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เสนทางการสํารวจโลมาอิรวดีโดยกําหนดเสนทางระหวางฝงตะวันออกสูฝงตะวันตก
เสนทางการสํารวจโลมาอิรวดีโดยกําหนดเสนทางการวิ่งเรือระหวางทิศเหนือสูทิศใต
การสํารวจโลมาอิรวดีทางอากาศโดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท
จุดสัมภาษณชาวประมงในพืน้ ที่ 40 หมูบาน จํานวน 121 ราย
แสดงขอบเขตการแพรกระจายของโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาจากการสํารวจทางเรือและทาง
อากาศ ตําบลที่พบซากเกยตืน้ และบริเวณที่สํารวจพบอวนปลาบึก
สถิติการพบเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระหวางป 2533-2551 รวม 65 ตัว แยก
เปนรายป
สถิติการพบเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระหวางป 2533-2551 แยกเปนรายเดือน
สถิติการพบเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระหวางป 2533-2551 รวม 65 ตัว แยก
ตามชวงวัย
อัตราสวนสาเหตุการเสียชีวติ ของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาระหวางป 2533-2541
โลมาอิรวดีตดิ อวนปลาบึกบริเวณหนา ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา
โลมาอิรวดีถูกตัดหาง เกยตืน้ บริเวณหนาปาลิไลย ตําบลลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง
อวนพันบริเวณโคนหางโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
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การแพรกระจายและชีววิทยาของโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris)
ในทะเลสาบสงขลา
สันติ นิลวัตน นิภล จันทขวัญ และ อุมา เกื้อกูล
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลตอนลาง ๑๕๘ หมู ๘ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐

บทคัดยอ
สํารวจประชากรและการแพรกระจายของโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella
brevirostris) ในทะเลสาบสงขลา 2 แนวทางคือ 1) ทางเรือ โดยใชเรือทองแบนขนาดความยาว 26 ฟุต ติด
เครื่องยนตทายขนาด 90 แรงมา สํารวจแบบ Zigzag line transect และ 2) ทางอากาศ โดยใชเครื่องรอน
ไมโครไลทแบบ 2 ที่นั่ง บินที่ระดับความสูง 400-500 ฟุต สํารวจแบบ Strip transect ครอบคลุมพื้นที่
ทะเลสาบตอนบนทั้งหมด ในระหวางป พ.ศ. 2549-2551 พบวามีจํานวนประชากรโลมาอิรวดีประมาณ 36
ตัว มีพื้นที่แหลงอาศัยหลัก อยูในบริเวณรองน้ําลึกตอนกลางของทะเลสาบสงขลาตอนบน คิดเปนพื้นที่ 86
ตารางกิโลเมตร
ขอมูลจากการสัมภาษณชาวประมงที่ทําการประมงในเขตทะเลสาบสงขลาตอนบน เมื่อป 2549
จํานวน 121 ราย พบวาชาวประมง 70 ราย เคยพบเห็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาคิดเปน 58% และขอมูล
การเกยตื้นของโลมาอิรวดี ระหวางป 2549-2551 จํานวน 20 ตัวอยาง พบวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามี
อัตราการเสียชีวิตปละ 6.6±4.7 ตัว ประกอบดวยโลมาที่เปนตัวเต็มวัย 49% (ความยาวระหวาง 1.8-2.5 เมตร)
แรกเกิดถึงวัยรุน 51% (ความยาวระหวาง 0.8-1.5 เมตร) สาเหตุการเสียชีวิตหลักมาจากการติดอวน คิดเปน
83.30% ของการเกยตื้นที่ทราบสาเหตุ จากการผาซากดูองคประกอบของอาหารในกระเพาะ จํานวน 2
ตัวอยาง พบวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา กินปลาตะเพียนทราย (Puntius leiacanthus) ปลาดุกทะเล
(Plotosus canius) ปลากดหัวโมง (Arius macolatus) ปลากดคันหลาว (Arius truncatus) และกุง
กามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เปนอาหาร
นอกจากนี้ยังพบปจจัยที่สงผลกระทบในแงลบไดแก สภาวะตื้นเขินของทะเลสาบ การลดลง
ของทรัพยากรสัตวน้ํา และความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมของน้ําในทะเลสาบ
คําสําคัญ: โลมาอิรวดี ทะเลสาบสงขลา
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DISTRIBUTION AND BIOLOGY OF IRRAWADDY DOLPHIN
(Orcaella brevirostris) IN SONGKHLA LAKE

Santi Ninwat, Nibbon Chunkhan and Uma Kuakul
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158 Moo 8, Phawong, Muang, Songkhla 90100, Thailand

ABSTRACT
Distribution and abundance of Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris) in
Songkhla Lake were observed during 2006-2008 based on 1) a zigzag line transect boat
survey technique using a 26-feet boat in length, equipped with a 90-HP out board engine and
2) a strip transect aerial survey technique using a 2-seats microlite aircraft surveyed at
400-500 feet above sea level. The survey covered the whole area in the upper part of
Songkhla Lake. The population of Irrawaddy dolphin was estimated around 36 individuals.
Home range located in the central part of Tale-Luang covering 86 square kilometers.
Interview survey had been done to the fisherman around upper part of Songkhla
Lake in 2006. The results showed that 58% of the fisherman had ever seen the dolphin during
fishing. Two stomach content study from 20 stranding Irrawaddy dolphins between 2006 to
2008 revealed that they consumed Small Thai carp (Puntius leiacanthus), Gray eel-catfish
(Plotosus canius), Spotted catfish (Arius macolatus), Long spined catfish (Arius truncates),
Average annual mortality was 6.6±4.7 individuals comprised of 49% adult dolphins (size
ranged 1.8-2.5 meters), 51% neonate to juvenile dolphins (size ranged 0.8-1.5 meters),.
A major mortality cause was gill net entanglement accounted as 83.% of known causes. The
other threats to the status of Irrawaddy dolphins in Songkhla Lake were the shallowness of the
lake, declining of food sources, and deterioration of water quality.
Keywords: Irrawaddy dolphin, Songkhla lake

3
คํานํา
โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบ
แพร ก ระจายอยู ใ นทะเลบริ เ วณชายฝ ง ของประเทศอิ น เดี ย ฝ ง ตะวั น ออก จนถึ ง ตอนเหนื อ ของประเทศ
ออสเตรเลีย (Stacey and Leatherwood, 1997) โลมาอิรวดีเปนหนึ่งในโลมาเพียงไมกี่ชนิดที่มี
ความสามารถในการปรับตัวใหอาศัยอยูในน้ําจืดได ทั่วโลกพบวามีกลุมประชากรของโลมาอิรวดีที่อาศัยอยู
ในน้ําจืดเพียง 5 แหงไดแก แมน้ํา อิรวดี ประเทศพมา (แมน้ําอิรวดีเปนที่มาของชื่อโลมาชนิดนี้เนื่องจากมี
การคนพบและบันทึกเปนครั้งแรกจากตัวอยางโลมาที่ไดจากแมน้ําแหงนี้) แมน้ําโขง ในสวนที่เปนของ
ประเทศลาวและกัมพูชา, แมน้ํามะหะขาม ประเทศอินโดนีเซีย, ทะเลสาบชิลิกา ประเทศอินเดีย และ
ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย (Smith et al., 2007) จากการศึกษาพบวาประชากรโลมาอิรวดีทั่วโลกมี
จํานวนลดลง ทําใหมีความพยายามอยางมากในการอนุรักษโลมาอิรวดี ในการประชุม CITES ครั้งที่ 13 เมื่อ
ป 2546 ประเทศไทยไดเสนอใหโลมาอิรวดีเปนสัตวปาคุมครองบัญชีที่ 1 (Appendix I) อันมีผลทําให
โลมาอิรวดีไดรับความคุมครองในระดับนานาชาติ (Kittiwattanawong et al., 2007)
คาดวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเปนกลุมประชากรโลมาอิรวดีที่อาศัยอยูบริเวณทะเล
ชายฝงของจังหวัดสงขลาเมื่อในอดีต ซึ่งมีคลองที่เชื่อมระหวางทะเลสาบสงขลากับอาวไทยมีมากกวาหนึ่ง
คลอง ในปจจุบันปากคลองที่น้ําทะเลจากอาวไทยสามารถไหลเขาออกทะเลสาบสงขลา มีทางเดียวเทานั้นคือ
บริเวณปากทะเลสาบสงขลาตอนลาง ตั้งอยูในเขต อําเภอสิงหนครและอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งหางจาก
ตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลาถึง 75 กิโลเมตร ประกอบกับในทะเลสาบสงขลามีเครื่องมือประมงประจําที่
คือโพงพางและไซนั่งเปนจํานวนมากทําใหความเชื่อมโยงของหวงโซอาหาร(Food chain)เสียไป ปจจุบัน
ทะเลสาบสงขลามีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 12, 2543) สาเหตุหนึ่งอาจมาจาก
กรมชลประทานไดสรางประตูกันน้ําทะเลหนุนเขาสูทะเลสาบสงขลาในคลองปากระวะทั้ง 5 คลอง ปองกัน
น้ําเค็มไหลเขาสูทะเลสาบสงขลา และเพื่อใชน้ําจืดในการทํานาบริเวณทุงระโนด อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ทําใหน้ําในทะเลสาบสงขลาตอนบน ไมสามารถหมุนเวียนกับน้ําทะเลในอาวไทย มีผลใหคุณภาพน้ํา
ในทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรม ผลผลิตสัตวน้ําลดลง เสนทางในการเดินทางเขาออกสูทะเลสาบสงขลาของ
โลมาอิรวดี เหลือทางเดียวและมีเครื่องมือประมงกีดขวางอยางหนาแนน ทําใหโลมาอิรวดีถูกจํากัดอยูเฉพาะ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน (Beasley et al., 2002) ซึ่งปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา และการทํา
ประมงที่มากเกินไป เป นผลให ประชากรของโลมาอิ ร วดีในทะเลสาบสงขลาเสี่ยงที่จะสูญ พันธุไปจาก
ทะเลสาบสงขลา (นิติกร และอังสุนีย, 2545) ตามประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องขอความรวมมือในการอนุรักษ
โลมาอิรวดีในทะเลหลวงจังหวัดพัทลุงในพระบรมราชินูปภัมภ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชีนีนาถ
ดังนั้นการศึกษาสํารวจการแพรกระจายแหลงอาศัยและชีววิทยาของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา จึงเปน
เรื่องที่สําคัญอยางยิ่งใน เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลประกอบแนวทางในการอนุรักษโลมาอิรวดีใน
ทะเลสาบสงขลา
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วัตถุประสงค
1. ศึกษาจํานวนและการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน
2. ศึกษาชีววิทยาบางประการของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน
อุปกรณและวิธีการศึกษา
1. สถานที่ศึกษา
ศึกษาในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ในเขต อ.ปากพะยูน อ.บางแกว อ.เขาชัยสน อ.ควนขนุน
อ.เมือง จังหวัดพัทลุง และ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ จังหวัดสงขลา
2. วิธีการสํารวจ
2.1 สํารวจดวยวิธีสัมภาษณ
สัม ภาษณ ช าวประมง ที่ ทํา การประมงในทะเลสาบสงขลาตอนบน และชุม ชนที่ ตั้งอยู ร อบ
ทะเลสาบสงขลา จํานวน 40 หมูบาน หมูบานละ 2-5 คน ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับการพบเห็น โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาทั้งที่มีชีวิตและซาก (ภาคผนวก ก) ในกรณีที่ผูรับการ
สัมภาษณตอบวาเคยพบเห็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามีชีวิตหรือพบซาก ใหชี้จุดในแผนที่
2.2 สํารวจทางเรือ
2.2.1 ยานพาหนะที่ใชสํารวจ เปนเรือทองแบนขนาดความยาว 26 ฟุต ใชเครื่องยนต out board
ขนาด 90 แรงมา กําหนดเสนทางการสํารวจ โดยลากเสนระหวางฝงตะวันตกสูฝงตะวันออกของทะเลสาบ
สงขลา แบบฟนปลา (Strip Transect line) ระยะหางระหวางเสน 1 กิโลเมตร จากทิศเหนือสูทิศใต (ภาพที่ 1)
ความเร็ว 10 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชผูสํารวจชุดละ 3 คน ระหวางการสํารวจ ผูสํารวจนั่งบนนั่งรานที่ตอขึ้น
เปนพิเศษตั้งอยูบริเวณหัวเรือ ความสูงของนั่งรานมีความสูงจากระดับน้ํา 2.7 เมตร ผูสํารวจนั่งดานซาย
ดานขวาและตรงกลางของเรือดานละ 1 คนโดยคนที่นั่งดานซายและดานขวา มองหาโลมาอิรวดีในดานที่
ตนเองหันหนาตลอดเวลา ใชกลองสองทางไกล (ฺBUSHNELL 7x50) ผูสํารวจนั่งตรงกลาง มองในทิศทาง
หัวเรือดวยตาเปลาและเปนผูจดบันทึกขอมูล แตละตําแหนงหมุนเวียนตามลําดับทุก 30 นาที ระหวางการ
สํารวจบันทึกขอมูลสภาพอากาศ ระดับความแรงของคลื่น (beaufort 0-5, คําอธิบายในภาคผนวก ข) วัด
ความเร็วและทิศทางเรือ ดวยเครื่อง Global position system (GPS) GARMIN รุน map 76 CSx ทุกๆ
30 นาที (กอนหมุนเวียนตําแหนง) และบันทึกขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามแบบฟอรม
(ภาคผนวก ค) หรือเมื่อพบเห็นโลมาอิรวดี เพื่อวิเคราะหหาระยะทาง ความเร็ว พื้นที่การสํารวจ ตําแหนงและ
ขอบเขตการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
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ภาพที่ 1 เสนทางการสํารวจโลมาอิรวดีโดยกําหนดเสนทางระหวางฝงตะวันออกสูฝงตะวันตก
2.2.2 สํารวจทางเรือโดยกําหนดเสนทางสํารวจ ซึ่งลากเสนระหวางทิศเหนือลงทิศใตของ
ทะเลสาบสงขลา ระยะหางระหวางเสน 2 กิโลเมตร จากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก (ภาพที่ 2) ใชผูสํารวจ
วิธีการสังเกตแบบบันทึกขอมูลและเครื่องมือ วิธีเดียวกับ ขอ 2.2.1
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ภาพที่ 2 เสนทางการสํารวจโลมาอิรวดีโดยกําหนดเสนทางการวิ่งเรือระหวางทิศเหนือสูทิศใต
2.2.3 การสํ ารวจทางเรือ โดยการวิ่งเรือไปยังจุด ที่เคยไดรับรายงานการพบเห็ นโลมาอิ ร วดี
ทะเลสาบสงขลา จากการสัมภาษณ และจุดที่ชาวประมงจากพื้นที่ ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัด
สงขลา ทําเครื่องหมาย แสดงบริเวณที่เคยพบเห็นโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ระหวางทําการประมงหรือ
ระหวางเดินทาง โดยนําไมไผปกและผูกผาตรงยอดไมไผ เพื่องายตอการสังเกตเห็น การสํารวจในวิธีนี้ทําการ
วิ่งเรือในบริเวณตอนกลางของทะเลสาบสงขลาตอนบน จากทิศเหนือทอดลงมาสูทิศใต เนื่องจากขอมูล
การพบเห็นโลมาอิรวดีจากการสัมภาษณและตําแหนงที่ชาวประมงทําสัญลักษณ พบไดในบริเวณดังกลาว
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เมื่อสํารวจพบเครื่องหมายที่ชาวประมงทําไวก็จะจอดเรือ ประมาณจุดละ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งถาหากพบ
โลมาอิรวดี สามารถนับจํานวนไดงายจากการขึ้นมาหายใจเหนือน้ํา การสํารวจดวยวิธีนี้ สามารถเขาใกลและ
ไมทําใหโลมาอิรวดีตกใจ นับจํานวนโลมาอิรวดีที่พบโดยแยกความแตกตางของแตละตัว จากลักษณะของ
ครีบหลัง และสีหรือลายบนลําตัว (Natural marking) (Kreb, 2002)
2.3 สํารวจทางอากาศ
กําหนดเสนทางการสํารวจ โดยลากเสนระหวางฝงตะวันตกสูฝงตะวันออกของทะเลสาบสงขลา
แบบฟนปลา ระยะหางระหวางเสน 1 กิโลเมตร จากทิศเหนือสูทิศใต ซึ่งเปนเสนทางเดียวกันกับขอ 2.2.1
การสํารวจทางอากาศโดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท แบบ 2 ที่นั่ง มีนักบิน 1 ที่นั่งและผูสํารวจ 1 ที่นั่ง
(ภาพที่ 3) อุปกรณพื้นฐานที่ใช คือกลองดิจิตอลแบบ Single Lenses Reflect (SLR) พรอมเลนสขนาด 70300 มิลลิเมตร เครื่องบอกพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning System, GPS) รุน map 76
CSx

ภาพที่ 3 การสํารวจโลมาอิรวดีทางอากาศโดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท
2.4 ศึกษาซากโลมาอิรวดี
ประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากชาวประมงที่ทําการประมงในทะเลหลวง และชาวบานที่อยู
รอบทะเลสาบ รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหแจงเหตุ การเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
เก็บขอมูลตําแหนงพิกัดที่พบซาก นําซากมาศึกษาเก็บขอมูลตามแบบฟอรม (ภาคผนวก ง) ในกรณีที่ซากยัง
สด ทําการผากระเพาะเพื่อศึกษาองคประกอบอาหารในกระเพาะ (stomach content) และหาสาเหตุการตาย
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3. วิธีการวิเคราะหขอมูล
3.1 นําขอมูลที่มีรายงานการพบโลมาอิรวดีจากการสัมภาษณ ไปคํานวณหาความถี่ของแตละพื้นที่ ที่
มีรายงานการพบเห็นโลมาอิรวดี และนําพิกัดตําแหนงที่ไดจากสัมภาษณลงในแผนที่ทะเลสาบสงขลา
3.2 นับจํานวนโลมาอิรวดีที่พบ โดยแยกความแตกตางของโลมาอิรวดีแตละตัว จากลักษณะ
ครีบหลัง สีหรือลายบริเวณลําตัว บันทึกเปนภาพนิ่ง และบันทึกพิกัดที่พบโลมาอิรวดี ลงแผนที่ทะเลสาบ
สงขลา
3.3 ศึกษาจากซาก โดยบันทึกตําแหนงที่พบซากลงแผนที่ทะเลสาบสงขลา วัดความยาวและขนาด
ของอวัยวะตางๆ ตามแบบฟอรม (ภาคผนวก ง)
ผลการศึกษา
1. จํานวนและการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน
1.1 การสํารวจดวยวิธีสัมภาษณ
จากการสัมภาษณชาวประมงที่ทําการประมงในทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยใชแบบสอบถาม พรอม
แผนที่ทะเลสาบประกอบการสัมภาษณ ซึ่งหมูบานประมงตั้งอยูรอบทะเลสาบสงขลาตอนบน (ภาพที่ 4)
ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2549 จํานวน 121 ราย ผลการสัมภาษณพบวาชาวประมง 70 ราย ให
สัมภาษณวา เคยพบเห็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา คิดเปนรอยละ 58 โดยชาวประมงรอยละ 52 พบเห็น
โลมาอิรวดีบริเวณดานหนาของแหลมจาว ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา หางจากฝง
ประมาณ 3 กิโลเมตร รอยละ 30 และ 18 พบเห็นโลมาอิรวดีบริเวณตรงกลางของทะเลสาบตรงกับดานหนา
ของพื้นที่ ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง หางจากฝงประมาณ 6 - 7 กิโลเมตร และ บริเวณดานหนา
ของบ า นโรง ตํ า บลโรง อํ า เภอกระแสสิ น ธุ จั ง หวั ด สงขลา ตามลํ า ดั บ และรายงานจํ า นวนประชากร
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ที่พบ โดยชาวประมง มีจํานวน ตั้งแต 1 ตัว ถึง 30 ตัว (คาเฉลี่ย 16.3 ตัว) ไมมี
ชาวประมงที่รายงานวามีโลมาอิรวดีติดอวนขณะที่ทําการประมง และ รอยละ 39 เคยพบเห็นซากโลมาอิรวดี
ในทะเลสาบสงขลา ทั้งที่ลอยอยูในน้ําและเกยตื้นบริเวณชายฝง
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ภาพที่ 4 จุดสัมภาษณชาวประมงในพื้นที่ 40 หมูบาน จํานวน 121 ราย
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1.2 การสํารวจทางเรือ
การสํารวจทางเรือโดยใชเรือทองแบน วิ่งสํารวจตามเสนที่วางไวคือ ทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก
จํานวน 7 เที่ยวเรือ และวิ่งตามเสนที่วางไวในทิศเหนือสูทิศใต จํานวน 3 เที่ยวเรือ ตั้งแตเดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2551 รวมเปน 10 เที่ยวเรือ ไมพบโลมาอิรวดี แตพบอวนขนาดใหญ
สําหรับจับปลาบึก มีขนาดตาไมต่ํากวา 16 เซนติเมตร ความยาวของอวนแตละผืนไมต่ํากวา 1.5 กิโลเมตร
วัดไดยาวที่สุด 3 กิโลเมตร วางอยูในบริเวณเดียวกันที่สํารวจพบโลมาอิรวดี (ภาพที่ 5) สําหรับการสํารวจโดย
การวิ่งเรือไปยังจุดที่ไดรับรายงานการพบเห็นโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา จากชาวประมงและชาวประมงที่
ทําเครื่องหมายไว โดยการปกไมไผไวตามจุดที่พบเห็นโลมาอิรวดี ระหวางที่ทําการประมง นับจํานวนและ
ถายรูปโลมาอิรวดีโดยตรง จํานวน 8 เที่ยวเรือ พบโลมาอิวดีทะเลสาบสงขลา 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2549 พบโลมาอิรวดี จํานวน 1 ตัว ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมพาพันธ พ.ศ. 2550 พบโลมาอิรวดี จํานวน
10-16 ตัว ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พบโลมาอิรวดี จํานวน 6 ตัว ซึ่งพบโลมาอิรวดีอยูบริเวณใกล
กับอวนสําหรับจับปลาบึก ที่ชาวประมงวางไว
1.3 การสํารวจทางอากาศ
จากการสํารวจโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา โดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่
1 ระหวางวันที่ 5-12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 พบโลมาอิรวดีในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2549 จํานวน 6 ตัว พิกัด N
7 36.396 E 100 15.128 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 15-25 กันยายน พ.ศ. 2550 พบโลมาอิรวดี ในวันที่ 23 และ
24 กันยายน พ.ศ. 2550 จํานวน 36 ตัว ในการบินสํารวจทั้ง 2 วัน และพบในบริเวณเดียวกันคือตอนกลางของ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน ลักษณะการวายน้ําจากทิศเหนือลงสูทิศใต พิกัด N 7 41.473 E 100 13.123 ถึง
N 7 34.304 E 100 13.884 และครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 2-12 กันยายนพ.ศ.2551 ไมพบโลมาอิรวดี
1.4 จํานวนและการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
จากการสํารวจโลมาอิรวดีจากการสัมภาษณ สํารวจทางเรือและการสํารวจทางอากาศ พบโลมาอิรวดี
ในบริเวณเดียวกัน แตการสํารวจทางอากาศสามารถนับจํานวน โลมาอิวดีไดจํานวนมากที่ สุด 36 ตัว มีพื้นที่
แหลงอาศัยหลักที่ชวงความเชื่อมัน 95% (Home range) อยูใ นบริเวณรองน้ําลึกตอนกลางของทะเลสาบ
สงขลาตอนบน คิดเปนพื้นที่ 86 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา และ
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 แสดงขอบการแพรกระจายของโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาจากการสํารวจทางเรือและทางอากาศ
ตําบลที่พบซากเกยตื้น และบริเวณที่สํารวจพบอวนปลาบึก
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2. ชีววิทยาบางประการของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
2.1 การศึกษาซากโลมาอิรวดี

จํานวน (ตัว)

ตลอดชวงระยะเวลาการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 พบ
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเกยตื้นจํานวน 20 ตัว มีคาเฉลี่ยในการพบเกยตื้น 6.6±4.7 ตัวตอป (ภาพที่6)
ซึ่งเกยตื้นมากในเดือนมีนาคม เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม คิดเปน 55% ของสถิติการเกยตื้นทั้งหมด
(ภาพที่7) พบวาโลมาอิรวดีที่เกยตื้นมีสัดสวนระหวางเพศผูและเพศเมีย เทากับ 1.0:2.15 ประกอบดวย
โลมาอิรวดีที่เปนตัวเต็มวัย 49% (ความยาวระหวาง 1.8-2.5 เมตร) แรกเกิดถึงวัยรุน 51% (ความยาวระหวาง
0.8-1.5 เมตร) (ภาพที่ 8)

จํานวน (ตัว)

ภาพที่ 6 สถิติการพบเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระหวางป 2549-2551 รวม 20 ตัว แยกเปน
รายป

ภาพที่ 7 สถิติการพบเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระหวางป 2549-2551 แยกเปนรายเดือน
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เต็มวัย

51%

49%

แรกเกิดถึ งวัยรุน

ภาพที่ 8 สถิติการพบเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระหวางป 2549-2551 รวม 20 ตัว แยกตาม
ชวงวัย
โลมาอิรวดีที่เกยตื้นเสียชีวิตสวนใหญพบในสภาพที่เนาเปอย ทําใหไมสามารถระบุถึงสาเหตุการ
เสียชีวิตได 40% (ภาพที่ 9) โลมาอิรวดีจํานวน 12 ตัวอยาง เปนโลมาอิรวดีที่อยูในสภาพใกลเสียชีวิตหรือ
เสียชีวิตไมนาน พบวามีสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญจากการติดเครื่องมืออวน คิดเปน 83.30% ของจํานวน
ตัวอยางที่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต ในชวงระหวางป 2549-2551 พบโลมาอิรวดีติดอวนสําหรับจับปลาบึก
และเสียชีวิตอยางนอย 7 ตัว ในจํานวนนี้เปนการพบเห็นขณะที่ทําการสํารวจโลมาอิรวดีทางเรือ จํานวน 2 ตัว
ในวันที่ 7 และ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 (ภาพที่ 10) และอีก 5 ตัว มีรอยตามลําตัวมีขนาดเทากับเสนดายขนาด
ใหญซึ่งมีขนาดใหญกวาเนื้ออวนโดยทั่วไป (ภาพที่ 10) อวนดังกลาวมีลักษณะเฉพาะเพื่อใชในการจับปลา
บึกและปลาสวาย ซากโลมาอิรวดีบางตัวมีรองรอยของหางถูกตัดขาดดวยของมีคม (ภาพที่ 11) ซึ่งเปนเพราะ
ชาวประมงที่ตองการปลดตัวโลมาอิรวดีออกจากอวนโดยไมตองสูญเสียเนื้ออวน ซึ่งมักจะพันอยูบริเวณโคน
หางของโลมา (ภาพที่ 12)
บริเวณที่พบซากโลมาอิรวดีมากในชวงป พ.ศ. 2549-2551 คือตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ
จังหวัดสงขลา (ภาพที่5) ในขณะที่รายงานในอดีตมีการพบซากโลมาอิรวดีมากบริเวณ ตําบลลําปา อําเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง
2.2 การศึกษาอาหารในกระเพาะโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
จากการผาพิสูจนอาหารในกระเพาะโลมาอิรวดีจํานวน 2 ตัว พบปลาตะเพียนทราย Puntius
leiacanthus ปลาดุกทะเล Plotosus canius ปลากดหัวโมง Arius macolatus ปลากดคันหลาว Arius
truncatus และกุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii
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ติดอวนไมทราบชนิด
15%
ไมทราบสาเหตุ
40%

ทราบสาเหตุ
60%
ติดอวนปลาบึก 35%
ปวย 10%

ภาพที่ 9 อัตราสวนสาเหตุการเสียชีวิตของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาระหวางป 2549-2551

ภาพที่ 10 โลมาอิรวดีติดอวนปลาบึกบริเวณหนา ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา
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ภาพที่ 11 โลมาอิรวดีถูกตัดหาง เกยตื้นบริเวณหนาปาลิไลย ตําบลลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพที่ 12 อวนพันบริเวณโคนหางโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
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สรุปและวิจารณผล
การสํารวจดวยวิธีสัมภาษณชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลาตอนบน พบวาโลมาอิรวดีสวน
ใหญอาศัย ตรงกลางรองน้ําสวนที่ลึกทอดจากทิศเหนือสูทิศใต ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ นิติกร (2549)
ซึ่งพบโลมาอิรวดี อาศัยในบริเวณที่ลึกที่สุดและกวางที่สุดของทะเลหลวง คือบริเวณตอนเหนือของแหลมเจา
รองลงมา คือบริเวณตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ชาวประมงมักพบโลมาอิรวดีเสมอ โดยเฉพาะ
ชาวประมงที่อาศัยอยูที่ ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา เนื่องจาก อยูใกลกับบริเวณที่พบ
โลมาอิรวดีอาศัย แตผลการสัมภาษณชาวประมงไมใหขอมูลการติดอวนหรือเครื่องมือประมงของโลมาอิรวดี
ในทะเลสาบสงขลาตอนบน เนื่องจากชาวประมงที่ใหสัมภาษณอาจกลัวความผิด ผลพลอยไดจากการสํารวจ
ดวยวิธีสัมภาษณ คือสามารถอธิบายใหชุมชนเขาใจและเห็นความสําคัญในการอนุรักษโลมาอิรวดีทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งหลังจากการสํารวจดวยวิธีสัมภาษณ พบวามีชาวประมงที่ทําการประมงในทะเลสาบสงขลา
ตอนบน แจงเหตุการเสียชีวิตของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามากขึ้น
การสํารวจโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาทางอากาศโดยใชเ ครื่องรอนแบบไมโครไลท เปน
วิธีการสํารวจที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถมองเห็นและนับจํานวนโลมาอิรวดี ไดจากมุมสูง ซึ่งจากสํารวจ
พบวาโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา มีพฤติกรรมรวมเปนกลุม กลุมละ 5-7 ตัว ระยะหางของแตละกลุม
100-200 เมตร การสํารวจดวยวิธีอื่นๆ ไมสามารถมองเห็นไดครอบคลุมเปนมุมกวาง แตการสํารวจโดยใช
เครื่องรอนแบบไมโครไลท เสียคาใชจายสูง และสํารวจไดเฉพาะในชวงที่ลมสงบ
การสํารวจดวยเรือ พบโลมาอิรวดี มากที่สุด 16 ตัว บริเวณหนา ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง หางฝง 6 กิโลเมตร โดยการวิ่งเรือไปยังจุดที่ไดรับขอมูลการพบเห็นโลมาอิรวดี จอดและดับ
เครื่องยนตเรือ ทําใหโลมาอิรวดีเขาใกลเรือ ในระยะ 100-200 เมตร อยางไรก็ตามไมสามารถแยกความ
แตกตางของแตละตัว ดวย ขนาด สีตัว และลักษณะของครีบหลัง ตามวิธีของ (Kreb., 2002) เนื่องจาก
โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ไมคุนเคยกับมนุษย ทําใหไมสามารถเขาใกลและถายรูปได ซึ่งจุดที่พบโลมา
อิรวดีในการสํารวจครั้งนี้สอดคลอง กับรายงานของ Beasley et al., (2002) และ (นิติกร, 2549)
การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการศึกษาจํานวนและการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลาโดยใชเรือทองแบนขนาดความยาว 26 ฟุต ใชเครื่องยนต out board เปนวิธีการสํารวจที่ใชไดไมดี
สําหรับประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา เนื่องจากโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาไมคุนเคยกับเสียง
เครื่องยนตแบบ out board ระหวาง สอดคลองกับผลการสํารวจทางเรือที่รายงานโดย Beasly et al., (2002)
และ นิติกร (2549) ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของโลมาอิรวดี โดยปกติมักหลีกเลี่ยงเรือโดยเฉพาะเรือที่ติด
เครื่องยนตขนาดใหญ (Arnold, 2002) นอกจากนี้ขนาดฝูงที่ไมใหญ และกระโดงครีบหลังที่ไมสูงและมี
ขนาดเล็กทําใหยากตอการสังเกตเห็น (Jefferson et al., 2008) เรือหาปลาของชาวประมงในทะเลสาบอาจ
เปนตัวเลือกที่ดีสําหรับการเขาใกลฝูง เนื่องจากมีขนาดเรือและเครื่องยนตที่เล็ก ประกอบกับความคุนเคยของ
โลมาในทะเลสาบ จึงเหมาะกับการศึกษาติดตามฝูงโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาในทะเลสาบสงขลาโดยเทคนิค
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การถายภาพ (Photo identification survey) ในพื้นที่ ที่เปนแหลงอาศัยหลักของโลมาอิรวดี อยางไรก็ตาม
ดวยขอจํากัดของขนาดเรือที่มีขนาดเล็ก ทําใหไมสามารถทําการสํารวจในพื้นที่ทั้งหมดของทะเลสาบได
การติดอวนจั บปลาบึ กเป นสาเหตุหลักในการเสีย ชี วิตของโลมาอิร วดีทะเลสาบสงขลาใน
ระหวางป 2549-2551 เนื่องจากอวนดังกลาวมีขนาดตาอวนใหญ ความยาวของอวนแตละผืนมีความยาว
1.5-3.0 กิโลเมตร สามารถทําการประมงไดตลอดป หากมีคลื่นลมแรงชาวประมงวางไวครั้งละหลายวัน
จนกวาคลื่นลมสงบจึงมีการเก็บกูอวน และพบวามีการวางอวนมากในบริเวณที่สํารวจพบโลมาอิรวดี
จากขอมูลการเกยตื้น พบวาเปนโลมาอิรวดีแรกเกิดถึงวัยรุนถึง 51% (ความยาว 0.8-1.5) การเกย
ตื้นของโลมาขนาดดังกลาวไมสามารถหาสาเหตุการตายไดชัดเจน เนื่องจากซากของลูกโลมาอิรวดี เนาเร็ว
มาก และผิวหนังชั้นนอกหลุดออกจากตัวไดงาย จึงไมสามารถตรวจหารองรอยตางๆได โดยสันนิษฐานวา
สาเหตุการตายสวนหนึ่งอาจมาจากสารเคมีทางการเกษตรที่มีการใชอยางแพรหลายรอบทะเลสาบสงขลา
สะสมในตัวแมโลมาอิรวดี จากการกินปลาที่มีสารเคมีตางๆ สะสมอยูตามหวงโซอาหาร(Jefferson et al.,
2002) และสารพิษดังกลาวถายทอดสูลูกโลมาอิรวดีขณะตั้งทองและการปนเปอนสารพิษในน้ํานม หรือเกิด
จากการที่ประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา มีจํานวนนอย จึงมีการผสมเลือดชิด (inbreeding) หรือ
เกิดจากความเสื่อมโทรมของแหลงอาศัย
จากการศึกษาอาหารในกระเพาะโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน พบปลาตะเพียนทราย
Puntius leiacanthus ปลาดุกทะเล Plotosus canius ปลากดหัวโมง Arius macolatus ปลากดคันหลาว
Arius truncatus และกุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii ทั้งนี้เนื่องจากสัตว น้ําชนิดดังกลาวเปน
ชนิดเดนที่พบไดในทะเลสาบสงขลาตอนบน
ขอเสนอแนะ
จากขอมูลขางตนพบวา สาเหตุการเสียชีวิตของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาคือการติดอวน
ปลาบึก จากการสํารวจทําใหทราบวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา อาศัยอยูบริเวณตอนกลางของทะเลสาบ
สงขลาตอนบนมีพื้นที่การแพรกระจายประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทางศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยตอนลางรวมกับศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 3 จังหวัดสงขลา ไดทําการวาง
ทุนแสดงเขตที่อยูอาศัยของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาซึ่งมีพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร ชาวประมงที่ทํา
การประมงอวนปลาบึกสามารถสังเกตไดงาย แตจากการสํารวจยังพบวายังมีชาวประมงบางสวนวางอวนปลา
บึกในพื้นที่ดังกลาวเปนประจํา หากยังเปนเชนนี้ตอไปโอกาสที่โลมาอิรวดี หมดไปจากทะเลสาบสงขลา
คงเกิดขึ้นไดในไมชา ดังนั้นควรมีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางกรมประมงและกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ในการจัดการและบริหารพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร ใหชัดเจน และที่สําคัญก็คือควรงด
ปลอยปลาบึกลงสูทะเลสาบสงขลา ซึ่งปลาบึกไมไดเปนปลาทองถิ่นของทะเลสาบสงขลา
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คําขอบคุณ
ในการวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณชาวประมงบริเวณเกาะใหญ โดยเฉพาะ คุณอุทัย ยอดจันทร ที่ได
ใหขอมูลแนะนําจุดตางๆ และทําเครื่องหมายในทะเลสาบในบริเวณจุด ที่พบเห็นโลมาอิรวดีรวมทั้งไดทําการ
รวมสํารวจกับคณะที่ทําวิจัยในครั้งนี้ดวย และขอขอบคุณเจาหนาที่จากเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวงเฉลิม
พระเกียรติทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวก และมีสวนรวมในการสํารวจ และจะขาดเสียมิไดคือขอขอบคุณ
คณะสํารวจจากศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางทุกทาน
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณขอมูลโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
ผูสัมภาษณ................................................................ผูบันทึก...........................................................................
วันที่..........................................................................สถานที่สัมภาษณ.............................................................
ชื่อ.......................................................................อายุ......................................เพศ............................................
บานเลขที่..................................หมูที่................................................ตําบล.......................................................
อําเภอ..........................................................................จังหวัด...........................................................................
1. ทานเคยพบเห็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบหรือไม
 เคย
 ไมเคย
2. คําถามสําหรับคนที่ตอบวาเคยพบเห็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
2.1 ทานมักจะพบโลมาอิรวดีในบริเวณใด (บอก สถานทีพ่ บ หรือชี้จุดที่พบในแผนที)่
..............................................................................................................................................................
2.2 ทานมักทําการประมงในบริเวณใด
..............................................................................................................................................................
2.3 โลมาอิรวดีที่พบแตละครั้งกี่ตวั
..............................................................................................................................................................
3.ทานเคยพบเห็นซากโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาหรือไม
 เคย
 ไมเคย
ตําแหนงที่พบ.............................................................................................................................................
4. เครื่องมือทีท่ านใชทําการประมง
.....................................................................................................................................................................
ขนาดตาอวนและจํานวนอวนที่ทานมี
.....................................................................................................................................................................
ทานทําการประมงบอยแคไหน
.....................................................................................................................................................................
ชนิดของสัตวน้ําที่ทานจับได
......................................................................................................................................................................
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเคยติดเครื่องมือประมงของทานหรือคนอื่นๆ ไม
.....................................................................................................................................................................
เครื่องประมงชนิดใดที่ทานคิดวาเปนอันตรายตอโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
....................................................................................................................................................................
.
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ภาคผนวก ข
ตารางผนวกที่ 1 การวัดระดับความแรงของคลื่น (beaufort) (Aragones et.al., 1997)
ระดับ
0
1
2
3
4
5

ลักษณะของคลื่น
ไมคลื่น ผิวน้ําราบเรียบเปนกระจก
เริ่มมีคลื่น ผิวน้ํามีการเคลื่อนตัว
เริ่มเห็นคลื่นเปนลูกๆ
เห็นยอดคลืน่ เริ่มแตกฟองสีขาว
เห็นยอดคลืน่ แตกฟองสีขาวเปนจํานวนมาก
คลื่นแรงมากเรือเล็กไมสามารถวิ่งได

ความสูงของคลื่น
0 ฟุต
1/4 ฟุต
1/2ฟุต
2ฟุต
4ฟุต
6ฟุต

ภาคผนวก ค
Marine Mammal Survey: Effort log

วันที่
ชุด ชวง
ที่ ที่

ตําบลที่เริ่ม

ละติจูด
เวลา

องศา

นาที

ตําบลที่จบ

ลองติจูด
องศา

นาที

ทิศที่ ความ
เรือวิ่ง เร็วเรือ

หนาที่

จํานวนหนา_______

หมอก
ระยะ
ผูสังเกตการณ
ระยะการ
บาว
และ
ทาง
มองเห็น ซาย บันทึก ขวา
ฟอรด
เมฆ
สะสม

รหัส
จบ

พบโลมาครั้งที่
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รหัสจบ : 1 = เปลี่ยนเสนทางการเดินเรือ 2 = เปลี่ยนความเร็วเรือ 3 = หยุดคนหา 4 = บันทึกตําแหนง 5 = บันทึกสภาพแวดลอม 6 = บันทึกตําแหนงผูสังเกตการณ
หมอกและฝน : 1 = ไมมีหมอกและฝน 2 = มีหมอก 3 = มีฝน 4 = มีทั้งฝนและหมอก 5 = ฟาหลัว
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ภาคผนวก ง
DOLPHIN MEASUREMENTS (การวัดลักษณะภายนอกของโลมาอิรวดี)
Date: (วันที่)_____________________Specimen Number (หมายเลขตัวอยาง) _____________________

วิธกี ารวัด
I- Measurements are taken from tip of snout

(การวัดเริ่มตนจากปลายของสวนหัว ในขอ 1-12)
II- Measures are taken to the center of the body feature (e.g.eye.anus)

(ถาวัดบริเวณอวัยวะ เชนตา, รูถาย ใหวดั ถึงบริเวณกึ่งกลางของอวัยวะ)
III- All measures in straight line – not curved

(วัดในแนวเสนตรงทุกครั้ง หามวัดแนวโคงตามลําคัว ยกเวนขอ 29,30,31,32)
ดูตามรูปและหมายเลขใหตรงกัน

13.

__________Total length (ความยาว)
__________Snout to center of anus (ปลายหัวถึงกลางรูถาย)
__________Snout to center genital slit (ปลายหัวถึงกลางชองเพศ)
__________Snout to center umbilicus (ปลายหัวถึงกลางชองสะดือ)
__________Snout to anterior of dorsal fin (ปลายหัวถึงดานหนาครีบหลัง)
__________Snout to dorsal fin tip (ปลายหัวถึงยอดของครีบหลัง)
__________Snout to posterior of dorsal fin (ปลายหัวถึงดานหลังครีบหลัง)
__________Snout to anterior insertion of flipper (ปลายหัวถึงดานหนาครีบอก)
__________Snout to center of blowhole (ปลายหัวถึงกลางรูหายใจ)
__________Snout to ear (ปลายหัวถึงหู)
__________Snout to eye (ปลายหัวถึงตา)
__________Snout to gape (ปลายหัวถึงมุมปาก)
__________Maximum straight width from left to right eye

14.

(ระยะหางในแนวตรงจากตาซายถึงตาขวา)
__________Center of eye to gape (ตาถึงมุมปาก)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

15.
16.

__________Eye to ear (ตาถึงหู)
__________Eye to center of blowhole (ตาถึงรูหายใจ, ตามรูป)
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32.

__________Blowhole length (ความยาวรูหายใจ)
__________Blowhole width (ความกวางรูหายใจ)
__________Dorsal fin height (ความสูงของครีบหลัง)
__________Maximum flipper width (สวนที่กวางทีส่ ุดของครีบอก)
__________Flipper tip to anterior of flipper (ตามรูป)
__________Dorsal fin height (ความสูงของครีบหลัง)
__________Dorsal fin length (ความยาวของครีบหลัง)
__________Maximum fluke (ความกวางของครีบหาง)
__________Maximum width of tail fluke (ความกวางของแผนครีบหาง)
__________Notch of fluke to center of anus (ปมกลางหางถึงรูถาย)
__________Notch of fluke to center of genital slit (ความสูงของครีบหลัง)
__________Notch of fluke to umbilicus (ปมกลางหางถึงสะดือ)
__________Girth of anus (รอบตัวบริเวณรูถาย)
__________Body girth posterior base of flipper (เสนรอบตัวบริเวณครีบอก)
__________Girth at eye (เสนรอบตัวบริเวณตา)
__________Body girth at anterior of dorsal fin (เสนรอบตัวบริเวณดานหนาครีบหลัง)

33.

Tooth counts (นับจํานวนฟน, ใหผวู ด
ั อยูใ นทาเดียวกับโลมาเพื่อกําหนดดานซาย ดานขวา )

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

_____________Right upper (ดานบนขวาของตัว)
_____________Left upper (ดานบนซายของตัว)
_____________Right lower (ดานลางขวาของตัว)
_____________Left lower (ดานลางซายของตัว)
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