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คานา
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีบทบาทหน้าที่ใน
เรื่องการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กร
หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน โดยศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง รับผิดชอบในเขตพืน้ ที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีภารกิจหลั ก คือ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และ
สารวจชีววิทยา นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และจากการกระทาของ
มนุษย์ เพื่อใช้ในการจัดการ สงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอแนะมาตรการการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างถูกต้องและเหมาะสม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน การดาเนินงานแยกตามภารกิจงาน เป็น 4 กลุ่มงาน
ได้แก่
กลุ่มงานสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับชนิด
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตามระบบอนุกรม
วิธาน จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่าง ดูแลรักษา เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ ตรวจสอบ อ้างอิ ง
วิจัยประวัติและพฤติกรรมของสัตว์ทะเล จัดนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะทาง
สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ ง ชนิด การแพร่กระจาย
และรูปแบบของมลสาร ตลอดจนระดับความเป็นพิษที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล ในการสนั บ สนุ น การเตื อ นภั ย และ
เสนอแนะแนวทางในการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความรู้ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมให้ถูกต้องเหมาะสม
กลุ่มศึก ษาระบบนิเ วศวิท ยาและสัตว์ท ะเลหายาก รับผิดชอบศึก ษา ค้นคว้า วิเ คราะห์ วิจัย
แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะแหล่งปะการัง และหญ้าทะเล ตลอดจนสารวจศึกษา
สัตว์ทะเลที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ เพื่อทราบชนิด ปริมาณ ความชุกชุมและการแพร่กระจาย และ
ระบบนิเวศของแต่ละแหล่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบประชากร พัฒนาเทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
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กลุ่มงานผลผลิตชีวภาพเบื้องต้น รับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า และวิจัยโครงสร้างประชากรพืชและ
สัตว์ในกลุ่มแพลงก์ตอน และสั ตว์หน้าดิน ประเมินสภาวะการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประเภทต่างๆ
ศึกษาและวิจัยผลผลิตชีวภาพ ระบบห่วงโซ่อาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
โดยผลการดาเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายต่างๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สามารถติดตามได้จากผลการดาเนินงานประจาปี และสามารถค้นหาข้อ มูลที่น่าสนใจอื่นๆได้จาก web
site ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง https://dmcrth.dmcr.go.th/lmcr/
ซึ่งจะมีข่าวสารและกิ จกรรมต่างของศูนย์ฯ ที่น่าสนใจ และสามารถเข้าร่ วมพูดคุย เสนอแนะ หรื อ
สอบถามได้โดยทาง Facebook ได้อกี ช่องทางหนึ่ง
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจาปี
ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกท่านตามสมควร

พฤษภาคม 2563
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สารบัญ
โครงสร้างและอัตรากาลัง
บทบาทหน้าที่
โครงการสารวจประเมินสถานภาพแนวปะการัง
โครงการสารวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
โครงการติดตามผลการฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริม
โครงการฟื้นฟูและติดตามหญ้าทะเลโดยการปลูกเสริม
โครงการสารวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
โครงการสารวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ
โครงการสารวจประเมินทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา
โครงการสารวจประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการฟื้นฟูปะการังและหญ้าทะเล
โครงการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบือ้ งต้นสาหรับเครือข่าย
โครงการตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย
โครงการช่วยชีวติ สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวทิ ยาสัตว์และพืชทะเล (ฝัง่ อ่าวไทย)
โครงการดาเนินการเร่งรัดจัดทาข้อมูลทางวิชาการเพื่อรองรับการดาเนินงานตาม
พรบ.ทช.(ม.17 ม.20 ม.21 และ ม.22) ศึกษาเพื่อจัดทาข้อเสนอพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการติดตามความเสียหายของทรัพยากรอย่างร้ายแรงตาม ม. 17 (สถานการณ์
ฉุกเฉิน)
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สารบัญ (ต่อ)
โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้าทะเลอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้าทะเลอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมคิ ุ้มกันของแนวปะการังอัน
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โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก
ผลงานวิชาการ ปี 2561
การศึกษาเบือ้ งต้นไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน
และเกาะขาม จังหวัดสงขลา
ปิโตรรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในอ่าวปัตตานี
การประเมินคาร์บอนสะสมในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะท่าไร่ จ.
นครศรีธรรมราช
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คุณภาพน้าและตะกอนดินในอ่าวปัตตานี
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I

โครงสร้างและอัตรากาลัง
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขรก. 3
พรก. 8
จ้างเหมา 5

งานพัสดุและ
ยานพาหนะ

งานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ

ขรก. 1
พรก. 5
จ้างเหมา 3
ขรก. 1
จ้างเหมา 1

ขรก. 12
พรก. 19
พนักงานจ้างเหมา 15

ฝ่ายวิชาการ

ขรก. 8
พรก. 11
จ้างเหมา 10

ขรก. 2
กลุ่มสมุทรศาสตร์และ
พรก. 3
สิ่งแวดล้อม
จ้างเหมา 2
กลุ่มนิเวศทางทะเล

ขรก. 2
พรก. 2
จ้างเหมา 2

งานธุรการ

พรก. 1
จ้างเหมา 1

กลุ่มประเมินผลผลิต ขรก. 2
ชีวภาพทางทะเลและ พรก. 2
ชายฝั่ง
จ้างเหมา 4

งานสารสนเทศ

พรก. 2
จ้างเหมา -

ขรก. 2
กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก พรก. 4
จ้างเหมา 2

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานจ้างเหมา
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บทบาทหน้าที่
กลุ่มงานผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
รับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยโครงสร้างประชากร
พื ช และสั ต ว์ น้ าในกลุ่ ม แพลงก์ ต อนและสั ต ว์ ห น้ า ดิ น
ประเมิ น สภาวะการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรประเภท
ต่างๆ ศึกษาและวิจัยผลผลิตชีวภาพ ระบบห่วงอาหาร
ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
กลุ่มงานสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เกี่ย วกับชนิด ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพทางทะเลและชายฝั่ ง ศึ ก ษา
สิ่งมีชีวิตตามระบบอนุกรมวิธาน จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียน
ตั ว อย่ า ง ดู แ ลรั ก ษาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งเปรี ย บเที ย บ
ตรวจสอบ อ้ า งอิ ง ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ชี ว ประวั ติ แ ละ
พฤติกรรมของสัตว์ทะเล เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กลุ่มงานสมุ ทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ ศึกษา
ค้ น คว้ า วิ จั ย และวิ เ คราะห์ ส ภาวะทางสมุ ท รศาสตร์
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ชนิด การ
กระจายและรูปแบบของมลสาร ตลอดจนระดับความเป็นพิษ
ที่ มี ต่ อ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ติ ด ตามศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง เพื่อใช้ข้อมูลในการ
สนับสนุนการเตือนภัยและเสนอแนะแนวทางในการป้องกัน
ผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล
กลุ่มงานศึก ษาระบบนิเ วศวิทยาและสัตว์ทะเล
หายาก รับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั แหล่งทรัพยากร
ในทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะทรัพยากรปะการัง ตลอดจน
สารวจศึกษาสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อทราบ
ชนิด ปริมาณ ความชุกชุมและการแพร่กระจาย ติดตามการ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบประชากร ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นา
เทคโนโลยีในการสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลที่
หายากและใกล้สูญพันธุ์
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โครงการสารวจประเมินสถานภาพแนวปะการัง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินสถานภาพแนวปะการัง
2. เพื่อศึกษาลักษณะองค์ประกอบประชาคมของสิ่งมีชีวติ บริเวณแนวปะการัง
ขั้นตอน/วิธีการ
1. ประเมินสถานภาพแนวปะการังลักษณะประชาคมปะการังประชาคมของสิ่งมีชีวติ เด่นในแนวปะการัง
ได้แก่ ปลา สิ่งมีชีวิตในกลุ่มเม่นทะเล กุ้งปู หอย รวมทั้งนับจานวนศัตรูของปะการังโดยเฉพาะปลาดาว
หนาม โดยใช้วธิ ี Permanent Line Intercept Transect
2. สารวจแนวปะการัง และประเมินสถานภาพแนวปะการังโดยวิธี Manta tow
3. รวบรวมข้อมูลสารวจแนวปะการังทั้ง 2 วิธี โดยนาเสนอในรูปแบบของรายงานและแผนที่
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ)
ปี 2561 เป้าหมายจานวน 500 ไร่ ดาเนินการประเมินสถานภาพปะการัง จานวน 4 ครั้ง
ในเดือนธันวาคม 2560, มีนาคม, มิถุนายน, และสิงหาคม 2561
พื้นทีด่ าเนินการ ได้แก่ เกาะกระ อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะขาม อาเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ที่สารวจประเมินสถานภาพปะการังบริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวน 5 สถานี (ซ้าย) และบริเวณเกาะขาม จังหวัดสงขลา จานวน 1 สถานี (ขวา)
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รายงานประจาปี 2561-2562

ปี 2562 เป้าหมายจานวน 200 ไร่ ดาเนินการประเมินสถานภาพปะการัง จานวน 4 ครั้ง
ในเดือน ธันวาคม 2561, มีนาคม, มิถุนายน และ สิงหาคม 2562
พืน้ ที่ดาเนินการ ได้แก่ เกาะกระ อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกาะหนู-เกาะแมว อาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา และเกาะขาม อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รูปที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่สารวจประเมินสถานภาพปะการังบริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวน 5 สถานี (ซ้าย) เกาะหนู-เกาะแมว และเกาะขาม จังหวัดสงขลา จานวน 2 สถานี (ขวา)
ผลการดาเนินงาน ปี 2561 และปี 2562
สถานภาพปะการังบริเ วณเกาะกระและเกาะขามครอบคลุ มพื้น ที่ 500 ไร่ แนวปะการั ง
มีสถานภาพสมบูรณ์ดี สถานภาพของแนวปะการังมีแนวโน้มที่ดี ดังนี้
หมู่เกาะกระมีแนวปะการัง 412 ไร่ โดยเกาะกระใหญ่ มีพืน้ ที่ปะการัง 228 ไร่ เกาะกระกลาง
และเกาะกระเล็ก มีพื้นที่ปะการังรวม 159 ไร่ หินเรือมีพื้นที่ปะการัง 25 ไร่ โดยปะการังชนิดเด่นคือ
ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) เกาะขาม มีพ้ืนที่ปะการังรวม 35 ไร่
เกาะกระใหญ่ด้านทิศตะวันออก แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 75.30% ปะการังตาย
8.46% ปะการังที่มีชีวิตจานวนโคโลนีเด่น ได้แก่ ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) มีปะการังจาน
(Turbinaria spp.) ปกคลุ มพื้นที่มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะปกคลุมขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ และพบ
ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.) กระจายอยู่ทั่วไป มีพ้ืนที่ปกคลุม 13.56%
เกาะกระใหญ่ด้ านทิศ ใต้ฝั่ งหาดหิน แนวปะการังบริ เ วณนี้เ ป็น ปะการังแข็ง รูป แบบแนว
ปะการังมีความกว้าง 200-300 เมตร มีปะการังกลุ่มเด่นเป็นกลุ่มปะการังเขากวางกิ่ง (Acropora
spp.) ปะการั ง ดอกกะหล่ า (Pocillopora sp.) ปกคลุ ม พื้ น ที่ เ ฉลี่ ย 94.90% ปะการั ง ตาย 4.10%
อัตราส่วนของค่าปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายเท่ากับ 23.1 : 1 ปกคลุม
พืน้ ที่ 90.29%
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เกาะกระเล็กด้านทิศใต้ แนวปะการังบริเวณนี้ เป็นปะการังแข็ง ปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 89.56%
ปะการังตาย 10.11% อัตราส่ว นของค่าปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตาย
เท่ากับ 8.85 : 1 ปะการังที่มีชีวิตมีจานวนโคโลนีมากที่สุด ได้แก่ ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora
spp.) ปกคลุมพืน้ ที่ 87.57%
ระหว่างเกาะกระกลางและเกาะกระเล็ก แนวปะการังบริเวณนี้เป็นปะการังแข็งมีปะการัง
กลุ่มเด่นเป็นกลุ่มปะการังเขากวางรูปแบบกิ่ง แนวปะการังมีความกว้าง 200 เมตร และมีความลาด
ชันน้อย โดยพบปะการังได้ตั้งแต่ระดับน้าลึก 1-8 เมตร พบเพียงสกุลเดียว คือ ปะการังเขากวางแบบ
กิ่ง (Acropora spp.) ขึน้ ปกคลุมพืน้ ที่ 100%
เกาะขาม สถานภาพปะการังมีปะการังที่มีชีวิต 59.2 % ปะการังตาย 30.3 % ปริมาณปก
คลุมพืน้ ที่ของปะการังที่มีชีวติ ต่อปะการังตายเท่ากับ 3.42 : 1 ปะการังชนิดเด่นที่พบ คือ Porites spp
Montipora spp. Turbinaria spp และ Pavona decrussata
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของปะการังมีชีวติ ปะการังตาย และปะการังฟอกขาว
ระหว่างปี 2560-2561
สถานี
เกาะกระทิศตะวันตก
เกาะกระทิศตะวันออก
ระหว่างเกาะกระกลางและเกาะกระเล็ก

เกาะกระเล็กทิศใต้
กองหินเรือ
เกาะขาม

ปะการังมีชีวิต (%)

ปะการังมีตาย(%)

2560
65.9
73.2
66.9
67.5
75.5
59.2

2560
18.7
16.1
8.33
14.6
15.9
30.3

รูปที่ 3 ปะการังจาน (Turbinaria spp.)

2561
73.7
81.6
98.2
91.0
88.7
77.2

2561
16.2
10.9
1.67
1.79
7.11
22.0

ปะการังฟอกขาว (%)

2560
15.3
10.71
24.8
17.88
8.62
10.5

2561
8.54
2.22
2.13
8.89

รูปที่ 4 ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของปะการังมีชีวติ ปะการังตาย และสถานภาพปะการัง ปี 2562
สถานภาพ
ปะการังมีชวี ติ (%) ปะการังตาย (%) ทราย (%)

สถานี
เกาะกระทิศตะวันตก
เกาะกระทิศตะวันออก
ระหว่างเกาะกระกลาง
เกาะกระเล็ก
เกาะกระเล็กทิศใต้
เกาะขาม
เกาะหนู-เกาะแมว

หิน (%)

สถานภาพ
สมบูรณ์ดมี าก
เสียหายมาก
เสียหายมาก

89.22
8.46

11.78
75.30

0
14.86

0
1.78

0

100

0

0

20.11
53.23
59.53

79.56
14.08
11.62

0
11.43
21.63

0.33
21.26
7.21

เสียหายมาก
สมบูรณ์ดมี าก
สมบูรณ์ดมี าก

ตัวอ่อนปะการัง (juvenile coral)
จากผลการสารวจทั้ง 6 สถานี สถานีหินเรือมีตัวอ่อนปะการังปริมาณมากที่สุด ซึ่งมีจานวน
0.13±0.01 โคโลนีต่อตารางเมตร สาหรับสถานีเกาะกระใหญ่ทั้ง 3 ทิศ พบปริมาณตัวอ่อนปะการัง
ค่อนข้างใกล้เคียงกันในขณะที่เกาะกระเล็กไม่พบตัวอ่อนปะการัง (รูปที่ 5) ข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปที่
6 แสดงความหลากหลายของตัวอ่อนปะการังที่พบทั้งสิ้น 11 สกุล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปะการังลาย
ดอกไม้ (Pavona) ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora) ปะการังเขากวาง (Acropora) และปะการังโขด
(Porites) โดยสถานีหินเรือมีความหลากหลายมากที่สุด 8 สกุล (รูปที่ 7)

Juvenile coral (colony.m2)

0.25
0.20
0.15

0.10
0.05
0.00

South

Southeast
Kra Yai

North
Kra Klang Kra Lek

Hin Rua

รูปที่ 5 ความหนาแน่น (ค่าเฉลี่ย±SD) ของตัวอ่อนปะการังที่สารวจ (สถานีเกาะกระเล็กไม่พบตัว
อ่อนปะการัง)
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ภาพรวมของหมู่เกาะกระมีความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังน้อย เนื่องจากลักษณะพืน้ เป็น
เศษซากกิ่งปะการังแตกหักจากพายุ ซึ่งไม่เอื้ออานวยต่อการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ยกเว้น
สถานีเ กาะกระใหญ่ทิศตะวั นออกเฉี ยงใต้ และสถานีหินเรือที่เป็นพื้นหิน นอกจากนี้เ ศษซากกิ่ง
ปะการังดังกล่าวยังถูกปกคลุมด้วยสาหร่ายขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น สาหร่ายเห็ดหูหนู ( Padina
spp.) สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa spp.) เป็นต้ น เป็ นปัจจัย หลั ก ของการแก่งแย่งพื้นที่และส่งผล
ทางอ้อมต่อการบดบังแสง (รูปที่ 8)
Kra Yai (north)
Acropora
Acropora
Acropora
Cyphastrea
Cyphastrea
Acropora
Cyphastrea
7%Cyphastrea
7%
7%
19% 13%
Favia
7% Favia 13%
Favia
Favia
Favites
Favites
Cyphastrea
Favites
Favites37%
Favites
37% 32%
Goniopora
13%
Goniopora
Goniopora
13%Goniopora
Goniopora
6%
Leptastrea
Leptastrea
Favia
Leptastrea
27%
Leptastrea
Leptastrea
27%
44%
Montipora
Montipora 6%
Montipora
Montipora
Montipora
Pavona
Favites
Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
6%
16%
Pocillopora
33%
Pocillopora
33%
Pocillopora
5%
Pocillopora
5%
10%Pocillopora
6%
Porites
Goniopora
Porites
Porites
Porites
Porites
Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria
7% 7%
7%
Leptastrea
27% 13%
27% 13% 33% 7%
33% 13%
13%
Hin Rua
Acropora
Kra Lek
Kra KlangAcropora
Kra Lek
Kra Klang
Cyphastrea
Cyphastrea
Acropora
Cyphastrea Acropora
Acropora
Cyphastrea Acropora
Montipora
Cyphastrea
Cyphastrea
8%
8%
8%
Favia
Favia
15% Favia
15% Favia
15%
Favia8%
Favites
8%
Favia
Favites
8%
Favites
8%
Favites
Pavona
Favites
Favites
Goniopora
8%
8%
8%
Goniopora8% Leptastrea
Goniopora
37%
Goniopora
Leptastrea
Goniopora 38% Leptastrea
37% 38% Leptastrea Goniopora
Pocillopora
15%
15%
15%
Leptastrea
Leptastrea
8%
8%
8%
Montipora8% Pavona
Montipora
Pavona
Montipora
Montipora
Pavona
Montipora
Pavona
Montipora
Porites
Pavona
Pavona
Pocillopora PoritesPocillopora 15%
Pocillopora Porites
Pocillopora 15%
Porites
Porites
Pocillopora
15%
Pocillopora
15%
23%
23%
23%
25%
25%
Turbinaria
Porites
Porites
Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria

Kra Yai (south)

Kra Yai (southeast)
Kra Yai (south)
Kra Yai (north)
Kra Yai (southeast) Acropora
Acropora
Acropora
Cyphastrea
Favia 13%

32%

16%

10%

Hin Rua
15%

15%

23%

8%

Cyphastrea
19% Favia 13%
Favites
Goniopora
6%
Leptastrea
44%
6%
Montipora
Pavona
6%
Pocillopora
6%
Porites
Turbinaria

Acropora
Cyphastrea
Favia
Favites
Goniopora

Leptastrea
Montipora
Pavona
Pocillopora
Porites
Turbinaria

รูปที่ 6 สัดส่วนของตัวอ่อนปะการังแต่ละสกุลแยกตามรายสถานี (สถานีเกาะกระเล็กไม่พบตัวอ่อน
ปะการัง)

รูปที่ 7 ตัวอ่อนปะการังเด่นที่สารวจพบบริเวณหมู่เกาะ
กระ

รูปที่ 8 สาหร่ายขึ้นปกคลุมพื้นที่เป็นซากปะการังตาย
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รายงานประจาปี 2561-2562

โครงการสารวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
วัตถุประสงค์
1. สารวจ ขอบเขต การแพร่กระจาย และองค์ประกอบของชนิดหญ้าทะเล
2. รายงานสถานภาพของหญ้าทะเลในพืน้ ที่เป้าหมาย
3. เพื่อใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐานในการสนับสนุนการบริหารจัดการและฟื้นฟูหญ้าทะเล
ขั้นตอน/วิธีการ
1. สารวจหญ้าทะเล การสารวจใช้วิธีการสารวจแบบ Line transect-Spot check กาหนดแนว
วาง Line สารวจ โดยให้ Line ตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง ในแต่ละ Line จะห่างกัน 300 เมตร ในการเดิน
สารวจ 3 คน คือในแนว Line และด้านซ้าย-ขวา ของ Line ห่างกัน 50 เมตร ฝั่งละคน เดินสารวจ
ร้อยละการปกคลุมใช้ Quadrat ซึ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 50 เซนติเมตร
2. เก็บข้อมูลคุณภาพน้าพารามิเตอร์เบือ้ งต้นในแหล่งหญ้าทะเลที่สารวจ
3. จัดทาฐานข้อมูลสถานภาพหญ้าทะเล
พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) :
ปี 2561 พืน้ ที่เป้าหมาย บริเวณอ่าวปัตานี จังหวัดปัตตานี จานวน 1,200 ไร่
ปี 2562 พืน้ ที่เป้าหมาย บริเวณเกาะท่าไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 145 ไร่

รูปที่ 1 แผนที่แสดงสถานีสารวจหญ้าทะเล
พื้นทีอ่ า่ วปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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ผลการดาเนินงาน ปี 2561 และปี 2562
การส ารวจหญ้า ทะเลในพื้ น ที่จั ง หวั ด ปัต ตานี จ านวน 10 สถานี ได้ แ ก่ ปลายแหลมตาชี
บ้านบือเดาะห์ บ้านบูดี บ้านตะโล๊ะสะมีแล บ้านดาโต๊ะ ปากแม่น้ายะหริ่ ง บ้านบางปู บ้านตันหยงลู
โล๊ะ บ้านบานา และบ้านแหลมนก ซึ่งสารวจพบหญ้าทะเล 5 สถานี โดยพบแพร่กระจายอยู่เป็นเนือ้ ที่
ทั้งหมดประมาณ 710.31 ไร่ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิด การแพร่กระจาย เปอร์เซ็นต์การปกคลุม และสถานภาพหญ้าทะเล จังหวัดปัตตานี
สถานี

ชนิดหญ้า

%การปกคลุม

หญ้าใบมะกรูด
Halophila ovalis
หญ้ากุยช่ายเข็ม
Halodule pinifolia

38.03

2.บ้านบือเดาะห์
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

หญ้าใบมะกรูด
Halophila ovalis

3.บ้านดาโต๊ะ
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

1.ปลายแหลมตาชี
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

การแพร่กระจาย
(ไร่)

สถานภาพ

286.44

สมบูรณ์ดี

24.22

62.09

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ

หญ้าใบพายหรือหญ้าเงา
แคระ
Halophila beccarii

58.17

276.69

สมบูรณ์ดี

4.ปากแม่นายะหริ
้
่ง
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

หญ้าใบพาย
Halophila beccarii

32.06

66.26

สมบูรณ์
ปานกลาง

5.บ้านบางปู
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

หญ้าใบพาย
Halophila beccarii

19.09

19.83

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ

13.33

การแพร่กระจายของหญ้าทะเล จานวน 3 ชนิด คือ หญ้าใบพายหรือหญ้าเงาแคระ(Halophila
beccarii) หญ้ากุ ย ช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) พบพื้นที่ก าร
แพร่กระจายทั้งหมดประมาณ 710.31 ไร่ ซึ่งสถานีที่มีสถานภาพของหญ้าทะเลสมบูรณ์ดี คือ สถานี
ปลายแหลมตาชี และสถานีบ้านดาโต๊ะ สถานภาพหญ้าทะเลสมบูรณ์ปานกลาง คือ สถานีปากแม่น้า
ยะหริ่ง และสถานภาพหญ้าทะเลสมบูรณ์เล็กน้อยตามธรรมชาติ คือสถานีบ้านบือเดาะห์ และสถานี
บ้านบางปู
การสารวจหญ้าทะเลในพืน้ ที่เกาะท่าไร่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จานวน 3 สถานี ได้แก่
สถานีเกาะท่าไร่นอก เกาะท่าไร่ใน และอ่าวเตล็ด พบพื้นที่การแพร่กระจายทั้งหมดประมาณ 89.37
ไร่ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ชนิด การแพร่กระจาย เปอร์เซ็นต์การปกคลุม และสถานภาพหญ้าทะเล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
% การปกคลุม
สถานี

ชนิดหญ้า

1.เกาะท่าไร่นอก 1.Enhalusacoroides
หญ้าคาทะเล
2.Thalassiahemprichii
หญ้าชะเงาเต่า
3. Haloduleuninervis
หญ้ากุยช่ายทะเล
4.Halophilaovalisหญ้าใบ
มะกรูด
5. Halodulepinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม
1.Enhalusacoroides
2.เกาะท่าไร่ใน
หญ้าคาทะเล
2.Thalassiahemprichii
หญ้าชะเงาเต่า
3. Haloduleuninervis
หญ้ากุยช่ายทะเล
4.Halophilaovalisหญ้าใบ
มะกรูด
5. Halodulepinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม
1.Enhalusacoroides
3.อ่าวเตล็ด
หญ้าคาทะเล

ม.ค. 62 เม.ย. 62

ส.ค. 62
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12

9

20

18
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10

9

7

16

8

14

40

40

30

การ
แพร่กระจาย สถานภาพ
(ไร่)
89.37
สมบูรณ์
ดีมาก

89.37

สมบูรณ์ดี

89.37

สมบูรณ์
ปานกลาง

ผลการสารวจชนิด การแพร่กระจาย และประเมินสถานภาพหญ้าทะเลพื้นที่เกาะท่าไร่ อาเภอ
ขนอม จั ง หวั ด นครศรีธ รรมราช ในเดื อ นมกราคม เมษายน และสิ ง หาคม พ.ศ. 2562 พบการ
แพร่กระจายของหญ้าทะเล จานวน 5 ชนิด คือ
1. Halophilaovalis หญ้าใบมะกรูด
2. Haloduleuninervis หญ้ากุยช่ายทะเล
3. Halodulepinifolia หญ้ากุยช่ายเข็ม 4. Enhalusacoroides หญ้าคาทะเล
5. Thalassiahemprichii หญ้าชะเงาเต่า
ซึ่งมีสถานภาพของหญ้าทะเลสมบูรณ์ดีในทุกสถานี
Annual Report 2018-2019
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงพื้นทีห่ ญ้าทะเล อ่าวปัตตานี อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
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โครงการติดตามผลการฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริม
วัตถุประสงค์
1. ดาเนินการติดตามฟื้นฟูปะการังในพื้นที่เกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม โดยใช้เทคนิค
วิธีการที่เหมาะของพื้นที่ปะการังเสื่อมโทรม
2. เพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของปะการังที่ทาการปลูกในแหล่งเสื่อมโทรม
3. เพือ่ ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดาน้าชมปะการัง และเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้า
ขั้นตอน/วิธีการ
1. ด าเนิ น การศึ ก ษาการฟื้ น ตั ว ของปะการั ง ในแนวปะการั ง เสื่ อ มโทรม โดยเลื อ กพื้ น ที่
ทาการศึกษา 2 สถานี ที่มแี หล่งปะการังเสื่อมโทรมและมีโอกาสที่ฟื้นตัวตามสภาพธรรมชาติได้
2. ใช้อุปกรณ์ quadrant ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ตร.ม.นาไปยึดกับพื้นที่ที่ทาการศึกษาใน
บริเวณที่มกี ารฟื้นฟู จานวน 8 ซ้าต่อสถานี
3. นับจานวนโคโลนี วัดขนาด และถ่ายรูปของปะการังที่มีการฟื้นตัว เพื่อทาการวิเคาระห์หา
เปอร์เซ็นต์การปกคลุม และระยะเวลาการฟื้นตัวของปะการังในแหล่งพื้นที่เสื่อมโทรม
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด: หน่วยนับ) : 3 พืน้ ที่ / 12 ครัง้
พืน้ ที่จังหวัดสงขลา : เกาะหนูเกาะแมว และเกาะขาม

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ทีฟ
่ ื้นฟูปะการังเกาหนู-เกาะแมว และบริเวณเกาะขาม จังหวัดสงขลา

ผลการดาเนินงาน : ดาเนินการศึกษาการฟื้นตัวของปะการัง ชนิด Turbinariafrondens จากการ
ติดตามปะการังที่ปลูกชนิด Turbinariafrondens พบว่าในพื้นที่ 1 ตารางเมตร มี % cover เฉลี่ยอยู่ที่
0.04 ตารางเมตร หรือ 3.98 ตารางเซนติเมตร ซึ่งพบว่าปะการังที่ปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดี
มีอัตราการรอด 89 %

รูปที่ 2 แสดงการฟื้นตัวของปะการังชนิด Turbinariafrondens
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โครงการฟื้นฟูและติดตามหญ้าทะเลโดยการปลูกเสริม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการปลูกเสริม
2. จัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยการปลูกเสริมแบบมีสว่ นร่วม
ขั้นตอน/วิธีการ
1. กาหนดพื้นที่ฟื้นฟูหญ้าทะเลจานวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านใหม่ และบ้านชายหินตาบลสะทิง
หม้ออาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2. สารวจและรวบรวมพันธุ์หญ้าทะเลชนิดกุยช่ายเข็ม (Halodulepinifolia) พื้นที่จังหวัด
นราธิวาส จานวน 4 ครั้ง (กุมภาพันธ์ 62, มีนาคม 62, มิถุนายน 62, กรกฎาคม 62) และดาเนินการ
ปลูกหญ้าทะเลในพืน้ ที่ที่กาหนดไว้
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการปลูกเสริม และร่วมทา
กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล
พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) :
ปี 2561 : 12 ไร่ / 19,200 ต้น บริเวณพืน้ ที่ ST.1 บ้านท่าเสา และ ST.2 ศวทล. จังหวัดสงขลา
ปี 2562 : 12 ไร่ / 19,200 ต้น บริเวณพืน้ ที่ ศวทล. จังหวัดสงขลา

รูปที่ 1 แผนที่แสดงสถานีปลูกหญ้าทะเล จังหวัดสงขลา ปี 2561 (ซ้าย) และพืน้ ที่ปลูกหญ้าทะเลบริเวณ ศวทล.
ปี 2562 (ขวา) พื้นทีส่ ีขาวเป็นพื้นที่ปลูกปี 2561 และพื้นที่สเี ขียวพื้นที่ปลูกปี 2562
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รายงานประจาปี 2561-2562

ผลการดาเนินงาน ปี 2561
ดาเนินการฟื้นฟูหญ้าทะเล ชนิดหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) 4 ครั้ง ในเดือนกุมภา
พันธุ์ เมษายน มิถุ นายน และกรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 19,200 ต้น เป็นพื้นที่ 12 ไร่ โดยแยก
ดาเนินการฟื้นฟูหญ้าทะเลเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. ฟื้นฟูโดยการย้ายปลูกจากแหล่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ ย้ายปลูกหญ้าคาทะเลทั้งสิ้น 9,600 ต้น
พืน้ ที่ 6 ไร่
2. ฟื้นฟูโดยการชาเมล็ด โดยจะชาเมล็ดไว้เป็นเวลา 45 วัน แล้วย้ายปลูกในพืน้ ที่ ST.1 บ้านท่าเสา
และ ST.2 ศวทล. จังหวัดสงขลา ย้ายปลูกแล้ว 9,600 เมล็ด พื้นที่ 6 ไร่
จัด กิ จกรรมโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ชาวบ้าน
ชุมชนบ้านชายหิน ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ์ จานวน 70 คน เข้าร่ ว มกิ จกรรม ณ บ้านชายหิน ต าบลสทิงหม้อ อาเภอสิง หนคร
จังหวัดสงขลา
จั ด กิ จ กรรมโครงการฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรหญ้ า ทะเลแบบบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น โดยมี
นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จานวน 50 คน เข้าร่วมกิกรรม ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ผลการดาเนินงาน ปี 2562
ดาเนินงานฟื้นฟูหญ้าทะเล ชนิดหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodulepinifolia) 4 ครั้ง
ในเดือนมิถุนายน 2562 จานวน 2 ครั้ง 5,200 ต้น พืน้ ที่ 3 ไร่ และ 4,500 ต้น พืน้ ที่ 3ไร่
ในเดือนกรกฎาคม 2562 จานวน 2 ครั้ง 4,500 ต้น พืน้ ที่ 3 ไร่ และจานวน 5,000 ต้น พืน้ ที่ 3 ไร่
โดยดาเนินการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูกจากแหล่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ นามาปลูกบริเวณ ศวทล.
จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน มีผเู้ ข้าร่วม
ประกอบด้ว ย เครือข่ายอาสาสมัค รพิทัก ษ์ท ะเล ผู้นาทางศาสนา โต๊ะอิหม่าม คณะอาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอามาน๊ะศึกษา และโรงเรียนสิงหนครวิทยา
นุสรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมจานวนทั้งสิ้น 150 คน
จัดกิจกรรม ณ บ้านใหม่ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2561 และ 2562
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โครงการสารวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
วัตถุประสงค์
1. ระบุสัณฐานโลมาจากภาพถ่ายและการประมวลผลภาพเพื่อจาแนกความแตกต่างของ
โลมาแต่ละตัว
2. เพื่อติดตามสถานภาพของประชากรและแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของโลมาที่พบใน
บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี
3. ตรวจสอบความสัมพันธ์ในการกระจายตัวของโลมาในพืน้ ที่ชายฝัง่ ทะเลจังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี
4. หาความหนาแน่นของประชากรโลมา และการกระจายตามแหล่งที่อยู่อาศัยในบริเวณ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี
ขั้นตอน/วิธีการ
1. สารวจและติดตามจานวนประชากรโลมา โดยใช้เรือสารวจ และกล้องถ่ายรูปบันทึกภาพ
ตรงตาแหน่งครีบหลังและตาหนิต่างๆ ตามร่างกาย เพื่อระบุตัวโลมา บันทึกเส้นทางการเดินเรือและ
ระบุตาแหน่งที่พบโลมา
2. สอบถามจากชาวประมงในพืน้ ที่เกี่ยวกับพืน้ ที่ทที่ าการประมงบริเวณที่พบโลมา และ
พฤติกรรมที่พบเห็นโลมา
พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : พืน้ ที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ที่สารวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากชายฝัง่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา และปัตตานี
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รายงานประจาปี 2561-2562

ผลการดาเนินงาน ปี 2561 และปี 2562
พืน้ ที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสัตว์ทะเลหายากที่เด่น คือ โลมาหลังโหนก ซึ่งพบมากบริเวณ
อาเภอขนอม และอาเภอสิชล พบจานวนรวมทั้งสิ้น 38 ตัว
ตารางที่ 1 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากในพืน้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2561
เดือน
กุมภาพันธ์ 2561

พรกภาคม 2561

สิงหาคม 2561

พื้นทีส่ ารวจ
-อ่าวขนอม
-ปากคลองกราย
อาเภอสิชล -เกาะท่าไร่เขตรอยต่อ
ระหว่างอาเภอดอนสัก
- อ่าวเตล็ด
- ระหว่างอ่าวแขวงเภา
และเกาะหวังใน
-อาเภอสิชล

- หาดคอเขา
- อ่าวท้องโหนด
-เกาะท่าไร่เขตรอยต่อ
ระหว่างอาเภอดอนสัก
-หาดหัวถนน
- แหลมประทับ
เกาะผีเขตรอยต่อ
ระหว่างอาเภอดอนสัก

ชนิดพรติกรรม/ลักกณะ/

จานวน

โลมาหลังโหนก Sousa chinensis
เป็นโลมาเต็มวัย และแม่ลูก 2 ตัว
พบโลมาสีชมพู 3 ตัว สีเทาดา 4 ตัว
สีเทาดาตัว 1 และสีเทาลายเผือกตัว 1

11

โลมาหลังโหนก Sousa chinensis
มีลาตัวเผือกออกสีชมพู จานวน 9 ตัว, สีเทา
ดา จานวน 2 ตัว ลักษณะเป็นโลมาอายุมากมี
รอยขุ ด ขี ด บริ เ วณครี บ หลั ง และสี เ ทาด า
จานวน 4 ตัว ว่ายน้าจับไล่ลูกปลา ว่ายน้าจับ
กลุ่ ม นานประมาณ 10 นาที จึ ง แยกกระจาย
ออกไป
โลมาหลังโหนก Sousa chinensis
พบจานวน 10-12 ตัว มีลักษณะเป็นสีดา เทา
2 ตั ว และสี เ ทาชมพู 6 ตั ว , ลั ก ษณะล าตั ว
เผือกออกสีชมพู และสีเทาดา 3 ตัว สีเทาดา
1 ตัว และคู่แม่ลูก ว่ายน้าวนเวียนอยู่ บริเวณ
ใกล้ชายฝั่ง,ว่ายน้าจับกลุ่มเป็นฝูงใหญ่

15

12

สรุปผลการสารวจโลมา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบโลมาหลังโหนก รวม 38 ตัว
พบว่ามีคแู่ ม่ลูก 9-11 คู่ โดยพบว่าบางฝูงที่พบเป็นตัวเดียวกับที่เคยพบมาก่อนจากการสารวจก่อน
หน้า ในบางพื้นที่เช่น พืน้ ที่บริเวณเกาะท่าไร่เขตรอยต่อระหว่างอาเภอดอนสักกับหาดคอเขา มีการ
พบโลมาตัวเดียวกัน ซึ่งคาดว่าโลมาเหล่านีม้ ีแหล่งอาศัยตามแนวชายฝั่งขนอม และอาจมีการรวมฝูง
กันระหว่างกลุ่ม
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ตารางที่ 2 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากในพืน้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2562
พื้นที่สารวจ

เดือน

ชนิดพรติกรรม/ลักกณะ/

จานวน

มีนาคม 2562

-แหลมประทับ
-หาดคอเขา

โลมาหลังโหนก Sousa chinensis
เป็นโลมาเต็มวัย และแม่ลูก 1 คู่

12

พรกภาคม 2561

- เกาะท่าไร่
- อ่าวท้องชิง

8

สิงหาคม 2561

- เกาะท่าไร่
- หาดคอเขา

โลมาหลังโหนก Sousa chinensis
ว่ายน้าไล่จับลูกปลาบริเวณใกล้ชายฝั่ง พบคู่
แม่ ลู ก 4 คู่ , ว่ า ยน้ า จั บ ไล่ ลู ก ปลาบริ เ วณใกล้
ชายฝั่ง
โลมาหลังโหนก Sousa chinensis
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
Neophocaenaphocaenoides
ว่ายน้าเป็นคู่

3
2

จากการสารวจพบประชากรโลมาจานวน 25 ตัว เป็นคู่แม่ลูก 5 คู่ โดยเป็นชนิดโลมาหลัง
โหนก (Sousa chinensis) ทั้งหมด 19 ตัว และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ(Neophocaenaphocaenoides)
จานวน 2 ตัว บริเวณพื้นที่ อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปที่ 2 แผนที่แสดงพื้นทีส่ ารวจพบโลมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การบันทึกภาพตรงตาแหน่งครีบหลังและตาหนิต่างๆ ตามร่างกาย เพื่อระบุตัวโลมา
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โครงการสารวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษที่พบบริเวณชายฝั่ง
ปี 2561 บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 บริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี
และ จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับแมงกะพรุนและแมงกะพุรนพิษ
ขั้นตอน/วิธีการ
ใช้สวิงตักแมงกะพรุนที่มองเห็นขณะวิ่งเรือสารวจห่างจากชายฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร
ระยะทาง 1 กิโลเมตร ขนานกับแนวชายฝั่ง
เก็บตัวอย่างโดยการวางอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น อวนยาว 400 เมตร วางตัง้ ฉากกับ
แนวชายฝั่งเป็นเวลา 30 นาทีจานวน 2 ครัง้
ปี 2561 กาหนดสถานีพืน้ ที่ชายฝัง่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 4 สถานี
ST1 เกาะท่าไร่ ST2 หาดคอเขา ST3 แหลมตะลุมพุก และ ST4 เกาะกระ 1 และ เกาะกระ 2
ปี 2562 กาหนดสถานีพื้นที่ชายฝัง่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จานวน 4 สถานี
ST1 หาดนราทัศน์ ST2 หาดตะโละกาโปร์ ST3 แหลมตาชี และST4 หาดสะกอม
เป้ า หมาย (ตั ว ชี้ วั ด :หน่ ว ยนั บ ) : พื้ นที่ ช ายฝั่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช สงขลา ปัต ตานี และ
นราธิวาส

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างแมงกะพุรนบริเวชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปที่ 2 สถานีเก็บตัวอย่างแมงกะพุรนบริเวชายฝั่ง
จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และจ. สงขลา
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รายงานประจาปี 2561-2562

ผลการดาเนินงาน ปี 2561
การสารวจความหลากหลาย ฤดูกาล และความชุกชุมของแมงกะพุรน และแมงกะพรุนพิษ
ในพืน้ ที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 8 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
พบแมงกะพรุนทั้งหมด 15 ชนิด พบแมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa ขนาดเล็กจานวนมาก โดยแมงกะพรุน
พิษจะพบมากในช่วงเดือน ธันวาคม มกราคม และเดือนสิงหาคม
ตารางที่ 1 ชนิ ด และการแพร่ ก ระจายของแมงกะพรุ น ที่ ส ารวจพบบริ เ วณอ่ า วไทยตอนล่ า ง
ปีงบประมาณ 2561
ชนิด
พบแมงกะพรุนไม่มีพิษ
แมงกะพรุนหางขน Acromitus flagellates
แมงกะพรุน Aequorea sp.
แมงกะพรุนถ้วย Catostylus townsendi.
แมงกะพรุนนก Lychnorhiza malayensis.
แมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides robustus
แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum
แมงกะพรุนหอม Versuriga anadyomene
แมงกะพรุนกะลา Zygocanna sp.
แมงกะพรุน Nausithoe unctate
พบแมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp.A
แมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp.B
แมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp.C
แมงกะพรุนกล่อง Chiropsoides buitendijki
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora chinensis
แมงกะพรุนรกช้าง Cyanea buitendijki

รูปที่ 3 แมงกะพรุนลอดช่อง
Lobonemoides robustus
Annual Report 2018-2019

เกาะท่าไร่

√
√
√
√
√

มี.ค.
ม.ค.
มี.ค./ส.ค.
ก.ค./ส.ค.
พ.ย. 60

√

ส.ค.

√
√

ส.ค.
ม.ค./ส.ค.

หาดคอเขา

แหลมตะลุมพุก
√
√

พ.ค./ก.ค.
ม.ค.

√

มี.ค.

√

มี.ค./พ.ค.

√

มี.ค.

√

พ.ค.

√

ส.ค.

√

ส.ค.

√ ม.ค.
√ ม.ค.
√ ม.ค./มี.ค.
√ ม.ค.

รูปที่ 4 แมงกะพรุนกล่อง
Morbakka sp.A

√ ม.ค.
√ มี.ค.
√ ม.ค.

เกาะกระ
-
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ผลการดาเนินงาน ปี 2562
การสารวจความหลากหลาย ฤดูกาล และความชุกชุมของแมงกะพุรน และแมงกะพรุนพิษ
ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จานวน 6 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์
มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน และสิงหาคม พบแมงกะพรุนไม่มีพิษ 7 ชนิด และพบแมงกะพรุนพิษ
จานวน 4 ชนิด ดังนี้
ตารางที่ 1 ชนิ ด และการแพร่ ก ระจายของแมงกะพรุ น ที่ ส ารวจพบบริ เ วณอ่ า วไทยตอนล่ า ง
ปีงบประมาณ 2562
ชนิด
พบแมงกะพรุนไม่มีพิษ
แมงกะพรุนนก Lychnorhiza malayensis
แมงกะพรุนถ้วย Catostylus townsendi
แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum
แมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides robustus
แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย Phyllorhiza
punctata
แมงกะพรุนหอม Versuriga anadyomene
แมงกะพรุนหางขน Acromitus flagellates
พบแมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp.A
แมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp.B
แมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp.C
แมงกะพรุนกล่องชนิดหลายสาย Chiropsoides
buitendijki

หาดตะโละ
กาโปร์

หาดนราทัศน์
√
√

√
√

แมงกะพรุนไฟ Chrysaora chinensis

รูปที่ 5 แมงกะพรุนกล่องสกุล Morbakka

ก.พ. /ส.ค.
ส.ค.

พ.ค. /ส.ค.
ส.ค.

√

พ.ย. 61

√

ก.พ.

แหลมตาชี

หาดสะกอม

√ พ.ย.61/ส.ค.
√
ส.ค.
√
ก.พ.

√ พ.ย.61 /ม.ค.
√
พ.ย.61
√
พ.ย.61
√
ม.ค.

√ พ.ค. /ส.ค. √

พ.ค. /ส.ค.

√

พ.ค. /ส.ค.

√

พ.ค.

ก.พ.

√

√

√

พ.ค. /ส.ค.

√
√

พ.ย.61
ม.ค.

ก.พ.
√ พ.ย.61 /ม.ค.
ส.ค.

√

พ.ย.61

รูปที่ 6 แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย Phyllorhiza
punctata
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โครงการสารวจประเมินทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณและการแพร่กระจายของสัตว์น้าวัยอ่อน สัตว์ทะเลหน้าดิน แพลงก์
ตอนสัตว์ และแพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบสงขลา
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับสัตว์น้าวัยอ่อน สัตว์ทะเลหน้าดินแพลงก์
ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อศึกษาติดตามพฤติกรรมการแพร่กระจาย และสถานภาพของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลา
ขั้นตอน/วิธีการ
1. กาหนดสถานีสารวจพื้นที่บริเวณปากคลองที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง และทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์น้าวัยอ่อน สัตว์ทะเลหน้าดิน
แพลงก์ตอนสั ตว์แพลงก์ ตอนพืช คุณภาพน้าและตะกอนดิน บริเ วณทะเลสาบสงขลาจานวน 14
สถานี
2. สารวจและติดตามพฤติกรรมการแพร่กระจายของประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลา โดยการสารวจทางเรือโดยใช้เรือหางยาว
3. สารวจการแพร่กระจายของประชากรโลมาอิรวดี โดยใช้เครื่องมือบันทึกเสียงใต้น้าแบบ
ประจาที่ (A-tag Fixed Type) สาหรับบันทึกเสียงโลมาอิรวดี ดาเนินการกาหนดจุดวางและเส้นทาง
การศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 แถวๆ ละ 6 จุด ในแต่ละแถวและแต่ละจุดจะมีระยะห่างจากกัน 1
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 8×6 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร โดยทาการ
เก็บข้อมูลโดยติดตั้งเครื่องบันทึกคลื่นเสียงตาแหน่งละ 1 เครื่อง ทั้งหมด 6 เครื่องต่อแถว เป็นเวลา
24 ชั่วโมง และทาการย้ายเครื่องมือไปยังแถวถัดไปจนครบ 8 แถว ในแต่ละจุดที่ทาการวางเครื่องมือ
ทาการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องมือ โดยใช้โปรแกรม Logger Tools วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
Igor เก็บข้อมูลความลึก และความเค็มของน้า
4. สารวจสถานภาพทรัพยากรแหล่งอาหารขั้นต้น ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์
สัตว์ทะเลหน้าดิน สัตว์น้าวัยอ่อน และติดตามคุณภาพน้าและตะกอนดิน ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา ดังนี้
ลูกปลาวัยอ่อน ใช้ถุงลากขนาดช่องตา 350 ไมโครเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องวัดปริมาตรน้าที่
จุดกึ่งกลางของปากถุง ลากถุงในแนวเฉียง (oblique tow) เป็นเวลา 10 นาที รวบรวมตัวอย่างที่ได้
ดองรักษาสภาพด้วยฟอร์มาลีนความเข้มข้นสุดท้าย10%
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สัตว์ทะเลหน้าดิน โดยใช้เครื่องมือเก็บตะกอนดินแบบ Birke-Ekman grab) เก็บตะกอนดิน
จานวน 3 ซ้าต่อสถานี ร่อนตะกอนดินเพื่อคัดแยกสัตว์หน้าดินผ่านตะแกรงร่อนดิน (Sieve) ขนาด
ช่องตา 5, 1, และ 0.5 มิลลิเมตร นาตัวอย่างสัตว์หน้าดินที่คัดแยกดองรักษาสภาพด้วยฟอร์มาลีน
ความเข้มข้นสุดท้าย 10%
แพลงก์ตอนสัตว์ ใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดช่องตา 300 ไมโครเมตร ลากถุงในแนว
เฉียง (Oblique tow) เป็นเวลา 5 นาที รวบรวมตัวอย่างที่ได้ในกระเปาะดองรักษาสภาพด้วยฟอร์ มา
ลีนเข้มข้นสุดท้าย10%
แพลงก์ตอนพืช ใช้กระบอกเก็บน้าบริเวณกลางน้าปริมาตร 40 ลิตร ผ่านถุงกรองขนาดช่อง
ตา 20 ไมโครเมตร ดองรักษาสภาพตัวอย่างด้วยฟอร์มาลีนเข้มข้นสุดท้าย 10%
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : พืน้ ที่ทะเลสาบสงขลา
สารวจประเมินทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา จานวน 14 สถานี (ดาเนินการปี 2562)
สารวจสถานภาพ และศึกษาการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา พื้นที่
จังหวัดสงขลาและพัทลุง จานวน 5 ครั้ง (ธ.ค. 61, ก.พ. 62, เม.ย. 62, ก.ค.62 และ ส.ค. 62)

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างสารวจประเมินทรัพยากร
ในทะเลสาบสงขลา

รูปที่ 2 สถานีสารวจสถานภาพ และศึกกากา
แพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
สงขลา
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ผลการดาเนินงาน ปี 2561 และ 2562
สารวจประเมินทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา จานวน 14 สถานี (เริ่มดาเนินการปี 2562)
สัตว์น้าวัยอ่อน
ความหลากหลายของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณทะเลสาบสงขลาสามารถจาแนกได้ทั้งหมด 14
วงศ์ ปริมาณความชุกชุมรวมมีปริมาณเท่ากับ 1,606 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร พบมากที่สุด
ได้แก่ ลูกปลาวัยอ่อนวงศ์ปลาหลังเขียว (Clupeidae) มีปริมาณ 1,333 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์
เมตร (คิดเป็นร้อยละ 83.00) รองลงมา ลูกปลาวัยอ่อนวงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) มีปริมาณ 196 ตัว/น้า
ทะเล 1,000 ลู ก บาศก์ เ มตร (คิ ด เป็นร้ อยละ 12.21) ปลาวัย อ่อนวงศ์ ป ลากะตัก (Engraulidae) มี
ปริมาณ 26 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.59) และวงศ์อื่นๆ สามารถแสดง
สัดส่วน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 สัดส่วนของลูกปลาวัยอ่อนที่พบในบริเวณทะเลสาบสงขลา

บริเวณที่พบปริมาณความชุกชุมรวมของลูกปลาวัยอ่อนมากที่สุดคือ กลางทะเลสาบสงขลา
ตอนล่าง จานวน 461 ตัว/ปริมาตรน้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง มีจานวน 416 ตัว/ปริมาตรน้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร และบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนบน พบลูกปลาวัยอ่อนน้อยที่สุด 7 ตัว/ปริมาตรน้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร

Gobiidae

Clupeidae

รูปที่ 4 ลูปปลาวัยอ่อนที่พบบริเวณทะเลสาบสงขลา
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กลางทะเลสาบตอนบน

ปากคลองระโนด

ปากคลองนางเรียม

ปากคลองปากประ

ปากคลองลาปา

ปากคลองหนัง

เกาะสี่เกาะห้า

ปากคลองบางม่วง

หน้าวัดแหลมจาก

กลางทะเลสาบตอนล่าง

ปากคลองสทิงหม้อ

ปากคลองอู่ตะเภา

ปากคลองพะวง

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ปากคลองสาโรง

ตัว/ตารางเมตร

สัตว์ทะเลหน้าดิน
ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาพบทั้งหมด 10 กลุ่ม ปริมาณ
ความชุกชุมรวมของสัตว์ทะเลหน้าดินมีปริมาณเฉลี่ย 596 ตัว/ตารางเมตร กลุ่มที่พบมากที่สุด คือ
กลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaeta) มีปริมาณเฉลี่ย 244 ตัว/ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 41) รองลงมา
คือ กลุ่มทาไนดาเซีย มีปริมาณเฉลี่ย 157 ตัว/ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 26) และกลุ่มแอมฟิพอด
มีปริมาณเฉลี่ย 61 ตัว/ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 10) ตามลาดับ
บริเวณที่พบปริมาณความชุกชุมรวมของสัตว์ทะเลหน้าดินมากที่สุด คือ บริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนล่าง (ปากคลองสทิงหม้อ) มีจานวน 8,213 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาคือ ทะเลสาบ
สงขลากลาง (คลองบางม่วง) มีจานวน 3,285 ตัว/ตารางเมตร และสถานีที่พบปริมาณความชุกชุม
รวมน้อยที่สุดคือ บริเวณกลางทะเลสาบสงขลาตอนบน พบมีจานวน 30 ตัว/ตารางเมตร ตามลาดับ
(ดังรูปที่ 5)
Chordata (ปลา)
Bivalvia
Gastropod
Shrimp
Cumacea
Isopod
Tanaidacea
Amphipod
Polychaeta
Oligochaete

รูปที่ 5 สัดส่วนของสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบบริเวณทะเลสาบสงขลา

Polychaeta

Tanaidacea

Amphipod

รูปที่ 6 สัตว์ทะเลหน้าดินทีพ
่ บบริเวณทะเลสาบสงขลา
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แพลงก์ตอนพืช
ผลการสารวจชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณทะเลสาบสงขลา จาแนกชนิดแพลงก์ตอน
พืชได้ทั้งหมด 5 ดิวิชั่น 6 คลาส 70 สกุล มีความหลากหลายและความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 3,440
เซลล์/ลิตร
บริ เ วณทะเลสาบสงขลาตอนล่ า ง (ปากคลองส าโรง) พบความหนาแน่ น มากที่ สุ ด
มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 17,695 เซลล์/ลิตร รองลงมาคือ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน (ปาก
คลองนางเรียม) มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 4,707 เซลล์/ลิตร และบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
(เกาะสี่เกาะห้า) พบมีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 692 เซลล์/ลิตร (ดังรูปที่ 7)
แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที่สามารถพบได้ทุกสถานีเก็บตัวอย่างคือ แพลงก์ตอนพืช สกุล
Skeletonema sp. (1,313 เซลล์/ลิตร) รองลงมาคือ Melosira sp. (407 เซลล์/ลิตร) และ Pediastrum
sp. (326 เซลล์/ลิตร) (รูปที่ 8)

รูปที่ 7 ปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชที่พบทั้งหมดบริเวณทะเลสาบสงขลา

Staurestrum sp.

Pediastrum sp.

Pleurosigma sp.

รูปที่ 8 ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที่พบบริเวณทะเลสาบสงขลา
สงขลา

Annual Report 2018-2019

รายงานประจาปี 2561-2562

25

แพลงก์ตอนสัตว์
ผลการส ารวจชนิด ของแพลงก์ตอนพืชบริเวณทะเลสาบสงขลา สามารถจาแนกชนิด
แพลงก์ตอนสัตว์ได้ทั้งหมด 4 ไฟลัม 12 กลุ่ม มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 113 ตัว/ลบ.ม
แพลงก์ ต อนสั ต ว์ ก ลุ่ ม เด่ น ที่ พ บคื อ Cladocera (61 ตั ว /ลบ.ม) รองลงมาคื อ Calanoida
copepod (25 ตัว/ลบ.ม) และ Cyclopoida copepod (8 ตัว/ลบ.ม)
บริ เ วณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง พบแพลงก์ ต อนสั ต ว์ ใ นไฟลั ม อาร์ โ ทรโพดา
(Arthropoda) เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามหลากหลายและความหนาแน่ น มากที่ สุ ด คื อ 880 ตั ว /ลบ.ม.
รองลงมาคือ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พบไฟลัมคอร์ดาตา (Chordata) มีความหนาแน่นรวม
เฉลี่ ย 178 ตั ว /ลบ.ม. และบริ เ วณทะเลสาบสงขลาตอนบน พบไฟลั ม Animalia และ ไฟลั ม
Chaetognatha พบเพียงอย่างละหนึ่งกลุ่มเท่านั้น มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 5 ตัว/ลบ.ม.(ดังรูปที่ 9)

รูปที่ 9 ปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลา

Cladocera

Calanoid copepod

Cyclopoid copepod

รูปที่ 10 ตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นที่พบบริเวณทะเลสาบสงขลา
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สารวจสถานภาพ และศึกกาการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
ปี 2561 : จากการสารวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยการสารวจทางเรือ และ
เครื่องมือไฮโดรโฟน พบว่าโลมาอิรวดีมีการกระจายตัวอยู่ในบริเวณหน้าเกาะใหญ่ อาเภอกระแส
สินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น บริเวณที่มีระดับน้าค่อนข้างลึกกว่า บรืเวณอื่นๆในทะเลสาบสงขลา
ตอนบน และโลมาอิรวดีมีลักษณะการรวมกลุ่ม พบเวลากลางวันและช่วงพระอาทิตย์ยังไม่ขนึ้ ซึ่ง
เครื่องมือไฮโดรโฟนสามารถจับเสียงโลมาอิรวดีได้ประมาณ 22 ตัว โดยจากข้อมูลพบว่าโลมา อิร
วดีเลี่ยงไม่เข้ามาในพืน้ ที่ทาการประมง
จากการวิเคราะห์มีการพบโลมาอิรวดีชุกชุมในตาแหน่งที่ 2 และ 3 ของแถวที่ 7 และ 8 มาก
ที่สุด โดยพบการแพร่กระจายของโลมาในช่วงเช้า ดังนี้
เครื่องมือที่ 2 Lineที่ 7 และ 8 ช่วงเวลา 09.00-10.00 น.
เครื่องมือที่ 3 Lineที่ 7 และ 8 ช่วงเวลา 05.00-06.00 น. และ 17.00-18.00 น.
เครื่องมือที่ 5 Lineที่ 6 7 และ 8 ช่วงเวลา 13.00-18.00 น.
เครื่องมือที่ 6 Line ที่ 7 ในช่วงเวลา 11.00-22.00 น. และช่วงเวลา 17.00-19.00 น.
เครื่องมือที่ 7 Line ที่ 8 ในช่วงเวลา 02.00-03.00 น. และช่วงเวลา 13.00-15.00 น.
ความลึกของทะเลสาบนั้นโดยเฉลี่ยอยู่ ที่ประมาณ 2.5-2.6 เมตร

รูปที่ 11 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคลื่นเสียงโลมา
(Acoustic survey) และการติดตั้ง
Hydrophone Fix type (ขวา)
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รูปที่ 12 แสดงคลื่นเสียงโลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือ Hydrophone Fix type

จากการส ารวจช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม ปี 2560 จนถึ งเดื อ นกั น ยายน ปี 2561 ท าการสารวจ
ทั้งหมด 5 ครั้ง แบ่งเป็นช่วงเดือนธันวาคม 2560 มกราคม,มีนาคม, พฤษภาคม และสิงหาคม 2561
โลมาอิรวดีมีการแพร่กระจายในบริเวณที่ พบบ่อยที่สุด คือบริเวณด้านหน้า ตาบลเกาะใหญ่ ในช่วง
เดือนมรสุม (ธันวาคม และมกราคม) ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะพบว่ามีการแพร่กระจายไปในบริเวณ
ตาบลลาป า ซึ่งเป็นบริเวณที่มี น้าลึกที่สุดของทะเลสาบสงขลาตอนบน สาหรับ ในเดือนสิงหาคม
พบว่าโลมาอิรวดีมกี ารแพร่กระจายในฝั่งของสงขลาตั้งแต่ ตาบลเกาะใหญ่ ไปถึงเกือบสุดเขต อาเภอ
กระแสสินธุ์ คาดว่าเกิดจากการอพยพเพื่อหลบเลี่ยงเครื่องมือที่ทาการประมง (ภาพที่ 13-15)

รูปที่ 13 แสดงการแพร่กระจาย
ของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลาช่วงเดือนธันวาคม 2560

รูปที่ 14 แสดงการแพร่กระจาย
ของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลาช่วงเดือนมกราคม 2561

รูปที่ 15 แสดงการแพร่กระจาย
ของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลาช่วงเดือนสิงหาคม 2561

Annual Report 2018-2019

28

รายงานประจาปี 2561-2562

สารวจสถานภาพ และศึกกาการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
ปี 2562 : จากการสารวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยการสารวจด้วยเครื่องมือ
ไฮโดรโฟน ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ปี 2561 ถึงเดือนกันยายน ปี 2562 ทาการสารวจทั้งหมด 5 ครั้ง
ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 กุมภาพันธ์, เมษายน, มิถุนายน และกรกฎาคม 2562
พบว่าโลมาอิรวดีมีการกระจายบริเวณหน้าอาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และบริเวณ
ตอนกลางของทะเลสาบสงขลาตอนบนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีระดับความลึกของน้าที่
ค่อนข้างลึกกว่าบริเวณอื่นๆบริเวณที่พบบ่อยที่สุด คือบริเวณด้านหน้า ตาบลเกาะใหญ่ ในช่วงเดือน
มรสุม (ธันวาคม และมกราคม) โลมาอิรวดีมีลักษณะการรวมกลุ่ม พบได้ทั้งในช่วงกลางวันและช่วง
กลางคืน ซึ่งเครื่องมือไฮโดรโฟนสามารถจับเสียงโลมาอิรวดีได้มากถึง 24 ตัว (ภาพที่ 16-17)
สาหรับในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์ และเมษายน) โลมาอิรวดีมีการแพร่กระจายบริเวณทางด้านทิศ
เหนือของทะเลสาบสงขลาตอนบนเป็นส่วนใหญ่ โดยเครื่องมือไฮโดรโฟนสามารถจับเสียงโลมาอิรวดี
ได้น้อยกว่าในช่วงฤดูฝน

รูปที่ 16 แสดงการแพร่กระจาย
ของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลาในเดือนธันวาคม 2561

รูปที่ 17 แสดงการแพร่กระจาย
ของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลาในเดือนกรกฎาคม 2562

รูปที่ 19 แสดงการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
ในช่วงรดูแล้ง เดือนกุมภาพันธ์ (ซ้าย) และเมกายน 2562 (ขวา)
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โครงการสารวจประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของสัตว์น้าวัยอ่อน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์
ตอนสัตว์และสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณพืน้ ที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับสัตว์น้าวัยอ่อน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์
ตอนสัตว์ และสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ขั้นตอน/วิธีการ
1. ก าหนดสถานี ส ารวจบริ เ วณพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยตอนล่ า งตั้ ง แต่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์น้าวัยอ่อน สัตว์ทะเล
หน้าดิน แพลงก์ตอนสัตว์ แพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จานวน 22 สถานี
2. กาหนดแผนเก็บตัวอย่างจานวน 4 ครั้งในรอบปี (ธ.ค. 2561, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย.62)
สารวจ ประเมินความหลากหลายทรัพยากรโดยมีวิธีการดังนี้
ลูกปลาวัยอ่อน ใช้ถุงลากขนาดช่องตา 350 ไมโครเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องวัดปริมาตรน้าที่
จุดกึ่งกลางของปากถุง ลากถุงในแนวเฉียง (oblique tow) เป็นเวลา 10 นาที รวบรวมตัวอย่างที่ได้
ดองรักษาสภาพด้วยฟอร์มาลีนความเข้มข้นสุดท้าย10%
สัตว์ทะเลหน้าดิน โดยใช้เครื่องมือเก็บตะกอนดินแบบ Birke-Ekman grab) เก็บตะกอนดิน
จานวน 3 ซ้าต่อสถานี ร่อนตะกอนดินเพื่อ คัดแยกสัตว์หน้าดินผ่านตะแกรงร่อนดิน (Sieve) ขนาด
ช่องตา 5, 1, และ 0.5 มิลลิเมตร นาตัวอย่างสัตว์หน้าดินที่คัดแยกดองรักษาสภาพด้วยฟอร์มาลีน
ความเข้มข้นสุดท้าย 10%
แพลงก์ตอนสัตว์ ใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดช่องตา 300 ไมโครเมตร ลากถุงในแนว
เฉียง (Oblique tow) เป็นเวลา 5 นาที รวบรวมตัวอย่างที่ได้ในกระเปาะดองรักษาสภาพด้วยฟอร์มา
ลีนเข้มข้นสุดท้าย10%
แพลงก์ตอนพืช ใช้กระบอกเก็บน้าบริเวณกลางน้าปริมาตร 40 ลิตร ผ่านถุงกรองขนาดช่อง
ตา 20 ไมโครเมตร ดองรักษาสภาพตัวอย่างด้วยฟอร์มาลีนเข้มข้นสุดท้าย 10%
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : พืน้ ที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2661 จานวน 24
และปี 2562 เก็บตัวอย่างสัตว์น้าวัยอ่อน สัตว์ทะเลหน้าดิน แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์
จานวน 4 ครั้งในรอบปี (ธ.ค. 2561, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย.62) จานวน 22 สถานี ดังนี้
จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 สถานี
จังหวัดสงขลา 6 สถานี
จังหวัดปัตตานี 2 สถานี
จังหวัดนราธิวาส 2 สถานี
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รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝัง่ บริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง ปี 2561 จานวน 24 สถานนี (ซ้าย) ปี 2562 จานวน 22 สถานี (ขวา)

ผลการดาเนินงาน ปี 2561 : สารวจประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพืน้ ที่ชายฝั่ง
ทะเลอ่า วไทยจัง หวัด นครศรีธ รรมราช และจัง หวัด สงขลา ผลการวิเ คราะห์จาแนกชนิด ความ
หลากหลายของทรัพยากรตามพื้นที่ สรุปผลเบื้องต้น ดังนี้
เขตพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
สถานีอ่าวปากพนัง เป็นสถานีที่มีค วามอุดมสมบูรณ์ของผู้ผลิตขั้นต้นสูงที่สุดตลอดแนวชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบมีความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์น้าวั ยอ่อน มีความชุกชุม
23,441 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลบ.ม. แพลงก์ตอนพืช มีความชุกชุม 7,513 เซลล์/ลิตร แพลงก์ตอนสัตว์
มีความชุกชุม 203 ตัว/ลบ.ม และสัตว์ทะเลหน้าดิน มีความชุกชุม 12,578 ตัว/ตร.ม. (รูปที่ 2)
เขตพื้นที่อ่าวเตล็ด : พบมีความชุกชุมและความหลากหลายของลูกปลาวัยอ่อนปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ
1,121 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร แพลงก์ตอนพืช มีความชุกชุมเฉลี่ย 6,355 เซลล์/ลิตร แพลก์
ตอนสัตว์ มีความชุกชุม 300 ตัว/ลบ.ม. และสัตว์ทะเลหน้าดิน มีความชุกชุม 1,121 ตัว/ตร.ม.
เขตพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลา : สถานีปากบางสะกอม เป็นสถานีที่มคี วามอุดสมบูรณ์ของผูผ้ ลิต
ขั้นต้นสูงที่สุดตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา พบมีความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์น้าวัย
อ่อน มีความชุกชุม 7,215 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลบ.ม. แพลงก์ตอนพืช มีความชุกชุม 13,514 เซลล์/ลิตร
แพลงก์ตอนสัตว์ มีความชุกชุม 599 ตัว/ลบ.ม สัตว์ทะเลหน้าดิน มีความชุกชุม 547ตัว/ตร.ม. (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 แสดงความหลากหลายและความหนาแน่นของทรัพยากรแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2561

สรุปความหลากหลายของทรัพยากรที่พบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2561
สัตว์น้าวัยอ่อน พบชนิดเด่น 4 ชนิด ได้แก่ กุ้งวัยอ่อน ปูวัยอ่อน กั้งวัยอ่อน และลูกปลาวัย
อ่อน จาแนกชนิดได้ 26 วงศ์ ปริมาณความชุกชุมของสัตว์น้าวัยอ่อนรวมทั้งสิน้ เฉลี่ยเท่ากับ 5,108 ตัว/
น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร สัตว์น้าวัยอ่อนที่พบมากที่สุด ได้แก่ กุ้งวัยอ่อน มีปริมาณเฉลี่ย 4,804
ตั ว /น้ าทะเล 1,000 ลู ก บาศก์ เ มตร รองลงมา ปู วั ยอ่ อนมีป ริ ม าณเฉลี่ ย 217 ตั ว/น้าทะเล 1,000
ลูกบาศก์เมตร ลูกปลาวัยอ่อนวงศ์ปลาหลังเขียว มีปริมาณเฉลี่ย 59 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์
เมตร และลูกปลาวัยอ่อนวงศ์ปลาบู่ มีปริมาณเฉลี่ย 9 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
(รูปที่ 3)

Clupeidae

Ambassidae

Gobiidae

รูปที่ 3 สัตว์น้าวัยอ่อนที่พบมากที่สุดพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
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สัตว์ทะเลหน้าดิน พบจานวน 18 กลุ่ม ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 1,121 ตัว/ตารางเมตร
สัตว์หน้าดินที่พบมากที่สุดคือ ทาไนดาเซีย Tanaidacea มีปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 540 ตัว/ตารางเมตร
และแอมพิพอด Amphipod มีปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 297 ตัว/ตร.ม กลุ่ มไส้เ ดื อนทะเล Polychaeta
ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 256 ตัว/ตารางเมตร สัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มเด่น คือ กลุ่มทาไนดาเซีย และกลุ่ม
แอมพิพอด ตามลาดับ (รูปที่ 4)

Tanaidacea

Amphipod

Polychaeta

รูปที่ 4 ตัวอย่างสัตว์หน้าดินกลุ่มเด่นที่พบมากที่สุดพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

แพลงก์ตอนสัตว์ พบ 8 ไฟลัม 29 กลุ่ม ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 5,599 ตัว/ลบ.ม. ไฟลัม
Arthropoda เป็นกลุ่มที่มคี วามหลากหลายมากที่สุด 10 กลุ่ม (4,201 ตัว/ลบ.ม.) รองลงมา ไฟลัม Chordata
พบ 5 กลุ่ม (412 ตัว/ลบ.ม.) ไฟลัม Cnidaria และ ไฟลัม Annelida มีความชุกชุม 254-259 ตัว/ลบ.ม
ไฟลัม Chaetognatha พบเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นคือ กลุ่ม Sagitta 294 ตัว/ลบ.ม ส่วนไฟลัมอื่นๆพบ
ค่อนข้างน้อย แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น คือ Calanoid copepod (1,330 ตัว/ลบ.ม.), Lucifer (1,217 ตัว/ลบ.
ม.) และ Protozoae of Lucifer (941 ตัว/ลบ.ม.) (รูปที่ 5 )
Calanoi copepod

Sagitta

Protozoa of Lucifer

รูปที่ 5 ตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นที่พบมากที่สดุ พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

แพลงก์ตอนพืช พบ 7 คลาส 85 สกุล ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 138,505 เซลล์/ลิตร
ไดอะตอม Bacillariophyta พบเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุด 42 สกุล (124,961 เซลล์/ลิตร)
รองลงมาคือกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน Cyanophyta พบ 7 สกุล (6,480 เซลล์/ลิตร) สาหร่ายสีเขียว
Chlorophyta พบ 19 สกุล (1,890 เซลล์/ลิตร) ไดโนแฟลกเจลเลต Dinophyta พบ 9 สกุล (3,347
เซลล์/ลิตร) ส่วนกลุ่มอื่นๆ พบค่อนข้างน้อย แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น คือ Chaetoceros spp. (25,221
เซลล์/ลิตร), Thalassionema spp. (14,336 เซลล์/ลิตร) และ Proboscia spp. (12,131 เซลล์/ลิตร) ตามลาดับ
(รูปที่ 6)
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Thalassionema sp.

รูปที่ 6 ตัวอย่างแพลงก์พืชกลุ่มเด่นที่พบมากที่สุดพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 : ส ารวจประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งบริเ วณพื้น ที่
ชายฝั่งทะเลอ่า วไทยจัง หวัด นครศรีธ รรมราช จัง หวัด สงขลา และจัง หวัด นราธิว าส ผลการ
วิเคราะห์จาแนกชนิด ความหลากหลายของทรัพยากรตามพื้นที่ สรุปผลเบื้องต้น ดังนี้
เขตพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 สถานี ได้แก่ อ่าวเตล็ด, แหลมประทับ, ปากน้าขนอม
เขาพลายดา, ปากน้าสิชล, ปากคลองกลาย ท่าสูงบน, ปากพยิง, ปากนคร, อ่าวปากพนัง, ปากคลอง
ฉุกเฉิน และแพรก-เมืองหัวไทร โดยมีรายละเอียดของทรัพยากรต่างๆ ดังนี้
ลูกปลาวัยอ่อน จาแนกชนิดสัตว์น้าวัยอ่อนได้ 4 ชนิดด้ ได้แก่ ลูกปลาวัยอ่อน กุ้งวัยอ่อน ปู
วัยอ่อน และกั้งวัยอ่อน สาหรับลูกปลาวัยอ่อนจาแนกชนิดได้ 7 วงศ์ ปริมาณความหนาแน่นของสัตว์
น้าวั ย อ่อนรวมทุก ชนิด เฉลี่ย เท่ากั บ 3,122 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูก บาศก์เ มตร สถานีที่พบความ
หนาแน่นมากที่สุดคือ อ่าวปากพนัง พบสัตว์น้าวัยอ่อนจานวน 4 ชนิด ลูกปลาวัยอ่อนพบ 6 วงศ์ มี
ความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 14,029 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร
สัตว์ทะเลหน้าดิน พบสัตว์ทะเลหน้าดิน 13 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มไส้เดือนทะเล 23 วงศ์
และสัตว์หน้าดินกลุ่มอื่นๆ 12 กลุ่ม มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 2,117 ตัว/ตร.ม สถานีอ่าวปากพนัง
พบความหลากหลาย 8 กลุ่ ม มี ค วามหนาแน่ น เฉลี่ ย 12,587 ตั ว /ตร.ม สถานี ท่ า สู ง บน มี ค วาม
หนาแน่นเฉลี่ย 5,465 ตัว/ตร.ม
แพลงก์ตอนสัตว์ พบ 5 ไฟลัม 14 กลุ่ม มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 127 ตัว /ลบ.ม สถานีที่มี
ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุดคือ สถานีอ่าวเตล็ด มีความหลากหลาย 5 ไฟลัม 14
กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 212 ตัว/ลบ. สถานีปากคลองกลาย มีความหลากหลาย 5 ไฟลัม 13
กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 227 ตัว/ลบ.ม
แพลงก์ตอนพืช พบ 7 คลาส 60 สกุล มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 5,280 เซลล์/ลิตร สถานี
ที่มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดคือ สถานีท่าสูงบน มีความหลากหลาย 6 คลาส 48
สกุล มีความหนาแน่นเฉลี่ย 12,921 เซลล์/ลิตร สถานีปากนคร มีความหลากหลาย 5 คลาส 32 สกุล
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 9,919 เซลล์/ลิตร
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รูปที่ 7 แสดงความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลา สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่ชายฝัง่ 6 สถานี ประกอบด้วยสถานี
ปากแตระ, สทิ้ ง พระ, อ่ า วบ้ า นเล, ปากบางนาทั บ , ปากบางสะกอม และปากบางเทพา โดยมี
รายละเอียดของทรัพยากรต่างๆดังนี้
ลูกปลาวัยอ่อน จาแนกชนิดสัตว์น้าวัยอ่อนได้ 4 ชนิด ได้แก่ ลูกปลาวัยอ่อน กุ้งวัยอ่อน ปู
วัยอ่อน และกั้งวัยอ่อน สาหรับลูกปลาวัยอ่อนจาแนกชนิดได้ 7 วงศ์ ปริมาณความหนาแน่นของสัตว์
น้าวัย อ่อนรวมทุกชนิด เฉลี่ยเท่ากับ 3,282 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูก บาศก์เมตร สถานีที่พบความ
หนาแน่นมากที่สุดคือ ปากบางสะกอม (SK17) พบสัตว์น้าวัยอ่อนจานวน 3 ชนิด โดยลูกปลาวัยอ่อน
พบ 8 วงศ์ มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 7,741 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร
สัตว์ทะเลหน้าดิน พบสัตว์ทะเลหน้าดิ น 11 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มไส้เดือนทะเล 18 วงศ์
และสัตว์หน้าดินกลุ่มอื่นๆ 10 กลุ่มมีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 511 ตัว /ตร.ม สถานีอ่าวบ้านเล พบ
ความหลากหลาย 9 กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 938 ตัว/ตร.ม สถานีปากบางสะกอม พบความ
หลากหลาย 7 กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 843 ตัว/ตร.ม
แพลงก์ตอนสัตว์ พบ 5 ไฟลัม 14 กลุ่ม มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 205 ตัว/ลบ.ม สถานีที่มี
ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุดคือ สถานีปากบางเทพา มีความหลากหลาย 5 ไฟลัม
14 กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 557 ตัว/ลบ. สถานีปากบางสะกอม มีความหลากหลาย 5 ไฟลัม 13
กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 276 ตัว/ลบ.ม
แพลงก์ตอนพืช พบ 4 คลาส 49 สกุล มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 3,231 เซลล์/ลิตร สถานี
ที่ มี ค วามหนาแน่ น ของแพลงก์ ต อนพื ช มากที่ สุ ด คื อ สถานี อ่ า วบ้ า นเล มี ค วามหลากหลาย
3 คลาส 43 สกุล มีความหนาแน่นเฉลี่ย 7,306 เซลล์/ลิตร สถานีปากบางเทพา มีความหลากหลาย
3 คลาส 41 สกุล มีความหนาแน่นเฉลี่ย 3,513 เซลล์/ลิตร
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รูปที่ 8 แสดงความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา

เขตพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปั ตตานีและจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย สถานีแม่น้าปัตตานี , สถานี
แม่น้าสายบุรี จังหวัดปัตตานี และสถานี ปากบางนรา, สถานีแม่น้าโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี
รายละเอียดของทรัพยากรต่างๆดังนี้
ลูกปลาวัยอ่อน จาแนกชนิดสัตว์น้าวัยอ่อนได้ 4 ชนิด ได้แก่ ลูกปลาวัยอ่อน กุ้งวัยอ่อน ปู
วัยอ่อน และกั้งวัยอ่อน สาหรับลูกปลาวัยอ่อนจาแนกชนิดได้ 6 วงศ์ ปริมาณความหนาแน่นของสัตว์
น้าวัย อ่อนรวมทุก ชนิด เฉลี่ย เท่ากั บ 5,712 ตั ว/น้าทะเล 1,000 ลูก บาศก์เ มตร สถานีที่พบความ
หนาแน่นมากที่สุดคือ ปากแม่น้าปัตตานี พบสัตว์น้าวัยอ่อนจานวน 4 ชนิด ลูกปลาวัยอ่อนพบ 9 วงศ์
มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 9,692 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร
สัตว์ทะเลหน้าดิน พบสัตว์ทะเลหน้าดิน 5 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มไส้ เดือนทะเล 21 วงศ์
และสัตว์หน้าดินกลุ่มอื่นๆ 4 กลุ่มมีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 372 ตัว/ตร.ม สถานีปากบางนรา พบ
ความหลากหลาย 3 กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 598 ตัว /ตร.ม สถานีปากแม่น้าโกลก พบความ
หลากหลาย 7 กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 327 ตัว/ตร.ม
แพลงก์ตอนสัตว์ พบ 5 ไฟลัม 14 กลุ่ม มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 337 ตัว/ลบ.ม สถานีที่มี
ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุดคือ สถานีแม่น้าปัตตานี มีความหลากหลาย 5 ไฟลัม 14
กลุ่ม มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,004 ตัว/ลบ.สถานีแม่น้าสายบุรี มีความหลากหลาย 5 ไฟลัม 13 กลุ่ม
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 238 ตัว/ลบ.ม
แพลงก์ตอนพืช พบ 6 คลาส 51 สกุล มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 5,222 เซลล์/ลิตร สถานี
ที่มคี วามหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดคือ สถานีแม่น้าปัตตานี มีความหลากหลาย 4 คลาส
38 สกุล มีความหนาแน่นเฉลี่ย 10,990 เซลล์/ลิตร สถานีปากบางนรา มีความหลากหลาย 5 คลาส 41
สกุล มีความหนาแน่นเฉลี่ย 4,890 เซลล์/ลิตร
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รูปที่ 9 แสดงความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

สรุปความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2562
ลูกปลาวัยอ่อน Fish larva สามารถจาแนกชนิดสัตว์น้าวัยอ่อนได้ 4 ชนิด ได้แก่ ลูกปลาวัย
อ่อน กุ้งวัยอ่อน ปูวัยอ่อน และกั้งวัยอ่อน จาแนกชนิดได้ 24 วงศ์ ปริมาณความหนาแน่นของสัตว์น้า
วัยอ่อนรวมทุกชนิด เฉลี่ยเท่ากับ 80,022 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร สัตว์น้าวัยอ่อนที่พบ
ปริมาณความหนาแน่นมากที่สุด คือ กุ้งวัยอ่อน (74,105 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร) ลูกปลา
วัยอ่อนที่พบปริมาณความหนาแน่นมากที่สุด คือวงศ์ปลาบู่ (564 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร)
สถานีที่พบความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนมากที่สุดคือ สถานีก้นอ่าวปากพนัง พบปริมาณความ
หนาแน่นเฉลี่ย 14,028 ตัว/น้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร)
สัตว์ทะเลหน้าดิน Benthose พบความหลากหลาย 13 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มไส้เดือนทะเล
30 วงศ์ และสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มอื่นๆ 12 กลุ่ม มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 1,362 ตัว/ตร.มหอยสอง
ฝา Bivalve เป็นกลุ่มที่มีความหนาแน่นมากที่ 615 ตัว/ตร.ม สถานีที่พบความหนาแน่นของสัตว์ทะเล
หน้าดินมากที่คอื สถานีก้นอ่าวปากพนัง พบปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ย 12,587 ตัว/ตร.ม
แพลงก์ตอนสัตว์ Zooplankton พบความหลากหลาย 5 ไฟลัม 15 สกุล มีความหนาแน่น
รวมเฉลี่ย 186 ตัว/ลบ.ม ไฟลัม Arthropoda เป็นกลุ่มที่มคี วามหลากหลายมากที่สุด 9 กลุ่ม (158 ตัว/
ลบ.ม) แพลงก์ ต อนสั ต ว์ ก ลุ่ ม เด่ น คื อ คาลานอยด์ โ คพี พ อด Calanoid copepod. (50 ตั ว /ลบ.ม)
รองลงมา Lucifer sp. (43 ตัว/ลบ.ม) สถานีที่พบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุดคือ
สถานีแม่น้าปัตตานี พบปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ย 1,004 ตัว/ลบ.ม
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แพลงก์ตอนพืช Phytoplankton พบความหลากหลาย 7 คลาส 62 สกุล มีความหนาแน่น
รวมเฉลี่ย 4,711 เซลล์/ลิตร ไดอะตอม Bacillariophyceae เป็นกลุ่มที่มคี วามหลากหลายมากที่สุด 39
สกุล (4,304 เซลล์/ลิตร) แพลงก์ตอนพืชสกุ ลเด่น คือ Chaetoceros spp. (1,082 เซลล์/ลิตร) และ
Skeletonema sp. (1,061 เซลล์ /ลิต ร) สถานี ที่พ บความหนาแน่ นของแพลงก์ ตอนพืช มากที่สุ ดคื อ
สถานีท่าสูงบน พบปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ย 12,921 เซลล์/ลิตร

Chaetoceros spp.

Rhizosolinia sp.

Proboscia spp.

รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

รูปที่ 11 แสดงความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2562
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โครงการฟื้นฟูปะการังและหญ้าทะเล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชนิดและวิธีการเพาะพันธุ์ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูปะการังและหญ้าทะเล
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟื้นตัวของปะการังและการเจริญเติบโต
ของปะการังในแหล่งปะการังเสื่อมโทรม
ขั้นตอน/วิธีการ : งานฟื้นฟูปะการัง
ดาเนินการศึกษาการฟื้นตัวของปะการัง ในแนวปะการังเสื่อมโทรมบริเวณพื้นที่เกาะกระ
โดยเลือกพื้นที่ทาการศึกษา 2 สถานี เกาะกระใหญ่และเกาะกลาง ที่มีแหล่งปะการังเสื่อมโทรมและ
มีโอกาสฟื้นตัวตามสภาพธรรมชาติได้
ศึกษาเปรียบเทียบการฟื้นตัวของปะการัง โดยใช้วธิ ีปลูกลงบนวัสดุแข็ง เช่น อิฐบล็อค และ
เฝ้าติดตามการฟื้นตัวตามธรรมชาติ โดยใช้ quadrant ขนาด 1 ตร.ม. นาไปยึดกับพื้นที่ที่ทาการศึกษา
ในบริเวณที่มีแหล่งปะการังเสื่อมโทรม จานวน 9 จุดต่อสถานี นับจานวนโคโลนีวัดขนาดและถ่ายรูป
ของปะการังที่มีการฟื้นตัว เพื่อทาการวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมและระยะเวลาการฟื้นตัว
ของปะการังในแหล่งพืน้ ที่เสื่อมโทรม
งานฟื้นฟูหญ้าทะเล :
ปี 2561
การเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเล โดยรวบรวมพันธุ์หญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล Enhalus acoroides
มาทาการการเพาะเมล็ดบนวัสดุยึดเกาะที่แตกต่างกัน คือ ดิน ฟองน้า และโอเอซิส
การย้ายปลูกหญ้าทะเล เพื่อทดลองย้ายปลูก หญ้าทะเลชนิด Halophila ovalis (หญ้าใบมะกรูด)
ในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยคัดเลือก 3 พื้นที่ ได้แก่ หาดแก้ว และ 2 หาดแก้ว 1เกาะหนู และติดตามผล 1 เดือน
หลังจากปลูก ย้ายปลูก
ปี 2562
รวบรวมพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อนามาเพาะขยายพันธุ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยเลือกหญ้า
ทะเลชนิดกุยช่ายเข็ม H. pinifolia
การย้ายปลูกหญ้าทะเล เพื่อทดลองย้ายปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนล่าง ติดตามผลการดาเนินงานย้ายปลูกเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากที่ได้ย้ายปลูกแล้ว
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เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : ปี 2561 หญ้าทะเล 2,000 ต้น ปี 2562 หญ้าทะเล 2,000 ต้น

รูปที่ 1 แสดงสถานีฟื้นฟูปะการัง ปี 2562
รูปที่ 2 แสดงสถานียา้ ยปลูกหญ้าทะเล ปี 2561
(บน) ปี 2562 (ล่าง)

ผลการดาเนินงาน : งานฟื้นฟูปะการัง ปี 2561
การเพาะขยายพั นธุ์ ป ะการัง โดยเลือกชนิดที่เหมาะสมในการย้ายปลูก ซึ่งมีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม โดยวิธีตัดปะการังเป็นชิ้นขนาดเล็กจากแนวปะการังในธรรมชาติ และรวบรวมปะการังที่
แตกหักกระจัดกระจายในแนวปะการังมาเลีย้ งในแปลงอนุบาลไม่ต่ากว่า 1,000 โคโลนี เพื่อให้มีขนาดโคโลนี
ใหญ่ขนึ้ เพื่อนาย้ายปลูกในพืน้ ที่ทดลอง หรือพืน้ ที่เสื่อมโทรม ในปี 2562 ต่อไป
งานฟื้นฟูปะการัง : ปี 2562
ผลการติดตามการฟื้นตัวของปะการังในแนวปะการังเสื่อมโทรมบริเวณพื้นที่เกาะกระ โดยเลือก
พื้นที่ทาการศึกษา 2 สถานี คือเกาะกระใหญ่และเกาะกลาง พบว่าจากการติดตามพบว่าปะการังที่
ปลูกมีการเจริญเติบโตอยู่ที่ 1.221±0.90 มิลลิเมตร (ตารางที่ 1) โดยในพืน้ ที่ปลูกพบปะการังบางส่วน
หลุ ด สูญ หาย และมีก ารลงเกาะของสาหร่ายเห็ดหูหนู หรือ สาหร่ายพัด (Padinaaustralis Hauck)
ระบาดบริ เ วณในแปลงปลู ก ซึ่ ง สาหร่ า ยชนิ ด นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบการแข่ ง ขั น (Interspecific
competition) กับปะการัง (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงการติดตามการฟื้นตัวของปะการัง และการถูกรบกวนของสาหร่ายบริเวณแปลงปะการัง
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการเจริญเติบโตของปะการังบริเวณเกาะกระระหว่างครั้งที่ 1 และ 2
ครั้งที่

อิฐแท่งที่

St.1

St. 2

St.3

St.4

St.5

St.6

St.7

St.8

1
2

1

4.93
3.55
แตกหัก
3.53
4.50
0.97
3.40

4.60
7.30
2.70
4.23
8.40
4.17
6.33
6.83
0.50
5.20
6.90
1.70
5.07
7.60
2.53

5.20

3.80
5.63
1.83
3.17
4.23
1.07
3.70
5.07
1.37
4.17
4.87
0.70
3.27
4.77
1.50

4.83
5.60
0.77
2.63
1.95
แตกหัก
3.70
4.30
0.60
5.07
5.23
0.17
4.37
5.23
0.87

4.30
3.65
แตกหัก
4.13
5.53
1.40
2.87
3.20
0.33
3.60
3.80
0.20
3.70

4.87
6.10
1.23
6.33
6.00
แตกหัก
5.33

4.80

สูญหาย
4.40
6.00
1.60
3.77

สูญหาย

สูญหาย

1
2
1
2

2

3

1
2

4

1
2

5

สูญหาย
3.53
5.33
1.80
3.10
สูญหาย

สูญหาย
3.83
3.87
0.03
3.87
สูญหาย
3.90
5.03
1.13
4.07
4.85
0.78

สูญหาย
4.37
สูญหาย
3.87
4.47
0.60
4.47
4.27
แตกหัก
3.80
5.00
1.20

ผลการดาเนินงาน : งานฟื้นฟูหญ้าทะเล ปี 2561
ดาเนินการทดลอง ศึกษาการเพาะเมล็ดหญ้าคาทะเล Enhalus acoroides บนวัสดุยึดเกาะที่
แตกต่างกัน คือ ดิน ฟองน้า และโอเอซีส ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม -29 มิถุ นายน 2561 รวม
ระยะเวลา 49 วัน โดยมีการเพาะเมล็ดลงในดินเลนทะเล เป็นชุดควบคุมของการทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง หญ้าที่ลงเพาะในวัสดุสังเคราะห์ฟองน้ามีการเจริญเติบโตได้ดี และอัตรารอด 100% ตลอด
การทดลอง 49 วัน เช่นเดียวกับชุดควบคุมที่เพาะในดินเลนทะเลมีอัตรารอด 100% ส่วนเมล็ดหญ้าที่
ลงเพาะในวัสดุสังเคราะห์โอเอซีส อัตรารอดเป็น 0% (รูปที่ 4-5)

รูปที่ 4 แสดงการเพาะเมล็ดหญ้าคาทะเลบนดินทะเล และวัสดุฟองน้า และวัสดุโอเอซีส
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ความสูง (ซ.ม.)

ดิน

ฟองน้า

41

โอเอซีส

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

0

7

14

21

28

35

42

49

เวลา (วัน)

ด าเนิ น งานย้ า ยปลู ก หญ้ า ทะเลชนิ ด Halophila ovalis (หญ้ า ใบมะกรู ด ) เมื่ อ วั น ที่ 12-14
กุ มภาพั นธ์ 2561 โดยการนาต้ นพั นธุ์หญ้าใบมะกรูดจากบ้ านหน้ าโกฏิ อาเภอปากพนัง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ทาการย้ายปลูกในพืน้ ที่หาดแก้ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจานวน 2,400 ต้น
ผลการย้ายปลูกหญ้าทะเลเจริญเติบโตดี (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 การย้ายปลูกหญ้าทะเลพื้นที่หาดแก้ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจานวน 2,400 ต้น

งานฟื้นฟูหญ้าทะเล ปี 2562 :
การทดลองย้ายปลูกหญ้าทะเลชนิด Halodule pinifolia หญ้ากุยช่ายเข็ม ในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา จานวน 3,000 ต้น โดยทดลองปลูกที่บริเวณบ้านใหม่ ตาบลสะทิงหม้อ อาเภอสิงหนครจังหวัด
สงขลา จานวน 2,000 ต้น และบริเวณหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน 1,000 ต้น ในเดือนมีนาคม 2562 หลังการทดลอง
ย้ายปลู ก ได้ท าการติด ตามการเจริญ เติ บ โตเดื อนละครั้ ง พบว่า หญ้ าทะเลชนิด Halodule pinifolia
หญ้ า กุ ย ช่ า ยเข็ ม หลั ง จากปลู ก เป็ น เวลา 1 เดื อ น มี อั ต รารอดเท่ า กั บ 25% และ 15% ตามล าดั บ
หลังจากปลูกเป็นเวลา 2 เดือนเท่ากับ 2.5% และ 5% ตามลาดับ ทั้ง 2 พื้นที่เปอร์เซ็นต์อัตราการรอด
มีค่าลดลงเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่นน้าขุ่น ตะกอน ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า
ต่า และการถูกรบกวนจากสัตว์นา้ เป็นต้น
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โครงการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มปริมาณพ่อ-แม่พันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาติ
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้
3. ปล่อยในกิจกรรม และวันสาคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ขั้นตอน/วิธีการ
1. จัดทาแผนการอนุบาลและปล่อยเต่าทะเล
2. อนุบาลและเลีย้ งเต่าทะเล
3. ตรวจวัดการเจริญเติบโตของเต่าทะเลทุกเดือน
4. ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ
5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโต
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 35 ตัว (พืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง)

รูปที่ 1 แสดงพื้นทีด่ าเนินการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
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ผลการดาเนินงาน : อนุบาลและเลี้ยงเต่าทะเล จานวน 11 ตัว และดาเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ตารางที่ 1 การวัดการเจริญเติบโตของเต่าตนุและฝัง เลขไมโครชิฟ เพื่อการติดตามสัญญาณการ
เคลื่อนย้ายถิ่น เมื่อปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติ
ชนิด
เต่าตนุ

ลาดบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กว้าง (ซม.)
25.2
26
27.5
21.4
23.6
21.8
28.4
25.5
24.1
24
25

ยาว (ซม.) น้าหนัก (กก.)
29
2.4
29
24
30.5
3.4
24
1.7
27
2.1
25
1.8
30
3.2
26.8
2.5
25.3
2
25
2
25.9
2

เลขไมโครชิฟ
11531151
115314512
115324116
114973170
115326171
123212173
114934116
122922145
122656211
122925115
115235196

ตารางที่ 2 ดาเนินการปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
วัน เดือน ปี
ชนิด
เต่าตนุ
ปล่อยครั้งที่ 1
19 พรกภาคม 62 Chelonia mydas

อายุ
1 ปี
2 เดือน

จานวน
สถานที่
พิกัด
30 ตัว บ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว N 7.115740
อ.เมืองสงขลา
E 100.664813

ปล่อยครั้งที่ 2
8 มิถุนายน 2562
ปล่อยครั้งที่ 3
20 มิถุนายน 62
ปล่อยครั้งที่ 4
26 กรกฎาคม 62

เต่าตนุ
Chelonia mydas

1 ปี
3 เดือน

10 ตัว

บ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว N 7.115740
อ.เมืองสงขลา
E 100.664813

หมายเหตุ
ร่วมกับเครือข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล
กิจกรรมวันทะเล
โลก

เต่าตนุ
Chelonia mydas

1 ปี
3 เดือน

10 ตัว

หาดวาสุกรี อ.สาย N 6.713966
บุรี จ.ปัตตานี
E 101.642392

กิจกรรมวันทะเล
โลก

เต่าตนุ
Chelonia mydas

1 ปี
3 เดือน

8 ตัว

N 6.961909
E 100.849154

กิจกรรมวันรักษ์
เกาะขาม

ปล่อยครั้งที่ 5
28 สิงหาคม 62

เต่าตนุ
Chelonia mydas

1 ปี
5 เดือน

3 ตัว

ชายหาดสะกอม
ต.สะกอม อ.เทพา
สงขลา
หาดสมิหลา อ.
เมือง สงขลา

N 7.215475
E 100.595565

กิจกรรมทาความดี
ด้วยหัวใจ
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รายงานประจาปี 2561-2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวติ สัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นสาหรับเครือข่าย
วัตถุประสงค์
1. สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการประสานงานในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
2. ให้ความรู้เครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน ในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกย
ตื้นเบื้องต้นทาให้สามารถลดอัตราการตายของสัตว์ทะเลหายาก
3. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
ขั้นตอน/วิธีการ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบือ้ งต้นให้ แก่เครือข่ายชุมชน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐและประชาชน และสถานศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 1 รุ่น จานวนผู้เข้าร่วม
ฝึก อบรมทั้งสิ้น 35 คน เพื่อให้ เ ป็ นพื้นที่นาร่ องในการขยายการสร้างเครือข่ายประชาชนในการ
ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
2. ให้ความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในระยะเวลา 2 วัน เนื้อหาการบรรยายให้ความรู้
ได้แก่ การจาแนกชนิด สั ตว์ท ะเลหายาก สถานภาพสัตว์ท ะเลหายากในประเทศไทย ภัย คุก คาม
กฎหมายที่ควรทราบ เทคนิคการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเบือ้ งต้น และฝึกปฏิบัติจับบังคับสัตว์
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) :
ปี 2561 : พืน้ ที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
ปี 2562 : พืน้ ที่จังหวัดปัตตานี
ผลการดาเนินงาน : ปี 2561 ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบือ้ งต้น
ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทา
การฝึก อบรมเครือข่า ยในพื้นที่ใ กล้ชายฝั่งจั งหวัดนครศรีธ รรมราช พัท ลุง สงขลา ปั ตตานี และ
นราธิวาส จานวน 53 คน ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในด้านต่างๆ ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าก่อนการฝึกอบรมมีความรู้อยู่
ในระดับปานกลาง และมีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการฝึกอบรม ส่วนการนาความรู้ไปใช้ผู้เข้าอบรมมี
ความมั่นใจในระดับมาก ที่จะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ และสามารถเผยแพร่ถ่ายทอดได้

รูปที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นพืน้ ที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2561
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ผลการดาเนินงาน : ปี 2562 ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเล
หายากเบือ้ งต้นในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ. ปัตตานี
โดยทาการฝึกอบรมเครือข่ายในพืน้ ที่ใกล้ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และ
นราธิวาส จานวน 35 คน มีความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากใน
ด้านต่างๆ ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าก่อนการฝึกอบรมมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการฝึกอบรม ส่วนการนาความรู้ไปใช้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในระดับมาก ที่
จะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ และสามารถเผยแพร่ถ่ายทอดได้

รูปที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ปี 2562

ตอนล่าง
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รายงานประจาปี 2561-2562

โครงการตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย
วัตถุประสงค์
1. ประเมินสถานการณ์สุขภาพของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย
2.จัดหามาตรการป้องกันและแก้ไขต่อสถานการณ์ของการเกยตื้น และแนวทางการอนุรักษ์สัตว์
ทะเลหายาก
ขั้นตอน/วิธีการ
1. วางแผนกาหนดพื้นที่ที่ต้องการตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย
2. ทาการประเมินสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย ดังนี้
การประเมินสุขภาพจากระยะไกล (Far inspection)
การประเมินสุขภาพจากระยะใกล้ (Near inspection)
3. กรณีได้ตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย
กรณี สั ต ว์ มี ชี วิ ต เก็ บ ตั ว อย่ า งเชื้ อ จากช่ อ งหายใจ, จากมู ล และดี เ อ็ น เอจากผิ ว หนั ง
ในพะยูน เต่าทะเล โลมา และวาฬ
กรณี สั ตว์ เ สีย ชีวิต เก็ บ ตัว อย่า งวินิ จฉั ย เบื้อ งต้น ของโรค เนื้ อเยื่ อวิท ยา และโลหะหนั ก
ในพะยูน เต่าทะเล โลมา และวาฬ
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : ปี 2561 พืน้ ที่ชายฝัง่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2562 พืน้ ที่ชายฝัง่ จังหวัดปัตตานี

รูปที่ 1 แสดงเส้นทางการสารวจพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจสุขภาพโลมา
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ผลการดาเนินงาน : ปี 2561
สารวจการแพร่กระจายของโลมาในพืน้ ที่อ่าวขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวิธีการประเมินสุขภาพจากระยะไกล (Far inspection) และสังเกตุลักษณะพฤติกรรมของโลมาใน
ระหว่างสารวจ และนับจานวนประชากรของโลมาที่พบเจอแต่ละพืน้ ที่ที่ทาการสารวจ ตั้งแต่ อาเภอ
ขนอม อาเภอสิชล และอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบโลมาหลังโหนก จานวนรวมทั้งสิน้ 36 ตัว มีคู่แม่ลูก 10-12 คู่ โดยพบว่าบางฝูงที่พบเป็นตัว
เดียวกับที่เคยพบมาก่อนจากการสารวจก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่ามีการรวมฝูงของโลมาในบริเวณนี้
หลายครั้ง และโลมาที่พบมีสุขภาพแข็งแรงดี

รูปที่ 2 แสดงการประเมินสุขภาพจากระยะไกล (Far inspection) เพื่อตรวจสุขภาพโลมาหลังโหนก
ที่สารวจพบบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดาเนินงาน : ปี 2562
สารวจการแพร่กระจายของโลมาในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง
กั น ยายน 2562 โดยวิ ธี ก ารประเมิ น สุ ข ภาพจากระยะไกล (Far inspection) และสั ง เกตุ ลั ก ษณะ
พฤติกรรมของโลมาในระหว่างสารวจ และนับจานวนประชากรของโลมาที่พบเจอแต่ละพื้นที่ที่ทาการ
สารวจ ตั้งแต่อาเภอหนองจิก, อาเภอเมืองปัตตานี, อาเภอยะหริ่ง, อาเภอปะนาเระ, อาเภอสายบุรี
และอาเภอไม้แก่น ไม่พบโลมาในช่วงเวลาการสารวจ
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รายงานประจาปี 2561-2562

โครงการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินงานช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้น เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬเกยตื้นในพื้นที่ 5
จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ให้ได้รับการช่วยเหลือ และปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยผ่าชันสูตรซากเกยตื้นเพื่อหาสาเหตุการตาย และทาการเก็บตัวอย่าง
ทางชีววิทยาจากซากเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลให้ได้มากที่สุด
2.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักการปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเกยตื้นเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์
ช่องทางติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อแจ้งเหตุสัตว์ทะเลเกยตืน้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายฝั่ง
ขั้นตอน/วิธีการ
1. จัดทาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ที่สามารถออกปฏิบัติงาน
ได้ทันทีที่ได้รับการแจ้งเหตุการเกยตื้น
2. จัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์สาหรับช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากและใกล้
สูญพันธุ์
3. ออกปฏิบัติงานช่วยชีวติ สัตว์ทะเลหายยากเกยตื้นและผ่าชันสูตรซาก เมื่อได้รับแจ้ง
เหตุการเกยตื้นจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 12 เดือน
พืน้ ที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

รูปที่ 1 แสดงพื้นที่ดาเนินการช่วยชีวติ สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
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ผลการดาเนินงาน : ปี 2561 ดาเนินการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้น ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง
กั น ยายน 2561 มี จ านวนสั ต ว์ ท ะเลหายากเกยตื้ น ทั้ ง หมด 74 ครั้ ง จากพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส พบเกยตื้นเสียชีวิต 48 ครั้ง แบ่งเป็น เต่า
โลมาและวาฬ รวมทั้งสิน้ 9 ชนิด (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แสดงสถิติการเกยตืน
้ ของสัตว์ทะเลหายากในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561

สถิตกิ ารเกยตื้นมีชีวิตของสัตว์ทะเลหายาก ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561
แบ่งเป็นเกยตื้นมีชีวิต 26 ตัว ได้แก่ เต่ากระ 4 ตัว เต่าตนุ 19 ตัว เต่าหญ้า 2 ตัว และวาฬนาร่องครีบ
สั้น 1 ตัว ภายหลังได้รับการรักษาแล้วปล่อยกลับสู่ธรรมชาติทั้งหมด 24 ตัว เสียชีวิตขนาดการรักษา
2 ตัว (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงสถิติการเกยตืน
้ มีชีวิตของสัตว์ทะเลหายากในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561
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รายงานประจาปี 2561-2562

ผลการดาเนินงาน : ปี 2562 ดาเนินการช่วยชีวติ สัตว์ทะเลเกยตื้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561
ถึงกันยายน 2562 บริเวณพืน้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ได้รับการ
ประสานแจ้งเหตุเกยตื้นจานวนทั้งหมด 76 ครั้ง เป็นโลมาและวาฬ 31 ครั้ง เต่าทะเล 45 ครั้ง แบ่งเป็น
กรณีเกยตืน้ มีชีวติ 31 ตัว ซึ่งเป็นเต่าตนุ จานวน 22 ตัว เต่ากระ 9 ตัว และกรณีเกยตืน้ ตาย 45 ตัว
เป็นโลมา จานวน 27 ตัว วาฬจานวน 2 ตัว เต่าหญ้า จานวน 1 ตัว เต่ากระ จานวน 1 ตัว เต่าตนุจานวน
12 ตัว และไม่ทราบชนิด 2 ตัว (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวนสัตว์ทะเลหายากเกยตืน้ มีชีวติ และไม่มีชีวติ ตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562
เกยตื้นตาย
โลมาปากขวด
โลมาหลังโหนก
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
โลมาอิรวดี
วาฬโอมูรา
ไม่ทราบ
เต่าหญ้า
เต่ากระ
เต่าตนุ
รวม

จานวน
9
3
14
1
2
2
1
1
12
45

เกยตื้นมีชวี ิต
เต่าตนุ
เต่ากระ

22
9

รวม

31

รูปที่ 4 แสดงการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
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โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝัง่ บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ขั้นตอน/วิธีการ
1. เก็บตัวอย่าง 4 ครั้ง ในเดือนธันวาคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม
2. จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้า ห่างฝั่ง 500 เมตร และ 3 กิโลเมตร
3. ปัจจัยที่ทาการศึกษา : นาค่าคุณภาพน้าทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ
ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้า สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต แอมโมเนีย และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด นาข้อมูลคุณภาพน้าที่ได้มาคานวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่ง (Marine Water Quality Index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้า 5 ระดับคือ
เสื่อมโทรมมาก (0-25) เสื่อมโทรม (>25-50) พอใช้ (>50-80) ดี (>80-90) ดีมาก (>90-100)
และติดตามคุณภาพน้าพืน้ ฐานอื่นๆ
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 200 สถานีสะสม
พื้นที่ดาเนินการ : บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จงหวัดนครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดนราธิวาส

รูปที่ 1 แสดงพื้นที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
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ผลการดาเนินงาน : ปี 2561
ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้า จุดเก็บตัวอย่างห่างฝั่ง 500 เมตร, และ 3 กิโลเมตร จานวน 50 สถานี
ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2561
ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561
ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม 2561
เดือนธันวาคม 2560 ตรวจวัดคุณภาพน้าและปริมาณสารอาหาร มีค่าพิสัย ดังนี้
ความโปร่งแสงของน้า มีคา่ อยู่ในช่วง 0.10-2.60 เมตร ความลึกอยู่ในช่วง 0.8-13.4 เมตร
อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วง 26.5-29.9 องศาเซลเซียล
ความเค็มอยู่ในช่วง 0-29 psu
ความเป็นกรดด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 6.6-8.5
ออกซิเจนอยู่ในช่วง 3-7.25 mg/l
ตะกอนแขวนลอย อยู่ในช่วง 13.7-321.8 mg/l
ฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 1.79-307.5 µg/l
ไนไตรท์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.94-32.25 µg/l
ไนเตรท มีคา่ อยู่ในช่วง 2.85-371.9 µg/l
แอมโมเนีย มีค่าอยู่ในช่วง 0-222.5 µg/l
คลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 0.06-15.73 mg/m3
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 2-220MPN/100 ml
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุ ณภาพน้าทะเล มีค่าคุณภาพน้าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่ง (กรมควบคุ มมลพิษ , 2560) ประเภทที่ 1 เพื่อ การอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรัก ษ์แหล่งปะการัง และประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ย งสัตว์น้า ปัจจัย
คุณภาพน้าที่มีค่าส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้า คือปริมาณออกซิเจนละลายน้า ปริมาณโคลิ
ฟอร์มแบคทีเ รียทั้งหมด และปริมาณสารอาหาร ได้แก่ปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรท และปริมาณ
ฟอสเฟต โดยสถานีตรวจวัดที่ควรเฝ้าระวัง คือสถานีทั้งหมดในอ่าวปากพนัง จานวน 11 สถานี
สถานภาพคุณภาพน้าทะเลในแต่ละพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนธันวาคม 2560
จังหวัดนครศรีธรรมราช :สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าส่วนใหญ่ มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ร้อยละ 14.3 ดี ร้อยละ64.3 และพอใช้ ร้อยละ 21.4
อ่าวปากพนัง : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ร้อยละ 72.70 และเสื่อมโทรม ร้อยละ 27.30
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 16.7 ดี ร้อยละ 58.3 และพอใช้
ร้อยละ 25.0
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 27.30 และพอใช้ ร้อยละ 72.70
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ร้อยละ 100
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ดัชนีคุณภาพน้าทะเลพืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนล่าง เดือนธันวาคม 2560
100%

ดีมาก
14

17

80%
60%

64

73

58

40%
20%
0%

27

ดี
100
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25
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พอใช้

อ่าวปัตตานี

นราธิวาส

รูปที่ 2 กราฟแสดงดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนธันวาคม 2560

เดือนเมกายน 2561 ตรวจวัดคุณภาพน้าและปริมาณสารอาหาร มีค่าพิสัย ดังนี้
ความโปร่งแสงของน้า มีคา่ อยู่ในช่วง 0.10-5.4 เมตร ความลึกอยู่ในช่วง 0.2-15.4 เมตร
อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วง 29.3-32.6 องศาเซลเซียล
ความเค็มอยู่ในช่วง 10-32.7 psu
ความเป็นกรดด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 5.0-7.9
ออกซิเจนอยู่ในช่วง 3.4-7.20 mg/l
ตะกอนแขวนลอย อยู่ในช่วง 12.2-239 mg/l
ฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 0-69.2 µg/l
ไนไตรท์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.3-11.4 µg/l
ไนเตรท มีคา่ อยู่ในช่วง 3.8-54.6 µg/l
แอมโมเนีย มีค่าอยู่ในช่วง 0-81.2 µg/l
คลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 0.-10.5 mg/m3
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 2-800 MPN/100 ml
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเล มีค่าคุณภาพน้าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่ง (กรมควบคุ มมลพิษ , 2560) ประเภทที่ 1 เพื่อ การอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรัก ษ์แหล่งปะการัง และประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ย งสัตว์น้า ปัจจัย
คุณภาพน้าที่มีค่าส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้า คือปริมาณออกซิเจนละลายน้า และปริมาณ
สารอาหาร ได้แก่ ปริมาณฟอสเฟต สถานีตรวจวัดที่ควรเฝ้าระวัง คือสถานีทั้งหมดในอ่าวปากพนัง
สถานภาพคุณภาพน้าทะเลในแต่ละพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนเมกายน 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราช: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าส่วนใหญ่ มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ร้อยละ 7.14 ดี ร้อยละ 78.57 และพอใช้ ร้อยละ 14.29
อ่าวปากพนัง : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ร้อยละ 100
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 54.55 และพอใช้ ร้อยละ 45.54
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
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ดัชนีคุณภาพน้าทะเลพืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนล่าง เดือนเมกายน 2561
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รูปที่ 3 กราฟแสดงดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อา่ วไทยตอนล่าง เดือนเมกายน 2561

เดือนมิถุนายน 2561 ตรวจวัดคุณภาพน้าและปริมาณสารอาหาร มีค่าพิสัย ดังนี้
ความโปร่งแสงของน้า มีคา่ อยู่ในช่วง 0.10-6.0 เมตร ความลึกอยู่ในช่วง 0.3-12.4 เมตร
อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วง 27.9-31.8 องศาเซลเซียล
ความเค็มอยู่ในช่วง 10-32.1 psu
ความเป็นกรดด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.0-8.3
ออกซิเจนอยู่ในช่วง 4.5-7.7 mg/l
ปริมาณตะกอนแขวนลอย อยู่ในช่วง 9-126.5 mg/l ปริมาณฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 2.5-45.7
µg/lปริมาณไนไตรท์ มีค่าอยู่ในช่วง 0-9.7 µg/l ปริมาณไนเตรท มีคา่ อยู่ในช่วง 0-60.2 µg/l
ปริมาณแอมโมเนีย มีค่าอยู่ในช่วง 0-88.2 µg/l ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 0-1.4 mg/m3
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 2-170 MPN/100 ml
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเล มีค่าคุณภาพน้าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรัก ษ์แหล่งปะการัง ปัจจัย คุณภาพน้าที่มีค่าส่วนใหญ่เ กินค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้า คือปริมาณออกซิเจนละลายน้า และปริมาณสารอาหาร ได้แก่ ปริมาณฟอสเฟต และไน
เตรท โดยสถานีตรวจวัดที่ควรเฝ้าระวัง คือสถานีทั้งหมดในอ่าวปากพนัง และอ่าวปัตตานีบริเวณใกล้
ปากแม่นา้
สถานภาพคุณภาพน้าทะเลในแต่ละพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนมิถุนายน 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราช: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าส่วนใหญ่ มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ร้อยละ 50 และดี ร้อยละ 50
อ่าวปากพนัง : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 18 และพอใช้ ร้อยละ 92
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 42 และดี ร้อยละ 58
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 91 และพอใช้ ร้อยละ 9
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
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ดัชนีคุณภาพน้าทะเลพืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนล่าง เดือนมิถุนายน 2561
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รูปที่ 4 กราฟแสดงดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อา่ วไทยตอนล่าง เดือนสิงหาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561 ตรวจวัดคุณภาพน้าและปริมาณสารอาหาร มีค่าพิสัย ดังนี้
ความโปร่งแสงของน้า มีคา่ อยู่ในช่วง 0.1-8.0 เมตร
ความลึกอยู่ในช่วง 0.4-11.7 เมตร
อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วง 27.5-32.9 องศาเซลเซียล
ความเค็มอยู่ในช่วง 10-33 psu
ความเป็นกรดด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 6.0-8.2
ออกซิเจนอยู่ในช่วง 4.0-6.7 mg/l
ปริมาณตะกอนแขวนลอย อยู่ในช่วง 18-310 mg/l ปริมาณฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 0.1-89.6 µg/l
ปริมาณไนไตรท์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.6-15.2 µg/l
ปริมาณไนเตรท มีคา่ อยู่ในช่วง 0-44.5 µg/l
ปริมาณแอมโมเนีย มีค่าอยู่ในช่วง 0.1-69.5 µg/l คลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 0.2-12.5 mg/m3
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 2-110 MPN/100 ml
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเล มีค่าคุณภาพน้าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรัก ษ์แหล่งปะการัง ปัจจัย คุณภาพน้าที่มีค่าส่วนใหญ่เ กินค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้า คือ ปริมาณฟอสเฟต และไนเตรท โดยสถานีตรวจวัดที่ควรเฝ้าระวัง คือสถานีทั้งหมดใน
อ่าวปากพนัง ส่งผลให้มคี ่าปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าค่อนข้างสูงในอ่าวปากพนัง
สถานภาพคุณภาพน้าทะเลในแต่ละพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนสิงหาคม 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราช: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ
50 และ ดี ร้อยละ 50
อ่าวปากพนัง : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 9 และพอใช้ ร้อยละ 91
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 8 และดี ร้อยละ 92
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 82 และพอใช้ ร้อยละ 18
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
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ดัชนีคุณภาพน้าทะเลพืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนล่าง เดือนสิงหาคม 2561
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รูปที่ 5 กราฟแสดงดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อา่ วไทยตอนล่าง เดือนสิงหาคม 2561

ผลการดาเนินงาน : ปี 2562
ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้า จุดเก็บตัวอย่างห่างฝั่ง 500 เมตร, และ 3 กิโลเมตร จานวน 200 สถานี
สะสม ในเดือนธันวาคม 2561 กุมภาพันธ์ มิถุนายน และสิงหาคม 2562 พื้นที่ชายฝัง่ อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงชายฝั่งอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตรวจวัดคุณภาพน้าและปริมาณ
สารอาหาร มีค่าเฉลี่ยและค่าพิสัย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าพิสัยของคุณภาพน้าพื้นที่ชายฝั่ง อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดนราธิวาส
พารามิเตอร์
ความลึก (เมตร)
ความโปร่งแสง (เมตร)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียล)
ความเค็ม (ppt)
ความเป็นกรด-ด่าง
ออกซิเจนละลายน้า
ตะกอนแขวนลอย (mg/l)
ฟอสเฟต (µg/l)
ไนไตรท์ (µg/l)
ไนเตรท (µg/l)
แอมโมเนีย (µg/l)
คลอโรฟิลล์ เอ (µg/l )
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (MPN/100 ml)

ธันวาคม 2561
6.2 (1.7-11.7)
0.8 (0.1-2.0)
28.8 (27.1-31.3)
26.2 (10-32.4)
8.08 (7.85-8.22)
5.37 (3.73-6.46)
59.0 (21.8-333.8)
8.43 (2.54-17.90)
9.11 (1.19-36.75)
21.16 (0-61.85)
5.52 (0-43.66)
1.14 (0.26-4.70)
4 (2-13)
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กุมภาพันธ์ 2562
6.8 (1.8-12)
1.1 (0.3-3.0)
29.4 (28-31.5)
30.6 (30-32)
8.45 (7.89-8.64)
6.06 (3.39-6.81)
25.5 (6-135.6)
7.57 (0.24-13.57)
1.76 (0.27-5.26)
1.51 (0-8.82)
3.10 (0-15.14)
0.87 (0.20-3.52)
4 (2-9)
39

มิถุนายน 2562
5.6 (0.9-12.2)
1.9 (0.2-6.5)
32 (30-33)
29 (25-32.5)
8.46 (8.0-8.77)
6.36 (4.51-7.62)
17.3 (4.2-56)
4 (0-13.7)
2.2 (0.4-4.6)
3.9 (0-16.5)
7.7 (0-93.4)
1.3 (0.2-14.6)
(4-350)

สิงหาคม 2562
5.9 (0.8-11.5)
1.3 (0.6-5.0)
30(28.5-32.3)
29 (15-31)
8.1 (7.5-8.4)
6.1 (4.0-6.7)
20.1 (5-147.8)
8.3 (0.4-30.2)
1.6 (0-8.6)
11.8 (0-78.9)
5.4 (0-46.2)
1.23 (0.1-6.8)
20 (4-80)
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าพิสัยของคุณภาพน้าพื้นอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พารามิเตอร์
ความลึก (เมตร)
ความโปร่งแสง (เมตร)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียล)
ความเค็ม (ppt)
ความเป็นกรด-ด่าง
ออกซิเจนละลายน้า
ตะกอนแขวนลอย (mg/l)
ฟอสเฟต (µg/l)
ไนไตรท์ (µg/l)
ไนเตรท (µg/l)
แอมโมเนีย (µg/l)
คลอโรฟิลล์ เอ (µg/l )
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (MPN/100 ml)

ธันวาคม 2561
2.7 (0.9-5.6)
0.2 (0.1-0.5)
28.3 (27.5-29.3)
11.5 (0-25)
7.63 (7.15-7.98)
5.45 (3.58-6.76)
176.9 (64-301.7)
38.01(1.52-87.3)
14.18 (3.9-31.2)
60.16 (22-107.9)
104.0 (0-238.7)
3.18 (1.75-5.28)
5.4 (2-11)

กุมภาพันธ์ 2562
2.1 (0.3-5.8)
0.2 (0.1-0.3)
29.5 (28.3-30.2)
28 (25-30)
7.76 (7.01-8.24)
5.80 (4.18-6.71)
110.8 (54-253)
21.33(4.64-42.4)
3.24 (0.97-12.9)
5.58 (0-20.68)
0.05 (0-0.58)
3.86 (0.71-13.2)
5.9 (2-11)

มิถุนายน 2562
1.2 (0.2-2.5)
0.2 (0.1-0.5)
30 (29.5-31)
26 (24-28)
7.83 (7.11-8.62)
5.88 (3.49-7.37)
39.3 (18.6-74.2)
35.5 (1.9-74.2)
5.52(2.78-11.35)
6.18 (0.6-11.38)
20.43 (0-63.96)
7.39 (1.65-11.93)
110 (4-490)

สิงหาคม 2562
1.4 (0.2-2.8)
0.3 (0.1-0.7)
29(28.4-32.4)
30.4 (27.8-31)
8.17 (7.9-8.5)
5.6 (4.6-6.2)
89.4(15-345)
43.3 (4-115.9)
1.13 (0.1-3.7)
7.68 (1.2-20.7)
2.96 (0-13.8)
3.76 (0.9-10)
35 (14-170)

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าพิสัยของคุณภาพน้าพื้นอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
พารามิเตอร์
ความลึก (เมตร)
ความโปร่งแสง (เมตร)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียล)
ความเค็ม (ppt)
ความเป็นกรด-ด่าง
ออกซิเจนละลายน้า
ตะกอนแขวนลอย (mg/l)
ฟอสเฟต (µg/l)
ไนไตรท์ (µg/l)
ไนเตรท (µg/l)
แอมโมเนีย (µg/l)
คลอโรฟิลล์ เอ (µg/l )
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (MPN/100 ml)

ธันวาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2562

2.7 (0.9-5.6)

2.1 (0.3-5.8)

0.2 (0.1-0.5)

0.2 (0.1-0.3)

28.3 (27.5-29.3)

29.5 (28.3-30.2)

11.5 (0-25)

28 (25-30)

7.63 (7.15-7.98)

7.76 (7.01-8.24)

มิถุนายน 2562
1.9 (0.9-3.8)
0.6 (0.4-0.9)
29 (28-30)
23 (8-30.2)
8.19 (7.34-8.54)

5.45 (3.58-6.76)

5.80 (4.18-6.71)

5.28 (4.0-6.05)

176.9 (64-301.7)

110.8 (54-253)

30.8 (20.6-53.3)

38.01(1.52-87.3)

21.33(4.64-42.4)

5.52 (0-18.86)

14.18 (3.9-31.2)

3.24 (0.97-12.9)

4.38 (2.2-9.25)

60.16 (22-107.9)

5.58 (0-20.68)

7.65 (5-15.58)

104.0 (0-238.7)

0.05 (0-0.58)

35 (7.78-101.84)

3.18 (1.75-5.28)

3.86 (0.71-13.2)

3.12 (0.13-7.50)

5.4 (2-11)

5.9 (2-11)

121 (7.8-330)

สิงหาคม 2562
1.1 (0.4-2.2)
0.4 (0.3-0.6)
30.6(30-31.9)
17.5 (2-25)
8.1 (7.4-8.5)
6.1 (5.4-6.8)
41.6 (20-76)
10.5 (6.3-21.6)
1.8 (0.3-6.2)
14 (0-60)
24.2 (0-245.5)
3.16 (0.6-9.0)
114 (11-540)
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเล มีค่าคุณภาพน้าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่ง (กรมควบคุ มมลพิษ , 2560) ประเภทที่ 1 เพื่อ การอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรัก ษ์แหล่งปะการัง และประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ย งสัตว์น้า ปัจจัย
คุ ณ ภาพน้ าที่ มี ค่ า ส่ ว นใหญ่ เ กิ น ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า คื อ ปริ ม าณสารอาหาร ได้ แ ก่ ป ริ ม าณ
แอมโมเนีย ไนเตรท และปริมาณฟอสเฟต โดยเฉพาะพืน้ ที่อ่าวปากพนัง ในช่วงฤดูฝน (ธันวาคม และ
กุมภาพันธ์)
สถานภาพคุณภาพน้าทะเลในแต่ละพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ในเดือนธันวาคม 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราช : มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ79 และพอใช้ ร้อยละ 21
อ่าวปากพนัง : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ร้อยละ 91 และเสื่อมโทรม ร้อยละ 9
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 17 ดี ร้อยละ 25 และพอใช้ ร้อยละ 58
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
ดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนธันวาคม 2561
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รูปที่ 6 กราฟแสดงดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อา่ วไทยตอนล่าง เดือนธันวาคม 2561

สถานภาพคุณภาพน้าทะเลในแต่ละพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช: มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 7 ดี ร้อยละ 79 และพอใช้
ร้อยละ 14
อ่าวปากพนัง : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 73 และพอใช้ ร้อยละ 27
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 25 ดี ร้อยละ 67 และพอใช้ ร้อยละ 8
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 73 และพอใช้ ร้อยละ 27
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
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ดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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รูปที่ 7 กราฟแสดงดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อา่ วไทยตอนล่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานภาพคุณภาพน้าทะเลในแต่ละพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ในเดือนมิถุนายน 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช: มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 79 และพอใช้ ร้อยละ 21
อ่าวปากพนัง : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 82 และพอใช้ ร้อยละ 18
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 8 และ ดี ร้อยละ 92
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 64 และพอใช้ ร้อยละ 36
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100
ดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนมิถุนายน 2562
100%

8

ดีมาก

80%
60%

79

82

0%

100

92

40%

20%

21
นครศรีฯ

ดี

64

พอใช้
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก

36
18
อ่าวปากพนัง

สงขลา

อ่าวปัตตานี

นราธิวาส

รูปที่ 8 กราฟแสดงดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อา่ วไทยตอนล่าง เดือนมิถน
ุ ายน 2562
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ดัชนีคุณภาพน้าทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง เดือนสิงหาคม 2562
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รูปที่ 9 กราฟแสดงดัชนีคุณภาพน้าทะเลพื้นที่อา่ วไทยตอนล่าง เดือนสิงหาคม 2562

สถานภาพคุณภาพน้าทะเลในแต่ละพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ในเดือนสิงหาคม 2562
จังหวัดนครศรีธ รรมราช: มีคุณภาพน้าเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ ดี มาก ร้อยละ 48 ดี ร้อยละ 50 และ
พอใช้ ร้อยละ 7
อ่าวปากพนัง : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 55 และพอใช้ ร้อยละ 45
จังหวัดสงขลา : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 17 และ ดี ร้อยละ 83
อ่าวปัตตานี : คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 82 และพอใช้ ร้อยละ 18
จังหวัดนราธิวาส : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า มีคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100

รูปที่ 10 การปฏิบัติงานโครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
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โครงการสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
2. เพื่อสารวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศพื้นที่
ดาเนินงานโครงการ อพ.สธ. ปากคลองกระอาน บ้านหาดไข่เต่า อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
3. เพื่อให้ความรู้ดา้ นความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวติ ทางทะแลและชายฝัง่ แก่
ชุมชน ครูอาจารย์ และนักเรียนในท้องถิ่น
4. เพื่อให้ชุมชน นักเรียน ครูอาจารย์มคี วามรูใ้ นการจัดทาฐานข้อมูลท้องถิ่น
วิธีการ/วิธีการ
1. จัดทาขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดประชุม และจัดกิจกรรม ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเพื่อ
การดาเนินงานโครงการสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
พร้อมดาเนินการจัดประชุมและจัดกิจกรรมตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้
2. ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาปะขอ ตาบลนาปะขอ อาเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วมสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
3. ประสานโรงเรียนในพื้นที่ดาเนินงานโครงการ อพ.สธ. นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสารวจ
3.1 จั ด กิ จกรรมส ารวจความหลากหลายของทรั พ ยากร ได้ แ ก่ สั ตว์ น้ า สั ตว์ น้ าวั ย อ่ อ น
สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และชนิดพรรณพืชต่างๆ ในบริเวณพืน้ ที่ดาเนินงาน
3.2 วิเ คราะห์จาแนกชนิด ตัว อย่างสัตว์ น้าพร้อมเก็ บ รวบรวม/รัก ษาสภาพตัวอย่าง เพื่ อ
การศึกษาหรือจัดแสดงตัวอย่างในศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงาน
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานในท้องถิ่น เพื่อการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 1 พืน้ ที่/ ร้อยละการปฏิบัติงาน

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ทีด่ าเนินงานโครงการ
บริเวณปากคลองกระอาน บ้านหาดไข่เต่า
อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
สีเหลือง : พืน้ ที่สารวจทรัพยากรสัตว์น้า
สีเขียว : พืน้ ที่สารวจพันธุ์ไม้
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ผลการดาเนินงาน : ปี 2561
ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "สารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลใน
การจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น" จานวน 2 ครั้ง
ดาเนินกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานในท้องถิ่น (9 ใบงาน) เพื่อการจัดทาฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วยใบงานต่างๆ ดังนี้
ใบงานที่ 1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น ใบงานที่ 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
ใบงานที่ 3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น ใบงานที่ 4 เก็บข้อมูลประวัตหิ มูบ่ ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
ใบงานที่ 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชในท้องถิ่น
ใบงานที่ 6 ข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น
ใบงานที่ 7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
ใบงานที่ 8 เก็บข้อมูลภูมปิ ัญญาในท้องถิ่น
ใบงานที่ 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น

รูปที่ 2 แสดงการจัดกิจกรรมฝึกอบรม"สารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล
ในการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ปี 2561

ผลการดาเนินงาน : ปี 2562
ดาเนินงานโครงการสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับองค์กร
ท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าไทยตอนล่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล กานันผูใ้ หญ่บ้าน ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น กาหนดจัด
อบรม 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 23 - 24
พฤษภาคม 2562 มีผเู้ ข้าร่วมการอบรมครั้งละ 50 คน
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ดาเนินการจัดประชุมและจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยประเด็นสาคัญดังนี้
1. ที่มาและความสาคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
2. ความสาคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
3. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น
4. วิธีการสารวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่น
5. การจัดทาใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
6. จัดแสดงสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมจัดแสดง ประกอบด้วย
 จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ อพ.สธ.
 จัดแสดงสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์นาปากคลองกระอาน
้
 จัดแสดงตัวอย่างพรรณพืชและสัตว์แบบแห้งชนิดที่ใช้เพื่อบริโภค และเพื่อทาเป็นสมุนไพร
 จัดแสดงตัวอย่างสัตว์นา้ และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า
 จัดแสดงโมเดลเต่ากระอานและสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับชีววิทยา
 จัดแสดงสื่อสิ่งประดิษฐ์การใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลน
 จัดแสดงสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับขยะทะเลที่มผี ลต่อทรัพยากรชายฝั่ง

รูปที่ 3 แสดงการจัดกิจกรรมฝึกอบรม"สารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล
ในการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ปี 2562
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โครงการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวทิ ยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ตอนล่าง
3. เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ขั้นตอน/วิธีการ
1. รวบรวมตัวอย่างทรัพยากร (สัตว์น้าและพรรณพืช) ในพื้นที่ดาเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มาจัดแสดงตัวอย่างในศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงาน (ศวทล.)
2. จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ และสื่ อ การเรี ย นรู้ (โปสเตอร์ แผ่ น พั บ โมเดล) น าเสนอ
รายละเอียดการดาเนินงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. สืบค้น/สัมภาษณ์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น เพื่อ
การบริโภค การทายาสมุนไพร หรือเครื่องประดับตกแต่ง เป็นต้น พร้อมนามาจัดทาเป็นสื่อเรียนรู้ใน
ห้องจัดแสดงตัวอย่าง
4. รวบรวมสถิติของผูเ้ ข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝัง่ อ่าวไทย
ศวทล.สงขลา
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 1 พืน้ ที่/ ร้อยละการปฏิบัติงาน
จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝัง่ อ่าวไทย) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ผลการดาเนินงาน : ปี 2561
รวบรวมตัวอย่างทรัพยากรจากพื้นที่ของโครงการสารวจเก็บรวมรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืช
และสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมาจัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝัง่ อ่าว
ไทยของศวทล. จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างทรัพยากรฯมี ดังนี้ สัตว์น้า 47 ชนิด สัตว์หน้าดิน 25
ชนิด แพลงก์ตอน 30 ชนิด และพรรณไม้ 42 ชนิด
สืบค้น/สัมภาษณ์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นในด้านต่างๆ พร้อมนามา
จัดทาเป็นสื่อเรียนรู้ในห้องจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ฯ ศวทล.
 เพื่อทาเป็นสมุนไพรแบบอบแห้ง เช่น ใบขลู่, ใบชุมเห็ด และปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่
 เพื่อบริโภคในครัวเรือน เช่น ปลาแป้นเล็ก, ปลากดหัวโม่ง, ปลากดหัวแข็ง, และปลานิล
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จัดทาสื่อและออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล
(ฝั่งอ่าวไทย) ศวทล. ได้แก่ ภาพวาดสัตว์น้าด้วยสีคลิลิคบนไม้อัด โปสเตอร์การเกยตื้นของวาฬนา
ร่องครีบสั้น โมเดลเต่า กระอานทาด้วยไฟเบอร์กลาส โมเดลวาฬนาร่องครีบสั้นทาด้วยโครงสร้าง
เหล็ก ปรับปรุงโมเดลสัตว์ทะเลหายาก 4 ชนิด เต่ากระ, เต่าตะนุ, พยูน และ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าว
ไทย) สถิตผิ เู้ ข้าเยีย่ มชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวทิ ยาสัตว์และพืชทะเล (ฝัง่ อ่าวไทย) ดังนี้
 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นักเรียน,คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จานวน 53 คน
 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธ รรมราช นักศึกษา,คณะครู
จานวน 41 คน
 มหาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา,คณะครู อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 16คน
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นักศึกษา,คณะครู อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาจานวน 42คน
 มหาวิทยาลัยบูรพา (จันทบุรี) วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จานวน 2 คน
 มหาวิยาลัยทักษิณ (พัทลุง) วิทยาเขตพัทลุง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จานวน 2 คน
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 คน
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คน
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน 2 คน

รูปที่ 1 แสดงการจัดกิจกรรมรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรจากพื้นที่ของโครงการฯ และห้องจัด
แสดงศูนย์เรียนรูธ้ รรมชาติวทิ ยาสัตว์และพืชทะเล (ฝัง่ อ่าวไทย) ปี 2561
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ผลการดาเนินงาน : ปี 2562
จัดทาและแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางชายฝั่งและ
ทะเล และประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. รวมทั้งบริการให้ความรูผ้ เู้ ข้ามาเยี่ยมชม
สืบค้นข้อมูล/สัมภาษณ์ขอ้ มูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นในด้านต่างๆ พร้อมนามา
จัดทาเป็นสื่อเรียนรู้เช่น พืชที่เป็นพืชสมุนไพรแบบอบแห้ง เช่น ใบขลู่ ใบชุมเห็ด และมีการรวบรวม
ตัวอย่างทรัพยากรจากพืน้ ที่ มาจัดแสดงในศูนย์เรียนรูธ้ รรมชาติวทิ ยาสัตว์และพืชทะเล
นาตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์น้าอื่น ๆ มาจัด
แสดงเพิ่มเติมและบารุงรักษาตัวอย่าง
บารุงรักษาขวดบรรจุตัวอย่าง ตรวจเช็คสภาพขวดตัวอย่าง/เติมน้ายารักษาสภาพตัวอย่าง
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ในขวดตัวอย่างสัตว์น้าทั้งหมด
จัดทาและปรับเปลี่ยนป้ายจัดแสดงตัวอย่าง ป้ายและโปสเตอร์ให้ความรู้
จัดทาสื่อและออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลให้
เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจที่มาเรียนรู้ขอ้ มูลทรัพยากรในท้องถิ่น
สถิตขิ องผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรูธ้ รรมชาติวทิ ยาสัตว์และพืชทะเล ศวทล.สงขลา ดังนี
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จานวน 30 คน
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จานวน 5 คน
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 10 คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง จานวน 3 คน
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ จานวน 10 คน
 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี จานวน 3 คน
 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบางแสน จานวน 2 คน

รูปที่ 2 แสดงการจัดกิจกรรมรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรจากพื้นที่ของโครงการฯ และห้องจัด
แสดงศูนย์เรียนรูธ้ รรมชาติวทิ ยาสัตว์และพืชทะเล (ฝัง่ อ่าวไทย) ปี 2562
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โครงการดาเนินการเร่งรัดจัดทาข้อมูลทางวิชาการเพื่อรองรับการดาเนินงานตาม
พรบ.ทช.(ม.17 ม.20 ม.21 และ ม.22) ศึกกาเพื่อจัดทาข้อเสนอพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพ การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากในพืน้ ที่อ่าวขนอม
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิในด้านสิ่งแวดล้อมและสถานภาพทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในพืน้ ที่อ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในพืน้ ที่อ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อให้ได้แผนที่การใช้ประโยชน์และแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพืน้ ที่อ่าว
ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขั้นตอน/วิธีการ
1. ออกสัมภาษณ์และสารวจสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่อ่าวขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกั บสถานภาพทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อ่าวขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ทาแผนที่ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพืน้ ที่อ่าวขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ): ร้อยละการปฏิบัติงาน
: พืน้ ที่ชายฝั่งอาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ทีด่ าเนินงานบริเวณชายฝั่งอาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ผลการดาเนินงาน : ปี 2561 และปี 2562
จากการสารวจพบประชากรโลมาจานวน 17 ตัว เป็นคู่แม่ลูก 3 คู่ โดยเป็นชนิดโลมาหลังโหนก
(Sousa chinensis) จานวน 15 ตัว และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ(Neophocaenaphocaenoides) จานวน
2 ตัว บริเวณพื้นที่ อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจากแบบสอบถาม พบว่าชาวบ้านมี
สัดส่วนของเพศชาย:หญิง เท่ากับ 60:40 ซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับประมง 81.8 % ซึ่งมีความคิดเห็นในการ
ให้ภาครัฐเข้ามาดูแล และช่วยแก้ไขปัญหาคิดเป็น 94.5 %
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การใช้ประโยชน์ต่อสัตว์ พืนที่มีการดูแล อนุรักษ์ ในพืนที่ประสบปัญหามลพิษ การใช้ประโยชน์ก่อกวน ทางชุมชนมีมาตราการ รัฐควรมีมาตราการ
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กฎหมาย เสี่ยงสูญพันธ์

รูปที่ 2 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆจากแบบสอบถาม

รูปที่ 3 แสดงแผนที่ทรัพยากรที่สารวจพบโลมา บริเวณพืน้ ที่อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
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โครงการติดตามความเสียหายของทรัพยากรอย่างร้ายแรงตาม ม. 17 (สถานการณ์ฉุกเฉิน)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เฝ้าระวังและติดตามความเสียหายของทรัพยากรอย่างร้ายแรงตาม ม. 17
2. เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึน้ กรณีที่มเี หตุ
จาเป็นเร่งด่วน
ขั้นตอน/วิธีการ
1. เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะก่อให้เกิดความเสียหารต่อทรัพยากรอย่างร้ายแรง
2. ประเมินความเสียหาย และรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไข้ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากร
3. แก้ไข้ปัญหาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึน้ เพื่อไม่ ให้ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งมีความเสียหายเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 12 เดือน
เขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ที่การติดตามความเสียหายของทรัพยากรอย่างร้ายแรง

ผลการดาเนินงาน :
จากการเฝ้าระวั งสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรอย่างร้ายแรง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยดาเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่ง ดังนี้
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น้ามันรั่วไหล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนล่าง ได้ดาเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกรณีการเกิดน้ามัน
รั่วไหล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่พบน้ามัน
รั่วไหล
ก้อนน้ามัน
พืน้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กุมภาพันธ์ 2562 : พบมีก้อนน้ามันสีดาบริเวณพืน้ ที่ชายหาดตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบก้อนน้ามันหนาแน่นประมาณ 2.5 กรัม/พืน้ ที่ 1 ตารางเมตร
มีนาคม 2562 : พบก้อนน้ามันและคราบน้ามันสีดาที่ถูกแดดเผาละลายซึมลงเกาะติดพื้นทราย
กระจายอยู่เป็นหย่อมๆตลอดแนวชายหาด ระยะทางรวมประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณพืน้ ที่ชายหาด
บ้านหน้าศาล และหาดฉิมหลา ตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
พืน้ ที่จังหวัดสงขลา
กุมภาพันธ์ 2562 : พบมีก้อนน้ามันสีดาบริเวณพื้นที่แนวชายหาดจังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่ ตาบล
ม่วงงาม อาเภอ สิงหนคร ตาบลบ่อแดง ตาบลบ่อดาน ตาบลสนามชัย ตาบลชุมพล ตาบลดีหลวง
ตาบลกระดั งงา อาเภอสทิงพระ ตาบลบ่อตรุ ตาบลปากแตระ และ ตาบลระวะ อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา มีความหนาแน่นประมาณ 25 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร และบริเวณชายหาดชลาทัศน์
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา หนาแน่นประมาณ 3.5 กรัม/พืน้ ที่ 1 ตารางเมตร
พืน้ ที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ไม่พบการขึน้ ของก้อนน้ามัน บริเวณชายหาด

รูปที่ 2 แสดงลักกณะก้อนน้ามันที่พบบริเวณชายหาด ตาบลม่วงงาม จังหวัดสงขลา
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โครงการศึกกาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้าทะเลอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์อันเนื่องมาจาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้าทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริเวณพืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง
ขั้นตอนและวิธีการ
1. ติดตัง้ ตรวจวัดอุณหภูมิน้าทะเลบริเวณแนวปะการัง โดยใช้ Temperature logger
2. กาหนดแนวสารวจข้อมูลคุณภาพน้าในแนวขนานแนวฝัง่ และแนวตั้งฉากจากชายฝั่งออก
นอกฝั่ง (ถึงเกาะกระ) ระยะทาง 33 ไมล์ หรือ 60 กิโลเมตร)
ปัจจัยพืน้ ฐานที่ตรวจวัด เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ความลึก ออกซิเจนละลาย โดยใช้
เครื่อง TCD วัดคุณภาพน้าตามความลึก จานวน 50 สถานี (ตรวจวัดคุณภาพน้าทุก 3 km
ในแนวขนานชายฝั่งและแนวตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง )
เก็บตัวอย่างน้า 3 ระดับความลึก เพื่อนามาวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร 25 สถานี
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด :หน่วยนับ) : 100 สถานีสะสม /2 ครัง้

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ทีด่ าเนินงาน บริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา
และตั้งฉากจากฝั่งถึงเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Annual Report 2018-2019

72

รายงานประจาปี 2561-2562

ผลการดาเนินงาน : ปี 2561
1. ติดตั้งตรวจวัดอุณหภูมิน้าทะเลบริเวณแนวปะการัง โดยใช้ Temperature logger เริ่มเก็บ
ข้อมูลระหว่าง วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ถึง 4 กันยายน 2561 มีคา่ อุณหภูมิในช่วง 27.0–33.5 องศา
เซลเซียล มีค่าเฉลี่ย 30.5±1.08 องศาเซลเซียล

รูปที่ 2 แสดงค่าอุณหภูมิบริเวณแนวปะการัง ระหว่างตุลาคม 2560-กันยายน 2561

2. สารวจข้อมูลคุณภาพน้า โดยใช้เครื่อง CTD ในการเก็บข้อมุลคุณภาพน้า 2 แนวสารวจ ดังนี้
แนวชายฝั่ง (จากปากทะเลสาบสงขลา ถึงอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช)
แนวตัง้ ฉากออกนอกฝัง่ (จากอาเภอหัวไทร ถึงเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่ าพิสัย ของอุณหภูมิ ความเค็ม ปริ ม าณออกซิ เ จนละลาย และ
คลอโรฟิลล์ เอ ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน 2561
กุมภาพันธ์ 61
Temp °C
แนวชายฝั่ง (สงขลา_SK)
Average±SD
Min-Max

Sal

DO mg/l

Chlo_a

28.41±0.23
27.9-29.2

31.2±0.24
29.8-31.7

5.94±0.11
5.62-7.59

3.47±2.59
0.04-6.70

แนวตั้งฉาก (นครศรีฯ_KK)
Average±SD
28.17±0.13

31.7±0.19

6.04±0.05

0.79±1.4

Min-Max

30.9-31.8

5.88-6.17

0.02-10

28.0-28.4

มิถุนายน 61
แนวชายฝั่ง (สงขลา_SK)
Average±SD

30.9±0.19

31.7±0.10

5.67±0.17

1.53±0.70

Min-Max

30.5-31.0

30.5-31.8

5.26-6.11

0.43-9.36

แนวตั้งฉาก (นครศรีฯ_KK)
Average±SD

30.3±0.42

31.9±0.11

5.61±0.41

0.78±0.5

Min-Max

29.2-30.7

31.5-32.2

4.32-6.43

0.14-6.10
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ภาพแสดงค่าคุณภาพน้าในแนวดิ่งตามความลึกน้า พืน้ ที่แนวขนานชายฝัง่ และแนวตั้งฉากจากฝัง่
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
แนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา_SK

แนวตั้งฉากจังหวัดนครศรีธรรมราช_KK

อุณหภูมิ

ปริมาณออกซิเจนละลาย

ความเค็ม

คลอโรฟิลล์_เอ

จากภาพเส้นคอนทัวร์ (Contour) การแพร่กระจายในแนวดิ่งตามความลึกน้า มีค่าอุณหภูมิ
ปริมาณออกซิเจนละลาย และความเค็ม มีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้งแนวสารวจ ทั้งในพื้นที่ที่เป็นแนว
ชายฝั่ ง จั ง หวั ด สงขลา และแนวตั้ ง ฉากออกจากฝั่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ส าหรั บ ปริ ม าณ
คลอโรฟิ ล ล์ เ อ ในบริ เ วณแนวชายฝั่ ง จั ง หวั ด สงขลา มี ค่ า สู ง กว่ า ในแนวตั้ ง ฉากจากฝั่ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเล็กน้อย โดยในแนวชายฝัง่ มีค่าเฉลี่ย 3.47±2.59 µg/l มีช่วงค่าพิสัยที่กว้าง 0.046.70 µg/l ในแนวตั้งฉากจากฝัง่ มีคา่ เฉลี่ย 0.79±1.47 µg/l มีช่วงค่าพิสัย 0.02-10 µg/l
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ภาพแสดงค่าคุณภาพน้าในแนวดิ่งตามความลึกน้า พืน้ ที่แนวขนานชายฝัง่ และแนวตั้งฉากจากฝั่ง
ในเดือนมิถุนายน 2561
แนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา_SK

แนวตั้งฉากจังหวัดนครศรีธรรมราช_KK

อุณหภูมิ

ปริมาณออกซิเจนละลาย

ความเค็ม

คลอโรฟิลล์_เอ

จากภาพเส้นคอนทัวร์ (Contour) การแพร่กระจายในแนวดิ่งตามความลึกน้า มีค่าอุณหภูมิ
ปริมาณออกซิเจนละลาย และความเค็ม มีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้งแนวสารวจ ทั้งในพื้นที่ที่เป็นแนว
ชายฝั่ ง จั ง หวั ด สงขลา และแนวตั้ ง ฉากออกจากฝั่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ส าหรั บ ปริ ม าณ
คลอโรฟิ ล ล์ เ อ ในบริ เ วณแนวชายฝั่ ง จั ง หวั ด สงขลา มี ค่ า สู ง กว่ า ในแนวตั้ ง ฉากจากฝั่ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเล็กน้อย โดยในแนวชายฝัง่ มีค่าเฉลี่ย 1.53±0.70 µg/l มีช่วงค่าพิสัยที่กว้าง 0.439.36 µg/l ในแนวตั้งฉากจากฝัง่ มีคา่ เฉลี่ย 0.78±0.53 µg/l ช่วงค่าพิสัย 0.14-6.10 µg/l
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ผลการดาเนินงาน : ปี 2562
1. ติดตั้งตรวจวัดอุณหภูมิน้าทะเลบริเวณแนวปะการัง โดยใช้ Temperature logger เริ่มเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 2 กันยายน 2562 มีคา่ อุณหภูมใิ นช่วง 27.8-34.0 องศาเซล
เซียล มีค่าเฉลี่ย 30.8±1.08 องศาเซลเซียล
Temp (oC)
35
33
31
29
27
1-Oct

1-Nov

1-Dec

1-Jan

1-Feb

1-Mar

1-Apr

1-May

1-Jun

1-Jul

1-Aug

1-Sep

รูปที่ 3 แสดงค่าอุณหภูมบิ ริเวณแนวปะการัง ระหว่างตุลาคม 2561-กันยายน 2562

2 สารวจข้อมูลคุณภาพน้าในแนวขนานแนวชายฝั่ง และแนวตั้งฉากออกไปนอกฝั่ง โดยใช้
เครื่อง TCD ตรวจวัดคุณภาพน้า
คุณภาพน้าในแนวสารวจแนวขนานชายฝั่งจังหวัดสงขลา ในเดือนมกราคม 2562
มีคา่ อุณหภูมเิ ฉลี่ย 28.40±0.24 องศาเซลเซียล ค่าพิสัยในช่วง 25.7-29 องศาเซลเซียล
ความเค็ม มีคา่ เฉลี่ย 30.5±2.9 psu มีคา่ พิสัย 29-8-31.2 psu
ปริมาณออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 6.49±0.25 mg/l ค่าพิสยั 2.26-8.25 mg/l
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ย 0.50±0.1 mg/l ค่าพิสัย 0.08-2.69 mg/l
ปริมาณสารอาหาร วิเคราะห์ 3 ระดับความลึกน้า ระดับผิวน้า กลางน้า และพื้นน้า
ปริมาณฟอสเฟต ระดับผิวน้ามีคา่ เฉลี่ย 3.78±1.48 µg/l ระดับกลางน้ามีคา่ เฉลี่ย 3.60±1.60 µg/l
และระดับพืน้ น้า มีค่าเฉลี่ย 4.55±2.02 µg/l
ปริมาณไนไตรท์ ระดับผิวน้ามีคา่ เฉลี่ย1.26±0.45 µg/l ระดับกลางน้ามีค่าเฉลี่ย1.23±0.31 µg/l
และระดับพืน้ น้ามีคา่ เฉลี่ย 1.35±0.60 µg/l
ปริมาณไนเตรท ระดับผิวน้ามีคา่ เฉลี่ย 0.23±0.74 µg/l ระดับกลางน้ามีค่าเฉลี่ย 0.01±0.02 µg/l
และระดับพืน้ น้ามีคา่ เฉลี่ย 0.30±0.65 µg/l
ปริมาณแอมโมเนีย ระดับผิวน้ามีค่าเฉลี่ย0.88±1.79 µg/l ระดับกลางน้ามีค่าเฉลี่ย 0.86±1.07 µg/l
และระดับพืน้ น้ามีคา่ เฉลี่ย 0.57±1.25 µg/l
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คุณภาพน้าในแนวสารวจแนวขนานชายฝั่งจังหวัดสงขลา ในเดือนเมกายน 2562
มีคา่ อุณหภูมเิ ฉลี่ย 31.45±0.27 องศาเซลเซียล ค่าพิสัยในช่วง 28.6-33.38 องศาเซลเซียล
ความเค็ม มีคา่ เฉลี่ย32.1±0.63 psu มีคา่ พิสัย 31.9-32.40 psu
ปริมาณออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 6.20±0.13 mg/l ค่าพิสัย 5.91-6.91mg/l
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ย 0.58±0.4 mg/l ค่าพิสัย 0.02-4.53 mg/l
คุณภาพน้าในแนวสารวจแนวขนานชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนเมกายน 2562
มีคา่ อุณหภูมเิ ฉลี่ย 30.47±0.44 องศาเซลเซียล ค่าพิสัยในช่วง 27.4-32.2 องศาเซลเซียล
ความเค็ม มีคา่ เฉลี่ย 32±0.13 psu มีคา่ พิสัย 27.37-32.39 psu
ปริมาณออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 6.38±0.13 mg/l ค่าพิสัย 1.47-8.16 mg/l
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ย 0.23±0.18 mg/l ค่าพิสัย 0.0-2.38 mg/l
ปริมาณสารอาหาร วิเคราะห์ 3 ระดับความลึกน้า คือ ระดับผิวน้า กลางน้า และพื้นน้า
ปริมาณฟอสเฟต ระดับผิวน้า มีคา่ เฉลี่ย 3.78±1.48 µg/l ระดับกลางน้า มีคา่ เฉลี่ย 3.60±1.60 µg/l
และระดับพืน้ น้า มีค่าเฉลี่ย 4.55±2.02 µg/l
ปริมาณไนไตรท์ ระดับผิวน้ามีคา่ เฉลี่ย 1.26±0.45 µg/l ระดับกลางน้า มีคา่ เฉลี่ย1.23±0.31 µg/l
และระดับพืน้ น้า มีค่าเฉลี่ย 1.35±0.60 µg/l
ปริมาณไนเตรท ระดับผิวน้า มีค่าเฉลี่ย 0.23±0.74 µg/l ระดับกลางน้ามีค่าเฉลี่ย 0.01±0.02 µg/l
และระดับพืน้ น้า มีคา่ เฉลี่ย 0.30±0.65 µg/l
ปริมาณแอมโมเนีย ระดับผิวน้ามีค่าเฉลี่ย 0.88±1.79 µg/l ระดับกลางน้ามีค่าเฉลี่ย 0.86±1.07 µg/l
และระดับพืน้ น้า มีคา่ เฉลี่ย 0.57±1.25 µg/l
การแพร่กระจายของคุณภาพน้าในแนวดิ่งตามความลึกน้า แนวตั้งฉากจากฝัง่
จังหวัดนครศรีธรมราช ในเดือนมกราคม 2562
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จากภาพเส้นคอนทัวร์ (Contour: รูปที่ 4-6) การแพร่กระจายในแนวดิ่งตามความลึกน้า มีค่า
อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลาย และปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้ง
แนวสารวจ และมีค่าใกล้เคียงกันทั้งคอลัมน์น้า ไม่มีการแบ่งชั้นน้า สาหรับปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ใน
บริเวณแนวใกล้ชายฝั่ง มีค่าสูงกว่าในแนวตั้งฉากจากฝั่งออกไปเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 0.50±0.1
mg/lค่าพิสัย 0.08-2.69 mg/l
การแพร่กระจายของคุณภาพน้าในแนวดิ่งตามความลึกน้า แนวขนานชายฝั่งจังหวัดสงขลา
ในเดือนเมษายน 2562

การแพร่กระจายของคุณภาพน้าในแนวดิ่งตามความลึกน้า แนวตั้งฉากจากฝัง่
จังหวัดนครศรีธรมราช ในเดือนเมษายน 2562
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โครงการศึกกาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้าทะเลอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้าทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อา่ วไทยตอนล่าง
ขั้นตอนวิธีการ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลพืน้ ฐาน เก็บตัวอย่างน้าทะเลบริเวณแนวชายฝัง่
จังหวัดสงขลา และแนวตั้งฉากออกไปนอกฝั่งจาก อาเภอหัวไทร ถึงเกาะกระ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ปัจจัยที่ทาการศึกษา
ค่าความเป็นด่างของน้าทะเล (Alkalinity) ด้วยวิธีการไตเตรท
วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณสารอาหารในน้าทะเล (Nutrients)
โดยวิธีวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer
ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ (Temperature) ความเค็ม (Salinity) ด้วยเครื่อง CTD Compact
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 106 สถานีสะสม

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ทีด่ าเนินงาน บริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา
และตั้งฉากจากฝั่งถึงเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ผลการดาเนินงาน ปี 2561 : ผลการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อความเป็นกรดของน้าทะเล แนว
ชายฝั่งจังหวัดสงขลา ถึงอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า
Total Alkalinity มีคา่ อยู่ในช่วง 2059.25-2129.27 µmol/kgSW
pH
มีคา่ อยู่ในช่วง 7.96-8.10 มีคา่ เฉลี่ย 8.0599
CO2
มีคา่ อยู่ในช่วง 9.92-14.44 µmol/kgSW
HCO3
มีคา่ อยู่ในช่วง 1608.30-1702.20 µmol/kgSW
pCO2
มีคา่ อยู่ในช่วง 373.69-545.23 µatm
ΩAr
มีคา่ อยู่ในช่วง 2.54-3.33
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกรดของน้าทะเล แนวชายตั้งฉากจากฝั่งถึงเกาะกระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามีคา่ ของ
Total Alkalinity มีคา่ อยู่ในช่วง 2076.59-2191.27 µmol/kgSW
pH
มีคา่ อยู่ในช่วง 8.03-8.11 มีคา่ เฉลี่ย 8.0926
CO2
มีคา่ อยู่ในช่วง 9.45-12.41 µmol/kgSW
HCO3
มีคา่ อยู่ในช่วง 1603.36-1737.09 µmol/kgSW
pCO2
มีคา่ อยู่ในช่วง 355.12-467.46 µatm
ΩAr
มีคา่ อยู่ในช่วง 2.95-3.49
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกรดของน้าทะเล แนวชายฝัง่ จังหวัดสงขลา ถึงอาเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมิถุนายน 2561 พบว่ามีคา่ ของ
Total Alkalinity มีคา่ อยู่ในช่วง 2153.9-2214.3 µmol/kgSW
pH
มีคา่ อยู่ในช่วง 8.004-8.130 มีค่าเฉลี่ย 8.045
CO2
มีคา่ อยู่ในช่วง 7.59-10.73 µmol/kgSW
HCO3
มีคา่ อยู่ในช่วง 1562-1657 µmol/kgSW
pCO2
มีคา่ อยู่ในช่วง 301-427 µatm
ΩAr
มีคา่ อยู่ในช่วง 3.423-4.282
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกรดของน้าทะเล แนวชายตั้งฉากจากฝั่งถึงเกาะกระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมิถุนายน 2561 พบว่ามีคา่ ของ
Total Alkalinity มีคา่ อยู่ในช่วง 2162.5-2239.8 µmol/kgSW
pH
มีคา่ อยู่ในช่วง 7.916-8.134 มีค่าเฉลี่ย 8.047
CO2
มีคา่ อยู่ในช่วง 7.58-14.50 µmol/kgSW
HCO3
มีคา่ อยู่ในช่วง 1563-1805 µmol/kgSW
pCO2
มีคา่ อยู่ในช่วง 297-562 µatm
ΩAr
มีคา่ อยู่ในช่วง 2.922-4.246
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อปัจจัยของระบบคาร์บอเนต
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา ถึงอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
Depth

Surface

Middle

Bottom

Average
Sd
Min
Max

28.60
0.25
28.29
29.01

31.22
0.26
30.96
31.58

Total
Alkalinity
(µmol/kg)
2099
20
2059
2129

Average
Sd
Min
Max

28.32
0.11
28.21
28.67

31.21
0.27
30.93
31.58

2095
14
2070
2119

8.006
0.021
7.953
8.042

416
24
377
477

1636
15
1617
1662

11.06
0.65
10.02
12.73

3.054
0.136
2.718
3.312

Average
Sd
Min
Max

28.26
0.06
28.16
28.33

31.25
0.25
30.95
31.58

2101
16
2076
2128

8.016
0.014
7.995
8.046

405
15
374
427

1634
10
1617
1651

10.79
0.41
9.92
11.40

3.113
0.110
2.960
3.331

Statistic

Temp
(Cº)

Salinity
(PSU)

pCO2
(µatm)

HCO3
(µmol/kg)

8.006
0.031
7.905
8.036

417
38
382
545

pH

CO2
(µmol/kg)

ΩAr

1636
22
1608
1702

11.01
1.00
10.13
14.44

3.094
0.175
2.535
3.256

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อปัจจัยของระบบคาร์บอเนต
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริเวณแนวชายตั้งฉากจากฝั่งถึงเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Depth

Surface

Middle

Bottom

Average
Sd
Min
Max

28.31
0.09
28.21
28.47

31.64
0.29
30.94
31.86

Total
Alkalinity
(µmol/kg)
2123
23
2077
2151

Average
Sd
Min
Max

28.22
0.16
28.02
28.48

31.64
0.29
30.94
31.86

2126
14
2093
2143

8.043
0.025
7.987
8.064

378
27
355
438

1626
17
1603
1651

10.05
0.69
9.47
11.64

3.322
0.153
2.953
3.451

Average
Sd
Min
Max

28.21
0.16
28.01
28.47

31.64
0.29
30.93
31.86

2136
23
2113
2191

8.041
0.028
7.981
8.064

382
36
355
467

1636
38
1608
1737

10.17
0.93
9.47
12.41

3.321
0.147
3.063
3.456

Statistic

Temp
(Cº)

Salinity
(PSU)
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pCO2
(µatm)

HCO3
(µmol/kg)

8.046
0.021
7.996
8.066

374
20
355
424

1620
8
1609
1631

9.93
0.53
9.45
11.25

3.346
0.156
2.978
3.490

pH

CO2
(µmol/kg)

ΩAr
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อปัจจัยของระบบคาร์บอเนต
เดือนมิถุนายน 2561 บริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา ถึงอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
Depth

Surface

Middle

Bottom

Average
Sd
Min
Max

30.96
0.21
30.47
31.23

30.70
0.10
31.43
31.83

Total
Alkalinity
(µmol/kg)
2183
16
2154
2210

Average
Sd
Min
Max

30.85
0.16
30.47
31.02

31.71
0.08
31.53
31.82

2184
13
2162
2203

8.044
0.030
8.004
8.121

385
30
309
427

1633
21
1576
1657

9.63
0.73
7.81
10.73

3.741
0.201
3.423
4.239

Average
Sd
Min
Max

30.82
0.17
30.45
30.98

31.71
0.08
31.53
31.82

2183
16
2155
2214

8.045
0.028
8.011
8.130

384
28
301
419

1632
21
1562
1652

9.60
0.67
7.59
10.547

3.740
0.189
3.513
4.282

Statistic

Temp
(Cº)

Salinity
(PSU)

pCO2
(µatm)

HCO3
(µmol/kg)

8.046
0.022
8.023
8.110

381
21
321
403

pH

CO2
(µmol/kg)

ΩAr

1629
12
1593
1649

9.52
0.49
8.10
10.06

3.767
0.150
3.558
4.178

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อปัจจัยของระบบคาร์บอเนต
เดือนมิถุนายน 2561 บริเวณแนวชายตั้งฉากจากฝัง่ ถึงเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Depth

Surface

Middle

Bottom

Average
Sd
Min
Max

30.47
0.16
30.05
30.62

31.86
0.10
31.62
31.95

Total
Alkalinity
(µmol/kg)
2189
13
2164
2204

Average
Sd
Min
Max

30.45
0.15
30.06
30.60

31.86
0.10
31.63
31.96

2188
10
2175
2202

8.057
0.024
8.042
8.121

371
23
309
385

1628
20
1575
1648

9.35
0.55
7.87
9.72

3.784
0.143
3.679
4.158

Average
Sd
Min
Max

30.08
0.48
29.28
30.60

31.97
0.19
31.63
31.27

2199
21
2163
2234

8.026
0.053
7.916
8.113

411
68
316
562

1669
64
1584
1805

10.46
1.81
8.06
14.50

3.570
0.337
2.922
4.104

Statistic

Temp
(Cº)

Salinity
(PSU)

pCO2
(µatm)

HCO3
(µmol/kg)

8.058
0.029
8.028
8.134

371
28
297
402

1628
26
1563
1654

CO2
(µmol/k
g)
9.35
0.68
7.58
10.11

pH
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ΩAr
3.795
0.174
3.629
4.246
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ผลการดาเนินงาน ปี 2562 : ผลการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อความเป็นกรดของน้าทะเล
Total Alkalinity
pH
CO2
HCO3
pCO2
ΩAr

มีคา่ อยู่ในช่วง 2005.53-2137.71 µmol/kgSW
มีคา่ อยู่ในช่วง 7.7315-8.0077 มีคา่ เฉลี่ย 7.9654±0.0308
มีคา่ อยู่ในช่วง 10.45-22.03 µmol/kgSW
มีคา่ อยู่ในช่วง 1610.30-1838.31 µmol/kgSW
มีคา่ อยู่ในช่วง 416.45-885.48 µatm
มีคา่ อยู่ในช่วง 2.08-3.49

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อค่าปัจจัยของระบบคาร์บอเนต
เดือนมกราคม 2562
Depth
Surface

Middle

Bottom

Total
Temp Salinity
Statistic
Alkalinity
(Cº) (PSU)
(µmol/kg)
Average 28.65 30.68 2087.7
Sd
0.28
0.42
39.3
Min
28.38 29.85 2005.5
Max
29.0 31.11 2135.7
Average 28.45 30.72 2094.6
Sd
0.19
0.45
39.5
Min
28.30 29.84 2015.1
Max
28.98 31.15 2137.7
Average 28.39 30.74 2088.0
Sd
0.03
0.45 33.88
Min
28.34 29.88 2022.8
Max
28.43 31.16 2123.9

pH
7.978
0.02
7.942
8.008
7.980
0.02
7.926
8.000
7.982
0.018
7.940
8.003

pCO2
HCO3
CO2
(µatm) (µmol/kg) (µmol/kg)

ΩAr

449.7
27.5
421.62
498.60
448.3
22.2
427.9
505.2
444.1
19.45
416.45
487.18

2.910
0.155
2.611
3.136
2.909
0.16
2.542
3.074
2.902
0.145
2.571
3.050

1653.8
29.9
1617.4
1704.7
1659.9
18.20
1630.3
1681.3
1653.4
16.87
1628.7
1674.3

11.90
0.75
11.14
13.25
11.92
0.56
11.35
13.32
11.82
0.53
11.08
13.01

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกรดในน้าทะเลค่าที่ได้ในพื้นที่ศึกษา ยังไม่
ส่งผลกระทบต่อการสะสมของโครงสร้าง CaCO3ที่มีในสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งถ้าน้าทะเลเป็นกรดมาก
ขึ้นจะไปส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต หรือสัตว์ทะเลหลายๆชนิด เช่น ปะการังที่ต้องพึ่งพาคาร์บอเนตอิออน
(CO32) และแคลเซียมไอออน (Ca2) ในการสร้างเปลือกและโครงสร้างที่เป็นส่วนแข็ง และยังไปละลาย
โครงสร้ า งแข็ ง ท าให้เ กิ ด การผุ ก ร่ อ นของโครงสร้ า งที่ เ ป็ นแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตของปะการั ง ที่ มี
โครงสร้างสมบูรณ์แล้วอีกด้วย
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อค่าปัจจัยของระบบคาร์บอเนต
เดือนเมกายน 2562
Total
Temp Salinity
pCO2
HCO3
CO2
Depth Statistic
Alkalinity pH
ΩAr
(Cº)
(PSU)
(µatm) (µmol/kg) (µmol/kg)
(µmol/kg)
Average 31.35 32.12 2146.8 7.962 474.4
1666.7
11.70
3.249
Surface Sd
0.58
0.10
22.4
0.01
25.7
22.4
0.54
0.091
Min
30.16
31.91 2094.2 7.922 433.72
1619.9 10.87
3.070
Max
32.20 32.30 2195.4 7.990 533.90
1713.3 13.13
3.471
Middle

Bottom

Average
Sd
Min
Max

31.10
0.47
30.16
31.86

32.14
0.09
31.97
32.29

2151.7
22.3
2095.7
2181.0

7.957 485.6
0.05
87.4
7.731 418.12
7.999 885.48

1676.34
41.15
1610.3
1838.3

12.05
2.15
10.59
22.03

3.211
0.25
2.077
3.476

Average
Sd
Min
Max

31.02
0.51
29.85
31.60

32.15
0.10
31.93
32.30

2140.2
21.8
2092.5
2172.7

7.960 475.4
0.01
26.5
7.921 420.20
8.005 529.81

1666.83
22.38
1623.01
1699.31

11.81
0.59
10.44
13.10

3.190
0.106
2.964
3.485
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โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันของแนวปะการัง
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว และศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการัง
2. เพื่อหามาตราการฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม
ขั้นตอน/วิธีการ
1. ส ารวจสถานการณ์ ป ะการั ง ฟอกขาว และการฟื้ น ตั ว ของแนวปะการั ง โดยใช้ วิ ธี
Permanent Line Intercept Transect
2. ติดตั้งบันทึกข้อมูลอุณหภูมนิ ้า (data logger) แต่ละสถานี
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 18 สถานีสะสม : (สารวจสถานการณ์การฟอกขาวพืน้ ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา จานวน 6 สถานี จานวน 3 ครั้ง ก.พ.62, เม.ย.62 และ มิ.ย. 62)

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ทีส่ ารวจประเมินสถานภาพปะการังบริเวณเกาะกระ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ซ้าย) เกาหนู-เกาะแมว และบริเวณเกาะขาม จังหวัดสงขลา (ขวา)

ผลการดาเนินงาน ปี 2561 :
1. ส ารวจสถานการณ์ ป ะการั ง ฟอกขาว โดยใช้ วิ ธี Permanent Line Intercept Transect ประเมิ น
สถานภาพปะการั ง ฟอกขาว โรคและภู มิ คุ้ ม กั น ของแนวปะการั ง บริ เ วณเกาะกระจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของปะการังมีชีวติ ปะการังตาย และปะการังฟอกขาว
ในช่วงตุลาคมปี 2560 ถึง มิถุนายนปี 2561
สถานี

ปะการังมีชีวติ
(%)

ปะการังตาย ปะการังฟอก
(%)
ขาว (%)

สถานภาพ

เกาะกระทิศตะวันตก

65.93

18.74

15.33

สมบูรณ์ดี

เกาะกระทิศตะวันออก

73.17

16.12

10.71

สมบูรณ์ดี

66.90

8.33

24.77

สมบูรณ์ดี

67.50

14.62

17.88

สมบูรณ์ดี

หินเรือ

75.49

15.89

8.62

สมบูรณ์ดี

เกาะขาม

59.16

30.33

10.51

สมบูรณ์

ระหว่างเกาะกลาง
เกาะเล็ก
เกาะกระเล็กทิศใต้

2. ติดตั้งบันทึกข้อมูลอุณหภูมิน้า (data logger) บริเวณสถานีสารวจสถานการณ์การฟอกขาวพื้นที่
กะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอุณหภูมิที่สูงสุดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม มีค่าเท่ากับ 32.2 ˚C
ซึ่งสอดคล้องกับปะการังที่มกี ารฟอกขาวมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม

รูปที่ 2 แสดงค่าอุณหภูมจิ ากการติดตั้ง data logger บริเวณแนวปะการัง เกาะกระใหญ่ (ซ้าย)
และเกาะกระกลาง (ขวา)
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ผลการดาเนินงาน ปี 2562 :
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช สารวจบริเวณสถานี ดังนี้
เกาะกระใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปะการังที่พบเป็นปะการังเขากวาง ได้รับความ
เสียหายอย่างรุนแรง มีตะกอนเกาะ และบางส่วนก็มีสาหร่ายเห็ดหูหนูเกาะ พบว่ามีอัตราการตาย
ของปะการังในสถานีดังกล่าวประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ระดับน้าตั้งแต่ 2-10 เมตร ซึ่งคาดว่า
ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึกในช่วงต้นปีที่ผา่ นมา
สถานีระหว่างเกาะกระกลางและเกาะเล็ก พบว่าปะการังเขากวางได้รับความเสียหาย
ทั้งหมด ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นแหล่งที่มีสถานภาพของปะการังสมบูรณ์ดีมาก มีเปอร์เซ็นต์ ปก
คลุมของปะการังมีชีวติ เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
สถานี เ กาะกระเล็ ก ทางทิ ศใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ออก พบว่ า ทางทิ ศ ใต้ ข องเกาะกระเล็ ก
ปะการังเขากวางได้รับความเสียหายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
ปะการังทางทิศตะวันตกของเกาะกระเล็กไม่ได้รับความเสียหาย
เกาะหนู-เกาะแมว เกาะขาม จังหวัดสงขลา จากการสารวจสถานภาพปะการัง พบปะการังมีชีวิต
60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของเกาะแมว ระดับน้าตืน้ 1-3 เมตร ชนิดปะการังที่พบได้แก่ Favites
spp. Goniastrea spp. และ Porites spp. สถานภาพปะการังสมบูรณ์ดี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละปะการังฟอกขาว สถานภาพปะการัง ปี 2562
สถานี
เกาะกระทิศตะวันตก
เกาะกระทิศตะวันออก
ระหว่างเกาะกระกลาง เกาะกระเล็ก
เกาะกระเล็กทิศใต้
เกาะขาม
เกาะหนู-เกาะแมว

ปะการังฟอกขาว
(%)
11.78
10.71
24.77
17.88
10.51
29.85

สถานภาพ
สมบูรณ์ดี
เสียหาย 70%
เสียหาย 75%
เสียหาย 70%
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี

รูปที่ 3 การสารวจปะการังฟอกขาวพื้นที่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 และ 2562
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โครงการศึกกาปริมาณขยะปากแม่น้า (ทะเลสาบสงขลา)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงชนิดและปริมาณของขยะบริเวณปากคลองที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา
2. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามี
บทบาทในการฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้าร่วมกัน
ขั้นตอน/วิธีการ
1. สารวจพื้นที่ปากคลองทะเลสาบสงขลาเพื่อกาหนดจุดที่เหมาะสมในการดาเนินงาน
2. กาหนดพื้นที่ศกึ ษาโดยพิจารณาจากปากคลองที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งชุมชนที่มีการไหลลง
สู่ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ คลองบางกล่า คลองปากรอ คลองสทิงหม้อ และปากทะเลสาบสงขลา
3. ศึกษาวิธีการเพื่อทาการรวบรวมขยะจากปากคลอง โดยใช้อวนขนาดปากกว้าง 5 เมตร
ลึก 2 เมตร ขนาดตาอวนที่ก้นถุง 2 เซนติเมตร
4. วางอวนดักเก็บขยะบริเวณปากคลอง (คาบน้าขึน้ -น้าลง) ใช้เวลา 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งวัด
ความเร็วกระแสน้า และความกว้างคลองในแต่ละพืน้ ที่
5. นาตัวอย่างขยะที่เก็บได้มาคัดแยกชนิด ชั่งน้าหนัก พร้อมบันทึกผล
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด : หน่วยนับ) : 4 ครั้ง/4 สถานี
ปี 2561 : จานวน 4 ครั้ง ในเดือน กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และ สิงหาคม 2461
จานวน 4 สถานี ได้แก่ คลองปากบางภูมี อู่ตะเภา ปากคลองพะวง และปากคลองสาโรง
ปี 2562 : จานวน 4 ครั้ง ธันวาคม 2561 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และ สิงหาคม 2562
จานวน 4 สถานี ได้แก่ คลองบางกล่า คลองปากรอ คลองสทิงหม้อ
และปากทะเลสาบสงขลา

คลองปากรอ

คลองปากบางภูมี
คลองสาโรง

คลองพะวง
คลองอู่ตะเภา

รูปที่ 1 พื้นที่การดาเนินงานดักขยะปากคลอง
ปี 2561

ปากทะเลสาบฯ
คลองสทิงหม้อ

คลองบางกล่า

รูปที่ 2 พื้นที่การดาเนินงานดักขยะปากคลอง
ปี 2562
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ผลการดาเนินงาน ปี 2561 :
ดาเนินการเก็บตัวอย่างขยะปากแม่นา้ จานวน 4 ปากคลอง โดยการวางถุงอวนดักขยะขนาด
ปากกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ขนาดตา 4 เซนติเมตร ดักขยะปากคลองเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง
พบขยะทั้งหมด 1,459 ชิ้น น้าหนักรวม 32.33 กิโลกรัม พบเป็นขยะจากกิจกรรมชายฝั่งและ
การพัก ผ่อนมากที่สุด จานวนทั้งสิ้น 1,368 ชิ้น คิดเป็น 93.76 เปอร์เซ็น รองลงมาคือ กิจกรรม
ทางการประมงและเดินเรือ จานวน 55 ชิน้ คิดเป็น 3.77 เปอร์เซ็น ประเภทของขยะที่พบได้มากที่สุด
คือ พลาสติกบาง(จานวน 544 ชิ้น) พลาสติกโฟม (จานวน 313 ชิ้น) และพลาสติกแข็ง (จานวน 251
ชิน้ ) ตามลาดับ
ปากแม่น้าที่มีปริมาณขยะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลามากที่สุดจากการเก็บตัวอย่าง 4 ครั้ง คือ
ปากคลองสาโรง พบขยะจานวนทั้งสิ้น 1,288 ชิ้น น้าหนักรวม 26.58 กิโลกรัม ขยะที่พบมากที่สุด
เป็นขยะที่มาจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน ประเภทของขยะที่พบได้มากที่สุดคือ พลาสติกบาง
(จานวน 511 ชิ้น) พลาสติกโฟม (จานวน 296 ชิ้น) และพลาสติกแข็ง(จานวน 178 ชิ้น) ตามลาดับ
ปากแม่น้าที่พบขยะรองลงมาคือ ปากคลองอู่ตะเภา พบขยะจานวนทั้งสิ้น 99 ชิ้น น้าหนักรวม 4.23
กิโลกรัม ขยะที่พบมากที่สุดเป็นขยะที่มาจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน ประเภทของขยะที่พบ
ได้มากที่สุ ดคือ พลาสติก แข็ง(จานวน 50 ชิ้น) พลาสติก บาง (จานวน 12 ชิ้น) และพลาสติก โฟม
(จานวน 11 ชิน้ ) ตามลาดับ
จานวนขยะ จาแนกตามวัสดุ
ขยะอื่นๆ
ไม้
กระดาก
เหล็ก และ โลหะ
แก้ว และ เซรามิค
สารประกอบโพลิเมอร์
พลาสติกโฟม
โฟม
ผ้า และ ไฟเบอร์
พลาสติกบาง
พลาสติกแข็ง

0
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รูปที่ 3 กราฟแสดงจานวนขยะแต่ละประเภททีพ
่ บบริเวณ 4 ปากแม่นา้ จากการศึกกาตัวอย่าง 4 ครั้ง
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0 kg

0.13 kg

12.74 kg

กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน
กิจกรรมทางการประมงและเดินเรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
อุปกรณ์การแพทย์ และอนามัย
ขยะขนาดใหญ่
ขยะอื่นๆ

รูปที่ 4 กราฟแสดงน้าหนักขยะแต่ละกิจกรรมที่พบบริเวณ 4 ปากแม่นา้ จากการศึกกาตัวอย่าง 4 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน ปี 2562 :
ปริมาณขยะลอยน้าที่ไหลเข้าและไหลออกผ่านลาคลองบางกล่า คลองปากรอ คลองสทิง
หม้อ และปากทะเลสาบสงขลา จากการเก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2561 เดือนกุมภาพันธ์
และเดื อนพฤษภาคม 2562 พบปริม าณขยะจานวน 43,970 ชิ้น /วั น คิด เป็น น้าหนัก 11,870.15
กิโลกรัม โดยแบ่งออกเป็นขยะที่ไหลเข้าสูป่ ากคลองและไหลออกจากปากคลอง รายละเอียดดังนี้
ขยะที่ไหลเข้าสู่ปากคลอง
ปริมาณขยะทะเลที่ไหลเข้าสู่ปากคลองในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จานวน 3 ปาก
คลอง ได้แก่ คลองบางกล่า คลองปากรอ และคลองสทิงหม้อ พบปริมาณขยะจานวนเฉลี่ย 27,892
ชิน้ /วัน คิดเป็นน้าหนัก 357.64 กิโลกรัม/วัน โดยปากคลองปากรอ มีปริมาณขยะจากทะเลสาบไหล
เข้าสู่ปากคลองมากที่สุด จานวนเฉลี่ย 27,814 ชิน้ /วัน มีน้าหนัก 356.90 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ
คลองสทิงหม้อ พบจานวนเฉลี่ย 5 ชิน้ /วัน คิดเป็นน้าหนัก 0.51 กิโลกรัม/วัน และคลองปากบางกล่า
พบจานวนเฉลี่ย 23 ชิน้ /วัน คิดเป็นน้าหนัก 0.23 กิโลกรัม/ วัน (รูปที่ 5)
1

รูปที่ 5 กราฟแสดงน้าจานวนขยะ (ซ้าย) และน้าหนักขยะ (ขวา) รายเดือนทีไ่ หลเข้าปากคลอง ใน 1 วัน
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เมื่อจาแนกชนิดขยะตามประเภทกิจกรรม พบขยะจากกิจกรรมชายฝั่ง และการพักผ่อนมาก
ที่สุด จานวน 23,566 ชิ้น /วัน (ร้อยละ 84.49) คิดเป็นน้าหนัก 94.49 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ
กิจกรรมการประมงและการเดินเรือ พบจานวน 3,264 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 11.70) คิดเป็นน้าหนัก 6.54
กิโลกรัม/วัน กิจกรรมอุปกรณ์การแพทย์และอนามัย พบจานวน 799 ชิน้ /วัน (ร้อยละ 2.87 ) คิดเป็น
น้าหนัก 253.68 กิโลกรัม/วัน และกิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ พบจานวน 264 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 0.94)
คิดเป็นน้าหนัก 2.68 กิโลกรัม/วัน (รูปที่ 6)
รอ ล ของ านวนข ลอ น้า ิ้น) ที่ ลเขา ปาก ลอง น 1 วัน
า นกตามปร เ ทกิ กรรม
26 ิ้น 0.9 %)
3 26 ิ้น
11.70%)

รอ ล ของน้า นักข ลอ น้า ิ้น) ที่ ลเขา ปาก ลอง น 1 วัน
า นกตามปร เ ทกิ กรรม

799 ิ้น 2.87%)
กิ กรรม า ง ล การ ัก อน

กิ กรรม า ง ล การ ัก อน
กิ กรรมการปร มง ล การเ ินเร อ

กิ กรรม า การ
กิ กรรมการ ท ล อนามั

23 566 ิ้น
8 . 9%)

ข ขนา

กิ กรรมการปร มง ล การเ ินเร อ

9 . 6 กก.
26. 3%)

6.5 กก.
1.83%)

253.68 กก.
70.99%)

2.68 กก.
0.75%)

ข อ่น

กิ กรรม า การ
กิ กรรมการ ท ล อนามั
ข ขนา

ข อ่น

รูปที่ 6 กราฟแสดงสัดส่วนจานวนขยะ (ชิ้น/วัน) และน้าหนักขยะ (กิโลกรัม/วัน) จาแนกตามประเภทกิจกรรม

เมื่อจาแนกขยะตามชนิดวัสดุ พบว่าส่วนใหญ่เป็นขยะจากวัสดุจากผ้าและไฟเบอร์ พบจานวน
15,825 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 56.73) คิดเป็นน้าหนัก 60.68 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือขยะจากวัสดุ จาก
พลาสติกแผ่นบาง พบจานวน 6,054 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 21.70) คิดเป็นน้าหนัก 5.22 กิโลกรัม/วัน วัสดุ
จากพลาสติกแข็ง พบจานวน 4,456 ชิน้ /วัน (ร้อยละ 15.97) คิดเป็นน้าหนัก 44.31 กิโลกรัม/วัน วัสดุ
พอลิเมอร์อ่นื ๆ พบจานวน 1,046 ชิน้ /วัน (ร้อยละ 3.75) คิดเป็นน้าหนัก 244.36 กิโลกรัม/วัน วัสดุทุ่น
ลอยประเภทโฟม พบจานวน 506 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 1.81) คิดเป็นน้าหนัก 2.56 กิโลกรัม/วัน วัสดุจาก
กระดาษ พบจานวน 5 ชิน้ /วัน (ร้อยละ 0.02) คิดเป็นน้าหนัก 0.16 กิโลกรัม/วัน (รูปที่ 7)
รอ ล ของ านวนข ลอ น้า ิ้น) ที่ ลเขา ปาก ลอง น 1 วัน
า นกตามปร เ ทวั

1 0 6 ิ้น 3.75%)
5 ้นิ 0.02%)
506 ิ้น 1.81%)
56 ิ้น
15.97%)

15 825 ิ้น
56.73%)

6 05 ิ้น
21.70%)

A ลา ติก ขง
B ลา ติก าง
C าลเน
D ม
F ลิเมอร อ่น
H กว ล เ รามิ
I เ ลก ล ล
J กร า
K ม
L ข อ่น

รอ ล ของน้า นักข ลอ น้า กิ ลกรัม) ที่ ลเขา ปาก ลอง น 1 วัน
า นกตามปร เ ทวั
0.16 กก. 0.05%)
.31 กก.
12. 0%)

2 .36 กก.
68.38%)

5.22 กก. 1. 6%)

60.68 กก.
16.98%)
2.56 กก. 0.72%)

A ลา ติก ขง
B ลา ติก าง
C าลเน
D ม
F ลิเมอร อ่น
H กว ล เ รามิ
I เ ลก ล ล
J กร า
K ม
L ข อ่น

รูปที่ 7 กราฟแสดงสัดส่วนจานวนขยะ (ชิ้น/วัน) และน้าหนักขยะ (กิโลกรัม/วัน) จาแนกตามประเภทวัสดุ
กิจกรรม
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ขยะที่ไหลออกจากปากคลอง
ปริมาณขยะทะเลที่ไหลออกจากปากคลองบางกล่า ปากรอ สทิงหม้อ และปากทะเลสาบ
สงขลา พบปริมาณขยะจานวนเฉลี่ย 16,078 ชิ้น /วัน คิดเป็นน้าหนัก 11,512.32 กิโลกรัม/วัน โดย
บริเวณปากทะเลสาบสงขลา มีปริมาณขยะจากทะเลสาบไหลออกมากที่สุด จานวนเฉลี่ย 12,642
ชิน้ /วัน คิดเป็นน้าหนัก 240.56 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ คลองปากรอ พบจานวนเฉลี่ย 2,871 ชิ้น /
วัน คิดเป็นน้าหนัก 11,268.13 กิโลกรัม/วัน คลองปากบางกล่า พบจานวนเฉลี่ย 307 ชิ้น /วัน คิดเป็น
น้าหนัก 2.03 กิโลกรัม/วัน และคลองปากบางกล่า พบจานวนเฉลี่ย 259 ชิน้ /วัน คิดเป็นน้าหนัก 1.60
กิโลกรัม/ วัน (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 กราฟแสดงปริมาณขยะลอยน้าทีไ่ หลออกจากคลองบางกล่า ปากรอ สทิงหม้อ และปากทะเลสาบสงขลา
กิจกรรม

จาแนกชนิดขยะตามประเภทกิจกรรม พบขยะจากกิจกรรมชายฝัง่ และการพักผ่อนมากที่สุด
จานวน 14,248 ชิ้ น /วั น (ร้ อ ยละ 88.58) คิด เป็น น้ าหนั ก 11,486.29 กิโ ลกรั ม /วั น รองลงมาคื อ
กิจกรรมการประมง และการเดินเรือพบ จานวน 1,230 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 7.65) คิดเป็นน้าหนัก 14.95
กิโลกรัม/วัน กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ พบจานวน 322 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 2.00) คิดเป็นน้าหนัก 3.72
กิโลกรัม/วัน กิจกรรมอุปกรณ์การแพทย์และอนามัย พบจานวน 283 ชิน้ /วัน (ร้อยละ 1.76 ) คิดเป็น
น้าหนัก 7.56 กิโลกรัม/วัน (รูปที่ 9)
รอ ล ของ านวนข ลอ น้า ิ้น) ที่ ลออก ากปาก ลอง น 1 วัน
า นกตามปร เ ทกิ กรรม
322 ้นิ 2.00%) 283 ิ้น 1.76%)
1 230 ิ้น 7.65%)

รอ ล ของน้า นักข ลอ น้า กิ ลกรัม) ที่ ลออก ากปาก ลอง
น 1 วัน า นกตามปร เ ทกิ กรรม
1 .95 กก. 5. 6%)

6.88 กก. 2.76%)

กิ กรรม า ง ล การ ัก อน

กิ กรรม า ง ล การ ัก อน

กิ กรรมการปร มง ล การเ ินเร อ

กิ กรรมการปร มง ล การเ ินเร อ
กิ กรรม า การ

กิ กรรม า การ
1 2 8 ิ้น
88.58%)

กิ กรรมการ ท ล อนามั
ข ขนา

ข อ่น

11 86.29 กก.
99.77%)

กิ กรรมการ ท ล อนามั
ข ขนา
ข อ่น

รูปที่ 9 กราฟแสดงสัดส่วนจานวนขยะ (ชิ้น/วัน) และน้าหนักขยะ (กิโลกรัม/วัน) จาแนกตามประเภทกิจกรรม
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จาแนกขยะตามชนิดวัสดุ พบว่าส่วนใหญ่เป็นขยะจากวัสดุจากพลาสติกแผ่นบาง พบจานวน
8,075 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 50.20) คิดเป็นน้าหนัก 163.32 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือวัสดุจากพลาสติก
แข็ง พบจานวน 3,895 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 24.21) คิดเป็นน้าหนัก 38.49 กิโลกรัม/วัน วัสดุจากผ้าและ
ไฟเบอร์ พบจานวน 2,843 ชิน้ /วัน (ร้อยละ 17.68) คิดเป็นน้าหนัก 31.39 กิโลกรัม/วัน วัสดุพอลิเมอร์
อื่นๆ พบจานวน 607 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 3.78) คิดเป็นน้าหนัก 7.22 กิโลกรัม/วัน วัสดุจากกระดาษ พบ
จานวน 440 ชิ้น/วัน (ร้อยละ 2.74) คิดเป็นน้าหนัก 5.21 กิโลกรัม/วัน วัสดุจากแก้วและเซรามิค พบ
จานวน 202 ชิน้ /วัน (ร้อยละ 1.25) คิดเป็นน้าหนัก 11,266.59 กิโลกรัม/วัน วัสดุจากไม้ พบจานวน 2
ชิน้ /วัน (ร้อยละ 0.01) คิดเป็นน้าหนัก 0.27 กิโลกรัม/วัน (รูปที่ 10)
ั วนของ านวนข ลอ น้า ิ้น) ที่ ลออก ากปาก ลอง น 1 วัน
า นกตามปร เ ทวั
202 ิ้น 1.25%) 20 ิ้น 0.13%)
607 ิ้น 3.78%)

2 8 3 ิ้น
17.68%)

0 ิ้น 2.7 %)

3 895 ิ้น
2 .21%)
8 075 ิ้น
50.20%)

A ลา ติก ขง
B ลา ติก าง
C าลเน
D ม
F ลิเมอร อ่น
H กว ล เ รามิ
I เ ลก ล ล
J กร า
K ม
L ข อ่น

ั วนของน้า นักข ลอ น้า กิ ลกรัม) ที่ ลออก ากปาก ลอง
น 1 วัน า นกตามปร เ ทวั
38. 9 กก. 0.33%)

163.32 กก.
1. 2%)

11 266 กก.
97.86%)

31.39 กก. 0.27%)

A ลา ติก ขง
B ลา ติก าง
C าลเน
D ม
F ลิเมอร อ่น
H กว ล เ รามิ
I เ ลก ล ล
J กร า
K ม
L ข อ่น

รูปที่ 10 กราฟแสดงสัดส่วนจานวนขยะ (ชิน้ /วัน) และน้าหนักขยะ (กิโลกรัม/วัน) จาแนกตามประเภทกิจกรรม

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างขยะปากแม่น้า 4 ปากคลอง จากการวางถุงอวนดักขยะนามาจาแนกชนิด
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โครงการศึกกาผลกระทบขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบของขยะต่อสัตว์ทะเลหายากในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา
พัทลุงปัตตานีและนราธิวาส
ขั้นตอน/วิธีการ
1. ดาเนินงานศึกษาขยะทะเลที่พบพร้อมกับสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส
2. ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากในกรณีมีชีวติ ทาการตรวจวินิจฉัย
เพื่อหาผลกระทบของขยะทะเล
3. กรณีเสียชีวิตผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุของการตายจากผลกระทบของขยะทะเล
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : ร้อยละการปฏิบัติงาน
พืน้ ที่ชายฝัง่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

รูปที่ 1 แผนทีพ
่ ื้นที่การดาเนินงานชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง จังหวัดนราธิวาส

ผลการดาเนินงาน ปี 2562 :
พบสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับผลกระทบจากขยะทะเลทั้งหมด 23 กรณี แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุ
ได้แก่ การติดเครื่องมือประมงเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 87% ของสาเหตุทั้งหมด และสาเหตุจากกินขยะ
อีก 13% โดยส่วนใหญ่เป็นขยะจาพวกเชือก หรือเศษอวน คิดเป็น 83% ของทั้งหมด และเป็นขยะ
พลาสติกอีก 17 % ของทั้งหมด ทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือบาดแผล และกรณีที่กินขยะทะเลทาให้พบ
ขยะในระบบทางเดินอาหาร หรือพบว่ามีขยะออกมาจากการขับถ่าย
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กรณีวาฬนาร่องครีบสั้นเกยตื้น อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบการสารอกพลาสติก
ออกมา มีการชักเกร็ง หลังจากนั้นวาฬเสียชีวิต เมื่อทาการชันสูตร ผลจากการชันสูตรพบว่าความ
ผิดปกติในระบบต่าง ๆ เช่น ปอดอักเสบ หัวใจขาดเลือด พบพยาธิในปอด ท่อน้าดี ลาไส้ และได้พบ
ขยะจาพวกพลาสติกในส่วนต้นของกระเพาะอาหารจานวน 8 กิโลกรัม (ปริมาณมากที่สุดที่เคยพบใน
สัตว์ทะเลเกยตื้น ) หรือ 85 ชิ้น ซึ่งขยะดังกล่าวอุดตันบริเวณกระเพาะส่วนต้น และพบพลาสติก
บางส่ว นที่ถูก ย่อยในกระเพาะหลั ก โดยขยะดังกล่าวเป็นแผ่นพลาสติก ถุ งพลาสติกและห่อขนม
สาเหตุการตายของวาฬ จึงเกิดจากขยะที่วาฬกินเข้าไปทาให้เกิดการอุดตันโดยขยะดังกล่าวเป็นขยะ
ที่ลอยอยู่บนผิวน้า เมื่อวาฬป่วยจึงไม่สามารถหาอาหารได้เอง จึงกินพลาสติกเข้าไป เนื่องจากเข้าใจ
ว่าเป็นอาหาร ซึง่ ขยะเหล่านีม้ ีผลทาให้อาการของวาฬแย่ลงและตายในที่สุด

รูปที่ 2 วาฬนาร่องครีบสัน้ เกยตื้นตาย จากการกินขยะพลาสติกพบขยะในส่วนต้นของกระเพาะ
อาหารจานวน 8 กิโลกรัม (85 ชิ้น)

ผลการดาเนินงาน ปี 2562 :
พบเกยตื้นทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตจานวนทั้ง สิ้น 1 ตัว จากการศึกษาพบขยะที่ส่งผลกระทบ
ต่อสัตว์ทะเลหายาก เป็นเต่าตนุเกยตื้นมีชีวิ ต 1 ตัว จากสาเหตุที่พบคือ กินเศษอวน ทาให้ขับถ่าย
ออกมามีเศษอวน

Annual Report 2018-2019

รายงานประจาปี 2561-2562

95

โครงการศึกกาวิจัยไมโครพลาสติก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจาแนกลักษณะของขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
2. เพื่อจาแนกลักษณะของขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกในน้าทะเล
3. เพื่อจาแนกลักษณะของขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกในหอยเสียบและหอยแมลงภู่
ขั้นตอน/วิธีการ
พืน้ ที่เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในตะกอนดิน และในน้าทะเล จานวน 5 สถานี ดังนี้
สถานี 1 หาดบ้านบางดี จ. นครศรีธรรมราช
สถานี 2 หาดแหลมสนอ่อน จ. สงขลา
สถานี 3 หาดสมิหลา จ. สงขลา
สถานี 4 หาดตะโละกะโปร์ จ. ปัตตานี
สถานี 5 หาดพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ. นราธิวาส
วิธีการศึกษา
ศึกกาไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
1. กาหนดเก็บตัวอย่างจานวน 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2561 และเมษายน 2562
โดยกาหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างแนวชายหาด คือ บริเวณกลางหาด เก็บตัวอย่างครอบคลุมระยะทาง
100 เมตร กาหนดแนวเก็บตัวอย่าง (transect line) ทุกๆ ระยะ 25 เมตร รวมแนวเก็บตัวอย่างทั้งหมด
4 แนว/พื้นที่ กาหนดจุดเก็บรวบรวมตะกอนดินออกเป็น 2 บริเวณ ดังนี้
1.1 บริเวณเขตน้าขึน้ สูงสุด (high tide)
1.2 บริเวณเขตที่อยู่ระหว่างแนวน้าขึน้ สูงสุดและน้าลงต่าสุด (intertidal)
2. การเก็บตัวอย่างตะกอนดิน
2.1 การเก็บตัวอย่างแนว High tide รวบรวมตะกอนดินโดยวิธีวาง Quadrateขนาด 50 x 50
เซนติเมตร และเก็บตะกอนดินโดยใช้พลั่วตักจนได้ระดับความลึก 5 เซนติเมตร เก็บตะกอนดินแต่ละ
Quadrate ใส่แยกถุงไว้ (4 ตัวอย่าง) เพื่อนากลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
2.2 การเก็บตัวอย่างแนว intertidal เก็บตัวอย่างในแต่ละพื้นที่โดยใช้แนวระยะ 100 เมตร
และสุ่มเก็บตัวอย่างโดยใช้ Quadrate จากนั้นสุ่มเก็บตะกอนดินครั้งละ 100 มิลลิลิตร จานวน 3 ครั้ง
รวมปริมาตร 300 มิลลิลิตร/Quadrate เก็บแยกไว้แต่ละถุง (4 ตัวอย่าง)
3. วัดความลาดชันของหาด โดยวิธีการทา beach profile ในแนวตั้งฉากจากขอบชายฝั่งตาม
ความยาวของชายหาดทุกๆ ระยะ 5 เมตร
4. คานวณหาค่าความลาดชัน (slope) ระยะจุดต่างๆ ตั้งแต่แนวขอบชายฝั่งจนถึงระดับแนวน้า
ลงต่าสุด บันทึกข้อมูลเพื่อนามาสร้างกราฟ จากสูตรคานวณความชันดังนี้
ค่าความชัน = ระดับความสูงไม้เมตรที่ 2 – ระดับความสูงไม้เมตรที่ 1
ระยะห่างระหว่างไม้เมตรที่ 1 และ 2
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5. การคัดแยกไมโครพลาสติกออกจากตะกอนดิน
5.1 นาตัวอย่างตะกอนดินที่แห้งแล้วมาผ่านตะแกรงร่อนขนาด 5 และ 1 มิลลิเมตร
จะได้ตัวอย่างตะกอนดินที่ค้างอยู่บนตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลิเมตร จานวน 4 ตัวอย่าง
5.2 นาตัวอย่างมาชั่งหาน้าหนักเปียก อบที่ 90 ºC จนแห้ง ชั่งหาน้าหนักอีกครั้ง เพื่อหา
น้าหนักแห้งและนาตัวอย่างที่ไ ด้มาจาแนกไมโครพลาสติกด้วยตาเปล่า หรือส่องหาโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมถ่ายรูปเก็บข้อมูลและวัดขนาดของไมโครพลาสติกแต่ละชิน้ ที่พบ
5.3 ส่วนตะกอนดินที่ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลิเมตรลงมาอยู่ในถาด ให้สุ่มมา 300
มิลลิลิตร/Quadrate นามาเทใส่รวมในภาชนะเดียวกัน (1,200 มิลลิลิตร)
5.4 สุ่ม ตะกอนดิ น มาปริ ม าตร 400 มิ ล ลิ ลิ ต ร เพื่ อ น ามาย่ อ ยสารอิ น ทรี ย์ ต ามวิ ธี ข อง
NOAA ซึ่งจะได้ตัว อย่างขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเ มตร 300 ไมครอน 1 ตัวอย่างและน้อยกว่า 300
ไมครอน1 ตัวอย่าง
ศึกกาไมโครพลาสติกในน้าทะเล
1. นา manta net ซึ่งทราบพืน้ ที่หน้าตัด (mantanet ที่นามารวบรวมตัวอย่าง ขนาด 17x83cm)
และติด flow meter ไว้ที่ปากถุง ลากบริเวณผิวน้า เป็นเวลา 5 นาที จานวน 3 ครั้ง
2. นาตัวอย่างในขวดก้นถุงเทผ่านผ้ากรองขนาด 300 µm แล้วถ่ายตัวอย่างที่ติดอยู่บนผ้า
กรองลงในบีกเกอร์ขนาด 500 ml
3. นาตัวอย่างไปย่อยด้วยกระบวนการ WPO เช่นเดียวกับตัวอย่างจากตะกอนดิน
4. เมื่อย่อยเสร็จ เติมเกลือ 6 กรัม ต่อสารละลาย 20 ml คนให้ละลาย แล้วถ่ายใส่กระบอก
ทรงสูง ทิง้ ไว้ 1 คืน ขณะถ่ายตัวอย่างให้ใช้น้ากลั่นฉีดไล่ในบีกเกอร์ดว้ ย
5. เมื่อครบ 1 คืน กรองน้าผ่านผ้ากรองขนาด 300 µm (เป็นการแยกตัวอย่างในน้าทะเล)
6. นาสารละลายที่กรองผ่านผ้ากรองขนาด 300 µm แล้ว มากรองผ่านผ้ากรองขนาด 20
µm อีก 1 ครั้ง (เป็นการแยกตัวอย่างที่คาดว่าอยู่ในตัวแพลงก์ตอนสัตว์)
ศึกกาไมโครพลาสติกในหอย
1. นา manta net ซึ่งทราบขนาดพืน้ ที่หน้าตัด (manta netที่นามารวบรวมตัวอย่าง ขนาด
17x83 cm) และติด Flow meter ไว้ที่ปากอวน ลากบริเวณผิวน้า เป็นเวลา 5 นาที จานวน 3 ครั้ง
2. นาตัวอย่างในขวดก้นถุงเทผ่านผ้ากรองขนาด 300µm แล้วถ่ายตัวอย่างที่ติดยุบนผ้ากรอง
ลงในบิกเกอร์ขนาด 500 ml
3. นาตัวอย่างไปย่อยด้วยกระบวนการ WPO เช่นเดียวกับตัวอย่างจากตะกอนดิน
4. เมื่อย่อยเสร็จ เติมเกลือ 6 g ต่อสารละลาย 20 ml หรือ 30 g ต่อ สารละลาย 100 ml คน
ให้ละลาย แล้วถ่ายใส่กระบอกทรงสูง ทิง้ ไว้ 1 คืน
5. เมื่อครบ 1 คืน กรองผ่านกรองขนาด 300 µm
6. นาสารละลายที่กองผ่านผ้ากรอง 300 µm แล้ว มากรองผ่านผ้ากรองขนาด 20 µm
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เป้าหมาย (ตัวชี้วัด:หน่วยนับ) : 8 สถานีสะสม
ศึกษาไมโครพลาสติกในตะกอนดิน ในน้าทะเลและในหอยเสียบและหอยแมลงภู่ จานวน 2 ครั้ง

รูปที่ 2 แสดงพืน้ ทีเ่ ก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในตะกอนดินและในน้าทะเล

ตารางที่ 1 ยืนยันชนิดตัวอย่างไมโครพลาสติกในตะกอนดินด้วย ด้วยเครื่อง FT- IR
สถานี

หาดบ้านบางดี
หาดแหลมสนอ่อน
หาดแหลมสมิหลา
หาดตะโละกะโปร์
หาดพระตาหนัก
ทักกิณ

แนวเก็บ
ตัวอย่าง

High tide
Middle tide
High tide
Middle tide
High tide
Middle tide
High tide
Middle tide
High tide
Middle tide

รดูแล้ง
ไมโครพลาสติก
(ชิ้น/ตร.ม.)
823
373
383
237
501
1,640
372
63
1,363
2,177

ไมโครพลาสติก
เฉลี่ย (ชิ้น/ตร.
ม.)
598
310
1,071
217
1,770

รดูฝน
ไมโครพลาสติก ไมโครพลา
(ชิ้น/ตร.ม.)
สติกเฉลี่ย
(ชิ้น/ตร.ม.)
1,816
2,307
2,754
758
1,967
3,176
5,042
3,912
2,783
3,294
3,160
3,026
1,061
975
889
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ศึกษาไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจานวน 5
สถานี ได้แก่ หาดบางดี จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา หาดสมิหลา
จังหวัดสงขลา หาดตะโละกาโปร์ จังหวัดปัตตานี และหาดพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดประยุกต์
วิ ธี เ ก็ บ ข้ อ มู ล และการจ าแนกตั ว อย่ า งตาม National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) Protocol จากนั้นจึงจาแนกลักษณะอนุภาคด้วย FTIR
ผลการวิเคราะห์ตรวจพบไมโครพลาสติก พบว่ามีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกทั้ง 5 สถานี
โดยในฤดูแล้ง พบว่าหาดพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์มีปริมาณไมโครพลาสติกมากที่สุดที่ 1,770
ชิน้ /ตร.ม.รองลงมาหาดแหลมสมิหลา มีปริมาณ 1,071 ชิน้ /ตร.ม.หาดบ้านบางดี 598 ชิน้ /ตร.ม.หาด
แหลมสนอ่อน 310ชิน้ /ตร.ม.และหาดตะโละกาโปร์ 217 ชิน้ / ตร.ม.ตามลาดับ
ส่วนในฤดูฝน พบไมโครพลาสติกปนเปื้อนมากที่สุดที่หาดแหลมสมิหลา มีปริมาณ 3,912
ชิน้ /ตร.ม. รองลงมาหาดตะโละกะโปร์มีปริมาณ 3,160 ชิน้ /ตร.ม. หาดบ้านบางดี 2,307 ชิน้ /ตร.ม.
หาดแหลมสนอ่อน 1,967 ชิ้น/ตร.ม. และหาดพระตาหนักทักษิณราชนิเวศณ์975 ชิ้น/ตร.ม.

รูปที่ 3 ปริมาณไมโครพลาสติก (ชิ้น/ตร.ม.) แยกตามขนาดในแต่ละสถานี รดูแล้ง

รูปที่ 4 ปริมาณไมโครพลาสติก (ชิ้น/ตร.ม.) แยกตามขนาดในแต่ละสถานี รดูฝน
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ชิน้ ส่วนของไมโครพลาสติกที่พบปนเปื้อนบริเวณชายหาด 5 ชนิด พบเป็นชนิด Polyethylene
terephthalate (PET) พ บ ไ ด้ ม า ก ที่ สุ ด ร อ ง ล ง ม า Polyethylene (PE), Polyvinylchloride (PVC),
Polypropylene (PP), Polystyrene (PS),Polyurethane (PU),Polyamide (PA)และPolyvinylmethylether
(PVME)ตามลาดับ ซึ่งขนาดของชิ้นส่วนไมโครพลาสติกที่พบอยู่ในช่วง 20-300 ไมโครเมตร รูปร่าง
ของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดคือไมโครพลาสติกที่มีรูปร่างแบบเส้นใย (Fiber) และสีของไมโครพ
ลาสติกที่พบ ส่วนมากจะเป็นสีดาและสีขาวใส

รูปที่ 5 ปริมาณไมโครพลาสติก (ชิ้น/ตร.ม.) แต่ละประเภทในแต่ละสถานี รดูแล้ง

รูปที่ 6 ปริมาณไมโครพลาสติก (ชิ้น/ตร.ม.) แต่ละประเภทในแต่ละสถานี รดูแล้ง

รูปที่ 7 ชิ้นส่วนไมโครพลาสติก แบบเส้นใย แบบแผ่น และแบบชิ้นส่วนไม่มีรูปแบบ ตาลาดับ
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ผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) ปี 2561
การศึกษาเบื้องต้นไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน
และเกาะขาม จังหวัดสงขลา
Preliminary of microplastics in sediments at Laem Son On and Koh Kham beach,
Songkhla Province
นายสุเทพ เจือละออง1, นางธนัญญา ไทยกลาง1, นางอุมา เกือกูล1, นายวิชาญ ชูสุวรรณ์1,
นางรัชนี พุทธปรีชา1 และนางสาวคนึงนิจ แก้วทอง1
Suthep Jualaong1, Tanunya Thaiklang1, Uma Kuakul1, Wichan Choosuwan1, Ratchanee Puttapreecha1
and Kanungnid Kaewtong1
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

บทคัดย่อ
การศึกษาขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน และเกาะขาม จังหวัด
สงขลา ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่าง 1 ครัง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้กระบอกเก็บตะกอนดิน (core) ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 นิว เก็บตะกอนดินลึก 10 ซม. ในบริเวณรอยนาขึนสูงสุดและนาลงต่าสุด บริเวณชายหาดเกาะขาม
พบปริมาณไมโครพลาสติกในนาหนักดินแห้งเฉลี่ย 27.84 ± 10.54 ชิน/กก. ในขณะที่บริเวณชายหาดแหลมสนอ่อนพบ
ไมโครพลาสติกในน าหนั กดิ นแห้งเฉลี่ ย 15.45 ± 1.54 ชิน/กก. ปริม าณไมโครพลาสติก ที ่พ บบริเ วณเกาะขามมีค่ า
ใกล้เคียงกันทังบริเวณรอยนาขึนสูงสุด (2,919.90 ± 1,023.53 ชิน/ตร.ม) และนาลงต่าสุด (2,919.90 ± 699.11 ชิน/ตร.ม)
ส่วนบริเวณแหลมสนอ่อนพบไมโครพลาสติกมีค่าสูงบริเวณรอยนาขึ นสูงสุด (2,532.30 ± 390.17 ชิน/ตร.ม) ขนาดของ
ไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดมีขนาดมากกว่า 1 มม. รูปร่างส่วนใหญ่เป็นแบบเส้นใย ผิวเรียบ สีขาวใส
คาสาคัญ: ไมโครพลาสติก ตะกอนดิน แหลมสนอ่อน เกาะขาม

Abstract
Preliminary of Microplastics in sediments at Laem Son On and Koh Kham beach, Songkhla Province
were investigated in March 2017. The sediments were collected by core sample with diameter 3 inches and
sediments deep 10 cm at high tide and low tide. Total microplastics at Koh Kham beach were found
27.84 ± 10.54 pcs/kg (dry weight) while at Laem Son On beach were found 15.45 ± 1.54 pcs/kg (dry weight).
At Koh Kham show similar total microplastics value between high tide (2,919.90 ± 1,023.53 pieces/m2) and low
tide (2,919.90 ± 699.11 pieces/m2) while total microplastics at Laem Son On were highest at high tide
(2,532.30 ± 390.17 pieces/m2). Most commonly microplastics, defined as fiber shape, smooth skin and white
transparent with a size more over 1 mm.
Keywords: Microplastics, Sediments, Laem Son On, Koh Kham
*Corresponding author. E-mail : Sutep.emcor@hotmail.com
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ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในอ่าวปัตตานี
Total Petroleum Hydrocarbon in Pattani Bay
จิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ*, วิชาญ ชูสุวรรณ์ และ โสพิศ แก้วนพรัตน์
ChiraratRiamcharoen, WichanChusuwan and SopitKaewnopparat
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง158 หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐

บทคัดย่อ
การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในนาทะเลเป็นปัญหาหลักที่มีสาเหตุจากการดาเนิ นกิจกรรม
ทางเรือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งนา การศึกษาในครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบปริมาณการปนเปื้อน
และการแพร่กระจายของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในอ่าวปัตตานี โดยกาหนดสถานีเก็บตัวอย่าง จานวน 11 สถานี
ครอบคลุมพืนที่โดยรอบโดยรอบอ่าวปัตตานี เก็บตัวอย่างสถานีล่ะ 2 ตัวอย่าง จานวน 4 ครัง ในเดือนธันวาคม 2559
เดือนมีน าคม พฤษภาคม และสิง หาคม 2560 วิ เคราะห์ ตามมาตรฐาน IOC/UNESCO (1984) โดยเทีย บกับ สาร
มาตรฐานไครซีน พบปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในนาทะเล มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร
ค่าเฉลี่ย 1.21±1.30 ไมโครกรัมต่อลิตร การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในช่วงฤดูฝน (ธันวาคม
2559 และสิงหาคม 2560) มีค่าเฉลี่ย 0.61±0.9 ไมโครกรัมต่อลิตร เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.10-3.32 ไมโครกรัมต่อลิตร
ส่วนฤดูแล้ง (มีนาคม และพฤษภาคม 2560) มีค่าเฉลี่ย 1.81±2.2 ไมโครกรัมต่อลิตร เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.16-6.86
ไมโครกรัมต่อลิตร ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ไม่มี ความแตกต่างระหว่างฤดู จากสถานีที่ตรวจวัดร้อยล่ะ
30 ของข้อมูล มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) กาหนดค่ามาตรฐานไม่เกิน
0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในนาทะเลที่ได้จากการศึกษาในครังนี มีค่าใกล้เคียงกับ
การศึกษาในบริเวณอ่าวอื่นๆ โดยพบการปนเปื้อนสูงบริเวณแหล่งชุมชน และบริเวณปากแม่นา
คาสาคัญ: ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม /น้าทะเล/อ่าวปัตตานี

Abstract
Contamination of total petroleum hydrocarbon is one of the aquatic pollutions caused by boat
activities. The leakage of toxic compound of petroleum hydrocarbon into marine environment may have
impact on marine organisms. This study aimed to of quantify total petroleum hydrocarbon in seawater of
Pattani Bay and thrie distribution. Sampling program was set at 11 random stations in Pattani Bay in 2017.
Two samples were taken at each station, in December 2016, March, May and August 2017. The samples
were analysed following the method of IOC/UNESCO (1984) by using chrysene as standard. It showed that
the value of total petroleum hydrocarbon in the Bay was range from 0.10-8.88 µ/l which average at 1.21±1.30
µg/l. The average concentrations of the total petroleum hydrocarbon in wet (December 2016 and August
2017) and dry seasons (March and May 2017) were 0.61±0.9 µg/l (0.10-3.32µg/l) and 1.81±2.2 µg/l (0.166.86µg/l), respectively. There was no significant difference in the average concentrations of the total
petroleum hydrocarbon between wet and dry season. About 30 percent of samples found petroleum
hydrocarbon value was higher than the Marine Water Quality standard (Pollution Control Department, 2017)
less than 0.5 µg/I. Most of high concentration was urban area and river mouth area.
Keywords : total petroleum hydrocarbon, seawater, Pattani Bay
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การประเมินคาร์บอนสะสมในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะท่าไร่ จ.นครศรีธรรมราช
Carbon stock assessment in seagrass bed at Tharai Island,
Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
สุภาพร องสารา1, เอกลักษณ์ รัตนโชติ,อัญชนา ประเทพ2
Supaphon Aongsara1, Ekkalak Rattanachot2and Anchana Prathep2
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 158 หมู8่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวัตถุ ประสงค์เพื่อประเมิ นปริมาณคาร์บอนสะสมในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะท่าไร่
จังหวัด นครศรีธ รรมธรรมราช โดยมีพื นที่ ศึก ษา 2 บริเ วณคื ออ่ าวด้า นทิ ศตะวั นออก และอ่า วด้ านทิศ ใต้ ในเดือ น
กรกฎาคม 2560 ทังนีทาการประเมินเปอร์เซ็นต์การปกคลุมตามวิธีการSeagrassNetรวมถึงเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและ
ตะกอนดินเพื่อวิเคราะห์คาร์บอน ผลการศึกษาพบว่าอ่าวด้านทิศตะวันออกมีหญ้าทะเล 4 ชนิดคือหญ้าคาทะเล หญ้า
ชะเงาเต่า หญ้ากุยช่ายทะเล และ หญ้าใบมะกรูด โดยมี การปกคลุมรวม 50.1±10.4%ส่วนอ่าวด้านทิศใต้ พบหญ้า
ทะเล 3ชนิดคือ หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้ากุยช่ายทะเล โดยมีการปกคลุมรวม 58.9±13.6%เมื่อวิเคราะห์
ปริมาณคาร์บอนในหญ้าทะเลพบว่ามีปริมาณ 1.46 เมกะกรัม (อ่าวด้านทิศตะวันออก 0.26เมกะกรัม และ อ่าวด้านทิศ
ใต้ 1.20เมกะกรั ม ) ส่ ว นคาร์ บ อนในตะกอนดิ น มี ป ริ ม าณ 255.59±33.07เมกะกรั ม (อ่ า วด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก
178.72±10.98เมกะกรัม และ อ่าวด้านทิศใต้ 76.87±22.09เมกะกรัม)ดังนันปริมาณคาร์บอนสะสมในแหล่งหญ้าทะเล
เกาะท่าไร่เท่ากับ 257.05เมกะกรัม
คาสาคัญ: คาร์บอน, หญ้าทะเล, ตะกอนดิน, เกาะท่าไร่,นครศรีธรรมราช

Abstract
The aim of this study was to estimate carbon stock in seagrass bed at Tharai Island, Nakhon Si
Thammarat Province, Thailand.Carbon stock was assessed in July 2017 in 2 areas, the eastern bay and the
southern bay. Seagrass coverage was estimated following SeagrassNetprotocols, seagrass and sediment
samples were also collected for carbon analysis. The results showed that 4 species of seagrasses,
Enhalusacoroides, Thalassiahemprichii,Haloduleuninervis and Halophila ovalis were found in the eastern
bay with the total coverage50.1±10.4% and 3 species, E. acoroides, T. hemprichii and H. uninervis were
found in the southern bay with the total coverage58.9±13.6%. In addition, carbon in seagrass was 1.46 Mg
(eastern bay 0.26Mg and southern bay 1.20 Mg) and carbon in sediment was 255.59±33.07 Mg (eastern
bay178.72±10.98Mg and southern bay76.87±22.09 Mg). Therefore, carbon stock in seagrass bed at Tharai
Island was estimated to 257.05 Mg.
Keywords :Carbon, Seagrass, Sediment, Tharai island, Nakhon Si Thammarat
*Corresponding author. E-mail : ekkalak.r@psu.ac.th
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ชนิด และการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส
Species diversity and distribution of seagrass in Narathiwas Province
สุภาพร องสารา สันติ นิลวัตน์ จตุรงค์ แย้มศิริ ณรงค์ สอเหรบ ถนอมพงศ์ บัวบรรจง ชวนนท์ กัลยา
อรุณ นุ้ยไฉน และชาญชัย พูลสวัสดิ์
Supaphon Aongsara Santi Ninwat Jaturong Yamsiri Narong Soreb Thanompong Buabanchong
Chawanon Kalaya Arun Nuichanai and Chanchai Poonsawat
บทคัดย่อ
สารวจหญ้าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธี Line Transect-Spot check โดยออกสารวจ 12 สถานี
จานวน 2 ครัง ในเดือนธันวาคม 2558 (ฤดูฝน) และเดือนพฤษภาคม 2559 (ฤดูร้อน) พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ Halodule
pinifolia และ Halophilla beccarii โดยสารวจพบหญ้าทะเลดังกล่าวเพียง 9 สถานี ได้แก่ บ้านภัทรภักดี ตลาดเจ๊ะเห
เกาะมะปิง บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ เกาะปูลาเจ๊ะมูดอ คลองตากใบ บ้านศาลาใหม่ บ้านบางมะนาว และบ้านชาวประมง
พัฒนา สถานภาพหญ้าทะเลที่สารวจพบในจังหวัดนราธิวาสทังหมด 9 สถานีดงั กล่าว โดยภาพรวมมีสถานภาพสมบูรณ์
ปานกลาง (moderately) โดยมีแหล่งหญ้าทะเลหลัก 2 แหล่งใหญ่คือ เกาะปูลาเจ๊ะมูดอ และบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ และ
พบว่า ค่าร้อยละการปกคลุมส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝน (เดือนธันวาคม) มีคา่ สูงกว่าในช่วงฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม)
คาสาคัญ : ชนิด, การแพร่กระจาย, หญ้าทะเล, จังหวัดนราธิวาส
Abstract
Species, distribution and coverage of seagrass in Narathiwas Province were carried out 2 time 12
station in December 2015 (rainy season) and May 2016 (dry season). 2 species were found in study site;
Halodule pinifolia and Halophilla beccarii. It was found in 9 station in Narathiwas Province i.e.
Phattharapakdee, Talad-Chehe, Koh Maping, Ban Pulachemudor, Koh Pulachemudor, Klong Takbai,
Salamai, Bang manow, and Chaopramongpatthana. Status of seagrass in Narathiwas Province is
moderately. There are 2 main seagrass bed i.e. Koh Pulachemudor and Ban Pulachemudor. Seagrass in
Narathiwas Province has spread and high density in the rainy season than the dry season.
Keywords : species diversity, distribution, seagrass, Narathiwas
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ผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) ปี 2562
ขยะทะเลจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก
Marine debris from incidence Tropical storm “PABUK”
นางรัชนี พุทธปรีชา1, นายสุเทพ เจือละออง2. นายรัฐชัย ตังใจ1, นายทวีป แก้วเกลียง1, นายทวีศักดิ์ กรีไกรนุช1
นางสาวเชาวดี ช่อมณี1. นายวิระศักดิ์ กิมเส้ง1, นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญศีสุทธิ์1 และนางสาวนูรยี ะห์ หะแว1
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90100
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ. แกลง จ.ระยอง 21170

ท ั อ
การศึกษาปริมาณ ชนิด และกิจกรรมของขยะทะเลที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนปาปึก ในบริเวณ หาด
บ้านบางดี หาดทางขึน หาดแหลมตะลุมพุก หาดบ้านโพธิ์เลงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดปากแตระ หาดสทิง
พระ และหาดบ่ อ กรอง จั ง หวั ด สงขลา โดยท้ า งานเก็ บ ตั ว อย่ า งขยะทะเลตามวิ ธี ข อง APEC Marine
Environmental Training and Education Center (AMETEC PROTOCOL) และน้าขยะมาคัดแยกประเภทตาม
คู่ มื อ มาตรฐานของ United Nations Environment Programme (UNEP) การจ้ า แนกขยะทะเลท้ า ให้ ท ราบ
ข้อมูลทังชนิดและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทะเล
คาสาคัญ : ขยะทะเล, พายุโซนร้อน
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การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน บริเวณชายหาดอ่าวไทยตอนล่าง
The Contamination of Microplastics in sediment Beach area, Lower Gulf of Thailand
นายทวีศักดิ์ กรีไกรนุช นางรัชนี พุทธปรีชา นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ นายรัฐชัย ตังใจ และนางสาวรชยา สายสหัส
Taweesak Kreekrinut Ratchanee Puttapreecha Ratree Suksuwan Rattachai Tangjai Rachaya Saisahat
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90100

บทคัดย่อ
การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจ้านวน 5 สถานี ได้แก่ หาดบาง
ดี จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา หาดตะโละกาโปร์ จังหวัดปัตตานี
และหาดพระต้าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส โดยประยุกต์วิธีเก็บข้อมูลและการจ้าแนกตัวอย่างตาม National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Protocol และยืนยันชนิดไมโครพลาสติกด้วยเครื่อง FT- IR พบ
การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตะกอนดินทัง 5 สถานี ในฤดูแล้ง พบปริมาณไมโครพลาสติกบริเวณหาดตะโละกะโปร์ มาก
ที่สุด (1,144 ชิน/ตร.ม.) รองลงมาคือ หาดแหลมสมิหลา (587 ชิน/ตร.ม.) หาดแหลมสนอ่อน (480 ชิ น/ตร.ม.) หาดบ้าน
บางดี (403 ชิน/ตร.ม.) และหาดพระต้าหนักทักษิณราชนิเวศน์ (271 ชิน/ตร.ม.) ในฤดูฝน พบปริมาณไมโครพลาสติกมาก
ที่สุดบริเวณหาดพระต้าหนักทักษิณราชนิเวศน์ (974 ชิน/ตร.ม.) รองลงมาคือ หาดตะโละกาโปร์ (377 ชิน/ตร.ม.) หาด
แหลมสนอ่อน (263 ชิน/ตร.ม.) หาดบ้านบางดี (148 ชิน/ตร.ม.) และหาดแหลมสมิหลา (62 ชิน/ตร.ม.) ประเภทไมโครพ
ลาสติ ก ที่ พ บมี 8 ชนิ ด ได้ แ ก่ Polyethylene terephthalate (PET) ซึ่ ง พบมากที่ สุ ด รองลงมา Polyethylene (PE),
Polyvinylchloride (PVC), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS) และPolyamide (PA) ขนาดชิ นส่ ว นไมโครพลา
สติกที่พบมากที่สุดมีค่าอยู่ในช่วง 300-1,000 ไมโครเมตร รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดคือแบบเส้นใย (Fiber)
และสีของไมโครพลาสติกที่พบส่วนใหญ่มีสีด้าและสีขาวใส
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, ตะกอนดิน, ชายหาด
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คุณภาพน้าและตะกอนดินในอ่าวปัตตานี
Water And Sediment Quality in Pattani Bay
จิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ*, วิชาญ ชูสุวรรณ์ โสพิศ แก้วนพรัตน์, สุวรรณา พุทธบัว และ เพชรสุนทร เทพรักษ์
Chirarat Riamcharoen, Wichan Chusuwan Sopit Kaewnopparat Suwanna Putthabua and Petchsunthorn
Theprak
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง158 หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐

บทคัดย่อ

ศึกษาความผันแปรของคุณภาพน้าอ่าวปัตตานีในเดือนธันวาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561 โดย
ด้าเนินการศึกษา 2 ช่วง คือในฤดูแล้ง (เมษายน และ มิถุนายน) และฤดูฝน (สิงหาคม และ ธันวาคม) พบว่า
ค่าเฉลี่ ยในช่ว งฤดูแล้งและฤดูฝน มีค่าเฉลี่ย ดังนี อุณหภูมิ 30.3±0.3 และ29.7±0.9 °C ความโปร่งแสง
0.6±0.1 เมตร และ0.6±0.2 เมตร ความเค็ม 25.2±8.6 psu และ17.2±11.7 psu ความเป็นกรดและด่าง
7.2±0.5 และ 7.4±0.3 ปริมาณออกซิเจนละลาย 6.1±0.6 mg/l และ5.5±0.8 mg/l ปริมาณสารแขวนลอย
43.2±17.6 mg/l และ 60.2±45.8 mg/l คลอโรฟิลล์เอ 0.9±1.3 mg/m3 และ 4.6±3.3 mg/m3 ปริมาณ
แบคที เ รี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั งหมด มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 2-170 mg/l และ 2-220 MPN/100 ml ปริ ม าณ
แอมโมเนียมีค่าเฉลี่ย 13.9±13.6 µg/l และ36.1±38 µg/l) ปริมาณไนไตรท์ 2.2±1.6 µg/l และ6.6±3.8
µg/l ปริ ม าณไนเตรท 15.9±11.5 µg/l และ15.2±8.8 µg/l ปริ ม าณฟอสเฟต 10.2±7.0 µg/l และ
16±12.6 µg/l ตามล้าดับ ส้าหรับองค์ประกอบขนาดอนุภาคของตะกอนในอ่าวปัตตานี เป็นอนุภาคขนาด
ทรายแป้ง (Silt) เป็นส่วนใหญ่ และมีปริมาณสารอาหารในดินมี ค่าที่ใกล้เคียงกันทัง 2 ฤดู มีลักษณะการ
แพร่กระจายของปริมาณสารอาหารมีแหล่งก้าเนิดมาจากแผ่นดิน
คาสาคัญ : คุณภาพนา, ตะกอนดิน
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โปสเตอร์วิชาการ ปี 2561
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โปสเตอร์วชิ าการ ปี 2562
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กิจกรรมสาคัญในโอกาสต่างๆ ปี 2561
1. กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
วันที่ 21 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนล่าง ได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ (สงขลา)
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 60 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อให้นักเรีย นได้มีส่วนร่วมในการดูแลรัก ษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อ มสร้ างเสริม ให้เ กิ ด ความรัก สามัคคี ใ นหมู่คณะ โดยเจ้าหน้า ที่ศูน ย์ฯ ได้บ รรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรให้มี ความยั่งยืน และได้นา
คณะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝัง่ อ่าวไทยของหน่วยงาน ทางคณะครูและ
นักเรียนได้ให้ความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นอย่างมาก

2. กิจกรรมงานจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก
วันที่ 8 มิถุนยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนล่าง (สงขลา( ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจาปี 2561
ณ หาดบ่อนนท์ หมู่ที่ 10 ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพลเรือตรี
เสนิส ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค 2 เป็นประธานกล่าวเปิด ร่วมด้วย พลตรี เอกพันธ์
สุวรรณวิจิตร ผอ กองทัพภาค.กรมน.4 และนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอาเภอท่าศาลา ร่วมเป็น
ประธานในงาน มีการเสวนาแนวทางการจัดการขยะ ลดละเลิกการใช้วัสดุโฟมและพลาสติกและมี
การดาน้าเก็บขยะในทะเล มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนนักเรียน และประชาชน จานวน 850 คน
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3. จัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล
วันที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง "การบริหารจัดการขยะทะเล" และเข้าร่วมกิจกรรมวัน เก็บขยะสากล ณ
บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมกับสานักบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสานึก
ประชานชนในพื้นที่รักษ์ชายหาด และทะเลให้มากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาสิ่ งแวดล้อม โดยมี
นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีเจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ จานวน
300 คน ภายในงานมีกิ จกรรม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (ปูม้า) การจัดแสดงนิทรรศการด้านการ
บริหารจัด การขยะ เก็ บ ขยะบริเ วณชายหาด คัดแยกและชั่งน้าหนัก เดินรณรงค์ป ระชาสัมพันธ์
โครงการวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณร้านค้า ชุมชน ตลอดแนวชายหาดสมิหลา

4. กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล
วันที่ 16 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ร่วมจัด นิทรรศการวันเก็บขยะชายหาดสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบรดินทรเทพยวรางกู ร ประจ าปี ”ท าความดีด้ว ยหั วใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุ ง พลาสติ ก “
2561 ณ หาดแสนสุขลาปา ตาบลล าป า อาเภอเมือง จั งหวัด พัท ลุง ร่วมกับ สานัก บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์กระตุ้น
จิตสานึกประชานชนในพื้นที่รักษ์ชายหาด และทะเลให้มากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด
พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน กลุ่มเครือข่าย
อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ จานวน 300 คน ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
(ปลายี่สกเทศ) ชมนิทรรศการด้านการบริหารจัดการขยะ เก็บขยะบริเวณชายหาด เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โครงการวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณ ตลอดแนวชายหาดแสนสุขลาปา
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5. จัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี สวนสัตว์สงขลา
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
(สงขลา) ได้จัดนิทรรศการร่วมกับสวนสัตว์สงขลา ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี สวนสัตว์สงขลา
ณ สวนสั ตว์ส งขลา อ.เมือง จ.สงขลา วัตถุ ป ระสงค์เ พื่อมุ่งพัฒนางานให้ครอบคลุมทุกด้านตาม
แนวนโยบาย “เป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากล“ โดยมี นายศักระ
กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี สวนสัตว์สงขลา
พร้อมด้วยนายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผูอ้ านวยการสวนสัตว์สงขลา นายสุรพล กาพลานนท์วัฒน์
นายกสมาคมสมาพั น ธุ์ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สงขลา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ คณะผู้ บ ริ ห าร
เจ้ า หน้ า ที่ ส วนสั ต ว์ ส งขลา และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเข้า ร่ ว มงานในครั้ ง นี้ จ านวน 200 คน ภายในงานมี
กิ จกรรมดั งนี้ การออกร้ านสินค้ าท้อ งถิ่น ทางภาคใต้ การแสดงบนเวที กิจ กรรม Cowboy Night
กิจกรรม Songkhla Zoo Tril Running และจัดชมนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน ด้านงานวิจัยสัตว์
และพืชต่างๆ
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กิจกรรมสาคัญในโอกาสต่างๆ ปี 2562
1. จัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจาปี 2562
วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2562 ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อ่ า วไทย
ตอนล่าง จัดแสดงนิทรรศการและร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจาปี 2562 ณ
บริเวณชายหาดแหลมสมิหลา ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนีม้ ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายหน่วยงานทั้ง
หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา จานวนกว่า 500 คน กิจกรรม
ประกอบด้วย การแสดงบนเวที การมอบอุปกรณ์เก็บขยะ มอบพันธุ์สัตว์น้าให้กับเครือข่ายเพื่อฟื้นฟู
การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดภาพวาด การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุน
กิจกรรม และการร่วมกันปล่อยเต่าทะเล ปูม้า ตลอดจนการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เ พื่อร่วมรักษ์
ทะเล เป็นต้น

2. ร่วมกิจกรรมเก็บขยะอนุรักก์ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2562 ศูน ย์ วิจั ย และพัฒ นาทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่ า วไทย
ตอนล่าง ร่วมกิจกรรมเก็บขยะอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ภายใต้
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ปี
2562 ณ ศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสาคร หมู่ที่ 2 ตาบลสาคร อาเภอ
ท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จานวนกว่า 300 คน
กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาขยะ เพื่ออนุรักษ์
ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
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3. ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจาปี 2562
วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2562 ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อ่ า วไทย
ตอนล่าง จัดแสดงนิทรรศการและร่วมกิจกรรม "วันทะเลโลก" (World Oceans Day) ประจาปี 2562
ณ บริเวณชายหาดวาสุกรี ตาบลตะลุบัน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายหน่วยงานทั้ง
หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา จานวนกว่า 800 คน กิจกรรมใน
ครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะชายหาด การแสดงบนเวที การมอบอุปกรณ์เก็บขยะ การมอบ
ประกาศเกี ย รติคุ ณ การมอบรางวั ล ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดภาพวาดและเรีย งความ และ
ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (ปลากะพง เต่าทะเล ปูม้า) ตลอดจนการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ร่วมรักษ์ทะเล

4. กิจกรรมและจัดนิทรรศการ การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยมีส่วนร่วม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ "การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยมีส่วนร่วม" ณ บริเวณอ่าวเตล็ด
ตาบลท้องเนียน อาเภอท่าไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายธีรพงษ์ ช่วยชู นายอาเภอขนอม
เป็ นประธานเปิ ด งาน ทั้ ง นี้มี ผู้เ ข้า ร่ ว มกิจ กรรมจากหลายหน่ ว ยงานทั้ง หน่ว ยงานราชการภาครั ฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จานวนกว่า 150 คน กิจกรรมในครั้งนีป้ ระกอบด้วย กิจกรรม
ปลูกหญ้าทะเล (หญ้าคาทะเล) กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้า กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ตลอดจน
กิจกรรมมอบทุ่นกั้นเขตสาหรับแนวหญ้าทะเล
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5.ร่วมกิจกรรมงานวันรักก์เกาะขาม ครั้งที่ 19 ประจาปี 2562
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนล่าง ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบริหาร
จัดการขยะทะเล และร่วมกิจกรรมงานวันรักษ์เกาะขาม ครั้งที่ 19 ประจาปี 2562 ณ หาดสะกอม
(เขาล้อม) หมู่ที่ 1 ตาบลสะกอม อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญ
พิ เ ศษด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม อบจ.สงขลา เป็ น ประธานเปิ ด งาน ทั้ ง นี้ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจาก
หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรี ยน นักศึกษา และประชาชน จานวน 500 คน
กิจกรรมครั้งนีป้ ระกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การร่วมปล่อยนก จานวน 10 ตัว การแนะนา
วิธีการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จานวน 10 ตัว การปล่อยพันธุ์ สัตว์น้าพันธุ์กุ้ง จานวน 5 ล้าน
ตัว การเก็บขยะเกาะขาม การดาน้าชมปะการัง กิจกรรมเดิน -วิ่ง FunRun "แล่น แล เล" เพื่อเฉลิม
พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัด
ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปได้รจู้ ักและเป็นที่สนใจมากยิ่งขึน้

6. กิจกรรม Big Cleaning โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนล่าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์
เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วย การทาความ
สะอาด การเก็บขยะ การตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรีอนจา
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7. ร่ ว มกิ จก รร ม โค รง กา รบ้ า นป ลา ปะ กา รั ง เ ที ย มด้ วย ลู ก ถ้ วย ฉ น วน ไฟ ฟ้ า
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนล่าง ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาขยะ
ทะเล และร่วมกิจกรรมโครงการบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ หาดวาสุกรี ตาบลตะลุบัน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมี
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผูอ้ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานใน
พิธี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่ว มกิ จกรรมจากหน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน นัก เรีย น นัก ศึก ษา และ
ประชาชน จานวนกว่า 1,000 คน ภายในงานประกอบด้วยการวางปะการังเทียมลงสู่ทะเล การ
ปล่อยพั นธุ์ สัตว์น้า การมอบอุป กรณ์กีฬา การจัดบูธ นิท รรศการ ร้านสินค้าพื้นบ้าน บริก ารทาง
การแพทย์ การพบปะประชาชน และอื่นๆ อีกมากมาย

8. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสาโรง และร่วมจัดนิทรรศการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
(สงขลา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสาโรง และร่วมจัดนิทรรศการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ถวายพระราชกุศลและน้อมราลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวั นพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองสาโรง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลีย้ งเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น
ประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วย การปล่อยกุ้งก้ามกราม การใช้จุลินทรี ย์(EM Biotech)
เพื่อบาบัดน้าเสีย การเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมคลองและในลาคลอง และการจัดนิทรรศการอนุรักษ์
ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
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งบประมาณปี 2561
กิจกรรม

งบทีไ่ ด้

งบที่ใช้

คงเหลือ

บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการ
และอนุรักก์ทรัพยากรฯ (กรงบบุคลา)
บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการ
และอนุรักก์ทรัพยากรฯ (งบดาเนินงาน)

3,967,80.00

3,962,019.50

5,780.50

ร้อยละ
เบิกจ่าย
99.85

171,900.00

168,274.00

3,626.00

97.89

4,490,000.00 4,488,104.79
1,895.21
สารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
200,000.00
200,000.00
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
320,000.00
319,680.20
319.80
อนุรักก์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
1,372,000.00 1,371,879.90
120.10
ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเล
แบบบูรณการทุกภาคส่วน (งบรายจ่าย
อื่น)
- ค่าใช้จา่ ยปลูกเสริมหญ้าทะเล
420,000.00
419,923.53
76.47
บริหารจัดการและอานวยการเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
930,000.00
937,551.10
-7,551.10
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริม ทช. พ.ศ. 2558
1,350,000.00 1,349,884.47
115.53
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ
400,000.00
399,675.76
324.24
ศึกกาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรทางทะเล (งบรายจ่าย
อื่น)
985,000.00
985,296.80
-269.80
บริหารจัดการขยะทะเล
400,000.00
400,364.19
- 364.19
กาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเล (งบรายจ่ายอื่น)
77,000.00
ความร่วมมือเพื่อการอนุรักก์ทรัพยากร
77,000.00
ทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมภิ าค
รวม 15,083,700.00 14,879,654.24 204,045.76
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งบประมาณปี 2562
กิจกรรม

งบทีไ่ ด้

งบที่ใช้

ร้อยละ
เบิกจ่าย

บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการและ
อนุรักก์ทรัพยากรฯ (งบบุคลากร)

4,135,700.00

4,022,874.40

97.27

บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการและ
อนุรักก์ทรัพยากรฯ (งบดาเนินงาน)

175,700.00

171,980.00

97.88

4,358,300.00

4,427,278.28

101.58

150,000.00

149,881.0

99.92

400,000.00

380,951.15

95.24

800,000.00
1,344,000.00

656,903.34
1,189,248.80

82.11
88.49

บริหารจัดการและอานวยการเพื่อสนับสนุน
การจัดการ

476,800.00

423,808.26

88.89

ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริม ทช. พ.ศ. 2558
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ

750,000.00

465,915.22

61.22

1,366,800.00

1,217,468.54

89.07

1,300,000.00

1,139,822.63

87.68

14,957,300.00

14,246,131.62

95.25

สารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุรักก์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเล
แบบบูรณการทุกภาคส่วน (งบรายจ่ายอื่น)
- ค่าใช้จา่ ยปลูกเสริมปะการัง
- ค่าใช้จา่ ยปลูกเสริมหญ้าทะเล

บริหารจัดการขยะทะเล
รวม
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกกา
นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์

กองบรรณาธิการ
1. นางสาวจิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ
2. นางรัชนี พุทธปรีชา
3. นางสาวนิสากร หล่อศักดิ์เจริญ

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนล่าง

นักวิชาการประมงชานาญการพิเศก
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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