้แก่ ปลาที่กินปลาและสัตว์
ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหาร จัดเป็นปลากลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุด ปลากลุ่มส้าคัญได้แก่ ปลาผีเสื้อ
(Chaetodontidae) ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลากะพง (Lutjanidae) ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลา
นกแก้ว (Scaridae) ปลาเก๋า (Serranidae) และปลาสลิดทะเล (Siganidae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัด
อยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 86 ชนิด คิดเป็น 68.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3 ปลาที่หลบซ่อนอยู่ตามซอกหลืบ (Cryptic species) ปลาที่ส้าคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ ปลาอมไข่
(Apogonidae) ปลาไหลมอเรย์ (Muraenidae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 11 ชนิด
คิดเป็น 8.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
4 ปลาที่หากินอยู่บริเวณพื้นทรายรอบๆ แนวปะการัง (Benthic fish) ได้แก่ ปลาแพะ (Mullidae)
ปลาทรายขาว (Nemipteridae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 8 ชนิด คิดเป็น 6.40%
ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
Reef Habitat
Cryptic Benthic
6%
9%

Pelagic
15%

Reef surface
70%

รูปที่ 7. สัดส่วนของปลาที่จ้าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย
กลุ่มปลาที่จา้ แนกตามสถานภาพการใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง สามารถจ้าแนกออกได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะกระตลอดช่วงชีวิต (Resident species) ได้แก่
ปลาที่มีวงจรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอยู่ในแนวปะการังซึ่งได้แก่ปลาอมไข่ (Apogonidae) ปลา
ผีเสื้อ (Chaetodontidae) ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลานกแก้ว
(Scaridae) และปลาเก๋า (Serranidae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 81
ชนิด คิดเป็น 64.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
2. ปลาที่เข้าหากินในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะกระเพียงบางช่วงของชีวิต (Temporal species)
ได้แก่ปลาที่ใช้แนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัยเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วจึงไปอยู่ในแหล่ง
อาศัยอื่นๆ หรืออยู่ในแหล่งอาศัยอื่นๆก่อนแล้วจึงเข้ามาเติบโตอยู่ในแนวปะการัง ได้แก่ ปลา
สีกุน (Carangidae) ปลากะพง (Lutjanidae) และปลาสลิดทะเล (Siganidae) ในการส้ารวจครั้งนี้
พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จ้านวน 28 ชนิด คิดเป็น 22.40% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
3. ปลาที่เข้ามาอาศัยหากินหรือใช้ประโยชน์บริเวณแนวปะการังหมู่เกาะกระในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง (Transient) เป็นปลาที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในแนวปะการังเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น
เข้ามาหากิน ในช่วงเวลากลางวัน หรือเขามาหลบนอนในเวลากลางคืน ปลาที่ส้าคัญได้แก่
ปลาแพะ (Mullidae) และ ปลาทรายขาว (Nemipteridae) ในการส้ารวจครั้งนี้พบปลาที่จัดอยู่
ในกลุ่มนี้จ้านวน 16 ชนิด คิดเป็น 12.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
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รูปที่ 8 กลุ่มปลาที่จ้าแนกตามสถานภาพการใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง
ความหนาแน่นของประชากรปลาในแนวปะการังเกาะกระ
จากการส้ารวจบริเวณที่เป็นแนวราบของแนวปะการังเกาะกระ โดยใช้การท้าส้ามะโนประชากร
ปลาด้วยสายตา ซึ่งใช้เทปวัดระยะทางเป็นแนวส้ารวจ จ้านวน 3 แนว แนวละ 30 เมตร พบว่า ระยะใน
การส้ารวจด้านซ้ายและขวาของแนวส้ารวจด้านละ 5 เมตร เป็นพื้นที่ 300 ตารางเมตร ต่อ แนวส้ารวจ
จากการศึกษาพบว่า ประชาคมปลาที่พบในแนวส้ารวจมีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 1157 ตัว
ต่อพื้นที่ 300 ตารางเมตร มีจ้านวนชนิดปลาที่พบทั้งหมด 22 ชนิด จากการศึกษาพบว่าค่าดัชนีความ
หลากหลาย (Species diversity index) ของปลาในบริเวณแนวราบของเกาะกระ เท่ากับ 2.401 และค่าดัชนี
ความสม่้าเสมอของการกระจายจ้านวน เท่ากับ 0.78
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายของปลา ตลอดจนจ้านวน ชนิดและจ้านวนตัวปลาที่พบใน
บริเวณแนวราบของแนวปะการังจะพบว่า มีค่าต่้ามาก และจ้านวนชนิดน้อยมากเมื่อเทียบกับปลาที่ได้
จากการท้าบัญชีรายชื่อ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก บริเวณแนวราบของแนวปะการังของเกาะกระระหว่างเกาะ
กลาง กับเกาะนอก นั้นมีปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตสูงมาก แต่มีความหลากหลายของชนิด
และและรูปทรงของปะการังต่้า ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับน้้าได้บ่อย ดังนั้นจึงสาม
รถพบปลาบางชนิดที่สามารถปรับตัวเพื่ออยุ่ในสภาพพื้นที่แบบนี้เพียงไม่กี่ชนิด
สัตว์ทะเลไม่มกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ (Other Marine Invertebrates)
การเก็บรวบรวมชนิดของสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ นอกจากปะการังแข็ง ปะการังอ่อน
และกัลปังหา ในเบื้องต้นพบจ้านวนชนิดทั้งหมด 30 ชนิด ชนิดที่พบได้แก่ จ้าพวกฟองน้้า 9 ชนิด ไฮด
รอยร์ 1 ชนิด ดอกไม้ทะเล 2 ชนิด Corallimorph 2 ชนิด พรหมทะเล (Zoanthidae) 1 ชนิด หอย 3 ชนิด
ทากเปลือย 5 ชนิด ดาวทะเล 2 ชนิด เม่นทะเล 1 ชนิด ปลิงทะเล 3 ชนิด และเพรียงหัวหอม 1 ชนิด ทั้งนี้
คาดว่าน่าจะมีจ้านวนมากกว่านี้เพราะสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และหลายกลุ่มจะหลบอยู่ตาม
ซอกหลืบปะการังและช่องหินในตอนกลางวัน และออกหากินในตอนกลางคืน การเก็บข้อมูลในช่วงที่คลื่น
ลมสงบและน้้าทะเลมีความขุ่นน้อยน่าจะท้าให้สามารถรวบรวมชนิดได้เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าบริเวณเกาะกระมีความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ค่อนข้าง
สูง ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งปะการังได้อย่างดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สาหร่ายทะเล (Marine Algae)
สาหร่ายทะเลที่พบที่เกาะกระมีจ้านวน 8 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้้า
เงิน สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้าตาล และสาหร่ายสีแดง โดยสาหร่ายสีน้าตาล เป็นชนิดทีพ่ บจ้านวน
ชนิดมากที่สุดถึง 3 ชนิด ได้แก่ Padina sp., Lobophora variegata, Dictyota adnata รองลงมาคือ กลุ่ม
สาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีแดง โดยพบขึ้นอยู่ตามช่องว่างระหว่างปะการังเขากวางกิ่ง บนซากปะการัง
ตาย และบนพื้นหิน กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณแนวปะการัง
สาหร่ายทะเลส่วนใหญ่จะป็นอาหารของสัตว์ต่างๆ ในแนวปะการัง บริเวณนี้จึงมีความเหมาะสม
ในการเป็นแหล่งอาศัยละแหล่งอาหารของสัตว์กินพืช หลากหลายชนิด
แพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไมโครแพลงก์ตอนบริเวณผิวน้้า หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส้ารวจเมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2550 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 47 สกุล โดยกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ของชนิดสูงสุดคือ ไดอะตอม(Class Bacillariophyceae) ซึ่งพบถึง 32 สกุล คิดเป็น 68 เปอร์เซ็นต์ของ
ทั้งหมด กลุ่มที่มีความหลากหลายของชนิดรองลงมาคือ ไดโนแฟลกเจลเลต (Class Dinophyceae) พบ 10
สกุลคิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด และกลุ่มอื่นๆ ที่พบ คือ สาหร่ายสีเขียว (Class Chlorophyceae) 3
สกุล คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Class Cyanophycea) 1 สกุล และซิลิ
โคแฟลกเจลเลต (Class Dictyochophyceae) 1 สกุล คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
แพลงก์ตอนพืชสกุลที่พบความหนาแน่นสูงที่สุด คือ Chaetoceros spp. เป็นกลุ่มที่พบในทุกสถานี
เก็บตัวอย่าง โดยมีค วามหนาแน่นรวม 1,101 เซลล์ ต่อลิ ตร สกุล ที่มีค วามหนาแน่นรองลงมา ได้แก่
Rhizosolenia spp., Thalassiosira spp., Plurosigma spp. พบความหนาแน่นเซลล์ 601, 506 และ 435 เซลล์
ต่อลิตร ตามล้าดับ
แพลงก์ตอนสัตว์
ผลการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณผิวน้้า หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6-8
กันยายน 2550 พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 8 ไฟลัม 15 กลุ่ม ประกอบด้วยไฟลัม Protozoa, Annelida,
Arthropoda, Chaetognatha, Mollusca, Echinodermata, Urochodata และ Chordata การศึกษาพบว่าแพลงก์
ตอนสัตว์กลุ่มที่มีความหนาแน่นเซลล์สูง และพบมากในทุกสถานีคือไฟลัม Arthropoda มีความหนาแน่น
เซลล์รวม 85 เซลล์/ลิตร โดยกลุ่มที่พบเป็นชนิดเด่น คือ กลุ่ม Copepod ประกอบด้วย Cyclopoid และ
Calanoid copepod มีความหนาแน่นเซลล์รวม 29 และ 28 เซลล์/ลิตร ตามล้าดับ Copepod ที่พบมีความ
หนาแน่นเซลล์รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม Coepepod nauplii และ Harpacticoid copepod พบความหนาแน่น
เซลล์รวม 23 และ 6 เซลล์/ลิตร ตามล้าดับ
จะเห็นว่าบริเวณแหล่งปะการังเกาะกระมีความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์
ตอนสัตว์มากพอสมควร แพลงก์ตอนพืชที่พบชนิดที่มีความหนาแน่นมากและพบในทุกพื้นที่ ส่วนใหญ่จะ
เป็นชนิดที่เป็นอาหารหลั กโดยตรงของแพลงก์จตอนสัตว์และสัตว์น้าวัยอ่อ น จึงบ่งบอกถึงความอุดม
ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
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สมบูรณ์ ข องแหล่ ง เลี้ ยงตัว วัยอ่อ น นอกจากนั้นจ้าพวกแพลงก์ ต อนสั ต ว์ ซึ่งประกอบด้ว ยลู กสั ต ว์น้ า
ประเภทปลา กุ้ง และหอยที่มีปริมาณมาก จึงบ่งบอกถึงความเป็นแหล่งที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์
สัตว์น้าได้อย่างดี

2. แหล่งปะการังและกองหินจังหวัดสงขลา
แนวปะการังของจังหวัดสงขลาในบริเวณที่ศึกษามีทั้งหมด 5 แห่ง คือ แนวปะการังบริเวณรอบเกาะ
หนู เกาะแมว กองหินลูกแมวนอก กองหินลูกแมวใน และเกาะขาม (รูปที่ 1.3 และรูปที่ 1.4) ซึ่งในการ
รวบรวมข้อมูลการสารวจแนวปะการัง (กรมประมง, 2542) ไม่พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการสารวจทางด้าน
ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ น ว ป ะ ก า รั ง ใ น เ ชิ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม า ก่ อ น มี เ พี ย ง ก า ร ส า ร ว จ เ บื้ อ ง ต้ น โ ด ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2542 และจากคาบอกเล่าของชาวประมงพื้นบ้านว่า แนวปะการังบริเวณ
นี้ชาวบ้านได้เข้ามาทาการประมงมาเป็นเวลานานแล้ว
การสารวจปะการังเกาะหนู เกาะแมว และกองหินลูกแมว ในปี 2550
เกาะหนูและเกาะแมว เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่เพียง 2 กิโลเมตร ได้รับอิทธิพลจาก
แผ่นดินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน้าจืด และปริมาณตะกอนจากทะเลสาบสงขลาที่ไหลลงสู่
ทะเล ในปัจจุบันผลกระทบจากการเดินเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือน้าลึก กิจกรรมการเดินเรือ และสภาพของการ
กัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลในบริเวณใกล้เคียง ก็มีส่วนในการพัดพาตะกอนลงสู่ท้องทะเล ซึ่งจะมี
ตะกอนส่วนหนึ่งที่จะตกทับถมในบริเวณเกาะหนู เกาะแมว และบริเวณกองหินลูกแมว ในบริเวณใกล้เคียง
การดาเนินการสารวจแนวปะการังบริเวณเกาะหนู และเกาะแมว เพื่อประเมินสภาพปะการัง โดยใช้
วิธีการประเมินสภาพแนวปะการังจะประกอบด้วย 2 วิธี คือ วิธี Line intercept transect และวิธี Spot check
ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินสภาพแนวปะการัง (English et al., 1997) เนื่องจากพื้นที่บริเวณเกาะ
หนู และเกาะแมว มีปริมาณตะกอนแขวนลอยในมวลน้าค่อนข้ างสูง ทั้งจากที่ไหลจากชายฝั่ง และตะกอน
จากการเดิ น เรื อ บริ เ วณท่ า เที ย บเรื อ น้ าลึ ก สงขลา ท าให้ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ยกล้ อ งวิ ดี โ อไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ดีนัก ดังนั้น จึงใช้วิธีการประเมินสภาพปะการังขั้นต้นด้วยวิธีการดาน้าสารวจบริเวณต่างๆ
รอบเกาะ และนาข้อมูลเบื้อ งต้นดังกล่า วมาเป็ นข้อมูลในการตัดสิน ใจในการสารวจด้วยวิธีการ Line
intercept transect ในบริเวณแนวปะการังที่เป็น True reef ส่วนบริเวณที่มีลักษณะเป็นปะการังขึ้นอยู่กระจาย
ทั่วไป ใช้วิธีการประเมินปะการังด้วยวิธีการ Spot check
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สถานภาพแหล่งปะการังเกาะหนู
เกาะหนูวางตัวอยู่ในทิศเหนือใต้ มีความยาวประมาณ 750 เมตร จากข้อมูลการสารวจเบื้องต้น ได้
แบ่งจุดสารวจแนวปะการังบริเวณเกาะหนูเป็น 9 จุดสารวจ (รูปที่ 1.5) โดยพบว่า บริเวณที่เหมาะสม
สาหรับการวาง line transect เพื่อศึกษาในรายละเอียดคือ บริเวณ จุดที่ 5 (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และจุดที่
6 (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากร่องน้าเดินเรือ ทั้งสองจุดสารวจมีสภาพของน้าทะเล
ใสกว่าบริเวณอื่นๆ ของตัวเกาะ ทาให้พบแนวปะการังก่อตัวในสภาพดี ในขณะที่จุดสารวจอื่นๆ มีสภาพน้า
ขุ่น สามารถพบปะการังเพียงประปราย กระจายอยู่บนพื้นทราย หรือเจริญเติบโตแบบเคลือบบนก้อนหิน
โดยมีผลการศึกษาดังนี้

1

9

2

8

7

3
4

6
5

รูปที่ 1.4 จุดสารวจปะการังบริเวณเกาะหนู
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จุดที่ 1 พื้นที่มีลักษณะของชายฝั่งเป็นโขดหินสีแดง ลักษณะพื้นทะเลบริเวณใต้น้ามีลักษณะเป็น
พื้น โคลนปนทราย สภาพน้ าขุ่น ระยะมองเห็น ใต้น้ าประมาณ 40 เซนติเมตร พบปะการังมีชี วิตขึ้น
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ และปะการังตายมีสัดส่วนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
เช่นกัน นอกนั้นจะเป็นพื้นโคลนปนทราย และหิน ปะการังชนิดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ Goniastrea spp. และ
Porites spp. ซึ่งปะการังทั้ง 2 ชนิดนี้ขึ้นเคลือบอยู่บนก้อนหิน และกระจายตัวอยู่บนพื้นท้องทะเลในระดับ
น้าลึกประมาณ 4-5 เมตร ส่วนบริเวณโขดหินริมฝั่งจะพบสาหร่ายชนิด Sargassum sp. ขึ้นอยู่บนโขดหิน
เป็นบริเวณกว้าง
จุดที่ 2 พื้ นที่บริเวณนี้มีปะการังขึ้นอยู่น้อยมาก ส่วนริมชายฝั่งเป็นโขดหิน โดยมีเปอร์เซ็น ต์
ครอบคลุมพื้นที่เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น อีก 99 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นหิน ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่
Pseudosiderastrea tayami จะขึ้นเคลือบอยู่บนโขดหิน โดยมีสาหร่ายชนิด Sargassum sp. ขึ้นอยู่ประปราย
ส่วนบริเวณที่ระดับน้าลึกมากกว่า 2 เมตร ลงไปมีสภาพเป็นทรายปนโคลน มีสาหร่ายชนิด Padina sp.
ขึ้นอยู่ประปราย
จุดที่ 3 ลักษณะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นทราย ทาให้พื้นที่สาหรับการยึดเกาะของตัวอ่อนปะการังมี
น้อย ทาให้ในบริเวณนี้ไม่พบปะการังขึ้นอยู่เลย พบเพียงสาหร่ายชนิด Sargassum sp. ขึ้นปกคลุมพื้นที่อยู่
ประปราย พื้นเป็นทรายปนโคลน
จุดที่ 4 จุดสารวจบริเวณนี้ พบปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ และปะการัง
ตาย 5 เปอร์เซ็นต์ โดยปะการังชนิดเด่นที่พบในพื้นที่ ได้แก่ Goniastrea spp. ขึ้นกระจายอยู่บนพื้นทราย
เป็นหย่อมๆ บริเวณนี้เคยพบหญ้าทะเลชนิด Halodule pinifolia และ Halophila ovalis ขึ้นอยู่ประปราย
จากการที่ผู้วิจัยได้เคยมาสารวจหญ้าทะเลบริเวณนี้ในปี 2541 แต่ปัจจุบันไม่พบ คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่
มีปริมาณตะกอนมาทับถมบนหญ้าทะเลมากขึ้นกว่าในอดีต
จุดที่ 5 บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริเวณอื่นๆ จึงพบแนว
ปะการังก่อตัวขึ้นเป็นแนว (reef) มีความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20 เมตร ดังนั้น ในการสารวจ
สถานภาพของแนวปะการังบริเวณนี้จึงใช้วิธีการสารวจด้วย line intercept transect จานวน 4 ซ้า
ผลการประเมินสภาพแนวปะการัง พบว่า มีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่ 57.85 เปอร์เซ็นต์ และ
ปะการังตาย 35.55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนปะการังมีชีวิต ต่อปะการังตาย ได้ 1.62:1 แสดงว่า แนว
ปะการังบริเวณนี้มีสภาพปะการังสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ โดยรูปทรงปะการังที่พบส่วนใหญ่จะเป็น
แบบก้อน ได้แก่ Goniastrea spp. และ Porites spp. ตารางที่ .......
แนวปะการังบริเวณนี้มีความกว้างประมาณ 60 เมตร โดยพบปะการังก้อนในระดับตื้น ตั้งแต่ขอบ
หน้าผาลงไปถึงความลึกประมาณ 5 เมตร และพบปะการังชนิด Turbinaria frondens ที่มีรูปทรงแบบแผ่น
แบน ขึ้นครอบคลุมพื้นที่อยู่เป็นบริเวณกว้างในระดับความลึก 5 เมตร
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จุดที่ 6 จุดสารวจบริเวณนี้อยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเกาะ พบแนวปะการังก่อตัวเป็นแนว
แคบๆ ริมฝั่งโขดหิน สารวจด้วยวิธีการ line intercept transect ได้เพียง 3 เส้น เนื่องจากแนวปะการังมี
ระยะทางสั้น โดยผลการสารวจสถานภาพของแนวปะการัง ดังตารางที่ 1.3
จากการหาสัดส่วนของปะการังมี ชีวิตต่อปะการังตายมีสัดส่วน 1 : 1.17 แสดงว่า แนวปะการัง
บริเวณนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังที่พบมักมีตะกอน และสาหร่ายขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป ปะการัง
ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังก้อนชนิด Goniastrea spp. และปะการังโขดชนิด Porites spp.
แนวปะการังบริเวณนี้มีพื้นที่ไม่มากนัก โดยมีระยะทางขอบนอกสุดของแนวปะการังห่างจากฝั่ง
ประมาณ 30 เมตร เท่านั้น จึงจัดได้ว่าเป็นแนวปะการังที่แคบ พบปะการังได้ถึงความลึกประมาณ 5 เมตร
บริเวณพื้นมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน
จุดที่ 7 ลักษณะของพื้นที่บริเวณนี้เป็นโขดหิน โดยจากผลการสารวจเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่
ของปะการังมีชีวิตมีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังตายประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน นอกนั้นเป็นโขดหิน ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังก้อนชนิด Goniastrea spp.
และปะการังโขดชนิด Porites spp. ขึ้นเคลือบอยู่ตามโขดหินบริเวณริมฝั่ง ส่วนพื้นท้องทะเลบริเวณนี้เป็น
โคลนปนทราย และมี ต ะกอนละเอี ย ดปกคลุ มอยู่ทั่ วไป นอกจากนี้ บ ริเ วณโขดหิน ยัง พบสาหร่า ยชนิ ด
Sargassum sp. ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
จุดที่ 8 ลักษณะชายฝั่งเป็นโขดหินมีปะการังขึ้นเคลือบอยู่ทั่วไป โดยมีเปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมพื้นที่
ของปะการังมีชีวิตประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ และปะการังตายประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นหิน
และพื้นทรายปนโคลน ปะการังชนิดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ ปะการังก้อนชนิด Goniastrea spp. และปะการังโขด
ชนิด Porites spp. นอกจากนี้ยังพบสาหร่าย Sargassum sp. ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป
จุดที่ 9 พื้นที่สารวจบริเวณนีจ้ ะอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงหัวเกาะ พบปะการังเพียง
เล็กน้อย มีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และปะการังตายประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นโขดหิน ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังก้อนชนิด Goniastrea spp. และปะการังโขด
ชนิด Porites spp.
สรุปสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะหนู พื้นที่ส่วนใหญ่มีปะการังเบาบาง และสภาพ
เสื่อมโทรมจากการทับถมของตะกอน พบเพียงบริเวณด้านใต้ของเกาะ ทั้งด้านทิศตะวันตก (จุดส้ารวจที่
5) และด้านทิศตะวันออก (จุดส้ารวจที่ 6) มีแนวปะการังกว้างปกคลุมพื้นที่ กว่า 90% ซึ่งเป็นปะการังที่มี
ความสมบูรณ์ปานกลาง คือประกอบด้วยปะการังเป็นและปะการังตายโดยเฉลี่ย ประมาณ 1.15 : 1
(48.54 : 42.22) ตารางที่ “”””””
ตารางที่ ..... ชนิดและสถานภาพของแหล่งปะการังเกาะหนู (จุดส้ารวจที่ 5 และ 6)
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รายชื่อปะการัง

Favia spp.
Goniastrea sp.
Montipora sp.
Porites spp.
Turbinaria frondes
Turbinaria peltata
Live coral
Dead coral
Rock
Silt/clay
Sponge
รวม

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่
จุดสารวจที่ 5
จุดสารวจที่ 6
(%) ค่าเฉลี่ย
0.33
0.16
25.60
15.71
20.66
1.34
2.90
2.12
24.63
15.68
20.16
5.04
3.72
4.38
1.25
0.88
1.06
57.85
39.22
48.54
35.55
48.90
42.22
10.89
5.45
5.82
0.65
3.23
0.78
0.33
0.56
100.00
1000.00
100.00

ความหลากหลายของชนิดปลาบริเวณเกาะหนู
ท้าการส้ารวจปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะหนู ในแนวส้ารวจปะการังในจุดที่ 5 และจุดที่ 6
พบว่า ปลาในแนวปะการังทั้งสิ้น 16 ชนิด แสดงดังตารางที่ 2.8 โดยปลากลุ่มที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มปลา
สลิดทะเล (Pomacentrus spp.) รองลงมา คือ กลุ่มปลาสลิดหิน (Abudefduf spp.)
ตารางที่ 2.8 รายชื่อปลาและจ้านวนปลาที่พบตาม transect line บริเวณทิศใต้ของเกาะหนู
Total
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ ไทย
Abudefduf bengalensis
21
ปลาสลิดหินบั้งหางมน
Abudefduf sexfasciatus
5
ปลาสลิดหินบั้งหางกรรไกร
Abudefduf sordidus
3
ปลาสลิดหินบั้งหางจุด
Cephalopholis boenak
4
ปลากะรังท้องก้าปั่น
Chaetodon octofasciatus ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น
1
Chaetodon weibeli
1
ปลาผีเสื้อเหลืองคอขาว
Diploprion bifasciatum
3
ปลากะพงเหลืองเล็ก
Halichoeres dussumieri
12
ปลานกขุนทอง
Lutjanus fulvus
1
ปลากะพงแดง
Lutjanus vitta
1
ปลากะพงข้างเหลือง
Neopomacentrus azysron ปลาสลิดหินหางพลิ้วสีเทา
2
Neopomacentrus cyanomos ปลาสลิดหินหางพลิ้วธรรมดา
15
Pomacentrus spp.
61
ปลาสลิดทะเล
Scolopsis ciliata
1
ปลาทรายขาวแถบขาว
Pterocaesio spp.
20
ปลากล้วย
Sargocentron rubrum
1
ปลากระรอกลายแดง
152
รวม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สถานภาพแหล่งปะการังเกาะแมว
การสารวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะแมว แบ่งพื้นที่สารวจออกเป็น 7 จุดรอบเกาะ (รูปที่
1.6) พบว่า จุดสารวจบริเวณจุดที่ 3 เป็นบริเวณที่เคยเป็นแนวปะการังมาก่อนแต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อม
โทรม และจุดสารวจที่ 7 มีแนวปะการังที่มีพัฒนาการเป็นแนว (reef) จึงใช้วิธีการ line intercept transect ใน
2 จุดนี้ ในขณะที่จุดสารวจอื่นๆ มีปะการังกระจัดกระจายบนพื้นทราย หรือเป็นปะการังเคลือบบนโขดหิน
ดังนั้น ในการสารวจสถานภาพแนวปะการังจึงใช้วิธี spot check ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้

5
6
7

4

3
2

1

รูปที่ 1.5 จุดสารวจปะการังรอบเกาะแมว
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จุดที่ 1 ลักษณะของพื้นที่เป็นโขดหิน พื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน มีปะการังปกคลุมอยู่ประปราย
โดยมีปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปะการังชนิด Goniopora fruticosa
จุดที่ 2 ลักษณะชายฝั่งบริเวณนี้โดยทั่วไปเป็นโขดหิน จากการสารวจไม่พบปะการังมีชีวิตใน
บริเวณนี้ พบเพียงแต่โครงสร้างหินปูนที่มีสาหร่าย และตะกอนปกคลุมอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นแนวปะการังที่เคย
พัฒนาขึ้นมาเป็นแนวปะการังเมื่อในอดีต แต่ปัจจุบันปะการังในพื้นที่บริเวณนี้ได้ตายจนหมดสิ้น
จุดที่ 3 จุดสารวจบริเวณนี้อยู่ตรงกลางของตัวเกาะด้านทิศใต้ มีลักษณะเคยเป็นแนวปะการังมา
ก่อน แต่ปัจจุบันได้ตายลงจนเกือบหมด โดยได้วาง line transect จานวน 4 เส้น เนื่องจากความยาวของแนว
ปะการังไม่มากพอ (ตารางที่ 1.4)
ผลการสารวจสถานภาพแนวปะการัง พบว่า แนวปะการังบริเวณนี้อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก มี
ปะการังตายพื้นที่ป กคลุมประมาณ 65-92 เปอร์เซ็นต์ โดยยังคงเหลือปะการังที่มีชีวิตอยู่ไม่มากนัก จาก
รูปแบบของโครงสร้างปะการัง สามารถบอกได้ว่าแนวปะการังบริเวณนี้เคยเป็นแนวปะการังที่สมบูรณ์มา
ก่อน ก่อตัวในแนวกว้างประมาณ 100 เมตร จากชายฝั่งลาดไปจนถึงระดับความลึก 6 เมตร แต่มาเกิดความ
เสื่อมโทรมในภายหลัง
จุดที่ 4 พื้นที่สารวจบริเวณหัวเกาะทางทิศตะวันออก ใต้น้าเป็นโขดหินขนาดใหญ่ มีปะการังเคลือบ
อยู่ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย พื้ น ที่ ข องปะการั ง มี ชี วิ ต ประมาณ 5-10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และปะการั ง ตายประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ ชนิดของปะการังที่พบในบริเวณนี้ได้แก่ Goniastrea spp.
จุดที่ 5 พื้นที่จุดสารวจบริเวณนี้ลักษณะชายฝั่งเป็นโขดหิน มีพื้นที่ของปะการังมีชีวิตประมาณ 20
เปอร์เซ็น ต์ และพื้ นที่ของปะการังตายประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มีป ะการังที่เด่น ในพื้น ที่ คือ Pavona
decrussata, Porites spp. และ Goniastrea spp.
จุดที่ 6 พื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของตัวเกาะทางด้านทิศเหนือ พบปะการังชนิดเด่นในพื้นที่
ได้แก่ Porites spp., Goniastrea spp. และ Pavona decrussata มีพื้นที่ของปะการังมีชีวิตประมาณ 15
เปอร์เซ็นต์ และมีพื้นที่ของปะการังตายประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 1.4 สภาพแนวปะการังด้านทิศใต้ของเกาะแมว (จุดสารวจที่ 3) และทางทิศเหนือของเกาะแมว
(จุดสารวจที่ 7)
รายชื่อปะการัง
Goniastrea spp.
Goniopora spp.
Montipora sp.
Pavona decrussata
Porites spp.
Pseudosiderastrea tayamai
Turbinaria frondens
Turbinaria peltata
Live coral
Dead coral
Rock
Silt/clay
Sponge
Corallimorph
Sinularia sp.
รวม

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% ค่าเฉลี่ย)
ทิศใต้เกาะแมว
2.21
0.42
1.13
0.28
4.25
0.58
8.87
76.38
9.59
5.08
0.08
100.00

ทิศเหนือเกาะแมว
16.13
0.25
15.12
11.34
42.84
33.92
17.50
4.49
0.83
0.43
100.00

จุดที่ 7 ลักษณะของแนวปะการัง พบว่า ก่อตัวขึ้นเป็นแนวแคบๆ บริเวณริมฝั่ง ดังนั้น การ
สารวจสถานภาพปะการังบริเวณนี้จึงทาการวาง line transect จานวน 4 เส้น เนื่องจากแนวปะการังไม่ยาวพอ
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1.5 ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนปะการังมีชวี ติ ต่อปะการังตายประมาณ 1 : 1 แสดงว่า
แนวปะการังบริเวณนี้มีความสมบูรณ์ปานกลาง ลักษณะโดยทั่วไปเป็นแนวปะการังแคบๆ ที่ขึ้นขนานไปกับ
ชายฝั่งที่เป็นโขดหิน โดยขอบนอกสุดของแนวปะการังห่างจากฝั่งประมาณ 10-20 เมตร เท่านั้น บริเวณขอบ
นอกสุดมีความลึกของระดับน้าประมาณ 5 เมตร รูปทรงของปะการังที่พบจะเป็นรูปทรงแบบก้อน และ
รองลงมาเป็นแบบแผ่นตั้ง (Pavona decrussata) ไม่พบปะการังที่มีรูปแบบแผ่นแบน (Turbinaria spp.) ใน
แนวเส้นสารวจ แต่พบได้ประปรายที่ระดับลึก 3-5 เมตร จากการสารวจพบว่า ปะการังที่ตายส่วนใหญ่จะอยู่
ในสภาพที่มีตะกอนปกคลุม

ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
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สรุปสถานภาพแหล่งปะการรังเกาะแมว พบว่าเป็นแหล่งปะการังที่มีปะการังเพียงไม่กี่ชนิด และมี
สถานภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นบริเวณจุดส้ารวจที่ 7 ซึ่งมีปะการังสมบูรณ์
ปานกลาง (ปะการังเป็น : ตาย = 1.26 : 1) แต่ก็เป็นแนวปะการังแคบๆ บริเวณริมเกาะ และจากจุดที่ท้า
การส้ารวจระเอียดทั้งสองจุด คือด้านทิศใต้และด้านทิศเหนือของเกาะแมว พบว่าปะการังจะมีชนิดที่
แตกต่างกัน ยอเว้นกลุ่ม Porites spp. และกลุ่ม Goniastrea spp. ที่พบในแทบทุกที่
ความหลากหลายชนิดปลาบริเวณเกาะแมว
ส้าหรับการส้ารวจปลาที่พบในแนวปะการั งบริเวณเกาะแมวได้ท้าการส้ารวจ 2 จุด ในพื้นที่แนว
ปะการังทางด้านทิศใต้ (จุดที่ส้ารวจปะการังจุดที่ 3) และแนวปะการังทางด้านทิศเหนือ (จุดที่ 7)
จุดส้ารวจบริเวณทิศใต้ของเกาะแมวนีอ้ ยู่ตรงกลางของตัวเกาะทางทิศใต้ แนวปะการังส่วนใหญ่
ได้ตายลงเกือบหมด การส้ารวจปลาตรงจุดนี้ได้วาง line transect ทั้งสิ้น 4 เส้น เนื่องจากแนวปะการัง
ค่อนข้างแคบ ส้าหรับปลาที่พบตลอด line transect เป็นปลากลุ่มหลักที่พบได้ง่าย คือ กลุ่มปลาสลิดทะเล
(Pomacentrus spp.) รองลงมา คือ กลุ่มปลาสลิดหิน (Abudefduf spp.) ซึ่งปลาทั้ง 2 กลุ่ม เป็นปลาที่พบได้
ทัว่ ไปในแนวปะการัง
จุดส้ารวจทางทิศเหนือของเกาะแมว ซึ่งเป็นแนวปะการังแคบ ๆ ริมฝั่ง วาง transect line ได้ 4
เส้น โดยปลาชนิดเด่นที่ส้ารวจพบ คือ กลุ่มปลากล้วย รองลงมาคือ กลุ่มปลาสลิดทะเล ซึ่งเป็นปลาที่พบ
ได้ง่ายในแนวปะการังทั่วไป เนื่องจากสภาพน้้าที่ค่อนข้างขุ่น จึงมีระยะมองเห็นใต้น้าที่ค่อนข้างจ้ากัด
ดังนั้น ในสภาพความเป็นจริง น่าจะมีปลามากกว่าที่ส้ารวจพบ
ตารางที่ 2.10 รายชื่อปลาที่พบตามแนวส้ารวจ (transect line) บริเวณทิศใต้และทิศเหนือของเกาะแมว
Total
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ ไทย
Abudefduf bengalensis
8
ปลาสลิดหินบั้งหางมน
Abudefduf sexfasciatus
ปลาสลิดหินบั้งหางกรรไกร 5
Abudefduf sordidus
1
ปลาสลิดหินบั้งจุดด้า
Alepes spp.
1
ปลาสีกุน
Caesio spp.
13
ปลากล้วย
Chelmon rostratus
5
ปลาผีเสื้อปากยาว
Cephalopholis boenak
4
ปลากะรังท้องก้าปั่น
Chaetodon octofasciatus
1
ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น
Diploprion bifasciatum
2
ปลากะพงเหลืองเล็ก
Gerres spp.
3
ปลาดอกหมาก
Halichoeres dussumieri
10
ปลานกขุนทอง
Lutjanus lutjanus
4
ปลากะพงเหลืองขมิ้น
Lutjanus russelli
1
ปลากะพงข้างปาน
Neopomacentrus cyanomos ปลาสลิดหินหางพริ้ว
9
Pomacentrus spp.
1
ปลาสลิ
ธรรมดาดทะเล
Pterocaesio spp.
71
ปลากล้วย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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Upeneus tragula

ปลาหนวดฤาษี แพะลาย

20

สถานภาพแหล่งปะการังกองหินลูกแมวนอก และกองหินลูกแมวใน
กองหินลูกแมวนอก
กองหินลูกแมวนอกมีลักษณะเป็นกองหินโผล่พ้นน้า พื้น ที่ทางด้านทิศเหนือของกองหินมี แนว
ปะการังก่อตัวขึ้นอย่างแคบๆ โดยมีความกว้างประมาณ 20 เมตร พบปะการังปรากฏอยู่จนถึงระดับความ
ลึกประมาณ 7 เมตร มีพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ปะการังที่เด่นในบริเวณนี้ ได้แก่
ปะการังแผ่นแบน (Turbinaria frondens) และปะการังโขด (Porites spp.)
พื้นที่ทางด้านทิศใต้ของกองหินมีปะการังเคลือบอยู่บนก้อนหิน มีปะการังที่มีชีวิตประมาณ 30
เปอร์เซ็นต์ และปะการังตายประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แนวปะการังบริเวณนี้ก่อตัวจนถึงระดับความลึก
ประมาณ 7 เมตร รูปทรงโดยทั่วไปของปะการังบริเวณนี้เป็นแบบก้อน (Goniastrea spp. และ Porites spp.)
และแบบแผ่นตั้ง (Pavona decrussata) โดยมีปะการังชนิด Turbinaria frondens อยู่ในระดับลึกประมาณ 3-7
เมตร
ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกมีพื้นที่ของปะการังมีชีวิต 25 เปอร์เซ็นต์ และปะการังตาย 15
เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ปะการัง ที่พบ ได้แก่ ปะการังก้อน (Goniastrea spp. และ
Porites spp.) ปะการังแผ่นตั้ง (Pavona decrussata) และปะการังแผ่นแบน (Turbinaria frondens)
สภาพใต้น้าทางทิศตะวันตกของกองหินลูกแมวนอกมีลักษณะทั่วไปของพื้นที่คล้ายกับทางด้านทิศ
เหนือ พื้นที่ของปะการังมีชีวิตประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ของปะการังตายประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
กองหินลูกแมวใน
กองหินนี้เป็นกองหินที่มีลักษณะโผล่พ้นน้า มีนกนางนวลมาทารัง อยู่บนก้อนหินหลายรัง ใต้น้าพบ
ปะการังเคลือบบนก้อนหิน ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีปะการังขึ้นอยู่ประปราย โดยมีพื้นที่ของปะการั งมี
ชีวิตประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ของปะการังตายประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นหินประมาณ 80
เปอร์เซ็นต์ ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea spp.) และปะการังโขด (Porites spp.) โดย
พบปะการังแผ่น (Turbinaria frondens) เพียงเล็กน้อย
ทางทิศตะวันตกของกองหิน ซึ่งเป็นด้านที่หันเข้าหาปากทะเลสาบสงขลาพบปะการังน้อยมาก คิด
เป็นพื้นที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ปะการังตาย 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นก้อนหินที่ปกคลุมด้วยตะกอน มี
สาหร่ายชนิด Sargassum sp. ขึ้นอยู่ตามโขดหินทั่วไป
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สรุปสถานภาพแนวปะการังกองหินลูก แมวนอกและกองหินลูกแมวใน เป็นนแวปะการังที่เสื่อม
โทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ลักษณะเป็นแนวปะการังแคบๆ มีปะการังมีชีวิตปกคลุมบรเวณที่หนาแน่นที่สุด
ประมาณ 15-30% ของพื้นที่ สภาพน้าขุ่นมาก
ปลาที่พบในแนวหินลูกแมวนอกและหินลูกแมวใน
กองหินลูกแมวนอก และกองหินลูกแมวใน มีลักษณะเป็นกองหินที่โผล่พ้นน้้า การส้ารวจข้อมูล
ปลาบริเวณกองหินทั้งสองกองในเชิงปริมาณท้าได้ยาก เนื่องจากสภาพน้้าทะเลที่ขุ่น พื้นที่มีปะการัง
ประปราย ดังนั้น การส้ารวจข้อมูลปลาจึงใช้วิธีการด้าน้้าส้ารวจไปทั่วบริเวณ และบันทึกชื่อปลาที่พบ
บริเวณกองหินทั้งสองกองโดยปลาที่พบบริเวณนี้ แสดงดังตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.12 รายชื่อปลาที่พบบริเวณกองหินลูกแมวนอก และกองหินลูกแมวใน
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ ไทย
กองหินลูกแมวนอก กองหินลูกแมวใน
Abudefduf bengalensis
x
x
ปลาสลิดหินบั้งหางมน
Abudefduf sexfasciatus
x
x
ปลาสลิดหินบั้งหางกรรไกร
Abudefduf sordidus
x
0
ปลาสลิดหินบั้งจุดด้า
Caesio spp.
x
x
ปลากล้วย
Cephalopholis boenak
x
x
ปลากะรังท้องก้าปั่น
Chaetodon weibeli
x
x
ปลาผีเสื้อเหลืองคอขาว
Chelmon rostratus
0
x
ปลาผีเสื้อปากยาว
Chetodon octofasciatus
x
x
ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น
Diploprion bifasciatum
x
0
ปลาเก๋าพลาสติก
Halichoeres dussumieri
x
x
ปลานกขุนทอง
Lutjanus russelli
0
x
ปลากะพงข้างปาน
Neopomacentrus azysron
x
x
ปลาสลิดหินหางพริ้วสีเทา
Neopomacentrus cyanomos
x
x
ปลาสลิดหินหางพริ้ว
Neopomacentrus filamentosus ปลาสลิ
0
x
ธรรมดาดหินหางพริ้วสี
Pomacentrus spp.
x
x
ปลาสลิ
น้้าตาล ดทะเล
Pterocaesio spp.
x
x
ปลากล้วย
Scarus spp.
0
x
ปลานกแก้ว

หมายเหตุ : x พบปลาชนิดนั้น

0 ไม่พบปลาชนิดนั้น

สถานภาพปะการังเกาะขาม
เกาะขาม เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่เพียง 2 กิโลเมตร ได้รับอิทธิพลจากแผ่นดินเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปริ ม าณน้ าจื ด และปริ ม าณตะกอนจ านวนมากที่ ไ หลลงสู่ ท ะเลในช่ ว งมรสุ ม
นอกจากนี้ สภาพของการกั ดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลในบริเวณใกล้เคียง ก็มีส่วนในการพัดพา
ตะกอนลงสู่ท้องทะเล ซึ่งจะมีตะกอนส่วนหนึ่งที่จะตกทับถมในบริเวณเกาะขาม
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การสารวจสถานภาพแนวปะการังรอบเกาะขาม อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ใช้วิธี Spot check รอบ
เกาะหรือบริเวณที่มีแนวปะการัง เพื่อประเมินสภาพแนวปะการังเบื้องต้น ก่อนที่จะนาข้อมูลดังกล่าวมา
เลือกบริเวณที่จะทาการศึกษาอย่างละเอียด โดยแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 4 บริเวณ รอบเกาะขาม แต่ละ
บริเวณจะศึกษาข้อมูล ชนิดปะการัง และปลาในแนวปะการัง และวาง line transect จานวน 5 ซ้า ที่ระดับ
ความลึกประมาณ 2-5 เมตร เพื่อศึกษาโครงสร้างสังคมปะการัง และบันทึกการแพร่กระจายตามความลึก
(Vertical zonation) จากระดับน้าลงต่าสุด ไปจนสุดแนวปะการัง ทาการประเมินชนิดปะการังเด่น และ
บันทึกระดับความลึกทุกๆ ระยะทาง 5-10 เมตร ขึ้นกับความลาดชัน และความกว้างของแนวปะการัง โดย
ทาการวัดระดับทางทิศเหนือ และทิศใต้ของเกาะ
ทิศเหนือ ในแนวการสารวจสถานภาพปะการังที่ระดับความลึก 1-2 เมตร พบว่า แนวปะการังมี
สภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม โดยมีปะการังที่มีชีวิตเพียง 37 เปอร์เซ็นต์ ซากปะการัง 49 เปอร์เซ็นต์ สภาพพื้น
ทะเลเป็นหิน และซากปะการังโขด โดยมีปะการังเคลือบอยู่ประปราย โครงสร้างแนวปะการังแบบนี้เป็น
รูปแบบของแนวปะการังบริเวณที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากคลื่น และกระแสน้าที่ค่อนข้างแรง แต่จากการ
สารวจในระดับลึก 2-3 เมตร พบว่า มีปะการังที่มีชีวิตมากกว่าบริเวณที่ตื้น โดยพบปะการังที่มีชีวิต 44.30
เปอร์เซ็นต์ โดยปะการังชนิดเด่นที่พบ คือ Pavona decrussata (ตารางที่ 1.6)
ทิศใต้ พื้นที่แนวปะการังบริเวณนี้ตั้งอยู่ในทิศที่อยู่ใกล้กับชายฝั่ง มีแนวปะการังที่สาคัญ 2 แนว คือ
ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ พบปะการังพื้นราบ (reef flat) ในบริเวณน้าตื้น (ระดับน้าลึก 1-2 เมตร) มีความ
กว้า งประมาณ 70 เมตร ซึ่งมีอ งค์ป ระกอบที่สาคัญ คือ ปะการังตาย ทราย และปะการังโขดหัวตาย
(microatoll) แทรกอยู่ประปราย (ตารางที่ 1.7) โดยสาหร่ายที่สาคัญ คือ สาหร่ายเห็ดหูหนู (Padina spp.)
และสาหร่ายไส้ไก่ (Enteromorpha spp.) เจริญเติบโตอยู่ตามซากปะการัง และพื้นทราย ถัดจากแนวปะการัง
พื้นราบเป็นเขตปะการังแนวสัน (reef edge) ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 10 เมตร ซึ่งประกอบด้วย
ปะการังโขดขนาดใหญ่ (Porites lutea) และปะการังแผ่นชนิด Turbinaria spp. ขึ้นอยู่ประปราย สาหรับอีก
แนวหนึ่ ง จะอยู่ท างทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็ น แนวปะการัง ที่ต่อเนื่ องติดต่อ กับ แนวปะการั งทางฝั่ ง
ตะวันออกของเกาะ ปะการังชนิดเด่นที่พบ คือ Porites spp. รองลงมา คือ Montipora spp. และ Turbinaria
spp. ปะการังในแนวสารวจ ซึ่งเป็นแนวสันปะการังมีระดับความลึก 3-5 เมตร มีพื้นที่ปกคลุมของปะการังที่
มีชีวิต 43.04 เปอร์เซ็นต์ และปะการังตาย 53.63 เปอร์เซ็นต์
ทิศตะวันออก พื้นที่แนวปะการังด้านนี้จัดว่าเป็นแนวปะการังที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะทางด้านเหนือ
พบว่า มีปะการังแผ่นชนิด Turbinaria spp. เป็นชนิดเด่น อยู่ที่ระดับความลึก 3-14 เมตร ขณะที่ด้านใต้มี
ปะการังโขด Porites spp. เป็นชนิดเด่น (ตารางที่ 1.8) สภาพทั่วไปในแนวเส้นสารวจที่ระดับความลึก 2-3
เมตร พบปะการังชนิด Platygyra spp., Porites lutea และ Turbinaria frondens เป็นชนิดเด่น สถานภาพ
ของปะการังที่มีชีวิต 42.03 เปอร์เซ็นต์
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ทิศตะวันตก แนวปะการังบริเวณนี้ประกอบด้วยปะการังโขด (Porites lutea) ขนาดใหญ่ประมาณ 12 เมตร เรียงตัวติดกัน ลักษณะของแนวปะการังแบบนี้จดั ได้ว่าเป็นแนวปะการังที่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่มีอัตราการตกตะกอนที่ค่อนข้างสูง ปะการังที่จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบนี้ จะมี
รูปทรงโค้ง เช่น กลุ่มปะการังโขด (Porites spp.) ซึ่งเป็นรูปทรงที่ไม่ดักตะกอน ในขณะที่กลุ่มปะการังเขา
กวาง (Acropora spp.) ซึง่ เป็นกิ่งก้านจะถูกตะกอนทับถมได้ง่าย เนื่องจากเป็นรูปทรงที่ลดความแรงของ
กระแสน้า และดักจับตะกอนได้ง่าย ดังนั้น จึงไม่พบกลุ่มปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ในบริเวณนี้เลย
สถานภาพของปะการังที่มีชีวิตประมาณ 43.83 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.9)
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ตารางที่ 1.6 องค์ประกอบของสังคมปะการังบริเวณ Reef edge ของเกาะขาม
รายชื่อปะการัง
Goniastrea pectinata
Goniopora sp.
Leptastrea sp.
Montipora angulata
Montipora grisea
Montipora informis
Pavona decrussata
Pavona decrussata
Platygyra sinensis
Pocillopora damicornis
Porites lutea
Psammocora sp.
Pseudosiderastrea tayamai
Turbinaria frondens
Turbinaria peltata
Live coral
Dead coral
Sinularia sp.
Sponge
Sand
Other
รวม

ทิศเหนือ
5.67
0.07
0.47
2.03
20.50
7.23
0.50
0.80
0.03
5.47
1.53
44.30
47.64
2.93
2.20
2.93
100.00

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% ค่าเฉลี่ย)
ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
1.63
2.23
3.83
0.13
0.22
0.60
1.13
0.28
1.53
1.37
2.95
1.63
8.00
5.83
0.03
8.22
5.00
4.00
9.78
0.20
1.16
18.30
13.60
11.39
0.33
0.03
10.33
9.50
0.06
3.80
1.67
0.11
43.04
53.63
1.47
0.20
1.67
100.00

ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

42.03
55.03
1.47
1.47
100.00

43.83
53.95
0.78
0.67
0.78
100.00

เฉลี่ยรวม
3.34
0.05
0.06
0.50
1.58
4.37
5.13
2.06
6.50
0.47
11.02
0.08
0.02
6.34
1.78
43.3
52.56
1.66
0.05
0.72
1.71
100.00

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อา่ วไทยตอนล่าง

สรุปสถานภาพแนวปะการังจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลามีแนวปะการังคิดเป็นพื้นที่รวม 0.04156 ตารางกิโลเมตร (25.98 ไร่) (ตารางที่ 1.10)
พบว่า แนวปะการังที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะขาม อาเภอเทพา แนวปะการังส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
ปะการังโขด Porites spp. ปะการังในครอบครัว Faviidae และปะการังสกุล Pavona spp. โดยเฉพาะ Pavona
decrussata และปะการังจาน Turbinaria spp. ซึ่งเป็นปะการังชนิดที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้าที่มีอัตราการ
ตกตะกอนสูง
บริเวณที่เป็นแนวปะการัง ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง โดยมีสัดส่วนปะการังที่มีชีวิต
ต่อปะการังตายประมาณ 1:1 ยกเว้นบริเวณทิศใต้ของเกาะแมว ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เคยมีการพัฒนามาจน
เป็นแนวขนาดใหญ่ สถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า แนวปะการังบริเวณนี้กาลังอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการ
ตายสูง โดยพบว่าแนวปะการังบริเวณทิศใต้ของเกาะแมวตายลง 70 - 90 เปอร์เซ็นต์ การตายของปะการังที่
เกาะแมวไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากแนวปะการังในอดีตสามารถก่อตัวพัฒนาขึ้น
มาเป็นแนวขนาดใหญ่ได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของเกาะหนู เกาะแมวในอดีตเคยมีความ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการัง แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
อัตราการตกตกตะกอนสูงในบริเวณแนวปะการังที่เผชิญหน้ากับร่องน้าระหว่างเกาะหนูเกาะแมว ในขณะที่
ทิศเหนือของเกาะแมว และทิศใต้ของเกาะหนู ซึ่งอยู่คนละด้านกับร่องน้าที่ใช้เดินเรือ ยังคงพบปะการังบาง
ชนิดอาศัยอยู่ได้ ซึ่งจะเป็นปะการังชนิดที่ทนต่อตะกอนได้ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสังคมปะการังที่เหลืออยู่จะ
ประกอบด้วยปะการังชนิดที่ทนต่อการตกทับถมของตะกอน หรือมีความสามารถในการกาจัดตะกอนได้ดี
แต่การเพิ่มปริมาณการตกตะกอนมากกว่าปกติที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ก็ส่งผลให้ปะการังอยู่ในสภาวะ
เครียดจนส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อแนวปะการังที่ยังคงเหลืออยู่ได้
ตารางที่ 1.10 ขนาดพื้นที่แนวปะการังในแต่ละเกาะของจังหวัดสงขลา และสภาพของแนวปะการัง
สถานที่
เกาะหนู
เกาะแมว
หินลูกแมว
เกาะขาม
รวม

พื้นที่แนว
ปะการัง
(ไร่)
3.38
3.75
0.1
18.75
25.98

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% ค่าเฉลี่ย)
ปะการังเป็น ปะการังตาย
ทราย
หิน
อืน่ ๆ
(Live coral) (Dead coral)
(Sand)
(Rock)
(Other)
48.54
42.22
0.00
5.45
3.81
25.86
55.16
0.00
13.55
5.45
26.25
21.25
0.00
52.50
0.00
43.30
52.56
0.72
0.00
3.42
สภาพปะการังส่วนใหญ่สมบูรณ์ปานกลางยกเว้นด้านใต้ของเกาะแมวเสื่อมโทรมมาก

ระบบนิเวศและสถานภาพแหล่งปะการังจังหวัดปัตตานี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง

จังหวัดปัตตานีมีเกาะเพียง 2 เกาะ คือ เกาะลอปิและเกาะโลซิน โดยเกาะลอปิ ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งในเขต
อาเภอสายบุรี มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ 06° 40' 15" องศาเหนือ และ 101° 43' 55" องศาตะวันออก (พิกัด
WGS 84 Datum) และเกาะโลซิน มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ 07° 19' 46" องศาเหนือ และ 101° 59' 41" องศา
ตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum)
แนวปะการังของจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ อยู่ทางด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ของตัวเกาะ ซึ่งก่อตัว
ได้ ดี เ ป็ น แนวปะการั ง ริ ม ฝั่ ง (fringing reef) เนื่ อ งจากเป็ น ด้ า นที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากคลื่ น ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางด้านตะวันออก และด้านทิศเหนือของตัวเกาะพบปะการังก่อตัวขึ้นอยู่บนโขด
หิน ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 10 เมตร ถึงหลายสิบเมตรในบางบริเวณ และแนวปะการัง
สามารถก่อตัวถึงระดับความลึกของน้าประมาณ 18 เมตร แนวปะการังแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ โซนพื้นราบ
(reef flat) และโซนลาดชัน (reef slope)
1) แนวปะการังเกาะลอปิ
จากคาบอกเล่าของชาวประมงพื้นบ้านที่ทาการประมงในบริเวณเกาะลอปิ และกองหินใกล้เคียง
ในอาเภอสายบุรี ทาให้ทราบว่าในอดีตเกาะลอปิเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งบนบกและ
ในทะเล โดยเกาะลอปิเป็นเกาะที่มีหาดทราย มีต้นไม้ร่มรื่น และมีแหล่งน้าจืดขนาดเล็กบนเกาะ จึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวสาหรับพักผ่อนหย่อ นใจของประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคีย ง นอกจากนี้ยังเป็ น
แหล่งทาการประมงของชาวบ้านในพื้นที่ เช่น การประมงตกปลา การทาอวนลอยกุ้ง เป็นต้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากการใช้พื้นที่บริเวณเกาะลอปิในการซ้อมรบ ทาให้เกิดความเสื่อม
โทรมของพื้นที่ทั้งทรัพยากรบนบกและในน้า ปัจจุบันเกาะลอปิจึงไม่มีหาดทรายและต้นไม้บนเกาะ กลาย
สภาพเป็นกองหินที่โผล่พ้นน้าอยู่กลางทะเล ขอบเกาะเป็นผาหินชันรอบตัวเกาะ ส่วนทรัพยากรในทะเลนั้น
จากการสารวจก็ได้รับความเสียหายเป็นพื้นบริเวณกว้าง โดยพบว่า ตัวโครงสร้างของตัวเกาะที่เป็นหินมีการ
แตกออกจากกันเพราะแรงระเบิด รวมถึงรอบตัวเกาะยังสามารถพบเห็นชิ้นส่วนต่างๆ ของอาวุธทั้งที่ระเบิด
แล้ว และยังไม่ระเบิดกระจายอยู่รอบตัวเกาะใต้พื้นน้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งไม่มีการซ้อม
รบ แนวปะการังรอบตัวเกาะได้ฟื้นตัวมาสู่ระดับค่อนข้างสมบูรณ์
สถานีสารวจที่ 1 แนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเกาะ ลักษณะของแนวปะการังจะ
เป็นปะการังที่เจริญเติบโตบนพื้นหิน ด้านในของแนวปะการังจะเป็นกองหินที่เป็นแนวต่อเนื่องจากตัวเกาะ
ถัดมาจะมีลักษณะเป็นแอ่งที่พื้นเป็นหินมีความกว้างประมาณ 20-30 เมตร ถัดมาเป็นแนวสันของกองหินใต้
น้าก่อนจะลาดลงสู่พื้นทรายที่ระดับความลึกประมาณ 17 เมตร พื้นที่สารวจบริเวณนี้เป็นที่ตื้น ลักษณะของ
พื้นทะเลเป็นแอ่งและราบเรียบ ประกอบกับได้รับอิทธิพลของคลื่นลมน้อยกว่าด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
ตัวเกาะ ทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีปะการังเจริญเติบโตปกคลุมได้ดี แต่เนื่องจากในอดีตแนวปะการังได้รับความ
เสียหายจากการใช้พื้นที่ในการซ้อมรบทางทะเล ทาให้ปะการังบางส่วนอยู่ในระยะการฟื้นตัว

ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อา่ วไทยตอนล่าง

จากการสารวจ พบว่า บริเวณดังกล่าวมีอัตราส่วนของปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้น ที่เพียง 6
เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นแหล่งปะการังที่เล็กมาก ซึ่งปะการังที่พบ ได้แก่ ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea sp.) 5.49
เปอร์เซ็นต์ ปะการังโขด (Porites sp.) 0.42 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora sp.) 0.14
เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora sp.) 0.14 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เป็นปะการังตาย (Dead Coral)
4.79 เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง (Rubble) 1.53 เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 5.42 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ (Other) เช่น ดอกไม้ทะเล (Sea Anemone) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเด่นในพื้นที่บริเวณนี้ โดยมีพื้นที่ปก
คลุมสูงถึง 46.04 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นฟองน้า (Sponge) 28.89 เปอร์เซ็นต์ ดอกไม้ทะเลเล็ก
(Corallimorph) 4.79 เปอร์เซ็นต์ และพรมทะเล (Zoanthid) 2.36 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.11)
สถานีสารวจที่ 2 แนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ลักษณะเป็นปะการังที่
เจริญเติบโตบนพื้นหิน ซึ่งด้านในของแนวปะการังจะเป็นกองหินที่เป็นแนวต่อเนื่องจากตัวเกาะคล้ายกับ
สถานีที่ 1 ก่อนจะลาดลงสู่พื้นทรายที่ระดับความลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่สารวจบริเวณนี้ มีลักษณะของ
พื้นทะเลราบเรียบ ประกอบกับได้รับอิทธิพลของคลื่นลมน้อยกว่าด้านตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ทา
ให้พื้นที่ดังกล่าวมีปะการังเจริญเติบโตปกคลุมได้ดี มีความเสียหายของแนวปะการังจากการใช้ พื้นที่ในการ
ซ้อมรบทางทะเลเพียงบางส่วนเท่านั้น น้อยกว่าสถานีที่ 1
บริเวณดังกล่าวมีอัตราส่วนของปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่ถึง 34.35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยปะการังโขด (Porites spp.) 18.70 เปอร์เซ็นต์ ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea sp.) 9.07 เปอร์เซ็นต์
ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora spp.) 3.98 เปอร์เซ็นต์ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) 0.74
เปอร์เซ็นต์ ปะการังช่องหนาม (Echinopora spp.) 0.65 เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกเห็ดแบบเคลือบ
(Podabacia spp.) 0.56 เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) 0.46 เปอร์เซ็นต์ และปะการังช่อง
เหลี่ยม (Favites spp.) 0.19 เปอร์เซ็นต์ ปะการังตาย (Dead Coral) 12.31 เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง
(Rubble) 1.57 เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 1.67 เปอร์เซ็นต์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other) เช่น ฟองน้า (Sponge)
33.80 เปอร์เซ็นต์ ดอกไม้ทะเล (Sea Anemone) 10.93 เปอร์เซ็นต์ ดอกไม้ทะเลเล็ก (Corallimorph) 4.07
เปอร์เซ็นต์ และพรมทะเล (Zoanthid) 1.30 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.12)
ตารางที่ 1.12 องค์ประกอบของสังคมปะการัง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เกาะลอปิ
รายชื่อปะการัง
Echinopora spp.
Favites spp.
Galaxea spp.
Goniopora spp.

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% เฉลี่ย)
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก
เฉลี่ยรวม
เฉียงใต้
เฉียงเหนือ
0.65
0.33
0.19
0.1
5.49
9.07
7.28
0.46
0.23
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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Montipora spp.
Pavona spp.
Pocillopora spp.
Podabacia spp.
Porites spp.

0.14
0.14
0.42

3.98
0.74
0.56
18.70

2.06
0.37
0.07
0.28
9.56

Live coral
Dead coral
Sponge
Corallimorph
Rubble
Zoanthid
Sand
Other (Sea Anemone)
รวม

6.19
4.79
28.89
4.79
1.53
2.36
5.42
46.03
100

34.35
12.31
33.80
4.07
1.57
1.30
1.67
10.93
100

20.27
8.55
31.35
4.43
1.55
1.83
3.54
28.48
100
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สรุปสถานภาพปะการังเกาะลอปิ
จากผลการสารวจสถานภาพของแนวปะการังบริเวณเกาะลอปิ พบว่า แนวปะการังส่วนใหญ่จะอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเกาะทั้งด้านเหนือและด้านใต้ ส่วนชายฝั่งทางด้านตะวันออก และทิศเหนือของ
ตัวเกาะจะเป็นแนวที่ลาดชันลงสู่ที่ลึกเป็ นแนวร่องน้า และมีแนวกองหินใต้น้าที่เป็นแนวต่อเนื่องจากตัว
เกาะลอปิถัดออกไปเป็นระยะ โดยแนวปะการังด้านนี้จะพบก่อตัวบนแนวโขดหินขนาดเล็ก เนื่องจากชายฝั่ง
ด้านนี้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง จึงไม่เหมาะแก่การก่อตัวเป็นแนวปะการัง
สภาพแนวปะการังบริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ (สถานีที่ 1) เป็นแนวปะการังที่เล็กมาก มี
ปริมาณปกคลุมพื้นที่เพียง ประมาณ 10.98% (ปะการังเป็น 6.19% ปะการังตาย 4.79%) ปะการังมีความ
สมบูรณ์ระดับปานกลาง (อัตราส่วนของปะการังมีชีวิต : ปะการังไม่มีชีวิต ประมาณ 1.3 : 1) ส่วนสภาพ
แนวปะการังบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (สถานีที่ 2) จัดอยู่ในระดับสมบูรณ์ มีปริมาณอัตราการปก
คลุมพื้นที่ 46.66% (อัตราส่วนของปะการังมีชีวิต : ปะการังไม่มีชีวิต ประมาณ 2.8 : 1) โดยเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบทั้ง 2 บริเวณ พบว่า ความสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณสถานีที่ 2 สูงกว่าสถานีที่ 1 แต่ทั้ง 2
บริเวณมีเปอร์เซ็นต์ปกคลุมของฟองน้า (Sponge) ใกล้เคียงกันประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกาะลอปิเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ฝั่ง บริเวณปากแม่น้าสายบุรี จึงมีปริมาณ
ตะกอนจานวนมากไหลลงสู่ทะเล ทาให้ สิ่งมีชีวิตที่กรองกินอาหารมีความโดดเด่นในระบบนิเวศบริเวณนี้
รวมถึงสิ่งมีชีวิตในกลุ่มปะการังจะพบชนิดที่สามารถทนต่อสภาพพื้นที่ที่มีปริมาณตะกอนสูง รูปทรงของ
ก้อ นปะการังสามารถกาจั ดตะกอนได้ง่า ย หรือปะการังในกลุ่มที่สามารถเจริญเติบ โตได้เร็ว เช่น กลุ่ม
ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังกาแลกซี่ (Galaxea spp.) ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora spp.) เป็น
ต้น
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รูปที่....... สภาพแนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลอปิ
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รูปที.่ ...... สภาพแนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะลอปิ
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แนวปะการังบริเวณกองหินใกล้เกาะลอปิ
1) กองหินด้านในของเกาะลอปิ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คือ 06° 40' 706" องศาเหนือ และ 101° 45' 727" องศาตะวันออก (พิกัด
WGS 84 Datum) จุดหินสูง ความลึกของยอดกองหินประมาณ 7 เมตร ด้านขอบของกองหินมีความลึก
ประมาณ 19-21 เมตร ลักษณะพื้นโดยทั่วไปเป็นแนวพื้นหินค่อนข้างกว้าง ด้านทิศตะวันออกความชัน
ค่อนข้างน้อย ส่วนทางด้านตะวันตกของกองหินจะชัน สภาพของพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนโคลน เกิด
การฟุ้งกระจายได้ง่าย น้าทะเลบริเวณนี้มีตะกอนแขวนลอยในมวลน้าปริมาณค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็น
บริเวณที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง จึงทาให้น้าขุ่น
ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังเคลือบ (Encrusting coral)
และปะการังดอกเห็ด (Mushroom coral) นอกจากนี้ยังพบพวก ฟองน้า (Sponge) พรมทะเล (Zoanthids)
ส่วนกัลปังหา และแส้ทะเล จะพบบริเวณแนวขอบของกองหินในระดับลึก และจากการคานวณอัตราส่วน
พื้นที่ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเป็นปะการังมีชีวิต 37.72 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp.)
33.56 เปอร์เซ็นต์ ปะการังช่องหนาม (Echinopora spp.) 1.72 เปอร์เซ็นต์ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.)
1.11 เปอร์เซ็นต์ ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) 0.67 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวยู่ยี่ (Synaraea rus) ปะการัง
ผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora spp.) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra spp.) 0.11 เปอร์เซ็นต์ และปะการังดอก
กะหล่า (Pocillopora spp.) 0.06 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นปะการังตาย (Dead coral) 23.56
เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง (Rubble) 4.78 เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 3.00 เปอร์เซ็นต์ ฟองน้า (Sponge)
24.22 เปอร์เซ็นต์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other) 1.89 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.13)
2) กองหินด้านนอกของเกาะลอปิ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คือ 06° 40' 706" องศาเหนือ และ 101° 45' 736" องศาตะวันออก (พิกัด
WGS 84 Datum) บริเวณกองหินนอกเกาะลอปิ ความลึกของยอดกองหินประมาณ 6 เมตร โดยความลึกสุด
ของกองหินที่มีปะการังประมาณ 17 เมตร โดยตัวกองหินจะมีหลายยอด แต่พื้นที่ของตัวกองหินแคบ และ
ชันกว่ากองบริเวณด้านในของเกาะลอปิ สภาพพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนโคลน สามารถเกิดการฟุ้ง
กระจายได้ง่าย และเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง และปากแม่น้าสายบุรี ทาให้พื้นที่บริเวณนี้มีปริมาณตะกอน
แขวนลอยมากคุณภาพน้าทะเลจึงไม่ ใสเท่าที่ควร ดังนั้น จึงพบสิ่งมีชีวิตกลุ่มฟองน้าเป็นจานวนมากใน
บริเวณนี้
ปะการังกลุ่มที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปะการังโขด และกลุ่มปะการังก้อน เช่น Porites spp. เป็นต้น
และจากการค านวณอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ ป กคลุ ม ของสิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ ล ะชนิ ด พบว่ า มี ป ะการั ง มี ชี วิ ต 29.82
เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp.) 20.56 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวยู่ยี่ (Synaraea rus) 2.69
เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora spp.) 2.50 เปอร์เซ็นต์ ปะการังช่องหนาม (Echinopora spp.)
ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
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2.22 เปอร์เซ็นต์ ปะการังกาแลกซี่ (Galaxea spp.) 1.67 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora
spp.) 0.19 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ในแนวการสารวจ นอกจากนี้ปะการังบางชนิดที่พบในแนวปะการังแต่อยู่นอก
แนวสารวจได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นปะการังตาย (Dead coral) 22.40
เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง (Rubble) 2.04 เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 0.09 เปอร์เซ็นต์ ฟองน้า (sponge)
20.09 เปอร์เซ็นต์ ดอกไม้ทะเล (Corallimorph) 19.44 เปอร์เซ็นต์ พรมทะเล (Zoanthid) 1.11 เปอร์เซ็นต์
สาหร่ายหินปูน (Coralline Algae) 0.28 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other) 4.72 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่
1.14)
จากการดาน้าสารวจ พบว่า บริเวณกองหินใต้น้าด้านนอกเกาะลอปิ มีเศษอวนเป็นจานวนมากพัน
อยู่รอบกองหิน นอกจากนี้ยังพบถุงทรายสาหรับใช้เป็นสมอเรือ และตาเบ็ดสาหรับตกปลาเป็นจานวนมาก
ติดอยูต่ ามกองหิน แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ด้านการประมงจากกองหินบริเวณนี้เป็นจานวนมาก
ตารางที่ 1.14 องค์ประกอบของสังคมปะการังบริเวณกองหินด้านนอกและกองหินด้านใน เกาะลอปิ
รายชื่อปะการัง
Echinopora spp.
Favites spp.
Galaxea spp.
Montipora spp.
Montipora spp.
Pavona spp.
Platygyra spp.
Pocillopora spp.
Porites spp.
Synaraea rus
Synaraea rus
Live coral
Dead coral
Sponge
Corallimorph
Coralline Algae
Zoanthid
Rubble
Sand
Other

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% เฉลี่ย)
กองหินด้านนอก กองหินด้านใน
ค่าเฉลี่ยรวม
2.22
1.72
1.97
0.67
0.34
1.67
0.83
0.19
0.1
0.11
0.05
1.11
0.56
0.11
0.05
2.50
0.06
1.28
20.56
33.56
27.06
2.69
1.35
0.39
0.2
29.82
22.40
20.09
19.44
0.28
1.11
2.04
0.10
4.72

37.72
23.56
24.22
4.83
4.78
3.00
1.89

33.77
22.98
22.16
9.72
0.14
2.97
3.41
1.55
3.30
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รวม

100

100

100

การศึกษาความหลากหลายของปลาในแหล่งปะการังเกาะลอปิ
ส้าหรับการส้ารวจปลาในแนวปะการังในพื้นที่เกาะลอปินั้น ได้แบ่งการส้ารวจออกเป็น 2 บริเวณ
คือ จุดที่ 1 ท้าการส้ารวจบริเวณกองหินด้านในของเกาะลอปิ และจุดที่ 2 บริเวณกองหินด้านนอกของ
เกาะลอปิ
จุดที่ 1 กองหินด้านในของเกาะลอปิ ซึ่งมีความลึกของยอดกองหินประมาณ 7 เมตร ส่วนด้าน
ขอบลึกประมาณ 19-21 เมตร ท้าการวาง transect line 3 เส้น เท่านั้น พื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นหินค่อนข้าง
กว้าง พื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน มีตะกอนแขวนลอยในมวลน้้าค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่อยู่
ใกล้ฝั่ง ปะการังที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปะการังเคลือบและปะการังโขด ส่วนปลาที่ส้ารวจพบบริเวณนี้มี
จ้านวน 36 ชนิด โดยปลาชนิดเด่นที่พบได้ทุกแนวการส้ ารวจ คื อ ปลาสลิ ดหินสี น้าตาล (Cromis
cinerascens) ปลาสลิดหินหางพริ้วธรรมดา (Neopomacentrus cyanomos) และปลากะพงเหลืองขมิ้น
(Lutjanus lutjanus) โดยบางแนวการส้ารวจพบปลากล้วยแถบเหลือง (Pterocaesio chrysozona) ฝูงใหญ่
ว่ายเข้ามา
จุดที่ 2 แนวปะการังบริเวณกองหินด้านนอกเกาะลอปิ มีความลึกของยอดกองหินประมาณ 6
เมตร ความลึกสุดของกองหินประมาณ 17 เมตร ในการส้ารวจวาง transect line ได้ 3 เส้น สภาพพื้นทะเล
จะเป็นทรายปนโคลน พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งและแม่น้าสายบุรี ท้าให้มีปริมาณตะกอนค่อนข้างมาก น้้า
จึงไม่ใสเท่าที่ควร พบสิ่งมีชีวิตพวกฟองน้้าเป็นจ้านวนมาก พบปะการังมีชีวิตเพียง 29.82 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น และจากการด้าน้้าส้ ารวจ พบว่า มีเศษอวน ถุงทรายส้ าหรับใช้เป็นสมอเรือ และตาเบ็ด เป็น
จ้านวนมากติดอยู่ตามกองหิน แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ด้านการประมงจากกองหินบริเวณนี้เป็น
จ้านวนมาก โดยผลการส้ารวจปลาบริเวณกองหินด้านนอกและกองหินด้านในของเกาะลอปิ
สรุปพบปลาในแหล่งปะการังกองหินนอกและกองหินในของเกาะลอปิ จ้านวนทั้งสิ้น 52 ชนิด โดย
ชนิดพบมากที่สุด คือ ปลากะพงเหลืองขมิ้น (Lutjanus lutjanus) ปลาสลิดหินหางพลิ้วธรรมดา
(Neopomacentrus cyanomos) และปลาสลิดหินสีน้าตาล (Cromis cinerascens) เนื่องจากอยู่เป็นฝูงใหญ่และ
พบอยู่ทั่วไปทุกแนวเส้นการส้ารวจ ชนิดและจ้านวนที่พบแสดงในตารางที่ .......
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ตารางที่ 2.13 รายชื่อปลาและจ้านวนปลาที่พบตาม transect line บริเวณกองหินด้านใน เกาะลอปิ
ชือ่ วิทยาศาสตร์
Abudefduf veigiensis
Acanthurus xanthopterus
Amphiprion clarkii
Amphiprion perideraion
Archamia fucata
Bolbomethopon muricatum
Caesio cuning
Caesio caerulaurea
Caesio cuning
Caranx sexfasciatus
Cephalopholis boenak
Chaetodon octofasciatus
Chaetodon weibeli
Cheilodipterus macrodon
Cheilodipterus quiquelineatus
Cheilinus chlorurus
Cheilinus fasciatus
Chelmon rostrarus
Coradion chrysozonus
Cromis cinerascens
Dascyllus reticulates
Dascyllus trimaculatus
Diagramma pictum
Diploprion bifasciatum
Gymnothorax flavimarginatus
Labroides dimidiatus
Lutjanus argentimaculatus
Lutjanus fulvus
Lutjanus fulviframma
Lutjanus lutjanus
Lutjanus russelli
Halichoeres nigrescens
Halichoeres purpurascens
Heniochus acuminatus
Neopomacentrus cyanomos
Parapersis sp.
Parupeneus indicus

ชือ่ ไทย
ปลาสลิดหินบั้งเขียวเหลือง
ปลาขี้ตังเบ็ดครีบอกเหลือง
ปลาการ์ตูนลายปล้อง
ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง
ปลาอมไข่ลายทแยง
ปลานกแก้วหัวโหนก
ปลากล้วย
ปลากล้วยแถบเขียว
ปลากล้วยหางเหลือง
ปลาโมงตาโต สีกุน หางกิ่วหม้อ หางขน
ปลากะรังท้องก้าปั่น
ปลาผีเสื้อลายแปดขีด
ปลาผีเสื้อเหลืองคอขาว
ปลาอมไข่เสือ
ปลาอมไข่ลายห้าเส้น
ปลานกขุนทองจุดแดง
ปลานกขุนทองบั้ง
ปลาผีเสื้อปากยาว
ปลาผีเสื้อเอวด้า
ปลาสลิดหินสีน้าตาล
ปลาสลิดหินคอด้าหางแหลม
ปลาสลิดหินสามจุด
ปลาสร้อยนกเขา
ปลากะรังเมือกบั้งคู่
ปลาไหลมอเรย์
ปลาพยาบาล
ปลากะพงแดง
ปลากะพงแดง
ปลากะพงเส้นเหลือง
ปลากะพงเหลืองขมิ้น
ปลากะพงข้างปาน
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทองสามตา
ปลาโนรีครีบยาว
ปลาสลิดหินหางพริ้วธรรมดา
ปลาตาแหงน
ปลาแพะ

Total
20
2
6
120
120
1
40
40
360
82
31
29
4
1
40
1
2
6
2
1,440
40
120
1
2
1
58
2
1
11
1,680
4
9
4
4
1,520
1
1
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Pomacanthus annularis
Pomacentrus coelestris
Pterocaesio chrysozona
Scarus ghobban
Scarus rivulatus
Sargocentron rubrum
Scolopsis bilineatus
Scolopsis vosmeri
Scomberoides commersonianus
Siganus guttatus
Siganus javus
Siganus virgatus
Trachinotus bailloni
Thalassoma lunare
Upeneus tragula
รวม

ปลาสินสมุทรลายน้้าเงิน
ปลาสลิดหินนีออน
ปลากล้วยแถบเหลือง
ปลานกแก้วสีเพลิง
ปลานกแก้วหน้าลาย
ปลากระรอกลายแดง
ปลาทรายขาวแถบโค้ง
ปลาทรายขาวคอขาว
ปลาสละ
ปลาสลิดทะเลด่าง
ปลาสลิดทะเลแถบ
ปลาสลิดทะเล
ปลาแล่นลม
ปลาเขียวพระอินทร์
ปลาหนวดฤาษี ปลาแพะลาย
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11
7
720
16
41
4
18
38
1
2
80
1
3
54
5
6,708
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แหล่งปะการังเกาะโลซิน
เกาะโลซินเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศทางฝั่งอ่าวไทย ก่อนจะเข้าสู่เขตแดนของประเทศ
มาเลเซีย มีลักษณะเป็น กองหินใต้น้าที่มีส่วนยอดโผล่พ้นผิวน้าเล็กน้อยเพียง 2-3 เมตร และเส้นผ่า น
ศูนย์กลางของกองหินส่วนที่โผล่พ้นน้าประมาณ 10 เมตร บนตัวเกาะไม่มีหาดทราย หรือต้นไม้ มีเพียง
ประภาคารเพื่อเป็นจุดสังเกตสาหรับการเดินเรือในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น
เกาะโลซิน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คือ 07° 19' 46" องศาเหนือ และ 101° 59' 41" องศาตะวันออก
(พิกัด WGS 84 Datum) ลักษณะโดยทั่วไปของตัวเกาะเป็นกองหินปริ่มน้า แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่
ทางด้านทิศตะวันตก และทางด้านทิศใต้ของตัวเกาะ ซึ่งก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่ง (fringing reef)
เนื่องจากเป็นด้านกาบังจากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางด้านตะวันออก และด้านทิศเหนือ
ของตัวเกาะพบปะการังก่อตัวขึ้นอยู่บนโขดหิน เกาะโลซินเป็น เกาะที่ตั้งอยู่ห่างฝั่งจึงมีตะกอนแขวนลอยใน
มวลน้าน้อยจึงเป็นปัจจัยที่เอื้ออานวยให้ปะการังสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยแนวปะการังแบ่งได้เป็น 2
ส่วน คือ โซนพื้นราบ (reef flat) และโซนลาดชัน (reef slope) ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-30
เมตร ในด้านที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวปะการังที่กว้างมากกว่า 200 เมตร ในด้านที่กาบัง
คลื่นลมในช่วงมรสุม แนวปะการังสามารถพัฒนาและก่อตัวได้ดีถึงระดับความลึกของน้าประมาณ 30-40
เมตร

รูปที่ …. ลักษณะของเกาะโลซินที่เป็นเพียงกองหินโพล่พ้นน้าและมีประภาคารด้านบนสาหรับเป็น
สัญลักษณ์ในการเดินเรือ
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สถานีสารวจที่ 1 แนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ลักษณะเป็นปะการังที่
เจริญเติบโตบนพื้นทราย และมีปะการังบางส่วนที่เจริญเติบโตบนพื้นหิน ปะการังชนิดเด่นในพื้นที่บริเวณนี้
ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ทั้งชนิดรูปทรงที่เป็นกิ่ งยาว (Acropora branching) และรูปทรง
แบบโต๊ะ (Acropora tabulate) โดยปะการังเขากวางแบบกิ่งจะเจริญเติบโตบนพื้นทราย ซึ่งมีฐานของกิ่งยึด
ติดกัน แนวปะการังบริเวณนี้อยู่ในระดับน้าค่อนข้างตื้นความลึกของน้าประมาณ 10-15 เมตร
แนวปะการังบริเวณดังกล่าวมีอัตราส่วนของปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่ 59.72 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์สูงมาก ประกอบไปด้วย ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.)
43.11 เปอร์เซ็นต์ ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ (Acropora spp.) 1.50 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง
(Montipora spp.) 6.78 เปอร์เซ็นต์ ปะการังโขด (Porites spp.) 5.00 เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกกะหล่า
(Pocillopora spp.) 2.50 เปอร์เซ็นต์ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) 0.28 เปอร์เซ็นต์ ปะการังกาแล็กซี่
(Galaxea sp.) 0.22 เปอร์เซ็นต์ ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) 0.17 เปอร์เซ็นต์ ปะการังสมอง
(Oulophyllia sp.) 0.11 เปอร์เซ็นต์ ปะการังสีน้าเงิน (Heliopora sp.) 0.06 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็น
ปะการังตาย (Dead Coral) 8.33 เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง (Rubble) 1.67 เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 0.28
เปอร์เซ็นต์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other) เช่น สาหร่ายทะเล (Algae) 1.56 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายใบมะกรูด
(Halimeda sp.) 0.06 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ (Macro Algae) 24.44 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายท่อ
(Turf Algae) 0.28 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายหินปูน (Coralline Algae) 2.33 เปอร์เซ็นต์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other)
0.78 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.15) ซึ่งจากอัตราส่วนระหว่างปะการังมีชีวิต : ปะการังตาย พบว่า แนวปะการัง
บริเวณนี้มีสถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์มาก (อัตราส่วน 6 : 1)
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สถานีสารวจที่ 2 แนวปะการังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ลักษณะเป็นปะการังที่
เจริญเติบโตบนพื้นหิน เนื่องจากพื้นที่ของแนวปะการังบริเวณนี้เป็นด้านหน้าผาชัน ลาดลงสู่ทะเลลึก โดย
แนวปะการังบริเวณนี้จะพบได้ตั้งแต่ระดับน้าลึก 5-10 เมตร จนถึงระดับความลึก 30-40 เมตร ในบริเวณนี้
จะไม่พบปะการังชนิดเด่นเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณมาก แต่จะพบปะการังหลากหลายชนิด
เนื่องจากความแตกต่างของระดับความลึก ทาให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมกับชนิดของปะการังแต่
ละชนิดแตกต่างกันตามระดับความลึก
ปะการั ง ชนิ ด เด่ น ในพื้ น ที่ ที่ มี อั ต ราส่ ว นปกคลุ ม ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ได้ แ ก่ ปะการั ง เขากวาง
(Acropora spp.) ชนิดที่มีรูปทรงเป็นกิ่งยาว (Acropora branching, ACB) ปะการังโขด (Porites spp.)
ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora spp.) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea sp.) โดยปะการังเขากวางแบบกิ่งจะ
เจริญเติบโตบนพื้นทราย และบางส่วนมีฐานของกิ่งยึดติดกัน รวมถึงปะการังอ่อน (Soft coral) เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวมีโครงสร้างแข็งสาหรับการลงเกาะของตัว อ่อนปะการัง และลักษณะของพื้นที่ที่เป็ นร่องน้ามี
กระแสน้าไหลผ่านเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการังอ่อน และกัลปังหาในบางจุด
จากการสารวจ พบว่า บริเวณดังกล่าวมีอัตราส่วนของปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่ 18.72
เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย ปะการังโขด (Porites spp.) 5.72 เปอร์เซ็นต์ ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora
spp.) 4.44 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora spp.) 2.72 เปอร์เซ็นต์ ปะการังกาแล็กซี่
(Galaxea sp.) 2.22 เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) 1.78 เปอร์เซ็นต์ ปะการังสมองร่อง
เล็ก (Platygyra spp.) 1.06 เปอร์เซ็นต์ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) 0.44 เปอร์เซ็นต์ ปะการังดาว
(Astreopora sp.) 0.11 เปอร์เซ็นต์ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) 0.11 เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกกะหล่า
(Pocillopora spp.) 0.06 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวยู่ยี่ (Synaraea rus) 0.06 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็น
ปะการังตาย (Dead Coral) 23.50 เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง (Rubble) 14.17 เปอร์เซ็นต์ หิน (Rock) 22.44
เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 1.72 เปอร์เซ็นต์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other) เช่น สาหร่ายทะเล (Algae) 0.06
เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ (Macro Algae) 3.28 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายหินปูน (Coralline Algae) 0.11
เปอร์เซ็นต์ ฟองน้า (Sponge) 9.11 เปอร์เซ็นต์ ปะการังอ่อน (Soft coral) 4.44 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
(Other) 2.44 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.16)
จากอัตราส่วนของพื้นที่ปกคลุมระหว่างปะการังมีชีวิต : ปะการังตาย พบว่า แนวปะการัง
บริเวณนี้มีสถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง (อัตราส่วน 1 : 1)
สถานีสารวจที่ 3 แนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ลักษณะเป็นปะการังที่
เจริญเติบโตบนพื้นทราย และมีปะการังบางส่วนที่เจริญเติบโตบนพื้นหิน ปะการังชนิดที่พบในพื้นที่บริเวณ
นี้ ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ทั้งชนิดรูปทรงที่เป็นกิ่งยาว (Acropora branching, ACB) และ
ปะการังเขากวางรูปทรงแบบโต๊ะ (Acropora tabulate, ACT) แนวปะการังบริเวณนี้ค่อนข้างตื้นระดับความลึก
ของน้าประมาณ 5-15 เมตร
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จากการสารวจ พบว่า บริเวณดังกล่าวมีอัตราส่วนของปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่ถึง
30.78 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประกอบด้วยปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp., ACB) 12.61 เปอร์เซ็นต์
ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ (Acropora spp., ACT) 3.50 เปอร์เซ็นต์ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) 5.56
เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora spp.) 4.50 เปอร์เซ็นต์ ปะการังโขด (Porites spp.) 2.67
เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora spp.) 1.56 เปอร์เซ็นต์ ปะการังสมองร่องเล็ก (Plattygyra
spp.) 0.17 เปอร์เซ็นต์ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) 0.11 เปอร์เซ็นต์ ปะการังสมองร่องใหญ่ (Smphylia
spp.) 0.11 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นปะการังตาย (Dead Coral) 20.06 เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง
(Rubble) 3.28 เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 0.95% หิน (Rock) 0.34 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่
(Macro Algae) 40.38 เปอร์เซ็นต์ ปะการังอ่อน (Soft coral) 1.61 เปอร์เซ็นต์ ฟองน้า (Sponge) 1.33
เปอร์เซ็นต์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other) 1.28 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.17)
จากอัตราส่วนของพื้นที่ปกคลุมระหว่างปะการั งมีชีวิต : ปะการังตาย พบว่า แนวปะการัง
บริเวณนี้มีสถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์ (อัตราส่วน 2 : 1)
ตารางที่ 1.15 องค์ประกอบของสังคมปะการังบริเวณ Reef edge ของเกาะโลซิน
รายชื่อปะการัง
ตะวันตกฉียงใต้
Acropora spp.
Montipora spp.
Porites spp.
Pocillopora spp.
Pavona spp.
Galaxea spp.
Favites spp.
Oulophyllia spp.
Heliopora spp.
Goniopora spp.
Platygyra spp.
Favia spp.
Astreopora spp.
Synaraea rus
Symphyllia spp.
Live coral

44.61
6.78
5.00
2.50
0.28
0.22
0.17
0.11
0.06
59.72

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% เฉลี่ย)
ตะวันออกเฉียง ทิศตะวันตก
เหนือ
เฉียงเหนือ
4.44
16.11
2.72
4.50
5.72
2.67
0.06
1.56
0.11
5.56
2.22
1.78
1.06
0.17
0.44
0.11
0.11
0.06
0.11
18.72
30.78
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% Coverage
21.72
4.67
4.46
1.37
1.98
0.81
0.06
0.04
0.02
0.59
0.41
0.18
0.04
0.02
0.04
36.41

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อา่ วไทยตอนล่าง
Dead coral
Soft coral
Sponge
Algae
Macro Algae
Turf Algae
Coralline Algae
Halimeda
Rubble
Sand
Rock
Other
รวม

8.33
0.56
1.56
24.44
0.28
2.33
0.06
1.67
0.28
0.78
100.00

23.50
4.44
9.11
0.06
3.28
0.11
14.17
1.72
22.44
2.44
100.00

20.06
1.61
1.33
40.38
3.28
0.95
0.34
1.28
500.00

17.30
2.02
3.67
0.54
22.7
0.09
0.81
0.02
6.37
0.98
7.59
1.5
100.00
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สรุปสถานภาพแนวปะการังเกาะโลซิน
จากผลการสารวจเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ระหว่างปะการังเป็น :
ปะการังตาย ของแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน พบว่า สถานภาพของแนวปะการังของเกาะโลซินอยู่ใน
ระดับสมบูรณ์ปานกลางจนถึงสมบูรณ์มาก แต่เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่พบใน
แนวปะการัง ทั้งสถานีที่ 1, 2 และสถานีที่ 3 อัตราส่วนของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ (Macro Algae) และ
ฟองน้า (Sponge) ค่อนข้างสูงทั้ง 3 สถานี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานภาพของแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน
กาลังได้รับผลกระทบจากปัจจัยของสิ่งแวดล้อม การแก่งแย่งพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน และการระบาด
อย่างรุนแรงของดาวมงกุฎหนาม (Acanthaster planci)
พื้นที่บริเวณเกาะโลซิน ไม่ได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ หรือการคุ้มครองพื้นที่ และเป็นเกาะที่
ตั้งอยู่ไกลฝั่ง ยากต่อการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด ทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีการทาประมงในแนว
ปะการัง โดยการทาประมงหลักๆ ได้แก่ การตกปลา การวางลอบปลา ลอบหมึก นอกจากนี้ ยังมีเรืออวน
ลากเข้ามาแวะพักบริเวณเกาะโลซินอยู่เป็นประจา กิจกรรมการประมงในพื้นที่ดังกล่ าวจะก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมต่อระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน
สรุปสถานภาพแหล่งปะการังจังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี มีแนวปะการังคิดเป็นพื้นที่รวม 0.0196 ตารางกิโลเมตร โดยพบแนวปะการังขนาด
ใหญ่ที่เกาะโลซิน ซึ่งมีพื้นที่ 0.065 ตารางกิโลเมตร แนวปะการังในจังหวัดปัตตานี อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ปานกลาง ถึงสมบูรณ์ดีมาก โดยเฉพาะที่เกาะโลซิน (ตารางที่ 1.18)
แนวปะการังที่เกาะลอปิบางบริเวณอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการซ้อม
รบ แต่ในปัจจุบันแนวปะการังบริเวณเกาะลอปิกาลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว โดยพบว่า บริเวณที่เป็นปะการังตาย
จะมีพรมทะเล และดอกไม้ทะเลเจริญเติบโตอยู่
ดังนั้น แนวปะการังในจังหวัดปัตตานี มีความน่าสนใจในการดูแลจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ เนื่อ งจากในอดีตที่ ผ่า นมายังไม่มีหน่ วยงานใดมีภารกิจที่ชัดเจนในการจัดการพื้น ที่เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการังในจังหวัดปัต ตานี โดยเฉพาะเกาะลอปิ และเกาะโลซิน ซึ่งนอกจากจะเป็น
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ด้านการประมงแล้ว ยังเป็นแนวปะการังที่ได้รับ ความสนใจจากนักดาน้าเป็นอย่าง
มาก
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ตารางที่ 1.18 ขนาดพื้นที่และสภาพของแนวปะการังในแต่ละเกาะของจังหวัดปัตตานี
สถานที่
เกาะลอปิ
หินกองด้าน
ในลอปิ
หินกองด้าน
นอกลอปิ
เกาะโลซิน
รวม

พื้นที่แนว
ปะการัง
(ไร่)

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% ค่าเฉลี่ย)
ปะการังตาย
ทราย
หิน
(Dead coral)
(Sand)
(Rock)
8.55
3.54
1.55

12.56

ปะการังเป็น
(Live coral)
20.27

9.38

37.72

23.56

3.00

4.78

30.94

5.94

29.82

22.40

0.10

2.04

45.64

40.63
68.51

อื่นๆ
(Other)
66.09

36.41
17.3
0.98
13.96
31.35
สภาพปะการังส่วนใหญ่สมบูรณ์ถึงสมบูรณ์มากยกเว้นด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
เกาะโลซินค่อนข้างเสื่อมโทรม

การศึกษาชนิด ระบบนิเวศของปลาแนวปะการังเกาะโลซิน
จากการศึกษาพบปลาในแนวปะการังทั้งหมด 331 ชนิด จาก 76 สกุล และ 31 วงศ์ (ตารางที่ 2.15)
ปลาวงศ์ที่มีความเด่นที่สุดในด้านจ้านวนสมาชิกในวงศ์ คือ ปลานกขุนทอง (Labridae) ซึ่งมีจ้านวนสมาชิก
ในวงศ์ทั้งหมด 36 ชนิด และปลานกแก้ว (Scaridae) มีสมาชิก 33 ชนิด ส่วนปลาสลิดหิน (Pomacentridae) มี
ความเด่นทั้งในแง่จ้านวนชนิดและจ้านวนตัวโดยมีสมาชิกในวงศ์ทั้งหมด 31 ชนิด
ปลาที่พบในการส้ารวจครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มที่พบออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ 3
กลุ่มใหญ่ คือ
1. ปลาที่มีการเคลื่อนย้ายฝูง เป็นปลาที่ว่ายหากินไปในมวลน้้าเหนือแนวปะการังซึ่งจะว่ายผ่านเข้าออก
ในแนวปะการัง และมีการเปลี่ยนแปลงของจ้านวนได้อย่างรวดเร็ว โดยมากมักมีพฤติกรรมการรวม
ฝู ง ซึ่ ง ปลากลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ กิ น อาหารจ้ า พวกแพลงตอนที่ อ ยู่ ใ นมวลน้้ า เช่ น ปลากล้ ว ย
(Caesionidae) ปลาสีกุน (Carangidae) ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) บางชนิด และปลาที่กินปลา
เป็นอาหาร เช่น ปลาหางแข็ง (Carangidae) ปลาสาก (Sphyraenidae) ปลาโอ (Thunnidae)
2. ปลาที่เข้ามาอาศัยหากินในแนวปะการังเป็นกลุ่มปลาที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากแนวปะการังโดยตรง
ในบางครั้ง อาจมีก ารเคลื่อนย้ า ยออกไปหากิ นนอกแนวปะการังเป็นครั้งคราว แต่โดยส่วนใหญ่
พบว่า จะหาอาหารอยู่ในแนวปะการังเป็นหลักปลากลุ่มนี้ ได้แก่ ปลาทราย (Nemipteridae) ปลา
กะพง (Lutjanidae) ปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลานกขุนทอง
(Labridae) ปลานกแก้ว (Scaridae) ปลาขี้ตังเบ็ด (Acanthuridae) และปลาสลิดทะเล (Siganidae) เป็น
ต้น
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ปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง เป็นปลาที่ไม่เคลื่อนย้ายออกจากแนวปะการังโดยมากมีนิสัยชอบหลบซ่อนใน
ซอกหลืบหรืออาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง ปลากลุ่มนี้ได้แก่ ปลาอมไข่ (Apogonidae) ปลากะรัง (Serranidae)
ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลาไหลมอเรย์ (Muraenidae) เป็นต้น
ตารางที่ 2.15 รายชื่อปลาและจ้านวนปลาที่พบบริเวณกองหินโลซิน
ชือ่ วิทยาศาสตร์
Abudefduf veigiensis
Aluteres scriptus
Amblyglyphidodon leucogaster
Amphiprion perideraion
Anyperodon leucogrammicus
Arothron nigropunctatus
Balistoides viridescens
Bodianus mesothorax
Bulbomethopon muricatus
Caesio caerulaurea
Chlorurus strongyrocephalus
Chlorurus sp.
Cheilodipterus quinquelineatus
Carangoides fulvoguttatus
Carangoides furdua
Caranx sexfasciatus
Casio cuning
Cephalopholis boenak
Cephalopholis cyanostigma
Cirrhilabrus cyanupleura
Chaetodon auriga
Chaetodon baronessa
Chaetodon lineolatus
Chaetodon lunular
Chaetodon speculum
Chaetodon octofasciatus
Chaetodon weibeli
Cheilinus chlorourus
Cheilinus digrammus
Cheilinus fasciatus

ชือ่ ไทย
สลิดหินบั้งเขียวเหลือง
ปลาวัว
ปลาสลิดหินท้องขาว
ปลาการ์ตูน
ปลากะรังบายเส้นขาว
ปลาปักเป้าหน้าหมา
ปลาวัวไตตัน
ปลานกขุนทอง
ปลานกแก้วหัวโหนก
ปลากล้วยแถบเขียว
ปลานกแก้วหัวตัด
ปลานกแก้ว
ปลาอมไข่ลายห้าเส้น
ปลาสีกุน
ปลาสีกุน
ปลาโมงตาโต
ปลากล้วยหางเหลือง
ปลากะรัง
ปลากะรังจุดฟ้า
ปลานกขุนทอง
ปลาผีเสื้อครีบยาว
ปลาผีเสื้อสามเหลี่ยม
ปลาผีเสื้อลายเส้น
ปลาผีเสื้อลายพระจันทร์
ปลาผีเสื้อ
ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น
ปลาผีเสื้อเหลืองคอขาว
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทองคางลาย
ปลานกขุนทอง

รวม
221
0
7
71
1
0
3
0
1
298
4
3
0
0
0
0
301
5
5
7
0
0
0
0
0
10
3
29
31
22
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Cheilinus trilobatus
Chlorurus sordidus
Coradion chrysozonus
Chromis cinerascens
Dascyllus reticulatus
Dascyllus trimaculatus
Diagramma pictum
Diploprion bifasciatum
Diproctacanthus xanthurus
Elagatis bipinnulata
Ephibulus insidiator
Epinephelus fasciatus
Epinephelus fuscoguttatus
Euthynnus affinis
Halichoeres nigressens
Halichoeres hortulanus
Halichoeres purpurascens
Halichoeres vroliki
Hemigymnus melapterrus
Heniochus acuminatus
Kyphosus cinerascens
Labroides dimidiatus
Lethrinus ornatus
Labrichthys unilineatus
Lutjanus argentimaculatus
Lutjanus decussatus
Lutjanus fulviframma
Lutjanus lutjanus
Lutjanus monostigma
Lutjanus quinquelineatus
Lutjanus vitta
Macolor niger
Manta birostris
Myripristis murdjan
Naso lituratus
Neopomacentrus anabatoides
Neopomacentrus cyanomos

ปลานกขุนทอง
ปลานกแก้วหัวมน
ปลาผีเสื้อ
ปลาสลิดหินท้องขาว
ปลาการ์ตูน
ปลาสลิดหินสีน้าตาล
สร้อยนกเขาหางเหยียด
ปลากะรังเมือกบั้งคู่
ปลานกขุนทอง
ปลากล้วยเกาะ
ปลานกขุนทอง
ปลากะรัง
ปลากะรังลายหินอ่อน
ปลาโอลาย
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลาโนรีครีบยาว
ปลานกเขา
ปลาพยาบาล
ปลาหมูสี
ปลานกขุนทอง
ปลากะพงแดง
ปลากะพงลายพาด
ปลากะพงเหลืองจุด
ปลากะพงเหลืองขมิ้น
ปลากะพง
ปลากะพงเหลืองห้าเส้น
ปลากะพง
ปลากะพงด้า
ปลากระแบนราหู
ปลาข้าวเม่าน้้าลึก
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาสลิดหิน
ปลาสลิดหินสามจุด
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7
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1
4
0
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0
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3
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3
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0
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Neonyphon opercularis
Paracheilinus filamentosus
Parupeneus indicus
Platax teira
Plectoglyphidodon lacrymatus
Plectopomus leopardus
Plectorhinchus gibbosus
Pomacantus annularis
Pomacentrus coelestris
Pomacantus sexstriatus
Pomacentrus moluccensis
Pomacentrus nagasakiensis
Priacanthus hamrur
Pseudobalistes flavimarginatus
Pterocaesio chrysozona
Rachycentron canadum
Rhincodon typus
Sargocentron rubrum
Scarus frenatus
Scarus ghobban
Scarus niger
Scarus prasiognathos
Scarus quoyi
Scarus rivulatus
Scarus rubroviolaceus
Scarus scaber
Scarus schlegeli
Scolopsis bilineatus
Scolopsis monogramma
Scolopsis vosmeri
Scomberoides commersonianus
Siganus fuscescens
Siganus guttatus
Siganus javus
Siganus lineatus
Siganus stellatus

ปลากระรอก
ปลานกขุนทองครีบยาว
ปลาแพะอินเดีย
ปลาหูช้างครีบยาว
สลิดหินลายกากเพ็ชร
ปลากุดสลาด
ปลาสร้อยนกเขาปากหมู
ปลาสินสมุทรลายน้้าเงิน
ปลาสลิดหิน
ปลาสินสมุทร
ปลาสลิดหินเหลือง
ปลาสลิดหิน
ตาหวานหางวงเดือน
ปลาวัวหน้านวล
ปลากล้วยแถบเหลือง
ปลาช่อนทะเล
ปลาฉลามวาฬ
ปลากระรอกลายแดง
ปลานกแก้ว
ปลานกแก้วสีเพลิง
ปลานกแก้วปากส้ม
ปลานกแก้วแก้มเขียว
ปลานกแก้วคางลาย
ปลานกแก้ว
ปลานกแก้วหางยาว
ปลานกแก้วบั้งทแยง
ปลานกแก้ว
ปลาทรายขาวแถบโค้ง
ปลาทรายขาว
ทรายขาวคอขาว
ปลาสีเสียด
ปลาสลิดทะเลจุดขาว
ปลาสลิดทะเลจุดเหลือง
ปลาสลิดแถบ
ปลาสลิด
ปลาสลิดทะเลดอกด้า

0
0
0
0
19
0
0
17
171
0
139
1
0
0
510
0
0
34
0
24
27
218
18
34
13
6
2
1
0
0
0
0
0
122
8
0
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Siganus virgatus
Sphyraena baracuda
Sphyraena jello
Thalassoma lunare
Trachinotus bailloni
Upeneus tragula
Zanclus cornutus
Total fishes number
Total species number

ปลาสลิดทะเล
ปลาสากด้า
ปลาสากเหลือง
ปลาเขี้ยวพระอินทร์
ปลาแล่นลม
ปลาแพะลาย
ปลาผีเสื้อเทวรูป

28
0
0
635
0
0
0
7191
441

จากการศึกษา พบว่า ปลาที่พบในพื้นที่รอบกองหินโลซินมีชนิดพันธุ์ที่น่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่งเนื่องจากปลาหลายชนิดที่พบในบริเวณนี้เป็นปลาที่สามารถพบเห็นได้น้อยในบริเวณอื่นของทะเลฝั่ง
อ่าวไทย อีกทั้งยังพบปลาที่เป็นรายงานชนิดพบใหม่ (New Record) ของเมืองไทย เช่น ปลาผีเสื้อชนิด
Chaetodon baronessa และปลาผีเสื้อชนิด C. speculum เป็นปลาผีเสื้อที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบใน
ประเทศไทยมาก่อน และยังพบปลาผีเสื้อที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบในทะเลฝั่งอ่าวไทยมาก่อน อีก 3
ชนิด คือ ปลาผีเสื้อครีบยาว (C. auriga) ปลาผีเสื้อลายเส้น (C. lineolatus) และปลาผีเสื้อพระจันทร์ (C.
lunula) จัดได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากชนิดของปลาผีเสื้อมากที่สุดเท่าที่เคยมีรายงานในอ่าวไทย
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารของปลาผีเสื้อ ซึ่งได้แก่ ปะการังที่ยังคงมีความ
สมบูรณ์อยู่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพบปลานกแก้ว (Scaridae) ที่หลากหลายที่สุดในอ่าวไทย คือ 33 ชนิด
3 สกุล ปลานกแก้วที่พบมีชนิดที่หายาก 3 ชนิด คือ ปลานกแก้วหัวโหนก (Bolbomethopon muricatum)
ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานพบที่หมู่เกาะสุรินทร์ ทางฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้น
ปลาที่พบในแนวปะการังรอบบริเวณกองหินโลซินสามารถแบ่ งออกตามความส้าคัญได้สอง กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ
1. ปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกเป็น
 ความส้ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ การประมง ได้ แ ก่ ปลากะพง (Lutjanidae) ปลากะรั ง
(Serranidae) ปลาสีกุน (Carangidae) ปลาโอ (Thunnidae) ปลาอินทรีย์ (Scomberidae)
ปลากล้วย (Caesionidae) เป็นต้น
 ความส้าคัญทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
ปลากระเบนราหู (Manta birostris) ปลานกแก้วหัวโหนก (Bolbomethopon muricatum)
เป็นต้น
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2. ปลาที่มีความส้าคัญในด้านการเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศแนวปะการัง
ได้แก่ ปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลานกแก้ว (Scaridae) ปลา
สลิดหิน (Pomacentridae) เป็นต้น
เป็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับปลาสลิดหินในแนวปะการังรอบเกาะโลซิน เนื่องจากมีความชุก
ชุมของปลาสลิดหินเล็ก (N. cyanomos) น้อยกว่า ปลาสลิดหินเทา (C. cinerascens) และปลาสลิดหินแถบ
ด้า (D. reticulatus) แต่ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น แนวปะการังเกาะลอปิ และกองหินธรรมชาติ ตลอดจนกอง
ปะการังเทียมแบบต่างๆ ในเขตจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส พบว่า ปลาสลิดหินเล็ก (N. cyanomos) เป็น
ปลาชนิดเด่นที่พบได้ในแหล่งอาศัยทุกแบบ และปลากะพงเหลืองขมิ้นที่พบชุกชุมในแนวปะการังบริเวณ
ใกล้ฝั่งก็สามารถพบได้น้อยในพื้นที่นี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่พบปลาสลิดหิน
เป็นจ้านวนมากในกองปะการังเทียมแต่จะพบได้น้อยในแหล่งปะการังธรรมชาติ

ระบบนิเวศและสถานภาพแหล่งปะการังจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส เป็ นจังหวัดที่ไม่มีเกาะ ในอดีตที่ผ่านมาจึงไม่ได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการในการสารวจแนวปะการัง เนื่องจากไม่คาดว่าจะมีแนวปะการัง อย่างไรก็ตาม จากคาบอกเล่า
ของชาวประมงพื้นบ้านที่ทาการประมงบริเวณชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส พบว่า มีกองหินใต้น้าหลายจุด ใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งทาประมงพื้นบ้าน เช่น การประมงตกปลา การทาอวนลอยกุ้ง ได้แก่ กองหินการังบ
ราแว และกองหินการังเล้า
เนื่องจากแนวปะการังบริเวณกองหินการังบราแว และกองหินการังเล้า ซึ่งเป็นกองหินที่อยู่
ในระดับน้าค่อนข้า งลึก และอยู่ห่างจากฝั่งทาให้คุณภาพของน้าทะเลค่อนข้างใส ดังนั้น การเก็บข้อมูล
สถานภาพปะการังจึงสามารถเก็บข้อมูลด้วยวิธี video belt transect ได้
1) กองหินการังบราแว
กองหินการังบราแว ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ
06° 25' 13" องศาเหนือ และ 102° 01' 42" องศาตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum) แนวปะการังมีความ
สมบูรณ์สูง เนื่องจากพื้นทะเลเป็นทราย และตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 10 กิโลเมตร อีกทั้งพื้นที่จังหวัด
นราธิวาสมีแม่น้าสายสั้นๆ ทาให้ผลกระทบจากตะกอนที่ไหลมากับน้าจืดมีน้อย
สถานีที่ 1 บริเวณทิศเหนือของกองหินการังบราแว พิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ 06° 25' 13"
องศาเหนือ และ 102° 01' 42" องศาตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum) เป็นแนวปะการังที่ประกอบไปด้วย
ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง
(Montipora spp.) และปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นทราย โดยมีพื้นแข็งที่เป็นก้อน
ปะการังตายบ้างเล็กน้อย ความลึกของแนวปะการังที่ยอดกองประมาณ 16 เมตร ไต่ระดับความลึกลงถึง
ขอบของแนวปะการังประมาณ 23 เมตร สภาพพื้นทะเลเป็นทรายค่อนข้างละเอียดโดยบริเวณผิวด้านบนจะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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มีโคลนเคลือบเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากมีการรบกวนบริเวณพื้นผิวหน้า จะทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน
ได้ง่ายทาให้น้าทะเลไม่ใสเท่าที่ควร จึงพบสิ่งมีชีวิตกลุ่มฟองน้าเป็นจานวนมากที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในบริเวณนี้
จากการคานวณอัตราส่วนพื้นที่ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด พบว่า เป็นปะการังมีชีวิต
37.87 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) 19.63 เปอร์เซ็นต์ ปะการังโขด (Porites
spp.) 11.48 เปอร์เซ็นต์ ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) 4.26 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง
(Montipora spp.) 2.41 เปอร์เซ็นต์ และปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea spp.) 0.09 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ใน
แนวการสารวจ ยังมีปะการังบางชนิดที่พบในแนวปะการังแต่อยู่นอกแนวสารวจ ได้แก่ ปะการังจาน
(Turbinaria frondens) และปะการังรังผึ้ง (Coeloseris mayeri) นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นปะการังตาย (Dead
coral) 26.95 เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง (Rubble) 10.28 เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 9.26 เปอร์เซ็นต์ ฟองน้า
(sponge) 15.28 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other) 0.46 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.19)
สถานีที่ 2 ทาการสารวจบริเวณทิศใต้ของกองหินการังบราแว ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คือ 06°
25' 11" องศาเหนือ และ 102° 01' 42" องศาตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum) เป็นแนวปะการังที่อยู่
ใกล้เคียงกับ สถานีที่ 1 ลักษณะของพื้นทะเล ความลึกของระดับน้า หรือองค์ประกอบของชนิดของสิ่งมีชีวิต
มีความใกล้เคียงกับสถานีที่ 1 สิง่ มีชีวิตที่พบเป็นจานวนมากในบริเวณนี้ คือ กลุ่มฟองน้า ส่วนปะการังที่พบ
ส่วนใหญ่จะเป็นปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora spp.)
จากการคานวณอัตราส่วนพื้นที่ปกคลุมของสิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิด พบว่า มี ปะการังที่มีชีวิต
ประมาณ 14.63 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย ปะการังโขด (Porites spp.) 10.37 เปอร์เซ็นต์ ปะการังผิวเกล็ด
น้าแข็ง (Montipora spp.) 2.78 เปอร์เซ็นต์ ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora spp.) 0.83 เปอร์เซ็นต์ ปะการัง
สมองร่องเล็ก (Platygyra spp.) 0.56 เปอร์เซ็นต์ และปะการังเขากวาง (Acropora spp.) 0.09 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ยังแบ่งเป็น ปะการังตาย (Dead coral) 24.16 เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง (Rubble) 8.06
เปอร์เซ็น ต์ ทราย (Sand) 25.28 เปอร์เซ็นต์ ฟองน้ า (sponge) 24.63 เปอร์เซ็น ต์ ดอกไม้ทะเล
(Corallimorph) 2.31 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายหินปูน (Coralline Algae) 0.37 เปอร์เซ็นต์ สาหร่าย Turf Algae
0.28 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Other) 0.28 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.20)
ตารางที่ 1.19 องค์ประกอบของสังคมปะการังบริเวณกองหินการังบราแว
รายชื่อปะการัง
Acropora spp.
Porites spp.
Diploastrea heliopora
Montipora spp.

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% Coverage)
ทิศเหนือ
ทิศใต้
% Coverage
กองหินการังบราแว กองหินการังบราแว
19.63
0.09
9.86
11.48
10.37
10.93
4.26
2.13
2.41
2.78
2.60
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Leptastrea spp.
Pocillopora spp.
Platygyra spp.

0.09
-

0.83
0.56

0.05
0.41
0.28

Live coral
Dead coral
Sponge
Turf Algae
Coralline Algae
Corallimorph
Rubble
Sand
Other
รวม

37.87
26.95
15.18
10.28
9.26
0.46
100.00

14.63
24.17
24.63
0.28
0.37
2.31
8.06
25.28
0.28
100.00

26.25
25.56
19.91
0.14
0.18
1.15
9.17
17.27
0.37
100.00

การศึกษาปลาในแนวปะการังกองหินการังบราแว
กองหินการังบราแว มีแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์สูง เนื่องจากพื้นทะเลเป็นทราย และตั้งอยู่
ห่างจากชายฝั่งประมาณ 10 กิโลเมตร รวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะมีแม่น้าสายสั้นๆ ท้าให้ผลกระทบ
จากตะกอนที่ไหลมากับน้้าจืดน้อย จากการส้ารวจชนิดปลาที่พบในแนวปะการังบริเวณทิศใต้ของกองหิน
การังบราแว พบปลาทั้งสิ้ น 39 ชนิด โดยชนิดที่ พบมากที่สุ ด คื อ ปลากะพงเหลื อ งขมิ้น (Lutjanus
lutjanus) พบทั้งสิ้น 640 ตัว รองลงมาได้แก่ ปลาสลิดหินสีน้าตาล (Cromis cinerascens) พบ 360 ตัว
(ตารางที่ 2.16)
ตารางที่ 2.16 ชนิดของปลาที่พบบริเวณกองหินธรรมชาติ การังบาแว
ชือ่ ไทย
Total
รายชือ่ ปลา
1
Acanthurus xanthopterus ปลาขี้ตังเบ็ดครีบอกเหลือง
ปลาการ์ตูนลายปล้อง
5
Amphiprion clarkii
ปลาการ์ตูนอินเดียแดง
0
Amphiprion perideraion
ปลาอมไข่ลายทแยง
30
Archamia fucata
ปลากล้วยหางเหลือง
240
Caesio cuning
ปลาสีกุน
4
Carangoides bajad
ปลากะรังท้องก้าปั่น
17
Cephalopholis boenak
4
Chaetodon octofasciatus ปลาผีเสื้อลายแปดขีด
ปลานกขุนทอง
1
Cheilinus digrammus
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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Cirrhilabrus cyanopleura
Coradion chrysozonus
Cromis cinerascens
Dascyllus reticulates
Dascyllus trimaculatus
Diagramma pictum
Diploprion bifasciatum
Epibulus insidiator
Halichoeres nigrescens
Halichoeres purpurascens
Labroides dimidiatus
Lutjanus argentimaculatus
Lutjanus fulviframma
Lutjanus fulvus
Lutjanus lutjanus
Lutjanus kasmira
Lutjanus russelli
Lutjanus vitta
Neopomacentrus cyanomos
Pomacanthus annularis
Pomacentrus coelestris
Pomacentrus nagasakiensis
Pterocaesio chrysozona
Sargocentron rubrum
Scarus ghobban
Scolopsis bilineatus
Scolopsis vosmeri
Siganus virgatus
Sphyraena jello
Thalassoma lunare
รวม

ปลานกขุนทองข้างน้้าเงิน
ปลาผีเสื้อเอวด้า
ปลาสลิดหินสีน้าตาล
ปลาสลิดหินคอด้าหางแหลม
ปลาสลิดหินสามจุด
ปลาสร้อยนกเขา
ปลากะพงเหลืองเล็ก
ปลานกขุนทอง

5
5
360
120
120
4
8
0

ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง

0
ปลาพยาบาล
22
ปลากะพงแดง
2
ปลากะพงเหลืองเส้นเหลือง
7
ปลากะพงแดงหางด้า
0
ปลากะพงเหลืองขมิ้น
640
ปลากะพงเหลืองลายฟ้า
0
ปลากะพงข้างปาน
2
ปลากะพงข้างเหลือง
2
ปลาสลิดหินหางพริ้วธรรมดา 120
ปลาสินสมุทรลายน้้าเงิน
0
ปลาสลิดหินนีออน
1
ปลาสลิดหินนาคาซากิ
30
ปลากล้วยแถบเหลือง
320
ปลากระรอกลายแดง
10
ปลานกแก้ว
2
ปลาทรายขาวแถบโค้ง
8
ปลาทรายขาวคอขาว
0
ปลาสลิดทะเล
1
ปลาสากด้า สากทุย
6
ปลาเขียวพระอินทร์
31
2,134
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2) กองหินการังเล้า
กองหินการังเล้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คือ
06° 29' 31" องศาเหนือ และ 101° 55' 22" องศาตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum) ตั้งอยู่ห่างชายฝั่ง
ประมาณ 12 กิโลเมตร มีความราบเรียบของพื้นทะเลสูง บริเวณส่วนกลางของกองหิน และบริเวณขอบของ
กองจะมีความลึกแตกต่างกันไม่มากนัก สิ่งมีชีวิตที่พบส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลายมากนัก ความลึกของ
ยอดกองหินประมาณ 19 เมตร โดยความลึกสุดของกองหินที่มีปะการังประมาณ 22 เมตร เนื่องจากสภาพ
พื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนโคลนสามารถเกิดการฟุ้งกระจายได้ง่ายจากการรบกวนของกระแสน้า ทาให้
บางช่วงเวลามีปริมาณตะกอนแขวนลอยมากน้าทะเลจึงไม่ใสเท่าที่ควร จึงพบสิ่งมีชีวิตกลุ่มฟองน้าเป็ น
จานวนมาก ปะการังที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปะการังโขด (Porites spp.) กระจายเป็นหย่อมๆ จากการคานวณ
อัตราส่วนพื้นที่ปกคลุ มของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด พบปะการังโขดเป็นปะการังมีชีวิตเพียงชนิดเดียว 16.48
เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ในแนวเส้นเทปที่ทาการเก็บข้อมูล ส่วนปะการังชนิดอื่นๆ ที่พบในแนวปะการังแต่อยู่นอก
แนวสารวจ ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังหนามขนุน (Hydnophora spp.) ปะการังรังผึ้ง
(Goniastrea spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) นอกจากนี้พบปะการังตาย (Dead coral) 14.35
เปอร์เซ็นต์ เศษซากปะการัง (Rubble) 4.45 เปอร์เซ็นต์ ทราย (Sand) 47.59 เปอร์เซ็นต์ ฟองน้า (Sponge)
16.67 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายทะเล (Algae) 0.46 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1.21)
สรุปสถานภาพแหล่งปะการังจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่แนวปะการัง ประมาณ 0.0650 ตารางกิ โลเมตร (ตารางที่ 1.22)
เป็นแนวปะการังที่วางตัวอยู่บนพื้นทรายในระดับน้าลึกประมาณ 20 เมตร การคานวณพื้นที่แนวปะการังใน
การสารวจครั้งนี้จะน้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจาก ยังมีกองปะการังขนาดเล็กๆ ที่มีแส้ทะเล กัลปังหา
และปะการังอ่อนที่เจริญบนพื้นทราย กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นหย่อม แนวปะการังเหล่านี้ชาวประมง
พื้นบ้านรู้จักกันดีว่า เป็นกองหินใต้น้า เป็นแหล่งทาการประมงประเภทเบ็ด ลอบ อวน และบางครั้งการทา
ประมงอวนลากเข้าใกล้แนวปะการังก็ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมโทรมกับแนวปะการังบริเวณนี้
แนวปะการังในจังหวัดนราธิวาสเป็ นแนวปะการังที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นแนวปะการัง
ตอนล่างสุดของประเทศ และทาหน้าที่คล้ายเป็น stepping stone ของการแพร่กระจายของปะการังและการ
ติดต่อเชื่อมโยงของปะการังของประเทศไทยกับแนวปะการังในประเทศอื่นๆ ในทะเลจีนใต้ และมหาสมุทร
แปซิฟิค ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora damicornis) ที่พบมีรูปทรงที่คล้ายคลึงกันระหว่างปะการังจาก
เกาะโลซิน และเกาะลอปิ จังหวัดปัตตานี และเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นรูปทรงที่ต่างจาก
ปะการังดอกกะหล่าที่พบบริเวณกลุ่มเกาะสมุย และเกาะอื่นๆ ในอ่าวไทย
แนวทางการจัดการเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังบริเวณนี้ อาจจะสามารถดาเนินการได้โดย
จัดทาหมายแนวปะการังที่ชัดเจน หรือการวางปะการังเทียมเพื่อป้องกันอวนลาก และยังเป็นพื้นผิวสาหรับ
ลงเกาะของปะการังรุ่นใหม่ ในขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประมง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง

อย่างง่าย เช่น เบ็ด อวน ลอบ นอกจากนี้ มาตรการอนุรักษ์ทางสังคม เช่น การให้ความรู้ และความ
ตระหนักในคุณค่าของแนวปะการัง ด้วยสื่อ และกิจกรรมต่างๆ ก็ยังสามารถดาเนินการได้เช่นกัน
ตารางที่ 1.22 ขนาดพื้นที่และสภาพของแนวปะการังของจังหวัดนราธิวาส
สถานที่

พื้นที่แนว
ปะการัง
(ไร่)

กองหินการังบราแว
กองหินการังเล้า
รวม

25
15.63
40.63

เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ (% Coverage)
ปะการังเป็น ปะการังตาย ทราย
หิน
(Live coral) (Dead coral) (Sand)
(Rock)
26.25
25.56
17.27
9.17
16.48
14.35
47.59
4.45

อื่นๆ
(Other)
21.75
17.13

การศึกษาปลาในแนวปะการังกองหินการังเล้า
กองหินกองหินการังเล้า ตั้งอยู่ห่างชายฝั่งประมาณ 12 กิโลเมตร มีความราบเรียบของ
พื้นทะเลสูง บริเวณส่วนกลางของกองหิน และบริเวณขอบของกองจะมีความลึกแตกต่างกันไม่มากนัก
สิ่งมีชีวิตที่พบส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลายมากนัก ความลึกของยอดกองหินประมาณ 19 เมตร โดย
ความลึกสุดของกองหินที่มีปะการังประมาณ 22 เมตร เนื่องจากสภาพพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปน
โคลน สามารถเกิดการฟุ้งกระจายได้ง่ายจากการรบกวนของกระแสน้้า ท้าให้บางช่วงเวลามีปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยมากน้้าทะเลจึงไม่ใสเท่าที่ควร ดังนั้น จึงพบสิ่งมีชีวิตกลุ่มฟองน้้าเป็นจ้านวนมาก ส่วน
ปะการังที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปะการังโขด (Porites spp.) กระจายเป็นหย่อมๆ จากการส้ารวจชนิดปลาพบ
ปลาทั้งสิ้น 39 ชนิด โดยปลาที่พ บมากที่สุด คือ ปลาสลิดหินหางพริ้ว ธรรมดา ( Neopomacentrus
cyanomos) พบทั้งสิ้น 480 ตัว รองลงมาได้แก่ ปลาสลิดหินสีน้าตาล (Cromis cinerascens) พบ 240 ตัว
(ตารางที่ 2.17)
ตารางที่ 2.17 ผลการส้ารวจปลาบริเวณกองหินการังเล้า
ชือ่ วิทยาศาสตร์

Abudefduf veigiensis
Amphiprion clarkii
Archamia fucata
Caesio cuning
Carangoides fulvoguttatus
Caranx sexfasciatus
Cephalopholis boenak
Chaetodon octofasciatus
Cheilinus chlorurus

ชือ่ ไทย
ปลาสลิดหินบั้งหลังเหลือง
ปลาการ์ตูนลายปล้อง
ปลาอมไข่ลายทแยง
ปลากล้วยหางเหลือง
ปลาสีกุนจุดเหลือง
ปลาโมงตาโต สีกุน หางกิ่วหม้อ หางขน
ปลากะรังท้องก้าปั่น
ปลาผีเสื้อลายแปดขีด
ปลานกขุนทองจุดแดง
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Total
9
14
120
30
4
9
27
7
3
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Cheilodipterus macrodon
Choerodon schoenleinii
Coradion chrysozonus
Cromis cinerascens
Dasyatis khulii
Diagramma pictum
Diploprion bifasciatum
Ephinephelus coioides
Halichoeres nigrescens
Heniochus acuminatus
Lutjanus fulviframma
Lutjanus russelli
Lutjanus vitta
Myripristis sp.
Neopomacentrus bankieri
Neopomacentrus cyanomos
Parupeneus indicus
Plectopomus sp.
Plectorhinchus gibbosus
Pomacanthus annularis
Pomacentrus coelestris
Pterocaesio crysozona
Sargocentron rubrum
Scolopsis bilineatus
Scolopsis monogramma
Scolopsis vosmeri
Sphyraena jello
Upeneus tragula
รวม

ปลาอมไข่เสือ
ปลานกขุนทองเขี้ยว
ปลาผีเสื้อเอวด้า
ปลาสลิดหินสีน้าตาล
ปลากะเบนจุดฟ้า
ปลาสร้อยนกเขา
ปลากะพงเหลืองเล็ก
ปลากะรังดอกแดง
ปลานกขุนทอง
ปลาโนรีครีบยาว
ปลากะพงแดงหางด้า
ปลากะพงข้างปาน
ปลากะพงข้างเหลือง
ปลาข้าวเม่าน้้าลึก
ปลาสลิดหินหางพริ้วพันธุ์จีน
ปลาสลิดหินหางพริ้วธรรมดา
ปลาแพะอินเดียน
ปลากุดสลาด
ปลาสร้อยนกเขาปากหมู
ปลาสินสมุทรลายน้้าเงิน
ปลาสลิดหินนีออน
ปลากล้วยแถบเหลือง
ปลากระรอกลายแดง
ปลาทรายขาวแถบโค้ง
ปลาทรายขาว
ปลาทรายขาวคอขาว
ปลาสากด้า สากทุย
ปลาหนวดฤาษี แพะลาย

21
7
8
240
6
9
4
3
7
6
20
60
15
15
1
480
4
2
7
2
1
80
120
8
7
13
80
1
1690
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นิเวศวิทยาและสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่ไ ด้รับการยอมรับว่ามีความส้าคัญในปัจจุบัน เนื่องจากมี
สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็ นองค์ประกอบที่มีความสัมพั นธ์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจาก
ความสามารถในการเป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่ให้ผลผลิตสูงแล้ว โครงสร้างของหญ้าทะเลยังมีองค์ประกอบที่
เหมาะสมส้าหรับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน แหล่งหลบภัย และแหล่งอาหารที่มี ความสมบูรณ์ไม่แพ้
ระบบนิเวศแนวปะการัง หรือระบบนิเวศป่าชายเลน นอกจากนี้หญ้าทะเลยังมีส่วนช่วยป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ช่วยลดการพังทลายของหน้าดินได้อีกด้วย
หญ้าทะเลเป็นพืชชั้นสูงที่มีล้าต้นใต้ดิน มีส่วนของล้าต้นและใบตั้งตรงขึ้นมาจากพื้นดิน จัดเป็นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว สีของใบเป็นสีเขียว ล้าต้น ราก และใบของหญ้าทะเลมีสารประกอบของลิกนิน นอกจากนี้
หญ้าทะเลยังเป็นพืชที่มีดอกอย่างสมบูรณ์ โดยดอกของหญ้าทะเลมีเกสรตัวผู้และตัวเมียที่พัฒนาเป็นเมล็ด
และผลได้ ซึ่งสามารถขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศอย่างสมบูรณ์แบบได้ในน้้าทะเล รวมถึงสามารถแตกยอด
ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกด้วย ถือได้ว่าหญ้าทะเลจัดเป็นกลุ่มพืชน้้าที่ประสบความส้าเร็จในการสร้าง
กลไกปรับตัว และวิวัฒนาการให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสิ่งแวดล้อมตามชายฝั่งทะเลน้้าตื้น ทั้งเขตร้อน
และเขตกึ่งร้อน ซึ่งเห็นได้จากการที่พบหญ้าทะเลกระจายอยู่ตามชายฝั่งทั่วโลก (Thayer et al., 1984) ส้าหรับ
ในน่านน้้าไทยพบหญ้าทะเลแพร่กระจายบริเวณชายฝั่งทะเลในเขตน้้าขึ้น-น้้าลง ความลึกของน้้าประมาณ 1-7
เมตร (Poovachiranon, 2000) แต่บางพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี น้้าใส หญ้าทะเลสามารถเจริญเติบโตไป
จนถึงที่ระดับความลึก 30 เมตร (Lewmanomont et al., 1996)
สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งส้าหรับหญ้าทะเล คือ การมีล้าต้นใต้ดิน (Rhizome) ที่ทอดขนานใน
แนวราบอยู่ตามพื้น มีข้อต่อ (Node) ที่แบ่งส่วนของล้าต้นใต้ดินออกเป็นส่วนๆ (รูปที่ 3.1) ลักษณะรูปร่าง
ของใบหญ้าทะเลนั้นแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ
1. พวกที่มีใบยาวรี พบได้ในหญ้าทะเลหลายๆ ชนิด โดยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความยาว
ของใบเพียงไม่กี่เซนติเมตร จนถึงพวกที่มีขนาดใหญ่ที่มีความยาวใบถึง 1 เมตร
2. พวกที่มีใบกลมรี คล้ายใบมะกรูด พวกนี้พบได้ในหญ้าทะเลชนิดที่ค่อนข้างเล็กความยาวของใบ
ไม่มากนัก คือ 1-5 เซนติเมตร

ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อา่ วไทยตอนล่าง

รูปที่ 3.1 ส่วนต่างๆ ของหญ้าทะเล (Duarte and Kirkman, 2001)
การแพร่กระจาย
หญ้าทะเลสามารถเจริญเติบโตได้ในบริเวณพื้นท้องทะเลตั้งแต่พื้นทะเลที่เป็นโคลนละเอียด ถึงทราย
หยาบที่มีปริมาณแสงสว่างเพียงพอ ในระดับความลึกไม่เกิน 30 เมตร พบได้ตั้งแต่บริเวณน้้ากร่อยไปจนถึง
เขตแนวปะการัง นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเร็วของกระแสน้้า ความรุนแรงของคลื่น
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า และอุณหภูมิของน้้าทะเล เป็นต้น
ความสาคัญของแหล่งหญ้าทะเล
หญ้าทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
แหล่งหญ้าทะเลเป็นผู้ผลิตชั้นปฐมภูมิ (primary producers) ในระบบห่วงโซ่อาหาร (food chain) ทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ซึ่งหญ้าทะเลเป็นพืชสีเขียวที่ดึงเอาพลังความร้อนจากดวงอาทิตย์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากสัตว์
ต่างๆ ในน้้าส้าหรับการสังเคราะห์แสง ในขณะเดียวกันหญ้าทะเลก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาให้สิ่ งมีชีวิต
ต่างๆ ในน้้ากลับ มาหายใจ และเมื่อหญ้าทะเลหลุดร่วงก็จะถูกพวกจุลินทรีย์ใ นน้้าท้าหน้าที่ย่อยสลายให้
กลายเป็นอาหารของพวกแพลงก์ตอนต่างๆ และจะส่งผ่านเป็นอาหารของสัตว์น้าวัยอ่อนอื่นๆ อีกต่อไป และ
ในด้านระบบนิเวศหญ้าทะเลให้คุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากกิจกรรมการท้า ประมงในแหล่งหญ้าทะเล
เช่น การท้าประมงอวนรุนลูกปลาเก๋าเพื่อน้าไปเพาะเลี้ยงต่อในกระชังให้ได้ขนาดที่ต้องการ การท้าประมง
อวนรุนเคยเพื่อน้าไปท้ากะปิ การท้าประมงอื่นๆ เช่น อวนจมปู แร้วปู และลอบ ที่นิยมท้ากันในแนวหญ้า
ทะเล โดยในแต่ละปีปริมาณสัตว์น้าที่จับได้จากบริเวณแหล่ง หญ้าทะเลสามารถท้ารายได้ให้แก่ผู้ประกอบ
อาชีพทางการประมงเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้ส่วนอื่นๆ ของต้นหญ้าทะเลยังน้ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น
การน้าผลของหญ้าทะเลบางชนิดมาบริโภคหรือท้าเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคบางอย่างได้
เช่น หญ้าชะเงาใบยาว หรือในบางประเทศยังน้ามาสานเป็นตะกร้า น้ามาท้าเป็นที่นอน มุงหลังคา ท้าปุ๋ย หรือ
ใช้เป็นยาสูบ เป็นต้น
โดยสามารถสรุปความส้าคัญ และประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล ได้ดังนี้
1. หญ้าทะเลเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท้าให้มีผลผลิตโดยเฉลี่ย (กรัมน้้าหนักแห้ง/
ตร .ม./ปี) สูง ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนปริมาณสารอาหารต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลเอง
หรือการส่งผ่านผลผลิตขั้นต้นสู่ระบบนิเวศอื่นๆ ทางทะเลไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศแนวปะการัง หรือป่าชาย
เลน
2. ความส้าคัญต่อระบบห่วงโซ่อาหารใน 3 ลักษณะ
2.1 การกินหญ้าทะเลเป็นอาหารโดยตรงของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่
2.2 สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บนหญ้าทะเล จะเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่จะเข้ามาหา
อาหารในแต่ละช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาน้้าขึ้น
2.3 เมื่อหญ้าทะเลถูกย่อยสลายก็จะกลายเป็นซากอินทรีย์สารที่มีคุณค่าทางอาหารต่อสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ อีกเป็นจ้านวนมาก
3. หญ้าทะเลเป็นที่หลบภัย วางไข่ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร และที่ก้าบังหลบภัยของสัตว์ทะเลหลายชนิด ผลจากลักษณะ
โครงสร้ า งของหญ้ า ทะเลที่ มี ใ บ ล้ า ต้ น และราก ท้ า ให้ สั ต ว์ ท ะเลเข้ า มาอาศั ย อยู่ ภ ายในโครงสร้ า งที่
สลับซับซ้อนของหญ้าทะเล ทั้งที่อยู่อาศัยอย่างถาวรและชั่วคราว ซึ่งกลุ่มสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเล
พบได้ทั้งที่อยู่ในวัยอ่อนและโตเต็มวัย
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4. ความสามารถของระบบนิเวศหญ้าทะเลในการช่วยลดความเร็วของกระแสน้้า กระแสคลื่น
ตลอดจนช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน ได้อีกด้วย เนื่องจากโครงสร้างของระบบใบที่ช่วยลดความรุนแรง
ของการไหลของกระแสน้้า ระบบล้าต้นใต้ดินและระบบรากของหญ้าทะเลที่ช่วยในการยึดพื้นท้องทะเล
5. หญ้าทะเลสามารถดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางใบและราก จึงเป็นการท้าให้ธาตุอาหารในดินถูก
หมุนเวียนกลับมาสู่ชั้นมวลน้้าอีกครั้ง
6. ใบของหญ้าทะเลช่วยลดความเร็วของกระแสน้้าให้ช้าลง มีผลให้ตะกอนดินทั้งอินทรีย์สาร
และอนินทรีย์สารตกลงมาอยู่บริเวณแนวหญ้าทะเล เป็นการช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินบริเวณนั้นๆ
7. แหล่งหญ้าทะเลจะเป็นตัวกักเก็บตะกอนไว้ ท้าให้ตะกอนไม่เข้าไปรบกวนปะการังในบริเวณ
ใกล้เคียง
8. กระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์จากส่วนต่างๆ ของหญ้าทะเล โดยเฉพาะรากจะเป็นตัวการ
ส้าคัญที่ท้าให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันของสารประกอบซัลเฟต และการหมุนเวียนของซัลเฟต (ก้ามะถัน) ซึ่งจะ
อยู่ในชั้นดินที่ขาดออกซิเจนจากมวลน้้าสู่ตะกอนดินในหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลในอ่าวไทย
จากการศึกษาแหล่งหญ้าทะเลในอ่าวไทย พบว่า มีการแพร่กระจายอยู่ตามจังหวัดชายฝั่งทะเลรวม 13
จังหวัด (Lewmanomont et al., 1996) โดยแหล่งหญ้าทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีความส้าคัญ คือ
แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี และปัตตานี ส่วนจังหวัดอื่นๆ พบ
แหล่งหญ้าทะเลขนาดเล็ก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และ
นราธิวาส (Lewmanomont et al., 1996) โดยมีรายงานการการพบหญ้าทะเลทั้งสิ้น 3 วงศ์ 7 สกุล รวม 11
ชนิด จากจ้านวนทั้งหมด 12 ชนิด (รูปที่ 3.2 และ 3.3) ที่มีรายงานการส้ารวจในประเทศไทย ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หญ้าชะเงา (Enhalus acoroides (L.f.) Royle)
หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii Ascherson)
หญ้าใบมะกรูดขน (Halophila decipiens Ostenfeld)
หญ้าใบมะกรูดแคระ (Halophila minor (Zollinger) den Hartog)
หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis (R. Brown) Hooker f.)
หญ้าชะเงาฝอย (Halodule pinifolia (Miki) den Hartog)
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis (Forsskal) Ascherson)
หญ้าชะเงาสั้นปลายแหลม (Cymodocea serrulata (R. Brown) Ascherson and Magnus)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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10. หญ้าตะกานน้้าเค็ม (Ruppia maritima Linnaeus)
11. หญ้าใบสน (Syringodium isoetifolium)
ทั้งนี้หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis) และหญ้าชะเงาฝอย
(Halodule pinifolia) เป็นหญ้าทะเลชนิดเด่นและมีความอุดมสมบู รณ์ พบแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ส่วนหญ้าตะกานน้้าเค็ม (Ruppia maritima) จะพบแพร่กระจายเฉพาะในแหล่งน้้ากร่อย
บริเวณอ่าวไทยเท่านั้น ส้าหรับหญ้าทะเล 1 ชนิด ที่ไม่มีรายงานการพบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย โดยพบการ
แพร่กระจายเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ หญ้าชะเงาสั้นปลายมน (Cymodocea rotundata)

รูปที่ 3.2 ชนิดหญ้าทะเลที่พบในประเทศไทย (UNEP, 2547)
ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
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รูปที่ 3.3 ชนิดหญ้าทะเลที่พบในประเทศไทย (UNEP, 2547)
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แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
1. แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สารวจพบหญ้าทะเลอยู่ที่เดียงคือ บริเวณเกาะท่าไร่
อ่าวเตล็ด อาเภอขนอม ทาการสารวจขอบเขตพื้นที่หญ้าทะเลโดยการเดินตามแนวขอบหญ้าทะเล ซึ่ง
สามารถมองเห็นได้ในขณะน้าลงต่า และทาการวาง Transect line สารวจความหนาแน่นของแหล่งหญ้า
ทะเล ผลการสารวจพบว่าพื้นที่หญ้าทะเลเกาะท่าไร่ มีจานวน 75 ไร่ ประกอบด้วยหญ้าทะเล 5 ชนิด คือ
หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) ,หญ้าใบมะกรูด

(Halophila ovalis) ,หญ้ากุยฉ่ายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญ้ากุยฉ่ายทะเล (Halodule
uninervis) ซึ่งเป็นพื้นที่ปกคลุม 60% จากการสารวจคในฤดูร้อน เมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2550 และ
วันที่ 25-29 มิ.ย. 50 สภาพของหญ้าทะเลถูกตะกอนทับถมทาให้บางส่วนตายและเน่าเปื่อย ความสมบูรณ์
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่จากการสารวจเมื่อ 23-29 ก.ค. 50 พบว่า หญ้าทะเลทั้ง 5 ชนิด กลับอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น ใบมีสีเขียวเข้ม บางชนิดเช่นหญ้าใบมะกรูด และหญ้ากุยฉ่ายฯ กาลังแตกใบอ่อนเกือบเต็ม
พื้นที่ ส่วนหญ้าคาทะเลมีการแตกช่อและออกดอก

สรุปผลการดาเนินงานพบว่าพื้นที่บริเวณอ่าวเตล็ด มีความอุดมสมบูรณ์สูง ชายฝั่งด้านซ้ายและ
ขวาของอ่าวมีป่าชายเลนขนาดเล็กแต่มีความสมบูรณ์อยู่ ด้านหน้าอ่าวบริเวณเกาะท่าไร่มีหญ้าทะเลทีทมี
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ความสมบูรณ์ปานกลางอยู่ 75 ไร่ และบริเวณในอ่าวจะมีโลมาชนิดโลมาหลังโหนก หรือโลมาเผือกอาศัยอยู่
ประจาที่ จึงน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญได้อีกแห่งหนึ่ง
2. แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดสงขลา
แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบด้วยกันทั้งหมด 6 บริเวณ ได้แก่ บริเวณหาดทรายแก้ว
ต้าบลหัวเขา อ้าเภอสิงหนคร บ้านท้ายเสาะ ต้าบลเกาะยอ อ้าเภอเมือง บริเวณแหลมจาก ต้าบลปากรอ อ้าเภอ
สิงหนคร บ้านบางโหนด ต้าบลคูเต่า อ้าเภอหาดใหญ่ บริเวณสถานีเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
ชายฝั่ง ต้าบลพะวง อ้าเภอเมือง และบริเวณปากคลองนาทับ ต้าบลนาทับ อ้าเภอจะนะ พบว่า แหล่งหญ้าทะเล
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งหมดเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่มีขนาดเล็ก (ตารางที่ 3.1)
1.1 แหล่งหญ้าทะเล
จากการส้ารวจแหล่งหญ้าทะเล โดยนพรัตน์และคณะ ในระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ.2539
และการส้ารวจเพิ่มเติม โดย UNEP (2647) พบแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดสงขลา (รูปที่ 3.4-3.5) ดังต่อไปนี้
1) หาดทรายแก้ว เป็นบริเวณที่มีพื้นที่ของหญ้าทะเลมากที่สุด โดยมีพื้นที่ประมาณ 0.015 ตาราง
กิโลเมตร พบหญ้าทะเลทั้งสิ้น 2 ชนิด คือ หญ้าชะเงาฝอย (Halodule pinifolia) และหญ้าชะเงา
ใบแคบ (Halodule uninervis) โดยมีเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นผิวประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่า
มีปริมาณที่บางเบา
2) บ้านแหลมจาก พบหญ้าทะเลเพียง 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) โดยมี
เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นผิวประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
3) บ้า นบางโหนด พบหญ้า ทะเลเพี ย ง 1 ชนิด คือ หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) โดยมี
เปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้ นผิวประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 0.001 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งปริมาณของหญ้าทะเลค่อนข้างบางเบา
4) บ้านท้ายเสาะ พบหญ้าทะเลเพียง 1 ชนิด คือ หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) โดยมีเปอร์เซ็นต์
ปกคลุมพื้นผิวประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
5) หน้าสถานีเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง พบหญ้าทะเลเพียง 1 ชนิด
ได้แก่ หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) โดยมีเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นผิวประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
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6) ปากคลองนาทับ จากการส้ ารวจพบหญ้ าทะเล 2 ชนิ ด คือ หญ้า ชะเงาใบแคบ (Halodule
uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) มีเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นผิวประมาณ 30
เปอร์เซ็นต์
7)

พื้นทีห่ ญ้าทะเลบริเวณบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ทาการสารวจเพียงครั้งเดียวเมื่อวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม 2550 มีพื้นที่ 15 ไร่
พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้าชะเงาแคระ (Halophilla becarii) คิดเป็นพื้นที่การปก
คลุ มของหญ้าทะเล 40 % ของพื้นที่ทั้ง หมด สภาพหญ้าทะเลขึ้นบริเวณใกล้แหล่ง
ชุมชนมาก คุณภาพน้าค่อนข้างขุ่น และพื้นเป็นโคลนเหลว จึงมีความสมบูรณ์ต่า

พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล

ใช้เรือในวางแนวขอบเขตหญ้าทะเล

วาง Line ประเมินการแพร่กระจายของหญ้าทะเล
ฝังอยู่

8)

ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สภาพโคลนมีรากหญ้าทะเล
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พบหญ้าทะเลชนิดเดียวคือ หญ้าชะเงาแคระ (Halophila baccarii) อยู่บริเวณติดกับชุมชนแออัด
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ตารางที่ 3.1 แหล่งหญ้าทะเล ของจังหวัดสงขลา
สถานที่
หาดทรายแก้ว *’ **

ขนาดพืน้ ที่ (ตร. กม.)
9.38 ไร่ หรือ 0.015 ตร. กม.

บ้านท้ายเสาะ **
บ้านแหลมจาก *’ **
บ้านบางโหนด *’ **
สถานีเลี้ยงกุ้ง สถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง **
ปากคลองนาทับ *’ **

ไม่มกี ารรายงาน
0.63 ไร่ หรือ 0.001 ตร.กม.
71.19 ไร่ หรือ 0.113 ตร. กม.
ไม่มกี ารรายงาน
3.13 ไร่ หรือ 0.005 ตร. กม.

ชนิดหญ้าทะเลที่พบ
หญ้าชะเงาฝอย (Halodule pinifolia)
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)

ที่มา : * นพรัตน์และคณะ (2539)
** UNEP (2547)

1.2 สภาพปัญหาของแหล่งหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลทุก แห่ง ที่พบในจังหวัดสงขลา เป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดเล็ก และอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพไปตามธรรมชาติ ไม่จัดว่ามีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ จากการส้ารวจสถานภาพแหล่ง
หญ้าทะเลเพิ่มเติม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลโดยรอบทะเลสาบสงขลา (ตาราง
ที่ 3.2) แต่ไม่พบแหล่งหญ้าทะเลตามต้าแหน่งที่ระบุไว้ในแผนที่ จึงสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลในบริเวณต่าง ๆ พบว่า แหล่งหญ้าทะเลบริเวณบ้านท้ายเสาะ และหน้าสถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง หญ้าทะเลในพื้นที่ดังกล่าวได้หายไปเป็นเวลา 3-5 ปี แล้ว เนื่องจากการคุณภาพน้้า
และสิ่ง แวดล้ อมที่ เ ปลี่ย นแปลงไป ส่ วนแหล่งหญ้ าทะเลบริเ วณหาดทรายแก้ ว ซึ่งแหล่งท้ าประมงของ
ชาวประมงพื้นบ้านมาเป็นเวลานาน ก่อนหน้านี้ยังคงมีแหล่งหญ้าทะเลอยู่ แต่จากการเหตุการณ์น้าท่วมหนัก
ในจังหวัดสงขลา เมื่อปลายปี พ.ศ.2548 ที่ผ่านมา พบว่าแหล่งหญ้าทะเลได้ตายลง เนื่องจากปริมาณน้้าจืดที่
มากเกินไป ซึ่งต้องมีการส้ารวจกันต่อไปว่าหลังจากนี้หญ้าทะเลบริเวณดังกล่าวจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้
หรือไม่
2. แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ตอนล่าง มีอ่าวปัตตานีซึ่งเป็นอ่าวที่มี
ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร อ่าวปัตตานีมีแม่น้าและคลองสองสายไหลลงสู่ตัวอ่าว คือ
แม่น้าปัตตานี ซึ่งไหลลงสู่อ่าวบริเวณปากอ่าว และคลองยามู ซึ่งไหลลงสู่ตัวอ่าวในบริเวณก้นอ่าว ท้าให้เกิด
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เป็นระบบนิเวศน้้ากร่อยขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบอ่าวปัตตานีตอนในยังพบป่าชายเลนที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ชนิดเด่น คือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) ซึ่งท้าให้พื้นที่อ่าวปัตตานีได้รับการ
จัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้้าของเอเชีย (ส้านักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม, 2542)
2.1 แหล่งหญ้าทะเล
จังหวัดปัตตานีมีแหล่งหญ้าทะเลทั้งหมด 3 บริเวณด้วยกัน (ตารางที่ 3.3 และรูปที่ 3.6-3.8) แต่แหล่ง
หญ้าทะเลที่ส้าคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุด คือ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวปัตตานี

ตารางที่ 3.3 แหล่งหญ้าทะเล ของจังหวัดปัตตานี
สถานที่
ปากคลองยามู

ขนาดพืน้ ที่
937.5 ไร่ หรือ 1.56 ตร. กม.

อ่าวปัตตานี
- แหลมตาชี
- บ้านบางปู

มากกว่า 1,712.5 ไร่ หรือ
2.74 ตร. กม.

หาดชลาลัย

13.13 ไร่ หรือ 0.021 ตร. กม.

ชนิดหญ้าทะเลที่พบ
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
หญ้าใบมะกรูดขน (Halophila decipiens)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
หญ้าใบมะกรูดขน (Halophila decipiens)
หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
หญ้าชะเงาฝอย (Halodule pinifolia)

ที่มา : นพรัตน์และคณะ (2539)

เนื่องจากแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ระบบนิเวศป่าชายเลน ยกเว้น
บริเวณหาดชลาลัยซึ่งมีลักษณะเป็นลากูน พื้นทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในอ่าวปัตตานีมี 2 ลักษณะ คือ
1. บริเวณปลายแหลมตาชี ลักษณะของพื้นทะเลเป็นพื้นทราย เนื่องจากอยู่ใกล้ ปากอ่าว มีตะกอน
ทรายมาทับถมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
2. บริเวณบ้านบางปู ซึ่งอยู่ทางด้านในของอ่าวปัตตานี จะมีลักษณะของพื้นทะเลเป็นโคลน เกิดจาก
กระบวนการตกตะกอนที่พัดพามากับน้้าจากแม่น้าสายต่างๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวปัตตานี ปริมาณตะกอนจ้านวน
มากที่ไหลลงสู่อ่าวปัตตานี เป็นปัญหาที่ส้าคัญในปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดความตื้นเขินของอ่าวปัตตานี จน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของพืช และสัตว์ในอ่าวปัตตานี โดยระดับความลึกของน้้าทะเลเฉลี่ย
ตลอดทั้งอ่าวประมาณ 1.5 เมตร (กฤษณ, 2542)
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คุณภาพของน้้าทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี ระหว่าง พ.ศ. 2543-2545 เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติอื่นๆ นอกจากแหล่งปะการัง พบว่า
ปริมาณสารแขวนลอยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ออกซิเจนละลายน้้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างคงที่ ความเค็ม
ของน้้าทะเล ความโปร่งใส ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส มี
แนวโน้มลดต่้าลง ส่วนโลหะหนักชนิดต่างๆ มีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ แม้ว่าในปี พ.ศ.
2544 ปริมาณแมงกานีส และเหล็กจะมีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในปีถัดมาก็มีปริมาณลดลงจนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2545ก; 2545ข; 2545ค)
การส้ารวจสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณคลองท่ายามู ต้าบลท่าก้าซ้า อ้าเภอหนองจิก พบ
หญ้า ทะเลทั้ งสิ้นจ้า นวน 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis) หญ้าใบมะกรูดขน
(Halophila decipiens) และหญ้าใบพาย (Halophila beccarii) โดยมีเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ขนาด 1.5 ตารางกิโลเมตร จัดว่าเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่
ในขณะที่การศึกษาวิจัยแหล่งหญ้าทะเลในบริเวณอ่าวปัตตานีครั้งล่าสุด โดยโชคชัยและคณะ (2548)
รวมทั้งหมด 31 สถานี ได้แก่ บ้านแหลมนก บ้านบานา บ้านตันหยงลูโล๊ะ บ้านบางปู ปากแม่น้ายะหริ่ง บ้าน
ดาโต๊ะ บ้านตะโล๊ะสมิแล บ้านบูดี บือเดาะห์ และปลายแหลมตาชี หญ้าทะเลที่พบ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 1456– เดือนมีนาคม พ.ศ.1452 พบหญ้าทะเลทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule
uninervis) , หญ้าตะกานน้้าเค็ม (Ruppia maritimea) , หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovali) และหญ้าใบพาย
(Halophila beccarii) ใน 6 สถานี ดังแสดงในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ชนิดของหญ้าทะเลในอ่าวปัตตานีในรอบปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2547 – เดือนมีนาคม 2548
(โชคชัยและคณะ, 2548)
สถานีสารวจ
บางปู
ปากแม่น้ายะหริ่ง
ดาโต๊ะ
ตะโละสะมิแล
บูดี
บือเดาะห์

H. beccarii
/
/
/
/
/

ชนิดของหญ้าทะเลที่พบ
H. ovalis
H. uninervis
/
/
/
/
/
/
/
/
/

R. maritima
/

สถานีบ้านบางปู และบ้านตะโล๊ะสมิแล พบหญ้าทะเลทั้งสิ้น 1 ชนิด ได้แก่ Halophila beccarii และ
Halophila ovalis
สถานีปากแม่น้ายะหริ่ง พบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ Halophila beccarii, Halophila ovalis และ
Ruppia maritima
สถานีบ้านดาโต๊ะ และสถานีบ้านบูดี พบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ Halophila beccarii, Halophila
ovalis และ Halodule uninervis
สถานีบือเดาะห์ พบหญ้าทะเล 1 ชนิด ได้แก่ Halophila beccarii และ Halodule uninervis
หญ้าทะเลทุกชนิดในอ่าวปัตตานีจะอยู่ในบริเวณที่น้าท่วมถึงตลอดเวลา โดยพบขึ้นปะปนกับหญ้า
ทะเลต่างชนิดกัน รวมถึงสาหร่ายที่เจริญอยู่ในบริเวณนั้น ๆ ด้วย ส้าหรับสถานีที่ไม่พบหญ้าทะเล ได้แก่
สถานีบ้านแหลมนก บ้านบานา บ้านตันหยงลูโล๊ะ และปลายแหลมตาชี โชคชัยและคณะ (2548) อธิบายว่า
อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น ๆ ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล เช่น เป็นพื้นที่ที่มี
ลักษณะโคลนเลน ซึ่งมีการสะสมของตะกอนมากเกินไป มีความหนาของชั้นโคลนที่ค่อนข้ างลึก และใน
บริเวณนั้นๆ มีระดับความลึกของน้้ามากเกินไปจนท้าให้แสงส่องลงไปไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ
หญ้าทะเล ซึ่ง Longstaff and Dennison (1999) กล่าวว่าปัจจัยทางกายภาพ เช่น การเกิดอุทกภัย ได้ท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อสังคมหญ้าทะเล โดยไปกีดกันแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านลงในน้้า ซึ่ง
แสงมี ค วามส้ า คั ญ ต่อการอยู่ รอด ลั ก ษณะโครงสร้า ง และปั จจัย ทางกายภาพของหญ้า ทะเลในเขตร้อ น
อย่างเช่น Halophila ovalis เป็นต้น
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ปริมาณของหญ้าทะเลทั้ง 5 ชนิดที่พบในอ่าวปัตตานี ได้แก่ หญ้าทะเลชนิด Halophila ovalis พบในปริมาณที่
มากที่สุด โดยพบทุกสถานี และทุกเดือนที่มีการส้ารวจ มีน้าหนักเฉลี่ย 332.31 กรัมน้้าหนักสดต่อตารางเมตร
หญ้าทะเลชนิด Halophila beccarii พบในปริมาณที่รองลงมา มีน้าหนักเฉลี่ย 23.72 กรัมน้้าหนักสดต่อตาราง
เมตร หญ้าทะเลชนิด Ruppia maritima มีน้าหนักเฉลี่ย 33.33 กรัมน้้าหนักสดต่อตารางเมตร และหญ้าทะเล
ชนิด Halodule uninervis พบในปริมาณที่น้อยที่สุด มีน้าหนักเฉลี่ย 13.35 กรัมน้้าหนักสดต่อตารางเมตร
(ตารางที่ 3.5)
เมื่อพิจารณาปริมาณของหญ้าทะเลตามเดือนที่ส้ารวจพบว่า ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 1452–
มีนาคม พ.ศ. 1452จะพบหญ้าทะเลในปริมาณที่มากกว่าช่วงเดือนอื่นๆ และช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 1456–
ธันวาคม พ.ศ. 1456พบหญ้าทะเลในปริมาณที่น้อยอย่างเห็นได้ชัดเจน
สถานีที่พบหญ้าทะเลในปริมาณมากที่สุด คือ สถานีบ้านดาโต๊ะมีค่าเท่ากับ 341.34 กรัมน้้าหนักสด
ต่อตารางเมตรจากการส้า รวจทั้งสิ้น 35 เดือน รองลงมาคือ สถานีปากแม่น้ายะหริ่ง ตะโล๊ะสมิแล บูดี
และบือเดาะห์ มีค่าเท่ากับ 56.41 ,73.33 ,311.54 และ 33.33 กรัมน้้าหนักสดต่อตารางเมตร ตามล้าดับ โดย
สถานีที่พบหญ้าทะเลปริมาณน้อยที่สุด คือสถานีบ้านบางปู มีค่าเท่ากับ 34.51 กรัมน้้าหนักสดต่อตารางเมตร
(ตารางที่ 3.6)
ตารางที่ 3.5 ปริมาณหญ้าทะเลแต่ละชนิด (กรัมน้้าหนักสดต่อตารางเมตร) ที่พบในเดือนต่างๆ ในอ่าว
ปัตตานี (โชคชัยและคณะ, 2548)
เดือน
ก.พ56.
มี.ค56.
เม.ย56.
พ.ค56.
มิ.ย56.
ก.ค56.
ส.ค56.
ก.ย56.
ต.ค56.
พ.ย56.
ธ.ค56.
ม.ค52.
ก.พ52.
มี.ค52.

H. beccarii
36.70
52.59
1.62
47.62
30.20
34.30
0.10
30.76
10.44
244.33
333.70
321.17

ปริมาณหญ้าทะเล (กรัมน้าหนักสดต่อตารางเมตร)
H. ovalis
H. uninervis
R. maritima
177.48
8.25
14.76
30.07
46.28
150.01
185.14
32.00
296.41
14.20
252.88
133.79
59.00
43.12
63.16
30.81
158.68
83.62
381.28
102.03
5.76
466.31

ปริมาณเฉลี่ย
55.61
11.21
62.22
54.69
89.56
70.77
33.45
23.33
10.81
23.48
10.31
121.66
178.75
223.82
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เฉลี่ย
81.68
หมายเหตุ : - สารวจไม่พบ

138.92

23.14

33.31

ตารางที่ 3.6 ปริมาณหญ้าทะเลแต่ละชนิด (กรัมน้้าหนักสดต่อตารางเมตร) ที่พบในสถานีต่างๆ ในอ่าว
ปัตตานี (โชคชัยและคณะ, 2548)
ปริมาณหญ้าทะเล (กรัมน้าหนักสดต่อตารางเมตร)
สถานีสารวจ
บางปู
ปากแม่น้ายะหริ่ง
ดาโต๊ะ
ตะโล๊ะสมิแล
บูดี
บือเดาะห์
เฉลี่ย
หมายเหตุ : - สารวจไม่พบ

H. beccarii

H. ovalis

H. uninervis

R. maritima

ปริมาณเฉลี่ย

50.43
209.28
197.39
12.43
20.55

11.25
0.67
408.75
240.01
121.30

2.47
48.23

199.85
-

15.42
102.45
152.15
63.11
47.52

-

51.51

88.12

-

34.91

81.68

138.92

23.14

33.31

ส่วนการส้ารวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหาดชลาลัย ต้าบลบ้านกลาง พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis) และหญ้าชะเงาฝอย (Halodule pinifolia) มีเปอร์เซ็นต์ปกคลุม
พื้นที่ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 0.021 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นแหล่งหญ้าทะเล
ขนาดเล็ก

2.2 สภาพปัญหาของแหล่งหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวปัตตานีเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดปัตตานี
ตัวอ่าวปัตตานีมีสภาพคลื่นลมค่อนข้างสงบ มีปากคลอง และทางน้้าติดทะเล ดังนั้นจึงเป็นจุดรวมน้้าจาก
พื้นที่โดยรอบ ได้แก่ คลองบางปู และคลองผ้าไหม ซึ่งท้าให้ตะกอนปริมาณมากไหลลงสู่อ่าวปัตตานี
ก่อให้เกิดสันทรายขวางกั้นการไหลของกระแสน้้า และก่อให้เกิดความตื้นเขินของตัวอ่าวปัตตานี จาก
ผลกระทบดังกล่าว ท้าให้การแลกเปลี่ยนมวลน้้าภายในอ่าวปัตตานีกับน้้าทะเลเกิดได้ยาก ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ทั้งพืช และสัตว์ที่อาศัย อยู่ในพื้ นที่อ่าวปัตตานี
ตัวอย่างเช่น การเพิ่มของจ้านวนสาหร่ายทะเลที่จะแก่งแย่งพื้นที่กับหญ้าทะเล รวมถึงประชาชนที่อาศั ยอยู่
โดยรอบพื้นที่อ่าวปัตตานีมีการประกอบอาชีพประมง เช่น การท้าอวนรุนขนาดเล็ก และอวนรุนขนาด
ใหญ่ อวนลากกุ้ ง ล้วนก่ อ ให้เกิ ดความเสีย หายต่อแหล่งหญ้าทะเล นอกจากนี้ยั งมีโครงการของรัฐที่
ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
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ด้าเนินการถมทะเลในพื้นที่อ่าวปัตตานี การสร้างเขื่อนกันคลื่นด้านนอกของตัวอ่าวปัตตานี ท้าให้มีการฟุ้ง
กระจายของตะกอนสูง ส่งผลให้เกิดการทับถมในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล อีกทั้งกั้นการไหลของน้้าภายใน
อ่าวปัตตานีเอง ตลอดจนการไหลของน้้าจากตัวอ่าวปัตตานีออกสู่ภายนอก

2.3 การใช้ประโยชน์ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
แหล่ ง หญ้ า ทะเลในบริ เ วณอ่ า วปั ต ตานี เ ป็ น บริ เ วณที่ มี กิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ ค่ อ นข้ า ง
หลากหลาย ได้แก่ การท้าประมง ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชุมชนรอบอ่าวปัตตานี โดยมีเครื่องมือที่ส้าคัญ
ได้แก่ เบ็ด อวน ลอบ อวนรุน แห โพงพาง นอกจากนี้ในพื้นที่โดยรอบยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าค่อนข้าง
หนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงกุ้งกุลาด้า ซึ่งส่งผลให้มีการสะสมของตะกอนสารอินทรีย์จนส่งผล
เสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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2.4 การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
ในปัจจุบันยังไม่มีโครงการหรือหน่วยงานภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าว
ปัตตานี ในภาพรวมมี เพี ยงหน่วยงานระดับจังหวัด คือ องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด ท้าหน้าที่ใ นการ
ส่งเสริมการพั ฒนาอ่าวปัตตานีภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ โครงการก่ อสร้างท่าเทียบเรือ
โครงการขุดลอกร่องน้้า เขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์กลาง
การผลิตอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออกไปยังประเทศมุสลิม ตามแนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ส้ า หรั บ การดู แ ลทรั พ ยากรในพื้ น ที่ อ่ า วปั ต ตานี รั ฐ บาลได้ ก้ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
มีแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม มีแผนงานที่ส้าคัญ ได้แก่ แผนงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่าวปัตตานี แผนงานปรับปรุงท่า
เทียบเรือประมงปัตตานี และระบบจัดการของเสียจังหวัดปัตตานี แผนงานป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ปัตตานี แผนงานพัฒนาระบบระบายน้้า ระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่ง มี
หน่วยงานภาครัฐ ในพื้ นที่ ที่ ท้า งานรับ ผิดชอบในแต่ละด้าน เช่น เทศบาล องค์ก ารบริหารส่วนต้าบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ศูนย์ศึกษาวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นต้น
ส้าหรับภาคประชาชน ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มองค์กรชาวบ้าน และชาวประมงพื้นบ้านหลาย
กลุ่มในการช่วยอนุรักษ์อ่าวปัตตานี โดยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ประกอบด้วยสมาชิก
จาก 20 ชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันเรืออวนลาก อวนรุน เข้ามาท้าการประมงในพื้นที่
อ่าวปัตตานี
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3. แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนล่างสุดของอ่าวไทย มีการส้ารวจพบแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณอ่าวมะนาว และ คลองตากใบ (รูปที่ 3.10) โดยทั้ง 2 บริเวณ เป็นแหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง
ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองนราธิวาส และเขตอ้าเภอตากใบ
ลักษณะของพื้นทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะเป็นพื้นทรายปน
เลน โดยจากการรายงานคุ ณภาพน้้า บริเ วณแหล่งหญ้ าทะเล อ่ าวมะนาว ระหว่างปี พ .ศ. 2543-2545
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติอื่นๆ นอกจาก
แหล่ ง ปะการั ง พบว่ า ค่ า ความเค็ ม ของน้้ า ทะเล ความโปร่ ง ใส ปริม าณสารแขวนลอย และปริ ม าณ
ออกซิเจนที่ ละลายในน้้า มีก ารเปลี่ย นแปลงที่ค่อนข้างคงที่ ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนโตรเจน และฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส มีแนวโน้มลดต่้าลง ส่วนโลหะหนักชนิดต่างๆ มีปริมาณไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด (กรมควบคุมมลพิษ, 2545ก; 2545ข; 2545ค)
3.1 แหล่งหญ้าทะเล
นพรัตน์และคณะ (2539) ได้ท้าการส้ารวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวมะนาว และคลองตากใบ
ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดเล็ก พบหญ้าทะเลทั้งสิ้น 2 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
และหญ้าใบพาย (Halophila beccarii) โดยบริเวณอ่าวมะนาว ต้าบลกะรุวอเหนือ พบหญ้าทะเลเพียง 1
ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis) มีเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ประมาณ 39 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
พื้นที่บริเวณคลองตากใบ ต้าบลศาลาใหม่ อ้าเภอตากใบ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 2 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบ
แคบ (Halodule uninervis) และหญ้าใบพาย (Halophila beccarii) มีพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลประมาณ
39 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3.9)

ตารางที่ 3.9 แหล่งหญ้าทะเล ของจังหวัดนราธิวาส (นพรัตน์และคณะ, 2539)
สถานที่
อ่าวมะนาว
คลองตากใบ

ขนาดพืน้ ที่ (ตร. กม.)
3.78 ไร่ หรือ 0.006 ตร. กม.
20.79 ไร่ หรือ 0.033 ตร. กม.

ชนิดหญ้าทะเลที่พบ
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)

3.2 สภาพปัญหาของแหล่งหญ้าทะเล
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บทคัดย่อ
ทำกำรสำรวจศึกษำ สถำนภำพแหล่งทรัพยำกรปะกำรังและหญ้ำทะเลพื้นที่อ่ำวไทยตอนล่ำง ตั้งแต่
จังหวัดนครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวัดนครศรีนรำธิวำส ในปี 2549-5551 โดยศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนล่ำงร่วมกับผู้เชี่ยวชำญจำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และ
นักวิชำกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน ผลกำรศึกษำพบ
แหล่งปะกำรังที่สมบูรณ์บริเวณเกำะกระ จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีพื้นที่แนวปะกำรังทั้งสิ้น 347 ไร่ พบปลำ
ในแนวปะกำรัง 125 ชนิด สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 30 ชนิด และสำหร่ำยทะเล 8 ชนิด นอกนั้นหำดทรำย
ของเกำะกระยังเป็นแหล่งวำงไข่เต่ำทะเลที่สำคัญ โดยพบเต่ำทะเลชนิด เต่ำตนุและเต่ำกระ ขึ้นวำงไข่ปีละ
ประมำณ 20 รัง ในจังหวัดสงขลำ พบปะกำรังบริเวณเกำะหนู เกำะแมว และเกำะขำม มีพื้นที่ปะกำรังรวม
25.98 ไร่ เป็ นแหล่ง ปะกำรั ง ที่ ค่ อนข้ ำ งเสื่อมโทรม แนวปะกำรังจังหวัดปัตตำนี พบบริเวณเกำะโลซิน
เกำะลอปิ โดยแหล่งปะกำรังที่เกำะโลซินเป็นปะกำรังที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง มีปะกำรังจำนวน 40.63 ไร่ พบ
ปลำในแนวปะกำรัง 110 ชนิด จำก 67 สกุล 30 วงศ์ และบริเวณเกำะลอปิและกองหินเกำะลอปิ พบปะกำรัง
รวมพื้นที่ 27.88ไร่ ส่วนที่จังหวัดนรำธิวำสพบปะกำรังบริเวณกองหินกำรังบรำแว และกองหินกำรังเล้ำ
บรำแว 39 ชนิด และที่กองหินรังเล้ำ 39 ชนิดเช่นกัน
แหล่งหญ้ำทะเลในพื้นที่อ่ำวไทยตอนล่ำง พบบริเวณเกำะท่ำไร่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช พื้นที่ 75
ไร่ สถำนภำพปกคลุมพื้นที่ 60 % ประกอบด้วยหญ้ำทะเล 5 ชนิด คือ หญ้ำชะเงำหรือหญ้ำคำทะเล (Enhalus
acoroides) หญ้ำ ชะเงำเต่ำ (Thalassia hemprichii) หญ้ำใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้ำกุย ช่ำยเข็ม
(Halodule pinifolia) และหญ้ำกุยช่ำยทะเล (Halodule uninervis) พื้นที่จังหวัดสงขลำพบหญ้ำทะเลบริเวณ
เดียวคือ บริเวณตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร พื้นที่ 15 ไร่ สถำนภำพค่อนข้ำงเสื่อมโทรม โดยขึ้นปกคลุม
พื้นที่ 40% มีหญ้ำทะเลเพียงชนิดเดียว คือ หญ้ำชะเงำแคระ (Halophila beccarii) ในจังหวัดปัตตำนี มีหญ้ำ
ทะเลพื้นที่ 1,712.5 ไร่ สภำนภำพสมบูรณ์ โดยขึ้นปกคลุมพื้นที่ 70 % ประกอบด้วยหญ้ำทะเล 4 ชนิด คือ
หย้ำกุยช่ำยเข็ม (H. pinifolia) หญ้ำชะเงำแคระ (H. beccarii) หญ้ำใบมะกรูด (H. ovalis) และหญ้ำตะกำน
น้ำเค็ม (Ruppia maritima) ที่บริเวณหำดชลำลัยพบหญ้ำทะเลจำนวน 134 ไร่ สถำนภำพเสื่อมโทรม โดยปก
คลุมพื้นที่ 15 % มีหญ้ำทะเลชนิดเดียว คือ หญ้ำกุยช่ำยเข็ม (H. pinifolia) และที่บริเวณคลองตำกใบพบหญ้ำ
ทะเล 72 ไร่ สถำนภำพค่อนค้ำงเสื่อมโทรม โดยขึ้นปกคลุม พื้นที่ 40 % ประกอบด้วยหญ้ำทะเล 3 ชนิด คือ
หญ้ำกุยช่ำยเข็ม (H. pinifolia) หญ้ำกุยช่ำยทะเล (H. uninervis) และหญ้ำชะเงำแคระ (H. beccarii)
นอกจำกนี้ยังได้ทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ ภัยคุกคำมแหล่งทรัพยำกรปะกำรังและหญ้ำทะเลในพื้นที่
อ่ำวไทยตอนล่ำง แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและแนวทำงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรในแต่ละพื้นที่ซึ่งได้รวบรวม
และเสนอแนะไว้ในรำยงำนฉบับนี้ด้วย

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝัง่ ที่สาคัญพืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง

แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดนราธิวาสเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดเล็ก และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพไปตามธรรมชาติ ไม่จัดว่ามีความส้าคัญในเชิงการพิจารณาเพื่อก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ หญ้า
ทะเลในพื้นที่บริเวณอ่าวมะนาวได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย แต่ในส่วนของคลองตากใบจะมีการขุด
ลอกร่องน้้า รวมทั้งการระบายน้้าทิ้ง และการสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อแหล่งหญ้าทะเลใน
บริเวณนี้

3.3 การใช้ประโยชน์ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
จากการส้ารวจพื้นที่ทั้งบริเวณอ่าวมะนาว และคลองตากใบ พบว่า มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
น้อยมาก เนื่องจากทั้ง 2 บริเวณ มีพื้นที่ปกคลุมของแหล่งหญ้าทะเลน้อย ซึ่งอาจจะมีการใช้ประโยชน์บ้าง
ในส่วนของการประมงพื้นบ้านบริเวณชายฝั่งทะเล

125ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

