รายงานผลการดําเนินงาน ป 2549
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

30 กันยายน 2549

สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2549
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ปงบประมาณ 2549 ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดรับงบประมาณการ
ดําเนินงาน 2 กิจกรรมหลักคือ
แผนงบประมาณ 2 คุมครองและใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพ
ผลผลิตที่ 2 ขอมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพือ่ การบริหารจัดการและบริการประชาชน
ก. กิจกรรมสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1. โครงการสํารวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
แผนงบประมาณ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสว นรวม
ผลผลิตที่ 3 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ข. กิจกรรมพัฒนาลุมน้าํ ทะเลสาบสงขลา
1. โครงการศึกษาและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2. โครงการปลูกปาชายเลนและปาพรุเพื่อฟนฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา (ดําเนินการโดยสถานีพัฒนา
ปาชายเลนที่ 38)
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2549 โดยสรุปดังนี้
ก. กิจกรรมสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากร ฯ
1. โครงการสํารวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนลาง
1.1 โครงการศึกษา สํารวจและอนุรักษโลมาอาวขนอม

ทําการออกสํารวจโดยสัมภาษณชาวบานและชาวประมงชายฝง รวบรวมขอมูลเบื้องตน
และทําการออกสํารวจทางเรือเพื่อศึกษาสภาพของโลมาและพฤติกรรมความเปนอยู จากการสํารวจพื้นที่
ตั้งแต บานดอนสักถึงอําเภอสิชล พบวามีโลมาอาศัยอยู 2 ชนิด คือ โลมาหลังโหนกหรือโลมาเผือก
(Humpback dolphin, Sousa chinensis) พบอาศัยอยูกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 3 ฝูง ประมาณ 3-4 ตัว ตอฝูง

ตลอดแนวที่สํารวจ ซึ่งเขาใจวาทั้งหมดอาจเปนโลมาฝูงเดียวกัน ซึ่งในชวงขาดแคลนอาจแยกยายกันไป
หากิน ถาในฤดูใดบริเวณใดมีอาหารอุดมสมบูรณก็จะเขามารวมฝูงใหญ โลมาอีกชนิดหนึ่งที่พบคือ
โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcealla brevirostris) พบจํานวนนอยเพียงฝูงเดียวประมาณ 7 ตัว

นอกจากการสํารวจแลวยังไดรวมประชุมกับกลุมอนุรักษตาง ๆ เชน ชมรมธุรกิจการ
ทองเที่ยว กลุมอนุรักษทรัพยากร ภาคเอกชน องคกรทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมให
ขอมูลดานชีววิทยาและพฤติกรรมของโลมา รวมทั้งแนวทางการอนุรักษและการใชประโยชน ในการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางถูกตอง เพื่อใหเกิดรายไดกับทองถิ่นและยั่งยืน โดยไดมกี ารรวมประชุม
ปรึกษาหารือกัน 4 ครั้ง และทําการสํารวจทางเรือ 3 ครั้ง ระหวางวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2549 โดยไดรวม
สํารวจกับนักเรียนเยาวชนทองถิ่นอาวขนอม ศูนย ฯ ได ใหโอกาสเยาวชนรวมลงเรือสํารวจ โดยไดให
ความรูวิธีการสํารวจโลมาทางวิชาการในภาคบรรยาย และลงสํารวจจริงทางเรือ เพื่อปลูกฝงเยาวชนใหมี
สวนรมและใหเกิดแนวรวมในการอนุรักษใหกวางขวางยิง่ ขึ้น ในการรวมสํารวจมีนักเรียนและอาจารย
จากโรงเรียนขนอมพิทยา เขารวมศึกษาทั้งสิน้ จํานวน 75 คน อาจารย 10 คน โดยแบงเปนกลุม ๆ ละ 15
คน อาจารย 2 คน รวมลงเรือออกสํารวจโลมาอาวขนอม ในแตละเที่ยวสํารวจ ผลของการสํารวจพบ
โลมา 2 ชนิดคือ โลมาอิรวดีและโลมาหลังโหนก หรือโลมาเผือก ฝูงละ 2-5 ตัว
จากการประชุมกลุมตาง ๆ ไดมีความเห็นพองกันวาควรจัดทําแผนการอนุรักษและแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถรักษาโลมาทะเลขนอมไวไดและสามารถนํามาใชประโยชนให
ไดสูงสุด ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจะไดดําเนินการตอเนื่อง โดยในวันที่ 17-21 สิงหาคม
2549 ไดจัดงาน “อนุรักษโลมาทะเลขนอมนอมเกลาถวายในหลวง” ขึ้นโดยมีกจิ กรรมหลากหลายทั้งการ
ปลูกปาชายเลน ปลูกปาชายหาด เก็บขยะชายหาด เก็บขยะใตน้ํา และลงเรือสํารวจโลมาอาวขนอม

รวมทั้งรวมกันปลอยพันธุสัตวน้ําคืนสูทะเล นอกจากนัน้ ยังจัดการอบรมเยาวชนอนุรกั ษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง โดยนําเด็กนักเรียนในทองถิ่นมาเขาคายบริเวณอาวขนอม 3 วัน และเขารวมกิจกรรมให
ความรู ดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1.2 โครงการศึกษา สํารวจสถานภาพแหลงปะการัง และเตาทะเลหมูเกาะกระ
หมูเกาะกระประกอบดวยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ เรียกเกาะกระ เกาะกลาง และเกาะเล็ก
และมีกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกหินสูง สํารวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยการดําน้าํ และวาง
แนวการสํารวจ (Transect Line) สํารวจชนิดของปะการัง โดนเฉพาะชนิดเดน ๆ ที่พบและประเมินสภาพ
ปะการัง เพื่อเทียบอัตราสวนปะการังเปนและตาย พรอมทั้งถายรูปแนวปะการังประกอบ ผลการออก
สํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหมูเกาะกระดังนี้

1) การศึกษาสํารวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง พบวาบริเวณหมูเ กาะกระมีพนื้ ที่
ปะการังทั้งสิ้น 412 ไร (เกาะกระ 263 ไร, เกาะกลาง และเกาะเล็กรวมกัน 126 ไร และรอบหินสูง 23 ไร)
ผลการสํารวจดังนี้
- เกาะกระ มีเนือ้ ที่ 390,106 ตร.ม. พบแนวปะการังอยูโดยรอบเกาะ พืน
้ ที่แนวปะการัง
ทั้งหมด 263 ไร ปะการังโดยรวมอยูในสภาพสมบูรณ (LC:DC = 2:1) LC = ปะการังมีชีวิต (Life Coral)
DC = ปะการังตาย (Dead Coral)

แนวเขตพื้นที่สํารวจ

เกาะกระ

เกาะเล็ก

ปะการังมีชีวิต
ปะการังตาย
เกาะกลาง

- เกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก เกาะขนาดเล็กอยูใ กลกนั พื้นที่แนวปะการังรวม 126
ไร ปะการังสวนใหญอยูในสภาพสมบูรณเชนเดียวกับเกาะกระ
- หินสูง เปนกองหินอยูด านใตของเกาะกระ มีกอนหินโผลพนผิวน้ําเล็กนอย สํารวจ
แนวปะการังรอบ ๆ หินสูง พบแนวปะการังพื้นที่ 23 ไร อยูในสภาพเสื่อมโทรมมาก (LC:DC = 1:3)

สรุปพื้นที่หมูเกาะกระมีแนวปะการังที่สวยงามมากแหงหนึ่ง และยังพบปะการังบาง
ชนิดที่ไมเคยมีรายงานพบในอาวไทย ก็ยงั พบที่หมูเกาะกระ เชน ปะการังเขากวางชนิด ปะการัง
แปรงลางขวด ชนิด Acropora longicyathus, Acropora nana, Acropora copiosa และ Acropora
exquistaทั้ง 4 ชนิดเคยมีรายงานพบเฉพาะทางฝงทะเลอันดามัน เนื่องจากชอบอยูในสภาพทะเลที่มี
คุณภาพดี น้ําใสสะอาด จึงนับเปนเรื่องดีอยางยิ่งที่สามารถพบปะการังชนิดเหลานี้ ที่หมูเ กาะกระ
โดยทั่วไปสถานภาพทรัพยากรปะการัง อยูในสภาพสมบูรณเปนสวนใหญ ยกเวนบริเวณดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะ ปะการังจะคอนขางเสื่อมโทรม เนื่องจากเปนบริเวณที่ชาวประมงจะใชเปนที่
จอดเรือหลบลม หรือจอดขณะรอทําการประมง และโดยทัว่ ไปชาวประมงจะทิ้งสมอเรือลงบนแนว
ปะการังทําใหปะการังเสียหาย และในขณะที่ทําการซอมอวนก็ดี จะทิ้งเศษอวนลงทะเล ทําใหมีปญหา
ขยะในแนวปะการัง
นอกจากนั้นยังพบวามีการทําการประมงอวนลอมและอวนลอยในบริเวณแนว
ปะการัง ซึ่งจะพบเห็นผืนอวนที่ขาดและติดอยูบนแนวปะการัง จํานวนมาก และในบางครั้งยังพบสัตว
ทะเลที่เขาไปติดที่เศษอวนและเสียชีวิตอีกดวย
2) ทรัพยากรเตาทะเล พบวาบนเกาะกระมีหาดทรายขาว ดานทิศใตของเกาะกระความ
ยาว 138 เมตร ประกอบดวยซากปะการังละเอียดสีขาวสวยงาม เปนหาดแหงเดียวที่เปนแหลงวางไขเตา
ทะเลที่สําคัญแหงหนึ่ง จากรายงานของ Polunin 1974 สํารวจเกาะกระเมื่อ 23 มิถุนายน 2517 รายงานพบ

รองรอยมีเตาทะเลชนิดเตาตนุ ขึ้นวางไขกวา 100 รัง จากการสํารวจในชวง เดือนเมษายน 2549 ถึงเดือน
กันยายน 2549 พบเตาทะเลชนิดเตาตนุขึ้นวางไขดังรายละเอียด คือ

วันที่ปฏิบัติงาน

จํานวนไขเตาที่พบ

ไขเตาที่ถูกขโมย

รวม

หมายเหตุ

24 เม.ย.-3 พ.ค. 49
21 – 30 พ.ค. 49
11 – 20 มิ.ย. 49
26 – 30 มิ.ย. 49
2 – 5 ก.ค. 49
6 – 10 ก.ค. 49
11 – 15 ก.ค. 49
16 - 20 ก.ค. 49
21 – 25 ก.ค. 49
26 – 30 ก.ค. 49

1 รัง/100 ฟอง
3 รัง/300 ฟอง
3 รัง/303 ฟอง
1 รัง/91 ฟอง
4 รัง/412ฟอง
2 รัง/220 ฟอง
1 รัง/127 ฟอง
2 รัง/166 ฟอง

1 รัง
15 รัง
12 รัง
2
-

2
18
15
1
4
4
1
2

26 กค. 49
1 – 5 ส.ค. 49
6 – 10 ส.ค.49

1 รัง/ 100 ฟอง
1 รัง/ 127

-

1
1

1 รัง/108 ฟอง

-

1

นํามาเพาะฟกที่ ศวทล.
ฝงกลบหลุมไขและกลบรอยเตา
นํามาเพาะฟกที่ศวทล. และชุมพร
นํามาเพาะฟกที่ ศวทล.
เพาะฟกที่ ศวทล.
อาจจะคลื่นลมจัด ไมมีเตาวางไข
อาจจะคลื่นลมจัด ไมมีเตาวางไข
ขึ้น 3 ตัวไข 2ตัว (กลบรังและรอย)
ฟกไปแลว 1 รัง ประมาณ 50 ฟอง
ไข 2 ตัว 166 ฟอง ไมไข 2 ตัว
ฟกที่ศูนยวิจัยฯ ตอนกลาง
เปนไขเตาวางไวแลวประมาณ 40 วัน
คลื่นลมแรง ไมพบเตา
พบลูกเตาตนุเกิด 1 รัง 120 ตัว ไขเสีย 7
ฟอง ปลอยลงทะเลทั้งหมด
ไขเตากระ 1 รัง 108 ฟอง ฟกที่ ศูนย

วันที่ปฏิบัติงาน

จํานวนไขเตาที่พบ

ไขเตาที่ถูกขโมย

รวม

14 - 30 ส.ค. 49

4 รัง/450ฟอง

-

4

21 – 25 ส.ค. 49
26 – 30 ส.ค. 49
16 – 30 ก.ย. 49

1รัง/100 ฟอง
1 รัง/ 90 ฟอง

-

1
1

รวม

26รัง/ 2,694 ฟอง

30

56

หมายเหตุ
วิจัยฯ ตอนลาง
ปลอยฟกเองตามธรรมชาติ
-ลูกเตาตนุเกิดเปนตัวรวม 72 ตัว ตาย 1
ตัว ปลอยลงทะเล 71 ตัว
ปลอยฟกธรรมชาติ
แมเตาขึ้นชายหาด 1 ตัว ไมวางไข
พบลูกเตาฟก 9 ตัว ไขเสีย 81 ฟอง
ปลอยลงทะเล

สรุปการสํารวจตั้งแตเดือน เมษายน 2549 ถึงเดือนกันยายน 2549 มีเตาทะเลขึ้นวางไข
จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 56 รัง ถูกชาวประมงขโมยเก็บไป 30 รัง และไดรบั การดูแลเพาะฟกจํานวน 26 รัง
2,694 ฟอง สวนใหญจะทําการดูแลปลอยใหเพาะฟกในหาดธรรมชาติบนเกาะ สวนทีน่ ํามาเพาะฟกที่
ศูนยวิจัย ฯ จํานวน 12 รัง 1,206 ฟอง ลูกเตาทะเลที่เพาะฟกไดจะเลีย้ งไวประมาณ 1 ป เพื่อทําการปลอย
กลับสูทะเลในโอกาสตาง ๆ
ในระยะแรกไขเตาทะเลที่เกาะกระสวนใหญจะถูกเก็บกิน โดยชาวประมงที่จอดเรือ
และขึ้นมาหาไขเตา ดังที่พบในการสํารวจทุกครั้งจะเห็นชาวประมงขึ้นสํารวจหาดและมีรองรอยการขุด
ไขเตาไป จํานวนมาก ปกติเตาทะเลชนิดเตาตนุจะขึน้ วางไขตลอดป แตจะมีชว งชุกชุมในราวเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ดังนั้นเพื่อปองกันการลักลอบเก็บไขเตา จึงไดวางแผนรวมกับศูนยอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 3 สงขลา สลับกันเฝาเตาทะเลที่เกาะกระ จึงสามารถรวบรวมไขเตา
ทะเลมาทําการเพาะฟกได และกันชาวประมงไมไหขึ้นมาขโมยไขเตา อยางไรก็ตามในชวงที่สลับเวร จะ
มีชองวางประมาณ 2-3 วัน ก็ยังพบวามีการขโมยไขเตาอยู จึงตองใหขอมูลกับชาวประมงและขอความ
รวมมือในการอนุรักษเตาทะเลที่เกาะกระ และโครงการในอนาคตจะทําการเฝาตรวจตราเขมงวด ในชวง
การวางไขเตาทะเลชุกชุม คือในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน สวนในชวงอื่นจะเดินทางไปจรวจตรา
เปนระยะ ซึ่งการดําเนินงานไดผลในระดับหนึ่ง โดยหลังจากที่เจาหนาที่ไปเฝาประจํา การขโมยเก็บ
ไขเตาทะเลจะนอยลง เนื่องจากชาวประมงเองก็ทราบดีวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย และตลอดเวลาที่
เจาหนาที่มาสํารวจเกาะกระ จะใหขอมูลและขอความรวมมือชาวประมงในการอนุรกั ษเตาทะเลเกาะกระ
ดวย นอกจากนั้นยังไดใหความรูเรื่องการชวยอนุรกั ษแนวปะการัง เพือ่ คงความสมบูรณของทรัพยากร
ทางทะเลอีกดวย
เพื่อศึกษาขอมูลดานประชากร การเดินทางยายถิ่นและแหลงอาศัยของเตาทะเลที่ขึ้น
วางไขที่เกาะกระ จึงไดทําการศึกษาติดตามการเดินทางโดยใช เครื่องสงสัญญาณดาวเทียม (PTT) ติดที่

ตัวแมเตา 1 ตัว และติดตามผล พบวาเตาทะเลที่ขึ้นวางไขที่เกาะกระสวนหนึ่ง หลังจากวางไขเสร็จแลว
จะเดินทางสูแหลงอาศัยและแหลงอาหารบริเวณเกาะปูกวก ประเทศเวียดนาม เปนอีกขอมูลหนึ่งที่ยนื ยัน
วาเตาทะเลที่วางไขในประเทศไทยมีแหลงอาศัยอยูในพืน้ ที่ตาง ๆ ในประเทศตาง ๆ ดังนั้นจึงเปนการ
สมควรอยางยิง่ ที่ตองมีการกําหนดแนวทางการอนุรักษรว มกันในระหวางประเทศภูมิภาค

แหลงอาศัย

แหลงวางไขเกาะกระ

ภาพแสดงเสนทางการเดินทางของเตาตนุที่วางไขที่เกาะกระ จุดแสดงตําแหนงที่รับสัญญาณจาก
ดาวเทียมในขณะที่แมเตาเดินทาง

1.3. โครงการศึกษา สํารวจสถานภาพแหลงหญาทะเลอาวไทยตอนลาง
สํารวจแหลงหญาทะเลแนวชายฝงอาวไทยตอนลาง ผลการสํารวจพื้นทีพ่ บแหลงหญา
ทะเลทั้งหมด 2,714.40 ไร สภาพแหลงหญาทะเลทั่วไปคอนขางสมบูรณ ดังรายละเอียด
- พื้นที่แหลงหญาทะเลที่เกาะทาไรครอบคลุม ประมาณ 500 ไร ซึ่งพื้นที่หญาทะเลเพิ่ม
จากการสํารวจเมื่อป 2546 ซึ่งพบเพียง 13.75 ไร สภาพแหลงหญาทะเลคอนขางสมบูรณ เปอรเซ็น
ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 70% พบหญาทะเล ชนิดหญาทะเลที่พบ 4 ชนิด คือ หญาคาทะเล (Enhalus

acroroides), หญาชะเงาเตา (Thalassia hemprichii), หญากุยชายทะเล (Halodule unineris) และ หญาชะ
เงาหรืออัมพัน (Halophila ovalis)

- พื้นที่แหลงหญาทะเลจังหวัดปตตานี พบที่ปากคลองยามู พื้นที่ 937.5 ไร อาวปตตานี
1,712.5 ไร และที่หนาหาดชลาลัยพื้นที่ 13.13 ไร เปนแหลงหญาทะเลที่สมบูรณ โดยเฉพาะในอาว
ปตตานี พบหญาทะเล 3 สกุล 4 ชนิด ไดแก หญากุยชายทะเล (Halodule unineris), หญาตะกานน้าํ เค็ม
(Ruppia maritime), หญาชะเงาหรืออัมพัน (Halophila ovalis) และหญาเงาใบพาย (Halophila beccarii)
- แหลงหญาทะเลจังหวัดนราธิวาส พบที่อาวมะนาวพืน้ ที่ 3.75 ไร และที่คลองตากใบ
20.63 ไร สวนใหญจะอยูในคลองจึงมีสภาพไมคอยสมบูรณ เพราะเปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
1.4. โครงการศึกษา สํารวจสถานภาพแหลงปะการังเกาะโลซิน

เกาะโลซินเปนเกาะขนาดเล็ก ไมมีพื้นที่ปา เขา ลักษณะเปนกองหิน มีแนวปะการังรอบ
ๆ เกาะ พื้นที่ประมาณ 493.75 ไร ปะการังอยูในสภาพสมบูรณเนื่องจากอยูหางไกลแผนดิน การเดินทาง
ไปถึงยากลําบาก ผูคนเขาไปใชประโยชนนอย ปญหาของแนวปะการังที่นี่จึงเกิดจากปจจัยธรรมชาติเปน
สวนใหญ โดยเฉพาะการระบาดของปลาดาวมงกุฎหนาม ซึ่งเปนตัวที่กนิ ปะการังโดยตรง ในการสํารวจ
เบื้องตนพบปลาดาวหนามรอยกวาตัวในแนวปะการัง และพบรองรอยของปะการังทีถ่ ูกปลาดาวหนาม
กิน ซึ่งตองการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน เพื่อแนวทางการจัดการตอไป

สรุปผลการสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ดังนี้
พื้นที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- เกาะกระ
- เกาะทาไร
- อาวขนอม
สงขลา
- เกาะหนู เกาะแมว
- ทะเลสาบสงขลา
ปตตานี
- ปากคลองยามู
- อาวปตตานี
- หาดชลาลัย
นราธิวาส
- เกาะโลซิน
- อาวมะนาว
- คลองตากใบ
รวม

ปะการัง

หญาทะเล

สํารวจโลมา

412 ไร
-

500 ไร
-

50,000 ไร

25.98 ไร
-

พบนอยมาก

68,750 ไร

-

937.5 ไร
1,712.5 ไร
13.13 ไร

-

493.75 ไร
931.73 ไร

3.75 ไร
20.63 ไร
3,187.51 ไร

118,750 ไร

1.5 โครงการรวบรวม ศึกษาตัวอยางสัตวทะเลหายากที่เกยตื้น
สัตวทะเลขนาดใหญ เชนกลุม โลมา ปลาวาฬ และเตาทะเล เมื่อเจ็บปวยหรือเสียชีวิต จะ
ลอยตามคลื่นมาเกยตืน้ ตามหาดตาง ๆ ซึ่งศูนย ฯ จะไดรบั รายงานจากชาวประมงหรือชาวบานตาม
ชายหาด เจาหนาที่จะทําการเก็บรวบรวม ตัวอยางเพื่อศึกษา วิเคราะหหาสาเหตุการตาย และเก็บตัวอยาง
โครงกระดูกเพื่อศึกษาสะรีระในรายละเอียด ตอไป รายงานการพบสัตวทะเลหายากตายเกยตื้น ชายฝง
อาวไทยตอนลาง ดังนี้
ที่

วันที่

ชนิด

สถานที่พบ

ความยาว

เพศ

หมายเหตุ

1

31 ม.ค. 49

โลมาหลังโหนก
(Sousa chinensis)

หาดชลาทัศน อ. 2.27 ม.
เมือง จ.สงขลา

เมีย

สภาพเนาไมสามารถผา
พิสูจน

2

9 เม.ย. 49

โลมาอิรวดี (Ocaella
brevirostris)

หัวแหลมคลอง
บานกลาง

-

-

รับแจงจากนายสิทธิ ขุน
เสียง ผูขับเรือทองเที่ยว ผู
พบ ซากเนาเปอยทิ้งไป

3

14 ก.พ. 49

โลมาหลังโหนก
(Sousa chinensis)

หาดทองเนียน อ. ขนอม จ.นคร ฯ

-

ผูพบ นส.นิภาพร นวลกุล
ซากเนาเปอย มาสามารถผา

ที่

วันที่

ชนิด

สถานที่พบ

ความยาว

เพศ

หมายเหตุ
พิสูจน ชาวบานรวมฝงไว
แตไปขุดไมพบ สูญหาย

4

2 ม.ค. 49

โลมาหลังโหนก
(Sousa chinensis)

บานบอกรอง อ.
สิงหนคร จ.
สงขลา

2.30 ม.

เมีย

สภาพเนาเปอย ฝงซากรอ
การเก็บกระดูก

5

9 ส.ค. 49

โลมาอิรวดี (Ocaella
brevirostris)

ปากคลองระ
โนด จ.สงขลา

2.23 ม.

เมีย

ผูพบนายสงัด รามวงค
สภาพเนาเปอยไมสามารถผา
พิสูจนได ฝงไวรอเก็บซาก

โลมาหลังโหนกม โลมาเผือก (Sousa chinensis)

โลมาอิรวดี (Ocaella brevirostris)

โครงการ
พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา

ข. โครงการพัฒนาลุมน้าํ ทะเลสาบสงขลา
1. โครงการศึกษาและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ผูดําเนินการ ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
แบงออกเปนโครงการยอย ดังนี้
1.1 โครงการตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม แบงออกเปนกิจกรรม
ยอยตาง ๆ ดังนี้
1) ศึกษาและประเมินสภาวะสัตวน้ําจากเครื่องมือประมง
ทําการเก็บตัวอยางสัตวน้ําจากเครื่องมือประมงไซนั่ง โพงพาง อวนลอม และเครื่องมืออื่น
ๆ รวมทั้งสัตวน้ําที่ทาขึ้นสัตวน้ํารอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เลือกสถานีตาง ๆ เพื่อเปน
ตัวแทนของพืน้ ที่ในทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาตั้งแต เดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 สรุปดังนี้
ทะเลนอย

St 11

St 15

ทะเลหลวง
St 10

St 12

อ.กระแสสินธุ

St 13

St 9

อ.สทิงพระ

St 14

อ.เขาชัยสน
อ.บางแกว

St 8
St 7

อ.ปากพะยูน
St 6

อ.ปาบอน

St 5
อ.ควนเนียง

St 4

St 2

อ.สิงหนคร

St 3

St 1

- ไซนั่ง
องคประกอบสัตวน้ําสวนใหญเปนปลารอยละ 56.66 กุงรอยละ 37.41 กั้งรอยละ 5.22 ปูรอยละ
0.66 อัตราการจับลดลงจากป 2548 คือ จาก 4.72 กก./วัน เปน 2.02 กก./วัน
- โพงพาง
องคประกอบสัตวน้ําสวนใหญเปนปลารอยละ 69.62 กุงรอยละ 25.45 กั้งรอยละ 3.27 ปูรอยละ
0.55 อัตราการจับลดลงจากป 2548 คือ 16.74 กก./วัน เปน 7.32 กก./วัน

- อวนลอม
กําหนดจุดเก็บตัวอยาง 15 สถานี พบวาพืน้ ที่ทะเลสาบสงขลาตอนนอก มีปริมาณผลผลิตสัตว
น้ําเฉลี่ย 22.09 กก./ไร เปนปลาเศรษฐกิจ รอยละ 70.5 กลุมปลาอื่น ๆ รอยละ 24.13 กลุมกุงรอยละ 5.24
ทะเลสาบตอนกลางผลผลิตสัตวน้ําเฉลี่ย 30.21 กก./ไร เปนปลาเศรษฐกิจรอยละ 64.09 ปลาอื่น ๆ รอยละ
34.18 กลุมกุงรอยละ 1.72 ทะเลสาบสงขลาตอนบน ผลผลิตสัตวน้ําเฉลี่ย 23.24 กก./ไร ประกอบดวย
กลุมปลาเศรษฐกิจรอยละ 55.65 กลุมปลาอื่นๆ รอยละ 44.19 กลุมกุงรอยละ 0.16
- สัตวนา้ํ จากทาขึ้นสัตวน้ํา
สํารวจ 2 เดือนตอครั้ง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 – กันยายน 2549 กําหนดจุดสํารวจ 15
สถานี อําเภอควนเนียง, อําเภอสทิงพระ, อําเภอเขาชัยสน, อําเภอระโนด, อําเภอกระแสสินธุ, อําเภอปาก
พะยูน, อําเภอควนขนุน และอําเภอเมือง โดยการสํารวจจากเรือประมงที่มาขึ้นที่ทาตาง ๆ ผลการสํารวจ
พบวา ชนิดสัตวน้ําที่พบมากที่สุด ไดแก ปลากดหัวแข็ง รอยละ 23.96 กุงตะกาด รอยละ 12.47 ปลากด
หัวออน รอยละ 10.37
2) ศึกษาชนิดการแพรกระจายของพืชน้ําในทะเลสาบสงขลา
ทําการสํารวจพื้นที่ในทะเลสาบสงขลา ใชอุปกรณ GPS กําหนดแนวพื้นที่การ
แพรกระจาย กําหนดจุดเก็บตัวอยางพืชน้ําเพื่อจําแนกชนิด และศึกษารายละเอียดของแตละชนิด เพือ่ เปน
ขอมูลเบื้องตนในการวางแนวทางการจัดการตอไป ผลการศึกษาเบื้องตน ดังนี้
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก กําหนดจุดสํารวจ 15 สถานี
พบสาหรายทั้งสิ้นจํานวน 12 ชนิดที่พบมากที่สุดคือ สาหรายไสไก (Enteromorpha sp.)
แพรกระจายเกือบทุกสถานี (12 สถานี)
ชนิดที่พบรองลงมาคือ สาหรายผมนาง (Gracilaria sp.) แพรกระจาย 7 สถานี
ชนิดที่พบนอยคือ Polysiphonia sp. พบแพรกระจาย 6 สถานี
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง กําหนดจุดสํารวจ 21 สถานี
พบสาหรายทั้งสิ้นจํานวน 6 ชนิด ที่พบมากที่สุดยังเปนสาหรายไสไก (Enteromorpha sp.)
แพรกระจายเกือบทุกสถานี (16 สถานี)
ชนิดที่พบรองลงมาคือ สาหรายหางกระรอก (Hydrilla sp.) และสาหรายไฟ (Najas sp.)
แพรกระจาย 7 สถานี
ทะเลสาบสงขลาตอนบน กําหนดจุดสํารวจ 12 สถานี
พบสาหรายจํานวน 6 ชนิด ทีพ่ บมากคือ สาหรายไสไก (Enteromorpha sp.) แพรกระจาย 7
สถานี
ชนิดที่พบรองลงมา สาหรายหางกระรอก (Hydrilla sp.) และ ดีปลีน้ํา (Potamogeton sp.)
แพรกระจาย 5 สถานี

ภาพแสดงพื้นที่สํารวจและเก็บตัวอยางสาหราย และภาพขวาแสดงพื้นที่แพรกระจายของสาหราย

ทะเลนอย กําหนดจุดสํารวจ 7 สถานี
พบทั้งสิ้นจํานวน 5 ชนิด ที่พบมี 4 ชนิด แพรกระจายเกือบทุกสถานี ไดแก สาหรายพุงชะโด
(Ceratophylum sp.) สาหรายเสนดาย (Najas sp.) สาหรายหางกระรอก Hydrilla sp. และสาหรายขาว
เหนียว( Utricularia sp.)

ตารางแสดงชนิดของสาหรายที่พบในพื้นที่ตาง ๆ ในทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ทะเลสาบสงขลาตอนบน
ทะเลนอย
1.Najas sp. สาหรายเสนดาย 1.Nitella spp. สาหรายไฟ 1.Hydrilla verticillata
1.Rhizoclonium
สาหรายหางกระรอก
2.Najas marina สาหรายหนาม 2.Hydrilla verticillata
2.Cladophora
3.Bryopsis
2.Ceratophyllum sp.
3.Hydrilla verticillata สาหราย สาหรายหางกระรอก
4.Polysiphonia
3.Najas sp. สาหรายเสนดาย สาหรายพุงชะโด
หางกระรอก
5.Najas sp. สาหรายเสนดาย 4.Ceratophyllum สาหรายพุง 4.Najas marinaสาหราย 3.Najas sp. สาหราย
6.Gracilaria สาหรายผมนาง ชะโด
เสนดาย
หนาม
7.Acetabularia
5.Enteromorpha สาหรายไส 5.Ceratophyllum สาหราย 4.Utricularia sp. สาหราย
8.Enteromorpha สาหรายไสไก ไก
ขาวเหนียว
พุงชะโด
9. Najas marina สาหรายหนาม 6.Najas marina สาหรายหนาม 6.Enteromorpha สาหรายไส 5.Myriophyllum sp
10.Ceratophyllum สาหรายพุง
สาหรายฉัตร
ไก
ชะโด
12.Hydrilla verticillata
สาหรายหางกระรอก

พื้นที่ที่พบมีปญ
 หามากที่สุดคือบริเวณตั้งแต ตําบลบางเขียดขึ้นไปจนถึงตําบลคูขุด พบ
สาหราย 2 ชนิดหลัก คือ สาหรายหนาม (Najas marina Del) และสาหรายเสนดาย (Najas graminea
Del.) ครอบคลุมพื้นที่ 41.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,169 ไร พื้นที่มากถึง 4.02% ของพื้นที่ทะเลสาบ
ปญหาการระบาดอยางรวดเร็ว จนเรือแทบไมสามารถเขาออกได แมแตปลาหลายชนิดก็ตายเพราะไมมี
พื้นที่น้ําใหอยู และกําลังจะเปนที่แหงในอนาคตอันใกล ปจจุบันยังไมสามารถหาวิธีกําจัดได เนื่องจากมี
ปริมาณพื้นที่กวางใหญมาก ในบริเวณทะเลนอยก็เชนเดียวกัน พบวามีทงั้ สาหรายและพืชน้ําขึ้น
แพรกระจายจํานวนมาก และมีแนวโนมรุกลามอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบนั พื้นที่กวาครึง่ ทะเลนอยได
กลายเปนพืน้ ที่พรุไปแลว
3) ศึกษาชนิดการแพรกระจายของแพลงกตอนและสัตวน้ําวัยออนในทะเลสาบสงขลา
ในการศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนสัตวในทะเลสาบ
สงขลา โดยทําเก็บตัวอยางรวม 15 สถานีคือ สถานีที่ 1 คลองพะวง สถานีที่ 2 แหลมโพธิ์ สถานีที่ 3 บาง
โหนด สถานีที่ 4 ปากบาง สถานีที่ 5 ปากรอบานใต สถานีที่ 6 สะพานชะแล สถานีที่ 7 เกาะหมาก สถานี
ที่ 8 ต.ฝาละมี สถานีที่ 9 ต.จองถนน สถานีที่ 10 ต.ลําปา สถานีที่ 11 คลองนางเรียม สถานีที่ 12 อ.
กระแสสินธุ สถานีที่ 13 วัดบอทอ ต.เกาะใหญ สถานีที่ 14 ต.ทาหิน สถานีที่ 15 ปากคลองระโนด ไดทํา
การเก็บตัวอยางไปแลว 4 ครั้ง คือในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม 2549 โดย
ใชถุงลากแพลงกตอนสัตวทมี่ ีขนาดชองตา 300 ไมโครเมตร ทําการลากในแนวเฉียง (Oblique tow) นํา
ตัวอยางแพลงกตอนที่ไดใสลงในขวดเก็บตัวอยาง และดองตัวอยางดวยน้ํายาฟอรมาลิน 4 เปอรเซ็นต

จากนั้นนําตัวอยางแพลงกตอนสัตวทั้งหมดมาวิเคราะหชนิดและปริมาณดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย
สูง และทําการวิเคราะหขอมูลของแพลงกตอนสัตวโดยนําขอมูลปริมาณแพลงกตอนสัตวมาหาคาเฉลี่ย
ในแตละไฟลัม่ ของแตละสถานีทั้ง 15 สถานีมาศึกษาแนวโนมการเปลีย่ นแปลงของปริมาณแพลงกตอน
สัตวเฉลี่ยในรอบป
จากการศึกษาจากสถานีเก็บตัวอยางทั้ง 15 สถานี พบแพลงกตอนสัตว 6 ไฟลัม โดย
แพลงกตอนสัตวในทะเลสาบสงขลา พบทั้งหมด 8 สกุล 18 ชนิด ประกอบดวย Phylum Rotifera มีมาก
ที่สุด 5 สกุล 17 ชนิด รองลงมาคือ Phylum Arthropoda 3 สกุล 4 ชนิด และที่ไมสามารถจําแนกชนิด 6
กลุม Phylum Protozoa 1 สกุล 1 ชนิด Phylum Chordata พบลูกปลาวัยออน (Fish larvae) 2 Family คือ
Family Engraulidae และ Family Hemirhamphidae Phylum Nematoda พบหนอนตัวกลม (Nematode)
Phylum Annelida พบ Polychaete larvae และ Phylum Mollusca พบตัวออนของหอยสองฝา (Bivalve
larvae) แพลงกตอนสัตวกลุมที่มีปริมาณมากที่สุดในทะเลสาบสงขลา คือ Phylum Arthropoda โดยมี
ปริมาณเฉลี่ย 50 ตัวตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ 68.4 ของแพลงกตอนสัตวทั้งหมด รองลงมาคือ Phylum
Rotifera มีปริมาณเฉลี่ย 18 ตัวตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ 24.6 Phylum Chordata มีปริมาณเฉลี่ย 2 ตัว
ตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ 2.7 Phylum Protozoa มีปริมาณเฉลี่ย 1 ตัวตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ 1.3
Phylum Nematoda มีปริมาณเฉลี่ย 1 ตัวตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ 1.3 Phylum Annelida มีปริมาณ
เฉลี่ย 1 ตัวตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ 1.3 และPhylum Mollusca มีปริมาณเฉลี่ย 1 ตัวตอลิตร หรือคิด
เปนรอยละ 1.3

Calanoid copepod ลูกปลาวัยออน Family Hemirhamphidae กลุมปลากระทุงเหว

ตารางแสดงชนิดของแพลงกตอนที่พบในทะเลสาบสงขลา
เดือนที่พบ

ชนิดของแพลงกตอน
แพลงกตอนสัตว
Phylum Protozoa
Family Codonellidae
Tintinnopsis turbo Meunier
Phylum Rotifera
Family Brachionidae
Brachionus angularis (Gosse)
Brachionus calyciflorus ZPallas)
Brachionus caudatus (Barrois and Daday)
Brachionus falcatus (Zacharia)
Brachionus forficula (Wierzejski)
Brachionus quadridentatus (Hermann)
Brachionus rubens (Ehrenberg)
Brachionus urceolaris (O.F. Muller)
Keratella cochlearis var. hispida f. pustulata
K. quadrata (O.F.Muller)
K. tropica (Apstein)
K. valga (Carlin)
Family Asplanchnidae
Asplanchna priodonta (Gosse)
Family Synchaetidae
Polyarthra vulgaris var. longiremis (Carlin)
Family Testudinellidae
Filinia longiseta (Ehrenberg)
F. opoliensis ( Zacharias)
F. terminalis (Plate)
Phylum Nematoda
Nematode
Phylum Annelida
Class Polychaeta
Polychaete larvae
Phylum Arthropoda

ม.ค.

มี.ค.

X

X

X
X
X
X

X

พ.ค.

ก.ค.

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

เดือนที่พบ

ชนิดของแพลงกตอน
ม.ค.
Order Diplostraca
Family Moinidae
Moina macrocopa (Straus)
Moina micrura (Kurz)
Order Cyclopoida
Cyclopoid copepod
Order Calanoida
Calanoid copepod
Order Harpacticoida
Copepod nauplii
Order Amphipoda
Gammariid amphipod
Order Euphausiacea
Euphausiid furcilia
Lucifer sp.
Order Decapoda
Penaeid nauplius
Brachyuran larvae
Phylum Mollusca
Class Bivalvia
Bivalve larvae
Phylum Chordata
Oikoplleura dioica (Fol)
Class Pisces
Family Engraulidae
Fish larvae (Stolephorus sp.)
Family Hemirhamphidae
Fish larvae (Hemiramphidae)
Fish egg

มี.ค.

พ.ค.

ก.ค.

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

4) ศึกษาชีววิทยาของสัตวนา้ํ ที่สําคัญในทะเลสาบสงขลา (ปลาทองเที่ยว)
การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาทองเที่ยวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก เริ่ม
ดําเนินการระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึง เดือนกันยายน 2549 โดยเก็บรวบรวมตัวอยางเดือนละ
ครั้ง จากเครื่องมือไซนั่ง, ทาขึ้นสัตวน้ํา และจากชาวประมงซึ่งจับปลาดวยขายดักปลาทองเที่ยวขนาด

ชองตา 2 เซนติเมตร ซึ่งวางดักปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 5 จุด คือ จุดสํารวจที่ 1 บริเวณ ต.
เกาะยอ จุดสํารวจที่ 2 บริเวณ ต.สทิงหมอ จุดสํารวจที่ 3 บริเวณ ต.ปาขาด จุดสํารวจที่ 4 บริเวณ ต.ปาก
รอ และ จุดสํารวจที่ 5 บริเวณ ต.ปากบางภูมี
ผลการรวบรวมขอมูลพบวาเดือนธันวาคมเปนเดือนที่พบปลาทองเที่ยวเพศเมีย มีคา
Gonadosomatic Index มีคาสูง ซึ่งบงชี้วา ฤดูวางไขนาจะอยูในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งเปนชวงที่มกี ารจับ
ปลาทองเที่ยวไดมาก โดยชวงที่จับปลาทองเที่ยวไดมากคือ เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และ
เดือนกุมภาพันธ

5) โครงการศึกษาสถานภาพสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมในคลองระวะ
ศึกษาเก็บรวบรวมตัวอยางสัตวน้ํา
่แสดง เก็บ
ในคลองระวะ เนื่องจากเปนคลองสายหลัก
แผนที่แแผนที
สดงสถานี
สถานีเก็บตัวอยางสัตว
ตัวอยางคลองระวะ
ที่เคยเปนทางเชื่อมระหวางทะเลสาบสงขลา
คลองระวะ
และทะเลอาวไทย แตปจ จุบนั มีการสราง
ประตูน้ําปดกัน้ ไมใหน้ําเค็มเขา จึงมีปญหา
เกี่ยวกับการเขาออกของสัตวน้ํา และการ
หมุนเวียนของระบบน้ํา อาจทําใหสัตวน้ําที่
จะเขามาอาศัยและเจริญเติบโตในคลอง
ลดลง จึงไดทําการศึกษาเพื่อประเมิน

สถานภาพปจจุบัน วาสัตวนา้ํ ยังมีอยูเปนชนิดใดบาง และสามารถจะสงเสริมหรือใชประโยชนไดหรือไม
การศึกษาโดยการกําหนดสถานีจํานวน 10 สถานี ตรวจวัดคุณภาพน้ํา และเก็บตัวอยาง
สัตวน้ํา โดยใชเครื่องมือชนิดอวนลอมจับ ขนาดตาอวน 0.5 ซม. ยาว 50 เมตร ลึก 3 เมตร เก็บตัวอยาง 2
เดือนครั้ง บันทึกและจําแนกชนิด และวิเคราะหขอมูล พื้นที่การศึกษาตลอดคลองระวะ และคลองหัว
ไทร รวมพื้นทีท่ ั้งหมดประมาณ 160 ตร.กม.
ผลการศึกษา พบวา ชนิดสัตวน้ําทั้งหมดจํานวน 131 ชนิด แยกเปนปลา 111 ชนิด กุง
11 ชนิด ปู 3 ชนิด หอย 3 ชนิด และกั้ง 2 ชนิด จากชนิดสัตวน้ําทั้งหมดจะเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจ 30 ชนิด
เปนปลาน้ํากรอย 13 ชนิด เชน ปลาแมว ปลากะพงขาว ปลากดหัวโมง ปลาบู ฯลฯ ปลาน้ําจืด 8 ชนิด
เชน ปลาสลิด ปลาชอน ปลาตะเพียน ฯลฯ กุงทะเล 4 ชนิด ไดแกกุงหัวมัน กุงแชบวย กุงกุลาดําและกุง
ขาว กุงน้ํากรอย 2 ชนิด ไดแก กุงกามกราม และกุงกะตอม สัตวน้ําอื่น ๆ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ไดแก ปูแสม กั้งตั๊กแตน และหอยโขง
สัตวน้ําที่จับไดมากที่สุดในเดือน กรกฎาคม (ฤดูฝน) และชวงที่พบนอยที่สุดในเดือน มีนาคม
(ฤดูแลง) โดยสถานีที่จับสัตวน้ําไดมากที่สดุ ไดแกสถานีที่ 4 คลองแค สวนบริเวณทีจ่ ับสัตวน้ําไดนอย
ที่สุดไดแก สถานีที่ 2 หลังประตูระบายน้ําปากระวะ
1.2 โครงการศึกษาและอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
ศึกษาสํารวจขอมูลเบื้องตนโดยการสัมภาษณ ชาวบานและชาวประมงรอบทะเลสาบ
สงขลา ในขอมูลทุก ๆ ดาน และทําการสํารวจทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยเครื่องรอน (Microlite)

ผลการศึกษาพบวาปจจุบันยังมีโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา อยูประมาณ 20-25 ตัว
และโลมากลุมนี้กําลังประสบปญหาหลายประการ ทําใหสถานการณอยูในภาวะคอนขางวิกฤติ และมี
แนวโนมที่จะสูญพันธุได โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบนั จากการที่ทรัพยากรขาดแคลน ทําใหชาวประมง
บางสวน ไมชอบโลมาอิรวดี โดยคิดวาโลมามาแยงสัตวน้ําไป จึงในบางครั้งโลมาจะถูกไลหรือทําราย
โดยชาวประมง โครงการจึงไดมีโครงการอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา โดยการมีสวนรวมทุก
ภาคสวน ในเบื้องตนไดจดั ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงาน รวมกับประชาชน องคกร
ทองถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน การประชุมมีขึ้น 3 ครั้ง และไดมีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อ
จัดทําแผนการอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ซึ่งศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย

ตอนลาง ไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ แลวอยางเปนทางการ โดยการลงนามจากผูวาราชการจังหวัด
พัทลุง และคณะกรรมการจะเริ่มทําการประชุมในเดือนสิงหาคมและกันยายน รวม 2 ครั้ง ซึ่งการจัดทํา
แผนการอนุรกั ษโลมาอิรวดี ตองใชเวลาตอเนื่องในงบประมาณป 2550 โดยมีเปาหมายประกาศเขตพื้นที่
อนุรักษโลมาอิรวดี ในพื้นทีท่ ี่โลมาอาศัยอยูประจํา พื้นทีป่ ระมาณ 100 ตารางกิโลเมตร บริเวณทะเล
หลวง
1.3 ฝกอบรมเยาวชนคายวิทยาศาสตรทางทะเล
เปาหมายเปนนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ทเี่ กีย่ วของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
เขาคายฝกอบรมรุนละ 3 วัน วันแรกจะเปนการบรรยายเกี่ยวกับความรูดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง วันที่ 2 จะเปนการออกปฏิบัติการในภาคสนาม ศึกษาสภาพของจริง วันที่ 3 แบงกลุมสงตัวแทน
มานําเสนอผลของการศึกษาภาพสนามแตละกลุม ผลประโยชนจะใหเด็กนักเรียนไดสัมผัสกับธรรมชาติ
และรับทราบแนวทางการศึกษาวิจยั ดานทะเลและชายฝง เปนการปลูกฝงการอนุรักษทไี่ ดผลอีกทางหนึ่ง
ผลการดําเนินงาน ทําการจัดอบรม ดังนี้
รุนที่ 1 วันที่ 9-12 มิถุนายน 2549 ผูเขาอบรมเปนนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ จํานวน 42 คน จาก 6
โรงเรียน คือ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
7
คน
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
5
คน
โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค 12
คน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ 8
คน
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
5
คน
โรงเรียนวชิรานุกูล
5
คน
รุนที่ 2 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2549 ผูเขาอบรมเปนนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ จํานวน 42 คน จาก 6
โรงเรียน
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
7
คน
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
5
คน
โรงเรียนระโนดวิทยา
6
คน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ 5
คน
โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา
5
คน
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 14
คน
รุนที่ 3 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2549 ผูเขาอบรมเปนนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ จํานวน 41 คน จาก 6
โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
7
คน

โรงเรียนสทิ้งพระวิทยา
7
คน
โรงเรียนระโนดวิทยา
7
คน
โรงเรียนตะเครียะวิทยา
8
คน
โรงเรียนสามบอวิทยา
5
คน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2
7
คน
โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา
5
คน
รุนที่ 4 วันที่ 16-18 กันยายน 2549 นักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ จํานวน 40 คน จาก 4 โรงเรียนคือ
โรงเรียนจะนะวิทยาคม
10
คน
โรงเรียนสามบอวิทยาลัย
6
คน
โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม
16
คน
โรงเรียนตะเครียะวิทยา
8
คน

สรุปรวมนักเรียนเขารวมการอบรมทั้งสิ้น 4 คายรวม 165 คน จาก 15 โรงเรียน เขาคายอบรม 3
วัน ในวันแรกเปนการใหความรูดานทฤษฎี บรรยายหัวขอ
- บทบาทเยาวชนตอการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- บรรยายความรูเกี่ยวกับปาชายเลน และระบบนิเวศปาชายเลน
- บรรยายความรูเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทะเลสาบสงขลา
- บรรยายความรูเกี่ยวกับกฎหมายการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- บรรยายความรูทั่วไปเกีย่ วกับสัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ
- บรรยายความรูท่วั ไปเกีย่ วกับระบบนิเวศปะการัง และหญาทะเล
- บรรยายความรูทั่วไปเกีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพสัตวทะเล
วันที่ 2 จะเปนการออกปฏิบัติงานภาคสนามแบงเปนฐานความรู ระบบตาง ๆ ใหนักเรียนได
เวียนกลุมการศึกษา และในวันที่ 3 จะทําการสรุปใหนักเรียนสงตัวแทนมารายงานผลการศึกษาของแต
ละกลุม เพื่อใหนักเรียนไดมกี ิจกรรมรวมกัน และประสานงานกัน
ผลการประเมินหลังการฝกอบรมพบวานักเรียนมีความรู ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมาก
ขึ้น และทุกคนมีความพอใจ ที่ไดเรียนรูและมีประสบการในการรวมงานกับตางกลุม โดยเฉพาะแนวทาง
การดําเนินงานทั้งงานวิจัยและงานอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงเปนโครงการที่ประสบ
ความสําเร็จดียงิ่ โครงการหนึง่ ที่จะปลูกฝงและสรางแนวรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง
1.4 ประชุมอบรมเครือขายอาสาสมัคร ทสม.
ดําเนินการรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา เปนการ
ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา โดยเริ่มแรกไดทําการประชุมจัดตั้งกลุมอาสาสมัครพิทัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานและเมือง (ทสม.) จากนัน้ คัดเลือกตัวแทนจากกลุมตาง ๆ
เปนตัวแทนของเครือขายอาสาสมัคร ทสม. ในปนี้ไดทําการจัดประชุมอบรมตัวแทน ทสม. ตอเนื่องโดย
ไดเพิ่มกิจกรรมในการศึกษาดูงานของกลุมอาสาสมัครอื่น ๆ ที่ทํางานไดผลและมีผลงานชัดเจน เชน
กลุมทสม.จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต สรุปการจัดประชุมอบรมทสม. ดังนี้

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2549 ประชุมและดูงานพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัคร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานและเมือง ณ จังหวัดกระบี่ และพังงา
วันที่ 12-16 สิงหาคม 2549 ประชุมและจัดกิจกรรมปลูกปาตนน้ําและปาชายเลน ณ
อําเภอสะเดา อําเภอกระแสสินธุ และอําเภอจะนะ
วันที่ 21-25 สิงหาคม 2549 รวมประชุมสัมมนาเครือขายอาสาสมัครทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับชาติ ประจําป 2549 ณ จังหวัดจันทบุรี
1.5 โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ในปงบประมาณ 2547 ศูนยวจิ ัย ฯ ไดรับงบประมาณจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ซึ่งระบบฐานขอมูลประกอบดวยกลุมขอมูลตาง ๆ 12 กลุม
ขอมูล
เนื่องจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรที่จัดทํามา ไดจัดเก็บระบบตําแหนงพิกัดเปน
ระบบ Indian 1975 แตปจจุบันระบบมาตรฐานเปลี่ยนมาใชเปนระบบ WGS 1984 ดังนั้นในการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลจึงประสบปญหา จึงจําเปนตองเปลี่ยนขอมูลเดิมใหเขาเปนระบบ WGS 1984 ซึ่งตองใช
เวลามากเนื่องจากขอมูลมีรายละเอียดจํานวนมาก เมื่อทําการเปลี่ยนระบบเปน WGS 1984 แลวจึงจะ
สามารถนําขอมูลใหมเขาปรับปรุงในระบบฐานขอมูลใหทันสมัยได

1) กลุมการปกครอง
2) กลุมลักษณะภูมิประเทศ
3) กลุมลักษณะภูมิอากาศ
4) กลุมทรัพยากรน้ํา
5) กลุมทรัพยากรปาไม
6) กลุมทรัพยากรดิน
7) กลุมโครงสรางพืน้ ฐาน
8) กลุมการทองเที่ยว
9) กลุมลักษณะภูมิประเทศทางทะเล
10) กลุมการประมง
11) กลุมทรัพยากรสัตวน้ํา
12) กลุมสภาพแวดลอม

ผลการดําเนินการในดานขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และงานที่
เกี่ยวของ ของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดแก
- รวบรวมฐานขอมูลของทะเลสาบสงขลาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ปรับปรุง เพิ่มเติมลงในระบบฐานขอมูลของศูนย ฯ
- จัดทําและปรับปรุงเว็ปไซดของศูนย ฯอาวไทยตอนลาง เสนอขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
ทางเว็ปไวด (www.smcrrc.go.th)
- ดูแล ระบบอินเตอรเน็ตของศูนย ฯ และซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
- จัดทําบอรด KM (Knowlage management)

2. โครงการปลูกปาชายเลนและปาพรุเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ
ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 38
สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 3
เปาหมายป 2549 ดังนี้
- ปลูกปาชายเลนและปาพรุ จํานวน 1,200 ไร 3,264,000
- บํารุงแปลงปลูกปาชายเลนและปาพรุ จํานวน 4,000 ไร 2,000,000
- เพาะชํากลาไมขนาดใหญ จํานวน 96,000 กลา 665,000
แตเนื่องจากในเดือนธันวาคม 2548 ไดเกิดน้ําทวมหนัก และทวมขังเปนเวลายาวนานกวาปกติ
ทําใหปาชายเลนที่ปลูกไวตายไปจํานวนมากกวา 90% รวมทั้งกลาไมทเี่ พาะไวสําหรับปลูกในป 2549 ก็
ตายไปจํานวนมาก จึงเหลือกลาไมที่เพาะไวสําหรับปลูกป 2549 ไดเพียง 344,000 กลาซึ่งสามารถปลูก
ไดเพียง 860 ไร และแปลงปลูกปาซึ่งปลูกไวตั้งแตป 2547 จํานวนทั้งสิ้น 4,000 ไร เสียหายเกือบหมด
1. กิจกรรมปลูกปาชายเลนและปาพรุฯ

โครงการปลูกปาชายเลนและปาพรุเพื่อฟนฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา

18

8

7

20

1
2
3

21

4
13

5
19
6
10

14

1. ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
2. ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
3. ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
4. ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
5. ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
6. ต.ชะแล, บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
7. ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา
8. ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง
9. ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
10. ต.หวยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
11. ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
12. ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
13. ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
14. ต.ชะแล,ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
15. ต.สทิงหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
16. ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
17. ต.น้ํานอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา
18. ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง
19. ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
20. ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
21. ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รวม

15

12

4,000 ไร
เครื่องหมายแผนที่

9

11

16
17

แปลงปลูกปาป 2547
แปลงปลูกปาป 2548

พื้นที่ปลูกปาของปงบประมาณ 2547 และ 2548

พันธุไมที่ปลูกและตายหลังน้าํ ทวมเมื่อเดือนธันวาคม 2548

700 ไร
200 ไร
300 ไร
400 ไร
200 ไร
200 ไร
200 ไร
300 ไร
30 ไร
200 ไร
50 ไร
20 ไร
100 ไร
170 ไร
50 ไร
30 ไร
50 ไร
300 ไร
200 ไร
50 ไร
250 ไร

กลาไมที่เรือนเพาะชําเสียหายจํานวนมากจากภัยน้ําทวมเมื่อเดือน ธันวาคม 2548
เนื่องจากเกิดความเสียหายจากอุทกภัยน้ําทวมสูงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา และเปนระยะเวลา
ยาวนาน ทําใหแปลงปลูกปาเดิมจํานวน 4,000 ไร เสียหายเกือบหมด และกลาไมที่เหลือสามารถปลูกปา
ไดเพียง 860 ไร ดังนั้น ในปงบประมาณ 2549 จึงไดขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน ดังนี้
แผนการดําเนินงานเดิม
แผนการดําเนินงานปรับเปลีย่ น
กิจกรรม
จํานวน
จํานวนเงิน กิจกรรม
จํานวน
จํานวนเงิน
ปลูกปาชายเลน
1,200 ไร 3,264,000 ปลูกปาชายเลน
860 ไร
2,339,200
บํารุงแปลงปลูกปา
4,000 ไร 2,000,000
เพาะชํากลาไม
96,000 กลา 665,280 เพาะชํากลาไม 518,049 กลา 3,590,080
รวม
5,929,280
รวม
5,929,080
เนื่องจากขัน้ ตอนการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานใชเวลาพอสมควร นอกจากนั้นยังตองมี
การตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ โดยละเอียดกอนจะมีการอนุมัติ จึงมีความลาชาในการอนุมัติ
จึงตองขยายเวลาการปฏิบัติงานเหลี่ยมปงบประมาณ 2550

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนลาง
30 กันยายน 2549

