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ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

ประวัติ
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง (ศวทล.) กอตั้งขึ้นจากการปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน ไดมีกระทรวงใหมเกิดขึ้น 6 กระทรวง
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน หนึ่งในกระทรวงใหมที่เ กิดขึ้นเพื่อดู แลงานดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมแหงชาติตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2545 ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยตอนลาง เปนหนวยงานหนึ่งในกระทรวงนี้ สังกัดอยูในสวนราชการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนาที่
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง จังหวัดสงขลา รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 5
จังหวัด ไดแก นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ ศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห วิจัย และสํารวจชีววิทยา นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และทรัพยากร ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ
และจากการกระทําของมนุษย เพื่อใชในการจัดการ สงวน อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
เสนอแนะมาตรการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางถูกตองและเหมาะสม สนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษที่ยั่งยืน โดยรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่
ชายฝงทะเล ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดนราธิวาส

I

รายงานประจําป 2551

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง

โครงสรางหนวยงาน
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางแบงออกเปน ฝายอํานวยการ และฝาย
วิชาการ ตามผังดานลาง
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนลาง
ฝายบริหาร
กลุมสารสนเทศ

ฝายวิชาการ

กลุมสํารวจทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง

กลุมสมุทรศาสตร
และสิ่งแวดลอม

กลุมศึกษาระบบนิเวศ
วิทยาและสัตวทะเลหายาก

กลุมผลผลิตชีวภาพ
เบื้องตน

ฝายอํานวยการ
รับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ บริหารงาน
บุคลากร รักษาความปลอดภัย รวบรวมแผนงาน โครงการ
และรายงานผลการดํ า เนิ น งานด า นงบประมาณ การเงิ น
บัญชี และงานพัสดุ ดูแลระบบเครือขายและสารสนเทศ การ
ซอมบํารุงครุภัณฑ และสิ่งกอสราง ยานพาหนะตางๆ
กลุมระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
รับผิดชอบในการจัดทํา ปรับปรุง จัดการและบริหารงานระบบฐานขอมูล และสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เผยแพร และประชาสัมพันธผลงานวิชาการ และการดําเนินงานของศูนยฯ ติดตอประสานงาน
และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั บ สถาบั น อื่ น ๆ อํ า นวยความ
สะดวก และใหบริการขอมูลแกสาธารณะชน ปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ
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กลุมสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
รับผิดชอบศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวกับชนิด ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตามระบบอนุกรมวิธาน จัดหมวดหมู ลงทะเบียนตัวอยาง ดูแลรักษา เพื่อ
ใชเปนตัวอยางเปรียบเทียบ ตรวจสอบ อางอิง ศึกษา คนควา วิจัยชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตวทะเล
การเพาะและขยายพันธุสัตวน้ําบางชนิด จัดนิทรรศการ
เผยแพรความรู ดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ง เพื่ อ ให เ กิ ด แรงจู ง ใจและการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุมสมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม
รับผิดชอบศึกษา คนควา วิจัย และวิเคราะหสภาวะทางสมุทรศาสตร ครอบคลุมถึงสภาพแวดลอม
ทางทะเลและชายฝง ชนิด การแพรกระจาย และรูปแบบของมลสาร ตลอดจนระดับความเปนพิษที่มีผลตอ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ติ ด ตาม ศึ ก ษา
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมชายฝงเพื่อใช
ขอมูลในการสนับสนุนการเตือนภัยและเสนอแนะ
แนวทางในการปองกันผลกระทบตอชายฝงทะเล
ให ค วามรู และส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว ม
ในการอนุรักษส่งิ แวดลอมใหถูกตอง
กลุมศึกษาระบบนิเวศวิทยาและสัตวทะเลหายาก
รับผิดชอบศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยแหลงทรัพยากรในทะเลและชายฝง โดยเฉพาะแหลง
ปะการัง และหญาทะเล ตลอดจนสํารวจ ศึกษาสัตวทะเลที่หายากและใกลสูญพันธุ เพื่อทราบชนิด ปริมาณ
ความชุกชุมและการแพรกระจาย และระบบนิเวศ
ข อ ง แ ต ล ะ แ ห ล ง ติ ด ต า ม ก า รเ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
องค ป ระกอบประชากร ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นา
เทคโนโลยี ใ นการสนั บ สนุ น การฟ น ฟู ท รั พ ยากร
สั ต ว ท ะเลที่ ห ายากและใกล สู ญ พั น ธุ และพื้ น ที่
ชายฝงและทะเลใหมีความอุดมสมบูรณ
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กลุมผลผลิตชีวภาพเบื้องตน
รับผิดชอบศึกษา คนควา และวิจัยโครงสรางประชากรพืชและสัตวน้ําในกลุมแพลงกตอนและ
สัตวหนาดิน ประเมินสภาวะการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประเภทตางๆ ศึกษาและวิจัยผลผลิตชีวภาพ
ระบบหวงโซอาหาร และภาวการณเกิดน้ําเปลี่ยนสี
ทดลอง และวิจัยการเลี้ยงสิ่งมีชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การฟนฟูทรัพยากร ตลอดจนการประชาสัมพันธและ
สรางแรงจูงใจใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน

บุคลากร
ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนลาง
นายสุพจน จันทราภรณศิลป
หัวหนากลุม/ฝาย
นางปราณี บุญตะรัตน
หัวหนาฝายอํานวยการ
นายณรงค หมัดสุข
หัวหนากลุมระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
นางสาวสุภาพร องสารา
หัวหนากลุมสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
นางสาวจิรารัตน เรี่ยมเจริญ
หัวหนากลุมสมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม
นายสันติ นิลวัตน
หัวหนากลุมศึกษาระบบนิเวศวิทยาและสัตวทะเลหายาก
นางรัชนี พุทธปรีชา
หัวหนากลุมผลผลิตชีวภาพเบื้องตน
IV
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โครงการศึกษาและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพหมูเกาะกระ
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โครงการศึกษาและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพหมูเกาะกระ
หมูเกาะกระเปนหมูเกาะที่สําคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในเขตอาวไทยตอนลาง
อยูหางจากฝงบริเวณปากพนังประมาณ 55-60 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยรอบหมูเกาะประมาณ 0.48 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะกระ เกาะกระกลาง เกาะกระเล็ก และหินเรือ ที่เรียงรายกันลงมาในแนว
เหนือ-ใต พื้นที่บริเวณนี้เปนแหลงวางไขเตาทะเลที่สําคัญของฝงอาวไทย โดยในป พ.ศ. 2517 เคยมีการ
สํารวจเตาทะเล นก สภาพเกาะ รวมถึงสิ่งแวดลอมทางทะเล (ปะการัง และปลาเปนหลัก) บริเวณเกาะกระ
ไวโดยการสนับสนุนขององคกร IUCN และ WWF รายงานการสํารวจกลาวไววาบนหาดบริเวณที่เตา
ทะเลวางไขนั้นเต็มไปดวยเศษซากปะการังเขากวาง คาดวาบริเวณนี้ในอดีตนาจะมีปะการังเขากวางเปน
ชนิดเดน และมีสภาพอุดมสมบูรณ นอกจากนี้แนวปะการังบริเวณหมูเกาะกระเปนทรัพยากรทางทะเลที่
สําคัญแหงหนึ่งของทะเลฝงอาวไทย แมวาจะเปนหมูเกาะที่มีขนาดเล็กแตก็มีลักษณะของแนวปะการังที่
โดดเดนกวาแนวปะการังบริเวณอื่นๆ ของอาวไทย มีแนวปะการังที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณแหง
หนึ่งในอาวไทย จึงเปนแหลงดําน้ําที่สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอาวไทยตอนลางอีกดวย
ปจจุบันหมูเกาะกระเปนพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ มีทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่สําคัญคือ ทรัพยากรปะการังและสัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เตาทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดเล็งเห็นคุณคาของทรัพยากรดังกลาว จึงไดดําเนินการ
ศึกษาทรัพยากรทางทะเลหมูเกาะกระ โดยเนนดานทรัพยากรสัตวทะเลหายาก เตาทะเล

แผนที่หมูเกาะกระ
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ผลการปฏิบัติงาน : ออกปฏิบัติงานสํารวจและติดตามการวางไขเตาทะเล ปงบประมาณ 2551 จํานวน
ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ดังนี้
(1) สํารวจและติดตามการวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะกระ ครั้งที่ 1/2551 ระหวางวันที่ 13-19
มกราคม 2551 โดยเรือมันใน 03 ของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
จากการสํารวจพื้นที่เพื่อหารองรอยการขึ้นวางไขของเตาทะเล ไมพบรองรอยการขึ้น
วางไขของแมเตาทะเล และพบวามีการกัดเซาะของชายหาดเนื่องจากเปนฤดูมรสุม ชายหาดจึงมีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก นอกจากนี้ยังพบเรือประมงประเภทอวนลากเดี่ยว จํานวน 6 ลํา ทําการ
ประมงในเขตพื้นที่ 3,000 เมตร เจาหนาที่จึงไดเขาตักเตือนและสอบถามขอมูลเรือประมง สวนใหญ
เปนเรื อประมงจาก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และเนื่องจากระยะนี้ยังอยูในชวงปลายฤดูมรสุม
จํานวนเรือประมงจึงมีนอย
จากการดําน้ําสํารวจปะการังในพื้นที่ดานหนาและดานทิศใตของเกาะพบวาในพื้นที่
ดานหนาของเกาะพบปะการังสวนใหญยังอยูในสภาพที่สมบูรณ สวนพื้นที่ดานทิศใตของเกาะ พบเศษ
ซากปะการังตายเปนพื้น ที่กวาง สวนใหญเปนซากปะการังเขากวาง และยังมีเศษอวนปกคลุมแนว
ปะการังอยูบางสวน ไมพบทุนผูกเรือหลงเหลืออยูในพื้นที่ และจากการพูดคุยกับชาวประมงๆ อยากจะ
ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบทิ้งทุนสําหรับผูกเรือประมงเพื่อปองกันการทําลายปะการังจากการทิ้ง
สมอเรือ

สภาพหาดวางเปลา ไมมีรองรอย
การวางไขของเตาทะเล

จัดเวรยามในการเดินสํารวจทุก
ชั่วโมง

หนาหาดน้าํ ใส เห็นตัวปลาและแนว
ปะการัง

(2) สํารวจและติดตามการวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะกระ ครั้งที่ 2/2551 ระหวางวันที่ 16-24
พฤษภาคม 2551 โดยรวมเดินทางไปกับเรือ 802 ของศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 3 (สงขลา)
พบแมเต าตนุ 1 ตัว จากการตรวจสอบไมพบเครื่องหมายไมโครชิพ จึงไดทําการฝง
ไมโครชิพหมายเลข 114653324A และ TH 1202 วัดขนาดตัว กวาง 87 เซนติเมตร ยาว 98 เซนติเมตร ขึ้น
วางไข จํานวน 73 ฟอง แตก 3 ฟอง นํากลับมาฟก 70 ฟอง สุมวัดขนาดเสนผานศูนยกลางไขจํานวน 10
ฟอง ไดคาเฉลี่ย 4.05 เซนติเมตร
3
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พบหลุ ม วางไข เ ต า ตนุ อี ก 1 รั ง อายุ ป ระมาณ 2 สัป ดาห จํ า นวน 116 ฟอง พบไข มี
ลักษณะคลายเสนดายติดกับเปลือกไข 4 ฟอง เสียหายจากการแทง 4 ฟอง เหลือไขนํากลับมาฟกที่ศูนยฯ
จํานวน 110 ฟอง

จดบันทึก วัดขนาด และติดเครื่องหมายไมโครชิพ

รวบรวมไขเตาทะเล นํามาฟกที่ศูนยฯ

(3) สํารวจและติดตามการวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะกระ ครั้งที่ 3/2551 ระหวางวันที่ 9-15
มิถุนายน 2551 โดยเรือมันใน 03 ของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
พบหลุมเตาตนุวางไข 1 รัง มีไขจํานวน 87 ฟอง นํากลับมาฟกที่ศูนยฯ
ไมสามารถดําน้ําสํารวจบริเวณรอบเกาะกระไดเนื่องจากคลื่นลมแรง และมีฝนตกหนัก
เปนอุปสรรคตอการทํางาน

รวบรวมไขเตาทะเล รวมทั้งสิ้น 87 ฟอง นํามาฟกที่ศนู ยฯ

(4) สํารวจและติดตามการวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะกระ ครั้งที่ 4/2551 ระหวางวันที่ 17-22
มิถุนายน 2551 โดยรวมเดินทางไปกับเรือ 802 ของศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 3 (สงขลา)
จากการเดินสํารวจชายหาดชวงกลางคืนเพื่อดูการวางไข ทุกๆ 2 ชั่วโมง ปรากฏวาไมพบ
เตาทะเลขึ้นวางไข
สํารวจรอบๆ เกาะพบวา ดานหนาของเกาะ บริเวณแนวปะการังพบเครื่องมือเบ็ดราว
ปลาอินทรี โดยมีความยาวประมาณ 400 – 500 เมตร จึงไดทําการกูเก็บเครื่องมือประมงดังกลาว เนื่องจาก
อาจทําใหเตาทะเลติดเครื่องมือประมงเบ็ดราวปลาอินทรีได เพราะที่ตัวของตาเบ็ดยังพบเหยื่อเปนปลา
หลังเขียวติดอยู
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ปลาอินทรี และปะการังที่พบติดมากับเบ็ดราวปลาอินทรี

(5) สํารวจและติดตามการวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะกระ ครั้งที่ 5/2551 ระหวางวันที่ 21-26
กรกฎาคม 2551 โดยเรือมันใน 03 ของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
พบรองรอยเตาทะเลขึ้นวางไขบริเวณชายหาด และพบหลุมไขเตาตนุ 1 รัง มีไขจํานวน
93 ฟอง นํากลับมายังศูนยฯ

รองรอยทางเดินเตาทะเลขึ้น
มาวางไขบริเวณหาด

หลุมที่เตาขึ้นมาวางไขไว นับจํานวน ตรวจความสมบูรณของไข
และรวบรวมนํากลับมายังศูนยฯ

(6) สํารวจและติดตามการวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะกระ ครั้งที่ 6/2551 ระหวางวันที่ 2–8
สิงหาคม 2551 โดยเรือมันใน 03 ของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
พบรองรอยเตาขึ้นวางไขบริเวณชายหาด และพบหลุมไขเตาตนุ 1 รัง มีไขจํานวน 111
ฟอง นํากลับมายังศูนยฯ
สํารวจปะการัง บริเวณหินเรือ พบบริเวณดานหนาเกาะ ปะการังเสียหาย จากการทํา
ประมงอวนลาก และสมอเรือประมงที่เขามาจอดหลบคลื่นลมจํานวนมาก
(7) สํารวจและติดตามการวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะกระ ครั้งที่ 7/2551 ระหวางวันที่ 21–26
กันยายน 2551 โดยเรือมันใน 03 ของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
สํารวจบริเวณชายหาดเบื้องตนพบวามีรองรอยเตาที่ขึ้นมาบนเกาะกระ จํานวน 2 รอย
และทําการสํารวจหลุมที่เตาขึ้นมาวางไขจํานวน 4 รัง เปนหลุมไขเตาที่ฟกเปนตัวแลว 2 รัง มีไขที่ฟกแลว
114 ฟอง สวนหลุมที่ยังมีไขจํานวน 2 รัง มีไขจํานวน 80 ฟอง ไขเสีย 8 ฟอง ไขแฝด 1 ฟอง เก็บไขเตา
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กลับมายังศูนยฯ 71 ฟอง รวมพบหลุมไขเตา จํานวน 6 รัง นําไขกลับมายังศูนยฯ 2 รัง จํานวน 165 ฟอง
ไมนําไขกลับ 2 รัง และหลุมที่ไขฟกเปนตัวแลว 2 รัง
พบเตาตนุผสมพันธุบริเวณดานหนาชายหาดเกาะกระ 1 คู
ทําการฝงอุปกรณเก็บขอมูลอุณหภูมิ ในหลุมไขเตา 1 อัน และติดตั้งบนตนไม 1 อัน

รองรอยทางเดินเตาทะเลขึ้น
มาวางไขบริเวณหาด

เตาตนุผสมพันธุ บริเวณหนาเกาะ

รวบรวมไขเตาทะเลรวมทั้งสิ้น
165 ฟอง นํามาฟกที่ศูนยฯ

ไขเตาที่ฟกแลว

ชนิดพันธุของนกที่พบบนเกาะกระ

สภาพแนวปะการังบริเวณหมูเกาะกระ
จากการสํารวจโดยวิธี Manta-tow พบวาแนวปะการังบริเวณหมูเกาะกระสวนใหญอยูใน
สภาพสมบูรณดีมาก ประกอบดวยแนวปะการังสภาพสมบูรณดีมาก 48.3% สภาพสมบูรณดี 13.8%
สภาพสมบูรณปานกลาง 10.3% สภาพเสียหาย 6.9% และสภาพเสียหายมาก 20.7% มีสัดสวนของ
ปะการังมีชีวิตตอปะการังตาย โดยเฉลี่ยเทากับ 1.3 : 1 และมีคาเฉลี่ย (mean ± SD) ของปะการังมีชีวิต
ครอบคลุมพื้นที่เทากับ 45.7 ± 23.1 % และปะการังตายเทากับ 34.5 ± 23.4 % (ขอมูลสํารวจรวมระหวาง
ศวทล, ศวทก, และสวพ.) โดยมีรายละเอียด ดังตาราง
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ตารางแสดง เปอรเซ็นตสภาพปะการังแตละระดับ
สถานที่
เกาะกระ
เกาะกระกลาง
เกาะกระเล็ก
หินเรือ
สภาพหมูเกาะกระ

% สภาพของแนวปะการัง
สมบูรณดีมาก สมบูรณดี สมบูรณปานกลาง เสียหาย
42.9
14.3
21.4
87.5
12.5
14.3
28.6
14.3
100
48.3
13.8
10.3
6.9

เสียหายมาก
21.4
42.9
20.7

แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังบริเวณหมูเกาะกระ

7

กิจกรรมหลัก

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง

รายงานประจําป 2551

ติดตามตรวจสอบคุณภาพชายฝงทะเล

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําชายฝง ทะเลอาวไทยตอนลาง
แนวชายฝงทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี พื้นที่ชายฝงทะเลแถบนี้เปน
พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเพาะเลี้ ย งกุ ง หนาแน น จากฐานข อ มู ล ของสถานวิ จั ย สารสนเทศภู มิ ศ าสตร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม พบว า ในป พ.ศ. 2543 มี พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า รวมทั้ ง สิ้ น
263,182.57 ไร โดยอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 216,524.60 ไร จังหวัดสงขลา 34,497.38 ไร และ
จังหวัดปตตานี 12,160.59 ไร แตเนื่องจากปญหาในการเพาะเลี้ยงและราคากุงไมจูงใจ ทําใหนากุงสวน
หนึ่งในปจจุบันถูกทิ้งราง และจากรายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (2548) พบวา
นากุงในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่ถูกทิ้งรางมีประมาณ 10-30% น้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุงที่ถายเทลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติกอนออกสูอาวไทยหรือสูอาวไทยโดยตรง กอใหเกิดอันตรายตอแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
ในวัยออน และหวงโซอาหารบริเวณปากแมน้ําและชายทะเล เนื่องจากมีปริมาณอินทรียสารสูง ซึ่ง
นอกจากจะทําใหปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําลดลงอยางรวดเร็วแลว สารอาหารพืชที่ถูกปลอยมากับน้ํา
หรื อ เกิ ด จากการย อ ยสลายสารอิ น ทรี ย จะทํ า ให แ พลงค ต อนพื ช เจริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว
เกิดปรากฎการณน้ําเปลี่ยนสี (Red Tide) ทําความเสียหายตอทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลและสงผลกระทบ
ต อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ชายฝ ง นอกจากนี้ ท ะเลชายฝ ง ยั ง เป น แหล ง รองรั บ น้ํ า เสี ย จากชุ ม ชนและ
อุตสาหกรรมโดยรอบ สงใหคุณภาพน้ําชายฝงเสื่อมโทรม และทรัพยากรประมงลดลงอยางรวดเร็ว
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหา
ดังกลาว จึงมีโครงการศึกษาคุณภาพน้ําทั่วไป ที่สงออกสูชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง ครอบคลุมพื้นที่
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชถึ งจั งหวั ด นราธิ ว าส โดยทํ า การสํ า รวจข อ มูล คุณ ภาพน้ํา รวมถึง ศึก ษาการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของคุณภาพน้ําและตะกอนดินในพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนลาง เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐาน และวิเคราะหสถานการณคุณภาพน้ําทะเล รวมถึงศึกษาผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนในการวางนโยบายหรือออกมาตรการเพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําที่ออกสูชายฝงทะเลตอไป
วิธีดําเนินการ
กําหนดการเก็บตัวอยาง จํานวน 5 ครั้ง (เดือนเวนเดือน) ในเดือนธันวาคม กุมภาพันธ
เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม
ปจจัยที่ศึกษา ประกอบดวยคุณภาพน้ําพื้นฐาน และคุณภาพตะกอนดิน
คุณภาพน้ําพื้นฐานที่สามารถตรวจวัดไดในขณะปฏิบัติงาน ไดแก ความเค็ม
อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ความเปนกรด-ดาง ความโปรงใส ของแข็งละลายน้ํา และความลึก
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คุณภาพน้ําทางเคมีและชีววิทยาที่ตองทําการเก็บตัวอยางกลับมาวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ ไดแก สารอาหารในน้ําทะเล (Nutrients) ไดแก ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย ฟอสเฟต
โคลิฟอรมแบคทีเรีย และปริมาณคลอโรฟลล เอ
คุณภาพตะกอนดิน ไดแก ขนาดอนุภาคตะกอน สารอินทรียที่ออกซิไดซงาย
และสารอาหาร (แอมโมเนีย, ไนไตรท, ไนเตรท ,ฟอสเฟต)
ผลการดําเนินงาน
1. ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนดิน ครั้งที่ 1 (วันที่ 17–23 ธันวาคม 2550)
จํานวน 21 สถานี จุดสํารวจในแตละสถานีอยูหางฝง 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร
ปจจัยที่ทําการศึกษา
(1) พารามิเตอรในการจัดทํา MWQI มี 8 พารามิเตอร ไดแก
- DO (mg/l)
- TCB (MPN/100ml)
- NO3 (mg/l)
- PO4 (mg/l)
- Temperature (°C)
- SS (mg/l)
- pH
- NH4 (mg/l)
(2) ตะกอนดิน ไดแก Grain size, OM, CO3, NH4, NO3, PO4

แผนที่แสดง : สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้าํ
และตะกอนดิน พืน้ ที่บริเวณอาวไทยตอนลาง
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2. ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนดิน
ครั้งที่2 : วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 41 สถานี
ครั้งที่ 3 : วันที่ 1 - 6 เมษายน 2551
จํานวน 50 สถานี
ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2551 จํานวน 50 สถานี
ครั้งที่ 5 : วันที่ 17 - 22 สิงหาคม 2551 จํานวน 50 สถานี
จุดสํารวจในแตละสถานีอยูหางฝง 500 เมตร 1 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร
ปจจัยที่ทําการศึกษา
(1) พารามิเตอรในการจัดทํา MWQI มี 8 พารามิเตอร ไดแก
- DO (mg/l)
- TCB (MPN/100ml)
- PO4 (mg/l)
- NO3 (mg/l)
- Temperature (°C)
- SS (mg/l)
- pH
- NH4 (mg/l)
(2) ตะกอนดิน ไดแก Grain size, OM, CO3, NH4, NO3, PO4
พิกัดสถานีเก็บขอมูลคุณภาพน้ํา และเก็บตัวอยางน้ํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จังหวัด

สถานีเก็บตัวอยาง

นครศรีธรรมราช ปากน้ําขนอม อําเภอขนอม
หางจากปากน้ําขนอม ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากปากน้ําขนอม ประมาณ 3 กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช ปากน้ําสิชล อําเภอสิชล
หางจากปากน้ําสิชล ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากปากน้ําสิชล ประมาณ 3 กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช บริเวณนากุง อําเภอทาศาลา
หางจากนากุง ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากนากุง ประมาณ 3 กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช ปากคลองกลาย อําเภอทาศาลา
หางจากปากคลองกลาย ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากปากคลองกลาย ประมาณ 3 กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช ทาเรือกันคลื่น บานทาสูงบน อําเภอทาศาลา
หางจากบานทาสูงบน ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากบานทาสูงบน ประมาณ 3 กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช คลองทาแพ อําเภอเมือง
หางจากคลองทาแพ ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากคลองทาแพ ประมาณ 3 กิโลเมตร

รหัสสถานี
NK- 2- St 1
NK- 2- St 2
NK- 2- St 3
NK- 2- St 4
NK- 2- St 5
NK- 2- St 6
NK- 2- St 7
NK- 2- St 8
NK- 2- St 9
NK- 2- St 10
NK- 2- St 11
NK- 2- St 12
NK- 2- St 13
NK- 2- St 14
NK- 2- St 15
NK- 2- St 16
NK- 2- St 17
NK- 2- St 18

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
x
y
595852
1021509
596365
1021932
598032
1023165
601699
996564
602234
996792
604552
997639
601999
980130
602501
980193
604507
980421
603572
972156
604059
972167
606070
972262
605203
957564
605754
957574
607765
957611
610987
947092
611297
947579
612477
949293
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นครศรีธรรมราช บานปากนคร อําเภอเมือง
(บริเวณในอาว คลองปากพนัง อําเภอปากพนัง
ปากพนัง)
กลางอาวปากพนัง อําเภอปากพนัง
แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช คลองบางแรด อําเภอหัวไทร
หางจากคลองบางแรด ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากคลองบางแรด ประมาณ 3 กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช บานปากระวะ อําเภอหัวไทร
หางจากบานปากระวะ ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากบานปากระวะ ประมาณ 3 กิโลเมตร

NKG- 2- St 19
NKG- 2- St 20
NKG- 2- St 21
NKG- 2- St 22
NK- 2- St 23
NK- 2- St 24
NK- 2- St 25
NK- 2- St 26
NK- 2- St 27
NK- 2- St 28

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
x
y
616223
940906
628845
927624
622613
936407
623957
941253
639141
920462
639628
920579
641586
920997
647963
877423
648471
877481
650503
877714

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

สงขลา

คลองปากแตระ บานหัวคลอง อําเภอระโนด
หางจากคลองปากแตระ ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากคลองปากแตระ ประมาณ 3 กิโลเมตร
บานปลายคลอง อําเภอสทิงพระ
หางจากบานปลายคลอง ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากบานปลายคลอง ประมาณ 3 กิโลเมตร
ปากคลองสําโรง
บานหัวเขา อําเภอสําโรง
ปากทะเลสาบสงขลา อําเภอเมือง
ปากคลองนาทับ อําเภอจะนะ
หางจากปากคลองนาทับ ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากปากคลองนาทับ ประมาณ 3 กิโลเมตร
คลองตูหยง อําเภอเทพา
หางจากคลองตูหยง ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากคลองตูหยง ประมาณ 3 กิโลเมตร

SK- 2- St 29
SK- 2- St 30
SK- 2- St 31
SK- 2- St 32
SK- 2- St 33
SK- 2- St 34
SKG- 2- St 35
SKG- 2- St 36
SKG- 2- St 37
SK- 2- St 38
SK- 2- St 39
SK- 2- St 40
SK- 2- St 41
SK- 2- St 42
SK- 2- St 43

651879
652376
654419
657834
658347
660352
675271
674929
674376
687962
688444
690354
722145
722230
722505

859779
859811
659933
835482
835583
835948
794348
796707
799164
782052
782238
783026
758405
758902
760923

44
45
46
47

ปตตานี
(บริเวณในอาว
ปตตานี)

ปากแมน้ําปตตานี
กลางอาวปตตานี
ปากคลองบางปู
แหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง

PTG- 2- St 44
PTG- 2- St 45
PTG- 2- St 46
PTG- 2- St 47

748500
753125
759024
748124

762894
764481
761949
766084

48
49
50

นราธิวาส

ปากแมน้ําบางนรา
หางจากแมน้ําบางนรา ประมาณ 1 กิโลเมตร
หางจากแมน้ําบางนรา ประมาณ 3 กิโลเมตร

NR- 2- St 48
NR- 2- St 49
NR- 2- St 50

814009
814316
815703

713243
713624
715090

ลําดับ

จังหวัด

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สถานีเก็บตัวอยาง

รหัสสถานี
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ภาพการปฏิบัติงาน
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ผลการดําเนินงาน
คุณภาพน้ําชายฝงอาวไทยตอนลางเดือนธันวาคม
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%

14.29
14.29

21.43
21.43
28.57
28.57

50.00
50.00

28.57
28.57

20%
20%
0%
0%

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
พอใช
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก
เสื่อมโทรมมาก

42.86
42.86

14.29
14.29
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

อาวปากพนัง
อาวปากพนัง

สงขลา
สงขลา

อาวปตตานี
อาวปตตานี

นราธิวาส
นราธิวาส

หมายเหตุ : คุณภาพน้ําจังหวัดปตตานีและนราธิวาส ในชวงการออกเก็บตัวอยาง สภาพอากาศคลื่นลม
แรง และเหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดน ทวีความรุนแรงในชวงที่ทําการศึกษา จึงไมสามารถออก
เก็บตัวอยางได ทําใหขาดขอมูลของพื้นที่ 2 จังหวัด สวนพื้นที่ในอาวปากพนังยังไมไดวางแผนเก็บใน
ชวงแรกของการศึกษา
คุณภาพน้ําชายฝงอาวไทยตอนลางเดือนกุมภาพันธ

100%
100%
80%
80%
60%
60%

50.00
50.00
83.33
83.33

40%
40%
20%
20%
0%0%

50.00
50.00
16.67
16.67

นครศรี
นครศรีธรรมราช
ธรรมราช อาอวปากพนั
าวปากพนัง ง

77.78
77.78

22.22
22.22

สงขลา
สงขลา

50.00
50.00
100.00
100.00
50.00
50.00

อาอวปาวปตตานี
ตตานี

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
พอใช
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก
เสื่อมโทรมมาก

นราธิ
นราธิวาสวาส
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คุณภาพน้ําชายฝงอาวไทยตอนลางเดือนกุมภาพันธ
100%
100%

8.33
8.33

80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%0%

25.00
25.00

50.00
50.00
86.66
86.66

79.16
79.16
50.00
50.00
12.50
12.50

นครศรี
นครศรีธรรมราช
ธรรมราช อาอวปากพนั
าวปากพนัง ง

66.66
66.66
50.00
50.00

6.66
6.666.66
6.66

25.00
25.00

33.33
33.33

สงขลา
สงขลา

อาอวปาวปตตานี
ตตานี

นราธิ
นราธิวาสวาส

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
พอใช
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก
เสื่อมโทรมมาก

คุณภาพน้ําชายฝงอาวไทยตอนลางเดือนมิถุนายน
100%
100%
80%
80%
60%
60%

12.5
12.5
50.00
50.00
62.50
62.50

40%
40%
20%
20%
0%0%

25.00
25.00

50.00
50.00
93.99
93.99

50.00
50.00

100.00
100.00
50.00
50.00

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
พอใช
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก
เสื่อมโทรมมาก

6.66
6.66

นครศรี
นครศรีธรรมราช
ธรรมราช อาอวปากพนั
าวปากพนัง ง

สงขลา
สงขลา

อาอวปาวปตตานี
ตตานี

นราธิ
นราธิวาสวาส

คุณภาพน้ําชายฝงอาวไทยตอนลางเดือนมิถุนายน
100%
100%
80%
80%
60%
60%

83.33
83.33

40%
40%
20%
20%
0%0%

100.00
100.00

16.67
16.67

นครศรี
นครศรีธรรมราช
ธรรมราช อาอวปากพนั
าวปากพนัง ง

80.00
80.00

75.00
75.00

66.66
66.66

20.00
20.00

25.00
25.00

33.33
33.33

สงขลา
สงขลา

อาอวปาวปตตานี
ตตานี

นราธิ
นราธิวาสวาส

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
พอใช
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก
เสื่อมโทรมมาก
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พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทะเลและชายฝง ทะเลสาบสงขลา
ศึ ก ษาติ ด ตามตรวจสอบสถานภาพทรัพ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มชายฝ ง ปาก
ทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง
ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
การจัดประชุมสัมมนาเครือขายฯ เยาวชน และการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู
ศึกษาสํารวจ และอนุรักษโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
ศึกษา และฟนฟูเตากระอาน หาดไขเตา ทะเลสาบสงขลา
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พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา

1. ตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทะเลและชายฝงทะเลสาบสงขลา
(1.1) ศึกษาความชุกชุมของสัตวหนาดินบริเวณปากคลองลุมน้ําสาขาทีไ่ หลลงสูทะเลสาบสงขลา
(1.2) ศึกษาพลวัตของแพลงกตอนบริเวณปากคลองลุมน้ําสาขาที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา

วิธีการดําเนินงาน : กําหนดสถานีเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน และแพลงกตอนบริเวณปากคลอง
สาขา จํานวน 20 สถานี (สถานีอางอิงจํานวน 3 สถานี) เก็บตัวอยาง ทุกๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป
ศึกษาคุณภาพน้ําโดยวัดความลึก อุณหภูมิ ความเค็ม พีเอช ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา และศึกษาคุณภาพ
ตะกอนดินโดยวิเคราะหขนาดอนุภาคเม็ดดิน (particle size) และปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter)
ทะเลสาบตอนลาง

ทะเลสาบตอนกลาง

ทะเลสาบตอนกลาง

สถานีเปรียบเทียบ

สถานีที่ 1 ปากคลองสําโรง
สถานีที่ 2 ปากคลองพะวง
สถานีที่ 3 ปากคลองอูต ะเภา
สถานีที่ 4 ปากคลองบางกล่ํา
สถานีที่ 5 ปากคลองปากบางภูมี
สถานีที่ 6 ปากคลองสทิงหมอ
สถานีที่ 7 ปากคลองพรุพอ
สถานีที่ 8 ปากคลองปาบอน
สถานีที่ 9 ปากคลองกระอาน
สถานีที่ 10 ปากคลองหนัง
สถานีที่ 11 ปากคลองเชิงแส
สถานีที่ 12 ปากคลองระโนด
สถานีที่ 13 ปากคลองตะเครียะ
สถานีที่ 14 ปากคลองนางเรียม
สถานีที่ 15 ปากคลองปากประ
สถานีที่ 16 ปากคลองลําปา
สถานีที่ 17 ปากคลองบางแกว
สถานีที่ 18 บริเวณทะเลสาบตอนลาง
สถานีที่ 19 บริเวณทะเลสาบตอนกลาง
สถานีที่20 บริเวณทะเลสาบตอนบน

แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอยางสัตวหนาดินและแพลงกตอน

ผลการดําเนินงาน :
บริเวณปากคลองสัตวหนาดินที่มีความชุกชุมมากสุด ไดแก ไสเดือนทะเล 867 ตัว/ม2 (เทากับ
19.63%) รองลงมาคือ หอย 822 ตัว/ม2 (เทากับ 18.61 %) ทาไนดาเซียน 758 ตัว/ม2 (เทากับ 17.17 %)
แอมฟพอด และโอลิโกขีต กลุมละ 667 ตัว/ม2 (เทากับ 15.10 %) ตัวออนแมลงน้ํา 313 ตัว/ม2 (เทากับ
7.08 %) สวน ไอโซพอด ออสตราคอด กุง ปู และปลา พบในปริมาณนอย (รวมเทากับ 7.3 %)
ปากคลองที่สัตวหนาดินมีความชุกชุมมากสุด คือ ปากคลองหนัง (10,627 ตัว/ม2) รองลงมาคือ
ปากคลองสําโรง (7,753 ตัว/ม2) ปากคลองปาบอน (7,036 ตัว/ม2) และปากคลองอูตะเภา (6,930 ตัว/ม2)
สวนปากคลองที่สัตวหนาดินมีความชุกชุมนอยสุดคือ ปากคลองพรุพอ (1,103 ตัว/ม2)
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เดือนที่สัตวหนาดินชุกชุมมากสุดคือ เดือนพฤษภาคม (5,899 ตัว/ม2) รองลงมา คือ พฤศจิกายน
(4,434 ตัว/ม2) และกุมภาพันธ (4,122 ตัว/ม2)
พฤศจิกายน 2550 ปากคลองที่สัตวหนาดินชุกชุมมากสุดคือ ปากคลองตะเครียะ (17,367 ตัว/ม2)
รองลงมาคือปากคลองนางเรียม (10,249 ตัว/ม2) และปากคลองบางกล่ํา (9,934 ตัว/ม2) สวนบริเวณปาก
คลองที่มีความชุกชุมสัตวหนาดินนอยที่สุดคือ ปากคลองสําโรง (100 ตัว/ม2) อยางไรก็ตามแมวาปาก
คลองตะเครียะจะเปนบริเวณที่มีคาความชุกชุมของสัตวหนาดินสูงสุด แตพบสัตวกลุมเดนเพียงกลุมเดียว
ซึ่งไดแกพวกโอลิโกขีต (17,317 ตัว/ม2) นอกจากนั้นพบเพียงตัวออนแมลงน้ําเพียงเล็กนอย (50 ตัว/ม2)
และไมพบสัตวหนาดินกลุมอื่นๆ เลย
กุมภาพันธ 2551 ปากคลองที่สัตวหนาดินชุกชุมมากสุดคือ ปากคลองหนัง (26,600 ตัว/ม2) สัตว
หนาดินกลุมเดนคือ ทาไนดาเซียน (20,950 ตัว/ม2) รองลงมาคือปากคลองนางเรียม (8,025 ตัว/ม2) สัตวหนา
ดินกลุมเดนคือ แอมฟพอด (7,700 ตัว/ม2) และปากคลองปากบางภูมี (4,675 ตัว/ม2) สัตวหนาดินกลุมเดน
คือ พวกหอย (4,525 ตัว/ม2) สวนบริเวณปากคลองที่มีความชุกชุมสัตวหนาดินนอยที่สุดคือ ปากคลองปาก
ประ (50 ตัว/ม2)
พฤษภาคม 2551 ปากคลองที่สัตวหนาดินชุกชุมมากสุดคือ ปากคลองสําโรง (20,000 ตัว/ม2)
รองลงมาคือปากคลองอูตะเภา (14,725 ตัว/ม2) และปากคลองปาบอน (14,425 ตัว/ม2) สวนบริเวณปากคลอง
ที่มีความชุกชุมสัตวหนาดินนอยคือ ปากคลองระโนด (50 ตัว/ม2) และปากคลองตะเครียะ (150 ตัว/ม2)
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลาง ปริมาณความชุกชุมสัตวหนาดินทุกบริเวณปากคลอง (3,343–
7,753 ตัว/ม2) มีคาสูงกวา บริเวณสถานีเปรียบเทียบ (1,720 ตัว/ม2)
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ปริมาณความชุกชุมสัตวหนาดินบริเวณปากคลองปาบอน
ปากคลองกระอาน และปากคลองหนัง (5,699–10,989 ตัว/ม2) มีคาสูงกวา บริเวณสถานีเปรียบเทียบ
(3,986 ตัว/ม2) แตบริเวณปากคลองพรุพอ (1,240 ตัว/ม2) มีคาต่ํา กวาสถานีเปรียบเทียบ
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน ปริมาณความชุกชุมสัตวหนาดินทุกบริเวณปากคลอง (1,0116,451 ตัว/ม2) มีคาสูงกวา บริเวณสถานีเปรียบเทียบ (225 ตัว/ม2)

Mollusca, 17.24%

ปู, 0.01% แมลงน้ํา, 6.58%
ปลา, 0.05%
กุง, 4.88%

Oligochaete, 14.06%
Poylychaete, 19.70%

Ostracod 0.12%
Cumacea, 0.01%
Isopoda, 1.83%
Tanaidacea, 20.80%

Amphipod, 14.71%

รูปแสดงเปอรเซ็นตสัดสวนกลุมสัตวหนาดินที่พบบริเวณปากคลองลุมน้ําสาขาที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา
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ไสเดือนทะเล

แอมฟพอด

ทาไนดาเซีย

ตัวออนแมลงน้ํา

หอยสองฝา

รูปแสดง การเก็บตัวอยางสัตวหนาดินบริเวณปากคลองลุมน้ําสาขา

สํ า หรั บ ความหลากหลายของชนิ ด แพลงก ต อนพื ช บริ เ วณปากคลองลุ ม น้ํ า สาขาที่ ไ หลลงสู
ทะเลสาบสงขลาในเดือนพฤศจิกายน 2550 กุมภาพันธ และเดือนพฤษภาคม 2551 พบแพลงกตอนพืช
ทั้งหมด 85 สกุล 101 ชนิด จัดอยูใน Division Cyanophyta, Class Cyanophyceae (สาหรายสีเขียวแกมน้ํา
เงิน/ไซยาโนแบคทีเรีย ) 5 สกุล 5 ชนิด Division Chlorophyta Class Chlorophyceae (สาหรายสีเขียว) 38
สกุล 54 ชนิด และ Division Chromophyta, Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 32 สกุล 32 ชนิด Class
Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) 9 สกุล 9 ชนิด และ Class Dictyochophyceae (ซิลิโคแฟลกเจลเลต) 1
สกุล 1 ชนิด โดยมีไดอะตอมเปนกลุมหลัก ชนิดเดนคือ Gyrosigma sp. รองลงมา คือ กลุมสาหรายสี
เขียว ชนิดเดนคือ Pediastrum sp. สําหรับความหนาแนนของแพลงกตอนพืชบริเวณดังกลาว มีคาเฉลี่ย
เทากับ 616 เซลลตอลิตร
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สถานีเก็บตัวอยางที่ 11 ในบริเวณปากคลองเชิงแส เปนบริเวณที่มีความหลากหลายของชนิดแพลงก
ตอนพืชสูง (พบแพลงกตอนพืช 33 สกุล 46 ชนิด) สวนสถานีที่ 1 ในบริเวณปากคลองสําโรง มีความ
หลากหลายของชนิดนอย (พบแพลงกตอนพืช 28 สกุล 28 ชนิด)

Gyrosigma sp.

Pediastrum sp.

รูปแสดง การเก็บตัวอยางแพลงกตอนบริเวณปากคลองลุมน้ําสาขาที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา

สําหรับขอมูลของคุณภาพน้ําของเดือนพฤศจิกายน 2550 เดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม และเดือน
สิงหาคม 2551 พบวาอยูในเกณฑปกติ คือ คาเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ํา 30องศาเซลเซียสความโปรงแสง 27
เซนติเมตร ความเปนกรดเปนดางเทากับ 7 คาออกซิเจนละลาย 5 มิลลิกรัมตอลิตร ความเค็ม 2 พีพีที
ไนไตรท 0.009 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรท 0.112 มิลลิกรัมตอลิตร และออรโธฟอสเฟต 0.061 มิลลิกรัม
ตอลิตร
(1.3) สํารวจชนิด ความชุกชุม และการแพรกระจายของหอยในทะเลสาบสงขลาตอนลาง

สัตวจําพวกหอย (mollusks) เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญมากในระบบนิเวศ
ทางทะเล เปนสัตวที่มีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งทางตรงและทางออม มีความสําคัญตอหวงโซ
อาหารที่สรางสมดุลตอระบบนิเวศทางทะเลไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ ทะเลสาบสงขลาตอนลาง จัดเปนแหลงที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่หลากหลายเนื่องจากเปน
แหลงน้ําที่รองรับน้ําจากตนน้ําและลําคลองเล็กๆ มากมาย และยังมีทางออกสูทะเลอาวไทย ซึ่งไดรับ
อิ ทธิ พ ลจากกระแสน้ํ าขึ้น ลงจากอ า วไทยตลอดเวลา สภาพนิ เ วศวิ ท ยาที่ซับซอ นดังกลาว ส งผลให
สิ่งมีชีวิตในทะเลสาบสงขลามีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
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ดังนั้นการศึกษาทางดานการสํารวจชนิด ความชุกชุม และการแพรกระจายของหอย ใน
ทะเลสาบสงขลาตอนลาง จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อนําผลที่ไดไปใชประกอบการประเมินสภาวะ
ทรัพยากรและหาแนวทางจัดการทรัพยากรหอยอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รูปแสดง แผนที่ สํารวจหอยโดยเครื่องมือคราดและ Grab จํานวน 8 สถานี สถานีละ 3 ซ้ํา

ผลการดําเนินงาน :
ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2551 สํารวจพบหอย สถานี 1, 2 และ 3 เทานั้น จํานวน 6 ชนิด ชนิดที่
พบ คือ Sermyla riqueti, Cerithidea cingulata, Placamen calophyllum, Mactra sp., Barbatia sp.,Neritina
violacea

Placamen calophyllum

Mactra sp.

ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2551 สํารวจพบหอยทุกสถานี จํานวน 11 ชนิด ชนิดที่พบไดแก
Estellacar olivacea, Cerithidea cingulata, Placuna sp., Corbicula fluminea Brotia bracata, Sermyla
riqueti, Arcuatula arcuatula, Corbula arumensis, Pomacea sp., Faunus ater และ Laternula anatine
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Estellacar

หอยเดือยไก Faunus ater

ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2551 สํารวจพบหอย สถานี 1, 3, 4, 5 และ 6 เทานั้น จํานวน 7 ชนิด
ชนิดที่พบไดแก Laternula anatine, Placuna sp., Mactra sp., Arcuatula arcuatula, Barbatia sp.,
Crossostrea belcheri, Corbula arumensis

Laternula anatine

หอยกระจก Placuna

สํารวจโดยใชเครื่องมือคราด

สํารวจโดยใช Ekman Grab

สรุป : ชนิดหอยที่มีการแพรกระจายในพื้นที่เปนบริเวณกวางและปริมาณมากซึ่งกอใหเกิด
ปญหาการทําการประมง ไดแก หอยกะพงเล็ก Arcuatula arcuatula ซึ่งมักจะเกาะติดกับกระชังปลา และ
เครื่องมือประมงชนิดตางๆ
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โครงการสํารวจสัตวทะเลในปาชายเลนบานหัวเขา

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ในป
พ.ศ.2539 มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแมฟาหลวง รวมกับมูลนิธิโททาล จึงไดมีแนวคิดที่จะจัดทําโครงการ
พัฒนาและฟนฟูปาชายเลนขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของโครงการปลูกปาพระราชทาน โดยไดมอบหมายให
สถาบันทรัพยากรชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
ฟนฟูปาชายเลนที่ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
การสํารวจในครั้งเพื่อทราบชนิด และความชุกชุมของสัตวหนาดินขนาดใหญ และสัตวน้ําใน
บริเวณปาชายเลนบานหัวเขา ซึ่งปจจุบันมีอายุประมาณ 12 ปเพื่อใหสามารถบงชี้ระดับความสมบูรณของ
ทรัพยากรสัตวทะเลในบริเวณปาชายเลนปลูกดังกลาว การสํารวจทําโดยใชอวนทับตลิ่ง จํานวน 9 สถานี
ในเดือนตุลาคม 2550 พบสัตวน้ํา 25 ชนิด ความหนาแนน 21 ตัว/ตารางเมตร โดยชนิดที่
พบมากไดแก กุงตะกาด 5 ตัว/ตารางเมตร ปลาบูจุดเขียวมากที่สุด 4 ตัว/ตารางเมตร ปลาบูแคระ 3 ตัว/
ตารางเมตร กุงแชบวย 3 ตัว/ตารางเมตร เปนตน สัตวหนาดิน พบหอย 8 ชนิด ไดแก Pugilina cochlidium,
Cassidula sp., Perna viridis, Dostia sp., Saccostrea sp., Cerithidae sp., Ellobium sp., Littorina sp.
ในเดือนกุมภาพันธ 2551 พบสัตวน้ํา 45 ชนิด ความหนาแนน 18 ตัว/ตารางเมตร โดยชนิดที่
พบมากไดแก กุงขาวM. lysianassa 7 ตัว/ตารางเมตร กุงฝอย Macrobrachium 7 ตัว/ตารางเมตร ปลาบูเขือ
ตาติ่ง 1 ตัว/ตารางเมตร เปนตน สัตวหนาดิน พวกหอยพบ 14 ชนิด ไดแก Cerithidae cingulata,
Telescopium telescopium, Saccostrea sp., Sermyla sp., Ellobium aurismidae, Pugilina cochlidium, Thias
lacera, Clithon oualaniensis, Neritina violacea, Littoraria melanostoma, L. cf. strigata, L. melanostoma,
L. carinifera, L. scabra
ในเดือนมิถุนายน 2551 พบสัตวน้ํา 26 ชนิด ความหนาแนน 40.09 ตัว/ตารางเมตร โดยชนิด
ที่พบมากไดแก กุงฝอย Macrobrachium 19 ตัว/ตารางเมตร กุงเคย Acetes sp. 7 ตัว/ตารางเมตร กุง M.
moyebi 6 ตัว/ตารางเมตร กุงแชบวย 4 ตัว/ตารางเมตร ปลาบูขาวหางยาว Rhinogobius hongkongensis 3 ตัว/
ตารางเมตร เปนตน สัตวหนาดิน พวกหอยพบ 14 ชนิด ไดแก Barbatia sp., Cerithidae cingulata,
Saccostrea sp., Littoraria melanostoma, Littoraria cf. strigata, Neritina violacea, Thias lacera, Pugilina
cochlidium, Faunus ater, Placamen calophyllum, Clithon oualaniensis, Mactra sp., Laternula anatine,
Telescopium telescopium

กุงตะกาด : Metapenaeus sp.

หอยสังขน้ําตาล : Pugilina

กุงฝอย : Macrobrachium sp.
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(1.5) ศึกษาการแปรผันในรอบวันและรอบปของคุณภาพน้าํ จากคลองตางๆ ที่ไหลสูทะเลสาบสงขลา

ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในเดือนธันวาคม2550 กุมภาพันธ 2551 เมษายน 2551
มิถุนายน 2551 และสิงหาคม 2551 เก็บตัวอยางทั้งหมด 27 ชั่วโมง (เก็บทุก 3 ชั่วโมง)
ปจจัยที่ทําการศึกษา : พารามิเตอรในการจัดทํา MWQI มี 8 พารามิเตอร ไดแก
- DO (mg/l)
- TCB (MPN/100ml)
- PO4 (mg/l)
- NO3 (mg/l)
- Temperature (°C)
- SS (mg/l)
- pH
- Ammonia (mg/l)
พื้นที่ดําเนินการ จํานวน 10 สถานี ไดแก
สถานี

สถานีเก็บตัวอยาง

K01
K02
K03
K04
K05

คลองทาเชียด
คลองปากประ
คลองลําปา
คลองปาบอน
คลองบางกล่ํา

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
X
Y
631611
829207
626241
854269
627525
843089
641658
812818
657783
787971

สถานี

สถานีเก็บตัวอยาง

K06
K07
K08
K09
K10

คลองภูมิ
คลองปากรอ
คลองอูตะเภา
คลองสําโรง
คลองพะวง

พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
X
Y
655133
794225
657305
802968
660754
788040
676085
794254
672240
790141

ภาพแสดงสถานีเก็บขอมูลคุณภาพน้ําจากคลองตางๆ ที่ไหลสูทะเลสาบสงขลา และภาพการปฏิบัติงาน
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ผลการศึกษา
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2. ศึ ก ษาติ ด ตามตรวจสอบสถานภาพทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มชายฝ ง ปาก

ทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง
(2.1) ศึกษาการแพรกระจายและความชุกชุมของสัตวหนาดินบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง
(2.2) องคประกอบชนิดและการแพรกระจายของแพลงกตอนกับคุณภาพน้ําบางประการบริเวณ
ชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง
การดําเนินงาน : กําหนดพื้นที่เก็บตัวอยางจํานวน 13 สถานี บริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง
(นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส) เก็บตัวอยางสัตวหนาดินและแพลงกตอน ในทุกๆ 2 เดือน
เปนระยะเวลา 1 ป ศึกษาคุณภาพน้ําโดยวัดความลึก อุณหภูมิ ความโปรงแสง พีเอช ความเค็ม ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา และศึกษาคุณภาพตะกอนดินโดยวัดขนาดอนุภาคเม็ดดิน (particle size) และ ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (organic matter)

รูปแสดงแผนที่จุดเก็บตัวอยาง

ผลการดําเนินงาน :
ผลจากการศึกษาการแพรกระจายและความชุกชุมของสัตวหนาดินบริเวณชายฝงอาว
ไทยตอนลาง สัตวหนาดินที่มีความชุกชุมมากที่สุด ไดแก ทาไนดาเซียน 3,663 ตัว/ม2 (เทากับ 76.12 %)
รองลงมา คือ แอมฟพอด 409 ตัว/ม2 (เทากับ 8.49 %) ไสเดือนทะเล 327 ตัว/ม2 (เทากับ 6.79 %) โอลิโก
ขีด 305 ตัว/ม2 (เทากับ 6.34 %) หอย 96 ตัว/ม2 (เทากับ 1.98 %) สวน กุง ปู ไอโซพอด คูมาเซีย ปลา นีมา
โทด และ ออสตราคอส พบในปริมาณนอย (รวม 0.28%)
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สถานีที่มีความชุกชุมของทาไนดาเซียนมากที่สุด คือ สถานี 8 (25,344 ตัว/ม2) รองลงมา
คือ สถานี 7 (19,592 ตัว/ม2) สถานี 22 (1, 538 ตัว/ม2) และ สถานี 9 (1,525 ตัว/ม2) โดยที่แอมฟพอดมี
ความชุกชุมมากที่สุดในสถานี 7 (2,100 ตัว/ม2) รองลงมาคือสถานี 8 (1,819 ตัว/ม2) และสถานี 22 (554
ตัว/ม2) สวนไสเดือนทะเลมีความชุกชุมมากที่สุด คือ สถานี 22 (954 ตัว/ม2) รองลงมาคือสถานี 14 (647
ตัว/ม2) สถานี 21 (608 ตัว/ม2) สถานี 23 (567 ตัว/ม2) สถานี 16 (479 ตัว/ม2) สถานี 24 (367 ตัว/ม2) และ
สถานี 1 (356 ตัว/ม2) สวนโอลิโกขีดสถานีมีความชุกชุมมากสุด ที่สถานี 8 (3,044 ตัว/ม2) รองลงมาคือ
สถานี 7 (703 ตัว/ม2) และสถานี 24 (339 ตัว/ม2)
ไสเดือนทะเลที่พบมีทั้งหมด 19 วงศ สถานีที่มีความหลากหลายวงศมากที่สุด คือ สถานี
17 (พบ 20 วงศ) และพบนอยที่สุด คือ สถานี 20 (พบ 3 วงศ) และวงศที่มีความชุกชุมมากสุด คือวงศ
Spionidae (71 ตัว/ม2) รองลงมาคือ Nephtyidae (58 ตัว/ม2)Capitellidae (39 ตัว/ม2) Glyceridae (32 ตัว/ม2)
Phyllodocidae (30 ตัว/ม2) Pilargiidae (18 ตัว/ม2) Paraonidae (16 ตัว/ม2) Obiniidae (15 ตัว/ม2) และ
Sabellariidae(14 ตัว/ม2)
ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวาสถานีเก็บตัวอยางในบริเวณพื้นที่ปากทะเลสาบสงขลา
นั้นเปนบริเวณที่มีความหลากหลายของวงศมากที่สุด สวนสถานีที่มีความหลากหลายของวงศนอยสุดอยู
ในบริเวณอาวปตตานีทั้งนี้อาจเนื่องจากบริเวณดังกลาวอยูใกลกับบริเวณแหลงทาเทียบเรือประมงน้ําลึกที่
อาจมีการสะสมของของเสียบริเวณพื้นทองน้ํา

Amphipod, 7.73%

oligochaete
Polychaete
Amphipod
Tanaidacea
Isopod
cumacea
Ostracod
Mollusc

Tanaidacea, 78.77%

กุง
ปู
ปลา

รูปแสดง เปอรเซ็นตสัดสวนกลุมสัตวหนาดินที่พบบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง

การเก็บตัวอยางสัตวหนาดินและแพลงกตอนบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง
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ทาไนดาเซียน

ไสเดือนทะเล

โอลิโกขีต

แอมฟพอด

ไสเดือนทะเล

ไสเดือนทะเล

ไสเดือนทะเล

ตัวอยางสัตวหนาดินพวกกลุมตางๆ ที่พบบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง

สํ า หรั บ ความหลากหลายของชนิ ด แพลงก ต อนพื ช บริ เ วณชายฝ ง อ า วไทยตอนล า ง
(นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส) ในเดือนธันวาคม 2550 เดือนกุมภาพันธ และเมษายน
2551 พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 67 สกุล 71 ชนิด จัดอยูใน Division Cyanophyta, Class Cyanophyceae
(สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน/ไซยาโนแบคทีเรีย) 3 สกุล 3 ชนิด Division Chlorophyta Class Chlorophyceae
(สาหรายสีเขียว) 14 สกุล 14 ชนิด และ Division Chromophyta, Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 43 สกุล
47 ชนิด Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) 6 สกุล 6 ชนิด และ Class Dictyochophyceae (ซิลิโคแฟลกเจลเลต) 1 สกุล 1 ชนิด มีไดอะตอมเปนกลุมหลัก ชนิดเดนคือ Coscinodiscus sp.รองลงมาคือ กลุม
ไดโนแฟลกเจลเลต ชนิดเดนคือ Ceratium sp. สําหรับความหนาแนนของแพลงกตอนพืชบริเวณดังกลาว
มีคาเทากับ 93 เซลลตอลิตร
สถานีเก็บตัวอยางที่ 20 ในบริเวณอาวปตตานีเปนบริเวณที่มีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอน
พืชสูง (พบแพลงกตอนพืช 29 สกุล 29 ชนิด) เนื่องจากเปนอาวที่มีความอุดมสมบูรณของแรธาตุ และ
ตะกอน ทําใหสัตวอื่นๆ ทั้งที่เปนสัตวน้ําและสัตวบก ที่มีความสัมพันธกันในหวงโซอาหารและ
ความสั ม พั น ธ กั น ในลั ก ษณะอื่ น ๆ
อุ ด มสมบู ร ณ ต ามไปด ว ย (คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538) สวนสถานีที่ 7 ในบริเวณอาวปากนคร มีความหลากหลายของชนิด
นอย (พบแพลงกตอนพืช 16 สกุล 16 ชนิด)
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การเก็บตัวอยางสัตวหนาดินและแพลงกตอนบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง

Coscinodiscus sp

Ceratium sp.

แพลงกตอนพืชชนิดเดนบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง
(2.3) โครงการสํารวจสัตวทะเลในระบบนิเวศหาดทรายชายฝง จังหวัดสงขลา

หาดทราย เปนสวนหนึ่งของชายฝงทะเล ที่เชื่อมตอระหวางทะเลและพื้นดินอยูในเขตของน้ํา
ขึ้นน้ําลง เปนบริเวณที่สภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ํา
คลื่น ลม น้ําขึ้นน้ําลง และแสงอาทิตย ซึ่งบางพื้นที่จะมีการกัดเซาะและงอกใหมอยูตลอดเวลา บริเวณนี้
เปนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยพบวาพืชและสัตวที่อาศัยในบริเวณหาดทรายจะมีการปรับตัว
ใหเหมาะสมกับรูปแบบการดํารงชีวิต ที่มีความสัมพันธอันซับซอน เพื่อการมีชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิต
การศึกษาครั้งนี้ สํารวจเพื่อศึกษาชนิด และ
การแพรกระจายของสัตวทะเล ในระบบนิเวศหาดทราย
ชายฝงจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาปจจัยสภาวะสิ่งแวดลอม
ที่อาจมีผลตอชนิด และการแพรกระจายของสัตวทะเล
ในระบบนิเวศหาดทรายชายฝงจังหวัดสงขลา

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยาง
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จากการเก็บตัวอยางสัตวทะเลที่อาศัยบริเวณหาดทรายของจังหวัดสงขลา จํานวน 3 หาด ไดแก
หาดในเขต อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ และอําเภอเมือง ทั้งหมด 9 สถานี โดยสํารวจสัตวทะเลที่อาศัย
อยูบริเวณเขตเหนือระดับน้ําขึ้นสูงสุด (Supratidal zone) ดวยวิธีการวางหลุมดัก (pit fall) พบสัตวทั้งหมด
6 ชนิด 4 กลุม ไดแก Amphipod, Isopod, ตัวออนแมลง (Insect larvae), ปูในกลุม Brachyura ไดแก
Ocypode cordimanus, Ocypode ceratophthalma และ Ocypode macrocera.
สํารวจสัตวทะเลหนาดินที่อาศัยอยูบนหาดทราย ดวยวิธีการวางไลนสุมตัวอยาง พบสัตวทะเล
หนาดินจํานวน 12 กลุม 5 ไฟลัม ไดแก Annelida, Nematoda, Nemertinea, Mollusca และ Arthopoda
โดยสัตวกลุมไสเดือนทะเล (Polychaete) เปนสัตวกลุมเดนที่พบมากและพบทุกสถานีซึ่งสวนใหญเปน
ไสเดือนทะเลในครอบครัว Pisionidae สวนสัตวทะเลหนาดินที่พบมากรองลงมาไดแก สัตวในกลุม
Molluscs, Nemertine, Ostracod และ Anomura ตามลําดับ

ปูลม Ocypode ceratophthalma

Amphipod Family Talitridae

จักจั่นทะเล

Polychaete Family Pisionidae

หอยเสียบ Donax sp.

Nemertine

วาง Line เก็บตัวอยาง

สรุป : สภาพโดยทั่วไปหาดทรายชายฝง จ.สงขลา ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว
ทะเลคอนขางสูง และยังมีความสมบูรณของระบบนิเวศอยูมาก
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3. ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
จัดทําฐานขอมูลขอมูลสัตวน้ํา, ขอมูลสิ่งแวดลอม และขอมูลปริมาณน้าํ ฝน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลดวยระบบ GIS ซึ่งประกอบดวยชั้น
ขอมูลดังตอไปนี้
 คุณภาพน้ํา และปริมาณน้ําฝนในปปจ จุบัน
 ขอมูลงานวิจัยในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาของ ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยตอนลางสงขลา รวมถึงขอมูลของภาคสวนอื่นๆ ตามที่สามารถ
รวบรวมมาได
 ชั้นขอบเขตแนวชายฝงทะเลสาบสงขลา ปพ.ศ. 2550 จากภาพถายดาวเทียม SPOT
ตัวอยางขอมูลปริมาณของแข็งที่พบบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา

ตัวอยางขอมูลปริมาณน้ําฝน

ตัวอยางขอมูลพันธุปลาที่พบในทะเลสาบสงขลา
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ฐานขอมูลทรัพยากรอาวเตล็ด
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลดวยระบบ GIS ซึ่งประกอบดวย ชั้น
ขอมูลดังตอไปนี้
 ชั้นขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอม
 ชั้นขอมูลกลุมสัตวทะเลหายาก
 ชั้นขอมูลหญาทะเล
 ชั้นขอมูลชนิดพันธุ ปริมาณ และการแพรกระจายของสัตวน้ํา
 ชั้นขอมูลชนิดพันธุ ปริมาณ และการแพรกระจายของสัตวหนาดิน
 ชั้นขอมูลชนิดพันธุ ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอน
ตัวอยางขอมูลคุณภาพน้ําอาวเตล็ด

โครงการฐานขอมูลเตาทะเล อาวไทยตอนลาง
ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ทํ า แบบฟอร ม จั ด เก็ บ ข อ มู ล และจั ด ทํ า ระบบ
ฐานขอมูลเตาทะเล
 จัดทําแบบฟอรมเก็บขอมูลสําหรับเจาหนาที่ในการเก็บขอมูลภาคสนาม
 จัดทําระบบฐานขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (โปรแกรม MS.Access)
 จัดทําระบบการจัดพิมพรายงานและการสืบคน

32

รายงานประจําป 2551

พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา

แบบฟอรมบันทึกการสํารวจแมพันธุเตาทะเล

ตัวอยางหนาหลักระบบฐานขอมูลเตาทะเล

ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขอมูลทะเบียนแมเตา

ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขอมูลเตาปลอย
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และการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู

(4.1) ประชุมสัมมนาเครือขายอาสาสมัครทรัพยากรและสิ่งแวดลอมหมูบานและเมือง

หลักการและเหตุผล
ตามที่ ศู น ย วิ จั ย ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง อ า วไทยตอนล า ง ร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา (ทสจ.) ไดดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) มาตั้งแตปงบประมาณ 2547 จนถึง
ปจจุบันเพื่อสงเสริมการสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเครือขายของเยาวชน และประชาชน ทุกระดับตั้งแตหมูบาน ตําบล อําเภอ และระดับ
จังหวัด จนถึงระดับประเทศ การรวมตัวของเครือขายนี้ นําไปสูการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ในการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มหมู บ า น เพื่ อ ให มี จิ ต สํ า นึ ก หวงแหน และรู จั ก ใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความเขาใจ สามารถเปนพลังงานในการขับเคลื่อนการอนุรักษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ก อ ให เ กิ ด การเฝ า ระวั ง รวมทั้ ง เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสาธารณะชนทั่วไป ตามสิทธิหนาที่ของบุคคล ชุมชน และองคกร ใน
การจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การดําเนินการงานเครือขายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน(ทสม.)
จังหวัดสงขลาเห็นควรดําเนินการตอเนื่อง เนื่องจากปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูใน
ภาวะวิกฤต มีปญหาหลายดาน เชน ปญหาเรื่องน้ํา ปญหาขยะ ปญหาน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ปญหา
ภาวะโลกร อ น เป น ต น รวมทั้ ง ป ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ เ สื่ อ มโทรม ไม เ พี ย งพอในการหล อ เลี้ ย ง
ประชากรในชาติ เชน ปญหาดานการประมง ปญหาการชะลางที่ดิน เปนตน การดําเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีโอกาสใหความรูและทํา
ความเขาใจกับเยาวชนชุมชนและองคกรตางๆ ในพื้นที่ เพื่อใหเขาใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดอยางฉลาด มีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนในการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ลดปญหาความขัดแยงในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงซึ่งเปนปากทองของประชาชน และปจจุบันมีภาวะเสื่อมโทรมจากการบุกรุกคอนขางสูง
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนรวมในการจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชน/หมู บาน ตําบล อําเภอ จั งหวัดและ
ระดับชาติ
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข า ยอาสาสาสมั ค รทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อกลไกในการประสานงานบูรณา
การระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอยางเปนระบบ ไมกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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เพื่อเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการสรางเครือขายครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลการดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมอบรม ใหความรูเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ทรัพยากรปาชายเลน และการปลูกปาชายเลน เขตพื้นที่อําเภอสทิงพระ อําเภอระโนด อําเภอ
สิงหนคร อําเภอกระแสสินธุ และอําเภอควนเนียง อําเภอหาดใหญ และอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
จํานวน 7 ครั้งๆ ละ 1 วัน รวม 7 วัน ผลการดําเนินงานดังนี้
9 ครั้งที่ 1 วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ โรงเรีย นวัดธรรมประดิษ ฐ ม.7 ต. คู ขุ ด
อ.สทิงพระ จ.สงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 56 คน

9 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนวัดปากแตระ ม.3 ต.ปากแตระ
อ.ระโนด จ.สงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 56 คน
9 ครั้งที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อ.กระแสสินธุ
จ.สงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 60 คน
9 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนสงขลาวิทยา อ.สิงหนคร จ.สงขลา มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวนทัง้ สิ้น 68 คน
9 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนบานบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 73 คน
9 ครั้งที่ 6 วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนสงเสริมมูลนิธิ ต.คูเตา อ.หาดใหญ
จ.สงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 56 คน
9 ครั้งที่ 7 วันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ต.พะวง
อ.เมือง จ.สงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 54 คน
รวมผูเ ขารวมจัดกิจ กรรม อบรม ใหความรูเรื่ องการจัดการสิ่งแวดลอม อนุรัก ษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทรัพยากรปาชายเลน และการปลูกปาชายเลน จํานวนทั้งสิ้น 423 คน
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ภาพกิจกรรม

2. รวมประชุมสัมมนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) จังหวัดสงขลา ระดับชาติ ประจําป 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี มีตัวแทนกรรมการเครือขาย
ทสม. จังหวัดสงขลา และเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลาและ
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางเขารวม จํานวน 20 คน
9 ออกเดิ น ทางเพื่ อ ศึ ก ษา และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ประสบการณ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกลเคียง
9 ฟงบรรยายพรอมแลกเปลี่ยนซักถามกระบวนการทํางาน ลงพื้นที่รูปธรรมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของทุกเครือขายในแตละพื้นที่ สรุปผลการศึกษาดูงานในพื้นที่
9 เวทีอภิปรายแลกความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม.

ภาพกิกรรม - ศึกษา ดูงานนอกสถานที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกลเคียง
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จัดฝกอบรมเยาวชน หลักสูตร “คายเยาวชนวิทยาศาสตรทางทะเล” ประจําป พ.ศ. 2551

ระยะเวลาการดํ า เนิ น การ ดํ า เนิ น การจั ด ฝ ก อบรม หลั ก สู ต ร “ค า ยเยาวชนหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรทางทะเล” จํานวน 2 รุนๆ ละ 40 คน ระหวางวันที่ 22-24 และ 28-30 พฤษภาคม 2551
หัวขอการฝกอบรม
 ความรูเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและชีววิทยาของปะการัง หญาทะเล ปาชายเลน แพลงก
ตอน ชนิดพันธุปลา สัตว ทะเลหายาก ความหลากหลายของสัตวและพืชในทะเล รวมทั้งสมุทรศาสตร
และสิ่งแวดลอมทางทะเล
 ประโยชน ความสําคัญ สาเหตุการทําลาย และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
 บทบาทหนาที่ของเยาวชนในการอนุรักษ และสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดาน
การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
วิธีการดําเนินการ
จัดฝกอบรมเยาวชนหลักสูตร คายวิทยาศาสตรทางทะเล จํานวน 2 รุนๆ ละ 40 คน ในการ
ฝกอบรมใชระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปนตัวแทนจาก
โรงเรียนตางๆ ในพื้นที่เปาหมาย มาเขาคายฝกอบรมใหความรูทางดานตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยภาคทฤษฎี เ ป น การบรรยายประกอบการฉายสไลดใ นหอ งเรี ย นโดยวิ ท ยากรผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ
ภาคปฏิบัติเปนการนําผูเขาฝกอบรมเดินทางไปทัศนะศึกษาแหลงทรัพยากรพรอมกับฝกปฏิบัติในพื้นที่
จริง และจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ดําเนินการจัดการฝกอบรมทั้งสิ้น 2 รุน 80 คน
ผลการปฏิบัติงาน
1. การอบรมเยาวชนคายวิทยาศาสตรทางทะเล
นักเรียนเขารวมการฝกอบรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 22–24 พฤษภาคม 2551 จํานวน 41 คน 3 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบางแกวพิทยาคม
จํานวน 10 คน
2. โรงเรียนตะโหมด
จํานวน 11 คน
3. โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
จํานวน 20 คน
นักเรียนเขารวมการฝกอบรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 28–30 มิถุนายน 2551 จํานวน 44 คน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนควนขนุน
จํานวน 10 คน
2. โรงเรียนตะโหมด
จํานวน 10 คน
3. โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จํานวน 20 คน
4. โรงเรียนวรนารีเฉลิม
จํานวน 4 คน
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สรุปรวมนักเรียนเขารวมการฝกอบรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล ทั้งสิ้น 85 คน
จาก 6 โรงเรียน
2. ภาคทฤษฎี
เปนการบรรยายประกอบการฉายสไลด โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ โดยมีหัวขอ
การบรรยาย ดังนี้
- บทบาทของเยาวชนตอการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
- ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทะเลสาบสงขลา
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปะการังและหญาทะเล
- สมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม

3. ภาคปฏิบตั ิ
นํานักเรียนเดินทางไปทัศนะศึกษา และรวมทํากิจกรรมภาคสนาม ตางๆ ณ สถานี
พัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาทะเลสาบสงขลา อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา
- ทัศนะศึกษา Walk way ศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน
- ระบบนิเวศลุมน้ําทะเลสาบสงขลา

แบงฐานการเรียนรู ประกอบดวย
9 ผจญภัยในปาชายเลน, กิจกรรมเดินปา ปาตนน้ําลําธาร
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9 กิจกรรมดูนกรับอรุณ

9 นักสืบสายน้ําทะเลสาบสงขลา

9 ลอยลอง ทองทะเลศึกษาธรรมชาติทางน้ํา กําเนิดทะเลสาบ ลําพูลมหายใจ
ของทะเลสาบ สีสันแหงชีวิตในแนวปะการัง, หญาทะเล, สัตวทะเลหายาก

9 กิจกรรมการแสดงละครเกี่ยวกับการอนุรักษ, สันทนาการ และพิธีเทียน
Present งานกลุมที่ไดศึกษา
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9 พิธีมอบประกาศนียบัตร และอําลาอาลัย

9 ผลงานประกวดวาดภาพ หัวขอ เราจะอนุรกั ษทะเลไทยไดอยางไร

สรุปผล
จากการฝกอบรมเยาวชน หลักสูตร “คายวิทยาศาสตรทางทะเล” ระหวางวันที่ 22-24
และ 28-30
พฤษภาคม 2551 จํานวน 2 รุน มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 85 คน 6 โรงเรียน การ
ประเมินผลภาคความรูในหัวขอ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล ทะเลหายาก ระบบ
นิเวศ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ศึกษาธรรมชาติทางน้ํา (กําเนิดทะเลสาบ, ลําพูลมหายใจของทะเลสาบ,
นักสืบสายน้ําทะเลสาบสงขลา) จากแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูใน
หัวขอดังกลาว อยูในเกณฑพอใช เปรียบเทียบกับแบบสอบถามหลังจากไดเขารับการฝกอบรม นักเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศตางๆและทรัพยากรชายฝงเปนอยางดีมาก สามารถแสดงออก
แนวคิดการอนุรักษนําเสนอเปนละครที่นาสนใจและสรุปกิจกรรมของแตละกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ไดผลเปนที่นาพอใจ แสดงออกถึงจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ตรงตามวัตถุประสงคของการจัดการฝกอบรมในครั้งนี้
สําหรับการประเมินผลดานการจัดการอบรม ในครั้งนี้ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความ
พอใจมากที่สุด คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 90 ซึ่งโดยภาพรวม ถือไดวาการจัดการอบรมคายวิทยาศาสตรทาง
ทะเลประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจเปนอยางยิ่ง
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โครงการจัดทําและจัดแสดงสื่อสารสนเทศสําหรับชุมชน

จัดแสดงสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวม
และเปลี่ยนประสบการณระหวางหนวยงาน และสนับสนุนการมีศูนยกลางการถายทอดความรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา เสริมสรางความรูความเขาใจในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทะเลสาบสงขลา เพื่อนําสูการสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรตอไป
ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนเรียบรอยแลว ไดแกโรงเรียนกระแสสินธุวิทยา และจัดซื้อจาง
โดยการสอบราคา มีการเซ็นสัญญาวาจางการทํางานระหวางวันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 2551

5. ศึกษาสํารวจ และอนุรักษโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ประมาณ 636,800 ไร ไมนับรวมทะเลนอย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
สงขลาและพัทลุง ลักษณะทางนิเวศของทะเลสาบสงขลา จัดเปนระบบนิเวศเปด ประกอบดวยสวน
ทะเลสาบสงขลาซึ่งติดตอกับอาวไทย ทะเลหลวงตอนบน ทะเลหลวงตอนลาง และทะเลนอย ทะเลสาบ
สงขลามีลักษณะเปนน้ําเค็ม ทะเลหลวงตอนลางเปนน้ํากรอยคอนขางเค็ม ในขณะที่ทะเลหลวงตอนบน มี
สภาพเปนน้ําจืด ความเปนกรด-ดางของน้ําอยูในระดับเปนกลาง และมีการรุกตัวของน้ําเค็มเปนครั้งคราว
ในฤดูแลง จากการที่ทะเลสาบสงขลามีความหลากหลายของนิเวศวิทยาทั้งน้ําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืดทํา
ใหมีความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวน้ํา รวมทั้งโลมาซึ่งเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีรูปรางคลายปลา
โลมาอิรวดี(Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) เปนหนึ่งในโลมาเพียงไมกี่ชนิดที่มีความสามารถ
ในการปรับตัวใหอาศัยอยูในน้ําจืดได โลมาอิรวดีจะอาศัยอยูบริเวณที่กระแสน้ําไหลชา บริเวณน้ําตื้น
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รอบๆ เกาะกลางแมน้ํา ในทะเลสาบสงขลาจะพบเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุงที่เรียกวาทะเลหลวง ซึ่งน้ํา
ในบริเวณนี้สวนใหญจะเปนน้ําจืดประมาณ 8 เดือนหรือถาปที่น้ําเค็มขึ้นสูงความเค็มก็จะไมเกิน 10 สวน
ในพันสวน ความลึกของน้ําในทะเลสาบบริเวณที่โลมาอิรวดีอาศัยอยูแมจะเปนจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบ
ก็ไมเกิน 5 เมตร แมวาโลมาจะสามารถเดินทางเขาออกระหวางทะเลสาบกับอาวไทยได แตการที่โลมาไม
เดินทางออกสูทะเลเพราะบริเวณนี้เต็มไปดวยเครื่องมือประมงจํานวนมาก พบโลมาติดเครื่องมือประมง
ตายเกือบทุกปในทะเลสาบสงขลาตอนใน ซึ่งปญหาการทําประมงที่มากเกินไป ทําใหประชากรของ
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเสี่ยงที่จะสูญพันธุไปจากทะเลสาบสงขลา (นิติกร และอังสุนีย, 2545) จาก
การสํารวจจํานวนโลมาอิรวดีโดยศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางในป พ.ศ. 2548
และ 2549 (ขอมูลยังไมตีพิมพ) พบวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเหลืออยูประมาณ 25 ตัว โดยพบ
ตั้งแตบริเวณแหลมเจาถึงเกาะใหญ จากบันทึกขอมูลการตายตั้งแตป 2533–2548 บงชี้วาโลมาอิรวดีตายป
ละ 1–7 ตัว โดยมีแนวโนมเปนโลมาขนาดเล็กมากขึ้น สาเหตุเกิดจากติดอวนชาวประมง (นิติกร และอัง
สุนีย, 2545; นิติกร, 2549) สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง นาจะมาจากการทําการประมงในบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกที่ใชเครื่องมือประมงที่ปดกั้นเสนทางเดินทางของโลมาอิรวดีระหวางทะเลสาบ
สงขลากับอาวไทย ทําใหโลมาอิรวดีในรุนปจจุบัน ออนแอลงเนื่องจากเกิดการผสมพันธุกันเองในกลุม
(inbreeding) ประกอบกับภาวะยูโทรฟเคชัน (eutrophication) และความเสื่อมโทรมของทะเลสาบซึ่งเกิด
จากการรองรับน้ําทิ้งชุมชน น้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุง และน้ําชะผิวดินในชวงฤดูฝน
วัตถุประสงค
1. ศึกษาการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน
2. เพื่อทราบจํานวนของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน
3. เปนฐานขอมูลในการวางมาตราการตางๆ สําหรับอนุรักษโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
สถานที่ศึกษา
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน หรือทะเลหลวง เขตพืน้ ที่ อําเภอปากพยูน อําเภอบางแกว อําเภอ
เขาชัยสน อําเภอควนขนุน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และอําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา
วิธีการศึกษา
1. สํารวจทางเรือ
1.1 แบบฟนปลา (Stirp Transect line) โดยลากเสนระหวางฝงตะวันตกสูฝงตะวันออกของ
ทะเลสาบสงขลา ระยะห า งระหว า งเส น 1 กิ โ ลเมตร จากทิ ศ เหนื อ สู ทิ ศ ใต (ภาพที่ 1) ความเร็ ว 10
กิโลเมตรตอชั่วโมง
1.2 กําหนดเสนทางสํารวจ โดยลากเสนระหวางทิศเหนือลงทิศใตของทะเลสาบสงขลา
ระยะหางระหวางเสน 2 กิโลเมตร จากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก (ภาพที่ 2)
โดยใชผูสํารวจชุดละ 3 คน ระหวางการสํารวจผูสํารวจ นั่งบนนั่งรานที่ตอขึ้นเปนพิเศษ
ตั้งอยูบริเวณหัวเรือ ความสูงของนั่งรานมีความสูงจากระดับน้ํา 2.70 เมตร ผูสํารวจนั่งดานซาย ดานขวา
และตรงกลางของเรือดานละ 1 คนโดยคนที่นั่งดานซายและดานขวา มองหาโลมาอิรวดีในดานที่ตนเอง
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หันหนาตลอดเวลา โดยกลองสองทางไกล (ฺBUSHNELL 7x50) ผูสํารวจนั่งตรงกลาง มองในทิศทางหัว
เรือดวยตาเปลาและเปนผูจดบันทึกขอมูล แตละตําแหนงหมุนเวียนตามลําดับทุก 30 นาที (รูปที่ 3) บันทึก
ขอมูลดังนี้
- สภาพอากาศ ระดับความแรงของคลื่น (beaufort 0-5)
- วัดความเร็วและทิศทางเรือ ดวยเครื่อง Global position system (GPS) GARMIN รุน map 76
CSx ทุกๆ 30 นาที (กอนหมุนเวียนตําแหนง)
- บั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อม หรื อเมื่ อ พบเห็ น โลมาอิ รวดี เพื่ อวิ เ คราะห ห า
ระยะทาง ความเร็ว พื้นที่การสํารวจ ตําแหนงและขอบเขตการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลา

รูปที่ 1 เสนทางการสํารวจโลมาอิรวดีโดยกําหนด
เสนทางระหวางฝงตะวันออกสูฝงตะวันตก

รูปที่ 2 เสนทางการสํารวจโลมาอิรวดีโดยกําหนด
เสนทางการวิ่งเรือระหวางทิศเหนือสูทิศใต

รูปที่ 3 สํารวจทางเรือโดยวิธี Line transect
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2. สํารวจทางอากาศ
การสํารวจทางอากาศโดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท แบบ 2 ที่นั่ง มีนักบิน 1 ที่นั่งและ
ผูสํารวจ 1 ที่นั่ง (ภาพที่ 4) กําหนดเสนทางการสํารวจ โดยลากเสนระหวางฝงตะวันตกสูฝงตะวันออกของ
ทะเลสาบสงขลา แบบฟนปลา ระยะหางระหวางเสน 1 กิโลเมตร จากทิศเหนือสูทิศใต เชนเดียวกับการ
สํารวจทางเรือ

รูปที่ 4 เครื่องรอนแบบไมโครไลท

ผลการศึกษา
1. ผลการสํารวจทางเรือ โดยวิธี Line transect ตามเสนทางที่กําหนดทั้งในเสนทางทิศตะวันออก
สูทิศตะวันตก และเสนทางทิศเหนือสูทิศใต พบโลมาอิรวดีมากที่สุด 15 ตัว บริเวณ ตําบลลําปา หางฝง 6
กิโลเมตร สรุปดังนี้
วัน/เดือน/ป
10 กุมภาพันธ 2550
8 มีนาคม 2550
21 มิถุนายน 2551

จํานวนที่พบ (ตัว)
10-15
1
6

หมายเหตุ
บริเวณที่พบ ใกลกับอวนปลาบึก
ที่ชาวประมงวางไว

รูปที่ 5 เสนทางการสํารวจทางเรือ
โลมาอิรวดีที่พบแบงเปนกลุมๆ ละ 2-3 ตัว และอวนปลาบึกที่พบ
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2. ผลการสํารวจทางอากาศ โดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท ตามเสนทางที่กําหนดทั้งใน
เสนทางทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก และเสนทางทิศเหนือสูทิศใต เชนเดียวกับทางเรือ พบโลมาอิรวดี
จํานวนมากที่สุด 30 ตัว แบงเปนกลุมๆละ 5–7 ตัว ระยะหางของแตละกลุม 100–200 เมตร มีการ
เคลื่อนยายไปในทิศเดียวกัน จากทิศเหนือสูทิศใต สรุปผลการพบโลมาไดดังนี้
วัน/เดือน/ป
8 สิงหาคม 2549
23 สิงหาคม 2550
30 เมษายน 2551
2-12 กันยายน 2551

จํานวนที่พบ (ตัว)
6
30
1
ไมพบโลมาอิรวดี

พิกัด
N7 36.396 E 100 15.128
N7 41.473 E 100 13.123
-

รูปที่ 6 เสนทางการบินสํารวจทางอากาศ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน

รูปที่ 7 ภาพถายทางอากาศบริเวณชายฝง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน
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รูปที่ 8 ภาพถายทางอากาศบริเวณชายฝง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน

6. ศึกษา และฟนฟูเตากระอาน

หาดไขเตา ทะเลสาบสงขลา

1. จัดประชุมคณะทํางานโครงการศึกษาและฟนฟูเตากระอานทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2551
มี ขอสรุปดังนี้
1) คณะทํางานมีมติเห็นชอบที่จะใหมีโครงการดังกลาว และใหเรงดําเนินการใหเร็วที่สุด
2) ตองทําหนังขอใชพื้นที่จาก 2 ภาคสวน คือ จาก องคการบริหารสวนตําบลนาปะขอ และ
กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช
3) คณะทํางานมีมติใ หปรับพื้น ที่ดํ าเนินโครงการบริเวณบ านหาดไขเ ตาที่ใ หแ ลวเสร็ จ
ภายในปงบประมาณ 2551
4) คณะทํางานมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ โดยผานผูวาราชการจังหวัดพัทลุง
2. ทําหนังสือขอใชพื้นที่จาก องคการบริหารสวนตําบลนาปะขอ และ กรมอุทยานสัตวปาและ
พันธุพืช และไดรับหนังสือ ตอบกลับ การใชพื้นที่ จาก อบต.นาปะขอ และ กรมอุทยานฯ แลว
3. แตงตั้งคณะทํางานโครงการศึกษาและฟนฟูเตากระอานทะเลสาบสงขลา ผานผูวาราชการ
จังหวัดพัทลุง ตามคําสั่งที่ 990/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 จํานวน 22 ทาน
4. ปรั บ พื้ น ที่ ห าดไข เ ต าใหเ หมาะสมและใกล เ คีย งของเดิ ม และ ขุด บอสํ า หรั บอนุ บ าลเต า
กระอาน

จัดประชุม และดําเนินการปรับสภาพพื้นที่หาดไขเตา
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1. ศึกษาติดตามตรวจสอบสถานภาพและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1.1 การสํารวจและศึกษาสัตวทะเลหายากอาวไทยตอนลาง
สํารวจทางเรือ
ดําเนินการสํารวจแบบ Line Transect โดยวิ่งเรือสํารวจแบบสลับฟนปลา (รูปที่1) วิ่งเรือ
หางฝงมากที่สุด 5 ก.ม. ความเร็ว 10 น็อต วันละ 5 ชั่วโมง โดยใชเจาหนาที่สํารวจชุดละ 3 คน แบงเปน 3
ชุดๆ ละ 30 นาที สังเกตสัตวทะเลหายากอยูบนหลังคาเรือ บันทึกขอมูลการพบสัตวทะเลหายาก
เรือประมง และเครื่องมือประมงที่พบ ระยะทางการวิ่งเรือแบบ Line Transect รวมทั้งสิ้น 350 กิโลเมตร
ตั้งแต อําเภอขนอม ถึง อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดที่พบ
โลมาอิรวดี
โลมาหลังโหนก

บริเวณทีพ่ บ
ฝงตะวันออกของเกาะทาไร
ฝงตะวันตกของเกาะหวัง

จํานวน (ตัว)
21
3

พิกัด
N 9 19 48.1 E 99 46 14.7
N 9 19 04.2 E 99 53 18.6

รูปที่ 1 เสนทางการสํารวจสัตวทะเลหายากแบบ Line Transect
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253

263

รูปที่ 2 เสนทางการสํารวจ จุดที่ 253 พบโลมาอิรวดี 21 ตัว จุดที่ 263 พบโลมาหลังโหนก 3 ตัว

ฝูงโลมาอิรวดีกําลังหาอาหารอยูหลังเกาะทาไร

ฝูงโลมาอิรวดี ตัวขวาสุดครีบหลังแหวง
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สํารวจทางอากาศ
โดยใชเครื่องบิน ปกตรึง แบบ L 19 Birddog บินจากสนามบินสุราษฎรธานี ไปยังอาว
ขนอม จนถึงชายฝง อําเภอสิชล

เครื่องบินแบบที่ใชในการบินสํารวจ

ซักซอมความเขาใจกอนขึ้นบิน

โลมา3 ตัว เปนลูก 1 ตัว บริเวณเกาะทาไร

โลมาอีกฝูงบริเวณใกลๆ กัน

แนวหญาทะเลที่เกาะทาไร (สีเขม) อาว 1

แนวหญาทะเลที่เกาะทาไร (สีเขม) อาว 2

เกาะทาไร

ฝูงโลมาหลังโหนกที่พบที่ทาเรือแหลมทวด
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1.2 ศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของหญาทะเลบริเวณเกาะทาไร
ปจจุบันแหลงหญาทะเลมีการเปลี่ยนแปลงและลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุเกิดจากสภาพ
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของมนุษยบริเวณชายฝง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาสํารวจ โดยเฉพาะพื้นที่เกาะทาไร อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
เปนแหลงหญาทะเลที่คอนขางสมบูรณ ที่มีพื้นที่หญาทะเล 75 ไร พบหญาทะเลจํานวน 5 ชนิด คือ หญา
ใบมะกรูดหรือหญาอําพัน Halophila ovalis หญากุยชายทะเล Halodule uninervis หญากุยชายเข็ม
Halodule pinifolia Halodule uninervis หญาคาทะเล Enhalus acoroides และหญาชะเงาเตาThalassia
hemprichii (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน, 2549)
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของแหลงหญาทะเลและชนิดของหญาทะเลในอาวเกาะทาไร
2. เพื่อศึกษาขอบเขตและเปรียบเทียบการแพรกระจายของหญาทะเลแตละชนิด
3. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาการจัดการพื้นที่แหลงหญาทะเลเพื่อการอนุรักษ
วิธีการดําเนินการ
1. สํารวจขอมูลเบื้องตน เพื่อทราบถึงบริเวณที่เคยมีหญาทะเลเจริญเติบโตในชวงเวลาที่ผานมา และ
ศึกษาจําแนกชนิดหญาทะเล
2. การสํารวจและจําแนกชนิดหญาทะเล
2.1 สัมภาษณประมงและหมูบานชาวประมงในพื้นที่ที่ไดรับแจงรายงานพบแหลงหญาทะเล
2.2 สํารวจหญาทะเลโดยการเดินเทาสํารวจในแหลงน้ําตื้น หากเปนแหลงน้ําลึกจะใชเรือ และ
ดําน้ําสํารวจเพื่อใหทราบถึงชนิดและขอบเขตที่แนนอนของแหลงหญาทะเล
2.3 ทําการสํารวจในชวงน้ําลง โดยการวางเสนแนวเก็บตัวอยาง (Line-transect)
3. การประเมินแหลงหญาทะเล
วัดขนาดพื้นที่ที่มีหญาทะเลทั้งหมดแลวประเมินรอยละของการปกคลุมโดยการสุม
ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาพบหญ า ทะเลในพื้ น ที่ จํ า แนกออกเป น 4 สกุล 5 ชนิ ด ได แ ก หญ า ใบมะกรู ด
(Halophila ovalis) หญากุยชายทะเล (Halodule uninervis ) หญากุยชายเข็ม (Halodule piniflia)
หญาชะเงาเตา (Thalassia hemprichii) หญาคาทะเล (Enhalas acoroides)
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ความลึ ก ของน้ํ า บริ เ วณที่ พ บหญ า ทะเลอยู ใ นช ว ง 0-1.20 เมตร ความขุ น ใส 30-80
เซนติเมตร ความเค็ม 28-32 สวนในพันสวน อุณหภูมิ 29-32 องศาเซลเซียส pH 7.0-8.0 ชนิดที่มีการ
แพรกระจายมากที่สุดคือ หญาคาทะเล (Enhalas acoroides) สวนใหญอยูบริเวณรอบนอกแนวหญา
ทะเลในดับน้ําลึก 0.60-1.20 เมตร ชนิดที่แพรกระจายนอยที่สุด คือ หญาใบมะกรูด (Halophila ovalis)
พื้นที่ประมาณ 75 ไร โดยมีความหนาแนนของหญาทะเลมากในชวงเดือน สิงหาคม ปกคลุมคิดเปน 53
เปอรเซนต และมีความหนาแนนนอยในชวงเดือนเมษายน โดยปกคลุมคิดเปน 32 เปอรเซ็นต ของพื้นที่
สํารวจ
1.3 รวบรวม ศึกษาสัตวทะเลหายากเกยตืน้ พื้นที่อาวไทยตอนลาง
โลมาอิรวดีที่เกยตื้นสวนใหญพบเสียชีวิตในสภาพที่เนาเปอย ทําใหไมสามารถระบุถึง
สาเหตุการเสียชีวิตได พบวามีสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญจากการติดเครื่องมืออวน คิดเปน 86% ของ
จํานวนตัวอยางที่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต ในชวงระหวางป 2549-2551 พบโลมาอิรวดีติดอวนจับปลาบึก
และเสียชีวิตอยางนอย 10 ตัว อวนดังกลาวมีลักษณะเฉพาะเพื่อใชในการจับปลาบึกและปลาสวาย ซาก
โลมาอิรวดีบางตัวมีรองรอยของหางถูกตัดขาดดวยของมีคม ซึ่งเปนเพราะชาวประมงที่ตองการปลดตัว
โลมาอิรวดีออกจากเนื้ออวนโดยไมตองการสูญเสียเนื้ออวน ซึ่งมักจะพันอยูบริเวณโคนหางของโลมา
บริเวณที่พบซากโลมาอิรวดีมากในชวงป 2549-2551 คือตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ในขณะที่รายงานการพบซากในอดีตมีการพบซากโลมาอิรวดีมากบริเวณ ตําบลลําปา
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ติดอวนทั่วไป 26%
ไมท ราบสาเหตุ
56%

ทราบสาเหตุ
45%
ติดอวนปลาบึก 12%
ป วย 5%

กราฟแสดง อัตราสวนสาเหตุการเสียชีวิตของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
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สัตวทะเลหายากที่พบเกยตื้นในเขตพื้นที่อาวไทยตอนลาง ในป 2551 พบวามีทั้งเตาและ
โลมา จํานวน 13 ตัว พื้นที่ที่พบโลมาเกยตื้นมากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (พบเกยตื้น 5 ตัว) และ
พื้นที่ที่พบเตาเกยตื้นมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา (3 ตัว) และสัตวที่พบวามีการเกยตื้นมากที่สุดในป 2551
คือ เตาตนุ (พบ 4 ตัว) รองลงมา คือโลมาหลังโหนก (พบ 3 ตัว)
ตารางบันทึกผลการเก็บซากสัตวทะเลหายากเกยตื้นพืน้ ทีอ่ าวไทยตอนลาง ป 2551
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วัน/เดือน/ป
7 ม.ค. 51
16 ม.ค. 51
1 ก.พ. 51
14 ก.พ. 51
16 ก.พ. 51
16 ก.พ. 51
21 ก.พ. 51
4 มี.ค. 51
7 มี.ค. 51
17 มี.ค. 51
2 มิ.ย. 51
17 มิ.ย. 51
9 ก.ค. 51

ชนิด
เตาตนุ
โลมา
เตาตนุ
เตาตนุ
โลมาหลังโหนก
หัวบาตรหลังเรียบ
โลมาหลังโหนก
เตาหัวฆอน
เตากระ
โลมาอิรวดี
โลมาหลังโหนก
เตาตนุ
โลมาอิรวดี

เพศ
เมีย
เมีย
ผู
ผู
ผู
เมีย
เมีย

ความยาว
61/69
34.5/37 ซม.
81.5/89.5 ซม.
1.66 ม.
1.39 ม.
2.20 ม.
77/80 ซม.
29/32 ซม.
2.02 ม.
1.0 ม.
101/96.5 ซม.
1.99 ม.

โลมาอิรวดีติดอวนปลาบึกบริเวณหนา ต.เกาะใหญ
อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา

สถานที่
สถาบันเพาะเลี้ยงฯ สงขลา
เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช
อาวปตตานี จ. ปตตานี
อาวปตตานี จ. ปตตานี
หาดหนาดาน จ.นครศรีธรรมราช
หาดหนาดาน จ.นครศรีธรรมราช
หาดหนาดาน จ.นครศรีธรรมราช
หางจากเกาะหนู 1 ไมล
บานพังสาย ต.กระดังงา จ.สงขลา
ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง
หาดในเพลา อ.ขนอม จ.พัทลุง
คลองปากบาง จ.นครศรีธรรมราช
ต.เกาะใหญ จ.สงขลา

สาเหตุการตาย
ติดอวน
เปนแผล
ปวย
ติดอวนปลาบึก

โลมาอิรวดีถูกตัดหาง เกยตื้นบริเวณหนาปาลิไลย
ตําบลลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง
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2. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเพื่อกําหนดเขตอนุรักษ
2.1 ประชาคมสัตวหนาดินบริเวณพื้นที่อาวเตล็ด อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.2 โครงสรางประชาคมแพลงกตอนบริเวณพื้นที่อาวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
วิธีการดําเนินงาน : กําหนดสถานีเก็บตัวอยางสัตวหนาดินและแพลงกตอน 12 สถานี เก็บ
ตัวอยางทุก ๆ 2 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป ศึกษาคุณภาพน้ําโดยวัดความลึก อุณหภูมิ ความเค็ม พีเอช ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา ไนไตรท ไนเตรท และออรโธฟอสเฟต และศึกษาคุณภาพตะกอนดินโดยวิเคราะหขนาด
อนุภาคเม็ดดิน (particle size) ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter)

แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอยางสัตวหนาดินและแพลงกตอนบริเวณอาวเตล็ด
ผลการดําเนินงาน
ผลการศึกษาพบวา สัตวหนาดินที่มีความชุกชุมมากสุด ไดแก ไสเดือนทะเล 354 ตัว/ม2 (เทากับ
40.75%) รองลงมาคือ แอมพิพอด 263 ตัว/ม2 (เทากับ 30.33%) ทาไนดาเซียน 178 ตัว/ม2 (เทากับ 20.51%)
ลูกกุง 32 ตัว/ม2 (เทากับ 3.66%) ไอโซพอด 20 ตัว/ม2(เทากับ 2.34%) สวน ลูกปลาวัยออน ลูกปู โอลิ
โกขีต นีมาโทด หอย และออสตราคอด พบในปริมาณนอย (รวมเทากับ 2.38%)
เดื อนที่สั ตว ห น าดิ น มี ค วามชุก ชุ ม มากสุด คือ เดือ นพฤษภาคม (1,257 ตั ว /ม 2) รองลงมาคื อ
มกราคม (1,022 ตัว/ม2) มีนาคม (813ตัว/ม2) และพฤศจิกายน (422 ตัว/ม2)
สถานีที่สัตวหนาดินมีความชุกชุมมากสุดคือ สถานี 9 (3,248 ตัว/ม2) รองลงมาคือ สถานี 10
(1,546 ตัว/ม2) สถานี 12 (1,033 ตัว/ม2) และสถานี 3 (938 ตัว/ม2) สวนสถานที่ที่สัตวหนาดินมีความชุกชุม
นอยสุดคือ สถานี 1 (126 ตัว/ม2) สถานี 7 (244 ตัว/ม2) และสถานี 8 (244 ตัว/ม2)
สัตวหนาดินกลุมเดนที่พบ คือไสเดือนทะเลซึ่งพบทั้งหมด 41 วงศ สถานีที่มีความหลากหลาย
วงศมากที่สุดคือ สถานีที่ 9 (พบ 27 วงศ) รองลงมาคือ สถานี 3 (พบ 26 วงศ) สถานี 6 (พบ 25 วงศ) สถานี
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Isopod
a
Ostra , 2.3 4%
coda , 0
.0
M ol lu
sc , 8 %
กุง, 3.6 0.4 2%
ปู, 0.4 6%
2
ปล า, 0 %
.
5
Oli goc 7%
h
ตัวอ อ aet, 0.1 7%
น
Nema แมงน้ํา , 0
t oda, 0 .0 2%
.7 2%

10 (พบ 24 วงศ) และสถานี 12 (พบ 23 วงศ) สวนสถานที่ที่มีความหลากหลายวงศนอยสุดคือ สถานี 1
(พบ 9 วงศ) และวงศที่มีความชุกชุมมากที่สุดคือวงศ Spionidae (44 ตัว/ม2) รองมาคือ Lumbrineridae (41
ตัว/ม2) Capitellidae (40 ตัว/ม2) Syllidae (40 ตัว/ม2) Pilargiidae (26 ตัว/ม2) Magelonidae (17 ตัว/ม2) และ
Eunicidae (16 ตัว/ม2) Paraonidae (16 ตัว/ม2) สัตวหนาดินกลุมเดนรองจากไสเดือนทะเล คือ แอมฟพอด
โดยพบทั้งหมด 5 วงศ โดยวงศที่ชุกชุมมากสุดคือ Melitidae (174 ตัว/ม2) สวนวงศอื่นๆ พบนอยมาก (1-3
ตัว/ม2) สถานีที่มีความหลากหลายและความชุกชุมแอมฟพอดมากสุด คือ สถานี 9 (1,704 ตัว/ม2) ซึ่งพบ
มากสุดในเดือนมีนาคม (3,583 ตัว/ม2) ในขณะที่สถานีที่พบแอมฟพอดนอยสุดคือ สถานี 1 (2 ตัว/ม2)
สถานีเก็บตัวอยางที่อยูใกลกับบริเวณแนวปาชายเลน (สถานี 9 และ 10) เปนสถานีที่พบความชุกชุม
สัตวหนาดินสูงสุด (1,546-3,237 ตัว/ม2) และยังพบวาสถานี 9 นั้นเปนสถานีที่พบความหลากหลายวงศของ
ไสเดือนทะเลและแอมฟพอดมากที่สุดดวย สถานี 3, 4, 5, 6, 11 และ 12 ซึ่งเปนสถานีที่อยูในเขตพบการ
แพรกระจายของหญาทะเล และอยูถัดจากแนวเขตหญาทะเล ก็พบความชุกชุมสัตวหนาดินคอนขางสูง (4291,035 ตัว/ม2) ในขณะที่สถานี 1, 2, 7 และ 8 ซึ่งอยูใกลแนวเขตกอสรางนั้น พบสัตวหนาดินชุกชุมอยูในชวง
126-409 ตัว/ม2

Tanaidacea, 20.51%

Polychaete , 40.75%

Amphipod, 30.33%

เปอรเซ็นตสัดสวนกลุมสัตวหนาดินที่พบบริเวณอาวเตล็ด

ตัวอยางสัตวหนาดินพวกไสเดือนทะเลและทาไนดาเซียทีพ่ บบริเวณอาวเตล็ด
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จากการวิ เคราะห ชนิ ดและนั บปริ มาณแพลงก ต อนพื ช ที่ เ ก็ บ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2550 เดื อน
มกราคม มีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2551 พบแพลงกตอนพืช 56 สกุล 59 ชนิด จัดอยูใน Division
Cyanophyta, Class Cyanophyceae (สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน/ไซยาโนแบคทีเรีย ) 2 สกุล 2 ชนิด Division
Chlorophyta Class Chlorophyceae (สาหรายสีเขียว) 6 สกุล 6 ชนิด และ Division Chromophyta, Class
Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 39 สกุล 42 ชนิด Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) 8 สกุล 8 ชนิด และ
Class Dictyochophyceae (ซิลิโคแฟลกเจลเลต) 1 สกุล 1 ชนิด โดยแพลงกตอนพืชที่มีองคประกอบชนิดและ
ปริมาณสูงสุดอยูใน Class Bacillariophyceae ไดแก Gyrosigma, Coscinodiscus, Thalassionema และ Nitzschia
เปนตน รองลงมาอยูใน Class Dinophyceae ไดแก Dinophysis, Ceratium และ Protoperidinium เปนตน
สําหรับความหนาแนนของแพลงกตอนพืชบริเวณพื้นที่อาวเตล็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคาเฉลี่ยเทากับ
217 เซลลตอลิตร
สถานีที่ 4 เปนสถานีเก็บตัวอยางที่มีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนพืชสูง (พบแพลงกตอน
พืช 35 สกุล 35 ชนิด) สวนสถานีที่ 8 เปนสถานีที่มีความหลากหลายของชนิดนอย (พบแพลงกตอนพืช 22
สกุล 22 ชนิด)

การเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําบริเวณพืน้ ที่อาวเตล็ด

Coscinodiscus sp

Ditylum sp.

Gyrosigma sp

Ceratium sp.

แพลงกตอนพืชชนิดเดน ที่พบบริเวณอาวเตล็ด

จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้ํ า จากสถานี เ ก็ บ ตั ว อย า งทั้ ง 12 สถานี พบว า อยู ใ นเกณฑ ป กติ คื อ
คาเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ํา 28 องศาเซลเซียส ความโปรงแสง 67 เซนติเมตร ความเปนกรดเปนดาง 7.8
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ออกซิเจนละลาย 5.8 มิลลิกรัมตอลิตร ความเค็ม 31 พีพีที ไนไตรท 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร ไน
เตรท 0.042 มิลลิกรัมตอลิตร และออรโธฟอสเฟต 0.007 มิลลิกรัมตอลิตร สวนปริมาณสารอินทรียและ
ขนาดอนุภาคเม็ดดินยังอยูในระหวางรอผลการวิเคราะห

การเตรียมตัวอยางตะกอนดินเพื่อวิเคราะหปริมาณสารอินทรียและขนาดอนุภาค

2.3 โครงการสํารวจสัตวน้ําบริเวณอาวเตล็ด
อาวเตล็ดตั้งอยูบริเวณเหนือสุดของอาวขนอม เปนจุดแดนตอกับ อ.ดอนสัก ลอมรอบดวย
ภูเขาและเกาะ ซึ่งพบโลมาหลังโหนก Sousa chinensis บริเวณเขาหลักซอ และอาวทองเนียน นอกจากนี้
ยังเมีแหลงหญาทะเล พื้นที่ประมาณ 75 ไร การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อทราบองคประกอบชนิด การ
แพรกระจาย ความชุกชุมของสัตวน้ําเศรษฐกิจและขนาดของสัตวทะเลที่อาศัยอยูในระบบนิเวศหญาทะเล
และระบบนิเวศปาชายเลน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรสัตว
ทะเล ในระบบนิเวศตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอไปในอนาคต
สํารวจสัตวน้ําโดยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง จํานวน 4 สถานี สถานีละ 3 ซ้ํา
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริเวณแหลงหญาทะเล พบสัตวน้ํา 27 ชนิด ความหนาแนน
33 ตัว/ตารางเมตร โดยชนิดที่พบมากไดแก ปลาแปนเล็ก Leiognathus brevirostris 11 ตัว/ตารางเมตร,
ปลาแปน L. splendens มากที่สุด 7 ตัว/ตารางเมตร, ปลาแปนเบี้ย Secutor ruconius 7 ตัว/ตารางเมตร และ
กุงเคย 4 ตัว/ตารางเมตร เปนตน บริเวณปาชายเลน พบสัตวน้ํา 19 ชนิด ความหนาแนน 20 ตัว/ตาราง
เมตร โดยชนิดที่พบมากไดแก ปลาแปน L. splendens มากที่สุด 7 ตัว/ตารางเมตร ปลาแปนเบี้ย S.
ruconius 12 ตัว/ตารางเมตร กุงเคย 4 ตัว/ตารางเมตร เปนตน
ในเดือนมีนาคม 2551 บริเวณแหลงหญาทะเล พบสัตวน้ํา 40 ชนิด ความหนาแนน 8 ตัว/
ตารางเมตร โดยชนิดที่พบมากไดแก ปลาแปนเบี้ย S. ruconius 2 ตัว/ตารางเมตร และปลาสลิดทะเลแถบ
Siganus javus 2 ตัว/ตารางเมตร เปนตน บริเวณปาชายเลน พบสัตวน้ํา 29 ชนิด ความหนาแนน 7 ตัว/
ตารางเมตร โดยชนิดที่พบมากไดแก ปลาแปน L. splendens มากที่สุด 5 ตัว/ตารางเมตร
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ในเดือนกรกฎาคม 2551 บริเวณแหลงหญาทะเล พบสัตวน้ํา 50 ชนิด ความหนาแนน
154
ตัว/ตารางเมตร โดยชนิดที่พบมากไดแก ปลาสลิดทะเลแถบ Siganus javus 113 ตัว/ตารางเมตร
ปลาขี้จีนสั้น Ambassis kopsii 8 ตัว/ตารางเมตร ปลาแปน L. splendens 6 ตัว/ตารางเมตร บริเวณปาชาย
เลน พบสัตวน้ํา 27 ชนิด ความหนาแนน 17 ตัว/ตารางเมตร โดยชนิดที่พบมากไดแก ปลาแปน L.
splendens 6 ตัว/ตารางเมตร กุงขาว Metapenaeus lysianassa 6 ตัว/ตารางเมตร
สรุป พบสัตวน้ํามีความหลากหลายและมีปริมาณมากทีส่ ุดในเดือนกรกฎาคม ทั้งในระบบ

นิเวศนแหลงหญาทะเล และปาชายเลน

แผนที่จุดสํารวจ
บริเวณอาวเตล็ด
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2.4 ศึกษาอัตราการตกตะกอนในอาวเตล็ดและอาวขางเคียงจังหวัดนครศรีธรรราช

ดําเนินการเก็บตัวอยางตะกอน ตรวจวัดคุณภาพน้ําทั่วไปและวาง Sediment trap ใน
พื้นที่ของอาวเตล็ดและอาวแหลมประทับ จํานวน 11 สถานี โดยกําหนดวาง Sediment trap จํานวน 6
ครั้ง โดยเก็บในชวงเดือนมกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, และกันยายน
ภาพแสดงแผนที่และพิกดั สถานีเก็บตัวอยาง
STN

X

Y

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
ST10
ST11

585474
585677
585922
586631
586792
588436
588671
589359
589657
590319
590578

1029550
1029931
1030402
1029531
1029910
1029064
1029617
1028676
1029336
1028525
1029136

ภาพแสดงการปฏิบัติงาน วาง Sediment trap
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ผลการปฏิบัตงิ าน : ศึกษาอัตราการตกตะกอนในอาวเตล็ดและแหลมประทับ
กราฟแสดงคาเฉลี่ ยของคุณภาพตะกอนน้ํา

กราฟแสดงคาเฉลี่ ยของคุณภาพตะกอนดินแขวนลอย
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กราฟแสดงคาเฉลี่ยคุณภาพตะกอนดินแขวนลอย

กราฟแสดงคาเฉลี่ยของคุณภาพน้ํา
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จากกราฟแสดงคาเฉลี่ยของคุณภาพน้ํา พบวาอาวเตล็ดและแหลมประทับ คุณภาพน้ําโดยสวน
ใหญจะมีคาไมแตกตางกัน และจากกราฟแสดงคาเฉลี่ยคุณภาพตะกอนดินแขวนลอย พบวา ในอาวเตล็ดมี
เปอรเซ็นตปริมาณสารอินทรีย, อินทรียคารบอน และอนินทรียคารบอน มีคาสูงกวาอาวแหลมประทับ
สวนปริมาณสารอาหารประเภทฟอสฟอรัสพบวาทั้งสองอาวมีคาใกลเคียงกัน แตปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจน กลับพบวาอาวแหลมประทับมีคาสูงกวาอาวเตล็ดเกือบ 2 เทา และอัตราการ
ตกตะกอนของอาวแหลมประทับมีอัตราสูงกวาอาวเตล็ดเกือบ 2-3 เทา เนื่องจากบริเวณอาวแหลมประทับ
มีการทําประมงทั้งอาว จึงอาจเกิดการกวนของตะกอนที่เกิดจากใบพัดเรือของการทําประมง มากกวาอาว
เตล็ด ซึ่งบริเวณอาวเตล็ดมีการทําประมงเฉพาะบริเวณปากอาวเทานั้น
การกระจายตั ว ของตะกอนดิน นั้น จากกราฟเปอรเ ซ็ น ต ก ารสะสมของตะกอนดิ น กับ ขนาด
อนุภาคแขวนลอย พบวาอาวเตล็ดมีขนาดอนุภาคของตะกอนแขวนลอยที่มีขนาดคอนขางเล็ก สวนอาว
แหลมประทับ ขนาดอนุภาคนั้นมีขนาดเล็ก ยกเวนสถานีที่ 6 ,8 และ 9 มีขนาดอนุภาคที่คอนไปทางหยาบ
กวาสถานีอื่นๆ
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กราฟแสดงตัวอยางการกระจายตัวของตะกอน
แขวนลอยที่มีแหลงกําเนิดมากกวา 1 แหลง
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