รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนล่าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง อ่ า วไทยตอนล่ า ง สงขลา
เลขที ่ ๑๕๘ หมู ่ ๘ บ้ า นโคกไร่
ตำบลพะวง อำเภอเมื อ งสงขลา
จั ง หวั ด สงขลา
๙๐๑๐๐
โทรศั พ ท์ ๐๗๔ - ๓๐๗๐๗๙, ๐๗๔ - ๓๒๖๐๒๗
โทรสาร ๐๗๔ - ๓๑๒๕๕๗

รายงานผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2550
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนลาง
สถาบันวิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝง

30 กันยายน พ.ศ. 2550
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สรุปผลการดําเนินงานศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ประจําปงบประมาณ 2550
ปงบประมาณ 2550 ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดรับงบประมาณการ
ดําเนินงาน 2 แผนงาน รวม 4 กิจกกรมหลัก คือ

แผนงบประมาณ 1 สรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก จัดการและอนุรักษปาชายเลน
โครงการศึกษาและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพหมูเกาะกระ
- งบประมาณ 1,750,000 บาท
กิจกรรมหลัก ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอมชายฝงทะเล
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมชายฝงอาวไทยตอนลาง
- งบประมาณ 1,059,660 บาท

แผนงบประมาณ 2 คุม ครอง ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก 1 สํารวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
โครงการสํารวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
- งบประมาณ 3,147,690 บาท
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (งบประมาณ รวม 21,555,000 บาท)
โครงการตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมในทะเลสาบสงขลา
- งบประมาณ 13,385,000 บาท
โครงการปลูกปาชายเลนและปาพรุเพื่อฟน ฟูระบบนิเวศ
- งบประมาณ 8,170,000 บาท
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กิจกรรมหลัก สรางสมดุลการใชประโยชนการอนุรักษทรัพยกรธรรมชาติ
โครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพหมูเกาะกระ
การศึกษาสถานภาพและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากร หมูเกาะกระ จ. นครศรีธรรมราช
หมูเกาะกระอยูในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูหางจากแผนดินประมาณ 53 กิโลเมตร แนวตรงจาก
บริเวณปากพนัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 390,106 ตร.ม. ประกอบดวยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ไดแก เกาะกระ เกาะกลาง และ
เกาะเล็ก และมีกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกหินสูง พื้นที่เกาะกระเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง เหมาะสมในการพัฒนาและควรคาแกการอนุรักษ ซึ่งปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ
กําลังถูกคุกคามอยางยิ่ง ถึงแมจะอยูห างจากแผนดินมาก สาเหตุจากเปนเกาะเดียวในบริเวณ ที่เรือประมงสามารถจอด
หลบคลื่นลม จึงมีเรือประมงมาจอดหลบคลื่นลม หรือจอดรอทําการประมง จํานวนมาก ทําใหมกี ารใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบริเวณเกากระ อยางปราศจากการดูแล ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมอืน่ ๆ ที่เปนอันตรายตอระบบนิเวศแนวปะการัง
เชน การทิ้งเศษอวน และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ลงทะเลโดยตรง
ลักษณะทั่วไปของแนวปะการังบริเวณหมูเกาะกระ
แนวปะการังกอตัวไดดีรอบเกาะทุกเกาะทัง้ เกาะกระ เกาะกลาง เกาะเล็ก และหินเรือ มีลักษณะเปนแนว
ปะการังริมฝง (fringing reef) โดยทั่วไปแนวปะการังมีความกวางตั้งแต 100-400 เมตร กอตัวไดที่ระดับความลึกของ
น้ําตั้งแต 2-22 เมตร จึงสามารถแบงแนวปะการังหมูเ กาะกระตามลักษณะการกอตัวไดที่ระดับความลึกสุดของน้ําออก
ไดเปน 3 ลักษณะคือ 1) แนวปะการังน้ําตืน้ (ความลึกน้ํา 2-10 เมตร) 2) แนวปะการังน้ําลึกปานกลาง (ความลึกน้ํา
10-20 เมตร) และ 3) แนวปะการังน้ําลึก (ความลึกน้ําตั้งแต 20เมตรขึ้นไป) ลักษณะที่เปนแนวปะการังน้ําตื้นพบได
ตรงบริเวณดานตะวันตกของเกาะกลางและดานตะวันออกของเกาะเล็ก หรือบริเวณรอยเชื่อมตอของแนวปะการังทั้ง
สองเกาะ แนวปะการังน้ําลึกปานกลางพบไดทั่วไปทั้งสามเกาะ สวนบริเวณทีเ่ ปนแนวปะการังน้ําลึกพบไดที่เกาะกระ
และหินเรือ ขนาดพื้นทีแ่ นวปะการังหมูเ กาะกระเทากับ 0.56 ตารางกิโลเมตร (หรือ 347 ไร)
แนวปะการังหมูเกาะกระมีลกั ษณะที่โดดเดนกวาและไมเหมือนแนวปะการังอื่นใดในฝงอาวไทยเพราะมี
ปะการังเขากวาง Acropora spp. เปนปะการังชนิดเดน (dominant species) ที่ขึ้นอยูอยางหนาแนนจนมีลักษณะเปนดง
(abundance) ทั้งปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora branching) และปะการังเขากวางแบบโตะ (Acropora tabulate)
นานาชนิด โดยเฉพาะอยางยิง่ ปะการังเขากวางแปรงลางขวด Acropora longicyathus ที่พบไดที่นี่เพียงที่เดียวเทานัน้
บนเกาะกระมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม ความยาว 138 เมตร เปนแหลงวางไขเตาทะเลชนิดเตาตนุ และเตากระขึ้น
วางไขทุกป ในอดีตไมเคยมีขอมูลที่ชัดเจน ไขเตาทะเลที่เกาะกระจะถูกเก็บโดยชาวประมงเปนสวนใหญ แตจาก
ขอมูลที่ศึกษามาพบวามีเตาทะเลขึ้นวางไขที่เกาะกระไมนอยกวาปละ ๓๐ รัง (ประมาณ ๓,๐๐๐ ฟอง)
จากความสวยงามและความสมบูรณของพื้นที่ และความหลากหลายของทรัพยากรสูง จึงเห็นควรพิจารณา
เนนสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวและสงเสริมการอนุรักษ โดยเฉพาะการประกาศเปนพื้นที่อุทยาน หรือพื้นที่อนุรกั ษ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหมหี นวยงานชวยดูแลมากขึ้น และสามารถดูแลไดทวั่ ถึงเพิ่มขึ้น ในการนี้จึงมีความจําเปน ตอง
ทําการศึกษาอยางละเอียด ถึงสถานภาพทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อในการบริหารจัดการตอไป
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การดําเนินการศึกษา
1. สํารวจทรัพยากรทางทะเลโดยเนน แหลงปะการัง เตาทะเล สัตวทะเลหายาก และการทําประมง
บริเวณเกาะกระ และใกลเคียง
2. ศึกษา จัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชวี ิตบริเวณเกาะกระ โดยการจางที่ปรึกษา
ผลการศึกษา
ออกสํารวจเฝาระวังการลักลอบเก็บไขเตาทะเลจากลูกเรือประมง ศึกษาชีววิทยาของเตาทะเลที่ขึ้น
วางไข ทําการติดเครื่องหมายไมโครชิพในตัวแมเตาทะเลที่พบทุกตัว เพือ่ ติดตามศึกษาระยะยาวตอไป
รวบรวมไขเตาทะเลที่พบมาทําการเพาะฟกที่ ศูนยวิจยั ฯ อาวไทยตอนลาง ในกรณีที่พบไขเตาทะเลที่ขึ้นมา
วางไขหลายวันกอนที่คณะจะมาสํารวจ จะทําการกลบและปลอยใหไขเตาฟกตามธรรมชาติ ผลการสํารวจ
ดังนี้
กิจกรรม

ผลการสํารวจ

นําไขเตากระ 1 รัง จํานวน
149 ฟอง มาเพาะฟกที่
ศูนยฯ สวนไขเตาตนุที่
เหลือปลอยใหฟกตาม
ธรรมชาติ ลูกเตากระเกิด
เปนตัว 97 ตัว
2-6 เม.ย. - พบแมเตาตนุ จํานวน 1 ตัว ขนาด กระดองกวาง 77 ซม. ยาว 94 ซม. ทํา ไขเตาตนุ 1 รัง 130 ฟองมา
การฝงไมโครชิพ หมายเลข 115 271 510A ตัดเนื้อเยื่อเพื่อพิสูจน DNA เพาะฟกที่ ศวทล. ลูกเตา
50
และพบไขเตาตนุ 2 รัง
เกิด 57 ตัว อีก 1 รังปลอย
ในธรรมชาติ
- สํารวจเตาทะเลเกาะกระ พบเตาทะเลทั้งสิ้น 5 รัง ขึ้นวางไขกอนเจาหนาที่ นํามาเพาะฟกที่ศวทล. ทั้ง
8-12
64 ฟอง ลูกเตาเกิดเปนตัว
พ.ค. 50 ไปถึง ไขเตาถูกขโมยหมด
55 ตัว
- ปลอยลูกเตาทะเลบริเวณเกาะกระ จํานวน 20 ตัว
- พบเตาตนุขนึ้ วางไข 1 รังไมโครชิพ หมายเลข 127 379 655Aไดไขเตา 64
12-15
พ.ค. 50 ฟอง
- สํารวจเกาะกระ พบเตาตนุขึ้นไข 1 ตัว ไดไข 64 ฟอง เปนเตาทะเลที่เคย ไขเตาทะเลนํามาเพาะฟกที่
22-30
ศวทล. ลูกเตาเกิดเปนตัว
มิ.ย. 50 ขึ้นไขเมื่อป 2549 โดยมีไมโครชิพฝงอยู หมายเลข 114914680A
นอกจากนั้นพบรอยลูกเตาเกิดเปนตัวคลานลงทะเลจํานวนมาก และพบวา 55 ตัว
ในกระเพาะปลากะรัง (ปลาเกา) ที่ตกไดบริเวณหนาหาดมีลูกเตาแรกเกิดอยู
ในทองแทบทุกตัว
27-31
มี.ค. 50

สํารวจพบเตาทะเลขึ้นวางไข 3 รัง เปนเตาตนุ 2 รัง และเตากระ 1 รัง 149
ฟอง

หมายเหตุ
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11-20
ก.ค. 50

13-22
ส.ค. 50

15-24
ก.ย. 50

- วันที่ 14-15 ก.ค. 50 คณะรองอธป.ฯ วิชิต เดินทางไปเกาะกระเพื่อตรวจ
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีด่ วย ผลการสํารวจพบไขเตาทะเลที่วางไขไว
หลายวันแลว 1 รัง และมีรองรอยการขุดไขเตาทะเลจากชาวประมงอีก 2 รัง
นอกจากนั้นไดเขาใหขอมูลเรือประมงที่มาจอดหลบคลื่นลม เกี่ยวกับการ
อนุรักษเตาทะเล ซึ่งพบวามีเรืออวนลอม 5 ลํา อวนลากเดีย่ ว 2 ลํา และเรือ
ไดรปลา 1 ลํา
- พบเตาตนุขนึ้ วางไขจาํ นวน 2 ตัว
- ตัวแรก ขนาดกระดองยาว 96 ซม. กวาง 90 ซม. ติดไมโคร ชิพ 116 462
374 A พบไขจาํ นวน 113 ฟอง
- ตัวที่ 2 ขนาดความยาว 98 ซม. กวาง 72 ซม. ติดไมโครชิพหมายเลข 114
674 520 A พบไข 72 ฟอง

นําไขเตาทั้งหมดมาเพาะ
ฟกที่ศวทอ. 113 ฟอง
นอกจากนั้นพบไขเตา
ทะเลที่แมเตาวางไวอีก 1
รัง ทําการกลบหลุมปลอย
ใหเพาะฟกในธรรมชาติ

ไมพบเตาขึ้นวางไข แตพบรอยที่ถูกขโมยขุดไขเตาไป 2 รัง และพบโลมา
วายน้ําอยูหนาเกาะกระ 1 ฝูง ประมาณ 30 ตัว ไมทราบชนิดเนื่องจากอยู
ไกล
สภาพเกาะกระหนาหาดทราย
ซึ่งการสํารวจพบโลมาวายน้าํ
อยูหนาเกาะ

แมเตาทะเลกําลังวางไขและ
การวัดขนาดแมเตากอนติด
เครื่องหมายไมโครชิพ

สภาพอวนทีต่ ดิ ตามแนว
ปะการังเกาะกระ กิจกรรมการ
ทําความสะอาดแนวปะการัง
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กิจกรรมหลัก ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมชายฝงอาวไทยตอนลาง
ศึกษาคุณภาพน้ําและตะกอนดินอาวปากพนัง และบริเวณนอกปากทะเลสาบสงขลา
พื้นที่ชายฝงทะเลเปนพื้นที่ตั้งถิ่นฐานและมีความสําคัญทางเศรษฐสังคมทั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใตเจริญเติบโต มีอัตราการจางงานเพิ่มขึ้น ทําให
ชายฝงทะเลดานอาวไทยตอนลางมีการขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง โดยเฉพาะแนวชายฝงทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี พื้นที่ชายฝงทะเลแถบนี้เปนพื้นที่ที่มี
การเพาะเลี้ยงกุงหนาแนน จากฐานขอมูลของสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พบวา ในป พ.ศ. 2543 มีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํารวมทั้งสิ้น 263,182.57 ไร โดยอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช
216,524.60 ไร จังหวัดสงขลา 34,497.38 ไร และจังหวัดปตตานี 12,160.59 ไร แตเนื่องจากปญหาในการเพาะเลี้ยง
และราคากุงไมจูงใจ ทําใหนากุงสวนหนึ่งในปจจุบันถูกทิ้งราง จากรายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา(2548) พบวานากุงในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่ถูกทิ้งรางมีประมาณ 10-30% น้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุงที่
ถายเทลงสูแหลงน้ําธรรมชาติกอนออกสูอาวไทยหรือสูอาวไทยโดยตรง กอใหเกิดอันตรายตอแหลงอนุบาลในวัย
ออนและแหลงโซอาหารบริเวณปากแมน้ําและชายทะเล เนื่องจากมีปริมาณอินทรียสารสูง ซึ่งนอกจากจะทําให
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําลดลงอยางรวดเร็วแลว สารอาหารพืชที่ถูกปลอยมากับน้ําหรือเกิดจากการยอยสลาย
สารอินทรีย จะทําใหแพลงคตอนพืชเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เกิดปรากฎการณน้ําเปลี่ยนสี (Red Tide) ทําความ
เสียหายตอทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลและกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง นอกจากนี้ทะเลชายฝงยังรองรับน้ํา
เสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม สงใหคุณภาพน้ําชายฝงเสื่อมโทรม และทรัพยากรประมงลดลง
โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคุณภาพน้ําทั่วไป ที่สงออกสูชายฝงทะเลอาวไทย โดยจะทําการสํารวจ
ปริมาณปากแมน้ําใหญๆ คือ ในอาวปากพนัง (16 สถานี ปากทะเลสาบสงขลา (16 สถานี) และในอาวปตตานี
(15 สถานี) ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนในการวางนโยบายหรือออกมาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ออกสู
ชายฝงทะเล
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทั่วไปและตะกอนดินในพื้นที่อาวปากพนัง
2.เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทั่วไปและตะกอนดินในพื้นที่ปากทะเลสาบสงขลา
3.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของคุณภาพน้ําและตะกอนดินในพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 พื้นที่
วิธีดําเนินการ
พื้นที่ศึกษา : เก็บตัวอยางคุณภาพน้ําและตะกอนดินพืน้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 15 สถานี
: เก็บตัวอยางคุณภาพน้ําและตะกอนดินพืน้ ที่จังหวัดสงขลา จํานวน 16 สถานี
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พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่จังหวัดสงขลา

การเก็บตัวอยาง : กําหนดการเก็บตัวอยางออกเปน 2 ฤดู
ครั้งที่ 1 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูน้ําหลาก): 11-14 กุมภาพันธ 2550
ครั้งที่ 2 มรสุมตะวันตกเฉียงใต (ฤดูแลง): 22-26 พฤษภาคม 2550
1. ตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนาม ไดแก
Depth Conductivity TDS Temp Transparency Salinity pH
2. เก็บน้ําดวยกระบอกเก็บน้าํ ที่ 3 ระดับความลึก คือ ใตระดับผิวน้ํา 0.5 เมตร (Surface) ระดับกลางน้ํา
(Middle) และเหนือผิวดิน 0.5 เมตร (Bottom)
3. ตัวอยางน้ํานํามาวิเคราะหในหองปฏิบัตกิ าร
วิเคราะหหาปริมาณคลอโรฟลลเอ และสารอาหารในน้ําทะเล (Nutrients) ไดแก ไนไตรท ไนเตรท
แอมโมเนีย ฟอสเฟต และซิลิเกต
4. เก็บตัวอยางตะกอนดินดวย Ekman Grab
วิเคราะหหาขนาดอนุภาคตะกอนดิน ปริมาณสารอินทรีย ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย
อนินทรียคารบอน
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ตารางแสดง คุณภาพน้ําทั่วไป (คาเฉลี่ย± คาแปรปรวนมาตรฐาน) ระหวางการเก็บตัวอยางใน 2 ชวงฤดูกาล ใน
บริเวณพื้นที่ในอาวปากพนัง
พารามิเตอร
ความลึก (m)
ความโปรงแสง (cm)
อุณหภูมิ (๐C)
ความเค็ม
DO (mg L-1)
SS (mg L-1)
pH
Alkalinity (meq L-1)
NH4 (μM)
NO2 (μM)
NO3 (μM)
TN (μM)
PO4 (μM)
TP (μM)
SiO2 (μM)
Chlo a (mg m-3)
Chlo b (mg m-3)
Chlo c (mg m-3)

ฤดูน้ําหลาก (กุมภาพันธ 2550)
คาเฉลี่ย±SD
1.9
37.9
28.7
28.2
7.0
93.4
8.08
2.28
1.05
0.36
0.95
221
2.54
3.94
22.1
2.68
0.65
3.10

± 1.2
± 19.7
± 1.6
± 3.0
± 1.0
± 80.6
± 0.12
± 0.12
± 1.37
± 0.31
± 1.22
± 8.8
± 3.23
±4.62
± 14.7
± 2.11
± 0.53
± 2.43

คาพิสัย
0.4 – 4.4
8 - 60
26.4 – 31.8
20.7 – 30.9
5.3 – 9.4
18.6 - 374
7.76 – 8.19
2.07 – 2.47
0.01 – 7.13
0.020 – 1.100
0.03 – 5.70
202 – 245
0.37 – 12.77
0.93 – 19.18
7.3 – 75.7
0.74 – 7.519
0.118 – 1.996
0.176 – 9.769
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ฤดูแลง (พฤษภาคม 2550)
คาเฉลี่ย±SD
1.5
46.3
32.1
14.3
6.1
29.1
7.9
1.67
6.71
0.67
2.15
229.7
1.69
1.96
108.1
1.90
0.56
1.95

± 1.2
± 35.8
± 0.9
± 8.9
± 1.2
± 14.5
± 0.5
± 0.34
± 5.04
± 0.58
± 1.17
± 14.4
± 1.13
± 0.60
± 69.9
± 1.31
± 0.0
± 2.76

คาพิสัย
0.4 – 4.5
20 - 140
30.6 – 34.1
0.9 – 29.8
3.5 - 9.0
10.2 – 72.5
6.9 – 8.5
0.84 – 2.11
0.29 – 16.64
0.069 – 2.5
0.08 – 6.36
205.2 – 256.6
0.31 – 4.43
0.98 – 3.93
0.8 – 222.5
0.174 – 4.799
0.566 – 0.566
0.195 – 7.73
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ตารางแสดง คุณภาพตะกอน (คาเฉลี่ย ± คาแปรปรวนมาตรฐาน) ในบริเวณพืน้ ที่ในอาวปากพนัง
พารามิเตอร
CaCO3 (%)
IC (%)
OM (%)
OC (%)
TC (%)
NH4 (mg N/kg)
NO2 (mg N/kg)
NO3 (mg N/kg)
TN (mg N/kg)
TP (mg P/kg)
Sand (%)
Silt (%)
Clay (%)

ฤดูน้ําหลาก( กุมภาพันธ 2550)
5.8
0.7
1.37
0.8
1.49
0.030
1.85
23.5
25.4
403.6
15.2
65.2
19.6

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3.9
0.5
0.67
0.39
0.38
0.004
0.71
10.7
11.0
119.5
24.2
20.3
9.6

ฤดูแลง ( มิถุนายน 2550)
11.5
1.4
1.30
0.75
2.14
0.035
1.65
40.0
41.7
389.7
11.6
63.4
25.0

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

12.1
1.4
0.57
0.33
1.32
0.005
0.27
14.9
15.0
133.8
25.4
21.0
9.8

ตารางแสดง คุณภาพตะกอน (คาเฉลี่ย ± คาแปรปรวนมาตรฐาน) ในบริเวณพืน้ ที่นอกปากทะเลสาบสงขลา
พารามิเตอร
CaCO3 (%)
IC (%)
OM (%)
OC (%)
TC (%)
NH4 (mg N/kg)
NO2 (mg N/kg)
NO3 (mg N/kg)
TN (mg N/kg)
TP (mg P/kg)
Sand (%)
Silt (%)
Clay (%)

ฤดูน้ําหลาก( กุมภาพันธ 2550)
10.45
1.25
1.00
0.58
1.84
0.019
2.02
18.2
20.2
246.4
45.9
40.2
13.8

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

18.32
2.20
0.77
0.45
2.13
0.007
0.65
12.2
12.0
138.7
38.6
33.8
8.6
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ฤดูแลง ( มิถุนายน 2550)
15.21
1.82
0.69
0.40
2.23
0.023
1.53
37.6
39.2
245.0
58.9
16.5
24.6

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

16.96
2.04
0.45
0.27
1.99
0.006
0.48
13.1
13.1
134.5
33.3
7.4
29.1
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สรุปผลและวิจารณผล
1. จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมทางทะเลในบริเวณชายฝงและกลางอาวอยูในเกณฑปกติ
2. ปริมาณสารอาหารบริเวณในอาวปากพนัง มีปริมาณสารอาหารพืชทุกชนิด (N, P และ Si) มีคาสูง เนื่องจากจะมี
การชะลางน้ําจากแผนดินลงมามาก และบริเวณรอบอาวปากพนังมีการใชประโยชนจากพื้นดินบนฝงมีมาก ทั้ง
เปนแหลงชุมชนและแหลงอุตสาหกรรม ปริมาณน้ําทิ้งที่ลงสูอาวปากพนังจึงมีปริมาณมาก ทําใหตรวจวัดคา
ปริมาณสารอาหารพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัสและไนโตรเจนมีคาสูง ซึ่งเปนธาตุอาหารที่เปนตนเหตุสําคัญที่ทํา
ใหเกิดสภาวะยูโทรฟเคชั่น ดังนั้นพื้นที่บริเวณอาวปากพนังจึงมีแนวโนมที่จะเกิดยูโทรฟเคชั่นไดสูง เมื่อมีความ
อุดมสมบูรณไปดวยธาตุอาหารของแหลงน้ําเปนเหตุใหการเจริญเติบโตของสาหรายและพืชชั้นสูงเพิ่มมากขึ้นจน
กอการรบกวนที่ไมตองการตอสมดุลยของสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ําและคุณภาพน้ํา สําหรับบริเวณนอกปากทะเลสาบ
สงขลาปริมาณสารอาหาร อยูในเกณฑปกติทั้ง 2 ฤดู เนื่องจากบริเวณนอกปากทะเลสาบมีการหมุนเวียนของน้ํา
ดีกวาไมไดรับอิทธิพลจากฝงมากนัก
3. สภาพตะกอนดิน พบวาบริเวณในอาวปากพนัง มีลักษณะเปนทรายแปงมีดินเหนียวปน (clayey silt) ซึ่งเปน
สภาพดินคอนขางจะละเอียด จึงมีความสามารถในการจับกับสารอาหารและสารอินทรียไดมากกวาดินประเภท
อื่น ยกเวนสถานีสํารวจที่ 10, 11 ,13 และ 14 จะพบสัดสวนของอนุภาคทราย (Sand) สูงกวาทางดานในของอาว
เนื่องจากอยูบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก จึงมีการไหลของทรายจากปลายแหลมตะลุมพุกลงมามาก สําหรับ
พื้นที่บริเวณนอกปากทะเลสาบสงขลาขนาดอนุภาคตะกอนดิน เปนลักษณะของสัดสวนอนุภาคทรายมากกวา
4. คุณภาพน้ําและตะกอนดินโดยภาพรวมยังอยูในเกณฑดีทั้งสองบริเวณที่ศึกษา สําหรับบริเวณในอาวปากพนัง
นั้น มีภาวะคอนขางเสี่ยงตอการเกิดยูโทรฟเคชั่นคอนขางมาก ตองระวังปริมาณของสารอาหารที่ปลอยลงสู
ภายในอาว ควรมีการควบคุมอยางเขมงวดกอนปลอยน้ําทิ้งลงสูอาวปากพนัง

Page 9

รายงานผลการปฏิบัติงาน

แผนงบประมาณ 2 คุมครองและประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก สํารวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อาวไทยตอนลาง
การสํารวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ดําเนินการโดย
ระยะแรกเนนทรัพยากร 3 กลุมหลัก คือ ทรัพยากรปะการัง แหลงหญาทะเล และสัตวทะเลหายาก โดยทําการศึกษา
สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการ ศูนยฯ ตอนลางดําเนินการโครงการตางๆ ดังนี้

กิจกรรมยอยที่ 2: ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเพื่อกําหนดเขตอนุรักษ
สํารวจสถานภาพสัตวทะเลหายากอาวไทยตอนลาง
ทําการออกสํารวจเบื้องตนโดยการออกสัมภาษณชาวประมงและชาวบานชายฝงทะเล ใหความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับสัตวทะเลที่หายาก โดยเฉพาะเตาทะเล โลมาและปลาวาฬ สอบถามการพบเห็นสัตวทะเล
หายากชนิดตางๆ ทั้งที่พบในธรรมชาติและสัตวทะเลที่ตายเกยตื้น ใหขอ มูลหนวยงานพรอมขอความรวมมือ
ในการใหขอมูลขาวสารโลมาหรือปลาวาฬที่เกยตืน้ ตามสถานที่ตางๆ เมื่อมีผูแจงขาวสารเกี่ยวกับสัตวทะเล
หายาก จะทําการรวบรวมตัวอยางซากสัตวทะเลหายากที่เกยตื้นทุกครั้งที่ไดรับแจง และรวบรวมศึกษาพิสูจน
ซาก เก็บรวบรวมทําความสะอาดตัวอยางในรูปแบบโครงกระดูก เพื่อทําการศึกษารายละเอียด และเก็บไว
สําหรับเปนตัวอยางเปรียบเทียบตอไป ผลการการศึกษาและรวบรวมตัวอยางสัตวทะเลเกยตื้นตางๆ ตั้งแตป
พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2550 ไดรวบรวมตัวอยางสัตวทะเลเกยตื้น ดังรายการตอไปนี้
สรุปรายงานสัตวทะเลเกยตื้นชายฝง อาวไทยตอนลาง
ลําดับ วัน/เดือน/ป

ชนิด

เพศ ความยาว สถานที่

1

7-ก.ค.-47

วาฬบรูดา

ผู

2

2-ม.ค.-49

โลมาหลังโหนก

เมีย

3
4

31-ม.ค.-49 โลมาหลังโหนก
14-ก.พ.-49 โลมาหลังโหนก

เมีย
-

5

9-เม.ย.-49

6
7

9-ส.ค.-49
โลมาอิรวดี
เมีย
1-พ.ย.-49 หัวบาตรหลังเรียบ เมีย

8

2-พ.ย.-49 หัวบาตรหลังเรียบ

โลมาอิรวดี

-

-

5.84 ม. บานพังขาม ต.บอดาน
หาดชลาทัศน อ.เมือง
จ.สงขลา
2.3 ม. บานบอกรอง อ.สทิงพระ
อาวทองเนียน อ.ขนอม
คลองบานกลาง
ต.ทะเลนอย
2.23 ม. ปากคลองระโนด อ.ระโนด
1.10 ม. อาวในเพลา อ.ขนอม
โรงแรมขนอมโกเด็นบีท
1.17 ม.
อ.ขนอม
2.27 ม.
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สาเหตุการตาย
คาดวาติดอวน
คาดวาติดอวน
ไมทราบสาเหตุ
ไมพบซาก
ไมพบซาก
ไมทราบสาเหตุ
คาดวาติดอวน
ไมทราบสาเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10-พ.ย.-49
10-พ.ย.-49
10-พ.ย.-49
11-พ.ย.-49
14-พ.ย.-49
15-พ.ย.-49
18-พ.ย.-49
5-ม.ค.-50
9-ธ.ค.-49
12-ก.พ.-50
13-ก.พ.-50
22-ก.พ.-50
28-ก.พ.-50

วาฬเพชฌฆาตดํา
วาฬเพชฌฆาตดํา
วาฬเพชฌฆาตดํา
โลมาอิรวดี
โลมาอิรวดี
โลมาอิรวดี
โลมาหลังโหนก
โลมาอิรวดี
โลมาอิรวดี
โลมาหลังโหนก
โลมาอิรวดี
หัวบาตรหลังเรียบ
โลมาหลังโหนก

เมีย
ผู
ผู
เมีย
เมีย
เมีย
เมีย
เมีย
เมีย
เมีย
เมีย
ผู
เมีย

3.56 ม.
2.28 ม.
1.85 ม.
1.80 ม.
1.95 ม.
2.02 ม.
2.03 ม.
86 ซม.
1.20 ม.
2.15 ม.
1.30 ม.
1.22 ม.
1,09 ม.

22

7-มี.ค.-50

โลมาอิรวดี

ผู

2.20 ม.

23

8-มี.ค.-50

โลมาหลังโหนก

ผู

1.82 ม.

24

15-มี.ค.-50

โลมาปากขวด

ผู

1.22 ม.

25

21-มี.ค.-50

โลมาปากขวด

ผู

1.20 ม.

26

23-มี.ค.-50

โลมาอิรวดี

เมีย

1.94 ม.

27
28
29
30

26-มี.ค.-50
โลมาอิรวดี
27-เม.ย.-50
โลมาอิรวดี
5-พ.ค.-50
โลมาอิรวดี
12-ก.ค.-50 โลมาหลังโหนก

ผู
เมีย
เมีย
เมีย

96 ซม.
1.80 ม.
90 ชม.
1.40 ม.
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นานน้ําไทย-อินโด
นานน้ําไทย-อินโด
นานน้ําไทย-อินโด
อาวทองเนียน อ.ขนอม
บานแหลมหาด ต.เกาะใหญ
บานปากหวะ ต.ลําปา
อาวในเพลา อ.ขนอม
บานแหลมหาด ต.เกาะใหญ
บานปากประ ต.ลําปา
บานปก ต.นาทับ อ.จะนะ
บานคลองขุด ต.ลําปา
อาวในเพลา อ.ขนอม
หาดในเพลา อ.ขนอม
กลางทะเลหลวง หนา
อ.กระแสสินธ
หาดในเพลา อ.ขนอม
ชายหาดหลังศูนยวจิ ัย
เพาะเลี้ยงฯ
บานพังเค็ม ต.วัดสน
อ.ระโนด
กลางทะเลหลวง หนา
อ.กระแสสินธ
บานแหลมหาด ต.เกาะใหญ
ม.7 หลังวัดปาเรไร ต.ลําปา
บานแหลมหาด ต.เกาะใหญ
บานในเพลา อ.ขนอม

ติดอวนประมงขนาดใหญ
ติดอวนประมงขนาดใหญ
ติดอวนประมงขนาดใหญ
ไมทราบสาเหตุ
ไมทราบ
คาดวาติดอวน
คาดวาติดอวน
คาดวาพรากจากแมโลมา
ติดอวนตาย
ไมทราบสาเหตุ
ติดอวนตาย
ไมทราบสาเหตุ
คาดวาติดอวน
ติดอวนปลาบึก
ไมทราบสาเหตุ
ไมทราบสาเหตุ
สภาพเนาคาดวาติดอวน
ติดอวนปลาบึก
ไมทราบสาเหตุ
ติดอวนปลาบึก
ไมทราบสาเหตุ
ติดอวนปลากระเบน

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สํารวจ ศึกษา และอนุรักษโลมาอาวขนอม ทําการสํารวจทางเรือ บริเวณอาวขนอม และรอบเกาะทาไร
วันที่ 19 เมษายน 2550 13.00-17.00 น. วิ่งสํารวจโลมารอบเกาะ ไดพบโลมาหลังโหนกจํานวน 3 ตัว สีชมพู
1 ตัว สีดํา 2 ตัว ในพิกัด N8 23.823 E100 43.883 กําลังไลจับฝูงปลา วันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 13.00 -17.00 น.
วิ่งสํารวจโลมารอบเกาะ ไดพบโลมาหลังโหนกจํานวน 5 ตัว สีชมพู 2 ตัว สีเทาดํา 1 ตัวสีดํา 1 ตัว ในพิกัด N8
23.830 E100 43.887 กําลังไลจับฝูงปลา ซึ่งพบในตําแหนงใกลเคียงกับวันที่พบในวันที่ 19 เมษายน 2550 จึงคาดวา
นาจะเปนฝูงเดียวกัน วันที่ 21 เมษายน 2550 เวลา 13.00 -17.00 น. วิ่งสํารวจโลมารอบเกาะ ไดพบโลมาหลังโหนก
จํานวน 2 ตัว สีเทาดํา 1 ตัวสีดํา 1 ตัว ในพิกัด N9 19.248 E99 46.856 กําลังไลจับฝูงปลา ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรม
การไลกินอาหาร

กิจกรรมยอยที่ 4: ศึกษาติดตามตรวจสอบสถานะและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สํารวจ ติดตาม และฟนฟูสถานภาพแหลงหญาทะเล บริเวณอาวไทยตอนลาง
ออกสํารวจพืน้ ที่ 3 ครั้ง พบวา ทําการสํารวจขอบเขตพืน้ ที่หญาทะเลโดยการเดินตามแนวขอบหญา
ทะเล ซึ่งสามารถมองเห็นไดในขณะน้ําลงต่ําสุด และทําการวาง Transect line สํารวจความหนาแนนของ
แหลงหญาทะเล พบวาพื้นทีเ่ กาะทาไร จํานวน 75 ไร มีชนิดของหญาทะเลอยู 5 ชนิด คือ หญาคาทะเล
(Enhalus acoroides) หญาชะเงาเตา (Thalassia hemprichii), หญาใบมะกรูด (Halophila ovalis), หญา กุยฉายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญากุยฉายทะเล (Halodule uninervis) ซึ่งเปนพื้นที่ปกคลุม 60%
สํารวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2550 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-29 มิถุนายน 50 สภาพของหญาทะเลถูก
ตะกอนทับถมทําใหบางสวนตายและเนาเปอ ย ความสมบูรณโดยรวมอยูใ นระดับนอย สํารวจครั้งที่ 3 เมื่อ
23-29 ก.ค.50 พบวา หญาทะเลทั้ง 5 ชนิด กลับอุดมสมบูรณมากขึ้น ใบมีสีเขียวเขม บางชนิดเชนหญาใบ
มะกรูด (Halophila ovalis) และหญากุยฉายเข็ม (Halodule pinifolia) กําลังแตกใบออนเกือบเต็มพืน้ ที่ สวน
หญาคาทะเล (Enhalus acroroides) มีการแตกชอและออกดอก
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พื้นที่หญาทะเลบริเวณบานหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ทําการสํารวจเพียงครั้งเดียวเมื่อวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม 2550 มีพื้นที่ 15 ไร พบหญาทะเล 1
ชนิด คือ หญาชะเงาแคระ (Halophilla becarii) คิดเปนพื้นที่การปกคลุมของหญาทะเล 40 % ของพื้นที่
ทั้งหมด สภาพหญาทะเลขึ้นบริเวณใกลแหลงชุมชน คุณภาพน้ําคอนขางขุน และพื้นเปนโคลนเลน จึงมี
ความสมบูรณต่ํา

พื้นที่แหลงหญาทะเล

วาง Line ประเมินการแพรกระจายของหญาทะเล

ใชเรือในวางแนวขอบเขต

สภาพโคลนมีรากหญาทะเลฝงอยู

พบหญาทะเลชนิดเดียวคือ หญาชะเงาแคระ (Halophila baccarii) อยูบริเวณติด
Page
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สรุปผลการดําเนินงานพบวาพื้นที่บริเวณอาวเตล็ด มีความอุดมสมบูรณสูง ชายฝงดานทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออกของอาวมีปาชายเลนขนาดเล็กแตมีความสมบูรณอยู ดานหนาอาวบริเวณเกาะทาไรมหี ญาทะเลที่มีความ
สมบูรณปานกลางอยู 75 ไร และบริเวณในอาวจะมีโลมาชนิดโลมาหลังโหนก หรือโลมาเผือกอาศัยอยูประจําที่ จึง
นาจะพัฒนาเปนแหลงทองเทีย่ วที่สําคัญไดอีกแหงหนึ่ง
ผลการศึกษา สํารวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ป 2550 ดังนี้
พื้นที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- เกาะกระ
- เกาะทาไร
- อาวขนอม
สงขลา
- เกาะหนู เกาะแมว
- เกาะขาม
- ทะเลสาบสงขลา
ปตตานี
- อาวปตตานี
- เกาะโลซิน
รวม

ปะการัง

หญาทะเล

สํารวจโลมา

หมายเหตุ

389 ไร
75 ไร
จํานวนประมาณ 40
ตัว

26 ไร
-

15 ไร

1,712.5 ไร
40.63 ไร
455.63 ไร

1,802.5 ไร

Page
14

พบโลมาประมาณ
20 ตัว

พื้นที่สํารวจ 68,750
ไร

รายงานผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
กิจกรรมยอย ศึกษาและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1. ตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม
ศึกษาชีววิทยาบางประการของปลากดหัวโมง Arius maculates (Thunberg, 1792) ในทะเลสาบสงขลา
ปลากดหัวแข็งหรือปลากดหัวโมงมีชื่อสามัญวา Spot catfish และมีชื่อวิทยาศาสตรวา Arius
maculatus (Thunberg, 1792) เปนปลาในครอบครัว Ariidae ซึ่งเปนกลุมปลากดน้ํากรอยที่พบเปนชนิดเดนใน
ทะเลสาบสงขลา และพบมากบริเวณทะเลสาบตอนบน เปนปลาที่มีความสําคัญอยางยิ่งในระบบอาหารธรรมชาติของ
สัตวน้ํา ขณะเดียวกันก็มีสวนสําคัญอื่นๆ ในระบบความสมดุลของธรรมชาติ และยังเปนอาหารของมนุษยซึ่งมีราคาดี
และเปนที่ตองการของตลาด
ในปจจุบนั มีการใชประโยชนจากทะเลสาบสงขลาหลายดานรวมทั้งการพัฒนาพื้นทีช่ ุมน้ําโดยไมไดดูแล
อยางจริงจัง จึงเปนเหตุใหทรัพยากรธรรมชาติมี
แนวโนมลดลงอยางนาเปนหวง การศึกษาชีววิทยาบาง
ประการของปลากดหัวแข็งในทะเลสาบสงขลา
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางน้ําหนัก
และความยาว และชีววิทยาการสืบพันธุบางประการ
กําหนดแผนการเก็บตัวอยาง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
2549 ถึงเดือนตุลาคม 2550 โดยดําเนินการสุมเก็บ
ตัวอยางปลากดหัวโมงทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จากทา
ขึ้นสัตวน้ําในทะเลสาบสงขลาจํานวน 6 สถานี คือ
สถานีที่ 1 บริเวณ ต.บานขาว อ.ระโนด จ. สงขลา
สถานีที่ 2 บริเวณ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
สถานีที่ 3 บริเวณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
สถานีที่ 4 บริเวณ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
สถานีที่ 5 บริเวณ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ. สงขลา
สถานีที่ 6 บริเวณ ต.สทิงหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Page
15

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ทําการศึกษาโดยการออกสํารวจ เก็บรวบรวมตัวอยางปลากดหัวแข็ง จากทาขึ้นสัตวนา้ํ รอบ
ทะเลสาบสงขลา นําตัวอยางที่ไดมาชั่งน้ําหนัก วัดขนาด ผาวิเคราะหตวั อยาง จําแนกเพศ ศึกษาชีววิทยาระบบ
สืบพันธุโดยละเอียด โดยทําการศึกษารายละเอียดดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางน้ําหนักและความยาว (Length-weight relationship)
2. ชีววิทยาการสืบพันธุบางประการ
- คาดัชนีความสมบูรณเพศ (Gonadosomatic index, GSI)
- ดัชนีความสมบูรณของตัวปลา (Condition index)
- ความแตกตางระหวางเพศและอัตราสวนเพศ (Sex ratio)
- ขนาดของปลาในวัยเจริญพันธุ (Size of maturity)
- ความดกของไข (Fecundity)
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ผลการศึกษา

รูปที่ 1 ดัชนีความสมบูรณเพศของปลากดหัวโมง
การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลากดหัวโมง Arius maculatus (Thunberg, 1792) ในทะเลสาบสงขลา
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงตุลาคม 2550 โดยสุมตัวอยางเดือนละครั้งในชวงวันที่ 10-20 ของเดือนจากทาขึ้น
สัตวน้ําในทะเลสาบสงขลา ผลปรากฏดังนี้
ปลากดหัวโมงเพศเมีย มีคาดัชนีความสมบูรณเพศต่ําสุด 0.19 สูงสุด 465.11 และเฉลี่ยเทากับ 61.91
ตามลําดับ (n = 834) จากการพิจารณาชวงที่มีความสมบูรณเพศมีพัฒนาการสูงสุดซึ่งพบในเดือนธันวาคม 2550
ปลากดหัวโมงเพศผู มีคาดัชนีความสมบูรณเพศต่ําสุด 0.01 สูงสุด 140.12 และเฉลี่ยเทากับ 4.14 ตามลําดับ (n = 881)
จากการพิจารณาชวงที่มีความสมบูรณเพศมีพัฒนาการสูงสุดซึ่งพบในเดือนสิงหาคม 2550
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ศึกษาชนิดและการแพรกระจายของลูกปลาวัยออน ในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
การศึกษาองคประกอบชนิด ความชุกชุม และการแพรกระจายของลูกปลาวัยออน ในทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง และทะเลสาบสงขลาตอนบน
ดําเนินการโดยกําหนดจุดเก็บตัวอยาง ในบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง และทะเลสาบสงขลาตอนบน จํานวน 11 สถานี ซึ่งในปงบประมาณ 2550
กําหนดแผนการเก็บตัวอยาง ตั้งแต เดือนธันวาคม 2549 ถึง เดือนตุลาคม 2550 โดยดําเนินการเก็บตัวอยาง
เดือนเวนเดือน ซึ่งเปนตัวแทนฤดูกาลตางๆ ในไตรมาสที่ 3 ดําเนินการเก็บตัวอยางจํานวน 2 ครั้ง คือใน
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน โดยใชถุงลากลูกปลาวัยออน (Larval net) ขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด
60 เซนติเมตร ความยาวถุง 300 เซนติเมตร ขนาดชองตาแบงเปน 2 ตอน ขนาด 300 และ 500 ไมครอน
พรอมติดตั้งเครื่องมือวัดรอบปริมาตรน้ํา (Flow meter) ไวที่ปากถุง ทําการลากถุงลากลูกปลาวัยออนครั้ง
ละ 5 นาที สถานีละ 3 ซ้ํา ความเร็วเรือในการวิ่งเรือ 2-3 น็อต พรอมทั้งเก็บขอมูลปจจัยสภาวะสิ่งแวดลอม
ที่สําคัญบางประการ ไดแก ความลึก อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม และคาความเปนกรด-ดาง รวบรวมตัวอยาง
ลูกปลาวัยออนที่ไดเก็บรักษาในฟอรมาลิน 10% ผสมสารบอแรกซ และนํามาคัดแยกในหองปฏิบัติการ ผล
การปฏิบัติงานเบื้องตนพบวาจากการสํารวจลูกปลาวัยออนในทะเลสาบสงขลาตอนบน และตอนกลาง
สามารถจําแนกได วงศ คือ Hemirhamphidae, Engraulidae และClupeidae เปนตน และปริมาณความชุก
ชุมของลูกปลาวัยออน มีดังนี้
ปลาวัยออนที่พบมีความชุกชุมเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ 2550 มีความชุกชุมเฉลี่ย 20.8 ตัว/ ตร.
ม. รองลงมาไดแก เดือนสิงหาคม 2550 มีความชุกชุมเฉลี่ย 6.9 ตัว/ตร.ม., เดือนธันวาคม 2549 มีความชุกชุม
เฉลี่ย 6.2 ตัว/ตร.ม., เดือนเมษายน 2550 มีความชุกชุมเฉลี่ย 5.8 ตัว/ตร.ม., เดือนมิถุนายน 2550 มีความชุกชุม
เฉลี่ย 5.3 ตัว/ตร.ม., และเดือนตุลาคม 2550 มีความชุกชุมเฉลี่ย 3.4 ตัว/ตร.ม. ตามลําดับ
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การสํารวจสัตวทะเลบริเวณปาชายเลน บานหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
พื้นที่ดําเนินการ โครงการหมูบานรักษปา สงขลา บานแหลมสน หมูท ี่ 2 ต. หัวเขา อ. สิงหนคร จ. สงขลา
เปนปาปลูกอายุประมาณ 13 ป และ 4 ป บริเวณที่ศกึ ษาคือปาอายุ 13 ป เปนปาอยูติดปากทะเลสาบมีระดับน้ําขึ้นลง
ตลอด มีเนื้อทีป่ ระมาณ 34 ไร
วิธีการเก็บตัวอยาง
- เก็บตัวอยางออกเปน 3 ครั้ง ใน 1 ป ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2549 ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2550 ครั้งที่ 3
เดือนพฤษภาคม 2550
- ศึกษาสัตวทะเลขนาดใหญโดยวิธี วางเครือ่ งมืออวนขนาดตา 3 ชั้น (ชัน้ ใน 2 ซม. ชัน้ นอก 8 ซม.)
บริเวณที่มนี ้ําทะเลทวมถึง จํานวน 3 หัว โดยวางเปน 3 ชวง วางทิ้งไว 1 คืน ( 12 ชม. )
- ศึกษาสัตวทะเลขนาดเล็ก โดยวิธี วาง line transect จํานวน 3 line ในแตละ line เก็บตัวอยาง 3 ระดับ เริ่ม
จากชายปา (ยึดแนวถนนเปนหลัก) กลางปา และชายน้ํา ในแตละ line เก็บตัวอยางดิน จํานวน 3 ตัวอยาง
วิธีการแยกชนิด
สัตวทะเลขนาดใหญที่ไดมาแยกชนิด ชั่งน้าํ หนัก วัดขนาด บันทึกขอมูลสัตวทะเลขนาดเล็ก นําตัวอยางดินที่
ไดมาลาง โดยผานตะแกรงรอน ขนาดตา 1000 ไมครอน และ 500 ไมครอน นําตัวอยางที่ไดมาจําแนกชนิดโดยกลอง
จุลทรรศน
ผลการศึกษา
เดือนกันยายน 2549 สัตวทะเลขนาดใหญ พบปลาบูจุดเขียวมากที่สุดรองลงมาเปนปลาโคกและปลาขี้จีน
ตามลําดับ สัตวน้ําอื่นๆ ที่พบไดแก ปูดํา กุง ตะกาด และกั้งตั๊กแตน ฯลฯ สัตวทะเลขนาดเล็ก พบวาสัตวในกลุม
Crustacea ที่มีปริมาณมากไดแก Tanaidacea, Mysidacea, และ Amphipoda ตามลําดับ สวนกลุม Annelida ที่พบมาก
ไดแก Nereididae, Capitellidae และ Sabellidae สวน Gastropoda และ Bivalve พบในปริมาณนอย
เดือนมกราคม 2550 สัตวทะเลขนาดใหญ พบปลาไหลทะเล อุบน้ํากรอย ปลากระบอก และขี้จนี สั้น สัตวน้ํา
อื่นไดแก ปูเสฉวน ปูแสม เปนตนสัตวทะเลขนาดเล็ก พบสัตวกลุม Crustacea ไดแก Tanaidacea, Amphipoda, และ
Mysidacea กลุม Annelida ที่พบมากไดแก Capitellidae, Nereididae
เดือนพฤษภาคม 2550 สัตวทะเลขนาดใหญ พบปลากระบอก บูดําหัวโต ไหลทะเล สัตวน้ําอื่นๆ ไดแก ปูดํา
กั้งตั๊กแตน ฯลฯ สัตวทะเลขนาดเล็กอยูใ นระหวางจําแนกตัวอยาง
สรุปผลการศึกษา เปอรเซ็นตของจํานวนตัวสัตวทะเลขนาดเล็ก
ชวงเก็บตัวอยาง Crustacea Polychaete Mollusc
กันยายน 49
มกราคม 50
พฤษภาคม50
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การศึกษา และเก็บตัวอยางสัตวทะเลขนาดเล็ก
การสํารวจติดตามการแพรกระจายของพืชน้ํา และสัตวน้ําในบริเวณทะเลสาบสงขลา
สํารวจการแพรกระจายและความหนาแนนของพื้นที่สาหรายในทะเลสาบสงขลา โดยใชเครื่องหา
ตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) จับพิกัดจุดโดยรอบแและทําการเก็บตัวอยางสัตวน้ําที่อาศัยบริเวณสาหราย ดําเนินการ
ในเวลากลางคืน โดยใชอวนสามชั้น ขนาดตาชั้นใน 2.5 cm ตาอวนชั้นนอกขนาด 8 cm ความยาวอวน 27 เมตร
จํานวน 3 ซ้ํา ทําการวางอวน 12 ชั่วโมง ในเวลา 18.00 น. กูอวนในเวลา 06.00 น. ใชเครื่องหาตําแหนงดวยดาวเทียม
(GPS) จับจุดพิกัดทีว่ างอวน
การสํารวจคุณภาพน้ําในแตละจุดที่สํารวจพืชน้ําและสัตวน้ํา ไดแก คา pH, อุณหภูม,ิ ความเค็ม,
ความลึก และความโปรงแสง เปนตน
ทําการจําแนกชนิด วัดขนาด วิเคราะหความเกี่ยวโยงของชนิดสัตวน้ํากับพื้นที่สาหราย ระยะเวลา
การเก็บตัวอยาง 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ ครั้งที่ 3 พฤษภาคม และครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม
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ภาพแหลงสาหรายและการเก็บตัวอยางสัตวน้ําในบริเวณสาหรายในทะเลสาบสงขลา
ผลการสํารวจ
สํารวจสาหรายและเก็บตัวอยางสัตวฺน้ํา 3 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริเวณคูขุด-ทาหิน
แนวชายฝง พบพืชน้ําพวกกก ลาโพ แนน แพรกระจายประมาณ 40% ของพื้นที่ บริเวณเกาะโคบ แนวชายฝง พบ
พืชน้ําพวกแนนแพรกระจายประมาณ 30% สวนบริเวณหางฝง พบสาหรายหางกระรอกหนาแนนประมาณ 90%
ทุกเขต สวนสัตวน้ํา พบปลาแปนเล็กมากทีส่ ุด 31.4% ปลาหมอชางเหยียบ 5.5% กุงหัวมัน 2.7%
ครั้งที่สอง ในเดือนกุมภาพันธ 2550 บริเวณคูขุด-ทาหิน พบสาหรายหนาแนนประมาณ 5% เปนสาหราย
หางกระรอก บริเวณเกาะโคบ พบสาหรายหนาแนนประมาณ 70% เปนสาหรายหางกระรอก 90% แนน 10% สวนสัตว
น้ํา พบปลาแปนเล็กมากที่สุด 57.5% ปลาตะเพียนทราย 10% ปลาโคก 5.2% และปลาแขยง 5.2%
ครั้งที่สาม ในเดือนพฤษภาคม 2550 ไมพบสาหรายทุกเขต ยกเวนบริเวณคูขุด-ทาหิน พบสาหรายหาง
กระรอกที่เริ่มงอกบางเล็กนอย สวนสัตวนา้ํ พบปลาแปนเล็กมากที่สุด 74.7% ปลาแมว 4.3% กั้งตั๊กแตนสันแดง 4.1%
และปลาตะกรับ 3.3%
ครั้งที่สี่ ในเดือนกันยายน 2550 พบสาหรายแพรกระจาย 5% ทุกเขต สวนใหญเปนสาหรายหาง
กระรอก สัตวน้ํา พบปลากระบอก 59.2% ปลาบูจุดเขียว 18.4% ปลาขี้จีนสั้น 9.2%
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ศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอน ในทะเลสาบสงขลา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงกตอนในรอบปของทะเลสาบสงขลา
2. เพื่อศึกษาการแพรกระจายของแพลงกตอนในรอบปของทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณของแพลงกตอนในรอบปกับดัชนีคุณภาพน้ําในทะเลสาบ
สงขลา
วิธีการดําเนินงาน : กําหนดสถานีสําหรับการดําเนินการเก็บตัวอยางแพลงกตอนและคุณภาพน้ําในบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาจํานวน 15 สถานี เก็บตัวอยางแพลงกตอน ทุก ๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป (ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม
2549 สวนครั้งที่ 2,3 และ 4 เก็บในเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2550 ตามลําดับ) ใชถังตักน้ําใหไดปริมาตร
น้ําตัวอยาง 20 ลิตร นํามากรองผานถุงกรองขนาดชองตา 20 ไมครอน ดองตัวอยางดวยน้ํายาฟอรมาลีนความเขมขน 4
เปอรเซ็นต นํามาวิเคราะหชนิดและปริมาณ ศึกษาคุณภาพน้ําในบริเวณที่เก็บตัวอยางโดยวัดคาอุณหภูมิของน้ํา ความ
โปรงแสง ความเปนกรด เปนดาง ปริมาณออกซิเจนละลาย และความเค็ม
พื้นที่ดําเนินการศึกษา : บริเวณทะเลสาบสงขลา (ภาพที่ 1)
1. ปากทะเลสาบสงขลา
2. ปากคลอง
3. บานแหลมโพธิ์
4. บานปากบางภูมี
5. บานปาขาด
6. กลางทะเลสาบตอนลาง
7.บานทาหิน
8. บานคลองรี
9. บานทาเตียน
10. เกาะกระ
11. บานคลองขุด
12. บานปากประ
13. บานหัวปา
14. บานมหาการ
15. บานทุงบัว

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอยางแพลงกตอน สัตวหนาดินและคุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลา
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ผลการดําเนินงาน
พบแพลงกตอนพืช 3 ดิวิชั่น ประกอบดวยแพลงกตอนพืชใน Division Cyanophyta, Chlorophyta และ
Chromophyta จํานวนแพลงกตอนพืชมีทั้งหมด 87 สกุล 93 ชนิดโดยเฉพาะแพลงกตอนพืชใน Division Chromophyta กลุม
Diatom พบวามีชนิดและปริมาณมากที่สุด ชนิดเดน ไดแก Coscinodiscus sp., Chaetoceros sp., Gyrosigma sp. และ
Skeletonema costatum เปนตน รองลงมาพบแพลงกตอนพืชในกลุม Dinoflagelate ไดแก Protoperidinium sp., Ceratium
sp. และ Gymnodinium sp. เปนตน ความหนาแนนของแพลงกตอนพืชโดยรวมมีคาเทากับ 390 หนวยตอลิตร สวนแพลงก
ตอนสัตวที่พบประกอบดวย 6 ไฟลัม ไดแก Phylum Protozoa, Rotifera, Annelida, Arthropoda, Mollusca และ Chordata
จํานวนแพลงกตอนสัตวมีทั้งหมด 30 สกุล 45 ชนิด ซึ่งพบวาแพลงกตอนสัตวใน Phylum Arthropoda กลุม Copepod มี
ชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายมากที่สุด ไดแก Calanoid copepod, Cyclopoid copepod และ Copepod nauplii
เนื่องจากแพลงกตอนสัตวกลุม Copepod มีการแพรกระจายโดยทั่วไปในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะแหลงน้ํากรอย
จัดเปนหวงโซอาหารสําคัญที่เชื่อมระหวางแพลงกตอนพืชและสัตวน้ําวัยออน รองลงมาพบแพลงกตอนสัตวใน Phylum
Rotifera กลุมโรติเฟอร ไดแก Brachionus sp., Keratella sp., Polyarthra sp. และ Filinia sp. เปนตน ซึ่งแพลงกตอนสัตว
กลุมโรติเฟอรนั้นสามารถพบไดทั้งในน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม จัดเปนแพลงกตอนสัตวที่มีความสําคัญตอการอนุบาล
ลูกสัตวน้ําวัยออน ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 79 หนวยตอลิตร
แพลงกตอนพืช (ภาพที่ 1-4) และแพลงกตอนสัตว (ภาพที่ 5-8) ที่พบบอยในทะเลสาบสงขลา

ภาพที่ 1-4 Coscinodiscus sp, Gyrosigma sp, Chaetoceros sp. และ Rhizosolenia sp.

ภาพที่ 5-8 Calanoid copepods, Copepod nauplii, Brachionus sp.และ Keratella sp.
จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้ํ า จากสถานีเ ก็บ ตั ว อย า งทั้ง 15 สถานีบ ริ เ วณทะเลสาบสงขลา พบว า คา เฉลี่ ย
อุณหภูมิของน้ํา 28.4 องศาเซลเซียส ความโปรงแสง 42 เซนติเมตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5.3 มิลลิกรัมตอลิตร
ความเปนกรดเปนดาง 7 และความเค็ม 2.9 พีพีที โดยคาความเค็มของน้ําในทะเลสาบสงขลามีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเล โดยเฉพาะบริเวณปากทะเลสาบจะมีคาความเค็มสูงสุด
จากการศึ ก ษาชนิ ด ปริ ม าณ และการแพร ก ระจายของแพลงก ต อนและคุ ณ ภาพน้ํ า บางประการใน
ทะเลสาบสงขลา พบวาไดอะตอมเปนแพลงกตอนพืชกลุมเดนที่มีองคประกอบชนิด ปริมาณสูงสุด
Page
22

รายงานผลการปฏิบัติงาน

และมีการแพรกระจายตลอดทั้งป รองลงมาไดแก แพลงกตอนพืชกลุมไดโนแฟลกเจลเลต สวนแพลงก
ตอนพืชในกลุมสาหรายสีเขียว กลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน พบวามีองคประกอบชนิด ปริมาณคอนขางต่ํา และมีการ
แพรกระจายไมสม่ําเสมอ การที่พบ ไดอะตอมเปนแพลงกตอนพืชกลุมเดนสืบเนื่องมาจากแพลงกตอนพืชกลุมนี้
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีกวาแพลงกตอนพืชกลุมอื่นๆ จึงทําใหไดอะตอมเปนแพลงกตอนพืชที่
เปนกลุมเดนและพบสม่ําเสมอตลอดป สําหรับการศึกษาคุณภาพน้ําบางประการในทะเลสาบสงขลาพบวาคุณภาพน้ํา
สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในประเทศไทย แพลงกตอนจะชุกชุมมากที่สุดบริเวณปาก
ทะเลสาบ ซึ่งมีความเค็มสูงกวาบริเวณที่ลึกเขาไปและมีความเค็มต่ํากวา โดยกลุมแพลงกตอนที่พบบริเวณปาก
ทะเลสาบจะเปนแพลงกตอนน้ําเค็มถึงน้ํากรอยและลึกเขาไปในลําน้ําจะเปนแพลงกตอนน้ําจืด ดังเชนในทะเลสาบ
สงขลาตอนลาง พบแพลงกตอนพืชทะเลในกลุม ไดอะตอม และกลุมไดโนแฟลกเจลเลต สวนแพลงกตอนสัตว
ทะเลพบกลุมโคพีพอด และกลุมครัสเตเซียนมากที่สุด เนื่องจากเปนบริเวณที่มีความเค็มสูงกวาบริเวณอื่น ประกอบ
กับใกลบริเวณปากทะเลสาบจึงไดรับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการแพรกระจายของ
แพลงกตอนในบริเวณนี้ สวนทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนกลาง พบแพลงกตอนพืชน้ําจืดในกลุมสาหรายสี
เขียว และกลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน สวนแพลงกตอนสัตว น้ําจืดพบกลุมโรติเฟอร และโปรโตซัว จากขอมูล
พื้นฐานทั้งหมดแสดงใหเห็นวาบริเวณทะเลสาบสงขลายังมีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสูง รวมทั้ง
คุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑปกติ มีความเหมาะสมตอการเปนแหลงอาศัยและเจริญเติบโตของสัตวน้ํา
การศึกษาสัตวหนาดินในทะเลสาบสงขลา
พื้นที่ดําเนินการศึกษา : บริเวณทะเลสาบสงขลา สถานีเก็บตัวอยางเดียวกับการศึกษาแพลงกตอน (ภาพที่ 1)
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินในรอบปของทะเลสาบสงขลา
2. เพื่อศึกษาการแพรกระจายของสัตวหนาดินในรอบปของทะเลสาบสงขลา
วิธีการดําเนินงาน :
เก็บตัวอยางสัตวหนาดิน ทุกๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป โดยใชเครื่องตักดินแบบ Ekman grab (พื้นที่
0.04 ตารางเมตร) เก็บตัวอยางจํานวน 3 ซ้ําตอจุดเก็บตัวอยาง และนํามารอนผานตะแกรงรอน (sieve) และเก็บรักษา
ตัวอยางไวในขวดเก็บตัวอยางซึ่งบรรจุฟอรมาลีน 10% เก็บตัวอยางน้ําเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีทุก
ครั้งในบริเวณที่เก็บตัวอยางสัตวหนาดิน โดยวัดความลึกน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม พีเอช ออกซิเจนละลายน้ํา
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสัตว หน าดิ นในทะเลสาบสงขลาพบวา หอยสองฝา เป น กลุมมีความชุ ก ชุ มมากที่สุด
รองลงมาไดแก ทาไนดาเซีย แอมฟพอด ไสเดือนทะเล หอยฝาเดียว ไอโซพอด คูมาเซียน กุงและปู การแพรกระจาย
ของสัตวหนาดินเมื่อแยกตามพื้นที่ พบวา การแพรกระจายของสัตวหนาดินในทะเลสาบสงขลาตอนบน พบทาไนดา
เซียนมีความชุกชุมมากที่สุด รองลงมา ไดแก หอยสองฝา และแอมฟพอด บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง พบแอม
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สัตวหนาดินมีการแพรกระจายโดยทั่วไปบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยมีแนวโนมความหลากหลายทั้งชนิด
และปริมาณคอนขางสูง (โดยเฉพาะบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลาง และตอนกลาง) จึงเปนแหลงอาหารที่สําคัญ
ของสัตวน้ําไดอยางดี ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับองคประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของกลุมปลาที่
หากินบริเวณพื้นทองน้ําบริเวณทะเลสาบสงขลา เชน ปลากดหัวโมง ปลากดหัวออน รวมทั้งปลาตะกรับ ในทะเลสาบ
สงขลาพบวา สัตวหนาดินกลุมแอมฟพอด ทาไนดาเซีย และไสเดือนทะเลนั้นเปนอาหารที่สําคัญที่พบในกระเพาะ
อาหาร (เสาวภา, 2548) ซึ่งจะมีความสําคัญในแงของการนําขอมูลไปใชประกอบการวางแผนในดานการพัฒนา
ทะเลสาบสงขลาที่ควรคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดตอแหลงอาหารสัตวน้ําดวย และจากการที่พบสัตวหนาดิน
สวนใหญเปนกลุมที่อาศัยอยูในตะกอนดิน และกินอินทรียวัตถุเปนอาหาร จึงมีสวนชวยชะลอการเกิดภาวะมลพิษ
จากอินทรียวัตถุได ซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญในระบบนิเวศ
อยางไรก็ตามพบวาในบางสถานีที่เก็บตัวอยาง เชน บริเวณบานแหลมโพธิ์ และ ปากคลองพะวง นั้น สัตว
หนาดินที่พบสวนใหญเปนไสเดือนทะเล ในขณะที่พบสัตวหนาดินกลุมอื่น ๆ นอย ซึ่งจากการวิเคราะหเบื้องตนนั้น
นาจะมีสาเหตุมาจากมีการสะสมของพวกสารทั้งในรูปของสารอินทรีย และสารอนินทรีย ในบริเวณนี้คอนขางสูง
(ลักษณะตะกอนดินสีดํา และมีกลิ่นเหม็น ) โดยไสเดือนทะเลเปนกลุมที่มีความสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมไดมากกวากลุมอื่นๆ จึงพบในปริมาณที่มาก สอดคลองกับหลักเกณฑที่วาในบริเวณที่คุณภาพน้ําและ
ตะกอนดินไมอยูในสภาพวิกฤตินั้น สัดสวนของไสเดือนทะเล และครัสตาเซียจะมีคาใกลเคียงกัน ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชาคมสัตวหนาดินที่ไดนี้ไปใชในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง

เก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใช Grab ลางตะกอนดินผานตะแกรงรอน ดองตัวอยางดวยฟอรมาลีน10%
ตัวอยางสัตวหนาดินทีพ่ บในบริเวณทะเลสาบสงขลา

ไสเดือนทะเล

หอยสองฝาและหอยฝาเดียว
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แอมฟพอด

ไอโซพอด

กุง ปู

2. ศึกษาสถานภาพทรัพยากรปากทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง
สํารวจติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรชายฝงสงขลาถึงนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกลเคียง
สํารวจปะการังเกาะโลซิน 1 ครั้ง พบวาสภาพทั่วไปปะการังอยูในสภาพสมบูรณ แตยังพบวามีปลาดาว
หนามระบาดคอนขางมาก แตในชวงสํารวจน้ําขุน และกระแสน้ําแรง จึงไมไดทําการประเมินจํานวนปลาดาวมงกุฎ
หนาม วามีมากนอยเทาไร และผลเสียหายที่เกิดเปนอยางไร ซึ่งตองทําการสํารวจอีกในโอกาสตอไป
สํารวจ ศึกษาสภาพการกัดเซาะชายฝง และสัตวทะเลหายากอาวไทยตอนลาง
สํารวจทางอากาศรวมกับโครงการสํารวจทางอากาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดย
ใชเฮลิคอปเตอร บินถายภาพการกัดเซาะชายฝงและสัตวทะเลหายาก ตั้งแตชายฝงอําเภอตากใบ จ.นราธิวาส จนถึง
ชายฝง อําเภอเมืองสงขลาและในทะเลสาบสงขลา
ผลการสํารวจพบวาจังหวัดนราธิวาส ตั้งแตอําเภอตากใบจนถึงอําเภอเมืองมีการกัดเซาะคอนขางรุนแรง โดย
เริ่มจากในฝงของประเทศมาเลเซียมีการสรางกําแพงกันทราย (Jetty) บริเวณปากแมน้ําโกลกนับวาเปนจุดกําเนิด
กําแพงกันทรายอันแรกของอาวไทย ที่มีผลกระทบตอชายฝงทะเลของประเทศไทยเพราะเหนือขึ้นมาในอําเภอตากใบ
จ.นราธิวาส ก็พบวามีการกัดเซาะตลอดจนถึงหาดนราทัศน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเดิมเปนชายหาดที่มี
ความสวยงามมาก ในสวนของจังหวัดปตตานี พบวามีการกัดเซาะชายฝงตั้งแตอําเภอไมแกน อําเภอสายบุรีจนถึง
อําเภอหนองจิก และจังหวัดสงขลาเริ่มมีการกัดเซาะตั้งแตอําเภอจะนะมีการกัดเซาะรุนแรงใน ต.นาทับ บริเวณชายฝง
ทะเลไมพบสัตวทะเลหายาก เนื่อง จากเฮลิคอปเตอรที่บินสํารวจ บินเพดานสูงและคอนขางเร็ว เนื่องจากเหตุผลความ
ปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

Jetty ที่ปากแมน้ําโกลกฝงประเทศมาเลเซีย การกัดเซาะรุนแรง อ.ไมแกน จ.ปตตานี

Page
25

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ไซนั่งบริเวณปากอาวปตตานี

ไซนั่งบริเวณทะเลสาบตอนลาง

3. ประชุม อบรม สัมมนาประชาชน เยาวชน อนุรักษทรัพยากรชายฝง
อบรมเยาวชนคายวิทยาศาสตรทางทะเล 1 รุน/ 40 คน
หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรทางทะเล เปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับทะเลซึ่งทองทะเลนับเปนแหลงรวมของธรรมชาติที่
หลากหลาย ไมวาจะเปนแหลงอาหารตามธรรมชาติหรือความสวยงามจากแนวปะการังและสัตวทะเลที่หลากหลาย
ทําใหเกิดเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ แหลงหญาทะเลที่เปนแหลงอาหารและอนุบาลสัตวน้ํา ทั้งนี้รวม
ไปถึงบริเวณชายหาดที่มีพันธุไมปาชายเลนตางๆ ดังนั้น ในการศึกษาถึงเรื่องวิทยาศาสตรทางทะเล จึงนับเปนสิ่ง
สําคัญยิ่ง
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น การพั ฒ นาประเทศเพื่ อ เข า สู ป ระเทศอุ ต สาหกรรมใหม ทํ า ให เ กิ ด การทํ า ลายและ
เปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณและความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางมาก จิตสํานึกและความตระหนัก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้มีนอยลงอยางมาก ทั้งจากภัยธรรมชาติและจากกิจกรรมตางๆของมนุษย
เชน กิจกรรมการทองเที่ยว การบุกรุกพื้นที่ชายฝง การทําประมงที่ผิดกฎหมาย เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจาก
ขาดการตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับประโยชนและความสําคัญ
ตลอดจนแนวทางการอนุรักษทรัพยากร ดังนั้นการแกปญหาวิธีการหนึ่ง คือการสรางการมีสวนรวมใหแกประชาชน
ในพื้นที่ การใหความรูแกนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคตไดมีการปลูกฝงสรางจิตสํานึกและมี
ทัศนคติที่ถูกตองในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อที่จะไดรวมกันอนุรักษดูแลทรัพยากรในพื้นที่และ
ใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง สมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอมทางทะเล เขาใจถึง
ประโยชนและความสําคัญของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวม สรางเครือขายความรวมมือ ในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
3. เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีประสบการณและสัมผัสความจริงจากสภาพธรรมชาติ มีทัศนวิสัยที่
กวางไกลกวาในตําราเรียน
วิธีดําเนินการ
จัดฝกอบรมเยาวชนหลักสูตร คายวิทยาศาสตรทางทะเล จํานวน 1 รุนๆละ 45 คน ในการฝกอบรมใช
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปนตัวแทนจากโรงเรียนตางๆ ใน
พื้นที่เปาหมาย มาเขาคายฝกอบรมใหความรูทางดานตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเปนการบรรยาย
ประกอบการฉายสไลดในหองเรียนโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และภาคปฏิบัติเปนการนําผูเขาฝกอบรมเดินทางไป
ทัศนศึกษาแหลงทรัพยากรพรอมกับฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง และจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ดําเนินการจัดการ
ฝกอบรมทั้งสิ้น 1 รุน 45 คน
หัวขอการฝกอบรม
- ความรูเกีย่ วกับนิเวศวิทยาและชีววิทยาของปะการัง หญาทะเล ปาชายเลน แพลงกตอน ชนิดพันธุปลา
สัตว ทะเลหายาก ความหลากหลายของสัตวและพืชในทะเล รวมทั้งสมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
- ประโยชน ความสําคัญ สาเหตุการทําลาย และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- บทบาทหนาที่ของเยาวชนในการอนุรักษ และสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง
ผลการดําเนินงาน
การอบรมเยาวชนคายวิทยาศาสตรทางทะเล
• นักเรียนเขารวมการฝกอบรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล ระหวางวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2550
จํานวน 45 คน จาก 6 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนเขาชัยสน
จํานวน 8 คน
2. โรงเรียนปาบอนพิทยาคม
จํานวน 8 คน
3. โรงเรียนสตรีพัทลุง
จํานวน 8 คน
4. โรงเรียนพัทลุง
จํานวน 8 คน
5. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
จํานวน 5 คน
6. โรงเรียนวรนารีเฉลิม
จํานวน 8 คน
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เนื้อหาสาระของการอบรมเยาวชนคายวิทยาศาสตรทางทะเล ดังนี้
ภาคทฤษฎี
เปนการบรรยายประกอบการฉายสไลด โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ หัวขอการบรรยายคือ
- บทบาทของเยาวชนตอการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- ความรูเกีย่ วกับปาชายเลน
- ความรูเกีย่ วกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทะเลสาบสงขลา
- ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับสัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปะการังและหญาทะเล
- ความหลากหลายของสัตวทะเล

ภาคปฏิบตั ิ
นํานักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน และรวมทํากิจกรรมตางๆดังนี้
- ทัศนะศึกษาสถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6 (นครศรีธรรมราช)
• ฟงบรรยาย เกีย่ วกับโครงสรางและภารกิจของสถานีฯ และระบบนิเวศปาชายเลน,
สัตว พืช ในปาชายเลน
• Walk way ศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน

• ทัศนศึกษาชมโลมา
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• ทัศนศึกษา เกาะทาไร ศึกษาระบบนิเวศ ประกอบกิจกรรมตางๆ ดังนี้
กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด

กิจกรรมสํารวจชนิดหญาทะเล

กิจกรรมเขาฐานการเรียนรู
- ฐานศึกษาสัตวในแนวหญาทะเล
- ฐานศึกษาสัตวหนาดินและแพลงกตอน
- ฐานความรูเกี่ยวกับสัตวทะเลหายาก

กิจกรรมสันทนาการ และการนําเสนอผลงาน

สรุปผลการอบรมฯ
จากการฝกอบรมเยาวชน หลักสูตร “คายวิทยาศาสตรทางทะเล” ระหวางวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2550
จํานวน 1 รุน มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 45 คน 6 โรงเรียน การประเมินผลภาคความรูในหัวขอ ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล ชนิดพันธุปลา และสัตวทะเลหายาก จากแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในหัวขอดังกลาว อยูในเกณฑพอใช เปรียบเทียบกับแบบสอบถามหลังจากไดเขารับ
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สําหรับการประเมินผล ดานการจัดการอบรม ในครั้งนี้ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความพอใจมากที่สุด
คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 85.5 ซึ่งโดยภาพรวม ถือไดวาการจัดการอบรมคายวิทยาศาสตรทางทะเลประสบความสําเร็จเปน
ที่นาพอใจเปนอยางยิ่ง
ผลที่ไดรับ
1.ทําใหนกั เรียนไดมีความรูความเขาใจถึงสภาพสิ่งแวดลอมในธรรมชาติทางทะเล
2. ทําใหนกั เรียนมีจิตสํานึกที่ดี มีทัศนคติที่ถูกตอง มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
และสามารถนําไปปฏิบัติได
3. ทําใหนกั เรียนมีความรูเพิม่ ขึ้นจากที่ไดเรียนรูเฉพาะในหองเรียน
โครงการประชุม อบรมและพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบานและเมือง (ทสม.) จ.สงขลา
สรุปกิจกรรมการจัดประชุม อบรม และพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน ( ทสม.) จังหวัดสงขลา ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดการสภาพชุมชนแวดลอมและชายฝง มีการบรรยายความรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
และใหความรูเ รื่องโลกรอน ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 6 เวที
11 ก.ย.50 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสามบอวิทยา
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน
13 ก.ย.50 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดปาขาด
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน
17 ก.ย.50 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนปากจาวิทยา
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน
18 ก.ย.50 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดเลียบ
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน
19 ก.ย.50 จัดกิจกรรม ณ เทศบาลตําบลระโนด
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน
24 ก.ย.50 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา มีผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน

ฟงบรรยายวิชาการจาก

ฟงบรรยายเรื่องโลกรอน
Page
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กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาดูงาน ดานการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
12 ก.ย.50 โรงเรียนสามบอวิทยา ทัศนศึกษาดูงานที่ โรงแยกขยะเทศบาลนครหาดใหญ และสวนสัตวสงขลา
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน
14 ก.ย.50 โรงเรียนวัดปาขาด ทัศนศึกษาดูงานที่ โรงแยกขยะเทศบาลนครหาดใหญ และปาตนน้ํา อําเภอ
หาดใหญ สถานีพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาหาดใหญ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน
18 ก.ย.50 โรงเรียนปากจาวิทยา ทัศนศึกษาดูงานที่ โรงแยกขยะเทศบาลนครหาดใหญสถานีพฒ
ั นาการอนุรกั ษ
ทรัพยากรสัตวปาหาดใหญ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน
19 ก.ย.50 โรงเรียนวัดเลียบ ทัศนศึกษาดูงานที่ บริษัท แปซิฟกแปรรูปสัตวน้ํา จํากัด
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน
20 ก.ย.50 เทศบาลตําบลระโนด ทัศนศึกษาดูงานที่ โรงแยกขยะเทศบาลนครหาดใหญ และสวนสัตวสงขลา
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน
25 ก.ย.50 โรงเรียนสทิงพระวิทยา ทัศนศึกษาดูงานที่ โรงแยกขยะเทศบาลนครหาดใหญ และสวนสัตวสงขลา
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน

รับฟงบรรยายวิชาการเรื่องตนน้ํา และเรื่องการแยกขยะ พรอมถายภาพรวมกับคณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน พัฒนาเครือขายฯ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎรธานี มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน
26 ก.ย.50
ดูงานที่เทศบาลนครตรัง ศึกษาดูงานธนาคารชุมชนเขาคราม จังหวัดกระบี่
27 ก.ย.50
การศึกษาดูงานพืชสวนกระบี่ และสระแกว ศึกษาดูงานเขื่อนรัชชประภา
28 ก.ย.50
ศึกษาดูงานโรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดสุราษฎรธานี และไรวิเชียร อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎรธานี

รวมถายภาพหมูคณะ ทสม.สงขลา ฟงบรรยายจากนักวิชาการพืชสวนกระบี่
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ดูงานที่โรงเรียนดรุโณทัย จ.สุราษฎรธานี ดูงานโรงแยกขยะเทศบาลนครตรัง
กิจกรรมที่ 4 รวมประชุมสัมมนา ทสม.ระดับชาติ ประจําป 2550 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ผูแทนเครือขายฯ และเจาหนาที่ 20 คน
ดําเนินกิจกรรมรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา(ทสจ.) ซึ่งใน
โครงการไดสนับสนุนใหแกนนํา ทสม. จังหวัดสงขลา มีสวนรวมการประชุมสัมมนาเครือขาย ทสม.
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 6 ระหวางวันที่ 22-24 สิงหาคม 2550 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคเพื่อสราง
ความสัมพันธ ความเขาใจระหวางกลุมเครือขายตางๆ รวมถึงใหเกิดความสามัคคี และสรางจิตสํานึกแก
ประชาชน ชุมชน ในการฟนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางยั่งยืน มีตัวแทน ทสม. เขารวมประชุม
ครบทั้ง 75 จังหวัด
การเปดการประชุมสัมมนา กลาวรายงานโดย ดร.มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดีกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และประธานในการประชุมสัมมนาโดย นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พิธีเปดการสัมมนา และการมอบธง ทสม.ประจําจังหวัด 20 จังหวัด สมาชิกใหมที่เพิ่งเขารวม ป 2550
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4. ปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรทะเลสาบสงขลา
วัตถุประสงค
1) รวบรวมขอมูล ปรับปรุงในระบบฐานขอมูล พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ปรับปรุง
ระบบสื่อสาร อินเตอรเน็ต
2) ศึกษาขอมูลการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุสัตวน้ําทะเลสาบสงขลา
3) ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของพื้นที่ขอบเขตทะเลสาบสงขลา
ในปงบประมาณ 2550 ที่ผานมานี้ไดมีการปรับปรุง ชั้นขอมูลในฐานขอมูลทะเลสาบดังตอไปนี้ใหเปนขอมูลที่มี
ความทันสมัยขึ้น โดยมีการปรับปรุงชั้นขอมูลตางๆ ดังนี้

‐

ภาพถายดาวเทียม Spot 5 ป ค.ศ. 2007 ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

‐

จัดทําเสนขอบเขตชายฝงทะเลสาบสงขลา

‐

ขอมูล ประมาณน้ําฝน ป 2541 - 2548

‐

รายชื่อชนิดพันธุสัตวน้ํา (กลุมปลา) ที่พบในทะเลสาบสงขลา

‐

ชั้นขอมูลคุณภาพน้ํา ป 2547 - 2549

‐

ชั้นขอมูลพื้นที่ที่เคยไดรับการประกาศเปนพื้นที่คุมครอง, พื้นที่อนุรักษ ภายในทะเลสาบสงขลา

‐

ชั้นขอมูลพื้นที่โครงการวิจยั ฯตาง ๆ ของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

งานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ อื่น ๆ
1) ฐานขอมูลบุคลากรของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
• รวบรวมขอมูล ประวัติบุคคลของเจาหนาที่ทั้งหมด
• รวบรวมขอมูลการเดินทางไปราชการ และการฝกอบรม
2) ฐานขอมูลชนิดพันธุพืช บนเกาะกระ
3) ชุดขอมูลจุดกัดเซาะชายฝง บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช ถึง จังหวัดสงขลา
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4) ดูแลฐานขอมูลปะการัง และหญาทะเล ภายใตโครงการพัฒนา
ฐานขอมูลทรัพยากรทะเลและชายฝงของประเทศไทยบริการ
ผานเครือขายอินเตอรเน็ตของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง
5) จัดทําและดูแลเว็ปไซด http://www.smcrrc.go.th

5. ศึกษาและอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
สํารวจการแพรกระจายและพฤติกรรม ติดตาม เฝาระวังและอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
ทําการสํารวจแบบ Line transect โดยแตละ Line
หางกัน 1 กม. วิ่งแบบซิกเซ็ก จาก จุดที่ 1 ถึงจุดที1่ 8ในบริเวณ
เขต100 ตรกม. ที่จะเสนอใหประกาศเปนเขตอนุรักษและบริเวณ
ใกลเคียงรวมเปนระยะทาง 251 กม. ผลการสํารวจไมพบโลมาฯ
แตพบเรือที่ทําการประมง จํานวน 26 ลํา เครื่องมือประมงพบ
อวนลอย 1 หนวย อวนจม 1 หนวย อวนปลาบึก 5 หนวย
ทั้งหมดทําการประมงในเขต 100 ตรกม. ฯ
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ผลการสํารวจโดยการจอดเรือเฝาสังเกต ในบริเวณที่
เคยพบโลมา พบโลมาฯจํานวน 8 ตัว ที่พกิ ัดตําแหนง N 7 37.268
E100 15.083 และตําแหนง N 7 37.145 E 100 14.995 เปนเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งโลมาฯ แบงเปนกลุม ๆละ 2-3 ตัว วายน้ํา
บริเวณรอบเรือ หางจากเรือประมาณ 100-300 เมตร และที่นาเปน
หวงก็คือมีการวางอวนปลาบึก บริเวณที่พบโลมาฯ และโลมาฯ ก็
เขามาหากินใกลกับบริเวณที่วางอวนปลาบึก
การสํารวจเฝาระวังและอนุรกั ษโลมาอิรวดี ดําเนินการสํารวจโดยเรือเดือนละ 1 ครั้ง/ 10 วัน ดําเนินการ
โดยเจาหนาทีข่ องศูนยวจิ ัยฯ และศูนยอนุรกั ษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 3 สงขลา พบวาประชากรโลมาอิรวดี
ในทะเลสาบสงขลา มีประมาณ 17-20 ตัว และมีแหลงอาศัยกระจายอยูในพื้นที่สวนกลางของทะเลสาบสงขลา พื้นที่
ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร ดังภาพแสดงแหลงโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
สอบถามแหลงที่พบโลมาฯและ
รวมรับประทานอาหารกับ
ชาวประมง บนเรือ ศวทล. 261

โลมาอิรวดีที่พบแบงเปนกลุมๆละ
2-3 ตัว อวนปลาบึกที่วางใน
ทะเลสาบสงขลา
จากการศึกษาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา พบวาปญหาใหญคือการตายของโลมาจากการติดอวนปลาบึก
และอวนปลากระเบน ซึ่งในปงบประมาณ 2550 พบโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตายทั้งสิ้น จํานวน 12 ตัว โดยที่มี
หลักฐานชัดเจนวาติดอวนปลาบึกจํานวนถึง 7 ตัว สวนตัวอื่นไมสามารถระบุสาเหตุไดเนื่องจากเมื่อมีการพบซาก
โลมา ในขณะที่สภาพเนาเปอ ยมาก
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โครงการจัดทําแผนอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
เพื่อใหมกี ารรวมมืออนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ใหไดผลและยัง่ ยืน จึงไดมีโครงการจัดทําแผน
อนุรักษโลมาขึ้น โดยการจัดทําแผนดวยการมีสวนรวมทั้งภาคเอกชน ประชาชน แลภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ประชาชนผูมีสวนไดสว นเสียในพืน้ ที่
วิธีการดําเนินการ
การดําเนินการโดยจัดตัง้ คณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อเปนผูพิจารณาแผนหลัก ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะ
ประกอบดวยผูแทนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในอัตราสวนเทาๆ กัน คณะกรรมการฯ จะทําการจัดประชุมนํา
ประเด็นปญหาตางๆ ตามที่ไดมีการประชุมกันกับชาวบานแลว มาวิเคราะห สรุปผล และจัดทํารางแผนอนุรักษโลมา
ฯ ขึ้น จากนั้นจะมีการนํารางแผนอนุรักษฯ นี้ไปจัดประชุมภาคประชาชนผูมีสวนไดเสีย ใหพิจารณาความเหมาะสม
แกไขปรับปรุงแผนอนุรักษฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการหลักอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปและจัดทําแผนอนุรักษฉบับสมบูรณ
เพื่อนํามาประกาศใชตอไป
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

ผลการดําเนินการ
21 กุมภาพันธ 2550 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ เพื่อสรุปผลการดําเนิน ในป 2549 และ วาง
แผนการดําเนินงานโครงการฯ ประจําป 2550 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
กรกฎาคม 2550 จัดทําราง แผนอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา เพื่อนําแผนฉบับรางไปทําการประชุม
ในเวทีภาคประชาชน จํานวน ทั้งสิ้น 6 เวที รอบทะเลสาบสงขลา เพื่อใหภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสีย พิจารณารับราง หรือแกไขแผนฯ ตอไป
20 สิงหาคม 2550 จัดประชุมที่ เขตหามลาสัตวปาจังหวัดพัทลุง โดยมีผูเขารวมประชุมจากพื้นที่. อบต.ลําปา
และ อบต.พนางตุง
22 สิงหาคม 2550 จัดประชุมที่โรงเรียนหาดไขเตา โดยมีผูเขารวมประชุมจากพื้นที่ อบต.ฝาละมี และ อบต.
นาปะขอ
24 สิงหาคม 2550 จัดประชุมที่หองประชุม อบต.เกาะใหญ โดยมีผูเขารวมประชุมจากพื้นที่. อบต.เกาะใหญ
และ อบต.กระแสสินธุ
27 สิงหาคม 2550 จัดประชุมที่ศาลาวัดเอกเชิงแส โดยมีผูเขารวมประชุมจากพื้นที่. อบต.โรง และ เชิงแส
29 สิงหาคม 2550 จัดประชุมที่ศาลาวัดหัวปา โดยมีผูเขารวมประชุมจาก อบต.ตะเครียะ และ อบต.บานขาว

รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง
นายสมศักดิ์ ตะเภานอย
เปนประธาน ในการประชุม
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บรรยากาศการประชุม
ประสานงานกับ ปลัด อบต. ใน
การหารายชื่อผูเขารวมประชุม
และสถานที่จดั ประชม
ผลจากการประชุมไดมกี ารจัดทํามาตรการการอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาขึ้น และเพื่อใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ จึงไดรว มกันกําหนดพื้นที่อนุรักษโลมาอิรวดีขึ้น โดยพื้นฐานขอมูลจากการสํารวจ ซึ่งพบวา
โลมาจะอาศัยอยูสวนกลางทะเลหลวงเปนสวนใหญในพืน้ ที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร โดยไดทาํ การกําหนดแนว
และจุดที่ชดั เจน โดยศูนยวิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดจดั ทําทุนแนวเขตขึน้ เพื่อนําไปลงวางใหเห็นพืน้ ที่
บริเวณที่ชดั เจน งายตอการดูแลและชาวบานซึ่งไดพรอมใจกันเห็นชอบแนวเขตอนุรกั ษโลมานี้ และจะไดชว ยกัน
ดูแลอนุรักษโลมาใหไดผลตอไป
ผลการดําเนินงานไดทําการจัดวางทุน แนวเขตเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว พรอมกันนี้ไดจดั งานรณรงค
อนุรักษโลมาอิรวดีขึ้น โดยใชชื่อวา “อนุรกั ษโลมาอิรวดี ศักดิ์ศรีคูทะเลสาบสงขลา เฉลิมพระเกียรติ” โดยจัดขึน้ ที่
บริเวณหาดแสนสุข ลําปา อ. เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 เปนการประชาสัมพันพื้นที่แนวเขตอนุรกั ษ
โลมาอิรวดี และแผนมาตรการการอนุรักษโลมา ซึ่งกําลังดําเนินการสรุปผลจากการประชุมประชาชนตางๆ ทั้ง 6 เวที
จัดทําเปนแผนแมบทการอนุรักษขึ้นเพื่อเสนอจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง เพื่อประกาศใชตอไป
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งานวิจัย การศึกษาคุณภาพน้ําทั่วไป และปริมาณโลหะหนักที่สะสมในสัตวนา้ํ และตะกอนดินบริเวณพื้นที่
แหลงอาศัยโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทั่วไปและตะกอนดินในพื้นที่ศึกษา
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของคุณภาพน้ําทั่วไป
วิธีการศึกษา
กําหนดสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา สิ่งแวดลอมและสัตวน้ําในพื้นทีแ่ หลงอาศัยโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลา โดยกําหนดจํานวน 9 สถานี ดังรูป ดําเนินการเก็บตัวอยางปละ 2 ครั้ง ในแตละชวงฤดูมรสุม เพื่อศึกษาความ
แตกตางในแตละฤดูกาล
สถานี Latitude (N)
Longitude (E)
ตัวอยางที่เก็บ : น้ําและตะกอนดิน
1
7.66468
100.23327
 25 - 26 ธันวาคม 2550 เก็บตัวอยางครั้งที่ 1 (ฤดูฝน)
2
7.69521
100.22788
 11 - 15 พฤษภาคม 2550 เก็บตัวอยางครั้งที่ 2 (ฤดูแลง)
3
7.66145
100.20816
 23 – 25 มกราคม 2550 เก็บตัวอยางครั้งที่ 1 (ฤดูฝน)
4
7.63359
100.23398
 29 – 30 พฤษภาคม 2550 เก็บตัวอยางครั้งที่ 2 (ฤดูแลง)
5
7.66698
100.25519
6
7.69513
100.25528
7
7.63353
100.25510
8
7.63367
100.20808
9
7.69526
100.20825

Page
38

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานการเก็บตัวอยางน้ําและสัตวน้ํา
การดําเนินการ
1. ตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนาม ไดแก Depth Conductivity TDS Temp Transparency Salinity pH
2. เก็บน้ําดวยกระบอกเก็บน้าํ ที่ 2 ระดับความลึก คือ ใตระดับผิวน้ํา 0.5 เมตร (Surface) และเหนือผิวดิน 0.5
เมตร (Bottom)
3. ตัวอยางน้ํานํามาวิเคราะหในหองปฏิบัตกิ าร วิเคราะหหาปริมาณคลอโรฟลลเอ และสารอาหารในน้ําทะเล
(Nutrients) ไดแก ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย ฟอสเฟต และซิลิเกต
4. เก็บตัวอยางตะกอนดินดวย Ekman Grab วิเคราะหหาขนาดอนุภาคตะกอนดิน ปริมาณสารอินทรีย
ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย อนินทรียคารบอน
5. เก็บตัวอยางสัตวน้ํา ใหชาวประมง 6 ราย ออกเก็บตัวอยางในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยใชเครื่องมือประมง
ที่เหมาะสมกับ ฤดูกาล แยกชนิดของสัตวน้ําและชั่งน้ําหนักรวมของสัตวน้ําแตละชนิดที่ได สุมตัวอยางสัตวน้ําแต
ละชนิด (ใหมปี ริมาณมากพอ) เพื่อนํามาวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก ในหองปฏิบัตกิ ารตอไป
ผลการศึกษา
ตารางแสดง คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําทั่วไป (± คาแปรปรวนมาตรฐาน) และคาพิสัย ระหวางการเก็บตัวอยางใน 2
ชวงฤดูกาล ในบริเวณพื้นทีท่ ี่เสนอใหประกาศเปนพืน้ ทีอ่ นุรักษโลมาในทะเลสาบสงขลาตอนบน
พารามิเตอร
ความลึก (m)
ความโปรงแสง (cm)
อุณหภูมิ (๐C)
การนําไฟฟา (μS cm-1)
ความเค็ม
TDS (mg L-1)
DO (mg L-1)
SS (mg L-1)

ครั้งที่ 1 (6 มกราคม 2550) ครั้งที่ 2 (12 พฤษภาคม 2550)*
Mean ± SD

Range

Mean ± SD

2.6 ± 0.1 2.6 – 2.8 2.2 ± 0.1
32 ± 3
30 – 35
22 ± 3
27.3 ± 0.2 26.8 – 27.6 30.4 ± 0.3
649 ± 34 578 – 714 513 ± 165
0.3 ± 0.1 0.2 – 0.3 0.2 ± 0.1
422 ± 22 376 – 465 333 ± 105
8.5 ± 1.7 6.5 – 11.7 6.7 ± 1.3
32 ± 10
15 – 51
54 ± 13
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pH
Alkalinity (meq L-1)
NH4 (μM)
NO2 (μM)
NO3 (μM)
TN (μM)
PO4 (μM)
TP (μM)
SiO2 (μM)
Chlo a (mg m-3)
Chlo b (mg m-3)
Chlo c (mg m-3)

8.9 ± 0.3
0.36 ± 0.04
2.97 ± 0.89
0.63 ± 0.34
1.07 ± 0.81
238 ± 18
0.66 ± 0.47
1.06 ± 0.48
242 ± 41
9.3 ± 1.7
0.6 ± 0.9
7.5 ± 1.8

8.4 – 9.4
0.26 – 0.42
1.65 – 5.06
0.25 – 1.30
0.12 – 2.74
198 – 289
0.19 – 1.56
0.46 – 2.17
186 – 314
5.6 – 11.3
0 – 2.7
5.0 – 10.1

8.4 ± 0.3
0.49 ± 0.05
1.52 ± 0.74
0.36 ± 0.17
0.44 ± 0.32
248 ± 12
0.52 ± 0.25
1.77 ± 0.27
138 ± 5
9.3 ± 1.7
0.6 ± 0.9
7.5 ± 1.8

7.9 – 8.9
0.43 – 0.57
0.20 – 2.93
0.17 – 0.83
0.11 – 1.58
226 - 276
0.26 – 1.25
1.44 – 2.42
128 - 146
5.6 – 11.3
0 – 2.7
5.0 – 10.1

ตารางแสดงคุณภาพตะกอน (คาเฉลี่ย ± คาแปรปรวนมาตรฐาน) ในบริเวณพื้นที่ที่เสนอใหประกาศเปนพื้นที่
อนุรักษโลมาในทะเลสาบสงขลาตอนบน
พารามิเตอร
CaCO3 (%)
IC (%)
OM (%)
OC (%)
TC (%)
NH4 (mg N/kg)
NO2 (mg N/kg)
NO3 (mg N/kg)
TN (mg N/kg)
TP (mg P/kg)
Sand (%)
Silt (%)
Clay (%)

ครั้งที่ 1 (6 ม.ค. 50)

ครั้งที่ 2 (12 พ.ค. 50) *

0.70 ± 0.37
0.08 ± 0.04
1.88 ± 0.30
1.09 ± 0.17
1.18 ± 0.16
19.3 ± 12.7
0.022 ± 0.015
3.96 ± 0.76
23.3 ± 12.9
83 ± 17
1.2 ± 0.5
70.1 ± 4.3
28.6 ± 4.0

2.09 ± 0.65
0.25 ± 0.08
1.89 ± 0.40
1.10 ± 0.23
1.35 ± 0.26
26.6 ± 11.5
0.024 ± 0.030
0.23 ± 0.14
26.8 ± 11.5
190 ± 47
0.2 ± 0.1
70.3 ± 3.3
29.5 ± 3.4

* หมายเหตุ: ในการเก็บตัวอยางครั้งที่ 2 ซึ่งเปนตัวแทนฤดูแลง ปรากฏวาในป 2550 ฝนตกไมทิ้งชวง และมีพายุเขา
ทําใหหนาแลงปนี้ มีฝนตกคอนขางมาก ปริมาณน้ําจืดทีล่ งสูทะเลสาบสงขลาจึงมากกวาปปกติ
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สรุปผลและวิจารณผล
1. น้ําบริเวณทีท่ ําการศึกษามีสภาพเปนน้ําจืดมีคาความเค็มต่ําอยูในชวง 0.2 ถึง 2.3 อุณหภูมิของน้ํา
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมอิ ากาศ โดยฤดูแลงมีอุณหภูมสิ ูงกวาฤดูฝน
2. ปริมาณของคลอโรฟลลเปนตัวบงชีก้ ารเกิดยูโทรฟเคชั่น ซึ่งระดับคลอโรฟลลที่ทําการศึกษาสูงประมาณ
10 mg/m3 ทุกสถานี) เปนเหตุใหในชวงกลางวันมีคาออกซิเจนละลาย และคา pH สูง (สูงกวา 8 ทุกสถานี และบาง
สถานีสูงกวา 9) เนื่องจากเกิดการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช
3. สารอาหารในบริเวณศึกษาคอนขางสูงและเสี่ยงตอการเกิดยูโทรฟเคชั่น และถาหากมีการชะลางปริมาณ
สารอาหารที่จากแผนดินลงมาในแหลงน้ําอีก ก็เกิดสภาพยูโทรฟเคชั่นได
4. สภาพตะกอนดิน พบวาทั้งสองฤดูมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ เปนทรายแปงมีดนิ เหนียวปน (clayey silt)
ซึ่งเปนสภาพดินคอนขางจะละเอียด จึงมีความสามารถในการจับกับสารอาหารและสารอินทรียไดมากกวาดิน
ประเภทอื่น
5. คุณภาพน้ําและตะกอนดินโดยภาพรวมยังอยูในเกณฑดี แตมภี าวะคุกคามมากขึ้นเนื่องมาจากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุมน้ํา จึงควรจํากัดมีการบําบัดน้ําทิง้ ที่ปลอยสูทะเลสาบสงขลาตอนบน และตองระวังปริมาณ
ของสารอาหารที่ลงสูแหลงน้ํา เพราะทะเลสาบสงขลาตอนบนมีภาวะคอนขางเสี่ยงตอการเกิดยูโทรฟเคชั่น
คอนขางมาก ซึ่งเคยเกิดรุนแรงมากในป 2544 สอดคลองกับการศึกษาของนิคม ละอองศิริวงศ ซึ่งเปนเหตุใหสัตวน้ํา
ทั้งที่เลี้ยงในกระชังและในธรรมชาติตายเปนจํานวนมาก และยังพบอีกวาชวงหนารอนในทะเลหลวงน้ําคอนขางมีสี
เขียวเขมผิดไปจากน้ําในสวนอื่นๆ ของทะเลสาบอยางชัดเจน
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งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแพลงกตอน และคุณภาพน้ําบางประการในพืน้ ที่ที่จะเสนอใหเปนเขตอนุรกั ษ
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
พื้นที่ศึกษา : บริเวณพืน้ ที่แหลงอาศัยของโลมาอิรวดีใน
ทะเลสาบสงขลา (ภาพที่ 25) กําหนดสถานีเก็บตัวอยางในพื้นที่
แหลงอาศัยโลมา จํานวน 3 สถานี
St.1 พิกัด N 8 50.797 E 63 54.20
St.2 พิกัด N 8 47.423 E 63 60.24
St.3 พิกัด N 8 43.986 E 63 61.13

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงกตอน ในพืน้ ที่ที่จะเสนอใหเปนเขตอนุรักษโลมาอิรวดีใน
ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง)
2. เพื่อศึกษาการแพรกระจายของแพลงกตอน ในพืน้ ที่ที่จะเสนอใหเปนเขตอนุรักษโลมาอิรวดีใน
ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณของแพลงกตอน กับดัชนีคณ
ุ ภาพน้ําในพื้นที่ทจี่ ะเสนอใหเปน
เขตอนุรักษโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง)
วิธีการดําเนินงาน : กําหนดสถานีเก็บตัวอยางแพลงกตอนและคุณภาพน้ําในบริเวณพืน้ ที่แหลงอาศัย
โลมาอิรวดี จํานวน 3 สถานี เก็บตัวอยางแพลงกตอน ทุก ๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป (ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2549
สวนครั้งที่ 2,3 และ 4 เก็บในเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2550 ตามลําดับ) ใชถังตักน้ําใหไดปริมาตรน้ํา
ตัวอยาง 20 ลิตร นํามากรองผานถุงกรองขนาดชองตา 20 ไมครอน ดองตัวอยางดวยน้าํ ยา ฟอรมาลีนความเขมขน
4 เปอรเซ็นต นํามาวิเคราะหชนิดและปริมาณ ศึกษาคุณภาพน้ําในบริเวณที่เก็บตัวอยางโดยวัดคาอุณหภูมิของน้าํ
ความโปรงแสง ความเปนกรด เปนดาง ปริมาณออกซิเจนละลาย และความเค็ม
ผลการดําเนินงาน
พบแพลงกตอนพืช 3 ดิวิชัน ประกอบดวย Division Cyanophyta, Chlorophyta และ Chromophyta จํานวน
แพลงกตอนพืชมีทั้งหมด 39 สกุล 45 ชนิด พบวา Division Chlorophyta โดยเฉพาะแพลงกตอนพืชในสกุล Pediastrum
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ตัวอยางแพลงกตอนที่พบบอยในบริเวณแหลงอาศัยของโลมาอิรวดี (ภาพที่ 26 - 29)

ภาพที่ 26 Pediastrum simplex

ภาพที่ 27 Pediastrum duplex

ภาพที่ 28 Merismopedia sp.

ภาพที่ 29 Keratella tropica

จากการศึ กษาคุ ณ ภาพน้ําจากสถานีเ ก็บตัว อยางทั้ง 3 สถานี บริ เวณพื้ น ที่ แ หล งอาศั ยโลมาอิร วดีบริ เ วณ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง)ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2549 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2550
พบวาคาเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ํามีเทากับ 28.7 องศาเซลเซียส (คาพิสัยอยูระหวาง 26.3-29.2 องศาเซลเซียส) ซึ่งอุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยแตละสถานีแตกตางกันนอยมาก คาความโปรงแสงพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 35 เซนติเมตร (คาพิสัยอยู
ระหวาง 30-60 เซนติเมตร) คาเฉลี่ยออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 5.5 มิลลิกรัมตอลิตร (คาพิสัยอยูระหวาง 5.4-5.6
มิลลิกรัมตอลิตร) คาเฉลี่ยความเปนกรดเปนดางมีคาเทากับ 7.7 (คาพิสัยอยูระหวาง 6-8.8) สวนคาเฉลี่ยความเค็ม
พบวามีคาเทากับ 0 พีพีที ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่แหลงอาศัยโลมาอิรวดีนั้นอยูบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) ซึ่งอยูหางจากบริเวณปากทะเลสาบจึงไมไดรับอิทธิพลจากการรุกล้ําของน้ําทะเลในทํา
ใหน้ําบริเวณดังกลาวมีสภาพเปนน้ําจืด
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จากการศึกษาแพลงกตอน สัตวน้ําวัยออน และคุณภาพน้ําบางประการ ในพื้นที่ที่จะเสนอใหเปนเขตอนุรักษ
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) พบวากลุมสาหรายสีเขียว เปนแพลงกตอนพืชน้ําจืดกลุมเดนที่มี
องคประกอบชนิด ปริมาณสูงสุด และมีการแพรกระจายตลอดทั้งป รองลงมาไดแก แพลงกตอนพืชน้ําจืดในกลุม
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน สวนแพลงกตอนสัตวที่พบเปนกลุมเดนจัดเปนแพลงกตอนสัตวน้ําจืดในกลุมโรติเฟอร
ซึ่งจัดเปนแพลงกตอนสัตวที่ใชเปนอาหารของสัตวน้ําและสัตวน้ําวัยออน สําหรับการศึกษาคุณภาพน้ําบางประการใน
พื้นที่ดังกลาวพบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในประเทศไทย จากขอมูล
พื้นฐานทั้งหมดแสดงใหเห็นวาบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอใหเปนเขตอนุรักษโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเล
หลวง) ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสูง รวมทั้งคุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑปกติ มีความ
เหมาะสมตอการเปนแหลงอาศัยและเจริญเติบโตของสัตวน้ํา และเปนฐานขอมูลสําคัญที่ใชประกอบการพิจารณา
ประกาศเขตพื้นที่คุมครองอนุรักษโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาไดตอไป
งานวิจัยเรื่อง สัตวหนาดินในพืน้ ที่แหลงอาศัยโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินในพื้นทีแ่ หลงอาศัยโลมาอิรวดี ในทะเลสาบสงขลา
2) เพื่อศึกษาการแพรกระจายของสัตวหนาดินในพื้นทีแ่ หลงอาศัยโลมาอิรวดี ในทะเลสาบสงขลา
วิธีการดําเนินงาน
เก็บตัวอยางสัตวหนาดิน ทุกๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป (เก็บตัวอยางครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2549
สวนครั้งที่ 2, 3 และ4 เก็บในเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2550 ตามลําดับ) ใน 3 สถานี โดยใชเครื่องตักดิน
แบบ Ekman grab (พื้นที่ 0.04 ตารางเมตร) เก็บตัวอยางจํานวน 3 ซ้ําตอจุดเก็บตัวอยาง และนํามารอนผานตะแกรง
รอนดิน (Sieve) และเก็บรักษาตัวอยางไวในขวดเก็บตัวอยางซึ่งบรรจุฟอรมาลีน 10% จากนั้นนําตัวอยางสัตวหนาดิน
ทั้งหมด มาวิเคราะหชนิดและปริมาณทีห่ องปฏิบัตกิ ารภายในศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
การเก็บตัวอยางแตละครั้งใช GPS ในการคนหาจุดเก็บตัวอยางตามที่กําหนดไว
ผลการดําเนินงาน : จากการศึกษาสัตวหนาดินในพื้นที่ที่จะเสนอใหเปนเขตอนุรักษโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) พบวาสัตวหนาดินที่มีความชุกชุมมากที่สุด ไดแก ทาไนดาเซีย (397 ตัว/ตารางเมตร)
รองลงมาคือแอมฟพอด (256 ตัว/ตารางเมตร) โอลิโกขีด (196 ตัว/ตารางเมตร) หอยสองฝา (127/ตารางเมตร) และ
ไสเดือนทะเล (52 ตัว/ตารางเมตร) โดยเฉพาะไสเดือนทะเลนั้นพบวามีความหลากหลายขององคประกอบชนิดมาก
สุด การแพรกระจายของสัตวหนาดินในบริเวณที่ศึกษาพบวามีหลายกลุม กลุมที่พบทุกเดือนในระดับความถี่มาก
ที่สุด คือ ทาไนดาเซีย กลุมที่พบในระดับความถี่รองลงมาไดแก แอมฟพอด โอลิโกขีด หอยสองฝา ไสเดือนทะเล
หอยฝาเดียว และปู จากขอมูลพื้นฐานทั้งหมดแสดงใหเห็นวาบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอใหเปนเขตอนุรักษโลมาอิรวดีใน
ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินสูง มีความเหมาะสมตอการ
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โครงการปลูกปาชายเลนและปาพรุเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ
ดําเนินการโดย สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 3
สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 38
1. งานเพาะชํากลาไม
ดําเนินการเพาะชํากลาไมจํานวนทั้งสิ้น 120,000 กลา ดูแลบํารุงรักษาใหเปนกลาไมขนาดใหญเพื่อ
แจกประชาชนในการนําไปปลูกปาชายเลน ในปงบประมาณ 2551 ชนิดพันธุไมที่เพาะชําไดแก โกงกาง
ใบใหญ โกงกางใบเล็ก ฝาดดอกขาว ถั่วขาว แสม ตีนเปดทะเล โพทะเล ลําพู และตาตุม ทะเล
2. งานบํารุงรักษาปาชายเลน จํานวน 860 ไร
ดําเนินการซอมแซมแนวเขตปาชายเลนพื้นที่เปาหมาย ทําการปลูกซอมกลาไมที่ตาย ทําการแผวถาง
วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมปาที่ปลูก
3. จัดสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติ 800 เมตร และศาลานิทรรศการ 4 แหง
ดําเนินการจัดสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติ ความยาวระยะทาง 800 เมตร ทําการจัดสราง ณ ปาชาย
เลนบริเวณสวนประวัติศาสตรเปรม ติณสูลานนท อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา การดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จเรียบรอย
บัญชีรายชื่อเจาหนาที่รับผิดชอบงานเพาะชํากลาไม และงานบํารุงรักษาปาชายเลน ป พ.ศ. 2550
ลําดับที่
1

2
3

ชื่อ-ตําแหนง

จํานวนกลา
งานบํารุงรักษาปาชายเลน
ไม (กลา) แปลง/ปที่ปลูก
สถานที่
เนื้อที่/ไร
นายจํานง ฐานะพันธุ
40,000
1/2549
ต.คูเตา อ.หาดใหญ
130
จ.สงขลา
2/2549
ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง
120
จ.สงขลา
ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.
110
3/2549
พัทลุง
นายรณชิต นิลพันธุ
50,000
4/2549
ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 100
ตปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
150
5/2549
นายนิรัติ พุทธพงศ
30,000
6/2549
ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.
250
สงขลา
รวม
120,000
860
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เรือนเพาะชํากลาไม

แปลงปลูกปาตนโพทะเล

ตนโกงกาง

เสนทางศึกษาธรรมชาติ 800 เมตร
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